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Vienybe

miro 
virszi

nes, anti

etgjams 
mokant

kos bėgant ant vilko užklu 
mirsztan

žmo
nes

auto
y m as 

aiszkus: 
iszeina,

in kėlu turi būti 
iczai kožname

ę kalbą ir paskui juoksis 
kad buvo tokiu 

taradaikouis, 
krisiais ir kaip

tautą (anot
žiamaiczius)
suv
Ar ne vis tick^kaij

Ignotaieziui, 
Balti nibres,

Mahanęy
Rasž^ 

norint 
liksis n esu v ar-

— Pereitame num. „Vieny
bes“ sakeme, jogei, jokiu ad 
personam rasztu nenorime tai 
pinti musu laikrasztyje; ten

ti?.. Matyti, kad 
tis“ autorius priguli prie 
niu anosios „geros“ gady 
Pažiūrėsim dar kas tolaus bus

> laukę i rėdys 
mais būtinai ap

mes nenorime 
savo tautos, 

>a nuo lietu- 
jau ir nes 

kad tie 
musu

tais 
kuriu kiekvienas žodis 

’Topai- 
darko 

jusu; žemcziu- 
muštoja savo 
pragerta isz- 

turėti gi n-

Randasi dar 
miejie ' „unaru 
kurie atbaigę g

pat paminėjome sav 
gas, ko k
darni gUiczat , kožmnne gerai 
pasistengiancziame- laikrasz- 
tyje./Bet kadangi tokie rasz- 
tai i/epalauja į. 
tę/u re’’kai avy 
garsi liti juos, jaucziamesi pr 
pirtais duoti atsakymą . . »riams j u, o musu a 
yra labai trumpas ir 
lai krasztis ne del' to 
idant vieni kitus koletu jame, 
jusu rasotai bus patalpinti. . . 
gurbe. ’ Vienok turime pri-

su korespondentu apturėjome 
gro matas; kuriose iszskaiteme O J

tokius nuoszirdžius gerus no
rus dęl lietu vystės ir n e paga
dintą prigimtą lietnviszką pro 
Ą, jogei ezion turime iszreik- 
szti jiems savo szirdingą 
j’iną 
Augustaicziui isz ° I ■ las, Olavycziui, 
Adomaicziui isz 
komitetui parapijos 
City‘je ii; dangčiui kit 
tai pamiąetu* 
verti garsinimo 
toti vien dėlto, jogui mes 
norime padaryti musu 
kraszti orgatju "vaidu su 
pon/ate 
atsiduoda karczema 
sykite ant ju, t 
gerus darbus 
gas ir meszlym 
ipatybiu, — ■ o su 
ininczia tu ponu 
czą -r- tai tikt ged 
minimas del jusu.

žiaUsiai už kitas tautas ezion 
angliszkają kalbą ir mokg, 
nes idant gerai iszmokti sveti
mą kalbą, reikalinga žinoti 
abelnai kalbos taisyklas, isz 
dalies Visose., kalbose vienodas, 
kulias tikt savo kalbą žinant 
ir joje kningas turint, galima

{Talpinamas „Vienybėje“ 
„Pamokslas“ turi tokias * pase: 
nėjusias ir nusinesziojusias pa- 
žvalgos lietuvystes dalykuose, 
jogei stebetiesi reikia, kaip 
galvoje tikro lietuvio jos ga
lėjo užgimti. Isz to, kas bu
vo jo patalpinta „Vienybėje“, 
mes supratome tokią joenden- 

iszgelbeti ' lietnviszką 
mirszcztaiĮcziojo“ 
ir paduoti ją del 

ymo ponams lenkams.
3 nuo mcsz-

vartoti tikrą 
j tokią kokią 
ko, mes nori- 

Vienybę“ taip, 
a butu prieina- 
u vai,., rasztlavisz- 

dzukiszka, 
amerikonisz- 

Mes vartojame 
visi’ lie

Isz Lietuvos
Kaunas 

Korespondencija ,, Vienybes,,.' 
Pas mus geru naujienų „žinoma“, 

nesiranda. Kuratorius Varszav'os 
inoksl. aplinkos, Apuchtinas, no
rėjo pamesti savo vietą, ale ministe
r's Tautos apszvietimo nuo savęs žo
džiu prasze, idant tasai apuokas „dėl 
labo vieszpatystes“ dąr pasiliktu 
kaip buvęs. Ministeris Tolstojus 
(burbor. stojerosovyj) pilgaisžo ir 
vietą jo užėmę paties Tolstojaus nu
lipdytoji kreatura Durnojo, kuri ga
lima vadinti beburniu, nes jisai szne- 
ket neszneka, tik patyka isz pdszalu 
graibsto. Beveik draugę su tuomi 
burbuliu, paliovė gyvuojąs ir jb per
sekiotojas garsusis Saltikovns 
(Sczzedrin). Gyvastis apleido 188tK,. 
m. ir žinomąjį Czerniszęvski. Apie 
nusispyrimą Katkovo („tristaty zto- ;■ 
by, milijon terzanij, czislo; zvierino, 
uroinoveržec strastnovo bulvarą 
ect.“) jus jau be abejones žinote.

Dabarnykszti czesą visu misti ir 
protus užima naujas įvedimas, pra
manytas įninisterio Tolstojaus, bu- 
tent\vieton sudžiu lygintoju (i 
voj sudją) įstato žemiszkuosius 
niūkūs, kurie prietam turi’vąjdžią pa- 
licejiszką (sudžia-palicijantas —Jiorri- 
bi/c didu!). Jais gali būti vien tik 
dvarionys, per vis isz tu paežiu dvar
poniu, kure valdo žiarnę. Toks v ir-; 
szininkap (zemski naczalnik) paskir
tas vien tik ant valsczioniū ir i reika
lus kitu luomu jis ne.sikisza visai 
[ant to yra įstatytas ki 
vadinti sąnariai pavieti 
s ūdoj, 
ka užv

nesikisza 
w urėdas, taip 
niai Aprubinio 

Virbzinikaš varo palicejišz- 
adą ta/’p valsczioniū, spren

džia tęisadarystę, tebesą apelatiy.ka 
instancija del valscziaus sūdo ir yra 
artimiausiu virszininku, organu vie- 7 o
tines valsczioniū savredystes. Itie
kimas tokio davado [ant laimes tik' 
paežio Rusijoje, kur klesti „zem
stvo“],. pagal misti tęisastacziu, is-, 
prausęs visą valsczioniū žmoniją 
po sparnu dvarponijos, kurios pa- 
szėlpoje rėdąs mato vienatinę vilti 
iszveugtį, savo žūties arba bent ją 
tolaus nuslinkti. Pavaduojamas 
tuomi pat noru rėdąs szvaistytė 
szvaisto dvarponiams [ir popams] vi
sokias dovanas ir pri vyli jas. Be
gėdystę visu pasiekę nemanytai augl- 
sžto vziukuro: dvurponija atutoredui

kanvko 
tarpu j u galvose imkvoj 

^pri prasti prie'ožkti vejas vilnas ket 
ima keikti vi< 
gerai daroma 
vėlimais neiszptf 
ires ii: pati Kristų 
dangaus del lietuvystes O v
prucevoti 
ir- i . \frik(į (!!) 
norėtu!

Mes norime 
lietnviszką kali 
mums tėvai p 
me rėdyti „ 
idant jos kalb 
m a visai Įdėt 
ka kalba, ;o" 
kapsiszka, arba 
kas mutiny 
tokią kalbą* kokioj 
tuviszki laikraszcziai Lietuvoje 
iszeina, ir mums rodosi, kad 
gerai manantiejie viengeneziai 
mus pariams tame, tokios pra
kilnios vertybes, dalyke.
’ Juk nesunku yra isitemyti, 
beskaitant laikraszti, kelatą 
dar negirdėtų žodžiu, kurie 
isz dalies kabese paaiszkinti 
yra; tokiu bodu skaitytojas 
nesi jausdamas i porą menesiu 
iszmoks kaip priguli savo 
bran
pats isz savęs, 
neiszumnelu 
tauszkucziaU, 
jie ten nesivadina, geretiesi

ir tflip vadina 
vari neto j ai“ j 

rynorystes ra- 
e ir* (anot j u 

isznįanymp) per tai jau dgiję 
(fmeri- 

mandrybes (tuomi 
aneziu 
Iena), 

kas tikt* kur 
Su tokiais sut- 

t kalbėti, 
atėjusi isz 

ezion 
iszgrynoriuotu 

iszbaidyti

Plymouth l J. Balandžio.
Tūli musu skaitytojai, pri

pratę prie taradaikiszko mu 
tinio, numanome, ims rugoti 
ant musu, jogei „Vienybe“ 
jau yra rėdomą sziek-tiek gry
noje lietuviszkpje kalboje. 
Sių>rantame, jogei tokiems 
bus isž pradžių truputi sun
koka atsipratinti nuo visokiu 
žydiszku ir maskoliszku sriitu, 
kurios musu gražiąją kalbą, ką szitoje žiamej 
per įvairiu taradaiku-kaltybę 
yra tai p subjaurinę ir sugadinę patentą ant cziukuro 
bą;,bet ką gi 'daryti - skai 
tytojai noronis-ue-noroms tu 
res palengva 
jos, — mes neHiokame, o ii 
neturime noro, del itikimo ke 
latni taradaikuojaneziu brolu 
to pigaiis žargono mokintiesi 
Isz kitos puses, 
būti žudintojais 
nes „atimk kali 
viu — tai Lietuvos 
ti“. O'reikia žinoti 
b rolei, kurie veisia 
kalbą visokius, svetimus žo
džius, didžiausiai prisideda 
prie jos isznaikinimoi Tokiu j 
budu, patys budanji lietuviais, i 
jie yra didžiausiais savo tautos 
Įiiktadejais. ' Deltogi, jeigu 
apsiememe savo tautą is^ pra
pulties nasrų gelbėti, tai gel-1 
bėkime-ant tikrųjų, taradai- 
kaudami mes ją greieziausi tikt 
pribaigsime. * . !

Atsiranda dar ir tokie (Die - i 
vui dėka, ju nedaug yra), ku- J 
rie taip paisoja: „kam ežia 
mą* toji lietuviszka, ar asz 
darbą su je gausiu, ot ^anrjeh i 
cka^ tai kas kitas“. Be abejo- 

liszkąją kalbą kožnas i 
lietuvis isz visu pajiegu mokįn- 
tiesi turi, nes nežinodami tos 
kalbos negalime? naudotieji 
nei guradejystemis, ktTkias szi- 
ta žiame aąįvo u kęsams sutei
kia. Vienok .reikia užtemyti 
tiems atžargirtm^ my 
anghszkybes,/jogei *n 
kai[) reik saro kalbos 
ma iszmokti nei svetimos. i 
Lietuviai^ taip mažai apie savo 
kalbą pasirūpinautiejie, ma-



Lietuvniku
[kaip antai (Kazaniuje] tokius reika
lavimus, idajit Redas iszdavęs „anuo
se laikuose i dvasLzko aptemimo“ 
ukazą 19 Vasario 1861 m. zatkisztu 
dabar ir dvarponi jai tokią pat dova
ną! Rėdąs i taisė dvarponijai Ban
ką del paskplu ant baisiai lengviu 
itarmiif [kad tuo tarpu valsczionisz- 
kasis Bankas vos-vos smilksta], už
traukė tam Bankui paškolę ant 170 
mill, rubliu ir pastate pats sau to- j 
kias i tarmes,, kad už neužmoketas 
paskolos negali nevat ppteisybiai at
imti nuo dvarponio lauką

Vienok, visoko ant jauezio kailo 
niszraižytum! ‘ Globa redo prilipo 
liepto galą: vienur naujuose įstatuo
se stovi'kad žiamišzkasis virszininkas

kele, pasikosėjusioms pasam oV 
nūs dievaitėms ovacijas darė, 
norint pats buvo paeziuotas 
(ženotas)— ir tai vis jam nu-

laikr&szczius ir kni ngas, isz kuriu ne
J o k ubas

vilpe. Likosi apsūdytas, ži
noma, ant „poselenijos“.

dirvos. Tam pasidekavoti priguli 
už pusėtinai abeiną veržimąsi i vidu- 
tiniszkas ir augsztąsias mokslai nes 
nevat buriu valsczioniū, tarp kuriu

stas, virszimnk
Bobina vietiniu.
pavyczius skarbininkas, Juo-

ko vaikszczioja ' aabar szeszi 
[garlaiviai: „Keistutis“ bankie- 
i’iaus Heimano, su grynai vo 
kiszka administracija, 
ta“, „Neris“, „Kurye 
ria Antoinetta“ ir 
nei“. Svetimi vardt

r“, „Ma 
,,0‘Coii'

skaitymo bei raszymo. Atsitikdavo 
taip, jogei szlektiszkas vaikezas ir 
sūnūs žmonies ant vieno vežimelo 
važiuodayo i iszkalą, kur taip pat i 
vieną sėsdavosi suolą. 1 patingu 
pažymiu baudžiaviszkos gadynes 
musu apygardes yra tai, jogei ponai 
ezion mažiaus spaude valsczioni,

moszius Migauckas rasztinin 
kas, J iras Karąlus, raszt. pa- •

Nežinia nei kaip vadinti dabar- 
nykszti reyim&ų -- reakcija ar .tie
siog smąugimu ir žmogžudyste!

