
s S

’/

O' ?.
" -V
• #?•; ",

Brolu

Adresai Urediniku

(Jon.. 20.)

VI H X 

b H,S

* 2,00 
*3,00

in iithuaniąn languages:
Job Printing in all modern languages.

atsiusti nog
idenciiosA ne

■‘'•'‘'"'■“'‘D .
Rev. M. Juodyszius,
752 INorth 10-th Street

"Vienybe Lielumioi"

KATES OF ADVERTISING.
ONE LINE ONCE............................... gO.Jfi
ONE INClPONCE....... . ..................... JI .00
ONE INCH, ONE YEAR.................... $W.OO
AU eommanieat ions mas be addi'essed

Joseph Pauksztis, Plymouth, Pa.,
The Printing Office of Vienybe 

Lietuvniku*' executes the cheapest,

M 
Svm'’’

LOCNASTIS J. PAUKSZCZIO.

^.aasAS<K»-susrviENi y jijsto . ~
Nr. 15. ' Plymouth, Pa./ diena 9 Balandžio (April) .1890 m.

Entered as sEcoNin class ma tter at the Post opek'e at Plymouth, Pa., 
■ _______ ____________________ . > . »

_____   —L--------------------------- :------- ■■—i —:---------------------------------------------------- • i   --------------------- -------------- »—
Metas V

prabaszczius Brook lyno 
• Klebonas Ibymoutho.

Z-ZoA©^eLoxi"a.

T II K W E K K L Y 
“Vienybe Lietnniikn"

APPEARING EVERY WEDNESDAY ' 
The only Lithuanian “Newspaper’* 
in Plymouth, Pa. Represents the 
interest of inoęe than 75,(XX) Lithu
anians in the United States Subscribe

----------------------------------------------------------------------------------■.----------------t--J-------------- : r— —,------------------ ----•,/-

NEDELA (SAN VAITE) AT VELYKES.
A'ctnaelvjit: vA//ie ueittztikitt/titI Tanu vadu

BALANDIS (APRIL) MENO. 'J'ur dienu ::u 

DI E N O Š . V A R D A I S Z V E NT U J U.

14

• 16

18
19

■ U tarn i.

Ketverg.

S ubą ta.

1 lernienegildos, *

',7", ZV. u z. U.T

Prezydentas,
Thomas A. Butkiewicz,

Nanticoke

Leono I didžiojo popiežiaus
| V, lllO,

Vincent Wroczyncki,

UUUVIXV,

Elauterijaus ’
Leono IX. popiež:., (jaunas meno) i

Kasi orius
Sylvester Pauksztis,

' Meto Amerikoje.
užmari;................

Adresas toks:

Joseph Pauksztis, 
t ii. Main Str., 

Plymouth, Luz, Co. Pa.,



z . Vienybe
ežiai Suv. Valstijos' už perse
kiojamas Europoje tautąs vi
suomet' užstoja. Toki an- 
gliszką laikraszti nors syki 
kas meno, lengviausiai galima 
butu iszduoti uzidnai, Suv. 
Valstijose, kadangi czion jis

Ragainės „Varpas“ paskiau- 
šiame savo-numeryje talpina 
atsiliepimą nekurto p. Sziaulo, 
kuris raszo apie reikalingumą- 
isteigimo vokiszkoje arba 
prancuziszkojė kalboje lai 
kraszezio, užduote kurio <butu - • t
parodyti svietui 
rusu pasielgimo su r 
Isz tikro, toksai laikrasztis pro autis szito taip 
sziądien yra reikalingesnis del užmanymo, su nekantrybei 
mus, ne kad kiti lietuviszki.■ lauksime nuo ju daugiaus ži-J 
Rusu iaikraszcziai, nesupras
dami, ką mes raszome’. savo 
laikraszcziuose, arba jeigu ir 
supranta — tai ignbravodami 
musu balsą, kuris tolaus lie- 
tuvissku rubli nenueina, pei 
zoja visokias bjauribes 
musu. Nauda tokio svetimo 
je kalboje iszlęidžiamo lai- 
fraszczio butu tokia, jogei 

ūsai negalėtu musu balso i- 
gnoravoti, turėtu rokuotiesi su 
mumis akyvaizdoje viso svie
to. Tokiose aplinkybėse jie 
norom s - ne’ - noroms pris-

- pirti butu būti teisingesniais 
del mus ir svietas gautu pro
gą pažinti tikrą musu’ padė
jimą?

AIurns'rodosi, kad sziądien, 
kuomet iszpiveržtis »i szviešą

dailos paskalos apie Kun. 
Juodišziu pasirodė visiszkai 
melagingomis. Isz isztikiamu 
szaltiniu mes gavom -patirti, 
jogei tos visos sznekos -yra 
!e džiamos per laikraszczius 
ndkurios gaujos asabiszku ne

sti raštu. • apkenstoju Kun. Juodisziauš, 
„abivatelams“ 

nepraleis ; nesiduoda savę už nosies >•

i ... . . 'll. 1.begėdystes . Pasitikėdami, įogei musu vien -. kuris tūliems , 
u mumis, gencziai Lietuvoje nepraleis nesiduoda savę 
laikrasztis pro ausis szito taip svarbaus i džioti.

nrr^ania ii'hnflnvinn fell nok’ n n t rvl »i» !

niu tame dalyke.

O

Isz Lietuvos

va

ant

Snaudžiant v i r s z i n i n 1 m s
„Susivienyjimo,“ mes pradeda- 
me mislyX’i, kad „Sušiviėny- 
jimo“ de facto visiszkai nesiran 
da. Ar-gi tai ne geda tiems 
ponams priesz 
jogei per savo
paleidžiu isz ranku 
žvdini, ‘ kuriame

visa Lietuvą;, j 
neparangumą, j 

vieninteli 
lietu viszka 

d v ase nors sziek tiek klesti. 
Reikalas yra, ilgai netrukdant, 
suszaukti visuotiną susirinki
mą del su taisymo kai Į) reikia 
tos taip pageidautos drapgys-

Vasario num. „Varpo“ 
i mes iszskaiteme, jogei szimet 
i Tilžės ir - Pakalnes lietuviai 
i bent syki pastate . prie skyry- 
niu i valstijos seimą savo kam 

ididatą. p. Dr. Bruaži, buvusi 
„Byrutes^ virszininką. * p. 
I.Bruažis, kaip ir galima buvo 
tiketiesi, netapė iszrinktas, 
bet jau'tikt viena buitis kan
didatūras jo, paroda, jogei 
įprusiszkiai lietuviai pradeda 
atskirti savo tautiszktis reika
lus nuo vokiszku. >Gąlatei- 
nantiejie skyrymai ir pasodins 
lietuvi -.ant parlamentisžko

H

darystems, visas, civilizavotas 
svietas su pasibaisėjimu nu
kreipęs akis ant Rusijos žiu
ri, musu atsiliepimas pareitu i 
pati laiką. Deltogi neturime 
praleisti geros progos, turime 
kuo veikiausiai tą užmanymą 
įkūnyti. *

Kokioje kalboje tasai • laį 
- krasztis turėtu iszeit; ? Mums 
rodosi, jogei angliszkoje, jau 
.vien tikt dėlto, jogei angbsz' 
koji tauta visados pirmutine, 
ant neteisybių Rusijos atsi 
liepia ir pirmutine prispaus 
tiems Rusijoje žmonėms atki 
sza gelbstauczią ranką. Ate 
jus sziurpulaU ; perįmanezio- 
mis žiniomis, Suv. Valstijų ir 
Anglijos žmones pirmutiniai 
subruzdėjo, tuomi tarpu kaip 
kitos genies szaltai žiuri ant 
tu nesvietiszku baisybių i pa-

Nesutikimai lenku parapp 
joje nešikui j a. Iszsidalinę i 
tris prieszingas viena, kitai 
partijas, jie dabar pradeda 
tarp savęs rautiesi; bėginėja

manowskis butu iszketjas išzl 
czion, pasitikėdami iszstumę 
savo k įmingą, pagausę vėl u k 
lietuvius, be kuriu, kaip žino
ma, jie nieko patys neistengia 
padaryti. Lietuviai, pažinę 
jau sjki gerai savo lenkisž 
kus sėbrus, nesiduos daugiaus 
savę ant puciszko kriti kuczio 
pagauti ir tarpą nožmiu m<»zil 
ru nekisz nosies, juomi lab 
jaUs, kad lietuviai l>e ju pi-

— Kun. Aliežinis, kaip pra- 
ncsza „Varpas“, buvo paraszęs 
lietuviszką žodyną, už kuri 
rusai davinėjo jam 2000 rublu 
jaib tikt daleistu jiems at
spausti ji rusiszkoinis, raidė
mis.' Raszejas iszsižadejo pel
no, nes norėjo padaryti naudą 
lietuviams ir atspausdinti už 
savo piningus. Jau bus tbys 
metai, kaip idave to žodyno 
rankraszti- vienam spaudikui 
Tilžėje, tegul bus p. X., jr 
įbruko jam 300 rublu. At

daleidžia palauti spaudinimą 
to žodyno, nepavede to daly
ko kitam kam? — Regi amai 
rankrasztis to žodyno dingo 
griuvėsiuose „Auszros“. Die
ve duok, kad pasisektu ji kuo
mi veikiausiai surasti. „Var*

I , • B

po“ redyste sakosi jau užėjus 
ant jo jiedu.

—r Iszejsę neseniai nabasz- 
tininko Akelaiczio, kaip raszo 
„Varpas“, veikalas, po užvar- 
džiu ,jGramatyka języka Ii- 
tewskiego“. Yra pardavinė
jama pas kni ngini nką Ž u paris
ki, Poznaniuje. Acziu Die
vui, jau dabar ir musu palo- 
kuojantiejie lietuvininkai ne
gales iszsiteisinti negalėjimu 
iszsimokinimo savo kalbos.

— 9 me. numeryje Przeij- 
ląd litei'itėki „Kritju“ randa
me szitą akyvą žinę isz Vil
niaus:

„Tyrinejancziai senoviszkus 
aktus komisijai pateko i ran
kas turtingi arkyvai, kurie, įl^ C 
gus metus, pelyjo ant augszto 
katedros. Vietine dvasiszkojij 1 
valdžia patemyjo paoju isz į • •' 
priežasties sunkumo tu popieru 
del triobešio katedyaliszko,, 
sutarta buvo tada perkraustyti 
tą iždą (skarbus) i klosztoriir 
bernardinku (prie bažriyczios r

&

Alie

komisija del privedimo turasz- / 
tu i tvarką. Be galo sunkuf 
tąjį darbą, debesiuose dulkiu,/ 1 
atliko komisija, peržiurėjus į 
400 pudu rankraSzcziu. Ko.$ ‘ 
tuose dokumentuose lietuvisžtj 
kos bažn^ezios- istorikas neat? 
ras! Pasamdyta rusiszka ran
ka isztrauks isz tos krūvos, 
rankraszcziu ne vieną juodą , 
laksztą nusidaviriiu katalikių 
szkos bažnyczios Lietuvoje?' 
Taip antai, kningos nuospren- / 
džiu (dekretu) vyskupiszku. ' 
sudu (nuo XVII amž.) ' turi, 
savyje nuosprendžius už nusi-ę 
dėjimus, kartais 
kus, pakorotus

no dar i 200 rublu. Pasimirė 
kun. Miežinis, pasimirė ir jo 
žodynus ’ Klausiariu*: jeigu 
ant spaiisd nimo žpdyno buv » 
duoti piningai, tai del ko tas 

1 ' .j - ii!žo<lynas neatspaustas ? jeigu . asztrumu 
jau atspausdintus, tai driko jo dažnai 
p. X. niekai

Pakilę laikraszcziuose ' ne delko p. X.,-jeigu jo sanžine1 gyvu žmonių i

turėti. ^aig-»!< 
nie.ks/u; jus paty 
būti poliais. PrJva 
kiszkais maisztininkais 
paine laike bu

si nuo iu 
sau galit*' 

s?i bm
trinu-

kratoma.

itin Igedisz- 
su į didelei

jau atspaUsd-intu? uusidavusius viduti- 
m. nerodo? -arba niuose amžiuose užmuryjimus 

i žmonių i klosztoru ir
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Lietuvniku
bažnycziu sienas. Lygiu bil
du augsztai. akyvi yra sūri n-

mirimų-vertu sziek tiek, 
kite žinę Kenan‘ui“.

duo- mos,sziu Szventu: dabar dasides dvi 
koplycz.i isz szaliu, per tai ruimas 
bažnyezios pasididins, ir mažiausia 
tūkstantis žmonių galės sutilpti i 
vidų bažnyezios daugiaus, neg pir- 

llisžkiai arkyvai turi sav yje ' ,na, jiomis jau nereikės ant oro s(o- 
. dokumentu dar nuo senesnes ga į veti.

Malonu buvo klausysi, kaip visi 
i vienu balsu nutarė: Keikia padinti, 
(luosime piningus, ^mokėsimo nuo 
mar<ro“. m

Dieve duok tiktai Kerus metus, 
< t • • vkali javai užderėtu, tai lengviau bu- 

Zasztailtas, \ ii- tu jiemis iszrinkti piningus ant Kop-
lyeziu. Parapijonys. L ūbavo, Kal-;įjnjja naujų žvaigždę ant savo! — 
varijos pavieezio, pataisę bažnyezių, paparczi0 galina. , l’ijojf

imate, kad klebonija jrrhiva, 17 d. i t i v -i • • 1 l-i,..K— Londono iaikraszcziai i kui u 
raszo, jogei maisztas studentu ris.
kareiviszkos akademijos Pe- —- Rasztavojimai Studentu 
terburge ir kalnakasykliniame Peterburgedr kituos«* iryiestu.o-

džiu kuningaikszcziu Lietuvos 
ir karai ū Lenkijos,, origina- 
liszkos, su tikrais paraszais ir

niuje, turi surinkęs isz visu 
krasztu Lietuvos d angy bias

turi nežinomus dar veikalus ■ njui pabaigti.
prof. Vilniaus universiteto ‘ Jungtu*.
Jlomolįckio, palytiiiczius isto-j'.*. ------______________...

