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.Vienybe
„pauksztines“, par ji raszyti ir jo 
iždu Suvalkuose iszduoti. - Lamen T 
torius. Akelavycziaus [chlop z Mar- 
jampolskiego], kasztu kuningaiksz- 
czid) J. Oginskio isz Rytavos, Vii 
niuje iszduotas, ir Lamentorius 
K. M. tai yra visas turtas Lietuviu 
to kraszto.

Žemaitija tame dalyke kur kas 
buvo laimingesne; tenai ir szaip jau 
mokslingi vyrai, kaip antai: Dau
kantas, Ivinskis, Juszka nemiegojo

pergalėję visokius savo narni-Į apraszymas stovio4 lietuvystes 
uitis nevidonus, ir atsikratę dalyku pietinėje, dalyje Su 
nuo lenku, lietuviai netruks į valku rudy bos: « ~

Lietuvisziia rasztlava, aeziu Die
vui, kaip žiedas žolyno sziitaiiie pa
vasario laike ilgai suglaustus savo 
lapelus smulkiame bumburelyje 
kasdien placziaus, skiaezia, o reikia 
tikėti, kad ateis laikas, kure me iszsi-

visi vaidai
(nedelu) užkopti ant laipto, kur musu; 

kurstomi keleto vardas bus guodojamas nuogį 
fietuviu, prade• kitu tautu. ‘

da ant galo jau nutilti.. Re i Iki sziol mes jokio vardo czion 
gisį. jogei musu vaidininkai ■ neturėjome,' nes nesi randan t

|u*r keletą sąvaieziu 
su inirszimu

piktus , vaisius savo darbu. I viai nesikiszo i Įiolytįkos rei 
Pasidžiaugti isžpuota, jogui ir; kalus szios žemes. Sw laiku 
„Saule“ paskutiniame laike. besiplatinant\apszvįetimui i 
palauja talpinus savo straips Lsolidariszkumui, lietusiai i 
niuose tuosius taip del lietu*!sziLt spragą neužmjrsz iszpil 
vystus skriaudingus, giifczus,!dyti ir 'netruks isisprausti

parodis ir jei Dievas padės, geidžia
mą vaisiu iszduos.
• Lietuvos vyrai jau ylasi protėjo,

i: .o
I.

kulturiszku' tautu, 
f be ir šolidariszku-’ 

būti ant lupu ir

kokia must ii p . gražios
yra „Lietuviu’ Mokslu Drau- 

Nugalėdami prisika
Lyti Į»vie draugystes, kadangi 
tosios užduotu yra tikt i*x-l-t 
i'i ns i t mus 1 ai u. i'įszka, ?

jie nukreipė vi 
neapykanta an

prapultyje, 
sau goti esi iszgam i u, 

kurio seklu vaidu nori pasėti- 
itbrpmusu, kurie liętuviszka- 
me kailyje tunodami, mus isz 

'pasalu griebia. Tokie nevy- 
don ui yra baisiausi musu

i lialausiai, pasidžiaugti iszpuo- 
lą, jogui bu v tįsis komitetas 
numirusio

siduvė jiems w suardyti tąia 
draugystę, i'ipdgav o savo isz- 
rokavy.muoiu piktadejai lie* 
tuv v.stus, didiionjune 'lietuviu

piningus
.an

j

ni. S. atminties- Vyskupas Volai/ 
czauskis, „Zeniaicziu Vyskupyst e“ 
ne vien raszejus, bet ir darbus 4eno 
ves kiekvieiio skyrium myfiavojo. 
Bet ir velesneme laike n<y menkai 

Per ilgą laiką' Lietuviai Suvalkų j ivairiu kningelu dvasiszjdjs i talpos 

 

redybos nuo tevyniszkos dirvos duo.-į tenai atsirado, isz kuriu vienok 
uos menkai ką ragavo. Pradėjus j Lietuviai tikt areziai/Zemaitijos gy- 
nuo lyalvarijos įtakon: Simno, Kros- Į venaiitiejie naudot/galejo, ėtolimes- 
nos, Krokeluukio, l'drijos, Seinų ir , ni kampą beveik/lr n’edaejo. ■ 
Smalku, namuose 

poterius kalbėjo, giesmes giedojo ir į /(^įp cz;tt tauliszkic

is, lietuvisz-. atsibudo, Lietuvos vyrai tdr- 
arba kur-ne- i tlžycdinti darbsztumu Žemai-

yra ir nesotiur neskalsi, o kas dar ne- i 
gerinus, nepripratusiems prie jos vi- į 
dūriams ne visuomet sveika.

kur tik kokios radosi.. Isz tos , . I , priežflsties ne vien menkai ką isz 
tokios maldos ir skaitymo nesupran
tamu kniiigu naudojo, bet ir prigiin 
tą kalbą už vis labjausiai tenai; kur

sugadino svetimais žodžiais, kad ne- o ’ / '
■mokantis len^iszkai Lietuvi/ isz 
apygardos Naumiesužio, nesuši-

ežiu, kas tik yjras darban kimbu, 
bet ąntra bedu, kad ne kiekviena* 
sūdo darbą taip rūpinas atlikti, kad 
(*7x/ isz jo naudoti yalelu. Tvaikus 
abelno mieyo jau visu praėjo, ne 
vien inteliyeutai, bet ir.p rast i žmo-. 
neit* pajuto reikalą lietuvystes. 
Sziądicn jau nėra Lietuvio mokdn- 
ežio skaityti, kuris metęs lenkiszkas

nu ir daugele’ kitu parapijų to 
kraszto. Liga tai pas ji kv'araba, 
ligonis k varas, kentėjimas cierpiai-

rusino pas l< j
suprato ju-nugrynus^ norus ir negali j>ntį 
su pas.bjaurujimu paniekino ralu]a dar nei 
tuos ap;l</.tahis lenkystes. kuri su Užduotu isznykusio' krykas, daigtai riėcziai,

nes nesi-
♦ ne, kantrybe eierplivastis, rėksmus 

traukti t

tokiu.skaitytu, taip drasiszkos,kaipo 
ir scietiszkos (talpos:. (r yvenimai 
szventuju, Istorija Szr. Seno ir 
Naujo įstatymo, Iszyaninyi dumo-

i glaus * ir

lenkiszkame ap*. kc^ 
u\ m. Amerikoje, aut

įgyste,“ pasitikiame, mo* 
sunaudoti tuos piningus;
guro Lietuvos.

džiami ir kvailinami nožihiu *>
lenku, kurie tai kvailinimai.1

Isz Lietuvos

Bet gi negalima už tai- juos ir' 
kaltinti, nes kasdieną girdėdami 
lenkiszką kalbą, prie svetimu žodžiu 
priprato, o neturėdami lietuviszku 
kiningu savuosius užmirsz.o ir tokia

Styuilul dezuus Kristaus, Iszkala, 
tiydiklos nuo. baimes smerties, |r<O’- > 
tai danyaus, Missija, Talmudas 
žydu, Musu žydai, .Kalendoriai su 
pamokinimais apie bitcs’ir dauyel 
kitokiu kninyelu nežinc isz kur ir 
kaip atsiradojjlyy tartum vėjo atpūs
tos irjarp žmąniu iszmetytos tapė.“

k ir per lietus iszkus 
aszudiH buvo kurstomi

J

liko tuos pigius prieteliB vai s 
dytm-i savo tarpt?, uždėjo savo, i

atyti bažnyuzją. jogui negali užlaikyti hukrasz*
ulvne.i virsta kitokius, lie* ti, rėdomą tikroje lietuviszkd

miego-Xvisur

- Ragainėje jiszeinantis ne* j angis prie bokszto Bob<?l suiro. - 
uis 'laiki-aszt’H „Nuujos;l)idus"io "F1!'' y™

. ! .y- . ,, ] • tie, kurie pastatyti ant sargu iniego-iu susipra Žinios“, kaip yra mums pra*!. . . 1 , X . ,. t . . . 1 i o ir isz geru tuometiniu iszlygu
?:į lenkau neszainn, žada palautl savo i nclio-ej(). visoje Suvalkų 
skyrė, pa* gyvenimą isz priežasties stokos * rodybdje viuna^tikt kuningas Toto-

t

JPrusu lietuviai, 
dar vis neliūsi- <lavo

yokiszku dulkiu, pruto ir rtl,io ju dvąsiszką naudą
..u :u..n i...L;, triūso. 11

i, raitis, arba,kaip jis pats pasiraszy- gfcures būti Užlietos; trys upe*
„Tatare“ reikalus žmonių su-

krik sz
p r 4 11 f << 1 j n Hmivoju tiiinniuo 

czioniszkps“. „Pamokslai 
ezioniszki par klausimus ir atsaky
mus“.— „Pamokslai . iszminties ir 
huMvIm-d' nrb'i V m i 1i varlina

Isz Kitur.
— Ugnis Cameron angle* 

kasyklose, Sliamokin‘e yra ne* 
užgesintina; visos kasyklos 

lai bus paleist i jas ir, kaip 
yra mislyjama, reikės 60 die* 
nu dėl užliejimo ir meto laiko 
dėl pataisymo. Blėdis yra 
rokuojarna ant §100.000.

riuiu valstijų Amerikos apio



Lietuvniku
didelas vėtras, aplankiusias tą 
sžali. Daugybes miesteli! ir 
kaimu iszgriauta, žmonių su
žeista ir bledies padaryta.

ienos mieste, Austrijo-

tarp straikuojancziu darbiniu

1 ai k raszcz i am s žinių,

ai.r pranesza,

visuotino, užsmesze 
nes keletą kariunieniu.

namu uždegus, 
neleido ugnies sargu prie pe 
gesinimo, — tureio nributBra

savo
ley‘o ir angliszkosios valdžios, vos. loji gromata del caro 
Londono laikraszcziai pyksta;yP& paraszyta szvelnioje kai-

už visas anglu I kuria daugelis žmonių padėjo

j (lentas ,,Tinies‘o*‘ pranesza, 
• būtent Berlyne au^a neapy 
į kauta ant p. Stanley. Herr 

reformos ta- į Reicliard neseniai skaito lėk- 
per valdžią ciją, kurioje garsino, būtent

• • 1 •• sumažinimo ,

j,. --------- "-".J ~ Į '. — 7 j t r“' • ... .
kariumene del apmalszinimo valnybe susidraugavojimu ir vmgstono, dasižinojo nuo Arą-
įpykusiu darbininku; dange aky vaizdini, u susirinkimu 

perkeitimas sudiszku ir 
ke- minaliszku organizacijų.

