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brolams Lietuviams nuo valdžios dvasiszkos katalikiszkos.
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■ 1890.«
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livm.Kj.elija: Apie per*iiiut-iH.Įiin<{ P.Jezuwanf l’A'or.

' (Mat.. 17.)
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Si. Subata. Albino Muczeln.,

LOCNASTIS .1. PAUKSZCZ1Ų.
Bastytojo# J. Turskis.
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Vienybe
gas žmogus. Asz jam auksyni paminklą pastatysiu. Asz ne 
pamirsziu ape savyszkius! Bet kas žįn kas .blogai ma da ro
si. . .

Pradėjo rauget, visas pabalo, rodėsi kad tuojau aj»slobs. 
V isi pašzoko. • ,

— Sztaj turiJJDa gali apsyrgt — tarė Ragis..
— Tai nieko, tai nieko —* atsake pana Aneta — nunesz- 

kite ji in jegamasties stubą ir paguldykite, tai teip reikeA.. 
, — Ką reikel — klausė Ragis, bet pana Aneta apsidairė

z i in runda ir pridėjus pirsztą prie lupu tarė: '
1 — Paskutyni stikleli jis iszgere, asz uszdaviau jam vai-
jstu (liekarstu.)

— Aha! — iszsiblaive veidas Ragio — tai dabai* kas ki- 
— tai gdrai*! Kazijnieras stenėjo labai, prakaitas apipylė 

įjąni kaktą. Morkus paėmė ji ant ranku kaip vaiką ir nune- 
Ragis nuėjo paskui juos,

— Bet ar ne perdaUk tu yąistu? paklausė Ragis.
— Ei ne! tijėk kiek reike! — atsake pana Aneta.
— No, no, Dieve sergek kožna krikszczioni nog' tokįo 

Pana Aneta pavaiszyno ji gerai!
- - Ilgai mano sumnene ne galėjo pristot ant to, ar duot- 

ne! . Bet szendien ma sapnavosi brolis ir nedraudė!
> Brangi tai liga.

—‘Kad jam da užduot vaistu nog tu szeriu verbludu, 
žinoma įaį jr paisi liga--pritarė Ragis. ,

Duos Dievas rodą ant visko — tarė senuke kavodama
i t • • 9 •vaistas- in skrynute. 

Reikėjo tau jam ;; ; t ./o„ ___
pasakyt: Tėvas paliko tau žiatnę ir savo palaiminimą, j ago da 8U dydesniu lamu ir riksmu, buvo jau po szhibd. ...... ................ - z:k...... . ..........i i?.. w . _r<

DIEVAITIS
APYSAKA SZIOS GADYNES

F
pagirta ant ko n kur so kuri er o 

r-'". WarszaWsko,.
' 1'Gegužio 1888 metu. '
\ paruszita. *

. ^lartjonos Radzewieziutes.
i (Tąsa) 1

— Ne buvo kada, miela tetute! nueisiu kaip antrą' kartą įa _ 
atvažiuosiu. '

*• t ' •

Ragis apsisuko ant kulnies, ir pažiurėjo ant savo krik- is2e 
szto sūnaus. •

—; Morkau!.— suszuko gąrsei. • ... . . . :
Paszau k tas* pakele galvą. ....
— Ka tėvas norite? —• paklausė tykai.
— Ar tu ne buvai prie smerties tėvo? Ar ne girdėjai ką;„el.yino 

' jis sake? , i . J
Morkus apsidairė ir suprato delei ko tas klausimas buvo ar 

ir tarė: f

—Ka ii/manę sake, tai supratau ir iszpildziau.
— Oi ka ape ji sake, ar tai ne girdėjej? Ho, lio, 

kad.ne tau tą viską pavedę tiktai, bet tu turi žiūrėt tą! . *
— Viską asz! — sumurmėjo Morkus.
— O žinoma! — patvyrtino Ragis- —-

ina da ro-

in stūbą. Ragis nuėjo paskui juos, 
Sugrižo.ne užilg(Į>, abudu linguodami galvomis.
— Bet ar ne perdaUk tu vaistu? paklausė Ragis

MorkUs-pažvelge per įauga. Veselniukai grižo namon >

savo sznektos ir tikėiino nepamyrszi, Ba kalba tai yra galy
be, o tikeimaS tai duoda drutybę! Ar ne taip Kaži?

Kazimiras pažvelgė ant Ragio, per savo brilus, ir neno-
redamas susiiauke. Isz laukoJnejes ip sziltą stubą, ir uog į.e jaln manažeryjc) Rimkaus ir dusze ’Morkaus.

jam žinoma, tiktai asabos persimainė — del jo ne

Senis Voi natas pasityko su druska ir duona, kapelijogra- 
j i no koki tai szoki. . *

Ant kiemo, ^uszalęs Margis uszkauke antrą kartą, prita- 
Nog mažu 

viskas buvo 
buvo vie-

gardžios yyrtines, pasidarė jis labai graudyngu ir beveik ko diellll }auke jj8 to8 dien08j ant galo ir 8u}auk^
ne pradėjo verkt. v

— Teip, teip, — pradėjo atsimušęs

mine, ape toki latrą! Asz jau senei rengiausi sugrinžt ir' pult; 
jam pokoju, bet szetonas ma periszkadijo! Bet asz tenai ne į 
vagiu ir laiko nepraleidau ant nieko, tiktai tai kad biski per !
daug geriau! Asz nepamirszau ape jus! '

— Tai lik prie musu-vaikelu! — (are pana Aneta, pri
ėjus prie stalo ir dapįldama jam in stikleli sznapso, už kurio ‘ . 
jis meilei nusitvėrė.

— Ne galu, tetute, ne^ ’galu i 
prisiekiu ant Die\<o kad ne galu — 
sznaĮisą. —- Mes szerius verbludu pirksim, lajų tirpysime 

.*rinksime rublus.
; Rotszildas, ir jum duosiu kiek norėsite, dovanu. |saiplauke povalei, neszdaiha i

— Tai yra kad tėvo palaiminfmąs ne del tavęs — tarei 
Ragis sėsdamas ant suolo.

Suprato kad tame žmoguje ne buvo ane jokios iszeigos. Taukus, o po savim palikdavo 
Tetute da jam pripylė sznapso, o Morkus mirktelėjo in ję.

* Kazimieras gere, raukese, spjaudė ir kas valanda ar- 
sziau ’— ležiuvio ne galeje suValdit.
\ — Petersburge tokios ne geriau

— Teip, teip, — pradėjo atsimušęs -y- jus dailei kalbate! įos tenaj, 
Asz žinau! Tėvas buvę szventas žmoguj, kad ape manę pa i

i-

giesmute^JvVuksztai ore lakiojo veverselei ir ragino savo 
^pžmories in dąrbą.

Isz dvaru ir kaimu iszejo burei darbinikū, pasklydo po-.' 
lauką, su giesme ant lupu. J n

Peitgrubia, žernaityszka dievaite pavasario, su dydelepui- 
s,, mokyno pauk- 

i apdengdavo^

mano brangus balandėli,,
•pradėjo murmėt iszgeręs kybe ėjo ęiažais upeleis per laukus ir gires,, mokyno pauk- 

ir szczius giedot, kvietkeles dabyno žiedais, dangų i
Kai}> sugrynsziu tai busiu bagetas kaip mėlynumu in vietą pilku debesų, ant galo dasigavusiki Dilbi- 

- — nesutyrpuses da ledynes.
• Piemenukai iszginę galvijus, matydavo ji kartais atsi-

1 kialantisę isz daubu, paveiksle baltos miglos, katra uszklddako 
ženklą: daimatynius laszeluš 

imdavo pas savę.rasos, katruos saule potam A

o fai auksas, tok is

Parlėkė garnei ir nuvargę nog ilgos kelones in savosody- 
bas/ •.

Vieną vakarą pora isz ju ilgai lakiojo ape Šandvilus
szuapsasLKodel tėvo palaiminimas ne def manės? Asz teisin- 'ant galo nusileido ant stogo Morkaus kluono ir isz džiaugsmo
» — ■i? • t * * ' ’ r '

1



Lietuvniku
— Acziu už pagyrimą mano miela! - atsake senuke. . . 

formas turiu ir duosiu su ak vatą! Oi kaip' jus tenai su li
goms. . , ’ ;

— Acziu!'Biski geriau, jau szendien Lukoszius iszejo 
pas savę, in lauką, ba tur but kraustysimose nog senio.........

Nusyjuoke smutnai ir dadave:!
— Duona svetimu peilu riekta, ne gardi! Ar pono Ra

gio ne yra namie?
’--- Ne yra, isz važiavo iii Zvirbtus, o kad pasirėmė su sa

vim ir muszkieta, tai tur but eis in medžiokles.
t Susėdo ant suolo pasienij. Vakaras buvo labai dailus, 

pilna visur kvapo nog beržiniu pumpuru, o ir garsas užniie- 
gancziu pauksztelu, mielas buvo ant paklausimo.

Senuke sudėjo ant kėlu nuvarguses rankas, o Marta dai
rėsi ant czysto kiemelo.

Naminei paukszczei pripratę prie savo gaspadines, ėjo 
prie jos ranku, ulyczia grižo galvijei ir keletą aviu/ Visa 
ukyste buvo didžiauseine paredke.

-—Laimingą ,turįte ranką!— pritarė jauna moterysz- 
ke — ne dovanai ponas Ragis yra burtiniku, jum viskas ran
kose veisėsi ir auga!

— Didžiausių burtiniku yra Dievas ir Sęvencziatlse Pa-, 
nele Ugienuose. Ne musu tai gi Inkis, tiktai Meileaus! Sira- 
ta jis ir visi atstojo nuo jo ir nu skriaudi; ji, Oi toki. Dievas 
myli ir apiekavojese^

Marta nuleido akis; Nog senei suprato ji * gana gerai, 
kad nedalai kydama savo prižadui nią sugadino savo dalę. Isz. 
priežasties to jautimo, da labjau su dėde ne sutikdavo. Ma
žu ir pats Voinatas gailėjosi dabar to ka padare per savo pik
tumą? •

Toj valandoje subildėjo vežimas ant kelo. Pažvelgė a* 
bidvi.

.— Sztai ir jegainastis parvažiuoju atsiliepė pana Ane
ta, pamaezius baltą kumelę su kifmeluku. — Žodis stojosi 
kūnu! Juk tai musu Morkus drauge su juom. Szoko greitai 
atidaryt vartus, bet’Morkus pirma ižszokp isz vežimo.

— Ar matai garni? — suszuko Ragis isz vežimdv.... . . ° . .Pakele akis^ir atszoko atbulas. Nesitikėjo pamatyt bu
vusios savo sužiedotinės, savo stuboje. Kraujas uszgavo jam 
in galvą, nuleido akis.

— Oi isz kur tai Dievas atvedė? — klausė .tetute — Ei- 
kszia! eikszia! laukėme tavęs. ' Į

Prisiartino. Veidas povalei ižsiblai vino, be jokio susi- 
maiszymo, palenkė galvą ir trumpai pasveikino: 
. •— Labas vakaras!

garsei suklegeno. , >
Pirma būdavo bijojosi kiauru stogų, ir.niekas juos ne

pritraukdavo, o dabar pažino jie kad buvo paguodotais sve- 
czeis, nes ant ju prijemimo buvo uszkialtas ant »stogo senas 
ratas,'katrame galėjo pasidaryt sau lizdą.

Ragis palei senovės paproczio žemaitiszko, sveikindavo 
juos ‘su džiaugsmu, o pana Aneta kasdama ežes darželyj, ir 
iszgirdus ju klagenimą užsižiūrėjo ant stogo, neva't Gralis 
parginęs isz lauko, pamirszo ape savo snbųrdinacyją ir isz 
visos spėkos pradėjo rekt in exkapi’aln:

— Pone! pone! (juzutla! (južulvd
Sveczei apsigyveno, Ragis lauke tiktai pribuvimo Mor

kaus, nes žinojo kad tas dalukas ir ji palinksmins.
Bet Morkaus niekas ne mate nog paskutinio buvimo su 

Kazimieru. Kaip karalus randijo isz r aš v i tęs, apėmė Finikus, 
gaspadorayo Budraicziuose, bet pats ne atvažiuodavo. Seni 
tarnai isz Skombntu, povalei, patykai persikėle pas ji; ne gale- 
jo sutikt siV.vokiecziu ir jaunu ponu. . . .
' Morkus visus juos paskyrė ant ukystu, kaipo arendorins 
ir atidavė po prižiūra Ragio, pats niekur nesikyszdamas; in 
maitinus tiktai pats davažiuodavo, kurie ant pavasario vėl 
pradėjo ūžt ir pilt graėzius su miltais, ant naudos Morkaus.

Kas kartas daugiau ape ji pradėjo, szneketpo visą aplyn- 
kinę. Visi tvirtino kad jis pereis savo nebaszniką tėvą gas- 
padorystej, pranaszavo jam didelus skarbus, tėvai perstaty
davo ji už paveikslą savo sunarna, motinos Velydavo gaut to
ki virą del savo dukterų, kožna pavydėt pradėjo senai Jani- 
szaųckieneiį ir pradėjo lankyt Jurgiszkius, kad pažint Jad- 
vigą; in katrą buk Morkūs insiinylejo;

, Ir Skoįriontai papuolė ant liežiuvio ’ žmonių. Vitaudas 
sugrįžo in Rygą, uže ir latravo su kqk.ia tai vokyszka aktorka, 
ne labai garsynga, bet gana dailę ant veido. Trotijo ant jos 
daug pinigu, ant nedelos tris kartus turėdavo poj ėdy ūkus, o 
ant galo susibarė,ir su motina.

Tur but szlektai ėjosi ponęi Czertvanięnei, kad atsiuntė 
Morkui pakvietimą ant Velykų, su tukstancžeis narakavoniu 
ir skundu ant sunkiu-laiku.

Morkus intrasze jei kad ne galį pribut, lies Jazvigla szau- 
kė ji in Kalina, delei' kokiu tai reikalu. Buvo tai metinis lai- w • • z • •* kas pabaigimo Pasvites rokundu.

Pas Voinatus gaspadoravo jauniejei gaSpadorei. Marta 
linksma ir daili, ne stoka buvo duonos, bet vienok matyt 
buvo, kad stoka kas žiu ko. Tankei buvo baruos. Voina- 
tas senis, už mažiausi dalyką bardavusi, Atarta ne r galėdavo 
n uty let, o Lukoszius insimylejas i u savo paezią, usztardavo 
Už ję.

tarnai ne vau: agis nog kiemo prie tvarto. — Ho, lio! žino-

trotydavo akvata prio darbo. Ant galo prišipainiojo 
Jauna moteryszke tankei ateidavo pas lianą Anetą, r

> ligos, rius.kalba in medi.

žolu, kad ir juokdavosi isz baiku Ragio, bet vienok matyt 
buvo dideli smuiką jc^duszioje. Lukoszius kas valandą dū
saudamas, buvo didžiausiu jps rupeszcziu. •

• , Viena karta ant-vakaro, ateio pas senuke. Zenklasasza-
ru buvo matyt akise, kad ir sznekejo gana linksmai.

