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m'iausei nuoszirdžiai pas veiki
ami busianczius mano ^sądrau- 
gus, kariaujanczius del vienos
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' Jsz Lietuvos.
Korespondentas isz Peter

.H

3

mums i
pagal iszgalę pa* 
su patarmėmis ir

i sokios žines apie darbus lietu 
vystės kaip czion ai, taip lygei 
ir senoje Tevyneje, ’rasztlia-

Isztikro puikei czion iszsipil* 
do‘ priežodis-, būtent kas kuo
mi kariauja, nuo to ir gala 
gauna.

isz miego lietuviu, pavestą 
mano rėdymui iaikraszti no
riu, ant kiek mano silpnos pa- 
jiegos isznesz, grynoje lietu-
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■
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„Vien. Liet.“ talpinsią įin.kas 
straipsniai tik apszvieczianti

ku’ juos brangesnei
Nelaukiame nieko gero nuo
Rusijos, n* <rs ji ir aukso kai 

sireiszkimus žmogiszko proto kam randui ant musu gaivos, j

Plymouth Pa. 6 Kovo, szioje gadynėje, žines Jsz te

Paszauktas norint su atpra
tusią nuo plunksnos ranka ant; 
sėdynės ,,A ivn. Liet.“ rėdyto- 
jaus, ir stodamas i eilę garbiu-

mo nuvargusios musu gentes.o o
"Pradedamas pildyti savo pa* 

( szaukimą, pirmutinyje savo 
straipsnyje tariuosi už reika
lingą daigtą apgarsinti savo, 
jeigu man bus vale taip paša-

35 No. lenkiuko laikrasz- 
ežio „Dziennik Poznanski“ 
randasi korespondenciją isz 
Kijavo, kurioje tarp kitko yra 
praneszta, jogei garsusis Ru
sijos generolas Dragomirov, 
dasizinojęs, būtent apecei^ei ir 
feldfebelei musza prastus ka
reivius, asztriausei uždraudęs 
ttii tojiaus daryti ir nepasika- 
kibdamas ant to jis dar iszda*

žines apie kningas lietuviszkas 
ir apie Lietuvą, polytikos ap
žvalgą ir t. t. '.Žodžiu stengsi- 
mesi padaryti musu Iaikraszti 
szaltiniu, kuriame mislyjantis 
szios gadynes lietuvis gales 

! rasti sau ganėtiną dvasiszką 
peną. Pasistatę sau toki už- 
davimą prieszai s/avę, mes sup
rantame visą sunkumą pasie-

imo jo, ipacz pažvelgus antJve prisakus, idant, kariaiviams 
aplinkybių, kokiose lietuv isz-; nepQtu draudžiama vartoti 
kas laikrasztis szitoje žiaineje tarpe savęs prigimtą kalbą, 

iszpažiiiti savo tikėjimą ir dai* 
’ nuoti teviszkes dainas. Par- 

pasitiktame ^ajczjus szitą žinę, mums atė
ję ant atminties beveik tokis 
pat pasielgimas Michailo Ni

Sekdamas savo vyriausio!
mierio— prisidėti nors krislu j i • • i • >... į. . . , /randasi, vienok, prie gero no-
platinime Lietuviszkos dvasfesl - > a ,* , t . r ro ir kantrybes, jeigu ne urnai

i tai norrs su laiku, ]
Į savo mieri pasiekti, o draugai,

paduos 
delnus ir 

‘szelps mus
................. . . : rasztais.

1 aji mieri tikiuosi lengviau- 
sei atsieksęs eidamas ranka * * 
ra’nkoje su krikszczioniszku ’ 
katalikiszku tikėjimu, kuris; 
sziądien yra kad tik ne vieniu* j 
telu ginklu musu rankose burgo danesza i „Dąily News 
Įn icsz iszsižiojusius praryti mus joge! maskoliszkoji 
iiasruš szuiurinio musu.pono. * ■ ••
Tod’elei, gaivinti ir szildyti linim'o baltiszkū 
szird^se musu žmonių ’ esanti budiį,
tikėjimą pastatysiu sau už pa- cze| 
r<el©a- , irinti umu laiku

veislėj t* „kolonizavo-
nes komisijos4; bet kadągi ne 

žmogų, saugojautės, ant kiek | ra vilties, jogei baronai par ; 
galima, nuo rasztu vaidingos davinėtu shvo žeme, tai ansai 11

garsusis Bismarkio pragumas 
busęs perdirbtas ant masko 
liszko kurpalaus; t. y., baro 
riai busę priversti parduoti sa i1 . .

j i • L i > *i Mm Di vo dvarus bėgyje tūlo laiko, j 
Piidurti prie to reikia, kad 
toji metodą jau senei yra var
tojama/ Lietuvoje ir Žemai 
tijpjp. Autoriais jos yra vi 
sokie Kauf manai, Taubeu
Totlebenai, Grevenitzai, 1_„ 
riė nuolatos iszmislinejo ir pa
davinėjo projektus maskolisz-

itaipos. Polemikoje, jeigu 
toji bus neiszvengtjna, bus pa- 
smtenota saugotinai nuo asa- r> o® ,
bi-zku užkabinejimu ir ižeidi 
m u, o vesim ją Keliu argiimeu- 
tavoj i m o.

,*Vi?n. Liet.“, žinoma, turės 
n u kentėti niekurias labai svar
bias permainas. Ateinam 
ežiuose numeriuose i vesi me 
keletą nauju skirsniu, kaip tai: 
moksliszką peržvalgą, kurioje 
apszneke. ime svarbiausius ap

diaugiszkus jkdlajeviczo 60 se. metuose ant 
•Kaukazo; jisai tenai ir arine* 
niszką žiponą nesziojo, lir kal
bos armeniszos mokinosi, ir i 
gimnaziją ją ivede; gruzynąi ir 

•armėnai jam mat buvo taip 
pasidaboję, jogei pakampiuo

se.buvo sznekama, ar. nemis- 
! lyja tik didis kuningaiksztis 

armėnu;
, * j vienok kada lenkiszkas.inaisz 

įasko- . - i . , v. i •- ..* tas likosi nųslogintas, kunip- 
’igaiksztis tuojaus nusivilko

' ’ Tu armeniszką ži
; Lnu i poną ir armeniszka .kinba isz- 

mesta vėl . isz gimnazijos. 
Mums nesinori tikėti i szirdin* 
gumą musu inaskoliszku prie- 

ir užtarėju. Polytika 
:>s regimai reikalauja, 

idant lenkai, lietuvei^ lątvei. ir 
kitos prispaustos tautos butu 
prielankios jai - dėlto gene^ 

Dragomirovui ir išakyta 
isz aUgszcziaus iszduoli tokius 
gumanibzkus prisukus. Ru- 

/iszki laikraszczei taip a^ztrei 
užpuldinėja ir kritikavoja jo 
įsakus del to, idant, padaryti 

h s mus u akyse.
Nelaukiame nieko gero nuo

- -- - .. , , . ’ iiktiesi karaliumiuvaldžia
prsiryžo vartoti prie sum__

i provincijų j 
koki vokie |

i vartoja Pažu a n ej e.

No, 3 me lenkiszko > laik- 
raszczio „Kraj“ skaitome to
kią žinę isz Vilniaus: „Cer- 
kovny Vesįnik“ užbaigė ne* ‘ 
senei .spaudą vėrtynes strap p- 
niiP prof. Kojalovicz, talpi- 
nancziu savyje istoriją pro*, 
jektu uždėjimo stacziatikisz- 
kos (pravoslaviszkos) akade
mijos Vilniuje., Projektas ta
sai buvo paduotas per Mu*

Atszaukįmas isz Vilniaus pir
mojo ir sunki liga antrojo bu- . 
vo priežaseziai neiszpildymo 
mipeto užmanymo; Mįiravje- 
vo gi pagelbininkas Korni
lovas, norint buvęs labai at- 
žargus, betdelei stokos piningu 
njieko negalėjęs paveikti. Ga-b 
liausei moksliszkosios rusisz- 
kos pajiegos vakarinio krasz- 
to užimtos kitokiais rūpės* 
ežiais, negalėję prisidėti prie 
ir kunyjimo projekto. Tokiu 
budu perėjo geidausiąs laikas, 
laikas generalgubernatoriaus 
Kaufniano. Klausymas pa
judintas tape veli.uk 1868 m. 
Isz valstijoj rodos, i kurią jau . 
buvo paduotas, Caro paliepi
mu tape atiduotas del nūs- 
prend i mo general -gu bemato • 
riui Potapovui. Bet ir czion
delei stokos piningu sinodas 
paliepė ji parokuoti už pa
baigtą ir padėti i arkyvus. 
Trumpame laike, dar tebu- 
nant Patapo v’u i, užsiėmė juo* 
mi isz naujo kuratorius Vil
niaus moksliszkos aplinkos// 
Batiuszkovas,1 padavė grovui, 
D. Ai Tylstoj atsakanti me* 
morijoią ir, laimėjęs patvirti
nimą, sutaisė Vilniuje komi
siją, kuri isždirbo beveik toki 
oati projektą, kaip ir Murav, 
jevo. Del priežąseziu, kurios 
nei paežiam Batįuszkoviii ne 
mvo žinomos, projektas liko

si neiszpildytu. Paskui už
stojęs ilgas protarpis ir tik 
>radžioje beganezio’ deszimp 
neezio raszinejo apie tą daly- ■ 
<ą A. Vladimirov, kuris vię- 
nok velyjo uždėti ne akade
miją, bet universitetą. Pas- 

' kutini syki klausymas akade-
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nūs žadėtu.
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į i r i ežas ti es ap v a i kszcz i o j i 
50 metinio' jubilejaus pa 

ertimo unijotu i'stacziiįtikys

mijos pajudintas labai ’nesenei 
isz
mo

ui i i iabai 
ri savo sa

limiLondonas. 9 Kovo. Alei 
na žino, [būtent karai us llo X *
landijos yra paojingai sergan

osios groma 
v įsiems mi

i ja esanti la

Mums 
tuom, syl 
dėtas i štai 
na cei 
kraszti 
bažnyczias

darytas valstijai. Berlyne yr: 
miplyjama, jogei v on Boet ti
dier užimsęs vietą Bismarkio

Peterburgas 
ras gavo 
tą su paraszu kokios 
teriszkes (’ej>riko\ a. 
nondentas raszo, jom

jos, 16 lenku, I alzatieczei 
I antisemistai ( neprietelei žy 
lu) ir 3 ncpriegulmus. Šori 

niekad m t u re j -

baisybes ir szauKi 
ją valdžia vartoti 
iplaukima idant 
tokius žveriszkus 
maskoliszk'dju 
nelaimingaisiais 
kais persižehgef

ovares, 
irgiinjoš, West 

Ohio 
knuv < 
kartu

daug popu, ir po 
demija iszdigs be 
ponu Kai ai o \ i ežiu

vojo muz
mentais, vi
tojo turto -
I SaO m. nuimi damas 

savo sunui \\ iliianiui

Maskavo 7 Kovo. Baisinga 
tragedija nusidavė szitame 
mieste: atrastas namuose ku- 
nigaiĮkszezio Dolgorukavo pa; 
kas, kuri apžiūrint, atrasta
viduryje. įdėtų inoteriszKes ga( 
va. (Prie (o pridėta rasztelis 
be piraszo, skambantis tai ii 
tai yįa musu pirmasis darbas 
ūmam laike mes perv irszinsiim 
Ja<k‘ą Rippcr‘i (garsingą pa 
leistuv aujaneziu mergų žudyn- 
tojų Wliiteehaj 
ne.) 5 ra mi

irszihti sziądien nabasztinink 
tąji milžiniszkai 
daiigiausci pigiu a p 
žiames sziauriireje 
New Yorko miesto.

Pagal urediszkus piane- 
szimus, szitokie yra rezultatai 

rsijos paskutiniu rinkimu ivokisz- 
kaji reichstagą: ' 112 kataliku 
(centrum), 50 v alnamislu. 66 
koliserv ai istai

je lamdo 

ima, 
nužudint 

iszdav imą nihilistu.

basztninko ciecoriaus 
tėvo soeijaliszku reformų, ku
rias jisai «pasirinž(‘s dar is74pil- 
diti su visu pašiszventinimu. 
Darbe iszpiklymo minėtųjų re 
formų eiecorius sako radęs p. 
Boestielier goriausiu savo 
pagelbininku ir pripažinstąs

oim
lai k raszczei, y ra. isz rail 
su kuriuomi bus galima 
ti kelcnę ĮHjr Atlaidi 

sust.-lbdinti tris tukslanezius myliu 
adyhas ir tai neriant po van 
deniu. Jis prižada n u plaukt
I 10 myliu iii 50 miliutu. Mi 
lietasis laivas turis pavyzdi žu 
vies.

Keturios naujai priim 
tos in uniją ‘.valsti 
ją plotu, kiltis ly 
stijoms Naujosios Anglijos

Loirdoii 9 Kov o? I hi tuk 
staneziu Radikalu ir Soeiia 
listu susirinko 
sziądien del 
del ei Siberiszl

Bėdinas. 9 Kovo. Del .pa* 
ženklinimo mirimo dienos cie- 
coriaus Vilimo.!, dabarniu- 
ksztis eiecorius ąi usi u n t e szią 
dien aide - de - eųh(j> p. vun 
B o e 11 i c’h e r, m i n i s t e r i u i vidaus,- 
su pagrąži n’iiiiŲ J u.pd ojo A re 
lo. Prie to biry“bv<- gromata, 
raszyta ranka ei/coifiaus 
joje jis primena

Margumynai.
Rusiszkas inžinierius Lc 
Apostolof, kaip pranesza

Hilo 
uodą I u l es 

būti, niekus jau neabejoja, kad 
ir senatas ant t<» pristos. Lai
mėjimas tas turi isz tikiodi- 
dele svarbą del ( hi<-.-.-_•<», tuo- 
nu tarpu New 5 oi km aBida* 
rd ludna perspi kt v v a - nu
puolimas ant lai į i>nm ant r< Jo 

Kartu. Mokintojas pirmiau- miesto Suv. \ab-t. 
sei atskaitys sav o lynkcij-ą prie- 
sząi phpnograpą, o tasai atkal
tos tą ją mokintiniams kada 
tik jiems prireikus.