Beje, dar vienas prajovus: vaike- 
sas, kurio tėvai gyvena ne puikiuose 
ruimuose su raszytomis grindimis, 
negali įstoti i gimnaziją. Žinomą, 

Uai yra isz u v is i mužiko ir varguole 
kruti. .
' Vienok, bus gana apie tai -- ir be 
to kraujas, atminus, verda!

garfaivin busę apkeisti •-vie
nas ant „Perkūno“ kitas ant 
Dievai czio‘k

red.] taip aprnszineja koresponden-

,, Raszau isz užkampio [kitkart 
szirdies Lietuvos], esanezio' sziauri- 
neje dalyje Szventenu pavieto, aug- 
szcziausiame punkte Lietuvos, kur

kaip vyresni brolei su jaunesneisiais. 
Valsczionis, įeidama,s po sziaudiniu 
stogu dvarelo, hepamatydavo ten 
žvilgesiu, bet iszteklu ir prastybę. 
Ponas, nereikalaudamas piningu ant 
niekniekystu, buvo mažiaus godus 
ir nesiurbe savo padonu. Tokia 
prastybe pasikakdinimo pavelydavo 
surinkti ir graszi del juodos dienos, 
vaikaus i iszkalos iszleisti ir sklypą 
lauko . dapirkti. Pažyme toji yra 
abolna ir del valsczionies. Prietikis

sąnariu.
— Laikraszcziai daug raszo 

apie piktadarystes, nuo kuriu* 
plaukai ant galvos pasisziau- 
szia, nesenei atidengtas Varsza- 
v oje. Užsidegus vienafn namui, 
kurkime gyveno akusziu’ka, 
Skublinskiene, laike gesiniipo 

ai-
iiku.v

dalyką tape iszrasta, j/gei mi

 

nėtoji akuszerka draUgeje sa\ o 
pagelbininku,

dę^ pasinėrę i savo spekulacij*as ir 
reikalus, ipacz potam,kaip (lekavojaut 
yienain niszmanelui, mums teko at
kreipi ant sąvęs valdžios akis. Ma
lio namuose žandarai dare revižiją, 
žinoma menka ką telaimejo, ule vis 
gi nesmagu nei man nei kitieins! Pru
snose ' pradeda eiti: „Szv iesa“ 
„Nauj'is žinios“ „Ukinikas“ „Var
pas“' ir ,,Apžvalga“. Tie ponai tur
būt užmirszę^, arbit greieziaus nežino, 
principo: „eon mtilf iini“. 1
„Menkiems akrutąms nekiek teks į: 
plukaut“!... - ,,-Czia nebus nieko be [ 
musiszkiu vieko“. Tenlnivis.

kiszkasis „/ov/y^buvo sudy- 
jamas nekursai Kapustijans 
kij, maskolus, kasieris aprubi- 
nio sūdo, Už visokias apgavys- 
tias, suktybias, pavogimą 418 
tiikstancziu rublu. Kapusti- 
janskij drauge su gaujomis 
kitu tranu, pribuvo ezion isz 
Maskoliuos, kuomet maskolisz-

kiantiejie i Nemuoną, Dauguvą ir 
Dnieprą. Szalis kalnuota, įturtinga 
ažūrais ir nežiniai paveiksluota. jNuo 
Vilniaus, Szventenu ir Dvnaburgo 
neseniai dar skyrė ją plotai puszcziu, 
apgyventu įvairiomis veislėmis žvė
rių ir paukszcziu. Lošei, stirnos, 
barsukai, ūdros, risiai, net meszkos 
ezion s aikus vede, būriais štampu ir 
tetervu knibždėjo tankumynai misz- 
ku. Iszdirbtu lauku buvo labai ma
žai, tyvulavo jie tarpgiriuose aplink 
ūkininku kiemus, isz keleto, (Į dau
giausiai keliolikos,Imtu sudėtus. Pa
giriuose' glaudėsi kur-me-kur mažos 
vienstoves szlektiszkos sedybbs. Did
yn reziu stokavo apygardoje, to delęi 

į kaimyniszkuoseprietikiuo.se buvo tiek 
daug szirdingumo »ir savitarpines 
san taikines.

Ziame, atskyrus nedidelę dali mo
lynes, daugiausiai žvynuota ir smil
tėta, dęl apdirbės sunki, neduosnin-

ezion tikromis, neg kur kitur, kuktai • o
suteikdavo tvirtumą ukeje. Jszdar-
bysta buvo labai menka ir senovisz-

scZiokiszkas, nereikalaujantis didelu 
pelnu. Rasi jonaliszkas besitaisy- 
mas u kės, norint labai pava Inas,bet 
vienok • ezion buvo ir panaikinimas 
baudžiavų butu ji pastūmęs su laik 
labai toli, kad ne vies 
per visą szali, nebūto užklumfs ir 
musu spakainą kampą, 
mos puszczios krito nuo 
ju vietų likosi kelmai, 
vietes ant tyro, kur vę^as lekencWias 
smiltis pustydami ūkininkauja*,

ihyio, ant

nejaus nuo vėtyti ir drėko, neužlie- 
jamos vandenai durpines žemumos, 
samanom isyr nuskurdusia žole ap

sunkiu

ezion, 
nedau- 
darbs-

prastu iszlygu gyvenimo žmonių 
vieszpatavo ezion iszteklm 
apart lauku, pelkes ir ažerai 
szaltiniais maitnastiės irnebl 

tl

no. Žydelis, besisukantį
kaip ir visur, apie

1 11 **'

iszlygos komunikacijos ir 
panjribsenos javu atsz.ipike toki ap

iniai neptižinstama tape

^idymą kūdi
kiu. , Vaikai/^- daugiausiai 

 

paslaptingo^/meiles vaisiai — 

 

būdavo atiduodami Skublin-

jąlikpA\osi nužudyti ir^ka-
SZeSe, Į’'-' *«■' v/uno v oj -

, iszneszami laukan ; tokia 
praktika 

tu. Bau t

Laikraszcziai

t

ma kurni. — *.,Asz maeziau 
viena syki gyvai pūvanti kū
diki savo meszluose — paša-, 
koja viena viesznia Skublins-

sios skyles, kruvinos opos, 
taip jogei mažiausias pasiju
dinimas darė neapsakoma

>1

džianeziu iszlygu ir atsitraukė nuo Krauju ka 
dirvos,' kur t'kt tvireziausi ir turtin- Į timpa dar; 
ginusi prikibę „iszliko“. butu“ .

bėjo: —* „Ir nes- 
regisi jau laikas O , d

Czion užgauna ne

su žiameje. Budaiųas „pla
taus pabudžio“, czionQvede 
tikrai rusiszką būdą gyveni
mo: uleypjo, brangius gužynias

nuo
c^iu ir blaivu gyydntoju 

 

szlekta isz savo kišzenes tikt ant ka

 

lendorines magclrybes kasztą dėjo, 
tai vienok npnngai naddojosi isz ge
ru noru ap^zviestesnes brolijos, ku
rios taype ir klausytojai Vilniaus 
uuįvęrsitoto skaitosi, omo nuo ju

------------—M f.......—........

Isz Kitur. *
— Mieste Worcester, Mass., 

tenbuviai lietuviai užsidėjo 
daugystę po vardu Sz. Juoza
po. 15 d. Kovo laike susirin
kimą, ant kurio iszsirinko se-

baisingas cinizmas, tolaus ku
rio regisi negalima eiti. Emi
lus /ola ir grovas Tolstoi, 
nors juos* ir kaltina už per 
daug dideli atvirumą j u rasz- 
tuose, nesuteikia dar nei sze- 
szelo supratimo cinizmo to

kaimyniszkuoseprietikiuo.se


Vienybe

ISZ 
i m o

Akymirko 
is isz revol 
sunkiai "su

iszgui- 
i n toj ai

Europoje.
Amerikos 

užimta szių-
paslapties

usidavip

7;) vaiku 
giminėmis,

lekcijomis;
rūmuose buvo 

laikomas susirinkimas, (mee
ting); i penkias jninlitas mil- 
žiuiszkas trobesis 
gijiu vešu 
tas žmonių 
tais

•jo, Paslaptis jos 
u tokiu iszgamiu, 
Eyraud, liektisi dar 
Vieta buvojimo jo 

oje yra'dar nesurasta. 
Neseniai viename kieme 

ratovo, Maskolijoje, 
szi tokia baisinga 

Vienas

llų Szvei- 
venti už 

drdiet i ai 
agarbes , verti 

neneszio 
ko apart geležinio Kry- 
jis buk pasakęs: „Jus 

pamatysite manęs dauginus

tape nupliektai:ir, regia 
susitaikęs su tokiu likimu 

drauge su motyn a 
akeleie iiedu užva-

yons, 
szale

■ jo buvo liekanos dideles skry
ties/ Žingsnis palei žingsni 
prancuziszkoji palicija daseke 
i k i tos sk ry nes pi r k e j u i ib;isz 
rado, • jogei } nekuria Eyraud 
ir mergina Gabrielle Bom pa rd 
buvo jos savininkais; vienok 
jiedu (buvo pragaiszę isz Pran 
euzijos nėrinė kur. Visi paje- 
szkojimai buvo veltu, vienok verio ir iszgamis,

susipyko; 
tam sūnus iszsitare, jogei 

moty ii ai; abu- 
Netrukus su?

een, 
luotas; 
dange- 

riauta ir žmonių

guitiniai nuo savo
Liberijos; tos gromatos apra- 
szo kupinai visus nusidavimus 
tarp iszguitiniu1 ir kareiviu, 
turėjusius vietų I-skutske, pra- 
sudyjimų likusiųjų gyvais ir 
1.1. Uredininkai davę neteisin
gus apkaltinimus ant 
tiniu. Nuoszahniai lui 
sako, bįik durnai isz karabinu 
kareiviu nedavę nieką pate- 
myti, kas dėjosi viduryje. įsa
gu itoniams nevalu buvo nei 
žodžiu isztarti del savo apsi
gynimo. Trys kaliniai tape 
apsydyti ant pakorimo, kiti 
ant sunkiu darbu katargoie. 
Vėlaus isztarmes ant paskuti
niu .tape truputi perkeistos 
per carų./ Sergantis Bernstci- 
n as su lova buvo užnesztas 
ant kartuvių. Kuomet kilpa

arti Sa 
nusidavė 
drama: Vienas maskoius la
bai nuskriaudė savo senų me
tylių. Gimines, nenorėdami 
garsinti provų, sutarė pakaro
ti netikėli naminiu bildu, bū
tent nupliekti rylj:sztemis per 
valscziąus sūdą, betikęs su
muš 
mai 
isz važia v o 
namon. 1 
žiavo pas seserį, iszleistų i ki
tų kaimų ir. užtikę jų vienų 
namieje 
prie 
jis atlygins dar 
du’ iszvažiavo.
grinžo vyras sesers ir ji jam ap
sakė, kas nusidavė. Instinkty- 
viszkai prijausdamas piktada
rystę, jis pagriebęs revolveri, 
nusivijo juodu. -Nujojęs dik- 
tokų galų, jis pamate girioje 
baisingų regyklų: sūnūs priri- 
szęs niotynų prie medžio ir» 
nunuoginęs jų, lupo peilu nuęį 
kuju odų (kaili) - ,,kų tu da
rai, piktadarį?“ suriko isz isz- 
gųsczio žentas ir nuszokęs nuo 
arklo pribėgo prie nevidono.- 
„Nelysk, nes ir su tavim taspat 
bus“' atsiliepe anas ir puolė 
prie jo su peilu.
j e pyksztelejo szuv

Italijoj ir Rusijos ambasado 
rialas. Jis prnnesze jiems, jo. 
gei Vokietijos polj 
sis užlaikyti f-ųdorų

— Prancūzijos 
palicija yra labai 
dien iszaiszkinimu 
(rouflVs nužudymo 
šio Paryžiuje pereitam lie po 
menesyje. Guoffc buvo slide 
ragintoju ir piningu rihkeji 
ir pragaiszo vienų dienų sūriu 
kęs $3,500 be joki 
Keletui sąnvąicziu 
praslinkus, jo lavonas 
atrastas netoli' miesto I

iitm Kai 
ou lavi

namų* .su
griautu, 500 žmonių užmiisztu 
ir tūkstantis sunkiai pažeistu. 
Priemiestis, Portland, liuszluo- 
tas /visiszkai. . Pabaigus szitą I o t

darbų, vėtra peružc per upę ir 
užgavo Jeffersonville,’ Ind., 
kur taipogi užimtai žmonių su
žeisti sunkiai, ir daugybes trio- 
besiu sudaužyta. z Telegra/pu 
d ratai sutraukyti, geležinkclai 
iszvartyti, taip kad isztikiamu 
žinių dar neturime isz tu ryksz- 
te Dievo palypstintu vietų. 
Perėjus »vėtrai, baisingas 
griaustinis su žaibais smarka
vo ir lytus kaip isz viedru pi
lamas pradėjo betiesi, apsun- 
kydamas tokivi buduJ gelbėji
mų szimtu mirsztancziuju po 
griuvėsiais ir pakilusiose hep 
snose nelaimingu žmonių.

Baisiausia katastrofa nu
sidavė Falls City llalpeje. 
Žiamutiniuose. rūmuose triobe-

likosi ant kaklo 
va tape atimta 
Gausinau medaleid 
d asi lytėti savęs, 
dėjo kilpas savo 
numirė

r u va 
koriuose tikt kela- 

iszlikos nesužeis- 
elegrapas parnesza vis 

aus. žinių.. Miestelis 
Metropolis, Uis. yra baisingai 
sugriautas, szimtai žmonių su 
žeisti, miestas BowHing Gr 
K y., yra visiszkai nusz 
miestelyje Olney, Ills., 
lis namu su 

[.sužeista.
— Isz Londono ateina žinia 

būtent kumngaiksztis / Bis- 
marekis nusipirkęs vi 
carijoje ir noris, apsigy 
Vokietijos i 
ir ženklai 
$10į0,O00, vienok j 
sęs uit 
žiaus:

užnaryta, lo-'sio buvo 50 — 
Zotavos ir motynomis ir 

e budelams imti szokimo • > !
Jiedu užsi ' augsztesniuotįe- 

rankomis ir 
karžygiszkai. r 
ryžiaus laikraszcziai 

apgarsino gromatą,' gautų isz 
Siber>j<?s, kuri pranesza apie 
surasztavojimų Jakutske Ui j u 
vyriszkiu ir tiek pat ipoterisz- 
kiu už suraszymų p ra testavo" 
janezio atsiszaukimo i rusiszką 
Itautų delei žveriszku pųsiel 
girnų valdžios su Jakutsko 
kaliniais. Sudas, sako -groma 
ta, prasudysęs juos ant pako
rimo-.

— Londono laikraszcziai ra- 
sžo apie susibūrimą prie-sz, val
džią Peterburgo studentą. Re- 
volucijonisžki rasztai esu iszinc 
Jyti po visą miestą.

— Baisu liūgas žinias -par 
nesza telegrapas isz vakarini u 
Valstijų apie nelaimes, kokios 
retai ant svieto nusiduoda. 
Negirdėta vėtra su tokiu smar- 
kumii siautė, jogei miestai,mie- 
stelai ir, žodžiu viskas, kas pa
sipynė i. jos kolų, tapo kaip 
szluota nuszluota. 
nukentejo* miestas

„Erodo andaroke“, su kokiu 
ji. atlkdavo savo žveriszkus žu
dymus nekaltu kudikelu. 
Priegtam iszsirode dar kitokia 
akyva puse szi tos varszavines 
epopėjos. Pasirodė, jogei so 
stapileje Įtinku per ilgus me
tus žydi žudymas kūdikiu vi
sokiuose pavyzdžiuose, prade1 
dant nuo marinimo • badu ir 
užbaigiant ant sutruszkinimo 
smagenines i sienų. Varsza 
voje laike paskutiniu 15 metu 
nusidavė kupina vertyue pro- 
vu apie, suarganizavotų vaik- 
0ndystę. Varszava pralenkė 
szitame dalyke net Paryžių,.

su kokis nusidyvyjimas pakilo 
Paryžiuje, kuomet vienų dienų 
Gabrielle ateina priesz prefek
tų palicijos, ir prisipažinsta, 
jogei ji atsiradusi czion 
San Francisco del atideng 
paslapties. Ji papasakojo, 
kaip Eyraud užmusze Gouffe 
josios r u muse, ate m e piningus 
jo ir paslėpė lavonų; kaip ji 
pasileidę su juomi i Ameriką 
isz baimes ir sugryžusi prie 
pirmos progos. Ji yra 1 labai 
graži ir gerai užauginta 22 
metu duktė gerai pasivedan- 
ežio pre 
prietikiu 
kokiu yr 
nežineje.
Amerik

gars/i kaipo centra paleistu- 
vyseziu, nekalbant jau apie 
Lyonų, kur sudyjosi savo 
Skublinskiene, arba Tūlų, kur 
akuszerka iszvado-net ipatingų 
būdų nužudymo kūdikiu, įs
meigiant špilkų i pakąuszi. 
Peterburge buvo taipogi bai
singos piktądejystes, vienok 
Varszavoje turime ne viehstę- 
vi faktų, beLplacziai organiza- 
volų vaikžudystų, kaipo ama- 
tų. Szaltis peffmą kūnų nuo 
sįtu baisybių XIX amžiaus.

