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Vienybe

adžio
jimu Morka

W arszawsko,

1/lludzGV'iczi  ute«.

trauke tolau Kazimieras, boję buvo v
burtynikas ir paua Aneta grajino ’kortomis, at

uosi po stul
jos apakai n as primine pereitus gerus laikus,-
. . • . t • -paklausė Morkus, neatbo

bėgtu
senu

ios ir

e du

stėnejoiž

as
,sz

u koja 
Akėtas 
vakar.

mie* 
tavę.

ritojaus visi, kas tiktai buvo dvare, po da\ 
lis, nuėjo in Ba^nyczę. | *

s.
stovi 

sergėk

-r- duok jam Dieve 
ir kapitolą. Na,

prie grabo t 
ne i
ro....

jo Ragi ir p 
szylde susza 
m as ir muzy 
'rys ir pasyr 
rejo užmerk

\cdėloje,-pasikvietė manę, vyreuses soviet nikus, panedelyj bu- sysedę prie
Ipejo, Jiasveikyntas vi pyniu ir staugymu manažeryjjos.

. peszczeis. a 
Visose 1i kai jaunu b

-c pavaiszysiu

ii ir eiszkei! — suszuko Rag 
kis svetymas arktis , 
agys mum paliko, arba

isz- 
kur

— (>r mano iszvažėv imas!
kaš valanda gerdamas. Visą nedelę sveikynausi su draugais,

t usės rankas.
ke Vdinato ątuboje. Toj valandoje atsidar 
bde galy a Grenio.
tas. '7

kus! — pasveikyno ji tetutetai netikėtas sve

DIEVAITIS 
APYSAKA SZ10S GADYNES 
pagirta ant konkurso kurjero

4

jo ant lauko, ne atbodamas ant szalczio! Misles jo?buvo toli: 
ijvo! Kokis jis buvo laimyngas kad numirt; kad 

sulaukė tos .dienos! kad ne pamate savo sūnaus, Kuzimįe-

—w 
■ --t

Svecziai miegojo, potam pavalgė pietus ir vėl miegojo 
Morkus liepę pakinkyt arkli ir iszvažęvovin Sandvilus. Pa
kartą pajautė reikalą, .pasidalyt su kuom noryht, su savo 

'/radėjo tiamt, kaip inviiževojo in kaimą. i 
stubose žibėjo Ayburei ir buvo girdėt grajusl put 

nriniku vaikszcziojo ulyczę, perstaty nedarni ber 
•nelUs, Voinato stuboje linksmai bovijos’g tiktai jo vieno stu 

iskas spakaina. '
Didysis

kamino, fur bUt gailėjosi zyornt žvakes. Į

su ryko Ragis, trenkdamas s 
Aha! ne 

kodėl tas sveczias ne buvo loskavas pribut 
suvalgęs visos lydekos pats vienas ir ne sirgeziau 
ii yra žinoma! Musu ponaitis penejosi akytėms 
apetitus visai ane ne mislyjo.

— Ne darykite jam iszmetynejimo,—? usztare tetute, 
y Acziu Dievui kad ir teip kas ji užeina! Sėsk mane 

tas prie kamino! Susiszildyk! Nesirupynk! Tuojau asz 
kaip galėdama. . ,

jųgusi trumpais kailyneleis lynksma senuke, 
ir iszrode kokia deszymts metu jaunesne, 

Ragis

Kas žyn ko 
tarpe musyszkiu. Mažu v

vau ant vakarienes pas prokurorą, utarnike pas kupeziu C...,
■ Seredoje pakvietė manę ant Itlinu jo milista tėvas Nikanoras.! ■ ~ Mor 

Czetverge nuėjau Iras savo prietelka, uaszlę Pelagijąk Fokov- ežias! ' 
ną, o piętniczioj asz pats uszpirkau vakarienę dėl draugu ant? —Tyj< 
geležynkehlvario. Ne vieno ne buvo blaivo, szampiteris lie-1 ir norėdamas apspakait savo žvėrelus. 
juosi kaip vanduo, (h'Zijhžczvho^ pritruko bufete. Užmokė-1 sveezias! oi 
jau 600 mblu dovanotu piningu, nes juos iszgrainome in ka-jNe bueziau 
zyras,— ir nuvaževau beveik verkdamas. Och, mielas broli!
Kaip ma sunku buvo, persfckyrt su gerais žmonėmis,.

Miegojau spakaineį igi Kolomno 6 tenai kaip pažvelg- 
. siu — ant platformos szimtai čigonu ir ciganku.-, Kas žiu kas

Ar tu girdoje? kada čigonu giesmę? Kaip gieda! A Dusze' ' ma 
no! Nę yra nieką dailesnio ant-svieto! Ant ranku isznesze i 
ti^s dieno.' pas juos vieszejaiisi. 4'aip da niekados ne pašilių 
ksmyr.au. O kiek patalu priklojo! Cha', cha, cha!. ...

\ — Ar su moty na mateįse? — 
damas ant jo sznektos. . <?

—,Oi kaipgi! Raczei, kad tevaĮ 
gan imą — paliko ir del manes turtd 
vrn? . - • / .

— Moty uos kaukuose! •'* ’
—r Kaip taiO ji ma sake, kad pas tavę rasini!'

- — Tai ne gerai sake, ba asz ape.nieką ne žinau. Tėvas 
tau, kaip ii kožnam isz inusU, paliko uOOO rublu, Einikus ir 
savo palaiminimą; jago sugrynžtumei! Ma liepe vaktuot Pas- 
v i k-s ir niekur nesikyszt. >- ‘ -

— / o i>hx mietus moli, juk tu pats vienas esi gaivą 
\ įsos genties. /Jie įali nianę apgaut ! — tarė KazinTieras Su- 
sirupines. > • ..

Ant susiraminimo iszgcre sznapso.
-• d ai nieko!'— atsiliepė ant ga^ su puikybd — Tegul 

ir nieką ne duotu, tai asz nesibijau, ina dabar ne reikę! Žela- 
bo$ ne dėvėsiu! 1 ukstantys rublu tai ir gana! Galima T gy- 

. vejit! Kad bueziau norejes, tai bueziau galėjęs likt bagotes- 
n i u, galėjau apsiženyt. Aha, teisybe! Tai ir asz tavę pabai
džiau nog mergynos.

• » . i. » » »

sukv- « 
veidas

tuom
tarpu mum ėjo.

į — Pana Aneta isz visko džiaugėsi. ' Razbainiką, 0 
pavaiszytu. Niat piktumas ima klausyt. A7aikyi 
labiau iszdyks, liog tu palankavoimu. llo, ho, ho! i 

juom.... Žalnierius fronte — ta gerai! o jag 
tai kulka in kaktą. Tai žynoma!
e klausyk Morkuti, ne klausyk! ~ rainino ji 

ke, ueszdama ant stalo visokius daiktus.
Ne reikalyngas tai buvo perstatymas. Morkus pažyno, 

Atsisėdo prie i ugnį

da
tai

■ ■ f-

pa-

Nog ulyczios buvo gyrdet giedoi-
Toj valandoje atsidarė du^ 

pelei savo pąproczio a]eis tu-

— Persy prąszau pono kapralno! Nelaime!

ksmyr.au


LietuviiiĮm
, — Kastai per teisingas — uszpyko Ragis — geri 

•sakykit kad diirnas, Bet kas gali darodyt panai Anetai 
kaip tai pareina tokiam, katras apleidže savyszkius! 
tave už vagi palaiky, arba už piktų dvasę. Gerai tai

Delko?

S z ta i

•A

— Kas tetų t
y?—

i sake?

Dievas mum davė ant Kalėda, ir kum-daite padavė mum 
ti ketas do van as. K u melu k i s

ne-
kaipf numalavotas.

° — Kai Kazimieras atvųžįavo?
Senei nebileis pastojo išz nusistebėjimo ir d/iaugsnio. |Už 

valandos tiktai prasidėjo sznėkta.
Atvažiavo! —< paantryno Morkus snpftnai 

ko piningu ir žiames.

nis isz tikro tur Imt žinojo burtus. Ant kožno žyngsnio bu-

— Kodėl ji ne atvežei?

dailei, o ar-
patys.

u p ras
tu luote ka szneka!

Nutylo visi trys tokiu tylejjjmu katras lankei paslėpė b'ai-
"g-

klei Grenio linksmai plunkszte prie pylnu ėdžiu.
Pranaszavimas tetutes ir dailus pared kas apygardoje 

linksmino duszę Morkaus. ' Per tuos metus iszmokejo * 
mpeziakai ir Vįtaudui, dapirko žiames, ir nesigailėjo ant to 
piningu, nes tame dalyke mate tiktai savo geresni būdų ir luo-

pa-

Valgis likos ne judyntas, 
dies ant kamino niekas ne kgie..

— Biednas kudykis!
pritarę, mažu meldėsi. '/

mę, nusistebėjimų ir skausmų.

ūsus, ant

— Kas bus is/to visko? -- paklausė nuludęs -

luot iszpleszt sau tevLszkes ir nog to kialo ne nukripoane ant 
nises eolo, ir ne sustojo savo darbuose ant minutos. *•

apė savę irjj:

y /A 1 v ' «

žo; parvažeyo teiposgi ir Vitaudas, sylpnas nu- 
Panna Aneta sudėjo raukus, insižiurejo in abrozų Mari- ; vargyntas, ir žadintis ne važiuot szitų metų ant mokynimosi.
- pievaįKžino — sumurmėjo Morkus. -

jos Panos Ostrobrapiskos, ir per aszaras ne 
szneket. , jtynius czebatus, didelę, kaip garnio liždas kupurę ir skranda 

:tų, U/itrų Pasvites akamonas vadino unde '
kalbų! Duok jam supratymų kad ne skirtųsi 
motyn a stebuklynga!

Senas Žalnierius atsikėlė ir baladodamas' 
niu kriokiu, perejo pora kartu per stabų.

... ! . . . .in f ji prigymtų per liemini surauk
nog /musu. O roku. Isz visu laiO roku.

su savo

tam sustojo priešz pana A n etų ir teip tarė:
——"Oi ka? Pana.Aneta vis reke: ne klau

j paties velnio ne pėrsyganstu, jago galėjo ant tos baidiklos žiu- 
Po- ret ir nevat an e nejsusirauke —tarė kaip Morkus per duris isz- 

lidejo Kazimierų.
ybę\ Grinczioje Pasvites, vėl likos viskas tijclfii ir spakaina.

teisynosi Aneta:
<i tai . 
f) f asz-

ant syk! Na ir kų tu šit juom darysi?

ii Anetai reikėjo likt keinio ir lauke sugrynžimo brolo.'
eiti iszriszymų' visiem, , l’ž nedelos nuvažiavo in kitų pusę upes. Dubisų
- paklausė Morkaus. gč ladas, malūnai sustojo, kialta isztraukv ant kraszto

b nesenei^smarkei 
skomontu. Mork

- och ne yra Julkos, toji tai jam butu pati arklį4 da greieziau, ne miela jam 1

Leii- 
bufzgen-‘ 

j

; pavarė 
jvesx so-

tikroyji! . 1 . '
— Sulaikyk ji, Morkau! — tarė pana. Aneta — mažu 

)š ir
suraminimų! | -

Kieta iszdyrbta jos delną atsirado ant nuelinkusios Mor-

‘ ■ (i • 'kurnu, su skambalais, roges Kazimiro.
ant jo, su sniar-

» G '

\ ažiuo-
kaus galvos,,0 jis paėmęs jų priglaudę prie lupu.,

— Oi kur tas mano suramynimųs! — isztare po 
dai — Orvidu ne yra.

—: Parvažiuos — tare Aneta tvirtai — ne užylgo bus 
Pakele galvų, kokys tai džiaugsmas prasnnusze 

veido.

valau •

i
ant

— Iii Sandvilus -

sitykau su tavim.
• O t tai gerai

isztraukt isz sniego savo vcltynius ezebatus.
vargu galėdamas 
Leidosi iii szali
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lynksmai.
— Kas tai? Atlaida (.atpus

u
Sand vilu. - . ' P

% Morkus pagal Savo paphoczio nieko jo ne klausinėjo, kad 
i ir mažu pirmą kartą savo gyvastyje butu norėjęs ape ką no

riu ts dasižinot. 1 i-
9 — O asz pas tavę važiavau — pradėjo Kazimieras — 

laikas jau griilžt. Užsisėdėjau per ilgai. Vaiszini ir gyr- 
dai, bet l»c reikalo ne užsimoka sėdėt. Alamienka davė pun
dą rūkytos mėsos ir sūrio; Biedna ji! Sunku jei... .