1 - - Herald sako, būtent New 
Yorke esą 2.500 ana įkištu.
mokitiaiieziusiu kaip prigul 
vartoti szaudyklias, bet jis 
nepasako nieko apie lO.tHHi 
vyru, kurie nebūdami anai- 
kištais, užsiiminėja tuom i pa
tim darbu per kėlėt 
Vieni mat, nori pe 
kitus.

— Atsiranda, am 
Įneš, per daug-tvirti dav adai, 
jogei azijatiszka kolera. kuri 
per menesius kybojo ant Tigro 
ir Euphrato pakalnes, padare 
didelus žingsnius 
link. Zines apie jos peržen 
girnų vakarini Persijos rūbe 
žiu kada :ie kada buv.
si narnos ląikraszeziuosi 
sžiądiėn 'Paryžiaus mediszkas 
fakultetas garsina,, jogei esąs 
peojingas besiplatiiiimas ligos 

didesnis už i vidurinėje Persijoje įr auti jaiisiai d

kaipo įsalas Britanijos.
— Caseadu kalnynuose, aje 

link 7-s niylos nuo Jackson 
ville, <)re., randasi ažeras, va1 
dinamas Great Sunken Lake, 
giliausias ant svieto; jis gulis 
2000 pėdu žemiaus paprasto 
gulejomo vandens, gilumas; nosy ki ej 
vandens esąs nežinomas, ir jo-Jakulteto 
Įiavirszius yra toks tykus ir 
ir sĮiakainas, kai ii stiklas 
damas apgintas nuo vt-ju 
nais; .jis'turi 15 myliu 
ir puspenktos ploczio.

— Dvylika szimtu metu at
galės kerosinas buvo žinomas 
Japoniecziams, v lenok laidas 
valymo jo, taip kad tiktu na 
minoje vartoneje, turi tik apie 
tuziną metu Senumo,

Edisono phonograįias ai 
rado sau naują vietą vartoji
mo MilvvaukeC‘s Kolegijoje, 
kur j.is bus vartotas kabio pa
gelbininkas mokiniiųe pran- 
cuziszkos ir kitu kalbu. Pho- 
nograĮias, isz tikro, niekad ne-

rodosi, kad ir szi 
kili Įirojektas bus ati

ežiu, n (‘s dar nega
i' pristatyta musu jam dideles jo nuoĮii

Kada atims nuo mus
Ipav ers\ jas i 

žinoma n-i’kes

PennsyI v am ios 
.Mary lando 
\ irginijos, 
1 nd i j anos

ovo.‘ v a 
baiiginanczi.p groma 

>i mo 
Korės 
nežili 

rint ant suminksztinimo j< 
reakcijoniszkos polytikos, j 
tikrai patiksentis likimas Bet 
ro III Povilo I ir ^Aleksandre. 
II. t Nuoraszai t 
tos buvo dusiusti 
nystranis. Pąlie 
bai sargi.

na didelę.^ baime, juomi lab- 
bu<jaus, kad Kaspijos miestai ir 
:al žuv ininku kuiim-l 
gio > negerą nuotan ti <

nitariszku a pi niky kiu 
prielankiu ligos iszsiplutini 
mui.

Turko Persijos 
jogei gyventojai ,s;<ui»ina\i 
kraustintiesi i žiemius. Tiir- 
tingesniejie stengeM pasiekti 
Rusijos miestus ant Kaspijos 
juriu. Atsimenant tą buitį, 
jogei "zituomi kėlu kolere jau 

o i Lur<»pą, Pary žiaus 
i apgarsinimas budi-



Vienybe

nimus uz savo

Apszvietimas senovės

paczios.
i kuilį- 

darydami 
tada
na-

* AfgiptiiH ncvjeadoH buvo tokiu, kokiu men ji 
Žinomo iHtorf’rtzkoJo gadynėm)., palyti k fezk»il ežia- 
lu; priešingai, yra daugelis davadu, joge! per IIgą 
laiką jie buvo padalintas i dvi tautas, siauriną Ir 
plotiną provincijas, kuriutlvl gadineje 'Meno, ap
link1000 m. prieez K. tape suvienytos i vieną, ly
gei taip kaip Szvedai ir Norvegai szios dienos; tos 
dvi provincijos btivd padalintos i daugeli vaJscziu, 
kupioa laike savo oa'valdysto k turėjo caro Ylx» 
aziuUUm.

, 76,000 mo- 
50,0 mokinto- 

800,000

nios, buteli t , tenai susitaisė 
draugyste, kuri pasiryžusi iki 
1892 m. padaryti Kanadą ne- 
priegulmia. Draugystes toji 
prasžysenti nuo visu ameiiko-

Valdžia 
(depart- 

skarbo ir 
Kožnas vienas isz 
tu re i o sa vo atsky-

pripažinusi svarbą apszvieti- 
mo, buvo tai senovės Aigip- 
tas. Gadyne apie kurią eina 
kalba, tęsiasi nuo 4000 - m. 
priesz giminią Kristaus iki Jo 
gimimui; vienok tikt apie 15 
szimtmecziu, t. y. gadynę nuo 
2530 iki 1000’ priesz Kristų, 
mes sziek tiek žinome. Ap- 
szvietinias czion buvo ne vi-

■ f •

suotinisžkas; senovės Aigipte- 
nams nerūpėjo visuomene, jie 
suteikdavo apszvietimą tik sa
vo u red i n i ii kams. 
susidėjo isz skyrių 
mėntu) - 
teisybes, 
tu skyrių
rias iszkalas, kuriose jaunuo
mene duvo mokinama del tar- 
ii'ivymo savo skyriui, bet tikt 
apie skarbinio skyriaus iszka
las mes turime sziokias tokiks 
žinias. Apart szitu „skyriszku

esą visai 
vakaruose, 
vo sunumi 
konferencijoje.

— Amerikos u.kesai labai 
rūpinasi likimu iszguitiniu 
Liberijoje. Mieste Philadelp- 
hijojy susitaisė draugpste po 
vardu ,,Siberian Exile Asso
ciation^; ant savo susirinkimo 
(meeting) sutarė, nusiusti Ca
rui policiją. Kopijos tosios 
peticijos taps iszsiunti notos 
i visus miestus Suv. Valstijų 
del surinkimo paraszu.

Senatorius ’Allen isz 
Washington© valstijos iszsi 
žiuri taip jaunu, jogei, sargas 
Suvien. Valst. Buto nenorėjo 
ji Įleisti i vidų, nepažindamas

Colombo parvdavineta sziomis 
dienomis New Yorke už $2- 
900. ' ■' '

— Japonijoje yra 300,000 
pradiniu iszkalu 
kintoju vyru,.3, 
ju «- moteriszkiu 
mokintiniu. J.

— Isz Moutrealo ateina ži

bos, idant iszgelbeti szali nuo 
liekanų Europejszkos valdžios. 
Visi liberaliszkiejie klubai ri- 
sžasi su tąje draugyste. Pa 
kviesti i pagelbą tapsę uni
versitetu ai amerikoniszki 
ir tosios polytikiszkosios dram 
gyites, kurios kariauja už pra 
platinimą.demokratiszku idė
jų po visą svietą. ■ *

skaitlius proviucijaliszku isz
kalu *). Aigiptenu iszkalofi 
jieturejo « užduotos suteikti 
augsztą apszvietimą savo mo
kintiniams, bet tikt patiegti 
uredininkus, ir reikia 
žinti, savo užduotę pildė'pas 
tebetinai. _ .

toki© pasi ved imp, kaip kad 
szituose metuose Vokietijoj^. 
Ciecorius ir Bismarkis bainie 
je. Ar netruks tikt syki, pan 
czei* despotizmo ir užtekęs 
auszra Ii uosy bes . ant nuiar-

Anglekasyktoš ir an- 
glėkasei.

Prekyba ir (Jlarbai nusitaiso, 
Irikas labai prastas, ir kuo
met pereita Utarninką susi
rinko pardavikai — agentai 
del sutarimo pavasariniu pre-’ 

• kiu (czieniu,) veidai visu isz- 
įsižiūrėjo nuliūdę ir nustoję 
j vilties. Neateina reikaląvy- 
niai ant antraęitiszku anglu isz 
niekur. Pereitos nedelos oras 

į rods padare sziek tiek ledo, 
| vienok tai 'mažmožis, netib 
: rintis jokio svarbaus i plauki- 
1 mo ant pagerinimo dideses in
dustrijos.

■- Padėjimas anglines preky- 
j-bos yra tok is nelemptas, kokio 
i dar [niekas nepamena. e Aip 
glakasei niekad 
tai Į) pavargę, kap kad 

idien, ir jeigu stovis dalyki 
'nepasigerins, turės būti iszras- 
tas kokis visuomeniszkas ke 
las del padavimo gelbstanczios 
rankos pavargusioms.- Dau- 

I gelis prekeju ir anglakasiu 
mislyja, kad angline jndustri- 
ja taipo’pažeista yra isz prie
žasties sziltos žiemos,.. vienok 
kokios ten priežastes nei butu, 
nekantrumas tarpu darbiniu-' 
ku yra didelis, ir vietinei lai- 

visų 
crro-

kraszczei garsina isz 
kiasztu nuo ųinglakaseju 
matas, iszrodanczias re i 
gumą tvirtos organiz 
kuri įgalėtu stoti galingi 
toriuini- regulavojime iszdai 
by s tęs. Darbininkai yra ne 
pasi k Akinę ir iszirde, 'ir reij 
giasi sujungtomis 
pagerinti savo lie
jimą. Jeigu jie to isz szii 
dies geidžia, tai dajar^yra g( 
riausia proga, nes visuomenisz 
ka simpatija randasi po ji 
pusei. - * I

— Bismarkis, perstatęs cie- 
coliui rezultatą jo poly tikos 
socijalis^r^zkos, kaip pranesza 
.,Tini><?‘, norėjęs atsitraukti 
nuo urėdo kanclerio ir šilko 
jambu vo atidavęs urbdiszką 
peczeti, vienok praszant cieco- 
i ui pasiliko ant vietos.

~ Berlyne bus laikoma 15 
Ko\o po prieszsedyste patieš 
čiecoriaus darbininkiszka kon
ferencija. Sekanczios valsti 
jos priėmė užkrietimą pribūti 
tenai: Prancūzija, Austrija, 
Italija^ Holandija, Szvąicari- 

Belgija; ^isz kitu 
atėjo atsakymai, 
itsisake teisinda

masi fuomi, jogei interesai 
darbininkiszki Uos vaistuos 

kitoniszki, ne kad 
Bismai’kis su sa- 
neims^s dalybos'

— -> „Stepniak“,. rusiszkasis 
nihilistas^ autorius dangčio 
pagirtu veikalų apie Ktisiją. 
gyvenantis nuo kėlu metu 
Londone, nėra tai p 
kaip galima butu misjyti, no
rint jis paskutiniame laike 

įgavo didelus ph 
hisztus ajiie * r i 
yra vienas isz atydžiausiu dar
bininku Londono; jis visuo 
met raszo ir tyrinėja. ( J^, sė
di per dienas Britiszkame 
Muzejuje paprastai draugys
tėje'savo gražiosios ] 
Jiedu kąsasi po krūvas 
gu ir rankraSzcziu 
reikalingas isztraukas, ir 
garsusis socijalistas eina 
mon prie raszymp. Jis 
retkarezeis tikt matomas 

, akruose ir susirinkimuose.
raszo i 

! v ienok 
i trūksta tankei žodžiu. Jis tu- . ... . . -.iri mažą rateli isztikiamu drau
gu, ir Jarpu j u bei savo knin- 
gu,;jaucziasi savę laiiiiingu. 
JiYyrą gilausei Rusiją žihaib 
tis žmogus Anglijoje; buvo 
kviestas aptvažiuoti i Ameriką 
del skaitymo .lekcijų ezionai, 
bet vargei jis ant to apsiima 

i dėlei stokos iszkalbos. Regi
mai jis supranta tai ir nepa- 
Jauja skaitęs ir dirbęs, tikėda
masis, kad saule’'gal įszsimusz 
.per juodus debesius, kuriesiau 
pia ji, ir tūlą rytą' Atsike-. 
1ęs dasižinos, jogei rųsiszkoji 
dynastija yra dalyku praeb

pastebėtina taipjau yra, kad 
visi vaikai, turtingi ir’ vargu- 
žei, lygiu budu buvo priimami 
i szitas iszkalas. Anksty- 
biausiuose laikuose vaikai, už 
gimę vieną diena su eiecoriu- 
mi, buvo mokinami drauge su 
juomi, v ienok velesnesę gady
nėse szitas paprotys is^nyko. 
Jokio skirtumo tarp kdstu 
tuomet nebuvo. Visi, turtin
gi ir vargužei, turėjo lipti to
mis paeziomis kopeeziomis, 
žingsnis i žingsni, valstijos tar
nystėje, neiszskiriant paežiu 
eiecoriu, kurie tą pati kelią 
turėjo eiti, norint jiems, žino1 
mo' buvo lengviaus _pasiekti
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jo galą. Vienok, nežiūrint labai anksti. Budas mokini 
ant szitos iszimtines, beturezio mo bu\ o labai prastas. ' Pit 
vaikai galėjo igvti toki pat miltine užduoto* mdkintoiau

bSUMXdfe it r... y-xuiiaH-i.-i.,
f

Ką, grupavojo žvaigždes i 
konstelacijas ir žinojo pragu-

mok in •
Tolaus mokintiniams, arba tini

savo norą.

uredininkas,

daktiszkoje poemoje paraszy 
toje tūlo Daauf, J
velyja savo sūnui Pepy tapt

jopijos

bes būdavo apeitas, jis duoda Bet kadagį žmones ir 
nuraszineti. leiv o- Simus tekstus 

Tie tekstai bu\o pirmutiniu
sutvėrimai

giszki raszinei. Tikt tam de- ant kožno žingsnio persekio- 
kavojant mums iszliko dides-i jamas doriszkomis patarmėmis 
ne dalis rasztliaviszku liekami ir pamokslais; jis visuomet 

kurioje jis'senovės Aigipteiin. 
TTX * * 1 • I • 1 raszi- ežiu ir paklusniu, neretai yra

kus,

gaus; vienok jie nemokėjo at
skirti planetų nuo žvaigždžių.
Matėm atiszkosi žinios buvo 
taipogi menkos; jie mokėjo 
veikmes sudėjimo ir atėmimo,

netikę

>

10 visaiJ
mierax i-

medininku.

nelaimingiausiu sutvėrimu

nysteje. Jo raszte žinoma yra 
daug perdejimo, nes jis trok- 
szta patraukti savo sunu ant 
tarnystes, vienok poema aisz- 
kei parodo, kad 'pasirinkimas 

.užsiėmimo buvo paliktas-pa
ežiam vaikui*.