— Ateinu pas ponę praszyt farmos ant czerkasu. To
kiu dailu niekas pas mus ne turi.... Oi kaip cze pas jus dai
lei - dadave pažvelgus in darželi, pei^ naujus sztakietus.

vakaras Įionei Lukoszicnei! Ba ne žolu ant mylėjimo,
te ?. . . . s—

Marta nusyjuoke po senovei.
— Jago ponas esate burtiniku, tai galite žinot be 

symo. Sudievu visiems. Formas paimsiu rito.
kiau

• Greitai nubėgo o Ragis pažvelgęs ant jos datavę:
— Žinau, žinau, kad koki dailu ritą jus ant smcrti< 

sipjausyte. At, niekai! -
Suplojo su rankomis ir atsisuko iu senukę.

pa-
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Vienybe
•— Oi ar afminsyte pana Ahetą, ką jis parvežė isz ' Kau
lio, ho! pasakycziau, bet į>ana Aneta, kaipo moteryszke, 
va da apalpt. * ' '
— Sergėk. Dieve nog ko blogo! — tarė persigandusi.

Ilo, ho! O asz kaip tiktai iszgir- 
Krukis mano beveik pra- 

Aneta. Žinoma! Ha, ha,

— Sztai jau ir baime, 
dau, tai tuo juoktis užsinorėjau, 
dėjo szokt. Bus veseile,. pana

Kieno? Ar Morkaus? — paklausė.
Oi kodui ne mano — paklausė usz] 

ty damas. •
-— Jago justi, tai ne teip greitai. Oi tu Morkau 

Kauno?
— Isz Kauno ir isz Vilniaus. Atvežiau tetutei 

seklu, o Jazvigla su visa faniilyją, siuneze jum labas
— Oi Kuzis nieko -h- atsiluįpe Ragis.
— Kokis Kazys paklausė pana Aneta,

— Kokis? —- Musu Kazys. >
— Oi isz kur jis tenai? •A

Lietuvniku

friCr*

usus kra.ni-

ar

— Žmones pasakė Jazv 
Kaip pamate* tūkstanti-rubli 
vo, tai žmogus isz

glai, kad asz apvagiu Pas vi tę. 
> daugiau ateigos, neg pirma bu- 

, Oi ar žinote i isz
rtuip Įjmutivv .vunsvuiiui-i uųiu, auv
vo, tai žmogus isz gailesties pradėjo verkt.
kur iszejo tie liėžiuvei? -- isz Skomontu. Vitaudas pasako
je Jcožnam.

Nedabaige, dantis sueziaupe ir perejo kelis kartus per 
stubą.

-- Latras -
- Tokiam tai gerai yri

— O kaip pareina blo
i Szendiėif pasitykotų mane k:

isz

, c>v’

— suszuko Ragis. |

J. J. Hof Land Comp
Ukinik((i džiaugei m iu stiro (j t r i n ir / <// /,'u

Ir visus brolus in kuopą vadin: 
Atskelkinij brolai, neblaiks miegoti! 
Reik mums nors syki ant kojų stoti! 
Nebmirkim tolaus, vis gyvi bukim 
Ir tarp'svettautu jau nebežukim!

Delei to kad aplynkines kur yra girios, (bioqa už

visokiu į 
dienas.; in sznektąJ

ant. svieto — atsiliepe Morkus. 
;ai, tai szaukiasi prie manęs. 
!iip asz važiavau pas moeziaką^ 

--.Tai kam duodi i - paklausė su.piktumu Ragis.
Kad kas kitas ne duotu.

Pana Aneta kaip ir visados, lagadnu bildu insimaisze

1

A 
į

į 
i
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darbi, o vasarą drėgnumą reikalingą vaisiams užtaiko.,
delei ko galima tikėtis geru uradzoju.

Kolonija toji yra ko’žname dalykie labai naudinga
dėlto paskyrem szimtus vietų aplynkineje giriu,
ne uždėtu jau kolonyju ant kuriu kas valanda gali-

toji yra* musu loenasczia
dėlto kiekvienas katras pyrks, gali tikėtis kad
savo tikras ir te.isyngas potuetas.

— Kaip asz nulydėjau ji pereitą žiemą, tai da ij^dąbar 
d i — atsake Morkus.
Szventas Dieve, oi kas tai su juom darosi? Ka jis te-

- Gana Morkaę, gana! Geru kėlu eini, teisyngai dirbi, 
sudėjus ran-i nieką nenuskriaudei ir nekeikei, tai esi gana bagetas ir lai- 

įmingąs. Buk spakainas, po szlektu dienu -pareis geros, ir 
’ isznagradis už viską. Nesirūpink! Kitaip niekados nebūna, 

„tokia yra paredkas ant svieto. EivaJn sodeli, pažiūrėk kaip 
medelei sprogsta, kaip viskas pradeda žaluot, Pavargai no 
kolonus, galvoj tau uže.... mažu tau ką skauda? Ar jie tu
ri kosulo?.

— Oi ka? Mislyjau kad szeszeli koki pamacziau, stuboje 
pas Jazvigla. Duktė jo kąsniu ką siuvo, o jis jai skaitė lpi- 
gą. Atėjau vieną kartą, žiuru^ jie sędi, atėjau antrą, kar

tas pats. Teip juos irt i .-— tas pats, ir treczią ir ketvyrtą 
Į>alikau! - V .

— Tai gui’os vaistės dadave pana Aneta, da
bar jam nerupi szerei verbludo? Ka? r .

— Sake mą kad uždės kroma Kaune. Sznapso ne ima 
iii burną, ir galima suprast ką szneka! \

Senuke japsiaszarbje, o lupos jos drebėjo isz gailesties.
— Stebuklyngi yra kelei Apveizdos Dievo — tarė at

sidusus — Tėvo palaiminimas ji perdare! Tai yra džiaug
smas trolukui danguj!

' Oi Orvidu kaip ne yra taip ne yra — atsiliepe Mor
kus. Ir in Jazvigla niekas ne atsiszauke. . Dareme rpkunda. 
Du szimtai tukstanuziai rublu gUli banke, o kiek da pribus 
per deszymts metu! Oi kam tai f Ne yra ant svieto to dalyko 
ne iszpyldlio, ape katrą tevasnnį pasakojo, mirdamas.

— Ha, mažu ir teisybe! Mažai kas gero yra 
Pa kentėk da valandėlę, o potam eik ant rodos 
Mažu tave iszlosuos nog prisiegos!

Tetute pakele ranka in virszu ir teip jam 
bet?

— Nesibyjok Morkau! nesibyjok! neužilgo
. grinž!. . - 4

Morkus mostelėjo ranka ir atsiduso.
— Ne su mano laime, dasilaukt geresniu laiku, - - atsa

ke smutnai. s ’

ant svieto!
pas kunigą!

Orvidai |u-

— tarė Ragis. Tfu, 
Eina viskas ko negeriau-

1
Atsiszankfte pas mus. o gausite iiiapas Ir i^reiszlynins,

J. J. Hof Land Co.,
Milwaukee, Wig

atsakyt asztrei.

bebuia tas tankui užeina. Tas niekai!
—— 0 matai. O niekados ma ne pasakei! Kožna liga 

nieku įirasideda ir niekais isz pradžių galima iszgydit. I< 
kis tu ne teisyngas, kad.tyli. Palauk, rasa puota, eikszia 
stubą. - Tuojau tau iszvirsiu žolelu. Iszgersi, ar ne teisyl
Tai tokios gardžios ir geros! Eikszia ’mano mielas kūdiki,

— At, klauso, pana Aneta — atsiliepė Ragis pipkę kym- 
szdamas.— ne žolu jam reikė tiktai paėzios. Tai liga jau
nystes ir gana. Asz tai žinau palei save. Kavalierius, kava
lierius supranta. ’

Megyno visaip baikaut, kad- surainyt Morkų,' prinesze 
jam visokiu valgiu, o isz meiles,dūlei tetutes atsigėrė bjau-. 
raus viralo, nevat sznekejo biski ape Kazimierą

Ape pusnakti nuėjo abudu su Ragiu ant atsilsiu. Szalta 
buvo, dėlto Ragis sukūrė ant kamino ugni, isz sausu szatru 
prie szviesos katros abudu pradėjo snaust. Morkus ižsitiese 
ant lovos, insižiurejo in savo blokine riceiriu, ir pradėjo dū
mot kas yra bloginusio: ar senovės karios su križiokais, 
kokis tas ncierius turėjo, ar jo ioenas dabarinys padeimas, 
kada už savo procę ne gauna ane jokios padekavones.

Ricierius turėjo sniutna, bet spkkaina veidą, su kokiu 
tai neiszpasakytu smarkumu, vijosi neprieteli, turėdamas vii- 

vietos, dėlto 
t i -

ti nugaleimo, o jis! Morkus ne galėjo turėt tos 
toji mislis arsziause jam nedave spakajaus.

itkart Lietuva buvo garsinga, ° • • 1 • °*. Miszkuos-, giriose sveika, laiminga.
Bet mainės4 laikai, prieszai iszdygo,
Tada Lietuva savę iszvydo,

Kariaut priesz prieszus reikia narsybes. 
Kuopon Lietuviai visi susrinko 
Ir kupingąikszti tuoj aus apsrinko. 
Tas ginklus jemęs Križokus tvojo 
Ir su piktybe po kojų klojo.
Nuo j u atsginę priesz Gudus ėjo, 
Paskiaus ir Lenkus su veju veja. 
Per daugel metu Lietuva augo 
Irgi it milžins narsi’užaugo: 
Per kares, vargus rubežius pleczia 
Ir su greitumu iszvyja sveczią; 
Kursai uždriso lankyt Lietuvą, 
Tas nenorėdama veikiai pražuvo. 
Užgimst Jagella, su Lenkais riszaš 
Ir menkst palengu mus‘ krasztas visas: 
Lietuviai mirszta drauge su kalbą 
Ir jau nėr musu, nieks mus negėlba. 
Poetai gimsta del Lenku laimes, 
O tikra Lietuvis negal be baimes

-— Oi vaike! oi ko tau stoka?
niat pikta klausyt. Ne grieszyk. 
se! Oi ar matei garni L

— Žmones ne gali atsigirt tavym — dadave pana Ane
ta.

(Tolau bus.)

Nes musu draugai nor ji praryti. 
Daug amžių bėgo, daug laiko žuvo 
Ir vis kas syki mažin Lietuva: 
Jos*-vaikai giedžias savaip szneketi 
O Lenku kalba ima mileti. 
Bemegant saldžiai, tarsi numirus, 
Girdėtis balsai ir matom vyrus, 
Kurie su darbais jds dvasę žadin

Pabaigę mokslus svetur gyvena,
Bet tėvu kalbą visnomet.fnena,
Ir kiek kas gala skatiką duoda, a 

Kad del Tėvynės didint aruodą,
•* Isz kur szviesybe Lietuvon žengtu, 
Ją nuo mirimo, nikimo dengtu. 
Mus Litvomanais Lenkai vadina 
Ir musu darbus visaip trukdy na.
Juk dažnai skundžia mus priesz Masked n 
Ir taip papuola daug musu brolu.
Oi, brolai mieli, mes nesigąskim, ; - 
Tėvynės melę szirdyje rankini!
Ta mus pradžiugins, pasaldins dienas: 
Pradės darbotis isz mus kiekvienas.
Nors daugel kalbu suprast galėsim, 
Bet vis savają daugiaus mylėsim.
Nors prieszai didi mus gniaužo, smaugia 
Ir mums priskelti neduoda, skaugia, 
Vienok mes gyvi, nenoriam mirti,

» Bet vilti, laimę tūriam iszgirsti.
• Eikim in kuopą, brolai meilingi!

Bus ir del musu laikai laimingi-: 
Užteka auszra, bus giedri diena,

Idant mylėtu Tėvynę savo,

Dirbam iszvieno, vyrais pasrodom 
Ir apsijuokti daugiaus ned uodam.

. Tegul Lietuva gyvoj4 laiminga 
Irgi su mumis visur laisvinga! 
Nesibijosim pikto patirti, 
Už ją prireikus, galėsim mirti. 
Kelkis Lietuva! mes vaikai tavo 
Tav atiduodam gy\ asti savo, 
Idant apszviesta butu m tarp musu 
Netik Lietuviu, betgi ir Prusu. 
Mes visi vaikai jay įnylam tavę, 
Jau susiprantam mes tarpo savęs: 
Moty na viena mus visus gimdė 
Ir savo krūtims pieningoms szilde. • 
Jau musu d vase tikrai atgyjo, 
Katrają prieszai buvo praryję: 
Jaucziamos sziądien tikrais Lietuviais 
Ir apginė j ai s Lietuvos guriais. 
Tris milijonai sziądien gyvenam, 
Meilę prie tavęs visada menam.
Nieks mus nuo tavęs skirti nedrįsta: 
Kas mus marina, tegul pats mirszta. 
Tu tarpo musu jau nebeinirsi, 
Jau tautos kalbą visur iszgirsi: 
Ar jurę irsi m ar žemę eisim,

r
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Vienybe
•— Oi ar afminsyte pana Ahetą, ką jis parvežė isz ' Kau
lio, ho! pasakycziau, bet į>ana Aneta, kaipo moteryszke, 
va da apalpt. * ' '
— Sergėk. Dieve nog ko blogo! — tarė persigandusi.

Ilo, ho! O asz kaip tiktai iszgir- 
Krukis mano beveik pra- 

Aneta. Žinoma! Ha, ha,

— Sztai jau ir baime, 
dau, tai tuo juoktis užsinorėjau, 
dėjo szokt. Bus veseile,. pana

Kieno? Ar Morkaus? — paklausė.
Oi kodui ne mano — paklausė usz] 

ty damas. •
-— Jago justi, tai ne teip greitai. Oi tu Morkau 

Kauno?
— Isz Kauno ir isz Vilniaus. Atvežiau tetutei 

seklu, o Jazvigla su visa faniilyją, siuneze jum labas
— Oi Kuzis nieko -h- atsiluįpe Ragis.
— Kokis Kazys paklausė pana Aneta,

— Kokis? —- Musu Kazys. >
— Oi isz kur jis tenai? •A

Lietuvniku

friCr*

usus kra.ni-

ar

— Žmones pasakė Jazv 
Kaip pamate* tūkstanti-rubli 
vo, tai žmogus isz

glai, kad asz apvagiu Pas vi tę. 
> daugiau ateigos, neg pirma bu- 

, Oi ar žinote i isz
rtuip Įjmutivv .vunsvuiiui-i uųiu, auv
vo, tai žmogus isz gailesties pradėjo verkt.
kur iszejo tie liėžiuvei? -- isz Skomontu. Vitaudas pasako
je Jcožnam.

Nedabaige, dantis sueziaupe ir perejo kelis kartus per 
stubą.

-- Latras -
- Tokiam tai gerai yri

— O kaip pareina blo
i Szendiėif pasitykotų mane k:

isz

, c>v’

— suszuko Ragis. |

J. J. Hof Land Comp
Ukinik((i džiaugei m iu stiro (j t r i n ir / <// /,'u

Ir visus brolus in kuopą vadin: 
Atskelkinij brolai, neblaiks miegoti! 
Reik mums nors syki ant kojų stoti! 
Nebmirkim tolaus, vis gyvi bukim 
Ir tarp'svettautu jau nebežukim!

