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\ Plymouth, 25 Kovo.
Skaitytojams musu 

jau ikirejo beskaitant 
nybej'e“ 
tarp lietuviu delei užpuldinėji
mu nekuriu Baltimores brolu 
ant „lietuviu mokslo draugys ąsabiszkoms 
tey.“ Talpinome j u gromatas paszvęstiems. 
„Vienybėje,“ ] 
gei per tai ateisime ant kokio 
naudingo iszaiszkinimo

rasi 
„Vie- 

g-įnezus, , pakilusiu^

Vienybe
mintingą vedimą ginezu, to
dėl, talpindami szitame n ūme

tąjį dalyką uždarome ir ant 
tolesnio laiko neduosime vie
tos laikrasztyje "straipsniams,

mas del-musu brolu but|Li.

i ■ Szitame numeryje „Vieny-’ 
bes“ vietoje „Dievaiczio“' tąl- 
pinasi „Pamokslas Mirsztan-

* * " kuris buvo pradėtasmokslo draugys- ąsabiszkoms neapikantdms ėztojo,“ kinis buvo pradėtas
ome ju gromatas paszvęstiems. Isz visli ( tu jail .seiliaus, d pertrauktas de-
pasitikėdami, jo barniu aiszkei pasirodė, jogei įlei neprisiuntimo Uolesnio jo 
isime ant kokio niusu brolams ne minda tevy-! trujkio; tasai „Pamokslas“ 
iszkinimo, susi-1 nes, ne lietuvyste rupi, (bet hpausdinasi atskyrimus, .talpi 

pratimo, Vienok pasirodė, kad tikt sunaikinimas žmonių ku pi 
musu baltimoriszkiems bro* riu veidas arba eisena jiems I k 
Jams nė tai rupi,

rupi

vokieti ir gudą.
Mes musu szalyje negailime pa

daryti. ėuvienyjimą, tuip kaip jus 
. padarėte Amerikoje; jus esate valui 

kaip paukszczęi, o mufns maskolei 
ir vokieczei padare panezius 
ir stirakino muš, vienok nors taip 
baisei suspausti nevaleje terionu, dak- 
vis nenustojame vilties, kad dar bu
sime luoši; V ra pas mus iszmintingu 
lietuviu, bet ką daryti, kad j u iszmih- 
tis yraj džtenita svetimomis miglo
mis ir dūmais1. . • ,

Isz Visztyczio ir kitu vietų iszvą- 
re visus žydus prusu padonus; turėjo 
savo namus ir laukusi parduoti ir i 
tris dienas iszsikraustyti, bet yokie- 
czei dar sinilgsta lyg nuodegulip van
deniu užlietas: jiems nevalo randa
vai dvaru ir jokias tarnystas atlikti. 
Jau juos senei butu iszvarę, bet dar 
ži neina, kol Karve pieno duoda, tai 
reik jąją milžti, o kada jau siki 
bergdžia, tai reikia papjauti, taip il
su jais yra: kolei turi piningu, tai 
teikia juos pirma iszcziulpti, o kad 
jau šiki nieko neturės, tada eikite 

j sau i Prusus tokėis ubagais, kokeis 
atėjote; czion surinkote piningus, 
czion ir palikite.^ Maskolei ne kvai
li: „Prusnose viena diena visiems pa
sakė: ritus, nach Huslaiup. dar ten

• ■ '

nors su visu turtu iszleido.
Akmuo.

— Tilžėje iszainancziojii 
„Apžvalga“ pranesza, jogei 
maskolei del veikesnio sumas- 
kalinimo„■ lietuviu, pradėjo 
vartoti Vilniaus redyboje taip 
vadinamus 
maskoliszkus
kus) skaitymus (voskresnyja 
czteiirja). Nesirandant klau
sytoju, kadangi žmones su
pranta j u negrynus mierius, 
palicija prievarta varo einan- 
ežius isz bažnycziu, žmones i 
„ucziliszczas“ arba valscziaus 
kancelarijas, kur turi klausy
ti popu pamokslu. * Mieris ju 
— atszaldyti žmones nuo tike* 
jimo ir palengva pripratyti 
prie stasziatikys^es.

•— Tas pats laikrasztis pra^ 
nesža sekanezią žinę isz .Ra
seinių apygardos:,,' Kasi apie 
tai gerai žinote, kad tiems ne- 
valna žemes pirkti,* kurie turi 
gimines kuningus, daktarus ir • 
kitus mokslesnius žmones, nes 
del musu uredinihku tikt mui

„Vienybėj^“ dialektisz- 
’ ’ 1 ’ * , au

toriaus; pasibaigus jam „Die,- 
vaitis“ bus' talpinamas pap
rastu .bildu.

— Norintieins pasinaudoti 
isz geros progos pirkimo že
mes, nurodome perskaityti 
naują apgarsinimą J. J. Hofo 
szitame numeryje „Vienybes“

1 naši 
ia jiems Į koje raszyboję palei norą 

i, pasirodė, nepatinka, norint tie didžiau 
kad jiems rupi tikt neapken- seis darbininkais dėt savo tau 
cziama asabarp. Szlupo, o ne tos butu, 
visuomeniszka Lietuvos nau
da. r Isz visu tu gromatu,- ku- gus darbavosi apie tėvynę dar 
riu szaunus pundas atėjo jau tuomet, kada jo užpuldinėto- 
i musu redystę, mes nieko ne- jai darbuvo ir apie 
gavome numanyti ko jie rei- lietuvystę nei nesapnavo, 
kalauja mfo draugystes, kaipo Jeigu jo nekuriu mokinimai 
tokios, bet supratome tikt nesutinka su dvasia szito laiko 
tiek, jogui, ta draugyste .jiems ir pertai yra ląums i nenaud'iib. 
taip akis 
jogui tenai yra 
Žinoma, kad prie tokiu pa- bet atsiminkiame, 
žiuru, 
neturi 
yra nei tikvtiesi

Taip didu i neap* 
kencziam’as Baltimore^ žmo-

dūri viena del to, gi, tai užtai niekas neprispiria 
^mus klausyti ir tikėti jiems, 

jogėi tas 
(kurios tarp kitu tautu .žmogus ir gčro yrą daug —- 
sau vietos) negalima /aug padaręs del musu, o už 

rūstaus -isz- tai mes ji, jeigu tikt galėtume, 
luksztenymo klaidu ir nege-1 i mares gataVi paskandyti. 
r u jos pusiu, vietoje to mes 
iszgirdome tikt asabiszkus turi būti 
prisikabinejimus prie p. Szlu-iszczionys ir bedievei, feutisz- 
po, ir, turime pripažinti, szi- | ki idealai stovi 
tuose >piktžodžiavymuose ir visu musu barniu ir 
keiksmuose -musu baltinio- 
riszkei brolei parode tokius visokiu pavieniu žmonių, 
genialiszkus gabumus, kuriu ' rie kožnas savo’ skrytyje 
ir geriausias specialistas ' to1 pridėti savo 
dalyko jiems pavydėti gali, mimu jos i 
Pasakojama, būtent ant \keik- kas jau palauti tas kūdikystes, 
įSinu malkelei esą „vyrais“

Ties tėvynės altorių
..... 1 broleis —

visi

Jaz Lietuvos.'
V isz t is (<Korc8j)0)v/eH',tJa 

Nelabai mielą
Vic* 

naujieną
asz jutus pruneszu szitoje groinatojfci 
Pirmą, ir antrą <Jienąv Vasario b(uVo 
pas mus tardymai ant tuja, katrie 
pervedu per rubežiu žmones einan- 
czius i Ameriką. Kas isz 
tai dar nežine, tikt žandaru 
ninkhs pasako, kad 
Siberiją. Paminėsiu

augszcziaus o
nesutiki

mu; tauta yra sukrauta isz

lai elę (tei pastų 
prieszaki. Lai

o pasimislyti apie darbus — 
bet szitame dalyke ir ma^ko- darbu, darbu tėvynė nuo mu
lei turėtu ateiti pasimokinti su reikalauja,« 
pas musu b'altimoriszkius bro- si, kureis ir taip jau silpnas 
lūs. Neprastai taipogi iszejo, pajiegas musu sunaikiname ir 
kuomet vienas baltimoribzkis. 
iszbaigęs visą krautuvę tokiu 
meilu žodžiu, užsimanė įsiva
ryti neapkeneziamą p. Szlupą 
isz Amerikos, net (ką skai
tytojau pamislysil) — i Af
rika, Bet, Dievo malone — 
dar1 iki sžiol nepadare, gal dar 
atsileis jo szirdis.

Prie tokiu ’ aplinkybių ne
gali būti uei szuekos apie iS»*

o ne kolojimu

vietoje gelbejimp stumiame 
tėvynę dar i gilasnę pražūti. 
Neprietelei musu džiaugiasi, 
nes, kur du nesutinka, ten 
treczias naudojasi. Jeigu taip 
dailei mokame keiksmus ra-

>

szineti, tai ar lYegeriaus butu 
tuos gabumus nukreipti ant 
geresnes dirvos; imkiame ra- 
szineti apie daigtus, isz kuriu 
pasimokini m as ir apsiszvieti-

to bus, 
v i rąži

us \iyzvaryti i V 
czion vaidus 

apkaltiiHuju, kuriuos ir isz jus bro-
lei ir seserys, rasi - nevienas pažysta- 
te,Ttąis yra; Simanas Aly ta, Jonas 
Popikaitis, Jonas Grygas, Kristijo
nas Kalvaitis — visi isz Kurpiku; 
apie kitus dar nežine; rodosi, kad 
dar ir (langiaus yra apkaltintu;1 Isz 
Visztyczio — Juozas Lubinskas, 
Augustas Ribinskas ir dar pora žy
deli!. laibai gaila tu žmonių, bet 
dar yra viltis kad nekurie| dar iszsi- 
teisins per sūdą; žinoma jiems daug 
kasztuos; žodžiu sakant suvirsz 20 
szeimynu gali 'būti iszsiiĮstos ant 
poselenijos i toly m as rėdybas szat- 
tos Maskolijos.

■ Matote, broloi, kokia pas mus 
Ii uosy be ' Šergckiesi žodžiu, sorge- 
kiesi darbu, sergek.iesi ir mišių; pra
keikti žandarai nardo ir nardo po 
sodžius, o kas yra tais žandarais? -ę. 
vokieczei ir maskolei, turi po kaimus 
savo agentus, supranta kalbą lietu- 
Viszką ir vokjszką, ir per tai apie 
y iską iszkvoszia-, o ipacz nuo vokie-? 
ežiu, kurio lietuviams nuo senu laiku 
yra neprietelei, reikia labjausei sau- 
gotiesi. Teisingas yra priežodis,
būtent velyk .azuiii. rudą, uo kaip kei yra reikalingi, kuriuos ga* . 

' ■ - •* 4

szventadienius
(pravoslavisz-



pinasi gauti daleidimų nuo

tai go Klausia: Ar neneszioja 
jis’ sžkaplcriu;yo per kitus 
klausia — ar jis su kuniiigais

leidinio ant žemes pirkinio ne
gausi. Ant galo tasai laikrasztis 
pranesza, būtent Kauno pa

Apygardos Vilkijos, Juos 
vainiu, Kėdainių, Jonavos, 
Vendžiogalos esu j:Ui labai su
lenkintos, ir lietuviszkos knin- 
gos mažai ten vaiks'zczioja.

savo praneszimų -tokeis žo 
džeis: ,,Darykite apie am

storonę priduodami 
nes tas krasztas del! 

Lietuvos bu visuomi gali pra
žūti“.

— Atėjusiame .numeryje 
,,Szviesos“ skaitome žilių apie

kningasĮ

Lietuvniku 3
kniustineję, kur tas žmogus 
gyvena, kaip laikosi, ar jani

ir matydami, kad turi parduo
ti tų gyvuoli, siulis jam kitų- 
kart dar mažiaus. Isz pra-

gulėjo tiktai ketos deszimtys 
žydu, dabar kai]) augszcziaus 
minėjau, užėmė tris gubernes

Vienatinis būdas atsigyni
mo — mokintiesi i

galėdami, svetimu žodžiu ir 
kalbėsime su jumis gryna lie 
tuviszka kalba, kuriiį mums 
paliko garbingi musu tėvukai 
ir kurių Dievas prisakė myku 
ti. Ar vyturys gieda kada

sumaisziusi 
namiszkius;

mes nefaj 
Dievo ir 
kalbos“.

nuo žydu, czlou Pr

time savo 
Įlįs pand- 
laikraszti 

adresą:
, Bit^nen per 

 

suvienytomis pajiegomis pa- Lom'poenen, Ostpreim^Hp Ger
tiems prekybų vesti. Koluk many.

mus,

Preke
$1.25 ant metu. ,

— Szviesa“ pranesza, nu- 
i tent nuo szios vasaros masko
lei visai ketina isznaikinti

— Naujas ' laikrasztis. 1 Marijam py les (Denapiles; 
Num. „L'.kininko“, laiknisz- ^ininaziju, nes jiems labai ne- 
ežio paskirto reikalams Lietu-i patinka, ikad toji moksliny-

ežia iszduoda daug geru lietu O oržiurė-, 
liS’Oili i v*lb kurie o i _

LietiHos tuva įgijo naujų szaltini sveiko i jlcna*

isz vien skusti jau ir taip nu-lto laikraszczio Isz Kitur.
"„Saule“' taip pranesza:

draug su 'pratinimu ’ žmonių-n^zitų seredų (1 J Kovo, 
rvnai lietuviszkos kai- ^e drtrkarnijų Jo Alil. 
Prakalboje tarp kitko !1>r- Juodiszius- ir fpris 

kaitytojai,, Ūki (thuit jokiu barniu su 
įgalime raszytiJ nybe“ neturėtu.“ Lab
menkas, juokiu-mintingai padare!..

i-

„Ir mes dar tikt nesenci i 
girdome, kad žydai Kam 
Suvalkų ir Vilniaus gubernijų bo

v
isz-

bena i kitus krasztus

gyvuoleijpas mus
9 sziuomi -sykiu iszeina atža
garei, nes mat kokis yra žydu 
sutarimas: kad katras žydas

, lengvas, teisy- — Jeigu isztyrinętume na- 
bet naudo kuriu j mus daugele baduojaneziu 

su nusiszyp- anglekasiu Wydmingoapygar- 
vargo

minus
ir užgauti jus, nes galėtumėte Į nu kas meno per metus dirbo, 
pumislyti, buk mes laikų jus i turi būti sunkiose aplinky- 
už mažus vaikus“. Dar kito- bese. Szeimynos, kurioms 
je vietoje; „J us, skaitytoj ai, vos ai) 
pripratę girdėti ir \ artoti ne darbu

dar mažiaus, nekaip isiule pir
masis. O jeigu žmogus, ne- 
parduos jam arklo «per ta jo-

H nilVj <11 UI* ' VU

i kita miestų, tai žydai susižb 
uos 
.dar

ir Ten bus taippat arba 
jaisziaus, nes žydai isz-

daugiaus, dar O •
'ir nusistebėti

• reikia kokiu - budu iki
d iszgyveno. Atsitikimas

vokiszku, ųsba ’ rusiszku). yra pranesztas isz apygardos 
Dar kiti isz jus tyczia taikosi Sugar Notch vienomgento ap- 
besiczvierydami įsprausti tir lankiusio nekuriu anglekasiu 
svetimu žodžiu kodaugiausei. namus apie vargų, kuris szjur 
Mes tokio mutinio jums ne-įpuleis 
duosime: ' saugosimos!, 'kielr Moty na

s, gautas nuo 
miltais jas su- 
Igydiiio savo 
Tikras badas 
tarp angle-

kasiu ir kožna bedarbes diena 
dar vis ji padidina. Pavargę 
žmones visai nusiminę: angle- 
kasystes tusezios ir dirbtuves 
riogso negyvos. Visi su ne- 
kantrybių laukia geresniu die
nu, kaip kokio iszganymo, vie
nok pasirodo, jogei ju viltys 
kybo ant labai nedrūto siūlo.

