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V ienybe

Jsz. Lietuvos
■i J 9

Plymuoth, 18 Kovo.
. Gadyne,, kurioje gyvename,

yra kupina nesitiketiniausiu |• psitrilnkę bek|jMitont vi
nusidavimu. Kas galėjo »>• |sįokQs nemoraliszkiausio. budo 
apeti perversmę Brazrhjos, kur; naujieDa8i „usid.iodancziip 
faio tvku ir ant- pažiūros ge-l, . __  L___  .......
rai VISKUS OUVO, jogei- avėjusį Lietuviu Aplei-
žinioms niekas czion nenorėjo, dž;ant kitkiį> I
tikėti. \ lenok monarchija. , ... i "

laivines draugystes', kurios da
ro dar atsakanczius del to pri
sirengimus. | '

— Montreal mieste isitaisiu- 
si lyga labai kruta, idant 
sz i m t m e t i n i o a p v ai k szez i o j i mo 
"apskelbimo vai ny bes Suv.

y isz k u kėlu. Ar szaip ar ki-

pie permainymą polytikos ca
ro vargu gali būti ir szneka, 
nes jeigu ant Rusijos sosto ne 
sėdėtu despotas, tau Rusija 
palau tu būti Rusija. Dar ne. 
vienas nihilistas pralibs kraų-

tape Migimuvu U .epuuiiKu bėgusiu nuo savo vyru-su ki- L °, . c 1 -°- teigtu. Kas užgins jogei Ka- tj> . . . į uzio|lai “ abejones po visasy.e-
.uoloje -tai negali nusiduoti. lul ‘laipt, mX. Czion isz j “T, l7°dlU’ ‘f“1’' ilt*,buS

. Toks pat judėjimas ant saW t()kiu jau hivkas ^"ntmetuno . ap-
-- • -i • >. . .4.. . .... . ,1,. vaikszczioiinio apskelbimo

nesidyvija, vienok labai nes- ' 1
magu yra girdėti, jogei ,,ame-'J 
rikoniszku mada“ randa jau 1

*’ sau dirvą ir musu Lietuvoje, i 
instaQiausia, toje'

carybę. Vienok isz kitos pu
ses neturime nei ant valandos 
ųžmirszti tai, jogei gyvename

A tekąs negali ginczyti už 
sziądykszti stovi ir kitu val
stijų,— gyvename gadynėje, 

. kurioje dideles atmainos ant o(pu, 
1 žiames tiegiasi. Visos tautos jo3 Jalyje 

ruosziasi, idant toji ateisimi. 2lmail!Įlt. 
ezioji v.esuĮa neužkluptu jas Taip H1Uln8 
nepasirengusias, idant kuomi • - L imu
daugiausei kožna dėt savęs pa |^u^.u

•. tiesas, kifrias,

si nusidavimai eina vienas pas
kui kitą, o dėlto ir atmaina 
Rusijoje gali nusiduoti visai

falnybes Suv. Valstijų 1892-
mieste Chicago, 1903 m. ture-
sime kitą parodą, nesą tame J netikėtinai.

metu,'
Suv. naujienos nepalauj.a ėję. 

. I 1 ••

~ Sziurpuleis peri.manczios 
Po 

Mm ...vyu]5>įjjll atpirko nuo Prancu-1baisingu atsitikimu rangleka- 
i 1|) ‘sz;CUzijos taip vadinamą LousianosIsyklese Wilkes-Barre ir Mt. 

pianesza isz va , (el.įĮOI jj.į Tasai plotas api-1 Carmel, pareina- dar i baisias- 
dos tokią žmę: .-p . l. . l. _r ... /A ..• J' ma sziądien valstijas Misouri, Į nes žinios isz v ai įjos (Angli

ni ir«mes ie- i i- > * Louisįina, Arkansas, Iowa,'ja), kur 300 aglekasiu gyvi i
savo tautiszkas--. -lltnoMnvQ- ‘ ni Minnesota, siaurinę ir pietį ! grabą palaidoti tape. Kas

nrno-ai nfpiim J < . • . ne Dakota, Nebraska, didės- • pasakys, kad anglekasio dar-piogąi atėjus, .)ame laike kaip su sava C irv- ? , ,. . !t J ..° , .

mete sukaks szimtas

kimo tosios vėtros? —Skaudu 
prisipažinti, mes nieko nevei*

veūti; ir idant iszsigelbvti nuo, 
imo vyresniojo, tasai

savo broli, ką ir isz tikro vie

jimo stotiesi už savo** tiesas, j 
kada tam tikra valanda’ isz- 
musz, mes mokinamesi tik ko- • 
lotiesi vienos kitą paskubiniau-, — Kaip pranešta lenkisz

„Kraj“ Vilniuje ■ d*ar

: Kur dingo senovės do- O

meje, kurios- gyventojai visa
dos puriame tiesas nuskriau-, ja, perveiženti pragramHs ru

lorado valstijos, tris dalis Ida- turėti ji. Tai dedasi ^emęse, 
ho teritorijos ir Męntaną.. kurios taip gnrsei girasi savo 
Szimtmeti’ni paminėjimą to- ! apginaneziomis (protective) 
kio svarbaus^ nusida^imij be darbinjuką geradejystemis. 
abejones amerikonai szvęs su — Polariszka ekspedicija, 
įtaisymu visasx itienes parodos! karsztai pereiniama per Au- 
ir toji b« abejones turės vietą i stralieczius, iszkelaus turbut 

vasaroje 1891 m. po vado
vyste prof. Nordenskioldo.blausiu ir, didžiaUsiu vidurį-

' to.

• Mes-
J J vii * Vjv» XXI Ii V Į/a Vbl

gi isz tos luošy bes ne itikt kad inauju3 pragumus sumaskola*
nesinaudojame, bet dar; jeigu 
kas g'-ro ir daroma y/a, kaip

riu czion ant mislies Baltinio

Pasirodo isz to kad mes, bu • 
darni dar kudikeis, nemokant 

. naudotieji geradejysterais, ko* 
kias tiesos szios žiames mums 
suteikia. Pasirodo, kad delj

1 iszkoji Geogrąpiszkoji Drau
gyste^ Viktorijos Karaliszkoji 
Draugyste ir baronas Oscar 
Dickson isz Gotheiiburgo-, ku
ris jau daug padaręs yra dėt 
polariszku isztyrinejimu.

— Vokiszkasis gydytojas, 
Dr Know, atrastoj as ąntipi- 
rino, pasakojama, padaręs su 
viražu m milij/ną dorei u par 
davinėdamas - gydyklę nuo 
g<f>po- ,

— Prisitaisymai yra daromi 
tarp Vokietijos klepikalu dėt 

metines

j baimes, nes dabar jau ruo- 
;sziasi apie jo kaili moterys 
liūtai nepaslaptingai, bet at- 
varai ir drąsei/ Kaip perei- 

_ . . i * jtamVj numeryje praneszertie,
X8Z IxllUl. -jis gavo gromutą nuo Cebriko ’

— Emigracija ' Suv.- Vai- vosjis'.gerai supranta, jogei su 
stijose prasidėjus nuo naujit moterimis vargu baikauti,dėlto 
melu prasidedi! didintiesi. Pe- toji gromata padare jam daug 
reitą menesi i Castle Gardeipą baimes Paprastomis paseko 
New Yorke iszlipo 14,238 a mis tosios gromatos bus tar, 
šabu, o nuo 1 Sausio r-z. ui. jogėi paslapczioji policija

vymo musu!

per jauni dar iszviso 22,238.
esame. Kas bus Jeigu viesulą 

• užklups mus tokeis kudi- 
• keis?. .. .

. Palydinant su kils aut kojų, surasztavosdau apvaikszcziojiino 78 
pereitu metu iszbpo 4.256 a*a geli asabu, iszras jas kaltomis gimimo dienos IL-rro Windt

kiek galima tik»-tiefi,„emigra neiženkio Kaltas .negulimu bus stago, kuriame B 
cija szitame mete bus labui iszru?>ti. tai valdžia duos nuli atrandu veną &avę 
didelo, toki numanymą t’uri ir rudą su jomis udminutraty* uiuką. Negali buL didesnio

1
*



Lietuvniku
J 1

skirtumo ant svietd, kaip 
tuodu žmones; viepus i 
niszko sudėjimo, su storu 
sium balsu ir sunkia

szi- • I is Amęrika“ 
ilži-! Sliemindoahm i- 
gar- Į įsi kisziiuu kum 

l eisena,; perstojo iszeiti.

iszszleinanl is į kiinas prietikiu mažai rupi —\ 
priežasties Rusija griebėsi prie senosios. 
Wolanskio i savo praktikos; iszsiunte iu

Yra- viltisj Ameriką ^guuja nusamdytoj

Tadcnszas Kascanszka
AMERIKOJE.

parinktu iszj augsztes 'm.
noje ir czebatuotas; kitas-gi miszimas pasibaigs i 
pasenęs neūžauga, kuprotąsias vel-ii 
su bjauriu, vienok ‘iszmintin I — Ri 
gu veidu*, vaiideniuotomis a žiameje 
kįilnis, visuomet po mėlynais pranesz

ifos ,, 11 <Mia I d‘1 
o kilk užgahiiii 

akiiloreis paslėptomis, su ne- žinia, apturėta isz Londono, 
gražia.beveik be d^mtu.burna., būtent Rusija iszsumt nsi yra j

* -f 1 1 ' • z < t f . . . . . d

draugyste, kuri imsianti isz- kės 
dirbinėti del kurianium gazą- czion

if aza

o
tai dar su

ali i

ėdi ninku.

to regiamos visur.

n i uju

4 i . . .os agentai vainoję i dzion platintu gražiausias 
iiias apie Rusiją. IJžim 
mas nenusidave szituomi sy-i

Kascziuszka 
ojo -ant amerikoniszkos 

idant: žiames, neturėdamas czion nei 
ži vieno pažinstamo, be jokiu re- 

' i i • - o..

• b use

planus valdžios, dėlto tie a- dėlto gi ilgai nemislydamas, 
gontai nieko czion negales pa ! nuėjo tiesiog pas ji, pasitikė

jau yra'damas, jogei tas žmogus pa- 
Į lengvins jamdstoti i kariumenę. 

menesiu — Kas ' esi ir ko reikalaujiJ au

neturėjo J Apart kitko delegatai \ isu x

sijos. Rusiszkoji valdžia vi 
sus pėdsakus savo l^rbarys

'Lie samdininkai i

, ir Europa ■ i r

ir mok
•ie. užsi

krantui iki

'nežiūrint ant dą

‘ežiam u szitame

nauju szimtu. Szito< naujo 
karczemos padidino yisuonm

, o kurie nenorėjo 
z.kuiu rubbi. tuo

dideli ameriko- 
d i nuo lediniu

tauja didelis judėjimas; žino . 
nes nori numesti nuo savęs 
Szpanijos jungą ir susivieny

— Pulkauninkas Perry S 
mth, gerai žinomas korės

A H »osier in lt issia“

b i ti

§30.000' - §50,OHO. Žinoma j teisingomis 
kad tokiose aplinkybėse yra kutinės bar 
labai sunku tiems, kurie lai- tie jau tape

ne-
■vo rusiszkos armijos, jo ke. 
1-,įlieja po Sibereją ateinat!

dėlto, idant šutei

. -- -Laike paskutines de be jas 
szimties .jnetu iszemigravojo [siszko

jimo ir apgarsįnimo žmonėms

10,000 a šabu. ' Suy.

Kenan. Ru jSiiv. Valstijų ir visam svietui 
iszgirdusi a- 
a pirmiausei 

nutraukimu
ikliu.

vartoms! sziadien
O V

d imu K roką ve,
ten koncertus,

su
Atidaro jis j uždrausianti tolesnius Kenano 

deklamacijas,' skaitymus'apie Si berija.' Kuo- 
*■ T ) 1 i ’ ’ ■ J • 1 1 • 1 • • •

ne ! res pranesza, jogei esanti ta 
me mieste lietm iszl

I dienine mokslaine busianti

net ir plojimus 
y\ n<d;is, rodantis 
atgabeno jame net rekomen- ;

klausytoju, j tokiais bauginimais t’kt apjuo 
phonograpa,, k;) viso svieto ant savęs už- 

kmerikoie vra u «.nes

— Telegramas isz 
burgo laikrasztyje

: pranesza, jogei ras?