— Londono ’laikrasztis 
„įJaity garsina ilgų
vertynę isztrauku isz gromatu, 
kurias gavo Szveicarijoje gy- 
venantiejie maskeliszkiejie isz- 

draugu isz
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žeistas/puolė ant žiames. Mp- 
teriszke greitai numirė; numi 
re ir jos baisusis suilds.

' — Vakarinis. „Jack the 
Kipper“. Leavenwbrth‘e, 
Kan., Missouri upeje, ’vaikai 
pamate suinesinetų lavonų mo- 
teriszkes. Abi koji buvo nup
jautos szalih, viduriai taipogi 
iszįSjauti, su kulkos skyle 
•galvoje* Betyrinėjant, pali
cija iszrailo;' jogei' vienas vo
kietis, John ftiettnlan, buvo

uždėjo naujų darbininkiszkų 
draugystę po vardu „The 
W6rkingmen‘s. Benevolent 
and Protective Association.“ 
Delegatai sutarė --- kariauti 
už 8 adyninę darbo dienų.

— Padėjimas « nekuriu ne 
dirbancziu anglekasiu apygar“ 
deje Shamokin yra apverkti
nas. Neturėdami darbo jau 
tris kupinus menesius, nedyvai, 
kad tu Ii kenczia badų. Lai
kraszcziai pi'anesza apie tokius

tokia, kaip Suv. Valstijų.

Iszdirbyste- ir varto
jimas aluminum.
Mieste Bridgeport, Conn., 

tape Įtaisytas neseniai didelis 
pakrikas alų mino, dėlto ne 
bus proszali, jeigu mes czion 
su] >aži nd i n si m savo sk ai t y to j ų s 
su t’iomi ateisenczios gadynes 
metalu (nauge), kuris ap- 
scziausiai yra paplatintas ant

davęs žinę palicįjai, jogei jo atsilikimus, jogei t ulos szeimy i žiames už visus metalus (nau- 
pati, Julija, esanti prųgaiszus ■ uos neturi nei anglu grinczias ges),o.vienok tikt dar neseniai 
pereitų vakarų paslaptingu i suszyldvti. imta ji vartoti.
budu ir nežiūrint ant jo dide- ' — Regisi, jogei ('asile- Į Pagal praneszimų Win. An-
lu pasistengimu, nenusidavę PGarden“ liks perkeltas isz idersono aluminum buvo atras- 
jam surasti jų. Burna lavono/sžiųdyksztps savo vietos ant tas kaipo atskyrus metalas 
nebuvo labai sužeista, kodelei ^kokios nors sal<»s. ♦ ;(nauge) per Marggraff a 136
ir nesunku buvo parsi kaupti — Louisianos < Loterijos. metai atgajos, bet kadangi jis 
policijai, jogei tasai lavonas ( Draugyste labai n.iosziasi apie , parode, būtent aluminum esąs 
esantis minėtosios pacžios vo-■ atnaujinimų savo baiganeziosi tikt ipatinga žiame, garbe t i 
kieczio. Netoli nuo lavono ! j Ju charterio. Ji aukauja ikro atradimo priguli Woe
tape surastas plauszinis mai-; krūvas piningu po loo, 50 irjer‘iui, kuris iszskyre ji kaipo 
szas su viena koja; sži rd is, vi-*25 tukstanezius dorelu del i- metalų 1828-se metuose.
duriai ir kita koja dar nesu- vairiu miestu ir parapijų, kai- Didžiausia užduoti* buvo

----------------------------------- - 
guma patentų ant jo; tai bu- 

■ vo pirmutinis 'patentas ant 
alumino iszdirbystes Suv. 
Valstijose, ir nuo tos dienos 

i jo iszdirbyste jau stoja ant 
i kitokio kelo.

Aluminum, ar jis yra gry
čias arba su maiszy tas su kito- 
i kiais dalykais, vertas yra sto
vėti vien’oje eileje, su bran
giausiais metalais:- Jis randa
si visokiose žiameae; daugiau
siai jo yra molyje — sakoma, 
buk kubiszkas ^jardas molo 
turis savyje 800/varu alumi* 

iiium; kitokiose s priemaiszose 
landasi jo daug kalnuose; to

liose sųmaiszose jis blizga tarp 
brangiausiu akmeniu, ineida- 
mas i sudėjimų rubino, sapiro, 

i topazo ir kit.
Kriolitas, randamas Green- 

, landijoye, ir beau.xitas, pir-« 
miausian surastas Beaux‘e, 
Prancūzijoje, o potam Austri
joje ir kitur, yra didžiausi 
szaltiriirfi alumino. Krijolitas

Yasti. Minėtasis Mettman, po pagelbų n u ken tėjusioms iszgauti metalų kuo pigiausių 
vyras sumesinetos moteriszkes, nuo Mississippi upes t vano. i budu, dėlto kemistai visu žia 
yra nutariamas kaltininku, ir Ji.pasitiki tuomi nupirkti bal-{miu dirbo del iszriszimo jo 
žįnoma sędi už rakintas. sus legishaturoje del savo sios. Buvo daromi įvairus

— Gajausiai . viena angline naudos. - ‘ pagerinimai tanu* dalyki*, ir
aprnbę susilaukė taip nekan- j — Valanda jau kaip mažai ant galo, ant Paryžiaus parodos 
triai laukiamus „geresnius lai į gauname girdėti apie Brazi- 1855 m. p., Devilb* parode, 
kus“, o taje laiminga apygaide lija; rodosi, jogei žmones te- kaipo didžiausių szios gaily- 
yra Nanticoke. Anglekasyk- nai yra kupinai ' pasikakinę ■ nes kemiszkų stebuklų, brusų, 
line draugyste apgarsino, jo- isz geneAdo Fouseco valdžios.; anot jo žodžiu, „baltojo me- 
gei nuo l d. Balandžio angle- Tasai generolas ir jo ‘pagel- talo, padaryto isz molo“. Jis 
.kasyklose bus dirbama kūpi •' bininkai yra įkaitinami už .pardavinėjo aluminum pir- 
nų laikų per visų metų. tlegimų tautiszkos konstitiiei-' minusiai po $15 uncijų, vienok

—-Kongresas atidėjo visa-įjos nesuszaukiant konferen • I 1857 m. jis numažino prekę 
avietinę parodų ant 1893 m. cija - žmonių. Suvienytose iki $2. už uncijų. Pagerini- 
isz tos priežasties, jogei per Valstijose tokis dalykas ne- mai pigino metalų dar labjaus, 
mažai laiko Įjko de^ jos pa-j butu dalei^tas, vienok Brazi- taip jogei kapitonas Frish- 
rengimo. Amerikonai pyks-1 lijoje,kur t ikt palygintinai maž1 muth, kuris nudailino Was
ta, nes paroda nustoja svar-, dalele žmonių temoka skaityti, hingtono monumentą 1884 m. 
blausios savo pažymės, būtent! nesznekant jau apie raszymų. pardavinėjo brusus metalo po
paminėjimo atradimo Ameri 
kus per Kristupų Columbų.

j Konstitucija bus atiduota po $15 svarų, vienok jis iszdirbo 
visuomeniszku balsavymu lai i isz viso tikt 590 svaru. Iki

lyra baltas/mineralas, norint, 
dažnai randamas yra su raus
vais ir gelsvais dnžais nuo vi
sokiu priemaisz.il .į Beau.xitas 
yra kietas baltas molis, randa
mas sluogsniuose kėlu pėdu 

Į storuose. Korundum, randa-' 
|mas Georgijuje, yra materijų- 
' las placziausiai vartojamas 
’Amerikoje del visokiu prie- 
maiszcziu —yra tai vis ge
riausi materijolai del iszgavi- 
mo alumino.

Ipatybes alumino yra szių- 
ilien visuotiniszkai žinomos. 
Jo dažas yra bųltas, su melsvu 
atspindžiu ii^ paveizdus ant 
sidabro dauginus užkitus meta 
lūs. Turi dideli žvilgėsi ir 
gali būti suktas arba kaltas

Jis gali būti su-

dienomis telephomi Wilkes-
Barre miestas su New Yorku, Ar prezidentas Fonseca ir

u.imino virszaus. 10.000 svaru ir 
jo per metus, ir buvo pardavine- di Jo miklumas ir sta- 

republiko-j tas tuose metuose po $10 sva- mantrumks yra tokis, kaipti-Philadelphia, Portland, 
Buffalo, Providence, Bostonu nai ir patrijotai — taps žino-j ras, bet iszdirbimas buvo pa- kro sidabro. Jo skambusis 
ir^pakeleje esaneziais miestais, j ma,

— Pottsville‘eje, susivažia- liks apgarsinta
vę delegatai isz visu ‘angliniu dien.yra jau žii 
apygardžiu Pennsylvanijos, konstitucija bu

a tikri

kuomet ju konstitucija lyginant labai brangus.
, vienok ir szių- sztai Hamilton Y. (Jasti

,Liepos' 1886 ' m.

Bet lAbai įstabus. Sulietas i var- *
isz- ’peli jis iszduoda asztru 'ir 

ambesi; vienok }>a« 
b Faso jis iszduoda

priemaisz.il


Vienybe

v

gryną, szvelnu ir garsu balsą 
jis nelabai tinka del pustiniu 
muzikaliszku instrumentu, bet 
labai geras del chromatiszku.- 
Vienok tame dalyke dar rei-

k niekius, kaip antai reteželus, 
žiedelus, saguczius. Jo pas
tebėtinas szviesumas buvo 
priežasezia iszdirbinejimO isz 
jo akuloriu, žiūronu, teieško- 
piszku dudu.~ Buvo iszrastas 
naudingu dėl iszdirbimo roj 
dyklu prie svarstyki u del 
smulkaus svarstymo ir žibu- 
ežiu del iszsiuvinejimo. Ku-

Idant nuspręsti prekę alu
mino palyginant su kitas me
talais, turime- paimti del ap
svarstymo jo sunkumą. Alų 
mino brusasj sverentis ,vieną linariszki padarai padaryti isz 
svarą, bus keturissyk didesnis alumino buvo 
uždek pat sverenti brusą sida- Londono parodos 
bro,. misingio, szpižo, geležies, tape pagirti už ju grynumą ir 
Todėl, prie lygiu prekių svaro, 
aĮuminupi butu keturissyk 
pigesnis už sidabrą; sziądyksž 
te preke jo yra asztuonis sy
kius pigesne už sidabro, todėl 
pagal musu minėtą svarbos 
palyginimą, jis yra 32 sykiu 
pigesnis už sidabrą. Isz szito 
galima mat^, < jogei žmones 
ims vartoti 'aluminą visuose 
atsitikimuose, kur tikt sida
bras buvo vartojamas. Kai
po perduotoj as elektrybes, jis 
prilygsta sidabrui ir yra asz
tuonis kartus geresnis už ge
leži; kaipo perduotojas' szili- 
mos, jis pervirszina visits žino
mus metalus, 
vanduo 
nepadaro ant 
jis nepasiduoda lygiu budu" 
nei ruksztims, iszskiriant' hy
drochloric^. Jis pamaži pa
siduoda priėmaiszcziams drus
kų ir actu, • turėdamas jbojoft 
tvirtybę. Jis regisi • nepasi
duoda ivejkmiai seilu, pra
kaito. . Vandendaris (hydro
gen), azotas (nitrogen), siera 
(sulfhur) ir angledjiris (cąr» 
bon) neįveikia ji. Isz szitu 
patyrimu galima patemyti, jo
gei aluminum neprilygsta nei 
vienam isz . žinomu metalu. 
Aluminum tirpsta pamažu

alumino buvo rodomi ant
1862 m. ir

Nei ords, nei 
karsztas ar szaltas, 

jo i veikmes,

Tardymai tape dar padau 
ginti velasniuose' metuose isz 
priežasties atpigimo nauges ir 
platus laukas žada atsidaryt 
del aluminines iszdirbystos; 
Vaidintuve žmogaus tampa 
luoša del perregejimorevoluci- 
jos, kurią be abejones tasai taip 
lengvas ir drauge drūtas meta
las padarys ant svieto, i Jis 
bus vartojamas priestatymo 
namu, tokiu budu iszęjelbeda- 
mas medžius, akmenius ir ply
tas.' Jis užims vietą geležies 
statyme laivu. Jūriniai laivai 
szios dienos bus mažy ežiai 
luotelai palyginant su alumi- 
ninemis milžiniszkomis eldijo
mis, kurios kaip paukszcziai 
skries per bangas mares. Alų- 
minine iszdirbyste stovi ant 
tvirtos papėdės czion ir Euro
poje, su tuomi prasideda nau
ja gadyne.

Paslaptys gyvasties.
, Kožnas žino, jogei sekios au
galu, gerai užlaikomos, nesu-

Pirmutiniu daigtu, padary
tu is& gryno alumino, buvo 
tarszkyne del jauno įpėdinio 
Praniuzijos 185G m., tarszke- 
kiu kurios daug pasistebėta 
tuomet. Tolaus tape iszdir- 
bineta visokius kitus men-

tuose prof. Ridolfi parvežė i 
Prancūziją pėdą javu, kuris 
pergulėjo Aigiptiszkos mumi- 
jografie suvirszum 3000 metų, 
o grudai buvo visai gerai už
silaiką ir pasodinti iszdygo ir 
iszdave vaisius. g

Toksai užlaikymo gyvasties 
gabumas yra patemytas ir vi
sokiuose oriniuose? organiz
muose. Oras, kuriuomi kvė
puojame, yra pilnas mirija-

į
. i < /i.

dais visokiu užperu, kurie 
kartais szimtmeczius turi lauk
ti, pakol atsiranda del j u at- 
sakanczios iszlygos gyvenimo, 
t. y.< reikalingas laiptas szili- 
mos, drėgnumo ir tt. 1,707 -sę 
met mokintas Spalamani pa 
dare daug tardymu ant tu gy 
vuolelu, sulaikydamas j u gyvy
bę per džiovinimą ir gaivinda
mas veliuk. per sudregninimą 
tuju organiszkuju dulkiu van
deniu. Szaltis padaro nepa
prastą ivekmę tame'dalyke. 
Spalamani laike per du metu 
varias krūvoje sniego, kojelei 
jos-* tai p sudžiūvo ir sunyko,

■ t ■ «

jogei negalima buvo patemy- 
ti jose jokio ženklo gyvasties. 
Padėjo jas tada po laipsnisz- 
ka iveikmia szilimos ir trum- 

i

paine laike pabudino jose ve- 
luk gyvasti.

Žpones pasakoja, jogei var
les, uždarytoj viduryje akme-

laipsniuose organiszkuju sut
vėrimu. Visiszkai suszalę ir 
suledėję žuvys Sziaurineje

de Rochas užsiėmė isztyririe
jimu to dalyko ir atlikęs 30

tą po kėlu sanvaieziu (nede-. 
lu) atgyja, idetos i vandeni 
atsakanezio drungnumo.

