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Vienybe

Plymi®, 22 BaMft.
Regisi, jogei lietuviams yra i

ga“ sako, jogei apie tai „Var
pui“ reikė 

likta nieko dauginus neveikti, Rodriquez . . . . . .. ®

nesmagu atsitikimą. „Apžval* zykė ir raudonomis karūno

kuningu.

sopėjo pasibaigti bjauriausios anuos jos taip skaudžiai mi 
-b T • a • l , ' _

jau kitos kyla užmarėję, pa- terius, Jeronimus ir kit.• • • T • i • f * • ■ • ■. . . . .

Lu-
Bei-I 

skins,
užpuldinėjimus ! Lužynskius, Žarskius, Šie- 

kokius „Ap Jmaszkas, Wojcickius, Popelus 
“ paskutiniuose savo.jp kit. netikusius maskolamt 

numeriuose daro, ir daro, tu- pąrsidavelus. ■> Nuo piktos 
rime j>ripažintj^ pati isz>misli* įtekmes tokiu kuningn ant 

•nedarna del tu priekabiu pa- Amoniu, mums rodosi, ir „Ap
matus. Nemušti pareiga yra'žvalgą“ 1 
teisinti užpuolamąji laikrasztijpareigą savo skaitytojus per
ku ris pats moke>, geriaua už- sergėti. J 
mus, savę apsiginti nuo „Ap- -Nekratydami gilaus tu už- 
žvalgos“ priekabiu, mes nori- kabinimu, pe/skaitę su atyda 
me tikt isztarti savo apgailis- ^Apžvalgą“, mes pasiryžtame 
tavimą, ^Rad tiems ponams, paabejoti, ar užpakalyje jos 
kurie yra užlaikytojai^ mine-0ikt nesjslepia kokie paslaptim 
tosios ,.Apžvalgos“, jokis lai ^gi mieri a i sutramdinimo lietu- 
krasztis negales įtikti. ! vystės reikalu, ar tikt.netūno

ant

turi laikyti sau už

Žmones, kurie sz'oje gady kamputyje^pasislepusi lenkys 
neje pyksta už platinimą szvie- -te, už kurią mirsztantis auto 
sos tarp tamsiu musu brolu, rius musu’ „Pamokslo“ su to-
kurie yra prieszingi, kaip isz |<iu baisiumi ginklu kariauja.

siveržia, papletimui tarp lie- jaunos lietuvystes, sudinimsta- 
tuviu svietiszkds italpos knin-; me vandenyje žvejoti —juk 
gu, jau tikt geradejais savo , tai seniai vartojami i nagini

nimo “Auszros“, ir tai su 
tokiu begediszku ciniz’mu, jo-

smirdanezia14.

mis.
Isz Lietuvos.

< F cfX f u y

Vienas vokietpalaikis isz kaimo Kau- 
piszkiu, Augustas Jerantas, ’užpuo
lė ant savo kaimyno Jokūbo Ližai
czio už» tai, kad tasai apie 4 metus 
atgalos. pasitaisė savo lauku krantus, 
griaujanezius upes Leponos,.katr’tt 
turėdama kreivą vagą ir, iszsillejus 
Lz krantu pavasario ir rudenio laike, 
gadino lauką ir Jeranto, nes ta pa
ti l%pona teka ir per lahką vokięt- 

. Žinoma,(inirszęs vokietu- 
ir lietuviai nepasiliktu nežine- kas neturėjo ant ko kaltę mesti už 
je' abelliu lįikalu' darbiniu-į ^zgriov^ii.Į krantu pavasario taiko,, 
kinkos Klasos?. tai įsimano skriaudi Jokūbą Li-

f 'žaiti^ skęsdamas ji i V isztyczio sūdą,
.. t kad ir jam tąsai sutaisytu nugriautus Aholnni vi'n nurz.i ntninina , ;,i . , °vandeniu krantus.^ Mąstydamas to

kius daigius, o dar areziaus jausda
mas savo svarbu kiszianiu, ligai no

i V isztyczio sūdą 
būtent reikalai anglu eina ge- ! skundą ąjiie Ližaiczio kaltybę, kad 
rynir girdime -'pi-ukysteA-isur >" nugriovę vanduo

1 - - - JT" . krautus įi- per tai turi bledies apie 
. . ,50 rublu. Ir po tani parsivežė io-

kad „laiko pasjgei ini- . Įvaiki J taipgi vokieti ir
— reikalavyniai (ortTe- - pasiėmė ludininkus visus lygiu bū

riai) anglu --p yra tie patys, ■ du vokieczius 
kaip porą nedelu atgalos.’iAug 
lines kompanijoj liekasi vis 
laukiancziame padėjime ir.pir j 
kejai, žinoina, užmokės joms 
užtai, jeigu kompanijų nese-’, 
niai padarytas su.sivie.nyjimtis i 
neiszirs. Chicagoje yra mis 
lyjama, kad szita vasarį bus 
labai gera del. angliidnkti.

vojimai tarp darbininku del 
apvaikszcziojimo tos dienos. 
Amerikos darbininkai nežadai a 
pasilikti užpakalyje savo .Eu- 
ropiszku draugu. Isz tos

beje“ rasztą, turinti už mieri 
supažindinti musu skaitytojus 
su principais socijalizmo, idant■ palaikio.

■j B
Abelnai yra maža atimu na 

kietųjų anglu prekystėje nu
sidavus per paskutinius kelis 
^netiesius; vienur sakoma yra, laukdamas padavė i

? i

Tolymesnis veiklumas ,,Ap-

• • • • • A-taisosi, tuomi tarpu kiti Pt 
tina, 
mas“

- - ir kas isz to pasida 
re‘i Lanktį mate ar ne mate, 

. vienok’ kaip pradėjo stiklelu inie- 
ruoti bledi, pii net braszkė butelis.

i Zinofna, po tokio karszcziavimo su- ■ 
d-i uredininku iszejo ir planas labai 
teisingas. O koks?” O, szia, viruti: “ 7 '

Jeranto ant . Li|žaiczio, o ant plano 
apsiverto augsztyn kojomis, kad nuog 
Jokūbo Lizaiczio bėga ant Jeranto

reziosude per parodymą
musu neiszsitikejimai turi pa- m., kyomet nei karu neiszteko netikru ludininku ant 50 hiblu; nors

nabagas lietuvėlis state ir savo lu- r>

pirm At ini’ žydy.neli lietu v isz 
kos d vases, kuris juk pirmas i.

■tu ant tikrųjų. .'Dmugyste.ns, priguliu ' 1111(11">ta 'll(lllis’.,ik,lli .f
J .. ,, jjavasano, l>et szviesus sudas nektan------------------------ ežioms prie „busivienyiuno,“ . .... .•t* I , i J 4 . 80 Jlb ncs Ližaitis neinokejo pas

Ateinanti 1 diena Gegužes .paduodame isz anksto zinę, ąMibkę pazvanj-ti i gumbažoles dar

i pavasario, bet szviesus siūlas neklau
so ju, nes -Ližaitis nemokėjo pas

kalbos ir tėvynės, pirmas pra-i dirbanczios klasos. Pereitą 
žadino snaudžiapezią lietu vys I metą, suvažiavę isz viso svieto 
tę ir šukele lietuvius darban soči jai istai ant kongreso i Pa

ryžių, sutarė kariauti už užve
dimą 8 adynu.darbo dienos. 
Sutarta tenai likosi padaryti 
visur, kur tikt tiesos pavelyja, 
1 dieną Gegužio didelę 
darbininkiszką demonstraciją, 
reikalaujant 8 adynu darbo.

aklybe 1 * ■
Užpuldinėjimai „Apžvąl- 

gos“ ąnt „Varpo“ už patalpi
nimą žinios apie Castro Rodri- 
gucz musu . akyse . yra vien

ji raszinejo savo laike visp 
kalbu laikraszcziai,, prisiskai- 
teme ir mes gana angliszkuose 
laikraszcziuose czionai apie tiį

rus Rusiją ir kit. despotiszkas 
žiames, darbininkai tą dieną 
vaikszczios ulycziomis su imi •

(langiaus už vokietpalaikituomet

rinkimą del

vadyjimo visu jo reikalu

kaip i ’’‘ibiu jau užmokėjo.'.

ti už 5 centus skyriumi at- 
mus^bį ’ „Lietuvio Sapną.“ 
Brokai, norintiejie nusiusti gro 
matose tąją szaunią dainą i 
Lietuvą, gali dabar gauti pas 
mus.

' liieloricio pitscziu. 'Visas milži- 
niszkas plotas tosios garsingos stum
brais (žubriais) pusezios talpina sa
vyje 115.000 desetinu. Iki sziai 
dienai visa pusežia buvo padalinta 
ant 665 dviverseziu dalu: dabar ji 
turės 1.330 verstiniu dalu. Tokia 
padauginimas dalu yra padarytas 
del geresnio pagabumo vedimo kaip 
ukes, taipjr medžiones. Sz i toj i'gar4 
singa pusezia yra vienintele viei|i 
Europoje pagal didumą savor giriu,

savo.jp


Lietuvniku
kuriose gyvena stumbrai, losiai, lau
kines ožkos ir szernai. Geresnes 
medžiones nėra Europoje*. Kadan
gi ant apsergėjimo pusezibs mažai 
buvo pasirūpinta ir be meiles moki
nami jos turtai, dėlto ir stumbrai su

— Retai kada atsitinka, 
idant jnotyna ir duktė ta pa
ežiu dieną sykiu iszteketu. 
Tai ii atsitiko sziose dienose 
mieste Galena, Ulinius, kur

menesio 25-e szventč paminė
jimo myrio garsingojo Abra
omo Linco! no.

usidedariti isz valdžios pa-

nenori pristoti ant to, ir dėlto 
dabar kasa anglis su didžiau
siu skubrumu, idant ju paskui 
sustreikavus dai Liniukams, 
nepritru ktu.

pusczios, užklausiant - dulko
stumbrai nyksta, paprastai suversda- į jos duktė Emma vi

tauja tarp žmonių, 
praneszama isz Ha

girdi, mirszta. Tuomi tarpu stumb- ' 
rai mirė dėlto, kad juos nuszaudavo. , E

mą. Terence

žiūra minysterijos ,Dvaro, stumbrai 
gražiai užkilaiko, o drauge ir pelnas 
nuo pardavimo medžiu pasididino.i 
Tai ivyko isz priežasties padaugini-.

džiausiu ludininku. 
dame czion jo 1

c/es. t nar
dei „Dela-

zine o enn-

lephonu, suju 
joje. Aparte

ančių visas vietas | . .
.J...kuris nužudė žmogų

ir jo lavoną
ini

svie garus“ ir kitus pigius darbi 
įlinkus. Kolos dienos tam at

jos“; kapitolas *4(H).OO0. 
iSzitoji linija trauksis isz Drif- 
ton, Luzerne Co, iki susiduri• 
mui Luzerne, Schuylkill ir

ta žigt.ne Didžiausiais __ 5 ra ajiga
pirkėjais giriu yra užrubežieeziai, ,'yĮ^.pjga)l Central 
papratę prie tokiu pirkiniu; noriai 
jie pirkinėją medžius ir pakele-ant i užveda tarp .New Yorko ir

Chicago naujus ‘trukius
— p. Baker, isz ’

tuomi
žinkelai toli tydenko pusczią ir he- Į 
siekia ją Pusczią ’ 
turtinga ant medžiu 
ležinkelui?? ji galėtu
pinti malkomis tąsias vietas, kuriose
sziądien jau yra stoka ant kuro, ’ 
Puikus butas del prieaigos caro szei- ( 
mynos laike medžiokle stovi vidury- :

neiszsemiamai 
ir atsiradus go- 
szauniai. apru-

ju miestu i
ant tu pedu užėmė

koki ko, iuesze bill del priėmimo 
1’2 tungaru teritorijos Xew.Me.yico i skait-

vergai - emigrantai yra sut-

paskutiniame laike nuo vėtrų
su žmonių. Szipe žmone 
yra vardais vadinam g 
skaitlinėmis (liczbomis)