, ■ rij4 karaliszkos. koplyczios f \
prie \ ii niaus katedros“.

Troksztame, idant tie iždai 
kuo veikiausiai atsivertu del fra

• • i - . • • . i ' i ' • • . , Lvisuomeniszkos žinios. 1 me sekanczių žinę isz p. Geor-

G

i

3- •J

ti, tai nors? nu-
■A

tos balsingiausios piktadejy 
tęs“.

valstijų per nes, nmtyha ir gimines 
Tokiu budu vena M a skaloje.

ant savo! stė Sieged i n, l ugn
ie pakartas žmogus,

: bei giriniame institute dar vis se Rusijos vis kas-dbm (lidi- 
didinasi ir vis daugiaus asabu naši. visi universitetai wra 

: tampa surasztav ota. Caras su susibūrę priesz valdžių. Pu-

200 studentu buvo atėję 
(2 d. Balandžio)/ vie-

Oi.

T

‘ n

■*<

si

A

savo straipsniiffOse sekanczių' pinto balandžio nur 
akyvų žinę: , tūry“: “Gyvai likus

Uždraudimas-v/rto/in^Cvo- niai po Yakutsko 
kiszkos kalbos ^Latvijos/ su- tape sudyjami kari 
duose padare dideli sufniszimų (by court martial), 
kalbu. Diduomene :

yra taipo- » ■

as
žasties.

be tiesos nanczios isz Brazil i j 
žmonių i apgynimo, kaltinami užgink- noja, 

baltiszku provincijų visiszkai luotų pasiprieszinimų/ 
mažai supranta rusiszkų kai- valdžių, ir visi likosi >

— Paskiausios žinios, atei- rasztavotu Mas 
, perka- sudyjami, kaip* 

gyvenimas toje revolucijofaic.iiai.

• i <•, 
bus ,lMį

■1

džia rūpinasi a
• * • •keturioli- rengia pirmutinius republikt

univer- a

s, tape prasudyti į kurie nusiduos, ateinantyjv 
ant. viso amžiaus;' rugsėjo menesyje..

* I

e dvi moteriszkes, - Puikusis laivas „Uity-cf 
isti i kasyklas ant Paris“, plaukdamas isz New 

siszneketi su mokintais sudžio-j 15 metu; keturi vaikai ir mer- Yorko i Anglija, tape baisio
mis, kurie nemoka kitu kalbu gaites, ; neturintiejie *1 m. gai sukrėstas • trūkimu katilo 
apart savo rusiszkos. \ ienas amžiaus, prasudyti i katorga ir vienoje valandoje likosi be

<?•

turi bus miiikszcziaus

jann v išimtinos 
žiamese

prisiegos, prasze pavelyjimo pų)C nusiusti i arktiszkus kai- 
jam 
prie

0; K

. mus -Verhoyansk ir Sredni j dėns, 
i Kolynsk, „tolymiausios vietos laivu
■ Yakutsko“. Szitas sūdo nuo- to\vn, 
.sprendis, Peterburgo oficia- tonu

su dviem dukstancziai?

žinoma
džioš esu atsiuneziami czion iszidavadu ,,nepaprasto

Kruni. Szeszesdeszimts septy
ni studentai Charkovo univer
siteto yra surasztavoti ir vie- 
uuolika iszguiti. M-inysteris 
Tautos apszvietimo ; Delanov 
nepriėmė universiteto studen
tu peticijos, kurioje jie reika-

iris“ buvo tavo numažinimo užmokesezio

H

v r
t J

«

■ ’■

■■

H

J J V. ,,V Oi J

minksz-!greieziausiu laivu; 
tumo“ sudžiu! Adenas isz pa-1 loneje jis plaukt 110 — 452 naikinimo apsunkinimo istoji-

17 d. Kovo pai-api jonys vietines, 
bažnyezios nusprendė ant suėjimo 
padidint bažnyezių. I kszimdoik la
bai spaudo bažnyczioje, per anksztu- 
mų, daugelis žmonių da turėjo tau- n
ko stovėti už duriu laike, aukos Mi- likt mcginkit padaryti musu

i žmonių, isz mo 
ant kuriu nei vienas nenukentėjo. tu. 

gro- i Ant laimes’oras buvo gražus, i stu

pirm užnarinimo ant kak-1 virszuni tūkstanti
| lo virves, laszydama

atsisveikinanczių
savo draugams

Mes nesibijomc smerties,, kęsti.
Pareina žinios

greito
zimtai- nekantriu 
usirinke 2 d. Ba- v
•ėjo traukti i mi
nis, vienbk palici- 

isz Pana- ja užklupo juos ir 175 suhtsz-

€

v

Ą

i,

i.



Vienybe
vojo. Trys šzimtus Techno 
logiszko Instituto", daugelis 
mokintiniu Girines Tszkalos ir 
Medikiszkos Akademijos tape 
surasztavati už dalyvumą prie 
tu sairinkimu.

Telegramas isz Berlyno 
pranesza apie apgarsinimą 

‘kningutes „Hegoes - what 
kurios autoriumi esąs 

' pats ciecorius Viliamas. To
ji kningute parodo, jogei au 
torius gilai pažinsta {visokius 
reikalus. Pasakojama, būtent

prekybą niekas negali sulai

pariame. Jo harem‘e yra szią- 
dien 1600 vergiu, kuriu užlai
kymas kasztuoja milžiniszkus 
piningus“. •

— Palicija atrado caro rū
muose Gatszinoje dinamitą.

-- Balti ihoroje lenku parapijoje 
maisztas. Ne’kursai lenkiszkas ku- 
ningas, Maršzahnvicįj, neseniai pribu
vęs isz Lenkijos, norėjo varu iš
veržti ant kun. Radavycziaus vįęios, 
palaikomas keleto savo*, sėbru, i pa
tingai moterių. Visi tape suimti pa- 
licijosn Dailę garbę lenkai ig:s 
Czioa Amerikoje tolcais pasielgi
mais. Negalim pavydėti mes jiems-

Tarp suimtu studentu randasi 
kunigaiksztis • Viazemskij ir 
sūnūs buvusio justicijos mi- 
nysterio, Nabokof; Velasnes 
žinios, ateinanezios isz Peter-

Isz Rusijos pnrnesza telogra- 
pas žinę, būtent Dblanof, minysteris 
Tautiszkos Apszvais.ds ir garsusis 
prof Mendeliejef atsitraukę nuo 
savo urėdu.

je esti pats ciecorius, kancleris 
Von Caprivi ir gen. Du Ve'r- 
mois, minysteris kares, sutarė 
susidraugavoti su socijalistais 
ir buk ciecorius priėmęs soči- 
jalistiszkas teorijas Lassalle‘o 
ir Taine‘o.; szne'kąma, buk cie 
corius tokiu kėlu turis vilti 
iszgelbeti griuvau ežius tronus 
Europos. Toji' kningute pa
dare didi sujudimą protu.

— ldaho‘s, teritorija tape

Mare Radzevycziute^
Nežiūrint ant * pusėtinai dažnukeblumą reikalu Rusijoje.

Caras serga. Projektas suru
sinimo Suomijos (E inland i jos) | letristiszkoje rasztlavoje mote- 

- mažai randasi 
, rasztuose kuriu

Visi Rusijbs iszsi veržtu ant pavirsziaus ne-
jimą toje žiameje. 
yra lauk lamas, 
universitetai

b tunas. ^Prie skaitlaus tu isz 
siteto užpuolę ant virszininko" rinktųjų priguli 'musu 
Peterburgo paliciios, Gresser‘o! gente, Ma.e Rmlzevy

univei
vien
bute,.

numalszinimo susiburusios
jaunuomenes, apsiėjo su juomi igijo toki dideli skaitlu akai-

ori gi nails'/, k ūmo ir
O O

— Londono iaikrasztis
News“ pranesza se- 

kanezius akyvus daigtus apie 
prekystę moterimis Turkijoje: 
„Nežiūrint ant pavirszutinisz- 
ko panaikinimo vergystes « •• • i 1 i
dasi ant placzios papėdės pre
kyste moteriifiis; jos yra tik
rais vergais tenai. Konstan

ju, kurie superka 
jaunas ir gražiau moteris ir už 
daro jas i ipatingus namus;tarp 
to tavoro randasi abissnkos, 
czerkęsesjr ni^eres. Pirmu
tiniu yra mažiausiai, kadangi 
jos su vargu iszkenczia Kon- 
stantinopolo orą. Preke ju 
yra * §31$O - 800 už vieną. 
Daugiausiai randasi czerkesiu, 
už kurias moka po §200 - 800, 
žiūrint pagal jaunumą, gražu
mą, gabumus muzikoje ir t. t.

žiuri vergę ir tada jau eina 
derėjimas ir pardoczke. Nige- 
res yra pigiausios, kasztuoja 
$80 -* 200 viena.

tas ant grindų ir suspardytas geriausi už visaS'V apysakas, 
studentu. .Caras esąs lubaij iszejusidsisz po phil|siiosvlenku 
nepakajingas del tokio įub- rasztiniukiu. Mušti rašytiniu- 
ruzdimo studentu ir noris už-Įkeje yra. kas žin k;įs. vyriszko. 
dengti visas augsztasias mok ! Ji ne moka siausti savo apy- 
slainias ant vienu metu. t'szia grali; 

lai jie atsi-

rimą kongreso, busianti 
salos Ellis Island.

• žymi toki

nieko ten
kos organizacijos labai ruo-I 
sziasi del pakelinio 1 d. Gegužį 
meno * dideles demons^raci 
visose vietose Su v. Vai., 
lyke 8 adynu darbo dienos.

Korespondentus Lz Peteri
go paduoda tokią žinę i Lbidono maį Rygoje, O paskui Ąnieri- 
iaikraszpzius: „Valsczionys kyla Ria- koje — nevat tokios^ apysto 
zaniaus rtjdyboje ir kraujas jau tapo / . . , . . ,x \ .. . c. vose randasi toki įstabus pa-pralietas. Agitacija platinasi buo- .. . - . , . 1
mu žiameje (Finlandiioje) ir Len- Smaliniai pa\ eikslai, Žmogys-

nyto - viskas liejasi isz Suir

Nevat apysakose, regia m ai 
Į pramanytose, kaip antai ,,/M- 
iartj i/ zgliszcža^ — atsitiki 
mai Rygoje, o paskui Ąnieri-

ki joje. Žandarai ir 'kazokei lape jau tOS SU tokiais ipat’.llgais Į)0
nusiusti del numalszinimo maiszlo. 
Sujudėjimas yra baisus. Visi sim- 
patizovoja su studen ais,-‘.

— Isz. Berlyno praneš a Londono 
iaikraszcziams,būtent buvo pasikese- 
jinias ant gyvasties Caro, vienok jo
kiu iszgalu apie tą dalyką nepaaisz-

Bjaurią tą kiną.

szirdgelos, nenusidavimu ir

to visko, jogei noringai neto.- 
myji ant to,* kas nesutinka siu 
paprastąja logika, •

Ipatybe didelu gabumu

-- ———-.X-.
žinomu yra*uzmesti ant po- 
pięros tikt keletą taszku, ir isz 
toįjau apsiskriedžia kupinas 
pobūdis. —~ Radzevycziute tu
ri tąji gabumą ant apysakines 
dirvos. Paszaliniai padmRkd. 
kurie mažai, arba visiszkai 
neturį iplaukimo ant sroves 
besipletojanczio apysakoj isz 
po plunksnos „Dievaiczio“ au- 
torkos iszeina stebuklingai’ 
margi, norint susideda isz kela- 
to taszku.. . Galinga yra Ra
dzevycziute pibszime paveik
slu kaimiszko gyvenimo žmo
nių savo numylėtosios Žemai
ti jos, kurios tikra duktė r e 
ji yra, kurią taip pažinsta ir 
myli, kaip tikt gera duktė sa- 
vounotyna ifiyleti tikt gali .. , 
Radzevycziute, kaipo tautiszka 
rasztininke, neturi sau lygios 
lenkiszkoje ^rasztlavoje. To
kia tautiszka apysaka yra jos’ 
„Szary* Įirocli“ ir tai yra apy
saka tos veisles, kurią ir ap- 
szvieszcziausias ir praseziokas 
su pasimėgimu skaitys; abuodu 
be skait.ydamu aszaras savo 
szluostys - ne del romantiszku 
jausmu, bet dėlto, jogei raszy 
toja tikrybe, prasty be ir pa
stebėtinu ipatingumu savo 
didvyriu, užgauna silpniausįas. 
dirksnis musu du^zios. Ipa- 
tinga perdem, neprisilaiko ji 
-paseiiejusi-m. taku apysąkiniu 
romanu ir einą, jeigu galima 
taip iszsitarti, per tyrą, sau
godama tikt savo kela rudi
ne žvaigžde. . ■

Nenorime raszyti,’czion ra-, 
sztlaviszku studijų apie Ra- 
dzevycziutę, piesziame tikt ant 
greito trumpą žinutę apie ją - 
ne viską, ką ji yra parasziilsi 
.esame skaitę, vienok ir isz to, 
ką perskaitome, esame persi- 
kanoja, jogei tai yra taip lie
pa prast as, taip i patingas, sa- 
vistovis gubumas, prie kurio 
nieko svetimo neprilipo J ga
na perskaityti vieną apysaką 
jos, idant isz karto pajusti, su 
kuomi turi reikalą.. . 1

Mare Radzevycziute yra dar 
jauna moteriszke; gyvena sa
vo dvarelyje Žemaitijoje, ma-



pininguo-

das nesi reale

turtu Rotselii Id u.

mas
iugi< kuomet szitie

vietos jimais padavimu ir senovystės
veisle mantoeziu joje.

del mokslo?

rankose: pininguocziu. mažai

cu kriaus

Jokūbas Kugger — apie kuri

v i austas isz tu tyrinėjimu bu
vo atliktas per p^falcott 
Williams isz Philadelphijos,

tie turtingi .rymenai palygi
nant su szios dienos anglais ir 
amerikonais. ,

Turtingasis Crassus paliko

riose dalyse svieto, kūomet 
vis nauji rankiai lobi no Tau-i

J dues, idant mokintas Craw • 
> J ford turėtu progą savo tyrinę-

tokia tik 4 amerikoniszki cen
tai4. Tie 20U milijonu turėjo 
tikt vos 8 milijonus dorelu 
vertumo. Turtingasis Palias

turėjo net Iv 
milijonu dorelu turtu.