— Nanticoke, Luzerne Co. 
turėjo \ ietų nesenei szitokis 
., r o m a 111 i sz k as‘ ‘ a tsi ti k i m as.

tenai jauna ir graži mergina,

jauti ir Maikų

doleriu. Tasai pasterasis. da
vinėjo savo lenktynininkui 
$250 idant atsitrauktu, vie
nok tas su pasipiktinimu ‘at-

keite urnai savo misli ir priža
dėjo atsižadėti rankos Klaros 
už atlyginimų jam $200.

piningus,
, gavo

1 ,-----v. .
v o laimingu, gerinosi Klarai 
ir paskyrė dienų sutuoktuviu, 
vienok ji patiko nelaime, nes 
parpuolęs nusilaužė sau kojų. 
Turėjo gulėti Io\oio ir labai

jogei Klara numirė keletu die-

grabo merginos, \ ienok dak
taras jam nepavelyjo. Todėl 
nusiuntė i nabasztiiVinkes na
mus savo gj^ri, kuri mate 
Klarų guliiiczių grabe ir už
dėjo ant jo rožių, vainikų. 
Klara, iszejus seserei Nagel‘o,

szutino ant kakalo turėjo gyva ir sveika isz gra-

n 

beklausant.



Vienybe

I

bo iszszokti, kuris Yuszczias ta rnas ir tarp studentu Petrovs-

r i Jai k a slapi n tiesi tam ei mieste 
kuomet Nagel isz nubudimo 
vos nenumirė. Nagelis visai

ežio, kuomet sztai gauna žinę,

i ’ ladelphijoje. Nagelis apskun 
tie Sėli wartza Wilkes - Barres 
sude už apgavystę. — Akr
va tai bus prova!

nešę n ei 
Gy vė
jau n as

mainai, kokiu mažai 
do tenai J. II. Fo 
farmeris, o kaimynu jo buvo 
J. Sehad,’ mokintojas .nedel-

' dienines mokslaines. Abudu- 
turėjo jaunas pacziaš ir Abid
vi turėjo po vieną kūdiki.

savo draugui Fox‘ui, jogei

Rezultatas to iszslpažmimo 
buvo tok is, jogei Sphad pa
ėmęs savo labą su paezia ir 
kunikiu Fox‘o iszvažiavo i 
Dųnver Colorado, o tuomi tar
pu Fox su paezia ir kūdikiu

— Afnazonkos (moteriszka 
kariumene) karalaus ■ Daho-

r.ią

žiame, rekrutavojasi labai ipa- 
tingu budu. Jeigu Daho-

mi.-ztikiaina ir i»*ign vyras ne JO V
nori j<w laikyti dangums tai 
jis iiusim ežia ją i kariuimmę

tavotu kokis ten rudnzkaaui

300 studentu* tape surasztai 
voti. \ !

trauke nuo savo urėdo, ge
nerolas von Caprivi užėmė jo 
vietą. Drauge su Bismarck i u 
atsitraukia ir visa ministerija.

25 laipsniu (Reaumuro) szal- 
ežio kalinei buvo . iszVaryti 
skalbti žluktą aketese upes.

didelis trukszmas 
bijosiu idant jos sau- 

paminėjimo Paryžiaus komu taika su Vokietija netruktu

isžgūi ! lejiino liepe atvesti’ pas Savę

• >

riszkas baisybes. Atsakyda-‘ laikrasztis ,,/
mas ant adreso Maskavos ar- raszp- „Vaina be abejones 
menu; p. Gladstone iszreiszke kils ‘'Europoje neužilgo“, 
simpatiją ju persekiojimuose „Siecle“ jiranesza, jogei ne- 
ir sake jis. mislvias Aliuliia kantrus pasielgimai ciecoriauį

linius, kurie, buvo pasiraszę 
ant paduoto jam praszymo, ir

mis. - Szirdis apsala, skaitant 
tokias žinesi Ir tie žmones 
dar turi sąnžinę savo bjau*

’ Londono laikraszcei ap-

dalyke ir rekoinencįąvoja p. : siduodanežias Siberijoje. Ne 
aržygi. įsinori nei tikuti skaitlinėms^ 
nei •'vikiu. \ kurios vienok urediszkai yra 

'ierziu. ’ patvirtintos. Nuo 1’8.8<> m. 
skaitliis kas met įszsiunczia- 
mu i Siberiją nihilistu pasiek- 

žudinti didyjį vadavą Airijos, ■ davęs 15.000.* 1836 m. iszgal 
ParnelPi, su pageliai netikru į benla 16181 asabos, 1887 • 1-13 
gromatu iszrado ant jo suge-.!77, 1888 15015, galiausei
diuimo — moteriszkę. Toji 1839 tikt iki Rugsėjo menu-

tent Siberijos kaliniams esą 
pusėtinai gerai!. ‘

— Kovo 13 d. Clarendon

Kur

Londono laikrasztis ,/li
mes“, kuriam nepasiseko pin

šanti labai apszviesta ir meili, delei ligų, sziilczio, botagu nu 
Aors jau 40 metu turi ir esan- Unirszta kas metas 130 - 
ti paezia p. O‘Shea, kuris dar asabu isz kožno tuksntanezio

naudos Varnelio. Pasakoja: daro. Liepos r 
ma, būtent tasai OShoa žino meto viename

sau smerti Įla

savo paezios su ParnįlPu, vie- 490 kaliniu buvo 
nok nežiūrint ant to buvo jo 
prietelumi, ir tikt .dabar, per
pirktas per „Times“ iszsižade- 
jo airiszku reikalu ir apskun
dė Parnell’i. Tame dalyke 
nėra jokio pri< szingunm, vie-

czeis, o delei stokos/daktaru
/ . / i-

sergantiem- nebuvo (įliedama 
jokia iiba. , (iulaii-ei ta

IIall‘eje, New 
susirinkimas
Amęrikoniszkos tautiszkos ly
gos“ del paminėjimo nihilistu, 
kurie 13 d. Kovo ‘1884 
m. už nužudyjimą Aleksandro.

„Rusiszkai -

sirengusi buvo, nes lauke pa* 
misžimo, vienok viskas tvar
koje .nusidavė, tiktai caras ir

ai prakeikta įvairiu 
kalbose. Alleniko-

liszkosįos kalbos virė krauju. 
Galause vienbalsei likosi su
tarta protestas, kuriame pra 
keikta ir ’pastatyta visuomę*

rusiszkuju

iszkiatisi su polyti kiszkais
< a I i n e i 1be r i j o j e pasi ei gi m ai

/

isztarmiu (viroku) jogui drau 
gai Barnelio nelabai yra pa 
kajingi delei jo.

— Lond< no laikraszczei 
pranesza, jogei Rusiszkai vai 
džiai yra tAbai nesm »gu gir- 
dėti apie susirinkimu.*, (mee*

prie penkjd 'hiipmiu /zilim-.
iszmszta. juos aut apviro ore
Lkeletą dienu pu-e nelaimiu-1 įremt u ją is'z 
guju pęi <ine-ze aut anojo sliju.

Wilkes

tą svietą, idant nutrauktu vi
sus ry-ziils." su Rusija, panai- 
Rytu visus traktatus ir sątai-

d

Kitam s

studentai pridedi burtiesi; tiflg«), laikomus Anglijoje ir 
Jrijavoje ir Charkove raszta-j Amerikoje del sutaikymo kan- 
vora 700 studentu. Regisi kinimu iszgutiniu Liberijoj. 
Peterburgo Universitetas bus: — Vokietijos kancleris ku 
uždarytas. Tuks pat judeji • mngaiksztis Bismarckis atsi

mą, kuri kaip visuomet pava
dinta kožnas kalinys
buvo plakamas botagu. Po
lyti kiszkame kalėjimu Karos 
su nusžalusiomis kojomis ka-.

an* 
glegasiklu baisingi atsitiki- O O- D
nuii, kur HsztuOni žmones nus
tojo savo gyvasties, vehikJ pa* 
rodo, kokeis kasztaissziądyyk 
szte civilizacija yra užlaikymą. 
Trukei (trains j nusiverezia 
nuo szynu, katilai trūksta;. 41L11U.*> pUlllklC* MU --J ' ,-- -----  1

ldytose skyleae, rezultatu ^tiltui griuvu, unglekaaei žūva.

v
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liepsnose ar gaze, vien del už- ; 
laikymo komunikacijos, szvie< 
sos ir garines spėkos. Mil- 
žiniszkos galybes gamtos* yra 
pavergtos žmogaus, / vienok 1 
kuomet jos sutrauko savo pan- 
ežius, baisui i ngai atkersziha : 
žmogui už savo tarnystų.

Alma Staiafc
Musu neturtingoje rasztla- 

,.voje dar mažai randasi žinių 
apie vyVus, jau tai Lietuvoje 
tarp savu j u, jau tai tarp ,sv e 
timtaueziu dainavusiuosius ir

• . I

savo dideleis veikalais garbe‘į 
ant svieto užsipelniusius. O 
tokiu žmonių" Lietuva juk 
daug pagimdė; jais musu ne
prietelingi kaimynai puoszi i 
savo vardų, juos sau prisisav i 
nę. Reikctu j u veikalus su 
rinkti ir dėt naudos musu 
vientaueziu paduoti; o nauda j 
yra labai didele; imlividiialisz ' 7 . V t

kų gyvenimų savo nori siiriszti 
su misle. apie tėvynę ir patsai ' 
dėt josios dirbti, tasai pamo
kinime, kuri pavieniu žmonių 
gyvenimai suteiki.!, atras del 
savęs geriųiisių pjivcizda. Del 
to tai apraszas gyvenimas' 
ko'žno didelo Lietuvio turi del j 
musu sziųdien didelę, svarbų, 
gali būti ii e tikt p.aveizdų, bet 
dar ir kelerodžiu musu verksi 
inirtgame szios dienos padėji
mo. Norint mos sziųdien sil
pni ir be jokios vilties ant a- 
teitos esame, vienok geriau
siose ir isžrinktose dušziose mil

L

su Dievas sudeda tokius skar- 
bus, kuriu ir galingosios tautos 
pavydėti mums gali.

• Skifmuntu gimine, iszveda
savo pradžių nuo Lietuvos ku 
ningaiksžciu (dar pirm Min
daugo gadynių, ir nuo neat
menamu laiku valde žemę 
Palieseje, atlikdama ten viso
kias pareinąs. Musu Alena 
užgimė 5 d. Lapkriczio 1827 
m. Kolodne, senovinyje dva
re gimines. Tėvais jos buvo 
Aleksandras Skirmuntas ir 
Hortenzija Ordžiute —• Alena 
buvo vienturte j u duktė.

Atėjo ant svieto silpna, taip 
kad tenai ir gimines labai 
bauginasi apie josios sveika
tų; vienok toje silpnoje mer
gaitėje slėpėsi gabumai, kurie 
neužtruko ilgai apsireikszti. 
Vos keturis metus ainžiaus tu- 
rojo, kuomet atvažiavęs i sve- 
ežius senasis kaimynas, pasi- 
sbdino ant kėlu męrgaitę'ir 
padaręs su at ramentu ant po- 
p i eros tasžkų, parode mergai
tei, sakydamas Imk tai esanti 
muse. Buvo tai aioireiszki . ’ *
mu del mergaites; nuo to lai
ko darymas musių tokiu budu 
pastojo josios mylimiausiu 
darbu, ir dirbo su tokiu stro 
pumfi, jogei molyną su nuos- 
teba pat eini jo, kad muses tam
pa vis pavoidesnes ant gyvų
jų. ; /Taip v artojama plunks
na'greitai likosi apkeikta ant 
paiszelo (obivclo) ir kudikisz- 
kiiose daf buose jau apsireišz- 
ke aparigimaliszkumas ir nope 
rastnsgabumas;prieg1 am .augo 
ir meile risav <mes. A szt mui
tuose met im.se amžiaus pieszi- 
nias Imv o jos mylimiausiu dar
bu. Negalima Imv o isz prie- 
žasti<‘s siIpnos sveikatos užsi
imti sidematiszku mokinimu 
mergaites, ko delei moty ta pa 
ti rūpinosi suteikti prigimtam 
gabumui t ulų takų ir pat i pa
rode pirmutinius principus 
p i < ‘s.z i n i o. "I >eszi m t u osi * m e •
t uose labai at sargei pristota 
prie kninku; veržėsi prie ju 
protas mergaites ka^ kart au
ganti svajone, reikalavo 
maisto taip jog trylik
tuose metuose, tėvai, nubau 
ginti silpna svekata dūktos ir 
negalėdami sutęikti kaimo
<langiaus mokslo jai, ryžosi 
nuv ežį i-jų i Vilnių.