Tarp žmonių j lygiu bildu 
randasi atsitikimai, kuomet 
gyvastis tampa sulaikyta ant 
tūlo laiko, arba pertraukta 
visissfkai. Atsitikimai tokie 
žinomi po vardu letargijos, ar
ba netikro smerties. Dr. Pfen- 
dle.r Vienoje, buvo kartą 
nuszauktas pas 15 metu 
mergaitę, u serganezią dažnai . 
ant dirksniu (nervu) ir puo- 
lanczią po kožnam susirgimui 
ant 3-4 dienu i letargiszką / 
miegą, laike kurio visos gy- 
vastiszkoš funkcijos 1 isznyk- 
davo pas ją visiszkai. Kuo 
met vieną kartą tasai miegas 
prasitęsė iki 5 sanvaieziu (ne- 
del u) ir geriausi to miesto 
daktarai'nuo ligones jau atsi- 
trauke, sakydami, jogei nėra 
jau jokios vilties pabudinti 
ligonę, ji laikoma buvo jąu už

žmonių pasakos yra paremtos’ numirusią. Daktarą Pfen- į 
Sąnarys dleri labai užėmė tasai atsiti

kimas! Pasikviete i pagelbą ' 
savo draugą ir jiedu susitarė 
budėti prie lavono nekuri lai
ką. Po kėlu dienu gimines!/ 
nabasztinjnkes pradėjo skus- 
tiesi ant pasididinanezio kva- f 
po lavono ir norėjo būtinai ją 
palaidoti. Pfendleris, norė
damas persikanoti apie laiptą 
suszvinkimo lavono, dar kar 
tą prisiartino prie nabasztb 
ninkes ir pasaugojo/lengvą, su
judėjimą kletkos krutinės. 
Paliepė ant tu pėdu ją trinti; 
tai darant, ji Staigu atvėrė 
akis, ir matydama aplinkiii 
pagrabiiiins prietaisus, su ku- 
pinp, iszhiinczia isztare: „Dar 
juk per ja^ina, idant tureežiau 
mirti“. /Po tam greijtai taisė
si ir pasveiko. . >

c

ant • tikru faktu.
Mdkąliszkos Akademijos Pay 
ryžiaus p. Herisst, padarė po 
akiu kuningaikszczio Orleano 
Ra ncy‘je toki tardymą: 1814 
metuose pastatytame mure ta
pe įmūryta i gipsą kelatas ru, 
pužiu. Keturiems metams 
sukakus, gipsas tapesutrupin- 
tas - ir rupūžes buvo gyvos 
ir iki tam laiptui greitos, jo
gei tūlos isz j u tuojaus, palai- 
etos isz gipsinio kalėjimo, eme 
reploti ir atlikti savo gyvas 
tiszkas funkcijas, tarytum ju 
gyvenime jokios nepaprastos 
permainos nenueidavę. Ke-' 
latas tu paežiu rupužiu tape 
Užmūrytas i gipsą to paties mu 
ro, ir kuomet deszimcziai me- 

o

tu sukakus iszimta jas veluk, 
viena dar buvo gyva.

Apsireiszkimus tokios ne
įprastos gyvybes užtinka
me ne vien tikt tarp szitos 
veisles gyvuolib Randame 
juos tūlose atmainose visuose

m o
isz Rusijos 1812 m. ryžosi ka- 
pitonas Tascher iszkasti diena 
ankscziaus palaidotą lavoną 
3/ivo generolo ir i Prancūziją

.....

■j
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Lietuvai ku
parvežtu Iszkasta grabų, ir 
kumet jis tape atidarytas del 
perdejimo lavono i geležinę 
skrynę buvoJ patemyta, jogei 
generolas kvėpuoja; likosi at- 
gaivytas ir gyvas parvežtas i 

‘teviszkę. Kelatų metu vė
laus tas pats generolas, jau 
marszalas Omano, ėjo pdskut

Rusijos, anot mislies „Gražda- į 
niuo“ ir visu rusiszkuji/ kon- ; 
servatistu, visados biif/geriau- i 
siu — lazda... Deytu ponu

irono,

K.

Szis tas isz rusiszkos 
i polytikos.

Kuomet perintų metų numi
rė įpėdinis Austrijos, Rudol
fas, maskolisžki įaikraszcziai 
visaip raszę, neperaidami vie
nok r u Vėžius žmoniszkumo, 
kuktai, kaip žinoma, Rusijos 
laikrasztysteje neyra paprastu 
daigtu. .'. . Tūli įaikraszcziai 
atvirai garsino, jogei myris 
Rudolfo esųs nelaime del sla
vu, nes nabasztiįlinkas ipedi- 
nis‘Austrijos. veržėsi prie ju, 
nekęsdamas s'ziųdyksztes vo- 
kiszkos ciecorystes, sukaltos

iszmanome. /

t

jtroi/omas Milano (Italijoje,)

* ir

naikina senąjį

sa\ o
įmes. Kitas didžiausias sočios

O po KOJI 
lenktus sprųbdiis padoriu,

gar-

žmones, tvirtus

1 SeliiaparelPo atradimus 
lis i>ziado įsllsjFinkjino Prancūzijos 
jog< i toji t tj-ooondszkos Draugystes 

mažiausioji - - k Smisio ...

volst/jos vežimo; szituomi ke- saulę visados yra atkreipta i 
sieke $ivo didy- t’kt vienu szonu, lygei taip,! 
sziųdioŲ' randasi, * kaip menulis rodo žemei visa .

ant

Pa-

br negalima tiketiesi, jog ir
K urnu-

likimas jų laukia sziųdien
mislyti, vienok musu tautisz-

me paojuje, apie koki tikt re
tas isz mus teiszmano.
. — Rusija nuo Petro 

džioio seka savo mieri
na r i ė ra r ir na,

m.,
įo savo | liamas II. 
atlikda darbininki o.

mas juos svmo žinovus

nų.) Jis nutrauko, 150 riša- 
vonių Merkuro ir pažymės jo 
buvo visuomet vienodos. Jis

mas Merkuro

taip posmuo-

visi rasi žino, jogei Peterbur
ge iszeina laikraštis „Crvazda- 
nin“ — pirniiaus nedelinis,’ o 
dar kasdieninis; rėdo ir isz- 
leidžia ji kuningaiksztis Mesz- 
czerskij. Yra tai dyvinassut
vėrimas. Jis yra konservatis- 
tas, ai e konservatistas/;wr 
eellence niaskoliszkas —- dėlto 
nerimauja botago, o Vienval
dystėje caro ir jo absolutisz- 
kame despotizme regi geriausę 
ir atsakaneziausę būdų valdy
mo rusiszkos tautos. Szitas 
tai kuningaiksztis, raszydamas 
apie myri Rudolfo savo ,,Graž- 
d an i n e“, taip iszsitarei

pasiekimo szito m leno, 
sija -nurinko pragumu.
ne patys į lenkai, kaip ii

- CK'~

Del
Ru- 

įjj laiko jis atlieka 
1 • T • 1 •

savo

,.('iecorius vokiszl, 
taisosi a u <£s ze z i a u si a

i .. *į stanciją perd i r I >t i :.n't

reolamai

tūlos veisles 
jam visame 
us. Klausy

mas vienok yra, ar tikt tasai klubas 
stii </> tu ris taps pageidauta valsti-

sau

kai nusilpinti, idant galima siuvamas Merkuro

Nepasidroves ji Lietuva antru 
kartu ugnia bei arklais iszpu- 
stinti, o^žmones i Si beri ju isz-

.y.....v | ,

užarius in užakejus, musu žia- , pavirsziaus, pri 
me ifauia sėkla užsėti, isz ku skriddulus, isz
rios, z.noma, iszdigs jau ne 
lietuviai. /

,Nenorime pranaszauti tokia

kp Į tojams: su ugnia siausti netinka“... 

pa - 1 Trynėje „Svieto“ ži minia 
;x„ ;tai negali nusiduoti.

s planetos ' kus, .yZ/Y/i/Zr/??///“ raszo: 
m«'/vu»dii« ' „Tasai dokumentas ant tiek Indy- l | Z* \ l*. L 11 i' i - *

. . .. ja anie idealis.zkus pasistengimuspriežasties . 1. . . 1, . , . • . .
,l i jaunojo ciecoriaus, ant kiek isz kitosisz tamsos;’ ,... ’ ...... - ...... ..................... -

turi viesz
. \ 1 . . 1 < O ZA O I,, t v, 

sau, 
idant pilozopal sėdėtu Ant 
iron u“.

Yra tai patemyjimasy mas- 
kviszkio patrijoto pur san<j.

>zventoje Rusijoje, mes vie- 
ryjame, nėra tokiu ,;neei\ ili-

nusiduoti dalykai, kurie jeigu eapsafcomas

cziojo pobūdžio“, kuri mas- 
goja rankas szampanu, o ge
ria prastųjų degtinę. . .

Japonijoje apgadinta kons
titucija, Cliinu žiameje taipogi

viesz 
gU‘ 

ku nasrų, tai nors juos užtruk- liiijczioje po deginaneziais spin 
iczios ant 
, kuomet 
to v i tam-

dins, o mes gal tuomi tarpu, 
susitaikę tarp savęs, pastipre- 
sime, bet dėlto jau senei rei
kia mums pasini išlyti. (lai aybeje ir nepasiduodancziain

I v ■ . * . • • i t 1 •

<y«

ozas prie alaus.
i 

o mes, vo- 
tautu' valnybes, jau musu nei irčlli surado duastranpmu Perv j kiecziai, turime daug piningu 
pėdsako nebus antžiameles. .., i tin irįTerby, k 
nes mes tikt apie taradaikas !isztyrinejimus ** t Be

k
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Vokiszkaš 
“Geduid.

§126.38-3.5.10. 
§91 40.8 645. 
§76.745.037
§47.013,959.
§41.000.000.
53li.00.t000.

tai tiesos
poną 
nubėgo i 
s ieksningą

n l881z..
,, ,, 188)..
„ „ 1883..

„1890...
NiimaZluiinan...

. Kuomet
tai, Europa

argu, (lakta- 
nuo smerties 

Daugelis yra ir

yrinejo szitąitla- 
Paryžiuje Dr. 

arp kitko 4 sva-
mėsos

— Tai ji prispaus ji ant vie 
tos taip, jogei ji s kojoms ka 
zoką ims daryti - ha?!. .

— Et, ka ten apie tai žau

atsirado,del iszaiszkinimp
ta prajovu, kurie, ant laimes, pastipo 
dar jokiu nelaimiu nepadąre (pažymiais) 
k el au n In k a*i n s. ( n u t r u c i j i m o )

dymai buvo padaryti su ver- 
sziena ir kumeliena ir duota 
jas potam žiurkėms, kurios 
taip pat nustipo. Priežasczia 
to turi būti nikotinai su kuria

kuris Chaote n Ji
c

laike garsingos bylos (provos) 
szerifo Flacko New Yorke i 
salę prisaikintuju (jury) ir 
pasislėpęs už užlaidos klausė 
j u rodos. Vienok ilgai netrukus 
pamate ji toje slaptyneje. 
Slidžia norej-f ikiszti per daug

arnas iszgyve-
J ariu ir plynių

vena 
žmonių.

ant vales
g, vienok

bos paszaukti. Daktaras ap
žiūrėjęs žmogų, parasze recep
tu ir pasakė: pridėkit gerai 
ant nosies kur sužeista ir už

atėjo ir nesvietiszkai nusiste
bėjo atradę-^ visą jo veidą bai
siai pajuodusi ir sutinusi, o 
žmogų vaitojenti nuo skaus 
mu, vienog dar- dauginus nu- 
sistebejo, • kuomet, gerinus 
prisižiūrėjęs, patemyjo ant 
nosies ne melsti, kurią daktaz- 
ras užrasze savo recepte, ale 
pati receptą. Nuo raszalo (at- 
remonto) buvo taip nunuodin-

Margumynai.
— Bavarijoje iszeinantis 

ląikrasztis- „ IVvrzbtirger 
S tad t and La nd bot e“ pasako
ja apie sekanti havatną atsi
tikimą, nusidavus! mieste Lin
dau. Nekuriam vyrui kas 
žiu kas taip sužeidė -nosi, io-

na 100 meta 
paukszcziai kartais pergy 
kolas generacijas 
Szarkos būdamos 
isžįgy\'en& labai (tau 
nepasiekia senesnio amžio per 
20.-25 metus būdamas nelais
voje. Eaksztingalos pragy
vena tikt 10 neva 
sis strasdas

|k u į) ožys tęs. 
trūkis tape 
priesz pietus 
sey City‘je ant trij 
po vienai, tokiu bildu atlikęs 
visą'kelone 90 mylu i 85 mi
liutas, nubėgdamas 6-3A myl.

kėlu
Dave tą mėsą szuniui, vienok 
szuva jos beragavo; suede iją 
tikt tuomet, kada mesa tape 
iszkepta, bet tuojaus po to 

su visais simptomais 
minuodinimo 
Tokie pat t ar

motu/tnet musu skaitlines prasideda, 
opa turėjo skolos $15.000 

000.000; sziądięu jos 'Skolos 
isznesza $23.000.000.000, ji 
moka kas metas $1.068.000 . . . .1 000. metinio procento ir yra 
užkrauta su $887.000.000; dėt 
iszlaikymo kariumenes. Tai 
yra pamokslas vai n y bes; tai 
yra jos vaisiai, ir Dideji Repu
blika, be skola, be armijos, 
be lai vy ges, sparčiai žengia 
prieszakiiV, pralenkdama sun
kiai pajugtą Europą. 4

— Akyvi yra amerikoniszki 
reporteriai. V ienas isz ju, ne- 

World‘o“

— sroves szviesos AlA am 
žiaus nemažina žnoniu niekti->

’kystes. t Apie 1.500 .visokiu 
veistu sapnu kningu randąsi 
prekystėje ir visos jos randa 
pirkikus; pardavimas ju nevathnesa labai persi fina 
auga su prieaugiu žmonių. Ne 
vieni tamsus vargučiai yra j n 
pirkikais; pones szilkuose ir 
<1 aiman tuose perka jas.

— Gulbe yra ilginusiai gy
venantis pauksztis; yra dava- 
dai, jogei ji iszgyveno 10() 
metu. Knauerds savo veikale 
„Naturhistoriker“ , raszo, bū
tent jis matęs sakalą, kuris 
turėjęs 162 metu senumo. 
Szitokis atsitikimas yra apra 
szytas apie ilgumą- gyvenimo 
arėto : ir vanago (vulture). 
Jūrinis vanagas tape Sugautas 
1715 met. turintis jau kelatą 
metu senumo ir pastipo 104 
metus pragyvenęs, t. y. 1819- 
se; baltgalvis vanagas, 
sugautas 17061 m.

tas (nutrucintas) krauj 
gei su didelu 
rams nusidavė j 
iszgelbeti 
tarp lietuvininku tokiu, kurid 
neiszpildydami tikrai dakta
ro rodos, savo sveikata* ir dak- 
taro garbę gadina.