— Na jog yra Vitaudas — pertratike Morkus.
— Ka, jis! Nedaaugęs! Alus uže! O jai visas klapatas - 

atsake atsidūsėdamas Kazimieras. , "
— Kaip asz apsižiurejąu, tai nieką ir ne sakiau ape tą 

dali. Kam riisljynt biedną moteriszkę. O ji duszeh 
pradėjo su aszaromys: ,,Tėvas paliko tau Einykius, 
juos sau mano mielas. O pinigu tai neturiu. Si 
daktaru vyską iszdaviau“ i 
skrynios savo brangiausius daiktus ir atydave ma in zostova. 
Ma kas žin kas in szyrdt d tire. Led va iszprasziau kad pri- 
jimtu nwg manes kaipo dovanas. *Ba ir kas mano mielas biy- 
Ii! Ar tai tie 5ooo rublu mano gyvenimas! Paczios ne turiu . 
<} cygankai duot sarmata. Sztai mėsą tai priėmiau, ba usz j 

r kanda gera ir retai kur gaunama., gurėsiu su kuom draugus
Įiavaiszynjt kaip sugrynsziu, • Nėbnyo atsakymo. Morkus pavarė arkli, pralėkė pti

O Einikai? — paklausė Morkus po valandai tilejimo. kaimą ir sustojo prie savo stubos. Tenai ne mislyjo ape ve
— Einikus atydave. Apžiūrėjome juos su Vitaudu, bet seilę. ■ I

biski turėjome galvoje, tai mažai ka ir matėme. Musu Vitau
das turi gera K’oniaka! niat miela giart.

Apsilaižė su gardumu ir vėl dadave:
— Oi ar bus tenai paš tavę ką užsikaust?
Morkus palenkė galvą ir paklausė: -
— Kas bus s ūpai i ė arkų?
Rod aro j e ma kad parendavot! Ngvat žydą partraukė 

Siūle szeszis szymtus rublu, bet asz norėjau septynis.
— Asz tau duosiu už juos septynis — isz m u nuėjo dy 

džiuiias. r • * .

pati 
imk
ant

J 
tai

gan, 
Szven'ta moteryszke! Iszeme isz;

as pad orius!
Ukj^stę pMaisisi, tai bus kas ir parduot.

- Nori parduot? Ne liksi aiA žiames -

kas) — paklausė Kazimierai
Morkus nieko ne atsake, pasisuko in szali, sustapde ar

klį ir žiurėjo.
Pirmiause.ant rogių važiavo muzykantaigrajidami, potam 

pilnos roges merginu ir moterių, potam keli raiti vaikynai <>
y kantai grajidami, potam 
nn keli raiti vaikynai o 

apklotose margu perkelu važiavo daili ger- 
mergyna ir juodbruvas vaikynas, juokdamiesi 
gai. ' ’ ■

Tolau važiavo da daugiau rogių, o ant pats galo pulkas 
vaiku bego regdami ir plodami su kepurėmis.

Visa toji proęeSyja prabėgo pro szali Morkaus ir KaJ- 
micro, o uszp^kes Margas, smutnai Uszkauke. v

Pralėkė tas vyskas greitai ir prapuolė jiem isz akiu, pir
miau,pakol Morkus spėjo atsakyt brolui:

■—Weseile!
— Tai pažymiu ir pats,... N

• pažysti juos?
Pažystu A * ; .

— Tai tu ant szlubo Važiavai?

sau mcrgyni!

— O kodėl ne ?

— Greitis apsirengęs su-didele skranda, girde isz viedto 
kę $zyvę kas žiu ka murmėdamas m iszdykusi 'kumelu-

• ką;‘Ragis su žydu grynžb .isz klotes, rokuodamasi ape pr> - 
kią kokiu tai grūdu, o patia Aneta stovėdama tarpduryje 
(varto, rokasosi su merga ape spasabą padrutynimo pajieg 
numenkusiu karvių, katros jau beveik atsikialtne galėjo.

— Tegul bus pagarbyntas - pasisvėikyno Morkus.
— Ant amžių! — atsake jam su džiaugsmu.
— Sveczią atvežiau!... . apznaimino Morkus, lipd
isz rogių. • ’p *
G renis nnsiszluoste n ošę iri rankovę ir priėmė arkli, pai 

Ineta isztiese rankas ant pasisveikinymo, o Ragis matyt i

mas

b

1

a 
lie 

paklausė Mor- siitykęs deįjn prekes su židu, parode jam szpygą ir vartus, kad
greicziau eitu savo kėlu.

Cha, cha! Kokys tu juokyngas! Žinoma kad liksiu ant’ - Ant galo Morkus galėjo tylėt, 
žiames, ba in dangų per toli ir per auksztai.

— Yra viena tiktai žiame, tai yra musu tevine, o 
tai ne musu! Asz klausiu, ar vėl bėgsi?

—• Reike mielas broli. Man ne darbas, eze žiamę 
kada tenai lauke milijonai, jaib tiktai juos imt. Szta 
tau pasakysiu vieną dalyką. Mes trise, uždejome kupezystę! 
su Kirgizais

c? .

vulus ir szerius verbludu! Uždirbame szymitą ant szimto.
Kam man reike Einiku? Ra? • (

— J ago norėsi parduot, tai teguį<$z busiu pirmutynis 
tarė povalei Morkus — dabar ne 
mokėsiu.

— Kabai gerai, duszele! Hu, kokys dydelis szaltisL A- 
ežiu Dievui kad jau ne toli. Tetute liepe kad pas ję apsi- 
lankycziau. » * '"

Roges i nieke in uliezę kaimelo ir sustojo.!’ / Priezai juos 
visas piečius buvo užgrūstas arkleis ir žmoneniys. Keli in
strumentai dare dideli riksmą, o keli desetkai balsu giedojo

* n ‘ ‘ ..

rą kaipo nekaltą apierą. *
DydžiūUas paskutinis inejo iu stubą, atuisedo ant skry neles 

panos. Ane’tos ir, nulenkęs galvą durnojo. 1 -
In sznektą vysai nesymaisze.
Kaip per sapna skambėjo jam žodžei: lagadnas bals 

tetutes, maiszyta kalba brolo, ir riksmas Ragio katras staiga 
is! Vežame tenai perkėlus, o in vietą gauname gy- paszoko, kaipo nuplikytas.

• * • _ ■ • ji • . • . • • « r-

tenai

kast, 
asz 18

ifet už poros metu už

— Ka? Grinžti? — Suszuko, garsei, atsistojęs priesz K 
zimiera. ’ « z. --' . > ‘

7 • — Ną tai ka? — paklausė tas, nusidyvijęs kad ji ape
• ki dalyką klausti galėjo.

yisi nutilo ant*valandos.
— Natai ko cze važiavai? — paklausė šmutnai senis.
— Kaipgi, ko? Morkus rasze kad tėvas numirė.
— Na tai kas? Jau beveik metai kaip ji pakavojome.
— Aha! laikas bėga kaip telegramas dratu! —

Kazimieras.' ’

' l

tO-;

atsidu 30* 
<

■4

(Tolau bus.)
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J. Ji Hof Land Comp.,
Ūki nikai džiaugėsi isz vaisiu savo giriu ir laikic žii /no&.\ 

Delei to kad aplynkinoa kur yra girios, duoda už- 
ąlarbi, o vasarą drėgnumą reikalingą vaisiams užlaiko, 
delei ko galima tiketis geru uradzoju. , '

Kolonija toji yra kožname dalykie labai naudinga, 
dėlto paskyreni sžinitus vietų aplynkineje giriu, tar
pe uždėtu jau kolonyju ant kilti it kits valanda gali
oną yra pribut. ŽiafTte toji yra musu toenase/ia ir 
Jelto kiekvienas katras pyrks, gali tikėtis |kad gaus 
savo tikras ir teisyngas popieras. 1 j

Atsiszauklte pas mus, o gausy te matas ir iszretszkynins.
J. J. Hof Land Co.,

Milwaukee, Wis.

4*

Brolei Lietuvei!
Isz tikros szirdies ve

laikraezczius ir knigas 
nieko merą prieszingo 
k u ti kelmui, del naudc 
sišzkos ir. apszvietimo protą

J ubu brolis.
Kun: A. BURBA

pijos Plymouth, Pa.

Pajeszkoimai.

kame j kalvarijos pavieto, gminos 
atąli-il Rudąminos, isz kainui Strum-

ji žino, tegul duoda žine po

MILĄ UČKAS . • , 
Ant East Jjoyd Str. Shenandoah.
Atydure t wart a kūrėm lai k is ge

rus arklus dėl samdinio wisada.

Naudynga žinie
DEL LIETU WNIKU.

M. MOCK1EWICZE, pargabeno iaz užmarės 
wyaoklu Lietuwyrižku kuigu, kujpo taj: likto- 
rycznn, Bajkiulu, Mokalyazkii, hu gražioms daj- 
u aiema o ir au Bzwentaje ekujtimajH, Malda-kni- 
glu, o parduoda auwyHaj už maža prekia. Kan 
nuryt žinot knlgu wardua ir ju prekia, raaz.ikit 
groūiata ir ludeklt markia už du centus, ant tokio 
adrlao:

M. Marki e m ioz iu.%
‘ I t

P.O. Box 54. Detroit Mich.
. ................ d

Rūkykit ir cziulbkit Globe 
tabaką,"nes tai yra geriau sės.

Arklu samditie del wysokiu reika-

MILA UOKA.

jeszko Vincą Kubilaucką 
einanti isz kaimo 1 
parapijos Lud\anavo, 
Kalvarijos, jis pats arba

19V1U, 
ivieto

Znaj dielo, da nie 
true, goiubczik!

Masked u tautos. Kožnajs vie- 
nas vyras tuos žodelus aiszkiai

tai nesibijotu jokiu nevidonu, 
j kurie jo, ,,Saule“ buk rupi- 
; našų užgesint. Tarpo tu ne 
' vidonu p. Baczk. ir manę pas

A j rili 1 | J I II VU

„Saulėje“, nesinoriant misly 
jasi, jog p. Baczkauskas keti n 
patsai savo „Saulę“ visatinai 
užtemdinti. Juk ir sergans

suspaustas, daugiausiai ir tan-

Vienok mes to netrokszta*

ilgiau-
• i

'palaktu mus Lietuvius dar 
kiusę-ir temdinusę savo tam-

i sos takais klajodama. Jaigu

suprąntans savo darbą hieka-. 
dos nenusimins, nors sunkiems 
vargams užpuolus .• P. Bacz-

sai nesupranta,\ nes, jeigu jis 
savo darfyą gerai suprastu ir ji

linti.

kuriu
Lietuviu, tarpo

„Vienybe.“* ir

Iszdygtu butu galima ir jam 
gyventi, kad tiktai dirbta

brolus apdarkydamas ir ilgas- 
nukiu jovalu ne penindamas,

gal pagirti, neparodęs savo 
geru darbu. . p. Ba<*zkauskas 
net savo Saule j giriami, kad 
ji visur pažįstą. Bet kodėl 
ji Lietuviai visur paži-nsta, tai, 
regiasi, jis patsai nesupranta.

visiems mokytiems ir ap- 
szviestesniems Lietuviams p. 
Baczkauskas yra pažįstamas

kalbos ir
paaiszkinti bjaurius ,,Saules“ 
stengi mus. Esame Lietuviai 
ir turiame saugotesi, idant

ir kaipo no-

tu v lai, kuriems 
tikro Lietu v i< 
smagenis ir pražiodina ju bur-f Baczkauskas. Kad tai teisy
ną, isz kur vereziausi ,negir- p)(b patsai p. Baczk. žino, nes 
dietos bjaurybes ir smarves, | ji-s jau gana gromatu yrą ap-

jei nenori klausiniu pažeisti 'kinim.u

vidonu lietuvystes priguli brolau, jeigu 
p. Baczkauskas, žinoma, kaipo jtuomi paežiu 
iszgamis lietuvis, nes patsai1 kad esame už kvailas,

'1 a i gi 
girsi me

dienu Mahanoy City būdams. 1 lajkraszti valgidins.mex ilgas- 
Jis visuose savo darbuose ir nukiu jovalu, kaip jus, bro-

kuomi nors Lietuviu vardą beveik su kožnu numeriu savo 
pažeminti. Vienu žodžiu sa- „Saul^“; tai ir menko supla
kant, ar ne bus tiktai p. Bacz- tuno žmogus pasakys: tas 
kauskas Lenku .patrijotas, nes žmogus griebiasi už darbo, ku
lnimi tankiai lenkiszkus kuni- | *’i tiek supranta, kaip itgasnu-

ežius lietuviszkai, garsina ąžuolo.
„Saulėje“ kad tai lietuviszki Tpdel visad atminkime 
patrijotai. Isz visako regiasi, brolau, ant szitos / 
kad p. Baczkauskas turi būti znal (helvy d(t itie fra 
papirktas, kad Lietuvius lie--czik! o tada nesi įme,



Vienybe

Mockevicze
gavo

Isz Užmarės

ama 
a neszt

leip er 
Padahg 
Zodelei 
Liekte f

Tas pats atsitynka 
Ne vienas to geidze 
Ka norėt ne. tinka.