Vilniaus daktarai liepe pa
dėti szalin visas kningas ir 

c?

tikt pieszti pav elyjo. (’zion 
jos pirmutiniu mokintojum 
tape Vincas Dniocliovvskis, ži
nomas tuomet lenku pieszi
kas. Dm6cliowskis nusiųte- 
bėjo" atidengęs mergaitėje ne
paprastus gabumus ir su pasi-
szventiinu užsiėmė josios mo- Konstancija iszvažiavo i Kar-

■kinimu. Vienok vosfcdu mene 
;siu ten pabuvus, ir tikt 30 lek
cijų pas Dmdchovvski i ugi jus, 
del sveikatos dalyku turėjo 
veluk grinžti su moty na i 

; kaimų’. V HMM

Vilniuje mergaite -igiįjo dai 
i kitkų apart pirmutiniu raidžiu 
pieszimo. Kruvini darbai 
Vasilc^ikovo, baisingas myris 

i V alovvicziaus ir Konarskio 
;skaudu ispmli daVe ant jaunu 
jausmu mergaites ir gilumoje 
jos jautrios duszios pasijo sė

jikas meiles tėvynės ir sujaus- 
nių jos vargu. Sugrižusi i 
namus mergaite vėl su karsz- 

1 ožiu atsidavė numylėtai pie- 
jszimui; rzion numirė jos tė
vas ir liga akhų - pertrauke 
mokslų ir tokiame padėjimo 
perleido su motyna koletų me 
tu kainu*. Mergaite augo, 

i praleisdama didumų laiko jo- 
dinedama po girias su savo 
numylėtu arklehi. Kningute 

' ir pie'szebs visuomet buvo su 
Jų j e ir tanki'Karki y s lauko sa
vo ponias, risav ojųnczios ant 
kelmo arba mislyjanezios tan
kumyne.

Asztuonioliktamc mete gy 
veninio prieszais žmonių ir lie- 
tuviszkos, gamtos mylėtojų 

■atsivėrė platesnis svietas dai- 
i los. 184 1 m. motyna jos, Jy^ 
dedama savo - prietelkų Kon
stancijų Skirmuncziutę v ažiuo- 
j’anczių d-el pataisymo sveika 
tos i užrujieži, nusivožė jaunų 
Alenų i Berlynu, (’zionai po 

t daugio nenusidav usiu mėgini- 
1 / 

imu įstoti i darbiuyezių kokio- 
nors Berlyniszkio piesziko, 
atsirado pieszikas Krause, 
kuris apsiėmė pas savę priim 
ti musu mergina; vos tik isto- 
jo i darbiuyezių, ‘Krause nu
sistebėjo jįos gabumais ir tada 
jau su atyda užsienio moki- 

. nimu savo naujas mokint i nes. 
I Jam dekavojant musu lietu: 
vaite igijo platesnias žinias 

.dailos, pamyte galerijas ir 
muzejus. Lekcijos K.uausę‘s 
neilgiaus tęsėsi už \ ilniaus 
lekcijas; po dvieju menesiu

I 
r i i

Lbrtdų, Alenai buvo velyti 
vandenys Emšo ir motyna jų 
ten nusivežė. susitarusi su 
prietelka perleisti žiemų Drez
dene. Isz Emso juodv’i nuva
žiavo i Parižiu del aplankymo 
dėdės Alenos, Napaleono Of- 
• los, kuris 1831 m. iszbego 
nuo to laiko nesųnate su savo 
giminėmis. Pora sųnvaicziu nuo 
maskolu ir praleistu 
prancūzu sostą pi loję davė 
Alenai naujų progų del 
padidinimo žinių ir ispudžiu. 
Isztisas dienas praleisdavo 
Louvre, kurio-skarbus jai isz- 
rod i nėjo su paaiszkinimais 
skulptorius (skaptorius.) Why- 
dislovas Aleszczinskis. Pasi
pažinus tokiu budu su galore- 
jomis Berlyno ir Paryžiaus, 
Drezdeno rinklavos tapo ne
apsakomos vertes ilel jos; už
trukdama ten v isę žiemų, Ale
na turėjo progų hreziaus susi
pažinti sutais iždais, vienok 
puolanti sveikata Konstanci
jos jų nuolatos nuo darbo 
trukdė, (lyvastis ligones bai
gėsi regiamai, ir jausdama ne- 
toly'mų galų, ji prasze Alenos 
padaryti jos portretų. Tai 
buvo pirmutiniu Įiaeaginim-u 
atsiduoti studijoms įgalvu iv 
kupinu pastavu žmonių. At
radus tame pagelbų vietiniu 
mokintoju, karsztai dirbo iki 
valanda myrio Konstancijos. 
L ždarę jai ūkis,- motyna su 
duktore sugrįžo pa vasaryje i 
Lietuvų.

Metas, užrubežeje praleis
tas, turėjo dėt jaunos artist- 
kos didelę svarbų. Neilgai ir 
nesi st einat iszkųi tenai moki
nosi, vienok dasižinojo labai 
daug, palengva atsivėrė prie- 
szai jos akis visos grožybes 
dailos su spihduluotu savo 
veidu, apie kuri tik siljuių 
nuovokų buvo turėjus. .

Sugrižusi i teviszkę nepalo- 
vėsavo darbo, vienok sunki 
liga akiu priverto jų vėl isz- 
važiuoti už rubežiaus ir rude-- 
nyje 1852 m. iszvažiavo per 
Krokavų i V ienos miestų, kur 
garsus tos gadynes akiu dak-
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taras, Jąeger, užsiėmė jos 
gydymu; kaip kitkart kūdi
kiui Vilniuje, taip dabar ku 
pinai iszs i pi e toj lįsiu i protui ir 
vaidintuvei reikėjo suteikti 
peną, idant patsai gydymas 
pasivedimą turėtu. Jaeger 
n esi priesz i n o u žsiem i m ams
daila. Atėjo jai tuomęt i 
galvą, jogei skaptoryste dar 
gerinus jos silpnoms akims 
tiktu, atsiminė senojo dėdės ir 
Oleszczynskio Paryžiuje pn- 
kalbinimus, idant pamėgintu 
skaptodystes — pasiryžo su 
rasti sau mokintoją. Sunku 
buvo toki rasti, vienok po 
ilgu pajieszkojimu, apsiėmė 
ją*pamokinti J. Cezaras, netu
rintis dar tuome placzios gar. 
bes. Kaip Dmdchowskis kuo
met tai ir Krause potam, mate 
tame tikt smaguriavymą jau
nos moteriszkes, vienok urnai 
perkeitė tokią, pažiūrą. Užsi- 
mislyjo isz pirmu bandymu 
moki utines. Czion ji užstojo
ant tikro kelo IpaszauRimo sa
vo. „Pati stebiuosi, rasze po 
kėlu lekcijn savo vyrui, jogei 
nuo mažu dienu mano darbe
lei tame dalyke taip ant tik
rųjų paneszus, jogei dar ąsz 
tarytum viską žinau“. Nuo 
to laiko karsztai atsidavė 
skulptūrai. Pitszimas tape 
visiszkai užmestas. Darbai 
Alenos trumpame laike nydy 
vijo mokintoją.

Sukako penki menesei mo
ki nimosi, sveikata reikalavo 
vandeniu, reikėjo rengt iesi i 
kelonę. Paskutinėse dienose 
liepos m. atvažiavo pas ją 
motyna ir abi urnai iszvažia 
v o per Pragą ir Drezdeną i 
Berlyną, kur taipogi neilgai 
prabuvo. Visą vasarą pra
leido Kreuznache. Isz ten 
musu kelauninkes, aplankę 
Monachium ir Strasburgą, nu
važiavo i Paryžių,- kur, visą 
menesi užtruko. Visos rink- 
lavos, prancuziszkos sostą piles 
tape aplankytos Rudenyje ke
launinkes, aplankindamos, 
Avignons ir Marsiliją, nuke- 
lava i Rymą-

• Pabuvojimas Ryme buvo kas buvo užgrėbta maskolu; 
neilgai ir pasilikti tenai pa-

o paskui kiti trukdymai, nelei

les svarbos. Kningute, kurio- 
ję viską ji užraszinejo, kupina

pimu-ir inspudžiu, kokius ten

Alenos gavo paliepimą ant tu 
pėdu iszvažiuoti isz Lietuvos; 
nuvažiavo i Krymą, kur tėvas

Jau 1872 m. Alena labai 
ant - sveikatos pulti pradėjo, 
ir 1 Sausio ,1874 m. ant visa-

gei „Rymas esąs didžiausiu 
daigtu ant žemes“. Alena 
taip pat rasze sąvo vyrui: 
„Rymas tai nepaprastas’mies
tas, kuriam dygaus nėra“. 
Perleidus pirmas są vai tęs ant 
aplankymo svarbiausiu vietų, 
užsimanė Alena įsigauti, kaip 
Vienoje, i > Jarbinyczią ko 
kio - nors skulptoriaus; dar
bais Tenerani‘o* ji labjąusei 
gėrėjosi, i jo duris ir pabarsz- 
kino, vienok artistas nepri
ėmė; pas kitus, mažesnes gar
bes artistus, taip pat nepasi- 
vedė ir jau pradėjo nusiminti, 
kuomet būdamas toji* valan
doje taip pat Ryme Vladislo
vas' Oleszczynskis iszrupino 
jai vietą darbininezioje Petro 
Galle. Karsztai Įiuole darban 
ir nesikakino vien lekcijomis; 
czion ji pradėjo jau tokius

mo abidvi su motyna aplanke

n‘o, ir

riją, isz kur per Vokietiją su-

gesi viesulą. Del nuslogini 
mo maisztininku atsiustas bu

nelaimingu kariautoju valny- 
bes, Alena likosi su savo vyru 
suimta maskolu ir po ilgo ty-

vo minėta, dėlto ir\ pasiliko

ta iszvažiuoti; nebuvo kipdfi

szale b'oczi.u kapu toje žemė

visą gyvenimą mylėjo, kurios 
tikiu papuoszalu buvo.

pas vyrą savo.* Tenai tni ji 
atliko du puikiausiu savo vei-i 
kalu isz nusidavimu Lietuvos;! 
vieną stovyla parodo Gedimi-j

tospagal senovės paveikslus
Gwagnino kronikos,- vienokO - /

Toji paskutine turi

Jau tūlį musu brolei, įpacz

ketu r- (

a'ptvirt.intos grąžei skambanti, kadjmuravotu vartų a*pt virt i n tos grąžei skambanti, klupdei dai- 
piles z iszeina szarvuotas pp i luino savo iszkalbos JfMtu^ius 
veikslas karžygio, kuris Vii- vadina męszkomis, szunimis, 
niu isteige ir pamatus Lietu- katėmis ir t. t. Žinoma, kadi 
vos'iszpiatino; veidas rustus „Saule“ isz savo juokinti n ilk 
ir užsimislyjęs; palei ji parga- • nuoszirdžiai jo klausancziu, 
minas, ludyjanties diplomas ir • laiko garbę ir dar to-'
korespondencijas su Rymu; lyn žengia del supjndymo ir
ranka

nuo
sudarkymo lietuviu, menkai 
arba . suvis neiszinąnancziu 
liinnvitHi c t n n rti n □ U

apaczioje galvos tauro Ir vii- perintuose > numeriuose „Vie- 
ko, kaipo simboalas pranaszi n v bes“ nnrodžimi ino-..Smile“

Vilniaus buvo priežasezia; .po veis, kurie eina pagal jos ple- 
pargaminu szaudykle, dės nuo nethzka Baczką, kuri visus, 
jos am erti gavo. Po Gedimi-1 Lietuvius, paeinaezius gitui-

grujlos; vienoji1 turėjo stovėti J 
dvasiszkiejie, perstatjdojai ■ 
tautiszkos d rases: \\aitiekusj
Tabaras, Vilniaus vyskupas, | im> ir mokslo.
1 (‘tos vyras, tėvynainis, sargas Visi vaidai t?

vąK isz kur tikt po ketu riti I tįs, '

vienai

Žemai ežiu vyskupas, I iszminti „Saules“, kuri, visa
is gaivintojas lietux isz dos tame dalyke yra, pirmoji, 

košios kalbos, o ant ju gaivu nes be darkymo ir' pakėlimo 
persekiojimus maskolu iszken- jaunikaitis globėjas szalies vaidu tarp brolu Lietuviu ne- 
tėjo su tvirtybe ir pasiszVen- Szv. Kazimieras. Kitoje^ tu- gali apsieiti, o priegtam ir ne-

tojus nųdyvyjo.

T y. . ■
\ ĮSUS SZltllOS

ve namus jau svetimose ran- ;riu

jau nerado savo žiaipes —

ito, paraszyti del Liętiivininku 
Fu ■ apart plovoniu. Isz tos tatai 
tą“, priežasties suglaudėme ir mes 

vienok nylikta visus balsus isz Baltimores 
i įkūnyti: liga, nuo brolu Lietuviu N 10

n
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„Vienybes“. Taigi tariame 
duoti balsą iri Lietu vos Mylė
tojui, tegul ir jo balso tame 
dalyke pasiklausysime ir per
skaitę su atyda apspręsime, 
nes žmogui szlovę nupleszti 
nei Dievas nei liiušu katali- 
kišzkas\tikejimas neprisako. 
^Baltimore J/. J). 75 I II. !)()

Man raszo isz Lietuvos „Daugnors 
isz Daugkencziu“ szi-tą akyvą apie 
„Atgają“, paslaptą lietęviszką drau
gystę Lietuvoje ir kitus dalykus; 
sztai isztrauka isz jo. gromatos: 
„Porleideme kaip kokią szventę sa
vo pirmą Ausirinkimą skaitymais bei 
dainavimais. (Salime- džiaugtiesi, 

• kad, isz say) tamsibes nors ir mažai 
kas karsztai tesikimba prie lietuvisz- 
kumo kilip reiki nt, tacziau ir mas
kolu iszkalos stovi ant vietos', kaip 
stovėjusios.' Neseniai i vieną, arti
mą man, valscziu atvažiavęs pasred
ninkas, t. y. tarpininkas, barėsi ant 
žmonių musu taip: ‘„Jau 20 metu 
kaip uezilyszozep įstatytos, o dar nė
ra tarp jusu nei vieno, kas gerai mo
kėtu maskoliszkai pasiraszyti pra
vardę ir kalbėti maskoliszkai nei vie
nas gerai nemoka“! Tada vienas isz 
musuju atsiliepęs: „tai kodėl lietu- 
viszkai nemokinate musu vaiku*1’?
Pasredninkas, kaip szuo vaipydama- 
si, sake: „Eto choroszo, vot chbro- 
szo“Į Tolaus pats pasredninkas pa
ėmęs maskoliszkomis raidomis žia- 
mhitiszką kningutę ėmę skaityti po
terius, žandus perkreipęs: kits žodis 
sziaip, kits taip isz jo žiaunų .iszkri- 
to, o paskui visiems gyrėsi: votį asž 
jusu kalbos nemoku, o jusu kningą 
paskaitau. Dabar visi szneka pas 
mus, kad Panevėžyje maskolu cerk
vėje lietuviszkai sjiko pamokslus ir 
liturgiją atlaiko ir mokina daug sa- 
\o pravoslaviszku kleriku lietus isz- 

kiti., tai kas-žin ką tie gero musu 
Lietuvai darys’? jau tai kas-žių ke
lintas pus projektas del musu aprų- 
dinhnotk Musu žmones' tuose daly
kuose, kietbi kurias kningas ‘ucz.iteląb 
vaikams dovanojo, tėvai vaikams ne
leidžia nei pasižiūrėti, sako: sziuksz- 

"tu, jus man i tas\ bezliepyezias ne
žiūrėkite!“ \

• i - \

Matome aiszkiai, kafp miisu bro
lai Lietuvoje yra maskoliszkosios 
vyresnybes persekiojami ir „Varpas“
bei kiti laikraszeziai nepalaujkmums 
praneszineję apie užmaezias nuisko- 
liszkas.' Taip esant, reiketu lietu
viams visur isžl visu pajiegu, isz vi\ 
sos szirdies ir gales griebtiesi i dar-' 
bą, idant tą tamsūji, ant Lietuvos 
užgulantiji debesi persekiojimu at
karti, atmuszti ir prablaszkyti, kova 

už būvi tautos turėtu numarinti vai-* 
dus naminius lietuviu, meile lietu
vystes turėtu pergalėti meilę savy
binę, korsztus paversti i meilę bro- 
liszką, keiksmus i kurstymą kovan 
su neprietelais lietuvystes! žodžiu 
sakant turėtu žybtelti, lyg liepsna, 
visuose lietuviuose ugnis tevyny- 
biszkos meiles, atsimenant žodžiu 
dainos:

Laisve tiktai ir vienybe,
'Kai lietu vos vien galybe;
Kur vienybe, ten ir laime;
Kur jos nėra, ten nėr laimes!