Peter- 
Times“ 
s apie

ir .norėdama
v i i Q

- Rusiniszkasis aclelrasz* Suvien.

, vienok yra 
, jogei! rodomas tikt-prie valdžios'sto- 
uutrau- vmeziams fasabems.

klausia Fronklinas, kada 
i anas persistatė. — Esmi 
scziuszka, pribuvau isz Lie- 
os (ar tik ne’Lenkijos 1),

įtikauti. — Ar turi tamsta re

ne ėmiau su savimi. Turiu

dymo, noriu 
komendavoti 
mokslu, •tie 
geriaus gali 
gražiausios o

manę ant iszban- 
tamstoms užsire-

daigiai mislyju 
perkanoti, kaip 

rekomendavones.

persiludyjimai ant daugele

(

tai,\tsake Ka>cziuszka, vie 
nok neužmirszkie, jogei esmi

jau užtenka dėt atmetimo visu

visuomet tarnavo reikalui val

Visi atsakymai Kascziusz 
kos, kaip matome, bu\o trum
pi, bet tvirti, kaipo žmogaus, 
kuris nemoka žodžeis sa\ę gir*

ginklu parodiuti. 4/ažiuo ir 
Franklinas isz karto su ko- 
kiuomi žmogumi turi dafeba, 
pradėjo klausinėti Kascziusz* 
kos jau ne mažmožiu, paly-



Vienybe
■ II .................

kaip Europa mislyjanti apie prigavikai. b 
Ameriką o i patingai kokią dar ir tai, jogei Kascžiuszku džioje. Dėlto-tai, pilnas vii-

VVasliingtonas rodą generolu 
ir ant tos, rodos tape Sutartas

iiž vahA'bę ir nepriegulmę, ar 
yra \ iltis ant jos pagelbės 
ir t. t. ' *

Atsakinėdamas ant to vis
ko, pridūrė, jogei noris isz<

Franklinas -nusiszypso- 
p atsake: ,,Idant ekza-

niinavoti, reikia ickzaminato. 
riu, o tiijru tai mes ir neturime 
Philadephijoje; z gyventojai

. kiautojią nuturincžiu iszmany- 
mo apie augsztesniuą mokslus.

1 Bet gi,vzion yra vienas, kuris

rasi jau tas turės būti tavo 
ekzaminatoriuini. ■' Bet tai 
mažmožis; jeigu isztikro- esi 
gabus, tai juo gerinus del mu
su reikalo; iki sziol man vi-

iszsl tikėjimą

czion pabncziavo jo galvą —• 
jogei padarei labai rieiszmin- 
tingai, pas i leisdafh as už 2

f.

užkaito delęi žodžiu Frankli-' 
no, kuris tai matydamas su-

•adzioje 
neužgi

jus buvo opą apturėta p< 
Brooklyn‘u, dėjosi tai ,laike 
kuomet Anglai užėmė Nev 
\ . i i i . • •.. j

Amerikonu, laike, kuomet ko- 
žnas tikrai mylintis savo žemę 
isztik’ruju abejojo apie gero

Kongresas
O

žiames.
mas, idant reikalai dar labjaus

mi veikiausei, idant ten iszsi- 
rūpintu pagelbą. Bet Fran
klinas buvo anuoju ricuUy ku-1 
ris žinojo truputi geometrijos,! 
ir pirm sėdimo 2-S d. Spalinio! 
ant laivo, idant nuplaukti i>z 
Thiladelphijos i Paryžių, pas-į 
kyre ji kongresas ekzamina- 
voti musu Kascziuszka. Ek-

tritukdamasjs per Brimswik, 
Princetown ir Trenton ant ki-

• 6 « • • - .1

mas ir apsunkindamas paraikė

lains dar daug reikėjo darbo

ant d vases gyventojai priima

isztrauke 2?400 kareiviu ir 20 
kanuolu, temstant turėjo pra
sidedi persikejymas ant kito 
kranto upes. lazduodamas isa

k ■ •

ksti ant rytojaus Trentone. 
Kokūnda vienok neiszsipilde, 
nes tiisztas ižas ant upes taip 
apsunkino persikėlimą, jogei

tai buvo girdėti Washingto 'dasigavo ant kito kranto. Ne- 
nui, parodo tai aiszkei jo gro- buvo laiko del atilsio, neš jau 
matą i broli:,, Tarp mudvie- tarp septintos ir asztuntos isz 
ju sznekant, ledijame esame ryto susitiko .Washingond ka- 
padėjime, ne isz baimes priešzkreivei su Anglu, pulkais. A-

kad tojai Anglai neiJztaike; naudoda-. 
enn- miesi tuomi, Amerikonai vie-

prie neprietely. Hess u, pribuvusiu czion tar

musu Įutsisekimą!! Persike- vienok ant vieno apsiaupimo,

į. I nuskandino, o isz dalies sude
gino visus p,ergus, koktai Ang
lai matydami dideli sunkumą, 

Kas'cžiuszkos, nesą kongresas, pcrsigavimo ant. kitos puses:
',,i ■ . • . . _ . i i . • J*. *.

užgriebė Amerikonai dar visą *

'duoti, Fra 
pasikaki nęs

kei nusi .
•uvo labai 
atsak viliu

i.

150(1 vyru pagriebė tūkstanti 
, i nelaisvęliekanos didžiausia- 
me sumiszime kure i Borden- 
town‘ą. '/

szkai

riausei po ranka, 
isz- vilkindamas nei

To k tai ne

shingtonas tuoj aus prisako 
sugrinžti ant kito kranto upes, 
balinėjo idant prieszas nesusi-

— Suprantu tavo, .karszta- ku
me užsidegime pamirszai apie jau apie užėmimo New Yorko 
tą s\arbii menknieki, kuri ne- anglais; po N<w Yorko pasi-

atsitikimu.

kas ir karalays Jurgio agen
tas. Aut sąvo atsak^yio pers
tatys! u t’avę kongresui1’.-

Kas'sziek-tiek pažinsta tuo
metinius atsitikimus, szitos že
mes, kur kongresas- apszauke

esancžius rankose generolui 
Gates ir1 Lee, tiegdamas Ang-' 
lams netikėtiną smogi. Tuo- i 
met tai rasze savo adjutan-! 
tams:,, Del Dievo laikykite, 
planą didžiausioje pasląptoje;'

pajiegomis neužkluptui ant jo. 
Nereikalinga vienok buvo toji 
baime, nesą Anglai kiek kvapo

tebesą kad Franklinas taipos 
priėmė Kascziuszką. Buvo 
tai gadyne, kada szimtai viso 
kiti vnlkijozu isz Vokietijos, 
Angį’jos ir Prancūzijos trau-.

laimes, o neradę jus, leisdavo-

priegtan nustojo daug ginklu 
ir keli tukstancze'i pakluso i 
nelaisvę. Apgarsinimas ne- pražūsime, jeigu 
priegnhnes akto, anas „valny-1 Esame silpnesni, 
bes griaustinis*', pradėjo ap- jau; užklupsime 
kursti, žmones isz priežasties visu szalu, ir juo

jton‘ą. Tris dienas Washingto- 
Jias davė atilsio savo karei
viams; po tam persikėle vėl per 
upę ir apsistojo~ Trento- 

i ne. Czion parojo i 
pagelbą dauginus kareiviu,

kariauninku ’ maži uos i kas, 1 p
dien, o ir - užsidegimąs Euro- 
pdje pradėjo gesti. Wien as 
tikt Washingtomis netrotyja 
vilties, jis vis to k is pats, ko

siktlU) kunuvml eina visųkiu buvo iszpradžios; jis vis

juo dauginus laimėsime. Ką- trauke ant Trincetoii'o, kur 
reivei mano turi ant trijų ne tris angliszkus pulkus 
delu maisto. Jeigu nieko ne- 
nusiduos, trauksiame priesza-

nuvijo 
nuo lauko. Muszis buvo 
karsztas, Washingtonas su di- 
džiausiu jJaojiimu del savo 
gyvasties, smagino kareivius 

Tą dieną miaukė kovoje, o KimGiūu^ka . kaip
Užstojo galausei Kalėdų 

diena. ri •
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Kaseziuszkos

avo kraujo ii’lQ Gates, k’uo 
Bdvo tai del'siustą pageli

gem*ro įrikonu ii 
sei isz-> A pgnlejo

Forge organizavo!i 
naują armiją, tuomi tarpu 
ateina džiaugsminga naujiena

praktikos, kuris perkanojo tu. 
Amerikonus kokios tai vertes ž\ t 
buvo tasai žniogus. Nėra isz ge? 
ko stebetiesi, jogei nub to Ay- ko

generolams Gates, 
Armstrong iki galu

Greene,

jiems ro
dosi," būtent tokius suradę 
tarp nožmiu kaimenių 1 ūdijo 
nu, kurie dare ant baltoju.ne-

visu szonu p 
nebuvo jokio •J

<*

pagelbą padare toki dideli su- 
miszimą Anglijoje, jogei Aug-

kuo

vo szono.

mojus po Trentonu ir Prieeto- 
nu vėl atgijo nusiminuose 
amerikonuose viltis*, o asaba 
Wasliingtono khs dien dengt*- D O

si vis didesnia aureola szviesy- 
, raszb Indy-M

plauke isz visu krasztu; senie- 
jie užsiraszinejo iszjiaujo; isz 
visur eio .pagelba“.. • Bet kas
sverbiausia,

trauke i Rhode Island. War 
shingtonas su Kascziitszka 
praleidę liekanas žiemos apy
gardoje M<»rrifttown‘o, tiegda- 
m u kareivius del naujos kom-

prasidedant pavasariui. Mo 
kino juos, idant butu parengti 
kuomet užstos valanda. . I

Walando toji urnai artinosi. 
, Atėjo žinios .nuo sziauriniu

nerolas Bourgoyne traukia isz
žiamutines Kanados New

<b

maisztininkus ir uniją suvit 
ninti su Kanada. Urnai p

d i jonai, 
meiles ant

neturėdami Bourgovne.

su visa jo kariu-

tas.

\ uis
Peni

tonas

os ir

Sugadino savo reikalus \\ a- o
shingtonas daug laimėjo tuo-
mi-: nuo tos valandos kožnas

uosi i eiles kariavijaneziu, per

sžaunei pasididino, 
pridurti, jogei ir pati* 
daug dare periszkad 
1 a m s. A | >y gan le/k u r i < 
bavosi, generolas Bourgayne 
tai Įminąs paveikslas pusty-

toki u

ai įs

kas valanda reikėjo statyti 
tiltus. Traukt* dėlto 'labai 
pamažu ’, ,o maistą-; mažinusi

si turėjo prastovet i ant \ i

kimas po užtrukimui - nepa
siliko ant galo nieko kito da

Amerikonu.

1777 m .-

toga bu\ o \ lėta ir luc <7

didžiausio nusidavimo

\<*da.mas kares.

vyne po admirolu gi 
Estaing. Jo planai 
nenusiduoda; -tuomet.
durnasis reikaliiiguiAi

Pripažinsią tai jam visi.

nuskynė. Jefferson ra 
Generolas (rates ir \ isi 
ai pažino dideles už-

Tuomi tarpu \ isai kiton isz-

\\ asliingtono.

• ?

12 tukstanėziu kareiviu, i

kareiviu 4

Vienok

i n g tunas

\ u, sugrinžta atgalos i Europą.

rikonai nuo tos

Tai matydami Anglai darosi 
su kožnadiena vis baisingesneis 
prisiekdami isznai kinti ugnia

O idant [>at\irtiuti t<ms 
bauginimus, nusiunczia gene-

netikusio lordo Howe,

todėl susirėmimo, 
vismmieniszkas užsi

roliną su ,kariumenę; kur 
kiekviena buvusi maistiniu-

v •

ku eilese žudo smereziu, o tur- . 
tus užgrebia. Iszsiunstas Ji- 
kosi pifieszai' tuos barbarus 
generolais (fates, \p-uok tasai

Pagrinžo
i

P I l I IHVU J l\ U U IIUI n K l F w J (>

jogei gen’ėro las. Schuyler ne
gauna sau rodos, jogei gene: 
rotas Bąurgoyne atiminėja

muhi vji- ap\g;u<ie.’
Benius, aprinktoji* ir gerai ap 
szancavotoje per Kascziuszk: 
pozicijoje. Czion tai nusida

, nebuvo ki-

tyirty nes ir naikina skyrius! ve didžiausioji Kova tarp gi- 
maisztininku. nancziu savo

žiemavojimo.