Ant ak mene prilipo 
Kaip supuvus grusze 
Tuip mėginus liek te 
Zelve užsimusze.

d is želvę
ęs iszneszes
i meilingaisO

ę paprasze

Tada tai orelis
Su nageleis Savo O F
Apkabinęs žifvę
In nor

Teip želvei erelis 
Daug kartu kalbi 
Ir jos visą būdą

Erelis isz' v, a los.
Kas kai^i aukszt 
Jau žel

Paleido ant orė 
Likt kaip ji norėjo 
Ir k’aįp žemiu lieke 
Erei

Zelve ne palove
Erei o praszyte
Kad tik ję teiktuose 
Lakiot iszmokyte

Zelve daugel kartu 
Vis erelo prasze, 
N usižiamind 
Jam

Kad ją iszmokytu 
Padangėms lakioti 
Ir prižada d rasei 
Liekte, nebijote

Vieppk Zelve liekte 
Visai ne gąl e j 
Tik, puolė i; 
Kas kart sn

Jie sveikiausę rodą 
Atmes ir paniekins 
O savo kvailumą 
Piktum užsivietris.

Kompanija kory-ntsk’o 
nalo - pakriko.

JI m... kad tu praszai 
Tokio daikto vyre, 
Kuris prigimimui 
Tavo prieszings yra.

K ad isz m i n ty n ge u se 
Kas juos persergetu 
Nieką nepagelbes 
Jie to ne žiūrėtu

Ateina žine buk jenarolas 
Ras Aroųla, numirė nuog ro
mi, katras apturėjo < vainoję 
su karalu Meneliku, Ąbysi- 
nijojė. j . f /.

Tankei in matomą 
Prapultę inkluva, 
Ir teip netikusei 
Kaip ta želve žūva

Sofia 11 d. Vasario 1
j oras Panitza ir
eierai katrie bu v
buk stenge anį givastięs prin
co Ferdinando* likos i^zvfiriti 
isz armijos, o> prova 
žiūrės valdžios ei vilnos

broiu. O! saule, sau 
noy‘-aus, kode! tavo 
visur tamsus 
T< vynes ? 
vo tamsos 
mudi n go < 
pjauti arba 
tai sziinta s 
kaip visai užtemsi 
visiems 
nebedar 
aiszki arba

Kaip gi tu galėsi, 
Padangėms lakioto 
Kad, ne 
Ne gali plasnuote

Odesa 14 d. 'Vasario. Du 
tiikstanczei vaiskavu vežimu, 
del pervežimo daiktu likos pa- 
(laritu Warczawoje; penkes- 
deszimts didelei %pontonnu bo
tu likbĄ atsi tinsta in BatUmą, 
o dvilika tukstaneziu vaisko 
pribuvo ant pradžios pereito 
menesio, visas tas dalįkas yra

y Ambasadorius Vokietijoj 
mieste Parižuje, prasze frau 
cusko ministro-užrubežiu re i• •*
kąlu, kad perstatitu savo ran 
dui, kįjtd ižsiunstu delegaeiji 
ant darbiniku konferencijoj 
Berline.

liuli, One F. 12 d. Vasario. 
Pąlieijos sude, likos apsuditi 
ant užmokėjimo koros po 20 
doreju, Louis Therin 
BeacĮonin.,* už ] jjrigulei.ma prie 
vakarikszczio biinto.

Pone Wright žada aplenkit 
Kuliu, ateinanti U tarn i ka.

Ir teip-nelaimingai 
Tropijo nupulto 
Ant kieto akmenio 
Baisei susikūlė.

idant musu I 
tu skristi auk 
jeszkojimo- ’ 
minusiai paty 
vo Tėvynės kalbą 
supraskime daug maž 
vos istoriją i 
papi;oczius ir 
bais, o tada 
klKtanczuis 
kitaip darant 
padarysime 
ypacz b led žiu 
žmonių. Nuo kvailini 
saugok mus, \ 
geri aus būti < 
piemenelu, ne 
t i ninku isz paszau 
gi ne-geidaus

Per savo kvailumą 
Skubyndamies eina 
Tenai, kur juos ved 
Budas nespajcainąs.

tiikraszcziai ture- 
m i oi) esi o dbl pa 
Fa i ty toj ii. Pir-
* pramokime sa- 

raszlavą, 
Lietu- 

r pažinkime jos 
geismus su dar ■ 

tiktai ‘galėsime 
persergeti, 
nieko ger 

savo

Lisabonai 11 d. Vasario. 
Mines,žmonių suėjo sžendien 
in palociu Do m Pedro kur re- 
publikanski-priezerei pradėjo 
savo sznektasf bet paličija ir 
vaiskus katras tuojau tenai 
pribuvo iszsklaide juos^ ir dvi- 
deszimts asztuonis suareszta-

Bėdinas 15 (L Vasario. Jau
nas daktaras Pierce, isz New 
Yorko, turėjo pa j ėdy n ka su 
vokiszku „studentu medicynps. 
Priežaste buvo, kad abudu in 
syinilėjo in vieną tą paezią 
merginą. . -

Iszkada erelo 
Kalbos isz minty n gos 
Tartum jei ne buvo 
Persęrgos teisynuos.

nes 
o ne »

levy nei, 
kvailinimo

mo ap- 
ieszpatiel Juk 

r pirmoj ir tarpo 
kaip tapti rasz-

kimdj Ar-1 Erelis misi 
ir dailatL butu, Į Kad želve 
lenybe“’ > teip, i r 

le“ drauge dirbtu del 
ietijfio musu tamsesniųjų 

k MalTa- 
spindulai 

bled ingi del 
J eigų n eįszgąli sa • 
iszsižadeti ir nieko 
let Tev/nes’ nesu- 

neriofi 'suprasti, 
k bus geriausi 

bent mums 
Lietuviams sarmatos 

k -skaisti ir 
ikiausei už-

To jums, brolau, isz tikros 
szirdies velyja. " •

JCuma# -/(tozą* Paukšt

sas
i, d4 O rl ean o ,-k at ras a t važe v o cze, 
likos suaresztayotas, už tai 
kad isžfeiszke steng 
franęusko tlono,. (susto) ant 
pamato jogei jo familije laike 

«savo raukuose randą, palei 
pripažynimo, viso narado, o 
jis yra ju i n pėdžių.

Lisabonas 11 d. Vasario. 
Ministras vainok padaręs rodą 
su ministru finąncu ir naviga
cijos, pastanavijo visual fortus 
sudrutint, apžiurę! su gtnkląis 
ir torpedoms, ir nupirkt -dar

Szanghai 12 d.- Vasario. 
Gubernatorius isz Farmozps, 
likos pagautas per vietinius 
giventojus, katrie tuojau jam f 
gąlva* nukirto.



Lietuvniku

musu

I lib

i in <

.......

t*gi * >U-j,»

laikraszcziu- 
tokis artikū- 
Nemenczyne,

pastana- 
kesczius

Lankiszkuose 
se yra paduotas 
Jas: Miesteli]e

mene- 
likos 
revo

augę su

los, ne'nore iszsižadet lenkisz 
ko liežuvio 
i 
m a 
ir oi

trapi joje gali- 
matit daug5 provincializmo 
iginalnu perinai n u kalbos.

kad ant 
na lieka 
d ei ei ko 
ns savo

Siberiją, katras turi pr 
per deszimts metu, 
bus 4875 milės ilgumo 
tuos 250, milijonu rub’

Kioje a 
namas 
artimas kaimas ture vardą, I atvažiuotu perkrest 
tur but tai j ago ne prosenoves i tur but per I)ii 
sodiba kokio valdono tai ko

Konstantinopolis L‘ 
sario. Iželei reikalav 
no llirszo, ibinistro. ►

dar žiame neprai-ije? ir 
jus.day saule apszviecze4 
i visu darbus ?

Daugeu kaip 2000 Ottavos 
abivatetu užtarą už ję.

Lisabonas 12 d 
Paskutines žines 
daugeu kaip 120 asabu 
vakar suaresztavotu 
limą bu n to — narodas 
rupublikansko rando.

Isz Atėnų dąnesza, 
salos Kreto, kas die 
d Aug turku nužudita, 
kraustosi jie su viso i 
familijoms isz miesto, 
abelno sumiszimo.

kurie* prigulimo-prie perstaty
mo dalyku, isz visu i^zgalu 
pasirūpino iszmokti leip kaip 
p. Baezk. juos mokino, todėl 
jiems visiems dailai atlikti pa- 

Juozas Pauksztvs.

ne toli nupg Vilniaus, teipos 
gi ir artimeusiuose jo aplinki
nėse, reikalautas yra lenkisz- 
kas liežuvis. Retai kur atsi- 
taiko stuba (kaimo ne yra to
kio) kur dar, kaipo ant salos 
ant mariu, užsilaiko l’ietuvisz- 
ka sznekta; jauni vaikai, bai

lauckas.r Vienas isz tu tai yi 
K. Buczis, katras prilaiko li< 
tuviszkas knigas, liko"s iszdui c?

raszo. Ne toli 
ežy n o prie kialo 
ganą, 4int kranto upes yra pui- 

pi i ūkinėj e kalnas vady- 
„Pilikąlnis“ nuog ko ir 

kaimas

Apšei ėjimas to kis masi 
Jiszko rando, ne randa niek 
paspirties, ir .visos karai is 
labai yra ne loskavos už tai 
Bet ar mongolai biiose to

£ szukiu isz senovės 1 
paskutinius 4 metus 

inko ape 10O visokiu seno- i 
pamenklu, isz teip vadina- į 
laiko akmeninio. ’Tarpe i 

karolei isz 1

Ji an o v 
lietu\iszkas teatras, pasemtas 
isz paproeziu ir apėjimu Lie
tuvininku. Žinoma, mes isz 
to labai džiaugemesi pirm per
statymo ir pasirūpinome „kad 
tenai pribūti del broliszko pa
silinksminimo. Odyvai! ką- 
gi mes tenai matrim*? Antai, 
vienas, isz perstatymu bu/o

kalno dau 
indu per 
siu
vęs 
m o 
tu daiktu randasi 
molo ir akmenc 
lilusringes nuletos isz žalvario 
kaip matit tai ir senovės lietu 
vei turėjo ne mažai dailossup 
ratinio, n* ’daiktu,.

ir io po , * . •n vieni

S u vai k.u (i u 1 >er n i j o j i*..gi 11 i
noi Gilgudiszku, ir‘ to paczi< 
varilo parapijoje yra trys k u 

Dudihskft (kle'bo

Randas Maskolijos 
Vijo užvest naujus mo 
visam vakarinėm kraszte 

1 » 

yra 9 gubernijose - 
tas yra paskirtas ant 
mo

i dabar su
mos Ame- 

zitu

UoM EiaityiB./
Jau beveik kožuame n ūme, 

ryje praneszame 
ules“, ’kuri 

o 

mus Lietuvius peną gyvuolais 
ropuojaneziais ir besivalkio-j 
janeziais po žemę ir 
teipogi mus pakrikszjįyj 
dais raguotoj u dvasiu, p 
tu isz pragaro gilmes, kur gy
vena • Lokius su savo iszrilak
taisiais. Ir sziądien szi bei iv 
Biriame praneszti savo skai
tytojams, idant pasisaugotu 
neisztikimu žmonių. 

- K ■ . 1

Kas turi aiszku numanymą, 
tas aiszkiai ir supranta stengi- 
mus „Saules“. Bet pažvelg- 
kime dar areziaus, o tada ir 
•su .menku numanymu’ supra
sime stengi mus p. Baezkauskc 
del musu .apszvietimo ir pasi- 
įkėlimo musu gimines.

12 d. szio menesio tapo Ma- 'siseke

mokestis 
užtai ki- 

pravaslavnu eerkkiu ir po
pu ir isznesz 728,713. r.

Isz Petersburgo djanes^a, 
buk randava komiai j

j rie pranesze buvo: \ argamis 
j.tra, zakristijonas ir furmonas.

dės gromatas in o
szmekerius kad

gas 
apznaimitas 

Kingas pasliepe, ir neprietclei 
nieko ne radę -iszdave vardus 
danesziku. Prabaszezius tuiy 
jau juos nuog službos atstatė, 
už ka jie potam norėjo K. Bu- 
czi užmuszt, bet to neiszpilde, 
nes

Rėdytojas Kolonsko laik 
raszczio, Szmidtas likos apsti 
iptas ant vieno menesi- 
leimą, už 1 apskelbimą 
rienes, 
coriaus

Septintą dieną szito 
šio, mieste Bukareszqe 
suszaiiditas bulgarsk 
lucionistas, Panitz d 
ketureis savo draugais

iii ka 
cieco 

naszles, hebasz liko eie

suaresztaVojo Moussa Beya, 
kurdiszu* vadą, locnam jo pa
lečių je, už aprubavojimą ir 
nuskraudimą krikai czjohu 
Afrykoje.

pe.rstatymu, o nuo ko atsi- 
traukdami iszsine<ze su savimi 
bloga nuomonę, apę nnn \ isus ? 
Suugokimos nors t<»b‘-niame 
taiki*, idant \ ei toks ponas 
ipiis visus fie iszdarkytu.

Ajie pati teatra kitur kur

sari o.
danes^a jog 

likos

turėjome nog vieno maskolaus I 
dasižinojome ape baisę žinę.