— Žiema 1890 m. yra žen- 
klyva del jurininku isz prie
žasties daugybes lediniu kal
nu, patiktu laivais sziaurineje 
dalyje Ailantiszko- didmario.

— Didžiausia ant- svieto 
kniuba kad tikt nebus toji, 
kurioje surinkta 51.000 para- 
szu asabu, reikalaujancziu re
formas rinkimo. Toji k'ninga 
sveria pusę tonos, turi 2 pėdas 
ir 1 į- eolo ploczio, 2 pėdas ir 
<8 eolus ilgio ir 8 peda<| storio. 
Vėžienas, ant kurio 
važiota po i

r i skylę, i vie
kai! neturi ant 
Iszleido tada 

broli, kuris ant tu pėdu

kietas...
— Apgniaužsz ji maskviszke 

letena - ha?!. .
—Ale jo isz vietos nepa

— Paskiausioji mada Ang
lį j oj e *y ra j >’o p ier i n i a i paga 1 vi a i 
(paduszkos). Popiera: buna 
supleszoma i smulkius sklype-. 
Ins, nedidesnius už pirszto. na
gą, potam supilama i įpilus. 
Tokie pogalviai yra labai szal- 
ti karsztame ore ir daug 
resni ijž plunksninius, 
kraszcziai priknibinėja 
ligonbueziuose vartoti, 
kraszczei netinka del ju 
popiera ju turi negardu 1 
niro

n-.i-p m.
•Kovo. 4.1861)

mas ketverto arklu.
— (r hei tuntas t raida. Vie

na Philadelphijos firma ture

gavote?..
:— Jau tikt ne pas jus.. .-
— O kogi taip prie mus 

lendate - ha?!..
— Jus civilizavoti.
— Nu, o jeigu mes jus rfe- 

norime - kaip tada?
— Kas ten jus klausines!...
— Nu, o jeigu mes jus už- 

sprando ir /y#// i savo ,,/b/er- 
landa“ - ha?b

vorą, kuri reikalas buvo pris- 
Įiriešz uždarymą 
Todolei i pati ngas 
iszsiustas 11:38 
ir atsidūrė Jer- 

miliutu

buvo
ežias New Yor-

buvo t rau k ia-

narkos
kl c t koše, -vienoT tos ką laksto' I 
vainos savo teviszkeje, šalau 
kia žilasnes senatvės.

« ♦

— Tabakinis durnas nūn no 
dina mėsą. '1 
lyką nesen ęi 
Baurrier. 1 
rus smulkiai spkapotos 
padėjo i-tabako clumus 

mesa pa ii

§1.(190 7-a 545. s r.’5.8w.or,i.

Amerika padare 
ui penkissyk dide

sniu skaitlumi gyventoju, ke
turissyk didesniais turtajs, pa
didino savo tautiszkas skolas 
laike paskutiniu 20 metu ant 

Ka- $8.200.000.000. 1865 m., kuo

]>riežodis sako
bringt die Hoseat

— O maskviszkis sako 
žmogum galiama O o
ir snuki jau sumusztu

j u tui 
atramento, geriau 
yra rusva ir 

balta popiera, o taipogi senos 
gromatos ir kup'ertai. yra ge
riausia inedega.

— ,, Ph iladelph ia Pre*.?“ pa 
duoda sekanezias skąitlinias 
iszmoketu skolų szito.4 žiaųies:

buvo fkola: Procentai?- 
§4 755.995 275. §151.83 ».O51.

525.463.250 
§2.088.781.142.
§1.87-3.95 ).4»7.
§l.4-)3.931.350
§ 8A'».l.).;.02i).



Lietuvniku

nu

mnznnas nu

March 20

n funded debt

me

Milwaukee, Wis119 W. Water Stresan

1888

§2^74,50

Naudynga žinie

sausmeeziu

oo Kazimieraatminimo

OSZ1 u

Czera

Tainosziu But

IHfK)
18!H

1898 
1894 
1895 
1890

3,00
1 ,OO

Kinin 
antai

13000,(10 
:i2A,ou 
450,00

Raszkauckasu
Bartlojnieji

nes v 
rikonu anuomet 
nai

jums skaityt 
laikraszezius i 
nieko niera 
ku tikeimui

ūkini n ku.
taipogi | ii 
del uždi 
mos lai I 
kuriu czion

Munis czion labai gerai

.M. MOCK!KWH Z.E, pargabeno Ihz užmaren 
vvyeokiii l.iotuwvHzku knigu, kajpo taj: Histo- 
rycznu, B ijkiniu, Mokehez.ku, bu gražioms daj 
n nlemtj o ir sn ezwoptaje Hkajtiinaja, Maida kni 
giu, p parduoda suwyaaj už maža prekia. Kas 
noryt Žinot knigu wardua ir ju prekia, rasz.ikil 
gromata ir indekit markia už du centus, aut tokio 
adrteo:

Vienybes Lietuvniku 
O ne atsius pinigu norint už 
pusę metu, bus vienas numeras 
nusiustas aut pažiūros, o dau

ba jo brolis yra, tegul duoda 
žinę, o ne gailesites, pas:

John. Miller,
Foxerofd, Me.,

,Azuk. Alden
Vaznelis Plymouth
Karpauckas Shenandoah
Pasiaekas Pittston
Stein Punxsutawney

Mockaitis St. Nicolas f

Kianauckas “
1 )anibrauekas Manchester
Lawson Shenandoah
I Ipbesaitis Catasacpia
IRiknelis Beckville

mes VISI, bl
Bemka, Mik

Arklu samditie del wy šokiu reika 
In eikite pas

Ml LAUCK A.

Užmokėjo Už Laikraszli 
,, VIE N Y B E L T E T11V NIK11 ’1

Was!u 11 gto no. Tpatnil iszka
kompanija buvo pareikalauta 
AVashingtone del i patin go 
pefstatymo po pįetu; tas pats 
trūkis nuvožė ir parvežė ją 
atgalos i New Yorka del pa 
prasto vakarinio perstatymo. 
Tolis isznesza 227 mylas; 
kelavymas tape atliktas 
258 miliutas, t. y., 53 m 
per adyną 
s id avė per 259 miliutas

Maha noy Plane 
kawicze.

Nanticoke, Pa.
k e w, i c z,e.

Pittston, Pa.: And. Tepluszi.
Shenandoah, Pa.: Kazirnieriu Ra- 

dzewicziu.
Shenandoah, Pa.: .Iona Bobina.
Waterburio, Con.: .J. Danisewicze
Scranton, Pa.: J. -Bajorajti.
Wilkes - Barre, Pa.: J. ('žirniką. 
Pittsburg, Pa.: Wineenta Rudžiu 
Boston Mass. Fr. Kawalaucka.

Brolei Lietuvei!
sz tikros szirdies velyju 

Lietuviszkus 
nigas, kame 

prieszingo Katali 
, del naudos dva- 

siszkos ir apszvietimo protą.
Justi brolis. '

Kun: A. BUBBA

Klebonas Lietuviszkos para 
pi jos Plymouth, Pa.

Katras Nori Lžsiraszy.t
„VIENYBE LIETUVNIKU”

Ir siųst pini 
eina

Baltimore

Mus praszo ap/jarsinft 
kanczią žinę

Pulawski, 21 Kovo

MILA UCAJIS 
«

Ant K,a#t Loi/d St r. Shenandoah.
Atydare twarta kūreni laikis ge 

rus arklus del samdinio wisada., . *

Financial Statement of
Plymouth Borough

1890

237" Kas raszys in musu RedyStę 
su kokiu reikalu, o uores kad jam 
Imtu atraszyta, tegul atsiunczia mar
ioj pacztaviį už ducentus.

CuhIi in Treasury
Last uspoHHcd valuation of loknble property
In tlm Borough 1158,032,(XI
Twp Hose Housi'b and lots '47X1,00
Lock ip Property and lots 2000,00
Implements Hose Corts Road machine 2000,00 
D ie from Licenses 1890, 1110.00
Amount oi Tux nncolected 1889 800.00

.1. 1 Crecrllng

Indebtedness 
floating debt 
funded debt 
six mo. itefeat 
Hole House lot 
I Years Int. on same

K nr gy v i an a .J u ozas d aszy n s • 
kas paeinantis isz Suvalkų re- 
dybos Naumiesczio pavieto 
parapijos Ilguvos, jisai atva

šoj aus 
Gum-

■ | Total §14874,85

Date of the maturity of Bonds 
Cue hundred dollar Bonds due Oct. I

dar pas^ mus atsikraustin ; žia 
mes czion dar isztcks del kelu 
szimtu, o tują galima i gyti 
kreipi an tesi prie p. J. J. Ilof. 
119 W. Water st. Milwaukee, 
Wis. Taigi kas nori apie savo 
ateitę gerai apsirūpinti, 
tegul ilgai nelaukia, o bus lai
mi ligas, kaip ir 
pagarbu Pr.

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

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

Ašz isz savo Oftice gausiu kas-dien gromatas tu ką uores 
idant asz juos laike savo kelones aplankyeziau.

Jeigu atsirastu nors 5 paini Ii jos krūvoje tokiame mieste 
kaip New York arba Pennsylvanijoje, kur randasi daug lie
tuviu ir lenku ir atraszytū man groniatą, jogei nori pirkti žia- 
mes, tai noringai atvažiuosiu juos aplankyti laike mano kelo
nes, pirm pargrinžimo namon. \

po tokiu adrcsii:

Nau 
joky ne (kolonija) llofa Parį 
ir yulawski kyla szituose 
tuose imanytinai gerai, 
kurie isz kaimynystėje 
ežiu miestu passididino 
paskutiniu 4 metu ant 
kiek per pereitus 50 met 
to regiasi, joge,i musu kampas 
įteikia geresnę iszligą del li

nko, ne kad kitos vakari<■ 
Daugelis ame 

nuvažiavo te- 
vienok ant tu pėdu ture-

neprielankiu ten 
kavymo itarmiu, 
baisinidi vėtrų, 

o / ■* 1

stokos vandens 
apygardose tai vis ki/toniszkai. 
Nekalban| jau apie nepaprastą 
vaisimnima žiames, czion ran- 
dasi geriausios iszlygos del 

gyvuoju, ka.< yra 
irbus dalvkasPMel v

Randasi czion i'* . , J . .szaunus szaltimai 
biavymo, ipaczęi žie1- 
*, kaip antai ixires,

Jersey City :
Chicago, III.:

Szpakewicze
Grand Rapids Mich 

Batf donawicze.
Ma ha noy city.: Juozas Milane
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10 Vienybe

Paskutinis Pamokslas 
Wiena Žemąjcziu kunigą 

priesz smerti.
„Wejzekitt idant kas 
jv8)i ne apgaulu”

(Nork. XIII. 5.)
, r , .

Kajp sunkus / bus del jusu 
tas atšaki mas/ mierkawokit Jsz 
žodžiu AViesžpaties .Jėzaus: 
„Kas papiktintu wieną isz tu mažutėli], 
kurie ing manę itikia, gji ari austam bu
tu, idant* uszkabintas butu akmuo 
girnų ant kaklo jo, ir paskandintas, 
gilume mariu“ .(Mat. XVIII. G.) Jej 
toke beda kožnam papiktintojo j, kajp 
gi dar didesne bus będa jums, gimdi- 
tojej kurie pat’s sawo wajkus par to- 
kės iszkalas prapuldista. Ihvožokit 
kajp jums apsejt prisakė Iszganitojus: 
„Jej ranka tawo arba koja tawo piktina 
tawę, atkirsk aną ir atmesk, nuog ea- 
węs: giariaus tau ira luszam, arba raj- 
szam inejt m giwenima, ne kajp tu- 
rincziam dwi ranki, arba dwi koji, but 
imestu ing ugni amžina. O jej akis 
tawo piktina tawę, isztraiik aną, ir. at
mesk nuog sawęs: giariaus tau ira su 
wiena ake inejt in giwenima,’ ne. kajpo 
dwi aki turincziam but imestu ing ug- 
nies pragarą“ (Mat. XVIII 8. 9.) kIsz 
sziu žodžiu iszpuola, jog jus wisi kata- 
likaj turit sawo wajkus ' atimt isz u- 
cziliszcziu ir daugiaus ju tenaj flėblejst 
niekados, nors už taj kažinkajp būtu
mėt sztropawotajs ir wargintajs. La- 
bjaus rejk Diewa klausit, ne kajp žmo
nių; labjaus pragara bijot ne kajp war 
ga ir smercze; labjaus dangiszkos laj
ines jeszkot, ne kajp žemiszkos; lab
jaus dusze užlajkit, ne kajp kuna. i

Bet jegu nastaunikaj ir uczitelbj 
lausis rejkalant jusu wajkialu ing cer- 
kwe ir prie wisokiu molėbenu popa; 
tada kas norėsit galėsit lejst <in uczi- 
liszcze, jej bus kunigaj dalejsta mokit 
katalikiszku poteriu ir katekižma; bet 
ir tada jus, gimditojej-bukit blajw&js o 
jauskit. Jus patis prižiūrėki t, kad ju
su wajkai geraj mokėtu |r kasdiena ri- 
tajs ir wakarajs kalbėtu poterius, kad 
mokėtu, kajp rejk atlikt spawedne ir 
priimt szwenczujusi sakramenta ir no- 
bažnaj spaweduotusir e j tu prie Diewa 
stata; kad ka geraj iszmoktu pats skaj 
tit žemajtiszkaj ir lenkiszkaj ir skaj ti tu 
katalikiszkas kningas po namus czesa

t

turėdami. Tankej juos iszklausinekit,
i ka jiems nastaunikaj ir uczitelej saka, 
j ar ju ne batam u ti j ? ar' neszniak apie 
; katalikiszka wiera, Bažniczej kunigus 
ir nobaženstvvas/pejkdami, niekindami 
ir kaltindami? Ar ne szniak apie cer- 
kwe, prawoslawije, pojnis ir arkiriejus, 

fgirdami, arba su katalikajs Ilgindami? 
Iszklausikit wajkus, kokiu giesmių ir 
dajnu iszmoka dajnuot ir giedot? Jei 
Rastumėte giesmes prawoslawnas, arba 
dajnas nepadores; liepki t waj kaiųs su- 
rašzit ir perstatikit Bažniczej. Per- 
wejzekit wisas knigas ir knigeles, ku- 
res jiems uczitelej duoda skaitit] tajp 
raszitąs, kajp drukawotas, ar nėra ko 
prieszinga katalikiszkaj wieraj ir Baž
niczej; arba ar he randasi tenaj kokios 
maldas ir giesmes cerkwes? Kas isz ju
su pats skajtit ne mok ir tu dajktu ne 
iszmdna/tegul pasiklaus koki diewo- 
bajminga katalika, g’eraj iszma^iananti 
tuos dajktus. Jej p’ tajp dar geraj ne isz- 
mauitumet, pasiklausikit kunigą, wie- 
nok tajp, kad an.t jo ne užtraukt |<okio 
pasekioima. Jej atrastu met koki su- 
wadžioima jusu wajku nieką ne lauk
dami apie wiską duokit žine Bažniczej,
o jej bus pasakiįa, kad atiilntumet waj
kus isz ucziliszczes, nieką ne laukdami 
atimkit. — Jei rejketu su nastauniku 
susirokuot, ne wajkus pas ji , siuskit, 
bet jus patis tewaj ejkit. Wajkus gal 
apgaut, pabaugint/jtisu gi neapgaus. 
Pakol dar/wajku neatemet namon pri- 
sakit kietaj, kad ing cerkwe ’ nejtu, o 
jej bus w a romi, kad pabėgtu. S U. nas
tauniku nesispreczij, til. Jej gražusis 
plaksęs, tegul nesibija plakimą, tegul 
labjaus bijos Diewa korones. Užgili
kit jiems, kad ne duotu jokiu podpisku 
jokifi prozbu ir adresu be žinios sawa 
tewu; taipogi kad ne priimtu bė jusu 
žinios jokiu abrozelu,, brižuku, meta- 
likdu, arba kningialu. Jej butu pri- 
jemę, o pasiroditu jog ne patwirtintas 
nog Bažniczios, tad atimkit nog j u ir 
jus patis atiduokit, arba pristatikit 
Bažniczej ir tajp apsejki^, kajp jums 
bus pasąkita. Wiernaj išzpidikit wi- 
sus sziuos mano žędžius. lajkikit 
nieką mažajs dajktajs. Isz mažos ki 
birkszteles iszejn didis gajsras. Jej 
kibirkszteles ne užgesisi, gajsra nžgesit 
nebegalesi.' Lengvviaus ira, gesant ki- 
birkszti, nuswilt pirsztus; ne kajp gra
sant gajsra ne užgiasint.