Londone tane atra
— Garsingas Afrikos 

launinkas, Henry Sta 
randasi kolonoje i Brussel i, isz. ant ulycziys- 
kur ūmame laike, aplankęs viaujanczios 
Angliju, pasirodys savo tėvynė- i dingai sumes

laikyti praneszimus apie
m nte

singą Afrikos žiamę| p. Stan

t i Afriką.

ris, Crispi^nusiuntė i Brindi-

ley. Kalbėdamas apie Emi n

provinciją.

szali nuo pasekėju Malidi‘o. 
Stanley pranesza, būtent A- 
r u whim i gi res, prignlincziose 
prie Gongo, yra tu rt i n gi asuos 
ant guma diiodaucziu medžiu, 
ne kad anidrikbniszkes Ama
zones giros. Szita dalis Af-

mos szaltiniu del viso svieto.
-- Isz priežasties nužudymo 

vieno turko ant( salos Gretos, 
4’2 krikszczionys tape suimti. 
Nesutikimai tarp turku ir 
krikszezioniu ant tos salos lie
pusi lau ja. f

— Du Korespondetu 
Paryžiaus ,,Figaro“, p. Lava- 
lette ir 1 lerr Grunwald, ko
respondentas ,, Frankfurter

auti -

ii- bu Zanzibare kur tasai drą-
i .susis kelauninkas randasi, vie

nok nuslėpė atradimą, idant

leistu - ’betoj as tolaus pranesze, 
bai- Stanley visokiais baugi

tos del Emino, bet vien dėlto, 
!1 kad ir jam paežiam ten * nonų-'

kulavone.
mis

— ozpan įjojo

Ii štai daro dideli
v o ' pesztynes su « praliejimu o ■

szaukti kari u menę 
szinimo. Daugeli 
ninku suimta.

del n urnai 
maiszt i -

bteclaire, vokiszko agento 
Zanzibare, kuri parodo, jogei

liąikinti vokieczm komerci- 
jiszka įtekme Afrikoje.

M. i ėst e

— Ant susirinkimo lietu-

Bid. szio menesio, sutarta Ii-auginti ir mokinti savo sunu, 
busenti karai u tos žemutes.

-- Brolis caro, Sergiojus, 
užimsęs sietą kuningaikszczio bas prasidės ant tu pėdu. Že- 
Dolgorukow, kaipo guberna- Bne po bažnyczia yra jau nu- 
torius Maskvos. įpirkta ankscziaus. Brolei

ežia nelaukiant ilginus. Dar v o

piai ruosziasi, idant liepas mums

kol eros. Peterburge

— Lmin P; <» i

duryje Atrikos. .Jis gausės 
5.00d metines algos. Jis isz

kuriamo sako, būtent jis

skaitlingu rasztavo j i m u, paro-

tape iszme-
tyla didelėje daugybėje re 
v o 1 u <• i j o n i sz k i a t s i sza u k i n i a i, 
tArp tu ir atviras laiszkas su 
paraszu žinomos rusiszkos

tę, tamsiu, neapszviestu ir 
nožmiu uredininku ir reikalau
ju ’ nusikratytu

g: skriaudingamO sto-

- ..Vyresnybės varo polytika, 
daktarai piningus glem-žia. 
nebagas liaonis neturi ka ge 
suio daryli, kaip tiktai ori 
daigstyti ligomis, kokiomis jis 
kuomet galėtu sirgti, lik gailu, 

- kad jis vis dar vieną tingią už-

o
O

kuriai
yra likta ji nužuinti.“

riasi t^iris nuo

visuomeniszku
i

gi jenos? .Juk 
tada gali tapti 
reikalu, kada

kejinias

su-
teikia absoln.dia

•)

sikaltimus priet

medicinoje krūvas 
uvas nasztas, nore- 

mszlo nu- 
nugriauti“

o

Veikme medicinos.
Kas žino kuždėjimą žmonių, 

lesakau Lietuvoi(\ ale Euro-
poje, tam

akhiju, bet ne

ru.
uos sukela<
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Senovės, klassiszkoji medicina Amerikos pas mus parėjo, pa-
yra žvilgterti pilozopiszkai i me, kad ir tiiosius iszraveti-I: per daugeli gydyklų, ką' isz 
kėlus, kokiais medicina eme 
irtiesi i ateitę ir ar ji galėtu 
pasiekti savą niieri, tokius 
ftaip.pat elgdamasi.

f

Bet ir kitose ligose medikai, 
laikydamiesi seno priežodžio, 
kad: anceps reined i u m melius 
quani nullum — daug pikto 
padare, ir kam butu nežino
ma, kad kroniszkosios ligos 
yra pusekivgydymosi vaistais? 
daug žmonių kenezia nuo at- ° . * ropismo, enchonismo, 'merkti-*

vartojo. ; Pats Hippokratęs, 
garsiausiasis daktaras senovės, O 1
ir jo mokintiniai nežino jokiu 

padėjo sayy mieriu apsaugoti I kitu vaistu kaip d i jota,' mie- 
žmogų ir draugiją nuo,Ilgu, o žiu is gėralas, apdeczkai, man- 
jeigu ir besaugojant liga kiltu,, dynes, ■ kraujo leidimas ir vi
tal gydyti tokia 'heprietelką. • duriu ditvalnyjimas. Pradžioje

medicinos vis ir visi naujus 
vaistus, k. a. su 1 phonal, anti-

rots senesni (‘jie vaistai iszeina 
isz mados, bet kožnas metas 
naujus gamina, ir be iszmęgi- rializino ir tt. Ir ar tai dyvas?, 
nant szitas substancijas yra'juk „kožna gydykla patenka 

gydyk Ii lies patiekiamos metodos gydymo, tiesiok i skilvi iif czion, jeigu
. Berots medicinisz- kurios veikia berots isz leng- ji būna visai nebledinga, yra 

... ka mokslai ne Salernoje, kini vo, bet be paojaus ir kaip pri- sužlebcžiojama, arba, jeigu ji 
kad žydėjo aplink 1000 metu poderint (tai metodos prigimti- susideda, kaip labai tankiai 

. (h Kr., žinoio anie lOOtovdvk nio gydymosi).“ (Dr. Alanus), isz nuodingu, pagal savo ap-

sakant:- iszdveikiausioji užduo- žinoma biiVo apie 
• te medicinos yra padaryti tai, priprovas.

pasitaiko

ria, kad ivekme medicinos bu- za (o tie tai dar. 
v. tįsi isz dideles dalies ųenau nebalti daigtai), 
dingą! Pasiklausykite: ‘ j viskas buvo nei

— o daugi.aus nomo gamtžinio 
adejos virtu- j^t gydymui,

žmogžudiszUu tą nai) ir t., su kuomi pagilo-

i

medicinos Įtekme arti yra su- g. Kr., žinojo apie lOtKgydyk 
kibusi su pavieniu žmogumi ir liniu priprovu parokuoti, vie-’

a, kurioje, žmogui ; nok areziaus pažiurėjus, tarĮ>, 
gyventi. Ir kokiu to viso rastum tik koki tuziną marszti liygijeniszkuju kelti' mi, nueina isz viduriniu orga- 
de toji įtekme, ar tikim *vaistu, k. a. aloe, kam- yni daug bledies. padaryta į nu i kraują,' kur ji isz ten ar-
ar pražūtinga? Dau- ’paras, ■ kubebos, galasiniai žmonių sveikatai. Sakykia- do ir nubtosziiia pavienius or-

glycyrhi me,-aklu yra daug, i'r Austri- ganus ir visą žmogų“ (Melt-
pusėtinai j°jc) a laikuos'e Ch. Oertelo ži- zer). Apmislyję tai, ką pa-

’ ’ pasidekąvo- rasžiau, beveik drauge su prof.
anot jo, skait Trail galėsime szukterti; „Jei- 

„Būt ’jeigu su kožnu de vines žoles ir pagardinimai, k. Jus Jn pasiuke T 1.326! taip’gu.tie subirejusiejie kaulėtai 
szimtinecziu daktarai atmąino a. anisuni, scoriandruin, foeni- kad Oertel krūpterėjęs szuk- ir taip suszalusiejie lavonai 
savo budus gydymo ir dabar culum, zingiber, carum (kiny- „Priežasties^ apakimo galėtu sznbketi, tai jie mums

vaiku, mažiaus-gi užaugelu, ipriszauktu kymiu kapo balsu: 
.daugumoje atsitikimu turi szitas kūdikis 1 pasimirė nuo
J būti užraszyta ant rokundos; chinos! Szitąji jaunikaiti nu- 
• i gydvmui, ‘ nesą 'tas sirgimas žavino saletra ir digitalis! Szh 