I uoini tarpu visai priesžrngai de
dasi lietuviu eilese: įžiūrime v ięni 
kituse visokias ydas, bjaurojamo ir 
keikiame, lyg už tai -atlaidus pelny
dami, vieni kitus taip, kaip maskolai 
pasigėrę kareziamose, arba vėl atlie
kamą laiką perleidžiamo ant kazvru, 
gėrynių, miisztyniu, prove, ant ap- 
jieszkojhnu ir szloves . nupleszimo, 
lyg kad už tai maszną piningu gau
dami. 1 r tuojau griebiame draugui 
i plaukus, kodėl jis nėra juodbruvas, 
kalia mes tokie, arba kodėl, jisai ne
eina tiesiai, kada jisai yra s/.lubąs ir 
tt! Ažuot savą aki nukre’pti ant prie- 
sziu tautos, kurie jau nasrus laiko 
iszžiddinę ant prarvjimo musu tau
tos, mes ('daine savo brolus už men
kiausi nuo didumos skirtumą, k. a.
kada vienas ar kitas brolis netaip su 
pranta-tikejimo dalykus kaip kiti no
rėtu. Czion asz lietuviams primin
siu isz Lietuvos istorijos, kad seniaus 
musu tautos vadovai laimiki visur 
turėjo tiktai per ‘tai, kad.j.polytiką 
.ir draugijiszką gyvenimą tikėjimo 
nekiszo. Gediminas, Keistutis ir 
Algirdis, didis musu Vytautas tikė
jimo dalykuose davė kožnam laisvę, 
ar jis buvo 1 ietuviszko, ar staeziati- 
kiszko (pravosla viszko), muamedo- 
nifizko, žyjliszko ar kitoniszko tikė
jimo. Ir dėlto ju gadynėje* Lietu
vos rubežiai buvo platus, turtai ir 
pajiega musu tautos dideli, ir Lietu 
vos ginklus bei vardą minavojo visa 
Europa. Žinoma, sziąden kitokia 
gadyne, sziądien ažuot ginklo reilfia
mokėti pasinaudoti isz mokslo, jeigu dirbdami ant duonos lietuviai dirba 
norimę savo giminę nenugramzdiuti ! tarpe presbyterijonu, luteronu ir k|- 

--- ale ir mokslas m pagel- ■ tokio tikėjimo žmonių, o vienok ne
botu, jeigu nesirūpinsime >\ ienybę j sibjaurnja nei nesibara isz rpriež.as- 

,savo tarpe tverti ir gaivinti; szneku j ties skirtybes tikejimisz.kos, o dirba 
czion apie reikalingumą, vienybes te-j visi isz \ ien ir turi pelną. Man Ki
vynos reikaluose. Sakykite*, brolai, i (losi, kad taip galime ir turime mes 
ką pelno Lietuva isz dangčio rasz.tu i darvti norėdami apginti Lietuvą.
patalpintu ant mano asabos’? Rodo
si, jog brolai mųsu neturi geresnio 
darbo, kairi užsiimti mano asaba! 
Teisybe, manę lietiiyiu daugelis nu
skriaudė piningiszkai ir laikraszti 1 
iszleidžiant ir kada koki tavorą del 
vienebar kito iszparduoti ‘im'ginaių 
taip kad per szitą manęs žeidimą aSz

i skolas gilai įbridau ir nesyki daug 
turėjau nukentėti asabiszkai --- tai 
asz rodosi greieziaus turecziau 
plunksną braizgyti apie, dalykus, 
manę skriaudžiatięzius. 'Kuomi tar- 

j pu keneziau iksziuolaik, taipgi ty- 
' lejaių kada nesyki* manę „Varpas“ 
ar kiti ‘iaikrasz<*ziai be reikalo užka
binėjo, nesą matau, kad nėra laikas 

į del asabiszku t eisi ui muši. Ale sziądien 
1 pratariu szioje vietoje keletą žodžiu 
dėlto, jog isząodo, lyg kad lietuviąi 
manyje re.getu savo nepriętelu, ma
nyje, kurs Amerikoje (regisi teisiu-, 
gai galu sakyti) isz. dideles dalies lie
tuvius isz ilgo ir gilaus miego bu

dinau, pats daug vargo, apterszos, 
skauges ir neapikantos kęsdamas isz 

daug pusiu!• Asz. ir dabar, kada daug 
smūgiu morahszku ir .medegiszku 
perleidžia u neseniai dar (o tie smū
giai amžinai manyje pėdsaką paliko) 
rūpinuosi pagal savo - iszgalę kelti 
augs/.tvn lietuvystę, gelbėjau sut
veri i mokslainę ir „Lietus iu mokslo 

‘ draugystę ' -- ir prie to viso ant galo 
sulaukiau \el, až.uat gražaus žodžio
ir pauk vat yj i mo, lik 

j sęs tūlu savo brolu, 
rugonę iszt pu- 
kuriu balsai pa-

| sieke ir laikraszczius, k. a „Sauk-“ 
: ir „Vieni bę“. Persergmi brolus 
; szi.tuomi rasztu, kad mano žmogys
ta per daug nesirūpintu, nesą mas- 
kolus ar kitas neprietelus tuomi tar
pu, matydamas lietuviu nesargumą 

: apie tėvynės reikalus, galėtu niu.-u
Lietuvai kenkti, taip daug kenkti, 

■ jog nekuomet žaisdos butu neatitai- 
! somos. Jeigu asz ka dariau del lie- 
į ? '
i tėvystės, tai darau norėdamas te\ y- 

n(*i atneszti naudą; o tokiam** <lal\ - 
ke, ar tinka man risti po kojų \ is ir 
vis tikėjimo dalykuose skirybę’? 'l'i- 
kekiame, kaip musu sąžine n'iums 

! liepia, o darykiame del tex vnes su
jungtomis -svlomis. Tarpe \endu 

; matome protestonu kuningus dirbant 
| isz drauges su kuningais kataliku; 
ir tarpe czeku taip pat yra daroma. 
Kodel-gi lietusiai, būdami visokiu 
til<ejimisz.ku pažvalgu, negalėtu su
tikti darbuose del tevyneą? Juk

„Ar tikejims tur mus skirti?
Ar negalim žmogų girti?
Jei dailiuos jo yr dorybe,
Tenerup mums jo tikybe!“

Asz regisi nelendu i reikalus baž- 
nyczios lietuviu, nepertarinejii Ii**-, 
tuvius užlaikanczius vierą, tai kam- 
gi toki krioksmą ir riksmą kelti?

Pirma turėjau laikraszti ir szi Yiei tą 
lietiniams pranesz.davau isz istorijos 
ir kitu dalyku,, kuriuos tūli parkaite 
už piktadarystę; sziądien tylomis sė
džiu, retai kada pashnatau su lietu
viais (nedelomis mat laikau prane- 
szimus), o ir tai užkluv u asz, mano 
pati ir mano vaikai!.... Kogi man 
dyvytiesi, kad asz iszaugau i nevy- 
dona del lietiniu?! Bet del meiles v

tevyniszkos asz prasz.au, jusu brolai, 
savo kersztus nukreipkite ant tu, ką 
jusu žiameje už piningus, nuo jusu 
iszgriebtufc, stato cerkves, masko-i

* . . Jliszkas mokslaines <1**1 pavertimo ju-i 
su paežiu ir jusu vaiku i pravoslavi- 
ją! Kas atsieina manęs, tai kovoje* 
už tautiszkąji būvi asz nepasiliksiu 
užpakalyje, ir pasidžiaugsiu matyti 
damas Lietuvą isz.rauta isz didžiau- 
šio paojaus. Ir darbe del lietuvys
tes bei kovoje už savo tautiszkJHm- 
vi nesivilkiame gausę pagelbą nuo? 
svetimžiamiecziu; ne.--

Nežiurekim i Lenkiją,' 
Vakaru ir rytu pusę, .
Vokietiją nei Gudiją --- 
Mus ncszelps jie r<*ikainose. 
Kad ant szvieto mums iszlikti, 
Darbą reik patiems atlikti;
Nors negalim jiems patikti, 
Tik negalim darbą likti...

t) nereeziaų žinoti, kaip t.ą darbą 
.atliksime, kada lyg kūdikiai lasysi
mos! už bludą kosz.es iki ant galo 
kate atėjus kosz.ę išzlai/.vs,ą> mums 
ant galo, supratiman apie vieinbes 
reikalingumą pareinant, akis isz.dras- 
ky.s, kada norėsimo neprietelu nuo 
savo kosz.es nuvyti!... .c

1 Jetuvos mylėtojas.

Tą atsiszaukinią brolo Jo
no garsindami, troksztame isz 
\ isos szirdies, idant taiąi brolu 
Lietuviu pasilautu vaidai asa- 
biszki/o kožnas pasirūpinda
mas apie savo tautiszk.ą apsz- 
\ ietinią žegtumeme kelais su
tikimo ir . vienybes broliszkos 
ir tautiszkos. Tarp Lietuviu 
yra katalikiszko tikėjimo, pro- 
testonriszko ir kalvi niszko. 
Jeigu mes \ isus Lietuvius pa
dalinsime i tris dalis, tai Be
veik treczia dalis yra nekata- į . < v
likais,s vienok Lietus eis.* l’ž- 
taigi žengdanji keleis tautisz 
kais del apsisz\ ietimo ta utys- 
toje ir pražadinimo savo Tė
vynės, elgkimosi taip, idant 
nei \ ienas isz musu savo tikė
jimo kitam su prievarta ne- 
užanetinetume. Mes būdami

prasz.au
kosz.es
kosz.es


i Vienybe
' ■'

tikrais katalikais su prievarta

gorilą, kab iną arba netikianti1 
kataliku, irgi tame dalyke;

ATSAKYMAI. 
» 4

P. B. isz Shenandoah Pa. Tokiu
(k ingai nėra ir gaut negalima nes jau gana senei; būro daromi 

ir pasistengimai uždėti tokią
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sesiriukiniu sgjainczio.se vieto 
s e: Nau-

! posgi turi elgtiesi ir su mumis 
xkatalikais musu brolei Lietu
vei kitaip tikiantiejei. Vie
nok brolis .Jonas turėdamas 
savo ,,Liet. Balsą“ taipsneda- 
re, nes nors daug naudingo 
rasze apie lietuvystę, bet dan- 

•gelis buvo tokiu straipsniu, 
kuriuose kataliku tikėjimas

Peklos su Giesmėmis.

jojoje, K aukemiose, 
nuo.se, Plaszkiiiose, 
eziuose, Skaisgiri uose.

A; R. isz Jurieviec Rusijoje viena 
numeta siusinie kas ketvirta nedele 
ing krūvą, o priesz pabaigą sziu

viu galėtu atgal vyti savo mis 
kurdusią dvtišę.4 pas'ramiiiti 
sunkiuose varguose ir pabiro

ir Klaipėdoje. Laike tu susi
rinkimu- tapę apgarsinta 12

J. F. ir D. G. isz Frankfort Ale. 
Pakol nėpa duosi te adresus kjir pir
ma gyvenote tol gaz’ietu negausite. ’

iszd\rkr>mas, vienu žodžiu sa- 
, '•■ , c

kant tūluose straipsniuose gy
vuoja antiklerikaliszkas fana-

tabaką, nes tai y va geriauses.

kalbą . vokiszkoje ■ maryje. 
Agitavojant pp. Dr. Basana- 
vy ežiui, Dr. Sauer weinui,
Sz.tu'puii ir k it., 1884 se m. 
Prusu Lietuvei Vinį tikrųjų I mas‘(* 
susiruosze ir buvo net su- 
szauktas siisiriukim'is’fint 11

t.inezios įvairius reikalus tau- 
tiszko gyvenimo, bet svarbiau
sia medega didumo tu kalbu -* 
tai uždegimas įsimylėjimo 

alką, tėvynę, jos pa
ir būdą. j.Pi’anešzi- 

ant 8 pisi. sako:

vynę. Gyvenkime ^»agal sa
vo sąžinę, bet ir savo brolui 
neisznvtinekime sąžines daly
kus. Pavvizdon paimki me

Pajieszkojiniai.
Kur gyviana Juozas Jaszyns 
į as paeinantis Kz Suvalkų re, 
dybo.s Naumiesczio pavieto 
parapijos Ilguvos, jisai atva- 
ževo in Ameriką 4 d. Mojaus 
188.7 m. ir nuvaževo in Cum-

mo „Lietuviszkoj
a p.* z v i e t os d ra 1 j gy’s-t e-V

> p! ieža' czm
norint isz-neįvykus, 

■»

kampu Li-'tn
vo mynes v
Vasario 1885 m.
m u ir mirsi n i m ū

žinomu,

daiKpausei protefitonai, vienok 
savo tautiszkuose hiikrasz- 
ežiuose niekad tokiu dalyku

ar-

mokslo ir 
vionolį 

tam 
\ įsu

U K

suvažiavę 1

p,Draugyste yra per visus su* 
'siejimus proeevojusi meilę sa
vo gimines uždegti,- neyeng 
dama nei žodžio, nei graszioj

ji yra platinusi 
1 (Iraiigiszkumą-;

.di'ętuviszką“ 
ji yra atvirai ‘ I M <
i <-.v,o lietu

> kalbos ir savo gimines1 
•do nei \ i- nas godintlc-

si

ba, ar jis protestonas ar*ka- 
talikas. Taip ir mes daryki- 

■ rne, o tada tarp musu bus tau- 
tiszkas sutikimas ir bnoliszka 
meile. Duok Dieve, kad tas

John Miller,
' Foxrrofd,-Me.-,

Lietnviszkoii Sanste
Ne vienas isz musu skaity

„ByruteV.“ uždėjo, 
siu mieriu tos <

numirę 1 >, • įyioi-.oinu.-i;
i nors jn mi-lys sirniusu sutikti 
; nenori, tai thc/.iau jie. jausda
miesi save Jietivceis. bando 

v 7

j gerą daryti anų tos paezios

trokszdami,

tarp murfu visu7 brolu Lietu
viu, tada tai galėsime pasaky
ti, jog mes t-autiszkai prisike-

siszkoje Lietu voja gyvuoja n

Penki įlietai-sukako nuo istei- 
ginio „Byrutes“, vienok mes-

Knn'ngas A. Burba 
_  ♦

J//AM
Ant Kast Lf>yd JS7/*. Shtnwmlaah.
Atydare Kvarta kūrėm laikis ge- 

rus“arklus del samdinio wisada.

mažai ir tai retkarezeis apie 
darbus jos teiszgirsctavome. 
Pereitą metą ' draugyste pasi- 
rižo ir platesniam svietui su

Naudynga-žinie
ir sutarė: iszleisti „Praneszi- 
mus“, kuriuose turės patilpti

vienok apgarsinus svietui apie idant tęle 
n’usidavusę buiti, isz visujfes“ butu 
kumpu Lietuvos plauke sąna- nnoszirdže

teigta kninginy.ezia ii

kei isz visur buvo pti.dunczia--

šieno- ' (dnuims.
Vei- į

mos ^ningos ir visokį Uaigtai, 
kaip antai - liekanos, akinę

??* “ 
I .