Viduriniuose amžiuose1 skai
toma buvo turinti ^milijoną 
svaru sterlingu už labai' Jur-

Reikia . stebetiesi, kuomet 
> imame, palyginti mantoezius 

(bagoczius) senesniu laiku su 
musu ponais. Apart anglisz-

dorelu — Carrett'ai, Vau 
derbillai, GouldTi, Honting- 
ton‘ai, Leland‘ai,. Stanfordhii, 
Mitchelbai Vil)ard‘ai ir kaip

i jiems niekas nei nepavydi. 
Mums nerudi czion apie tai,

i patingai pakreipti akis 
nes (Smithsonian Institution), musu mokintu viengenczįu.

jam savo įžd4^(skarbi0: turiu 
Augsburge audeklininką, ku-

reikia tikt trijų generacijų, 
idant mantoezius taptų vagim, 
neiszsipilde ant Astoriu; jie 
lobo ir lobo, ijr elgesi taip, jo-

istas ir lietos vyras! Po užžiura irednes Dr. J. M. 
dvą, pakol bus užves- I Crawford, neseniai paskirtas

prakaito nuskriaudžiamu dar- tai Vienok praneszimas sekre- szventimą mokslui, mies nori- 
bi ninku. Szitos veisles man (toriaus Smithsoniszkos Ired-me 
toeziais vra karatus plieno

m i as Afrikos ir

antai brolai hoykaiellei ei, 
kurie per sumonoĮiolavojimą 
prekybos kerosino įgijo su

mugu tautu, 
. Lietuvos. T

kels Ameriko- mitau valdikį neyra kureziaįsu p. Crawfordku, 
i vienas isz ju ir del reikalu mokslo. Toji J- jam medegą apie

-
i — norim'kuris aplanke sziaurinias žia- 

tikt j tikt priminti, jogei tokie žino 
turtai; nes abelnai yra nenauding
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Vienybe

J

Skaisti saule žemę szihlo,

Gėdinimas Rusijos
' ISOK1 cLS JllviU* t/cllll til uMUclX v Lai KUO

•hipis ir tai pagal taktų smar-', geriausiai ir’rezultatu iszejo —

tose • A a
Ameri kos.

siness“ po visas Su v. Valsti
jas, i veda ji jau ir Europoje.

Lietuvos,, ne kad szelpdami savo iszradimuose kuo geriau*, 
kokius aprusintojus, kurie tikt (šiai žmonėms iszrodyti, kode-

sigaili jokiu kasztu del apgar
sinimo veikalu savo fcųnariu. 
Tokiu bud u ir platus svietas

šiai per telautc 
t i galima isžfg e 1 ėž i n k e 1 d v m - i u ose, > 

ir tt. liųętus i jų

kit. . ! \ ienas, mokantis raszyti, gali; džiausiąs
Kadangi su tuomi užsidirba 

szaunus piningai, tai akcijines 
draugystes, iszideta tai i ,,15u •

Kožnų paiszelu arba'plun* 
Lokomotyvą pradeda krutėti,1 ksna padarytų vienoje vietoje 
garlaivis plaukti'ir tt. ženklų telautograplias kuo

Iszrastojai daro didelu pi-. tikriausiai risavoja kitoje, ati 
Dingus- ir nenori ju parduoti. ■ tolintoje, vietoje.
Atiduoda ant nuomo viso Jau septyni metai tam at 
kieiiH gudri ncziams 
nius piningus.
tos maszi imitės pradeda, iine*1 nenusidavusiu tardymu užme

v i so
UŽ szau- igalos užėjo prof, Gray ant tos Geram1 laiko javus soti.

Ne tikt kad mislies, \ ienok po kėlu metu 'darbuos1 prhslenk szeszios dienos,

lisikiszti i dalykus, kurie pa
lyti Visa žmogiia, kultūra ir

Nauda toji butu mokinanczios. 
didesne,

dien atkreipė ant savęs akis j žveriszkus pasielgimus uredi-

Ant, ir niiszkai sužalavo, 
Sodnai rodo žiedus savo.
Ir pauksztelai cziulba, gieda: 
Kur pažvelgsi, graži reda. * 
O ant dirvų žmones dirba, 
Kiekviena skubinas, kad pirma

1 .Mo tas mdiM

Ilsias septintoj4 kiekvienas.
. 1HS7 >n. ' ■ J.

reze n t a n t a i/ E u ropos v ai s t i j u 
daro konferencijas ir- rodąs 
del apgynimo Afrikos juodų
jų vergu, ar-gi jau ,,ljaltiejie 
vergai“ turi mažesnias tiesas 
ant' visuętino užsistojimo? 
Kuomet visas svietas delnais

* J

ploja isz priežasties prancū
zu isikisziino prieszais karalu 
IhiliomeyV, kuris ant placzios 
papėdės taupoj a 'skerdimų 

- vargu,ar-gi vaitojimai i’rskun-

cigaretai, cukerkos
ir tt. Su szitais iszradimais
daug uždirba iszrastojai, tode laužo galvas amerikonai; sztai (;f)es, žiemų pegaleje 
Iri vis stengiasi padaryti naU neseniai mokintas Gray (isz staigu ūmai pasikėlę 
jus, idant turėti vis didesni Illinois), iszrastojas pirmuti S^vo galę jau, parode

Taigi amerikonai pasinaudosį Žiema baigias. Orrfs szilsta; 
Pamaželusniegas tirpsta.

tyvii, už- telautograplias. • Jis susideda 
esanezios isz dvieju, vienokiu prietaisu,

nepasieke tokio augszto laipto apdovanojo svietų nauju isž-. ' an(luo piaeziai krantus plauna, 
tobulystes, kaip kad Suvieny- radimu, taip vadinamu vjsk‘i/au,,u1 .

f)(tphu. , ' Pievas, laukus apkelavo;
Kaip telephonas perduoda j Tiltus isznesze, iszgriove, 
atll ausiai klausančiojo jo Daug gyvenimu applove. •» .

> kitu, 
padaryta maža spaudos* ma- 
szinaite, kuri būdama paleista je valandoje 
i veiklumų, apdovanoja an

tiena deT raszymo, antra del raszeme musu laikrasztyję

paslėpta jose skrynute ima tro — tekniszkiems tardy- 
žaisti (grajiti) visokias melo- mamų. Jam Nusidavė tai kuo

su, isz kuriu, įmetus per tam ir Europos akyvumu ir jų isz
tikrų plyszi piningų, iszsikisza mokysus niekniekiais dafyti , ,)iervn kauburėliu plinka: 

korteles ’ piningų. Niekam žiema nebpatinka.
. i . i • Sziltas oras atsiranda: niekniekius „ .

Delto-gi savistoviai ąųnariai 
parlamento nepristojo ant pa- 
žiūru p. Smitli‘o ir, .kaip m u 

(su skaitytojams yra jau žino
ma, sukvietė susirinkimų i

tas protestasojimas priesz ru- 
siszkajų valdžių. ^Sutartoji re- 
zolucija tape paduota anglisz- 

i kai valdžiai, idant per savo 
ambasadorių Peterburge už-

plunksnų arba paiszeli, galas'.-rusiszkuju uredininku tojo 
kurio yra - priveržtas prie Dievo ‘ užmirsztoje szalyje. 
dvieju plonu dratelu, apvy-i Nužudymas mokintojos Na- 
niotu szilkiniais siūlais ir' ra- deždos Saidos ir profesorienes 
szo, kų'jis nori. Toje paežio- JVIares Kovalevskienes uždegė 

kita prietaisa, 'szirdis abiejuose pasriecziuose. 
už szimtu mylu, perraszineja Sudrėbėjo Amerika, nudiegė 
jo rasztų. Del tokio raszymo sz i rd i nevat atszalusiems su-i 

maža dovanele — cukierka ir nereikia jokio įpratimo. Kiek-’nams Albijono, ir sztai di-
1 Anglijos vyras, p. 

pats, be kito pagalbos,? savo į Gladstotone, ine.sza i parlamen 
tų interpelacijų. Pirmutinis, 
lordas skarbo, p. Smith, iszsi- 

------- tarė isz tos priežasties, būtent 
3. , angliszkoji valdžia szirdyje 

’savo esanti dalyvu ir simpati- 
zavoja su ineszimu p. Gladsto
ne^, vienok negalinti kisztiesi 

’ i naminius reikalus svetimos 
valdžios, ir isz tos priežasties 
tasai užmanymas tape atidė
tas, nors draugai Gladstone‘0 ' O s

nnr e.) i 4*/a t c»4-i

Parlament p. Crawford‘ų pa- elektriszkos lampos. Iszras-

mes iszrado puikius modelus paties balsų, taip pat, su pa- .Nieks užgaut jų nebedrinsta: 
gariniu maszinu. • Iszrasta gelba drato ir naujai iszrasto ,xas l>a“dytu, tuo nuskenstu. 

czian mažutelai garlaiviai, 10 prietaiso, telautograplias uz- ■. > ... . .
komotyvai (engiąs) ir tt., ku- jj-.iszo rasztų autoriaus. lasai Ir isz ju nevienH ipyk<b / 
riuos padaro isz brangiu nau- telautograplias nepasikakdina. yes smarkiausia upe liko: 
giu (metalu), kaip antai, isz dar ant^vieno užraszinejimo; Tvoras laužo, pievas plauna 
aukso ir sidabro, ir kuriu ap- 'visokius paisziųjus ir, risavo-; Irgi smiltimis apkrauna, 
darymas yra nepaprastai pui- nias, kaip antai’vietinius nelai- \ l vanduo senka,
-» \t «. t• i. • • • 1 i - • i • i Strautai džiuna, upe menkakas. Jlažytias tas maszinai- imas, parodas ir kuo tt.geri au-1, . \

persius-1 " J 
vietos i

Ar gi isz tikro civilizavo-

i



Lietu vniku

urie

mis

Plymouth, 3.IV.90

ĮSU!

ima

Isz lietnvisztii flirvn 
Amerikoje.

mios
sztai

.\ 1 argi 
lirolams 
laikotesi

vis
m e
viszkus lai kraszczius, kuriuose
kvepia/ryna lietuviszka kai-

isz oro k u 
kitas kuras 
ka degusius

kaltelais, iffatingai su pone 
Saida. • Del mus tasai susirin
kimas Hyde* Parke* turi didelę 
svarumų, kadangi ten sutarto
je rezolueijoje atsispindi paž- 
valgos ant dalyko skaitlingos 
dalies
Svarba jo įgauna 
vertybę, kadangi 
pareikalavimu 
srauniausias Am 
vyras, p. Gladstone.

Ar tasai rėikalavymas pa
lengvins likimų nelaimingu 
iszguitiniu — galime tiketiesi, 
nes
geda akis pakelti pi 
ropų.i

Pridurti dar turime, jogei 
daugelis angliszku rasztinm 
k u tariasi uždėti naujų lai k ra- 
szti del iszaiszkinimo viduri
niu Rusijos prietikiu, i pati n-

; Lietuviai myli savo Ve
sk ų kalbų, oszalinasi nuo 
laikraszczio, kuris m tisu

gyvac/au 
bjaui 
sutvėrimas kartais turi suval
gyti, bet kų-gi padarysi bie- 
dnas žmogus, tavęs juk niekas 
nei neklausia, ar patinka tau 
tas paszaras ar ne pusk./sako, 
žalty, ir gana! /

■ Vienok tokiuose užmacziuo- 
8e kartais ir dideli daiktai

negales paveržti 
lietuvio.

Iszluksztęti /visas' iežgalas

gai Liberijos. užmanymas 
tas tape pirmiausiai palytėtas 
per garsu j i Amerikos publi
cistų ii/kelauninkų. po Sibert- 
ja p. George Kenan‘ų, kurio 
rųsžtai, garsinami men esi ny j e 
,,Century“, taip dideli ispudi, 
kaip Suv. Valst. taip ir Ang
lijoje, gra padarę.

Kad tas gražus užmanymas 
kuo veikiausiai įsikūnytu!