Delei to kad aplynkines kur yra girios, (bioqa už

visokiu į 
dienas.; in sznektąJ

ant. svieto — atsiliepe Morkus. 
;ai, tai szaukiasi prie manęs. 
!iip asz važiavau pas moeziaką^ 

--.Tai kam duodi i - paklausė su.piktumu Ragis.
Kad kas kitas ne duotu.

Pana Aneta kaip ir visados, lagadnu bildu insimaisze

1
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į

į 
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darbi, o vasarą drėgnumą reikalingą vaisiams užtaiko.,
delei ko galima tikėtis geru uradzoju.

Kolonija toji yra ko’žname dalykie labai naudinga
dėlto paskyrem szimtus vietų aplynkineje giriu,
ne uždėtu jau kolonyju ant kuriu kas valanda gali-

toji yra* musu loenasczia
dėlto kiekvienas katras pyrks, gali tikėtis kad
savo tikras ir te.isyngas potuetas.

— Kaip asz nulydėjau ji pereitą žiemą, tai da ij^dąbar 
d i — atsake Morkus.
Szventas Dieve, oi kas tai su juom darosi? Ka jis te-

- Gana Morkaę, gana! Geru kėlu eini, teisyngai dirbi, 
sudėjus ran-i nieką nenuskriaudei ir nekeikei, tai esi gana bagetas ir lai- 

įmingąs. Buk spakainas, po szlektu dienu -pareis geros, ir 
’ isznagradis už viską. Nesirūpink! Kitaip niekados nebūna, 

„tokia yra paredkas ant svieto. EivaJn sodeli, pažiūrėk kaip 
medelei sprogsta, kaip viskas pradeda žaluot, Pavargai no 
kolonus, galvoj tau uže.... mažu tau ką skauda? Ar jie tu
ri kosulo?.

— Oi ka? Mislyjau kad szeszeli koki pamacziau, stuboje 
pas Jazvigla. Duktė jo kąsniu ką siuvo, o jis jai skaitė lpi- 
gą. Atėjau vieną kartą, žiuru^ jie sędi, atėjau antrą, kar

tas pats. Teip juos irt i .-— tas pats, ir treczią ir ketvyrtą 
Į>alikau! - V .

— Tai gui’os vaistės dadave pana Aneta, da
bar jam nerupi szerei verbludo? Ka? r .

— Sake mą kad uždės kroma Kaune. Sznapso ne ima 
iii burną, ir galima suprast ką szneka! \

Senuke japsiaszarbje, o lupos jos drebėjo isz gailesties.
— Stebuklyngi yra kelei Apveizdos Dievo — tarė at

sidusus — Tėvo palaiminimas ji perdare! Tai yra džiaug
smas trolukui danguj!

' Oi Orvidu kaip ne yra taip ne yra — atsiliepe Mor
kus. Ir in Jazvigla niekas ne atsiszauke. . Dareme rpkunda. 
Du szimtai tukstanuziai rublu gUli banke, o kiek da pribus 
per deszymts metu! Oi kam tai f Ne yra ant svieto to dalyko 
ne iszpyldlio, ape katrą tevasnnį pasakojo, mirdamas.

— Ha, mažu ir teisybe! Mažai kas gero yra 
Pa kentėk da valandėlę, o potam eik ant rodos 
Mažu tave iszlosuos nog prisiegos!

Tetute pakele ranka in virszu ir teip jam 
bet?

— Nesibyjok Morkau! nesibyjok! neužilgo
. grinž!. . - 4

Morkus mostelėjo ranka ir atsiduso.
— Ne su mano laime, dasilaukt geresniu laiku, - - atsa

ke smutnai. s ’

ant svieto!
pas kunigą!

Orvidai |u-

— tarė Ragis. Tfu, 
Eina viskas ko negeriau-

1
Atsiszankfte pas mus. o gausite iiiapas Ir i^reiszlynins,

J. J. Hof Land Co.,
Milwaukee, Wig

atsakyt asztrei.

bebuia tas tankui užeina. Tas niekai!
—— 0 matai. O niekados ma ne pasakei! Kožna liga 

nieku įirasideda ir niekais isz pradžių galima iszgydit. I< 
kis tu ne teisyngas, kad.tyli. Palauk, rasa puota, eikszia 
stubą. - Tuojau tau iszvirsiu žolelu. Iszgersi, ar ne teisyl
Tai tokios gardžios ir geros! Eikszia ’mano mielas kūdiki,

— At, klauso, pana Aneta — atsiliepė Ragis pipkę kym- 
szdamas.— ne žolu jam reikė tiktai paėzios. Tai liga jau
nystes ir gana. Asz tai žinau palei save. Kavalierius, kava
lierius supranta. ’

Megyno visaip baikaut, kad- surainyt Morkų,' prinesze 
jam visokiu valgiu, o isz meiles,dūlei tetutes atsigėrė bjau-. 
raus viralo, nevat sznekejo biski ape Kazimierą

Ape pusnakti nuėjo abudu su Ragiu ant atsilsiu. Szalta 
buvo, dėlto Ragis sukūrė ant kamino ugni, isz sausu szatru 
prie szviesos katros abudu pradėjo snaust. Morkus ižsitiese 
ant lovos, insižiurejo in savo blokine riceiriu, ir pradėjo dū
mot kas yra bloginusio: ar senovės karios su križiokais, 
kokis tas ncierius turėjo, ar jo ioenas dabarinys padeimas, 
kada už savo procę ne gauna ane jokios padekavones.

Ricierius turėjo sniutna, bet spkkaina veidą, su kokiu 
tai neiszpasakytu smarkumu, vijosi neprieteli, turėdamas vii- 

vietos, dėlto 
t i -

ti nugaleimo, o jis! Morkus ne galėjo turėt tos 
toji mislis arsziause jam nedave spakajaus.

itkart Lietuva buvo garsinga, ° • • 1 • °*. Miszkuos-, giriose sveika, laiminga.
Bet mainės4 laikai, prieszai iszdygo,
Tada Lietuva savę iszvydo,

Kariaut priesz prieszus reikia narsybes. 
Kuopon Lietuviai visi susrinko 
Ir kupingąikszti tuoj aus apsrinko. 
Tas ginklus jemęs Križokus tvojo 
Ir su piktybe po kojų klojo.
Nuo j u atsginę priesz Gudus ėjo, 
Paskiaus ir Lenkus su veju veja. 
Per daugel metu Lietuva augo 
Irgi it milžins narsi’užaugo: 
Per kares, vargus rubežius pleczia 
Ir su greitumu iszvyja sveczią; 
Kursai uždriso lankyt Lietuvą, 
Tas nenorėdama veikiai pražuvo. 
Užgimst Jagella, su Lenkais riszaš 
Ir menkst palengu mus‘ krasztas visas: 
Lietuviai mirszta drauge su kalbą 
Ir jau nėr musu, nieks mus negėlba. 
Poetai gimsta del Lenku laimes, 
O tikra Lietuvis negal be baimes

-— Oi vaike! oi ko tau stoka?
niat pikta klausyt. Ne grieszyk. 
se! Oi ar matei garni L

— Žmones ne gali atsigirt tavym — dadave pana Ane
ta.

(Tolau bus.)

Nes musu draugai nor ji praryti. 
Daug amžių bėgo, daug laiko žuvo 
Ir vis kas syki mažin Lietuva: 
Jos*-vaikai giedžias savaip szneketi 
O Lenku kalba ima mileti. 
Bemegant saldžiai, tarsi numirus, 
Girdėtis balsai ir matom vyrus, 
Kurie su darbais jds dvasę žadin

Pabaigę mokslus svetur gyvena,
Bet tėvu kalbą visnomet.fnena,
Ir kiek kas gala skatiką duoda, a 

Kad del Tėvynės didint aruodą,
•* Isz kur szviesybe Lietuvon žengtu, 
Ją nuo mirimo, nikimo dengtu. 
Mus Litvomanais Lenkai vadina 
Ir musu darbus visaip trukdy na.
Juk dažnai skundžia mus priesz Masked n 
Ir taip papuola daug musu brolu.
Oi, brolai mieli, mes nesigąskim, ; - 
Tėvynės melę szirdyje rankini!
Ta mus pradžiugins, pasaldins dienas: 
Pradės darbotis isz mus kiekvienas.
Nors daugel kalbu suprast galėsim, 
Bet vis savają daugiaus mylėsim.
Nors prieszai didi mus gniaužo, smaugia 
Ir mums priskelti neduoda, skaugia, 
Vienok mes gyvi, nenoriam mirti,

» Bet vilti, laimę tūriam iszgirsti.
• Eikim in kuopą, brolai meilingi!

Bus ir del musu laikai laimingi-: 
Užteka auszra, bus giedri diena,

Idant mylėtu Tėvynę savo,

Dirbam iszvieno, vyrais pasrodom 
Ir apsijuokti daugiaus ned uodam.

. Tegul Lietuva gyvoj4 laiminga 
Irgi su mumis visur laisvinga! 
Nesibijosim pikto patirti, 
Už ją prireikus, galėsim mirti. 
Kelkis Lietuva! mes vaikai tavo 
Tav atiduodam gy\ asti savo, 
Idant apszviesta butu m tarp musu 
Netik Lietuviu, betgi ir Prusu. 
Mes visi vaikai jay įnylam tavę, 
Jau susiprantam mes tarpo savęs: 
Moty na viena mus visus gimdė 
Ir savo krūtims pieningoms szilde. • 
Jau musu d vase tikrai atgyjo, 
Katrają prieszai buvo praryję: 
Jaucziamos sziądien tikrais Lietuviais 
Ir apginė j ai s Lietuvos guriais. 
Tris milijonai sziądien gyvenam, 
Meilę prie tavęs visada menam.
Nieks mus nuo tavęs skirti nedrįsta: 
Kas mus marina, tegul pats mirszta. 
Tu tarpo musu jau nebeinirsi, 
Jau tautos kalbą visur iszgirsi: 
Ar jurę irsi m ar žemę eisim,

r
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Tavę isz mislu jau neiszleisim. 
Žadinki vaikus, inĮulki meilę 
Ir visu visur naikinki seilę, 
Kuri mus tramdė, juokingais dare •
Ir in tamsybes varyte varė! \ 
Regiam szviesyl/ę, iszminti tunam, - 
Jau kaip Lietuviai laimingai žiuriaųi.

. Gyvenk, Lietuva, tarp visit musu, 
Ar isz Lietuvos, ar kas-isz Prusu.
Palaimink, Dieve, musuosius darbus

Tegul Lietuva apszvieczia savę ,
Ir darbuos, szirdyj, užlaiko Tavę!’ ,

Lakūnas.
-M—

Vienybe
;,>v

BYolei Lietuvei! .
Isz tikros szirdies velyju 

jums skaityti ' Lietuviszkua 
laikraszczius ir knigas, kame 
nieko n i era prieszingo Katali
ku tikeimui, del naudos dva- 
siszkos ir apszvietimo protų.

Justi brolis.
Knn: A. BURBA

„ Klebonas Lietuviszkos para
pijos Plymouth, Pa.

Atydare tvvarta kūrėm hiikis ge
rus arklus del samdinio wisada.

?■—-—r- , v Otto l\lpt‘ (Imon Dale Pa 
Naudynga žinic ! tavo -gazietos dar neatėjo' ir 

T\t KTIrXVMTI<U i nieko ape jes negirdėt.
M. MOI’KIEAVK’ZE, pargabeno isz užmarės 

wyaokiu Lietnwyszku knigu, kajpo taj: Histo- 
rycžnu, B jkinlu, Mokslydzku, su .gražioms .<laj- ! 
n 4lems o ir su azw 
gio, o parduoda snWysaj už maža prekia. Kas 
noryfžhiot knigu war«Jua ir ju prekia, raazikit 
gromala ir imlekit markia uz du centus, ant tokio j 
adrieo: ■ **"

Gerai mėkaneziam adresus
Makįtlyazku, »u .gražioms.<laj-1 . ,
mestąją akajtimajtt, Mahla-kni- f I 3SZ11. AĮUOIieS Į)HS U1US yra 

suprantanti savo darbų, bet 
justi aiszku adrisų kaip jus 
vadinate, tai mum rodosi kad 
mažai kas !gales perskaityt, 
bet vienok mes persipraszome 
justi, ir palaikome už gerų

V. Afvok i eini ežius, f
. Box 54. Detroit Mich r !

» JUollj Al ĮUlimnumt; ii

Rūkykit ir cziulbkit (ilbbepra835tinikų..ir įgalvofcziu.
tabakų, nes tai yra gėriauses

Arklu samditie det wysokiu reika
lu eikite pas

MILA UVKA.

Pajeszkoimai.,
I k

Juozas Painokas, tegul duo- 
da ape savę žinę pas Mateusza 
Lynch - nes jis nore su juom

j Lymen, Col.'

W!___ -LJ---- IJBBgggg?

Kur yra Jonas Rudis, paei
nantis isz Suvalkų gubernijos 
kalvarijos pavieto, gminos 
Rudaminos, isz kaimo Strum- 
bagalū, jis pats arba kas ape

szitokiu adrisu.

Gran stn Park Place.
Scranton Pa.

ATSAKYMAI.
J. D. isz Waterburio Conn, 

Dabar negalima tau davba 
pradetie mažu m kada tolau.

(rromata ing Jiedlste 
,, l fien. IAe)m rP 

Brolai Mm! ; I i

Paskutiniuose numar. Vien 
Lietuv. 1889\ 
isz - Petropiles, 
kaulalui, kuriu 
galėtu praryt,
pirmutini numari V* L. 
1890 m., 
driabulys jima ir sziurpulei

m. Kolonoje 
randasi toki 

m as kol us nie 
JO skaitant 

szio
isz baugumo, net

bėgioja po visas gyslas. — 
Vardan Lietuvpiku, givenan- 
czįu po inaskolaus keravone, 
meldžiu brolus — raszytoįus 
Amerikos laikmszcziuose — 
ne rodytis teip .aiszkiais prie- 
szininkais maskolu valdžei, 
ir jaigu ne geidžiate- apsunkit 
musu givenimų, —truputi už- 
silaikit su Jei p draseis, norius 
gražeis ir garseis, pamokslais 
gazietose!.. Pavierykite, mie
li brolai, kad kožnas masko- 
lijos lietuvnikas, perskaitęs 
iaikraszti su tokiu albijimu 
maskolu, ne žino kur su jų 
pasidėt; ir kad kurinis- tani 
tarpe peczius, tai tų gazietų 
urnai pavirs ing durnus ir pe
lai) us; ba jaigu jam ji papuls 
ing rankas kokio žemskio ar
ba žandarmo, tai beda bus 
nabagei u i lietuviui, jų gavu
sių!. Asz ir nė iszmanau' — 
jdelko tokius pamokslus ra- 
szyt?!. . Tas alInuėjimas mas
kolu — del Amerikos lietuviu 
ne tur ne jokio cenzo, ne jo
kios svarbe; o del lietuvniky, 
givianancziu po valdže mas- 
kolaus, —-.tai tik kilpa vyrves 
artt kak to. r Jus, būdami te 
Afneriko, tik suerzisite nias- 
kolų, o paskui jis, ne tu red a 
mas tokiu ilgu ranku, ~ siekt 
jus per pusią svieto, — per- 
pykias, tvers mums, cze esan 
tiems, už ežiupryuos ir priesz 
kiek tik norėdamas. , •

Tokiu ’spasabu, mes vyrai, 
nė padarysime nieko gero del 
Lietuvos. Juk tai vis tiek kad 
ka»s priejas prje vėjinės melni
czios, nusytverias už jos uode- 

pas, priesz veja, norėdamas 
sparnus melniczios pasukt at> 
gal, arba nors • sulaikyt juos. 
Na ar tai galimas daiktas?!.