, /..-V--v , ■ .
Kokia tai pone Nadyda Si-! 

liida/paeijianti. isz labai gero ' 
gimimo, kajtra pabaigė szka- 
las Maskvoj, kaipo pagauta 
prigulėjime prie -nihilistu, li
kos ižsiunsta in Syberiją in i 
m ft tą Karą in kaleiiiiate
nai isz prifežastes ne žmogisz- 
ko ir begediszko apsyejimo Įsu 
ję per įlažiuretoju, ne norėda
ma kianst sarmatos nusitruci- 
jo, delei ko daug jau jr pirmai 
persekiotu palitikiszku kalti- 
nikų pakele buntą, ant apspa-' 
kajinimo katro valdžios pa- 
sZauke vaiska, . perka daug 
žmonių likos užmusztu ir su- 
ronitu. ’ I

teip negeoiszKas, Kau imt akis 
turėjome jnjdengti ir szaltis 
su drebulais ėjo pei kailius 
isz Koktumo ir sąrn.ab»s. T'ai 
loki teatra im*s v
lame padaryti ?. 
buvę geriau; kad v O 1 7
kas butu papadaręs-\ ienų per
statymą, ant kurio Imtu gal.*- 
ję perstatytojai pasirodyti vi
sai pliki? Žinoma, kad jis 
teijfybutu padaręs, \ isi Lietu-; 
viki butu ant jo supuolę dras
kyti, nes visoje Lietuvoje no 
yra .tokiu žmonių, kurie vaik- 
szc/ziotu be drapanų. Sztai 
jau ir aklam aiszkus darbai p. 
Baezkaaisko, kurs Lietusius 
padare 1 ndijonais iT kitais lau
kiniais žmopemis 
koktu o sarmata 
kio žmogaus, kursai -nius isz 
juokia ir apgarsina \ isam s\ ie 
lui, kad mes esame begėdžiai 
ir laukiniais žmonėmis.
neatsidarys bent syįįi 
akys, idant tolinlesi mio 
žmonių, kurie mus szidvna ii

lai
gė jau plana geležinkifdo per 

ai ar i tas 
K i al as 

ir kasz.-



*
Tikra tėvynės meile.

Isz a pirai goti.

Kiekvienas sutvėrimas; ar 
tai protingas .ar neprotingas, 
isz paties jau prigimimo turi 
tėvynes meile. Trejopa gali 
Imti tėvynės meile: 1. namine, 

- 2. grynai tautiszka arba gimt- 
ifiszka, (narodowa) ir 3. tau- 
thzka, susiriszusi su troszkimu 
duszios iszganymo.

1. Namine tėvynės meile ne 
siekia toliaus už savo namu 
ribos. Tokią tėvynės meile 
lengvai galime regėti pas 
s .eipjau neapszViestu žmonelu, 
nes tenai aiszkei pasirodo inei- 

. le ir prisiriszimas prie savo 
namu gimines ir " paprocziu, 

r kaip antai: mergaite verkia, 
kad iszeinaut uĄvyrą,- reikia 
apleisti savo tėvu’ namus, savo 
giminę ir paproczius; teipogi 
vaikelis verkia,? apleisti savo 
tėvu namus ir savo giminę, ar 

’ i d iszva^iuojant i mokslą, ar 
i ii reikiant atlikti kai\ ivystes 
tarnavimą. Ta namine tevyj 
nes meile-negali turėti augsz- 
tos vertybes, dėlto kąd daro 
painiją tolesnena'ir. platesnėm 
gimines’/ apszvietimui; nes

(parsiskirti) su tėvais^ idant 
iszeitu už vyro - nors f artimą 
parakviją, o* sūnūs; negalėtu 
atsitraukti nuo savo tėvu idant 
mokytumies. - 2. (tryniai tau- 
tpzka meilei*. turi platesnę 
prasmę, nes ji\ siekia czielos 
tautos-rib\i. Tikslas tos meį- 
les yra grynai tautiszkąs, švie
ti sz k as, o pragumai tam tik
slui apturėti nfehki, žemi ir 
tikrai protingo< žmogaus ne
verti. Ta tėvynės meile trok-

\. J i • ■

szta visados platinti „savo“

tiktai tiek, kiek tas* viskas 
gali priduoti tautai iszkilmę 
ir stiprumą grynai liglaiki- 

• n i nose daiktuose. Ta stelgias, 
ar tai priderancziaisr/ar nepri- 
deraneziais budais: apgavi
mais, papirkimais ir kitomis

pragumus, paežiam prigimi
mui priėszingus, ir per ilgą 
laiką, idant apturėtu^ per pus- 
galvystę, iszmislytą tikslą.. 
Tauta’, tokią tėvynės meilę, 
kad istabei sustiprės ir iszkil- 
mingą taps, neabejotinai steig
sią isznaikinti ir pYaryti- silp
nesnę ir žemesnę tautą, neveiz- 
dant'i teisybę ir visokį prigi
mimo-' įstatymu parėdymą. 
Tokia tėvynės meile gimdo 
paprastai terptautiszką i.žmo- 
gedystę, dėlto kad ta meile 
jieszko savo iszkilmes, stipru
mo ir platinimos, kuotankiaib 
sei' neprideraneziais pragu
mais, .- veizdant tiktai i savo 
laimę liglaikiuosę daiktuos^: 
todėl ta meile veda tautą i pa- 
goniszką stabuioldystę ir savy- 
meilę, nesutinkamą su mokslu 
ir supratimu krikszionisžku 
tautu XIX. amžinusi -3. Tau
tiszka meile, susiriszusi su du- 
szioš* iszganymu yra tai meile 
gera, tikrai suprasta, ir pro
tingo krikszczionies žmogaus 
verta. Ta iszbudina tautoje 
-meiles.,savo“ kalbos, apszviu- 
timo ir religijos, ne tiktai del 
laimes liglaikiniuosę dąiktuo- 
sę, bet ir del laimes anczpri- 
gimtihiuosę daiktuosę, tai yra 
def apturėjimo duszios iszga
nymą. Žmogus, turėdamas 
tokią tėvynės meile, nesibijos 
ir galvą -padėti ūžtą „savo“ 
kalbą apszvįetimą ir religiją, 
jai kaS tą-nuo jo atimdamas, 
norėtu ir duszios iszganyihą 
atimti. (Xkada tokią tėvynės 
meilę užlaikytu visos tautos, 
tadą vietoje terptautiszkos 
žmogedystes ivyktu> ramumas, 
meilę, vienybe. .. . ;. ir kiek
viena tauta trauktu rainei nors 

tuo paežiu kėlu, i amžiną' 
— Savotiszkumai 

meiles tėvynės, tai

• >•

gyvenimą.
tikrosios
yrx tautiszka meile susiriszusi 

duszios iszganymu, turi bu- 
ipatingu įstatymu 'musu ei

Tlelto gi iszpuola

su
f; ..
girnos.

vo“ isiuloti,

mo, mylėti ant galo religiją, jos tikrais supratimais isnpai* 
smją 
nąis 

kriĮsSzczionies 
; tą 
savo 
iryti 
ka

istus 
>asz- 
i ba-

ti. Ir tikros tautiszkos meiles 
savotiszkumai nevisados tėra 
verti kraujo Įnaliejimo; nėra' 
verti kraujo praliejimo, jai 
juos •atimant, ne atima duszios 
iszganymo; o jai į tuos, savo- 
tiszkum'us atimant,1 atimtu ir 
duszios iszganymą, tad butu 
verti, visokios aukos (apieros) 
isz musu puses, nes meile be 
aukos bifti negali.

Musu tauta dalijas i du at
skyriu: 1. žmones augsz tęs nes 
kilmes žir 2- žmones žemesnes 
kilmes. Žmones augsz tęs nes 
kilmes reikalingi yra tautai

žkįposnifisės
kilmes atliekta įvairius liglai- 
kinius ręįkąlus, ku 
daug yra , reikalingi O V

veikslo, o žmones

i? maz- 
diiszios 

iszganymuL Baimę, stipru
mas ir augsztesnc tautos isz- 
kilme paeina -nuo bendros 
meiles, vienybes, ramumo ir 
linkėjimo tu dvieju ėsybiszku 
tautos dalu. ' ■ 4 4

• . . >•Musu tautos vieszpats caras 
elgias pagal tėvynės meiles 
grynai tautiszkos. Jp tikslas, 
(sieKis): įstabus ’’iszsipletimas, 
augszta , iszkilmę ir stiprumas 
lig-laikiniuosę. Toks tatai 
tikslas isako mylėti savo kal
bą, apszvietimą ir religiją tiek 
kiek'ta yra reikalinga, idant 
užgana padarytu, savo neisz- 
mintigiems pageidimams, prie* 
szingieiiis pripažintai j teisybei 
ir griaunantiems visokį' prigi
mimo parėdymą. Tokie tė
vynes mylėtojai nesuka sau i 
galvos mislomis ape amžiną

mis] u ape laimę ligtaikiniuo- 
sę daiktuosę. Musu vieszpats

dymo savo’ geiduli!; o padėto
je! nieko ne veizdėdami tikrai 
pildo sąvo vieszpaties įsaky
mus. Tokeis tai padetojeis 
yra-mušu krasztas prisodintas,!

mums mylėti savo kalbą tau- kurie prie kiekvienos aplin- 
mums isiulotitą ir literatūrą; mylėti savo kybes bando 

apSzvie|imą, kaipo pragumą savo kalbą,-apszietimą .ir reli-
► nori ir tautą su

seKvienam „sa- apszviepmą, Kaipo pragumą, savo Kalbą, 
vartoja tankei liglaikinip ir dvasizko gyveni -1 giją, o teip 

? z * *

d'-J&Lii*. k..-ft<.<:>■> ^ĮĮjįąįtiįrįrf -»4

k ata 1 i k i sz k ą slo v i an i szką 
žnyczią, ape kurią Kr 
nieko nepasakojo,* nei A] 
talai žinojo. Esybiski tos 
žnyczios I savotiszkumai.
1. nepripažinimas Popieriaus 
S. Bažnyczios regemą galvą;
2. leidimas dvasiszkiems 
vo tarnams eiti i stoną4 n 
rystes; 3. rusiszka kalbi 
žnyczios maldosę, Ba 
pritraukti prie tos katali

iote- 
ba

ndys 
ęiszr 
>s ir 
szko. 
ieži-

*• ** . •; J.'. </ - v '

ko sl;i\ i a u iszk< bažnyczi > 
kitus i\airius krikszczioni

* I •tikėjimo atskąlunus —
nau .be įtai pavyks. ( 
t,ai įvyktu, czionai suiiltii ir

*/. t . r 8.

isznyktu tikrai krikszczionisz- 
ka draugija Jėzaus Kriataus 
įstatyta; ir, jos vietoje atsiras* 
tu kita draugija, su na 
tautystes supratimas, kilitah

n isz ką stabmeldpstę. 
prieszini ūkams pasivestu 
.bas; pagal j u geidimu gal 
ktu szi mislijanezio žino 
pranaszyšte.; o tadą bus i
rusisiszka cerkva, vienas ru 
siszkas caras rusiszkas lįazo 
kas ir vienas rusiszkas 
.nas, kurs plaks Bailus 
tautu.

ago- 
Kad 
dar.

gaus- ■ 
iena

UŽU* 
visu

Idant galėtumėme iszsisau-1 
goti nelaimingu vaisiu grynai 
tautiszkos meiles tėvynės, o 
stiprei spjrties smarkiems mu-/ 
su vieszpacziu linkejir 
reikia mums atminti visit 
musu darbuosę ir apsiejir 
sę, t tikros ir gerais’ 
tos tėvynės meiles,, 
no krikszczionies / 
aukszcziausis ti o 
duszios iszganyr’ 
apturėti visu geri 
mas yra tikrą f 
susiriszusi' su < 
mu. Dcl 
bet ir tu r

ogaus 
a tai
iriam

pigu
te vy nes meile, 
USzios iszgany- 
netiktai galime
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Lietuvniku
muk

n amne te
('erg.
(verg

daiktas 
kėlimui

ir nulu
am

a p re

teip nemok 
pipkiu,.pan 
v ienas isz mano 
žino, jo 
žmogus 
kanduktoi 
pinigus u

musu
būdami

asios, nau-

važevo; o tą die- 
buvo tuszczes ir 
žmonis nelaukė.

linkamibes net.