HZmV'Zeslll, 
fine pasive-

I* Iki H fllftS Po (Ii-
'dėles storones ir darbu dak-

M. MOt'KlEWUJZE, pargal^np isz lO.inares 
wysokln kni^u, kajjĮo taj: Hiato-
rycznu, B-jkiniu, Mok«*l«i*/.ku, stu s-rapoms daj- 
n rtlems o ir f»:i szwentaja akajtiinajft, |lahla-kni- 
gln, o par.i-iotii HjnyAJ iO. >»a?a prfrkia. Kas 
aoryt Mnot kni^n vvardus ir jn prekia, raszikit 
gromafalr Unkkil markia uA du centus, ant tokio 
adrUo: * ,

J>,-. M. .Vwku.t,
P. O. Box 54. ’ Detroit Mich.

.iite

tęs veikahiino riszis. Ir szia v 
dien, isz pirmojo ,,Praneszi- 
mo“, prieszai mus ant stalo 
gidinezio galame ir savo 
skaitytojams suteikti žinias

v°je

kirvukai, kaltai ir kitokie ąk Itaras Lomiom 
meninei ir -titnaginei padarai, i tiko ant žniog 
smioviszki pinmgui ir 
riu szatiniis ‘raukius s 
randasi -,, ByHn e<“ yal<

Idant \ t-ikiaiuei į 
savo mieri, „Lyrine“ 
s u p r a to reikalingu i n ą 
jos tarp žmonių, ir del 
rižo savo mėnesinius su 
mus laikyti* visokiose 
Lietuvos, idant suju* 
'.butu visur pakeltas. .1 okiu juaiiSei virszugalvQ, nors vie- ; 
budu tape atlikta 30 atviru ; ną kartą ant nedelos. JL

griauži’u ją szak-

?!
,gaus. Kuomet ima pįikt-
galva — imkite:- z

Žuvies tauku .. B szauksztus

J , v. 1. .y ,,

Geltonumyno kiaiiszinio 1.

(•» • t į.■
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Paskutinis Pamokslas 
Wiena Žemajcziu kunigą 

priesz smerti.
„ Wejzekit, idant kas 
jusu ne apgaulu.”

(Nork. XIII. 5.)

c.) Wisas swietas ne karta stebėjos, 
regėdamas menkas saujos lenkiszku ir j 
lietuwiszku karėj win tremjent par daug 
atweju didžiauses karumenes Turku ir 
Tatarių, Wengriu, Wokiecziu, Szwedu 
ir Maskolu; Czarneckis, Sobieskis, Wiez- 
niowieckis ir kiti garbingi musu kar- 
wedžej stebuklams mielaszirdist.es Die
wa Motinos wisus sawo pargaleimuš

• ajszkej pripažindavvo.
fZ.) Bažniczė szwenta, nors sunkej 

nuwarginta ir parsekiota buwa; bet ne 
parstoja' Bilijuszajs, Misziomis ir Reko- tjl 
lekciomis swietajng pakilta szaukti.

Ant to balsu, wisas musu swietas, 
wisokiomis nelajrnemis sunkej nu wargin . 
tas ir iszgąnsdi.ntas, .regėdamas tokius , 
stebuklus Mbtii'ios Diewa, ir pražuwima i 
daugibes lieretiku, w‘el ing szwenta Baž- , 
nieže katalikiszka palengwu pagrinža. ;

• 2. Pikti wajsej hereziju I 
pasilika.

r

Grinžt ing wiera katalikiszka rods 
wisi pagrinža; bet jau nebtureja tajp 
karsztos kajp senowej Diewa ir -artima 
inejles, nej tajp skajstaus, szwenta pa- 
gi wen ima; del to kad ne dare tajp di- | 
džios pakiltos ir paprowos, kokios po i 
tejsibes rejkalawa sunkus nusideimaj.

Daug ne doru hėrezijos wajsiu szir 
dise mus prapoeziu ir given i me pasi
likai pujkibė, goduliste, neezistaja, ap- 
sįriimas, žodžiu sakant, wisi septini 
griekai didiei. '

1 Musu didumenijes pamažina Ka- 
ralaus valdže, praplatina sejmanninku 
wale tajp jog ne galėja but jokio su
tikima ir wienibes del reikalingu pare- :

t • '' * ' ” f i"
dtmu; iszgobste karai istes walszczius, 1 
bewejk ir skarbas iszsitusztifia; par- : 
siskirstė ing partijas, Ko&nn partijų ; 
wejzeje ing kitas partijos, kajp ing ne- i 
prietelūs ir apsieje su jomis kaip su 
neprietelejs, susirisza ing Konfedraci- ! 
jes, wjenas prieszmgas kitoms ir žudos 
kits kita, ne karta szaukdami swetima 
waiska priesz savo brblus. Wieni ap- 
yeęinka Koralu Leszczinski, praszidami

Lietuvniku . d
•* * ____ .... L ------------------------  . -k - ------

pagalbos Prancūzu ir Szvedu; kiti 
kwiete karalaut Augusta, szaukdami 
ant pamaezes Wogibczius ir Maskolus. 
Isz ko apent kila bajses wajnas ir krau
ją praleimas. Ne.su tikima] ir neap
gautas partijų nog tew u ėja ant wajku
ir anuku. ?

2/Tarp ponu ir bajoru prasideja 
pro was be gala, pakol wisi ne susinaj- 
kiną su visu. * ' ,

3. Bankietaj, ulawones, girtuokliste 
ir wisoki zbitkaj nog didumenij.u iki 
wargdienin subjauroja wisa swieta.

4. Paleistuwiste, ' swetimoteris, par- 
skirstunaj stoną moterystes su naujomis 
ženibomis, kas kartas stojos tankesnes.

5. Netejsingi swietkaj, krejwas pri
sietas, newožoimas tribunolą" ir wires 
nibiu, žodžiu sakant wiskas nedoribes 
grauže pauzes szaknes musu. Tewine 
isz wisu krasztu sumažinta ir pasilpnin 
ta nebtureja isz niekur jokia apginiina. 
Ne gana dar to.

6. Prasideja tarp ponu, po ta m ir 
tarp bajoru platintis bajsi herezije ne ' 
prietelu Bažniczios ir wieros katali
kiszkos, parmazonu bediewju, po Len
kus isz Warszawos, po Lietuwa ir Že- 
majezius isz Wilniaus miestą.

Didumas ponu, bajoru ir praszczio- 
kaj buwa diewobajmingi, kūrins wie- 
roję twirtina kunigu ir zokoninku mal
das, pamokslaj, szwentas giwenimas ir 
wisoki storone Bažniczios szwentos; bet 
pikta pawietris swietiszkos dwases wis- 
labjaus platinos ir zpaimi dalis litera
tūros jau buwa paszwinkusi nog bedie- 

‘wistes parmazonu ir prancūzu pilozopu.
I

3. Bajses korones Diewa.
Už tajp didi isztwiszkima, 

sunkius griekus, ne paprowa, 
parmazonu bluznierstwas

ir wisokius zbitkus, Diewas parlejda 
ant musu tewu ir musu sunkesni pa- 
deiiria ir didesnius wargus; o jej dar ne 
pakutawosima, galime amžina j pražūt 
ant žiames ir po smereze.

Ne mokėjom laimėt geromis, kata- 
likiszkomis w resnibemis: dalejda Die- 
v as ant musu 
ne katalikiszl
rios mus labaj pažemina, paniekina ir 

svetima szali, wi resni bes 
as, kietas ir smarkes, ku-

nuvargina; visus musu senowiszkus ge- 
rus paredimus iszarde; Bažnicze ir wie
ra katalikiszka prispaudė ir dabar nor 
mus aprustint; taj ira iaz žemajcziu par 

dirbt ruskajs, isz kataliku prawoslau- 
najs, taj ira, atskirt mus nog szwentos 
Bažniczios katalikiszkos ir atiduot Ver- 
kwej, užgint mums szwenta wiera ka
talikiszka o interpt prawoslawije, "taj 
ira grekiszka schizma.

Kantribe Diewa ir beko- 
rojent.

Ne isz karta ir ne umaj Diewas 
mus'tajp sunkej pakoroja. Plake mus 
kantrej ir mielaszirdingaj, duodamas 
czesa ant pakiltos ir paprovos, kurios 
nog musu lauke par tris szimtus miatu 
be maža. Par tajp ilga lajka musu 
tewine swerdeja, kripa ir triųieja; ant 
gala sawim iszwirta. Musu tewaj ir 
mes patis esam kalti; Diewas gi ira toj- 
eingas, kantrus ir milaszirdingas. Jam 
garbe ir szlowe, nuims gi prigint pa
kilta ir paprowa giwenima.

Dėlto ne nusitejsiuns tie, kurie, kal
bindami Apwejzda Diewa, -bluznij ir 
'užsikietin nedoribej savo, o par tat dar 
sunkiaus nusided Diewuj.

Musu paežiu kaltibe pražudė musu 
žiamiszka lajine ir swietiszkas geribes; 
mielaszirdiste Diewa užlajke mums 
skarba szwentos religios katalikiszkos, 
ne iszmesdama musu iksziolej isz szw. 
Bažniczios katalikiszkos. Mes patis 
užsi traukėm ant sawes wargus ir sun-u

O

kibes sziam giweriime: mielaszirdiste 
Diewa ir sziame sunkiame padeime už
lajke del musu vilti iszganima amžina, 
Tikraj tewiszka korone ant paprowos^ 
o ne smarki rustibe ant pražįidima mu
su!

Bet jej ne darisem pakiltos, užlajkis 
ant galo ant musu smarki rustibe Die
wa. Rejks pražūt ant amžių pagal 
tejsibes Diewa ir sunkibes, grieku mu
su. Aprustintojej atims nog musu 
skarba wieros szwentos, isztrauks mus 
isz Bažniczios katalikiszkos. Wejze- 
kit koks jn noras ir kokie darbaj.

Noras neprietelu iszganima.
.,Bukite blajwajs o jauskit: ’nes ' 

prieszingininkasz jusu welnias, kajpo 
IjCwas rėkiantis aplinkoj wajkszezioja 
jeszkodamas, kuri prarito.“ Kuriam 
atsispirkite stipri tikeline: žinodami 
jogjtas pats suspaudimas prisitinka bro- 
lems jusu, kurie ant swieta ira. O 
Diewas wLokios malones, kursaj pa- 
wad i no mus ant amžinos garbes sawo

mielaszirdist.es
Ne.su
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Christuje Jėzuje* maž., ntfkentejusius 
pats pailaris tobulajs, jyktwirtins. Jam 
garbe ir vvaldžia ant amžių, ‘ąrpžinuju. 
Amen.“ '(1. Grom. S. Petra Ap. V. 8

Szwenta wiera katalikiszka par 
500 miatu mus gajvvina ir SĮtiprina, ap- 
szvviete musu protą, kajtina szirdi, 
parseda kiauraj par musu widurius, 
gislas ir kaulu smagenas, Uztajse pagal 
Diewa wisa pagiwianima žemajcziu 
užade musuv tewus ir prabočius ing< 
Dangaus karai ia|aj^ctir i žad^- n p - 
west. Dabar apsirnstintojėj nor isz 
musu iszraut ir isžpajkiųl ta szwenta 
wiera, o draug su je Įszpleszt isz musu( 
dusziti wisis dowanas Dwasios Szvven- 
tos, wisas loskas Poną Diewa: tikeima 
wilti, mejle ir bajme Diewa ir wisa do- 
ribe krikszcziopiszka; o už taj, prijau- 
kint mus, sugaut ir vvarit įing Cerkwe 
prawoslawna, j kuri ira atskirta nog

Bažnicze Szwenta ira Moki- 
toje wisa swieta.

Wieszpats Jėzus prisakė Bažniczej 
szwentaj mokiti wisas gimines svvie'ta, 
taridaraas szvventiems Apasztalams: 
„Duota ira man wisokia galibe ant dan
gaus ir ant žiames, eydami tada moki- 
kite wisas gimines: kriksztidams anus: 
Ward an Tewo, ir Sunaus, if ,Dvvases 
ŠzvVentos* Mokidami anus užlajkit 
wis, ką tiktay isakiau jumis“ (Mat. 
'XXVIII. 18— 20.) Jus este szwie-- 
sibe swieto,, (Mat, V. 14.) Wisas 
kalas prig'ul Bažniczej szwentaj, o 
svvietiszkoms galibems. 
mus buwa par czesus.
nigajksztistej, taj ira, mažesnėj pusėj 
musu dicezijps, buwa 12, giminaziju ir > 
klasavvu iszkalu, po pąrapijes buwa ne , 
rtiaž bakalariju ir mažųjų mokslinicziu. 
Wisas tos gimnazijas, iszkalas, baka,-

Ta j p ir 
Žemajcziu

isz- 
ne 

pas

Bažniczios Diewa ir nog Jo VV ietininka, J |nzijas jr moksliniczes priguleja Baž-

nukirsta nog žala miądžia, ne gal nej 
židet doribemis, nej iszduot wajsius ge
ru darbu, iszganingu užpelnu. Nors 
jie to staczej neaaka, bet jie to nor ir 

žtajp Hirb, ir ju pacįhu schizmiszkos gazie 
tas to ju norą neslep, bet ajszkej skelb. 
Pawejzekit ing j u darbus.