Janeiro mieste

myjo paskutiniame laike 1 Jieloviežo i 
pusczią, kaipo svarbu strategCzkip rūmuose, kur 

ir'gula bjau-
kariszkos kojos; bus renkama isz ■ ' 1
kareiviu, kurie susipažinę su k isais j kentėjo taipogi 
takais ir sz,antakiais tosios pusczios, 1 tas 4 y rolie ir 
busę labai naudingi vedikai rusiszku Jollllsto^VH nuo

su 
rengėsi 

pavesti surėdymą konstituci
jos visuomenei.

ežiu su

kareiviu kares laike
c.-*

Isz Kitur
i>......... 1

i ulelei mies- 
nelaimingasis

nelaimes nuo

—- Scottdale1 je (Westmor 
count

, ; likosi nežinomo
>

unvjuiKj, imu vu 

Jpedu iszsimokino nuo amerL 
koniszku ,krikszczioniu veid-

L’žsincszi ant visuoti

,,boodlėrystes“ man, • isz Mich.i*gano, 
Tūlos inoterys bill, reikalaudamas, S

inesze

žmones yra
žiames ir-

musunelaime del 
musu pareiga yra 
apie inuxtt žmones, 
ir maskoliszkiejie 

a nepageidaujami 
emigrantai del musu, vienok 
lenkai, sz vedai ir norvegai,

Oranienbaum1.*, 
terburgo, \ i-i

letoli nuo Be-

mano misle,

Bennsyh anijoje mokama szią-

tuomet kaip seiliaus buvo mo
kama 61.50 —62.10.“ Tolaus

snosc.
— Didele

danus
gaut i

mus barono Blesscn, uredinin- 
ko vokiszkosios ambasados

ant krikszczionybes. Kynasj 
pristojo ant to ir per veidmai 
niirgą dievuotumą' igijo taip 
dideli ju iszsitikejimą, jogei

ningai, paszvęsti del atvedimo 
ant kelo kynu. Gavęs 614.509

a. Y Ja

, kurie dirba del

—■ Illinois valstijoje krito 
szioinis dienomis nesvietiszko 
didumo ledai, kurie didele

15 d., szio

, ant t

tent nuo 1 d. Gegužio Illinois, 
Indianos ir Peiinsvl vaniios

darbininkai
anglu

Kompanijos

gyvena

; .atvangus

suokalbiu ant jo gyvasties ta
pe atidengta paskutiniame 
laike, jogei jiį nervai isz tikro<5V

■ J i

-..... -.. rM,
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pradeda suirti, jam visur ro- į tų szimtmetinio 
dosi nihilistu szeszelai. J

: padėjimas neyra, geresnis už szventę.
padėjimų tukstaneziu vyru
ir moterių, kuriuos jis kas—

tr

a

2

k: ’

> i
I

i
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įVięhybe <
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——.... ...... 1 --------- ______________________________ i.
• paminėjimo Mahdi e£as blogame padėjime; 

Jo Colombo atradimo Amerikos,j badas x;ieszpatauję?| Sudane.
tos priežasties: — Isz priežasties baisiu Si-

taps iszleista kninga,. kurioje berijus atsitikimu, kuriuos 
talpinsią visi apie tai doku-, kož.h<^ syki rūpinome 
mentai. uostinei

S-z

Konstantinoj ičz, pusbrolis ca
ro, tape rasztavotas Peterbur-

toj imą butu patrauktas ant at 
sakymo.

nesza telegrama isz Buenos 
Ąyres, yra atsisakiusi nuo sa-

.1

rin ?// i 'tu'n e ęizomione.; buvo
suszauktas susirinkimas, aut 

pu kurio sutarta likosi iiždeti 
iri innujrį laikraszti del supažin- 

tiszka Kytafrikoniszkekompa- 'tinimo svieto su viskuomi, kas 
pija pasiryžo ir daro prisigat ^Misijoje jdedasi. 
ravėjimus del isžsitintimo eksj ^pese AVntron raszo apit

ta komisija, kuri užsiims 
kimu tu dokumentu!

ge už prigulėjimų prie revo- /dauginuspaslapty^, jogei 
, i.. . . * _

Sūcijalizmas ir Mulai. &

Di I
rasztavojo 30 studentu 
v.ersiteto už prigulėjimų 
nihilistu.

u m

sznekos

lai NslJlS/.VJ J V / (C I ^r(l-

U’ri- ^Atveju atvejais pasiro- 
aĮ>ie'(lo laikraszcziuOse žinios, me- 

tanezios silpnų spindulėli

Nei vienas mokinimas ne? 
tai ■ buvo taip keikiamas ir iszdar- 

komas, nesakau tarp lietuviu, 
bet visose žiamese Europos ir 
Amerikos, ‘kaip ' socijalizmas.

cijalistai yra pravardžiuoja- 
bmnriaiisiais vardais; jiemH

>.■. - * d

mcxiiaujaji kalendorių, vieto į Emilio gryžimų i vidurį Afri- tanczios silpnų spindulėli v^oeijąlistai yia pia\aidžiuoja- 
je iki szjvl ten vartojamo seJ kos pakele neiszsitikejimų tarfi Fz(v‘esos ’ tamsų, kuri užden-jni
įlojo maskoliszkojo ir tokiu britiszkos . Afrikos žmonių. gla nuo s'kdo gyvenimų yra i/žmetinejama, būtent jie 

Jyjama yra, kad vokiecziai Rusijos; szviesm toj i ir akyvu-‘stengiasi panaikinti tiesas sa- 
i aplenkti anglus užėmime ma>s tokiu kėlu pabudintas , v asties, sUbUoktuvin fženybu), 

' ’sugriauti gįminiszkų . žmonių,
gyvenimų, iszrauti tikėjimų ir 
žodžiu,^iskų, kas tiktyraszven- 
todėl žmogaus; jie buvo kalti
nami žmogžudystėse ir viso-

— Aii*tri ia. Didelis su-
* .

miszimas tarp darbininku’j ie-

ežiai streikuojantiejie angle

nori a
ažūrines apygardesf turtingiau• g£*ta vienok greitai. Mes no
se ir vaisingiause dalis Afrikos) Vinie ta akyvumų užlaikyti 

sistematiszku • padavinejimu 
tikru žinių. Nežiūrint ant di 
delu apsunkinimu, padėsime 
visas pastangas, idant Ciskasį

Pasakojama yra,, būtent 
susis •

kela baisingų tosios anglu

garr 
vadovu

riumene del sargybos. 20.000 tdama tuos dalykus, sako: at *k:Į. tikt paraszys 
anglekasiu reikalauja mokes- radimai ir isztyrinejimai• Af- riausia teisybe, 
ties ir s adynu darbo dienos, j rikos eina szalin jau. Tam-,s ipmet, del
O.OOo staloriu palove daYbij ‘ šioji žiame pereina isz ranku prježa^ęziu, g 
dvi tos paezios priežasties. . keleivio i ran kas finam ieriaus, szalti nius, isz

— Vokieti/<f. Ta<iel>l(.itl piningai todėl nuo szio laiko semsime. T<
urasta ir . >ne daug gero atlikti.
iszpletoti. girnai rusiszkos valdžios aty- 

nnl.-Htko džilai bus per mus dabojami, ir

UM , IHHU VIA." į}- ...V.,

norint ne vi. i prisižiūrėsime i tuos apkaltin 
visiems žinomu tojus, tai nei truputi nenusiste- 
lesime -parodyti. besime, nes jie gina savopriva- 
kur tas -žines ‘luinus ir monopoliu?, kuriems

suras

suteikti laikraszcžiams žines. ■ Dom 
Visos reikalingos , del visuo- ; rasztas 
menes žines busi, 

i<h e'e. c.

Londono ,/rime.s‘ę“ 1,11 7 V

garsinamos pJUlal-e dideli subruzdimų, i- ny
\ isp svieto

už ėmimų nuo karalaus Leo

tiniams cirkularų, 1 
aitriai isakp apsieiti 
su mokintiniais. •

j 
’v »<« &■- M
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Basiel-.sįna paojunii. Jie pasielgia su 
■socijalizmu pagal anųjų seno- 
i viszkų patarlę: iszraskie įlie
tus, supurvyk savo priesžų 
kokiu tikt gali budo, o akli 
žmones vis tau tikes. .Vienok 

; kuomet randame tuos apkal-’ 
tinimus be\aikszcziojanczius -

junes be įtekmes ant Rusijos-eilesė darbininku, kuriu- into- . 
valdžios“. i resai yra visiszkai kitoniszki,*

: —Angliszkasis laikrasztis reikia < stebe-
icziai apra-1 Lesi, 
kokui mas Jeigu darbininką^ nekeli
ant kaliniu ežia ir užpuola 'ant socijaliz-

o

kuriuomi j ji Berlyne; ipacziai isz prie- šzineja baisybes, 
i gražiai žasties kalbos Afrikos isztvri- kolai dasileidžia

$

P:

ir

būtent karatus Leopoldas 
rojo parduoti Congo vai 
vienok prancūzai jam klutisj 
dare ir apgjarsinimas Stanley‘o 

\ apie Aruuhimi giriu gurno 
turtus sulaikė ji nuo to žing
snio.

fa- Su visomisIszgalemis apraszo jo visis^kai nesupinta ir ne- 
’ ' ‘ ’ 1 ’ pažysta; del j u ^ijal i z mas

tai baidykle, o kiekviena bai
dykle yra baisi del tikinezio 
i baisyklas žmogaus/ ipacz

no-, bai gerai. Stanley neaplan myri moteriszkcs Sigidos, kuri 
kys nei Berlyno, nei Paryžiaus, nežiūrint a'nt . protestavojimu

— Sir James Ferguson pra į Dro Gunviezo ant smert tape
* užplakta. A ugi isz kasis lai-: nesze parlamente, jogei

■

valdžia, pa-

patikrinimą, būtent, veiklumas ; siprieszinimų baisingam bar- 
Enr.no Afrikoje pasiliksęs barimui ir taria, jogei visi 

vai- Anglijos daktarai už ji
Afrikoje 

tikt rubežiuose \fokiszku stotu, 
užsis-

nok kiekvienas žmogus* kinis 
neapkenezia ir persekioja ki
tus už j u pasistengimus ir 
pažiūras, turi būti persiludy-
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jęs, j°gei jis yra teisus tame treczias

Lietuvnikų
4

I )idžiau -

kinesime žmones, kuriu/Ubrai ir tokio padalinimo turtu, 
pažiūros yra teisingoj tai ta-n Padalinimas piningu ir žja- 

galėtu iru 
piningai su

hnimą žiames, yra juoda me-
dalinimas turtu to

<•

'STS
f. . J

, R

■ m*

da Imsime neteisingi/

socijalizmas ir kokius inieriusl 
jis turi. Rodosi asz ji pažyi 1

jums teisingai ■ viską apie 
papasakoti. s Kuomet ju#*p<

P' ' •"*, S“* 1
. surijaiizmą su nauja neapy
kanta, jeigu iszrasite ji blogu ;

prielankiai m išlyti apie ji/.įei- 
gerais ii 
esu gilai

gu rasite jo inierius 
teisingails, nesą asz

turtu szalie-

būti

yra dar ma- 
eigų žiame 
alinta, visi

namu,.staldu, kluonu, visokiu 
padaru. Tok is padalinimas 
žiames yra visiszkai negalimas 

žino ga
nos nau 
imiszd uoniekam

tu.

skaitytojau, kas tu nei buitim,J 
nen'ori mylėti pikto, 
gero.

ningu man • iszpuola

iszjuokiino tu žinomu, 
turi neva tokius norus.

darbiniid<u 
klupo.su t'

gus; nms
linini*) I

1 taromis

aut Maino

kuri*1

u reikalavymu:
i t u r t i ilgas žino

vo turto.
imi trupuczio nenu

'dalinimas yra Malamas* labai
neteisingu kėlu. Jeigu tu

Pamislyk ’ gerai

ttusiu r 
jos DUS 
mas sau

<. a r 
nesi/.

<6

♦

if

r 
r p, 
fe L*.--

į 
■ ,

.«<‘i ai. mes galime 
reikalu ant vietos.
v ra lakiai nesunki.

