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DIEVAITIS
APYSAKA SZIOS GADYNES

. , v *

pagirta ant konkurso kurjere 
"Warszawsko,

. Ą,‘. .' - .

' ■ . 1 Gegužio 1888 metu,
* >•’ • . paraszita

JfufajoHOs Radzewicziirtet. ( :
•' • ; fr,sa) ’ .

• - ’ • M
•į ■ *,

Susisarmatijo. Rodėsi jam kad ricierius atgijo, ii 
pažvelgą'fi persekiojo ir kardą atremes in savo krutinę,
jam neiszpasaky ta skaitlį! ronu, katras apturėjo atgyti me tėvy
nės savo. Ar isz priežastes vaistą tetutes, ar nuo atsilseimo, 
Morkus atsikėlė ant ritojaus visai spakainas. . Niekai jam ne 
skaudėjo. Piktumąir skriaudą kokią jaueze ’ prie žmonių 
paslępe ant dugno savo duszes, ant tolesnio apsirokavimo, o te
tutei szirdingai iszbucziavo rankas. ,

— Kas szendien tau sapnavosi? — paklausą tetute tikda- 
ma puariezius.

— Meszka, tętute> užmusziau ją - atsake spąkaiuai.
t Slidžia*!gsmUrSUplcjb su rankomis.

— Aha! teisybe! -^patvirtino Ragip.
kos joje.
ape tą, 184 Jurgiszkiu. Kaip girdėjau tai labai tyka ir gera, 
ne n u vaigins tavęs su s»nekta, ir giminki perdaug ne turi.

— Ne noriu asz jos!
— Oi tai delko? <
— Dėlto kad'tyli? '-Ne sznekejaū savo gyvastyje su nie- 

kuom, bet su paeze pasznekecziau ir pasakycziau jei viską.
— Terėfeą-e! Sztai tau ir priežastis! Ar tai ji nenorės 

klausyt, toji isz Jurgiszcziu? . ; t./ "
Morkus pamislyjo valandą.
— Nežinau kaip jum pasakyt, bet pana Januszaųckiute, 

ne del manęs-augo."• Mažu perdaug gera, at, ne tokios ma 
reike ir nedabar'laikas ape tai mislyt. Ne laikas. Kam da 

> paezios ant tu visu bedu. Vienam geriau.
Rengėsi eit atgal, ne galejp jį užlaįkyt. ’
Pekszczias, su karabinu ąnt pecziii. ir su teisyngu savo 

Margabi, leidosi in szalę-Skomontu, kas pol’a žingsniu dairy 
damasis ant savo .ukystęs/ į

Gamei stovėjo ant savo lizdolužsidumoję, ir kaipo rodo
si vaktuodaihas darbą ant kiemo jyysznios Voinatu susznabžde 
jo, laike kada jis ejo pro szajį,-ir povąfandai iszlimio ant u- 
lyczios Lųkęszius Gralo, ir das.V'yjęs ^edrasei ji pasveikyno.

Ėjo su bryzgilu rankoje, kaipo godosi atvest arkli, ir 
draugavo Morkui iki rubežiui jo lauko. /

— Senei jau jus maeziau Morkau — atsiliepe ant galo, 
atsake spakainei L’zertvanas.

- Dailuą s&pMąs.-; Tąi ženklina pirszlus.
.— pana ant mesz- 

Isz tikra! Žcnikis aut galo! Jau dasižinojaų viską

-- - -- ---- ------------ --------- -------- y-
—- Oi ne, Morkau, ne! Bet manę rupesžązei suede p^r tą 

laika! Nelaimingam ne yrą ko eit in tarpą žmonių. v
— Turite, ką norėjote. j

Teip kožnas sako* turi dailę paezę ir turtus. Ta 
teisybe, bet dalies jie yra. Kuom asz dabar x— bernu pas 
Voihata esmu., Priesz szlubą liepe ma užraszyt savo žemę 
ant-jo vardo, kaipo ant rendos, c> dabar laukan .varo. Asz 
duoeziau sau rodą, bet su boba! Iki paskutyniani laszui krau
jo dyrbsiu, bet jai ne pavelysiu dįrbt. Sztai tokia mano da; 
lis! • !' '""'•■v

— Teip norėjote — pritarė vėl Moi'kus. - •
/ Gralis galvą palenkė ir tolau ejq»:
; — Padekite ma! — isztare ant galo. •

. Morkus pažvelgė ant jo. ‘ > -
—- Asz pas Vuinatą usztart už jus ne eisiu! —- sumurmė

jo Morkus.; . 1 ji

- —- Ser^ek Dievo! atsąkę Morkus—Asz szitoms die
noms persi kraustysiu in savo stubą. Darbo ma tiktai reike. 
P^s tavę Morkau jtiek dvaru yra ir* kupezystes, (lupkite ma 
službą! Maį*tą paliksiu — pats eisiu jai duonos jeszkot.

Cczertvanas vėl pažvelgė ant szio. Divnas atsitikymas! _ 
Jis tai turėjo duot užlaikymą Martai, atėjo pagelbos pas ji, 
katrą, ne persenei atmeti nuog savęs! ,

Už tą duoną, mažu atmokės jam akmeniu, teip kaip 
si! \ ' ‘ ■

Kaip brolei givepome tiek metu! — trauke tolau 
koszius, . -ę-

Eidavom drauge, su lynais, su jauežeis ir grūdais, 
sipažynstame nuog kūdikystes! Žinai kad esmu blaivas ir 
teisyngas!,Nebuvo.ane jokios barnies tarpe musu, jum viskas' 
sekasi, o pas manę viskas rankoje lūžta, už ko tiktai nusitve
riu! Dabar da daugiau! Ji nieko-ma nesako, tiktai- valando
mis verkia, o, ma tai rodosi kad asz jai svietą užriszay ! Padek • 
ma broliszkai, po senovei! 1 " ;

.Daug žodžiu turėjo Morkus ant lupu, dėlto tylėjo kaip 
ir visados, ant galo isztare: i

Lu-

I

*

— Nuo jusli veseilos —
— Pamirszote ape mus
— Gana gerai atmenu. . •.
— Tur but ko nors uszpykote — tarė Gralis žiūrėdamas 

in žiamę. 1 JpSČ
— Asz ne> mažu, jus?■ J . 1

Grains pakele gaivą,. visas paraudonavo isz džiaugsmo, o 
Morkus sustojęs prie koplyczeles ant gryžkelo ir teip atsilie
pė: '• ‘

— Ar žinai Vileika ežerą?
— Žinau! —■ atsake, ižsitiėsęs priesz Morkų.
— Eisi tenai. Girdėjau kad arendorius i 

žiūrėk, pasznekek su žuvinikais, nuveik pas valdytoju 
Įima duot szimta rublu daugiau kaip židai! Sztai pinigai, su- 
raszyk kantrakta ant mano ir savo vardo, uždarbiu pasi- 
dalisime. Porit laukiu tavęs gryžtant! * ,

Trumpas tas ir aiszkus prisakimas, ausyse Gralaus skam
bėjo kaip Aniolo pranaszavimas, ir pripildė jo szirdi neisz- 
pasakytu džiaugsmu ir paguodone del Morkaus. Ape smerti 
arendoriaus niekas ne girdėjo, Morkus tur but turėjo 
neszimą savo duszioje. Gerąs reikalas niekados nuo 
pabėgo. Visur buvo pirmutiniu.

Gralis ne turėjo drąsos ape nieką klaust, visai ne atsilie
pė. Jautėsi tarnu ir tai sau rokavo už laimę.

Tylėdamas prijeme porą szimtu rublu isz ranku Morkaus, 
o jis palenkės gaivą priesz abrozą, nuėjo in szali Škomontu# 
1 Del jo buvo laikas brangus, ne mokėjo marnatravyt.

Girdėjau kad arendorius numirė. Ap
i. Ga

pra- 
jo no
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Lietuvniku

ISZ

botelo

te ji' fc.

ponas 
Vaina

traukėsi, o vasara, k?
jau amžius asz kaip 

'•.eis vasara ir visos 
leis. ° 
yntas žmogusJ o

is, kitas in 
are sudna

pe lapu jau
anūkai aplink ji stovėdami, i

lo kur nekur sidabrinis berželis
kaįpb uszkeiktas tarnas Alei

aukds.

įžuolo pasisupo kaipo ant atsakymo.
niekas manęs-jUe vargyna pa- 

izyldo!. Žiema 
p t džiaugsmas 
cze stoviu, o 
ronos vėl ūž

ti kas, to( 
Jociaus,, se 
nei pahiis 

p juos paszauke pas ad-

nesutirpino, ar matei tokius laukus katruos Perugyja 
kete isz miego........ Desziint amžių stoviu ir žinau 
viskas pereina. Kas yra drūtas, szlekcziahse dalaikys. 
lio užtekėjo ir apszviete užsimislyjusi veidą Morkaus, 
das jo biski ižsidailino, ižsitiese su didybę.

— Dalai kiši u! • - isztare j
- Toj valandoje szuo suurze 

kokios piktadarystes užsimovė kepu 
kėlu, prie kraszto upes. 1 Ant vandenio 
irklu.ir1 nobažnos giesmes.

Po valandai ant kraszto upes, prask

Ne vairia, tiktai 
to josi del su* 

mą galva 
Toles n ia 

usz*

kelijes 
Emigrantes, mažu tai Sūnūs Ka* 

ar mažu jis pats! Bet kodet teip ilgai lauke? Ko jei 
Reike namus sudavadit, pasitikt

loskos, 
ago kada pareikalautu, 
nu sznabždejo devaite, 
su pakara lenke gaivas 

iszkiszęs galva isz

kad kaukimas jo neg’luos, szoko in upe kad dasivyt boteli, 
bet Morkus ne atbojo ant to

— Orvidas yra, yra, yra
Inszoko iu^pakaju kaip pasiutęs, pirmą kartą cjugavi 

klei pažino kas tai yra služb.i.
Vienas pasiuntinis nulėkė ant pączto in Gryni’ 

Raseinius, treczias in Kauna, visame dvare pasid 
diena..

Morkus visai negule tą nakti. Garsas 
yra“ buvo jam vietoj miego, atsilsio ir vąlg

. Yra, tai ženklina kad Ona ji iua^ mažu jau 
mažu kas diena atvažiuos 
zimiero
pirma ne parasze

romatą nusistebėję 
pi’ie jo. , .

Prie gzviesbs menulo ir 
žodžius:

„Orvidas yra, gromata kelije. Ona Czertvan 
Morkui, akis uszteme, "potam pradėjo drebėt kaip 

gyję, o szirdis kas valandą labiau musze.
- — OrVidas yra! — paantrino linksmą žinę girei,

dangui ir nusiminusiam bernui, katras visai buvo pannrszęs 
kad Pasvite priguli prie ko kito. ; , I

— Ką ponas liepsite1? paklausė puskvailai.
—-,Eik! — sukamandieravo parodęs ant 

nusitveręs už kitos irklos.

Morkus kaipo pagautas ant 
re ir greitai nubėgo ta ' 

girdėt buvo garsas

— Kas tenay?
— Asz esmu pone! — atsake balsas tarno isz Pasvites.
— Ko nori?paklausė AJorkus. y -> .
Butelis priplaukė prie kraszto. Žmogus vietoj atsakymo 

padavė jam grot natą ant kepures, ir nieką ne sakant laukt 
tolesnio pastanavijimo.

Czertvanas atplesze g 
ret tokią svarbu veikai

Morkus, katras per visą amžių buvo lėtas 
valandoj pasiuto. Vidurnaktyj prikėlė sargu's 
n ūkę nienką Kazimiero ir u žž i u retoj u lekoju. 
lyjo kad jau sudna diena parėjo 
ministratoriu. Suėjo visi perpusę apkvailę.
'ų ' i,

— Ponas Orvidas j ai b diena pribus — suszuko jiem' in 
ausi. Senei to ne girdėjo, o mislidami kad tai kokia smūtna 

1 naujena, ba delei geros žinios .pusnakty j niekas žmeniu ne 
turbacitu, galvoms tiktąi palingavo.
•Namus'prispasabyt, iszdulkint, iszvedint, daiktus nu* 

pucuot, viską“turėt gątava! — reke klek galėdamas. ' Tais 
paezeis ženklais senei tą prisakimą patvirtyno. Senuke ko 
neužsiverke o seniui nosis paraudonavo. Toj valandajb inbe- 
go perdoris pasiuntinis isz pacztos. Senei iszejo. I

— Ar girdėjote ponas Filomenas, kas tai stojosi? — pa* 
klausė senuke.

— Oi kaipgi, girdėjau! Jog,ne esmu kurtas,’ 
ministratorius kad ir patykai sąkeybet aiszk 
neužilgo, pasakė. ' ( z

' — At niekus zaunijote ponas Filomenas 
szventas Jonas apsirgiszke gojuj. Stebuklas 
grandininio blogu žmonių. Ponas reke teip kad 
pradėjo skaudet, o jum tiktai vis vaina ant mįsles 
sznekta pąsi baigė už duriu paloęiaiis, katras paskui savę 
dare.

Gromata nuo Onos bu
bai aiszku. Morkus visą ‘ gromatą perskaitę drebėdamas. 

broli! Jau visas meno kaip turiu tą teip mielą tau 
žinę, bet nedatyrus da isztikro, ne norėjau tau praneszt ne
tikrai Dabar drasei tau gilu daneszt: Orvidii yra — suk- 
cesovei Kazimiero isz Pasvites givena Amerikoje!. ... ' !