Ne teip‘jau .smarkei mas- 
kolus mus gangina, kaip ne 
kurie musu brolei skundiesi. 
Jis tik n or kad mes jam, nesi- 
prieszszyfume ir, spakainei 
giviadami, pripažytume jo 
valdžia. Statau ant sūdo ko- 
žiro lietu vniko Szita dalykai 
nog valdžios yra pastanavy ta,
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siu kiužiu m 
kaip liaezalnikas

A

A.:

jog rekrutai, surinkti isz visu 
tautu maskolijbs, prišiega 
duotu viėrnumu služyt Impe 
ratoriui,*-- ant maskoliszkos 
kalbos. Kodelgi priesz tai ųe- 
siprieszina, vokieczei, žydai, 
armianai, mangolai totorei ir 

'O < *.

kiti. Ant galo ir kunigai 
musu bažnicziu, pakaimei 
ir nobažnai stovi 
rankose, 
skaito maskoliszkai pridieki- 
ma del rekrutu; kam gi Kutj. 
N... . vienam priesz tai prie- 
szytis? O ir kas per beda! 
davias prišiega ant svetimos 
kalbos, nesuprasdamas jos, 
kožnas visados yra nog tos 
prisiegos luosas ir ne būdamas 
vieniu tarnu caraus, jis ma
žiau užtai sagrieszyS....

Tai isz tos priežastes da 
brolams lietuvnikams, nors 
gyvianancziams kitose žiame- 
se, vis tik sziuksztu ne reikėtų 
pakialt vaida, pakol neturime 
sylos. ’ '

brolu vaitojimus, mes, gyviau- 
darni po maskolaus valdže, 
apturesim tik didesni sunku
ma, neteksime ne vieno lai t 
kraszczio, ne vienu knigelM, 
viskas da labjau bus uždraus- f 
ta, o kad ir gausime koki lai- 
kraszti, nors isz netycziu, tai 
ir su tuo toli nė nuvažiuosifnė, 
pardon, —norėjau sakyt toli 
nuvažiuosime, — tiesiok ing 
Sy beri jų A. 14—as. 17 189'0|m. .

Pasarga nuo Redystes
Talpindami szitų atsiszauki- 

mų ing musu Redystę turiame 
szibei tų paaiszkinti. Ponas 
R. gyvendamas ne Lietuvoje, 
kaip regiasi, jog neviskų aisz- j 

kiai supranta, kas kur dedasi. 
Kugi bjauresni gal del miisu 
Maskolus padaryti? Visos 
tautos, gyvenantes po Masko- 
Luini, turia savo knigas ir lai- 
kruszezius, o mums i netik to 
riepavelyja, bet ir >prusu ru- 
bežius apstatytas kareiviais, 
kurie už viskų daugiauS aki 
turėtu j ant lietuviszku laik- 
raszcziu ir knigu, ka^1 tie ne-
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Lietuvniku . 7
butu jokiu Ibudu gabenami 
per rubežiu Lietuvona. Ne*
gana to Sandariai per atlaidus, 
pamatę kad žmogus laiko savo 
rankose naują knigą, isztrau 
kia isz rahku ir krato jo na
mus ar ne ras dauginus knigu. 
1885 metuose Vilniaus redy- 
boje, szvenczioniu apilinkio, 
Daugeliszkio parapijoje, po
nas Maskolu urednikas va
žiuodamas kėlu pamate, kad 
viena mergina skaito lietuvisz-' 
ką khigelę vardu „Mojaus 
knigelę“, iszduotą Vilniuje 
pas J. Zavadzki pirm 1864 
metu. , Uredinikas atėmė nuo 
jos knigelę ir aimanojąnczią 
merginą\ pasodino ant trijų 
dienu in kalėjimą. 1.883 me
tuose vienas jaunas lietuvinin
kas, Žąslų parapijos Traku 
pavieto, Vilniaus rėdybos, 
užmekejo koros 10 ’tu- 
bhruž tai tiktai, kad rado pas 
ji laikraszti •. per
praneszimus Maskolui Daugio 
Žąslų klebono. Taigi faktai 
darodo kaip su mumis apšeina 
Maskolai ir kokią szirdi unes 
galam e turėti prie j u.

Mes tariame visas teisingas 
žinias brolams Lietuviams 
Amerikoje gyvenantiems, pra« 
nėszti, jei mylame savo Tėvy
nę* — 

1

Isz Waterbury, Conn.,
p ■ ► • I

Man vieiias draugas raszo, kad 
pusantro menesio atgal lietuvininkai 
ten uždėjo draugystę polytikiszką 
vardan Gedimino. Pirmamjame su
siejime prie draugystes pristojo 20 
sąnariu, o an tram jame -- dar 10, ir 
sako, kad tolesniame laike daug 
daugiau# pristosi. Lietuviu palyti- 
kiszku draugyscziu mažai yra; gerai, 
kad ežia ar ten bandoma ’ yra tokias 
draugystes sutverti. Vis žmones 
prasilavins! -;- „Lietuviu Mokslo 
draugyste“ Haltynoreje, M. J)., 
13 d. Vasario, iszsiunte 185 markes 
i Prusus del atspaudinimo veikalo 
apie istoriją lietuviszkosios raszla- 
voa, kuris veikalas žada būti pa- 
puosztas paveikslais nekuriu I/ietvi
vos rasztininku (raszalu). Isz sza- 
;lies girdėti, kad bile kas „mokslo 
draugystę“ peikia už tai, kad ji dar
bu apszvietos užsijimanti; peikejus 
pakursto per „Saulę“ dar p; Bocz- 

kauskas, kurs žinoma, neperseniai 
ožkas Lietuvoje koręs, ir negali būti 
prilaukus del mokslo ir szviesybes. 
Tegul bus „draugyste mokslo“ su
sidėjusi ir isz aniolu tamsybes, kaip 
Baczkauskas mena, bile ji Lietuvai 
apszvietą nesza, ar-gi. verta yra už 
tai ant jos užpuldinėti! Kitos gi
mines ant svieto gėrisi tokiomis 
draugystėmis, o jau lietuviams -j ži
noma nekuriems -- tai darosi krislu ' 
akyje. Ale detko? O tai dėlto,' 
kad draugyste, užsidedama, fiepasi- 
klause rodos ar pavelenes ponu pei'- 
koju!! Na, tegul sako kas ką nori, 
vienok draugyste, kitu neužkabine- 
dama, eina tolaus savo ketais ir ma
tysime, ką ponai peikojai pasakys, 
kada draugyste savo darbus parodys; 
Pridursiu dar, kad prie draugystes 
kassyk daugiaus, sąnariu pristoja, 
kaip prie visu apgarsintuju jau „Vie
nybėje“ galu pridėti dabar Joną 
Burinską, Antr, Naryjauską, Sima- 
ną Kurtini, Ant. Niamurą. Ar tai 
nedailu yra, kad nei dviem mėne
siam neiszejus ‘inusn draugyste su
sideda isz dikto skaitlaus sąnariu, ko 
mes nebuvome nei Jaukę, ir jau is- 
tenge paduoti i spaiidą vieną mokslo 
dalykuose ' kningą -- o tolaus bus 
visko daugiaus ir viskas bus gerinus 
padaroma; juk pradžia visuomet1 
sunkiausia yra. 

*
„Buvo d vase pirm užmigus, 
Sziąd4 ir nauja šokia dygus: *

' Užžibejo mums Idėja,
• Kuri naują d rasę sėja....

-- Neseniai ir bažnytiniuose reika
luose Baltimoreje pasidarė atmaina. 
Lietuviai * Kn. Polujanski pavarė 
nuo savęs už tai, kad jis lenku Ku- 1 
ning'o Chowaniec‘o klausydamas, I 
nesielgė teisingai su lietuviais ir vis 
prie lenku kiek įmanydamas trauke.1 
Dabar atvykoczion Kb. Dutkevy- ■ 
ežius, Amerikos lietuviams gerai jau 
pažįstamas nuo seiliaus Kuningas." 
Kas atsieina Chowaniec/o, czion tu
riu pasakyti, jog jisai lietuvius, ku
rie nelenda i jo reikalus, neretai be- 
gediszkai plusta ir darko, pagonais i 
vadina, ir syki isz ambonos iszkeike ! 
tas lenkes, .kurięs eina už vyro j 
lietuvio. Berots Lietuvai bufujrfr-Į 
riaus, kad ženybos tarp lenku ir lie- ' 
tuviu pasijautu, nesą musu tauta ■
liktuosi grynesne. *

Keikk dar porą sykiu lietuvius, 
Kuninge Chowaniec? tai gal ir. nus
tos lenkintos lipusios prie lietuvi
ninku -- nors tiek naudos lietuviams 
sity o plūdimais padarysi! Kas atsiei
na lietuviu, tai juo tolyn, juo labyn 
jie i susipratimą pareidami pradeda 
mylėti savo giminę ir palengva bene 
pasilaus troszkę svetimtautiszkus 

dievus garbint.ę
Prisikeik dabar, 
Gyva busi dar, 
Prisikeik, miela

Tevisz.ke mus1 Lietuva! f

Vis linksminus,
Vis gražinus

Stov saulute ant dangaus.
Tevisz.ke mus* tu senoji, 
O tik visados jaunoji, 
Prisikelkie, džiaugkies vis!

Prisikelti reik, 
Bus velykos veik,- , į
Bus pavasaris! Londonas 18 d. Vasario.,

Lietut'Oft Mylėtojas. i^kunei’is „JA/r?/ 1 Luji v'' su- 
Vasarya nuo Redyxtes. simusze su britansku ..Man- 

Musu siekis yra, idant visas žinias Iiattan“ katras isz plauke die- 
ape judėjimą Lietuviu savo laikrasz- ; na 1 1 pereito menesio isz Lon-
tyje patalpinti. Užtadgi ir ape 
„Lietuviumokslo draugyste“ talpi
name, nes įstatai josios yra gerai 
žinomi isz apgarsinimo musu „Vie
ny beje“.

•Jaigu aiszkiai pamatysime nekrik- 
szczioniszkus stengimus * „mokslo 
draugystes“, tai veikiausiai ir ape 
tai pasirūpinsime apgarsinti. Pakol 
nieko blogo - isz jos nematome, tai 
ją pagiriamo, kaipo-besirupinnntią 
ape apszvaistą ir mokslą del Tėvynės 
labp.

Isz Užmarės.
€

Isz Visur.
Didelose giriose, katras ap

juosė isz visu szalu miesteli 
„('h isbau'ozns^ minskoj gu
bernijoj, pasirodė labai daug 
vilku, katrie ne isz pasak i tas 
iszkadas darei gyventojais. 
Sztai visi aplinkinei giventojei 
pastanavijo pad ari t abelna 
ablava. Delei to susirinko, 
kaipdanesza „J/AZy/a- Listiek“ 
ape 400 žmonių, paežiu ūki- 
nikų, o teiposgi pribuvo ir 
daug ponu. Ukinikai vietoje 
ginklu, turėjo lazdas, kotus, 
spragilus ir szakes. Laike 
ablavos iszszoko isz guli klos 
didee meszka, ir leidosi in 
szalę kur stovėjo abyvatelis 
p. Falewicze, katras pamatęs 
meszka szove, bet nepataikė, 
o antra kartą biski ronijo, 
tada tas baisus žvieris szoko 
ant jo, apvertė ant žiames ir 
prislėgė savo sunkumu. Ant 
nelaimes, kiti strielczei buvo 
toli, o ukinikai su lazdomis

nieko ne pagelbėt, ir biednas 
žmogus pabaigt* gi vast i nuog 
nagu meszkos. O potam mesz-

- ka szoko ant ukiniku ir tris 
isz ju baisei apdraskė; — par-

- . '■■«** *
veže dar juos gyvus in mieste
li Chislaviczus, bet ne užilgo

- jie humire. Ant tos baisios 
■vainos vietos, pribūto sfriel- 
•czei ir užmusze meszka.

dono in New Yorka. Sze- 
isziolika žmonių nuskendo.

Petersburgas, 18 d. VaVhrio. 
Du afieierai isz imperatolskos, 
gvardijos huzaru, turėjo paje- 
dinką (-arskame Siele (kaime) 
abudu sunkei susironijo ir yra 
szlektame padeime.

Zanzibaras. 18 <1. Vasario, 
i Vadai Usaobarjj (vietiniu gy- 
i ventoju) sugražrino majorui 
Wissmanui, visus daiktus 
atimtus nuo Daktaro Meyero.

(Garsas) Laikrasztis „Odes- 
kij Wiestnik“ paduoda žinę, 
buk randas Maskolijos, žada 

; pakasavot rubežiu tarpe Rosi- 
įjos ir didžios KunigAiksztistes 
iFinlandskos, teip kad ne rei
kės hioket poszlinas už tavo
ms: isznaikit finlandskas,
pacztas ir atiduot po prižura 
randavu valdžių. .

Londonas 18 d. Vasario. 
Telegramas isz Szaughajaus 
di^iesza ape baisu iszpildimą 

' koros Chinuošė ant keturoli- 
:kos kaltiniku. K orą iszpilde 
mieste Pekine. Kaltiniu- 

; kus atveže ant vietos egzeku
cijos, vežiikbose. , Buvo ji<* 

’aprengti raudpnus rubus; ran
kos užpakalije surisztos, o ant 
kaklo kožnas turėjo sunku 

■lenciūgą. Visas tai baisus 
apsieimas visai juos ue iszgas- 
dyno. Pribuvę ant pleeiaūs, 
vežimai sustojo^ o imperators-
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Isz Varszavos danesza, juk 
tenai ne užilgo pradės.ant tik-

buvo yei 
sznekta

jaus anksti

inkanda toki, 
karta norėjau

Lietuva. Pralotas kun. Zda 
naviczius, dabarynis rundyto

Republika Argentinos pas- 
telavo dvideszimts tukstan- 
ežiu karabinu, fabrike $teyero

Balandy j
gal Gegužyje atvažiuos 

kun, A. bus geras 
yrąs del saVo brolu,

dosi tai stengė kad juju 13 
metu senas karalus Aleksan
dras, kaip biski paaugs, ženi- 
tusi su viriause duktere Rusko 
Caro, katra dabar yra 14une-

pi i e salos 
>bvoreigre„ 

sze-

vie- 
svarbus k ai tini k as 

katruo lauke kas 
i, ir katras žada

Karalus Portugalijos pasi- 
rasz'e szendien ant amnestijos, 
delei užvedimo nauju pro v u 
visoje karaiistei.

3,350 margu 
Jono. Brussel 23 d, Vasario 

Ateina žino buk pabegęfc 
n as laba i 
isz Si.beijjos, 
dieną Paryžių 
apgarsint Visus apsieimus rus 
ko rando su nevalnikais Kare 
ape katrą . tai daliką jau lai 
kraszczei daug rasze.