4b mili jonu florinu;

ir tarė: 
A 

atlikti taj h; j) i’ >> 
____________ \ aUczioiiiu. 

h idant jie butu laimingi. Ko-< \ ...J , už- kie isz to vaisiai i-zdygo' 
sczioiiis, vi- t

('S

raneuzi losmetinejama yra, bute 
nori padalyti visą turtą.

, žnas vienas, kas turi 1
• turi iszsižadeti savo turtofązi- kaižese su 

tas visas turtas turi būti ly-
. . B. . . . ■i .*'

giai iszdalytas tarp visu žino ■ 
niu, ir kiek\ ienas žmogus ga
li vartoti savo dalybą kaip 
jam patinka. Po.tūlo daiko,;, 
kada tūli jau suvartosi savo p

vienomis durimis 
irba su vienu lan 

e duriu. Smulkesn
lietai

miestu gy\enąncziu.c? J c

'.mokino tos teisybes mo-
> y -

tai.
\ yi

■į \

■

y

bus reikalingas,
a o i

ir žiame turi 
rn • . • Vl ai yra įsi-

buliukus, idant nors vargin
giausią gyvenimą daryt’. I ki- 
ninkyste musu gadynėje tikt 
tada gerai apsimoka, kada

kuris isz

■v

ežiu, kas vežimą?
Y

f

h

<•L- 
e

gautu aszi,

•s X-

t /.

*

-U: k t: i?

lybiu? Ne, tu negale 
kis reik^lavymas — 
augszeziausias laiptas 
tystes. Kam per dalybas tu
rėtu tekti geležinkelis ? Kas

gauti lygios dalies, 
daigiai turėtu būti sulaužyti 

ti, idant vienas 
kitas duris vagono,

ino suprati mas.
Dabar, pasakyk teisingai 

skaitytojau, ar tau teko ma 
lyti ar girdėti nors trupul

visi szitie ' kad mažos

ežiu mokslo iszradimu. Szi-
■ tas mokinimas socijalistu yra 
Skersai prieszingas visokiems’ 
!žiames dalinimams. Atpencz,

ii- padavęs po florinų kožnam 
darbininkui, kuriėdu su nuos 
febą žiurėjo ant jo* piningu.

'l ai mokina, jogei, padalini- 
is piningu yra vien tinginiu

Kas turi nors mažas

to, tas lengvai supras, jogei 
socijalisfai tai jau turėtu, būti

avo balsus
argi

Toilet turi būti • kitkas so

la skaitlai smulkiu
suvienys savo ukes

i.-z vieno dirbs, ir
vaisiais, matydami, mes

ukes " negali stoti misi
O

su didėlėmis, ly- bet

tu yra smarkiai augantis \/> 
kietijoje. Pats cieeorius pra
deda prie j u meilintiesi. To 
lau.s, jeigu mes imsime lanky
ti ju susirinkimus, skail 
laikTaszčzius dr kningas 

dasižinosime ? nei

tai

prieszmgas sncijahzm 
sako viename savo raszt 
mes dar regiame. nr

ntron

kuriu darbu negalima

smulkinusi, juomi

stam - 
tiems, 
darbu.

r nešimi’ 
sun kinu -

Tai skamba labai bai 
vienok jeigu tu ap>idai 
aįflinkui ir pamislysi, ką 
patyriai savo gyvenime,

Yra žmones, kurie turi ka

— ir per visą savo 
nenadaro nei \ amo

ta

i kitą

ant to, ku-

v wi* •

s

*1

M

•ji

i

v

tj

.i

klupo.su


I

Vienybe
I

*

1

k^sni duonos, ant darbininko, 
pelnanczio ' dieninę mokesti.

ir drūtas ir j (Vi gu jis yra taip 
laimingas suradime del savęs 
darbo, tai jis gali truputi 
atidėti ir ant -juodos* dienos.

ninku nedali nei sapnuot 
apie tai, akyveizdoje visu su n 
konybiu, su kuriomis 
susitikti. Kuomet r jie turi

dėjo. ir daug xlariuninjįii, 
sunkiai dirbancziu* žmonių,

« o

negali apginti savęs,.nei savo
namiszkiu nuo bado. Nėr ei .

tu paveizdn, jos visur randasi. 
Nudriskę,' iszblyszkę, nosimi
jię žmones patiks tavo akis, ( 
beklausi n ėdamas dasižincsi

darbininkai, ir kad yra ttiks- 
tancziai, ne, tukstancziai tuks- 
tancziu žmonių, gyvenancziu 
tokiose pat skaudžiose iszly- 

>gose, ne tikt d id šiuose mies-Į 
tuose, bet ir ant lauku. .

m onininku.

ant to laimingo kalno, kur jie 
randasi aprūpintais nuo vargo

btuveies, veda kovą su vargu 
ir beda. Tukstancziai, szim 
tai tukstaneziu krinfta szitoje

mažu mei-

lobsta. Tas pat ir su ūkiniu-1
kais visose civįliząvotose žia iti. Dec ar neyra spcijaiu 
mese Europos ir Amerikos.; neprletelais ■ savastininku 
Valdytojai smulkiu tikiu vos

j taip ilgai, butu priversti dirb- siekinio visicomenhzku mieriu
.... v.,........  i u-.i. •....... : ...........

nupuola; abelnai valsczionys 
visur eina vargyn. Yra die-i

ir
ar negrasina paojus žmonėms

kom/ntni i*t(t i.s /

iszeina; ir isztikro, ką žmones 
galėtu pradėti be visuo/ne- 
niszku kęl u, vi#uomeniszku 
iszkalu ir kit.,: t. y., tokta, ką

C

irm pristojimo 
prie to užĮlatimo, mes turime 

tikiu, pąaiszkinti du daigtii: 
rodi J. Kas tai yra Kommuniz
Js ,■ ■ : y » p

mas? **

ne# del visuomeniszkos nau-- 
dos? Atsidurtumęme baisia
me padėjime, jeigu visos ap-

aini neti

m a

gyvuoją. • Galima 
tūkstanti kitokiu daiktu, bet 
ir augszcziaus paminėju vi- 
tuovienLszku > iredniu pakak
tinai užtenka. Szitos visos

les, kurios visados moka pa-i ir dar daromi yra. Dėlto‘isz- 
sinaudoti isz ju menkif p j u* luksztękimę juos atvangiai ir 
ežiu. Kabai dažnai atsitinka, teisingai.
kad mažos u kės tampa n u per 
karnos valdonu d i del u 
Tikt szitie paskutiniai 
ūkininkauti su nauda.

i Tokiu budu mes dabar 
tome, jogei dideles kr 
žmonių, sunkiausiai dirbda- melo tape paleista i begi, ipa- 
mos, ne tikt kad nesurenka tingai per žmones,' kuriu inte- 
piningu, bet prieszingai-dar resai liepia jiems tai'daryti, 
vis gilaus brada i vargą, k. a., piningus darantiejie 
Klausymas. — kas sutveria .dykūnai, taip idant žmopes, 
tuos turtus, kurie tenka nieko Gszgirdę žodi komunini zmus — 
nedirbantiems žmonėms, kuriu inisjyja tuojaus apie užgrobi- Inas žiuri tikt ant

kommi’iiizmą . daugx o

tikt koHim^iizniay Komin ci
nizmas yra niekas kitas, kaip 
tikt principas vixnoineiiiszkii.

niniame gyvenime kožnas vie-. 
: savo i n tere- 

triūsą vargu galima vadinti mą. Užtatgi, szneketi apie Į su, nevat kasztu savo ar tymo; 
darbu? Niekas kitas, kaip kommunizną —-tai neyrajczion szaltas, bjaurus' egojiz.- 
fie nuvargę darbininkai. Stm- lengvas > daigtas, czion nuola-imas (savnoras) vieszpatauja. 
kiausias darbas ir vargiucriau- tai turi baimytiesi užsitrauki•' Bovelniniui pabrikai sugriovė 
sias gyvenimas! Bagotystos mo ant savo galvos prakeiki- tukstanczius audeiu: vienok 
del tu, kurie nieko ar labaiJmo. kitu. 'Daugelis 
mažai veikia! Ar galima tai szitame dalyke n 
vadinti teisybe? - Ar galima žiūrės, nęmislys,

žmonių kam rupi likimas szimtu tei- 
sys, ne- siii, darbszcziu, laimingu žino

jo isztarme niu, suardytu per įsteigimą 
Visi drau vieno didelo pabriko? Kam

-i ką budinami ir subriizdinami szi isiu sziaucziu 
ė? __ tuomi žodžiu. Dėlto,

neteko duonosf* *

k

szitame

neturi prasitęsti; jis yra uetei \ ienok 
singas, ir dėlto turi Į)arsikeisti 
S(. ei j ai ista i n epri esz ingi

, supratimo
; skaitytojus, • kuris 

įseke mus taip toli, seks ir to
laus, ne su užr.isztoniH akimis, 

užpelpoms teisingo darbo, at- bet su atviru prigimtu protui 
pencz, .jie stengiasi apsorgeti Jeigu mes atidarysime akis 
vaisius darbo del paties dar-į ir apsidairysime aplinkui, tai

yra la i per įsteigiiną vieno didelo cze- 
tikro,! very k a pąbriko? Kas’gaivu- 

lalyko.lje tiems ponams siurbejams?
Niekas nei akies neiįžmeta ant

r* t v* * ’ * 1 < 1 v oh* 1 -’•zj j »1

viena didele krautuve arba• bininko ir-ąpginti ji nuo nagu pamatysime, daug naudingu 
„cooperatyviszkas krūmas“ 
praryją 5.0 mažu kromininke- 
Iii. Prie sziądykszczio Stovio

tu, kurie yra papratę ne dirb , iredniu ( instituci jų), įrengtu 
ti, bet rfaudotiesi vaisiais dar- ’sujungtomis spėkomis daiigelo 
bo kitu ir tai darydami i'ie ne- ižmoniu, arba i'iknoineni^zku.

dalyku tikt tie iszeina apga- pasikakdina maža dale, ‘ bet Vienoje
r

visuotinose lenktyne.se, kurie 
vaido didelus piningus, dideli j

jas, kuris iszsirodytu ru pimpi- 
| tysis apie labą savo artimu, 
liktųsi sziądien Užjuoktu.

Kiekvienas rūpinasi vfien apie 
savo laimę ir nesirūpina apie 
tai, jogei taip elgdamasis 
skriaudžia kitus.
rupi,kiti, kad tikt man butu
gerai.“ Vienok nežiūrint ant 
tokios galybes egojizmo, vi-

, ,Ką man

Vienok ar socijalistai nenu% suomcue pastato iszkalą, arba Į 
;ime? valstija įtaiso laivams prie- 
usin- plauką arba kanalą. Papras 
liktu 1 tame gyveninio kožnas rupi-prekcjai su mažais piningais gai, jeigu ju mieriai

retai daro gt/ra prekystę, dau- pasiekti, jeigu tie, kurie dirba;! naši apie savę vieną, bet t-iką

didelais piningais vis lobsta ir go ir bado, o die, ką tinginiavo susivienyja i kuopa#.