„Buvo tai teip: Isz priežasties patalpinimo mano pra
vardes laikrasztije, prie kokio tai iszreiszkimo moteriszkiu 
kursu Sorbonos, po kokiam tai lauikui gaunu su ženkluku 
Suvienitu Valszcziu Amerikos, ir su paraszu kokio tai Mar* 
vitzo. Pasiraszes klausė ar nepažynstu asz ka norint isz Mas- 

upei, kolyjos ipacz isz Kauno redybos, po tą paezią pravardę. At* 
siuntė kasztus‘ant atsakymo, praszydamas kelis kartus tos los* 
leos. \

Pažinsti manę gana gerai, ne galėjau gaut drąsos ant at* 
raszymo, bet Julka ant galo prinevalijo ir nusiueziau jam ge
nealogiją. Julka pranaszavo sukcėsa, be't vienok viskas ge*

Už adynos velau, isz kiemo Voinatu iszvaževo vežimas 
jame sėdėjo Gralis rūkydamas pipl$ę. Niekas ne žinc 
kur jis važiuojė, kibit.tiktai pati, nes ant veido jos 
vo džiaugsmas- priesz zėrkola stovėdama juokėsi, 
jeszkojo akyse savo, paslepymą Morkaus pagelbos 
ir misi y jo,, kaip reikes jam ižsimdket, j 
' . O Dievaitis uže
o ąžuolai 
priesz ji, 
tankumos^dairėsi ąnt lygumos 
sotos, jeszkodamas ugnies.ir

Morkus netoli nog jo atsistojo, nusijeme kepurę ir atsi 
remęs'ant muszkietos, ilgai stovėjo įnsižiurfejas in szakas. U 
gos žiemos, szalczei ir szturmai be jokio ženklo parėjo d i 
džiunuiį stojo da dailesniu kaip pirma buvo.

y —Ne skauda tau nuo žiemoj, ne troszkyna 
tavęs? — iszmurinejo Morkus.

Virszun
-1— Ma n'iekas ne skauda 

kopszteks mali žiames ir pako} manę saul 
kaip kokis rūpestis ilgai 
greitai pereiną. .. . Sztai 
Dievas neapleido manęs, par 
gis, ir szakos mano apsidengs žaleis lapei

— Ar pereis?’ — šumurm,ejo nuvargę 
Ąžuolas pasisupo kaipo uszpykęs.
-— Ar matėi tu žmogau, tokius -ledu; katruos Morczius 

nepri*



4 ’ r į ' \ Vienybe
riau stojosi. Gaunu kit;j. groiuatą! Ponas Marvitzas, bagotas 
farmeris raištyje Illinojaus, danesza ma, kad jo namuose yra 
vaikas kokio tai Kazimiero Orvido, tėvai numirė senei. ■ Pa 
šakodavo kad Maskolyjoje turi dvarą ir prietbl’ų tokios pat 
pravardes kaip mano. Ar ne galecziau jiem sziek xtiek da- 
neszt ape tai? Žinoma nurasziau ir nusiuncziau tavo ad(esa ir 
pono Jazvdglos! Stojosi tas priesz nedelę! Viską padariau ką 
galėjau, dabar tavo kaleina.

, Oi kaip asz džiaugiuosi kad noras tėvo ižsipildys ir kad 
jau vieną kartą liksi luosas! Senpi jau ne raszei, bet nesiste- 
'biu asz tam: kas sunkei dirba, ne turi laiko ant sznektos,
kad ir per gromatą! Jago man viskas pasiseks, tai atvažiuo
siu in kraju ant poros menęąiu atsilset. Sunku ma buna kar
tais, bet Julka manę ramina ir tada ingaunu vilti, kad neuž 
ilgo pareis galas mano vargams. Delei tavo noro lino nieko 
ne praszau pagelbos ir ne rūgo j u ant nieko. Norecziau kad 
būtumei isz manes kantentas. _

Vieną kartą tiktai paklausė broli, lidedamas in liotęli.
— Oi kaip tenai su tavo prekyste su kirgyząis?
— Tegul ję szuo suėda! — mostelėjo ranką Kazimieras - 

arba asz laukynis kad prie tankynių, eicziau! Ma cze kaip ro
juj, mielas brolau! Jeszkau darbą, ba tai, matai ir žepitys 
vertėtu! Szlektai paežiam ant svieto! Ka? . '

— Oi už tiesa — dadave Morkus užsimislyjęs.
Tą paczią dieną senis Jazvigla užėjo kaip isznetycziu, in 

pąkaju dukters, ir pradėjo klausinėt, kas ryto bus ant pint. 
Fotam užminę ape prekę mėsos, ape skiepą blakoriaus, ir ne
kaltybę Agotos slugynes, ant galo adsisedo ant sofkos ir po*

Morkus atsiduso. Buvojau iszganytas — nevalejo ma- 
f žu prasitens da kėlės nedeles, mažu ilgiau, bet vienok, pareis 
galas. Dabar reike sudavadyt namus ir nuvažiuot in Kauna, 

Tenai laukt ants pribuvimo sukcesoriu isz užmarės. J
Žeme jam dege po kojų, visam dvare pasidarė sumiszi-t^ 

mas, žinia toji pasklydo visur, nuoko ne vienas nuludd ir su' 
gaileszcziu tarė: 1 _•

— Dvideszimts metu pbnavojo ant musu Czertvanai! 
Anie svetimiai, mažu ir geri, bet nepažinstami! O tie savisz- 
kei! Nebus geresniu ant svieto! Iszkada! Iszkada!

Ant ritojaus, kaip Morkus viską sudavadijęs, liepe' kin 
kyt arklus, keli drąsiausi atėjo atsisveikyut.

— Bet ponas sugrinszi pas mus? — klausė sunespaka- 
jum.

— Sugrinsziu su Orvidais atiduot jiem stužbą! — 
linksmai. fl * . ' K

/

Kaip žaibas pralėkė per kaimą, seniu ne buvo namie.
Pana Aneta iszejo rinkt kokiu tai szaknu in girę, o Ragis bu
vo ant lauko. Suraszęs kelis žodžius, uszkiszo popierą už 
zerkolo; norėjo su kožnu paąidalyt su tą linksmą žinę, ketone- 
ja kožnam pasitikusiam pasakojo.

Kaune, Jazvigla ji nepažino, at^zoko ant kėlu žingsniu,

4.»

ilgam, tykaip cibtiko ūžimai, tarė praeidamas: »
— O,t girdžiu, Czertvanas, vėl iszvažiuoja in Maskoliją?
M,ergi\ai Marei buvo labai dailus antakiai, žvairos akys 

ir dangui rasos veide. Augintą be motynos, senei buvo gą& 
padyne namuose visados pasirėngųsi ir su visa iszmintia savo 
darbe. <

■ — Bene klysta tėvas — atkirto nuolengvu — Ponas 
Czertvanas turiu liktp tėvynėje.

— O kodėl? — prabilo senis, užimtas buk tiktai pip- 
kia — tu r ten ateigą pabengtą ir tikrą būvi, o ežia ką?

;— O .ežia savo vietą-ir prideryštes r— atsake duktė. .
(J kodelgi moty n ai nę padeda, namieje ne siedi?

Margina Mare veikiai sukrutėjo.
sięko ten jo pagelbos n\prasze. Ant galo motyna 

praleido jo turtus ir atidavė palvąją apleistą, kame negali

 

mas daiktas buvo užsilaikyti. Spendžiu jog ponas Kazys pa
dare giminei, viską t liejime kęsdamas.

— O, tai teip! Ne žinojau. Gerai 
viską gąlima dasižinoti.

Mergina pažvelgė atidžiai in malonu veidą seno jurysto. 
Pajautę užgavimą, ne mėgdavo neteisingo padėjimo.

— Nieko instabaus, kad žinau -y atsąke liųolengvu — 
ponas Kazys yra atviras ir prie musu nuoszirdžiai\ >risiriszo.

— Nu, kodelgi, kad prie musu, su manimi

ad nuo tavęs ape

ne-

tikt
truputi kalbos atsimainis ir ūkę gaus.

— Gerai, paSznekes, užtikrini? Nu, tai palauksiu,

. — Kas stojosi! -- suszuko — ar Pasvites krautuves su 
'sznapsu dega? Ar kas? Sakyk! --

— Orvidai atsirado! — greitai isztare — Sirkcėsorei po 
no Kazimiero rasze pas Oną, isz Amerikos. Ar jus negavote 

• gromatbs? ’ ’ .
— Gromatą gavau bet ne nuo Orvidu! Kaip tai gali but 

jnažu kokis prigavimas? Papasakok viską. Iszklausęs viską 
senis, užsimislyjo baiszkyndamas ant stato, žine toji buvo pa 
naszi ant pasakos. Sargus tai buvo žemaitis ir kelis kartus 
jau prigautas. . ,
. — Palaukim,e grbmatos — isztare ant galo.

Lauke gromatos. Morkus vaikszcziojo nog telegrafo ant 
paczto, arba sėdėdamas pakojuj Jazviglos, dairėsi ant brolo ir 
panos Marijonos, katrie per dienas sznekejosi.
galimą szneket, jago matosi kas dieną — to tai ne galėjo 
prast Morkus, ir j u visai ne klausė, o jie teiposgi ant jo ne 
atbojo* *

Ape * ką tai 
su-,

Senis nusiraminęs, pasikėlė nuo kanapkos ir kdavo il
sėtis!; ant atsisveikinimo paglostęs dukters galvą. ,Tai buvo 
tikri žemaicziai. Daug nesznekedavo, bet nesiprasdavo kuo- 
geriausiai.

Brolai ant rytojaus pasirodė papigtoje valandoje. Kazys 
truputi skaistesnis ir linksmesnis, Morkus' nuvargęs, truputi 
apsineszęs. ’

— Neturi laiszko? — paklausė, žengdama in stabą pro*, 
vininko. ' ■ • . • ■

.— Laba diena, Morkau! — atsake palengva ūkinin
kas. — Ar t J moki angliszkai?

Ne, o kam? • . . . ■
— Juk tie amerikonai, tai kaip anglai.
Nes, ir laiszkas angliszkai.
— Tad yra laiszkas? ' / — ~

(Tolau bus.)
i ' /



J. J. Hof Land Comp.,
\l7fcin ikai džiaugėsi isz raisin saro giriu ir iai/-i< žit-mos

Delei to kad aplynkines kur yra girios, duoda už- 
dhrbi, o vasarą drėgnumą reikalingą vaisiams užtaiko, 
delei ko galima tikėtis geru uradzoju.

Kolonija toji yra kožname dalykie labai naudinga, 
dėlto paskyrom szimtus vietų aplynkineje* giriu, tar
pe uždėtu jau kolonyju ant kuriu kas valanda gali
ma yra pribut. Ziame toji yra musu locnasczia ir 
dėlto kiekvienas katras pyrks, galj tikėtis kad gaus 
savo tikras ir t'ėisyngas popieras.

-Atstszauktte pas raus, o gausite manas ir- iszreiszkymus.
J. J. Hof Land Co..

Milwaukee, Wis

Pajeszkoimąi;
' //

Konstantai Razgeym’zcj pa-

kameidrejn Mikucki, katras Ame
rikoje yra jau du metai, pa- 

Kauno Redvbos ir
i pavieto isz parapijos Vikyn- 
skos. Jis pats arba kas 

j ji žino praszau duot žinę 
i szitu adresu.

Konstantas Razgi(!vic:

Brolei Lietuvei!
Isz tikros szirdies .^velyju

jums skaityti Lietuviszkusj jeszko 8avo pažindamą An* 
laikraszczius ir knigas, ’ 
nieko n i era prieszingo. Katali
ku tikeimui, del naudos dva- einą isz ’ 
siszkos ir apsz vietini p protą.

Jusu brolis.
, Kun: A. BURBA 5

Klebonas Lietuviszkos para 
pijos Plymouth, Pa.

’ ■ 'MILAUCKA8 V

Ątydare twarta kūrėm laikis ge
rus arklus del samdimo wisada,

ATSAKYMAI.
A. W. isz Waterburio Conn 

negalima sust ne gazietu am* Luzerne Co.
Naudynga žinie

Pasveikinimas

tabaką, nes tai yra geriauses.

reika-

■]<'. B. M. Denver Colo, tin-o 
dainele bus savo

a. z. isz Balti,norės1 tavo j kūpąs, kursai ineis 
korospondeneije bus sunaudo- "

Arklu samditie del wysokiu 
in eikite pas

MILAUCKA.

M. MOCKIKWIO^K, pargabeno Isz užiaaroB 
wysokiu I.letuwyezku knlgu, khjpo taj: Hiato- 
rycznu, Bajklniu, Stokulyezku, bu gražioina duj- 
n aleniH o Ir bu šzwentaja BkajtiniHja, Malda-knl- 
glu, o parduoda Biiwyeaj už maža prekla. Khb 
uoryt žinot knigu wardus Ir ju prekių, ranzikit 
groinata Indoklt markia už du centus, ant tokio 
atirlBQiX ‘ ■

M. Modnewiczi u s,
P. 0. Box 54. Detroit Mich.

Kingu tolau Kaip tiK igi rūbe- 
žiui, ba ruskis neprima nieko 
ing savo kraju.

-____ ___________ ' J

K. J. isz Tomkins Cove N.!-.
Y. tau knigelesyra iszleistos
22 diena Vasario. :

ta tolimesnėm laike. . mą Lietuviu tikėjimo
; v. v. isz Mahanoytą,-Pa.,dalykuose. Iki sziai 
Negalų duot jokio daneszimo dienai Vilnaus redy- 
ape tai, b» tas dalykas gidi i bos Lietuviai yra ti- 
rankose Rektoriaus, o kada ja ••_ i i i. . . . ’ } . 'kejimo dalykuose neateis ing mus tai trumpam lai Z1 a J
ke duosime žino kad jau ga Vien tamBUS, bet dar 
tava. • menkai suprantantis

„ ' .. • V n 'ape Dievą tiktą . tose Parapijoms isz Baltimpres i 1 1 .
korespondencija Apturėjom parapijose kuriose 
ateinanczęme numeri bus pa- k imi ilgai nei žodelo 
talpinto. y/___ lietuviszjUi nesu-

K. a. isz Baltimpres. Ko prantantis sėdžia po 
reapondenhije apturėjau aeziu,' 10 ir daUgiaUS metu, 
savo laike ims pataijįnta, Nesyk Lietuviai ei- • 
praszom dangau. ,

• / °... v davo su asząromis
/ WonSwra fflnfal praszyti prat kun.

iZdanavicziaus,/ idant 
i atimtu lenkiszką kil
mingą, ir apdovenotu 
įjuos liętuviszku, sir 
jkuriuomi prigulan-

prie pat ežero, i ežiai, kaip yra Dievas 
, parendavojinio,, prisakęs, dvasiškuose 

iir kituose dalikuose 
lietuviszkai 

, o visa
dos nevien szaltą pri- 
jėmimą rasdavo, bet 
ir nesyk tapdavo isz- 

į bartais ir pravarytais 
i kaipo maisztininkai- 
Todel dažinoję, jog 
Jus esate tikru Lie- 

. i tuviu, mes su visa 
I 1 •^szirdia ir duszia 
džiaugemosi ir link- 

____  Mes visi Lietuviai, sminamosi, kad musu 
m. L. isz Chicago broiuk Amerikoje g^venan-1brolai Vilniszkiai su- 

prekiste dovanai abgais■><■• tis, Sveikiname Jus lauks tėvą dvasiszką, 
gallina______________ su tikru džiaugsmu? kursai ape savo vaiku

ir ramumu, jog bentlapszvietimą ir iszga- 
■ patai- syki Lietuwos soste nymą pasirūpins kaip 

bus Lietuviszkas vys- priguli.
H Nepaskaitykite mums už 

ing vargingą padėji-' blogą, Tėvo Dvasiszkaeis, jog

• Labai naudinga vieta, 
Lietuvai ko suprantanezio 
rai angelską kalbą, tai

ge- 
$yra

240 akerai (margai) puikaus 
lauko ir llotelis ant trakto 
einanezio isz i Carbondale in 
Forsvt City, 
randasi ant
drauge ru liėensu (patentu) 
Ant tos vietos yra daug kvat-

aPe nikų anglikų, bet velieziau sa- ■ galėtu
po.vo viengenčių i pahukit, dėlto . susiszneketi 

jago kas turėtu akvatą, tai te-
Jg^il konogreicziau.se atsiszau- ! 

kv po szitu adrisu.
Antanas Pajau is 
Box 1094

konogreicziau.se


6 Vienybe
mes iždrinstame Jus sveikinti 

° su džiaugsmu ir viltia, pasilik-' 
darni ant visados.