Jej kas jums sakitu,- idant nesibijo-

. tvmet jokio bloguma del wajku išz u •
czilisžcziu: ne wierikit,- Ne už menka 
dajkta kunigaj toki parsekioima ken- 
cze.J Patis uczitelej apskelbė, jog- ir 
mušiu Wiskupas už nelejdimą wtijku 
ing cerkwes lika pakovotas, nutrauki
mu nog jo pensijos 4000, 1 rublu. i .Jei 
ans ubagystes nesibijoja, muset pabijo- 
ja jusu wajkams ir saw paežiam pra
gara. Isz tos paezios Diewa bajines 
tajp elgesį kunigaj kapelonaj,* kad lika 
su žandarajs iszweszti wieni ing klosz- 
toriuVi, kiti ing Maskoli'je* - Dėlto, jej 
kurs katalikas dalejstu sawieins waj-. 
kams \yajkszcziot ing eerkyve, toksaj ne 
gal spadzie\votis iszganima duszos; ne 
gal isz to iszsitęjsmt ant Diewa suda, 
kur bus pastatytas greczium su tomis 
paeziomis wi resni berilis Bažniczios, 
-ken tepusiomis parsekioima del jo, w-aj- 
ku, kūrins pVitjs gimditojej pražudė.

Dar bajsesnes už tas wisas uczilisz- 
.czes, ira cerkwtu iszkalas, w ienas wa *?
dinamas eerkownp priechodskija szkoly, 
kuriu pernaj buwa. po wisa Lietuwa 
48; kitas szkoly ruskoj gramotnosti, 
734. Isz wisa 782. Bernuku buwa po 
tas iszkąlas 14622, mergajeziu 1665.
Tame skajeziuje kataliku ąpie dwi 
tūkstanti. Ant tu iszkalu pernaj Cer
kwes Sinodas d'awe 30,000, rublu Swia- 

į toducliowskoje bratstwo 2<S000, rublu 
isz wisa 58000 rublu. Ant kningu ir 
kningialu iszlejda dar 1,1'11 rublu 11, 
kopojku. Po tas wisas iszkalas poteriu 
mokiu popaj, kuningu nd prilejdz. 
Kataliku wajkaj wisados ’ira wiadami 

■ ing cerkwe ant molabipn; tenaj tur jie 
! giedot cerkwes giesmes liturgiszkas ir 
, skjijtit cerkwes maldas užwien su pra- 
woslawnajs pagal 8. Ukąza 13 Lie- 

į pa 1884 m taj ira, tur isz karta atsi- 
žadet^jkatlikiszkos wieros ir Bažniczios 

' sz wen tos, o prigulet prie I cerkwes
i ir ptapult ant amžių. Nog pernaj mia- 
j tu jau ir po žemajezius pradėjo prie 
cerkwiu tokes iszkalas tajsit, o ne užil- 

! ga Ims j u (langiaus. Dėlto b taj waj s 
bukite o jauskit. Kurs katalikas ing 
tokes iszkalas lejstu sawo wajka, tas ji 

j pats nog Bažniczios atskirtu, o cerkwej 
atiduotu j pats sawo wajka ing peklos, 
nasrus iwaritu o už ji ir pats- amžinaj 
prapultu. Tajpogi sunkoj grieszitu' 
toksaj katalikas, kurs ant pastatima ko
kiu iszkalu duotu ar rinktawa, ar pur-
U- ■ .. .......................-___________ _

*) Szie ir nekurto kiti dallkaj, apie kurion raazitojua pakol gi- 
waa buwa negalėja gaut ainiaa, prlraaziti lika priėjo pamokslu.



Lietuvniku

wre

mi

ing Dangų

Bažnicze Szwenta ira 
raliste Diewa.

se pne 
buwa

amas, nej 
nios sum- 

kas butu Judosziaus

lu, nej uz 
sziu ir egz< 
imdami menkas ai 
komi ne Diewa-tarnajs i 
radejejs, bft swietiszku 
dininkajs; ir kad <_ 
res katalikus nog 
sergėt,- ir tos menkos 
duot

manka, ar darbininką, arba patsaj ir 
už pinigus ing darbinikus pasisamditu. 
Nes jisaj prisidėtu prie užnerima kilpos 
ant kakta Szwentos Bažniczios kutai i- 
kiszkos. Toksąj ’nej gi wend 
mirdamas ne gal turėti spakaj 
nenes

wisus kataliku! 
wiad ing «<įiwe O o

kialu prisakimu Diewa 
Kristaus 
užtai k it

darni būrius ligoniu ir pawargelu ne
turtinga po klosztorius. Wisi tie klosz- 
toroj stoweja ant Bažniczios fundusze, 
ne rej kabindami nieką nog kaznos.

Pakol kunigaj iv zokoninkaj tureja 
iszkalas ne mažneja katalikiszku wajku 
balamutit; pakol katalikaj isz kloszto- 
riu gaud a v 
ros, niekas

Wisa Žen'iajcziu decezije pilna bu- 
wa klosztoriu wisokia zokona, po ku 
rius zokoninkaj ir zokoninkes par die
nas ir naktis Diewa garbina, . aniolisz- 
kaj giwendami, r wierniems blizgei a 
sz we n taj s p r i k lod a j s d o r i b es, m a Id a w a 
rustibe Diewa už riusideimus swieta ir 
graudingu balsu szauke griesznikus ing 
pakuta, apszwiesdami swieta wisokejs 
tikrąją mokslajs po iszkalas, o ipaczej 
mokslu wieros. szwentos katalikiszkos 
po iszkalas ir po bažniczes ir njajtin

wi- 
zokoni ūkams 

Botam jetn pa- 
klosztorius |caslawot; wie- 
*, kitus ing kazarmas, la

zaretus ir wajska magazinus apwer.be; 
kitus adawe popams ir prawoslawniems 
czerniecams. Ir kur budawa Diewa 
garbe, dabar riogsa pustine arba girdis 
maskoliszki kejksmaj ir bluznerstwas 
ir wisokes palejstuwistes. Wis taj re
gėdami ir girdėdami darikit, wajkelej 
mano, pakuta, idant Wieszpats Diewas 
susimiletu ant musu ir atitolintu rusti
be sawo. kabėj sunkus ira padeimaą

! ir tikėdamies jo 
i u b agi s te
i darni kaszta, wej Kiaus 
wers ing prawoslawije, isz karta -wisus 
kolatori us pakaSawoja ir ant wisu ponu 
potam kontribftcijes uždeja, wisus fun-

Į duszius nog t Bažniczios atėmė ing kazna 
' wieniems tikta j klebonams menkas ai- 
' gas padeja, o filialistams ir kamendo- 
rimus nieką ne duod, idant be parapi
jom! ne turėtu kunigaj isz ko gi went, 

j nej bažnicziu tajsit, nej klebonijos tro
besiu, nej lozoriams ir ubagams szpito- 

fundatorius atminimu, mi- 
■kwiju at la j kit. Kunigaj gi, 

gos, idant butu laj- 
žmonių ge- 
alibiu sam- 

alima butu, jej no 
cerkwes žabankiu 

gos jiems ne 
imi ant gala, jog katuli- 
u, nei Diewa namu no

j u n$ galėja apgaut 
zokoninkaj kurstidawa szir 
Diewa ir artima, he galima 
dwases atauszit. Bėgėdami 
si n toj ej ir norėdami Diewa garbe su
mažini, Bržnicze pasilpnint, katalikus h ‘ „
ing cerkwe prijaukini' ir iwarif; atėmę 
nog Bažniczios ir klosztoj’iu iszkalas, 
užginė zokoninkams nowicijotus, idant 
zokonaj iszmirtu; atėmė ant kaznos 
sus zokonu fundusziu 
padeja men 
mažu wisus 
nūs pardaw

Wieszpats musu Jėzus Cliristus Baž 
nieže szwenta wadin kąraliste Diewa, 
kuri ira ne isz szio t swieta (Joan. XV- 
III. 3G„) ne žcmiszkoriis .galibems, bet 
Diewuj tarnaudama, wiad wiernuosius 

ima ant žmonių

prijem nog ju apie- 
ras Diewuj ant garbes, sawiems tar
nams ant pragiwenima. Wisi jos fun- 
duszej prigul Diewuj, o fundatoriams 
prigul nog Bažniczios ant amžinu czesu 
atminimaj, Miszes szwentas, egzekwijes 
ir wisokes maldas. Pagrobimas • Baž
niczios fundusze ira szwentwagiste.o

Kas galėdamas apgint Bažniczios fun- 
duszi ne apgin, tas užsitrauk ant sawes 
prakejkima. Bajsibe szio grieka paro 
da pri k lodą j Ananiosziaus ir Safiros 
(Act. V.) Wisas musu bažniczes tureja 
sawo funduszi: walszczius ir kapitalus, 
isz kuriu kunigaj mitą, bažniczes ir 
klebonijų trobesius state ir tajse, ‘ ne 
apsunkindami parapijom! ir nog kaznos 
nieką ne .reikalaudami, wajkams iszka
las, mbagams szpitoles lajkidami, o' ne 
karta rejkalinga pamaczi žmonėms duo
dami. Funduszis buwa nemažas. Wis- 
kupas Zemajeziu turedawa pelną ant 
įhiatu apie 200,000, auksinu; nekurios 
parapijos po 15, kitas po 20 ir po 30. 
tukstancziu auksinu. Wisiems kata
likams Bažnicze buwa miela Motina, 
Dangaus skai bus dalina, nieką nog ju 
nO prasze ir dar pati juos sawajs fun- 
duszejs szelpe. Ne gana to, turtingiei 
ponaj buwa bažnicziu kolatorejs, nesi- 
gajledami kožname rejkale del Bažni
czios jokio kaszta. Aprusintojej su- 
prata, jog katalikaj nesiduos nog Baž
niczios atitraukti Cerkwe, jej ne ken- 

o warga nej kaszta, 
iwedę bažniczes ing 

o cerkwems isz kožnos duo- 
wej kiaus katalikus par- 

awosl

i Tajp pas mus Bažnicze szwenta lika 
nupleszta isz iszkalu ir ,snra>izita swie 
tiszzkajs parędimajs, kad nebegaletu 
inokit wajkilojusi!. Jus gi este giwajs 
bu n are j s Mistiszka kuna Wieszpaties 
Jėzaus, taj ira, Bažniczios Szwentos. 
M^kikit gi patis sawo wajkus 
ir darik’.t pakuta, idant (wa 
iszliktu nog rustibes Diewa!

kalu ir kfosztoriu. Jaunikajczej ir 
ih e rga j t.es, p r i si j au sd a m i į > asza u k i m a 
ing zokona, ne tur kur dėtis, kajp tos 
žiiw<les isz wan dens isz t ran k tas liek t 
isztroszki n tas. Ubagaj ir pawargelej, 
siratas ir naszles, ligonis ir koliekas 
net.tur apiekos, Įiriwajz.dos, majtnasties 
ir pastoges, jej kurs ir isipraszitu ing 
pri j nitus, galėtu but isz szwentos Baž 
niczios iszklajdinti ing cerkwe. 
bažnu fundatorių duszes nebtur nej 
sziu szwentu, nej egzekwiju, nej 
žancziu, nej’ jokiu -atminimu, kurios 
kbninkaj pawini-buwa už jes darit 
amžius.

Bažnicze szwenta ira isztaj 
šitoje wisu doribju.

Bažnį.cze szwenta 
wisoke swietiszka stoną 
n i ma amžina € 
walug žodžiu Wieszpaties 
,,jej nori ineyt ing giwenima 
prisakimuš (Mat. XIX. 17.) A'e maž 
ira dusziu, kūrės Wieszpats Diewas isz- 
rinka isz tarp swieta, gausiomis losko- 
mis apdowanbja., idant aplejd 
turtus ir raszkažius swietiszkus, gyven
tu Kajp Wieszpats Jėzus ir apasztalaj 
ubagistej, czistatoj j r paklusnibej, tar
naudami’wienam Wieszpacziuj Diewuj, 
szelpdami artima maldomis, szwentajs 
pamokslajs ir priklodajs szweiita giwe
nima wisokioj doribej. Wisoms, toms 
duszioms Bažnicze szwenta pastate 
klosztorius zokonifiku ir zokoiiinkiu 
wisokios regulos, idant galėtu gi went 
ant sžio swieta, kajp Aniolaj Diewa, 
walug žodžiu Wieszpaties Jezau<: ,,Jei 
nori' but tobulas, eyk parduok, k<*į turi, 
ir duok ubagayis, o turėsi skarba dalv 
guje: o ateyk, sek manę“ (Mat. XIX-

apwer.be
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aplejdž, bet ir senas bažniczes tajsa ir 
naujės mūri j nors isz paskutinių užginė 
suwisu katatlikiszkas bažniczes statit X
ir tajsit, jej ant žnfbnin atsiranda ko
kios nedoimkas ing kaznaczejstwa,' ar 
ing magazinu; arba jej žandaras, ar po
pas pasaka, jog toj wietoj del cerkwes 
gerinus,'kad ne butu katalikiszkos baž 
niczios. O ne rnaž bažnicziu uždare, 
apwersdami jes potam ing wajska ma
gazinus, o nekures ing cerkwes. Re
gėdami toki nppleszima Bažniczios 
sz wen tos isz iszkalu, klosztoriu ir turtu 
ir kitokius wargus jos tarnu, darikit 
pakuta, wajkelej mano, ir paprowa 
giwenima, idant, jusu ir wajku jusu 
Wieszpats Diewas ne aplejstd. dienose 
sunkaus pagundima.

Bažnicze szwenta ira wiso- 
tine.