į toji moteris rdo galą nuo 
‘. pažymios pradžioje- ix ejkmes/hyoscyamus ir strychninos,— 
o I ir.perscnejusio budo gydymo, fr jie visi žin o kaipo aukos 
. 'kuris* nukaiĮ) nesusitaikina su gydyklinio apsvaigūlo“! Ir isz 

i gydymuį arbatai tiesu iszm.irkszcziamoji morp-
. [reikia paskaityti už pasigavi hina nuo szimtu ligoniu pa-- 

i glemžė sveikatą,* gyvastvą t ir 
Uo į mediciną nuodingąsias nuinalszomos, tejn nusisedilsios ; protą. į\( ). morpliinos szmirk- 

sztynes naudojimas tiesiok ir 
parodo, jog neturime jokiu

s

į

pirma buvo gyrę, kaip kitaip ke didelę negerovę.

mę arabiszkuju daktaru. Jie tankiausiai yra tik paseka neeina toli dauginus. bledies nei- 
. gu naudos ‘ atneszusi yra? 
- „Verte medicinos guli, kelais 

žodžiais pasakant, labiausiai 
tame, kad kulturiszkosios tau
tos turi kentėti toli dauginus 
nuo daktaru ’ nei kaip nuo Ii- prologas ir niekdaktarisį ivesdi sekios ligos, sistematiszkai 
gu“. (Wedekind). f 1 no į mediciną ___ o___

„Mediuiniszkoji praktika metolihes gydyklas, kuriomis - metastazes - kas net tankiai 
musu gadynes, geriausiame at- nelaimingi ligoniai bu skait-: aky vaizdai! pareina sergant ty- 
sitikime, yra visai neisztikima latts tape nugabenti i kapusi nmis, ° dar labinus pas szkro- 
ir neužganedinanti sistema;į pirm laiko. Tam paskilbu-■ lulingus vaikus, ir tokiu bu- 
nėra joje nei pilozopijos, nei šiam apgavikui pasidekavoja I dfu mediciniszką dailą apnuo- 
paprasto žmogaus proto, idant ‘ vaistinis turtas už pirmas pri-1 gina. Bet ir patys daktarai 
ji taptų verta iszsitikejimo“. provas isz szvino, antimonijas prisi pažysta, jdg akiu ligose 

' (Prof. Evans, Londone). ' ir gyvsidabrio, už vario vitri daug pikto ivykę per nežinę

* 1 •» . -- -- - - , . .
žiu, kada nepalaimingasis Pa- į prigimtiniu 
racelsus, aus auksakalys, ast-Teikia pasl

gydytoju, tip p p rot. v. raine 
sako: .„Ligos akiu buvo labai 
netobulai suprantamas iki ne
seniai. Taip tai ligonis buvo 
apgaunamas, netik piningisz 
kai, bet. per tankiai apgaili- 
stauja palydėjęs .. szitą brau,- 
gintiniausia organą (p. 891,

n

vaisiumi viduramžiu, kurie 
juk tikru tikriausiai buvo ga 
dy ne d\ asiszkos tamsos ir ku 
riti žydėjimas apsireiszkeraga 
nu provose. Na, laimingai 
mes berots nusikrateme nuo 
i tikėjimo i raganas, bet vaistu 
prietarai pasiliko. Birbkia-

visokius kemiszkus daigtus, 
kokie buvo apgarseję per ai- 
kemistus: rugsztis, alka]i ir 
druskas. Vėlaus vaistiszkašis

♦) Anglai vadina sago (szalavijas), datuo
to auganti žole.

taigi tikrai symptomįszku gy
dymu del palengvinimo sopu- ■ 
lu! , 3

O kokia yra itekrne medi
cinos i draugiją? „Kožnai val
stijai turį rūpėti, netik padau
ginti skaitlu savo gyventoju, 
bet dar daugiaus:.ju gyveni
mą pailginti, idant iszgautu 
isz j u didžiausią, ką galima, 
naudą, ir idant valstijai pri- 
klausantiejie, nugybę, netaptu 
del jos sunkenybe, arba gr4-
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žiausiuose amžiaus metuose ir
pirma' laiko, kai(5 tai kasdieh 
atsitinka, pasimirtu. Nesą 
žmogus yra ant žiames ne dėl
to, kad - paikame apsvaigo- 
]yje del nekuomet dar neina 
tytos anos puses — mirtų, ale 
dėlto kad savo paszaukimą 
kaipo žmogus iszpildytu, kad 
gyventu, ir kad sav bei žmo
nijai pastotu naudingu“ (Oer- 
tel). '
, Taigi ezion medicinos ūž

gu kas man

Lietuvniku
sakytu, kad ant

to ji tiesos neturi, tai tam gy
venimas parodo.jo pasiklydi
mą: kvarantanos, skiepyjimai 
ir tt. parodo, jog medicina ne- 
vienur arsziausiai užgauna 
žmogiszką tiesa bei jausmus. 
Pradini-gi, žingsni, žengus, ne- 
reikia raukytiesi, kada parei
na reikalas gilyn bristi i drau
gijinio gyvenimo upe. . . .

Taip tai draugija nuo me? 
dičiniszko mokslo turi tiesą

ropos. Suprato' tai ir batys abejones po jaje ir ant tolaus, 
delegatai; vienas isz ju, p.\lu- Moteriszke, miešto perdetine 
les Simon, tail) kalba JszHošSyracusoje patrauki* ant.mo

(luote yra apsaugoti draugiją i laukti .kaip kur szviesos reika- 
nuo ligų, pailginti gyvastvą inose savo sudavadyjimu! 
gyventoju visatinai ir atitolin- „Jeigu isz tikro žmogui pri 
ti tai vis, kas kenkia visu svei- sieis atsigimti, tai medicina

I

priežasties: „Girdžiu jau kur
tu aidą arti.naiicziosios ’kovos 
tarp pavergtu milijonu, kinio 
tyloje kentėjo ir tu, kurie bu
vo priežasezia ju kentėjimu: 
kovoms tarp kapitolo ir darbo 
tarp besotystes ir bado, tarp 
turtu ir vargo. Nora galybes 
ant svieto, kuri tą ateinanezią 
viesulą galėtu sulaikyti. Asz 
nesulauksiu jos, vienok užstos 
diena, kurioje Europos cieco- 
riai turės nusilenki priesz be 
krasztę ju ę soči jal i: mo’1.

, toriu puses visus vietinius gy
ventojus. Miestelis Cotton
wood Falls, kur yra moterys 
uredininkais iszskyrns vieną

i palicijos sudžią, pasiduos tai- 
pogi po moterių valdžia. Ros
sville yra visiszkai pasikaki- 
misi isz valdžios gražiosios ly-

■ ties.
Užtemyjimo . verta yra toji 

buitis, jogei moteris'zkcs ma
žai rūpinasi apie szalininkisz- 

i ką polytiką; jos renka tikt 
geriausius isz kandidatu. Taip

katai. Del szito inierio liko-idaug prisidės prie atgimdymol 
si neseniai dar sutvertos &ani- ir suteiks prie to geradejystę 
tariszkos vyresnybes, kurios!savo augsztesniu mitrumu ir 
prižiūri iszlygas sveikatihio žinojimu1 
būvio ‘/miestuose ir kaimuose, losopliy). 
Medikai sutvėrė lankymus y
pabrikU mokslai n i u, kalėj i- - —

baime v ra dar v
...<, nes pakol dar- 

, supratę gilai savo 
, siisiorganizavos pri- 

deraneziai del pakėlimo r.-įu-

nemažai pietų,

visuomeniszko^ »i fėrencija szauniai šusidrutino

ataus ir vyno del apsergėjimo( Kada ciecorius Viliama- 
nuo priemaiszu ir užkretu apgarsino užmanymą suszau 
(k. a. tricliyhos): bet isz viso kutio tarntautiszkos eonferon

(langiaus,

mažai medikai prisidėjo prieįcijos dėlėj iszkrab 
pagerinimo- namstatystos, tos' ninkiszko kiaušy i
gūžtos del limpancziuju ligų. 1 mantoeziai krato s; 
Tie ir kiti .dalykai, be abejo- ir j-uokesi isz „k 
nes, pastūmė prieszaKyn iszly- jaunojo c.tecoriaus. 
gas draugijos, bet yra daigtai, valstijos, buvo sak)
kuriuose patys medikai nuk- to pažino jo noisznaszumą irj rimu rado 
lydę yra, arba kuriuosna isi- neimsę jokjo dąlyvumo joje, valstijoje*

toji, kaip žinoma, 
monarku.