Londonas 27 Vasario Daei- ,
-

nuolankiausia ir zemiausis filmai 
A merikos L i et uvin inka i.

Isz Užmarės.- .

Isz Visur.
Sūnūs jenarolo *Drogomiro- 

vo, katras būvp prie korpuso 
paziu, nusiszove isz priežastes 
buk prigulėjo prie sektos sosi- 
jalistis^nos. ' .

* % Isz Chinu danesza, kad kas- 
, dieną ateitai ko tenai, jog nu
žudo ne vieną ejuropeieziką 
i^z givenaneziu tenai.

Ant salos Sycylijos, m pie
tus nuo Walakijos, kur visad 
yra dailausis vasariszkas oras,

Hamburge isz budavojo ant 
prabos, naujo system o . namą 
isz po pi eros, arba taip sa
kant isz popierines masos.

■ 1 
I • 

Randas Rumunijos reika- 
lauje nuo Maskolijos, kad at- 
szauktu savo pastą ‘ (pasiunti- 
ni) isz Bukaresztu, isz priežas- 
tes kad jis slapta dare sukir- 
szinimus prieszai rando Ru
munijos.

Mieste Wiedniuj, susirinkę 
persta t i toj ei 70 tukstaneziu 
darbiniku, paptannvijo ap- 
vaiksztinet su didžeuse iszkil-

ir katras reiketu uždarit (ar jszifo buvo 280 nevalniku isz
tai ne sziderstva?) Tokiaeąne-1katrų ] >6 ižsigelbejo, o kapi- na žine isz Viedriiaus kad Bis 
žmogiszkas apsiejimas rusko; tonas-ir resztas žmonių nu- m'arkis jau atsake savo shižbt
rando, pereina jau rubežiu 
kantrybes, ipacz dar kad to
kiu nedoru spasabu ižszidije 
isz vieros ir \dvasiszkos -vai 
džios, klausdami|: katruos Baž- 
ni'czes gali but ne reikalingos?!

skendo*
, į

<. Viednius 25 Vasario Bzen 
difen sustraikaVo visi .duonke
pei, isz kurios tai priežasties 

ni'czes gali but ne reikalingos?! daugelis žmonių neturi duo-
, —, nos.
Daug giventoju Lietuvos,' . _----

ne. norėdami iszpažint pravos. 
lavnos vieros, prie katros

Petropile 26••Vasario. Rus
ka gazieta „Novosti“ i'asžo ii’ 

gvoltu liko^prirasziti, o in ka- budina ra’nda prie prisikabi 
talikiszką Bažniczę uždrausta nimo Austrijos kad ji Austri- 
jiem eiti klikos} visai apleisti Į je užmokėtu 300,000 rublu 
reikaluose.dvasiszkuose, neair. Rossijei už skola kūrę sau ro- 
kunigam yra uždrausta, kadi^U0J^ apstatima vaisko ape 
jago katras duotu szlubą, ap-i Bulgarije, ir laikima paredko* 
kriksztitu vaiką arba palaido per 9 menesius laike susinė
tu n^ebaszniką, tokie bus ižsiu-' njimo, su ritine Rumunija, 
stas Syberią. Dėlto givento-LfceiP raszo<Novostr‘ jago Au- 
jei iszręnka isz tarpo saves, atrija apiekavojesi Bulgarija 
seneusi ir labiause pagodotą ir nori užlaikit spajcaju |Euro- 
ukiniką, katras kaipo patriar- p<>« tai tegu ji tani skola užmo- 

i ka, o tada randas galeses atti- 
; trauktie sako-’Vaiska nog ru . 
bežiaus, Austrijos. (Kaip

reikaluose dvasiszkuose, nes. ir► * J f / 7

kunigam yra

cna pūdo pavidpastę kunigo,
Prie paskutiniu Justi, ran 

das buvo ne mažam klapatej . . .
nes atsirado daug' tokiu rek- !m^^ ^ai ruskis 1 jau kitokios 
rutu, katrie ne žinojo prie ko-■ P^kibos ne turi tai nors kilom 
kio tikėjimo prigulė, bet ,^u,‘i kaltint Austi ija kad 
trumpai tas abejojimas trivo ■ 
jo, nes randas paszauke popus • 
ir. vigus tuos gvoltu pakrik i 
sztijo ant pravoslavijes. j

Berlinas 2kl. Kovo. . Inpe-į 
ra torius Wil helm as yra teip

<ra-
lietu pradėt vaina. Red,)

Berlinas 26 Vasario. Bis- 
mark is da nepameses savo din 
sto norius ir gavo pavelijimą 
nog Vilhelmo, ba esą Bismar- 
kis noris dą si^davadinte ifau-

cijos, kad liepe majorui For- 
kenbeckui, kad telegrafavotu Constantinopob 20 Vasario
tiesiog pas ji in palečių, ape Daeina žine isz. tenai'kad ban- 
mažeusę žinę, kokia gaus tarpeida razbainiku isz Aibini jos 
dalike. 1 įrubavoje aplinkines senos Ser-

i - ■ bijos, kaipiai Bablėgak, Ro--
Berlinas 2d. Kovo. Ant buci ip Babrusz , likos apruba- 

maineriu mitingo* miestei yoti () ir (]angcĮis. giventoju 
Essen, ant katro ‘susirinko į ^murzi-tu ' .
800 maineriu, likos pastana-i 
vita reikalaut penkesdeszimt 
procentu padidinimo mokės- 
tęs,.už pereitus laikus.

darbi n ik u.

Viel griszta laikas persekio
jimo Katalikystes Lietuvoje 
ir ant Wolyniaus.

Paskutinėm laike >randas 
Maskolijos iszdave prisakimą 
kad ant Wolyniaus liktu už- 
darita 40 Bažnicziu k^talikisz 
ku. Tame dalike padavė 
klausimą žytomirszkam visk u • 
pui, katruos Bažniczės palei jo 
numanimą yra ne reikalingos Queensland© danesza, kad ant tu mitingo, (susirinkimo.)

yoti o ir daugelio giventoju

Madrit 27 Vasario 
karalukas Iliszpanijos 
sas XIII vela apsirgo.

Jaunas

markis jau atsake savo služba 
ir atidavė visas pojpieras ir 
pecževžius VlFiėlinub kuris 
ing jo.vieta buvo paskiros Le
opoldą Bavarijos, ir pirmutini z~ 
kunigaiktzti Baden, bet tuo«< 
du atsake kad nenori priimt 
to dinsto delei socialistu. (Be
da galvom’ karunavotom kad 
jau kotu del saves hegaUha.

Liverpool 27 Vasario Szen- 
dien užstraikavo .2000* darbi
ni ku szaurinese pristovose 
laivu delei to kad kompani
jos nenori pakelt mokesti*
; . . . . . i

Zanzi baras 27 Vasario Szen 
t ■

kora 
kurie 
metu

dien Sultonas dovanojo 
kaltitiikams palitykos 
jau buvo atsėdėją po 18 
kaleime.

Berlinas 25 Vasario daeina 
žine isz tenai kad Emin pasza, 
garsingas tirinetojas Afrikos, 
neprjima dovanas Khedno, 
ant ^gubernatoriaus Kiaunes 
szalies sudona, • bet tvirtina 
kad eisiš ing, Vadelai ir atim- 
sės tan kraszta užimta jau per 
prusus.

Londonas 25 Vasario. Isz- 
rinktas likos komitetas kifl’is 
užsiimtu tuom dalikli, tai yra: 
kad pratestavotu priesz randa 
Maskolaus, kuris nė žmonisz- , 
kai apsieina su paliticznais 
kaltinikais Siberijoi. Teipos- 
gi susirinko visos draugystes 
darbini k u • ir socialistu, kad 
protestą votie prieszai; kurie 
tai turės ape tai mitinga de
vinta diena Kovo, Hyde Park.

Berlinas 25 Vasario. Szen- 
dien paduodame žine ape ap- 
i inkinia sunariu ing mini§jįgr-

Londonas 2 d. Kovo. P“»-j 1 Berlinas 27 Vasario 
klido gaisas buk gaidaivasidjen pra8i(]ej0 rofla ape 
„Quetta“ nuskendo. (darbininku, Keizeris "

Telegramas ?Sz Brisbane ir m aS likos aprinktas preziden- Impėralistu,

viso likos aprinktu 246 sąna 
rei, iszdalinant in partijas yra

darbininku, Keizeris

bzen-
' būvi

Vilhel- aprinktu 52 Conservativai, 16
, 90 Centrum,

(kataliku) 22 German Libe-



Į-'- i ■ ž

' s '

T - ------ --- ■ - — ------------ 1 11 ‘

ralystu, 16 National Liberals, 
21 Socijalistu, 12 Alzacziku, 
14 Lanku 2 Saxoczikai, ir 1 
Danczikas. 

4 4
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Varszpva 25’Vasario Szen- 
dien palicije suaresztavojo, 
akuszerka Skobolipskiene,kuri 
sudegino savo namus, kur gru
žuose po sudegimui rado 70 
kunu kūdikiu, kaip suprati
mas yra kad jiji abžiuredavo 
bagotu ponu dukteris, kuriom 
szlektai prisieidavo, , nežino 
kaip pro va iszeis ba pas m aš 
kolų rando už pinigus viską 
padarit galima.

. .......... ..............1----------- '*» ♦ -------------------------------------

Balsas isz užmarės isz tęvi-

Lietuvniku
X \

p . ........\ V - • - ~
noje Lietuvoje, kur mes turi-]bos ir mosklo, ar] neturite ga
me teip szoktie kaip graije ale; na garsyngu ir mokitu vinį 
jus; jus; kurie turite valnista Lietuviu kurie gali būtie va- 
kurie kvėpuojete oru czystoS dcvajkdiel jus vaikelu, jums 
raskazies, darote ka n ory te; neuždbąhstos drukarnes, valna 
sznekate kaip jums pasidabo skaytit visokios knigos, ar mi- 
j e niekas jus ne persėkioje, l slijete kad\AnglikaiJ?racuzai 
niękas su szoble neszpiega\ oje! Maskolei ir kitos tautos py r- 
jus žodžius ir darbus; da ma 'ma mokslą isz Vur gavo? ne 
žu naujai Lietuvai nepažytu brolei ! ira gana ir lietuviu da 
kastai ira geležy n is pantis, ku mandresniu ir daugiau turiu- 
riuom kita siki nekalczeause ežiu razumo ir gulincziu savo 
ir gerause žmogų apkausto, i prigimtam liežiuvi, apraszitie 
kaip dydžeuse pyktadeja, per- |daug naudyngu pamokinimu, 
skaytikite czesus senos Lietu- bet tyktai tiek neszczesties 
vos kada mus prodiedžei vai- musu, kad vieni po svetiniu 
de savo žiemia, ar teip buvo jungu negali o kiti būdami 
kaip szendie ira dielko tieki-ant valos nenori, ak smutna, 
mus yszejviu apleido tykra te- smutna, ira smutna ant visko 

acli, brolei seseris sunkei ir 
jus turesyte atpakutavotie 
kaip patis sau užsydesite sve-* 
tyma junga, mokidami savo 
vaikus svetimos kalkos ir he- 
retykiszkos vieros, -da siki pra- 
szau įr meldžiu asz slobos sut- 
verjmąs bet.jus brolei o sūnūs 
Lietuvos vienikites ing ,vieta 
tautu! paduokite vienas kitam 
ranka! atgaivikite Lietuva! jus 
yra drūta šita, jau daug jus 
brolu ir seserų ira naujoj levi
nei, pažiūrėsite neužylgo kad 
ųždesyte antra Lietuva vai n a ' 
įieapkaustita panezeis Gudu! 
tyktai vaktuokitesi* pan ožiu 
Amgliku ir-kitu nacijų! pažiū
rėkite kas pas mus senoi Lie-

nes mus mielausios JAetu^os 
imj brolus lietuvius A merijos 
ką ipo n auj oje Li etų v o i.