MINYSZKA. 
ne isz szio svieto 

, Parasze

k tas kad reikia kariauti priusz 
savo virszininkus, norenczius 
.mums i brukti vilką avino kai
lyje, t. v. nėr savo kalbą, ap-

inesnem apszv ietim ui, stipru
mui ir auksztesnei iszkilmei 
musu tautos;' ,nes tie visi tau- 
tiszki geru minai paeina isz 
bendros meiles, sutikimo ir 
linkeįhno tu dvieju esybiszku 
tautos dalu; todėl aiszkus dai

sįivo 
i i rno

musu, jau 
savo laiką atbuvusios, 
y dosnybę nors butu ir 

nusu, "butu po nevalos

kaip tarsi avinkailije atsValii- 
nystę. Reikia kariauti karę 
teip vadinamą kestinę, t. y., 
viską kentėti, bet nieko tikė
jimui prieszingo ne daryti, ką 
noria tą su mumis te daro, mes 
„savo“ neiszsižadekime, dėlto 
kad „savo“ iszsižadedami, tu 
retuineme prijimti „svetimą“, 
o po tu svetimo, kaip tarsi po 
avino kailo atskalunyste shy 
pas, kurioje nėra iszganyind. 
Pilnas kalendorius priraszytas 
yra SS. Muezelninku vardu,- 
kurie del S. tikėjimo įvairius, 
kentėjo kankinimus ir szven- 
tais paliko, ne dėlto kad visa 
dos svietiszku i virszininku 
klausė, bet dėlto kad prieszi- 
uos j u įstatymams, priešai il
giems S. tikėjimo įstatiniams, 
mislydami savo szirdyje: 
„Daugiaus reikia Dievo klau
syti ne kaip žmonių“.

"■ /A Skraitus,

moniu ap- 
,r keletas 

dkslaviecziu 
ju mokslą- 
sosę tnoky- 
prieszi n i n- 
Tėvai, no- 
priedermes 
vo vaikus, 
ir i nekata- 
, nes kata-

apszvietimą ir re- 
i eilę reikia 

žodžiu

Laukt ir Ivaktuot jau man 
nubodo. Inkiszatigi galva 
per duris ir tariau: „Praszau 
užmokėt už tikieta!“ Atšaki- 
mo jokio. Kad tave in maisza 
pagriebtu! pamislijau sau, 
ten du žmonis, oze viens penk- 
cent is; keno jis? Nežinau. 
Bet žinot turu. V; 
vadeles ant szt angos 
dn v id u.

Ant vieno sum o vk 
le karo sėdėjo gana 
a p i į > 1 y s zx* s, murzinas 
dės vyras. Antram gale k 
piitije gHžei liet juod 
(litą mot^’iszke, kurios baltas 
ir pilnas veidas žibėjo kaip 
menulis, o akys tartum dvi 
[žvaigždes, Tai yrajninyszka, 
pamislijaii sau, jos tai ir ane 

’pinigai skrynutėje, o tas niur 
žinąs ponas da neužmokėjo,

Prisiariiuaugi prie jo- ir 
piaszau tikieto. „Asz jau už-

Buvo tai del manes laiminga 
diena';?’ Ba būdamas ir vesz- 
tukli, ir konduktorių,’ turėda
vau tainkiai daug ant savo 
galvos a m ba rašo, kada dau
gelis žmonių 
ną ir karas 
ant ui i e žios 
Užtaigi isz 
man szvilpt užsinorėjo.

Isz papratimo dirstelėjau in 
užpakali, ar czesu n 
mano vagone, ba igi 
visai bu.vo tuszczes. 
du žmonis. Gerai 
tuoj aus ir in s 
rie pasažierai 
už va^iavima, 
tik penkis centus 
misi i jau sau, tai 
da neužmokėjo, 
na aky vaktuot, 
centus indės 
kaip i nėjo. ’

apsiejimus 
ligi ją. To viso 
tautoje platinti k 
teip ir darbu, kaip plunksna 
teip ir veikslu.

Musu kraszto i 
szvietimui 
augsztesniuju 
ir nemaž žfemesniulj 
viecziu, kuriose vi 
tojeis yra žmones, 
kai musu tautos, 
redami iszpildyti 
isz atžvilgio i sa^ 
siunczia juos nors i 
likiszkas mokyklas, 
likiszku mokyklų savo krasztę 
neturi me. Mbky toj e
krasžto mbky k lt 
pilni gudiszkos d v 
dauja isz kiekvienas 
bes.bandydami 
visu pirm u savo kijlbą, pask 
tautiszkus papr 
lo apszyietimą 
Todėl negaWnas 
jr prieszingas 
leisti vaikus i tokias mokslą v 
vietes, ar tai augsztesnioses, 
kame ' atvirai iszguldineja 
mokslus, prieszingus, panie- 
kiifanczius ir iszjuokanczius 
S. katalikiszką 'tikėjimą, nes 
nebejotinas daiktas, kad vai
kas, girdėdamas tokius mokslu 
iszguldymus, iszsižądes savo 
tikėjimo ir taps atskalų nu. 
Gali leisti vaikus i tokios ne- 
katalikiszkas, mokslavietes at 
virai neiszguldineja mokslą 
prieszingą paniekinanti ir isz 
juokauti S. tikėjimą, bet lei
dau t" i' tokias mokslavietes, 
reikia vaikus pramokyti pote- 
rus ir didžioses tikėjimo tiesas. 
Todėl negali leisti vaiku i to
kias mokslavietes, kuriose jie 
nebejotinai iszsižądes tikėjimo, 
nes tikėjimas yra tai bran 
glausis žmogui daiktas, ir ti
ktai per tikėjimą su gerais 
darbais tegali savo duszią isz- 
ganyti, isshnintingiausis ir mo 
kycziausis žmogus Dievo aky- 
veizdoje yra tas, kurs tikia ir 
savo Dievą pažista, o, szio svie
to mokslai ir mandry bes Die 
vo akyvaizdoje yra pusgalvy^-

Todėl tėvai, norėdami skvo 
vaikus mokyti, jei patis ne
daug te iszmaiio, te pasiklau
so rodos‘ismanintesniu, in ko
kią mokslavietę gali lesiti, i 
kokią negali, nes nėra ko pul
ti i tokias mokslavietes, ku- 
riosę reikia iszsižadeti 
brangiausio turto — ti 1 
Vyresnvbe teip su mumis el
gias, kaip Čigonas žmogui 
parduodamas vilką avino kai
lyje, kuri žmogus pii.'ko už 
aviną, parvedės i namus, nie* 
ko ape ji pikto nemislydainas, 
leidžia i aviniuką, o kad ritą 
metą atrado visas avis isz- 

'smaugytas, tadą tiktai pažino, 
ką avino kailyje pirko. Teip* 
pat ir mes tau k ei prieiname 
už gerus, vyresnybes geidahis 
pakol nepažistanię tu geidalu 
Inelaimuigu vaisiu. O tėvai 
leiždami vaikus i tokias mok- i •
slavietes, kuriose vaikai isz- 
sižada tikeji.no, sunkei nusi
deda priesz T)ievą, ir po smer- 
ežio pareikalaus Dievas isz to 
rokundo iszdavimo. — Vyres
nybe labai girias isz to, kad 
musu krasztę baudžiavos (ver
gystę), isznai’kino nėra cze 
ko girties, nedideli czionai 
gerą padare, nes baudžiavos 
(vergystą) kaip kituosę k r asz- 
tu ošę, teip 
buvo 
todėl 
nejioi
turėjusi tą baudžiavos (‘Ver
gystę) isznaikinti; isz tos bau
džiavų (vergystes) isznaikirii- 
mo, tiesą pasakius, ne didelis 
pelnas, nes antdejo savo, nors 

bias baudžiavas 
Per tą baudžiavų 
isz naikinimą v y 

resnybe bando suvesti musu 
kraszto ponus i amžiną kersz- 
tą su szeipjau žmohimis, o

Per kelis metus buvau asz 
dyktame mieste ant tramva
jaus (streetkario) už furjnona^ 
ir už konduktorių. ■ Toje ma
no služboje visaiĮ> man atsitik
davo, ba ne siki reikėjo 'susi 
bart ir susipeszt su žmonėmis, 
ir nevat susiinuszt, bet tan- 
kiause su vežimais. O žmo
nių, žynoma, mąvziau v isokiu. 
yisaip sakau nlan \atsi,tikdavo 
— tei|.s pasakojo pevnas," jau
nas ir mimas ant pažiūros 
žmogus—/net kas man\yiena 
karta atsitiko, tai oi! da man 
szeudien skūra driaba. li
ne yradyvu, ba mažu 
mas ir paskutinis ai 
toki atsitikima t u rėja 
tai buvo teip:

/Viena karta ape paludie 
ntus važuoju sau per miestą 
gana greitai ir szvilpauiu.

žiurau 
in ku- 

diada pinigus 
joje matau 

Aha, pa- 
vienas isz j u 
Tu rūgi v įe- 

igi penkis 
ba galėtu, iszeit 
Gerai; vaktuoju 
bet kaip nemoka 
Kad tave szimts 

lyjau sau; turbūt 
pasažieriu ne- 

ant karu,- kur-vienas 
turbūt ir furmonu ir 

žmonis patis tuT

tikeji.no


Vienybe

neuzmo

sigavo

nebovo

isz

Vasario
oo

prasergėt savi 
labo žmogaus 
žiavo 
St'iez 
(-‘lito

Laike kada 
ribų v o

ki San Francisco 14 d. Vasar. 
ge! Likos szicze pakartas kinczi- 
jo kas vardu Wong- Ah Hing,

Nev Orleans II d. Vasario;/ *. . r
Septini jauni vai 
ževo 
ant upe

>e už pi
>oteli, per ką

szitam laikui ne buvo szicze 
provos uždraudžentes laikit 
adarytus salonus, nedelomis - 
pereitą nedelę pirma karta to
ji prova likos iszpilditą.

Columbus, O. 16 d. Vasario. 
Ko'kis tai Williamas Dotin, 
parejas girtas namo, susibarė 
su savo pacze, o potam pagrie
bęs už revolverio, nuszoye jį 
ir vysus savo vaikus - ant ga
lo pats nuėjo,in paliciją ir pa
sidavė p6 aresztu.

^Richmond, Mo. 11 d. Vasa
rio.. Szendien užgriuvo siena; 
naujei statomo namo, per ką 
septini žmones (darbinikai) 
likos užmuszti ant smerties.

klyne, užmusze . Kagožyi 
stonej po numeriu 47 Ri 
uliczios, o potam nuėjo in

Buvo pasklidęs garsas buk ji pik- 
tadarei užmusz.tą ba aut pakauszio 
ratio ženklus kin-zio, ir masznojo 
tiktai 50 c. piningu, o jis į>e piningu 
niekados ne iszeidavo isz narnu, o 
prietaru ta paeztą -diena turej# gaut 
Ihicli Rondo, už Bažyyczę, katrą 
savo kasztu ungarams pastato. -- Ti- 
keti,š tam visam garsui dar negali
ma-* Ą1

nai iszva- 
prsivažynet aut botelo 

Barrolton, tame tar- 
ivąs ir apverto 
visi nuskendo.

,K(inwx ('ibį 2 S, m. 
Mielas liet! f/f o jau . \"nuu/l>\s !

Szitdingaį praszau jus: ar ne ga
lėtumėt pa t al pint Vienybėje tuos 
mano kelis žodžius, su koreis » noriu

Ottava Ont 16- xl. VaSrio. 
Ateina žinios isz Hullo, kad 
sumiszymas kokis tenai buvo 
tarpe kataliku ir evengelystu 
da nepasibaigė ir kas dieni 
atsytaiko kur nekur muszty 
nes mieste.

irijau norėjau ^tiept paduot 
man tikieta. Nes kada dirs
telėjau jai in veidą,'ji.pakele 
gulincze mano gazieta ant 
suolo, ir nesznekant nieko, 
duoda antra kanka ženklą, į < ■
idant asz tą *gSzifta paduęcze 
anam murzinui žmogui. Per 
ihane

arklei 
gazieta 

mano 
ant 

ir nežinodamas 
gazietbs neima, 
tariau: ^a toi 

e, idaht asz tau

vienžemius, nuo nt\ 
Pernai rudeni atva

šas mus- kokis tai Augustinas 
niekas, aupliszes,- lie jokio 
vergdamas praūžė pągėlbos, 
(^priėmėju ji savo stuba, da- 

vmp.burda, ir isistorojom darba, kur 
ąirlnr iki szia^li czi'sui, o dabar kada 
mes buvom darbe: pavogė nog Jono 
SzileikbsrriddbriiH dziegoreli, o nog 
Jono Pecziufaus 'auksini dzio'goreli1 . * dir overkota. ' ' z

Jeigu kur atviktu 'toks latrelis 
praszom labai grąžei kad vie.žemei 
insivmle i savo 'staneija iszmuszk’t 
gerai per s/onus ir daugiau Nesileis
kit prie suves, ba i jums tą pati

szaltis tartum 
ąu savo moczeka. Ma

no gazieta, pamislijau, ? liepė 
man, idant paduoc^e*anam . . . 
ponui? x Oi kas isz. I

.Nes laikas trumpa 
nestovi. Paemiaugi 
nog minyszkos jr duodu 
„ponui“. • 
manes akis, 
ką ženklina, 
Imk tamsta 
minyszka lie 
sžita gazieta padtioqze.