Aigiptenai buvo atžargus 
utilitarijonai ir guodėjo mok
sli} ne vien del jo paties, bet 
ir del praktiszko pasinaudo
jimo juomi; jie nebuvo intelek- 
tualistais ar idealistais kaip 
antai Grykai, jie nebuvo lygiu 
budu nei jieszkotojais teisy
bes, kaip szios gadynes jn,tisu 
mokslj-ugzei, jie buvo prak- 
tiszki žmones ir .stegesi’ igyti 
mokslą del naudojimosi juomi. 
Jie sąprotava pagal Daauf,
poemos būdą. Visu j u rasz- 
tininku vienuoda daina: valsti
jos tarnas vien tikt yra valnas 

. žmogus, jam nereikę dirbti, jis 
vedąs lengvą ir linksmu gyv e- 

.irimą, valdžia rūpinasi apie ji; 
prie viso to, kokios paguodo- Į 
nes jis dastoja! Darbsztus 
rasztiniukas tai vis tikrai das
toja ir nevąt iszkylo sulyg cie- 
coriaus; vienok d-aeiti iki tai 
jis gali tik per darbsztumą. 
,,,Dirb, dirbk, mokinkies, mo 
kinkies, kalk; kalk“, yra vie
nuoda nata tos veisles rasztu.

Vaikai, pasiszventę valstijos 
tarnystei, 'įstodavo i iszkalą

Simas knin

iszsimokindav o 

žios kalbos, pažindavo dorisz- 
kus pamokinimus seniu, tike- 
jimiszkas bei mitologiszkas 
tradicijas (padavimus), su ga
ly b i a visokiu senu poemų, ku
riu tikt dalis iszliko iki musu.

Mokinimas pasibaigdavo 
po pietų, vienok mokintinei 
nebūdavo valui. ‘Jie turėda
vo padėti visokius darbus 
dirbt i valstijos * skyriuose, to
kiu budu praktiszkai isz ank
sto prisigatavodami prie tar
nystes, kurią paskui reikės 
pildyti. Mokintojai buvo se 
nesniejie uredinibkai.

Disciplina buvo labai asztri. 
Mokintiniams, rengei) tiem- 
siems užimti valstijos vietas, 
nepavelyta buvo ilgai miegoti.
Kuniszkas kovojimas buvo la
bai vartojamas, ir vienu' isz pa
matiniu principu Aigiptiszkos 
pedagogijos. buvo toks: vaikas 
turi užpakali, jeigu plaksi ji,~| 
tai jis girdės. \ ienok. plaki
mas nebuvo dar asztriausiu * 
kovojimu. Ipatingai nepak-
lusni mokintiniai tapdavo pri- 
vakinti prie kalades, ir mums gliciną buvo, žinoma, labai 
žinomas atsitikimas, jogei vie 1 priority viszka, norint „Papy- 
nas mokintinis kentėjo tą ko-j rus Ebers“ parodo tūlą pa
rėjimą per tris menesius. Szis žinti anatomijos ir patąlogi- 
aitrumas buvo paremtas ant jos.
labai i pat i n gos ‘ teorijos. Ar- Astronomija Jmvo truputi 
gumentas jos tokis: visi g.y.augilzeziaiis jiszpletota. Seno- 
vuolei - ai’klei, liūtai, szunias, įves Aigiptenai atrado zodija-

ant jo 'nugaros“.

as, jogei vaikai buvo s
maitinami; trys bandutes duo
nos ir dių puodelei alaus buvo 
maistas visos dienos, ir tą mai- 

|Stą‘ jam motyna atnešzdavo 
kasdieną ir neužinirszdavo, ži
noma,pridėti kąkią dovanelę 
del mokintojaus. Kada gadynė
se naujosios imperijos (1530 
iki 1000 pr. Kr.) Aigiptas ta
po inilitariszka tauta, jis rei
kalavo geru kareiviu dėt savo 
kariuinenes. Tokie ąpiciėrci 

ibnvo mokinami i patingose isz- 
kalose, v ienok apie j-As neda
lijo iki musu artesnių žinių.

Visos tos iszkalos, apie ku
rias buvo sznekta, buvo užtai- 

i komas v alstijos del savo reikalo 
bet apart' j u dar buvo skait
lius tikeji miszku ‘mokslai ui u 
visokiu prie szvent inycziii(tem 
plės), ir kožna szventinyczią 
mokino savo kuningus pagal O 1 o 
savo i patingas doktrinas.

Senovės Aigiptenai buvo 
susipažinę su mokslais medi
cinos, astronomijos, matemati
kos, jie buvo geri praktiszki

ir mainierėi.inžinierei Me-

Isz tu mokslu medicina ir 
astronomija buvo mokinami, 
regisi, szventenycziu iszkat<»A 
se, i patintai i medicina, nes vi
si gydytojai buvo kuningai. 
Jnžinieryste ir kalnakasį >tę 
buvo mokinami praktiszkai. 
Kur ir kokiu budu -matema
tika buvo mokinama, nežinia 
nieko. Yra vienok įstabiu 
daigiu toji buitis. jogei kuo
met mums nepasiliko kitoni<z- 
ku rankakningiu, Jaejo iki 
musu rankakninges niydicinos 
ir matematikos. Papyrus 
Ebers“ yra surinkimas re
ceptu de) gydytoju, lygiu lim
bu ir del mokintiniu.

Taip tai iszsižiuri Aigjp- 
tiszkas apszvietimas. Nerei
kia nei ant valandos užmir- 
szti, jogei jis visas buvo po 
užžiura valdžios, buvo perdėm 
demokratiszku, ir jogei jo pa
matiniu principu buvo naudo
jimasis ir pagatavojimas tar
nu valstijai. Negalima apeiti 
tylėjimu taipogi nei tos bui
ties, jogei niekur nesiranda*! 
ųiinejimo apie mokinimą mer- 
gaieziu. Gadynėse naujos im
perijos (1į3O.pr. ir Kr. vidaus)1 
mes randame darbininkus, 
mokanc'zius skaityti ir raszvU 
ir, be abejones, preke-jai, ama
tininkai ir ūkininkai, prigu- 
lintiejie prie vidutines,( Mitin
gos luomos, buvo tai]»gi mo
kinti; kur jie įgydavo mok
slą- sunku ispeti. Valstija, 
žinoma, nesirūpino apie ap-
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► baltu. Isztyri-
> padaryti, o pa- 
o tos, jogui dręg-

tape vartojama 
cnkrians.

miio \ am 
rasos., fui 
k y banczio

stovinczius ant ak- 
Latras žingsnis buvo

tautos nnoszirdžiai
jper’ rasztus, laikraszczuis •

pamokinimus, idant savo- bi

nors . re 
kalini mokėdamas, jsžios 

nei i žnioc

su i n pat ingais 
yra nevieiiokias, 
žmonių szirdysc 
yra szventai užlail 

Nekurie svieto 
i lai insikurst.

plunksnos jis užra- 
ardus skalbinių ant ak- 
h su drutvandrniu, pasi
laktas padaryti nuoraszą 

no jo pirmoje pagabioje va 
landoje. Keloms dienoms su
kakus, kada jis priėjo nu 

i nu 
iveikmę aqua

n i u. ir aprėžo stiklą 
figūra ir kada lak eras 
nuimtas skaliu, figūros / iszsi- 
žiurėjo padarytos ant' tamsaus 
lauko. * Nezzotihto isz radimas 
nusidavė dekavojant tam pras
tam atsitikimui, kad stovin

tos kareivio kara- i
lis surudyjo nuo 
lavymas katedroje 
liktoriaus atvede 

Galileo ant mislies vartojimo 
pendulum. Budas litograpi- 
javojin.o tape pagerintas lie- 
kavojant tokiems pat atsitiki
mams. V ienas vargingas

muzikantas buvodabai akyvas 
dfisižiuoti, ar natos negali bu-

tikiaimziais in Dievą arba sil
pnai vikiancziais. Tokiame 
skaitinio esti nekurie ir isz 

e loc skaitosi 
sis, bet savo

T u oil veju tautiszkji balsai 
jau nepasiliko eo,r 
įn deserto, nes 1883 m, Prū
suose iszdygo lietuviszka ,,Au 
szra“, kuri stengęsi visus Lie 
tuvius sutraukti in kuopą del 
susipratimo Jr apsiszvietimo 
tautiszknose. dalykuose. Ji 
soviete keletą metu ant Lietu-

prie darbo del prikėlimo savo 
bfolii isz tautisžko miego. Tie i tukstancziu

• . • I •

balsai in deserto ir skambėjo, 
ties beveik kožnas apszviestes- 
nis Lietuvis, pramokęs svetini- 
taucziu kalbą sziek tiek gre- 
vezuoti, iszsi žadėdavo savo 
prigimtos kalbos ir lietuvy.I- 
tęs, pavirsdamas ar in Lenkų, 
Vokieti, Maskolu etc. , Szią- 
dien Lietusiai mokinfesni nuo 
teisybes pradėjo tautiszkai r as,mus
judėti ir ape 'pasikėlimu savo; mažu mažai

szvietimąjįi; neturėdama isz to 
jokios*sau medcgiszkos nau
dos, priegtam ji niekad ne
turėjo idėjos \ isuomeniszkoš 
apsz\ ai stos.

Praslinko daugel amžių, ku- 
rhiose tai laikuose Lietuviai, 
al’ielnai sakant, miegojo tau- 
tiszkamejniege, tiktai kur ne- 
kur atsirasdavo vyrai, kurie 
kaip /7><t chnndnli# in deserto, 
slankė, idant Lietuviai pajau
tu miegoję ir virtę in svetini- 
Uucziiis, bet, atsiminę .ape sa-

svarbumas atsitikimo prie 
iszrafllmn. •

Daugumas didžiausiu iszra- 
dimu ant svieto buvon atrasta J 1
vien nitifrauHpi*. . Al tomistas 
maiszydamas visokias žiames 
viltyje atrasti drucziaiisią me
talų,v i< n;t karta, patemyjo.jogei 
jis Ljuado porcelempPadidinau 

galybe ' sferiszkai gaubtu 
stiklu ( Imsii), vartojamu te- 
JeUfopnose, pirmiausiai tape 
p.uemvta ziegorninko gizelu. 
Laikydamas alpiloriu stiklus 
tarpe nykszczio ir sūri lauš 
pirszto, j k nusistebėjo is? stai
gaus pasididinimo artimosios 
Lažnyezios bokszto. Budas 
gravy ra vones ant stiklo yra 
iszrastas * vieno Nurembėrgo 
stikloriaus Netycziomis keli 
^aszai aqua fortis (drutvan
denio) užtiszkojam ant akulo-i 
rin ; o tada jis patemyjo,. kad ' 
stiklas tane suėstas ir sumin-i 
ksztintas tose, vietose, kur 
buvo užtiszkę hiszai. Tai bu-Į 
vo siūlas del alaejimo aug-j 

i.szriša .t

atę visus, gyventojus 
įsąules, nuo pradžių 

gyvenimo iki sziai 
Maskolu etc.,• dienai, nerasime niekur tokios 
rodytu t i k.ru tautos jr t arpo tau kiniu, nožmi u 
ežiu - savo te- žmonių, kurie netikėtu, jog yra 

Dievas, S u tvertojas. ir Valdy- 
tojus visu daigiu. regįąmu ir 
n^regiamti. - Nors szi.tas su- 

in vairiu tautu 
‘ t

puproeziais 
vienok jis 

ir • givenime 
komas.

apszviest li
nai, gilai insikntse in gamtos ' ' o ■ \ * o
mokslus, netiiria laiko pakelti 
savo akiu in dangų arba nors 
ir pakela, visur jesžįko tiktai 
gamtos, stebuklu, randasi ne-