Skaytidamas laykraszti Vie- 
nibes Lietuviu N 41 randu at- 
syliepima ing Jus brolei Lie 
tuvei paraszyta p'er Vylkauc- 
ka skaytant map ta jo atsylie 
pima ir jojo szczyra ir szyr- 
dingą pamokinirna liejosi ma
no aszaros matant kad tasai 
žmogus yra tyki u sunum nu
mirusios, o musu da miegan- 
ežios mus motinos senutes Lie
tuvos, jisai ajszkei perstato ir 
kaip žyburiu i akis plieskie 
savo teysingu pamokinimu ir 
duodamas pažytie kuom ira 
Lietuva naujoi ir kuom 
senoi.... o da bartis dovano
kite man mieli‘brolei Lietuvei 
kad asz vienu balsu su mano 
geraūsiu pritelum, Vylkausku, 
katra pamilejau perszkaites 
jojo atsyszaukima, teysibe jisai 
raszo teysibe jisai garsyna jo- 
gei ipz to visko matetie kad 
jau norite ižsyžadetie kalbos ir 
vieros savo mielos motinos, 
katra isz žyndote isz jos kru- 

į ties, mielesne jums ira svetima 
kalba, kurios tiesiok sakant 
neiszsyneszet isz Lietuvos, me
nate savo pyrmo tėvo Adomo 
prigimta kalba lietuviszka po 
kojų, ir iszsyžadate jos, ar jus 
kas tai vereze būnantiems rai
nam krajui, beda mums ne- 
szczesliviems gyvenantiems se-

vine suvis neiszrakžies, tyktai i biedna mus motina Lietuva pa- 
matidami jau'bededant pan- Įtrotijei savo apginejus, drasko 
ežiuos ant juju ranku, nedasy -j tavo vydurius svetimi vaykai, 

užuoje užmariu, jesz- ižynda tavo kruti svetimi, pa
imu jos tevines, teip nevali privesdami su botagu 

jeigu geru nenori duotie, ach, 
biedna tu mus motina negali 
mus apgintie esą n ežius senoi 
tęvi nei, ale jus brolei seseris 
kurie jau nepažystate svetimo 

rugiu ir botago dielkogi isz bege nog
ar

ko sau i 
kaip musu seniausi senukai 
nepasytalpidami Azijos pašau 
lei,1 ėjo ir ėjo tolau kolei atra
do sau szmbteli žemes ant ku
rios apsyrimo ir kuri aukso 
varpoms ‘ kviecziu, 
miežiu apdovanojo savo vay- 
kus, o seni jos vaikai druczeį iąetririte savo kunigelu, ar ne 
gine sąvo tevine, bet per ma- turite savo mokitu viru, kurie 
ža juju saujele buvo kad gele-‘ gali palaykitie jus kalba ir 
tu atsyspirtie priesz tauta G u- naciję, vieni kitais ingdrau- 

; nu ir Teutonu tai ira Gudu giste uždenkite nauje lietuya 
kurie matidami jos szczesl i va į užmarėję teip kaip mus senė

tu voi darosi, kokis nesutiki
mas ir koki pryspadimai?! Su- 
Jai prypilditi provonis, tėvai 
su vaikais, brolei su seserimis, 
tai už duonas, tai už dalis, no- 
lidžio provose, o ka j ei jei pel
no, paskutyni graszi iszduoda 
ant - kasztu ir markiu,\ lieka 
nuogays, o kas lay m i pandas 
ir Sūdai,-tolei žynda ir meldže 
kol palieka abi szalis nuogais 
o paskui paleidže, 4r ant g»fo\ 
turi susigadietie, nieko jau ne- 
tekie, gerause pas mus givetie 
vagiui ir razbainikui terp ran- 
ditoju ir Sudu nėra pas mus 
teip kaip naujoi Lietuvoi isz 
savo brolu joko randitojaus, 
bet vienas atsiunėze isz rando 
tai ira Gūdis, o kiti isz mus 
turi iszsyriktie,’ ka isz tokiu . 
žmonių gali tyket gero, Gudas 
vage ir suka kad turėtu pini
gu ant savo visu raskaziu, o 
isipyrkes toks vaytas, Sudže, 
lovinikas, rasztynikas,. szalti- 
szius, turi vėl sukt ir vogt kad ' 
galėtu duotie Gudui už savo 
unorava shižba, matote bro
lei pas jus to nėra, o jajgu jau 
jums labai norisesvetimo pan- 
czio tai nejau Angelskas gere
snis už_Gudyszku arba už vo- 
kiszku, papraszykite grąžei 
Aleksandro arba Bismarkio

• tai jums isz Petersburga arba 
isz Berlino panezius ir busite

buvo! Pasy vedima vysom silom sto-i lei uždėjo ateju isz Kaukazu ; • • • 1 • • . I t 1 11*1 *♦ravojosi užponavotie ir atym- kalnu, nebūkite sūnumis il
tie kąsneli duonos o josios su- dukterimis Kaino o. bukite 
nūs apverstie ing savo slogas vaykais Ablaus“, kaip matau 
ir nevalnikus, ah brolei sese-įskyretesi nog kalbos prigim- 
ris kurie esate valnam krajui tos nog Bažniczios Sz. ar tai 
naujoi Lietuvoi vysi negimėte gražu. Ach motina Lietuva 
senoi tevinei Lietuvoj, visi ap- pabusk isz miego, žiūrėk ka 
kriksztiti szventu vardu visi ‘ tap) vaykai daro būdami vai- 
iszpažystate szventa viera ka- nistoje, pabark juos nedaleysk 
talikiszka, visi kitos kalbos; kad jiejei eytu ing prapulti, 
nežynojote ir nemokėjote kaip mes biedni neszczeslivi posu- 
tyktai kalba mus pyrmo tėvo!nei turimie kęst visus norus 
Adomo lietuviszka, kogi jesz- patėviu, ale žiurpk ka tavo 
kote guzo ing savo galva nog tykri vaykai daro, ar tau ne 
svetimos lazdos, mus Gudąi ’skauda szyrdi, kad mu^ pane 
veĮcze tai mes turime teip ‘ vali Gudai spaudže o anie pa- 
szokt kaip jeiei ezpeluoje ale tis lenda ir jieszko svetimo 
jus, jus, kurie esate valui ga-: junga, turbūt mums nog Die 
lite daritie kas jums pasidabo
ję ko jieszkote Angelskos kai- norėdami ayszkei grieszyje

vo ira pažnoezyta, o anie patis Įligtii apkaustiti su n^umis. Su 
ieszyje, Dievu brolei seseris, atsysvei-



Vienybe , < i
kinu jus noryte klausitie o ne
norite tai nevercziu skaitit 
mano raszto ir musu tykram 
brolui Vilkauskui gud bai.

Lapatajka.

Ibz Amerikos.
St Louis 25 d. Vasario. Da

rina žine 'isz szaurines szalies i f t • f

Tex u pavieto, kad szi rytą 
aplanke tenai baisinga vėtra 
kuri sudrasko Masonu salę, 
miesteli Gainesville, namus 
sūdo, geležindvary ir daugeli 

. namu n u grove,*. per kę dauge
lis žmonių likos apkoliėczintu.

M t Carmel Pa. 25 d. Vasa
rio, Daeina žine kad likos 
apipirkta aplinkinei M t Gar
mų, 5000 margu žemes ing 
szi aurin e pusę to miestelo per 
bagoczius isz Pittsburgh*© ku
ri tai žeme turi savi ja bagotas 
gi s tas anglu, toi kumpanija 
vadinsis Pemva. Anthačite 
Coal Co. ant kurios tai žemes 
bus trumpam laike pastatyta 

f penki brekėrei, kiek Kompa
nija už tai užmokėjo negalima 
dasižinoti, tik tiekyra žinoma 
kad :£200,000 davė ant rankos.

Waynesburg Pa. 25 d. Va
sario. Pavietavam kalėjime 
szendien nusitruczino George 
Clark, kuris turėjo būtie rytoi 
pakartu už žmogžudiste, kaip 

, nurodo tai truczizna dadave 
sargai kalėjimo, už ką raszti- 
ninkas likos aresztavotu, žmo
nes susibuntavojo, delei ko 
szerifas Good U r n telegrafavbjo 
pas gubernatorių kad ataustu 
vaiska del revizijos kajejimo.

Cincinnati Ohio 16 d. Va
sario. Szendien puse po tryju 
susimusze treinas, per ką in-* 
džinierius ir peczkuris likos už 
muszti, o ir daugelis kolięczi- 
tu. \

Prescott Ariz. 25 d. Vasar.
* \

Daeina žine isz tenai kad jau 
atrasta yra iki szei dienai 25 
kūnai skanduoju.

Lousvllle Ky., 25 d. Vasar. 
Szendien nakti kada buvo di
deles vėtros adbego vaikas ing 
palicija daneszdamas kad ko
ki tai žmones ant kapiniu ka- 
kas ąpus ųumirelu, atėjus pa
licija apstojo kapines ir liepe 
pasiduoti bet anie pamate pa- 
licije, pradėjo bėgti, palicija 
matydama szlektadarius, szove 
isz kuriu vienas likos ant'vie
tos Ūžinusztu, tris sugavo, o 
vienas pabėgo, isz tu suaresz- 
tavoth pažino . kad tai buvo 
daktarai išz to paties miestelo. 
Kurie gavo tuojau suda ir vi- 
roką už pirma peržengimą po 
deszimts metu in kalėjimą, o 
už antra po keturolika. metu 
in kalėjimą ir nog $300 iki 
$500, l^oroš.

Cambridge City. Ind. 26 d. 
Vasario. Szendien truko czio- 
nai debesys ir prigirdė motina 
su jos trimis vaikais. f

Chicago Ill. 26 d. Vasario. 
Elecktrikos geriaųses spasabas 
del vagiu, szi ta m mieste Tau- 
berei turi insitaise Elecktrika 
del aprubavojimo, tokiu spa- 
šabu' jie nesziojesi baksuka 
(skrynute) ne didesne kaip 
nog cigaru, kurioje turi bate
rija elektrikos, kada dasilyti 
su tai žmogų tas toi valandoi 
puola kaip negyvas, o vagis 
apkraustes ji eina savo kėlu. 
Navet palicija bijosi tu meis
teriu aresztavotie.

Egipt Station N. C. 26 d. 
Vasario. Szendien danesza isz 

* !

tenai, kad stojosi baisus atsi 
tikipias mainose, kaip žynome 
isz daneszimo telegraficzno 
jogei tiktai pirmutines mainos 
tenai yia atidarytos ir tik vie
na kecze ais trauks teip angles 
kaipo ir žmones, ir drauge 

■vandeni vakar diena kada 
pradėjo szaftas pausti isz szonu 
teip jog ketis instrigo vidurije 
szafto ir negalima buvo jos 
ane auksztin ane'žemin pa
traukti ir tokiu spasabu Ii kos 
uždaryta 40 mainieriu kurie 

neturėdami jokio per niekur 
iszejimo, lauke ant ju artinau 
tęs smerties, ba kas baisiausi* 
vanduo Į pradėjo kas karta 
tauksztiri kilt ir kad dar kokei ■
penkiolika minutu būtu visi 
likę, vienok atėjo gera misi is 
in galva supradento, kuris 
nusileidęs žemiu ing’ szafta 
prakirto skyle ketije ir n ulei 
dės virve žemiu isztraukę vi
sus szlapius ir menkai gyvus. 
Kurie apipasakojo savo padė
jimą kureme buvo, ir teip: 
sako viehas isz j u,, poterevom, 
giedojom ir laukėm ratunko, 
o nesulaugdami pradėjom abe 

. jotie ape musu iszgelbejima, 
ir užporos minutu pastanayy- 
jom vienu kartų numirti, ba 
jau pradėjo mus sylos kūno 
apleisti, ha buvome visi iki 
kaklui vandeni, bet kada'isz- 
girdome baladone tada vėl 
vienas kita ramindami naujas 
sytas atgavome, ir po asztuo- 
niolikos adyhu buvimo vande
nyje,.dabar pasilikome išzluo- 
suoti. O kokis buvo verks
mas moterių tėvu paežiu ir vai 
ku aplinkui to negalima ap 
raszyti^ b a dar n era raszti n i n- 
ko ant svieto kuris tai galėtu 
aprasžyti, arba po iszlųosavi- 
mui isz nevalos smerties asza- 
ros džiauksmo.

Szaftas,turi gylo 450 pėdu.

Nev York 2į> d. Vasario. 
Daeina žino ing cze isz Rimo 
kad Popiežius buk sugražinęs 
kunigystes valdže krin Dr. Mc. 
Gleen‘u kuris esąs labai ser- 
gAns, ir bus jau trys metai 
kaip likos suspendavotas per 
Viskupą Loughlin. * 

. / • ---------- ' I
Shamokin Pa. 27,<1. Vasar. 

Vakar diena "Užsidegė mainos 
fabrike Camarun teip jog ne
galima buvo daeiti ing vidų 
ir. iszgelbeti teip jog buvo 
baime ape du žmones kuri 
buvo like apaezioj, tai yra: 
mainose, ir 23 mulai, ba pilna 
sžlopa buvo durnu ir gaso kad 
niekas negalėjo ir neatsivožyjo 
ineit, supredentas ir bosas

mainu norėdami, dasigaut in 
vidų likos uždusinti ir menkai 
ką gyvus laukan isznesze, 
žmones tuodu pabėgo per se
na sugruvusi brusta, o 23 mu
lai užtroszko.

Washington 27 d. Vasario. 
Sekretoris Batcheller davė 
szendien žine komitetui Evan
geliku (Luteronu) Lewisbur- 
ge Pa. Kad negali parsikvies
ti del saves priezerio, isz Ca- 
nados. buk esą prieszinasi 
provai krajaus,\ kaipo kon- 
traktavęs darbimkas (contract 
labor lav) delei to dalyko ne
gali pruselei parsigabent ant 
savo missiju garsingo.bambi- 
zo.

Washington 28 d. VasarioT^ 

$3,5.00,000 likos iszmoketa 
skolos krajaus per menesi Va 
sari.

Washington 28 d. Vasario* 
Szendien likos prijimtas-bitas 
Senate, kad butu pastatytas 
pomnikas auksuotas, delei at
minties Kristupo Columbaus. 
Atrastojo Amerikos, vieta del 
pastatymo aprinks ’Ponas' 
Shermanas.
/ . ' -----4-

Atlanta Ga. 18 d. Vasario. 
Szenakt likos pakartas muri
nas Washingtos be sūdo arba 
teip sakant linched již iszgėdini 
ma ir užmuszyma 9metu mer- 
gaites baltos.

Present Ariz. 28 dJ Vasario. 
Szendien jau yra atrasta 37 
kūnai skanduoki.