— Kokie ' minyszka? — ji 
sai, imdamas nog manės gazit 
ta, paklausė. ’ , 
* —- Ogi szitoi — ir noteja 
jam parodit pirsztu. t_ Nes ta 
da Fszkelau ranka ir tuo’tarp 
dirstelėjau in kampa kur

užtai, kad nog jo praszau ąi.- 
kieta; bet.jisai sonetai man 
pertrauke ir su rust i be tąye:

♦Minneapolis 16. Vasario. A- 
te i n a ž i n i os isz M i 11 e L a k. es 
Indian Reservation; kad tenai 
ne spėjo pereit epidemija in' 
fbjenzos, kaip pasirodė naują 
liga, nog kurios desetkai žmo
nių kas diena mirszta. i

m uszfaš
io. . Vakar 

ape puse vienuolikta advna vakare, 
Jonas Košei kas, (ežeras) pusėtinai 
bagotas preke jas miešti* Wilkes 
Barri;, grinžo isz Duck Pond, kur 
buvo su reikalais nuvažęves, -tuom 
tarpu invažJjhojent i'n miestą arktis 
pasibaidė ir pradėjo bėgt,.--- pribė
gės ant kampo River iil‘u-zi<^, staiga 
nžsijko ir trenku vežimėli in medi, o 
Koseikas pataikė tiesioo* su galva in 
aukszcziau mi.net t medi ir ant vietos 
užsimuszu. ' <

Jersey City. Vasario 16 d. 
Pulicmonas Villiamas Hurley, 
laike kada vede aresztanta in i ■ * ■ . * 
palicyja, norėdamas pereiti 
treką gėležynkialo Central 
of New J erst 
treinu ir likos 
vietos. '

.ant, J(U.k80nwillt!) Fla)jcd. Viv.

Įsąrio. Szendien nuskendo 
szicze vieiuls gaidaivas, ant 
katrb buvo ( ape 60 žmonių, ~ 
an e vienas nė ižai gelbėjo.

stritkaru Wilkės Barros mieste, t -- I
Turtas’jo isznesza ant puses mili

jono dorelu/ Apricz 21 tukstanczio 
sekuracijos už givastą, paliko in 
penkesdešzi'mts namu, ’trys liotelus, 
ir dar daugiau visokios vėrtes nau- D 1
dos. . t

Pažinsite ji ant tu ženklu: žiamo 
ūgio, rauplėtas, smakre) duobuke, 
kakta plati, moka biski ant skripkos 

1 grait, mante.lis ir kanizelka palszi, 
kelines rusvos, skribcle minkszta sir 

i . .
! didoleis lirtleis’; paeina isz Kauno 
į gubernijos,Tanievežio pavjeto, kai
mo Pakalni.-zkiu, vardas Augustinas 

; Staezkautskas. I :
(torai velvjantis visįpms, goriomis 

i litV’o nikams J()XAŠ SZ\'LEIKA.

r ooVėiK iszejau v 
stojau aąt daikto 
lpas\ isz$dijiskos. 

Pradėjau-my slit, .bet nemvsli- 
jau nieko. Ant gal 
mislys invaževo man

Nev York 11 J d. Vasario. 
Szendien atplaukė vokiszkas 
garlaivis isz Amsterdamo, 
kaVa« atnesze žines kad jis 
per trisdeszymt ' adinu, 
buvo apjuostas ledi neis kal
nais, isz tarno katrų led va J iž-

> viena 
in galva 
:' -mano 

murzinui ponui, jog kampe 
ant suolo sėdėjo minyszktt, 
bet kada asz jau gazieta da- 
vynejau, ji turbūt iszejo ir 
pabėgo su peukeis 'centais.

Koseikas pHUnvo in szitą kraszta 
1SC>3 metuose ir buvo semis 48 me
tus, paliko paezią ir szęšzeta vaiku.

J’riosz dvidesz'ints metu’buvo jis 
visai biednu darbinikif, nog to laiko 
per savo storope ir „laimingą dalę 
dasidirbo dydelo turto, dėlei ko ji 
Amerikonai ir vadvmV, ,,Ungaru Ka 
rabine- --- Prigulėjo jis prie kompa-’ 
nijos naujojo'tilto ant Siiscptehannos 
rų^es, ir prie kompanijas elektrieznu

Isz Amerikos
>!!<(.'< /Cost

narinis ant tos paezios uliczios 
po No 64 kad užmuszt jo pa-

akobas te-1 
nai pribuvo, pone Rogožin- 
skiene iszejo per duris, ir pa
sitiko ji; katras tuojau szove 
i’1 ję — kulka pataikė in 
sprandą isz kaires pusds.

Sūnūs tos moteriszkes, var
du Ottonas .iszgirdės szuvi nu
bėgo žemiu ir szoko ant raz- 
bainiko savo tėvu, pirma pa
kolei jis- antrą kartą iszovė, 
Jokobas pradėjo, bėgt ir pasi
tiko jin t kampo Broonię uli- 
czio.«t du paliemohus, tada isz- 
mieravo revolverb in savę' ir 
nusiszove. ’

Priežaste to viso atsitikimo 
buyo tas; kad priesz tris me- 
tusįJokubas pavpge daiinatitu 
am' 71 >00 dorei u vertes, kat
ruos pasliepe pas Ragažinskio 
katras .dabar* po pereimukvi- 
sos tos provos ne norėjo jam 
daiktu sugražint.

mi.net
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abelna straika 
tas dal ik as b u s 
kianie sunkiam*

czesai parėjo, 
rie isz ju no 
danesze. J. 1

sz nieisz 
jam pasy 
kis isz ver

už nužudimą savo dedes vardu 
Wang Wing Lee, pereita įno
ri esi: Balandžio. t

i vengi uosi 
atsynįaszes 

žiūriu, vaire,

mamas ne
žmogaus, i.- insprai

savo Įmonių

buk tenai pi 
ritu ponis, ,t< 
daktarai ne,

irva
s isz girios su mal

>u ve

sypainojo, jau rengiausi djiot 
namus szventyt,’tyk 
brace d a rosy.

Andriejus L’i

Ri o k soda m ai 
bakstelejas su 
žiauria, asz niek 
ta labai grąžei,

,stengė pat
Ne žino

naudingu

tumet, kur ji, tai pra-? 
man žynia : t usz^ejo-ų. .• 
pas’zparta jei nusiusiu

meryka!!.. Jau 
daugiau niekas! 

TokiiLiiiogylukiu .da asz, kaip 
esu givas, ir nie gyrdejaii, 
kaip man pereytam iniate tia- 
ko apturėk- Jau teip įnyslitu,

msyszyidydams su- 
pecziu ir pats kone 
% ba peezius buvo 
lyti ryt as. Ir pecziii 
berną tiako viaszt

a. 17 d. Vasario 
etuvnikai dasi- 

laiko, nes ant 
urėd u i ku nriės 
iVant „registe-

asz girdit žydą, rūgusiu pienu 
isz pradžios da via gere,,o pas 
kuj, kaip jau treczia puody 
nia atnesziau,' prad 
d it ir viamą ir giar 
nianorejo, ašz tada pasyszau- 
kiau du savo bernus ir užvier-*
te žydą ant gryndu, -įspraudė 
szaukszto kotą jam ing giark- J a O
la,.xla a jie pora puodynių z|»ry- 
viartem iszgiart. Žydas ko- 
nie niejiastypo ir Įjotam Ida 
apskundė mania ing stula.

Ir tai da n iv vyskas!.. Par- 
daviau asz lynus. . Žydas įri

ti augeu negalų suts uz jo 
no pirriio kaltas buvai ir 
už skola, szitas numeras 
tavęs paskutinis.

- asario 
Banį 

szitam miestelije likos.prigau 
tas ant 10,000 dore]u, per vie 
tini kasieriu, katras likos pat 
gautas ant dypos laike kigl;

mus. — 1 ardaviau asz žydu 
kvieczius, tas paprasze, maga 
ryėziu

priejas . arcziau ziuriu 'mano 
kumiale; ka' buvo prapuolus, 
guli1 sau ^zie,ne ant staldo, tai 
asz niat p?
isz to džiaugsmo

ule tai <la nięga 
įpuolė mano ku 
riliu jeszkoiau. -

si ak u nd u tune- susyrauki 
rėkt ir sjįjaudyl 
manidamas kas 
darėC žiuri u ant

nigu me turėjo ir iszt 
ably k a ant 150 rublu 
ka ta asz vys 
savo keszianiui 
būdamas 
isz nietyeziu, 
su tuo abliku 
go mano 150

ATSAKYMAI. •
[Paszukou’s Lyon Maun-
. Y. gakieta suneziu ale

asz mg jomar.ka
czebatus minuoki
ing viena czebataykoja nręlan 
da; na kas tai galėtu but 
pamysliiau asž sau: kiszu ran

ikus. Ale viena diena usz- 
lijiau asjz ant staldo, avinis 
įduot szieno, ir klausau,'bra-

]< P. isz Pittsburgh Pa 
Pažiūrėk ing gazieta tai mali 
si k n iiras ir locnos ^dru karnos

per kiem
tas trynėsi
n 9 g žąsy n o n
papuolė ing apgriuvusi

Indian opoki s 14 d.- Vasario 
Pasažierskas treinas su/imuszi 
su tavoravu treinų, per ka Ii 
kos trys žmones užmdszti ant 
vietos, o ape d vydoszimtsMrys 
sunkm siironiti / •- ’

iszt ing avy Ii, ba jr 
isz ant by dzin ejn 
jaujant uodega, ki 

biald

inczev au su ja, 
va jau ki- 
staldo už- 

gabiano. Ir kiek bėdos turė
jau ja nog staldo nukialt! da 
prie tam pusbernis

< Įiriesz jus ir 
savo nose'ing 
Įžiu jus m ii is- 
kad turėtumėt

aypki; ir dyn 
rublu, ba jai 
labai tr.iamtas 

Ir dabar da, ant galo pagalės 
mano paty iszdrože su kriau 
ežiu m ing i 
tyk juokai ii

szymts pipKm :. . 
vasary isz kruni u 
įlindo ing pa c;
! o i r" rou į >s< > ji;
ji iszimt, m.uczyjausi, muc.zi' 

nieko niegalcjau 
ir teko suri'žit

viiąia karta, 
truputi ajisygerias, 

asz užsyrukhui

i tai ejva!.. Sze 
jioje stovėjo du butelei, viem 
su arielka, o kits su tarjuitinu 
asz patamse irie prytemijau ii 
ing vieta arielkos, prypilmi 
jam styklali tarjiutyno, žydas

szito rinkimo 
to, yra jiaduo 
rio“ antrame 
lis Juozas Pa

oze v ysu nzvmite, mano pat v 
su kriaiįcziu Szankanekm i-z 
pleszkejp ing | Ameryka. Jo: 
pažynkl^iy jiaimta isz Kidulu 
vardu Ona, ilga. kaij) kartys 
plaukai juodi kaip smala, no 
sys kai]i kviosnys,/ akis kai] 
žyburei; teip irialabai pykta 
ule kai]) imi ja erzit, tai kai] 
szuo pasiunta. Jei kas i a pa

ing maiio namus ] »errit am 
mja'te!.. Ki(‘k asz niėgyTukiu 
apturėjau tai uiat baisu pa- 
myslit. PirmiaUšei 
vasara mano bvtes ing kumia 
les uodega; tai asz’ niežynoda- 
mas ąa pradėt, norėjau, kaij> 
szaka uog nriadžio, niipjaut 
Niimeles uodega .drauge su by-

gausmu

Per pri vatnr, 
rijome žinę isz 
kad kratiezems

ran nori mani nutrucitU. 
Žiur?u mano rankose bulei 
su.tarputyim \ na tai dabar 
gana!., piarsygandi.a j enriau o ir ju preisus^

na!.. Muvo į 
ežius, (tas pat 
s.11 mam) paeze, ing Ameryka 
iszdrože,) jo gyziali eynant

1 ■ . •e?;,.
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12 VienybeVarpas.
Ilgus metus tamsa skriaudė 

Lietuvos nemažą tautą;
Jos vadovai skaniai snaude:

Vienok rasdavosi vyru, 
Kas mylėdavo tėvynę;

. Žodžiai ju mums szventais yra, 
Jie atspėjo szią gadynę: 
Lietuviai susglaus in kuopą, 
Jei ne žingsniais, tai eis ropą.

Szviete ^Auazra^ ■ vakaruose, 
‘ Kad pažadint tautos vadus;

Ji paskėlė debesiuosna....
Bet nugrimo prasiradus.

( Aulink kilo dar jos ^Garsas^
; . Žadint ir gaivint Lietuvą;

Jau nebskamb ir jojo baisas: 
Nežinia kur jis pražuvo. , 
Tarpi veios tauta miegta, 
Sunkenybėmis prislėgta.

Skamba „
Kad užgauti tautai szirdi: 
Lai sukiltu brolai narsus,

I

Varpas“ sziądien garsus

Lai guodotu savo kraštą,’ 
Tamsiems brolams labo troksztant; 
Mokitiejie szelptu rasztą, 
Tautos tamsą szonan bloksztant;

Sustiprietu ir tautyste!

„ Varpe“ brangus! skambėk toli 
Ir po sodžius ir po dvarus! 
Žadink Lėtu tautos brolus!
Bet ir pats buk vis padorus!
Meiles garsu girk geruosius, 
Kaip paveizdą tautos žmogpi! 
Ir nesyk papeikk piktuosius,

Paskleisk broliszką gadynę!