Amerikoje norint 
yra mokytu Lie- 

pintesi! tuviu,.bet tarpo tu randasi to- 
iri kili, kurie isz visu savo iszga- 
>• lu stengiasi tikėjimų po kojų 

lūs, gilai tamsoje miegtanezius paminti.
pažadinti, idant \kožnas 
kas dau
nebesiskaitytu nei Lenku 
Vokiecziu, ;neį 
bet visur

sni. Jis nusisamdę kitų. kro- 
mų, pkstate keletą pecziu, d e 
jo taboką po karszczio i vei
kme, davė tabokai i patingą 
vardą ir už kėlu metu pastojo 

tai dekavojant at
sitikimui, kuris regisi ji buvo 
suardęs. Budas balti niirio 

tape,i^ukriaus likosi atrastas labai 
ipatingu kėlu. Visztą, kuri 
parėjo per molinę baląl atęjo 
su molinomis kojomis 'i 
raunę, palikdama savo į 
kus ant cukriaus krūvos, 
met tapo pastebėta, 4 kad 
tik viszta užstojo — eu 
visur pastoji 
liejimai buv< 
sekos j u bu v 
nasis molis 
prie valymo

vos padanges iki tam laikui, 
pakol neatsirado viena gronia- 
ta Lietuvos mylėtojo, kuris ją 
užgesino savo rasztais isz A- 
merįkos, ape nebuvimą1 virsz- 
prigiminiu stebuklu. Taipoš- 
gi nemažai prie to prisidėjo ir 
,Skobi putra isz gyvenimo 

.Lietuvininku“, karui iszjub-, 
kiamas kataliku tikėjimas., ;

Sziąd i en Li e t u v os n ly 1 e toj ie, 
gy v e n a n , t i s Lietuvoje, k u $ 11 
skaitlus pabaigiusiūju auksz- 
tnsmokslus siekia arti 2,000 • J 

peru metą 
Prusuos(‘ lietuviszką laikraszti 
,,Varpą“, kurs užtaria; nevien 
lietuvystę, bet ir katalikystę, 
daugiausiai gyvuojanezią tar- 
41° \ Lietuvi u. Vienu žodžiu 
šikant ,,Varpas“ nėra prieszu 
tikėjimui. .Juk jeigu mylame 
savo tėvynę, tai turiame mylėti

musu brolu, km
Lietuvos mylėto 
darbais pasirod
Lietuvai ir Savo rpriesztikej

jssęluostinti akmeni, didei 
i sis I
fortisKant akmens buvo ;

Tins. Jis užpylė rukszti 
kėlu minutu pamate parasžus 
aiszkei

i mens.
žinoma iszjuodinti akmeni ir 
vartoti ji prie spaudos. Vie
no Dublino tabakinio kup 
cziaus', vardu Imndyfoo.t, su 
dege kromas. Kuomet jis su 
nulndusia szirdžia krapszte 
degėsius, pąniate, kaip jo 
biednasis kaimynus renka ta
boką isz deželu. Jis pats pa
mėgino, ir pažino, kad u*gnis

vynę ir jos kalbą. .
• Pirmiejie tikrai lietuviszkit 

jie balsai prasidėjo nuo Lit 
tuv.os rasžtininku p. Daukanto j pratimas tarpo 
ir kun. Volanczauskio, Že- 
maįcziu , vyskupe), kurie isz

ti užbrėžtos ant ,akmens, taip 
kaip ir ant vario; kuomet jis 
padare del to sau 
tyna jo paprasze užraszyti dra 
panas, kuras ji rengėsi pad no 
ti dėl iszskalbimo. Nature 
damas po ranka popiet 
szalo ne 
sze vi 
mens

Jvėlti ■ lietuviszkai taiitiszką 
dvasę isz ilgo ir kieto įpiego. 

qn m1 v ienas isz n’iusu, 
j u od ve j iiį rašzt 11 s s k ai ty darni, 

Or

ingauname tėvynės ir kalbos

k.ru
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ną bl’olllS in demoralizacijų o 'graužimo saužines. Jaigu 
podraug ir in pragarų. /Pa* taip darytu visi Lietuvos my- 
veizdon pajunkime vikrių’ Lie-i letojie, tai aiszkiai pasirodytu, 
tu vos mylėtojų* kuris gyvena jog ne del apszvietimo žmonių 
Baltimoreje ir apsakinėja savoIdirba, bet vienu vieningai

isz Baltimores, todėl ’skituos 
balsus ir paduodame žodis in

lyginant kaip szunukus. Tiem ku- 
dikelam loenas tėvas pavydi nupel

sznento. ' Vaikas pramintas Keistu-

likiszki vardai?

klausytoju mažai turi, nes'viu naujų
Nekurie brolei svetimuos mies%

jo pamokslams netikia ir nuo dildymu supratimų ape Dievų 
ju szalinasi; vienok atsiranda! ir. amžinų žmogaus laimę.

ir nuoszirdžiai tikia.
bn i»n ei ’/ ex in \ i on nnci'l Raszto szvento: 
tę vienas Lietuvis D. Baltinas piens- in cardo 
isz.Baltimores: „</a\sus Lie-\Deus. Kitoje 
taros mylėtojas, pardarineda- me, jog Dievas kų noria pa- 
npis eiydinis nuneste pas rie- 
Tta Lietuvi, kurs taiko 
a rita karctiamiį,
citjaru ant istpd rd a ri mo re r-

,’S-

lūs sudėtus draugystes

non ėst
4

pinanti draugija ape mokslą ir ap- 
szvietimą tamsesniu savo brolu Lie
tuviu. <> tas visai prieszingai.

Be to „mokslo draugyste“ netu

tą vasarą in Lietuvą. Ji priesz isz- 
važiavimą sake toki punktą: kada 
atvažiavau isz Lietuvos, tai iras/.e 
buvau atsivožus kaip ir vadžias ro- 
žaneziu ir szWaplerius, <> dabar nu 
mecziau. Kažiką man pasakys mo
teris, kada manę pamatys be tu va
džių. Pamatydama Li<*tnv iuinkus 
einant iii bažnyezią, sakydavo:

aluna Nejaugi miisu tauta Lutu to- 
kėlus pakėlus kiam.e likime, idant mes patys 

jų’ gramintumeme in amžinų 
prapuolimų? Nejaugi mes 
nors syki nesusi prasime kokiu 
kėlu žengame, kur tas kolas 

veda ir kur nuves??...............

lą visokios knigos, rasztai arba ro- 
kumlos. <) tin nerasi nei lokiu 
kningu, kur pora centu kasztuotu, 
nei ape rasztą arba rokundas sznek-

b'a jt-rmoniyt Kaip
žvaną, tai ir bėga visi, 
nis/.ki pri-l\ ginimai ?

c musza i u 
A r tai /.mu

rie 
ineimo

ateina, turi užmokėt po 10 e. 
o tu

< .

klaidaus tikėjimo Baltimore M.J).

xa/un i tiku, kad a t si 
linaas ?/,? indiktus oi
Sala n in inkds Lietuvos m v letoju.

• « < IU H << U <1 ( •'U /.I « i'/ i'l *.

tuyimokini, kad nėra l)iero
i^ai ir Lietuvos my 
tikrai mvlame savo

manęs nereikalauki, nes asz praszalecziu, tai dirbkime del 
josios labo visur ir visad už-

dintis ne Lietuvos mylėtojas, ale 
kataliku S ieros naikitoju. Gerai 
žinoma, kad pamokslai iszimti isz

reik naikit, kiek galint. Szioj ne- 
dcl<»j mus Prabaszcz.ius S. Dntkevi 
ežius užginė eit ant tu pamokslu k«»- 
žnam in tą kaiminę prigulim ziam^ 
niekidamas tokius atskalomis kata- 
likiszko tikėjimo.

ijty utinio na utį nes

laust/to/aus at st ra u- 
, 'rtu/onesa. Tatai į 
yra rhatoma, kokie

Atminkime brolai ir Lietu

viszkais pamokslais neprisi
kels Lietuva, bet jos prisi
kėlimas užsitrukdins ant dau-

neinstengs to padaryti, nes 
Lietuviai iszsiskirstys in aba
zu abazus • sav prieszingus ir

negali sakyt pamokslu. O tai pa 
mokslai arba praneszimai jau pa tai-

/ 7'

mus, o tada galėsime pasitikė
ti, jog su palaiminimu Dievo

Boczkausko. Tie padaviihai ' yra 
tikri'ir iižtvirtiti, ale da nepaduoti 

i vožni ju artikulai, mums gerai pa- 
i vagies, kada

• ir "
ifleino voki svetimo daigto, negali 

tiesink nuveit ir pasiimt kaip savo.

tu kaimenę talpibix

• • • • ’ • • *’ prisikelsime isz tautisžko mie-į žistami, yra tikumu 
go irgi podraug prikels’ 
savo 'J^evynę — Lietus ų.

Tolaus pasznekesinie ape i (lasit;ik<, - p(^ 
neseniai užsidėjusių ,,mokslo i'|'|<ipo ir tie pamokslai, kolei, ateina 

tai pameroja 
mariu gilumą,o pamatysime,' jog ji pirmuo

sius neprietelus turia isz pa
ežiu brolu Lietuviu, kurie pa 
tys nieko nesuprasdami , nei 
ape tautystę arba lietuvystę, j ją.

naudos Lietuvai; žmones ne 
;beturėdami tikėjimo nevieii
neprųsilavins tautystėje, bet 
grėicziaus pavirs in givuolus, 
kuriems nebereiks skirtumo
Mutos ir artimo meiles ir vi-, numeryje 
-sur elgsys givuoliszkai, vienas neteisingi

Iii, didesniu už tą, kurią mes mato
me, tolaus jau pradeda klumdezyt 
ape guvus arba krutėjimus ir religi

jų parapijonai tai iszsižioję 
stengiasi jų suardyti. Kokie j klauso ir užtvirtina. Ta, V isą tolaus 
ape jų yra balsai, dzionai pa-,plaveda, kad broetvos, atpuskai, eu- 

tiktai nepaduodu tli,unas 'iętas yra hombokas ir ku- 
, . . - e i nineu iszmislas. Nereikia niekamauksintos ,,r>au* • , . . , , \ -. tikėt: mokslas viską padaro, o v įerft 

vU11 ) 1 a ' ISUpil • | jk iszmįslu ir žmonių apmonyjimu.
v ISlldidžiausiu I, Draudžia, kad tėvai vaikus nemo* 
ystel, a)'C kll- kitu tikėjimo, ba in trumpą cziesą 

rios St ė 11 gimus kaip tautiszkus I Viskas prapuls. 'Pik mokslas perga-

les“, 
miausiu ir

mums katalikams taip daryti,

pagal aus su visais ite-

toje, gromatoj<

apkauta artimo. Jaigu mes 
klistenti broli su meile nesu
grąžinsime ant keio iszgany- 
nio, tai nieko gero nepelnysi
me su isziuokimu ir. szlove-

Mnsu kataliku

taip ir tikejimiszkus gana 
aiszkiai parodžiau praeitame 

„Vienybes“. Visi 
užpuolimai ant

les viską, o vieru yriCszimtai. Tik 
žmonių iszmislyta arba kuningai vis 
daro del savo naudos.

ti, tiktai Mahanoy“aus „Sau
le“ taip daro ir visus savo 
skaitytojus taip mokina dary- 
.. i . . t i . .

ir moi;-
gaitę, kuriuodu kriksz.tu savo pa- ptraipSIllUOSe. Jaigu musu 
kriksztyjęs arba praminęs ne- koks brolis klista tikėjimo.



Vienybe
tai su meile ir gerais darbais 
ji pertikrinkime, bet ne su
pl<»\ onemis ir 1 . . I.
Jusgi,} 'mieli ■ 
maži vaikai, o

j? nevienas

randame ir

f mukitu

nekuriam laikui pasirodė, kad sunku 
yra. niokinti.niamfi susiiinkti kas va
karas, toli ,nuo viens kito ' gyvenant 
tada tai sutarta likosi tik nndeldie- 
niais susieiti ir -• asz nuo1’ ano sykio 
laikau praneszinius. Dabar siste-

gaiszbv nesulaukdami isz* 
spaudinimo, del kuriu iszspati- 
diniino t „mokslo draugyste“ 
ketina karsztai užsijimti, todėl

bažnyezią, kame g: 
n.o dalvkuose ans

žmogumi jaunu ir augsztai 
mokite, galintas pats atsitikti,

brolis, kuris jus apszvieczia musu,-idant dies su juomi ap 
tautiszkuosc ir moksliszkuose. sieitumeme kaipo su savo ti

įam turiate nž tai padekavoti; ■ riti. lilflsll

niatiszkai pradėjau mokinti visatines prie JOS
' - ___ . *• • ... ____ . I • • a

prisirasziąu, idant 
ie -apszvaistos savo

maiszo szita musu nedeldieninę |)ro]lL J),.] spaudos guli ir 
mokslainę sn „Mokslo w 1|lh ,(Ur (|u |ietuvj8zki
m kurni žmones ir isz kitu .miestu . . . , ■

n.xinin. m v f ran k ruszcziai, kurie po at- 
„Istorijos lietuviszko- 
<la\os“ bus taipgi 
m i kasztu „ihokslo 
es“. Gal p. Ž. su 
/gali, žinoma, ir ape 

i /tuodu rankraszcziu parasžyti pelną t ūboms i - 1 J
(kitipantni k. ! ku<hkiszk.-| kritikų, kaip kad 
„Vienybes“ ir «(><( „Istoriją liet, rasz.tavoa“, 
natai savibiuis kuri dar neseniai iszsiusta

Janezaitis isz Wilkes Barre,, Pa., >sPa’ 
prisidėjo.. Teisybe tegul turėtu Stos 
viražu, ojiebile koks žmonių sutnis: spat 
tas, norincziu ’draugystę paardyti <|railw‘t jaigu jis jujns pradeda be- pasielgimus tikrai katalrkisz- !as’ ’«™ncz.u draugybę paardyti, 

i- t i , d -i-i -\ i- ■ . .-i 1 už tai tiktai, kad ii kifingas iszdavi-i(heviszkus namoksfus<garsint», kits, nesitolins nuo musu tike- . ... , . •> i1 1 . . 'nes ir užsi ims knnygu kupvzyste --tada nuo ~k -A----1-’i- ' 1 . i •
K

kitu žinių ra-
Jzo

X(f !'(»
del^.

papasakoja. J\as 'naudingo 
nritimkue, o kas bcdieviszko Zv/ 

atmeskite; ir Iiiir

rais, Let n<j Ijudikiais. Ant

per ką pagadinsiu t i 
k n i ngu pardavėja nis 
ZalCgiriui, agentui H ’ , r> . •

(':žid ijni uzxidcjHx Htengimas induoila raszytojui kersz- 
i . ; ; / ■ i ■] tingn apiuokima, musu ,,mokslo /zv/z/Z / t/ri lado\ y v.., , t

. . : , f- . draugystes“. 1 egut plusta, kAs no-
x/z7??Z//zz/6v Zo’.LJ/i/ ne- '• ' ‘ i ę . , . . .H, manę asabiszkai, Ale begediszkas 
IfiUtt bund ftu/om i (|arbas yra izeikti. draugyste, savais

Iv 11 1 I t4 • IĮ t | V4 w 
les“ ranku1 visai nematė. 
Pakol ,,mokslo draugystė“

irsi n t us in
i keleis ‘einanezią pagal niMaty mus, bintus, pi įgulėsiu pi ie jos uei 
Ipriimt’us visu sąnariu; jeigu peikia- Tėvynės .labo ir Žmonių ap
ima draugyste yra už tai, kad asz kvietimo, neįiaturavoi,lamas 
I ten virszininkn esn.i, „ab. „tsiaakyti fult įuJiki8zku svajonių. ]8Z 
nuo vyresnybes,' kitas gali mano ( . ... , T.. , . . • •• . to viso regiam, jog tarpo Lie-! vietą užimti, ale irei vienas isz, sąna- . / ’ j o . x

iriu drirugystes iktuolaik to noreika- niekas gėlas ii liaildin-
)KlS! ; u::dčlfH-sf t iif-ijilll. .