Chicago 28 d. Vasario. 
Szendien 5 metu vaikas radęs 
stuboi revolveri perszove savo 
broli 3 metu senumo. (Tęvai < 
vaktuokit tokius daiktus nog 
vaiku. Red.) / į

Denver Colorado 28 d. Va- ' Į
sario. 35 mylds nog cze netoli 
Blue Creek einantis pacztavas 
treinas kėlu Central Pacific, 
maszinistas pamate kad karas 
pacztavas dega, o nėra kaip
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užgesinti, leido maszina ko no 
greicziause prie vandens kuris 
buvd 6 miles nog cze, bet pa-' 
kol dabego jau buvo per vėlai 
ba 158 maiszai pacztavi sugro- 
matoma ir kitokeis daigtais

Lenkiszkame laikrasztije 
„Echo" yra paduota žine buk 
Kun. Gramlewicze, prabasz- 
czįus Nanticoko, staiga pasiu
to, ir buk pradėjo Bažniczoj 
daužit daiktus ir szokinet ant 
žmonių. Bet ar tas yra teisy
be ar ne, tai negalima tvirtint.

nie-

per 14 metu iki seimui, katras 
buvo Machanoy City asz buvau 
Hazletone ant seimo, kur 
maeziau M. V. storonia, tei- 
sibe būvi) gera ale V. V. Ma- 
chanojui daug daugiau buvo 
vertesne isz sžczirds, procios,

tai gegute vieversis įr vanagas.
Ale tai nieko turu nodieja

pieros. J. M. K. J. Rektoriui 
M. V. teisibia sakant tai pa- 
ridi, kad ji visi o visimiili ir 
szenavoja tei naujelenkei kaip

kaip tik asz viską iszmisliju, 
ma rodos kat mus Secretorius f“ ’ ■
danesze in Vienybia ape viską, kad mus brolai aukszcziau 
o kat Vienybe Lietuvniku ne-•' mokiti bus mum pam 
dorins darbus i bovelna širvi- 
nioja ir in skrinutia užrakina, 
tai np musu kaltę, 
ale tai nieko rakto hepamete. 
Teysibe nevisi Lietuviai szlek- 
to budo, i ra tikru su n u lietu- 
vos katrie kazdien gatavi eit

&zi.
Prezident S. kPD. A. 

T. Putkevicz

Reikalai Lietuvniku.
Mahanoy’City Pa 15 Vasar. 

1890 m.
Pagodotas iszduotajau Gar'

1
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prijispalokei kaip ir seni deiez- 
katalikei, užtai tjurbut neisz- 
pildo savo službos \)<ad skir
tumo .nedaro terp lanku ir lie 
tuviu, ir vainos nekela, asz 
nėturu spasabo del iszradimo 
ką M. V. Nori no urednikii 
susivieniimo? asz suprazdamas 
gerai kožno služba priesz visa 
svietą sakau, kad kožnas la
bai gerai iszpildo. Seimas 
buvo prirenktas kono geriau žodžio 
se kas labjause rokundos sun
kei uždirptos per [mus brolus 
ir in kassą susivieniimo , pini
gus įmokėtus iszdavė mus ka- 
sierius Sel. Pauksztis igi cen-, 
tui, kiek buvo pinigui sudėtu 
ant iszmokejimo posmertuos 
tiek iszmokejom, tolau Czar- 
teris iszpirktas kaip priguli 
giluoja del S. L. ant visos A- 
merikos, konstitucijos iszdru- 
kilotos, kasierins po kaucija 
10 tukstant, mias praposzejs 
nesamie, eudus rodit negalim, 
o kad mias neraszom ir nere- 
kiam, tai labai greit mažna 
suprast delko ir vienaitine tei
si be ba mum trem nesusiveda, 
ba svietas pasakitū kad mes 
del savo locnos naudos ba

i i -i ... . . .

įgerausio pasivedimu. Kaip 
szoko M. \\ iszpjaut! iszkirpt! 
užlipit! ant galo£ iszdure; tai 
iszrodo kad da žmogus neinate 
jr nesupranta kastai ira szlo- 
vingu ir padavimas broliszkos 
rankos.

Dėkui ponui Dievui jau ir 
ameriko szasia vadinėsią turim• ° 
kialata rasztinikų mus vien- 
žemiu ale ka arnor vienc pri 
tarė žodi per laikraszti isz su-

Nico Phzydqnto isz Nanti
coke Pa.

No 6 Vienybes iszskaicziau 
svarbu apraszimą, ape Susi
vieniimo Uredniks. Asz mis- 
lijau teisibę kad M. Vilkau 
ckas gerai supranta daliką 
budavoiino, arba kaip reike 
pasikialt aukszcziau, kad nors 
ligei stot su kitoms narada- 
vastiems, bet tame dalike bu
vau^ labai paklides. M. V. 
jau ąntra kart szneka ape tai, 
kad urednik'ai Susi v
ka nesistoroje ape pakėlimą 
Lietuvistes, uszka ma dabai 
szirdis skauda. Per pereitus 
17 metu givenimo mano A- 
menkoj, dbe vieną dieną ne 
apleidau, kur maeziau j atne- 
szanėzią naudą musu brolams. 
Tolau yra paraszita kad ne- 
iszpildo konstitucioą^ u red ni
kai; kibą M. V. niekad neskai 
.te konstitucijos Susivieniimo 
o kad ir skaitė, tai nesuprato, 
ba katras supranta; konstitu
cija tai kitaijp ape/ susi vien i -, 
ima mislija, ir budavoja, o ne nieks isz niekur neaciszauke 
pipirai it* gijvircai galvoje sto-ikaip je patis, ir ant galo tas 
vi. Isz anglu ir ju dulkiu 1 mus trijų rekims teip insižiu- 
praszau nesijuokt, ba tai yr,a retu lik to strukio ubago Sta- 
brangus ' minerolas, asz pac lupelius ant jomarko gesme 
peril mintu jas kasiau ir. raitas raitą vijo ir negad ne- 
dulkias geriau kaipo leberis,' pavijo, da tilint o kas darosi, 
ir mainieris o ne kaip.... ir Reike pasmus but ant mi- 
szendien daug mus brolu tingo, kaip perstaezau no laik- 
szmotįali duonos užsidirba isz raszczio ir mokesties, nespėjau 
priežasties anglu, jenerolna tilėt kaip pradėjo kialt Cara

• sekretorių V. V. 1874 mete Alexandra ir Mikalojų isz 
pažinau, pasktfi nesimatėm grabo, sako daugiau niekas sivienijimo? niekat visi ju rasz

i ir raitas raitą Vijo ir negad 
leberis; pavijo, da tilint o kas darosi.

Reike pasmus but ant mi-

: ? ! i i /. sos susivieniimo, praszau jusir iszvalnit mus brolps iszne- f J J
valos arba neszczestis.

Kad mus vieniu brolu prie 
visiko tai mažai kas szendia s. s. 
Lietuvniku Amerikia visas 
svietas pripažįsta nevat suvis 
svetimžemei kat tai yra gerau- 
siu daiktu ant <sveto kames per 
pereitus 4 metus no mus brolu 
Ankszczau mokytu dar pama- 
czi gavom; nereykalaujem pi
nigines pamaczie tik pritarties 

broliszkos
■ rodos ir rankos musu darbuose, 
imkime maža pri klodą isz len
ku s. s. o matisime kožnos ne 
dejos laykraszti isz visu 5 da
lu svieto korospondencijos ve- 
lijanczes ir vincevojantes gero 
pasivedimo, pevnas esu kad ir 
mus brolu randasi teipgi viso
se dalise svieto, ale kaip ma- 
tit tai visi mus užmirszo apricz 
ko taikia paskotinio Seymo. 
Ale 2 Teligramai no s. s. Lan
ku vienas isz administracibs 
Rando s. s. kitas nolaikraiz- 
ežio Zgodos ir tai pamatęs 
M. V. raporte dienino laikra- 
szczio apraszima seymo pirmos 
dienos ir isižure kad buvo isz- e
d-rukuota ,szviežai atsiuntė 2 
telegramus velidami kono

' kvitavot draugyste Sz. Kazi
miero isz Plymouth Pa už 14 
draugu, už kožna po doleri 
viena, tai yra: 14 doleriu ku
riu tai draugu vardai likos ing 
traųktie ing knigas.

Teiposgi pagodoti sekreto- 
jrei draugyszcziu kurios pri
guli in susivienijimą, praszau , 
jusu prisuskite vardus ir pra
vardes draugu j ūso draugys 
tęs, o teipgi ir adrisus isz kur 
paeina, tai yra: isz kokio so 
džiaus, gminos, pavieto ir gu- 
bernyos ir kiek metu senumo 
yra ba tas dalykas yra reika
lingas del pared ko.

O teipgi prisimena ir vi
siem kad greieziau prismigtumė
te paskirtą mokesti ing susi- 
vieniima ba da iki sziam lai
kui tiktai draugyste isz Ply- 
moutho jau iszmokejo o nog 
kitu tai nieko suvis negirdėti.

Dabartės duodu žinę Drau
gystei Sz. Jurgio isz Cleveland 
Ohio, kad jum rokunda^ 
trumpam laike prisusiu.

Raszausi juso_ tarnas V.

EXTRA.
Shenandoah 1 d. Kovo Ste

ponas Janavicze, jeneralnas 
u žž i u re toj as u n gars k u kopė- 
ratiszku kromu, iszpirko va- 
rantą ant suaresztavojimo ku
nigo ungaru. Konstantino 
Andruchaviczes ir kokio tai 
Teofilo Stac, katrie buk sten
gė užmuszt ji. Abudu likos 
iszleisti po pastatimui kauci
jos 1000 dol igi provai auksz- 
tesnenf sūdė.

«
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Vienybe
Pirmutinis kunigas Wolan- 

skis, katras buvo iszvaževes in 
seną krasztą parvaževo atgal, 
bet prietelei Kun. Andrucha- 
viczes ne inleidže ji in Bažny- 
oze ane in kleboniją. Reikėjo 
paszaukt keturesdeszimts pa- 
licmonu, ant apmalszinimo 
susi bu n tavoj usi o narado, kat
ras vaktavo Ražniczę - daug 
ungarsku moterių likos paso-.

Maisztas tas pasidarė isz 
prįežastes jog Kun. Andru- 
chavicze ne galėjo sutikt su 
administratoreis koperacijos, 
ir stenge likt vireusiu užžiure-? 
toju.

C v, 

p ■
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Teiposgi ir kun. Szymanows
ki, kaipo Lenkas turia szitą 
neteisybę paaiszkinti per len-

moufhąt kur manę Skrentu pradėjo užpuldinėti ir ant p. laikraszczius, kad neteisybe.
vyskupas atsiuntė prisakyda- Czerniko, gyvenanczio Wilkes

. . • • -» tV* ■ .. • i • . Ii . ...nias, idant asz czionai skelb- 
cziau pamokslus kaip del 
Lenku ; taip ir del Lietuviu 
tai yra lenkiszkai ir lietpvisz-. 
kai, nestoji parapija susidėjo 
isz mažesnes puses Lenku o 
didesnes Lietuviu. Bet pri
buvęs czionai vieningai sakiau 
per kėlus nedeldienius len- 
kiszk^i, idant Lenkus kaipo 
tamsesnius žmones tikėjimo! 
dalykuose atvesti ant kelo isz- 
ganymo, nes Lietuviams buvo 
gana kad savo dvasiszkus rei
kalus gala atbūti su kuningu 
lietuviszkai. Plymoutho Len
kai patrijotai dasižinoję,, jog | jeme. 
asz moku lietuviszkai ir esu ti- j 
kru Lietuviu, bet nekokiu Lie
tuvos iszgamiu, kuris pramo
kęs kokią svetimą sznęktą sziek 
tiek grevezuoti liekta ne 
Lietuviu, neinleide netik ma
nęs ir paties vyskupo in kle
boniją, kuri .prigula kaip Len
kams taip lygiai ir Lietu
viams. -Vyskupas matydamas, 
kad su Lenkais, kaipo maisz- 
tininkais, nei viena tauta ne 
gala broliszkai sugyventi, at- 
skire Lietuvius nuoi Lenku su 
thomi, idant Lenkai kapines

Barre, hiekuomi nekalto žmo
gaus, kursai visai nepriguli 
prie Plymoutho; o ant galo kiszkus laikraszczius,. o jeigu 
paskutiniame N 8 „Amerika“ jis to nepadarys, 'tai su jo ži 
visaip iszdarko ir manę su; ne
buvusiais atsitikimais ir Sap 
nyje, buk asz - užpuolęs ant 
kuningo Szymanowski. Be- 
rots kun. Szym. pribuvęs in 
Plymouthą tuojaiis manę at

plaukė ir pasisznekejome kaipo 
tikri brolai vienos mobynosi 
kataliku Bažnyczios, o ant ry- i 
tojaus kun. Szymanowski pri
buvo pas manę ant kavos, nes 1 
Lenkai ir ji nenorėdami 'pri- .

nia tas viskas darėsi, idant 
Lietuvius darkyti su iszmisly- 
tomis m ei agy s te m i s.

Ar gala būti brolaVimas 
Lietuviu su Lenkais,7 kožnas 
iszminti ngas skaitytoj is leng- 
t i ai su pras, ei ti k tai n o res'.