'‘Moterių subruzdimas.
I ( I 1 * l • 1 • •

antai, mieste Topeka, retai 
kada vyriszkis priima nomi
naciją, iszskiriant tikt tokius 
atsitikimus, kuomet visi jo 
nominacijos reikalauja; priesz 

įskvrimus kandidatai abieju 
jszonu tuki stoti priesz iszpildi* 
'minti komitetą „draugystes 
sulyginimo tiesu“, kur turi 
iszsipažinti kokią vietą užima 
jis akyvaizdoje kareziaminiu 
dalyku, paleistuvystes namu. 
Tie iszsipažiirmai patenka i 

' laikraszczius, kurie perstoto 
kaiididatą tikroje jo iszveiz- 
doje. Tos priežasties delpi 
netenka drąsumo tie ponai, 

! kurie visuomet yra puolus ant 
i urėdu, lygia dale ir užkabori- 
niai polytikieriai. Tokiu kė
lu visiszkai persikeiezia narni*

kabinę laikosi mados delei, o 
kurie draugijai daro neiszpa- 
sakomą bled i, ką mes tolaus 
parodysime tikrai ant kėlu 
stambiu paveikslu. " Žodžiu 
sakant, kaip tiktai medicina 
atsitraukia nuo hygijenos ke- 
lo, ji patenka, pati i szunta- 
kius, kas sunkiai atsigavai ant' 
gyvenimo draugijos bei laimes 
vįsuomeniszkos

Medicina^ taip arti' įgrieb
dama likimą žmogaus, negali 
tolintiesi nuo ‘draugijos mok-

Vienok, po trumpo apsimisly i E^nal >S’affraje J.<sor/<///<?/?,. 
jimo, visos, iszskyrns szventa- jos ruosziasi isz visu pajiegii 
ją Rusiją, pasiryžk prisiųsti laimėti visus urėdus toje val- 
savo pasiunti ui us.’ Nevat stijoje. Ir pastebėtinas daly- 
Prancūzija, kuri raukėsi isz kas - vyriszkiai, juo mažiaus 

! pradžių, buvo repriizentavota | kiszasi i -polytikos dalykus, 
per p. Julės Simon; Szveica- juo labjaus meteriszkosios 
rija taip karsztai užsiėmė tuo- agitavoja. Praneszama yra, 
ini užmanymu, jogei • atidėjo, būtent tose vietosi*, kūrinote- 

i ant tolesnio laiko savą konfe ■. rjszkės paeim* valdymą i savo 
[renciją apie tą pati dalyką. ; rankas, visiszkai isznyko

Didelu daigtu negalima bu- skundai už papirkimils ir re- 
vo nuo jos laukti, m-s ji.netu- giamai visuotinas pasikakini- 
ri iszpildinanczios (eksekuty- mas yioszpatau ja. Mieste Ari-

siu ir isztyrinejimu, ir iczion 
del jos atsiveria naujas: lau
kas. Norėdama pailginti gy
venimą žmonių, medicina ne
gali apsieiti, toli nesiekusi i 
draugijos prietikius.... O jei-

viszkos) galybes, vienok jau 
tikt viena ’buitis suszaukimo 
jos, priegtam dar per ciecori u, 
suteikia daug medegos del 
nnslyjimo apie netolymoje 
ateitoje laukianti likimą Ęu-

zona, kur tik vienas \ yriszkas 
uj’edininkas randasi',k moterys 
regisi szitą pavasari kupinai 

! pergales. Miestelis Oscaloosa, 
Ipe^du metu esantis po mote- 
riszkiu valdžia, pasiliks be

I ne polytiką tosios valstijos ir 
jeigu dar tokia sto\ is dalyku 
prasitęs tolyn, tai po pc-nkiu 

■metu ten nebus nei \ ieno 
miestelo, kuris nestovės po 
valdžia moterių.

I /F.

. Isz liftai te .
! Amerikoje.

Shenandoah, 1 1 Balandžio. 
Sziuomi apgarsiname \ įsiems 
lietui iams, „ prigulėjusioms i 
,,Susi\ienyjimą Visu Liet. 

Amerikoje“ jogei im*<, (’cnt- 
raliszkas Komitetas Susiejo- 
nyjiuio, Shenandoalėe paski
riame likusius nuo iszdavimu 

į piningus Susi\ienyjimo ant
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n Yu dos. ,, Lietuviu' Mokslo 
Draugystes“ .Baltini orėj e. Jei
gu kas isz pi rgu Įėjusiu prie 
Susi vieny ji mo , iszrastu nau-
dingesni dalyką, ant katro ga-’skatiko del szito mierip. Be

dimą butu juos apversti, tėgul gisi galime pasidžiaugti, kad 
atsiszaiikia i Centraliszką Ko- nors syki lietuviai, atsikvosze- 
mitetą- Shenandoah‘e - mes ję, sustojo i draugystę del isz 

"pagal daugumą baisu apversi-1 leidimo kriingu, mokslui pas
ine tuos piningus ant sūnau-; kirtu, kuri mieri draugyste 
(lojimo. Atsiszaukiantiejie■ pildof nežiūrėdama ant užpul-
turi parodyti davadus, jogei 
yra prigulėję prie minėto Sj- 

/ sivienyjimo.
(■entrali^zkas Komitetas.

Baltimore. tO Balandžio.
Isz Szenandurio’ taip rasžo- 

ma: “Mes, -bnvęsis komitetas 
Susivienyjimo V. L. A.,. Szę- 
nandoryje, aplankėme lęas.ie- 
riu J. Miėtdaži, ir paskytome 
piningus, likusius nuo susivio- 
nyjimo, atiduoti „Mokslo

nekuria sąnaria komiteto toki, 
ineszimą davė, kad’ nors du

nybeje“, idant visi lietuviai 
žinotu, kad tie piningai pas* 
kirti yra del „Lietuviu Mok* 
slo Draugystes“ ant iszleidi- 
mo lietuviszku mokslo knin- ale geibėjom e sutverti garbę 
gu“. lenkams, vokieczams ir k i

Džiaugsmas ima, kad ant tiqms^ tai jei atbusime apie 
galo piningai, su daugėtu triu-paimę savo gimines, ar galime 
so surinkti isz visokiu mieste- abejoti sulaukti szviesos ir 
lu, kur lietuviai gyverta, ga- del savo žemęs bei tautos? 
les Lietuvai atnesztj naudą, Tik dirbkiame nesi valdydami, 
tekdami del praplatinimo be pavydo vieni kitiems, be 
mokslo tarpe musu skriau-1aptarszos, broliszkai ir sutar- 
džiautosios gi m į nes. • Nedaug : meje, taip kaip tikriems lietu
dar turime nioksliszkh rasztu, 
už tai linksmu, kad trumpame’ 
laike galėsime nors keletą 
nauju iszvysti. Isz raszte- 
lo, augszcziaus privesto lyg 
dar ’abejingumas -girdisi, ar 
tikrai „Mokslo Daygyste“ tik 
del kriingu spaudos irengta 
esanti ? . Jeigu kas .tokią abe- ' 
jonę turi, tai .tegul perskaito i 
„Vienybėje“ jos įstatus, (No 1 
ir 2 szito meto) ir persiludys 
be -ilgu raszymu ir.’sznėku. 
Juk jau spaudau tape paduo
ta „Istorija lietuviu raszlavos“ 
ir tai iszejus mėginsime pa-

leisti i svietą kitus rasztus, 
kuriu/įlaugelis guli rankrasz 
ežiuose, kadą gi dera turtin
gu lietuviu, kurie nesigailėtu

dinejimo isz pakampiu per 
tarnus tamsybes.

Idant savo įpieri draugyste 
geidaus ir lengvinus pasiektu, 
y)a užpraszomas kožiias lietu
vis,, pagal savo iszgalę, didin
ti kasą draugystes ar pristo 
damas i sanarystą, arba nors 
dovanodamas keletą skatiku 
del ąpszvietimo savp broiu, 
už kuri darbą draugyste mie
lai pasidekavos. Juk - tarp 
lenku, czeku,. serbu ir kitu 
tautu pėr tokias draugystes ir 
per dosnumą žmonių ant szito 

daugybe visokiu rasztu, o per 
tąi .pasikėlė ir tautiszka dvase. 
Tai kodėl musu tarpe turėtu 
būti kitaip? Juk mes ir ne* 
erinio paskutiniejie žmones, 

viams priguli daryti! a

Kam i tetas „Ll et u r i a Afok - 
s to I)t ‘a uyystes' ‘.,

Brooklyn {korespoAtlencija 
„ Vienybes“) Sunkus tai yra 
dalykas, kada žmogui, szirdin- 
gąi mylincziam savo brolus, 
prireikia ką nors piloto apie 
juosius raszyti. Bet kaip ka
da reikalinga yra atidengti 
skrandą ir parodyti kitiems 
tas kirmėtas, kurios joje užsi
dengę sugraužti nori sveiką 
kurią, reikia atiderigti ir pa
rodyti piktą, iįant ji veikiaus

--------- .... -------------------  !
isznaikinti galima butu*

Teisybė, lietuviai Ne\V 
Yoiko • nuo paežiu pradžių 
ta\p gražu turi vardą, kad di
deli butu dyvai, jeigu kas ką 
apie juos gero iszgirstn. Vie 
nok jau antri metai veizdėda
mas ant j u apsiejimu, nieko i 
svietą iszleisti nenbrejjau, tu
rėdamas vilti, kad per. didelę 
kantrybę ir kruviną del ju 
procę, viską pataisyti galėsiu. 
Dabargi persiludyjau,/ kad 
daugumas isz j u yra tai giri
niai žvėrys, kuriu žmoniszku 
biidu suvaldyti negalima: nes 
su pasiutusiu iniriszimu per
sekioja tuos, kurie daugiausiai 
jiems velyja gero. į< ristus 
atneszė iszganymą ant svieto, 
o bet. atsirado parizejai, kurie 
Ji persekiojo ir ant galo nu- 
kryžiavo jo. Taip ir czionai 
daugumas randasi tokiu* lie
ti kėlu kurie, kad ir Aniolas 
isz'dangaus ateitu, tai ir tą 
iszguiti norėtu. , Ne dyvai, 
kad jie tokiu neapkencz, nes 
ju visi darbai prieszingi yra 
sžvjesai ir teisybei. Kokie 
tai žmones susirenka i New t)
Yorką? Szitai, kuris Lietuvoje 
sudegino sąyo arba kito namus, 
pajieszkotas per valdžią, atvy 
ko i New Y6rką; kuris už- 
niusze savo tėvą, motyną, bro
li arba seseri, įavo priglaudą 
New Yorke; iszplesze svirną, 
pavogė arklus, apiplesze kle
boniją, apvogė bažnyezią, isz 
sprūdo isž Kalvarijos aug- 
sztalanges, Mje visi pasislė 
įTc New Yorke. Ir Czionai, A 
merikoje, kas kur ką pikto 
padare:, kas svetimą suvadžio
jo paezią, kas už maistą , ne 
užriiokejo, kas pasiliko aug- 
szcziauš savo ausu skolingu 