Turianį* jau du balsu 
isz BaltimmU’s vienų, • antram 
prięszingu p. Z. 4,mokslo
draugystę“ t, dumbluotum pa-

Czia jau p. Z. ir tikėjimo da- Joje neranda;, kaip vienas taip 
lykuose pasirodo aiszkiai tam- ; antras tame dalyke klista, nes 
sus. dagu, brolau, randi ką juodu raszošape nedeldieninę 
Idogą tuose rasz.tuo.se, tai pa- noks|ainępbet ne ape ,,mokslo

szingo kataliku, tikėjimui ne
randamo, d>et labai naudingo

Hzvietiino.
mokslo draugys

ją pasakau, kad . neteisiai

tavo. Del gero Lietuvos a-./ ilidy- gHS negali pasirodyti, 1H‘S tilo- 
eziaii, kad augs/.eziaus paraškytus jaus randasi phmetiszki iszpei-

S,\ ienybę-%ir, kiejie, kui’ie^pagalaus vardo1 
palodytu, ka<l Inok,slaS nesupranta, ir apė 
yra kas kitas, o ( 
mokslai e vėl !* / I

tokiu bildu svietui 
,,mokslo draugyste“ 
musu uedeldienino 
kas kitas. .Manęs neesant, neliktu ; M18 
mokslaineA, al<> ,, 
gali linksmini tolaus tarpti, kad ma- esą 
nęs ir neimtu eziojiai. „Juk tai skir- 'savo tėvynę^ Dievą. Būdami 
tu.na« di.lokaa yra la.no!..... ■ kataliknis ir Lietuviais, nebe-

Ape iszgales Boezkos raszto ne- • i i • i i-i • • i i. „ . . , , , ... . \ . pasirodykime kūdikiais, . betturiu ką sakyti, nesą asz kudikiszkai 1 ■ J

raszo kritikas, o kuomi, 
,mokslo draugyste“ ' pasirodo aiszkiausiai kokio

kiszkai mano asabiszką pažvehrą su-
...........    • 'i - i . . ■ • 'rąszęs yra jo korešpodentas!! k i me!

t

Pajeszkoimai.
I' mano asabis/kas pažvelgus kisza in

' ■''n5nl'iszl<,'’"isI':,duežin.>i<.ur;
girdėti, kad skambina, bet

pažinstamą An
ei, katras Ame- 

bet ju uesupffti- ,'!koJe J™ J1U1 ll" Pa' 
Iraugyste“ pa- e,na *sz

ve.knfas nesiprieszma musu .
.... . . .1 f , . žvalgomn

tikejnnm, t.-u su džiaugsmu l)O lmtllri 
tuname pi ijimti ir jam'už tai kokiais

tautiszkuosc da-Sdraugyste ink tik del SPAUDINIMO to.‘ " • - L-- . . ..
Ką asz pra- gal savo instatus, apgarsintus Pnv,(do isz parapijos v įkyn-

• - skos-. Jis pats arba kas ape
—, - - - - - # v r t J J / ę— z

Bažnytinioje istorijoje skai- esnn’tal Ba<zka su įauja . ant pe> tikėjimui, bet labai j1 ^in° PrnHzau duot žinęy po
. . . J . . ėziu draugystes --ažuot nrinažmti • .. ..... „,i..

žvalgomis vieno ar kito sąnario dar
bo neturi: gali sąnariai būti tokiais, 

lems reikia būti:

tus „moki-
Mokslo.” V Seny beje“,

padekavoti:, i
lykuose till- būti visomeniszka kningu yra išrengta.
Dnžvabui ne asnbiszka. nėrimuose pasznol

M h:

/ , . J • i 0ZIU draugystes -- ažuot pripažinti • .. .
tome mszkniH paveiz.lns: ne-. lei!iyhę. K.li|( s.,kia„ sp„ia„s> asz ntuuhngn <l< 
\ ienas nusiilejelis sugrįžo antį buvau pereitą vasarąį inrengęs kas- 'yhteS, nes 
kelo iszganymo, nevienas be- dieninę mok dainę vakarinę, bet po; rankraszcziu

nėra prieszinga 
i m u i

pili'

szitu adreso. *
Konst.antas Razgievicz 

Portt Amboy/N. J.

rasz.tuo.se


Lietuvniku

mu

uni
omet

neimsi

ATSAKYMAI

a\ ymo 
raktu,

ji Ant 
mažas

1 am pa »u 
parapijonu 
Kun. Wo

A ndruchowi- 
savo giminie- 
galėtu’ pilti 
tamsiu žmo'- 
taip karsztai

paraszus 
iszkeitas

Kim: j

K lubomis
pijos Plymo

su sena boba 
I žnemunes,

įja raktu nuo 
un. A nd ručini-

yas- valdžių, 
resztyniu nenusidave tik de- 
kavojant atsargumui palicijos, 
'kuri dare .viską kas tik buvo

Pasistengsime trumpai paro
dyti isztisų begi atsitikimu 
kurie turėjo vietų ezionai szio- 
mis dienomis.

kui kaipo žmogus szviesus ir 
rūpinantis apie labų savo žmo
nių, daug nukentėjo ant savo 
garbes -akyse \ isnomenes isz

’X .w.*"*'*!]

egui szaukiasi pas mus pri 
lodami pAežtava ženkleli u 
? c. ant adreso.

Mr M J Mockus.

joge1 jie darė szaumus ap.< 
vertinius. Kun.' Andrucli 
wicz, matydamas 
žmones

e man žme.L

onas Mauruszaitis
Pittston Pa.

ponu n

persergedamas 
vagiu: žmones

1 omu prekybos \e< 
anowiez, Wislocki,

d. \ asario i
Pittstono Ąntana

Jis paeina isz 
augszto ūgio,-, sto
ja met u

ku Itoniu keluose miesteluose 
Pennsylvanijos ir įstatęs už 
gaspadoriusf juose sayo ginii- 
■nieczius, jis iszvažiavo pereitų 
pav'asari i Austrijų, paszauk 
tas nuo savo vyskupo;.Jo vietų 
užėmė jaunas Kun. Audimėlio- 
wicz, žmogus teisingas ir tik
rai rūpinantis apie pakėlimų 
savo žmonių. Tuomi tarpu 
giminiecziai Kun. Wolanskio

Kas nori isimokit klasto 
iszku apsiojimu, visokiu sztii 
:u ir juokingu

visokius bjauriu bjauriausius 
dalgius ant kuningo Audru- 
eliavieziaus, o su nagelba deg 
tinęs eme rinkti 
idant kuningas Imtu 
vienok, kuomet tai 
nusiduoda, kfiomei

imu skolų, norint
gerai buvo žinoma visiems,

i sudų už nupleszimų .szloves 
Kuningas pasistato kaucijų 
Tuomi tarpu pribum 
isz Austrijos Kun. Wolanski 
j u prietelus, parszauktas 
ant pagelbos. Patink 
geležinkeld vario tik

parapijonai 
: „gana jau 

tu mus prigaudinėjai per kelis 
metus, nenorime mes tavęs 
dauginus’“ Po miestų prade
da platintiesi žinios, būtent 
Kun. Wolanski‘.o drangai 
rengiasi insilaužti i bažny- 
ežių ir priverstinai jam paves
ti jų. Kun. Andruchowicz at- 
siszaukia i miesto valdžių ir 
anksti szios nedeles rytų ba- 
žnyezia tampa apsiaubta gin
kluotais tarnais palicijos. 
Kun. Wolanski atvažiuoja 
laikyti miszias, vienok palicija 
ji neleidžia i bažnyczių. Jis

vviez, m keletu menesiu iszmo* 
kejęs $11 virsz $4000 skolos 
užtrauktos ant bažnyezios ka
dugį Kun. Wolanskio gaspa? 
doriavim/is buvo labai prastai 
tariasi gaX< 
apiekun ubažnyezios j tems 
galis ir atiduoti, 
szaukta - rodą 
A n t 
lansl

J//AJ/T'/P. IX 
r'<ist /,<>(/</ s/i'. >s//(

Atydare l svaria kūreni lai 
rus arklus del samdinio \visa<

save tikras ir tetsyngas popieras.

Atslszaukitc jas mus, o gausite inajas ir iszrciszkymiis.
J. J, Hof Land Co., 

-119 W. -WATER. STR.,

• Milwaukee, Wis

labai naudinga, 
neje giriu, tar- 

valanda gali- 
nasezia ir 
kad ga.us

.M. MOl.’KIEVVK'ZK, pai Ikz užmarės 
wynoklu Lii-liuv)Hzkti kuinu, Kajpo laj: llintb- 
ryvz.iiu, Bijkiniii,. Mokslyw/.kii, m "nižiimm <laf 
n nU'iiiH <> ir hu H/.wi-iihijo skajIiinajH, Malda Lui 
gili, o piinluntla Hiiwyrtfij nA maža j'r>’kia. KaS 
noryt žiliui kni'.'ti uanhm ir ju prukia, lim/ikii 
gromuta ir iml<*kit murkia uz <ln <<-niiia, aut inkle 
Ultimo:

Kfis*dar nusidm»s, sunku 
ispeti, \ ienok aiszku yra, jogei 
mieris Kun. Wolanskio tai — 
atitolinti Kun

smūgi kumszezios ant sprando 
ir sty imagai viais atsiduria ant 
ulyežios-, p. Janowi.cz apskun
džia Kun. ‘ Andrucbowicz‘iu

SlHianfcli, Pa: 4 Kora. 1830. ft
Didelis sujudėjimas .viesz- 

pat a uja szitomis dienomis ezio
nai isz Į>ri(‘žasties ginczu, ku
rie nusiduoda, tarpe rusinu 
kunigu Andriicliowicziaus 
ir Wolanski‘o. Kuių Wo- 
lanski, žinomas iki sziam lai-

J. J. Hof Land Comp.,
2 /‘ini/'^<i džhi tt(/< si ts,': i'ttisf n su/'o (JU‘< n ti'/tii/cii dienios

Dūlei to kad a [d ynk i.nes kur yra girios, duoda .už
darbi, o vasarį drėgnuma reikalingą vaisiau^ užlaiko, 
delei ko galima tiki*!is geru uradzi

Kolonija toji yra kož.name dalyk 
dėlto paskyrmn szimtus \ ietu aplyi 
pe v.ždetii jau kolonyju ant kuriu !• 
ma yra priimt. Ziame toji yra,musu 
dėlto k-iek\ienas katras pvrks. gali like

gei pienas pas
ryžosi kariauti v
n i am laszui kr:
vartoti netikiausius pragumus;
o tai eme neteisingai skelbti

1

kareziamostt ir užkaboriuose

Janowi.cz
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d anai* Ea .t

DIEVAITIS
APYSAKA SZIOS GADYNES 

( • ■ • 

pagirta ant konkurso Kurjerof 
; Warszawsko,

IfGefju^lo lSS^ metu.t 
pa ra az i t a 

Marijonos JRadzeicicziates.
~ w (Tąsa)

kepurę ir nukure ant gelžkelo. Dieve, Dieve, argi tie Orvi- . . 
dai atsiskirs kada nuo jo likimo, duos jam valandėlę ramu
mo ir poilsio! Tos pakuti nios valandėlės dabaige ji doriszkai 
Rasdavo jis neapkantą del tos pravardes.

Stokavjo puses valandos iki trukini. Pradėjo vaiksztineti 
isz vieno in kitą galą gelžkeldvario, stebėdamas su visa akiu 
iszgale ant debesių garo, klajojanczio po orą. Kdlas baltavo sta 
ežiai, vienokiai, rodosi be galo. Ilgai buvo tuszezias ir ly
gus, ant galo pasirodė taszkos tamsesnes, geležine baidykle 
ėjo sveikinama daugio, karsztu judėjimu, szvilpimo (ženklu, 
vienodu barszkjimu depeszn biuroje. Moi;kus sustoję ir lauke 
su smarkei musznnczia szirdžia. * r

Ką jam atnesz tas durnu stulpas? Tszganimą, 
giąus kartumu?...'.