Hazletoū (Korespondecija 
„ V i e n y bes“.) S u b r u zd e j u s

pusėje pasaulės palojcuojan 
tiems ir nepalokuojantiems, 
taradaikuojantiems, burn įjo
jantiems, žodžiu sakant, visu 
veislu ,žiojantiems“ žmogpa-

Vaisiai ilgu metu sunkaus 
; galvos laužymo susiformav ojo 
fsmageiJneje musu didžiavyrio 

jau i apskriczių teorijų, ir 
trumpame laike svietas isz 

i“ turės uždai- 
kas tame. jogei

Per praeiti d v i sau vai ti pri 
siejo man važinėti i Waterbu 
ry, Union City, Carbondale ii 
Pernešt City del klausymo isz 

ines

up man 
teko girdėti nuo iszmintingu o o
brolu Lietuviu, virsz minavo- 
tose vietoje gyvenaneziu, labai 
genejosi. Taigi vėl džiaugiuo-

teorijos neyra mano galėjo, 
pasikakd/iti turiu tikt ant ne 
kuriu- jos akyviausiu vietų, 

jzkinimo kuinu, 
ginezo bus už 

tori jos toblycziu 
}ietuviniiikui. Nu gi, stipry- 
kiesi, skaitytojau. Du daigtu 
tau pranesziu sziųdien.. Musu 
gudragalvisjdarode, kaip du
syk du-keturi, 
karszti gauna 
plytiniu pecziu, deganeziu ant 
saules ir savo kuru gaunaneziu

Mahanoy‘iszkę, ir visus mus 
carui vis tik bus giieszjlinkua apszvicczia. 

iesz

padyvu 
nuoti.
musiszkis inokslinczitys,' ilgus 
metus betyrinėdamas tų ji 
szaunuji dangiszkų szviesalų, 
patemyjo jame' tokias ipaty- 
bins, kancelariszkas apskelbi
mas kuriu turės ragožiumi 
nuversti visas iszgalas szios ga
dynes astronomu. O toji teo
rija yra tokia lengva del su
pratimo, jogei dyvytiesi reikia, 
kaip tai niekam i puodynę ne- 
atsirabazdino mislis dasiprotf/ 
jimo. Taip tai, nedidelis da- 
dykas atrasti Amerikų, vyniok 
prim Kolumbo niekas Lai ne-, 

idasi protėjo. Ir gerinus, nes

pažinties ve 
kaip reikiant tų dalykų 
kati. Visur sziųdien Lietuviai I ,n:U 
nebesisarmatinasi savo sznek 
tos, kurių i 
brangiausių 
nes Lietuvos. Nors kur nekur 
randasi musu brolis Lietinis 
apsitemdinęs lenkiszka dya<e, 
vienok laikui beganjh ir tie 

susipratę grižsz 
/uos ir įos kal

kiniuose musu te 
\ yniszka kalba vra^sudarkvt;
... 7 1 • . • * •
įvairiais praszaliecziu žodžiai- 
beje: lenkiszkais, žydiszkai* 
angliškais, vienu žodžiu mu 
tinys.‘ -Czionai Amerikoj 
sziųdien mes turime laikrasz 

ios kalb

prie savo
j bos, kurių'' iszsinesze isz Lie
ptu vos. Vienu žodžiu sukant, 
. neiszpasakomas džiaugsmas

b r oi ai Lietuvai gy- 
tarp daug įvairiu

rija aej’oiitu 
kito, tikt ant gilu versmui, pa 
semtu isz padėjimu, pama 
tuoja musu namieszertasis gu 
drinezius principus savo g 
mokintu teorij.11 del gar 
Lietuvo*, o ir savo taipogi 

į-neužilgo skiltys Saule/ ( 
•žinia tikt katros- Prięt. R< 
! isz anksto nusamdytos, urna- 
hue laike atsivežę, paskles 
sz v i esybes spindules po visų 
tamsę pašaulę./ Duok Dievy, 

| kad tie spindulai dar gėriai vĮs 
liszbadyti akis nekuriems mu- 
įsu galvoęžiams, nes tada puse 
pasviecžio iszsigelbetu nuo 
gaujos nereikalingu paiku

isz oro. • lasas .
ras, kaip kožnas 

pirmutines sudegdamas palii
pavyzdyje dzindru, kurios, sa 
vo laiku krinta isz tu saule 

ir pecziu ir atsiduria vėl ore
Ziamegi, belakstydama p< 
orų, kartais užduoda joms riu 

; lincziaus (tuomi tarpu sekre- ksų su savo sparnu, ir tad; 
(toriaus minėtosios kancelari biednosios dzinros 
įjos) moksliszkas teorijas apie !turi 
į saulę urbi et urbi apskelbti 
į Ne apie ųnųjų Mahanoy‘< 
i Saule, bet apie kita, kuri ii

kalbų darko taradaikiszkai ii 
žargoniszkai. Žinoma, ne 
kuriems musu

I

1 Diegusiems tar 
‘gorius, p radžio

noksta žmonių smagenyiyi.ose 
Taip, antai, pas mus tiku isi 
taisiusioji, vis isz
Jlidybes moksliszku žvaigž 
džiu „kancelarija“, pasistatė 
sau už rnieri susistiebusiai 

gliszkos draugijos, iszžiodinusiai isz padyvu z 
dar didesnę sas gaujai žinomo musu moks 
u tokiu pat 

atsiszauke 
lijos lietos

Lietuvos literatiszka kalba t 
turi būti viena del \ isos Lit*- 
tuvos, jei mes nuoširdžiai 
mylime savo tevyfrę. Jeigu 
mes raszytumeme kažnas pagal 

tarmę ( pro vi ncio>m Už
tai labai daiig kalbu 

y' *- 1

;4u, bej(*: ^^ounaitiszka, 
sau laiko už4\isu-. ^^ittuliszJva^įfakeniszka, \ ii 

niszka, TžukiLzka, kapsiszka 
ir t^Li) nei viena m-butu lie- 
Luv iszka. Užtadgi raszt i niū
kus, kuris prisilaiko sa\ o tar
mes, nėra Lietuvos mylėtoju 
liet jos darkytoju. Juk \’iesz 
pats Dievas mums prisakė 
idant mylėtume savo tėvų ii 
motynų. Taigi mylėdami sa 
\o viena motynų Lietuva, my 

diekime ir jos kalbų.
Perskaitykime „Varpų“ ar

tautu ir szneku irgi daug kal
bu mokėdami, prisilaiko savo 
lietuviszkosios kailis, kurios 
niekados neiszsižadi 
aeziu visienfs tiems 
Lietuviams 
Lietuviais 
tokiais ant amžiik noriti* Iii 
Mokėkime daug kalbu, 

sulos savosios- prisilaikv 
ir skai

jau žinoma 
kraijsty tiesi isz 
vietos ir krinta

tau ir

11
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ba „Ūkininką“ o pamatysime, 
jog tuodu laikraszcziu rūpina
si apie grynumą lietuviszkos 
kalbos. Ir mes tame dalyke 
jauskime, idant nuo savo bro- 
lu, Lietuvoje gyvenancziu, 
nesitolinti. Labai jauskime, 
kad mums, Amerikoje gyve
nant, musu kalba nepasidarytu 
žargonu Lietu v isz kasios kai-’ 
bos. Juk gražesnis yra rūbas 
dailus jr sveikas nei^ipdriskęs 
ir dar sulopytas. Jeigu koki 
žodi lietuviszką randate, kurio 
dar nesuprantate, tai pasi
klauskite kito brolo apszvies- 
tesnio, kuris tame dalyke už
ganą padaryk,, o jei kokioje 
vietoje neį vienas isz jusu ne
suprastu kokiu žodžiu lietu- 
viszku, tai atsiszaukite i „Vie 
nybę“, nes ji tada savo stiap- 
sniuose paaiszkins. Tokiu 
budu iszmoksime tikrai savo 
kalbą. Svetimas kalbas gali
me iszmokti, kodelgi savo ne
turime prasimokinti ?

Apie tą dalyką sujsavo |)ro- 
lais Lietuviais pasznėkejęs, 
turiu praneszti, jog ant lietu
viszkos bažnyczios, Plymouthe 
statomos, apturėjau paauka- 
vimus nuo sekancziu brolu: 
isz Hazletono p. Leonas Gre 
tonis—$loo, isz Peterburgo p. 
Juozas Zauka—8-rubiną.

Isz visokiu laikrasz-
! ežiu.

Ragainėje iszeinantis „Var
pas“ sekaneziai nutarią miįsu 
MahanoyTszkę „Saulę“:

Ir del manęs praszvito saule., Tik 
ne ta, kuri mums rodo, kada.*... Val
gyti pusry ežius, pietus, arba kada 
laikas.. . ilsėtis — ne, tik ta ameri
kine „Saule.“ Sulaukiau ir jos nu
meti. Na, „Vienybe“ tu raszai apie 
„Saulę,“ minėdama visokius palai
minimus, o dabar ir apie tavę pasi- 
skaitysiu! Vienok turėjau labai nu
sistebėti, neradęs „Saulėje“ ne tik 
plūdimą ant „Vienybes,“ bet da už- 
temyjau vieną žinią paimta isz to 
laikraszczio su paminėjimu jo vardo. 
Kas tai butu? Tur liut iszsipilde 
„Saules“ galvoje padėtas paras: hap- 
szviesk mus Dieve. Teisybe, turiu 
tik vieną numeri, kuris gali būti lyg 

iszskira, vienok ir to gana del pri
vertimo įminęs prisipažinti, kad bu
vau nevisai teisingos nuomones apie 
„Saulę:“ man rodėsi, kad „Saule“ 
be balniu, tai jau ne „Saule“. O 
sztai lyg tyczia turiu numeti be jo
kiu barniu. Dieve duok, idant visa
dos tiktai taip klyseziau! ' *

Man besistebint, užėjo pas manę .l’lkoję apie tai Į)
Susiedas lenkas, kuris apart reikalin
giausiu del ptaktiszko žmogaus žo
džiu.,*iherga“, “myliu“ ir.... da vie
no, lietuviszkai visai nesupranta. Dyr 
stelejęs ant paskutinio „Saules“ pu
slapio, pradėjo skaityti ir suszuko: 
„asz ežia suprantu!.... kaip ta liętu- 
v«szka kalba panaszi i lenkta .ką... 
na, o tu, susiėdė, man vis sakiai, kad 
lietuviszką kalba kas kits, o lenkisz
ka vėl kas-kits... aha! tai Czia tur 
but ta „Unija4’4, kuri ketino anuomet 
iszeiti Amerikoje pusiau lietuviszkai 
o pusiau lenkiszkai?“ klauso Susie
das, skaitydamas tolinus. Tikrai ma- 
no Susiedas nemato „Unijos“, tik szi 
tą apie ją girdėjo, vienok savo už- 
klausymu, beskabant „Saulę,“ paro- 
daneziu, kokią kalbą vartoja „lietu- 
viszkas“ laikrasztis, taip mene sugė
dino, kad pats nežinojau, ką atsą- 

Margumynai.
— Penkesdeszimtis metu 

tam atgal os niekas dar Ame 
vadinamuo

sius milijonierius nieko negir
dėjo. 100.000 dorelu tuomet 
skaitėsi turtu,- apie koki tikt 
didžiausi pramonininkai sap 
navo 
kus, radosi vienatinis žmogus, 
valdantis 5 milijonus; sziądien 
jau tokiu tūzu randasi dau
gybes visuose kampuose Ame
rikos. Dvideszimtis metu at- 
galos Cornelius Vanderbilt 
turėjo jau 40 mil., sūnus jo, 
Viliamas, padarė su tuomi 182 
mil. — sziądien, praslinkus 
penkiems metams jam mirus, 
gimine valdo 250 mil. dorelu. 
Jay Gould, 33 metai tam atga
jos, neturėjo nei cento; szią
dien j is valdo turtą, kokio dar 
niekas isz piivaiszku žino- 
gyseziu niekadjieturejo. .Ga
lima butu patiekti suraszą isz 
67 pravardžių, laimingi neszio- 
tojai kuri|iį visidrauge valdo 

buk lietd^iszką kalba yra tai kalba kapitulą, pasiekianti pusi 
tik ją lietuviai ilginus czį0 milijardo dorei u, ,’t. 
UJirzeciągają) ir- (bito pUStreczį0 sykio dailgiaus

— Ne, atsakiau, ežia ne „Unija“, 
tik „Saule“, sudariusi tokią uniją 
dvieju kalbu tik dek parankumo: : 
mat, didesnis skaitlus skaitytoju ją 
gali'suprasti — ir lietuviai ir lenkai.- i

Daugumas lenku tos nuomones,

kalba lietuviszką tai ne vis vien, ką kiems i 
lenkiszka. Nerugokime ant lenku 
už tokią nuomonę, nes mes patys 
„grynumu“ kalbos musu laikrasz- 
cziu tą nuomonę auginame. J:.u 
kam kam, bet „lietuviszkam“ »lai-

‘lenkiszk .
„pratęsia“ ^rzeeięgaję) ir. dėlto ‘"ėžio'sykio "jaugiaJš už 
taipgi daugumas lenku su tokiu szir- d .. , . , .„° i • ........... ... kontribuei ią, kurią vokieczaidies' graudumu iszinetineja mums . J «
„separatizmą“, kada mes užsispyrė- g<"o nuo pi ailCUZU po paskuti 
me pertikrinti lenkus,kad musu tikra niai kariai. A merikonisz- 

darbininkams tokie 
<u prietikiai nelabai patinka, 
- ’ vienok lenkai, paiso iszeinan 

h tyji Chicagoje „Zgoda^ — 
guodisrtuomi, kadangi esanti;

musu 
nei
su

9 M --- ■ į --

kraszczlui tai jau tik pridera rup’n is viltis, būtent Įirie j u 
apie grynumą „lietuviszkos“ kalbos. J žmogui nepritruks, girdi, 
- „Saule“ turi 
„Varpe*4 supranta tik kaip koki de- 
szimtą žodi, o „Saulėje4* kož-ią žo< ' 
kdžnos gali suprasti. 'Tikrai, su- 
prant^neziuju ^Saulę“ kur kas dai 
giausi ne kaip suprantaneziuj' 
„Varpą“, jau tik del vienos kalio.-, 
nes „Varpas“ turi isz^kirti isz skait- 
laus savo skaitytoju visus lenkus 
ir skaitytojus ,;Saules“ — jau tame 
dalyke, reikia pripažinti, „Varpo4- 
Kegali stoti i konkurenciją su„Saule4.

■’ > * ■ • •

Mes pasitikiame drauge šit ežios, bet tiek tik 
szauniuoju „Varpu“, jogei ir i 
„Saule“ ims sziėktiek pasis 'Sta tokius szlubus uz

i tiesą girtis, kad ęjarį)O- nei kąsnio dilOllOS

tengti savo nelietu viszką kai 
bą perdibti ant lietuviszkos.

možiai metu suka

vis

sviestu...
Amerika neturi .Orlea- 

nis^kes merges, vienok Turi už 
tai savo kuningą s. u ahdaroku, 
kuris be įpikėžio-jrmO'.j duoda 
žmonėms szlubus; Tąi 
dar butu nieką, kadangi Miss 
Caroline Bartelet yra „father- 
k a“ unitarijoniszkos bažny-

.. . . ! ."$•>. j°sei 
atkeri ko n isz k i s u d ai z. p r i paž i n •

(i

I X
Kuningyšte, toji yra be abejo- •. 
nes nauju pergalėjimu eipąn-/ 
cipąhtku. Europoje rasi ne- ' 
atsirastu nei vieno vyrisžkio., 
kuris jaustųsi paežiu, o tu ga-\ 
vęs szlubą -jiuo mergos., Nuo 
kilni ngyste's tikt žingsnis i 
apasztalystę; taigi viena ame- 
rikpnka pasikesęjo ir ant szi- 
tos xn u o pel nystos; tiek tik, kad 
savo apasztalystę ji sutaisė pa- 
gabiai, ne.pagal aną pasenejil
si būdą apasztalavymo, kurio ■ 
neisz vengtinom is pasėdomis
būdavo pasmėj girnas ant aszt 
riu kuolu, • mėsinėj imas ant 
szmotelu, kepinimas ant ug
nies ir t. t.