Ant visu geležiu 
ku karalistej;* kur 
kalauta leiikiszka 
dabartės likos uždrausta 
kas to nelszpild< 
tytas no službos

Dublinas 21 d. Vasario. Li 
kos suaresžtayota septinesde 
szimts žmonių, katrie prigulė 
jo prie bunto priesza ąpsudi

Telegramai isz Petines 
Amerikos danesza kad kara
lyste Bolivvija rengėsi ant vai
nos su karalyste Peru.

Ateina žines isz Maskolijos 
buk palicįja isztirinejo dideli 
susiraszitną ant givasties Caro, 
ir kad buk in tęsusi vienijimą 
prigulė artimeusios prie caro 
szalies žmonių. ViJnas pulkai: ■ 
nikas ir keli aficiėrai isz (Jar- 
skos gvardijos, buk nusiszovę 
kaip tfasižinojo ape j u iszda- 
vimą. <Kas diena daug aficie- 
ru suaresztavoje. Jago tai

Egzekucija trivojo labai 
trumpai: per pora minutu de 
vinini, buvo nukirpti, o penki 
pakarti. Potam • urednilęai 
prisegė kožnam didęlą popie- 
rą, ant kurios buvo parašai tas, 
vardai, amžius 
rotas, o patą j e 
mete in duobes ir 
paliko. Isz 
vi-že žmones

Londonas 20 d.. Vasario 
Danesza isz Morroes, kad ka 
raliszkas vayskas apėmę mie 
stą AVassap.

Isz Persijos ir NJĮ^opotami- 
jos ateina baisios tynios, buk 
tenai labai dideli sunaikyni- 
iną padare cholera.

sže laike migi 
Luudy, su szifu 
ir nuskendo drauge 
szeis žmonėmis.

Parižnis 20 d. Vasario. K e 
turesdeszimts trys kūnai liko 
atkasti isz gružu, Decizo mai 
nuošė, kur atsi taikę, explozjji 
pereitą U tarn i ką.

Laike i n i ty p go soc ii ai i st u 
Staasfurtęį' pszpuole palicįja 
ir pradėjo szaudit in juos. Li
kos užmuszta viena moterisz-

Portugal i j o j e repu bl i kon i 
partija didinasi, mažu ne ūži! 
go apvers dabarinę randą.

ro varyt fabrikantus ir vaidi
lojus žiames, katrie yra vol 
kiszkais padonaisJenerolaslIur 
,ka,iszdave prisakiiną visiem gu 
bernatojiamą, kad suraszytu 
visus tuos katrie priguli prie

Retai labai atsitaiko, kad 
žmogus pragivenes ant svieto 
100 metu, turėtu gerą sveika
tą ir pilną protą, o bet tokiu 
žmogum yra giventojas mies- 
telo Burzeni no, Lenku kara- 
listeje, kokis tai Jokūbas 
Ądomczevskis, katras būda
mas 104 metus senas, savo ton
uos procios užsilaiko. .

Londonas 19 d.- Vasario 
Garlaivas ,;Highgote“ susimu

kas komisionierius perskaitė 
jiem dekretą. ' Dėvi Oi isz kal
ti kiniku buvo apsu 
kirtimo, o penki ant pakori- 
ino, Pirmutinei likos susta- 
titi in gleita, prieszai vietą, 
kur stovėjo tarnai ant iszpil 
dimo koros. Veidus jujU po
tam nukvarbavo raudonai, o 
drapanas nuplesze ir liėpe ko 
žnani iszsikast sau grabą ant 
dvejų pėdu gilumo.

vazevo du 
in Peter- 

arszavoje ant ge- 
tiko juos 
ir uszpra-

Panama
Prancuskas kolonistas, katras 
uždėjo plantacijas Cliarme, 
likos nužudytas per du savo 
darbi nikus.

” Berlin as 21 d. Vasario. 
Ateina žines isz tenai buk 
dvideszimtis socijalistu likos 
aprinkta ant uredniku/ elek 
toralnuose distriktuose pa 
siuntiniu in seimą.

. Keleckoje gubernijoje, u 
kininkai susidėję isz vieno nu 
pirko ant randavos Imitacijos 
d vara Mokrzeez 
Valdzę apims nog

Karaliene Viktorija, liepe 
iszmalavot savo portretą, ka
trą atiduos vienam rūškani 
pulkui, katro ji 4rokuojesi 
unaravu pulkauniku., *

In evangel icką Bažnyczę 
mieste Walcztyne, Paznansko- 
je kunigaikszt.ystei, inejo va- 
gisf ir iszemę isz skarbonkos 
80 marku, iszgere, viną katrą 
rado zakristijoj, o potam per
nakvojo Bažnvczoje ant rito-

už ką pako- 
ceramonije in- 

ne užkastus 
visu aplinkiniu, 

kad matytu tą

jas Vilniaus vyskupystes, bus 
vyskupu in part, infid. be 
vyskupystes ir sėdės pirmą 
pusę metu Petropilyje, p an
trą ' pusę metu - Vilniuje ir 
skaitysis prie Vilniaus kate
dros pralotu. -- Pralotas kun. 
Audėjoms (Audziewicz) bus 
Vilniaus vyskupu, kurs dabąr 
sėdi Patropilyje ir girdisi, buk 
tai mien. Balandyje szventi- 
mus ir ;
Vilniun. 
Lietuvos 
reikia pasitikėti, nes patsai 
yra Lietuviu netik kunti bet 
ir dvase, kaip mums pranešta 
isz Lietuvos.

Ateina žinė isz Varsjzaavos, 
kad in Lenku karalistę, kur 
gali be vaisko'stovi, ant pavasa 
rio žada pribut da 50 tukstan- 
ežiu.- O ant ateinaneziu vai 
skani mAnevru žada pribut 
pats caras. . • !

Berlinks 20 d. Sausio. Li- 
kos iszduotas prisakimas per 
pati ciesorių, -kad visas vai
skus isz miesto Berlino, iszma- 
szierotu in Kreuzbergą, kur 
atsiprovines vaiskavos maniev- 
ros.

Per Varsa ava 
francuski aficierai 
būrėja C? •**" 
ležinkeldvaro pas 
adjutantas HurkoSj 
sze in miestą,'bet - 
piistojo ant to, tiktai usztru 
ko actiną ant geležinkeldvario 
ir nuvaževo savo kėlu.

. MINYSZkA 
ne isz szio svieto.

i Pnraszė

J. Ikxas.
i ■ ’

Tamista turbut iszejei isz 
proto! Cze jokios ane mynisz- 
kos, ane moteryszkes nebuyo! 
Asz pats vienas Važiavau ir 
važuoju! / - - b.

Tnkstantys vabalu pamys- 
lijau sau, 
darbai Ir
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Nog teVu ir per 
tėvus moksli niežuose apture-

pradėjęs

prietelau,

pamaczeu pagal mane stovyn- 
ti npino murzyna poną. Kad 
tave szymts plikiu! Ne gana 
turbacijos szendien jau ture- 

. jau ir turu, tai tas da mane in

kęsu tamsta noru paszneket, 
ape viena dalika labai svarbu, 
bet ar negalėtume f 
kur in szali ant valandos?

Gierai

jam pasakot, jog tykrąi myni
szka važevo, jog pabėgo ir t. 
t.” Bet jis nenorėjo ane klau- 

. šit, o isz neramumo vartojo 
mano gazieta. Kagi galėjau 
tada veikt? Pryspaudžiau dr.u- 
czei liežuvi pre dantų, atsydu
sau kaip kalvio dumtuves, 
užėmiau pakaimei mano sostą 
no kurio arklei uodegomis 
baide neprietelu (tai yra: mu
ses), ir pradėjau .myslit, ar 
czesais tykrai nėiszejau isz pro 
to. / . '

Vagone myniszka buvo du- 
.mojau, sėdėjo karnputije, ma- 
czeu tai savo aki my ir szneke- 
jau in ja. Bet tas žmogus jo
kios myn iszkos nentates. lisai 
pasakė, jog asz iszejau isz pro
to. Asz vėl. . . .asz esmu vy
sai sveikas— vysai sveikas! 

; j Bet kas cze darosi ?. . Atsyti
kimas tyk ras, ir da karta sa
kau, jog tykras ir... .

Tuo tarpu pre pat ausu gir- 
džu szytuos žodžius: <■

— ,,Furmone! Praszau paša- 
kit man tavo .v arda, pravarde, 

; ulicze kurioje givenb ir nume-
“ra namo. I

klausė, turu jam atsakit. Bi rr, 

* O j kodėl tamsta kiaušy - po
valandai atsyliepiau.

Tas dalikas ira man reika
lingas, jisai tarė, - kodėl tai 
dasyžynosi velau.

Asz ant to ane-szeip, ane 
teip negalėjau ir nenorėjau ap 
sakit. Tiliugi. Jis vdi sznia- 
ka savo. Ant gala tai man 
vysai nepasydabojo ir tariau; 

i Ąr girdi tamsta! Su pravarde 
m/ino asz nereykalauju šarma 
t^tįs; mane pažysta žmones, 
visos aplinkines žyno mano 
pravarde, o gi gali ir tamsta

apsyrinkau sau ana parka ir,

r

stantyhas Paryti lis, givenu ant 
uliczos Notre, No. važyueju

■- iŠ
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kąru No. 30.
/ Dėkui tamstai, tarė pasaže- 

ris, asz viską sudavadisu. Tai 
pasakies nuszokonog vagono. 
Asz važavau savo kėlu. O ka 
tada my si i jau, tai mažu kas ir 
patropitu! atmit, bet asz pats 
nežynau, ane nežynau kas su
mani m d ar esy. *. 1

Teip su vayna galvoje ne-t 
užilgo davažavau gala uliczos, 
kur biAo mano stacije. Tian 
arklus padaviau bernui, o pats 
tuojaus 1 nuvejau pas gierai 
man pažystama daktara, pasa
kiau jam kas ir kaip man at- 
sytyko, o ant galo paklausiau 
jo: kaip asz iszrodaų ir ka da
ktaras ape mane myslije?

Tau prietelau nieko nekien- 
kie, jisai atsake, byski Indijai 
iszrodai anbveydo, tai viskas.

Gerai, pamyslijau; jai dak
taras tei p sako, tai asz bet isz 
tykro d a ne pamecząu savo 
proto. Bet kaip tai gal but, 
kad cze buvo cze jau nebuvo 
to i myniszka? Paklausiaugi 
daktaro, kaip jis tlumdczije ta 
mano atsytykima.
. Tai gal j- tarė daktaras 
tau akise teip tyk nusydave.

Gierai, sakau, daktaras gal 
tluriioęzyt kaip "■ iszmano ir 
kaip nor, bet asz ant tokio isz- 

vysados teip ir szendien bu
vau blaivas ir jauczeusi svey-

— Tiek to daktaras tarė ant 
pažuros ir $abar tamsta iszro
dai sveikas.( Dėkui už žodi, 
tariau. Teip teip. Esi vysai 
sveikas ir sveikas gali eyt na
mo; p jai mažu tau kas kenktu 

Aelau, tai duok man žyne.
-X- 

t * *

Ir kialeta menesiu velau 
stoviu asz tvartuose kompani
jos ir laukiu arklu. Tame 
tarpe pryejo pre manęs grą
žei apred i tas po n as i r k I au se: 
ar czion ira ponas Konstanty- 
nas Parvulis? Tuo žmogum 
asz pats esmu, atsakiau asz 
jam, ko tamsta reykalauje?

Tanista pats juom esi ?. Aha 
atsymenu tarė. Ir tolau trau-

nu vargi es, ba nog visu apleis
tas. Mano tėvas (amžyna at- 

atsy traukt sylsi duok jam Tone) bu\ o la
bai turtingu, o bagotistes jo

- atsyliepiau asz, bet but buvę igvalei ir del manes. . 
asz tamstos nepažystu ane ne- Bet nog tėvo ir jo turtu likau 
suprantu,4u koki szali tamsta atskirtu per moczeka, kuri 
nori atsytraukt, o ant galo ir teip patropijo viską sudava- 
tai turu prydurt, jog asz ne- dit, jog asz turėjau trauk in 
dąug turu czeso ant suga-yszy svety ma szali ir svety mos jesz- 
nimo. 1 kot duonos. Nog teVu ir per

Asz Konstantyne, tarė ne-į 
pažystamas, esmu tas pats kai jau nevat auksztk mokslą, liet 
važavau tavo kare^ kada tu tai viskas. Ant galo isz na- 
matei myniszka, o asz nėma- mu iszvaritas, leidau^y in vie 
czeū. Ape ta tai atsytykimaHa ir in ki ta szali svieto, jesz- 
noru su tavim szendien pasz- kodamas ir paremymo ir 
neket ir tau pasakit, kas per mumo, prybuvau ir in s 
viena anoi myniszka buvo, už- miestą ir radau, bet ka?. . . . 
taigi jaigu galėtume kur in : Neradau, ko jeszkojau : ale ra- 
-giara szali atsytraukt ant va- 
landos, tai but labai gierai. 
Asz žynau, 1__ ... _______

dau koczes tartum kopeczes 
Jokūbo, su taje bet atmaina, 

kad tu noi-etum jog Jokūbas auksztai ant ko- 
dasyžynot kaip tada ir kas,Peczu mace pulką A molu, o 
stojosi. - i asz maczeu savo smerti. O jog

Isz tykro norecze, greytai 1° man iftda buvo brokas 
atsakiau ir jai tamsta gali man užtaygi jau buvau |

kabuk pasakit, lipt auksztin, idant su sn^.rczu 
Bet kur but ga-. ko nogreyczause susytyktf bet 

tai asz ‘ i«z tavo pi i ežastes 
namai I nedalipau....

ape tai nors 
tai praszau.
limą mumy atsytolin't, 
pats nežynau. Mano 
nog cze /gana toli, o laikas 
trumpas; kibą nueisyme in sa 
luna. . ' ' • .

. — Eyme, tarė anas. Ir nu
ėjome. - /

tare 
val-

% Dabar Konstantyna 
mano murzynas ponas 
gik ir giark ka nori ir kiek 
nori, o asz užmokėsiu už viską.

Labai dėkui, asz tariau, bet 
pirmiause norbcze dasyžynot, 
isz kokios priežastes dastojau 
tokios gieradeistes. Teigi ne- , 
visai esmu pevnas, ar ponas 
ira tas pats, kuris. ...

Aha, suprantu - tarė anas.' 
Tamsta esy ambarase, ba ma- ■ 
ne nepažysti; o nepažysti, ne- 
vieriji kad asz esmu ^jįas pats, ■ 
ba matai manije d id ei e^t mai
ną. Prasta dalikas ir „eurare 
humanum ėst“ kaip tai sakosi 
lotiniszkai; bet dabar klausik, 
kaip ir per kokie asz perėjau 
melnie'ze.

Tada asz buvau biednas ir

Asz esmu priežaste, part- . 
raukės jau greit suszukau, asz 
tamstai szkadynaū ?! Asz.. asz 
nevat nesupratau r pe ka tam
sta szniaki!
-f — Buk apakai n as Konstan- 
tynai tarė jisai, tu man li.esz- 
kadijei, ale iszgelbejei nog 
smerties,' o anoi nesvietyszka 
myniszka ta viską sudavadijo. 
Klausik prietelau, kaip buvo..

Nes, tariau asz, pirmiause 
norecze žyno t, k a my n avėtos 
kopeczos ženklina.