Anglai susi-
elphiją ant

Bebaimius

tokios rodos, kaip tik melsti 
Prancūzijoje naujos pagelbtw.
Ant to apsiėmė Lafayett<*. .
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Vienybe

Neck erą, kuris nenorėjo rna ant rytojaus
i juosius, iszg’.rdo tryne iopszyje savo jau antra

su- to. Tai
žinti skarba, podraug norėjo kalbėjęs 
sądaros su Anglija del savo 
finansiszku planu. Atrado 
Neckerą visai neprielanku 

. Amerikoniszkiejns reikalams.

to arba paimsiu szaneiu, arba 
numirsiu!“'

Atei-

apie Kascziuszkos buvot jimą 
czionaį galima surinkti.

tolink trusęs, pakol nebuvo 
prižadėta urnai iszsiusti page! 
bą.

H »M

czeis kareiviu ir , g- 
Rodi ndoeail. ruorni 
iszM)imt»* Wasb’mgtona*

cziuszkos nebuvo toje valau 
•loję, vadas bu\’.. mninutę ii 
po Gloc- Hter‘i del uždengimo 
legijos Laužimo, .kurią .mg 
lir'zkas ‘generolas Tirletoii

met opozicija anghszkąm 
parl iihente sugriuvo ministe

Illi ur»*j
os anivii

t

ene ir Kascziuszką kaiį>o jo

Užgavę Anglus ant u pelo Etf-

visas savo pozicijas ir isz da
lies užsirakino Charlestown‘e,

joje.

»o admirolu Grasse, 
tukstanezei szannįu

iurinž> k<»nbzkn pv-vjic 
vi»-m>N b ligtinb traktatas tape

Pjute ant kranto 'ma
riu.

(Pagal i satyrinėj i mus prof.

• Duo-nuinas'-yamtos niekur/ 
Pjra taip reb-zkei lažai rodęs- 
Lai p paiku dykus ir neramius

nijos ir arty m u j o uis son.
■ Kaip boksztai stuk-oj mezios
1 uolos., kuriu plikos Vii-sziim-s ‘.
į m-t uri n^ižvnklo augmeniu, lai 
'ko giliu indgraužiiisias buktas 
įiiožmnme glėbyje. Kur - ne •Wa**hingtonui. Tode‘ aržiu >io 1783 in.,1 Lapkrity 

redamas nei ąnt nakties, su ; lai atsitrauki/ isz 
-rmka-saVo stridezrus ir už ’town‘o ir Nvw Yorko, okon-Jsei - uždengtuose 
gauną batareją, ant kairiojo gresas paleidę armiją, palik*j kuriu gyventojai 
sparno. Anglai isz aiiksto .damas tik 4 tukst. • kareiviu ną maistą isz mares, 
tai patemyjo ir pasirengę at į po ginklu. * szitokiu nelaimingu
sispyrė; dovanai vienok, nes 
Kąscziuszka atnaujina užgh 
v imą ir nors skaudžiai pažeirs 
tąsi tiesiąją ranką, neatsltrau*

nui žodi, t. y., sugriebė 3 ka- 
nuoles ir dvi karimas ir nu v i 
jo prieszus nuo red u t o.

r * . 4 . " °upes James ir Ydrk, idant konu.’ 
lordą Cornwallis nuo

18 tukst. Prancūzu ir

oi goriau* 
kampuose,

mirszo
musu
neszimą Washingtono, kuris sa kiai vandeninius augalus, ku-

nei apie ir augina po, jūres bangomis

szitu neramiu

| draugyste- Cincinatu sutrikę;'pasėja, ii- užaugina, bet dar ir 
jam orderi Cincinato.’ ' i nuvalo ir sukrauja paid pa- 

Diploma, pakelenti .‘Kas-;ežias duris žuvininko bakūžes, 
cziuszką i generolus, taip sa- Baisingos vėtros, 'daužanezios

jam orderi Cincinato.’

____  ____ ’ Dienoje toje, apie • isztikiamas ir žibanėziąs nuo-, szais pasislėpusias gelmese 
jūres ’ 10-tą adyną ;sz ryto, atsiuntė | pelnas, tnutiszkąs Kongresas] uolas, szluodamos krantolink 
... . ‘___ z- . » > . ‘ __ -  L. . . \ T 1 x . • L ’ • : , • . • ■ . . • ’

Corn- nos
i puiKiomm;; pucziųs inivu, taipogi iszrau- 
paeinanti isz ..ja apsezei, szitu naudingu žo

reidu. Anglai kuomi vei-■ per dvi adynas pasiraszys ant i11 
kiaulei aplydė savo szancius ir kapitulacijos. ir pasiduos su ’■

lordas ; Lietuvos, generolu brigados ln isz jūrini dugno ir sukrauja 
rH“. • . I’iiegtnm .sutriktu; jas i .^lidela-. krautuves ant 

K ascziiiszkai » *

kurio užgauta kartu dvi tvir- nes jau 19<1. Spalinio kapi- 
tyfci. Vieną veda' Lafayette tulaęija likosi pasiraszyta 

įsu Amerikonais, kitą su Pran* Yorktownle. Ir tuomi tai pa-

laiko žmones

. I ' * o
sutpįjįjn.jas i,Slidei as -krautuves
e Siu. > Ir-g'sztu krantu. Taip iszme-
?nsija ir j (omą tampa isz juriu laike 

Didžiausi to žiemos ir ankstybo pavasario 
mariu žolu, kurias

r>

federacijoje kariavo.
tą užpuolimą Washingtonas

galybe 
gamtininkai vadina Lamlua- 
riti (lujrtuUr arba La m irai r ia 
saccharitai. Szitos tokiu iii* 
stabili dmlu sukrauto-1 krūvosTragedija atlikta, -- rasze jo ji augs^tai, o. generolai Gn 

■—•------- 1 -------- - i tęs ir Greene užlaiko prieti
G p

Po septynių metu kruvinos 
kares igijo kolonijas trosz '

Priesz Lafayette grovui Maurepas -
** i

menkos, kuomet antru kartu degintos jos paliel 
svtgrinžo-i ’Ąmerųką .isz nelais 'kuriu kožnasszimta 

Atsidūrė giruteje, kiamus brangiausius skarbus v<-s maskolu, pasitiko ji su di-, savyje 20 svaru nei
mas kareiviams drąsą gynymc

luošy bes ir noffriegtdmę.
■pa

kur stovėjo Kascziuszką su- — luošy bes ir n 
strielcszeįs turinezeis pradėti Jaunasis Herkulesas —

džiausiu,1 dalyku, 50 svaru1 alkaliniu 
druskų, 22 švaru potašzo ir
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sodos, 65 sierines rugszties, 15 
jodino ir t. t.

Szimtų metu atgal os szitas 
:analyzas / nebuvo' padarytas, 
nes tuomet nebuvo da jodinas 
atrastas, ir deginimas ' jūriniu 

: augalu del ju pelenu buvo la
bai. mažai vartojamas. Bet 
atsiradus didelam reikalui . ant 
muilo, isz priežasties didžiųjų 
Napoleono I kariu, Prancūzi
jos ir Anglijos pabrikantai 
reikalavo galybę potaszo ir 
sodos, ir dėlto nukreipė akis 
ant mariu augalu. Tai buvo 
priežastis didele sujudėjimo 
tarp Skotiszku ir Airiszku
žmonių dalyke deginimo m a

v ar

jame nlkaliszku į taip kad didžiausios

jodino. Trokštam tiejie I0
procentai atėjo isz Pietines A- 
merikos, iszgauti isz gerai ži
nomos caliche Peru Viameje. 
Szitas daigias turi savyje taip 
jau dali so.dos,-’ iszduodamas 
nuo 2 iki 3 svaru jodino isz 
kožnos tonos, prieszai vidutini 
skaitlu 12 — 15 svaru gauna 
inu isž tonos kelpo. Iszdygūs 
tokiu budu naujam reikalą- 
vynini, kelpo iszdarbyste ga 
,vo naujų, pastūmimų, ir pre- 
ke jo pasiekė szaunę skaitlinę, 
15 -' 20’ dol. už tona, ktiri 
preke dar ir sziųdieti tebestovi.

Nevisus mariu.žoles užlaiko
sav yje'jodinu, norint tasai dai
gias randasi kožname. jnriiiia- 
me vandenyje; nekurios isz j u 
neužlaiko savvie nei ženklo

...   i ■ —- - ............. ..............................e—   i

Kuomet degimas pasibaigia priskaityti prie veisles ipiszku 
ant dugno pasilieka juodi de- 'poemų, nors jis ir nekupinai 
gesei povyzyj<» , geležiniu 'sutinka su abelliai priimtomis 
kri:i ukucziu, norint n<‘ lokio taisiklemis raszfu tojo * sky- 
kieti, nes užpilti ^vandeniu, raius, bet perskaicziusji, per
kūno met dar karszti, sutrūksta (siludyji. joge i raszytojni ma
il lillc* lūs gabalus, pagubius žai rūpėjo apie formų; vieton
del pervežimo i k-itas vietas. jos jis iszpyle jam karstų
Kad ugi lakiai nerūpestingai 
degesni yra suvalomi isz duo
biu, jie visados buna snmai- 
szomi su smiltimis ir kitomis 
priemaiszomis, kartais padi- 
dinacziomis ju svarumų dvi
gubai. Kuomet kelpai 

: tokie kaip mes tikkų apraszeme 
buna nu v ežti ant rinkos, t no 
jaus tampa nupirkti

dirbtuvėse1 
tingai at

meilę savo tėvynės, savo vien-’ 
taucziu ir savo niotiniszkos 
kalbos. Bet idant skaityto 
jas lengv iaOs galėtu suprasti 
apie kų eina kalba paduodame 
jo pamatinę misi i: Jaunas Ze- 
maitis, karszt.a meile degda 
mas del savo tev ynos, norint 
pamylėjęs patogių ir doringa
merginų, kuri 
m yliau t esant i.
neš pasiszv.ianezia kuningisz- 
kam stonui, idant turėti progų* 
g uvinti tarp sav o v’nngeneziu

link o<> svaru kožnoje tonoje gavi 
szlapiu žolu,) vienok vieszpa- kurį 
taujant didelui muitui ant ūžia kurio-*' jos1 

' daugiaašei auga, v ra labai'

įtalpa labai neturtinga ir m*a- 
kyva, vienok raszytojas mokė-

mus sav o

e
tija ii1 jos vakarines salo A. tu |i‘iausi del to.
rejo metinio pelno 3 niilijo-. Užstojus pavasarini, 
nils dorelu ; suma, kuri pakele stanezei moterių ir 
i turtus keletuSzkotiszku lor- 1 knibžda su szakemis ir 
du. kuriu naveldvstes buvo czeis nakrasztvie mares

tija it jos vakarines saloS tu 
rojo metinio pelno .*

karu •

tos ir gyveninio žmonių jo tev y 
nes, mokėjo ikvepti i savo ei-

jūriniu žolu
okių naudų.
lo salynuose. dideli ispudi.

<r

mylos plikos žiames. A ienok pios, žoles esti sukraujamos i ku trųszumo. .Ju geradejys 
pasibaigimas kares ir pasi- krūvas ir nuvežamos attokiaus tęs regiamos yra airiszkose bu!

kaip antai ant

vedimas Le Blano.‘o o pragu-j nuo1 kranto. Papraszcziausei 
mo iszdirbimo sodos isz bari- uždengtos naszales buna isz-

,szekelpa. 1831 m. preke jo dideles krūvas žolu. ('zion 
nupuolė iki $10 už tonų. Kel -i jas palieka džiūti iki vasari
no iszdirbyste jau butu i

v ese, kurios turi 
dideli urocenta

tokį maioziuose.
. Ale

v arto

dusi •

nunri niir karszcziu: per tų laiko isz no|; sll mažu pasivedimu;
iP. ninku.