’karezemose arba valgomu 
daigtu krautuvėse, kas su ban- 
krutyjo, kas svetimus kisze- 
nius i-zeidamas apkrauste, — 
tie viri atbėgo i|New Yorka... 
Na, ir norėk tu, dabar ko ge-. 
ro isz.tolęo susirinkimo viso
kiu palaviku. Draugyste to
kiu sutvėrimu — yra tai mok- 
sliuyczia bjauriausiu darbu.„

■ Ir geras žmogus, papuolęs tarp 
ju, pavirsta i piktą. Tokie 
žmones isz \Vs<Ls szirdies neap- 
kęnczia proves ir szviesos tei*, 
sybes. Gyvena užtaigi . sveti- V f v
ma prove, melu ir visokiomis 
suktybėmis^ Iszskyrus kelis \ 
doringesniuš vyrus, - visi 'yi’a 
nuogi, kaip bizūnai.: nes ką 
uždirba, tai prataka arba i ka- 1 
zyras ir boR*s praleidžia. O 
kas liekasi, tai advokatams su- 
kisza už musztynes ir peszty- 
nes. _ Kas'prisižiūrėtu ju ve 
sidijoms, kriksztynoms arba 
puotoms, tas tuo galėtu sup
rasti, kas j u per gyvenimas; -o 
pamatęs tą viską, .begiu isz 
tos vietos, kaip isz baisiausio 
pragaro.... ,

Tokią tai' vietą vadovai pir
mutiniai aukuoja ir siuto vb . 
s’kuum lietuviszkiems kunigams 
Amerikoje, o gal ir Lietuvoje 
kaipo' pH-i/Aausi({ parapij(į\ 
iszsiuntinejo i visas puses pil-' | , I Q
nas melagyseziu groniatasp ilo 
darni nesiųirantanezius žmo- , 
nes i kilpas, did ąavo naudos, 
idantAel szviežią galėtu , gerti 
krau ją....

B rok i mieli, nesiduokite 
prisigauti! Girdėjau ir.asz isz 
pradžių visokius prižadėjimus; 
o dabai’ pamaeziau, kad tai 
viskas buvo* melas. Pasakojo 
man ir raszex kąd jau tiek ir 
tiek tukstaneziu iszmoketa, 
’ r ; - ■/' . ’

rodydami iiPteisirigu-M rasztus;
I o dabar atradau kožnam ju 
žodyje deszimts riielagyseziu* 
Stacziai galu pasakyti, kad jie 
suvisai nesirūpino apie staty
mą bažnyezios, tiktai po.vardu 
bažnyezios apie prikrovimą 
savo kiszeąiu, vijodami, isz 
prastu žmonių, kruvinai už
dirbtą skatiką.% Yra tai len
gviausias būdas uždarbio*--del 
^dykaduonių. Alatyti, kaip 
jiems reikalinga bažnyezia, jei-* 
gU dar daugumas isz j u jig 
šziol joje suv&ai nebuvo, po 
penkiolika ir\(langiaus metu 
neatlikę spaviednes szventos; 
o kiti yra suvisai be jokio ti
kėjimo.. Gal kas pasakys, 
tai reikia jpos ant gero atves-



Lietu vniku
ti.. . . Taip, — nesigailėjau 
ir nesigailu savo del juju pro
cesu gėrėjosi ir gėrisi žmones 
pagal is'zgalejima .atliktomis

mokinimais, galu sakyti, kur 
tik pasirodžiau. Bet tokie sut 
vėriniai nęturi niekados laiko 
ateiti i bažnyczių, tiktai velnio 
namuose susirinkę garbina 
szventomis, dienomis Baliu, o 
pasigėrę plovoja ir iszjiuokia' 
szvenūį tikejiimų ir” Kristų 
Kiti vėl, iszmokę keikti 
an gi isz k ai visokiais 
arba lenkiszkai idkrei'oiHi-Sy 
jau stato savę didelais ponais 
„mumis nereikia mužikiszkos 
(lietuviszkos) bažnyezios, mes 
galime eiti i polėki į arba an-

už kruvina »procę ir rūpesti ’ nieko nebus, ims akyse Dievo 
del ju gero užmoka man bjąu i kožnas pasirodys tokiu, kokiu 
riausiomis plovonemis sa\o jisai tikrai yra. O geri aus a 
snukio ir plunksnos, visokiais pie savę pasini pykite, kad am- 
iszdarkymais ir neteisingais žinai impražutnumtr. Neda 
skundais, kreivomis prisiė- rykite visiems savo brolams 

iis, w- 
Dievo, 

ant Jo
galo kerszinimu ant mano gy

Kožnam vienok

evv . bu

O bet tai yra musu brolai, brolu, praszyda 
kad ir paklydę, liet suuos vii* įszirdiugai pasimel 
uos musu

m as geru žmonių ir tikru ka
taliku, kurie tikrai reikalauja

a te
<1 usiu
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pas arba kriksztas, tai eina Gaila tu nelaimingu žmonelu 
ir gaila tu musu brolu, kurie

Utį mi
i

rambi

zvent

m.

i

' >
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garsina, kad \ jiems už pusę 
p re k es p a k r i b sz ty s kūdiki,
arba duos szlujup kad ir be 
spaviednes; tiek to; — tikė
jimas’tai „business“. Tokie 
atkalbina ir kitus, kad nieko 
ant bažnyezios, arba del ku- 

. n ingo neduotu. . . O susieję 
ant susirinkimo apsieina kaipo

m
dos e xv 
lu, kurie J 
lain i, per žm- 
, neranda

t

<are <m ima a-z

2 'm.
j m.

i i at

I a p- do
o i

lėtu rėkti; d kada jau gerkle 
suvisai, užkimšta, -tai kojoms 
baladoja, kad tiktai kitiems 
kalbėti neduotu. Ant kožnoS • . .

ežios ir kuningo, kuris galėtu 
aprūpinti ju reikalus dvasisz- * 
kus! Tie reikalauja musu pro- ■ 
ees ir pasiszventimo. . . .^ ■

. Bet beda tokiems, kurie
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initetus, iszsi.vadtna tarp" ša- 
Vęs vagimis, stijccziais, galva 
žodžiais ir iszsiskirsto keikda
mi L visas kareziamas, pakol

nori... Beda jums, brolai, už; 
jus visus papiktinimus, už 
garbes ir turtu arty m u jusu i 
nupleszimą; už sumažinimą . ... .
garbes Dievo, už tuos visus, 
kurie isz jus priežasties be; 
pakiltos ir kitu sakramentui

aueziuosi

\va.

10. niylu

i <*

t >
1 ■

degtine suvisai paleisto snu- atsiskiria nog szitos aszaru pa- 
■ • • •, ' įkalnes! Sunkus už tai bus at-kio neapstapdo . ..

Tokia tai yra pared kas' „
1SZS1

Ne dyvai užtaigi, kad* per stovite ant prapulti

Rožių vainiko broli 
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nepastatė; ne dyvai, kad jau las, vienok atsimykite, kad ir ■ 10) /<7/’".m///ė -- i 
keli kuningai perejo ir nei vie-j be užgriuvimo žemes kas va-(isz tvarkos, doprowadz 
pas iszbuti negalėjo. Asz landų gali jus myris patikti, ni^porzadku. < 
pats netikėjau, ar tai gali būti!Kad , ir jus kiekviena savo 11) Ix-al/mlrm-inil • - 
teisybe, kaip jie su anais ku- mastu mieruojate ir geriausiai eiti paežiam isz tvarkos.
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V ienybe

draugyscziu ir maža dalis

į geriausia linija sziąlien yra 
tari) Bombay ir Calcutta,

— Neužilgo bus įsteigta O o
Londone labai navatna paro
da. • Tures tai būti „Paroda 
raryo“, ant kurios, del paju
dinimo szirdies pininguocziu,

— Ipatinga kov.i nusidavė 
neseniai Tokioje, Japonijoje. 
Ant kranto nerlidelo upelo su-

rupužiu, ant abudu krantu, ir 
tada prasidėjo tarp j u tikra

875 m. neturėjo nei pėdos 
eležinkelo. 1876 m. pirmu

m, tasai geležinkelis tapė nu-

beje gyvenimai .vargingiausiu 
luomu • Londono, drduge su 
savo a pgy ve n to j a is, a ps id ariu • 
siais tikruose savo rūbuose. 
Užmanymas isz tikro pAsįu- 
tiszkai i patingas, sutinkantis 
su naturalistiszkomis srovėmis

kova.

užtvenktas lavonais, negyvu ir 
vanduo turėjo ■ betiesi isz 
krantu. Dideles krūvos žmo
nių susirinko žiūrėti ant tos 
nepaprastos variu mu.sztynes.