H r

vis dauginus ir daugintis, gau
na virszu. Vis daugiams ir • 
dauginus žmonių vienyjasi i 
kuopas, (langiaus ir (langiaus

»

n

.1..;

lenktyne.se
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(Jszimta isz Misijų katiilikiszky) 
Ant salos Molokai yra didelo dan

I >.-o:ut 
fort? pi 
gerad i

Pasiszventimas Miss
A. Fowler. \

no sorgam-ziu 
ilima to.se abic 
minkius irankii

dalykus vedamus sen 
pradėsiu viską taisyti Ir 
Paimsiu su savimi t 
tu del papuosz.imt

do, neprietelumi draugijos ir 
žmonijos! Kas uoii panaiky'- 
Ii visuomeniszka labą, nori pa- 
įtaikyti visuomeniszkus kėlus, 
iszkaias, bažnyczias, visuome-

nieko už tai nesivildami 
mielaszirdingi, kaip 
yra mielaszirdingas 
3!>|. Bet teisingai 
godingai ir rupestiiu»- U 
mislvti, k id kam irs apart m tuo 
draugu t.-oksztu iszgirsti 
Esu labai neženklyva 7

ipe žmonių 
raupuotųjų 
ui u metu,

zimo.
du užklausti, Miss

Eovvler. Išiiip ir kada tapei kataliko?
Kodeine. Kada buvau dar 

dumodavau nesyk, jog toli

puma margi ji 
giszku veidu ir 

kiel

sarg
lindo komiu uniznu
dalykai pai
risuomeni^l

Paversti rixuome'nIs^ku in
teresu i red nes dėt naudos visu 
— tai yra tendencija szito am 
žiaus,. ir kaip nei keiktu žmo
nes kommunizmą, jie priverstą 
yra pasiduoti jo įstatymams. 
Visur rimooite/i iwki interesai

protus rustu 
visą prakilnu 
I) ilnr Sėsit

pat yrimo 
stovu, žili

nau puma, idant 
dtik'ti, draug.ii-

permamvt t 
daug daig 

igonstubiu. Ma

ne raupuotųjų rasis tie patys
aniszki mikrobu, kokie ran

lai Ing. kti
va r

* Ne, nyf .truputi. Maczi.au rau 
)tus Paryžiaus ligunbueziiio.se 
\ybeyju baisi liga 
ertffusi iki augszto

perga Įėjimą
interesu ant

ne jok u 
igvjau diug žinių 
gydymui ligoniu i 

apturėjau kiek paludvjimu 
buvau institute Pasteuro ir isz.mokau 
tenai daug d ligt

zvil’imziu mer 
rgiszku skaisti 

kalbėsi

vginimą. 1 radžio
i nenore jau priimti, aulink ant to pp 
• tojau,znes tas man duos ured/<zl 
buv< Ant savęs visai tu piningu n 
iszlei-dui, bet juos suvartosiu ant 
gmibuezio naudos ir mai

n va ja 
Jonę, o <1 uig dmvoiiaimingu 
riu jai prisiuntė isz 
daigtu reikalingu a 
gyvenimo aut salos

: įį

<romams:
Po kiek valam.kdu tyli 

rojau sekanti atsakymą:
„Seniai toji mislis bi 

kuomet liga 
mii'ano uukr

sktentžiu, savo 
ivitiįiu daigtu. 
vininkti sapnav 
a pi A visokias draugystes, ku
rias sziądien jie patys uždeda 
Amerikoje deL-visokiu parei
gu gyvenimo?
dar netolymoj
visos žiaines bus iszskriodytos 
geleži n kelais, kad -telegrapai 
ne.szios ■ žines i tolymiausius 
krasztus akies mirksnyje? 
Kas butu įspėjęs pastebėtiną 
įtaisymą szios dienos žiguniu 
foac

atsektai T
Medicinos skyriuje talpinusi kelata 
galvi; ir ranku raupuotųjų llavvaij< 
taip baisiu, jog mano prietelui, kni
su manimi tenai 
ant

rau 
pu, taip prasiplat i nusiejie po mirtino 
Damijano, nesutrukdo tavo pasirv 
žimo? X

auka neri isz man > puses, Imt 
iszpild vnm už u uivtu traszkim 
daugeli) m-‘tu. Jeigi, kaip ja 
kote, raupu »tle jie užtarimu j i šimpa 
tiją ir prijautimą, tai visai tam ne 
siprieszinu, bet meldžiu, idant ju 
nieko nesak y t umete 
girna iki t 
siu d

g-ri ligoniu.
Kokiu budu tamsta sii’šines'žiai 

su valdžia llawajo? /
Su pageliu dvieju prietebis isz 

kuriu vienas |Iavvaije gyvena, antras 
Nuo szio paskutinio pa- 
pagelbos ir prieja’utos, 

jog t myk ados tai neįstengsiu apras/.y- 
ti. Kada mokinausi, suteikdavo jis 
mail tūlas popieras raszvmui del sa

idos, idant man tokiu budu itei- 
ankius ant igvjimo reikalingu 

medicinos kninom, tolaus kožname 
reikale parodydavo man kolą, 

noluju valdžia priėmė manų ant 
dos ir tai be jokiu iszlygu. ,

d5?r pirm t 
smertis] 

abelną atida | uvogaĮ an 
ant Molokai. Pirm soį 
kada tapiau priimta ant skraito 
mo kataliku Bižn vežios, t. ‘
troszk-iu tam dalykui pasiszvęsti 
anuolaik dar neturėjau g

gumą, apie k.ą neuzmirszm 
turiu mislvti m* apie savę, 
mano ligonius įr nieks man 
rauks nuo ta/liavimo jiems, jausiu 
apie ta v isa^ kas bus jiems naudinga. 
Jeigu t

<ryvenima..’“■v

Labai bus gražus paveik 
anioliszkos merginos rubuosi 
mininko, giedanezios tarpi* | 
nožmiu llavvaju, užtiktu t 
meile liga ant salos, kurioje 
v ieszpatauja vasara, balsi 
jiems geriausiai du 
tai yra muzyke.

Neabejotinai tamst i 
koki užmokėsiu už aiižiurv;

savo užmanymui pa
gi neprikalbinejo minę ant tokio 
žingsnio isz baimes, id uit kuomet jo 
nepasigailt'cziau.

Ta .,saldžiausioji Sesuo'- yra labai
su

manęs labai g
st įvylu ir kitu gražumynu dot to <|» 
lyko, ivairiu skanumu, kirriuos rau 
p’iotiej'ie galės valgyli, ir daug kits 
daigtu. iedosiu di
tolaus-gi, kaip surinksiu kiek pimn- 

siu del ju fortepijomu idant 
,’ke palinksminti ju neramu

troszkimu ve
Dievo dalyką, kuriam visu >rtii 
duoeziau, kurs reikalautu/ nuo 
nęs visiszko iszsižadejymo savi 
dant galeeziau seklio pėdas to. 
sai isztare sziuos žodžius: ,,Jėi gerai 
darote tiems, kurie jums gerai daro, 
koki dekavojimą turit? Nes ir 
niekai t,ai daro

mu yra visai atskyrus. Iszsirn ia 
man. tai hypokryzija, id uit tnree/.iiu 

i įveiksla auk uitoms,

kitu retu p i'iszveu lim i 
iplitiugiausiai vert is mi- 

Miss A . (

Ar jus turėjote koki, ipatinga 
patraukimą prie to dalyko?

Taip, jau nuo kiek metu. M >- 
kiliausi Paryžiuje medicinos Į dakta
rystes) ir nors

Utenoj * z > >ausio 
tini, sekanti kalbėsi 

Sesers Ložes Gertrūdos su korespon
dentu Pull M"Ų (i<!:■:< 'h \ f

Kas jus galėjo prikalbyti del 
iszsirinkimo tos szakos tarnavimo li

ūne kaip v ;- 
abai narni ingi, 
ir prisilaikysiu

gybe raupuotu, tenai pasmerktu 
kaipo atstumti nuo žmogijoį; an 
numirimo žmonių ir giminiu: jie pa 
likti bavęjk be'dvasiszkoj pigelbos 
'Tiktai per pasiszventinuv tėvo l)a 
mi jano De Veuster, ton ii pirm keb 
metu tie d dyk ii persim iin 
mirtinos at si r id > d mg 
kurie tą per ji Įirad ;tą . 
varo. 'Tai 
tam dalyk 

i ‘ navones V,
po vardu Sesers 
kuri pirm kėlu i 
apleido Angliją 
tos szventos misijos, j 
daigtu, jai nu > priet *lu 
kurie gal iliiiksminti

kai prieszakyn
Tas, kuris 

neprietehimi 
tuomi paežiu
I) riete b 11 u i v i s u o i n e 11 i s z 1

<*su pasirengusi mirti, iszpildžius 
vo/pri(lerv.-'tę. Imt tikrai tokia 
hedaug manę užima, nes turiu 
kitu daigtu del apmislvjimo, 
planu ateitoje del iszluks/.tenimo. 
Ant manęs gules visi reikalai lignj/- 

keleta nyH-i- 
Pasi rengiau

J

Maczi.au
ligunbueziiio.se


Vienybe

tikėjimas, kuriame szaukiasi prie a- 
dovos ant žmonių jau- 
Aiilfnk pamažu pažinau 

kataliku tikėjimo,

/let it' czionai nenustiko

kruviną dėlto, kad apgavo viskas tape parengta ant pri 
mus, tiktai ką at važiavusius, < ’ėmimo svecziu ii1 biVžnycze pub .

ezianeziu.
paslaptis Rymo
pirm asztuoniu-gi pietų, tapiau pri
imta i kataliku Bažnvczią. Gali

tni dalykas ir jog uihno tėvas, bada
utas protestantizmo dvasiszknK nei 
motina, nieks isz prietdhi to negei
dė. Vienok mano’teVaę buvo labai 

. , . i < t , 
geras ir kada | m irta te, jog tai yra

Kai (firtuoklius spaust pradėjo:
Ir tas. matos ji numaustt,
Kad nuog Varde.^’iJt iszsikrauste

Koris Jfausza drąsios duszios

[•žmonių, nei žiames szitos. Ir 
! kad negelbėtų musu tie, ką 
nurb anųjų parizeju yra isz j up* 
kiami ir visai p apibjauroja- 
mi, taM’eiketu jau bene isz ba

Vakarepribuvo daug kunin• 
erų isz kitur ir isz zrittsburgo

vintą adyną prasidėjo m iszios,

kai įvyko. Žinoma, mano tėvai he- 
noroms žrtirejo ant mano . iszvažiavi- 
ino i K alavą, !>et visai nemislyjo 
manę tame dalyke trukdyti. Turtu 
vyresnę seseri, ku’ri pagrįžo namon 
nuo misai j u isz. pietines I frikos ir 
del kurios mano iszvažiavymas yra 
labai skaudus; turiu dar jaunesnę 
seseri ir jnoli, bet' jnucziuosi, jog

Žmonių baidą nors nUri/joi 
liet dm' kiaulių ris dar bij 

įtaisius nors vėžiai Arereles, 
du ne vietoj ir akiale.9, 
Tacziails Mausza apsiprato.,

•• i V arde — nomen propriura.

žengus pirmą žingsni i Ameri
ką, nuo savo tikru brolu liey 1 .' , - t . /.

; tuviu?! Skauda mum^szjrdi, 
labai skauda, kad tokie/randa 
prieeigą ir yietą Napp musu 
vienžiam’recziu. Rodėsi raz-

labai daug kuningu, o žmonių

je. Ąsz givendamas czion 
per septynis metus, maeziau 
jau visokias apeigas; 1883 m. 
maeziau 2 vyskupu, 5 opatus 
ir apie 50 kuningu prie Alto
riaus; bet taip dailos szventes,

Isz lietevlszkB flirvu Asratt Alei. (Irisas.

kimas manę kvieezia. Teisingai sa
ke kardinolas Manning, suteikdamas 
man palaiminimą pirm iszvažiavimo 
isz Londono:

„Mano vaike, apturėjai labai 
ipątingą paszaukimą, priimi ant sa
vęs užmanymą labai sunku, bet ne
noriu ifpegalu tavę sulaikyti nuo 

.klausymo to baiso, kuris tavę pakvie-

Manszos tarai su Doleriais
'•Iną kampą priniūniavęs

• urt

' Penli,!.! K0SZE8 ■./"t

per thir.is pats iszmore!

*J Žydam* v ežius nutikt valgyti bet ir/ >ežius nutikt valgyti bet ir par*
duoĮi užginta, bet dabar rabinai duoda.