'■■■■i

laigi, taigi - pry tare anas 
nog to asz dabar pradedu pa- <k • •

’Vagonas, kuriuo tamsta 
Konstantyne valdai, buvo ma
no kopeczeis, o parkie (darže) 
pro kuri važiuoi, kietyno but 
mano sinertis. Asz mat pa- 
sylikies be jokios pagiaibos, 
be drapanų ir be maisto, bu- 
vaulbastanavijes savo vargiu-



10 i , Vienybe
Asz, žynoma, tuojaus sku- 

Tian radau vi 
sa siana musy^zkiu linksmybe 
sugrusta nuludyme, ba tėvas 
\ant tykro foavo amži ^>aigej o 
mptyna (amžyn atsylsi jos du- 
szei) jau grabe buvo supuvus. 
Vos, voska laikesy dusze tėvo 
ir but mažu pabaigęs giveni- 
ma, manes nepamatęs, bet 
nuolatos jam rodesy akise my
niszka-ir liepe .idant jis duo
tu paje^zkot mane, ir del ma
nos idant apraszytu savo tur
tus. - Jis isz pradžių nenorėjo, 
ba isz priežaste.C mano mocze- 
kos buvo ant manes pyktas. 
Nes niatidamas ant galo, jog 
su myniszka ne ira szposu, 
davė apszaukt gazietose.

Prybuves namo, radau tia- 
nai, .kaip jau sakiau, nuludy- 
nyma; bet linksmi be buvo del 
manes. Ir delko, ar užtai, 
kad tėvas buvo mirsztanczu 
ir žadėjo man atyduot vysa 
sayo bagotiste? Ne! Asz bu
vau tada tartum danguje, nejs 
dėlto, kad jau netiako man 
matit mano tnoczeka, ba toi 
jau trys menesei buvo iszsy- 
krausczius ant kapyniu. Tė
vas dabar pryeme mane szyr- 
dingai. Nebagas!.. Jau vos 
ka buvo givas, o bet da ir 
spaude mane pre saves, ir bu 
buezevo, ir juokėsi, ir verke, 
ir n ežy no j o kK sumanymi pa- 
d ari t isz džaugsmo. Ir teip 
pašyk ores asz 'jam, 0 jis man 
ant kaklo, artižynąi senis už- 
mygo. Asz paskui savo miela 
teveli grąžei pakarojau ir pa- 
sylikes ponu jo ‘ bagotistes, 
k iety n u pats pašyli k t tėvu.

— Kaip tai - paklausiau 
asz ar tamsta tiir brolius, arba 
seseris; arba brolius ir seseres 
turynczus dali tame majątkie, 
kad kietyni pasylikt „tėvu“;

O, ne! Asz - tarė mapo 
’„murzynas“ ponas esmu vien- 
turtys, ir del to mane moczeka 
nekente, bet. .. . kita nedęle 
duodu ant užsakimu, o už tr^- 

, apraszysiu ! ju nedelu prietelau - ir padavė

• turėdamas da penkis centus, 
norėjau in tian nors grąžei sau bynau namo, 
davažuot. Laukiau gi ąnt r*davažuot. Lauki augi 
tramvajaus ir tropijau antj tą- 
vo. O koki da džiaugsma ap
turėjau, kada irtejes pamaczeu 
kad vagonas buvo tuszcZes! 
Tuojaus tada inmeczeu penkis 
centus in s^kriuute ir apsysedes 
beveik užmygau dūmodamas 
da ape mano nelaymina losa...

Nes ką ape ana myniszka 
tamsta pasakisy, asz isymay- 
szes paklausiau.

Taigi, taigi - anas grejtai 
atsake tuojaus bus irąpe my
niszka. • Myniszka, kaip atsy- 
menir pats ir man pasakoje

sveikas.
— Sti Dievu - asz atsakiau 

ir nu vėjau da njyslit ąpe my
niszka ne isz szio Svieto.

J. Jksas. ‘
10 II 1890 m.

* • .
Iszdrti-

namuose ir gimyheje. Ba ar 
kada kietyno but szioks ar 
toks atsytykimas, ‘sziokie ar 
tokie atmayna vis dąsyžynojo- 
me ape tai pirmiause per my
niszka, ir myniszka tankiėi isz 
nelaimes laime musu gi mynei- 
je padare. Tokie tai mynisz- 
ka matit buvo ir oze musu at- 
sytykime, bet myniszka tai ne 
isz szio svieto. * '

— Na tai tamsta matei ta 
myniszka? asz paklausiau.

Ne - jis atsake asz jos ne- 
maczau, bet tu ję matei, ar ne?

Teip, maczau, atsyliepiau, 
ir d a szendien rodosi matau 
kamputije ’sedyncze.

rr Na taigi - tolau trauke 
tas ponas bet nebuvo tai tykra 
myniszka, ale aniolas isz dan
gaus. Gazieta kurie tada isz 
jos loskos gavau turu da ir 
szendien. Ve - iszymdaraas ' ♦ • ■- " • '* isz kiszeniaus popiera, tą’re tai 
toi pati gazieta, kurie tada p/er 
myniszka gavau nog tavęs. 
Szauną naujena joje užtykau. 
Ve! ir parode pyrsztu gazie- 
toje pataipiptus szytuos žo
džius: - -

- „ Ponas, Tytusas,. Kale- 
meyra, jai da givas ir szyta 
apgarsini 19a paregės, tegul ko 
nogreiczause prybuna namo 
pas savo mirsztanti tęva. Jai 
prybus in czesa
jam vysus mano turtus..

Kutai Kalepirfra“

Isz Amerikos.
" •’ ■ ‘J

Angelskos kompanijos at
pirko Chicago j pjovįnyczes 
galviju „Stock yards“ už tris- 
d ėszi m ts m i Ii j on u dorei ir:

■ X £
—-.y-"-."   -T \•- t , . *

New Yorka 22 d. Vasario.
. . . * ’t"Szendien isz rito, numirė- gar, 

singas bagoczius szito miesto, 
John Jacob Astor; — turtai 
jo isznesza ant dvejų szimtu 
milijonu dorei u. Isz 
da buvo visai sveikas.

vakaro

Vasario.

tuntą adiną, banda girtu lan 
ku isz sektos Vilko, po dava- 
džioimu kokio tail Machalskio 
ir Olszevskio, nuėjo pas lanku 
prabaszcziu kun_. įfzyąianovski 
ir pareikalavo pinigd ant ve
dimo tolau begediszkos pro* 
vos, o kaip kunigas atsakė, ta 
da norėjo išzvit’ji ir patiš pra
dėt gaspadoraut, bet kunigas 
susipratęs k^s tai per patik- 
szczei, iszmete juos per duris, 
bet vienok tufejo paimt re
volveri in rankas, nes tie latrai 
pradėjo už gerkles kunigą 
tvert

kui reikalautus, ir turėtus at- 
musztus portretus: Washing- 
tono, Franklino, JacksOno, 
Lincolno, Granto, Garfieldo, 
Vebstero, (’lay, Jeffersono ir 
Commodoro Perry.
kavotu j u yra keturesdeszimts 
keturi milijonai, vertes ant 
784 tukstancziu dorei u.’ > /' Į

,■—■■
Chicago 19 d. Vasario. A- 

teina žine isz Fort Vyne, Ind. 
kad kokis tai Samuel L.. Bay- • 
les prięsz J nedeles . vąlgida- 
mas pietus užspringo, — szmo 
teleis duonos inpuole- jam in 
gerkle katro daktarai ne ga
lėjo iszimts,^dabartės eina jau 
ketvirta nedele o taą žmogus 

i nieko da, ne valgė . — pirma 
svėrė 172 svaru o dabar 149. 
Daktarai pripažyno, |kad ne
galima yra isžgidit* ir turės 
jis mirt.

Czesline Ohio 21 d. Vasa
rio. Ape devintą adiną vaka
re; kas žinkas pabaf’szkiho in 
duris farmerio F. J. Rengle, 
ir pasakė kad ture prie jo gro- 
matą. Kada llengle, duris 
atidarė, kas žinkoki du nepa- 
žinstami virai inszoko ir ižsi7 
trauke revolverius prinevalijo 
ji tilet. Vienas isz j u nusit
vėrė farmeri o kitas jo paczę, 
bet farmeriui pasisekė kas žiu . 
kokiu spasabu įžsitraukti, re
volveri isz kiszeniaus, bet ne 
galėjo szaut i in tą katras su 

* juo ėmėsi, bet už tai antra 
katras su jo pacze tąsėsi pa-

Philadelphia 20 d. Vasario
Szendien isz rito ketures m i 
nutas po dėsziintaį, likos pa. plejoatit v!etos nnog kolitas 
kartį Moyamensing kalsime,' Pa e80, , .
Jacob Shoop Jr Thomas J.,
Cole, už nužudima Antano > Spičardsville, Mo. 20 d. 
Schilingo ir Valtero McAllis- .Vasario. Motpres prigulen- 
tėro. . ’ i czięs prie draugistes tern preh-

----------  icii nugrove karczemą Jono
Washington 20 d. Vasario. Brady, už ką tas iszpirko va- 

Jęneralpas postmeistgrį isz-urentus ant suaresztavojimą 16 
davė cirkulara in visus pacz- j isz juju. Bet kaip 
torius, ; 
pacztavu ženklu, katrie 
szios dienos bus ant pardavi
mo, visuose dydesniose j 
tuose.

» szerifas 
apė užvedima nauju | nuėjo jąs suimt, susirinko ape 

nuo 200 bobų ir pasakė kad nu- 
> szaus szerifą jago norės isz- 

pacz- pildit savo pasiuhtiniiną. Šze- 
Nauyi stempai bus rifas atstojo nuo savo pastana- 

O i^i mano veseylei, pasylik biski mažesni už igi sziam lai-
man ranka praszau in veseyle. itojo nuo savo pastana- 

vijimo, igi laikui pakol pribus



Lietuvniku 11
milicija nes palicijoš ne yra 
gana, ant pasistatimo prieszai 
baisės bobas.

Prescętt, Ariz. 23 d. Va^ 
sario. Vakar po pietų prat 
ruko pilimas ant upesllaasay- 
wapa, ir vanduo agt pen kės- 
dėszimts pėdu auksztai staiga 
užpile visą pakalnę. Daug 
labai namu likos n u gr auta ir 
ne mažas škaitlus žmoniu pra
žuvo. Aiszkesniti žinių dar

nupuolė žemiu ir užsimusze -- 
paliko paezę, su katra, priesz ii • • • . •

New York 19 d. Vasario. 
Pasažierskas - komitetas no

rne

St. John. N. B. 23 d. Vašu. 
Vakar isz, lito vpone Steven 
VVilcot isz Liek Lomand, li
kos rasta suszalusi rbgese ape 
puse milos nuo*namu. Czet- 
verge po pietų ji buvo mieste

do dar kelis suszalhsius žmo
nes

Aurora, Tex. 21 Vasario, 
i Kas žin kokia ne pažinstama 
liga pasirodė musu mieste, per 
paskutines dvi dienas numirė 
septiniol i ka žnioni u. / Ti krai 
sakant* kožnas katras suserga 
tai turi mirt.

Pereitą nedelę isz Wilkes 
Barre ir aplinkynes, iszvaževo 
ape du szimtai upgaru in dar
bą ih aplinkines* Pittsburgo,
kur toje valandoje yra 
kas./ , ’

sza ape tokią atsitikimą, 
da latru su lieczinomis' 
veido insilauže in namus 
kio tai Karolo Smitho ir

dane-
Ban- 

ant 
ko- 
isz- 
isz 
kolovos, baisei nuplakė nog 

abudu apalpę. An.t ri toj aus 
apturėjo d a prisukimą kad 
kraustituose isz to valszcžiaus.

Utica N. Y. 19 d. Vasario. 
Henry Wiigard . deviniolikos 
metu senas plumberis, laike 
kada buvo užsiėmęs darbu ant 
.tilto, aut kanalo Little Falls

matu, kad du buvo vienvar- be randi toj o veseilios tie -pa

riu vienas atėmė gi’omat-a, bet! tąsitie, senis paszokes isz to vos

susipažino, ir gromata atimta
----- ----- T ------------ ne savo buvo atduota tam, ku- laukan, ir pirmas isz ju kokis 

Trunk linijos, laike szendien | reni tikrai prigulėjo. Vardai tai padūkęs Žukauckinas, par* 
savo susirinkymą ant katro! buvo tu dvieju Juozai Kati 
pastanavijo, uždarit visus emi įlinkai. . bet vienas giveno vie 

kitas ki

re seni

grantskus ofisus, žieminei da
liję miesto, nog dienos 1 atei- tam, pagal ka tie vaikinai vie- lovoje igi 16

• • • « 1 • . i • m - ■ - . - . a •

keleis seniui krūtiniu kuris nog

nanczio menesio. .

Biandensburg, Md. 19. d. 
Vasarioį Pati vieno Zingerio

sutikt su savo v iru katras la
bai geria, iszbego jsz naniti 
paėmus su savim keturis savo 
vaikus, Szendien jis ję pasi 
tyko ant uliczios ir nuszove, o 
potam pats pasipjovė su brit 
va.

J. 19
Vasario. Baisi explozija 
numito, atsitaike namuose

kos namas sugadintas .ir jo 
pati su dvejetą vaiku likos 
sunkei apkolieczita. Bordiii-“ 
gėrius parsinesze tuos patro
nais biski sudrėkusius ir padė
jo po peczium ant iszdžiu 
vimo, o potam pamirszo isz 
le 

.imt.

New Vasario.

lempa ant kanalavo botelo,’ 
"7 su

• Visisavo

• dienai Vasario 
nas kita palidejo, eidami uli- rite 16 dienos užmerkė amži-

krūva viru Lietuvniku bet ne- liu. (Kanuil 
labu, kurie ir užpuolė einan- likosi ' tuoj* 
ežius, pradėjo mušztie be jo- Žukauckinas,

♦suimti. 1
4 r

i kale

Įėjo, bet nepaspėjo iszsprustie,! Lsztarmei. Kaip girdėt tai 
vienam Juozui Katiliukui su-■ puykėi, nupasakoję i žmones, 
bade peiliu galva i. t. t. kitam ape Žukauckino t rusa perey- 
isz j u pereže per visa galva, tam ląyke, jaigu pamatidavo 
skūra peiliu, treczem ju drau- žmogų neszantis namo kvorta

tine tas paspėjo atmusztie tai rais, tai nei szuvh' iszalkes, ne 
tik per žipona perdare; baisu vienam iszlupes isz ranku bon- 
buvo žiūrėt ant .Juozo Katy- ka nubėgo'savais keleis. . da-

nevidonai negalima sze. Tai rots pasielgimai ne
buvo išztirtie iki 12 dienai to kuriu musu broliu!
menesio kada datire, tada ne- \ ienj turėdami pažinti ge- 
vidonus paėmė kansztebelei ir ruošė numanimuose, džiovina

prisirinko žmonių ing offisaj paszventina atliekamas va
in i nes, ir reke kaip ant vilku, landas nog sunkesniu darbu, 
kad jaune, pirmu kartu jie,ir budina, savus parodidami

szka darbu reikėjo belos po 1 ivairiu nurodijimu, ape dorin- 
1000 dol. isz tu vienas negavo 1 guma ir pataisima visos Lie- 
betos tai likosi nugabetas ing tu vistes, ka ir talpina i „Vie- 
kalėjimu. - Pieninei tie indo-, nibia“ Plymouth, ar kitur kas

o ir muset neturi jokios ap- ant ilgo poiinejimo: o kiti 
sz\uesos kaip paskucziausi visai priesziilgai; apsiaupti pa- 
valakunai. siutimais ir piktadaristems,

pati Daileyo, pamate kad ma-
žeusio kūdikio ne yra, tsugri-

snoje. 
apdege 
numirė.

iet ir 
, vai; 
musuKūdikis teip baisei I .

jog už penkių adinu 7 > . , , , . ...
i da-baczkelia alaus, tam skiepe broln ir ant kartuvių, jei ne-

■  jgiveno senelis ape 60 metu su ]pasi 1 i a u s toki uose ] >asi u t i m uose 
savo paeze; runditojes vesei- kaip szendie girdėt ir matit. 