Sergek Dieve! ji stacziai 
nuraižė Turkijos Sultonui, 
prisiulydama j an?* 2 milijonu 
dorei u, jeigu tasai atžargusis 
pasekėjas pranaszo ptiims 
kr i kszez i on iszką ti k e j i m ą.

su.

femlįtini, einant ei/airi/ivzka 
apasztalystę. 'Abejojame vie
nok, kad Sultonas tuomi 
minksztes, ipacz atradęs skal
bus Palėolodęi'i. I ■

— Vienas angliszkas arche
ologas raszo, būtent žmonių 
veisle yra auganti, i augszti, 
vidutiniszKri igydama 1} eolo 
prieaugio per lukstanti metu.' 

gliszkosios aristok racijos lai
ke 500 įiaskutiniu metu. Se- 
noviszki grabai, randami An
glijoje, ludyja, jogei r/menai 
neturėję (langiaus per 5 i pėdas

Dvideszimts ir penkios aigip- 
t'szkos.mumijos parodo 61 co
li vyrisžkio ir 55 eolus mote-

mo. Kleopatros, mumija turi 
aplink 54, eolus ir seniausia 
isz visu žinomu mumija vieno 
.aigiptiszko karalaus turi tikt 
52 eolu ilgio. i ■

•*— Alaskojef randama daug 
akyvu daigtu. Liekanos ele- 
phantu randami visame v aka- 
rinyje pąkrasztyje tos szaltos 
žiamesy Prof. Dana ir Sir



Lietuvniku

uores

ATSAKYMAI
0S1

imame Milwaukee, Wis119 W. Water Str

Brolei Lietuvei!

Kazimiera

osziu

Czera

Tamosziu But

$8.690.000
90.000 i)(\

Raszkauckas.
Bartiomiej

1 ,oo
1 ,oo
1 /JO
1 ,oo
1 ,oo

klanai
- Suv 

po gin 
ūš kariai 

$40.466.460

Lietuviszkus 
kame 

niera pneszingo- -Katali-

one gailesites, pas
J(ihn Millet^

Foxcrofd

Užmokėjo ffi Laitaszli 
,, VIE N Y'B E 11 E T U V NI K U ”

tras Nori Užsiraszyt

VIENYBE LIETUVNIKU”

kataliku, 
bažnyezios, 
seminarijos

* Kun: A. BURBA
K lebonas Lietu viszko 

pijos Plymouth, Pa.

Arklu samditie del wysokiu reika 
hi eikite pas

. j/zzjrc/vj:

Kas pavelkama laikrasz^zio 
Vienybes Lietuvniku 
).ne atsius pinigu norint už

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

26 J. 1 rancnzija — ;>02.i 
po ginklu, 3.753,164 atsitil 
me kares; kasztai $114.27

P. A. Skladackui, Balti- 
moreje. Aiszkiai pereituose 
n u m. „Vieny bes“ pasakėme,kad 
nei jokiu plovohiu ir rtsabisz-

Kur gyviana Juozas Jaszyns- 
kas .paeinantis isz Suvalkų re- 
dvbos Naumiesczio , pavieto
parapijos Ilguvos, jisai atva- 
ževo in Ameriką 4 d. Mojaus 
1887 m. irjiuvaževo in Cum-

— 445.402 
104 atsitikus I z

kasžtai - 
ideji Britija 

131.686 po ginklu, ► 577.906 
atsitikus kariai; metiniai kasz
tai — $74.901.500.

189.597 
klu, 308.000 laike 
kasztai $84.481.195. 
ja turi 289.190 po 
1.125.838 atsitikus 
kasztai — $53.386.915 
Valstijos turi 25.745 
klu, 3.165,.000 atl 
metiniai kasztai

ku neapkantu neta 
Galite szi toki as ir d 
kiaus skambaneziaš korespon
dencijas pasirūpinti siusti to
kiems laikrąszcziams, kurie 
degtine kvepia. Korespon
dencijos negražiname, pasiti
kėdami, kad dar dailaus galite 
paraszyti kitą. Mes mislyjo- 
me, kad tasai baisusis jusu 
barzdoezius jau senei Afriko
je tuno, o dabar pasirodo, kad 
jis vis dar jus isz kelo veda.

tokiame mieste 
randasi daug lie- 

man gromatą, jogei nori pirkti žia- 
mes tai noringai atvažiuosu j uos* aplankyti laike mano kelo- 
nes, pirm pargrinžimo namon

Pmszaii i

Maiianoy Plane 
kawicze.

Nanticoke, Pa.
kewieze.

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

dziewipzin.
Shenandoah, Pa.: Joną Bobina.
Waterburio, Con.: J. Danisewicze
Scranton, Pa.: J. Bajorajti.
Wilkes - Barre, Pa.: J. Czernika 
Pittsburg, Pa.: Wincenta Kudžiu 
Boston Mass. Fr. Kawalaucka.

Gaivumas slieko yra pa

po ginklu, 1.492. 
kariai;* lietiniai 
$98.330.429. Di

jums
laikraszcžius ir knigas
niek
ku tikeimui, del naudos dv 
siszkos ir apszvietimo protą

Jusu brolis.

lipintas prie kortos Britiszka 
me Muzejuje, po keturiu metu 
atgyjo idetas i drungną van 
deni. Nekurios veisles ju 
Tankiuose gamtininku atgyja 
po 15 metu.

Suv. Valstijose yra 8.277-230 
8.332 kuningai, 7.523 

3.302 koplyczios, 35 
su 2JI32 mokintiniais,

Charles Lyell nudyvyjo svie
tą apgarsinimais, jogei plau
kuoti * elephantai tape surasti 
iszalę leduose Si beri jos, bet 
retai kas žino, jogei A lašišoj e 
randasi tukstaneziai liekanų 
m ast ad o n u. Ta i p a psez i ai j u
ten randasi, jogei tenbuviai in
di jonai, uždengia juos ledais, 
mislydami kad tai buvę dideli 
kurmiai, kurie knisosi žiameje. 
Rinkimas elephantu ilcziu 
priguli prie’skai tinus amatu 
Siberijoje; tiek pat j u randasi 
ir Alaskoje. Senovės ; 
dideles kaimenes j u v 
ant s&itu krantu.

— Kynu žiame turi 300.- 
000 po ginklu stovineziu ką 
Veiviu ir 1 "milijoną laike ka
res. Brazilijoje yra po gin
klu 304, laike kares ji gali 
pastatyti 32.000. Metinis kasz 

ymo jos isznesza 
Szpanija turi 

inklu ir 450.000 
laike vainos^ kasztuoja užlai
kymas armijos $24.802.930. 
Japonija turi oG. 777 po gi n 
klu, 51.721 laiktkkares; kasz 
tai $8.151.000. Rusija turi 
974.771 po ginklu, \2.733’305 
laike kares; kasztuojny armija 
jai $137.812.202. Turkija turi 
350,000 po ginklu, 610.200 
laike kares; ^kasztai užlaikymo 
$19.642.090. Italijoje yYi 
7--J6.592 po ginglu, 1.718.933\ 
laike kares; kasztai $42.947 eina p

Baltimore, M.
Zeh-giri.

Jersey City : J.
Chicago, III.:

Szpakewicze.
(y<ANi) Rapids .Mich 

Bagdoną wicze J
MahanoY CITY

Wit. Sanovicze Passacik
K. Viszniauckas Centralia
S. Nieyadamski Athol
J. Vaicziunas A mesh dry

Kas raszys in musu Hedy st ę 
su kokiu reikalu, o uores kad jam 
butu atraszyta, tegul atsiunezia mar
kę pacz.tavą už ducentus.

. Krivicki Elmhuršt $2,oo
Czerakovicze Mahanoy Plane ,,l,oo 
X, Balinskas ,, 
. Vilkaitis

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

La Salle, Detroit, (’leveland, Erie, Buffalo, • Pittsburgh ir 
dar kitas vietas jeigu man laiko iszteks. Jeigu kas norėtu su 
manim pasimatyti dėt pirkimo žiames del fanuos (ukes), te
gul raszo pas manę i mano Oflice ir tegul atsiunezia58 aiszku 
adresą savo, numeri ir ulyczia, idant galeeziau tikrai surasti.

Asz isz savo Oflice gausiu kas-di.cn gronifl 
idant asz juos laike savo kelones aplankycziau

Jeigu atsirastu nors 5 pamiliios kruv 
kaip New York arba 1 
tuviu ir lenku ir atras?

Oj.L.c"''N;.., ...••

■ v’/.T ? V ■ >• w•mW’’’!*W



10 i Vienybe

Paskutinis Pamokslas
Wiena Žemajcziu kunigą

- priesz smerti.,
,, IFT/zeX-/?, idant kas 
Justi ne apijautu.”

’ (Nork. XIII. 5.)

Kokios parodas ir isz-. 
kilmes, kokie pamokslaj ir iszganingi 
wajsej budawa po szwentas Misijes ir 
Rekolekcijes po parapijes! Wisi laukaj 
su javyajs, piewas ir ganiklas, kelej ir 
takaj, S. Bažniczios procesijomis aplan* 
kiti, ‘ szwęstu wandeniu paszlakstiti, 
litanijomis ir suplikacijomis apgedoti, 
wisa kataliku proce palaj minta1. Kur 
ejnant, kur žingejit, wis Diewa gaji be 
ir Bažniczios maldos duszes ting 
Dangų keidawa, silpnibe žmogaus 
stiprindama.

Kur dingą wisi tokie brangus pa- 
lajminimaj ? — Neprietelej szwen tos 
Bažniczios numana ir datiref jog loska 
Poną Diewa ir dowenas Dwases Szwen- 
tos duod silpnam žmoguj-atwoga, d ran- 
suma, kantribe ir šita ant j pakėlimą
wisokiu prispaudimu del Diewa ir wie- 
ros; ir jog katalikaj, ne tiktaj par 
szwentus Sakramentus' o ipaczej, par 
szczira spawiedne ir Komunija, bet ir 
par szwentas nobaženstwas, giesmes, , 
maldas, suplikacijes, procesijos ir szwen
tas brostwas aptur nog Diewa - gausej 

(tas dowanas, loska ir sila, už ka mil sa
wo Motina Bažnicze szwenta. Dėlto 
negana buwa aprusintojams nupleszt 
Bažnicze szw. isz iszkalu, klosztoriu ir 
fundusziu, ir apkalt ję, kad ne galėtu 
nnijotams duot jokios pamaczes dwa- 
siszkos; bet jau nog sena czesa prade j a 
pamažu džiowint wisas szes dangisz- 
kas wersmes, idant kataliku duszes, 
kuniszkajs\agejdimajs *ir swietiszko- 
mis tusztibemis usztroszkinVas, neb tu
rėtu isz kur dwases atgajwint ir len* 
gwialis pasidubtu ing cerkwe itraukt. - 
Todėl jau senej likit užgintas szwentas 
Misijes, Rekolekcijes ir Biliuszaj; *po* 
tam wisas procesijos po uliczes miestus 

/ir laukus, o kur ira cerkwe, tenaj ne 
dalejdž ejt aplink bažnicze ant szwen- 
toriaus. Kunigaj wažiuojent su Szwen- 
cziausiu Sakramentu prie ligones, ne 
duoda žwakes uždektos niaszt ir su 
skambalu skambint, kad katalikaj ne 
garbintu Diewa. Wisas brostwas par-

' sekioj ir ket ^uwisu , užgint. Atpus*

kus ir nobaženstwas, kiek imanidami, 
ųiažin; ant kuriu kunigaips isz swetimu 

-parapijų pribttt dėt spavvednes klausi
ma, pamokstu sakima ir lajkima no- 
baženstwos, ne dųpd bė dalejdjmą po
licijos, kuri wisados stengės ne dalejst 
tiek kunigu kiek rejk, idant! nė wisi ka- 
talikaj dastotu atpuska. Ant nobažen* 
stwos 40 adinu nej wiena kunigą.’ isz 
swetimos parapijos ne prilejdž. Ir be 
jokio atpuska wisiems kunigams užgi 
ne^ svvetimas bažniczes lajkit noba- 
ženstwas ir tarnaut katalikams Szwen- 
tus Sakramentus; idant koke parakwi- 
je ing prawpslawije užraszius ir kunigą 

{ isz ten atėmus, nebegaletu -parapijonaj 
nog swetimu kunigu gaut jokio ap- 
wejzeima dwasiszka, tajp ligtfj, kajp 
dabar unijotaj isz niekur negaP kunigą 
priszaukt. Kunigams: imiszewotems 
ne duod primįcijes lajkit ir rankas ka
talikams ant galwos uždėt, jej ne gaus 
nog swietiszkos wiresnibes pazwalneS. 
Nog wisu sziokiu nobaženstvvu ir atpus- 
ku nor katalikus nupratint dėlto ka<b 
ju cerkwe netur, kad potam ing cerkwe 
pagrobti nesigajletu katalikiszkos Baž-
niczios.
, . r ■ • ' ' [

Wisas szios nobaženstwas, procesijos 
ceremonijes ir atpuskaj, tajpogi iszka* 
las, zokonaj, brostwas, ir funduszej,. 
prigul Diewuj ne Ciesoriuj. Atlajki- 
darni jes, pies galim atiduot ciesoriuj, 
kas ira Ciesoriaus; o ne atlajkidami ju, 
neb galim wiską atiduot Diewuj, kas 
ira Diewa. Dėlto wisi. sziokie įiaredi-

i maj ira prieszingi Diewuj ir SzWentaj 
Bažniczej krttalikiszkaj.