žno. v ar- isžsimusz.a didelis

tik dekavojant dalelei jodino, pais. 
esanczei jame. Atradimas ir pe 
1812 metuose jodino, padary- (Jani

ūkei ežio n ' 
žemvaldžiu

czianrzios vargus

klaidu, kelpo iszdarbyste su
teikia 6 milijonus kasmetinio 

didesne dalis kurio

‘to lkraszto, Inkų- 
nusiblaiv inimo pa- 
Tasai noram urnas

reikalavymas jo prekystėje, Kuomet žoles iszdžiusta . ieminio
laike .1812 — 1840. m. buvo t. y. nuo pabaigose Junio iki tenka vargdieniams žmonėms, 
svarbiausios priežastys - del pradžiai Rugpjuezio, valdyto 
iszdirbimo JCelpo, nes tasai jai jas ima deginti. Tasai 
dalykas buvo ir pasiliko iki deginimas nusiduoda labai 
sziai dienai geriausiu szalti-1 prastu budu. Negilios duo- Raszllaviszka ajžvals.

sti kada mus lankysi ?«
Kada tamsų bjaurei sunkių 

nuo musu vaikysi?

ropoję. įjaike paskutiniu tos,jnuv a prikraujainos zoiu n 
penkesdeszimt metu vienas tuomet uždegamos. - Laikas 
kelpas iszdave kupinai 90 pro- nuo laiko szviežios nasztos žo-

■ centu viso buvusio prekyboje lu esti Užmetamos ant ugnies. I . Minetųji

/

galam e i

Kodėl mus Lietuvius tamsa

(<



Vienybe

nasi

ežio meszlvno. Žinoma, nekuriems

Rvarbaus turėjome. Todėl, 
mes širdingai sveikiname 
naujai pasirodžiusi veikalą, ir 
nežiūrint ant niekuriu statymo 
klaidu (už k'a žinoma ne ra-

ne nuejs. 1 s
Ant galo velyju Jumis ka no gc- 

reuso pasivedimo ant szitos ngujos 
žemes idant ka ilgame give.ntumet 
del gero, Rietuvių _

Pasylieku su guodbne-
]). '1\ flaczkauskiin

szytojas kaitas), mes velyja 
me, idant kožnas lietuvis skai 
tylu tą kninįutę. / •

tos pradžios dumblais ir 
bin, pasitikėdamas, ’ jog 
dalele (isz Suv. red.)

jonus ir penki Szlupai nuo katali
kystes negabiu atitraukti, del to, 
jog yra tikrais katalikais ir tokiais 
trokszta numirti. Bet apie tą daly
ką bus gana szneketi£ties praeitame 
nti.me’ry je ,, Vienylm.su sznekejdine, 
isz ko galiate suprasti kaip katali
kai turine elgtiesi.
"Visu tautu apszviostesni vyrai dir
ba del savo žmonių apszvietięio, dir
bu ir asz del labo savo brolu pagal 
iszgy'lę rasztiszkame. laukearba dir
voje. Mano rasztus norite priim
kite, o ne-- atmeskite, tas yra vales 
darbas, nes niekam neužkraunu",ant 
sprando, bet raszydami kritikas, ra- 
szykite kaipo ’v yrai, iszsižadcdami 
kudikiszku plovoniu ir kareziami Ju

,1/ahanoy ( 'ity, (lit. na 28, Špatu 188!)
- z (ruodotinas Prabasztfu

J r G eradtjau !
Apluikeu nog Jus M it. dol. 5,50 

už liiikraszti us už kuruos n uos z i tį.- 
džei dekacoju. Girdėjau nog, senei 
jog Jegamu^tis yra didvbi prietelu 
t let u cistos ir dabartės du t i re u į bu 
maęzau J ūso proce „ I 'ie n y beje“ Ja- 
goiJegamaetiui kiek laiko a t likt u, 
tai praszytau ir mano laikrasztius 
paremiie rodei ir darbu ipaez knin-

musu 
savą lietu- 

visus vi- 
:*sz kitas 

gimines iszjUokti. P. Baezka ąisz- 
kini tą visądnlyką užtvirtina su 'Bal
ti mores broleis, tarydaimas: Tai 

su drulu

Baltimores Lietuviams atsakau 
trumpai ąnt ju kudikiszku svajonių, 
jog jie nėra tikri katalikai, jiegu per 
pomokslus p. Szl. ketina bažnyrzia 

ant įgriūti; pakol m buco 
ir i cio eisi laikės r" u

prie skaitlaus ,stambesniu poe 
tiszkii vaiikabi musu taip ne
turtingoje rasztbivoje; iki sziol 
apart trumpu dainueziu, tan 
kei neturi n ežiu jokios rasztla 
viszkos vertes, mes mažai ką

taradąiku su visp'skiais nežmomsz- 
kais iSzmistais. Jeigu atsiranda pla- 
netiszki peikejei, kurio viliasi savę 
piemeniszkomis plovonemis mane 
sutrukdysę, asz ant ju nepykstu, bet. 
nid'mkes Kalva- broliszkai tariu: v . r*s v
aeziu, nuoszirdžiai pasitikėdamas, 
jog p. Baezka.su visais savo sėbrais^ 
kuris mano kuninga, sziądien mokina 
paipo Malianpy “.uis lietuviszkaS vys
kupas, nuo g.uzųtes iszsiblaives, pa
mes savo kūdikystę su piemeniszkn- 
niii, slonkancziu isz jo augsztai mo
kintos Kalvos Bączkos, rugstanezios 
visuomet isz daugumo guzu'tes 
ir ĮHilėistuvyscz.iu. Lenkai in 
kūpą renka kunir.gą, o tar 
Lietuviu p. Baezka daro 
viszku vyskupii, idapt-mus 
sai kvailais padaryti ir pri

dėt ko ttaip pasidarė? 
Trumpai ir aiszkuš, to del, k,ad ji sa
vo raszta's neszl.piau. Asz kaip bu- 
vlhi vyru taip ir tolaus busiu, kol 
manę Dievas taikys ant szios aszaru 
pakalnes, o prie taradaiku iržargo
nu lietuviszkos kalbos impriomleiau

neapkanta* ant konors trokszta isz- 
vemti, tokiems ,;Saule“ Malianoy“aus 
labai pasidaboja, bet tikram Lietu
viui ir katalikui niekados. „Saule“ 
pagal savo intalpą yra parengta tik
tai del kareziaminiu pesztyniu ir pa- 

deist u vystės namu, ką N 10 „Vieny
bes“ iszrodžiau, pasiremdamas ant 
garsingos „Saules-* pamokinimo žo
džiu. Vienu žodžiu sakant, nei vie- *
no numerio Saules“ nerasime, ka\ 
me apie begėdystę žmonių neimtu 

'patalpinta. Juk apie begėdystes 
darbus žmogui katalikui' mislyti yra 

.grmkas. Taigi koks galia būti grie- 
■ kas apie tokius dalykus, skaityti, o 
dar labiau* kokiame atsakyme turės 
būti akyse Dievo tas žmogus, kurs 
apie juos su pamėgimu garsina sv ie- 
tui? Tegul patsai skai Lyto jas ap- 
inislyja, o bus gana. Žinoma, „Sau
le“, kaip iksziol ant mano darodvmu, 

; atsakydavo ptovonomis irgi ant ‘ to
lesnio laiko pasitikiu to sutauksęs. 
O jau szitanu* N 33 „Saules“.- p.

, Baezka užpuoli 
amžinas girtuoL 
žydo stalo žiops

; meniszkai keikdamas. 
' roję visą savo iszminti 
.kurios savę prilyginu.
ve pakriksztino vardu 
kiek nedielu gal pasivadins“-- sal
džioji ir mylimoji įtuzūtr. Perser
giu poną Baczką, neskambek labai, 

’idant tavo_lankai nesutruktu ir visa 
guzute neiszleketu, neš jos kvapą 
idu oarsini visiems Lietuviams.

unut (a 
kurt u atszuldc ir aišku'*, nuo 
no Iniinyczios. Dar tolaus: 
liUrb‘1 neatstos nuo 
Szl u po isz miesto n 
tai suvargins fg nam<{ Ifit ro, tn ko-' 
ri daba? susjri.nkani, Xer ką su

geri katalikai Baltiinores Lie
tukai. Pirmuose amžiuose ka
li Už sa’v.o tikėjimą ėjo ant bai

siausiu kentejimu ir savo galvą pa-, 
dėjo, o Baltimore's Lietuvei noringai 

Zisžsižada katalikystes! (), brolei, 
LAYgt iiegeiia jiunš patiems savę taip 
Į bjauriai isžjuokti pniesz visus-Lietu
vius? Kodfdgi Szehandoris, kur p. 
Szlupas su savo „Lrst....Halsu“ gy
veno kiek metu, ir tad nepaliete ka
talikystes? Isz* to viso regisi, kad 

: jus menko tikėjimo'esate katalikais.. 
'Turinio savo kuningą, kodėl jo pa- 
i mokslu neklausote, bet eibate ant 

kuj-ie savo ąsmbiszkns p. Szlupo pamokslu. Mano parūpi

paklausys, kada savę ju visknpu aji- 
sigarsins. Bet ant kiek jau supran
tu ir brolei Suvalkų redybos atstums t - ‘
tavę p. Baezka nuo savęs, idant savę 
neiszjuokti prii-sz visus Lietuvos 
brolus.' Jeigu skaitytojas nori per
sitikrinti, tegul paėmę* 'TJ „Sau
les“ perskaito, o tada pamatys aisz- 
kiai jog p. Baezka yra j'iidosziumi 
ir darkytojumi lietuvystes. Žinoma, 
tikras Lietuvis, rnylins savo Tėvynę 
Lietuvą, senei. tame dalyke supra
tęs ir pažinęs p. Baezka, pasiszalino 
nuo „Saules“ ir szniądien nei vienas 
apsžyiestesnis Lietiivis p. Baezkos

raszyme t r asz taip nonų ir ta^p tu
ri būti, ba esmu ponu saeii' naru. 
.Ir supranti/ Labai gerai, pone 
Baczkr.% suprantu nuo ano laiko, 
kaip tikt-.perskaieziau Jusu garsingą 
ir auksinę „Saulę-“, kuri visados pil
na visokiu meszlynu ir begedyseziu. 
Pribuvus luitu in Ameriką ir p. 
Baezka manę mielai užprasze in 
„Saldes“ sądarbininkus. - Gromatą 
paduodu žodis iii žodi jo originalisz- 
k oje raižyboj: ■<

'ir. neprjgulesiu. Ir nedyvai, p. 
; Baezka su nekuriai Baltimores bro- 
• leis Lietuvei* mano kalbos ęesup- 
; rauta, nes asz nemoku kudikiszkai. I k ‘ . 1 | . .
ir piemeniszkai taradaikauli ir savo 
Tėvynės kalbą darkyti.

Berots, p. Baezka . pasigiia, jog 
esąns iszgimimo, liet, but su savo Sau 

idayil 
ku. IkszioHIar ne taip aszl 
nejięluviszkus stengimns isziodyd 
vo, b<*t dabar man atsakydamas 
manę mokimla.mas pilsir< 
siu judosziumi Lietuvos4 aisz.kiausiu 
jos neprieteliu ir trnkdintoju, ('zi.i 
jis savo visą'miėri iszveme aut po- 
pieros, jog jo ■ užduot ia yra, idant 
Lietus ius supjudyti. Man y.ra bro
lu kožnas vienas Lietinis, ar jis pa
eina isz Kauno, ar' Vilniaus, ar Su
valkų, ar Gardyno, ar Minsko redy- 
bu, arba isz Prūsu, nes mano mieris 
yra idant visi brolei taniiszkuose da
lykuose -prisilaikyt n brol> 
nybes, be ko mes niekad 
kelsime. Jau tas susipratimas isz- 
augo visoje Lietuvoje, o ir pas mus 
Amejikoje pradeda dygti, Žinoma 
jau czi/t reikia iudosziaus, kurs ant

[Min ais dre- 
nors menka 
Lietuviu,- jo

Kas girflisi larj Litm 
. . imu?... 