;lios paprasze idant pas ta seni Lietuvis T. Kvietiszkenas 
Diepa 8 Vasario vakarinėse pastovėtu tr linkai, kada bego- -—------- - > —♦ Ui ~ —----

valandose keli vaikinai susi ve 
je pasikalbėjo sau namieje, ir

Szenadoris

merei paėmė baczkelia alaus, 
‘nors isinesztie, tada senio M'.; L ((Vės.

Presz Kalėdas parėjo

į
1 į į „
fe1:' r' f . . ■ t
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12 Vienybe
nas žmogus isz Amerikos. Eid- rite czionai gymines tai galite* UŽMOKĖJO UŽ GAZIETĄ 

ir atvožnai siustie in ta kasa. sa^ 
vo proce, parkelave rasite pro*, 
centus nors mažus, bet pinigai 
pievni kad neprapuls.

X. -----------
Jo Milistui Kunigui, Alek

sandrui Burbai prabaszcziui 
Plymoutho sudedu ko gra- 
žiause padėka vonia už tai kad 
platyna Lietuvos kalba ir 
mokslą; nors tave kunigėli ir 
nepažystu, bet praszali pakar-' 
nei pryimt tuos mano kelis 
žodžius szcziros padekavones, 
skaitau tavo darbus laikrasz- 
ežiuose Vienybes Lietuviu 
Amerike ir randu 'laikrasz* 
ežiuose Ragines Varpas — 
procevok szczeslivai Dievo A- 
pasztale ant naudos Lietuvisz- 
kos Tautos, ko ilgiąuse amži 
sveikatoje ir geram pasivedy- 
me! to tau velije isz užmarės 
Lietuvis Sz — is.

k u nose maine 1000 d oi erų, 
ji koki tai szelmei v ėdė *>per 
rubbžiu ir persi vedę užmusze o 
pinigus atėmė, iszr kur \ tasai 
žmogus buvo nieks n ežy no, o 
kaip ji apžiurėjo tai da rado 
jo sermėgoj isinta 600 doreTir, 
ir tie prapuolė.

----- »„■■■>,
Per trys karaius prigėrė du 

prusoKai isz Mažucziu, Visz- 
• tyczio ažere, kurie grižo vaka
re užleidę tinklą i puolė i pro* 
perszą ir prigėrė.

Szędien tai yra 28 Sausio 90 
>*meto palaidojome kuna szven-- 

tos pomietes gyventoją Visz- 
tyczio Jokūbo Daugelavi- 

/ cziaus, kurio sūnūs ir duktė* 
ris yta Amerike, kuriu ' pra* 
szau atmitie už dusze savo tė
vo.

v No 20 dienos szito menesio 
iki 25 bnvo sledžtva pas Sle- 
dovatelu ant Visztyticzio bu
vusio vaito Krauzo ir rasztini- * * ko Januszauckcy/'buVo szaukti 
,36 žmones, koks bus galas 
provoje tai da nežynoma.

j Pereita rudeni netoli’ Luba* 
vo Suvalkų Gubernios, vi ras 
parsiuntė savo paezei 200 rub. 
isz Amerikos, žy uodam i ape 
tai piktadejej užpuolė nakti 
su peileis ir atėmė tuos pyni* 
gus, bet kas toki tai nežyne.

Vienybes Daktaras.
Žemiau iszreiksztas lekar- 

stas gerai’butu pritaikyt kož* 
nuošė namnose, del zopostos, 
tankei jos gal labai susigadit; 
tolaus bus iszrodita, kam jos 
gal susigadit, ir iszvyistie, ko
ki dauguma ligų, su tomis ke- 
loms lekarstoms galima’ gidit: 
Ahtifebrinum < (prieszdruges) 
Acidum ( carbolicum pururn 
(karbolovka) 
AethefaceLcus, (actaus efi-

f „VIENYBE LIETUVNIKU”

K. Sztoczkus Gilberton $2,oo
K. CzarnieS'ski Plymuth „l,oo
J. Vaznelis Shamokin
F. i Gotovt Druecker •
A. Lukaėhevicz N Brita..,l,oo
G. Ra vii n Centralia
AL Szarakvis Shenand.
J. Fisher Katachdin
S. Žilinski Chicago

Bridgeport, Conn.: J. BežgieRa.
Pittston, Ph.: And. Fepluszi.
Philadelphia, Pa.: (Antana Szemi
Shenandoah, Pa.: Kazimieriu Ra 

dzewiozju. ,

„2,oo
„1 ,oo

„1,00 
„1,00 
„1 ,oo 

1,00
P. Navickas Malian. City „4,oo
M. Szatas Shenandoah
S. J. Mockaitis i, „
V./Bobina „ „ „
P. Talaiszo Mahan. City „l,0o
J. Kupczinskį Shenand.
A. Valutkevicz Shamok
D. M., (oilman Olney
A. Kolitą South Bank

GlenlyOn, Pa.,! Juozapa Antaki. 
Shenandoah, Pa.
Shamokin, Pa.,: • 
union City, Pa.: 
Waterburio, Con 
Scranton, PA.: J. Bajorajti. 
Wilkes — Barre, Pa.: J. Czerni 
Pittsburg, Pa.: Wincenta Kudžiu 
Boston Mass. Fr. Kawalaucka.

: Joną Bobina.
Jos. Majaucka 
Juozas Lymon. * 
.: J. Danisewicze.

ika.j

,>1,00
„2,00

„2,oo,

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„3,00

’ i

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

su kokiu reikalu, o uores kad jam

kę pacztavq, už du centus.

Kąs pareikalauti laikraszczio 
Vienybes Lietuvniku 

O ne atsius pinigu norint už 
pusę metu, bus vienas nu meras 
.nusiustas imt pažiūros, o dau- 
giaus ne; tas dalykas yra rei
kalingas del pared ko.

Pajevonio Gminoje Vilka- 
viszkio paviete Suvolku Redy* 
boję 22 diena Sapsio atidarė 
kasa pažyczkos,-Randas • davė 
600 rublu, kunigas prabasz- 
ežius Pajevonio Buczynaudkas 
inesze 3000 rublu atsiranda ir 
daugiau ka inesza i kasa po 
100 rublu ir podaugiau, i ne- 
szikas gauna 6 rublus procen
tu ant metu, o tas kuris ži 
ežyje turi duot 8 rublus, vis 
geriau kaip su , židu andelis 
kuris isz žmogaus biedno iž* 
gere paskutyni krauja, deltogi 

. virukai kurie esate isz Pajevo
nio Vaitystes Amerike ir tu
rite graszi užsyczedyje o tu*

Ammonium liquidum, (amo
niake) Į .
Chininum sulfuncum (china,) 
Natrum bicarįonicum (soda,) 
Natrum ęulfuricum (glaubero 
druska)
Oleum Ricini (ricinavas ahe-

Tinctura Menth\e (metu la-

Plumbum ‘ aceticum\ (‘Saturno 
cukrus.)

Katras Nori Užsiraszyt

„VIENYBE LIETUVNIKU”

‘ Jersey City : J.
Baltimore, M.

eina pas: 
Raszkauckas.

KazimieraD

Bartlomieju

Franciszku

usPKam nogfangliko samdytie ar 
kad gali gautie pas 
, Milaucka.

Chicago, III.:
Szpakewicze.

Cleveland, Omo.: 
Raczuna.

Grand Rapids Micb. Matijpsziu
Bagdonawicze. 1 r*> >

Mahanoy city.: Juozas Milauc-
kas. , ,

Mahanoy Plane, Pa,: Ti Czera- 
kawicze.

Nanticoke, Pa.: Tąmosziu But- 
kewicze. ■

Knigos pargabentos 
išz užmarės, o kuras 
randasy krautuweje 
knigu Juozapo Pauk- 
SZCZ10, PLYMOUTH, PA.,

1. ), AUKSO ĄUTORUS, arba 
SZALTINIS . dangiszku skarbu 
pujkej apdaryta su kabute. 12,75 c.

2. ) Toke jau kniga prastesniu ap
daru...................  12, 25 c.

3. ) SENAS, ir naujės
AUKSO At/FORYS pujkej 
apdarytas........... ................$2,75c.

4. ) Toke jau kn. pratesimi
apdaru..............................I $2. 25 o.

5. ) Garbe dtewuj
ant auksztibes pujkej apdarita 
su kabute. . .......................... .$2,oo

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

7. ) SZALTINIS DIE- 
WISZK0S loskos arba wydu- 
tinis ĄUKSO ALTORUS
pujkej apdarita su kabute II, 50 c. '

8. ) GIESMORIUS arba
KANTICZKA ........... ....II,oo.

9. ) Pradž'e mokslo arba 
Elementorius lietuwyszkas su 
gražejs skajtirnajs tiktaj už. .o25 c.

10. ) HISTORIJE SENO ir
Naujo ižstatimo.......... ............ o50 0.

11. ) MUKA JEZUSO PO
NO.................. . o45c.

12. ) 150 PSALM U DO WI 
DO karalauš pawydalo kanlycz-

o75 c.
•, r

Szwencziansios
30 et.

13. ) MENUQ 
Marijos Panos . .

14. ) JZG’ūrJ)1MAS meti-

15. ) >GIWENIMAS SZW.
MARYJOS P.. ....................

16. ) WAD0WAS in Dangų. o50o 
m. PEKLA su GIESMĖMIS

dručkėj abdarita.............L .. .1,65 c.

o30 c.1

18. ) MOKSLAS RIMO 
Kata!

19.
kūno

iku :,o75 o,

ir duszios apie luterydr

■X,;.
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mas 
ant#

5 ct 
Riti-

50 bt
5 ct
5 bt

Tykras Lhtuwyszkas
IZrevicziVLE.

10 ct
10 ct.

„ ' 80 A
Chris-/ , 

/25 ct.

J ago norite geros 
aut, ari 
ygara

„ „ 10 ct. 
apraszimaj

Lietuwa. •• .
9. ) Historij 
czerzu • ,, ,
10. ) Histor

slaw/im

11 ) Nam el 
raszitas del 
niku. ,,/ ,

WYNCENTO SZMERAUCKO 
ant uliczos

CAPOUSE, 849 AVE; PINEBRUK

... oo c 
abrozelu

apie nedoribe žido ir 
auginimą wajku. ,, ,, 
8.) Pujkus apraszimas

wietkos
Paikos del marszol

Gerumu tawcro nesygiriu 
nes kožnas atejas gali pamatit 
o kas tikta j. karta wiena atsy 
tankis tada pas kita ne eis.

Locnos drukarnes.
1.) Historije gražios Katrų

f ran- 
30 ct. 

s angelskas 
ne ab. $1,00.

80 ct1 
arba antra

.. ,, 30 ct.

Kokiu tiktąj n o ryte knigu 
ar ta j maldų ar. kitokiu ta j 
szaukites tiesiok pas K. Žale- 
giri, aVr. 313 Haftov'er Street, 
Baltimore, M. 1). Ira ta j ge
ras ir te'jsyngas wiras ir dyde- 
lys prietelis Lietuwniku.

ka nopigause. Apsteluotus dajktus 
tejsingaj padarau iriszgerausotawb- 
ro. Per septiniolika metu tuo tiktaj 
esu užsyemus ir wysos draugistes del 
kuriu dyrbau wysoki us dajktus mano 
darbo ne pejke.

W. Slominskiene, 
679 AI 11, WAUKEE AVENŲK

Clxica.g'o, Ill.

Sztaj brolej!
k os 

užsyrukit kwepenti 
taj ejkite tiesiog pas:

Wincenta Bobina 
Ant Coal ir Jordtfu ulicziu, 

SllPNANPOAH, PA.,
Jis ira tykras Lietuvvnikas ir tej- 

syngas žmogus.

Sylvestras Kolitą!
Užlaiko lietuviszką Karczemą' ir 

Restauracija, kur randasi teiposgi ir 
bilardas del zobovos. Galima gaut 
tenai pigei ir gardžei iszsigiart ir 
užvalgyt, kas nori datyrt tai tegul 
nueiną po;

Pr: 92:1 Past Baltimore Str,, 
ia(iv.)W. mieste Baltimore, Md.

Juoz. Wroblauckas, 
Lietuwyszkas Dziegornikas,

.Pardawikas wysokiu1 auksiniu ir 
sydabryniu dajktu, kajpo taj: Žiedu, 
Dziegorelu, Špilkų, Lenciugelu ir 
t. t. Pakol ejsyte pas swetimgenczius 
atejkite pas mane:

Centre Avė.
Sudžios Pnoh nuumuosc Plymouth. 
Kur wyska gera j ir pygej galite 
pirkt, ir dziegorelus gera j patajsau.

19. ) Nodoribes Rimo Ciesorių
historije isz lajko ponawoimo 
Nerono ,, ,, . ■ ,, *80 c.
20. ) Pujkus apraszimaj Tyk- 
kru atsytikimu isz czesu waj- 
uos 1863 m. kasztuoje 40 ct.
21. ) Witas ir'Korynna, Įlįsto
je isz lajko persekioimo 
Bažniczios Szwentos per 
Deoklecyana ,, „
22. ) Historije isz lajko 
ctizkos wajnos Afrykoj
23. ) Prawadnik 
abdaritas $1,25
24. ) Jurgis Miloslawki
25. ) Bo lesia was 
dalis Genowefos 
Prawadnikas angel

skos kalbos.
*---------Kasztuoj

Abdaritas 
Ne abdaritas

Pustei n i ko Pa- 
nijkiu Lietuw- 
,, ,, ,, 75 ct. 

Afiieka Diewo apraszi- 
isž padawimo XVIII. 
- „ „ ,, „ $B00.

14.) Senowes Apraszimas apie 
Duktery Filipo Karejwio 50c.
14. ) Juozapas Koniuszewskis, 
arba kankinimas Unijotu po 
waldže maskolaus. ,, 50 ct.
15. ) Kalendoms su pasakoms, 
historyjoms ir dajnoms. 25 ct.
16. ). Szwiesa Diewo ,, 65 c.
17. ) -Rinalda Rinaldiįnas$l ,50.
18. ) Dajnos isz wysur surink-

Kas nary te turėt pujkius, parėdus 
o už pyge prekia, tejposgi norėdami 

Szipkortes iszpirkt, arba 
nusiunst in Euro- 

iShirVW'pa ir in kitas dalys swieto, 
atsyszA-ukite pas:

Joną Mieldaži 
Shenandoah, Pa.,

Kureme del zobowos atejgiu 
ran d ašy By laidas ir Wargonaj 
uit kuriu grajina ticze pasam- 
dily m u zyka n taj.