-— Garsus kelaiminkas, p.
Valstijose žmones — J)oru

riiOsziasi užvesti naują būdą ; Užguitasis ciecorius Brazilij 
laidojimo lavonu. Neseniai

gyste, prfe Kur jos pristojo 
daug mokslincziu ir*geriausiu 
daktaru, del pastatymo rui
mingu, priderineziai įtaisytu

lavonu, apsergetu . i patingu 
budu nuo puvimo. Budas tas 
užima vietą deginimo iszdžio- 
vinimu lavonu; kūnai numire-

deginimo, bet užlaikomi kaip

su tuomi1

os

gromatą vienam Portugal isz- 
kam nredininkui; toje groiija.- 
toje i is szneka anie save ir
Brazilijos ateitę. Jis ras’zo, 
jogei nenoria tfra^iszkai iszsi- 
žadetl’ vardo' imperatoriaus, 
nematydamas jokiu priežascziu 
tame* ' Jis neiszleisęs manifes-

ziliją, jeigu žmones tošy žemes 
jo neszauksę. Jis mislyja
reakcija yra galima brazŲ’ 
joje, vienok mažai tiki i tai.

tikt skirtumu, jogei ežio n, 
vietoje balzamavojimo kunti, žmones « . « . • • •

Kūnas nabasztininko Įm-

norą žmonių,;-. jeigu 
iszras, jogei jie apsi- 

yko tai darydami, ir reikalaus 
mano pargryžimo, asz 'mielai 

kadangi mano

r

siliks ant amžių, užlaikydamas tai padarysiu, 
savo^visus povyždzius. Dau-: szveneziausiu troszkimu yra 
gybe tyrinėjimu iveikmes sau- pabaigti liekanas mano gy^ e
so oro ant užlaikymo lavonu; nimo žeineje, kur 
czion atliktu davė kuogeriau- Jnvlu. Bet Dieve 
sius rezultatus. Didžiausi! manę, idant asz bueziau prie- 
moksbneziai velyja tą* būdą, žasezia nesutikimu ir vaidu 
kaip geriausią įr atsakaneziau- sziądyksztyje štovyje' reikalu^ 
šią reikalavymams hygienos; Brazilijos“. Ex — imperato- 
kas-gi prie tekniszko atlikimo■ rius bijosi, idant diktatūra ne 
jo — nesiranda tkipogi didelu • iszszauktu reakcijosBrazilijoje.

šią reikalavymams

klucziu. Iszsigelbes tuomet: 
žmogija nuo baisiu paseku le-

apsaugok

ir vaidu

Tikt, geri ausiu’noru žmogus, 
arba gudriausias polytikierius

turės sti klinias duris ir i pati n- tą.
gas „ .elektriszKas prietaisas ilgo valdymo, buvo minksztas

Dom Fedro, laike savo
- .................... ' ' i,-’-’------------...... ..-...-.-J

duos ženklą pasidarius ma- Į ir patrijotiszkas, todėl ir svie 
žiausiam.pasijudinimui latoho tas palaikys jo gromatą už 
grabe. , Ateite parodys ant szirdingą jo uszp.ažinimą. Re- 
kiek viltys amerikoniszku lai- gisi, jogei neišsipildys trosz 
kraszeziu tame dalyke iszsi- kavymai senojo imperatoriaus

?■

namas per Puta! to 1 re**: 
,,Nuotartis Georgo I^enano,

J is yra

tinis amerikonas,, kuriam pa- 
siseke-aplankyti baisingas ka-

rijos“, p. Kaliau.- be palovos 
laiko prąiieszinriis apie savo 
isztyri lieji mus tos baisios že 
mes, klausomas mynių žmonių.

moksliszkas būdas del iszgel- 
-bejimo moterių nuo 

su pin in 
nekuriu 

o tai. su

o

Ohio: Akmenėlis, kasztuo- 
jautis $50, vieną nakti pražu
vo nuo lango vieno auksiniu

v o

Tai Į) jam belaužant

sznekoje iszsitaria, jogei jis 
matęs pereitą nakti jo Jange 
žiurke triusiant. Sekanczia

V C

nakti žiurke toji likosi pagan-
ta, vėl lange betrusiant, ir y.i- 
dūriuose jos buvo atrastas tasai 
brangusis akmenėlis.

1866 m. Rusijoje panai
kinta kuniszkos koros, palikta 
tikt del valsczioniu . krimina-

naixlelt visu tu, kurie, atimi-

iszsiuuGzemi iv

yra vartojamos.
tarpu „ viename

— Praneszama

szfaurineje

Tuomi

Earn,

J a pan i jos.

elektriszkos sroves, 
viena moteriszke, 
Mrs. Jacobson gry 
Patekus i tamsia

\ (‘seniai 
nekokia "C

ir balkiai tape užtraukti 
ant savo \ ietu su 
pagelba virvių, nuvytu

vi nei jos. 
tas, i r

U U > V U l\ HI I / H » K J U ' * v l j

isz kuriu vienas dusi lytėjo jos
surinkta galybes moteriszku 
plauku. Viena virve turinti 
17 eolu apskritumo ir 1.400

2.000 d brio.

masznele ir visi kiti pirkiniai

kio didelo stebuklo ir

jos lobio-nebuvo matyti.

kojania,' suvartoja

praneszamas isz Cincinnati,

gyvate, vadinama ėcliysVari 
nata, turinti tikt kelis eolu 
ilgumo, vienok tokia nuodiji 
ga, jdgei žmogus ’ vos į keikti

ATSAKYMAI

te turi savo pažvalgas tani’e- 
dalyke. Lelytiesi ir laižyti 
kojas savo prispaudėjams — 
tai butu ženklu doriszko puo-.

b



Lietuvniku

119 W. Water Str Milwaukee, Wis

nori

Brolai Lietuviai!

line OSZJU

Tainosziu But

Naudynga žinie2,00 

1,00

l,5o 
1,00 
1,00 

oo 
1 ,oo 
2^oo 
1 ,oo

22 d. Balandžio Kingstone, pt

Selvestrą Paukszti

intt ffi Laitezli 
,, VI EX y BE LI ET U V NIK u”

Mockeviczę isz 
Naum. p. Gelgau- 
•. Amerikoje jau

jums skaityti meti 
laikraszczius ir kniug; 
nieko nėra prieszingo 
ku tikėjimui, del naudos dva 
siszkos ir apszvietimo proto.

Jtisu lirolis.
Kun: A. BURBA

Klebonas Lietuvišzkos para 
pijos Plymouth, Pa.

tamsta rasi tą j, 
truputi lietu 

‘rėk e laikrasz

■ Apgarsinimai.
Tarp Glen Lyon ir Wan a 

iii i yra gražioje vietoje kro 
mas-(sztoras) ant paraudavo 
jimo už labai pigu užmokesti 
Atsiszaukite pas Juozą Pet

Kas užmokiejo už „Vienybę Lie 
turniku o ne buvo pakvytavotą, te 
gui atsiszaukia in musu Redystę.

Katras Nori I’žsiraszyt

„VIENYBE LIETUVNIKU”
Ir siųst pinigus už ję, tegul 

eina p
Baltimore

sirupinkit tikt pakiszti jiems 
dar po nose koki geroką ,,ele 
mentoriu“ - tada gal sveikes
nes „pilozopijos“ isz j u sma- 
giminiu patekės 
nei

.M. MOCKIEWICZE, parĮial>eno isz užmarės 
w.veokiu Lietuwyezku knigu, kajpo taj: Hiato- 
ryrz.nn, B.jkiniu, Mokelyazku, su gražioms <ląj 
nalemsoireu azwentajs ekajtimajs, Malda Rui
giu, o parduoda suwyaaj uZ maZa ph-kia. Kas 
noryt Žinot knigu wanlua ir ju pr«»kia, raszikit 
gromata ir indekit markia uZ du centus, ant tokio 
adrisoi

pareikalaus laikraszezio 
Vienybes Lietuvniku 

O ne atsius pinigu norint už 
pusę metu, bus vienas n u meras 
nusiustas ant pažiūros, o dau- 
giaus ne; tas dalykas yra rei
kalingas del pared ko. s

.Jersey City :
ClIK'AUO, 1 ll.:

Szpakewicze
Grand Rapids Mich 

Bagdonawicze.
Maiianoy city.: Juozas Milane

Pajieszkoj Imai.
I * * v 1 *

Pajieszkau savo draugo ii 
prietėlo Bonifaco PaszauVzio 
paeinauczio isz kauno redy 
bos; gyveno pirma Sziaduvo

* yra. Amerikoje 
žinotu kur jis yra

Arklu samditie del wysokiu reik 
eikite pas

AULAIS K A.

DIDELIS BALUS
isz priežasties ikurturiu nauju na
mu. B'is ipatingi trukiai geležin- 
kelu del svecziu. Visus draugus ir 
pažystam us gaspadorids meili  nėjai 
užsipraszo pribūti ant draugijiszkos 
czesnies.

Mada no y Plane 
kawieze.

Nanticoke, Pa.
kewicze.

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

dzewieziu.
Shenandoah, Pa.: Joną Bobina.
Waterburio, Con.: J. Danisewioze
Scranton, Pa.: J. Baj<»rajti.
Wilkes - Barre, Pa.: J. Czernika 
Pjjtsburg, Pa.: Wineenta Kadžiu 
Boston Mass. Er. Kawalaucka.