, Regėdami toki prispaudimą Bažni- j 
ežios szwentos, darikit pakuta, jvajke- 
lej mano, ir paprowa' giwenima; gaj-

i windami ir stiprindami patis sawb du
szes loskomis Diewa. Ne įgalėdami su i 
procesijomis paszwęst sawo laukų, gie- | 

į dokit szwentas giesmes, litanijos, ka- | 
runkas ir ražanezius prie darbo ant 
tauku ir po namus. Diewas iszgirs ir ■ 
iszklausis. Ketindami ejt ant atpuska j 
ing kita bažnicze, spawedok|ites sawiems 
kunigams isz czesa, o jie jums dalęjs ant 
atpusku priejt prie Diewa stata ir/ gaut 
loska szwenta. Atprowinekit patis po na
mus, turėdami lajka, szwentas Reko-' 
lekcijes su wisa szejmina par nobažnus 
skajtimus ir maldas. Wieszpats Die- : 
was jusu storone palajmins. haiikda 
mi kunigą prie ligones, pasitikit ji su
sirinkę £ąle sodžiaus, garbindami

Szwencziausi sakramenta klonioimajs ir 
szwentomis giesmėmis. Jeigu j tisu pa
rapijoj ne butu kunigą, wajkszcziokjt 
spawednes tankej ing kitas bažniczeš, 
nors sziokiomis dienomis, kad galėtu
mėt priejt. Iszpildidami ką galėsit, 
kitką wis’sudekit ant Diewa.z

Apie mokeimaskajtįt szwen* 
I tas kningas.

Wisas rąsztas nuog Diewo ikweptas, 
ira naudingas ant pamokslo, ant drau
dimo, pamokime teysibeje. Idant 
žmogus Diewo butu tobulas ant wiso 
gia.ro darbo iszmokitas (II. T6m. III- 
s. b. 17). Wieszpats Diewas/ant sziu 
sunkiu czesu stabuklinga mielasžirdiste 
sawo parode/ant Žemajcziu, duodamas 
wisiems katalikams karszta troszkina 
iszmokt raszta. Be jokiu iszkalu ir 
daraktorių seni ir jauni, didi ir maži, 

Zwiriszkej ir moteriszkoses nog kits kita 
mokinos skajtit; o ne maž ira tokiu, 
kurie patis be iszkalu iszmoka raszit. 
Dawe dar mums Diewas keletą kunigu, 
kurie žemajtiszkas szwentas ir dwasisz-
kas,-kningas iszdrukawoja. Wiskupas 
Giedrajtis iszspaudė lietuwiszkaj Nauji
įstatini a, Wisknpas Motiejus par wisa 
giwenima ne parstoja raszit ir druka
\yot labaj naudingas szwentas kninge- 
les del kataliku.

Buklus aprusintojej iszwida, jog 
žemajezej katalikaj be /iszkalu ir da
raktorių patis gauna apszwietima kata 
likiszka isz kjiingu (žeinajtiszku ir len-
kiszku;) norėdami muša ta szwiesibe 
užgėsit, užginė . žemajtiszkas Ii taras, 
dalejsdami žemajtiszkas knigas druka- 
wot su rusiszka azbuka. Ąžbuka gia-
ra ira del rusiszku kningu, ,o del žemaj- 
tįszku netikusi; iszroda nej’ szis, įiej 
tas; regis jog cze ira nerasztas, bet oze* 
derstwa. Kažin beg galėtu žemajezej 
kada norint ing azbuka po katalikisz- 
kas kningas priprast; jej ir priprastu, 
ne.lajmėtu, bbt turėtu didže iszkala. 
Wisas musu nebasznika Wiskupa Mo
tiejaus kningelks, wisas szwentas, se* 
nowiszkas žemaitiszkas kningas nebga* o O O
limajiutu skajtit, ne patinstant loti- 
niszkos abėcėlės. | Ne gana to^ azbuka 
uždaritu žemajczęms wisas lenkiszkas 
kningas, kūrės ispaust su azbuka daug 
kasztuotu — ne (viena miliona rublu.
Par azbuka aprusintojej nor žemaj* 
ežius isz szwicsibes ing tartisibe, is



mokslą ing nemoksią, nog Diewa ing 
bediewiste iwarit; idant po tam len- 
gwesnej butu ing cerkwe įtraukt. To
ki norą turėdami ne parlejstu • par cen
zūra ir su .azbuka tokiu žemajtiszku 
kningu ing spaustuwe, po' kūrės, butu 

. paroditas paklidimas cerkwes ir tikri 
be katalikiszkos Bažniczios. Jei fie 
doras iszkalas ne' pražuditu katalikisz
kos wieros, nor je prapuldit par azbu
ka. Žemajezej gi ne priimdami ing 
szwentas kningas azbukos, gal - atiduot 
Ciesoriuj, kas ira Ciesoriaus; o jej pri
imtu azbuka,. tada nebgaletu, atiduot 
Diewuj, kas ira Diewa ir liktu ing
cerkwe sugauti. Isz to galit iszmier- 
kawot, jog sunkoj Diewuj toks nusidė
tu, kurs priimtu azbuka . ing katali
kiszkas kningas.

Darikit-gi pakilta, wajkelej mano, 
idant Wieszpats Diewas ant jusu to
kios aki i bes nedalejstu.

• • '< o

Apie mokeinia kalbėt szwen
tas maldas.

„Kiekwienas lieživnyis iszpažins 
Diewuj“ (Rom. XIV. II). O idant 
wfaokias liežiuwis iszpažintu, jog Wiesz
pats Jezusus Christus ira garbėje Die
wo Tewo (,,Philip. II. II.) Kalba ira 
del žmogaus brangiause Diewa dowena-, 

' par kūrę gaunam apszwietima ir mok
slą, garbinam Diewa, szelpjem artima 
parodam sawo rej kalus, jausmus ir no
rus, pažįstam ir pildom wale Wieszpa- 
ties Diewa. Wieszpats Diewas kiek-
wienaj giminėj swieta dawe jos liežuwi: 
že m a j c z i a m s ž e m a j t i sz k a, lenkams, 
lenkiszka; maskolams rusiszka ir pri

esake Bažnįc.zej szwbntaj wisoki liežiu- 
wi užlajkit: „O liežiuwejs kalbėti ne 
ginkite“ (L'Cor. XIV. 39.) Apaszta-i 
Inj szwenci „pripilditi buwo .wisi Dwa- 
se.szwenta, ir pradėjo kalbėt wisokejs 
lieziuwejs, kajpo jomis Dwase szwenta 
dawe iszkalbet,, (Act. II. 4.) Bažnicze 
szwenta szi prisakima wiernaj -iszpilda 
par wisus amžius, po wisa swieta; siun- 
sdama sawo tarnus apsakinet Ewange- 
lije wisoms giminėms, mokiu juos lie- 
zuwju tu giminiu, pa^ kuros siuncz. Ir 
musu liežiuwis užsilajke pilnas par sto- 
rone Bažniczios szwe'ntos. . >

Kožnoj giminėj brangiause ira kal
ba Sawoje, kajpo peczete duszes 1 >rolli
te wu ir praboeziu. Ir.muips ira bran
giause kalba žemajtiszka, dėlto ka<l
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ženiajtiszkaj szniak musu gentis ir prie- 
telej, ženiajtiszkaj sznekeja musu tewaj 
ir praboezej; ženiajtiszkaj Diewa gar4 
bina ir mokinosi krikszczioniszkaj gi- 
went. Kas, mokėdamas sawoje kalba, 
mokinasi kitu lieziuwiu del didesnes 
Diewa garbes, sawo ir artima naudos, 
tas geraj daru, bil tiktaj sawoses kalbos 
ne pamenkintu. <> aprusintojej nor nog 
musu atimt kalba ir žemajtiszka, o iterpt 
rusiszka, ne tiktaj swietiszkuose susiti
kimuose; bet ir Bažnicjpoje. Kajp su 
azbuka jie. nor mums užriszt akis, idant 
negalėtumėm skajtit katalikiszku knin
gu; tąjį) iwesdami ing katalikiszkas no-
baženstwas rusiszka kalba, nor mums 
užkiszt ausis ir užkimszt burnas, idant 
ne kalbetumem katalikiszku maldų, ne 
giedotumem katalikiszku giesmių ir 
hegirdetumem katalikiszku pamokslu 
po bažniezes. — Rusiszkos kalbos že
majezej nesuprant; o jej kas ir supras 
tu, tad. iszkur gaut rusiszkas maldas ir 
giesmes katalikiszkas? Nėra rusiszku 
nej kancionalu, nej kanticzku, nej ka
ru nku, nej ražaneziaus, nej kėlu kruw|- 
nu, nej Raszta Szwenta, nej jokiu ku
nigu katalikiszku nog Bažniczios szwen 
tos patwirtintu. Žemajtiszkas ir lietu- 
•viszkas szwentas giesmes ir maldas la-
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baj ira gražės ir graudingas, par daug 
sziintu miatu nog szwentuju Diewa tar
nu iszprocewotas, nog- Bažniczios szw. 
par wejzetas, ' u.žtwirtintas ir pagirtas, 
musu town ir prabocziii nobažnaj kal
bėtas ir giedotas. Toki brangu skarba 
aprustintojej nof nog musu atimt ant 
amžių, par i wed ima rusiszkos kalbos siuneziau ant swieto.
ing nobaženstwa ir pamokslus, nor mu
su Bažniezes a])W(*rst ing „bjaurina isz- 
najkinimo, stowinti ant wietos szWeu- 
tos, kajp Iuanesze Wieszpats musu Jė
zus (’bristus (Mat. XX I V. 15.); idant 
žemajezej, nebgaudami po bažniezes jo
kio dwasiszko pasilka, pasiduotu suwa- 
rit ing cerkwe.

Parsekiodami žemajeziuose lenkisz
ka kalba, aprusintojej giros, buk jie e- 
Są a{)ginej<‘js žemajtiszkos kalbos. Bet 
taj ira gi was melas. Litukams wain a 
ira drukawot lenkiszkas kningas ir ga-. . , zietas; o žemajezems nog 25 miatu už
ginta. žemajtiszkos kningos drukuot sa 
womis literomis. Regėdami, jog že- 
majezej ne Įirijema azbukos, aprusinto- 
iej nor jos palikt be jokiu kningu ir be 
jokio raszta; idant ne Jszmanidami 
gzwenta mokslą katalikiszka, lengwiaus

'■, I 11
butu nog popu ir czinauninku prikalbi- 
ti ing cerkwe. Po bažniezes stow žan-

I «s

daraj, kad kunigaj ne galėtu wisos tie
sos pasakit ir nog cerkwes abgaulu par- 
serget; po iszkalas nastaunikaj bala- 
mutij wajkus, pejkdami katalikiszka 

, wiera, o girdami prawoslawije iv duo
dami jiems scliizmatiszkas kningeles 
skajtit. Lotiniszkaj, prancuziszkaj, 
ir wokiszkaj žemajezej nesuprant. (Wi- 

1 sas apszwietimas žemajeziu apie daj- 
ktus wieros szwentos Bažniczios ira 
tiktaj po lenkiszkas kningas). Rusisz- 
kose knygose katalikiszka mokslą su- 
wisų nėra; o wien bluznerstwas ir czi- 

iderstwas isz Popiežiaus ir szwentos 
Bažniczios katalikiszkos, koloimas dwa- 
siszku asabu, iszpejkimas musu wieros 

, szwentos ir iszniekinimas . katalikiszka 
i mokslą.
Apie szwenta wienibe ka

taliku.
I

Wieszpats musu Jėzus Christus 
„kursaj dienose kūno sawo, buwo isz- 
klausitas del sawo pagarbimo“ (Hebr.- 
IV. 7.), ejdamas ant m likos ii* smerties, 
nieką tajp kargztaj Diewa Tewa, .ne 
prasze, kajp wienibes del wisu katali- 

' ku; ir nieką tajp kietaj mums ne pri^a- 
■ ke, kajp kad terp sawes m i lėtu moms. 
„Te we Szwentas, sako iszejdamas ing 

| darželi aliwu, užlajkik anus wardan ta- 
i wo, kuinus man dawey, idant butu wie- 
i nu, kajpo ir mes. . . . Paszwęsk juos 
tiesiog. Kalba tawo ira tiesa. Kajpo 
tu manę siuntey ant swieto, ir asz juos

O už juos asz 
pats sawę paszweneziu, idant ir anie 
Imtu paszwensti tiesioje. <) ne tiktay 
už anus meldžiu, bet ir už tuos, kurie 
par žodi ju intikes ing manę: idant wi
si butu wienu. kajpo, tu Tewe manije, 
o asz tawije, idant ir anie mum i re wie- 

, nu butu; idant įtikėtu swietas, jog tu 
manę siuntey. O asz garbę, kūrę man 
dawey, dawiau joms; idant wienu butu, 
kajįio ir mes wienu esme. Asz juose 
o tu manije: idant butu tol^ilajs wie- 
nibeje: o idant pažintu swietds, jog tu 
manę siuntey, ir juos numilejey: kajpo 
ir manę jiumilejep“ (Joan. XV H.) O 
mums mums wisiems prisako, tarida- 
mas: Prisakimų nauj.-Į duodu jums: 
idant tarp sawęs miletumetes, kajpo 
jus numilejau, idant ir jus tarp sawę.s 
miletumetes. Isz to pažins wisi, jog 

1 mokitineys įnamyste, jey meyli* turo-



Vienybe
■--------------- ------------------------------------- z------ ‘—•—
.site wienas priesz kitQ (Iran. XIII. 3.-
4.35.) Todėl wienibe rir mejle tarp 
wish kataliku ira žine tikros Bažniczios 