Del to kas norytete pralejst links
ma] lajka įr atsygert gardaus Alaus, 
Arielkeles parukit geru Cygaru.

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

St. Ramanaucka ■ 
94 E. Alain Str. Plymouth Pa.

10 ct 
arba ba|me 

tūry dydėles akis Tykra teisy
be *isz Suwaiku Guberni
jos. ,, ,, ,t ,, ,, ii>ct.
3. ) Konstytucyje del darbini- 
ku. ,, - ,, ,, ,, ,, ,, lOct.
4. ) Historij^ apie grąže Alage- 
lona, duktery karalaus isz Ne- 
apolo ir apie Petra karėjwi 
grafa. „ „ „ „ „ 40 ct.
5. ) Užšystanawik ant to ge 
iaj. ,, ,, ,, ,, ,, ,, 50 ct.
6. ) Atsitikymaj (įant žepies ir 
wandenio. „ ,,
7. ) Du pujkus

n n , 10 ct 
sz wen tu j u 

ant wysu metu kožnos dienos , B Įiirma dalis „ „
30.) Sopulej Jėzaus 

taus ,, ,, * ,,
31 ) Garsas ape bajsibe 

wo sūdo „ „ ,'} ,.
32. ) Jėzau mano atpinktojau
33. ) Kalinis Diewi
34. ) Diewas mam

W. Slominskiene
679 Milwaukee Ave.

Chicago, III
Paduodu del žines wysu lietu 
wyszku Draucristiu kad mano krau 
tuweje randasy wysoki dajktaj kok 
tik rejkalingi del draugistiu kajpc

35. ) Girti be
36. ) APU/M

SAKRAMEN'
37. ) Ižgvildimąs L1TAN1OS

SZ. MAUYJOS- P...................... o25
- 38JyPAWEJKSEAS 1ZGA- 
NllwAuS su pu jke maldele o5

39.) SZ. PANA MARYJA
SzidiaWos su maldele.............. o5

46.) PAWEJKSEAS SZ. P.
MARYJOS su Htaldele

Daugi be wysoki 
su maldelėm po penkis centus

■■:.... ........... "

K ALWIN A...................
20. ) PALANGES JUZE, ' 

linksmi skajtimaj .. v ......
21. ) KALENDORIUS ant

1889 meto „ „ „ „ „ <
22. ] KALENDORIUS ant

1890 metu „ „ „
.23.) Tuhnuda židu 10 ct
24j)/>Sopulej Motinos Diewo 25 ct
25. ) Kajp Sumneine nuspa-

kajiti ,, ,,
26. ) Giwenimas

Labro „ „
27 ) Prisygatawojii^ 

smerties „
A428. ) Draugija del iszluosawi 

ma dusziu „
29. ) Giwenimaj
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Lietuwiszkas ir Lenkiszkas k r o m a s 1

35 E. CENTER Str. Sfienandoah, Pa.
Turi wysokiu gatunku MYKTU dydele krautuwc, tejpo-' 

sgi mesti wysokiu Kumpiu, Deszrelu rukitu, Cukrau^, Kaw os, 
Arbatos ir wysk<» ko tik gera gaspadine rejkalauje, tejsy nga 
woga ir ka pigiause parduoda. Tejposgi wysokiu cejkiu Zie- 
goriu ir ziegorelu ir wysko, ko tik rejkalaujesy.

CYGARAJ! TABĄKAS! tu ne giriu, ale patis rukito 
įej pasakisite kad durnelis 
Ne užmirszkite kad to wys

J. PAUKSZTXS-—:-------
Agentas Lietuwiszkąs ' ir Lankiszkas

mane.

>

N

h
Ant wysu bin Marionys Ka no pigeuse !zzz^

. e V * 1

J^'-Prusyszkajs gereusejs akrotajs. Sun- 
cze pynigus in wysas szalis swieto, o tej- 
pos-gi ir iszmajno kajpo maskoliszkus, 
prusiszkus, austryjokiszkus, Francuzysz- 

kus ir 1.1.
tjgT’Galrma tejpos-gl pa? mane gautie pirkt «zipkorcziu .an 
pujkeusiu. ir grejczeusiti akrotu. Pabandikite pyrma atejtie 
pas mane pakolej ejsyte pas koki amerykona.

- Charles Radziewicziu
SHENANDOAH, PA

LloUwysskas if Lenkisskas
JNzr

(GROCERYS)

Teipogi parduoda Szipkortes mg 
vysas dalis svieto,' ant grejcziausiu ir 
grejcziausiu AKROTU.

Iszmaino visokius piningus o ir nu- 
siuncze ing uzmare tiesiok iii namus 
greit ir pigei. O L G?

Tom. Butkiewicziu,
h 1 s

Cziene Szipkorcziu

r;

■ U..J.J .U1J. I HIWI ■!■■■■■!■ II I   ■■HI I ■ HUB I —HH II ■■■!■■■  I ■■■  ■■■—■■■I. I WRi l| .......- Bi. I .............................I I ■ ■■■     M

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

vyliu, \ aikinu ir vaiku, dėlto kad jie visQ tavorų perku, ne ant 
bargo tiktai už piningus. a t

Turime didžiausi skvriu, visokiu kepurių, skrybėlių czebatu, czeveryku ■ 
ir szluru, ateikite o datirkite.

Geri inaininei czebatai už 125 ct.
Pora dailu szventadieniniu cžebatu J 150:
Czeverykai po / 125, 150, 175, ir 200.’

. Viehu žodžiu sakant, visais tavoras geras ir galintas patikt kožnain, 
o prekios tai pigesnius kaip kįtuose kroniuoše, visam mieste.

Ateikite ir pamegykite, o busite kanlanti, tiktai ne pamvrszkite nu
mėto.

‘ Henry Lees.

[sz Liverpool, Glasgow, Queenstown, Belfast, London..$19.00 
Isz Hamburg, Amsterdam. Rotterdam, Havre or Bremen. .$22.50 
Ant gerausu/akrotu isz Bremen in New York a. .$26.00 
Isz Antwerpo in New yorka. .....
Isz Antwerpo in Philadelphie. ... 
Isz Bremo in Baltimore. .........

• /----- -------------------- o-------------

Isz Amer y kos in
Isz New Yorko in Bremen................
Isz Philadelpiiios in Hamburgą. .. 
Isz New Yorko in Antwerp a ......
I sz Bal t i m o r i n B re m a................
Isz New Yorko in Liverpool, Glasgow, Jielfaąt, London.. . .$19.00

$23.00

$26.00

Lankiszkos khigos 
. ' maldų, pargabentos 

isz užmarės.
1. ) Westuhnienie duszypobo- 
žnej. zbior nabozenstw i Į)icš- 
ni z przydaniem Drogi krzyžo- 
wei, Gorzkich žali i psalm6w
. .............. 1,50 ct.

2. ) G los synogarlicy, na pusty • 
ni švviata tego jęczącej, t. j na- 
božuc duszy clirzcšcianskiejroz-

A

myšlanie... <1,40 ct.

naboženstw dla chrzescian i 
kat'olikbw.............. .. 1,30 ct.
4. ) Oltarzyk czyli zbior nabo-
zeiistwa dla mlodziežy katolic- 
kiej...................... ..... TO ct.
5. ) Wyborek nabožei!stwa dla 
mlodziežy katolickiej.. ( 50 ct.
6. ) Maly zloty oltarzyk dla 
pobožnych dzieci katolickich
......................................... 45 ct.



Lietuvniku

Serialises UZEJGA

KINGSTON

arba

možna rast

akrotu

Simonas Seharlin 
abry kantas

Polski, Slovenski i Litewski

Arielku wysokiu,
Alaus gardaus.

Wino wysokio,
Cygaru ir t. t

Alejk Broli pamatike 
Ir to wysko pabandikie.

Wysokiu walgomu dajktu turi, 
Myltu, Kawos, Arbatos ir Deszru 
tyk rejk del užtai kimo buwimo.

134 Plymouth, Pa., ■

’* Atwažiawia in WILKSBERY, tiesia
I I * ■ \ I

Kosciuszko Hotel, pas Juozapa Czernika 
kuris duoda 
wysokio gėrimo

Tejposgi, ižduoda Szypkortes, ant geriaus

Ižduoda szifkortes ant wysokiu akrotu ir in wysas 
dalis EUROPOS. Suncze pynigus tiesog in NAMUS. 
Galima pas ji pasydet pynigus, už kuruos duoda procento £3,00 ui 

sziinta ant metu. r
Lietuwyez.kaj, Lenklszkaj Ir Ungarskaj gali susysznekot, ba ptllaiko tam tikrus žmonis.

Ne užmirszkite ipacz tie ka giwenate arti to miesto.

Wilkes-Barre Deposit Savings BANK.

UZEJGA gcreuse del Liktu 
wniku pas

Juozą Zablacka 
1BAHAN0Y CITY - PA

Randasy gera ARIELKA, 
ALUS ir wysoki Iiikierej, < 
tejpos-gi C’YGARAJ pujkut 
isz Turkijos pargabety o du 
inelis tejp swejkas kad gid< 

kosuli.

KANTORAS MUSU HAMBURGE IRA TOKIS
S. I. ^Heisclimauu, Teilfcld Str. No. 7-8.

Wiraj! duodam,jum žine 
paeztawu Szifu, už pigeuse 
lej gali gaut in .15 dienu, musu 
ir lankiszkaj, atejkite ir matikiu 
name tejsyngaj ir gražej, i negi k i te 
dam tikietus ant wysu geležiniu ke

Del wuostimo (žaživvoimo.) Pamegikit 
wieiia karta pirkt nog jo, taj polam 
niekur kitur ne jeszkesyt.
110 Division Str. Neto York.

kad mias parduodam Szifkortes, ant wysu 
b, sunczem pynigus, katruos jusu priete- 
kantoro galite susyszneket lietu wyszkaj 
, kad mias per 20 metu, su kožnu apsyej- 

lesygajlesyte.— ’l’ejpos-gi parduo
siu ery k e ir Europoje.

T■‘cLozia.npo ZF’a.’o.lrsizczio 1

Dwy dydeles krautuwes, .
Cumpiu rukitu, (Jukriaus, 
"Wienu žodžiu wysko ko

Wilkes-Barre - - - Pa
ĮC&į^Ten možna gaut Lager Beer ir porte 

rio isz czisto jawo daritu.

AGENT AS no suwamu
- - - - - - - - - - Maszynu —«•—

o Ujpos gi už ftsekiirawojH, NAMUS ir wyeoklue 
DAJKTVS no ugnies 

u gu, ijtiii!.
MAIN Str. Plymouth, Pa



1 . ‘

” Vienybes Lietuvniku :
& \ , • T o

” -132 ZLzCaAxx Street,°
« S^—PLYMOUTH, PA.—<^j o

0Teip yra intaisyta jog gali spaudinti viskiu kas tik ino 
odarW jos priguli, yra LOCNOS MARINOS, LITARŪ0 
o visokiu didele daugybe* drukavojesi apart

» „Vienybes Lietuvniku,”
* visokios konstitucyjos, knigos del drau- 
“gyscziu, apgarsynimus, tykiėtus gromatas 
o praszanczias ant veseilos ir 1.1.

-......... . Visokiuose liežiuviuose, kaipo tai: ---------o . ‘
oLietuviszkai, lenkiszkai, angelskai, vo- 
’kiszkai, maskoliszkai, italijonyszkai, pran-o 

o cuziszkai ir i. t. 0

O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

o
£L M

Uit Kas ttiry kiek PYN1GU, o norėtu juos patalpint saugio wie 
toje kad jam ne pražūto, tegul patai pina pas mane BANKOJE.

LIE T U W I S Z K A S
• ANDRIEJAUS STANKEWICZEUS . 1

' .Ant uličzes MAIN, SHENANDOAH, Pa.
s I . ■ ,

Pujkeuse užejga del LIETUWNIKU o gorimu ne r(ejke gift, ba patįs 
giresy isz sawo gerumo. Kožnas Avienas atlankikitę, o to wysko pabandi 
kite. > • i v- -

• - . 1 ’ 1

Toj pos-g;i
Dydele Krautuwe pi. . . . . . . . . . . . .  “

Ir wysokiu dajktu re j kalin
gu atsytykime sinerties, tejpgi 
užsyemu pagrabajs, dėlto j ago 
perjkes ka isz to daliko, welij 
atejkite pas sawo wien genty o ne pas swetimgenczius.

< J o n a s J . B o b i n a l.

Parduodu szifkortes ant pujkiausiu ir drucziausiu LAJ.WLT isž wysu 
žalu EUROPOS. Ir tejpos-gi galu nudiut pynYgus, in Europa tiesiog 
ng namus. • . . ’

Prietam lajkau dydely KROMA su wysokejs walgomajs dajktajs,
Tejpo®-id randaay dydele zopoatis wysokiu pyningu del iazmajnimo, kajpo taj: Rusyjos rub ; ka tik namuose geraj gaspadynej pryrejke, ir su tuo nesygiriu: ba kožnas

ir

žino. Darbiniu drobužių ir wysokiu marszkiniu; .žodžiu kalbnt wysko ga
lima gaut, , j.

Neužmyrszkite kad mano namas randasy unt uliczes
Main Nuniūrąs 132 szalc paczto.

Prr.syszkos markos, Austryjokiszki ouldknaj, Erancuzyszki frankaj ir t. t.
Jago katra* atayweža isz užmarės PYNINGUS, Ūlos tejposgi pertnajnau ant amerykantsku.
Suncca pynioguz in wysas dalia s wie to tiesog in namus. 1

O tejposgi židuodu SZIFKORTES ant wysu linijų ant pujkeusu 
druczeusu LAJWU. ,

Wyskas tejsyngaj ejna 
" Ne užinirszkite
ANTANAS PAJAU IS

128 ir 130 Mkin str.. PLYMOUTH Pa.

Shenandoah Pa.
1 *

Pirmutinis Lietuwiszkas Krūmas,
Groceries) PITTSTONE, P"j[nlditas wysokejs taworajsdei iiwnasties, te jp
gi ir drapanos dėt darbi.ninkli, wyskas ko no geriause parsiduoda pigej ir 
tejsingaj, •- primenu ir taj /ogej parduodu Abrozus szw., knigas maldų 

ir historiju; o szifko/tes ant geriausiu ir druciausiiį iajwu.
Tiktaj ne užmirszkite kad fan wyska-gausyte: pas A. TEPLUSZR

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

DYDELYS K ROMA S!

“Mdiiag Goods”
—rWysokiu dajktu kajpo taj:^—
marszkiniu ’

wylnoniu
audekliniu

panczeku i .
<A *

?- petnes^u
wysokiu dajktu kokiu tik žmoguj prirejkp.

Gausyte pas----

Chas. CASPER & Son

win a j

SZTORNIKAJ
Jilgo rejkalaujetc in sawo 

KRAUTUWE (KROMA) 
dajktu in sztora tac^a pirkite pas

Whsoh if Wallaco
210 East Market Str.

AV1LKES-BARRE PA.
Tenaj galima 

gaut ka no gereusiu 
ir szwieieusiu taworu

103 Northampton str. walgomu ir kitonisz- 
Wilkes-Barre, Pa. ku dajktu.

7 > ,\v> .. ' . V :
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