Wieszpats piusu Jėzus Kristus nu 
mirė ant križiaus už wisus žmones, iri
sus atpirka, wisiems dangaus garbe pri- 
tajse ir prsake Bažniczej szwentaj ga- 
niti wisa swieta, ' nej wienos* gimines, 
nej wiena žmogaus nog sawo užpelnu 
ne atskiro, „Ejdami po wi*Q swietą, 
apsakinekit Ewangelią wisokiam sut- 
werimuj“ (Mor. XVII 15.) „Evdnmi 
tada mokikitu wim gimines, krikszti* 
darni anus“ (Mat. XXVIII. 19.) Ap« 
rejszke, jog nej wiena žmogus ne ’ga
lės ing wiera katalikiszka atwest, jej 
Tewas dangiszkas jo loskomis sawo ne 
patrauks: „Nieks pas manę ateyt ne 
gal, jey Tewas, kuris manę siuntė, ne
patrauks jo“ (Joan. VI. 44.) Ir prisa- ’ 
ke nej. wienam žmoguj atejnancziam 
ing wiera katalikiszka, ne atsakit pa- 
maczies dwasiszkos: „Wis.ką man Te- 
'was duoda pas manę ateys; o tą, kurs 
pas manę ateyna, ne isz mesi u laukan 
(Joan. VI. 37.) Aprustintojej, nuple- 
szę szwenta Bažnicze isz iszkalu, klosz
toriu ir fundusze, kietajs pawedimajs 
swietiszXos galibes ję surisza, idant ne
galėtu szio prisakima Diewa iszpildit, 
nej priimt ing sawo prieglobsti dusziu-, 
troksztancziu isz cerkwes nasrų isztrukt 
ir iszganima katalikiszkoje Bažniczioje 
jeszkot, nej katalikams parodit, kur ira 
ant j u padėti cerkwes’ žabanklaj ir 
spaustaj; ffej wisa szwenta mokslą j-ri- 
gulinczej jiems paduot; nej ju kąjp 
rejk szwentajs Sakramentajs ir Diewa 
loskomis apwejzet. * . . i •

* •

motinos 
, wisi ju 

ant amžių tur 
gal nog Bažni-

-Kiekwienas kuris ira in<x cerkwes 
kningąs iraszitas, tiekam ar jisaj isz 
įyrawoslawnu tew u gimė, ar patsaj ing 
prawostawije užsirasze; ar per newale 
arba kokiomis apgaulėmis lika užraszi- 
tas kajp gudaj Unijotaj; toksaj ne gal 
njekajp nog prawoslawijos iszgelbet, 
nej pats, nej jo wajku, ant amžių; bet 
tur wisados cerkwej prigulet. Toksaj 
ne gal nej giwas būdamas jokios pamak 
czes,neg Bažniczios ' apturet,! nej įnir
damas katalikiszka kunigą prisiszaukt, 
nej numiręs katalikiszka pagraba gaut. 
Tajp ligej ir wisi wajkaj. majszitos mo
teristes, taj ira, isz tewa kataliku o mo
tinos prawoslawnos, arba įs 
katalikes o tewa prawoslawit;
wajkaj ir wajku wajkaj ant 
but prawoslawnajs ir ne t 
niczios katalikiszkos gaut jokios'\pama- 
czies dwasiszkos, nej giwi budami\ nors 
kažinkajp jos norętu ir praszitm kurs 
d ręstu nog cerkwes atsiskirt, wisi \ jo 
tu r taj ir majontkaj butu užimti a\t 
skarba o jis patsaj, jej ne pabėgs 
swiatima szali, užsitrauks sunkiausi at- 
sakima, kajp didžiausia piktadejas: 
auditas, nukaitintas, korotas .ir bąjsej 
wargintas, o wienok isz cerkwes nepa- 
lejstas. Dar sunkesnis atsukimas krint

sze nog Dįi

duot koki nbr dwasiszka apwejzoima 
ir ant tos bažniczios, kurioje toku du- 
sze nog l)įewa traukiama isz cerkwes 
butu ing wiera katalikiszka priimta: 
k’uniguj Siberije, bažniczej ir parapijoj 
galas. ,Tajp už pern aj Wi Inbpis diece
zijoj už toki darba lika bažniczes užda
rytas o parapijos iszkasawos Geranonu 
iif Sledžionu. ' •
-J Tokejs paredimąjs Bažnicze szwen
ta ira suriszth ir supaneziotd, neiszpą- 
sakitaj sunkus jos padeimas: < Diewas 

siuneze, 
duszes 
pared i- 
pared i- 
klausi- s 

ir wisu !

o paredimaj suįur; Diewas 
szauk katalikiszkon wieron, o. 
maj ne dalejdž. Ktausidama 
mu, judoszautu priepz Diewa; 
dama Diėwa, ne tur del sawes
kataliku kita jokio kela, . kajp tiktaj 
keli Szwentuju Muczelniku. Kelas, gi 
Sz^entuju Muczelniku silpnam žmb- 
gUj labaj ira sunkus ir b.ajsus, jej ne 
aptur ant to didžiausiu losku nog 
Wi^zpaties Diewa. >

Darikit gi pakuta,. wajkelej mano 
ir paprowa giwenima, idant 
kiose dienose apturetumet 

Wisas gimines 
, 'szlowin- 

Linksminas Dangus, 
, sujuda i mares ir

(t's.
nns ’ rr

[•s su- 
sutrų- 

iszbbtszke .liepsnas ugnies, 
Bažniczeje Jo wisi

loskas nog Wieszpaties Diewa. Serge
kites, idant justi sūnuj įiesįženitu sii 
prawoslawnomis moterimis, ir jusu 
dukteris ne teketu už prawoslawiiu wi- 
ru. Dėlto ne dalejskit katalikiszkaj 
jaiinimenej ejti ing kumpanijes, besie- 
d aš ir zobowas; tarp kuriu gal atsinist 
rūsiszka janumene, nej prawoslawnos 
jaunimenes-ne kwieskit, nej dalejskit- 
ing savVpses Wesejles, besėdąs ir kitas 
zobowas. Nes kunigaj priesz. szluba 
majszitos moteristes ne gal duoti 
grieku iszriszimaj 0 Už taj lieki 
parsekiojemi nog wiresnibju swietiszku, 
kajp už koke didžiause kalti be.
Bažnicze szwenta ira gar
bintoje Diewa, stiprintoje 

dusziu wiernuju..
Bažniczios szwentos. darbas ira gal1 

binimas Diewa; par jos storone pilna 
ira wisa žeme majestotu ■ garbes Jo. 
„Ant wisds žemes iszejo balsas j u ir 
ant krantu apskrituiųo žemės žodžey 
j u“ (Rom.
swieta kloniojes Wiszpacziuj 
damas Ward a Jo. >....~........ , ......b
džiaugės wisa žeme, sujuda j mares 
pracUiunga laukaj ir wis kas ira ant ju 

m,) Uliczea'miestu kajp viliamo- 
'balsimas kwipsnis pakwipa 

J 7.) Balsas 
griaudė ant wandonu 
pina cedruk 
sukratė pustiiies.
sakis garbe (K

Zemajcziu
kajp wisa: LietuVa ir Lerikije megda4 
wa ir mokedawa par amžius prideran- 
czej garbint Wieszpati Diewa. Koke 
daugibe po wisas bažniczes atpusku, 
kokios nobaženstwąs rm wien po Diewa 
namus, bet ir ant uliczlu ir wise tau- 
ku atsiprowinedawa križiaunose dienose 
ir par aktowas Diewa Kuna! Kokei• • • • * • • • daugine swieta ir. kunigu susirinkdawa 
ant atpusku po. bažniczes, o ipaczej 
ing Gruzdžius ant Szwenta Roką, ing 
Szilines, ing Kalwarije, kur wisi kai- 
naj ir plotaj badawa apkimszti minio
mis rajtu ir.pėstininku su karūnomis, 
su graudingajs balsajs būgnu ir triubu, 
pamokslu, giesmių ir werksma \yisu 
žmonių. O Biliusza metuose kas dejos 
gal apsakit dar ne wienas senas-, žino- 

v.,. ... ....... 4-z. niekas* ne

s,

tajp sun-
' -I 1 * '• wgus, bet be aszaru to į meta 
gal paminėt.

(Tolau bus.),



Lietuvniku 13
Kam nog aijgliko samdytie arklus? 

kad gali gautie pas
'Mikiucka.»

Rūkykit ir cziulbkit Globe 
tabakų; nes tai yra gerįauses.

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

1. ) AUKSO AETOKUS, arba 
SZAlbTINIS dangiszku skarbu 
nuo $2,25 et. iki $5,50 et.

2. ) SENAS ir naujės
ARKfeO At/l'ORYS pujkej . 
apdarytas............................... $2, 75 c.

3. ) Toke jau kn. prątesniu
apdaru............................   $2. 25^c.

4. ) GARBE D1EWUJ
ant auksztjbds pujkej apdarita ■ 
su kabute................   $2,oo '

5. ) Toko jau su prastesniu
apdaru . . ............................ . . $1, 65 c.

6. ) SZALT1N1S DIE,
W1SZKOS loskos arba wydu- 
tinis AŪKS0 ALTCORUS • < . 
pujkej apdarita su kabute $1, 50 c.

8.) Pradže mokslo arba
Elementorius Imtuwyszkas su 
gružėj* skajtimajs tiktaj Uf,.*o25 c.

’ 9.) 1IISTOR1JE SENO ir
Naujo ižstntimo ku abrozeleis o25 c.

10. ) hisloriju sem> įstatymo o50.r,
11. ) 150 PSALME DOWL

IX > kai'nlmiM pawydnlo kantyuz- 
kn ir lejp dyduloH.. ................ o75 e.

12. ) MEN l 'O Szweiiuziaiisios
13. ) l’okilis Szventuju...... o2U u.

Marijos Panos. ............’ -30 et.
4 .) 1ZGULD1MAS meti

niu szwentiu laba] naudinga 
knigele.................................. . . o25 c.

15. ) GI WEN IMAS SZW.
MARYJOS P.....................   / o30 c.

16. ) WADOWAS in l)angu. o50c
17. ) Stebuklai Dievo Sžv. Sakra

mento.............................. . b 10 et.
18. ) MOKSLAS RIMO

Kataliku........................ o75 c.
19. ) Z1NE apie gidima ligų

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

20. ) PALANGES JUZE,
linksmi skajtimaj.................. o40,c.

21. ) KALENDORIUS ant
.1889 meto ,, „ „ „ „ o25 c.

2'2.] KALENDORIUS ant
1890 metu . J „ „ 25 c.

23.) Tulmuda židu i 10 et.
21.) .Sopule] Motinos Dieyo 25 et.
25. ) Kajp Sumne.ine nuspa-

kajiti ,, ,, ,,. 25 et.
26. ) Giwenimas Benedikto

Labro jj, )> ' 1 b et,

27) Prisygatawojimas ant 
smerties ,, ,, 65 et.

28. ) Draugija del iszluosawi-
ma dusziu „ „ „ 10 et.

29. ) Giwenima] szwentuju
ant \visu metu kožnos dienos pir
ma dalis 80 et., Antra dalis 80 c. 
pirma dalis ,, ,, 80 et.

30. ) Sopule] Jėzaus Chris-
taus ,, „ „ 2o et.

31 1 Garsas ape bajsibe Die- 
wo sūdo ,, ,, • ,, 50 et.

32. ) Jėzau mano atpirk tojau 5 et.
33. ) Kalinis Diewiszkas 5 et.
34. ) Diewas mano ir wyskas

mano ,, „ .10 et.
35. ) Girtibe ,, 10 et.
36. ) APLANKOMAS SS.

SAKRAMENTO.................. o25 c.
37. ) Ižguldimas L1TANIOS

SZ, MARYJOS P......................o25 c
38. ) PAWEJKSLAS 1ZGA- 

N1TOJAUĮS su pujke maldele o5 c.
39. ) SZ. PANA MARYJA

Szidlawos su maldele.............. o5 c.
IO.) PAWEJKSLAS SZ. P. * 

MARYJOS 4m maldele.......... o5 c
Daugi bo wysokiu abrozelu

Knmgos
1AH 'N<>3 N P A USTir I A'N.

I .) Ii intnrijp gražtoB Katrtikoe ir jo* wyi>okl iitpy.
fykiniHj ,, ,, ., ,, .. K) <t.

2,) Sumy hz.) num aiI»h biijmo tnry iljilflm* iikia 
Tykia Injmjm |h/ Suwalkn gnbernij h 15 et. 

V. i Jvnihty liu y jo t|«| iliirblniiuoi ,, 10 < t.
•|A IIihIihIJi' iqilo gružu Mngi'loiia, dnklfry lomi-

' Inna Ihz N'i'4Įio|ii Ir lipiu l'Mrii kiirrjul Kiel, 
,*( i t zayafiiiihMik iiiiH»i yi'nij ,, ,, ,’iOit,
i| i AIk llkliniij imi/laiiii'H Ii uamli'iiio I0H, 
Ii Ibi piijkiiH iipraa/.yiiuij lipiu iivilniybų žydo

Ir pikta migyiiIiimi wajku ,, ,, <il|(X)
U.) l'iijktiH iipriiHzy niftH aplu Liūtie/} ,, fU.oli. 
U i NiiiiiuIIh piiHlelfiiko pnraazjtai <b l ptijklu

l.h tiiwulku . ,( ,, ., .. ,, *i.'i < f.
10. ) Ap.ieka l>lu«o ,, ,, ,, $1,01).
11. ) Seiiowi’M npjARzyma? apie Duktery Fllypo

Karejuio ,,
iv’, i .1 uozapa, KonluuzewukiH arba kankinimai*

Unijotu po \val Iže miukoiailfi • ,, 50 d.
13.) IvalemliiriuH hii pasakomu ir dajnoms 25ct.
II ) Szwiena Dieno ,, ,, ,, li.’icf.
I5.i Kinalila Rinaldjnae .. ,, ,, $1,5') ct.
16. ) Diijnos i-*z. wymir surinktos ) .. .; 75 et.
17. ) Nedorybes Rymo ( icRoriu, liistorije isz. lajko

ponawojiino Nerono ,, ,, ,, 8<>ct.
18. ) I’ujkus apraazymaj tikru ataytlkiinu iftz. cze-

su wajnon 1863 metu ,, ,, ,, to et.
111.) Witasir Korynna bistorije isz lajko perse

kiojimo Bažnyczlos S. per Deoklecijana 1)5 cf. 
l'O.) Ilistorije inz lajko Francuzkoe wajnos Afri

koj „ „ „ .30 et.
•H.) l’ranadnikae angelskos kalbos neabdar. $1,00 

oabdarytas ’ ,, „ '$1,25.
22. ) Jurgis MHoRlawsld” -> o 80 rt.
23. ) Holėslanas arba antra dalia Gonowefoe 30 et.

Sylvestras Kolitą!
Užlaiko lietuviszką' Karczeintį ir 

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

Nr: (J'21 Hast Baltimore Str.y

iHtv.j.n mieste Baltimore, Ml

Knigos Maldų
SZitclrios

Kokiu tiktaj noryte knigu 
ar taj maldų ar kitokiu taj 
szaukites tiesiok pas K. Žale- 
5(iri, JVr. 313 Hanover Street, 

Baltimore, M. 77. Ira taj ge
ras ir tejsyngas wiras ir dyde- 
lys prietelis Lietuwniku.