Trūkis iszkilmingai inszlaužę in gelžkeldvari. Languo
se pasirodę, veidai invairus, nepažįstami, žvelge ant nroterisz- 
ku skribelu, tarsi vilesi paregėti kur nors koki ženklą, Orvi- 
du vardą iszraszytą ant veido. .Pralenkę ji, prapuolė, bet isz

— Yra. Asz jo jieszkau. 
Komaru su Molu. ■ « ■
turi laiszką, bet geriau paszauk Mariukę, nes 
angliszkosios. w. / . 1

Morkus solbne pertrauke molonią porą, 
titojaus pasikėlė del taip troksztamas žinios. 
prekystes dalyje mokinosi Svetimu kalbu, pasisiūlė taiposgi 
del reikalo. Laiszkas buvo raszytas didelu ir aiszkiu raszymu 
daug maž šokančioji intalpos: [ • mas, pasveikino Morkų juokingu cziaiulejiinu.

„Guodotinas Pone! Pasižinojau nuo panos Cz.ertvan1 Pa- 
rižiuje, joV pono rankose randasi visas palikimas szventos r 
atminties Kazimiero Orvidor Korespondenciją vestij vpagabu* 
ir sunku’, todėl iszsiuneziu ponui.vaiką Kazio Orvido. Tokis bu pindamas.žodi iki mhiimain. 
vo jo noras atidengime žinių ape paveldystę. Pagal* pati.kri- gei? Nebaisu tav, taip toli* nuo namu? Saugdkies,jkad tavę ne 

sumainytu! . . '
• Prasijuokė pats isz’savo užgaulystes ir pragniszo nuo lan

go, nes.trūkis sustojot Po valandėlei pasirodė ant gelžkel
dvario. Laibas, smulkus, apsirengęs labai puikei, su ciga
ru dantyse ir su drąsumų pavargusiu akiu, ėjo abejingai pas- 
kui neszika su lazdele vienoje rankoje, o antroje szniuru ve
dinąs juodą szuni. Niuniayo isz panosių vokis/.ką valeeli ir 
pažvelgdavo in inoteriszku akis. . Regisi taisiusi kokią niekda-

iądien perkrausiu
Tiek daug tu .popieru- ant biuro.

mudu

provą

ne del

Mergina Mare

gos studento.
I Studentas tą kepurę pakele ant galvos ir, pasilenkda^ 

Buvo tai dai
lus pajuokavimas valdytojo Skomont'.i. Morkus linkterėjo 
galvą.. Pribuvimas Vytaudo kovo blogesnis už pasipiktinimą.

— — pasveikino studentas vokiszkai, sutijunie
Kas tai! In kelonę pasiren-

SB*
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nimą panos f’zertvan, randu isztikemą\žmogu, todelgi su pa
sitikėjimu meldžiu pagelbėtų naszlaicziui. Sžiądien plaukia 
ih Lepoju vokiSzkn garlaiviu „Aurora,“ bet mano •* laiszkas 

Tiktai pirm porą dienu pralenks ją. Da syki ją pavedu pono 
globai, Morvitz.“ { 1

— Tai mergina? — užklausė Jazvigla.
Regihmai - - atsake duktė - • Ar neteisi be, tamsta Ka

zy? Yra aiszkiai „the“ ir „her“ visur..........
Dar syki abu iszguldintoju pasilenke prie lais-zko.

kratė pfai^kusĮ paraudonavo t ir skaitė 
Bet niekas ape juodu nesirūpino. *

— Važiuoti in Lepoju? — paklausė Morkus, 
ant sieninio ziegoriaus.

. - Ir ko? — pratarė senis-.—'prasilenksime k 
guok Dieve! Davažiuos pati iki Kaunui. O, o! amerikonkos 
tai drąsiosmoteres. Nepamenu, ko.ks tai buvo vardas vie
nos apysakos, katrą kadais skaicziau. Buvo, tenai kalba, 
kaip viena moteriszke isz Amerikos prarydavo givus Jjalezius. 
Ar neatsimeni, Mariuke? . >•

Pa-
labai ilgai.

ži urėdams

Morkus senei nusiszalino. Badams augsztesniu už • ki
tus, žvalgėsi in visas phses. Jiesžkojo amerikonus; prisiklausė 
szhekejimams, seke akimis kožną jauną asabą. V 
keldvarirt iszsitnsztino, žmones gaiszo-bufeto rūme, 
klaidu pamažu. < 
smagumą tiktai. *

? Nuleidę galvą ir neramus nusikreipė in vežimu pusę
Jau ženge nuo laipsniu gonku, kaip ežia pat už savęs isz 

girdo isztartą pravardę Jazvigla. *. I
Sukrutėjo ir apsižvalgė. Vidutinio ūgio, jaunas

•f
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■

■
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'
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Y- r.'-r

iszsis
• jam atvežu nauj:

'■i

•

.» ne-
i H1
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Nu, ape tą moteriszkę, kuri miežius ryjo, Bet ne, tu 
negali atminti. Rodosi, jog tai skaieziau da su nabasztinin-

■*

kus. , 
»

laikas

Tai jau gal isz mados iszejo dabar — insidave Mor-
- Mes dabar visai užpakalyje -Amerikos.,■ Gal jau 

eiti ant gelžkeldvario į
--- Pabludai! sžiądien suvis
aityti dienas. Parodykite,

neverta važiuoti. Reikia 
poliai iszguldintojai, kada 

laiszkas raszytas. Kad tiktai, serge k Dieve, laivas nesūsidąu- 
žintu. < o

Morkus pamėlynavo. Nelaukė apskaitymo, pagriebė

vyras, 
apsirengęs dailei, isz pavirszio iszrodas ant mokinto prekijo, 
kalbaus negerai vokiszkai su kvadotu nesziku, ant kurio vei-

° ’Si.. . . •do rodėsi noras atsidrutintį nu6 svetimo: „nesuprantu!“ 
Neuitomis atsigrinžo Morkus ir prisiartino prie sznekan-’ 

cziuojarieziu. 1 Vokiszkai mokėjo, taipogi truputi prancuzisz-' 
kai. Pergalėjęs prigimtą nožnumą pakelejęs kepurę, praszne- 
ko: - , , 1

— Persipraszau, tamista jieszkai Jazviglo?
— Teisingai taip! -- atsake svetimasis clasilytedamas ke' 

purest, su niekuria nuosteba mieruodamhs ugi Morkaus.
*— Tamsta turi prei'jo koki reikalą? y
Li Hm, ne, taip tikt! — sumurmėjo ateivis — tamsta

-.-r

Y

i
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Lietuvniku , 11
gali suteikti man jo adresą? . :

— (raliu. J
’• Toje valandoje Vitkudas artinosi prie ju, grieždamas isz 

bufeto^ Kaipo palaidūnas szvilpavo tuolydžiai.
-4 Phi, plii! kaip tu puikiu šzneki vokiszkai! — užtėmy-

priesz Morkų ir atsargei uždare duris. Kambaris buvo už 
verstas pakais, o isz žmonių nieko nebuvo.

Valandoje, kuomet Morkus pakele ant jo tyrinejancziaa 
savo akis, gilumoje kambario prasivėrė portjera ir * linksmus 
jaunas balsas praszneko angliszkai :-

jo pristodamas — ar tai prie jaueziu tail) iszsimokinai ? Gal 
pasivelysi cigarą ? 1 4 * ,

—~ Dekavoju!
— Nėra už ką! Ar ilgai ezion užtruksi ?
— Nežinau! 1 . ■ . .

■ -y
-4 Vienok, kaip ten nei butu, užeik pas manę, in koteliu.

Turiiį'tau szi — tą praneszti!
Vęlyk asz lauksiu tavęs savo lioteliuje!

— Gali laukti kiek tik sau nori. Sudie, Czerfvonu pa- 
puoszale.

. ’ 'Apsisuko ant užkulnio ir szv lipdamas nurioglino prie 
vežimelo. Ateivis tuomi tarpu kantrei klausė nesuprastinos 
kalbos •— ir staeziai paklausė:

Ką tas jaunas vyras pasakė ant galo?

— ■ Jis minavo „C’zertv anas.u Kas tas Cz.ertv anas? Tam
sta pažinsti C’zertvana? klausinėjo atėjūnas nekantrei.

Nu, tai vesk Tamsta mane pas ji!
Darman Jazviglos nereikia. Ar toli reikės važiuoti?
nsta veda. Užmokėsiu su padekavone! žinai tam

sta — Cz.ertv anas, Paavite. ... • \
— O kogi tai'nsta reikalausi nuo Czertvano? — paklau

sė Morkus d re bedalį as.

— Sakyk, Clarke, ar suradai tąji advokatą?
Amerikonas nužengė porą žingsniu ir nufSiszypsojo*—yn 

pasididžiavimai. / • ■
— Radau dar geriaus! Pavelyk man perstatvt poną Czer- 

tvaną tikroji ašakoje! *
Portjera persiskyrė visai. Jauna asaba, aprengta pui

kiuose kelones rūbuose pasirodė, visoje savo grožybėje. Ir 
valandėlę geltonplaukis žemaitis ir juodaplauke amerikone 
žiurėjo viens kitan! i akis. ’Abieju akyse reiszkesi neiszsitike- 
jinias, galausei ji suraukė savo tamsius tirsztu-s antakius ir 
prakalbėjo atvangei:

— .Tai neteisybe! Bet kas tavę apgavo, Clarke! Tas po
nas ne Czartv anas!

c . -' t f ' .J

Sake tai praneuziszkai, npredama regi antai idant butu 
i

tamstoms! — atsiliepe vokiszkai. — Tamsta Jazvigla gy
vena arti! — pridūrė su atsisv etkinaneziu linktelėjimu.

Amerikonas užstojo jam kėlę.
— Ale, Irena — užtemyjo balsu nukarinto — juk netu

ri apraszo ženklu globėjo Pąsv ites ar kaip ji ten vadinasi. 
Tamstos užtemyjimas yra teisingas. 'Puri tamsta prieszai sa
vy (lukteri Kazimiero Orvido, Irena, ir josios! palydovu Mar-

žinstamasis atszaldamas regėtinai.
—1 Ar tamsta vadiniesi (prv idu?

^Morkus. i

Nepažinslamasis ženge žingsni alga los. .
— Tamsta žinai ką apie Orvidus? — pa

- užklausė kureziąii —O tamsta turi 
gaite neiszsitikėdama.

i tenai, kur 
Vardas mano

sūnūs

mer-

Mor-

' • v ■ i i

—r O tamsta pats ( zertvanas, 
Kas per pasitikimai! Gavai tamsta musu gromatą?

kus, esmi jo vyriausias sūnūs.
Veidas merginos nusiblaivė.

t

i j’
legendariszkas Cz.ertv anas savo smarkiomis akimis ir tari tu m tame ekzaminavojime isz-

pažinstamas nusikreipę geležinkeldgariolink, Morkus ėjo pas 
kui, apžiūrėdamas sunu didvyrio, busianti savo poną. 

j — Dovanok man, tamsta — isztare. Vienok jis 
ome jos rankos ir trauke tolaus kureziu balsu. e.

— Mirdamas’tėvas man pavedu v aldystę Pasv ites?

liepa-

ati
duoti tam tiktai

? Ar nesakiau tau, kad tas niekniekis turi dide- 
Tėvas mirdamas liepe jo nepamesti! Praszau

lo teviszkos kalbos, svetimž.nmieeziu buvo nuo galvos iki ko- tamsta!
ju. Ir veluk pamislyjo Morkus, kad tėvas jo laimingu bu-į Sieke medalijoną, kuri turėjo prie ziegorelo ir po valau- 
vo, jogvi nesulaukę nusidavimo szitos regyklos. Senis nebu- ylelei sublizgėjo ant jos delno puse žiedo. Morkus žvilgtert* 
tu isžkentejęs pe veikslą tokiu . griuvėsiu brangiausiu, savo jo ir patylomis nuėmė nuo krutinės tėvo palikimą, antrąją 
idealu. . . 4 • * ' pusę žiedo. Tyloje padavė ją Vaidon kai.

Tyloje žingsniavo beveik tuszdziubsė rūmuose i pinanti-: Krutinėję jo tekėjo laime srovėmis. Stovėjo prieangyje
nes klasos kambarį nesuprasdamas del ko ji ten' veda. Gal; luosyb.es ir vales.!
atėjūnas nori ji yęrkanoti, parodyti jam tąji ženklą perlaužtą, įremi Orvidžiute sudėjo žiedą ir atskaitė pamaži :
kurio1 pusę vieniai nesziojo ant krutinės. ---• Apsudyk manę, Dieve, ir pažvelgkie ant reikalo ma

Tanias atidarė duris, amerikonas uuolankei atsitraukė no!“ -

J A *

luosyb.es
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Vienybe

Arklu sam(Įi|ie de‘i wysokiu reika
lu eikite pas

Nante žinia!
Labai naudinga vieta, 

Lietu vniko suprantanczio 
rai angelską kalbą, tai

zera-

Tajnosžiu But-

Ant

del

. y™*
240 akerai (margai) puikaus 
lauko ir. Motelis- ant trakto f . • ■ . .einanczio isz CaLbondale 
Forset (City, prie pat rž, 
randasi ant pareądavojimo,

m 
ežero

Marvitzas žvilgterėjo pen jos peti lengvaszirdžiai ant szi- 
to tikrai karžygiszko verkalo. -

— Dekavoju tamstai! — atliepe mergina, antru kartu 
isztiesdama ranku. •

i v .«■

Ir tuomi kartu Morkus tik pasikloniojo.
— Tamsta dar nežfhai ant kiek esu vertas dokavones! — 

sumurmėjo. • |
Dyvinas daigias! Per tiek metu vardas Orvydu .suaugo 

jam su kasdieniniais po rupeszcziais, o vienok sziądien ant 
tosios iszgelbetojos žiurėjo kaipo ant savo prieszo.