Darbaj, prieszingi iszgani 
muj.

tu
mus

ap- 
nog

niczej ir stoweja ant Bažniczios fundu- 
sze; ne rej kala wa nieką nVj nog koznos, 
nej ųog žmonių, atwiras buwa del wisu 
kataliku be jokia kaszta, kunigaj ir 
zokoninkaj mokina wisu tikrųjų mok
slu gruntaunej, o ipaczej pažinimą ir 
iszpildima szwentos wieros katalikisz-

; kos. Aprustintojej wisas tas iszkalas 
i nog Bažniczios atėmė draųg su wisu j u 
! fundusziu ir užginė Bažniczej ir kata- 
’ likams turėt iszkalas katalikiszkas. Del

vvisos Kauna ^gubernijos palika dvvi
■ gimnazijes winszkas, wiena moterisz.ka 
Wiena realna mokslinicze, wiena semi- 
narije uczitelu, keletą iszkahu po dwi

. klasas, kitas wisas' selskas, narodnas, 
į prichodskas wad i naro as be jokia kita 
s mokslą, kajp tikt skajtit ir raszit ru-< | 
siszkaj ir pradže rokundos, tajpogi 1 
dajnuot rusiszkas dajnas, tankej gan :

į nepadoros. Ant wisu mažųjų iszkalu j

ba prawoslawnus. — •—
Tikras mokslas ira labaj giaras 

dajktas: walgit ne pras’za, paded žmo
guj isz bėdos iszsigialbet, isz ligos par 
git, Diewuj tarnaut, artima szelpt, rej- 
kale rast giara rodą ir palengwin war- 
ga. Bet szioj gadinej po iszkalas ne 
tiek žino tikribeš mokslą, - kiek iszwe- 
dima studentu isz kialeiszganima. Giro- , 
ditojej už paskutini kruvvinos proees 
graszi,. ne karta prasiskolinę, wa j kėlus 
ing iszkalas iszlejdę, trokszdami juos* 
iszwist daktarajs, adwakatajs, inžinie-^ 
ra j s, ąpicierejs, technologais, agronomajs 
ar aptiekorejs, ne užilga’ su aszaromis., 
szirgiluoj, .jog tie ju .mokiti wajkaj 
nos ju galvvos nebvvožoj' 

į ja, Bažniczios nebktausa, 
' bekalb, j 
' szniak
' kurs tur mokslą, Vą didesne paroda 
pujkibe ir bediėvviste. Ką szwelnes- 
nis isz tokios burnos iszejn žodis tą pik
tesne tur trucizna del duszios. > Apriv 
sintojej regėdami tokiu iszkalu waj: 
sius, nieką nesirupih, bet dar džiaugės, 
kad katalikų wajkaj, patis nebturdda- 
mi wieros, balamutij žmones katalikus, 
auszidami j n dvvase, niekindami Diewa 
bajine ir Bažnicze ir gatawodami jiems 
kiali ing cerkwe. Nes del bcdewiu 
tiek’ J ra werta cerkwe, kiek tikroj

Diewa, 
ne rup

j “ J ,ST 
, Diewa nęsibi- .

, poteriu ne- 
plaįin nedoras kningas ir 

bluznierstwas. Ką didesni

„Isz vvajsiu. ju pažinsite anus“ 
(Mat. VII. lt)), v Szwenta wiera kata
likiszka ir wisas loskas Diewa mes 
rim nog Bažniczios szwentos, kuri 
moki n, musu duszes majtin ir wed 
givvianima amžina. Ne galėdami 
rusi n toj e j musu staczej atskirt
szw^tos Bažniczios, stengės vvisokejs 
paredimajs. padeimams Diewa, Bažni 
cze szwenta nužiamint, niipleszt, supau- nej isz kanzos nej isž iszkalu funduszia 
cziot ir prispaustkad negalėtu musu 
apszvviest, pastiprint ir iszsergfrt wier- į 
nibej Diewa; idant lengwiaus butu wi- i 
sus katalikus vvisokejs žabanklajs su- 
gandint ir ing Cerkvves spaustus ivva
rit. Dėlto jie ir wisa katalikiszka drau- kaszta iszlejst. 
giste skirstą isz wienibes, kad len* 
gvviaus butu vvisus apgalet. pabajdi't ir nikus svietiszka stoną, 
prapuldit ant amžių. Bažnicze szwen
ta nupleszta lika isz iszkrftu, klosztoriu 
ir wisa fundusze, vvisi jos szvventi pa- 
reditnaj iszniekinti.

nieką ne duod, bet isz žmonių rejka
lami rinklawu. Po gimnazijes rejk 
kožnam studentuj kas metaj mokėt po 
40, po 50, ir po 60 rublu, brangius 
mundurus tajsit'ir ant kningu ne maž 

Po wisas tas iszkalas 
padeja profesorius, uczitelus ir nastau- 

, o nekatalikus, 
bet prawoslawnus, kurie mokslus pri- 
žage dvvase cerkvves ir bedievvistes, o 
iszkalas padare pabrikomis ant parvver- 
tima kataliku wajku ing bedievvius ar-

werta cerkwe, kiek 
szwenta Bažnicze. Kas ne biją 
tas tur žmogaus bijot.1 Kam 
iszganimas duszios, tas del savo kuna 
begatavvas ira ir paežiam wialniuj 
naut. '• Dėlto jie nieką taj p kieta j 
iszkalas ne žiur,.kajp vvien to, kad 
taliku vvaikelej ne apturėtu giara 
szvviėtima apie szwenta k'atalikiszka 
religijų ir Bažnicze. Po uniwersitetus 
nėra suvvisu katalikiszku kningu del 
mokima religijos. Profesorėj, apgižę 
dvvase parmazonu, patis be jokios vvie-

t ar- .
J>o

’ vvistos, svverdami religije ir Bažnicze į ■ ’ , C> •> . . .. 1
szwenta ant iszjuokos. To Bediewiste 
aptvvina wisa swiotiszka literatūra ru-

i siszka ir dali lenki,szkos- ir atsirand1 da- 
| bar ir žemajtisžku kningelu nedoru.
Dėlto blayvvajs bukite o jauskite.

Po gimnazijes ir klasavvas iszka
las nors j ira kataliku kapelonaj, bet 
jiems nė daug czesa skir del mokima 
religijos; o kad ir tame czese ne galėtu 
vvajkelu benkiek apszvviest, ne dalejdž 
jiems nej lenkiszkaj, nej • žemajtiszkaj
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poteriu mokit, o liep rusiszkaj, nors 
niekas isz kataliku rusiszkaj’ nesimel- 
dže; idant wajkelej nej poteriu geraj 
ne mokėtu, nej katekizmo ne iszmani- 

' tu, nej katalikiszku kningu skajtit ne
galėtu. Profesorėj, prawoslawni vva- 
lug warda, bet isz uniwersitet.il iszeję 
bediewejs ir nepretelejs, katalikiszkos 
Bažniczios, kuię wisajp kaltin ir iszne- 
wožij priesz studentus, najkindami ju 
szifdise dajgus tikeima ir Diewa baj
ines. Dėlto jaunikajczej katalikaj isz 
gimnazijų ir iszkalu klasawu iszejn 
jej nesuwisu bediewejs tad labaj sil 
pnos dwasQH, geraj ne pažindami, nej 
ne pildidami prisakima Diewa ir Baž-

1 niczios. Wisi musu senei pohaj ir ba- 
joraj, kįirie ne buwa parmažonajs, .la
baj Diewa bijodawa, Bažniczios klau- 
sidawa ir gereiausejs buwa katalikajs. 
Dabar tarp ju \yajku regim wiera pa-' 
silpninta, tarnkwima Diewuj pamažinta, 
o niekurie jau tape bediewejs. Wisa to 
bajsi atmajna iszsipilde par tokius uni
wersitetus, gimnazijes ir iszkalas, kurios 
par ilgiause gal wisus katalikus par- 
westi ing bediewius pikcziaus pagonu.

Po mažės moksliniczes (uczi liszczes) 
kūdikiui kataliku tajpogj mokiu p^tė 
riu rusiszkaj. Dalejsta ira kunigams | 
mokit žemajtiszkaj tiktaj kūdikius, 
par pirmuosius, miatife, o potam riu 
siszkaj. Kudikej par wiena žiema ne 
gal rusiszkaj iszmokt; ir ko par žiema 
iszmokst ir pabaigę iszkala dar yu.sisz 
kaj ne suprant. Dėlto kunigaj, prine- 
waliti būdami su kudikejs wien ru
siszkaj szneketis, negakju nej 'katekiz
mą, nej poteriu iszkaioj iszmokit, nej 
ing pirmaje spawedne nej ing Szwen-
cziause Komunije prigatavot. — Pa- 
bajgęs iszkala wajkialis,. mažiaus už 
praszcziausi piemeneli pažint Diewa ir 
religije, o pilnas panaberijos isz sawo 
mokslą gedžes wiresniu klausti ir pa
mokslu klausit, užaųg ir gi wen be jo 
ke rupesnia apie dusze, wisas užsije- 
męs swietiszkomis suktibeniis. — Isz 
szios priczinios tarp žemajcziu Diewa 
bajine ein mažin, o nedoribe didin. 
Jaunoje ejla swieta ira silpnesne wie- 
roję už sawo gimiditojus, o ju kudikej 
dar labjaus nog Diewa o prilips prie 
žiahies ir tusztibiu swieta. Kajp po- 
naj ir bajoraj pasilpa wieroje par gim
nazijos ir uniwersitetus, tajp praszczio 
kaj silpst par ucziliszcžes rpskas. Ant 
galą wisį katalikaj gal par tokes isz

f_______
kalas isz kiala iszganjma iszklist, o ing 
cerkwe papult. Tada jau bus po že- 
majczejs ir po katalikajs ant amžių. 
To aprusintojej ir nor, dėlto po iszka- 
Jas katalikiszkos religijos geraj mokit 
ne duod. Jegu tajp stosis, tad ant imi- 

. su bajsi korone rusti bes Diewa iszpil- 
dis ir preis del žemajcziu kataliku pas
kutinis galas, prapultis amžina.

Darikit tad pakilta, wajkelej mano, 
ir paprowa givvianima, idant musu Die- 
was neaplejstu. Mokikit kūdikius sa
wo poteriu, pildima prisakimu Diew^/ 
if Bažniczios ir neduokit ju sawim ing 
iszkalas, kur nieką gera neiszmoks, o 

| tiktaj pasilejs, iszmoks bjaurej ruskaj 
kiajkt ir lojot, bjaurės dajnas dajnuot, 
panaberije kelt ir wisokias suktibes pil- 
dit. Kas galėsit, mokikit wajkus patis 
namej, ing iszkalas ne lejski*-. Geriaus 
nieką ne mokant gaut Dangų, ne kajp 
par bediewiszka mokslą pražūt praga
re. Geriaus ira be iszkalos dwejus me
tus ilgiaus wajske služit, ne kajp par 
iszkala ir noreima trumpesnes služmas 
papult pekton ant amžių. Jus gimdi- 
tojej klausikit žodžiu mano ir pildikit. 
Jus atsakista Diewuj už pražudima waj 
k u jusu ir ju wajku J J u prapultis
kris ant jusu dusziu. Blajwajs bukite, 
o jauskite. O kas negaletumet wajku 
ne duot ing iszkalas, tie dar labjaus 
rūpinkitės apie ju iszmokinima religi
jos ir Diewa bajmes po namus czesc 
wakacijos ir szwencziu. Kasdiena pri- 
wejkt kad,ritajs ir wakarajs poterius 
kalbėtu, parklausikit ar geraj mok. 
Priwejkit kad atbutu spawedne, kieta j 
prižiurekit, kad iszpilditu wisus prisa- 
kimus Diewa ir Bažniczios, iszmokit
skajtit žemajtiszkaj ir lietuviszkaj ir 
liepkite skajtit katalikiszkas knigas, 
idant pažintu" Diewa, ji miletu, jam 
tarnautu. Tiktaj tokiu budi! juos ap- 
sergesta nog bediewistes iszkalu ir su-” 
wadžoima cerkwes.

Bet dar ne gan to wisos bediewistes 
ir palejstuwistes. Aprustintojej dar 
nor par iszkalas jusu kūdikius prijau- 
kint prie cerkwes, idant juos potam pi
ginus galėtu užraszit ing prawoslawije.^ 
Dėlto po wisas uczi liszczes pade j a n as* 
tawnikus ir uczitelus niekus, ne kata- 
likus, bet schizmatikus, wisas uczilisz- 
czas del katalikiszku wajku szwentiu 
popaj, o kunigą katulikiszka ne pri- 
lejdž. Prie paszwentinima rojkalaun 
kad butu jusu kudikej, szlaksta juos

aszutinejs krapilajs, duod jiems bu- 
cziot cerkwes križiu ir popa ranka, oze- 
se molebena liep jems klupot, kaip 
czese nobaženstwos katalikiszkos. 
Tajp darit katalikams ira griekas smer- 
teinąs, bec jie to ne wejz. Po uczi- 
liszczes nėra katalikiszka szwenta abro- 
za nej Diewa M tikos, bet cerkwes iko
na, priesz kure katalikams melstis ne 
walna. Nastaunikaj ir uczi tele j waj- 
kialams katalikams daliu rusiszkas 
maldas i n Ciesorių liepdami iszmokt 
ant pometies; nors tos maldas nog Baž
niczios szwentos ne patwirtintas, bet 
užgintos; sunkus griekas ira jes kalbėt 
ir prie sau lajkit. Daliu tajpogi ir 
rusiszkas maldų kningeles, nog Bažni
czios užgintas, o kartajs duod ir kate
kizmus cerkwes, kūrins kas prijem, 
smėrtelnaj grieszij. Mokiu kataliku 
wajkus giedot cerkwes leturgiszkas, 
kūrės katalikas giedodamas sunkoj 
grieszij. Kur ira cerkwe netoli nog. 
iszkalos, tenaj wajkialu kataliku tan- 
kej ne lejdž ing Bažnicze, bet wiad ing 
cerkwe ant liturgijos, liepi jiems klu
pot, kloniotis, žwake uždekta lajkit 
rankoj ir vViską tajp darit, kaip dirb 
scjiizmatikaj. Katalikams tajp darit 
no'walna, griekas smertelnas ne tiktaj 
but prie npbaženstwos ne katalikiszkos, 
bet ir sawo poterius cerkwe j e kalbėt. 
Kur tiktaj kunigas wajkus apie tokes 
nedoribes parserg, arba saka kad ne 
ejtu ing cerkwe, bet ing bažnicze; toki 
su žandarajs iszwež in klosztoriu ant 
pakiltos, wadindami miatežniku. Tajp 
kovojeini ira kunigaj, už iszpildima sa-. 
wo stoną pawidnasties, kajp už koki 
sunkiausi nusideima. Diewa tarnaj
wierni ira piskajtiti už piktadejus. 
Užkalti be jiems skajta, kad liep jusu 
wajkams iszpiklit prisakimus Diewa ir 
Bažnioezios ir Sergėtis nog cerkwes ža- 
banklu iiystorones negalėdami. Kuni
gaj už sawo wargus užsipelnis dangisz- 
ka garbe; bet jusu wajkaj ir wajku 
wajkaj, be jusu paežiu storones, turės 
prapult ant amžių. Jusu kasztu ira 
pabudawotas ucziliszczes, isz jusu pro- 
ces tur stancije, malkas, niajtnasti ir 
alga. Be jusu pamaezies jie ne galėtu 
jusu kūdikiu atskirt nog Diewa ir ati
duot wialniuj. Deltcuir bajsus atšaki- 
mas priesz Diewa už pražudima wajku 
kiis ant jusu paežiu dusziu.