• T v

Baltimore. 12 Bal. (kor.\St: Vincent Seminar-ium. Be- 
ienylte^). Praszome szir- atty. Pa. 76’ Bal. (lor. „ V'en.‘)

talpintu keletą eilelu apie ne- tori’.’sdevu Benediktinu, ku- 
laimę, kokia mus czion rszti- Į riame gyvena pats arkiopatas 
ko. .Tiktai ką atvažiavę isz. ir perd etinis visu Benedi.kti

Pas kloszto

man neteko matyti/ Semina
rijoje esu vienuntelis lietuvi
ninkas. Buvo ,czion su ma
nim jau apie tuzinas lietuviu, 
bet tik asz vienas užlikau iki

► a

sziol; vienok ir man 
tek

Lietuvos, įneš trys žmones ra

neziū, 15 novicijų, apien: y . i — —- « -
meme nors ne per dideli Už-|80bi\)lu ir apie 75 skolasti-

musu tarpa pasipainioję no
kti r ie „szv. Jadvygos .iszg.any-

seminarija su 52 klierikais ir 
Gimnazija. Gimnazija,dalinasi 

tie jie“, kurie mus atkalbino i du kursu--i kursą klasiszką 
nuo važiavimo i farmos darbus, ir amatiszką. Isz tu, (pirmas

lutaiiuju į O > MV ’• L l JVAUĮ y (UIVUIO 1 • / JViaoap)

szirdžiai, pleszia savo artimą ir’o mokintiniu isz viso yra 358. 
ant szjoves ir ant turto. Tas! Apart klosztoriaus,* semina
rai vagiszas,.galime tiesiok sa- rijos ir gimiuazijos1 tėvai 

Benediktiną! turi ežia dar ir, kuris

piningus visus,
mus i darbą* įstatys, ir nusi- ezia apvaiksziojame sziądien 
pirlyo del savęs drapanas už: ~ sziądien szimtas metu pa-, 
musu paskutiniji skatiką — ir Įsi baigė nuo Jaiko, kada dar 
ėjo sav mums sudiev! pasakęs.'girios žvėris, indijonai buvo 
Bei’ots policija jo jieszkojo,! czion, kur sziądien gerai isz- 
ale nerado, o mes pasilikome • dirbti- taukai, ’gra'žus ip dideli 
be skatiko, be darbo ir be vii-i daržai , ir ant ąugszeziausio 
ties. Tokią tai paglobą a»>-Į kalno stovi namas Dievo, ku- 
turejonie nuo žmogaus, kuris'riame teisingi zokoninkai gar 
Dievo vardu 
savo rfrtimui

|>asipuošždamas ‘bina pievą.
tik skriaudą, ir Laukent tiiip 
skriaudą, daro, linksmos dieno.4,

dideles ir

aeziu 
Dievui, baigiu. Dai* keli 
menesiai, o ir manę pateps ir 
iszsius . i svietą, idant savo 
vienžiamiams. ir brolams gar 
sineziau prisakimus Dievo ir

„Vienybei“ ir visiems/vien
žiamiams ir \ ientaiijCziąms ve- 
lyju.viso labo. Žinodami.

Margumynai.
-Sultanas Abdul Hamid gy-) «> ns

ir Rusijos Citras 
eina.i mahlbuti,

Kuomet jis

gal įstatymus ' Alaliometo, sar
gyba isz. 10 000 iszfikimu 
sargu'ji lydi.
/— Chicago Herald

„Laikraszczio
i vvi , 

Vidurinę

prane- 
a ts.i ti
ko res- 
kelau-

sto venos. Ugnys liepsnojo, 
o apie jas iszsitiesę’kazokai ant 
žiames po sunkios dienines ke-

Kelauninkas pagal sa-
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VIS1S

•jo nauja apj 
, pamareje, o

ant ak meili o ir iszsil 
kiszi.anes žiamlapi 
szalies, gerai žiimdi

iapą) 'rojusi ji prieg. tam su sekau-' veržėsi 
, kad į ežiu navatnu raportu : „Lnisz- plyszir

mą. 1 aip ir i 
susirinko apie

Tuojau^
važiavo (i miestą Paryžių, o

IX H . , , I

tėvai? 1 « 
imttemou jai nežinoma yra; tikrai gi 

žinoma yra, jogei kuningaiksz- 
tiem*, važiuodama i Paryžių,

<z trukusiu žiameje vumo toji upe yra baime del 
nunuodydami orą ir 170.000.000 žmonių, apgyven- 

naikindami 'žmones, gyvuo- 
liis, trobesius ir medžius. Jau-

isz debesiu
krito.
nas lytus Burgundijoje ir ko- [stengėsi

; .1568 m
i czion 

saX vietas pe. ...... r... t(. -
uomet, matydamas ju lieti 

kinczius 
tolaus: czion

$

.ir
Tai j

, pere

Kum ir per
i

sas isz^pmę k aus e, mi navoj a n t 
žinomas \ ietas ir tirpo isz nu-

anas kaimas; czion \ in

Jiepe su didžiausiu akyvumu 
Vienok, vtev<4r

jome t ui
• ’ tai

popierofU/ ne
I.’ 1 11 1 1 vi T • ! S «. I ‘

VieiiĮune į lavict e
m a ros

/c ( 'z u i'(i*z i; stropiai atlikus 
f\ isus tyrinėjimus, bdesniu žh 
niu vaisc’ziaus kancelariia įlei-

kvietines

222 m.
sumai

Kynie, 
is dienas 
i krauju,

marėje u gnu-s 
limlains imtam s

1.

rasztininkn minavo
I

dienini kruvina lyi
K • v

r lose a j

kuningaiksztienes O. deu 
tam atgidos kimiu- orą

gaiksztieim ‘ tape prisiųstas mis no 
Jaiszkelis per rankas vaistines dangę.

aujo

i nio Kynžiamio. Dažnai ji mai
no savo vagų ir nailhna mies
tus ir kiemus, prarydama 
tukstanczius žmonių. Veltu 

Europos inžinieriai

vena 
žuviu ir .krakadilu, 

Jszimta isz pecziu duonkepiu, ; phlukia szimtus mylu per vai- 
buvo krauju sulaistyta. 1634 singą apygardę, vienok vanduo 

marę, bet 
tolaus i

in.
lytumi akmeniai ir pelenai, pragaiszta truputi 
1695 m. Limerick‘v ir Tippe-1 sziaurę už ekvatoro 
rarvje (Airijoje) iszpuole isz apygardoje, kėlu 
debesiu substancija, paveizdi atstume nuo indis;
ant sviest

Randasi ji gar- 
įguli taipogi nekurios 'dingoję Alammuth pakriauszo-

• t T i 1 /• * \ T .A

JOit turi. Taip, antai

apie trii
uit salo

A ekiu

vienas
turinti

niusii žia

< su-

vandeni

b“1 . j..**..
100 palu po žiame; bet tikt 
ketvirtdale mylos galima ant

!jos

5 ° i

nes

, o nubėgus nuo tos

<. l.’HSrn
; daugyla 

taikstau

subėga

Įima ji . vartoti del raszymo. 
Tirt -amerikoniszkoje republi- 
krje Colombia yra upe, kurios

Hamos ir Manifold, 
ire. Atsirasdamos

raudonojo ra
il. kaili antai

20 To svaru vie 
:a pati meta nokti

narna

v. J . . --------- į ..j. į,

k rito Į daug vario.O

„Bausme kynu

turi van- 
maži ūpų

isz mažu

arba i paskui vėl viena nuo kitos 
Drauge, | tikt per 15 mastu atstume isz 
kribždajpo žiames iszlenda.

Vie -r- 1804 m. buyp 35 verti- 
)er kai- mai Biblijos, vienok užsidėjus 
randasi i Britiszkai sz\’. llaszto drau*

nuodingu iii
1 • 'i .

vas piningu ant

dien AoO wrtiniu visokiose 
kalbose. .



10 Vienybe
ežio buvo isz viso 20 500.000 ♦
angliszkai sznekanczįtf žmonių
ant svieto. Prancuziszkai

000.000, vokiszkai — 30.000. 
0Q0, maskoliszkai -— 31.000. 
600, szpaniszkai - 23.000.000. 
Sziądieh prancuziszkai kalba 
50.000.000, vokiszkai — 70. 
000.000, ' szpaniszkai— 40. 
000.000, maskoliszkai — 70. 
000.000, italiszkai — 30.000. 
000, porhigaltszkai — 13.000. 
000. Angliszkoji kalba . ne- 
palygintinai pralenkė kitas 
kalbas. Viena sziaurine A- 
merika neužilgo turės 100.000 
OOP angliszkai kalbanezios 
landės; 40.000’000 angliszką 
kalbą vartoja Anglijoje. Aus-

-------------------- -- ---------------->----------------------------

ATSAKYMAI.
A. SLĄVię/KUI, HAZLETON E. Ipz tavo 

gromat /prižadamo* nieko neHprieazinti „Vie
nybei“ ir dirbti i* z. vien del pakėlimo Lietuvos, 
muan guodotlnaa kuningaa ezirdingai pasidžiau. 
gi.i ir taVt».>broli, laimina •tameaz wen tame darbe, 
kokiu yra rūpinimasis apie dvasiszką labą savo 
tautos. Slinkimas ir isz vien dirbimas gali tikt 
atvesti n»us i stiprybę ir rasz.tai apszvięcziantĮ 
musu brolus. Džiaugsmas ir mus ima. kYkMafns- 
tu atėjai ant tokio supratimo; dėlto nepaisome 
jau nielu>, ką paskutiniame num. „Saules“ esi 
ant musu, nors labai neatalekianczlai mieri irku- 
dikiszkai, psraazęs. Pasitiktame, kad nuo ežio 
laiko nereikės dauginus pyktieei. a Viena kąlba, 
vienodi reikalai mus visus turi'rlszti i krūvą — 
kanj tu bąrZjur

J. D — L HAZLETONE. Tavo pr^innatoji 
korespondencija netaps talpinta.r Ji turi per 
daug, norint neminavojant 2mog.vw7.in, a«abb>zką 
tendenciją. Hmdpras patys tie žmones, jogei ne
gerai daro. Raazinek aatyriazkn* apysakos, ue- 
czedydamas blogu pusiu gyvenimo liętrtviu Ame
rikoje; ant to tamsta juk turi szaunu gabumą.

PITTSBVRC.ę LIETUVIAMS. Žino apie 
naują draugystę bus M-kanrziamo num. „Vieny
bes“ epgareinta. Tikt i liėtnvfezko tąikrasz^zio 
redyatę pridergtu lietnviazkai raszyti. Miuyti, 
kad pas jus, brolai, lenkai gaepadoriaiija. Ilada- 
rys jie jnms tsy pati, kaip visur jie yra papratę ew 
“litvinais“ apsleiji. Argi jus -negalite be ju apai 
oi^j, kaip kad kituose miestuose lietuviai apslei 
na?

Neseniai ant kyniszkp krantu 
atsirado baisinga liga, paro-

jimo. Kynuose priežodžiu tos 
įstabios ligos neatidengta. 
Delto-gi vokiecziai karsztai 
užsiėmė tos ligos tyrinėjimu. 
IJasirode, jogei nunuodyjimus 
dare oi.4teriai, vandeniu ne- 7 t
czystu netycziomis užgriebti. 
Mieste Wilhelmshafen dauge
lis asabu, suvalgiusiu tokiu 
bodu užtersztns oisterius, ąj> 
sirgo visai tokia pat figa. ,

Apgarsinimai. -
Ant pardavimo Sora n ton e 

vienu vięnatinis lietu viszkas 
•thSalunas pacziame mieste,

(bvokas) sveikatos.
stoka

Daili proga ingyti farmą.
Szitiį menesi aplankysiu miestus ' Chicago, 

La Salle, Detroit, (’lev^land, Erie, Buffalo, Pitt 
dar kitas vietas jeigu man Miko is/Jeks. Jeigu kas norotii su 
mai/im pasimatyti del pirkimo žiames <Įel farmos (ukes),' te
gul raszo pas manę i mano Oflice ir tegul atsiunezia aiszku

ū

r LLemont,

Asz isz sayo.Ofliee gausiu kasdien gromatas tu ką uores 
idant asz juos laike savo kolonos aplankycziau.

Jeigu atsirastu nors 5 pamilijos krūvoje tokiame mieste

mes tai noringai atvažiuosu juos aplankyti laike mano k,elp 
nes, pirm pargrinžimo namon.

c« W <■> i

119 W. Water Str Milwaukee, Wis

K. Zuikis Fort T.e\yis 
t

A. Nork Glenlyon .
V.'. Rutkautskas Ansonio

' Kam nog ahgliko samdytis arklus?