Turėjo ant jos koki tai rreiszfeiksztiną gailesti,
liėžiuvio jam sukosi žodžiai: J>asvite nutrucyjo įian tnkstan? 
ti valandų, atėmė sapnuojamą luosybę — nedekįvokie,—tar
navau szeszelui tėvo, ne tamstoms! Laimingas busiu, kuomet 
jus pamesiu! Tylėjo vienok po jos tyrinejanezia ir nuostebin- drauge su- licensu (patentu), 
ga žiutą. Ji pakraipė galvą.

•— Ar tamsta droviesi savo rankos, ar mano? — pfRsžne 
ko, suraukdama antakius.

— C’zion regimai nežino musu .shale —■ han(h\ — 
niyjfo Marvitzas taikinaneziai.

— Matyti! Nu, ar tamstai pakaks mano davadn, 
Czertvan? Ar galėsiu atgauti! savp paveldystę?

— Delei tieaiszku dalyku lai tamsta eina prie savo 
nipotento pono Jazviglo. Tas viską padarys. Pas\ ite 
dvideszimtis metu taukia kas dien pasirengus savo tikrojo 
valdono. Tamsta teiksiesi tikt pažymėti dieną, kurioje, turiu 
iszsiuiti arklus ir karietą? - ■ <

Mergina nusistvere už galvos; nesmagus įspūdžiai iszsyk il,vniku o ne buvo pakvytavntą, te- 
dingo pas ją; akyse jos labai, jautvose ant mislin ir pajau-iat9is*aul<,a in muan ^^'lystę. 
tu dygstaneziu gMv.oje, sužibėjo tartum kibirksztys aukso. . . i

• — Ar girdi, Clarke! Vežysiu asz tavę savo karietoje, pa- 
szersiu asz tavę savo duona, vytuosiu asž tavę po sav.o stogu. 
Girdi! turiu savo žemę ir namą, asz — naszlaite!

— Lyg tau blogai buvo musu.namuose, Irena! paklau.se
rusezeiai Marvitzas. a a.s pa re i kala as (a ifcra.szrna

Zinai, kad jus mvliu kaipo gimines! Bet dar taip asz! VlOIiybeS LietUVllikU 
laiminga! Ar ne taip - Czertvan niekas neatims nuo manęs sa-!0 J)e at<us |)ol.ilit ,|ž
vaaties, nežiurmt ant tiek metu neats.szaukimo? Tunu isztik- i met ,)Į1B |)Uln).1,aH
ro szitame svetimame kraszte szi — tą savo, esnn turtinga? ■ . . ... .. ' z ’ nusiustas ant pažiūros, o dau-
1 uriu tiesą valdyti? - ; . ' r i i i f rr.z . J , -i i, , . glaus ne; tas dalykas yra Tei-’—Žeme, kuri susilaukė savo tikro valdono,dar jau ne- f v v - n. , , . . , , . .kalingas del pared ko.pražus, niekas žodelo neisztars. Duktemirus tėvui paveldžia jo _ -
turtą. Turi, tamsta, shvo pastogę ir duoną, ir turtinga tam- Į “Kft|n ” anglik() 
sta labai. Klausymas kėlu dieiru ir arkuszu popieros! |<a(| gautie'pas

— Bet tuomi tarpu .. . Mllaurla.
— Prsimatysi, tamsta, su Jazvigla'. Sztai jo adresas 

Pavelysi tamsta atsisveikinti. Reikalui atsitikus — 
Vilniaus hotel u je.

— (Jląrke! o mes kur apsigyvęsime?
— Rasi taippal Vilniaus hoteluje — atsake 

rinkdamas pakus. .Pons (’zertvanas neapleis mus

Mahanoy city.: Juozas Miltfuc 
kas.

’ Mahanoy Plane, 
. H

kawicze.
Nanticoke, Pa. 

kewicze.
* Bridgeport, Conn.: J. Bę/.gieila. 
Pittston, Pa.: And. Tepluszi.
Philadelphia, Pa.: Antana Szemi 
Shenandoah, Pa.: Kaziinieriu Ra* 

<lz.ewiez.iu.
Glenlyon’, Pa., 
Shenandoah, Pa 
Shamokin, Pa.: 
union City, Pa,:
Waterburio, Cofl. 
Scranton, Pa.: J. Bajorajti. 
Wilkes’- Barre, Pa.: J. (’zernika.
Pittsburg, Pa.: Wincenta Kudžiu. 
Boston Mass. Fr. Kawalaucka.

Juozapa /\ntski. 
: dona Bobina.
Jos. Aįajaucka 
Juozas Lynion.

J. Danisewieze.
L Bajorajti.

Ūžte

pon

jau

.1 Ant tos vietos yra daug k vai
niku angliku, bet velieziau sa
vo viengenęziui palaik.it, dėlto 

• j ago’k as turėtu ak vatą, tai te
gul konogreieziause . ątsiszau-

po szi tu adrisu.
. Antanas Pajau i s 

Box. 1094
Plymouth Pa.

Luzerne Co.

Kas užnlokiojo už Vienybę Lie

Knigos pargabentos 
isz užmarės, o kuros 
randasy krautuweje 
knigu Juozapo Pauk- 
SZCZib, PLYMOUTH, PA.,

1.) AUKSO At.TOKUS, arba
UISZ ALTINI S 

pujkej apdaryta su kabutę. ♦2,75c.
2.) 'Poke jau kniga prastesniu ap

daru.......... .............................. 12,25 c,

2^“ Kas raszys in inusn Retlystę 
|»su kokiu reikalu, o uores kad jam 

butu atraszyta, tegul atsiunczia mar
kę pacztavą už du centus.

i _ * •
I Q ______

AUKSO AL'l’ORVS pujkej 
apdarytas.............. ..................12,75 c,

4. ) 'Poke jau kn. pratesimi
apdaru........................  12. 25 c

5. ) GARBE, DIEWUJ
ant auksztibeš pujkej apdarita 
su kabute.................... .12,00

v 6.) 'Poke jau su prastesniu 
apdaru...................................11,65 c

WISZKOS loskos'arba wydu- 
tinis AUKSO ALTORUS

ti, 50 c.

mieste.
Irena užrietė pasididžiuojanezei gftl^ą
— Ponas C’zertvanas neiszsižiuro 

žmogaus... Jis norės pamesti mus 
ne?...

Katras Nojui Užsiraszyt

„VIENYBE LIETUVNIKU
i -Ir siųst pinigus už ję, tegul 

amerikonas, . eina pas:
svetimame ,jEIUKV CiTY ;

Baltimore, M 
Zelegiri.

Cjih’-ago, III.:
Szpakewieze.

Cleveland, Omo.: 
Raczunai -

Grand Ravid4s. Mieli.
Bagdonawicze.

8. ) GIESMORIUS arba
KANTICZKA . ................

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

,10.) HISTORIJE SENO ir 
Naujo' ižstatimo.......... .  o50

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

11 ,oo.

c

c

Raszkauekas.
). : Kazimiera

ant prielankaus mums 
kuo įveikiausei, ar gi

Bartlnniieju

Franciszku

- Mat ijosziu

1)0 karalaus pawydato kantycz- 
ku ir te j p dydelos.......... o75 c. •

13. ) MENUO Szwencziausios
Marijos Panos....... 1 30 et.

14. ) IZGULDIMAS nati
niu szwentiu iabaj naudinga 
knigele........ .................. o25 c.

15. ) GIWEN1MAS SZW.
MARYJOS P.......‘................ o30c.

16. ) WADOWAS in Dangų. o50c

paklau.se
palaik.it


• I

Lietu vniku .. / 13
17.) PEKLA su GIESMĖMIS 

druczej abdarita................ *... 1,(35 c.
.18.) MOKSLAS RIMO 

Kataliku.....................................o75 c.
19. ) Z1NK apie gidima ligu *

kūno ir duszios apie lutery ir 
KALW1NA.............. .. 1,00

20. ) PALANGES JfJZE,
linksmi skajtiinaj. ............. o40,c.

' 21.) KALENDORIUS ant i
1889 meto ,, ,; „ „ „ 02.5 m

. 22. | IsALENDORlUS ant
A, 1890 mdtu ,, „ . ,, 25 c.

23. ) Tulmmla židu 1(1 ct.
24. ) Sopulej Motinos Diewo 25 ct.
25. ) Kajp Suinneine nuspa-

kajiti ,,. ,, w ‘ el.
• 26.) Giveniimts Benedikto

Labro ,, i 15 cl,
27 ) Prisygatavojimas ant

smerties •„ ,, 65 ctd
28 ) Draugija del iszluosavi-

ma dusziu ,, ,, ,, 10 ct.
29. ) Giwenimaj . szventuju 

ant vysu metu kežuos dienos
•• y

pirma dalis ,, ,, ,, 80 ct.'
30. ) Sopulej Jėzaus Chris-

taus ,, ,, ,, 2o ct.
31 1 Garsas-ape bajsibe Die

vo sūdo ,, ,, 50 ct.
32. ) Jėzau mano atpirktojau 5 ct.
33. ) Kalinis Dievvi'ązkas , 5 ct.
31.) Diewas mano ir vyskas

mano ,, ,, ,, 10 ct.
35. ) Girtibe 10 ct.
36. ) APLANKOMAS SS. .

SAKRAMENTO;.,.  ........ o25 c.
37. ) Ižguldimas LITAN10S

^SZ. MARYJOS P.................... o25 c
38. ) PAWEJKSLAS 1ZGĄ-

N1 TOJ AUS su pujke maldele o5 c.
39. ) SZ. PANA MARYJA

Szidlawos su maldele.............. o5 c.
40. ) PAAVEJKSLAS SZ. P.

MARYJOS su maldele.......... o5 c
Daugi be wysokiu a. b rožei u 

su maldelėm po penkis centus.

Locnos drukarnes. ‘U?
1.) Misterijų gražios Katrų- 
kos ir jos wysoįi atšytyki 
maj. ,, ,, ,, ,, ,, 10 ct

‘ 2.) Sumyszymas arba bajme 
tūry dydeiles akis Tykia tejsy- 
be isz Suwalku Gubcrni- 
jos. ,, ,, ,( ,, ,, ,, 1 act,
3. ) Konsty tuvyje del darbini-
ku. ,, ,, ,, ,, ,, ,, 1 Oct.
4. ) M istorijų apie gražu Mage-
lona, duktery k arai aus isz Nc- 
apolo ir apie Petrą karėj wi 
grata. ., „ ., -10 d.

5. ) Užsystanavvik ant to ge
h o o ' d n n OO. Ct.

6. ) Atsitikymaj ant žengęs ir 
vvandenio. ., ,, ,, ,, 10 ct.
7. ) Du pujl^uš apraszimaj 
apie nedori be žido ir pykta 
auginimą wajku. ., ,, 1,00
8. ) Pujkus apraszimas ape
Lietu wa, ,, *,, 1,00
9. ) Misterija o slawnim ry-
czerzu ,, ,, ,, ,, 5 ct.
10. ) Misteria o slavnelio Riti-
Dl. n o 6 n n
1 1 ) Namelis Pustclniko Pa- 
raszitas del pu j kiti Lietuw- 
nikų.. ,, „ „ ,, ,, 75 ct.- 
1^.) Apieka Diewo apraszi- 

rpias isz padawimo XVIII. 
amžio. ,, ,, * ,, s, $1,00.
13. ) Senowes Apraszimas apie 
Du-ktery FilipodCarejwio 50c.
14. ) Juozapas Koniuszewskis, 
arba kankinimas Unijotu po 
waldže inaskolaus. ,, 50 ct.
15. ) Kalendoms su pasakoms, 
liistoryjoms ir dajnonis. 25 ct.
16. ) Szwiesa Diewo ,,- 65 c.
17. ) RinaldaTlinaldinas$l,50.
18. ) Dajnos isz wysiir surink
tos. ,, . ę, ,, ,, <5c.
19. ) Nodoribes Rimo Ciesorių 
liistorijc isz lajko ponawoimo 
Nerono ,, ,, ,, ,, . 80 c.
20. ) Pujkus apraszimaj Tyk- 
kr u atsytikimu isz ezesu a vaj
uos 1863 m. kasztuojc 40 ct.
21. ) 'Witas ir Korynna, Įlįsto
je • isz lajko persekioimo 
Bąžniczios Szwentos per 
Deoklecyana ,, ,, 95 ct.,
22. ) Misterijų isz lajko Pran- 
cuzkos wajnos Afrykoj 30 ct.
23. ) Prawadnikas angelskos 
kalbos atidarytas ,, ,, $1,25 
o ne atidarytas ,, ,f $1,00.
24. ) Jurgis Miloslawkis, 80 ct.
25. ) Boleslawas arba antra 
dalis Gcnowefos ,, ,, .”>0 ct.

Sylvestras Kolitą!
Užlaiko' li.etux iszk.'i Karczenuį ir 

Restauraciję, kur randasi teiposgi ir 
bilardns d<4 zobovos. Galima «faut 
tenai pigei ir gardžei iszsigiart ir 
užvalgyt, kas nori datyrl tai tegul 
nueina po;

JVr; l)'21 .Baltimore Btr.y

13(I7.,W. micatc Baltimore, Ml

Knigos M a i d u
ZESZitolszios

Kokiu tiktaj nerytu knigu 
ar taj maldų ar kitokiu taj 
szaukites tiesiok pas K. Žale- 
giri, >Vr. .?/.7 J/amt re r Street, 
!>(tltunor(\ J/. /A Ira taj ge
ras ir tejsyngas wiraS ir dyde’- 
lys įirietelis Lietuwniku.
------ -------------------------------------------- »M,._ J __ .-J

WYNCENT0 SZMERAUCKO 
ant uliezos

CAPOUSE, 849 AVE; PINEBRUK
SCRANTON E, PA.