(»»*rai n >rs pusėtinai. l.ietuvei 
sziątli« n iu la isz visu savo isžgalu, 
ir niekas tame įlaFvke' negali nei ant ... • ..V*ko pikti, n *s per jmlejimą sipiuiksi- 

>r:tt mod.- tautiszkos viejiy- 
imii-eina'.ie kokus, vyriszkti- 

nio, o kiti keleis plovoniu ir į tifone* 
nnzkiimo; “vieni apie lietuvystę rupi- 
muMeM, o kiti j;i darkomo.ir ardome; 
vienas laikrasztis „V ienybe“ ruiii- 

• apsžvietima savo brolu, o 
, . * f i .aule-- \ isus<savo-.skaitytojus 

mokina girtuoklyscziu ir paleistu- 
vvsvziu. „Vienybe“ ,ir jos sądarbi- 
ninkai efna keleis’ argumėnta\ojinro, 
o „Saule“ takais tamsos su iszmislais 
kūdikystes ir ‘plovoniu. Apie ,tai 
gana aiszkiai pnroilžiau praeituose 
„Vienybes*- straipsniuose, o atsaky
mą nuo „Saules-- gavau tikrai 1 
«|ikiszką ir piemeniszką. Todėl 
pirato viso p. Baezkos ntsakyuno 
pamokinimo SAULISZKO neiszgahi I 
atsakyti, u prie tam turiu prisipažinti, 
kad nemoku kudikiszkai ir pieme
niszkai nei mislvti. nei raszyti. Tik- 
tai pięineiielei arba dudoriar, kurie 
J.ietuvoje .prie žvaini už uodegos 
oszkas korė ir su katalikiszkomis 
giesmėmis padvėsusį szuni bismarki 'kvti, 
palaidojo, o in Ameriką atvykę ir'tuviil 
Ma]ianoy“uje apsigyvenę biikupu j talik 
pasidarė, tie, sakau, labai gerai gala 
svajones ir kūdikystes raluoti su vi
somis dūdomis arba instrumentais 
Sudargu konservatorijos. Žinoma, 
toksai raszytojax, rėdytojas ir loc- 
nininkas „Saules“kuris Alvito varpny 
ežioje oszkas karste ir už dvasę .->avo, 
numylėto szunies katalikiszkas bu- 
dihes (eksekvijas) laike prie laidotu
vių, nieko gero del žmonių negali

Vienylm.su
Baezka.su
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\ ri si

buvo veltu.
Tumui tarpu parubežeje pa 

kilo kare tarn/Lietuvos ir gu

♦ Žiyila 
nik Am U.e 
raszyta HCMlenkitizka kalbu 
duota buvo nurodą, 
Imta? k?'wiiQvfHzkn

įku bei rymenu raszti- 
daug papasakojo mums 

aiž.vgiszkus veikalus mo

rojų pasitiko, garbe jam di 
džiausiu atidundamas ir apgv 
lieju savo 
ir i sIvara

;ifiiro(ltO>o paraszo .No. 1*33 „TYOOD 
;-.ii;<or‘ ikonų W Vasario 1HIV m. pa 

J’ri'* užvardžio pa 
būtent padavimai eeųs Isz 
l'HilUMzku nmkruazc zhi,

tylėjo. „leve, mano, pripa- 
žinstu, jogei did< i kalta esmi, 
korok manę kuo baisiausei, 
neverta esmi tavo pamylėjimo, 
vienok kitą"nekaltą tluszią ža
dinti negaliu, idant dar dides
nes koronOs Dievu ant savęs 
n eti žtrau k e i a u “. K u n i n ga i k •

žastys. K uni ngai kszeziuti 
nuo tūlo laiko slaptomis pamy 
fe j o lietuvi Poraiu, vyra su

linksma žinia 
leke. Tenai buvo di- 
įaugimai. Kuningaiksz- 

tis su didelia iszkilmia Po-

ISZsiteismtl.
ka su I įlomi c

Po tokio

mymomis žmones 
ono, su aszaromis 
atleidimo kunifi 
i, vienok viskas

mergystėj* 
nirną norinti perleis 

nok visiszkai kitonisz 
kos atsisakymu

, ne)
apie kandamas, taip jog pakol žinę 

apie tai daejo, daugybe krau
jo jau pralieta buvo ir neprie- 
tolus smarkiu eidamas* prie-

ir prisiriszimą jam iszrodyd 
mas: ,,Taigi, kuningaikszti 
valdone mano 
protelius tavo

t i mokėjo, niekam* iii galvą 
neatėjo mislis. . -

Matydamas tuomet .Korija-, 
itas, jogei visi jo tyrinėjimai ir 
kvbszimai jokio vaisiaus no 
iszduoda, a^ztrei ant dūktos 
savo užpuldinėjo, baisingais 
gąsdinimais ją baugindamas, 
vienok toji (Įrašei ir kantrai

miestą pakilo, nes kuningaik 
szcziutę visi žmones kaip Die
vaite mylėjo: ji vargužius

Lydoje turtingas ir 
kuningaiksztis, vari 
jatas;. tasai turėjo vienturtę 
<lukt

i nesirūpina, imu 
laid nors trumpą, 

isz sonoviszk.u kuningaik 
sztiszku kningii iszrinktą. 
jums nusidavimą perdėti.

Aplink 1400 m. , vieszpata* 
vo Nau iapileje, Slonime . ii

ija; tiesa savo patogumu tai 
dievaitei prilygo; visi mislyjo 
ji pasįrinžusi esanti už niej<o 
neiszteket i; nes kuomet ku- 
ningaikszezei ir bajorai isz to
ly mukraszt ii at si u nsdav o pas 

niekad
y re pavirszyj 
lu szirdgeią ir 
lengdamu. !
gystę valdono perdėm 

ižes'tas, tarytum perkūnijos 
trenktas, paji

Imtu bant ant savo
giliai szin

1 Jojom „lai dieną priesz 
szventę Perkūno; ant rytojaus 
turėjo b u t i \k u n i n g a i k s z e z i u t e 
žudoma. \

Porajus su saujale kareiviu 
buvo iszsiustas užtai kinti nors'rąntu 
ant valandos nepriebęliu, idant 
tuomi tarpu aptvirtinti mies 
tą del apsigynimo. Tasai, no
rint su toli drutesniiii prieszu 
turėjo darbą, su tokiu drąsu
mu ir simtrkumu gudus už- vyje 
klupo, jogei tie i dulkes tape 
sumuszti ir i visus krasztus* \ 
iszbegiojo; butu parėję 
gudams, jeigu naktis 
sustapdžiusi tą pjūvi nę 

Pęirajus, ilgai nelaul 
prieszus kareivejs \avo ap

taikavymo, ir suszirdinią szil 
kiniuose žodžiuose paslcą da-

p j o' jai grąžei misi- 
it leist i; jeigu jist ik 

kaltininką žinotu.
Živ ila tylėjo, aszaromis bei 

verksmu atsakydama. Ku 
ni ngai ksztis tada, užsirūstinęs 
per mierą, liepę vienturtę 
(lukteri panezeis apkalti ir i 
urvą tamsią i n mest i, isz, kur 
turėjo Imti iszvesta neužilgo 
aut r. užu

Kas g 
verksmu

rijatą dideliam buvo liiyleji- 
me, ir neesant jam namieje jo 
kuningaigsztystę valde; kė
delei Porajui nesunku bifvo 
su mylėt i n ia savo paslapcziai 
susieiti. '

•Atsitiko, jogei trumpai po 
(am kuningaiksztis Korijatas 
pargrįžo isz kares ir. nusiminė 
nemažai, patemyjas savo nu 
mylėtoje dukrelėje didelę per
maina. Dažnai apsiaszarojus, 
dūsaujanti, nubalus, baugina 
si ir dreba priesz tęva - vis
lai davė jam suprasti, kas nu
sidavė. ,,Duktė nelaimingai 
siiszuko, ant to tevę atvedę 
pabustu vyste, \subjaurinai ant 
amžių namą tėvu; traukies 
szalin isz mano akiu; tu ir ta
vo katįninkąs myriu baisingu gaikszeziut 
Imsite n u kovot i“. Tu
apgarsinta po miestą buv 
gei tam, kas iszras ir iszduos 
kaltininką turtingos dovanos 
paskirtos bus. Norint t garsas 
placzei po svietą pasklid 
v ieno neatsirado, kuris 
paslėptą meilę- kuningaiksz- 
ezįutes ką-nors būtim žinojęs. 
I\ uningaikszeziute buvo my
limą visu, o ant karžygio l\f- 
ra jo, kuris slapezia savo ne- 

audodavo, o aut

nesioKa a»»i lokiu atsitikimu. 
Reiketu juos isz niusu dejų isz 
rinkti ir auksinia

zkos stengimus ir 
uroliains Lietnv jams ap- 
lau'ią dalyko padariau, <> 

lie(uvi.ii (pgid kožnas (dgidsi j 
savo supratimą, -ims asz savo 

tautiszku nuomonių nei vienam bro
liu neužkraunu aut sprando.

Ant szito \ 3?, ..Saules-- kaip ir* 
ant tolesniu kudikiszku kvailavimu 

, paremtu ant- vėjo ir 
kanezio vandens, atsakau 

i/.'t hii/cui ni 
nešinau dino-, brolei Lietu- 
ipras- ir p. IJaczkos nekata- 
us ir m-lietuviszkvtts stenofimus 

painius .po k<>ju, o gal i? pr 
ka atras teisingą Lietūkis; 
ko labai trokš/,(n ir laukiu

tai tik vienos dovanos praszy- 
'siu tavęs, o tai - idant savo 
vienturtę dukterį imžudintum 
ir man isz savo malom-s jos 
ranką dovanotum, o už tą ma
lonę krauju ir turtu savo tau 
atlyginsiu“. K u n i nga i ksztis 

i . •vietoje gerumo, rusi 
de, ir. tokeis žodžius 
,,Porajau, padarini man J iii k- 
snlybę ir nuliūdimą; tižiau- 
gilinsiu girdint apie užpelnęs 
tavo, bet tu už jas reikalauji1 
to kas ne mano, galeje. Anie 

iszventi galingi pratevei musu,
Lietuvos Kuningaikszczei, ži
nai, dukteriu padonanis ne
davinėjo; vargas tam, kuris 
kraują savo nesulaikydamas, 
ant nusidėjimo atsiduoda Į 

i Duktė mano yra sugėdinta ir v
: vertybes mano namo v ra ne- 
vertd. Nenoriu tikėti, jog^i. 
tosios gėdos kaltininku tu esi, 
vienok isz kur to 

t prie tosios pabust u v 
taip staigu^ atsirado

isz to v isko t uresi 
Dar pažiurebim, 

t uresiu daryt i. -
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DIEVAITIS
APYSAKA SZ10S GADYNES 

pagirta ant konkūrso Karjero , 
■■ W arszawsko,

1 Gegužio 1888 metu. . 
paraszita

— Tįrttizaj &y.wo\ užriko Morkus važnycziai.
— Ar tai liefiiyiszkai ?— paklausė žingeidžeh

‘ -rl Ne, tamsta, tai lenkTszkai. "-
— Tai czion tamstos užmir'szote jau savo prigimtų kalbų?
— O ne, tamsta! Neužmirszome nei trupuczio ir musu Že

maitijoje istorija neužženklino jokios gėdos! Pavargę esame 
ir neskaitlingi, vienok teisingi... '

karszcžio.. ' : •
■ Nejutonps, isz netycziu, palytėjo silpniausias stygas tylaus

(Tasa) . • ’•
— Pakol tamsta ne pavesi kitam valdymo Pas v i tęs, 

kau sau už pareigų būti tarnu Orvidu.’ Gali tamsta man

• — Isztikro? Labai man ‘tai saldu. Nu, tai tamsta 
kraustinsi mus i hoteli, perstatinsi .tam advokatui, gelbėsi

ug-,
lai- 
pa

n i szaltose akyse

nu- 
sa

vo patarmėmis* ir pagelba pirmuose žingsniuose. Valandomis 
man rodosi, kad tai tik sapnas ir kad prasiblaivinsiu nuo jo 
tik pas savo globėjus Amerikoje.^' Galime važiuoji i hoteli

-— Tajnsta labai myli savo szali! — isztare rusczei.
• Norėjo kų isztarti, vienok žodžei ant lupu numirė ii‘, 

kaip visuomet po netikėtinam isz.siveržimui jausmu, nuleidęs

turi vežimą? •-? . i ’ i
“ ’ ' 4 ė

— Laukia! — atsake .draugas, rūpestingai kraudamas! 
daigtus. . - • , Vį

— Nu, tai galime eiti, tamsta Czertvan. Duok man 
tamsta savo rankų, meldžiu! Martvitzas pasitrauki jiems isz 
kelio ir nusiszypsojo geraszirdžei.