J/’O;
, 1 ,oo

M ii/nieki P J

rjūi atsiszaukia in m asu Redysto. /VTRAS NolU UžsiRAi

„VIENYBE LIETUVNIKU

kningu vedėjas supainiojęs 
savo kningose rokundą, id,antA 
tapti nutariamu vagystėj oj 
praszesi ant nedelos atilsio/ 
Kuomet firma apgarsino ji 
už vagi, jis sugryžo, parode 
savo teisumą ir apskundęs"

lyginimo už savo

— P i'aslplatininuiK volą- 
pueko.Y^iA Ipraneszimą sekre 
tori aus draugystes, rnpinan- 
czios paplaltinti tąją visasvie- 
tinę kalbą (vol a py e k), 5 mil. 
žmonių vartoja sziądien tą 
naują kalbą. Voiapuek turi 
kninginyezia isz 750 tomu: 
gramatikų, ^rankkningiu, žo
dynu ir 300 i vairi u veikalu, 
nevat keloliką roinanu.

♦ ■ • > •

jimo už labai pigu užmokesti. 
Atsiszaukito pas Juozą Pet-

su kokiu reikalu, o norės kad jam 
nitu atraszyta, tegul atsiunezi:i mar- į 
<ę pacztayą už ducentus.

Ba lt i MOKI . Kazimiera

Morge n tow n ą.

Pajieszkojimai.

prietelo Bonifaco Paszauczio, 
paeinanczio isz Kauno redy-

Vienybes Lietuvniku 
O ne atsius pinigu norint ,(iž 
pusę metu, bustvienas nui,neras 
nusiustas ant pažiūros, o (lan
giaus ne; tas dalykas yra rei
kalingas dėt paredko.

hicago- iarthnnir jų

Bagdonu vynze.
Milam

p
kawiczQ.
anticoIvE, .Pa.: Tamosziu But-

jp, o dabar yra Amerikoje. 
Jeigu kas žinotu kur jis yra, 
praszau duoti man žinę.

Brolai Lietuviai!
Kuzi mi oriu K a1-

92 St. James St.
Liverpool

BMffl ffl Laitasztį.
„V IE N Y B E LIE T U V NIK U ’ ’

A v Zalanckas Union Dale , $1,oo

jums skaityti Lietu viszkus 
laikraszezius iy kningas, kame 
nieko nėra priefezingo Katuli

Shenandoah, Pa.: 
dzewicziu. r

Shenandoah, Ra.: Joną Bobbin,
Waterburio, Con.: .I. IJanisewiczo.

Jusu brolis.
Kum A. BURBA

Wilkes - Barre, Pa.: <1. (Jzernika 
Pittsburo-, Pa.: Wincenta Kadžiu 
Boston Al a s^- Fr. Kawalaucka.

. IM rw « r m yųFMM

Klebonas Lietuviszkos para- bl oik-Uo pa
pi jos Plymouth, Pa.

Arklu Paimli tie del wysokiu reik a 
......... pas

MILĄ U('KA.
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lems

mo

cer

sawo
am-

waj keie< 
giwenima

kata] i kisz- 
žaliaukių 
nor inc

mėsos, szlowindanli
ant pažemiu
gandindami
tos vieros
kie bankietaj ir czesnes ira cerkwes ža 
bnnkbijs, Wierui katalikaj ne galprit

Iowan a 
wisas 

szwenta Bažnicze 
ira wiena tikroi Diewa 
g ji wiena, tiktaj tur szw. 

dwasHzka ant 
iju Brangiausiu 

gan ik las- dwa- 
amentu ir losku

wajkams, 
žiu.

O kad genaus

Iszgani- 
njoiis wisą 

isz'ios sawo 
kdkię) duos 
iszia sawo? 

isz-

Paskutinis Pamokslas
Wiena Žemajcziu kunigą 

. priesz smerti.
, „ Wejzekit,, idant kas 

justi ne aja/autu.”
(Mork. X ITT. 5

Dari kit gi pakiltą,
mano, ir paproyva 
idant ne inejtumet i ng ta
ką ir neprapuldituniet duszios. ^uwa- 
dinti Imdami ant wblostna scliod t, ge
ra j uwozokit, ar rejkalawimaj posred- 
nika arba piszoriaus nera prieazingi 
szwentaj wiera j ir Bažnicze j katalikisz- 
kaj,. tajpogi suninenej w pawinastiems 
krikszczioniszkoms? ar nėra kokios ap
gaules., ant jusu dusziu iszkados? O jej 
tajp pasiroditu, tad labjaus bijokites 
Diewa, ne kajp žmonių. O ką pagal 
Diewa ir sumnenes apmierkawosite ir 
piszorius paraszis prigawora, ne dekit 
ant. to n 
jeniQ

kažin ir wigadu, ir priwedimi 
ga, sopuli ir smerti; žadedam 
niemsiems duot žiame, luoši be 
kęstu ir woinskos pawinasties 
iszpildit ne. gal, neturėdami 
žiames, nej tokios galibes); ir 
atsimint žodžius Wieszpaties 
tojaus: „Ką padės žmoguj 
swietą impel n i tu, o del 
iszkįdą apturėtu? Arba 
žmogus htsakyra už < 
(Mat. XVII. 26.) ir labjaus norėt 
ganima duszios, ne kajp niekingu 
miszku geri b j u,- labjaus bijot amžina 
pragara, ne kajp wargp, sopula ir smer* 
cze. Nes kas priims tokius parmajni- 
mus ir naujinąs, arba iszduostokes<pod- 
piskas, tas turės ant gala noromis ne 
noromis, priimt prawoslawije ir i 
gales grinžt ing katalikisz k a wiera 
diwendamas, nei mirdamas prisis 

pi, nej saw, nej 
ku wajkams ant

katalikiszkos. D jej kam tokie par- 
majnimaj regetusi mažu dajktu, tas tur 
žinoti, jog Bažniczios paredke nėra ma
žu dajgtu, dėlto kad wisi prigul didžiam 
Diewuj. Q jej Wiresnibe swietiszka 
tokes parmajnas ir naujinąs priimt ir 
užlajkit prisakitu, tad rejk žinot, jog 
Diewas dawe waldže ant Bažniczios pa- 
redku ne swietiszkoms galibems, bet 
Popiežiuj ir jog rejk labjaus bijot ir 
klausit DiewA, ne kajį> žmoniji. Jejgu 
bajditu katalikus, wiernuosius Diewuj 
ir Bažniczej,diupleszimu isz turtu, ras-

Z war-

ka ir sergėtis nog cerkwes 
kurejs neprietelus duszes jusu 
pragara n u west, asz jums oze 
parodisiu kajp didi ira Diewa 
szwenta wiera katalikiszka, ka 
wieras ira netikra 
katalikiszka 
Bažnicze ir jo 
Diewa mokslą 
wjsu dusziu, 
Krauju Sumaus Diewa, 
siszkas Szwentuju Saki 
Diewa, ir raktus dang^ 
cerkwe prawdslawna ne npg Diewa 
tatita, bet nog žmonių pramanita 
gal dusziu nog prapulties amžinos 
gęlbet ir ing , dangų newest, bet 
ing prapulti amžimi.

i lga Ayara sawo parasza, ne 
m ing sawo rankas ir patis 
(>, idant regetumet, ar taip 
i. kajp jus 

Rinkdami starszinas, 
džias, nO priimkit tokiu, kurie* nor svi
resni bes, arba kūrins piszorius, ar pos 
rednikas siuloj, arba kurie jus czesta- 
woj; bet sprinkit wires diewobajmin- 
gus, tejsingus, turenezius gera protą ir 
atwoga pasilikt; wiernajs Diewuj ir 
Szwentajr Bažniczej ir apserget jus nog 
wisokiu abgaulu ir isz k adų.

Dar didesnia, ne kaj ii su prigawo- 
rajs, atsargema rejk su podpiskomis 
kuriu kartajs parsekiotojej wieros ka
talikiszkos re j kalami, norėdami kata
likams aut kakta užnert kilpa ant isz- 
n i e k i n i m a p ad e i m u S z w e n tos Ba ž n i cz i o s 
ir pritraukimą pi;ie cerkwes. Už taj 
nors ir labaj baugintu, grajždoinis ko 
ronemis, newalna ira wiernam katalikėj 
labjaus bijotis žmogaus, ne kajp Diewa, 
ir sen kiaušis butu griekas apsižadet ant 
rašzta iszpildit koki darba, prieszinga 
Diewuj ir Szwentaj, Bažniezęj.

Jau ne karta apimsi n to j ej pakele 
del žmonių praszczioku czesne ir bari- 

lamvcrert arielkos i walgit 
tam cerkwe 

ima Szweiitos Bažniczios ir 
.’katalikus ing pagarbinima 

kuro1 iszpažist Ciesorius. To

to prigulei be sunkaus nusideima Die
wuj ir Szwentaj Bažniczej irpražudima 
sawo duszios.

Wažinejant Arkiriejams cerkwes 
szwenst, sunkus butu griekas katali
kams prisiartint ir apturet, kajp nog 
sawo Wiskupa, paržegnoima, apszlak- 
stirna, pabueziuot cerkwes križiu ar ab- 
roza, klausit pamoksta ir wejzet ing ju 
molebnes ir cerkwes ceremonijes, tajpo
gi priesz juos priklaupt, arba 'galwa 

; nulenkt, kajp priesz Wiskupa kata]i- 
; kiszka, arba del ju 'zwanit warpajs szw.

Bažniczios
ar pribunant, ne walna ira susirinkt ant 
ulieziu ir wieszkelu, atsimenant žodžius 
AVieszpaties (Jhristaus: „Saugokitės 
nog netikru pranaszu, kurie pas jus a- 
teyna rūbuose awiu, o widririj ira wil- 
kays pleszanczeys. Isa waysiu j u pa- 

i žinsite anus“ (Mat. VII. 15. 16). AVaj- 
scjs gi prisiartinimą prie popu ir Arki- 
rieju ira prapultis amžina wisu unijotu 
ir noreimas tokios pat pražuwos del wi
su kataliku. Dėlto katalikams popus 
ir arkiriejus newalna nej pasitikt, nej 
.pajidet, nej isz ciekawasties prie j u pri
siartint.

Ne tikta j asabu bet ir 
kwes rejk sergėtis ir ne 
kant abrozelus, križukus ir metalikelus, 
rejk ^eraj prisiwejzet, koks irapawejk- 
stas ir paraszas, ar tikras katąlikiszkas, 
ar nėra kokios apgaules nog cerkwes. 
Labjausej rejk sergėtis nog kningelu 
nekatalikiszku, ne ’wien rusiszku apie 
religijos, dajktus, bet ir žemajtiszku su 
azbuka drukawotu. Tikrases kningas 
katalikiszkas rejk geraj užlajkit ir sze- 
nawot kajp skarba brangiausi. Jei kas 
norėtu atimt, nerejk duot, bet paslėpt 
ir užlajkit, pakol Wieszpats Diewas ne 
sutejks del musu kokio palengwinima.

Už wis labjausej rejk priwejzet, 
idant ing nobaženstwas szwentos Baž
niczios nebūtu ivvesti kokie pramajni- 
maj ir naujinąs, ne užtwirtintas nog S. 
Tewa Popiežiaus, kajpo taj: skajtimas 
rusku ewangeliju ir pamokslu, giedo- 
imas prie altoriaus, arba wargonu, arba 
tarp žmonių bažrjiczioj rusku giesmių, 
arba kitas koks isznewožiimas szwentos 
w i eros ir nobaženstwos.
koks kunigas, arba nors 
kurs toki parmajnima daritu, arba gir
tu; saugotis rejk nog jo, kajp nog tikra 
Judosziaus, nes tajp daridamas butu 
pats iszkritęs isz Szwentos.- Bažniczios



Vienybe
Brangumas szwentos'- religi- . nusidėtu, Stojos wiso kaltas“ (Jacob. 