I>rolaifis isz J^orest (liti/ ir 
f rlxnulale. Kuningas pasi- 
kavoja jums labai meilingai 
prisiuntiiną redystei gražiu 

padekavoniu del jo. Jos vie
nok nebus garsinamos lakrasz 
tyje, kadangi musu guodoti- 
nas kuning 
svietiszkos g

Amerikoje pajieszkau broli 
Sebastijoną
Suvalkų g. 
diszkio pai
7 metas. Senumo 21 m. ilgiau
siai gyveno Freelande Luzer. 
pas Sztoli, o po tam Wilkes- 
Barre; paskiausiai atsiliepe isz 
Jlazletono. Jei kas žinotu, szir- 
dingai meldžiu duok žinę ant 
adreso: Germania D. Mockevi-i 
oze per adr. Herrn Otto v. 
Mauderode, Tilsit ('Osthr). s

Kas raszys in musu Redystę 
kokią reikalu, o norės kad jam

.Jeigu I 
praszau duoti man žinę.

Ignas Straupowiez
!»2 St.'James St.

Li verpool

J. Kasperckas Mali. Pla. $l,oo 
J. Miller N. Litchfielc} ,,2,oo 
A. Pavlovski S. Antonio ,,2,oo 
W. Chmielevski Shenan. ,,1 
J. Krokovski London 
M. Puidok Scranton 
Mrs. Bush Carbondale 
M. PeczirlisNorthampton,,! 
A. Sakalauckas Ply mo. 
J. Samuįevicze Liverpool

ra. -/ urerycziui, M nutrijoje. 
Iszsiuncziame tamstai num. 
„Vienybes“ iszskiriant no. 12, 
kuris visiszkąi... iszsibaigęs ir 
kėlu primutiįiiu. Mes pasi- 
tikiame jo 
laikraszli 
viszkesniu

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

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

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

jeigu atsirastu nors 5 pamilijos krūvoje tokiame mieste 
kaip New York arba Pennsylvanijoje, kur randasi daug lie*^ 
tuviu ir lenku ir atraszytu man gromatą, joge}* nori pirkti žia
mes tai noringai atvažiuosu juos aplankyti laike mano kelo
nes, pirm pargrinžimo namon.

raškyti i>o tokiu adrosu;

lo Lietuvos ant tokio žemo 
laipto, ant kokio ji niekad ne 
nupuls. . Perkratyk, tamsta, 
atydžiai atsitikimus to laiko, 
tai persihidysi, jogei ne lenkai 
ir ponai su kuningais taji, 
anot tamstos, Imntų iszperejo. 
Mums geriaus pageidautina 
yra, idant tamsta, sulasęs viso
kius bulsus apie lietuvystę isz 
maskoliszku ląikraszcziu, juos 
mums prisiimt netum.

'T l\r. ir kitiems Jlcizletoi^e. 
Turėti darbą su tais *,,mokiu 
tais“ gudragąlviais, tąi jau 
butu sayę prie ju lyginti. Te



10 Vienybe

LIETL'YJO
Tikt kokiais žodeliais gerai apsakyti. 
Ką macziau per sapną, it*) dvasioj pagautas 
Tuom atsitikimu ir dabar užgautas.

Jau vakare vėlai po rupescziu dienos f 
It medis užpuolė ant loveles, vienos

•
Ir regias, kad lekiu už miszkus augsztesniai,

Gan iszkylu augsztai, matau savo krasztą 
Ir visus Lietuvius skaitau kaip ant raszto: 
ZemAieziu czion krasztas, ten brangi Lietuva,

Bet žūsta ir dabar tūlose vietose, 
Kame musu žmones yr Lenku rankose. 
Ant, Vilniaus redyboj yr daug parakviju, 
Kur vadai ant žmonių veizd kaip ant galviju 
Czia kuningus matau dabai sulenkėjus: 
Ne žodžio juk Dievo, Lenkijos skelbėjus: 
Jiems duszios nerupi, bet galvoj lenkyste 
Irgi kad sutrinti greicz.iaus Lietuvystę. 
Czia žmonių tamsumas, bjaurybių didumas 
Ir žmpgiszku klaidu didžiausias smarkumas. 
Czia žmones^nežino, kas nusidėjimas: 
Apie tai nutilo bažnyczios4 skelbimas........
Tas viskas it peilu man szirdi užgauna, 
Kad ligsziol Lietuviai* dar laisves negauna. 
Bet kurgi, o kurgi?! vieros reikaluose 
Nebtur apszvietimo savo b’ažnycziose. 
Matau litvomanais**) mus‘ vadu., vadintus,

Mat žmonių tamsumą jię trokszt isz.vaikvti. 
Tikėjimo mokyt, męlsties ir skaityti. 
Nesgaila jie žmonėms tikro apszvietimo, 
Nors vargus sunkiausius ant pe?ziu sav ima; 
Kad tiktai Lietuvius užtarti gk?<‘tu, 
Ir naudos, sveikatos, nieko nesgailetu. * 
Užtad toki vardą nuo Lehku jie gavo, 
Kad dirba del žmonių, myl tėvynę savo. 
Dievulau, Tu mano! mustau savyj'vienas, 
Kadagi sulauksim laimingas sav dienas? 
Kas iszmels Lietuvai bent kningas turėti? 
Parodys kas kėlę šviesybę regeti?

Ve! keluos‘ už miszkus ir kalnus augsztesniai 
Per debesius, stangius už veją smarkesrtiai

f

r

Tvaskuoja ir blizga... kokio ten ramumo!
Man noras užpuola, ka<Į greieziaus'ie:ti, 
Kad amžiną džiaugsmą del savęs u/.eiti.
Bet priesz vartus dangaus, ant, riokso dvarelis,

Jo župoirs Rantuotas; kepure raguota.
Kbtus manęs:,, k to jestes ? C.?//. Lih'in h/ psoht ,J 

nie Apsverkęs dumoju,
Argi jau nėr vietos Lietuviams danguose/ 
Argi ir po smerties reiks žūt pragaruose? 
Dar lenkas sznairuodrtms i manę žiopsojo: 
,,W umie&ZpO pol^ka, n i? n*
Daboj uos, isz+kur tak tarnaitis gal biėšo.
Ant žemes Lietuva tirto visu papeikta. 
Kankinta, nuvergta, tarsi ir prakeikta.

*1

Ir tenai mums prieszai geidž kėlę užvęngti. 
Bot girdžiu kad szaukia:,, įleiskit tą žmogų 
Nors danguj gyventi tebun jam patogu..

1

Jis yni kentėjęs, lai czionai raminas!“ 
Tai balsas to sargo, kurs Petru vadinas? 
Danguje atrandu daug savo vięngencziu, 
LietuViszkai kaline tarp svetimu genezių.

Nors žmogui silpniausiam, kas spėką tur menką. 
Czia drąsiai Lietuvis lietuviszkai kalba 
Ir nieks litvomanu jo (langiaus nebskelba. 
Girdis ir balsai dangaus skaiscziu .dvasiu, * <1 * -
Ir tarp ju, prisklausęsį lietuvisz.ką rasiu.

Czia žmogus Lietuvis juntasi džiaugsmuose. 
Czia nėra skirtumo, ežia tauta tikt viena, 
Nes dufigus atvertas del Žmogaus kiekvieno, 
Kurs Dievą mylėdama ant žemes gyveno,

Besidžiaugiant kūnas trauk manę isz dangaus, ;

Bematant nupuolu in orą tyriausią 
Ir nebregiu dangaus esybę skaiscziausią. 
Po kojų vis areziaus man žeme pasrodo, 
Bet koki ji skausmą man gail.u užduoda: 
Jau ne Lietu voje^iszai atsirandu, 
Bet Amerikoje; ėzia brolus ar garniu, 
Tijkt tarpo Lietuviu czia d vase ne toji,

Czia daug piuSu brolu i Lenkus iszvįrtę,

O dar ir negyvus su kulnis aptaszo;
Czia skausmas smarkiausias pjaun manają szirdi 
Kad žemoj liuošybes taip daranezius girdi.
Argi mumine geda su Lenkais b'csriszti?
Juk Lenku bjaurumus gan galim iszvysti.
Ar vieną Lietuvi jie nuskriaudė baisiai?
Juk daugel vietose mums regias tie vaisiai:

O Lenkai Lietuvius nuo anos atkrate. ...
Jau auszta dienele ir czionai del brolu, 
’ , j A

Nors jie nuo tėvynės gyvena per toli:
Czia randasi vyru, kas myli tėvynę,
Kas savaisiais darbais sutrins tą gadynę, 
Kuri mus naikino iszvorcziant I Lenką.
Jau sziądien spind saule su szviesa nors menka 
Ir czionai jau daugiuiipraszvinta«akeles, i

Džiaugiuosi labjausiai, jOg brolai suspranta 
Ir szalinas staigu nuo pragaro kranto,

Ak! Dieve, palaimink.Lietuviu szią tvarką 
Vėl suskausta szirdis, akeles užmerkiu

Ir isz diklžiu skausmu skaudžiausiai apsv 
Ai! Lietuva mano, kada prisikels!, 
Kada laimę Dievo del savęs iszmelsi, 
Idant tavę vaikai tikriausiai mylėtu

erkių:

Rymodamas gailiai pasjuntu ant oro

Kur dienos linksmesnes ir oras sveikesnis, , 
Kur svietas geresnis ir svecziui meilesnis. 
Jau regias Lietuva su .savo kalneliais, 
Su giriomis, upelius, pifėnVsį ežerėliais. 
Alau akys atszvinta ir džiaugiasi szirdis,' 
O tuomi labjausiai, kad dainos mus1 girdis. 
Vjenqk sav netyczioms, i szalis pažvelgęs, 
Atsdusu matydama:* mus‘ krasztas sumenkęs; 
Maskolai ji rusiu neduodant mums knygų.