(Tolau bus.) .
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piltas ir medeleis a] 
Senei, dekavodami 
kad^juos ant gėdos 
lui nepavede, tankei 
ja vardą Živilos.

pamilijos 
kaip New York arba Pennsylvanijoj 
tuviu ir lenku ir 
mes, tai noringai atvažiuosiu juos aplankyti laike mano kelo 
nes, pirm pargrinžimo namon.

po tokin.adresu:

Kuningaiksz t ii 
suprato, jogei 
per savo karžygisz 
ryszi su kuningaikszcziute, jo 
sostą igyti taikosi. 'Todėl 
galvą lauže,, kokirrbudu ji nu
daigoti; toje valandoje bijojo
si nlaiszto žmonių, kurie Po- 
raju po miestą iszgelbetoju 
szaukdino; priegtam del isz- 
naikinimo liekanų nepriete 
liu ranka Pora j aus buvo dar 
reikalinga.

Kas užmokiojo už „Vienybę 
turniku o ne buvo piik vylavotų, 
gul atsiszaukia in musu Rędystę

„Pamesk baimę 
tai yra kareiVei 
szintojaus skriaudos 
kurio globa niekad 
nuo mudviejų“, 
dus, Živila vos 
neapalf 
nuo Por 
taip smarkei 
smeige, jogei tas ant vietos ne
gyvas krito. „Pardavike, ar 
tau taip ankszta buvo tėvynė, 
jogei ją deltrupucžio saldumo 
pardavei? Žmogau be grabas, 
ar tu taip atsimokėjai už ma
no meilę? ,0 jus likesai, sto
vite czion kaip niekadejai, ar 
jus nematote neprieteliu 
kodėl juos 
Tai tardama su kard 
telus • užklup 
žmones, tarytum ugnia kokia 
uždegti, staigu su kardais ir 
ginklais ant juszoko; gudai, 
to nesitikėdami, su didele ge
da begoJ Isznaikino ]ju didės 
mynes, liekanas i kalėj 
Sukiszo. Živila pribėgus 
iszleisto isz pancziu tėvo 
ve mano“ suriko ir krito be 
kvapo.

Pdlaidota ji po Mindaugo 
kalnu, ant grabo kalnelis su 

psodintas.
Dievui,

Kam nog angliko samdyti 
kad gali gaut io pas

Mi/tuuka

Staigu trukszmas ir žvangė
jimas baisingas po 'visą mies
tą pasklido. Pakilo didelis 
sumiszimas. Visi, iszgąsczio

,, V IK N Y BE b T ET U v NIK U

J. Masionis Pittston
A. K. Bu rok E. Sacffnow
J. Shekas <
V. Petkos!
P. Skunski Cleveland
M. Spūdis Scranton
•J. Karpaitis Shetland.
J. Layyson „ * ,,
P. Bubnis ,, *,,
P. Kažiuczionis Duqusne
A. Danisevicz Malt. City

K A T R A s N o R i UŽS1 R A SZ V I

„VIENYBE LIETUVNIKU”
Ir siųst pinigus už ję, tegu

r--'.-—-■■ 1 -! ■ -"■■■■ ■■■? ' !■■ ■■■■! I

jaus turėjo būti žudoma ku- 
ningaik^zcziutę.

Ivanas, tuomi tarpu skaitą 
džei sudauži n tas, lauke bę 
vilties galutines valandas, nei 
žinodamas ką daryti. . Sztai 
tarnai urihu atbėga pas j? ir 
sako, kad kokis ten juodas 
karžygis i abazą atjojo ir pa- 
simatymoy su kUningaikszcziu 
reikalauja. Paliepta ji ant 
tu pėdu inleisti. Inejęs pasa
kė; „KuningaikszVi Ivane, 
esmi Porajus, kuris tavo žmo
nes du kartu sumusze ir tavę 
pati apsiauptą isz visu szaliu 
laikau! Dar atėjau, idant pi
lę ir jos kuningaikszti atiduo
ti i tavo rankas. Turi man 
prisiegti, jogei žmonių ugnia 
ir kardu nenaikinM ir jogei 
tūla kuningakszcziute, kaliny
je užrakinta, už paczią man 
turi būti atiduota.

apimti, padonystę neprieteliui 
be pasiprieszinimo pripažino.

Porajus iszmusza duris ka
lėjimo ir atranda (o baisybe!) 
numylėtinę savo nublankusią, 
pusgyvę, ant sziaudu gulyklos 
tamsoje gulihczią. Paregėjus 
Pora j u ji apalpo.

Iszneszta tapo ant ulyczios, 
idant kaip nors atžadinti. Da
ryta viskas, bet ji nieko ne
jautė; susibėgo žmones, paki
lo riksmas ir kliksmas, ji nie ■ 
ko nejautė 
žias akis atverdama 
jo neapsakomai, 
mynes žmonių ir 
neprieteliu. ■ Toie

4Brolei Lietuvei!
Isz tikros *szirdies-- velyju 

jums skaityti Lietuviszkus 
iaikraszczius ir knigas, kame 
nieko niera prieszingo Katali
ku tikeimui, del naudos dva- 
siszkos ir apszvietimo protą.

J u su brolis.
Kun: A. BURBA

Klebonas Lietuviszkos para
pijos-Plymouth, Pa.-

Kas raszys in musu Rodystę 
su kokiu reikalu, o uores kad jam 
butu atraszyla, tegul atsiuuczia mar
kę pacz.tftviį už du centus. '

Daili proga ingyti farmą.
Szitą menesi aplankysiu miestus Chicago, Lemont; 

La Salle, Detroit, Cleveland, Erie, Buffalo, Pittsburgh ir 
dar kitas vietas jeigu man laiko iszteks. Jeigu kas norėtu su 
manim pasimatyti del pirkimo žiames del farmos (ukes), te
gul raszo pas manę i mano Office ir tegul atsiunczia aiszku 
adresą savo, numeri ir ulyczia, idant galecziau tikrai surasti.

Asz isz savo Office gausiu-kas-dien gromatas tu ką norės 
idant asz juos laike savo kelones aplankycziau.

Jeigu atsirastu nors 5 pamilijos krūvoje tokiame mieste 
kur randasi daug lift- - . .atraszytu man gromatą, jogei nori pirkti žia-

Kax part įkaitui* laikrawzu 
Vienybes Lietuvniku 

O m* atsius pinigu 
pusę mėtų, bus viena 
nusiustas ant pažiūros, 
g i aus ne; tas dalykas y 
kalingas del pared ko.

JkrrkY City. : J
Chicago, 111.:

Szpakowiczo.
Grand Rapids A 

Bacdonawicze
AIahaNoy city.: Juozas Milane 

kas. j
Maha noy Plank 

kawiczo.
Nanticoke, Pa. 

kewiczo. *
Pittston, Pa.: Ami. Tepluszi
Shenandoah, Pa.: Kazimierai, 

dzewieziu. r
Shenandoah, Pa.: Jona Bobina

>as:
1). : Kazimiera

Živila.
(Apsakai Adoma A/ickevi 

ežia



Lietuvniku

mano

mo

1,00

Tykias Lietuwyszkas
jEZrein.czi'cLs.

Kwietkos
Paikos del marszol

65 et.
$1,50 Ct

75 et

1890 metu . ,,
23.) Tulmuda židu

.... o30 c. 
Dangų. o50 c 
Szv. Sakra- 
. o 10 ct.

.Jis ira tvkras -Lietu'wnikas v
yngas žmogus.

26.) Giwenimas
Dabiu ,,

Juoz. Roblaucaas, 
Lietuwyszkas Dziegornikas, 
Pardawikas wysokiu auksiniu ir 
labrvniu dajktu, kajpo taj: Žiedu,

WYNCENTO SZMERAUCKO 
ant* uliczos

CAPODSE, 849 AVE; PINEBHUK
SCRAN T O N E, P A

Waterburio, (Jon.: J. Danisevvicze 
Scranton, Pa.: J. Bajorajti.
Wilkes - Barre, Pa.: J. Uzernika 
Pittsbur<f, Pa.: Wincenta Kudžiu 
Boston Mass. Er. Kawalaucka.

Gerumu tawcro nosy gi riti, 
nes kožnas atejas gali pamatit, 
o kas tiktaj karta aviena atsy - 
tankis tada pas kita ne e j s.

Kureme det zobowos atejgiu 
randasy Bylardas ir Wargona; 
ant kuriu grajina tieze pasam- 
dity m u zyk a n taj.

Del to kas nurytėto pralejst links
ma] lajka ir atsygert gardaus Alaus 
Ari'elkcles parukit geru Cygaru.

--------- At ej kite pas:---------

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

t. t. Pakol ejsyte pas swetimgenezius 
atejkite pas mane:

Centre Avė.
Slidžios Ėnohnaumuose Plymouth. *
<ur wyska geraj ir pygej galite 
pirkt, ir dziegorelus geraj patajsau.

j Sylvestras Kolitai
Užlaiko lictuviszką Karczemą. ir 

R$stauraciję, kur randasi teiposgi ir 
nlardas del zobovos. Galima gaut 

tenai pigei ir gardžei iszsigiart ir 
užvalgyt, kas nt>ri datyrt tai tegul 
nueina po;

Nr: 924 East Baltimore Str., 
ta (iv.) to. mieste Baltimore, Ml.

įŽ^Sztaj brolej!
’ Jago norite geros trajankos 

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

Wincenta Bobina 
Ant Coal ir Jordan ulieziu,

niu szwentiu laba j naudinga 
knigele..............................» ...

15. ) GIWENIMAS SZW 
MARIJOS P.j. .. .

16. ) WADOWAS
17. ) Stebuklai Dit

mente. . .. ^............
18. ) MOKSLAS RIMO

Kataliku..................................
<

19. ) ZlNE apie gidima ligų 
kūno ir duszios apie lutery ir 
KALWJNA,.<....l...

.20.) PALANGES‘JUZE, 
linksmi skajtimaj..................

21.) KALENDORIUS ant 
1^89 meto ,, „ „ „ „

Kokiu tiktaj n o ryte knigu 
ar taj maldų ar kitokiu taj 
szaukitęs tiesink pas K. Žale- 
giri, JVr. SIS Jlanut'i r Strut, 
Balti more, M. B. Ira taj ge
ras ir tejsy\ngas wiras ir dyde- 
lys priedelis Lietuwniku.

15 Ct. 
10 ct. 
kara
to ct. 
N) ct. 
10‘ct. 
žydo 

$1,00 
$l,o0. 

pujkiu 
75 ct. 

$1,00. 
Pilypo 

50 ct. 
KoniiinzoMBklB arba kanklnlinae 

5<) ct.

Knigos pargabentos 
isz užmarės, o kuros 
rdndasy krautuweje 
knigu Juozapo Pauk- 
szezio, PLYMOUTH, PA., 

ii.) AUKSO ALTORUS, arba 
SZAUfriNJS dangiszku skarbu 
nuo •• $2,25 ct. iki $5,50 ct.

Kningos 
iOCNOS SPAUSTUVUS. '

10 Hletorijo gražine Katrukos ir joe wjBoki atsy. 
fykiniaj ■ ,, ., ,, ' .. 10 ct.

2. ) Sumyszymae arba bajine tūry djdole'B akis
Tykia tejeybo iez Suwalku gubernijas

3. ) Konetytucyje del darbininku ,,
40 iiletorije apie gražų Alagelova, duktory 

lauš isz Neapoli) ir apie Petra karejwi
5.1 U/ayetauawik ant to geraj ,. ,,
6.1 Atsjlikimaj ant ziainee ir wandonio
'<.> Du piijkus apraszymai apie nedorybę 

ir piktą augyniiną wajku ,,
H.) l’ujkuH apraszyinas apie Lietuią\ ,, 
9. > Namelis pustelniko paraškytas <icl 

Lietuwniku ,, ,, ,, ,,
10.1 Apieka Diewo ,, ,, ,,
11.) Senowos apras/.ymas apie Duktery 

Karejwio ,, .. .. ,,
•12 1 Juozapa

i nijotu po wal iže maskoluus
13.1 Kalendorius bu pasakomu ir dajnoms
l t.) Szwiesa Jliowo ., „ ,,
15.1 Rinalda Rinaldinas ,, ,, ,,
16. ) Dajnos iez wysur surinktos
17. ) Nedorybes Rymo Ciesorių, historije i?z iajko

ponawojimo Nerono ,, ,, ,, 80 ct.
18) Pujkus apraszymaj tikru ataytiklmu isz cze- 

su wajnos 1863 motu ,, ,, ,, 40 ct.
19.) W)t;iH ir Korynn i biat rijo isz Iajko į oree- 

kiojimo Bažnyczio 8. per Deoklėcijana 95 ct.
C0.) 11 etorijv isz iajko Francuzkos wajnos Afri

koj ,, ,, ,, ,, 30 ct.
21. ) Prawadnikas angclskoB kalbos neabdar. $1,0)

o abda ytns ,, t $1,25.
22. ) Jurps Miloslawskin ,, ,, . 80 c t.
23 ) Boleulawas arba antra dalia Genowefos 30 c .