—■ Tėvas turėjo tiesų.— atsilieįie po valandėlės.- Szalis 
toji turi būti vei’ta mylėjimo,, jeigu paminėjus ji žmones taip 
verda. Lai tamsta tyli, jau asz žinau kų mislyji ir suprantu 
del ko man savo rankos nepadųvei.

— Delko? — paklausė stebėdamasis. i
— Tamsta laikai man užpiktų, jogei tiek daug metu ne-

sumur
mejo.‘ 1 . į >

Mergina pati pakįszo savo rankų po ranka /Morkaus ir 
pasirėmus ant jus tvirtai^atsižiūrėjo ant amerikono.

— Esmi labai akyva, kuomi tu nian gali czion būti
*■ < -<

žemes, bet laikų ir pajiegos paaukavau s\etimiems.
Patraukė peczeis. Laikas ir pajiegos asztuoniolikmetes 

mergaites — buvo tai, anot jo kapitulas be procentu. Apart 
prižiūrėjimo gebi, rankiniu darbeli!,, skaitymo ir muzikos, ne
žinojo nieko, idant puikios mergaitės kų dar daugiaus veiktu.

nau-

czion priimu savo szatyje. Laukkie mano>pargrinžimo i 
nois. *

lui

tvano, pridūrė: -
— Buvau penkių metu, kada tėvas numirė. Užlaikiau 

vienok atmintyje kų jis isake: kuomet pargrinžszi i savo szali, 
tai ji mylėk, norint.jis ludtjas, tai vienok geras ir \ertas my-. 
Įėjimo. Kada sutiksi žemaiti, drųsei ant jo užsitikekie, jis 
kad ir tyli, tai vienok neprigaus! Todėl, nežiūrint -ant tam
stos ūkanoto veido, nesibijau ir atsiduodu. . . Vesk manę, 
tamsta! / ‘

V - - .

— O vienok ižengoje užmeti nėjai man netikrumų, 
sta — isztare Moi&fys. /• . 4

— Tamsta mažai iszmariai Apie mano (birbus! — nusy- 
szypsodama tarė: — įstabus dalykas: Europos ponai visuo
met, kada tik szneka apie moteriszkes eina, turi ant veido to

pas juski bjaiird atspindi. Isz to matyti, kad moteriszke 
stovi labai žemai ir yra tik pasismaginimo padaru!

Ar tai tamstos giminaite mokinasi Sor'bdnnje?
— 'Mano pussesere, i '• . • | ■
— Ar ir prie jos tamsta taikai savo paniekinimų?
— Pamatysime, kaip pabaigs.

sius, klonius, gatves (ulyczias) ir| prabylojo:
— Ar tai yra kaimas, Kaunas? •*

- Miestas musu gubernijos.
— O, koks nuskurdęs ir purvinas f Priregiu sau nuostolių 

darko. Jau nuo Liepojaus ipraukos^ girdžiu nuolatai jo 
žodžius nuostebos ir .pasibjaurėjimo. Tikrai po Amerikai 
Europa padaro nesmagu ispndi. Kiek czion purvo,- neapžiu- 
ros, kaip viskas maža, isztvirkę! Ar czion žmones nedirba ir 
nemislyja?.

— Žmones, kurte4 gina žemę po savo kojomis, neturi/ lai
ko del mislyjimo, ar ant toš. žemes žydi rožes ir grąžei iszro- 
do!.. ‘ .

Sunku turbūt czion jums? — paklausė rusczei.
— Pamatysi pati! — ir po valandos gilaus apmislyjimo

tvan! Turėjau gana baladdnes! Megcziau pailsetiesi truputi! ipridure: — Kožna tauta turi savo misli, vietų tarpe genezių

prietelu. Juk perprasziau imt tu pėdu tamstų. |
įlipo i vežimėli. Paskui juos Marvltzas ^krove i

_ t . • w 1 . _ I y %

tam •

senų

—- Ponas sėdi? — paklausė.
.. — Dekavoju. Saugosiu iki galui daigtus. Dieve
gek, kas pragaisztu, tėvas manę baiseį iszkolotu sugrinžus. 
Mėgstu pakaju daugiaus už viską! . „

- Audinyczios direktorius, mėgstantis pakaju! Grasei 
pasakyta! — nhsijuoke Irena. — Važiuokiame, tamsta 4 Czer-

ser-
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ir mieri paskirtų. Mes nuo amžių du daigtu tik giname:, Die
vų ir prigimtų žemę.; Ir apgynėme!

, Mergina nuleidę galvų ir ne jutomis dabojo jaunikaiti. 
Kuomi jis buvo, kur, mokslus gavo, kokių vietų laiko tarp 
savųjų ? Veidų turėjo veju ir karszcziu apdegusi, ir kiethi 
ir regi a m a i nudirbtas ,rankas: rūbai buvo nudėvėti, plaukai ’ 
gi užleisti. Jszveizdejo ant darbininko, sunožmejusio dorisz 
kai ir pavirszutiniszkai rupescziu apie kųsni duonos. Kuo 
met su sunkumu ir nenorei isztardavo žodi, kalbėdavo, kaipo 
žmogus, karsztai ir gilai jausmingas, trumpai, tvirtai, be ži- 
bancziu žodžiu ir sakiniu. Kuomi^jis buvo? Ar duos,is prisi
savinti ir nusiblaivius kuomet .? '

|. ‘ y ■

Tuymi tarpu vežimas sustojo. Buvo tųi hotėlis. Rida, 
mas jopi Morkus pamate juodaji szuni Vitaudo, o isz gilumos 
koridoriaus girdėti buvo kvatojimas gaspadoriaus, ap.-j.akan- 
ežio koki —- ten nusidavimų vokiszkai.

įliejo tuomi tarpu. D 4 jaunos merginos atidarė pui
kius kambarius, atvažiavo Morvitzas su pakais, pakilo truk 
szmas ir-sumiszimas?. Morktis iszsipaiuiojo dailei ir pasileido 
i'savo kambari. 1 S *

— Halt! — sucypo balsas Vitaudo isz szoninio kamba
rio. — Kas per viena ta puikioji pana su tavimi? Isz kur 
tu jų iszkasei? Stfpaždink manę! Dievaži, nežinau kų daryti 
toje jusu tarapailoje!

Durys buvo atidaros. Morkus pamate broli, iszsitiesusi 
ant kanapos, iszSivilku^i, kas trecžžodis žiovaujanti. Palei 
slenksti paktorius žydas szypsojosį isz maloniu juokdaryseziu 
pono.

— Geriausei važiuok tie^iok i Skamantus— patarė bro-
lis rusczei — ten tu busi labai reikalingas!
' — Et, pats nežinai, kų zaunyji! Tenai net mano Kafrui
nyku!... Naja, ar pažinsti Katrų? Szimtų rublu užmokėjau 
už szclmi, ale, reikia atiduoti teisibę, Jszmintingesnis už ne- 
kūrins gahoezius. Kafr! Kafr! ant kojų!. .

Be ceremonijos szyilptelejo ant viso hotelo. Morkus pe- 
ežiais patraukė ir atsitraukė, pa i no j akia pažystamų pak-

I tori.
’Žydas nuseko paskui ji. Nuėjo i tamsu karidoriu ir 

\pradejo paknkždomis kalbėti. . i
\ - — Jis nori piningu ?
\ •— Niu, ui kas'ju nenori. ;

Ar niekas deduoda.
Jie duo’tu, ale bijosi. ’ . ■

, Ko?- '■
— Rygos sukežiu ir tamistos. Nieks nežino kų jis luti.

Tegul neduoda, nes neatgaus. Pamink, kad peyser-
■ . y ■ į

1 )ekni, tamistai. , . ’ - J
Žydas susilenke i kriuki, 'kasai kalbėsis tęsėsi sekundų, 

ir vėl u k žydas stovėjo' palei slenksti. Vitauto ir szypsojosi i'sz 
juokdaryseziu szunies. Kuomet sžuva parode kų jis gali, po
ną-* pasp\ re ji bojo, užsidegė cigarų, ir pristojo prie, dalyko.
* ...  Is Dusyk, i imsi.i Kulnu, reiki;, piningu

Ui, kunĮi j u nereikia! Atsiduso sen l-e n ei jonai iszkai žy
das. ’

Na, tai szian juos, kų steni.
Niu, o kur iu gaut! I

-r- 0 kas man galvoje. Pats tavo prietelus, kailininkus.

—- Augsztai nosis kola tie pfietelei!. . Reikalauja užstd- 
vos!. .

— Taigi turi jų tię siurbėlės.
— Niu, o kur?
’— Turiu Skamantus! , .»
— Tai Dievui dikui, kad tamstajuos turi! Ale ežia toks 

g.eszeftas, kad iri ponas Kazimieras sakys juos- turi, ir sena 
ponių sakys turi, ir sakys turi Niu kaip ežia žinoti ?

— Na, ir ponas Morkus pasakys — turiu! Užmirszai di
džiausių asabų! — nusijuokė negardžei Vitaudas, o nublan
kusius jo veidus parausvino kiaujas. &

— Kų asz turiu užmirszti! Asz apie poną Morkų nieko 
nesakiau, jis tokia, kų nieko neszneka; jis neturi kada szne- 
keti. Jo. ir galva susukta geszeftais. Asz misliju, kad jis ir 
kų turi, nes piningu neima! L

— Jis net duoda, kaip jus; po tvirti paranka nb’ juokas. 
Pasvites kasa netoli! pratarė v i t autas grauždamas -nemeilin
gai nagus. /

— Niu, toli, asz nieko nežinau! Jis turi savo gera kasa - 
galvoje it rankose!

— Ar tu czion stovi, idant Morkui pagyrius dainuoti? 
Man reikia piningu, girdi! Gausi kokių tik nori parankų!

— Niu, tegul ponas giria parduoda!
Kokia tai pakersztinga mislis szvystelejo akysč jauni- 

kaczio.
— Girių! — p’aantryjo poyalei, juokdamasis pats isz Sa

vo mislies.^ — Rasi tai geriausei! Kokių tu kasų turi sa\o 
galvoje, tamsta Rubin! Girių!. . Genijaliszkai!. . Dailus ge- 
szeftas!. . Nugi, pamatysime - ateik pavakaria. . . Beje, ar
nežinai, kas toji pana? -Vėl n isz kai graži!

— Fi! Kokia ji daili’! Tokia liesa! atsake kroi\indamasis 
žydas.

— Et, kvailas esi, tamsta Rubin ’/Taip apie tuos daly
kus iszmanai, kaip kiszkis apie ananosus. Eisiu-gi jų aplan
kyti. 1 ’

Susiszukavo plaukus, pataiso kaklaraiszi, užsuko uąns 
apsirėdė ir su kepure ant’szono o rankomis kiszcniuo^e iszejo 
ant koridorio.

Lenta su pravardėmis buvo attokiai, prisiartino su Žydu 
prie josios.