Tam sykiui gana.
ly uningas vi. linrbg.

rio. (/. f
Kožnam vienam 'žmogui,

Ar gala būti brolavi- 
mas Lietuviu su Len- 

. kais?
^Skaitydami mes laikrasz

czius lenkiszkus matome aisz- 
kiai, kaip ant delnos, jog tar 
po paežiu Lenku nėra sutiki
mo ir broliškos meiles, nes, 
persidalyję in abazu abazus, 
tarpo sayęs kariauna be jokios 
naudos ir reikalo. Taigi ką 
mes Lietuviai galame gero su
laukti del savęs nuo j u, jeigu 
tarpu j u paežiu nėra nevien 
dieviszkos bet ir broliszkos perdalyti) per pusę o už ba- gerai gala'.užlaikyti savo ku-j augęs Lietuvoje, jeigu nemo

-Tolaus „Amerika“ raszo, kurs myli Dievą ir savo tevy- 
buk asz drapanų neturėdama; nę, yra labai brangi prigimta 
pavogęs jas isz bažnyczios. kalba ir visad sziuos dainiaus^ 
Drapanos del kuningu bažny- žodžius užlaiko szirdyje ir vi- 
ežioje nekur nesiranda, nes 1 same savo.gyveninio: 1
kožnas kuningas turia turėti ? t - ,
savo locnas drapanas. Teisy- I 
be, kuningas Szym. su per- j. 
plesztu kalnieriumi atkelako 
in Plymouthą, "ir nefa žinios 
ar jis be lietuviu piningu isz 
gales ji sutaisyti, nes parani 
jonu iksziol netaria ir, IBfl^o ; 
tuomi tarpu asz turiu jau

Kad aukso man kalnus kas 
. nors davinėtu

Q'eiketu — -
Spj(fye:žiau ant to ankso — 

prasmei jij isaj savi k:
Man už ji brangesnio pri- <!

gimtas Hežiuvis !
Isz tikro, juk nesyk iszmin-

daugiaus 500. Taigi lietuv.iai įirtgas Lietuvis užgimęs ir už- y

f

• • • • . ’ • • • I ♦* * °lo Ja- žnycz’.ą sugražintu Lietuviams ningą bet ir, kaip pasitikiu,' ka (kas sziądien tankiai gir- 
greitame laike gales pasista-kliši), isz kokiu priežaszcįiu 
tyti savo bažnyczią, r 1 - ----- 1 xv . • . -
bažnycziS* sergek Dieve, 
nebus . 
duota, nes Lenkai neiszgales 
Lietuviams sugražinti pinin- kunu 
gus, indetus ant ju bažnyczios. ’ dar Lietuvoje po valdžią Mas- 
Žinoma Lenkai, kaip jau kolaus, kartais gaudavau lie- 
jiems daug vietose nasiseke, tuviszkas kningeles ir'laik-

Ne gana to, Lenkai pradėjo trokszta kad Lietuviai del ju; raszczius; tą dieną visad skai-

meiles? Berota jau nt 
geltos su jais drauge gyvena-, mažiausiai 2,000 doleriu. O 
me, vargus ir nelaimes kęsda- kada Lenkai ant to nepristo- 
mi nuo praszaleoziu, vienok ’ darni ir, kapines in savo ran 
Lenkai kur tiktai gaudami kas pajemę,-pradėjo mirusiu 
prpgą, nors iszmislytą, skriau- Lietuviu lavonus kasti ir gy- 
džia savo draugus Lietuvius vuoliszkai su jaisapsieit’, ta- 
ant turtu ir garbes. Toki pa- da Lietuviai per pavelyjinlą 
sielgimą Lenku su Lietuviais vyskupo jeszko savo teisybes 
gana.aiszkiai matome istorijo-J nuo pasauliszkos tiesos.;
je, užtadgi ir sziądieil • nieko; <7 
del savęs nuo Lenku negala- (padavinėti in lėnkiszką lai-, 
me pasitikėti ipacz skriaudi- kraszti „Amerika“ visokias 
mu ir iszjuokimu del savęs. į korespondencijas su iszmisly- 
Kožnas tikras ' Lietuvis tuos 1 tais atsitikimais, visaip Lietu- 
dalykus aiszkiai supranta, ku-įvius iszdarkydaihi, nors patys 

prasilavinęs visą bjaurumą dare ir dard, 
Bet ir teip kad gyventojai Plymout- 
Lenku ho pradėjo Lenkus už ne žmo- 

bet hyjenomis,

o Lenktr savo kalbos, tai ją pasirūpina 
, ar veikiausiame laike pramokti 

tiktai par- o pramokęs joje lavinasi.
Asz būdams tikru Lietuviu 

ir dvasę/o gy vendams

ris sziek tiek yra 
moksle ir istorijoje, 
sziądien pasielgimus 
su mumis matome ne vėjo žo- nes skaityti, 
džiuosę, bet paežiuose kosdie- kaip aiszkiai matome isz ap- 
ainiuose faktuose. ' r ’ 1 ’

Paveizdon pajimkime - Ply-! se

statytu bažnyežias. • itydavau sav už laimingiausia
Ant pagalės galo „Ameri i savo gyvenime. Tokio supra- 

ka“ tvirtina, buk ape vjsus .timo yra ir sziądien tikras 
aukszcziaus minavotus atsiti-! Lietuvis, gyvenantis Lietu vo- 
kimus patsai kun. Szyfna- je, kam i visi lietuviszki rasz- 
nowski apsakynejęs vienam tai uždrausti.
Lenkui. Asz ikisziolai gyve
nau ir gyvenu su kun. Szym. rūpinau, idant visus taikrasz

■*1

raszymo ape juos a 
> laikraszcziuose;

be jokiu menkiausiu susižo- ežius liethviszkus, iszeinaij- 
džiuvimu, kaip kataliku ku- ežius ar Prūsuose ar Ameriko- 
iringui prigula gyventi ir ape1 je iszsiraszydinti. Taigi skaitau 
tai apgarsinu per lietuviszkiis ir „Saulę“*, kurios vardas tu*.tai apgarsinu per lietuviszkiis ir

. . i .. .
. > -. . k -i > • v -iri ' •



Lietuvniku

HZ1

ant 
vaisius

savo intai-
aszczi u i 

J

> tada ir

retu būti perkeistas pagal 
vo begediszką 
tadosi
pe^eisk tik pirmraidę 8 
ant
k ras vardas

Man
brolau . Baczkauskai,

ant popieros 
r be „Saules“ 

moka gerai pa-

c z e. Duok I 
pranaszavimas 
bet sziądie 
anksti yra 
Ai1 tiktai *
n o v,, aus I

tokiu tamsos 
ai p ,,Saules“ 
aszytojas ne-

m as labai isz< 
kun. raszo:

isz „Saules 
ir in tamsą/ nugraminti 
Lietuvius./ Man rodosi, bi

metu lasziN ( 
liae) ant puta 
nio.

i ak a to-
Vienybę“ podraug ir 

jei kas sjcaito tiktai 
.Saulę“, taiir pats ne-

begedystes rasime 
numeryje garsingos 

Ponai Baczk. pas--

Boczk. kad tą 
ne isz piktumo, 
rodą, idant ei- 

lu, bet ne szun- 
gėdinimo ir isz- 
ir visu Lietu-

a wa įaugimo. 
taip baisus i ra 
imas. Dėlto isz-

en nėra tau) tam 
idant . jubu bjau 
mus nesuprastu 
dirbi, tai dirbt 

tavas prisakęs^ c

tuviai sziąc 
sus ir. akli, 
rius. ZstSm 
J ei,/brolau 
kaip yra

duok mineW ’ 
„Vienybe“ g\ 
vo. Kiek skai 
raszcziu, visur ma 
jog “Saule“* yra p r 
vaidu. „Vienybe“ 
mus „Saules“ parodo Laktais, 
o „Saule“, „Vienybei“ atshko 
ant tu faktu plovonęmis n; 
pramedžiojimais kaip girtoje-' 
lis karezemoje. Žinoma ir 
o Vienybe“ atgal kiek laiko, 
kaip sziądien „Saule“, buto 
menkos verties, . kolek p. 
Baczk. buvo raszytoju prie

Vienybe“ 
per kiek

veju 717, d\tada bus ti 
paga

p savo taiki 
jardą, c
38 perkėisti ša
bui tuodu taik

li aiszkiai, 
;ia visu 
u k 1 id i -

vieną 
supras, kaip už /kelatą mene 
siu pasidar 
galvocziumi 
iszd notoj as
vien tautiškuose bet ir tikeji 
mo dalykuose.

Tikrai/lietuviszkas lai k rasz 
tis turia/ape visu Lietuviu la 

/n tesi, nieko neiszdar 
įas, bet „Saule“ gan

priėjiu laižitys idant ta ku- 
ninga” lenkišzka ižguitu\ o, 
pry i m tu lietuv iszka et e. P1 / • 
mouthenai nuo tavęs, brolau, 
pageltos iieteikalaVo ir nerei
kalaus teipogi ir nuo/tavo 
pusbrolu puču, kuomi /esi' ku
rni ir dvaąe del visu Lietuviu. 
Jei Imtumei tikru Lietuviu 
szitokiu savo iszmisuyjimu ne 
garsintumei ir savo, darbuose 
ilepasitodyttihiei/- kuomi esi 
del* musu Lietu viu. Jusu

dau, kai Į) matau 
idant sukvailinti 

visus

eina
laiko pasidarys tautiszku ir 
teyiniszku laikraszcziu, y 
„Saule“ niekados to neinstengs 
padaryti, nes jos numanymui 
ir mokslui pėr ahksztas laipe- 
nys, ji ipacz darkymo kalbos 
neko daugiaus neiszg 
žnas tą suprantame 
me

puikeuse bažni- 
ieve, kad tas 

iszsi pildytu!
rolau, ar ne peitai in svetimą kosz£ 

rirsztu sa\>, pasirbj- 
ežiu Į)ii 
tavomis

kyda 
greit kožname numeryje Lie 
tu/ius darko ir iszjuokia Szi- 
t/i ką raszo ape Plymoutho 
^Lietuvius N 31: . Lietuvai ne 
stengdamy saw bažnie:/es pas- 
ta t it pradėjo glaustys prie pu- 
cu, pryžadeelamy pabaigt sko
las mokėt, o we ir Piksztis 
(tos pravardes ,p. Baczk. ne- 
gala atminti, nors ilgą laiką 
pas ji tarnavo kaip raszyto- 
jas „Vienybes.“ | Red.) kaipo 
prditojus . pakajaus -pradėjo

osi priesz tike- 
patys ir be jusu

eszidini Maka
lu vi us draugę ir 
ai Mahano“yaus 

i raszo p. Baczk. 
us dalykus gar- 
lokimo visu Lie-

dalykus tail 
prasi moki vl 
vienas apsz\ 
skaityti „Sa 
darkimo kalboX jau ką besz- 
neketi ape mislesk ir ju suda
rymą. Isz to viso regiasi, 
brolau, jog negalete tarti rasz- 
tininku, bet tiktai Tatadaika 
su žargonu lietuviszkos kXlbos, 
kaipo tuose dalykiiose\be 
menkiausio iszmanymo ir ato- 
szvietiino būdams. Duetai 
iszmokus spausti dar negalima 
tapti rasztininku. Noriant
būti rasztininku, reikia mok
slo ir apsiszvietimo. ,

Tame paeziame numeryje 
yra patai pintas rasztas, buk 
isz Balti mores, iszmilvtas isz 
galvos p. Baczk. Jeigu butu 
tikras rasztas, tai butu buvęs

lenybeje •. J ei- 
kad Balt. p. 

garpina kokius ten 
pamokslus, tai 

mokslo draugystes“

dydamas tikru gi m j n 
cu, kurie isz kapiniu 
kasa. <

Pažiūrėkime tikėjimo daly
kuose-kaip skaisti yra „SaK 
le“ (N 31): ' „Saule“ • kaip 

sztys, o lai
kas, noryn- 

tys wysa.nie susytaikint tu 
p mira ižduota par "muso ge- 
rause proiradaicy Jevaisa JBo- 
na tiek tykiai ta ir atsako. Buk 
dabar iszmintingas ir atspėk; 
kas ir ką atsako. Tai toks 
katalikišzkas laikrasztis! — »
Dar tame paeziame numeryje 
paskai ty k i me: 7\>s bobeles
tai nelabos, o ipacz kada už- 
syfrauke guzutes^ tada jokios 
gėdos ne tūry. Beda^ jago 
iri ras i/i j u n nagelus patenka, 
tada ne žiuri/ ant nieko ir 
tuojau imasyprie nutrauki
mo baksimi. Na?! tai teip 
prisakė Jėzus Vieszpats mo- 
kitį svietą? Apsprensk pat i 
sai skaitytojau ar gala „Sau
le“ būti katalikiszku lai 
kraszczius!

Tokias 
kožname 
„Saules“.

mui. Jeigu, jie taptų perinai 
nyti ir stengti 
j imą tai mes 
apgarsinsime, 
gu butu teisyl 
Szl. buk 
bedieviszkus 
tas prie 
nenriguli, nes

kaityk „Apžvalgą“ katali- 
k isz ką lai k raszti, ar rasi tenai 
bent kur tokias begėdystės! 
Kaip suprantu,užduote „Sau
les“ yrą, kadžmones begedysz- 
cziu iszmokiti Gal būti p. Barz, 
tokie dalykai yra labai malonus 
jo dvasei, jog ii 
iszdeda. Žmones 
pamokinimu 
laisto vauti.
p. Baczkauskas \ isas savo isz- 
inlntis pasema isz kareziamu 
susidurdamas su palaistuvys- 
temis, nes visad savo „Saulę“ 
tokiais atsitikimais pripildo. 
Žinoma tą viską padaro su sa 
vo krioklį po visas užkamba- 
res landydamas. Taigi, bro
lau, jeigu j ūso bjaurius stei
gimus dar nekurie Lietuviai 
nesupranta, tai vi luoši, jog 
veikiame laike supras, jog isz 
skaitymo „Saules“ nieko nau
dingo nėra, ipacz papiktini
mu. Juk rasztininkai turia 
stengtesi, idant žmones ap 
szvięszti kaip tikejimiszkuose 
teip ir tautiszkuose dalykuose, 
o jus, brolau, nei viename nei 
antrame dalyke nieko gero 
nesuprantate, ipacz begedini- 
mo ir kvailinimo žmonių.

tais prisieina kalbos ir lo- 
gikotadalyku tai „Saulei“ ir 
nesisapnavvo, kad dar ape tuos 

i kiek paežiam 
Nežinau ar bent 
stas lietuvis gali 

del vieno su-

norėda
mi rti Mahanoyaus 
Mali ano i/ (lity, 

galieze Jaefuros

paraszas raszytojaus 
„mokslo draugystes“ 
gulu, kaip visiems Lie 
yra žinoma,- n

vaktuot. Ne 
raus^ cukerly 
tu ir kitokiu kietu .daiktu, nes 
per tai truk|st:į polytura dantų 
ir\e pradeda Igiast ir put. Po 
kožtam valgiui reykia isz- 
plaut Niauti i, nors su vandeniu, 
o da geimui plaut j'uos rytmeti 
ir vakai\, fjaemus 15 — 20 

ineturae mont-

tuviu.
Atmink, p. 

visą paraškiau 
bet duodamas 
tumei tiesiu k 
takiais del be 
juokimo savęs 
viu.

J\ lining
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Kad suskaudetu kam-dantis 
itokite.