35. ) Girtibe
36. ) APLANKOMAS SS 

SAKRAMENTO.. .......
37. ) IžguIdilinis LITAN1OS -

SZzMARY.IOS P......................o25 c
38. ) PAWEJKSLAS IŽGA 

N J TOJAUS su pujke maldele
39. ) ^Z. PANA M AR YJ A

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

MARYJOS su maldele

o2b 
ant

Kas .naryte turėt pujkius parėdus 
° u^‘ l’JKe Prckia, tejpę»sgi norėdami 

Szipkortes iszpirkt, arba 
PY11 i g u s nusiunst in Euro- 

cSCESSa?’' pa ir in kitas dalys sivieto, 
atsyszaukite pas:

Joną Mieldaži 
Shenandoah, Pa.,

W1SZKOS loskos arba \vydu-. 
finis AUKSO ALTORUS 
pu.jkej apdarila su kabute* $1-, 50 c

8.) I'radžc mokslo arlta 
Elementorius lit;!uwyszkas su 
gražejs ska jtimajs tiktaj už..o25 c. 

’ 9.) HISTORIJE SENO ir 
Naujo ižstatimo su abrozoleis o25 c

10.) Iiisto'ri je seno įstatymo o50»c
1 1.) 150 PSALMU D0WI ' 

DO karalaus pawytlalo kantycz- 
ku ir tejp dydeles................. o75 c

12.) MENl't) Szwencziausios

oo c 
abrozelu 

su maldelėm po peukis centus.

„ 80 et.
Jėzaus Chris-

„ 2'5 ct

ka nopigause. Apsteluotus dajktus 
tejsinga j padarau ir iszgerauso tabo
ro. Per eeptiniolika metu tuo tiktaj 
esu užsyemus ir wysos draugistes del 
kuriu dyrbau wysokius dajktus mano 
darbo ne pejke.

W. Siominskiene, 
679 Milwaukee Avenue

3.) Toko | 
apdaru ......

•L) GARBE DIEWU.J 
ant auksztibe.s pujkej apdarita 
su kabute.............. .. $2,oo

5.) Toke jau su prastesniu 
apdaru  ................ ............... $ 1, 65

20 c 
10'ct 
25 ct 

25.) Kajp Sumncine nuspa-
„ 25 ct

Benedikto .
» 1 1b ct:

W. Siominskiene
679 Milwaukee Ave.

• Chicago, III.
Padmxlu del žines wysu liptu- 
wvszku Draugistiu kad mano krau
tu wejc randasy*wysoki dajktaj koki 
tik rejkalingi del draugistiu kajpo

smerties „ . „ „ Go ct.
28. ) Draugi ja del iszluosawi-

ma dusziu „ ,, 10 yt.
29. ) Giwenimaj szwentuju

ant wisu metu kožnos dienos pir
ma dalis 80 ct., Antra dalis 80 c 
pirma dalis

30. ) Sopulej
taus ,,

31 J Garsas ape bajsibe Die
wo sudo ■ ,, ,, 5|J ct.

32. ) Jėzau mano atpirktojau p ct
33. ) Kalinis Diewis^kas 5 ct
31. ) Dieivas mano ir wyskas

10 ct

ūma
i J IV

rVi
|l



Vienibe

Lietuwiszkas ir Lenkiszkas k r o m a s J. PAUKSZTXS
35 E. CENTER Str. Shenandoah, Pa.

Turi wysokiu gatunku MYLTU dydele krautuwe, tejpo- 
sgi mesu wysokiu Kumpiu, Deszrelu rukitu, Cukraus, Kawos, 
Arbatos ir wysko ko tik gera gaspadine rejkalauje, tejsynga 
woga ir ka pigiatise parduoda. Tejposgi wysokiu cejkiu Zie- 
goriu irziegorelu ir wysko, ko tik rejkaiaujesy.

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

Agentas Lietuwiszkas ir Lankiszkas

O K K E T 0 AV

(įzzte wys« Kilk Mwiomys Ka no pigouso !~q|
-------------------------------------------- ■—r—   » 1—- ——•   — i "■« 

JCSJ^Prusyszkajs gereusejs akrotajs. Siin- 
cze pynigus in wysas szalis swieto, o tej- 
pos-gi ir iszmajno kajpo maskoliszkus, 
prusisžkus, austryjokiszkus, JFrancuzysz- 

kus ir 1.1. 
o

££7"Gal ima tejpos-gl pa? mane gautie pirkt szipkorcziu ant 
pujkeusiu ir grejczeusiu akrotu. Pabandikitė pyrma atejtie 
pas mane pakolej ejsyte pas koki alnerykona.

. Charles Radziewicziu,
> SHENANDOAH, PA

Lietuwysskas ir Uisite 
k. m o nzr

' ‘ ' (GROCEKYS)

W y b o k i u s z w i e ž i u 3
' Teipogt parduoda Szipkortes' « n • • • •

szwieziu raw oru.
‘ \ ing

vysas dalis svieto, ant grejcziausiu ir 
grejcziausiu AKUOTU.

Iszmaino visokius piningus o ir nu
siunčiu ing uzmarc t,lesiok in namus

Cziene Szipkorcziu.

Tom. Butkiewicziu,

Isz Liverpool, (.Jlasgow, Queenstown, Belfast, London .. *19.00 
Isz Hamburg, Amsterdam. Rotterdam, Havre or Bremen.. .
Ant gerausu akrotu isz Bremen’in New yorka 
Isz Antwerpo in New yorka........................... /
IsZ^NTWERPO ill PlIlLADELPJIlE.................................  .
Isz Bremo in Baltimore................... ...................'-----------o_----------

,*22.50
.$26.00
.$22.50

$23.00

HENRYLEES & CO.
Pigiausc vietą visame mieste ant pirkinio x drįipanu del 

vyru, vaikinu ir vaiku, dėlto kad jie visą tavorą perką ne ant 
bargo tiktai už piningus. 9 v

Turime didžiausi skiriu, visokiu kepurių, skrybelu, czebatu, czeveryku 
ir szluru, ateikite o datirkite. ‘ ;

z

Isz New Yorko in Bremen..........
Isz PlllLADELPHIOS ill IIaMBL’ROA

Isz New Yorko in Antwerpa .. .
Isz Balti mores in ’Brema . ... * . ..............
Isz New Yorko in Liverpobl^ Gla^jow^ Jfclfasty Jjondon.. i .*19.00

* * • , « ■

$26.00
$22.00

furime didžiausi skysiu, visokiu kepurių, skrybelu, czebatu, czeveryku

Geri lenininei czėbatai už •< 12p ct.
Pora dailu szventadieniniu czebatu . 150.
Czeverykai. po - 125, 150, 175, 4r 200.

Vienu žodžiu sakant, visas tavoras geras ir galimas patikt kožnam, 
o prekios tai pigesnios kaip kituose kromuose, visam mieste.

Ateikite ir painegykite, o busite kantanti, tiktai ne pamyrszkite nu
mėto.

Henry Lęes. ■1

Lankiszkas knigos 
maldų, pargabentos 
isz užmarės.
1. ) Westchnienic dusz^ pobo- 
žnej. zbičr uabožedstvV i pieš
ai z przydaniem Drogi krzyžo- 
wei, Gorzkich žali i psalmėvv

.... .-. .. . 1,50 ct.
2. ) GIos synogarlicy, na pusty • 
ni švviata tego jęcziįcej, t. j na- 
.božne duszy chrzešciaiiskiejroz-

1,40. ct.
i zb i ofc* 

nabožeiistw dla ęlirzešcian i 
katolikow........ .. 1.30 ct.

myslanie

zeiistwa dla mlodziežy katolic- 
kiej. ;............. . f......... 70 ct.
5.) Wyborck nabožeiistwa dla 
mtodziežy katolickicj,. 50 ct.

pobožnycli dzieci katolickicli



Lietuvniku
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Ižduoda szifkortes ant wysokiu akrotu iriu wysas
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rsa ►—<
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Galima pas ji pasydet pynigus, už kuruos duoda procento $3,00 už 
' szimta ant metu.

Lietuwyez.kiiJ, Lepkiezknj ir i ngarskuj gali eusyezneket, ba prilaiko tam tikrus žmonia.
Ne užinirszkite ipacz tie ka <riwenate arti to iniestrft i

Wilkes-Barre Deposit Savings BANK.
J’"CLOZCllOO •MM

Dwy dydeles krautuwes,
y.sokiu walgomu dajktu turi, Kunųiiu rukitu, Cukriaus,

ienų žodžiu wysko ko

, KINGSTON, PA

arba

be

V

5 
a 5 ■;?

Atwažiawia in WILKSBERY, <!ikite tlesios >» 
Košciuszko Hotel, pas Juozapa Czernika. 
kuris duoda prieteliszka rodą. Tejposgi tianaj možna rast 
wysokio gėrimo kokio tik žmogus rejkalauje.

. , Tejposgi, ižduoda Szypkortes ant geriausiu akrotu.

Simonas Scliarlin 
jJ^’Fabrykantas

t**

p

Del wuostimo (žažiwoimo.) Pameifikit 
wiena karta pirkt nog jo, ta j potam 
niekur kitur'ne jeszkesyt.
110 ])bvi*įou Str. Sen) .,

134 Plymouth, Pa Kingstone, Pa

AGENTAS no siuvamu
- - - - - - - - - Maszynu- - - - - - - - - - -
o tejpos-gi už asekumwoje NAMUS ir wyeokiue 

DAJKTL’S no ugnies

GEO. SIMM, apstu.
MAIN Str. Plymouth, Pa

UŽEJGA gereuse del Liktu- 
wniku pas

Juozą Zablacka
MAHANOY CITY - PA.

Randasy gera ARIELKA,

CYGARAJ pujkus

C£> I

kosuli. Ir to wysko pabandikie.

Polski, Slovenski i Litewski

near Castle Garden.

UZEJGA

Jago szicze atkelau Į 
. *y,

Ta j pas Paukszti wy- 
ska gausy.

Arielku wysokiu,
Alaus gardaus,

Wino wysokio,
Cygaru ir t. t.

Wilkes-B
^^•Ten možna gaut Lager Beer ir porte- 

■ ‘ rio isz ezisto jawo daritu.
fcrtnuwi ii ...... ...... ■owwm— —

AVI raj! duodam jum žine, kad inias parduodam SzifkorU wvsu
paeztawu Szifu, už pigense preke, sunczein pvnigus, katruos jusu prjele- 
lej gali gaut in 15 dienu, musu kantoro galite susvszneket lietuwys; 
ir lankiszkaj, atejkite ir matikite, kad mias per 20 metu, su kožpu aps 
name tejsyngaj ir gražej, megikite o nesygajlesyte.- 1 «‘j|tp£-gi part, 
dam tikietus ant wysu geležiniu kėlu Amoryke ir Europyje.

KANTORAS MUSU HAMBURGE IRA TORIS
■ S: I. Ilersckmauu, Teilfeld Str. No. 7-8.



Vienybe

HOTEEIS

ANT. S*AJAIJIS

PLYMOUTH Pa

pigej ir 
maldų

kas tik ino 
, LIT ARU0

wyinoniu 
audekliniu

. ■a. - .Ą-. h-.,i A..^iwįįiįii

dydklys kromas
“Furnishing Goods”.

—Wysokiu dajktu kaj po ta j 
marszkiniu

Wysk as tej syngaj o jna 
Ne užmirszkite

ANTANAS PAJAŪIS
128 ir 130 Ma

Jonas
i Agentas no szifkorcziu

i panczeku
petneszu

wysokiu dHjklu kuklu tik žmoguj prlrejko.
ff/" Gaulyte pas —

Chas. CASPER & Son
103 NORTHAMPTON Str

Wilkes-Barre, Pa.

Teip yra intaisyta jog gali spaudinti viską, 
darbą jos priguli, yra LOCNOS MASZINOS 

visokiu didele daugybe, drukavojesi apart 

„Vienybes Lietuvniku,” 
visokios konstitucyjos, knigos dėt drau- 
gyscziu, apgarsynimus, tykietus gromatas 

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

Lietuviszkai, lenkiszkai, angelskai, vo- 
kiszkai, ma^koliszkai, italijonyszkai, pran- 

cuziszkai ir 1.1.

ANDRIEJAUS STANKEWICZEUS
Ant uliczcs MAIN, SHENANDOAH, Pa.

Pujkeuse užejga de| L1KTUWNIKU o gorimu ne rejke girt, ba patis 
giresy isz sawo gerumo. Kožnas witnas atlankykite, o to wysko pab.andi 
kite. ■ ! • ■' " ■ * V i

Vienybes Lietuvniku
132 Main. Street 

—PLYMOUTH, PA.—

Jįg/“ Kas tūry kiek PYNIGU, o norėtu juos patalpint sausio wie 
toje kad jam ne pražūtu, tegul patalpina pas mane BANKOJE.

Tejpoe-gl randaay dydele zopoetia wyeokla pynlngu del Iszmajnimo, kajpo taj: KubjJob hub 
LW, TrueyszkoB marjko*, ^netryjoklazkl oih.dknaj, Francuzyezki frankaj Ir t. t.

J ago katras atayweža Isz užmarės FYNINgUS, tuos tejpoB-gl perina] n au ant ^merykantaku.
Suacza p) ningua in wyaaa dalia nwloto tlesog In namus. \

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

SZTORNIKAJ
J ugo rcjkalau jete iu siuvo 

KRAUTU W E (K ROMA) 
dajktu iu sztora tada pirkite pas

Williamson^ irWallaco
210 East Market Str. 
. WILKES-BARRE PA.

Tenaj galima 
gaut ka no gereusiu 
ir szwiezeusiu taworu 
^valgomu ir kitonisz- 
ku dajktu.

Pirmutinis Lietuwiszkas Kromas,
< i^oceri%s) PITTSTONE. pripilditas wysokejs taworajsdei iiwnastie 
^i ir drapanos del darbi ninku, wyskas ko no geriause parsiduoda 
tejsinguj, •- primenu ir taj jogej parduodu Abrozus szw<, kuigas 

ir liistoriju; o tejpgi szifkortes ant geriausiu ir drūčiausia iajwu. 
Tiktaj ne užmirszkite kad tan wyska gausyte: pas A. TEPLUSZI?

Nr. 177. NORTH ^AJN Str. PITTSTON, PA.

r Dydele Krautuwe pujkiu ir pygįu GRABU,
Ir wysokiu dajktu rejkalin- |

gu atsytykime smerlies; tejpgi J
užsyemu pagrabajs, delfo jago / 
rejkes ka isz to daliko, welij
atejkite pas sawo wieugeniy o ne

50

Parduodu szifkortes ant pujkiaušiu ir drucziausi 
žalu EUROPOS 
ng namus. |

Prietam lajkau dydely ItROMA su wysokejs walgomajs dajktajs, 
ka tik namuose geraj gaspadynej pryrėjko, ir su tuo nesy^iriu: ba koinas 
žino. Darbiniu drebužiu ir wysokiu marszkiniu; žodžiu kalbnt wysko ga
lima gaut,

• Neužmytakite kad mano namas randasy ant iiliczes