Toje valandoje tarnas užraszinėjo naujus sveczins, žvil
gterėjo žingeidžei: ,,Irena Orvid“ stovėjo stambiomis raszvti- 
neniis. . * J-

Studentas atszoko žingsni, akys jo iszsipute isz nusiste 
bejimo. ’

Matai ? — praszneko žydas.
Na, ko gi neturiu matyti. Orvid. Ponas Morkus 

iszkase kur paveldejų. Dar tai pažiūrėsimo, kur yra kasa!
— Avantura! Ir nieko nesaketas pono Dievo asilas.
— Kaip jam buvo szneketi ? Pons szuni rodinejai.
—- Irena Orvid! — sumurmėjo užsimislyjęs Vitautas.

nieko nevertas be jos piningu!
.. Hm, hm... galinui nustotų

Pasvito dingo. Morkus 
negerai! Ale j n pirmoji.
gauti! Ha! Tai butu dailu! Reikia namon važiuoti.
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Vienybe

J. J. Hof Land Comp
ut/.vrf •f.'.iougt-si isx roisitt soro giriu ir įniki? žiemos.
Delei to kad aplynkinos kdr vra girios, duoda už

darbi, o vasarą drėgnumą reikalingą vaisiams užlaiko, 
deTei ko galima tikėtis geru uradzoju.*

Kolonija toji yra kožname dalykio labai naudinga, 
dėlto paskyrom szimtus vietų aplynkineje giriu, tar
pe uždėtu jau kolonyju ant kuriu kas valanda gali-

Ziame toji vra musu loėnasczia ir

Pajeszkoimai
-f

Jersey City : J.
Chicago, III.:

Raszkauckas. .
Bartlomieju

p
M

Atsiszanidte pas inns, o gausite inapas ir iszreiszkymns.
J. J. Hof Land Co.,

Milwaukee, Wis

Brolei Lietuvei!
ve

Spasabu adreso permainyt negalima'.

W. B. isz Cleveland .Ohio jau no

”kv .
j eszko Ra vxpaž i 11 sta i n ą A n • 

plrtju AVikuilki, katras Ame- 
trikoje yra jau du motai, pa- 
i eina isz Kauno Redybos ir 
j pavieto i«z» parapijos Vikyn-

Konstuntas Razgieviuz

UŽMOKĖJO UŽ GAZĮETĄ 
j, VI E N Y B E LI E T Ū.V NIKU

Tad Norikas Alden
J, Kuncaitis What Clieer
A. Skladauckas BaltimoreI • ’ *

£ 1 ,oo 
„1 ,oo 
„1,00 
„2,oo 
„1,00 
„ 1 ,OO 
,,2,oo

Matijosziu>
Bagdonawieze. n

Maiiamoy city.: Juozas Milane-
|<as. 1

0
I. Czora-

kawiczo. _•
Nanticoke, . Pa.:, Tamosziu But- 

kewinze. >

Shenandoah, Pa.: Kazimi.eriu Ra
dža wiezi u.

Shenandoah, Pa.: Joną Bobina*
Wateyburio, (!<m.: .1. Danisewieze.
Seranton, Pa.: J. Bajorajti.
Wilkes-- Barre, Pa.: J. (’zernika.

■ Pittsburg, Pa.: Wincenta Kudžiu. 
Boston- Mass. F r Kawalauoka.

taiKraszc/.ius ir KmgaJ<, Kaui«| , j ą ,sz y(oręa> Pa.«Tavo dainele 
nieko iiifT^ prioszingo Katuli- sava laike bus sunaudota, labai aeziu ■ 
ku tikcimui, tlel naudos dva-, Už gėrą veliimą ir pamokinimą savo 
siszkos ir apszvietimo protą, pbrobi.-, r

M. Mobkus Detroit 
M’. Rices Moreaz 
J. Mauruszaitis Pittston
J. Krantauckas Springvalley „i 

i J. Raulinaitis North Brookfield „1 
■J. Brazaiickas Osceola Mills
W. Biskis Cleveland' ,

■ F. 'Kulikauekas ,,
J. Harman Collinsville
J. Karaszka Plymouth»

Budveža Mithanoy City
W. Baltinas Waterbury

* . I

' St. Adamovicze TotnkinsCove

„ 1 ,oo 
,,1,00 
„1,00 
nb(u) 
„Ijoo 
,, I ,oo 
„2,00 
„1,00 
„1,00

ĮSfJSĮJ-L JBgJL
♦

Knigos pargabentos 
isz užmarės, o karos 
randasy krautuweje 
knigu-Juozapo Pauk- 
SZCZio, PLYMOUTH, PA.,

L) AIj1\S() ALTO RUS, arba 
SZALTINIS dangisz.ku skarbu 
pujkej apdaryta su kabute.

dusu mojis. f i M Iisz Lyman Coin. Tavo ga-
Kup: A. BVliHA zieta ėjo ing Lafayette Celo dabar

Klebonas LiotUVlRzkos paVa- vela siusiu ing Liman, štampas prie- 
pijbs Plymouth, Pa. miau ir pajieszkojimas buvo apraszy-

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

daru

AUKSO AtTORYS pujkoj

rus arklus del samdimo wisada.

Naudynga žinie

4.). Toke jau kn. pratesniu 
apdaru ................. „..............  . t>
v 5.) GARBE DIEWUJ , 
ant auksztibos pujkoLapdarita 
$u kabute..................... .. ^2,oo

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

‘ 7.)- SZALTINIS 1)1 Ė- 
WISZKOS loflkos arba wyJo

tinis AUKSO ALTOR1IS' -
Įmjkej apdarita su kabute $1, 50 e.

’8’.) GIESMORI US arba 
KANTJCZKA............. .. .|l,oo,

Kas raszys in musu Redystę 
jam 

mar-

•Y. *■

su kokiu reikalu, o norės kad 
butu atraszyta, tegul atsiunezia 

kokiu kningu reikaliįvai o ir kokiu ; pacztayą už du centus.,

.L R. isz Sliotts, Anglijos. Tavo 
kningos jau senei vra iszsiustos jeigu

M. .MO« KIEW h ZE. pargabeno i*/ u2>nar<-« 
wysokin l.ietnwyoxku kni-a, kajpo taj: Hi.-to- 
rycznm'B jkiniu, Mok*h-»zku, «h»>
n Alem» q ir »u *zwentajH “knjlhnaj?, Maida kai 
Ki:i, o ^ar<in<Mla n i.z maža pr«*kia. hm ; 
noryt žinot knn-u waidtm ir jn j.rHJa, rmzikit
Ktoinata ir bidekit ntarkia dZ du coatud, ant tokioj , , , .
Mitino ciecoriaus ir Bismarkio isz priežas

ties dąrbininkiszkoS konferencijos, 
jogui tasai taip nešit iketinni atsisako 
n^o’senoi pildonm urėdo Vokietijos 
kanclerio. K unigaiksztis Saxe .•

)/. J/ookllHy

tabaka, nes tai yra gmaiws.

Paskutines žffnes. ! Vienybes Lietuvriiku
Ateina žinos isz Berlyno, būtent G UP iltsillR pinigu norint UŽ 

kmi^ngaiksztis Bismarckis padavė' pusę metu, bus Vienas nurnei’ftS 
ciecorioi praszymą ' pavalnyjimo ji 1 nusiustas ant pažiūros, o datl- 
nuo nre.lo. London “77,rnszo,j giftUH n(>. ()njykns. ym „.Į.

kalingas del p ari •< I k o.

u.) Ir adze mokslo ar,pa 
Elementarius liet uw.ysz.kas su

10.) HISTORIJE SENQir .

I i.) MOKA .Il<:z(is6 14O-

lyną 17 Kovo, neistenge sugęrint , 
. Bismarki sy oiecoriumi. .^hiHi/nr- ■

kietijos uredninkai nepriima 
telegramų apie tai.“

D. Gad. isz Frakfort Maine, duok Von Capriri mislyjama 
žinę kur pirma givenai nes kitokiu Jjnarck'io inpediniu.

ATSAKYMAI mano
Generolas 

bnsęs Bis-

K

Kam nog angliko-samdytie arklus 
kad gali gan tie pas'

-"■■■■ ' -- ■......■■ - . ■ .

K atras Nori Užsiraszy'i

„VIENYBE LIETUVNIKU”
Marijos Panos./..',,.. t 30 et.

11.) IZGULDIMAS meti
niu sz.went.iu laba j naudinga 
knigele.............. i *. . .$................ o25.c,

12.) iru) psalimu povyi 
!■)< > karalaus pa wy dalo kanlyez-

eina pas: • 
Balti morIc, M. D. : Kazilniera

15.) G J WEN IMAS SZW..
MARYJOS P............. oBOcJ

<16.) W A DO WAS in Daugu.7)50 e

L. ••



.

Lietuviiiku .
17. ) PEKLA su GIESMĖMIS

drfflezej abdanta................ .. 1,65
18. ) MOKSLAS RIMO

Kataliku................................... .. .. o75,ce I
19. ) ZINE apje gidimadigu -

baj. ,, ,,.i) n ii ii *^0 (t.

6.) Atsitikymai ant žemes ir 
„ „ \0 ct. 
aprasziinaj

Knigos Ma!du

KALWINA........ 1.. J .00

wandemo. CZitcQsio

linksmi ska jtima j. . . . ............
21. ) KALENIJORIUS ant 

1880 meto ,, „• „ v „
22. ] KAUENDORIUS ant 

1800 metu

o40,c

o25 I

auginimą wajku. ., .,,
8.) Pujkus aįiraszimas

n 'i ?i 
o shtwnim

gin,
•j

jvajui ., ,,

26.) (i i wen i m as

)

10 ct
I )ic\\ o 25 c t 
n unpa

Benedikto I
Ct

risygatawOjimas
* n n ’i

ant
65smerties

‘■28.) Draugiją del iszluosawi- 
ma ddsziu ,, . ,, ' ,, 10

ct

ct

ant wysu metu kožnos 
pirmai dalis ,, .,

dienos
„ SO

Chris-
taus „ „

wo Sudo 50 ct.

5 ct.

mano 10
10

ct.

SAKRAMENTO.................. o25
37.) Jžguldimas LITANJ.OS

SZ. MARYJOS P................ .. o25

NITOJAUS su pu jko pialdelo ■ o5 c.

OJ

MARYJOS «u maldele. 4 od c

Kocnos drukafnes.
1 ,y. 1 listorije gražias jKatru

maj. „I ,,

G uberni- 
„ 15ct.

n n ii n ’ n n 1 Oct

lona, duktery karahųis isz Nu
karę j wi 

40 ct.
apolo ir apie Petra 

^grafa. ,, n

VAV1A-K ,, ,, 

10.) Historia 
i a. ., ,, ,, 
lit) Namelis

11 11 ’»

o šlamelio Kiti-

mas i 
amžio.

,, ,, ,, v V.

Pustei n i ko Ka
mi kiti Lietuw-

1) )1 11 11 . v v/v.

ieka Diewo apraszi- 
padawimo N VIII. 

„ „ „ „ $1.00.

WYNCENTO SZEEHAUCKO

CAPdUSE, 849 AVE; PIKEBBŪK

1

J. V XI X , X XX .

Gerumu tawcro nesygiriu, 
s kožnas atejas gali pamatit,

W. Slominskiene
679 Milwaukee Ave.

Chicago, III. •
Padu<)du del žinos vvysu lietu- 
wvszku Drautfistiu kad mano krau-

waldze maskolaus. ,, 50 ct. 
15.) Kalendoms su pasakoms, 
historyjoms ir dajnonis. 25 et?

Kinalda Kinaldinas$l ,50

tos. ,, ,, ,, ,, IOC.
TO.) Nodoribes Kimo Ciesorių 
Ii istorijų isz lajko pouawoimo 
Nerouo ,, ,, ,, ,, SO c.

j e isz lajKo
Bažniczios Szwentos

Jo

Tykras Lietuwyszkas
ptjtiXw

pynigus nusiunst in Euro 
pa ir in kitas dales suieto

■ %

prekia, tejposgi norėdami

truito > su pat runų draugistes

utines (szar- .

A p s te luo t u s d a j k t us

iz czesu waj- 
t go i e 40 ct.
rynna, liisto- 
persekioimb 
1 t

_____  j per
05 ct., 

laiko Fran-

. angelskos C? 1
1V<UMVO<W7U<UJUW ,, ,,

o ne abdafytas ,, ' ,, s 1,00.
24. ) Jurgis Miloslawkis, 80 ct.
25. ) Bolcslawas arba antra 
dalis Genowel’os ,, ,, 30 ct.