*11. 10.); ir kitu žodžiu, Wieszpaties o Jė
zaus: ,,O jey bažniczios ne kiaušis, te
gul tas bus kaypo. pagonis ir muytiniiv

tu esi uola, o ant tos uolbs pastatisiu

os katalikis^kos.
nogi priliginta ira karaliste

wiena brangu

Uvvožokit geraj, kajp del musu' ira 
brangi Diewa dowana szwenta 'religia 
katalikiszka kuri wiena tpktaj tegal 
iszganit žmogų ant amžių, Diewa loskas 
žmonėms daliu, grieku panezius- trupiu, 
duszefcpaszwencz ir ing dangų wed ir 
n ei sz paša k i tas geradeistes Diewa sziame 
giwenime apt žmonių wiernuju isžpil. 
Wisas, aukszcziaus trumpaj aprasžitas 
geradeistes, kuriomis musgausej Die
was apwejzeja: wisa lengwibe giweni- 
ma. laime ir sztowe. wisa teisi be ir

suprast, kajp. sunkej bludij wisi tie, 
kurie sznek, jog wisaswieras ira ligej 
geras. Walug tokios kalbos, ligus bu
tu: szwiesibe ir tamsib'es, giwenimas ir 
smertis, dangus ir pragars, dori be ir 
nedori be. Rasztas gi Szwenta 
,AVienas Wieszpats, wiena

listes dangaus. O ka supiszi ant zia t O ‘ ę
mes, bus suriszta ir danguose; o ka tik 
tay iszriszi ant žiamefi, bus iszriszta i

wiera

schizmatikaj mislidami, jpg ju wiera

wa.

del iszganima swieta par sawo

ir schizmatikaj, nors wad i ii as prawos- 
lawnajs ir krikszczionimis, bet nektau- 
sidami 'Popiežiaus, ne stow ant uolos S.

ežios Diewa, kurios wartaj peklos 
pergales; ir netur raktu dangaus k

dangų; nog

j e j s Sz wen tu j u M u czel iri n k u ] >a t w i r t i • 
ilowena Diewa, ! na> doiibemis Szwentuju Iszpiižintoju

. «zlo»wej wisa tejsibe ir mejle ir tikro! 
szwiesj mokslą isztekeja isz sziventos 

. Bažniczios katalikiszkos, kilti i ra defl 
i; musu ' wisudidžiause ^4 *

wisu brangiausia ąkarbas. Idant' bran
guma szio skarba pažintumem, rejk ,u- 
wožot, 1, jog szios loskos dar nėpture- 
ja lik sziolej didesne pus|swieta; mums 
gi ję jau senej Diewas d a we tajp, jog 
dabar daugiams lietuwniku ir žiamaj- 
cziu ira danguj ne kajp ant žiames. 
Netur szios loskos nei Turkai, nei Ta

Toj gi wiera ira taj szwenta wiera ka
talikiszka.

Ir to Bažmcze ira szwenta ir tikra, 
ne kure heretikaj. ar schizmatikaj del

ui. kitu gėri

neszilda.; bet szwentos wieros 1 
kiszkos netur. Netoli siekent, J

- ii\Wokieczej tur didže galibe, tur 
szlowe swietiszka; bet klajoj, 
tamsibej herezijos, kita, schizmos.
mis gi Wieszpats Diewas iszrinka isz 
tarp kitu giminiu swieta ir priimdamas 
ing prigiobsti szwentos Bažniczios, da- 
we tikraje szwiesa wieros katulikiszkos, 
wisi schizma.tikaj prawosbiwni tur sa
wo popus ir Arkiriejus; bet netur r nęj

Diewa del wisa swieta ant uolos Szwen- 
ta Petra pristatė. Wieszpats gi (’lu is
tus iszrinka 12, mokitiniu, Apasztalu ir 
ant wisu paznoezija Szwenta Petra, 
Kunigajkszti Apasztaht,nepakrutinama 
p imata ir regima galwa Avisos Bažniczios. 
Dawe jam wienam dangaus raktus, taj 
ira, wisa dwasiszka galibe ant duszim 

wiena ■ Jam wienam liepe gan i t wisus awinelus 
Mu-J ir wisas aweles sawo. Jam wienam pa- 

žadeja, jog jo wiera iszbus ant amžių ir 
liepe wisus wiern uosius, kunigus ir 
wiskupus, kaj prislrejkes, wieroje , pat- 
wirtint. Mokitiniu widtoj par amžius 
stow kunigaj. Apasztalu waldže tur 
Wiskupaj, wisa dwasiszka- Szwenta

zaus. i\ors jie wisi u k mg o. o. iraj- 
ce ir žegnojas križium szwentu; bet ne 
užlajkidami wisa mokslą katalikiszka

Raszta Szwenta: „O jey kas norint už- 
lajkitu wisa zokona, o wiename< dajUte

nemis Diewa, 
k'oroniu.
kajpo įpėdinis S. Petra, tur wisa ta I 
galibe ir ans wienas wisiems katiilikiszi- 
kiems \\ iskunamS ta galibe duod, o

kunigams
) ' ' -A 11 I I IVOVJ IX | , JX < I I I I ( j II

1 paj, nog kurios dienos, parstot 
sit Popiežiaus, nog tes paezios > 
isz krisdami palis isz S-. Bažniczios ka

kataliku , klausidami kunigą;-w isi ku
nigai, klausidami Wisk'una; wisi Wis-
kupaj, klausidami 
stow ant uolos’S.

Wieszpats (’Kristus wisiis wierniio- 
sius ir wisas J’ažu’czips wiresip lies wie-

il amas par (riš nikius 
awinelus ir awis sawo.

uit

ira
awinelejs CliristaiW ir wieiri tiktaj ‘ka- ( 
talikiszki Wiskupaj ir .kunigaj, kinu-: 
sidami Popiežiaus, ira tikromis awimis

ant jo
(,'i

pirmajsejs 
pirmoj u Po pi

Mokitiinej’ Cliristaus;
kupajs Apasztalaj;
n Szwen tas Petras.

tas gi wisas netikros.

toswisa sawo dwasiszka galibe ir ant 
galibes pastate wisa sawo Bažnicze, 
kidamas S. Petruj: ,,Asz tau sakau, jog

wisus Wiskupus ir kunigus wieuus Po
piežius walda ir gana wisa Awinicze

kaj, ire klausdami Popiežiaus, ne tur 
wietos ganiklose Diewa, nei uogai. Wa- 
dintis awinelejs ir awclemis (Tristans, *



SZTORNIKflJ

Wiitart ir W&ilacs

W. Sloniinskienc

wylnoniu
tudekliniu

(iin Wilkes-Barre
us mano

5<l cf. 
1(1 Ct. 
Žydo 

$ 1 ,00 
$1,0(1. 

piijkiu

gaut ka no gereusiu 
ir szwiezeusiu taworu 
walgomu ir kitonisz- 
ku dajktu.

Joną Mieldaži 
Shenandoah,..

Knigos pargabentos 
isz užmarės, o kuros 
ran d as y k rautu, we ję 
knigu J uozapo Pauk- 
szczio, PLYMOUTH. PA..

WJSZKOS loskos arba wyt 
links AAJKSt) ALTORUS 
on ikei apdarita sit kabute

679 Milwaukee Ave.
Chicago, III.

Paduodu del zines wysu .lietu- 
wvszku Draugistiu kad mano krau
tu we j e randas y wysoki dajktaj koki 
tik rejkalingi dėt draugistiu kajpo

Paikos del niarszol- 
ku, etc.

ka nopigau^e. Apsteluotus dajktus 
tejsingaj padarau ir isz gejauso ta wo
rn. Per septiitiolika metu tuo tik ta j 
esu užsvemus ir \yvsos draugistes del 
kuriu dyrbau wysoki us 
darbo no peike. \

J ago rejKaiaujete in sawo 
KRAVTUWE (KROMA) 
a jktu in sztoratada pirkite pas

15. ) GI WEN IMAS SZW.
MARYJOS P.......... ............... <>30 c

16. ) WA0OWAS in Dangų, opt.)'
.17.) Stebuklai Dievo Szv. Sakra

mente ...................... o K) c.t
18. ) 'MOKSLAS RIMO

Kataliku . ..........................  o 15 t
19. ) ZIN1C apiegidima ligų 

kūno ir duszios apie lutery ir
KAJ AVI N. A........... l,0(

20. ) PALANGES JUZE,
St. Rarnanaucka

Luzerne Borouch. P

J//T'ALLS'.'
Ant J'Aist Inn/A Atr. tS/lcminiloiih 

Atydare twarta kūrėm laikis g 
rus arklui del samdinio wisada.

29.) tiiwomma j szwentu pt 
mt visu melu kožnos dienos pir

80 et., Antra dalis 1

rm et. 
arba kankinimas 
s 50 et.

Mari jos Panos..;....
II.) I^GULDIM A’S meti 

niu szwentiu laboj naudinga

grazejs skajlimajs tiklaj uz..o„o
9. ) 111STORI.IE SENO ir

Naujo ižstatimo su pbrozeleis o25
10. ) Iiistori j<‘ smio istat vmo, o5(i 

ii 1.) ,150 PSALME 'DOW!
DO karalaus pawydalo kantycz- 
ku ir tejp dyde.lt

linksmi ska jt ima j....................
21 )‘K ALEN DORI US ant

1889 meto ,, „ „ „ „
22. p KALENDORIUS ant

1890 met u ,,
23. ) Tulmuda židu
21.) Sopulej Motinos Diewo25ct
25.) Kajp Sumneine nuspa-

35. ) Girtibo
36. ), A BLANK 
XKRAMENTO

“ M. MOt 'Ki EW!< Z E, puręubeno isz. užmarės 
vyeokiti Lietu vyszku knigu, kajpo laj: įlieto 
rycznu, B ijkiniu, Mokei-sz.ku, su gražioms daj- 
n .įleniH o ir su w/.weat.ijs akajlimaj:*, Malda -kni- 
gili, o parduoda snvyH.ij už maža pirkia. Kas 
noryt žinot knigu vardus ir.ju prekia, raszikil 
gromata ir indekit markia už du centu*, ant tokio 
adriao: '

Kūrėme <1(4 zobowos ateigiu 
randasy By Jardas ir \\ 
uit kuriu grajina tieze 
dily m u zy kauta j.

Del to kas noryte prale.jst links- 
maj lajka ir atsygert gardims Alaus 
z\rielkeles parukit geru C'vgaru.

OsiO c
LITĄ N J OS

SZ. MARY.1OS PL. . A. .....
38. ) BAWEJKSLAS 1ZG7

N 1 TOJAI S su pujke maldele
39. ) SZ. PANA M AKYJ A

Szidlawos su maldele. . ...........
|O.) BAWEJKSLAS SZ. 1’ 

MA RY.K )S su maldele...........

apdaru................................
I.) GARBE DIEWUJ 

:mt auksztibes pujkej apdarita 
su kabute;........................  -L.

Alus, visokie gervinai ir geriausi 
Cigarai. Parduodu taipogi laiva
kortes (szifkortes) ant visokiu laivu 
ir siuneziu piningus i visas dalis 
svieto kuo pigiausiai.

ZML JšZlimas,
77.5 North M c in 8tr.r 

J’ITTSTOS' l'A.

K_riin.gos
hot'Xos ,s /\f rs7'lr I A’.s 
lin ini iįi* -,'razlos Katrukoa ir jo- šokt 
I' Lima.i ., .,

OO

su prastesniu

1l) et.
Lajum iury dydeb’s akis 

'(•valku gulu-rnij 
urbitdnku 
y .Ma jęlonu, du).
“avi.- l’<-tr.i kare,

; . petneszu
wyeokiu dajktu kokiu tik žmoguj prlrejke.