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

Tykras Lhtitwyszkas

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

Szipkortes iszpirkt, arba 
g^įb-pViiigus nusiunst in Euro

pa ir in kitas dalys svieto,

Joną Mieldaži
Shenandoah, Pa.,

5JCŠ5uSztaj brolej

Wincenta-Bobina

svirnas žmogus.
J o

Juoz. Wroblauckas,
Lietuwyszkas Dziegornikas,
l’ardavikas vvsokiu auksiniu ir 

sydabryniu dajktu, kajpo taj: Žiedu, 
Dziegorelu, Špilkų, Lenciugelu ir 
t. t. Pakol ejsj te pas svetimgencziuS 
atejkite pas* mane:

Centre Avė.
^tulžios iia/t naumituse Blį/moalk.
Kur vyska gera j ir pyge j galite 
.pirkt, ir d^iegurclua geroj pataj^au.

W. Slominskiene 
679 Milwaukee Ave.

’ Chicago, III. 
Padmxlu del žinęs wysu lietu- 
wvszku Draugistiu kad mario krau- 
tuweje randasy wysoki dajktaj koki 
tik rejkalingi del draugistiu kajpo 
taj: |
Karūnos su patronudraugistes 

J uostos^
Ženklą j ant krutinės (szar- 

s fos.)
; Kwietkos

Paikos del marszol- 
ku, etc.

ka nopigause. Apsleluotus dajktus 
tejsinga j padarau ir iszgerauso tawo- 
ro. Per septiniolika metu tuo tiktaj 
esu užsvemus ir vysos draugistes del 
kuriu dyrbau vysokius dajktus mano 
darbo ne pejke.

W.' Slominskiene,
6 79 AI I L W A U K EE Aa EN U E

Cl^.iosbg’o, 111.-

1,1 ETŲ WYSZKAS

Kūrentu del zobowos atejgiu 
randasy Bylardasir Wargotiaj 
uit kuriu grajina dieze pasam- 

<li(y muzykantaj.
Del to kas nor\tetų pralojai links* 

mii j lajka ir atsvgert gardaus Alaus, 
Ai ielkeles paimkit gm u Uvgaru.

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

St. Ramanaucka
i 91 E. Main 8tr. Plymouth Pa.



Vienibe

P'MTTKSZTIB
LankiszkasAgentas Lietuwiszkas

£<>ri u

>as mane

eusm

.$19.00 
. $22.50 
$26.00

Ml

3.) Zloty 'OljLarz czyli zbior 
naboZeiistw dla clirzescian i

l> ‘ I

katolikow...............  1,30 ct.

Liskwysskas ir Leakisskas
L O LVE _Z3 

(G ROC URYS)

Lenkiszkas K r o m a s 
Badzewicze. r * ■

CENTER Str. Shenandoah, Pa. 
1 ‘ ‘ 

itunku MlhTU dydele krautu we, tejp< 
umpiu, Deszrelu rukitu, Cukraus, Kawo

s z w i e i j u T a w o r u.
1 "** i A V

Teipo gU parduoda ^Szipkortes ing 
\ysas dalis svieto, ant grejcziausiu ir 

r grejcziausiu AKUOTU.
£•’ . Iszmaino \ isokius piningus o ir nu- 
SViunczc ing uziuare tiesiok in natinis 
įį greit ir pigci. > ■

Butkiewicziu.

Pigiausi vieta \ įsame miestu ant pirkimo* drapanu dcl 
'yru; \ įtikinu u: vaiku, dėlto kad jie visųta v orų perk:į ne ant 
Įmigo liktai už piningus.

Turime didziaibi skyrių, visokiu kepurių, skrybelu, czebutu, czeveryku 
ir s/.luru, ateikite o datirkite. '

Geri maininei tzebatai už * 125 < t.
i’orą <laild szvehtadieniiiiu c/.vbatu ' " 150’

Cziene Szipkorcziu.
I s z E u r o p os i Am e r y 
Isz Liverpool, Glasgow, Queens rows, Belfast, London 
Jsz Hamburg, Amsterdam. Rotterdam', Havreor Bremen 
Ant gerausu akr,otu isz Bremen in New yorka. 
Isz Antwekpo in New York a................... ..
Isz Antwekpo in Piiilapelpiue. ,
Isz B remo. in Baltimore. . ..............;..................’. .

isz Amery k o s
Isz New Yoked in Bremen. .....
Isz,Pin LA DELIUI IOS ill II AM BO KU A
Isz New Yokko in Antwekpa ... .
Isz Bal rimores in Brema . . .t. . .
jzs iVce’ I'o/'X'o in Liverpool, (i Llsf/bin, Hcl/'ast, London . . . . $ 19.00

zeiistwa dla mlodzicžy katolic- 
kmj. . . .„..........     70 ct
5.) Wyborek nabozeiistwa dlr 
nitodziežv katolickiei. . 50 ct

Lankiszkos knigos 
maldų, pargabentos 
isz užmarės.
I.) Wcstulmicnic duszy pobo- 
zncj.. zbior nabozciistw i pics- 
n i z pfzydanicui Drogi krzyžo- 
w<d, Gorzkich žali i nsahnow

2.) (nos ,^y n,ogar hey, najmsiy 
ni swiata togo jęezųctj, t.'j na 
božuc duaz v clirzvšuiantkic i ruz

įC^-Prusyszkajs gereusejs akrotajs. Sun- 
cze pynigus in vVysas szalis swieto, o tej- 
pošfgi ir iszmajno kajpo maskoliszkiis, 
prusisskus, austryj okiszkus, Francuzysz- 

kus ir t.ct.

rduoda. icjposgi wysoKiu cejkiu Z^ie 
ysko, ko tik rejkalaujesy.
lBAKAS! tu he tririu, ale oatis rukito

. * * »

L^'Ualima tejpos-gl pas mane gautis pirkt • 
ųr grejezeusiu akrotu. Pabandikite pyrma atejtie 
»akt>lej ejsytc pas koki aincTykona. ,

Charles Radziewicziu,

Sakant, v isns tavorus geras ir galimas palikt kožiiam 
nios kaip kituose kremuose, visam miešti 
įmegykile, o busite kantan/i, tiktfu ne

'buri wvsokiu <
V <-

sgi mesti wysokiu b 
Arbatos ir wysko l 
vvoira ir k a pigiause 

lu ir

F / ■
9

1
I

rV Į
\

■
. * •

f
j

i ‘ .1 v t

v



Lietuvniku

UZEJGA

KINGSTON

krautuwes

Kingslone. Pa

tianai možna rast

Simonas Seliarlin 
įC^Fabrykantas

Arielka wysokiu,
Ataus gardaus.

Wino wyšokio,
Cygaru ir t.

Atejk Broli pamatikc
Ir to wysko pabandikic

itariaiises
BaiiKierius

WIL KE S r- B A R R E , P a .
Ižduoda szifkortes ant wysokiu akrotu ir iir‘wysas

isz JAirKjjos parga 
indis tejp swejkas 

kosuli

lift ■>>
Polski, Slovenski i Litewski

^^sokiu waigoinu (.lajktu It 
l\lyhli, KaO'os, Arbatos ir Des; 
tyk rejk dd užlajkimo buwimb 

134 Plymouth, Pa.,

Wilkes-Barre 
y.'į^'Ten možna 

, rio isz

1 )ei wuubtimo (žaži\\ uimu.) 1 ’anieoikit • * • • •wiena karta pirkt nog jo, taj putam 
niekur kitur n,e jeszkusvt.
110 Division Str. Ai"’ ) orZ-.

UŽEJGA gereuse dd Ln:1 
WN1KU. pas

Juozd Zablacka
MAHANOY CITY

Randasy gera' ARIELKA
ALUS ir vvrsoki Likierd

Wiraj! duodam jum žino, ’*
pacztawu Szifu, už pigeuso preke, t parduodam S/ifkurU s, aut wy.su 
lej gaut in 15 dienu, musu kauti, pypig-ns, k/itruos jie u prietc- 
ir lankiszkaj, at.ejkite ir matikite. kad in',y<) sir,vszneket ii* tuwyszkaj 
name tejsyngaj ir grąžoj, megikite o nesv;<„0 su ap;,v<.jT
datų'tikictus ant wysu geležiniu kolų Arnėryt. , _ l\>jp(.;,.gi j.arduu-

KANTOR AS MUSU HAMBURGd’T'

* S. L HciEclimaiiD) Teilfeld Str. A 1OKIS

dalis EUROPOS. Suncze pynigus tiesog in NAMUS.
Galima pas ji pbsydet ]>ynigus, už kuruos duoda procento £3,00 už 

sziinta ant metu.
Lletuwypz.kttj, Lenkiez.kaj Ir Ungarakaj gali Biieyflziieket, ba prilaiko lain (ikrus žmonis.

No užmirszkite ipacz tie ka giwenato arti to miestu.

Wilkes-Barre Deposit Savings BANK

„„■J.U!,-*»■ -; 1 . ■■

Ati isrrj Ao no siiu amu

——— Maszynu —--
o tejpos gi už «Rt‘k n i nu <>j<> NAM! Sir "įsokiua 

J* A.J K'I'I s n<> ugnies

GE1 DWllIAM, agentas.
.VIAIN Str. Plymouth, Pa

■ " BROLE J ! . ■
Atwaziawia in WILKSBERY. dkit0

Kosciuszko Hotel, pas Juozapa Czernika 
kuris duoda pri(‘tdikzka rodą. Tdposgi i 
wysbkib gorimo kokio tik žmogus rejkaiauje,

Tejposgi, ižduoda Szypkortes ant geriausiu akrdtu

11 S- CglXi.Gul St.

wy.su


16 Vienybe *
ooooooc>oo<5ooooooooooc>oo 0^0 0

SFyVUSTUVE?o • u

Vienybeš Lietuvniku
o 
o 1 o
o 

gali spaudinti viską, kas tik ino 
DOCNOS MASZINOS; L1TARU0

o 
o co
o
O
o 
o
o
O. 
o
o

’o
»o
°.
o

O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

0darbą jos priguli, yr
o visokiu dalele daugybe, drukavojesi apdrt

„Vienybes Lietuvniku,”
o visokios konstitucyjos, knigos del drau- 
"gyscziu, apgarsynimus,. tykietus gromatas
O 
o 
o 
O 
o

o

praszanczias ant veseilos ir 1.1.
--------- Visokiuose liežius iuo.se, kaipo tai: -

i»-------------------------------------------------------------------------------J • . 1

Lietuviszkai, lenkiszkai, . angelskai, vo 
kiszkai, maskoliszkai, italijonyszkai, prau

. cuziszkai ir 1.1. -

»> . ........ .................... MBiwnw wwww!«!..—■ ..— nw I M.........................

KOTELIS
6 ANDRIEJAUS STANKEWICZEUS

Ant uliczes MAIN, SHENANDOAH,
T’ujkeuse užejga del LlETUVi NIKU o gėrimu no rejko gRid,4 ba patįs 

giresy isz satvo gerumo. Kozniis wienai atlankikity, o' to wysko1 pabandi 

kite. f

Dydele Krautuwe pujki.u irpygiu GRABU,

re j kės ka isz to tlaliko, \vdij-
atcjkitc pas sawo wiengciity o m* pas s\\ eti.mgcnczip,^,-

o na s

■ 'A

ANT. P A J AVIS
orios lf Pu.ikiausiu 'r <lrucziausiO EA.JVYU, ė 
jr •.il!,,s'g'7p'Iu iiu.siut.pyNY.H s in

t^T0, tūry kiek PYN1GU, o norotiA^juos patalpint saugio wie 

toje kad jam ne pražūtu, tegul patalpina pas mane BANKO J E. ,
Tejpos gt randaay dydele zopostio wysoklu pyningn del iflz.inajnhnc^ kajpo taj: Ku^Joa r.UB 

LE.J, I’ruayazkoe mahkos, Au»tryjokl»z.klį«i’i.DXNA r, Francuz.yszki riuNKp ir t. t.
Jago katras ateywei* li»z užmarės PY NI SUL'S, tuos tejpoa gi periuĄjnau ant amerykanlekii.
Suuczu pyningua ta vrysas dalis swieto tiesog in namus.

druczeusu LAJWU.

žalu EUROPOS.
ng namus.

Prretain ta’ ra 
ka tik namuose, , . .

■ Urebuziu ir wysoktu marszkiniu: 
žiu*,». ■ Darbu
linui gaut., , .* y.žinyrszkil
, r A u meras 13Mai i

isz wysti 
E L kopa tiesiog

žodžiu kalbiit wysko ga-

111 <111 < >

Shenandoah Pa!.

1 2S ir 130 Main str. PLYv------- -------—-- --------

žkas Kremas,Pirmutinis Lietų
Groceries) PITTSTONE, pripit41* ko J"’ geriause parsiduoda pigoj ir 
gi ir drapanos del darbi nink Par(,uo,lu Abrozus szw., knigas maldų 
teisingai. •• primenu ir ta ai1^ M* liaU.Jtt. ir druriausiu hijvvu.

Tiktaj ne užmirszkite/lilU MAIN Jtr. PITTSTON, PA,

marszkiniu
wylnoniu 

audekliniu WįUI&n80A-& ir Bita
210 J/last Market Str.

eysoįilii dajkln kokiu tik žmoguj p^lrejkė.
ljf/~ Gaudytu pas—f

Chas. CASPER & Son
10:5 nokti iamptoN su-, i walgomu ir kitonisz-
Wilkes-Barre

gaut ka no gereusiu 
ir szAviežcusiu taworu

* • *

. v

ra. ku dąjktu