$

P PABAIGA.
Teipjietuvei negali 

t u r e t • d r u t i b tr b e i ųe i l es 
nybes, kada bbs meile ir vie-

gerais vaiseis pagiarint jos 
kauksztuma tai ką turim darit 
ant to turime murit tą mūra 
drūta idant kitos tautos ne
pradėtų ne. mislit ji sua.rditie 
tada pasilikę valūi nog kitu 
tautu geriau galėsim darbuo
tis ąpe lietuvyste ir tėvynė sa- 

»vo, tiktai neapleiskim ant nie
ku brangu czėsa (laika) bet 
viali ką paskaitytie ape seno
vės r nusidavimus arba tai- 
kraszti, arba kita gera kniga, 
nes iszto del saves pamokini us* 
atrasim, nes kaipo priežodis 
sako, katras medis ne iszduo-

iszkirstas, ir*da koke kora ne
meilinga atsiima* kada asti i 
szmotelus sukapotas ir i ugni 
sumestas, o kaip sudega jau 
tadą niekas nelieka ba ir, pe
lenus vejas iszdul.kina,- tai-gi 
mes pripildikim savo laikus 
gerais darbais o tada muiu 
atmintis pasiliks ant ilgu.am- 
žiu kaipo mes turime atmitie 
ape savo sentėvius lietuvius o 
ne iszniks kaipo pelenai to 
nevaisingo medžio.

Jonus DaiJszis.

Visko po Truputi.
Ateinanti metą žada su va

žiuot in Petersburga turku 
sultanas, prusu ciesorius ir 
szvecijos karaius. ,

Maskolija pastanavijo isz- 
budavot geleži n kelą Syberijoj, 

1 nog ežero Baikalo ’iki ChinU 
rubežiui.

savi ja; 
ir vie-

Chicagoje pradėjo iszeidinet 
naujas laikrasztis po vardu 
„Polacy vC’hicago“- iszduoda.

t „Wiaros ir Oj-*nybe tada tikėsima, tokios|ji Rededste 
drutibes kaip geras mūras, ale Iczyznos. 
pas mos tankei atsiranda isz- —
juokimai. ir jieapikarita ant Isz Londono danesza, buk 

v viens kito. O kaip tai sunku keli akruotai susimusze laike 
pamislit katj lietu viste ne isz- iszturmo kokis buvo ant kana-

* duoda vaisiaus gero, pagal'to La Manche. Dvideszymts 
savo, prigimimą tai-gi pabus ‘ žmonių nog angelsko gaidai- 
kim brolei lietuvnikai! pra- vio „Lock Modart“ nuskędo. 
dekim drauge rūpitis ape tą Senei kaip tokis szturmas bu- 
Tevyue Lietuva o rupikimes įvo . .

„Lock Modart“ nuskędo.

i

I ^1,00 

nb°° 
„1,00

UŽMOKĖJO UŽ GAZIETĄ 
, » 

,.VIENYBE LIETUVNIKU
I '

Ant. Savacki Antrim
L. Urbanovicz Peguaq.
V. Kongeser Dolgeville
J. Varpeczinskas Water. „l,oo
A. Baliezeatis Pittsburg
V. Paszukanis L. Mon.
J. Uzumeckis Philadep.
S. Kukuraitis Chicago
P. Sarpalis Wanamie

„1,0°

„9,00
„3,oo
„2,oo

J. Kadaris Sczanton
J*. Zyli^ Lietuvo Rub.. ,,8,od
P. BaltĮ'uszajtis Canada ^,,2,oo

A. Bubnis ,, ,,2,oo
V, Szauklėvicz Baltimor .,2,oo

Kas užmokiejo už „Vienybę Lie- 
tuvniku o' ne buvo pakvytavotą, te
gul atsiszaukia in musu Redystę.

su kokiu reikalu, o norės kad jam 
butu atraszyta, tegul atsiunczia mar
kę pacztavą už du centus.

\ • •

7i7/.k pdreikalaus laihraszczio 

Vienybes Lietu vniku 
O ne atsius pinigu norint již 
pusę metu, bus vienas n ui 
nusiustas ant pažiūros, cl (lan
giaus ne; tas dalykas yrakrei- 
kalingas del pared ko. x

eras

i

Karti nog angliko samdytie arklus? 
kad gali gautie pas

Milaucka.

Katras Nori UžSIraszyt

„VIENYBE LIETUVNIKU"
• Ir siųst pinigus už; jęĮ tegul 

eina pas:
‘ Jersey Čity : J

Baltimore, M.

; Chicago, III

I^aszkauckas.
Kazimiera1)

Bartloinieju

F ranciszku

Bridgeport, Conn.! J. Bežgiellth 
Pm'sloN, Pa,: And. 'Teplusži. 
Philadelphia, Pa.:. Antana Szenii 
Shenandoah, Pa.:’ Kazimieriu Ra-a 

dz.owicz.iu.
Glenlyon, Pa., Juozapa Antaki.
Shenandoah, Pa.: Joną Bobina..
Shamokin, Pa.: Jos. Majaucka 
union City, Pa.: Juozas Lymon.
Waterburio, Con.:. J. l)anipowicze»

^Sofanton, Pa.: J. I&jorajti.
Wilkes - Barre, Pa.: J. Czernika.
Pittsburg, Pa.: Wincenta Rudžiu. ■
Boston Mass. Fr. Kawalauclca. 

i ■ ■ ■, : •
------ rssssss* ' , ! 'atMI'B 'įl.Į’HaeSg

Knigos pargabentos 
isz užmarės, o kuros 
randasy krautuweie 
knigu Juozapo1 Paule 
8ZCZ1O, PLYMOUTH, PA.,

1. ) AUKSO ALTORUS, arba 
SZ ALTIN IS dangiszku skarbu 
pujkej apdaryta su kabute. 42,75c;

2. ) Toke jau kniga prastesniu ap- [■
daru . ..............|.............^2, 25 c.

3. ) SENAS ir. naujeę
AUKSO ALTORYS pujkej . 
apdarytas.. ..............................12, 75 c.

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

5. ) GARBE DIEWUJ ’ 
ant kųksztibes pujkej .apdąrita
su kabute......... ,..  ...........  ^2,oo

apdaru........ ... ............... • • • - H, 65 c.
7. ) SZALTfNIS l)IE-[ 

WISZKOS iosko^ arba vidu
tinis AUKSO ALTORUS
pujkej;apdarita su kabiqJ $1, 50 c.

8. ) GIESMORIUS arfk
KANT4CZKA' ....... .

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

10. ) H1STORIJE SENO ir
Naujo ižstatiiuo........ :...........

11. ) MUKA JEZUSO PO
NO..’............... .

12. ) 150 PSALMU DOWI 
1)0 karalaus pavvydaio kantycz- . 
ku ir tejp dydeles'. ......... o75 o

13. ) MENUO Szvvencziausios
Marijos Panos.......... / 1

14. ) 1ZGULD1 MAS meti
niu szvventiu laboj nandin<ra

1,00.

o50 c.

o45 o.

30 ct.

Cleveland, Ohio.:
Raczuna.

Grand Rapids Mich 
s Bagdonawicze.
Maiianoycity..: Juozas Milauc-

jcas. \ >-
Mahanoy Plank, Pa,: I. Czera- 

kawicze.
Nanticoke, Pa.: Tamosziu But- 

kpwiczo. į

o25 c
15. ) GIVyENIMAS SZW. ’ -

aiaryjos p..................' oMį
16. ) WAD0WAS in Dangu.jK?
17. ) PEKLA su GIESMĖMIS

druczej abdarita.............  .1,65
18. ) MOKSLAS RIMO

Kataliku   ..........     o75
, o

19;) ZlNE apie giditna ligų 
kūno ir. duszios apie lutery ir

c

6

c
1



J Lietuvniku

,1 m n

1,00

o40,c.

o25

KALWINA...................
20. ) PADANGES JUZE,

linksmi skujtimaj..................
21. ) KALENDOpiės ant

1^89 meto ,, „
22. ] KALENDORIUS ant

1890 metu „
23. ) Tulmuda žie
24. ) Sopulej Motinos Diewb 25 ct.
25-) Kajp Sumneine nuspa-

11

o
10 ct

e

et.kajiti ,, ,,
26.) Giwenimas

Labro , ,, ,,
-/ 27 ) Prisygatawo 
smerties ,, ,

28. ) Draugija del iszluosawi 
nia dusžiu ,, -

29. ) Givvenimaj
ant wysu metu koduos dienos

„ 80 ct;
Chris-

apie nedoribe žido ir pykta 
auginimą wajku. ,, ,,
8. ), Pujkus apraszimas 
Lietu wa.
9. ) Historija 
czerzu ,, ,,
10. ) Ilistoria
t’a. ,, ,, ,,
11 ) Namelis
raszitas del pujkiu 
nikų. ,, ,, ,, ,,

M O H‘ 

o siawnim

o slavu cho

pirma dalis

1,00 
ape 

1,00

5 ct
Riti

Benedikto
15 

ant
i 65

Ct,

Ct.

„ 10'ct

zaus
taus „ „ „

31 1 Garsas ape bajsibe Die
wo sudo

32.) Jėzau mano Atpirktojau

ct.

j, 50 ct.

33.)

mano

Kalinis ])iew 
Diewas mam

‘n n .
(t irt i be

iszkas
ir wyskas

10 ct.
10 ct.

V o o

Pustui iiiko 
Lietu w-

li

H

„isz padawimo

36. ) APLANKE 
SAKRAMENTO ..

37. ) Ižguldimas 1 
SZ. MARYJOS P,.

■ 38,) PAWEJKSP
Ni rOJAUS su puj^e maldele

I TAN IOS

Szidtawo,s su maldele ,

<>.£

Od C

oo c

oo cMARY JOS su maldelei
Daugi be wysokiu abrozelu 

su maldelėm po penkis centus.

..............  ‘

Locnos drukarnes.
1. ) Ilistorije gražios Katrų-
kos ir jos1 wysoki . atsytyki 
maj. ,, ,, ,, ,, ,, 10 ct
2. ) Sumyszymas arba bajine

išz Suwalku Gubprhi- 
o . n ų v o e, i 5ct.jos.

3. ) Konstytucyje del darbini-’ 
ku.
4. ) Ilistorije apie grąže Mage- 
lona, duktery
apoTo ir apit 
grafa. „ ,/ „ . „ „ 40 ct. 
o.) Užsystanawik ant to ge

o n n n o )?> ct.
6. ) Atsitikymaj ant žemes ir 
wandenio. ,, ,,
7. ) Du pujkus

H A Y II O O ).) 1 Oct.

aus fez Ne-

• )> »»> D Ct. 
apraszimaj

lys prietelis Lietftwniku.

■ « ■ k

ZfZxtclzios
Kokiu tiktaj noryte knigu 

ar taj maldų ar kitokiu taj 
szaukites tiesiok pas K. Žale- 
giri, N r. 31.3 J! (mover Pl reel, 
Baltimore,

XVIII.
$1,00.

mas 
amžio. ,,
13. ) Senowes Apraszimas apie 
Duktery Fili po. Karėj wio 50c.
14. ) Juozapas Koniuszewskis, 
arba kankinimas^!
waldže maskolaus. ,, 50 ct.
15. ) Kalendoms su ĮiasakomS, 

Jnstoryjoms ir cfajnoms. 25 ct.
16. ) Szwiesa Diewo 7 ,, 65 c.
17. ) Rin aid a Rinaldinas$l ,50.
18. ) Dajno^ isz wysur surink
tos. ,,, ,, ,, ,, 75 c.
19. ) Nodoribes Rimo Ciesorių

o ■ n n

J Bijotu pO

-WYNCENTO SZMERAUCKO
e

ant uliczos , *
CAPOUSE, 849 AVE; PINEBBUK

SCRANTON E ; PA..

Gerumu ’ tawero nesygiriu, 
nes kožnas atejas gali pamatit, 
o kas tiktaj karta wiena atsy- 

’lankis tada pas kita ne ejs.

Tykras IzhtuWyszkas
Nerono ; ,, «į, „ ,, 80 c.
20. ) Pujkus apraszimaj Tyk- 
kru atsytikimu isz czesu waj- 

■nos '1863 m. kasztuojė \ 40 ct.
21. ) Witas dr Korynna, kišto
je isz lajko persękidįmo 
Bažni ežios ‘Szwentos per 
Deoklecyana ,, ,, 95 ct.;
22. ) Ilistorije,isz lajko Frau- 
euzkos waj uos A f ryko j 30 ct.
23. ) Prawadnikas angelskas 
abdaritas ^1,25 ne ab. $1,00. 
24,.) Jurgis Miloslawkis, 80 ct. 
25.) Boleshiwas arba j^ntra 
dalis Genowefos ,, 30 ct. 
Prawadnikas angel-

skos kajbos.

Kas naryte turėt pujkius parėdus 
už’pyge prekia, tejposgi norėdami 

Szipkortes iszpirkt, arba 
pynigus nusiunst in Euro- 

B®^pa ir in kitas dalys swieto,
atsyszaukite pas: ~..r.