^)iewa, kuri wad i n as Mistiszku Kum;
Wieszpaties Jėzaus,'o kiekwienas kata- 
Irkas ir katalike įra giwu sąnariu to 
Szwencziause Kuna, walug žodžiu Rasz 
ta szwenta: „Nes kajpo kūnas wienas 
ira, o sąnariu daug tur; o wisi sanavę j 
kuna norint j u daug ira. wienok ira 
wienas kūnas, tajpo ir Christus. .Nes 
wienoje Dwaseje wisi mes ing •- wiena 
kuna apkrik^ztiti esme, ar židay, arba 
pagonay, arba tarnay, arba luoši; ir 
wisi wiena Dwase^esine pagirdįti.. I 

f dant ne butu'parskirimas kūne/bet i- 
dant wieni sanarey apie kitus rūpintus. 
O jey ką wienas sąnaris kenczia, wisi 
sanayey drauge.Kenczia: arba jey wie
nas panaris sz towin tas? ira, drauge wisi 
sanayej džiaugias. Bei j lis este K>tm( 
Chri'staus, ir sanareys- isz sąnario“ 
(1. CoK XII.) ' Wienibej ira wisa .mil
su sila ir szwentumas. Būdami wieni- 
bej Tarp sawes, esam wienibej su Die- 
wu: iszskirstįti isz wien.ibes tarp sawes,
atskirti liekam nog Diewa. ’ f

Wis taj suprasdartiij aprusintojej 
skirstą papuolusi po j u waldžę swieta, 

o kad wisus palengwu, po dali, suwar.it 
ing prawoslawije. Wienus kankinda
mi, kitu ne kibin; wienus pagrobę ing 
cerkwe, kitus praded wargint, o treczių 
dar ne užkabin. Wersdami guduę uni
jotus ing prawoslawije, žemajezems ir 
lankams bloga ne dare; bajgdami uni
jotus, katalikus prispaudė, o , luteru ir 
kad win u ne ruszioja; supanezioją kata
likus užtika jau ir ant heretiku, su ku 
rejs pabajgą, ims židus ir totorius. Naj- 
kindami žemajtiszka, kalba, 
wokiszkos ne3žejde; primindami wo- 
kiszka, latwiszkos ne kluda; bet priejs 
ejla ir ant latwiu, potam' ant židu ir 
tatoriu; užgindami lenkiszka kalba Lie
tuwoj ir žemą j ežiuose, duod jej lajswe 
Lenkijoj; bet^eze isznajkiną, užgins, 
ir Lenkijoj. Apsieju su mumis, kajp
su kepalu duonos, kurioj wisa užkarta 
nepražidi ir neprarisi*; bet s lirai k i dainas 

* po kąsneli, pamaž wisa suwalgisi. — 
Kajp dirba su unijotajs, tajp» dabar 
dirb su katalikajs.

1
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Gūdu unijotu, /Ukrainoj, Baltgu- 

džiuosJe ir Lenkijoj, buwa apie 12. mi
lionu swieta:*trimis atwejejs wisi lika 
iwariti ing cerkwe. Ciesoriaujent Ka
tarina], apie 8 milijonus; Mikolojuj,

artie trijų milionu Baįtgudžiuose; A 
leksandraj II, Lenku karalistej Unijo- 
taj ing cerkwes spaustus pakluwa par

t atskirima mužiku nog ponu ir bajoru, 
prispaudimą Asabu dwasiszka stoną, 
apgaules- ir sragibes aprusintoju. Uni 
jotajs buwal tiktaj wieni mužikaj,. swie-* 
tas tamsus ir bajlingas; dėlto kad wisi 
p«naj ir ba j orą j Guduose jau sen e j bu
wa isz unijos iszeją iv lotiniszkas kata- 
likai nob'aženstsvas prijemą, Ne buwa 

. tad kam unijotu parserget, apszvvięst ir 
pakierawot, kad neiszskirstitu isz wie- 
nibes ir ne papultu ing apgaules ir ža- 
b’ąnklus. Ju- kunigaj buwa menka 
mokslą, būdami ženotajs, \laug turėjo 
žemiszku rupesniu. Zokaninkaj Bazi- 
lionaj buwa mokiti ir twirtos dwases; 
užtaj juos aprusinto . jej pažeminą ir 
prispaudė, au.ksztindami tamsius swie- 
tiszkus kunigus unijotu. Wiskupus ju

■ nog deceziju atstatė, idant ne butu jo- 
ki'o paredka par ilga czesa, ir lengwiaus 
būtu kunigus ir žmones skirstit ir ba 
lamutit.' Daug bažnicziu ir klosztoriu 
atėmė ir parwerte ing cerkwes, po ku-
res pasodina popus ir czernecus, kad 
gerintus unijotams ir wilotu juos ing 
cerkwes. Potam iszkasawoja Bazilij
aus ir iszsklajste juos', po monastyrus 
o ju funduszius apėmė ^nt kaznos ir 
cerkwes. Tada jeme spaust ir kunigus 
swietiszkus, iweZdindami ing ju baž- 
niežės ir nobaženstwas ir tokius pare, 
dimus ir kningas, Įmokės tur cerkwe,pra • 
woslawna. Wisus tuos kunigus, ku
rie bijodami- Diewa ir klausidami Po
piežiaus, ne drąsa priimt tu schizmatiku 
parmajnu, wienus iszgine užrubiažiaus, 
kitus iszware ing Mąskolije ing pra- 
woSlawnus monastyrus-ant didžiu war- 
gu; o bajlingus ir silpnuosius, kurie la 
bjau bijoja warga, ne kajp Diewa, ap 
dabina, auksa križejs ir apdowanoja 
pininghjs. Isz tarp tokiu iszrinka pa
ežius paklusniuosius sawiems pared i- 
mams, priesžingiems Diewuj ir Bažni- 
czej, wienus pakele ing pralotus ir 
džiakonus, kitus paszwąsdina ing Wis 
kupus, iszgavvą pirm nog ju apsižade- 
ima, jog w)isus unijotus atskirs nog Po- 
piežiaus'ir ątidubs, cerkwej. Tokejs 
buwa Baįtgudžiuose: Siemaszko, Zub
ko, Lužynski, Zarski ir kiti; p Lenkuo
se: Wojčicki, Pociej; Pope! ir kiti. 
Pirmieji Ciesoriuj Mikolojuj, antriei 
ciesoriuj Aleksandraj II. nusiuntė praz- 
bas, bluznidami priesz Popiežių ir Baž-

nieže katalikiszka,'ir praeidami, icĮant 
tejktusi wisus unijotus priimt ant am
žių ing cerkwe prawaslawna; už ką ga- 
wa pauksztinima, žwajzdes ir piningus. 
Nog to lajka unija lika iszkasawota,
wisas bažiĮiczes parwerstas ing cerkwes, 
paklusnioje! ir bajlingiejei kunigaj ing 
popus. Žiųpnes unijotaj lika kajp tos 
aweles be piemenų iszduotas wijkams. 
Raudodami ginęs nog ‘prawo.slawijos, 
szaukes atweju atwejejs prie ciesoriuj 
Katarinos, Mikolojąus ir Aleksandro 
II; bet weltaj. Niekas ju neklausu ir 
ne apginė. -Tūloj wietoj, susikims^ą 
ing bažniežes, kajp anam mėtoj žemaj-
czej Kenstączi jose, ne ilejda popu, mel
sdamies par diėnas ir naktis). . (

Bet apsiaubti su wajsku, wieni lika 
suszaudit 
kajs su bu 
už wiera

ir szoblemis ’ sukapoti, szti- 
biti ant szwentos wietos k rar. j i 
praleja; kiti iszwilkti už baž

nicziu, bajsej sudarkiti, zakucijomis 
žajlnieriu ing paskucziause ubagiste par- 
wari'i; o'kivi su žalnierejs ir palicije 
buwa ing cerkwes’nuyranti, wiraj, mo
teris ir wajkaj, kur be jokios s pa wed-
nies pražipditiems par Žalnierius popaj 
ing burnai kimsza i>rawoslawna komų- 
nije, duodami potam Ciesoriuj, raportą, 
jog jau wiskas ira pare^kc ir^jog unijo- 
taj priczeszczenije prijeme. Ant’ pati
krinimą šawo. raportu, iszrinka isz kož- 
nos parapijos po keletą bajlihgu unijo- 

»tu, girtuoklu ii’ lajdokų, ir iszgawa nog 
j u pasirAszima ant proszenijos nog war- 

I da wisu parapijonu, jog patis isz geros 
.walos atsiduod cerkwej ir prijeih popa. 

■ Parapijonaj gi, kurie drąsa atsiliept, 
jog taj ne tiesa, wieni lika burejs , isz- 
wariti ing mąskolije, kiti sląpstidamies 
po gives, ne priimdami popu,Jr po szej 
dienaj katalikiszkas poterius Idilb, ku- 

plikius patis kriksztaj, szlubus, patis 
jem be kunigą, giwendami ir mirdami 
ne gan n jokios pamaezies dwasiszkos.

' Neiszpasakitus wargup, pleszimus ir 
l prispaudimus keneze nog poptf). palici- 
jes žandaru ir czinauninku ; o wienok 
wieros katalikiszkos ir popiežiaus ne 
aįsižad. Bet jiems iszmirus, j u wajkaj 
po ruskas u’czilisze.zes apdumti’ dwase ir 
prawoslawijos, neb turės to.kio jtwirtiiia 
wierbje katąlikiszkoje, kajp ju 1įbwaj, 

i.nej tokios kantĮribes, wargubse,- ’-ir pa
lengwu iszwirs ing prdwoslawnus.

‘ f I- • ■ . '
■ .1 < . \ ’

(Tolau bus.) j .
’ .■ i''

suwar.it


Lietuvniku

Atydare tvvarta kūreni taikia ge
rus arklus ‘del samdinio svisada.

Naudynga žinie

------------------w-------- '—............  
linksmi skajthnąj-------- .... ..

2ll)'KALENDOKtU^ant
1889 meto ,,, ,, ,, ,, ,,

22. ] KALENDOKIUS ant
1890 metu ,, ,, „

23. ) J’ubnnda žiliu
21.) Sopule) Motinos ] )iewo 25 ct.
25.) Kajp Sumneine nusiia- 

„ 25
Benedikto

15

o40,c.

2-5 c.
10 et.

Del D raugi stu

SZTORNIKAJ

M. MOCK1EW1CZE, pargabeno isz užmarės 
vysokiu Lietuivyszku knigu, kajpo taj: Įlįsto- 

. rycznu, Bajkiniu, Mokslytzkii, su gražiams daj- 
n rtlenrn o ir hu sziventajs skajtimaja,, AJahla-kni- 
giti, o parduoda suivysaj už maža prekia.- Kas 
norytžinot knigu vardus ir ju prekia, raazikit, 
gromata ir In'dekit markia už du centus, ant tokio 
adried: .' .

P. O. B.
.J ■’
Detroit Mich.

Knigos pargabentos 
isz užmarės, o. kuros 
randasy krautu we j e 
knigu Juozapo'Pauk- 
SZCzio, PLYMOUTH, PA., 

Al,TOHLS' nrba1.) AUKSO 
SZALTINIS 
nuo $2.25 c iki $5,50 Ct. 

naujės

c.

su kabute................................. $2,oo
5.) Toko jau su prastesniu

c.

U.) IIISTOUI.IE SENO ir
Naujo ižstatiino su abrozeleis o25

10.). liistori je. s'eno įstatymo o50

Marijos Panos.........

. .. . / o75 c. 
ven^ziausios- 
įu . . . . o20 e.

30 ct/

niu, szwentiu labai naudinga, •J o
kni trele.....................................

M AKYJ OS P o30 c

17.) Stebuklai Dievo Szv 
me'ntjo....................

1 18.) MOKSLAS 1/1 MO 
Kataliku............... Z............

olO Ct,

. o t b c.
.19.) Z INK api/gidinia ligų 

kūno ir duszios/ų)ie lutery ir 
KA LAVINA Y............ i

20.) PALANGES j uze,
1,00

KRAUTUME (K.ROMA)

Giweniinas Bltar/a ir Wallace
1 Hll U t)

27) Prisygata\vojimas ant 
smerties ., , „ : • ,, <

i.na dusziu ,, ,, ,, 10
2p.) Grwenimaj szwentuju 

ant wisu'metu koduos dienos pir
ma dalis 80 ct., 
pirma dalis

mano V M

G irt i be

SAKU A.MENTI)

ei,

ct.

Antra dalis 80 
,, 80 ct.

c

50
ct.

10
.10 ct.

SZ. MAHV.IOS P.................... ' <,25 <;

N ]'!'( ).IA I’S su pujke maldele

MAH Y.H )S su maldele

o5 c

oi> c

su maldelėm po p/nkis centus.
*i /

—------------------*-«&-/ ...................... —

1.) Historijii graži/ls Katrukos ir jos uysoki atsy. 
„ • 10 ct.
tory dideles akis 

15 <t. 
I" ct. 
k a ra
di) ct. 
50 ct. 
10 ct 
žydo 

$1,00 
$1 .o0. 

piijkin

Sttmyszyma/ arba bajine 
Tykra tojrĄbe isz Suvalkų gubernij s 
Konsty tuvyje del darbininku ., (,
IhatoriZ* apie graži; Magelona, duktery

7)

l žwM:tnaii ik ant to geraj ,, ., ’
At/ytikimaj aut žiames ir vandenio 
lAu pujkus a; raszymaj a^ie nedorybg 
ir piktą augynimą vhjku ,, 

1’iijkUH apraszymas ap:<- Lietuvą 
Namelis pm t-Įniko para'szyta’'

10. ) Apteka Dievo ,,
11. ) Senove** apraezimas apie

Karejuio ,, ,. ,.
12. ) .Juozapa* Koniuszevskis

i nijotu po ual iže inaukolaitfl ,, •
13. i Kalendorius su pasakoms ir dejnoma

lb 1

*1,00.
Pily p > 

.......... . M) ct. 
arba kankinimas 

50 ct.

Dukterv

15.1 Rinulda Rinaldinim ,.
16. ) Dajnos isz iiysur snrinktoH
17. ) Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorije isz tajko

ponau ojimoNefono ., ,, ,, 80 et.
18 » l'ujkus aprtiSzymaj tikru atsitikimu isz i-ze- 

su wtijuoa 1SH3 metu iOct.
19.) Witas ir Korynua historije isz lajko perse

kiojimo Bažnyczios S. per Deoklecjjafia 95 ct.
80.) Ii istorijų isz lajko ITancuzkos uajnos Afri

koj ,, • , o o 'k* it.
21. ) Prasiadnikas angelskos kalbos neabdar. $1,00

o ahdarytas ,, ,, $1,25.
22. ) Jnrgią Miloalavskis ,, ,, 80 ct.
23. ) Boleslavus urba(auU"a dalis GouoącIvb 30 ct.