Sylvestras Kolitą!
ir
irdestauraci ję, kur randasi teiposgi 

jilardas dėt zobovos. Galima <>.iut • F8
jenai pjgei ir gardžei iszsigiarl ir

nueina po;

13 (,1V.) W., • Baltimore, Md,

Joną. Mieldaži
Shenandoah, Pa.,

Per septiniolika metu tuo tiktaj

gaut,’ ;o ’

Sztaj brolej’

Wincenta Bobina

lllOUUl.S.
\ 11

kuriu d\r|»au wysokius dajktus mano 
darbo ne pejkc. a

W. Stoininskiene,
670 511 iavavkee A \ eni e

Juoz. IVreblaucKas, J'li 

Lietuwyszkas Dziegornikas, j 
Pardawikas wysokiu auksiniu ir (‘ll

atejkite pas mane:

r-

O -v ' į ZX\ s.c p }v J jį ;■ 5

Kureim* tie! 

ran d ašy l’yl 
i .. .1 • - • 1 .. I t .W < . t

id < i j i U •J < .»
n go na j
} įasam-

•saukit aeru Cv.earu.

St. Ramanaticka



Viembe

PAUKSZTIS
Agentas Lietuwiszkas

mane

įsi u

žyli zbior 
lirzescia.n i

1 30 et.
,0161' nabo-

U * (K A R T O K R Ę T O A V Y C 11) *

^_£tal wysu Kiliu Mariomys Ka no pigouse!

Turi wysokiu gatunku MYLTU dydele krautuwe, tejpo- 
Deszrelu ruki tu, Cukraus, Kawos,

myslanie.............
3.) Zloty Oi ta r. 
nnbožciistw d la 
katolikow..........
I.) Oitarzyk ežy 
žedstwa dla mlodzicžy katulk

įsa A m e r y k o s
Isz New YoRKd^in Bremen. ... .. 
Isz Philadelphios in Hamburgą

ejpos-gi pas mane gautie pirkt szipkbrcziu ant 
grejezeusiu akrotu. Pabandikite pyrma atejtie 

pas mane pakolej ejsyte pas koki amerykona.
Charles Radziewicziu,

SHENANDOAH, PA ,

75,* ir 200.
n a s patikt kožnam

Pigiausc vieta visame mieste aut pirkimo drapanų del 
naikinu ir vaiku, dėlto kad jie visą tavorą perką ne ant 
tiktai už piningus.

riu, visokiu kepurių, skrybelu, czebatu, czeveryku

sgi mesu wysokiu Kump
Arbatos ir wysko ko tik gera gaspadine rejkalauje, tejsynga 
woga ir ka pigiause parduoda. Tejposgi wysokiu cejkiu Zie- 
goriu ir ziegorelu ir wysko, ko tik rejkalaujesy.

CYGARAJl TABAKAS! tu ne giriu, ale patis rukito 
įej pasakisite kad durnelis gardus.
Ne užniirszkite kad to wysko gausite

{ĮČfe’Prusyszkajs gereusejs akrotajs. Sun- 
cze pynigus in wysas szalis swieto, o tej- 
pos-gi ir iszmajno kajpo niaskoliszkus, 
prusiszkus, austryjokiszkus, Franeuzysz- 

kus ir 1.1.

Lankiszkos knigoš 
i maldų, pargabentos 
' isz užmarės.
11.) Westchnienic duszypobo- 
ižnej. zbi6r nabozedstw i pieš
ini į przydanieni Drogi krzyžo- 
\vej, Gorzkich žali i psalmdw 
> ............... l,įo'ct.
2.) Glos synogarlicy, na pust/ 
ni £wiata tego jęczącej, t. j na- 
božne duezy chrze^ciadskiejroz-

Isz
Isz LivE-įiroOL, Glasgow, Queenstown, Belfast, London . ,$19.U0 
Isz Hamburg,’Amsterdam. Rotterdam, Havre or Bremen. .$22.50 
Ant gerausu akrotu isz Bremen in New orkai. .$26.00 
Isz AntWerpo- in New yorKa. .
Isz Antwerpo in Piiiladelpiiie
Isz Bremo in Baltimore...........

vyru,
burgi > •*>

Turime didžiausi s
ir szluru, ateikite o datirkile

Geri niaininei czebatai už
Pora dailu szrentadieniniu czebatu
Czeverykai po 125, 150,

. Vienu žodžiu sakant, visas tavoras geras ir ga
įO prekios tai pigesnius kaip kituose kremuose, visammieste.

Ateikite ir.pamegykite, o busite kantanti, tiktai ne pamyrszkitenu 
mero. ' . / - .

Lielu^ysikas ir Lenkisikas
3S1 3FJ. O 3ME 

. 1 "(GROCERYS)

W y s o kr ii ;szwiežiu 1
♦ ^eip° g1 parduoda Szipkortes ing 

• vysa^ dalis svieto, aut grejeziausiu ir.
?reicziau8iu akrotu.

1 Isžmaind visokius piningus o ir nu- 
siuneze ing uzmare tiesiok in namus 
greit ir pigei.

Tom. Butkiewicziu,



Lietuvniku

KINGSTON

Kingstone, Pa134 Plymouth, Pa

Simonas Scharlin 
gCg^Fabrykajitas

Polski, Slovenski i Litewski

Arielka wysokiu,
Alaus gardaus.

Wino wysokio,
Cygaru ir t.

, Atejk Broli pamatike
, Ir to wysko pabandikic

UZEJGA gefeuse del Lieti 
WNiKu < pas

Juozą Zablacka 
MAHANOY CITY 
' Rand

Eankierins
WILKES-BARRE, Pa,

Jžduoda szifkortes ant wysokiu akrotu ir in wysas 
dalis EUROPOS
Galima pas ji palydėt pynigus, už kuruos duoda procento‘$3,00 už 

szįmta ant metu. ,
LletuwjBzkaj, Lenkluzklij Ir Lngarskaj gali Biiejfizneket, ba prilaiko tani tikrue Žirninio.

Ne tiži'nirszkito ipacz tie ka gitveuaĮLe arti to miesto.
Wilkes-Barre Deposit Savings BANK

tejpos-gi Ci GAR. 
isz Turkijos parga 
mėlis tejp swejkao 

kosuli

Del wuvstimo (zaziwoimo.) Pamegikit 
wiena karta pirkt nog jo, taj Įlotam 
niekur kitur ne jeszkesyf.
110 X f r. X<:'C York.

Wiraj! duodam jum žine, kad mias parduodam Szifkortes, ant wvsu 
acztawu Szifu. už pigeuse preke, sunezem pvnigiis, katruos jusu prmte- 
ej gali gaut in 1 <> dienu. muAu knntoro galite - usvszuolt. t jm u v ka j
r lankiszkaj, atejkite ir maukite. kad inia* per 1'0 metu, s i k d.uu uošvei- 
• ame tejsyngaj ir grąže j, megikite o nesvgajle 
lam tikietus ant wysu geležiniu kėlu Ameryke

kontoras musu Hamburge ira rokis

no buwamu
Maszynu —— 

o tejpoed’.l uZ »t>ekur«n’l>j<‘ NAMUHir nieukiae 
f DAJKTVti no iigniys

SIS, ra, stalls..
MAIN Str. Plymouth, Pa

, cjkjte tiesiog m 

Tuoznpa Czernika. 
eiiiosgi riaiiai možlin ras’

_ _____________ _______________________

Dwy d y deles luautuwes,
Wysokiu Wuigoniu dajktu turi, Kumpiu rukitu, Cukriaus, 

Myltu, Kawos, Arbatos ir D.eszru AVienu žodžiu wysko ko 
(yk reik det ūžtaikimo buwinio.

z\twažiawia in WILKSBERY
* ’ J

Košciuszko Hotel, pas 
kuris duoda prietelisžka coda. I 
wysokio gėrimo kokio tik žmogus rejKafauje.

THnosgi. ižduoda Szyokortes ant geriausiu akrotu

« H.' i j< -rv
4 į.



wie

Shenandoa fn

in sawo

wylnoniii i
l audekliniu

J o n a s
Agentas no szifkorcziu

AVyskas tejsyngaj ejna • 
Ne užmirszkite

ANTANAS FA JA U IS
128 ir 130 Main str. PLY^OUTŲ Va;

. Ir wysoktu dajktu re j kalin
gu atsytykime smertius, tejpgi

. , ‘ oužsyemu pagrabftjs, dėlto jag<> 
rejkes ka isz to d ai i ko, welij 
a'tejkite pas sawo wiengenty o

W T R A J

SZTORNIKAJ
1.-^" J ago
KRAUTUWE. (KRONA) 

dajktu in sztora tildą pirkite ptįs 

ftliaaiNiiį k Wall&co • •
210 East Market Str.

WILKES-BARRIS PA.
Tenaj galima 

gaut ka no gereusiu 
ir szwieZeusiu taworu

I , *«

walgomu ir kitonisz- 
ku dajktu.

DYDELYS KROMAS!

“hrBishmg Goods”
—-Wysokiu dajktu kajpo taj: 
marszkiniu

panczeku
petneszu ■

wynokiu dajktu kuklu tik žmoguj prlrejk**. 
137“ Gniieylu pas—

. Chas. CASPER & Son
103 NORTHAMPTON Str

Wilkes-Barre, „ pa.

žalu EUROPOS 
ng namus. , ’

Privtam iajkau dydely h’BO-MA su wysokijs walgomajs dtijklajs, 
ka tik namuose geraj gaspadynej pryrejke, ir su tup ijesygiri.u*: bakožnas 
žiną. Darbiniu drobužių ir wysokiu marszkiniu; žodžiu kalimi wyš’<o ga
lima gaut,

| Neužmyrszkįte kad mano namas randasy ant uliczes

KAIVIitlERIH
Kas tūry kiek PYNIGU, o norėtu juos patalpint saugi 

toje kad jam ne pražiltu, tegul patalpina pas mane BANKOJE. v
Tbjpos gi randapy djrdele zopostis wysoklu pyningu del lezmajniino, kajpo taj: Kuayjoe hub 

U£j, rruayezkoH markos, Anatryjukiazki uui.dk.na/, Francuzyazki FRANKA J ir t. t. < *
J ago katras atsyvveža isz užmarės PYNINGL’H, tuos tejpos gi permajnau ant amerykanteku.
Suuczti pyuicgua in wy«aa dalis ewleto iiesog in namus.

O tejposgi židuodu SZIFKOKTES ant wysu linijų ant pujkeusu ir

Vienybes Lietuvniku
132 ZLCevixx. Street 

^—PLYMOUTH, PA.—-sM

L1 E T U W IS Z K A S
ANDRIEJAUS STANKEWICZEUS

' Ant uliezeą/MAlN, SHENANDOAH, Pa.
Pujkeuse užejga dąl LIETU WN I K U o gorimu no rejke girt, ba. palis 

giresy isz sawo gerumo., Kožnas wrenas allankikile, ii to wysko pabandi 
kite. / ' ■ I

’TeiĮ> yra -i n taisytu jog gali spaudinti \isk;j, kas* tik ino 
darbą jos priguli, yra LOC'NOS MASZINOS, I.ITARU0 

i visokių didele daugybe, drukavojesi apart

„Vienybes Lietuvniku,”' : 
visokios konstitucyjos, knigos del drau-" 
gyscziu, apgarsynimus, tykietus gromataso 

praszauczias ant veseilos ir t. t.
-- Visokiuose liežiuviuose, kaipo tai:---------o 

Eietuviszkai, lenkiszkai, angelskai, vo-" 
kiszkai, mąskoliszkai, italijonyszkai, pran-<> 

cuziszkai ir 1.1. K---------------------------------------------------------O
oooooooooooo’ ooooooo'ooooooo

Pirmutinis Lietuwiszkas Kremas,
Grou.ri^) PITTSTOME. pripilditas wysokejs taworajsdel ziwnasties, tejp 
gi ir <lrap i:ios d* 1 darbi ninku, wyskas ko no geriauso parsiduodk ]>ig<‘j i
’*'j-'i‘>g:,j> - primenu ir taj jogoj parduodu Abrozus szw., knigas 

ir historiju; o tejpgi szifkorles ant geriausiu ir druciausiu lajwu. 
Tikta j ne užmirszkite kad tan wyska gausy to: pas A. TEI’J/USZL

. Nr. 177. NORTH MAIN Str. PJTTST&H,. PA. '

MM

A