Tincturae menthae
(metu laszu) szaukszta
Aether, acetici’
(actavo efiro) — 80 laszu
Acidi carbolici ‘ -
(Karbolpwkas) — 20 laszu 
Pamayszykite ir, pav^lgine 

szmotiali vatos,' dekite ant 
skaudanczio danties. Per 10 
15 mlnutu vata galy m a may- 
nit, o seilas reykia iszspjaut, - 
tyk nie rit*

Plastika II.
Kad tropisys subialst toriel- 

kaiti a, bhidiali, arba k i tok i 
purcelenini stotka, tai gerai 
galima sulypit druczei su var- 
szke (twarog), padare koszele 
isz szauksztuko varszkes ir 
ammiako, (ammonii liguidi).

Oi brolai brolalai mes mieliejei 
Užpuolė Kryžiokai neiabiejei, 
Paėmę mus mažus ing nevala 
Isz Lietuvos ing prusus toli vare. 
Ten tėvo mocziutes neturėsim, j
Brolalu, seselu neregesim ;
Uždės ten mums jauniems panczelus
Duos kardą ir bėrus žirgelus, *
Ten jaunus paėmę mus apkriksztis ‘ 
Ir su savo rubais mus apredys. 
Ir varys mus jaunus ant kaireles. 
Ant tėvo mocziutes ir brolalu,
Naikytie tėvynę mus mieląją
Užpult kaip kryžiokai neiabiejei 
Pagriebt nepažistant seselę
Seną motinėlę ir teveli,
Brolali su k įpilu pasitiktie 
Ir vienam isz dvieju karei liktie.
Tai czesai tie buvo nelaiminęd *
Musu teviszkelei labai verksmingi
Kada jos tikrieje senelei 
Savo Teviszkelei noprietelei
Bet su kartu viskas pasybąige 
Kaip Lietuvei kryžiokus iszsmauge 
Užpuolė ant juju po Grunvaldu
Su didžiu vadovu, alau nu Vitaudu. 
Nevienas t.en savo galvele, 
Padėjo ant Grunvaido iaukelo, 
O tenai kryžioku vyru tvyrtu 
Prapuolė szeszi szimtai szimtu. 
O ir juju mistras puikus vadas 
Rado tenai savo’tamsu graba. 
Nog tojo tai czeso ir gadynes 
Kada jau kryžiokus iszaikinus 
Nėra kam lietuviu užpultie 
Sugriebus nevalon toli vdstie, 
.Dabar jau brolalai atsilsekim. 
Ir szita dainele sau dainuokim 
Žalojo vynelo atsigerkim

Vienybe
Lietuvos mergeles pamilekim.

lapai alka.
< i ’

ftini Isz Mm
Diena 23 Gruodžuio. p. m. 

Kaime Papeczkei numirė Ka
zimieras Kraucziunas, G3 metu 
senas.

Slūginę Krauczunu, Darni- 
• celą Szarkauckiutę Diėvas ap
dovanojo dukterę. Gulėjo ji 
drauge.su kita mergina kiety
je, ir iszsiuntus- tą merginą 
atneszt jei vandenio atsigiart, 
kūdiki nužudė.

Szakiu, PajevonioKaime 
parapijos, numirė Vincentas 

Paliko paczei ir
vaikams, namus locnus.

; ’ . .

Pas mus labai sunkus lai
kas, kožname kaime dauk 
ukistu yra ant pardavimo už 

'skolas, o piningu pasiskolint 
ant atidavimo, niękur ne ga
lima gaut, apriez tiktai pas 
žycTus, katrie tiktai musu 
kratfjį ir geria.

- Isz

JUOKAI.
Joniene pareidama Velykų 

ĮSubatoje isz Bažnyczios susi- 
• tinka su Antaniene. — Na, b 
isz kur tu pareini meldžiamoji 

: paklausė Antaniene. —- Tsz 
'budynes, atsake Joniene. — 
;O‘kas myre? Pons Jėzus. Am- 
'žiną atilsi jam. Nepažinau....

, ______ ___________________ r ‘

-Berniukas (katalikas) vie
ną kartą susistigavojo su žydu 
ape krikpztą, katro kriksztas 
geresnis? Ant galo berniukas, 
norėdamas žydą užgedint ir 
aprokuoti, na, sako, bieziulei 
pabneziuokiva kiekvienas savo 
kriksztą. Berniukas 
- i savo kriksztą - 

: pabueziavo, o žydas 
įžiūri ar oze bueziuoti 
savą j i ar ne?

tuksz ir 
žuri. .. 
ir jam i

isz ka-Vienas berniukas 
riuomejies (isz vaisko) parė
jės pradėjo pasakoti, kaip jis 

su Turkais muszes ir pasitiko 
žydas. Na, sako, kad perėme, 
tad parėmė tuos Turkus?! Žy 
das iszgirdęs klausė: „Ui ar 
tamszte ir naktę ir teip musz‘s“ 
O kaip misliji, atsake berniu
kas, žinoma, „Ui o kad taip 
ing akę indurtum ubages pa
liktum ant amže“....

M.
M.
F.

UŽMOKĖJO ŪŽ GAZIETĄ
„VIENYBE LIKTUVNIKU”

M. Rudman Lyon Mauntain . $2,oo
J. Baltrus/, aitis Pittskurah

Adorns Dorea*
Szlaužis Chicago
Godlewski Park Place
Kemerzunas Me Keesport 
Ancziukaitis Pittston

J. Petrowski Cornwall
A. Zabilovicz Liverpol
K. Puzinas Burden
Ai Masiauckas Plymouth

Kas užmokiejo už „Vieny! 
tuvniku o ne buvo pakvytavotą, te
gul atsiszaukia in musu Redystę.

„2,00 
„1,00 
„1,oo 
„1,00 
,,2,oo 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„2,00

K

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

Has paręikalą us la ikraSžcz io 
Vienybes Lietuvniku 

Q ne atsius, pinjgu norint už 
pusę metu, bus vienas numeras 
nusiustas ant pažiūros, o (lan
giaus ne; tas dalykas yra rei
kalingas del pared ko.
a *

Kam nog angliko samdytip arklui? 
kad gali gauti e pjis

Milaiirka.

Katras Nori Užsiraszyt

„VIENYBE LIETUVNIKU”
Ir siųst pinigus už ję, tegul 

eina pas:
Jersey City : .1
Baltimore, M.

Itaszkauckas.
I). : Kazimiera

Chicago, III

Cleveland, Ohio.: 
Raczuna.

Grand Rapids Mich. 
Bagdonawicze.

Bartlomieju
<

Franciszku

Matijosziu

Mahanoy/city.: Juozas Milauc- 
kas. /

M aha NO y Plank, Pa,: L Czera- 
, kawiezb.

Nanticoke, Pa-’ Tamosziu But- 
kewioze.

ĘftiDGEPORT, CoNN.i J.Bezgielta.
Pittston, Pa.: And. Tepluszi.
Philadelphia, Pa.: Antana Szemi
Shenandoah, Pa.: Kazimieriu Ra- 

dzewieziu. ’ |
Glenlyon, Pa., Juozapa Antski.
Shenandoah, Pa.: Joną Bobina.
Shamokin, Pa.: Jos. Majaucka 
union City,„Pa.: Juozas Lymon. 
Waterburio, Con.: J. Danisewioze.

' Scranton, Pa J J. Bajoraj’ti.
Wilkes - Barre, Pa.: J. Czernika.
Pittsburg, Pa.: Wincenta Kudžiu.
Boston Mass. Fr. Kawalaucka.

Knigos pargabentos 
isz užmarės, o kuros 
randasy krautuweje 
knigu Juozapo-Pauk- 
SZCZio, PLYMOUTH, P A

1. ) AUKSO AETORUS, arba 
SZ ALTINIS dangiszku skarbu 
pujkej apdaryta su kabute. 12,750.

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

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

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

5. ) GARBE DTEWU.I
ant auksztibes pujkej apdarita 
su kabute..............................12,po

6. ) Toke jau su prastesniu '
apdaru.............. ....................♦!, 65 c.

7. ) SZALTINIS DTE.
WISZKOS loskos arjba wydu- 
tinis AUKSO ALTORUS . 
pujkej'apdarita su kabute |1, 50 c.

8. ) GIESMORIUS arba
KANTICZKA  .............. »1,oo.

9. ) Pradže mokslo arba 
Elementorius lietuwyszkas su 
g^ažejs skajtimąjs tiktaj (už..o25 c.

10. ) HISTORI.IE SENO ir
Naujo ižstatimo........ .. o50 c.

11. ) MUKA JEZUSO PO
NO.............................. .. o45</.

12. ) 150 PSALMU DOWI 
DO karalaus pawydaio kantycz- 
ku ir te j p dy deles

13. ) MENUO 
Marijos Panos. . .

14. ) IZGULDIMAS meti
niu szwentiu labaj naudinga 
knigele.....................................

15. ) GI WEN IMAS SZW.
MARYJOS P.............. . ........

16. ) WAD0WAS in Dangų. o50o

____ __ o75 c.f •
Szwencziausios

, .. 30 et.

o25 c.

o30 c.

drauge.su


Lietuvniku

o40,c

we i Hinas

iene

szar

marszoi

Ot) c

Ob 0

A-r,,

10 ct
10 ct,

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

Karūnos su patronu draugistes 
Juostos

25.) Boleslawas arba antra' 
dalis Genowefos i ,, ,, 30 ct

įCį^-Sztaj brolej!
J ago norite geros trajankos 

gaut, arba užsyrukit kvvepenti 
cygara, taj ejkite tiesiog pas:

Wincenta Bobina
.Ant Coal ir Jordan ulicziu,

.SHENANDOAH, J’A.,
Jis i ra tykras Lietuwnikas ir tej- 

syiigas žmogus.

WTN CENTO SZMERAUCKO 
ant ulięzos

CAPOUSE, 849 AVE; PINERRUK

kūno ir duszios apie lutery ir
RALWINA.............. ‘

20.) PALANGES JUZE, 
linksmi skajtiinaj........ . . .  ..

. 21.) KALENDORIUS ant
1880 meto „ „ „

22. ] KALENDORIUS ant
1890 metu „

23. ) Tulmuda židi
24. ) Sopulej Moti
25. ) Kajp Su

kajiti „

95 ct., 
Frau- 
30 ct. o 

angelskos

Kwietkos
Paikos d 

ku, etc 
ka nopigause. Apsteluotus dajktus 
tęjsingaj padarau iriszgerauso tawo
rd. Per septiniolika metu tuo tiktaj 
esu užsyemus ir wysos draugistes dėt 
kuriu dyrbau wysoki us dajktus mano 
darbo ne pejke.

W. Slominskiene,
4 1

6<9 Milwaukee Avenue

lesoriu 
oimo 
80 c.

20. ) Pbjkus apraszimaj Tyk- 
kru atsytikimu isz czesu 
nos 1863 m. kasztuoje
21. ) Witas ir Ko 
je isz lajko 
Bažniczios/ Szv 
Deoklecyana ,,
22. ) Historije išz 
cuzkos wajnos* Afrykoj
23. ) Prawadnikas 
kalbos abdarytas 
o ne abdarytas ,,

waj • 
40 ct. 

,mna, histo- 
bersekioimo

Locnos drukarneš.
1. ) Historije gražios Katrų-
kos. ir jos wysoki atsytyki 
niaj. ,, ,, ,, ,, ,, 10 ct
2. ) Sumyszymas arba bajme 
tūry dydeles akis Tykra tejsy- 
be isz Suwalku Guberni-

. 1/

j OS. | n b n h h n 15ct.
3. ) Konstytucyje del darbini-

,, ,, ,, ,,. lOct.
i je apie grąže Mage-4.) Uis

]ona, duktery karalaus isz Ne- 
karėj wi 
, 40 ct.

’ Kokiu tiktaj noryte knigu 
ar taj maldų ar kitokiu taj 
szaukites tiesiok pas K. Žale- 
giri, Ab*. 313 Hauover Street, 
Baltimore,, M. 1). Ira taj ge
ras ir tejsyngas wiras ir dyde- 
lys prietelis Lietuwniku.

oo c 
abrozelu 

maldelėm po penkis centus.

u 10 ct
nos Diewo 25 ct

mneine -nuspa-
„ 25 ct

Benedikto
15 ct.

ant
65 ct.

del iszluosawi-
„ „ 10 ct.

19.) Nodoribes Rimo 
historije isz lajko ponaw 
Neiono ,, ,, ,, ,,

Juoz. Wroblauckas, 
Lietuwyszkas Dziegornikas,
Pardawijkas wysokiu auksiniu ir 

sydabryniu dnjktu, kajpo taj: Žiedu, 
Dziegorelu, Špilkų, Lenciugelū ir 
t. t. Pakol ejsyte pas swetimgenczius 
atejkite pas mane:

Centre Avė.
Slidžios Bnohnauniuose Plymouth. 
Kur wyska geraj ir pygej galite 
pirkt, ir dziegorolus geraj patajsau^

Tykras Lietuwyszkas 
ZEaZre’VLeziixs- 
Kas naryte turėt pujkius parėdus 

o PYge Prek>a, tejposgi norėdami 
Szįpkortes iszpirkt, arba 

wA^>įk.py>Hgus nusiunst m Euro- 
pa ir in kitas dalys swieto, 

atsyszaukite pas:

Joną Mieldaži 
Shenandoah, Pa.,

11 ) Namelis Pustei n i ko Pa- 
raszitas del pujkiu Lietuw
niku. ,, ,, „ ,, ,, 75 ct.
12. ) Apieka Diewo apraszi-
mas isz padawimo XVIII. 
amžio. ,, ,, ,, .. $1,00.
13. ) Senowes Apraszimas apie 
Duktery Filipo Karėjwio 50c.
14. ) Juozapas Koniuszewskis, 
arba kankinimas Unijętu po 
waldze niaskolaus. ,, 50 ct.
15. ) Kalendoms su pasakoms, 
history joms ir dajnoms. 25 ct.
16. ) Szwiesa Diewo ,, 65 e.
17. ) Rinalda Rinaldinas$l,50.
18. ) Dajnos isz vvysur surink-

W. Slomin
679 Milwaukee Ave

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

Sylvestras Kolitą!
Užlaiko lietuviszk.'į Karczemą ir 

Restauračiję, kur randasi teiposgi ir 
bilardas del zobovos. Galima gaut 
tenai pigei ir ga: 
užvalgyt, kas nori 
nueina po;

Br: 921 Bast Baltimore Str., 
is (iv.),oo. mieste Baltimore, Md

Kureme del zobowos ateigiu 
randasy Bylardas n* Wargonaj 
ant kuriu grajim/ticze pasam- 
dity muzykanti>g.