$1,50 ct.

210 East Market Str
WILKES-BARRE PAi/

gaut ka no gereusiu 
piworu 
itonisz-

ir szwiezeusiu 
walgomu ir k 
ku dajktu. /

dydi; r S K ROMA!-
__fl. JJ!

marszkiniu
wylnoniu

audekliniu
panczeku

petheszu
u juokiu dajktu kokiu tik žmoguj prirejki*. •

• G ausyte pas

Chas. CASPER & Son
103 NORTHAMPTON Str.

Wilkes-Barre, Pa.

Tykras LiMiiwyszkas

jCjt.

Slominskienew
679 Milwaukee Ave.

'Chicago, III.
4

Paduodu del žinos wysu lietu- 
wvszku Drauiristiu kad mano kran

tik rejkalingi del draugistiu kajpo 
taj: . ’ '

Ženklaj ant krutinės (szar-

kti, etc.• J •

ka nopigause. Apsteb

ro. Per septiniolika metu tuo tiktaj 
esu užsyemus ir wvsos draugistes del 

; kuriu dyrbau wysokius dajktus mano 
darbo ne pejke. ,

W. Slominskiene,

} prekia, tcjposgi norėdami J 
Szipkortes iszpirkt, arba į 
pynigus nusiunst in Kuro- ■ 
pa ir in kitas daly s svvielo, .

Clxica,g"O, Ill.

Joną Mieldaži i
Shenandoah, Pa.J randtisy Bylardas ir Wargonaj 

ant kuriu grajina tieze pasaul

Kanzmną ir j Dėlto kas norvte pralejst linkė
si tbiposgi ir maj lajka ir atsygert gardaus Alaus, 
Galima gaut ' Arielkeles parukit geru Cygaru.

II

nueina, po;

U(iv.)iK>. mieste Baltimore, Md

-----gilt J Kilt* j UIS.-------- f------

Ramanaucka
Luzerne Borough, Pa.
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Lankiszka;Agentas Lietuwiszkas
mesti w

Tom. Butkiewicziu,

nu

ceusiu 
mane

Henry Lees 
MAhV Sir., P

Ateikite 
mero.

5. ) Wyborek naboženstwa d la 
mlodziežy katolickiej. . 50 et.
6. ) Maly* zloty oltarzyk dla
pobožnycli dzįeci katolickich 
. . .....................  45 et.

)iu, Deszrelu rukitu, Cukraus, Kawos, 
Arbatos ir wysko ko tik gera gaspadine . rejkalauje, tejsynga 
wtoga 
goriu

myšldnie.......
3. ) Zloty Oltai
nabožeiistw dla chrzešcian i 
katolik6w.............. 1,30 et.
4. ) Oltarzyk czyli zbior nabo-

2.) vnos synogarlicy, na pusty 
ui &\viata te'go jęczacej, t. j na 
božue duszy clirzešciaiiskiejroz

HENRY LEES & CO.
Pigiause vieta visame mieste ant pirkinio drapanų del 

vyru,-vaikinu ir vaiku, dėlto kad jie visų tavorų perku ne ant 
bargo tiktai už piningus.

Turime didžiausi skyrių, visokiu kepinau, skrybėlių czebatu, czeverykii 
ir szluru, ateikite o datirkifb.

Geri maininei czebatai už
Vora dailu szventadieniniu ęzebat
C’zeverykai po » 1

\ ienų žodžiu sakant, visas tavoras geras ir galimas patikt kožnam 
lose kromuose, visam mieste.
busite kintanti, tiktai ne pamyrszkit

Lieluv’yszhs ir Lenkisihs
L O JVE

(GROCERYS) Cziene Szipkorcziu.
I s z Eii ropos i Ameryka.
Isz Livkki’Oo/, Glasgow,Queenstown, Belfast, London .. $19.00 
Isz IIambuii/u Amsterdam. Rotterdam, Havre or Bremen .. $22,50 
Ant gerausu akrotu isz Bremen in New yorka . .$26.06 
Isz Antwerpo in New yorka. .
Isz Antwerpo in Philadelphia
Lsz-Bremo in Baltimori

fgT’Galima tejpos-gl pas mano gautie pir.
ir grejczeusiu akrotu. Pabandikite pyrma atejtie 

pakolej ejsyte pas koki amerykona.
Charles Radziewicziu,

leipo gi parduoda ozipkortes ing 
vysas dalis svieto, ant greicziausiu ir 
drucziausiu AKROTU. *

Iszmaino visokius piningus o ir nu- 
.siuuczu ing uzmare tiesiok in namus 
greit ir pigei.

Isz New YoRko in Bremen. .....
Isz PiiiLAPELPiuos in Hamburgą
Isz New Yorko in Antwerpa . ................ $22.001
Isz Balti mores in Brema. . ............................  .$22.50
Isz A7j//a }'orko in lAoerpool^ Glasgow) Jielfaat, .London.. . .$19.00

gž^Prusyszkajs gereušejs akrotajs. Sun 
cze pynigus in wysas szalis swieto, o tej 
pos-gi ir iszihajno .kajpo /maskoliszkus 
prusiszkus,

Lankiszkos knigos 
maldų, pargabentos 
isz užmarės.
1.) Westchnienie duszy pobo- 
žnej. zbior nabožeiistw i pies- 
ni z przydaniem Drogi krzyžo- 
wei, Gorzkicli žali i psahnow 

, . . : . 1,50 ct.

.......



■AX*

Lietuvniku

<Hei*iaiises

KINGSTON

Kingstone, Pa

Polski, Slovenski i Litewski

akrotu

Simonas Scharlin 
į^į?*Fabry kantas

| P i r m u t y n e

UŽEJGA

.....-.......- ,.

Arielka wy šokiu, 
Alaus gardaus.

Wino wysokio, 
Cygaru ir 1.1 

Atejk Broli pamatike 
Ir to wysko pabandikie.

dal W EUROPOS
Galima pas ji pasydet pynigus, už 

sziinta ant metu.
Lietuwyszkaj, Lenkiezkaj ir Ųngarskaj gall siisyBznteket, ba prilaiko tain (iknia žmonis.

Ne užmirszkite ipacz tie ka giwenate arti to miesto.

Wilkes-Barre Deposit Savings BANK

lEJcLiils-ioi’i’LXS <
W I L K E S — B A R R E , Pa. 

ortes ant wysokiu akrotu ir in wysas 
Suncze pynigus tiesog in NAMUS.

kuruos duoda procento $3,00 už

Del wuostimo (žažiwoimo.) Pamegikit 
wiena karta pirkt nog jo, taj potam 
niekur kitur ne jeszkesyt.
110 Jlieixion Sir. Neto York.

AGENTAS no suwamu
—— Masžynu - - - - - - - - - -

o tejpoe gi už asekurawoji' N AM i Sir wysoklue

Wilkes-Barre - - V ■ Pa
JjtggMTen možpa gaut Lager Beer ir porte 

rio isz ezisto jawo daritu..

• BROLEJ!
Atwažiawia in W11KS5ERY, ejkite tjesiog in 

Košciuszko Hotel, pas Juozapa Czernika 
kuris duoda- priėteliszka rodą. Tejposgi tianaj 
wysokio gėrimo kokio tik žmogus reykalauje.

AViraj! duodam jum žine, kad mias parduodam Szifkortes, ant wysu 
pacztawu Szifu, už pigeuse preke, sunczem pynigus, katruos justi priete- 
lej gali gaut in 15 dienu, musu kantoro galite susyszneket lietu wyszkaj 
ir lankiszkaj, atejkite ir matikite, kad mias per 20 metu, su kožnu apsyej- 
naine tejsyngaj ir gražej, megikite o nesygajlesyte.- Tejpos-gi parduo
dam tikietus ant wysu geležiniu kėlu Ameryke ir Europoje.

KANTORAS MUSU HAMBURGE IRA TORIS
S. 1. Ilersclimann, Teilfeld Str. No. 7-8,

GED. GWILLIAM, agsdas.
MAIN Str. Plymouth,!

UŽEJGA gereuse de! Lietu- 
wniku pas

Juozą Zablacka
MAHANOY CITY - PA.

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

* kosuli. . '

ZTizbozapo ^a.VLlzs!ZczžLo 
Dwy dydeles krautuwes,

Wysokiu walgomu dajktu turi, Kumpiu rukitu, Cukriaus 
\Iyltu, Kawos, Arbatos ii\J)eszru AVienu žodžiu wysko k< 
yk rejk del užlajkinlb buwimo

134 Plymouth, Pa

^Jago szicze atkelau



Vienybe
o!O f 

0 Js? 
O 
o 
o t 
o 
o 
o 
o 
o 
0 ■ 1 
O i— 
"dark} jos priguli, yra LOCNOS MASZINOS, 
O 
o 
o 

dvisokios konstitucyjos, knigos del drau-" 
gyseziu, apgarsynimąs, tykietus gromataso 

praszanczias ant veseilos ir 1.1. • "
----- —"Visokiuose liežiuviuose, kaipo tai: --------- o 

o 
vo-ot

V

Vienybes Lietuvniku i
; 132 Street/

^•—PLYMOUTH, PA.—
o1 
o 

Teip yra intaisyta jog gali spaudinti viską, kas tik ino 
, LIT ARU ° 

visokiu didele daugybe, drukavojesi apart 

„Vienybes! Lietuvniku,” > 0 
o

' o

o
O
o
O

*o e
oLietuviszkai, lenkiszkai, angelskai 
kigzkai, maskoliszkai, italijonyszkai, pran-<> 

' cuziszkai ir 1.1. °

Andriejus Stankevyczius,
Uždėjo didelę krautuvę visokiu naminiu,daiktu, kaip tai: 

Stalu, kėdžių, lovų, veidrodžiu (zerkotu) ir t. t. * \
Taipogi turi didelę krautuvę gražiu ir

ir visokiu daiktu atsitikime smėrties.
Užsijimą pagrabais už pigiasni ne kad kiti užmokesti.

gu kam prireiks ko, ateikite pas savo viengenti, kuris geriaus ir rupestin- 
giaus viską atliks del jusu, ne kad svetimgeneziai. B

And: Stankevy ežius,
Ant Main ulyczios,

Delto-gi, jei-

•>

Agentas no szifkorcziu

o
o 
o
°oooQOO0oooooooodooc>9OooO’Oo

AW. PAJAUIS
■ ‘ * b

Parduodu szifkortes ant pujkiausiu ir drueziausiu LAJWJJ isz wysu 
žalu EUROPOS. Ir tejposigi galu nusiut rvNYo^s in EurOpa tiesiog 
ing namus. . J. • . ,

Prietam lajkau dydely RROMA su wysokejs walgomajs dajktajs, 
ka tik namuose gera j gasfiadynej pryrejke, ir su tuo nesygiriu: ba kožnas 
žilio. Darbiniu drabužiu ir wysokiu marszkiniu; žodžiu kalbnt wysko ga-

25^° Kas tūry kiek PYNIGU, o norėtu juos patalpint saugio wie 
toje kad jam ne pražūtu, tegul patalpina pas mane BANKOJE.

Tejpos Si randaay dydele zoposlia wyaoklu pyningu $el lazmajninio, kajpo taj: Kusyjos BL’B 
lkj, I’rueyazkoe markos, Auatryjokiezkl gulx>$naj, Francuzyazki krank a.; Ir t. t-

J ago katras atsyweia i«z užmarės PYNINGVS, tuos tejpoa-gl permajnau ant amerykantaku.
Suuczu pyningua in wysaa dalis awleto tieaog in namus.

O tejposgi ižduodu SZIFKORTES ant wysu linijų ant pujkeusu 
druezeusu LAJ.XVU.

Neužmyrszkite kad mano namas .randasy ant uliczes 
Main Numeras 132 szale paczto. <

ir

i Wyskas t ej* y n g a j ejna
Ne užmirszkite 

ANTANAS PAJAUIS
128 ir 130 Main str. PLYMOUTH Pa.

WYN CENTO SZMERAUCKO
antAiliczos

CAPOUSE, 849 AVE; PINEBRUK

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

ir
Kokiu tiktaj noryte knigu 

ar taj maldų ar‘kitokiu taj 
szaukites tiesiok pas K. Žale-

' ItaUimore, M. J). Ira taj ge
ras ir tejsyngas wiras ir dyde- 
lys prietelis Lietuwniku.

Pirmutinis Lietuwiszkas‘Kremas,
_ > . , . . ' a- , .

G roceries) PITTSTONE, pripilditas wyaokejs taworajidel žiwnasties, tejp 
gi ir drapanos* del darbi ninku, wyskas k 
tejsingaj, ** primenu ir taj jogoj parduodu AbroziįS szw., 

ir historiju; .<> tejpgi szifkortes ant geriausiu ir druciausiu lajwu. 
Tiktaj ne užmirszkitb kad tan wyska gaąsyte: pas A. TEPLUSZL

Nr. 177. NORTH MAIN Str. PITTSTON, PA.

o no geriause ' parsiduoda pigoj ir 
knigas ’maldų

Sztaj brolej!
Jago norite geros trajankos 

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

Wincenta Bobina
Ant Coni ir Jordan idicziit.

4 4 x , x. Al.,

Jis ira tykras Lietu wnikas ir tej
syngas žmogus.

Lietuviszkas Dziegornikas,
Pardavinėja pigiau už visus, viso

kius auksinius ir sidabrinius daiktus, 
• p ' f

kaipo tai: Dziegorelus, Lenciugclus, 
Žiedus, Špilkas, Revolverius ir t. t. 
Ir prijimu, visokius dziegorius ir 
žiedus taisyti už labai mažą prekę, o 
kartais ir už dyką. Pakol eisite pas 
svetimgenezius, ateikite pas manę: 
Kur viską geriau ir pigiau galite pirkt

Juoz. Roblauckas,
Centre Are. Slidžioj JUnoh namuose^

Plymouth, Penu’a.