WYNCENT0 ŠZMERADCKO 
ant uliezos

CAPOUSE, 849 AVE; PINEBRDK
SORA N T O N E , P A.

Gerumu tawcro nesygiriu, 
nes kožnas atejas gali pamatit, 
o kas tiktaj karta wiena atsy- 
lankis tada pas kita ne ejs.
!==— ........... U_,L!

Tykras LDtuwyszkas 
ZZxeuxozi-cLS-
Kas naryte turėt pujkius parėdus 

° Ui>' PIK0 prekia, tejposgi norėdami
Szipkortes ihzpirkt, arba 

jA3^^P,y,|ir(Uh’ nusiuiiHt in Euro- 
pa ir in kitas dalys swieto, 

nlHyszaukito pas:

Joną Mieldaži
Shenandoah, Pa.,

v

JCŠr Sztaj brolej!
Jago norite geros trajankos 

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

Wincenta Bobina
.Ant (Jual ir J'ordan ūlicziu,

shhnaNhoah, pa.,
Jis ira tykras Lietuwnikas ir tej- 

syngas žmogus.

Lietuviszkas Dziegornikas,
Pardavinėja pigiau už visus, viso

kius auksinius ir sidabrinius daiktus, 
kaipo tai: Dziegorelus, Lenciugelus, 
Žiedus, Špilkas, Revolverius ir t. t. 
Ir prijimu visokius dziegorius ir 
žiedus taisyti už labai mažų prekę, o 
kartais ir už dykų. Pakol eisite pas 
svetimgenezius, ateikite pas manę: 
Kur viskų geriau ir pigiau galite,pirkt

Juoz. Roblauckas,
CcdO'c . Lee. SudžiosBnoh lunnuosc,

Plymouth, Penn’a.

Del Draugistu
.Lietuwyszku

W. Slominskiene
679 Milwaukee Aye..

' Chicago, III.
Paduodu del žines wysu lietu- 
wvszku Draugistiu kad mano krau
tuweje randasy wysoki dajktaj koki 
tik rejkalingi del draugistiu kajpo 
tajl
Karūnos su patronu draugistes 

J uostos
Ženklaj ant krutinės (szar- 

f OS.) 
K wietkos

Paikos del marszol- 
kn, etc.

kn nopignuho, AphtoluotuK dnj|<tUK 
lepingiij padarau irin/gmuM)Uwo- 
ro. Per aeptiniolika motu tuo tiktaj 
esu uŽKyemus ir wyt*os draugistea de! 
kuriu dyrbau wysokius dajktus mano 
darbo ne pejke.

W. Slominskiene,
679 Milwaukee A venų k

OZto-iaag'o, III.
LIETUWYSZKAS

Kūrėme del zobowos atejgiu 
rdlidasy Bylardas ir Wargonaj 
ant kuriu grajina tieze pasanj- 
dity m u zyk an taj.

Del to kas norytete pralejst Į/nks- 
maj lajka ir atsygert gardaus Alaus, 
Arielkeles parukit geru Cygaru. k

■--------Atejkite pas;7------- į

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



f V ienibe

Lietuwiszkas ir Lenkiszkas K r o m a s
________ k

J. PAVKSZTIS
35 E. CENTER Str. Shenandoah, Pa.

sgi mesu wysokiu Kumpiu, Deszrelu rukitu, Cukraus, Kawos, 
Arbatos ir wysko ko tik gera gaspadine rejkalauje, tejsynga

goriu irziegorelu ir wysko, ko tik i/ejkalaujesy.
CYGARAJ! TABAKAS! tu ne giriu, ale patįs rukito

jej pasak isi te kad durnelis gardus^ * 
Ne užmirszkite kad to wysko gausi

N

pujkeusiu ir grejezeusiu akrotu. Pabaifdikite Įtyrma atejtie • 
pais mane pakolej ejsyte»pas koki amerykona.

r * Charles Radziewicziu,
■ f SHENANDOAH, PA • ,

.. i  . .................. i.ii.m.i .... ■■■■ i '."Y11" !".J 1       i ■   i ui.  

įtaikąs ir Lsnkiszkas :
K R O 1ML A. S t

% ' (GROCERYŠ) /

vysasr dalis svieto, ant greieziausiu ir 
drueziausiu AKROTU. >

Iszmaino visokius piningus o ir nu-/ 
siuneze ing uzmalre tiesiok in namus 
greit ir pigei.

Tom. Butkiewicziu.

HENR Y LEES & CO.
Pigiause vieta visame mieste ant pirkimo drapanų,del : 

vyru, vaikinu ir vaiku, dėlto kad jie v isą tavorą perkiį ne ant: 
Largo tiktai už piningus. i

Turime didžiausi skyrių, visokiu kepurių, skrybėlių czebatu, cze 
ir szluru, ateikite o datirkftv. • (

Geri maininėi czebatai už 125 <
Pora dailu szvent^dieniniu czebatu 150.
Uzeveryk^i po 125, 150, 175, ir 200.

Vienu žodžiu sakant, visas tavoras geras ir galimas patikt kožnanų 
o prekios tai pigesnius kaip kituose kremuose, visam mieste.

mykite, o busite kantanti, tiktai ne pamyrszkito
■ >

Henry Lees.
jiAJN r j

mero.

•>

nu-

Agentas Lietuwiszkas ir Lankiszkas
SZi'PKOSEira 

*(KART O K R Jį) T O W Y C II) *

.wysa Bln Mariomys b no pigmo!__|
J^gsKPrusyszkajs gereusejs akrotajs. Sun

fl cze pynigus in wysas szalis swieto, o tej-
pos-gi ir iszmajno kajpo maskoliszkus, 
prusiszkus, austryjokiszkus, Franėužysz-

kus ir 1.1
1- ^-1* JraJ K? - ? —

1 s z Europos i A m e ry k a .
Isz Liverpool, Glasgow, Queenstown, Belfast, LonUon .. $19.00 
Isz Hamburg, Amsterdam. Rotterdam,’Havre or Bremen .. $22.50 
Ant gerausu akrotu isz Bremen in New yorka. .$26.00 
Isz/kNTWERi’o in New yorka.......... . .....................$22.50
Isz Antwerfo in Philadelphie........ . .  ....... .$21.00
Isz Bremo in Baltimore.......... .*.................  $23.00

----------- .----------- 4. Q  ------------------------

U 3

ISŽ N E W Y 0 R K O i U B RE M E N..............
IsZ P1I1LADELPH1OS ill HAMBURGĄ

$26.00
$22.0,0

Isz# Baltimores in Brema ..................?. .$22.50
Isz. Neto Yorko in Liverpool^ Glasyowi Itelfant, London.. ., .#19.00

Lankiszkos knigos 
maldų, pargabentos 
isz užmarės.
1.) AVestclfnieniė duszy pobo- 
žįej. zbior naboženstvv i pieš-*

wej, Gorzkicli žali i psalmow 
• ........ 1,50 et.

.2.) (įlos synogarlicy, na pusty 
ni švviata tego jęcztįcej, t. j na- 
božne duszy chrzešciaiiskiejroz-

myšlanie, 1,40 et.

nabožeiistw dla chrze.4cian i 
katolikow............ •. 1.30 et.
4. ) Oftarzyk czyli zbior nabo-
zenstwa dla mlodziežy katolic- 
kiej.......... . .................. 70 et.
5. ) Wyborek nabozeiistwa dla 
mlodziežy katolickiej. . 50 c U
6. ) Maly zloty oltarzyk dla
pobožnych dzieci katolickich 

....... ,........................45 et.



Lietuvniku

<Heriaiises UZEJGA

KINGSTON

atkelau

Kingstone, Pa

akrotu
KANTORAS MUSU HAMBURGE IRA TOKIS

Simonas Scharlin 
Jjfig^Fabrykantas

a szifkortes ant wysokiu akrotu ir in wysas 
NAMUS.

Wiraj! duodam j 
paeztawu Szifu, už 
lej gali gaut in 15 diet) 
ir lankiszkaj, atejkite 
name tejsyngaj ir graze) 
dam tikintus ant wysu geležiniu kėlu Ameryke ir Europoje

Arielku wysokiu,
Alaus gardaus.

Wino wyšokio,
Cygaru ir t. t

Atejk Broli pamatike 
Ir to wysko nabandikie.

dalis EUROPOS
Galima pas ji pasydet pynigus, už kuruos duoda procento &3,00 už 

szim|a ant metu.
Livtiiwynzkaj, Lenldazkaj ir UngarekaJ gali eueyezneket, ba prilaiko tam tikrus žmonis.

Ne užmirszkite ipacz tie ka giwenate arti to miesto.
Del wuostimo (žaživvoimo.) Pamegikit 
wiena karta pirkt nog jo, taj potam 
niekur kitur ne jcszkesyt.
110 Division Str. Neto York.

Dwy dydeles krautuwes,
Wysokiu walgomu dajktu turi, Kumpiu rukitu, Cukriaus, 

Myliu,, Kawos, Arbatos ir Deszru Wien u žodžiu wysko ko 
lyk reik del užtai kinio buwimo.

AGENTAS no s u warn u
,- - - - - - - - - Maszynu - - - - - - - - - - r
o tejpos-gl už asekiirawoje NAMUS ir wysokius 

DA.JKTL’8 no ugnies

ŪZEJGA gereuse del Lietu 
wniku pas

Juozą Zablacka
MAHANOYCITY - PA

Randasy gera ARIELKA, 
ALUS ir wysoki Likierej, < 
tejpos-gi CYGARAJ pu j km 
isz Turkijos pargabety o du 
mėlis tejp swejkas kad gide 

kosuli.

um žine, kad mias parduodam Szifkortes, ant wysu 
pitreuse preke, sunezem pynigus, katruos justi p riete- 

musu kati toro galite susyszneket lietuvvyszkaj 
ir matikite, kad mias per 20 metu, su kožnu apsyej- 

ikite o nesygajlesytc.- Tejposgi parduo-;

WILKSBERY, ejkite tiesiog in
, pas Juozapa Czernika. 

možna rast

Atwažiawia in
Košciuszko Hotel
kuris duoda prieteliszka rodą. Tejposgi tianaj 
wysokio gėrimo kokio tik žmogus rejkalauje.

Tejposgi,. ižduoda Szypkortes ant geriausiu

Wilkes-Barre . . Pa
. k

JC®^Ten možna gaut Lager Beer ir porte 
rio isz czisto jawo daritu.



Vienybe
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^T'eip yra intaisyta jog gali spuudinti 
odarbą jos priguli, yra ........ «
6 * visokiu didele daugybe, drukavojesi apart

» , „Vienybes Lietuvniku,” 
ovisokios konstitueyjos, knigos del drau- 
"gysezin, apgarsynimus, tykietus gromataš 
o praszancziąg ant veseilos ir 1.1.

---- .  Visokiuose llcžiuviuose, kaipo tai: —‘— 

oLietuviszkai, lenkiszkai, angelskai, 
^kiszkai, inaskoliszkai, itklijonyszkai, pran-o
O 
°ooooooodoooooooooooooooooo

Vienybes Lietuvniku
a 
0 
o s 

t viską, kas .tik ino 
10CN0S MASZINOS, I/ITARU0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
to 
o

J
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ANDRIEJAUS STANKEWICZEUS
Ant uliezes MAIN, SHENANDOAH, Pa. .

Pujkeuse užejga del LIETUWNIKU o gėrimu ne rejke girt, ba patįs 
giresy isz sawo gerumo. Kožnas wienas atlankikitė, o to wysko pabandi 
kite.

/ Dydele Krautuwe pujkiu ir pygiu GRABU, 
Jr wysokiu dajktu rejkalin

gu atsytykime smprties, tejpgi

atejkite pas sawo wiengenty o nc pas swetimgenezius

Agentas no szifkorcziu

Į. cuziszkai ir 1.1. O 
<O

■ N

A^T. PAJAUIS
' -L i ' '

• •" % , w«-'. c" j .aS' ■-

00

■ J, > ' •

Kas tūry kiek PYNIGVi o nęrėtu juos patalpint saugio wiė 
toje kad jam ne pražūtu, tegul patalpina pas inafle BANKOJE.

*Tejp<>e-gl randaay dydele zoppalla wysokiu pynlngu del i&zmajniino, kajpo taj: Rusyjos bVb 
lbj, Prusyezko* markos, Auatrs-jokUzki <»uldbnat, Erančhzyezki hunkaj Ir t. t.

Jag<>4<atraa atsyweža isz užmarės PYN INGUS, tuoę tejpos-gi permajnau ant amerykantsku.
Suucz.\ pyntngus in wysas dalis swleto tleaog ia nam-us.

O^ejposgi ižduodu SZIFKORTES anCwysu.linijų adUpujkeusu 
druezeusu LAJWU. • ’ . .

Wyskas tejsyngaj ejna
Ne ūžmirszkite

ANTANAS PAJAUIS
128 ir 130 Main str. PLYMOUTH Ta.

ir

Pirmutinis Lieluwiszkas Kremas,
(Groceries) PITTSTONE, pripilditas wysokejs taworajsdel žiwnasties, tejp- 

% gi ir drapanos del darbi ninku, wyskas ko no geriause parsiduoda pig.ej ir
tejsingaj, -- prim6hu ir taj jogoj parduodu Abrozus szw.,#l/kniga 

ir historiju; o tejpgi szifkortes ant geriausiu ir droviausiu lajwu. 
Tiktaj ne ūžmirszkite kad tan wyska gausyte: pas‘A. TEPLUSZI

Nr. 177. NORTH MAIN Str. PITTSTON, PA.
? ■ 1

maldų

, Parduodu szifkortes ant pujkiausiu irfyrdeziausiti tA.IWII isz wysu 
žalu EUROPOS. Ir tejpos-gi galu nusitit Aynygus in Europa tiesiog 
ng namus. . - -

Prietam lajkau dydely k ROM A su wysokejs walgomajs dajktajs, 
ba kožnas 

žodžiu kalbu t wysko ga- 
.r I

ka tik namuose geraj gaspadynej pryrejke, ir su tu<) nesygiriu:
žino. Darbiniu drebužiu ir wysokiu marszkiniu;
Įima gauk ,O ' * ,

. Neužmyrszkite kad mano namas randasy ant uliezes 
Main Numeras 132 szale Įniczto,-

DYDELYS KROMAS!

“Jwiihhiiig Goods”
—Wysokiu dajktu kajpo taj: —
marszkiniu'

f

wylnoniu
audekliniu

panezeku
* #

■ petneszu
wysokiu dajktu kokiu tik žmoguj prirejke.

Gausyte pue-----

Chas. CASPER & Son
103 NORTHAMPTON Str.

Wilkes-Barre

SZTORNIKAJ
KRAUTU WE (K ROMA) / 

dajktu in sztora tada pirkite pas °

Bltaouį ir Nallaofl .
210 East Market Str.

WILKES-BARRE PA.

gaut ka no gereusiu 
ir szwiezeusiu ^aworu 
walgomu ir kitonisz-

Pa, ku dajktu

1 . ’• s ,7 • ■ 1 į

f