C®*“ Gaulyte pae—

Chas. CASPER & Son
1(>3 NORTHAMPTON Sti

Kas nar\te turėt. pujkius parėdus 
•i prekia, tejposgi norėdami 
Sz.ipkortes iszpirkt, arini 
pynigus nusiunst in Euro
pa ir in kitas dalys swicto, 

atsyšziiukite pa-te

i Koii-l \ t mv j
1.1 Hmloi iji> api

taus isz, N-o. 
t z.->y: lanav ik'Knt to imraj ,. .,

•i.) AHytikimaj imt žiipncH ir vandouio 
t.i Pu piijlXir- aprasz.Ą maj apie nedorybę

ii pikti} augyniina vajl.u ,,
s.) l'ujkr.s apra^zymas apk* Lietuvi) ,, 
!•.» Numeiiu pusb-lniko paraszyta-* del 

1,‘efi.ivuiku • ,, ,, ,, ,, ,,
b), t Apieka Dievo ,, ,. ,, ..
11.1 Senovės npraf«z> inas apie Dukterv

Knrejvio ,, 
I-;.) Juozapa) Koni'iszevskim

I n i jot u po v ai Iže ma-d;<da 
13.) Kalendorių* ;-u pasakoma ir .dajnoma 
I t.)'Szv ie.-a Dievo ., ■ ,,
15 i Kimilda Rinahlinait .. ,, ,.
1H.) Dajnos isz. vy.mr PurlnktoH .. ■
17.1 Ned-.ir) la’s Rymo t iesoriu. liiMorije i?z lajko

ponavoyimo Nerono .. ,, S(>ct.
)S i l’iijkiįs aprauzyma.i tikru atsytikimit isz eze- 

. 'su vajuos ISii'i motu ,, ., Ui et.
Iii. t (Vitas ir Koi ) niia hir-torije i -z lajko perse

kiojimo Da/iiyezio.* S. per Deoklecijann !».*> c|. 
Ai.i Histoiije isz lajko l-'rancu/.koa vajuos Afri

koj ,, . ., 3d < L
■.’).) I’rnvadnikaa angelsko? kalime neabdar. ®,1,<K> 

o abdarytaa • ,, $1,2'5.
V2.i Jurgis Miloslavskis ,, so <-t.
23.) Bolcelav as arba antra dalie Geuuvcfvs 30 et.

dyde.lt


Vienibe
Lietuwiszkas ir Lenkiszkas k r o m a s !

35 E. CENTER Str. Shenandoah, Pa.
Turi wysokiu gatunku MYLTU dydele krautu we, tejpo- 

sgi mesu wysokiu Kumpiu, Deszrelu rukitu, Cukraus, Kawos, 
Arbatos ir wysko ko tik gera gaspadine rejkalauje, tejsynga 
woga ir ka pįgiause parduoda. Tejppsgi wysokiu cejkiu Zie- 
goriu ir ziegorelu ir wysko, ko tik rejkalaujesy. - »

CYGARAJ! TABAKAS! tu ne giriu, ale patis rukito 
iej pasakisite kad durnelis gardus.
Ne užmįrszkite kad to wysko gausite pas mane.

pujkeusiu ir grejezeusiu akrotu. Pabandikite pyrma atejtie 
pas mane pakolej ejsyte pas koki amerykona.

Charles Radziewicziu,
SHENANDOAH, PA

Lietaysskas ir Lenkiukas 
t <z> 4XZE ^AJ s

J. pavksztis
----------- ---------------------------2— ’ ■'

Agentas Lietuwiszkas ir Lahkiszka

|AdI wysu -Kialu Mariomys Ka
įi^ŽH?rusyszkajs gereusejs akrotajs. Sun- 
cze pynigus in wysas szalis swieto, o tej- 
pos-gi ir iszmajno kajpo maskoliszkud 
prusiszkus, austryjokiszkus, Francu 
V kus ir 1.1. ,

(GROG'ERYS) /

W y s o k i u s z w i e ž i u Taw oru.
Teipogi parduoda Szipkortes- ing 

vysas, dalis svieto, ant greieziausiu ir 
drucziausiu AKROTU. *

Iszmaino visokius piningus o ir nu- 
siunc^e ing uzmare tiesiok in namus 
greit ir pigei. *

Tom. Butkiewicziu,
i 7

5 Broadway, Nanticoke, Pa.

Cziene Szipkorcziu.
i r opo si i Amery 

Glasgow, Queenstown, Belfast, London 
, Amsterdam? Rotterdam, Havre or Bremen 

Br e m e n i n ft e w y o r k a . 
AorKa............. ........... .

ADELP1IIE............................1 . ...
>10 RE ....................

. .$19.00

. .*22.50
., $26.00

Isz Liverpool, Glasgow, Quee 
Isz Hamburg, Amsterdam. 
Ant gerausu akrotu isz 
Isz Antwerpo in New, 
Isz Antwerpo in Ph 
Isz Bremo in Bal

in Europa

HENRY JLEES & CO.
. Pigiause. vieta visame mieste antjnrkimo drapanų del 

yru, vaikinu ir vaiku, dėlto kad jipvistį taborą perktį ne ant

isz A m e r y k
Isz New Yorko in Bremen
Isz PniLADELpiiios in Hamburgą .........................  .$22.00
Isz New Yorko in Antwerra ... į..........................$22.00
Isz Baltxmores in Brema........... . ......................  .$22.50
Isz New Yorko in Liverpool, Glasgow, Jdelfast, London., . .#19.00

Turime didžiausi skyrių, visokiu kepurių, skrybelu, czebatu, czeveryku 
ir szluru, ateikite o datirkite. i

Geri inaininei czebatai už * 125 et.
Pora dailu szventadieniniu czebatu 150.
Czeverykai po s 125, 150, 175, ir 200.

\ ienų žodžiu sakant, visas tąvoras geras ir galimas patikt kožnam, 
o prckioshtai pigesnius kaip kituose kremuose, visam mibste.

Ateikite ir pamegyįcite, o busite kantanti, tiktai ne pamyrszkite nu-

Lankiszkos knigos 
maldų, pargabentos 
isz užmarės.
1.) Westchnienie duszy pobp- 
žnej. zbior nabozedstw i pieš- 
ni z przydaniem Drogi krzyžo- 
wei, Gorzkicli žali i psalm6w 

........ 1,50 et.

myšlanie 1,40 et

nabozeristw /lla ehrzešcian i 
katolik6w.............  13?) et.
4.) Oltarzyk czyIi zbior nabo- 
žetistvva dla mlodziežy katolic-

5.) Wyborek nabožedstvva dla 
nlodziežy katolickiej. . 50 et.

ine^ro.

Henry Lees.
— 27. MAIN Str., PL YM0UT1I, PA

2.) ^rlos synogarlicy, napusty- 
ni švvfata tego jęczącej, t. j na- 
božne duszy chrzešciatiskiejroz-

3.) Maly zloty oltarzyk dla 
pobožpycli dzieci katolickidh 
.......................... "........... 45 et.



Lietuvniku

WersatBses
Ą 1

• Bankierius
W I L K E S - B A S R E , Pa.

Ižduoda szifkortes ant wysokiu akrotu ir in wysas 
dalis EUROPOS. Suncze pynigus tiesog in NAMUS. 
Galima pas ji*pasydet pynigus, už kuruos duoda procento £3,00 už 

szim.ta ant metu.
Lietuwynzkuj, Lenkiezkuj įr Uiigurekaj gali siiK.YHzneket, ba prilaiko tam tikrus žmonis.

Ne užihirszkite ipacz tie ka giwenate arti to miesto.

Wilkes-Barre Deposit Savings BANK.

Simonas Scharlin, 
g^^Fab rykautas

J

P i r m u t y n e-
UŽEJGA

OQ

<Z)
M 
134
rĮt

1 )el wu,o.st imo (žažiu oimo'.) IJamegikit

KINGSTON

Tna-ozet-p© Fatifeszczio
HMM

■visokiu valgomu daigtu, kumpiu, miltu, eukriaus 
arbatos, kavos ir visko, kas tikt užlaikyme Jg\w as
iles reikalinga. Taipogi parsiduoda (zel^Tat, cze- 
vervkai, marszkiniai ir visokie kiti daiotajr Viskas

- - - - - - - - - Maszynu- - - - - - - - - - - -
o tejpoe gi už. ns-ekurauop NAMt Sir vjBvkniR 

DA.J K’l’l S no ugnicM

pigiausiai ir didžiausiame pasirinkime.

Plymouth’e ir Edwarsville,r Pa. MAIN Str
agw

a w
arba

m

Wilkes-Barre - - - Pa.
įS^Ten možna gaut Lager Beer ir porte-

- rio isz ezisto jawo daritu.

' . ■ Atwažiawia in WtlKSBERl , ejkitc tiesiog in 
Kosciuszko Hotel, pas Juozapa Czernika. 
kuris duoda- jiritdcliszka rotla. TtJjiosgi tianaj možna rast

wniku pas
Juozą Zablacka

MAHANOY CITY PA.
Randasy gera ARI EEK A, 

ALUS ir wysoki Likierej, o 
It'ipos-gi CYGARA.J puikus

Arielku wysokiu,
Alaus gardaus.

Wino wysokio,

Ir to wysko pabandikie.

Polski, Slovenski i Litewski

e, sunczem p\nigus, katruos ,jm4u pr'iete- 
kantoro galite susvsz-nekft lietuwyszkaj 
, kad niias per *20 urėtu, su kožuu apsyej- 
ile o nesviui jlesvte.- Teipos-ui parduo

ti 1 <) Utenu, musu 
atejkite ir matikite

KANTORAS MUSU HAMBURGE IRA TOKIS
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o 
o 
o 
o Vienybes Lietuvniku
o 
o 
o 
o 
o

^—PLYMOUTH, PA.—

viskti io

o

O 
o !

O 
ovisokiu didele daugy be, drukavojasi ap

„Vienybes Lietuvniku,” o

O 
o 
o 
o

o visokios konstitucijos,” kningos dei drau-"j 
'’gyseziu, apgarsinimai, tykietai gromatoso
<>■ kvieczianczios ant veselijoS ir t. t.
° j, --------- Visokiose kalbose, kaipo tai: —-------
oLietuviszkai, lenkiszkai, angliszkai, 
"kiszkai, maskoliszkai, italijoniszkai, pran-o- 
o cuziszkai ir t. t.

o
o
O i

AYL PAJAIJIS i i n g namus, o

toje kad jam ne pražūtu, tegul patalpina pas mane RANKOJE.
Tejpoa-gi randaay dydele zopoetia wysokiu pyningu del Iszinajpimo, kajpo taj: Ruayjoa kvjb 

i.ej, l’rnayazkoa mauko.-*, Auetryjokiazki gi;li>ena.i, Francuzye/.kl kuankaj ir t. t.
Jago katr&a at*yweža isz užmarės PYNINGUS, tnos'tejpoa-gi permajnau ant ainerykantaku.

* Suuczu pyrflngus in wya® dalis awieto tieeog in namus.,
O tejposgi ižduodu SZIFKORTES ant wysu linijų ant pujkeusu ir 

druezeusu LAJWU. / -

Wyskas tejsyngaj ejna

ANTANAS PAJAUJIS
128 ir 130 Main str. PLYMOUTH Pa,

Pirmutinis Lietuwiszkas Kremas,
(J rocerrl|s) PITTSTOfiE. pripilditas wvsokejs t a worn js del ziwnastios, tojp- 
gi ir drapanos del darbi ninku, wyskas ko no geriause parsiduoda pigej ir 

‘imenu ir taj jogoj parduodu Abroziifc szw., knigas maitlu 
tejpgi szifkorteš ant geriausiu ir drebiausiu iajvvu. y-

PITTSTON, PA.

Andriejus Stankevyczius,
l’ždejo didelę krautuvę visokiu naminiudaiktu, kaip tai:

!)elto-gi, j’ei-

And: Stankevyczius,

Agentas no szifkorcziu

i- M H-J. 
Mo
ė <
O

*

ant pujkiaasni ir drueziausiu EAJWIj isz wysu 
jpos-gi gabi nusiut pysygus in Europa tiesiog

• ka tik namuose geraj gaspadvnej prvrejkei ir su tuo nesygiriu,: ba kožnas 
žino. Darbiniu drobužių ir.wysokiu marsžkiniu; žodžiu kalbnt wysko ga-

rremonr

ant

Shenandoah Pa.

Kpigos MaMu. ir

Laikau gera am, etgarti 
geriausius gėry mus. .Kas 
karta atsilankys nas mane, b

Lieiuviszkas Dziegornikas,
auksinius ir sidabrinius daik

'J ago norite geros trajankos

Vincenta Bobina
j .Ant ('odl ir ,hn'(hlH' HUrXiH,

I levolveriiis ir t

Juoz. Roblaucka
Jis ira tykras 1 .ietuwnikas ir toj-'