Joną Mieldaži 
Shenandoah, Pa.,

w.
679 Milwaukee Ave.'

Chicago, III.
♦ •

Paduodu del zines wysu lietu- 
wvszku Draugistiu kad mano krau- 
tuweje randasy wysoki dajktaj koki 
tik rejkalingi/ del draugistiu kajpo 
taj: , p
karūnos su patronu draugistes

J uostos
Ženklaj ant krutinės (szar- 

f os.)

Slominskiene

<•)

O • Kwietkos
Paikos del marszob

Abdaritas
Ne abdaritas $1.00

Sylvestras Kolitą!
Užlaiko liciuviszk.'į Karezeimį ir 

Restauraciję, kur randasi teiposgi ir 
bilardas del zobovos. Galima gaut O , 
tenai pigei ir gardžei iszsigiart ir 
užvalgyt, kas nori dątyrt tai tegul 
nueina po;

Nr: (J2i Past Baltimore Str.
13 (IV.) 'JO. mieste Baltimore, Md.

Jago norite geros trajankos 
gaut, arba užsyrukit kwepeiiti 
cygara, taj ejkittr tiesiog pas:

Wineenta Bobina
Ant Coal ir Jordan idCzia, 

MJBNAXMII, l’A.;
Jis ira tykras Lietuwnikas ir tej- 

syngas žmogus.v O O

ka
tejsingaj padarau ir isz gerauso ta wo
rt). Per septiniolika metu tuo tiktaj 
esu užsyemus ir wysos draugistes del 
kuriu Jyrbau wysoki us dajktus mano 
darbo ne pejke.

W. Slominskiene,
<670 Milwaukee Avenue

nopigause. Apsteluotus dajktus

LIETUWYSZKAS

Juoz. Wroblauckas, 
Lietuwyszkas Dziegornikas,
Pardawikas ‘wysokiuNauksiniu ir 

sydabryniu dajktu, kajpota.j: Zimbi, 
Dziegorejū, Špilkų, J^nciugelu ir 
t. t. PakoTejsy te pas swetimgenezius 
atejkite pas mane:

Centre Avė.
Medžios P nok maumuose Ptynwuth. 
Kur .wyska geraj ir pygej galite 
pirkt, ir dziegorelus geraj patajsau.

Kūrėme del zubowos atujgiu , 
randasy By bardas ir Wargonaj . 
ant kuriu 
dity muzykantaj.

rajina tiuze pasam-

maj lajka ir at sy gert gardaus Alaus, 
Arielkeles paimkit geru Uygaru.

--------- Atejkite pits:—--------

St. Ramanaucka
94 E. Main Str. Ply mouth Pa.
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35 E. CENTER Str. Shenandoah, Pa.
Turi wysokiu gatunku MYLTlbdydeJe k rautu we, tejpo

Arbatos ir wysko ko tik geragaspadine rejkatauje, tejsynga'

i

c©

įgrllalima

CYGARAJ! TABAKAS! tu ne giriu, ale Į>utis ruki to 
jej pasakisite kati dūmelis gardus. , ' ' f

N

a
pas mane pakolej ejsyte pas koki amerykona.
i •' '? ’

• v S1IKNANDOĄH, PA
’Charles Radziewicziu,

Lisiuwysskas if Lenkiszkas;
n

Agentas Lietuwiszkas ir Lankiszkas

x’ ( ;K ’Ą O b

^zzAai w -fti&lu

i

/

|^«HPrusyszkajs goreusejs akrotajs. Sun- 
cze pynigus ih wysas szalis swieto, o tej- 
pbs-gi ir iszmąjno "kajpo maskoliszkus, 
prusiszkus, austryjokiszkus, Franeuzysz-

v
i.

l •<

1 ■ 4/ r. f
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Cziene. Szipkorcziu. . ‘
E u r o j) o s i A m e rly k^a / 

.$19.00 

.$22.50

-r
' ' b

A; Jy

fe b i

r k“ \

I* • ' .'7 > Į ‘

Isz H am'ih kg, Amstekkam. Ih> i ri:i:i>A.M, Havre or Breaien 
Ant g<‘rausii akrotu. i4sz Bkemen in Nkw voro.

$22.50
$21.00

•Iszmaino .visokius piningus 
B siuneze ing. ii'zinarc

O ir 'hu*- J 

tibsiok m naniiiSf Įr 
' l i įĮgreit ir pigci. s

Tom. - Butkiewieziu. I■s

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

vyru, vaikinti ir vaiku, dėlto kad jie visa tavorą perk.j. ne ant

.a , ‘ • i • r ’ir szluru, ateikite 6 dalinkite.’ • • '*
Geri mainiiipi czebatai už

4

Isz. A N'T SVERTO ill AEW YOEKA. . 
Isz Antwekto in Philadelpiue 
Iisz Bremo in Balti mok e. . ....

H----------------------- ---------- O----4_

. ’ . .$26.00

$19.00

»

i-*

Lankiszkos knigos'1^’^^11^-'-• 
maldų, pargabentos zt",(v , . 1 ° nabo^enstvisz užmarės.

S0, 175, ir 200. j. amhh h j

visa* tavoms geras ir galimas patikt kož.nam, Oi pfzydailic 
‘ i W<*j, Gorzkicli 

p, o busite kantahti, tiktai ne pamvrszkitė nu-

1
Vienu žo<lži u lakant, ’’

o prekius tai pigesnius kaip kituose kruizuose, visam mieste.1

mero. 4 >

elirzeseian i *

70 et.

mlodziežy katolickiej. . 50 et.

f .
■ i

U
>?•

U

j

I
k

/

Henry Lees
MA/N Str., P

•)

di swiata togo jęcziįpcj,. t. j na- pobožnyeh dzieei katoliekieh
..

■.a.

...

..'v



Germ uses

KINGSTON
■Man

1 %

134 Plymouth, Pa Kingstone, Pa
- - - ~~ ■ ... - _ _ - —----- ,---- — —

11H

Wilkes-Barre

možna rast

ikrotu

|TT*i

Irielku wysokiu,
. Alaus gardaus.

Wino wysokio, 
Cygaru ir t. t

ikrotū ir in wys 
g in NAMUS.

i procento £3,00 už

TtlOZapO
‘ . I. ■ • « \

Dwy dydeles krautuwesp
Wysokiu walgomu dajktu turi, 

Myltu, Kawos, Arbatos ir Deszrū 
tyk re j k del užlajkimo buwimo.

J )et wuosl into (z.a/.i \s< >iii:o 
wiena karta pirkt no<r jo, 
niekur kitur tie j‘-^.kes\ t 
7/0 7fr. A

\ A nJ <«A g<Tense, del I, 
W.NlKlt pas>

Juozą Zablack
BIAHANOY CITY

Kandtisy gera A KI LLK A
ALUS ir wvsoki Likierei

možna gaut Lager Beer ir porte 
rio isz czisto jawo daritu.

Atwažiawia in WILKSBERY, ejkite tiesiog, in
Koseiuszko Hotel, pas Juozapa Czernik 
kuris duoda pi 
wysokio gėrimo

Tejposgi, ižduoda Szypkortes ant geriausiu

Xi. s- Ca.xxa.1 St-

tnias pard'Uodani .S/ifkortes, - ant \vy>< 
7 ■ i • -*, sviitezrtjXp\ tiltus, katruos jusu ppete 

Ii gaut in 1 "> oit.'iju. 1UU-.U kautoro/oalib- <u>\sziU'k”t lietuwyszka 
viszkaj. at< įkilę ir mat iki:<\ katl/iuiak į« i metu, su kožtiu apsyej

o tejpoM "i u? S A'I t Sir vym.k
l>A.) i'.'l I s n<> ugnit ji

DSOr &W1LUAM, agnias.
MAI N Si r. Ph inoutli, I

Bankierius
WILKES — BAR R E, I

Ižduoda szifkortes ant wysok 
dalia EUROPOS. Siincze pWigus tiesog 

’ .Galima pas ji pasydet pynigus, už kuruos duoda į 
szimta ant metu. . \

Lietuwyezkaj, Lenkiezkaj Ir gngarskaj gali etieyszneke\ ba prilaiko tani tikinu žmonis.

Ne užmjrszkite ipacz tie ka giwenate' arti to miesto.

Wilkes-Barre Deposit Sayings BANK
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SPAUSTUVE!:
° ' ' ■ ’ - < • ' o" . Vienybes Lietuvniku °
" ’132 ZMtsiirx Street,®
” PLYMOUTH, PA.—-o
® H--------- :-----------------------------------------------------a. *

Teip yra ištaisyta jog gali ■ spaudi n ti viską, kas tik inp 
odarbą jos priguli, yra LOCNOS MASZINOS, L1TARU0 
o visokiu didele daugybe, drukavojesi

°; „Vienybe Lietuvniku,” ° 
ovisokios konstitueyjos, knigos del drau-" 
"gyscziu, apgarsynimus, tykietus gromataso 
o praszanczias ant veseilos ir 1.1.
° ■--------- Visokiuose lietuviuose, kaipo" tai: --------- o
oLietuviszkai, lenkiszkai, angelskai, vo-^ 
"kiszkai, maskoliszkaL italijonyszkai, pran-o 
o cuziszkauir 1.1. " °
<>0000000000000000 O.O O'OOOOOOO

ANT. F AJAIJIS
■ • - . i ’ ' v > • v . a -s >. ' *

Kas tūry kiek I’YNIGL’, o norėtu juos patalpint saugio wie 
toje kad jam no pražūtu, togu! patalpina pas mano BANKOJE.

Tejpo* gi rarutaey dydele zopoatirt wysokiu pyhingu dei iB/.majnlmo, kajpo taj: Kusyjos rub 
um, Prneyazkoe markom, Aiiatryjoklazkl ovlijknaj, Franctizyszkl frankaj ir t. t.

J ago katra* atayw*2a Ima užmarės PYN INGUS, tuoa tejpoe-gi permajnau ant aiuerykantsku.
Suuczu pyningua in vrysas dalia e w lėto tieeog in namus.

O tejposgi židuodu SZIFKORTES ant wysu linijų ant pujkeusu 
yįpiuzeusu LAJWU.

ir

Wyskas tąjsyngaj ejna
No užmirszkite •

A NT ANAS 1»A JA U IS '
12S ir 130 Main str. PLYMOUTH l’a.

i*

Pirmutinis Lietuwiszkas Kremas, i
Groceries) PITTSTONE, pripilditas wysokejs taworajsdel ži wnasties, tejp
gi ir drapanos del darbi ninku, wyskas ko no geriausio parsiduoda pigej ir 
tejsingaj, •- primenu ir taj jogej parduodu Abrozus szw., knigas maldų 

ir bistoriju; o tejpgi szifkortes ant geriausiu ir drūčiausia lajwu. ’
Tiktaj no užmirszkito kad tan wyska gausy te: pas A. 1EPLUSZI.

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

MOTELIS
L I E TU W I S Z K A S 

ANDRIEJAUS STANKEWICZEUS
Ant uliezes MAIN, SHENANDOAH, l’a.

Pujkeuse užejga del L1ETUWNIKU. užgėrimu ne rejke girt, ba palis 
giresy isz sawo gerumo, Kožnas wienas atlankikite, o to wysko pabandi 
kite. ’ ,

Dydele Krautuwe pujkiu ir pygiu GRABU
gu atsytykime sinerties,* tejpgi 
užsyemu pagrabajs, dėlto jago 
rejkęs ka isz to daliko, welij 
atejkite pas sawo wieiigenty o ne pas swetiuigenczius.

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

N

Parduodu szifkortes ant puikiausiu ir drucziausiu EA.JWU isz wysu
szalu EUROPOS. Ir tejpos-gi galu numint pynyuus in Europa tiesiog 
ng namus. ■ .. ' ;

Prietaiu lajkau dydely R KOMA su wysokejs walgotnajs dajktajs, 
k,a tik namuose gera) gaspadynej pryrejke, ir.su tuo nesygiriu: ba kožnas 
žino. Darbiniu drabužiu ir wysokiu marszkiniu; žodžiu kalbnt wysko ga
lima gaut, ‘ i

Neužinyrszkite kad mano namas randasy ant uliczes 
Main Numeras 132 szale paūžto.

; Shenandoah' Pa.
----------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- ----

I) Y HE LYS K ROMAS!

. “hmisliiiig Goods”
” Wysokiu dajktu kajpo Uj: —
marszkiniiti

wytnoniu
Ck * ».

. audekliniu
panczeku

' * ’ 1 1

petneszu
wynoklu Uttjktn kokiu tik žmoguj prirejke.

jagy“ GaūByte paa-----

Chas. CASPER & Son
103 NORTHAMPTON Str.

Wilkes-Barre, Pa.

— W'l R A J

SZTORNIKAJ
Jago rejkalaujete in sawo 

KRAUTUWE (KROMA) 
dajktu in sztora tada pirkite pas 

: 'Nhsoh ir Wallace.
210 East Market Str. 

WILKES-BARRE PA.*
Tenaj galima 

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

ir.su