Del to kas norytete pralejst links- 
niaj lajka ir atsygert gardaus Alaus, 
Arielkeles parūki t geru Cygaru.

---------Atejkitu pas-------

St. Ramanaucka
94 E. Main Str. Plymouth Pa.

17. ) PEKLA su GIESMĖMIS
druczej abdarita....................... 1,65

18. ) MOKSLAS RIMO
Kataliku............ i,...................  o75

Labro „ „ „
27) Frisygatawojimas

, smerties „
28. ) Draugij

ma dusziu ,
29. ) Giwenimaj szweiituju

ant wysu metu kožnos dienos 
pirma dalis ,, . „ 80 ct

30. ) Sopulej Jėzaus, Chris-
taus „ ,, „ ■ 2b ct.

3J 1 Garsas ape bajsibe l)ie- 
wo sūdo („ ,, ,, ' 1 50 ct.

32. ) Jėzau mano atpirktojau 5 ct.
33. ) Kalinis Diewiszkas > 5 ct.
34. ) Diewas mano ir wyskas

mano 1 „ / „ „
35. ) Qirtibe „
36. ) APLANKIMAS SS

SAKRAMENTO.............. .
37. ) Ižguldimas L1TAN1OS :

SZ. MARYJOS P. o25 c
38. ) PAWRJKSLAS 1ZGA

N1 TOJAUS su pujke maldele
39. ) SZ. PANA MARYJA

Szidlawos su maldele........ .
40. ) PAWEJKSLAS SZ. P

MARYJOS su maldele..........

5. ) Užsystanawik ant to ge
o n n. m h 30 ct.

6. ) Atsitikymaj ant žemes ir 
wandenio. ,, ,‘, ,, ,, 10 ct.
7. ) Du pujkus apraszimaj 
apie nedoribe žido ir 
auginimą wajkif. ,, ,,
8. ) Pujkus apraszimas 
Lietuwa.
9. ) Ilistorij 
czerzu „
10. ) Historia o slavneho Riti
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Lietuwiszkas ir Lenkiszkas k r o m a s !
11 Y—t ' i—rT<\"r"rT,-i 4

35 E. CENTER Str. Shenandoah, Pa.
Turi wysokiu gatunku MYLTU dydele krautuwe, tejpo- 

sgi menu wysokiu KumpJu, Deszrelu rukitu, Cukraus, Kawos, 
Arbatos ir wysko ko tik gera gaspadine rejkalauje, tejsy nga 
woga ir ka pigiause parduoda. Tejposgi wysokiu cejkiu Zie-. 
goriu irziegorelu ir wysko, ko tik rejkataujesy.

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

antLžT'Galima tejpos-gt pa? mane gautie pirkt «zipkbrcziu 
pujkeusiu ir grejczeusiu akrotu.1 Pabandikite pyrma atejtie 
pas mane pakolej ejsyte pas koki amerykona.

Charles Radziewicziu,
SHENANDOAH, PA

Lielu^ysihs ir* Lenkiszkas .
L O M YL

(GROCERYS) r .
W y s o k i u

Teipo-gi parduoda Szipkortes ing 
vysas dalis svieto, ant grejcziausiu ir 
grejcziausiu AKROTU.

Iszmaino visokius spiningus o ir nu- 
siuncze ing uzmare -tiesiok iu namus 
grčit ir pjgei.

Tom. Butkiewicziu,
. . ..... , „

■" ■  -------- --- --- ---- ——--- ■ ...  --- —
HENRY WEES & CO.

Pigiause vieta visame mieste ant pirkimo drapanų del 
vyru, vaikinu ir vaiku,,dėlto kad jie visiĮ tąvorų perkiį nė ant 
bargo tiktai už piningus. ‘

? Turime didžiausi skyrių, visokiu kepurių, skrybelu. czebatu, czeveryku 1 
ir szluru, ateikite o datitkite. |

Geri maininei czebatai u/
Pora dailu szventadiėniniu czebatu
Czevėrykai po- 125, 150,

Vienu žodžiu sakant, visus t a voras geras ir «. 
o prekios tai pigesnios kaip kituose kremuose, visam mieste.

Ateikite ir pamegykite, o busite kantanti, tiktai ne pamyrszkite 
mero.

Henry ;Lees.
25 — 27. MAIN Str.,

150.
ir 20(1.

nam

nu-

j. p&v&sztis
Agentas Lietuwiszkas ir Lankisžkas

■įlįįį

. . .$26.00 

. .'.$22.00 

. . .$22.00 
, . .$22.50

1.30 et

Isz New Yorko in Bremen'..........
Isz Pm ladelphios in Hamburgą
Isz New Yorko in Antwerp a . .^ 
Isz Baltimores in Brema..........
Isz Y ei n Yorko in Liverpool, Glasgow, Belfast, London., . .$19.00

Ad wysu. Kialu Mariomys Ki so pigeuse
J^gKPrusyszkajs gereusejs akrotajs. Suh- 
cze pynigus in wysas szalis swieto, o tej- 
pos-gi ir iszmajno kajpo maskoliszkus, 
prusiszkus, austryjokiszkus, Francuzysz- 

kus ir t. t.

Cziene Szipkorcziu.
Isz Europos i Amery k-a. 
Isz Liverpool, Glasgow, Queenstown, Belfast, London .. $19.00 

’Isz Hamburg, Amsterdam., Rotterdam, Havre or Bremen .. $22.50 
Ant gerausu akrotu isz Bremen in New yorka. .$26.00 
Isz Antwerpo- in New yorka............................ .$22.50
Išz Antwerpo in Phfladelphie............ .. .$21.00
Isz Bremo in Baltimore.......... ...................... .$23.00

----- ------ __-------o

Lankiszkos knigos 
malduj pargabentos 
isz užmarės.
1. ) Westchnienie dtisijy pobo- 
žnej. zbior nabožeiistw i pies- 
ni z przydaniein Drogi krzyžo- 
wej, Gorzkicli žali i psalmė’w

............... 1,50/ct.
2. ) Gios synogarlicy, na Rūsty- 
ni swiata tego jęczącei/t. j na- 
božne duszy clirzešciaiiskiejroz-

my&lanie.1,40 et.
3. ) Zloty OĮtarz czyli zbidr 
nabožefistw dla chrze.4ciąu i 
katolikdw
4. ) Oltarzyk czyli zbior nabo-
zefistwa dla mlodziezy katolie- 
kiej.......................... . . 70 et.
5. ) Wyborek nabozefistwa dla | 
mlodziežy katolickiej. . 50 et.
6. ) Maly zloty oltarzyk dla
pobožnych dzieei katoliekicli 
................... 45 et.
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WILKES-BARRE, Pa.
' Ižduoda szifkortes ant wysokiu akrotuJr in wysas 
dalis EUROPOS. Suncze pynigus tiesog in NAMUS. 
Galima pas ji pašydet pynigus, už kuruos duoda procento £3,00 už 

szimta ant metu.
Livtuwyezkaj, Lenklszkaj ir Ungarekaj gali aueyezneket, ba prilaiko tain tikrus žmonis. 

Ne užmirszkitė ipacz tie ka giwenate arti to miesto.

Wilkes-Barre Deposit Savings BANK.

. '• Juozapo ZE’a.’dlzszczio
ii,. Dwy dydeles krautuwes, .

• r

Wysokiu walgoinu dajktu turi, Kumpiu rukitu, Cukriaus, 
. Myltu, Kawos, Arbatos ir Deszru Wienu žodžiu wysko ko 

tyk rejk del užlajkimo buwimo.

134 Plymouth, Pa., m Kingstone, Pa.,
..    ........... ...... . ........... . ... •'?   ——■■■—•     

■ 1 F a b r y k a s Gero ir S w o j k o

A 1 al II S
arba

Wilkes-Barre ■ - Pa.
jĮCg^Ten. možna’ gaut Lager Beer ir parte

rio isz czisto jawo daritu.

Atwaziawia in WILKSBERY, ejfcite tiesiog in
Košciuszko Hotel, pas Juozapa Czernika. 
kuris duoda prieteliszka rodą. Teiposgi tian a j možna rast 
wysokio gęrimo kokio tik žmogus rejkalauje.

. Tejposgi, ižduoda Szypkortes ant geriausiu akrotu.

Simonas Scharlin, 
abry kantas 

t

Dei wuostimo (žaži vvoimo.) I’amegikit 
wiena karta pirkt nog jo, ta j potam 
niekur kitur ne jeszkesyt.
110 Division Str. Ncm York.

AGENTAS no suWaniu
- - - - - - - - - - Maszynu —?— 

o tejpos gi už aaeknrawoje NAM (’S Ir wysokius 
DA.J KTI.'S no ugnies

GEO. SVIUUM, agentas.
MAIN Str. Plymouth, Pa

UŽEJGA gereuse del Lietu• 
* wniku pas

Juozą Zablacka
MAHANOY CITY - PA.

Randasy gera ARIELKA, 
ALUS ir wysoki Likierej, o 
tejpos-gi CYGARAJ pujkus 
isz Turkijos pargabety o du
rnelis tejp sweikas kad gido 

kosulį.

P i r m u t y n e

UŽEJGA
IJef LIETL'WNIKU Pas

S. UFCLUOlZZSZtl
KINGSTON, PA,

Arielku wysokiu,
Alaus gardaus.

Wino wysokio, 
Cygaru ir t. t.

Atejk Broli pamatike 
Ir to wysko pabandikic.

Polski, Slovenski i Litewski

40 Canal Str., — 34 Greenwich Str., near Castle Garden.

Wiraj! duodam jum žine, kad mias parduodam Szifkortes, ant wysu 
paeztawu Szifu, už pigeuse preke, sunczem pynigus, katruos jusu priete- 
lej gali gaut in 1<) dienu, musu kantoro galite susysziiekeV lietuwyszkaj 
ir lankiszkaj, atejkite ir matikite, kad mias per 20 metu, su kožnu apsyej- 
name tejsyngaj ir graž.ej, inegikite o nesygajlesyte. - Tejpos-gi parduo
dam tikietus ant wysu geležiniu kėlu Ameryke ir Europoje.

. KANTORAS MUSU HAMBURGE IRA TOKIS
S. I. Hcrathmauu; Tcilfcld Str. No. 7-5.



Vienybe

wylnoniu 
audekliniu

■. “Furnishing Goods”
—Wysokiu dajktu kajjio taj 
marszkiniu

Wyskas tejsyngaj ejna
Ne užmirszkite ’ .

ANTANAS PAJAUIS
128 ir 130 Main str. PLYMOUTH Pa

panezeku
petneszu

wyeokludajktu kokiu tik žmoguj prirejke.
taZ” Gau ay te pae—

Chas. CASPER & Son
103 NORTHAMPTON- Str
. Wilkes-Barre, pa.

ysokejs taworajsdel žiwnasties, tejp- 
yskas ko no geriause parsiduoda pigoj ir 

u ir taj jogej parduodu Abrozus szw., knigas maldų

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

. ./ ANDRIEJAUS STAHKEWICZEUS
Aijt uliczes MAIN, SHENANDOAH, ' Pa.

Pujkeuse užęjga del LIETUWNIKU o gėrimu ne rej^e girt, ba pat. 
giresy isz savo gerumo. Kožnas vienas atlankykite, o to wysko pabam 
kite.

Dydele Krautuwe pujkiu ir pygiu GRABU,
Ir tfysokiu dajktu rejkalin- ./ f 

gu atsytykime smerties, tejpgi 
užsyemu pagrabajs, dėlto j ago 
rejkes ka isz to daliko, welij iv J
atejkite pas sawo wiengenty o ne pas swetimgenczius

Pirmutinis Lietuwiszkas Krūmas,
Groceries) PITTSTONE, priųįlditos 
gi ir drapanos del darbi ninku 
tejsingaj, prirnen

i r\ h is tori j u; o tejpgi szifkortes ant geriausiu ir druciausiu lajwu.
Tiktaj ne užmirszkite kad tan wyska gausyte: pas A. TEPLUSZI

Nr. 177. NOKTU MAIN Str. PITTSĮOH, PA.

x Parduodu szifkortes ant puj kiausi u ir drucziausiu LAJWU isz wysu 
žalu EUROPOS. Ir tejpos-gi galu nusiut pynygus in Europa tiesiog 
ng'namus.

Prietam lajkau dydely RROMA su wysokejs walgomajs dajktajs, 
ka tik namuose geraj?gaspkdyinej pryrejke, ir su tuo nesygiriu: ba kožnas 
žino.’ ^Darbiniu drabužiu ir wysokiu marszkiniu; žodžiu kalbnt wysko ga
lima gaut, ’ •

Neužmyrszkite kad mano naniAs randasy ant uliczes 
AIain Numeras 132 szale pacztp.

Shenandoah Pa.

Vienybes Lietuvniku
132 HviEa.ixx S’txso’t 

jefe-—PLYMOUTH, PA.—

SZTORNIKflJ
J i

Jago rejkalaujete in sawo 
KRAUTUWE (KROMA) 

dajktu in sztora tada pirkite pas

Wtarnl ir Macs
210 East Market Str. 

WILKES-BARRE PA:
Tenaj galima 

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

Teip yra in taisyta jog gali spaudinti viską, kas tik ino 
darbą j6s priguli, yra LOCNOS MASZINOS, L1TARU0 

, - visokiu didele

* „Vienybei Lietuvniku,” 
visokios konstitucyjos, knigos del drau- 
gyscziu, apgarsynipus, t>kietus gromatas 

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

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

cuziszkai ir 1.1.

JjgT“ Kas tūry kiek PYNIGU, o norėtu juos patalpint saugio wie 
toje kad jam ne pražūtu, tegul patalpina pas mane B AUKOJE.

Tejpo«-gl randaay dydele zopoatlo wysokiu pynlngu del iazmajnlmo, ksjpo taj: Rusyjos hub 
l*j, Pruays»ko« markos, Austryjoklszki guldknaj, Krancuzyezkl frankaj ir t. t.

Jago katras &tsyweža isz užmarės PYN INGUS, tuos tejpos-gl permajnau ant amerykantsku.
Suuczn pyni n gus in wyaas dalis swieto tleeog In namas.

O tejposgi židuodu SZIFKORTES ant wysu linijų ant pujkeusu ir 
druczeusu LAJWU. • * .