Jas gaunam isz Prusu. Tai veikti nepygu; 
Maskolai už jasias daug apkala brolu, 
Prieg tam ir ne vienas atsidur gan toli......
Pradžiungu: ant, skraido Lietuvoj knygeles 

\ Ir laikraszcziu daugel po visas szaleles.
^et vėl szirdžiai skaudu: ant, Lenkai inirszę 
Atpsu brolus pjudint, bendrystę užmirszę, 
Kunknygas užuodžia, policijai nesza,

!° TeguKtaos Lietuvius ir gnaibo ir pesza, 

 

! Kam skaito jie rasztus, kad sayę pažinti, 
Kam steii

rukstdumai. Mat knygossukrautos
1 L) vis tai ii .enkus nuo žmonių pagautos;/}:; 

Jos degdamos juokias ir džiggin Lietuvius, 
Jog Lietuva musu negaiszt tuoihi suvis....
/Vnt Traku griuvėsiu du rymoja žmogų 
Ir žiur su piktumu upt darbu nelogu.

1 Kad buris Lietuviu atsranda mažutis,
Kurio tikrai myli Lietuvąy tėvynę,
K ai ii darbais taip rasztais kei naują gadynę,
Szauk Vytautas balsiai: „Lietuviai, prikelki!

!'I ž savo liuosybę .ir kalbą susimkit!
Jagela su Lenkais kad but nesuriszęs,

c

Geidžiau padaryti garbinga Lietuvą, \
Bet prieszaisdidžiausiais inan Lenkai juk buvo. 
Nors džiaugsmas sziądieną, kad kelias Lietuviai. 
Te laimina Dievas, vėl busit, k^ip buvę! V .
Lengviads mano dulkėms kapuose gulėti, \ 
Jog Lietuvos vyrai pradėjo krutėti.“ >
Tie Vytauto žodžiai man dądas i szirdi: i

i Miszkuos ragu balsus, tartum, aiszkiai ginįli.

Tie patys bjaurumai, kaip sapne kad buvo./ 
Gal nera ant svieto dipigiaus tokiu žmonių/ 
Kaip vargszai Lietuviai prispausti nuo szonif!

1 .L I>. Lakusia.

ženklinantis nirgti unt HeUivya*
Uioh lietiivi-AH, kurie noiiRavo

*> It-kaip, tarytum.
Litvomanai—tai Zodia,

t<’3. Taip lenkui pravardžiuoja 
tėvynę, Lietuvą, a’kelti.

) Kaaeaiy Ar tikt ne Lietuvis tu HzunfpH kraujas? Lietu* 
viaina CĮZ.ion ne vieta.

Neni<»ki ienkiezkai, tai nėieifci i dartgu. <?
tJi 1889 m. laiku, Sokininlit nzvėncziii lenkai praneszo runa* 

kolaina, jogoi vienaa knin^u parkupezItiH, žydelis, turi livtuviez* 
kas maldų kningan. Policija aftrado pus ji kningaa ir '-’O pitdu, 
atėmusi, sudegino, . . |

I

Jisai galvoezius? kad didis, protinai lis, 
iszitą žinom, bet to tiktai gailis,
■ 1 4

Kad

Kad-tasai garsingas moksluose didžturt is 
Ant Raszlavos musu neturto apkurtęs! 
Kaą isz to kad žodžiu visu.szaknis žino, 
L’ž l<Lą Ji Vėberis „scharfsinnig“ vadina! 
Kas hz to kad jisai del Sanskritu niszo 

•O Lietuvai nieko — noris laukia, prasz.o!

Lietuviszką kalbą taip gražiai mokedams, 
Būdams toks galiūnas, tiek szviesos (urėdams,

Gamtininkai musu pamestu gal klysti,
» 'ii'
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Ne vienam gal tiesiį atseitu iszvysti, 
Ne viens gal skaitydama atsiverst galėtu 
O tuokart ir Jisai nuopelną, turėtu!!

#) Musu fuiprstiinu tiedu didžiausiu eziba gadynes protu 
nėra BEDIEVIAI. Mes nei puses žodžio ju ja-ztiiot-e .nerado
me PIUESZ DIEVĄ irzsitarta. Begiamai dainiiiH m iaakaitga 
ju rasztu. BeiĮ. *

blaiszkis awis isz būrio“

Kamiencziaus, atstatidami nog ju Wis
ku pus, kajp prie Kateriuos -buwa pa
darę unijotams. Wiskupuj ‘'numirus,

--------------- į,------------ —----—----- --------  
warginima kunigu wiernuju; 9, St^ze- 
lecki, kurs sawo wisa parapije Paber- 

Betpu. Ir da kialetas kitu tokiu, 
wienus isz j u Diewas nogla ir 
smercze pakoroja, kitus Wiskupas

i

Paskutinis Pamokslas
Wiena Žemajcziu kunigą 

priesz smerti..

ir lengwiaus butu aprusintojams par
ai jot kunigus ir pažint, kurie isz j u ira 

kwieczins iszraut, o par kukaitis ir pe
lus sugailt katalikus ing cerkwe, kajp 
jiems pasisekė padai it su uiiijotajs. 
Tajp numirus musu Wiskupuj Juozą- 

iszwentima Wiskupa

lika iszwesztas ing Maskolije, o diece- 

j (Sijoima iszdnikėja ne maž ir pelu,* taj
ira kunigu trebnikawieziu, kury? lab- 
jaus bijodamies warga, me kajp Die
wa, ne dręsa atsisakit nog prijemima 
rusiszka rituofa, nog Bažniczios szwen
tos ne užtwirtinta, nors Į ne ketindami

norėja užtarit už unijotus, bet ■ apimsiu- 
toje j ji apmelawa sakidami, jdg unijo-

L

drayti, o par szeszerius 
io Wiskupa. Po smer- 
, apeiit asztuonerius me-

miatuose, wažiuojent Popiežiais Pa.d u j 
Maskwos miestan ant karūnacijos Cie
soriaus Aleksandros III., 1 unijotaj no
rėja pajuot prazbas, bet wajskas j u ne 
prilejda. Tada didžes mines wisu, mo

nej Wisku pa, nej

kwes ant molebeniu ir ne priimtu nog 
uczitelu ir ne priimtu nog uczitelu ru- 
siszku kningelu, kūrės Bažnicze szwen- 
ta katalikams skajtit ne ; dalėjdž. Po 
wisas diecezijos ajirusintojes nog pali- 
cijes ir žandaru kas menuo rejkalaun.

• clauka ant szinu gelažinia kela, kad ma- 
szina wezdama Nunciuszas liepi' šutu- 
ret maszina, pakol žalnieręj nuwilka 
unijotus nog szinu. Bet ir tada apiu-

g?in sawo aweles dwasiszkas nog cer
kwes žabankhi, aprusintojej, ne sulauk
dami j u smi'rties, su žandarajs juos isz- 
wežt ing Maskolije ant paniekinimą ir 
wiarga. ‘Tajp isžweže isz Wilniaus ir

koks, tur silpnibes ir paproczius, kiį 
dirb par dienas, su kuom taukiaus su
sitink ir tajp tolaus, norėdami dažinot- 
ar jis kwietis, ar pelas, ar kūkalis, ir
ing sekretnas kningas užraszidami. 
Wiskupams užgint ira kunigus ing kita 
parapije parkelt ir ant wictos hijkit, be 
dalejdima swietiszkos waldžios, idant

wai

Plocka ir Žitomiėria po wiena, apszczej 
pralotu ir kanauninku ir daugibe kuni
gą, kurie buwa wierni Diewuj ir Baž
nicze. j szwentaj. Isz Wilniaus iszweže

paredkus. — nariKit gi yyajkelej ma 
no, pakilta ir paprdwa giwenima, kad 
Diewas tokios pat nelajmes ne d.ihjst'.i 
ant justi. Melskitės, kars 
Diewa, idant nnij.otu ne i
guose; bet padėtu bajgt giwenima isz- 
'paMntojes szwentas katalikiszka tike 
inra ir sawo wa]jkus patwirtint \\ iresni-

kalus auksztin, dabindami križejs, žwaj-

be, katalikams dwasiszka nauda, o cer- 
kwej pariszkada ant statimfKŽabanklu. 
Swietiszka waldžė kwieczius’ žemiu ir

iwede ruskas nobaženstwas -ir pamok
slus ing 30 bažnicziu, 2, Malyszewicz,

iJirpciami loki pat darna su Kata 
likajs, aprusintojej nor mums tokio .pat 
gala, kajp tpiijdtams. Juk skirstima 
pradeja. Nor atskirt kunigus nog 
žmonių swietiszka stoną, ponus^ ir ba

Kaminski

« • * isz kunigistes,

sa

I wenima, szenawokit sawo kunigus, i- 
Į paczej tuos, kurie didesni warga pž 
1 Diewa ir Bažnicze kencz ir melskitės 
rdel ju kantribes ir stipruma dwases,

kitiems kunigams ir saw patiems twir- 
tibes \yieroje ir wiernasties padeimams 
Diewa ir Szwentos Bažniczios katali-

u u. War
jog 

meluodami 
.ežnikajs, o

rektorium seminarijos Wilninj, žade
o.............. ..... žmones
del wieros ne tur ko bijXti 
jog wisi kunigą j esą 
wiėni mužikaj wiernajs Ciesoriuj.

wijus ing skunes, taj p Jie gales s 
žmones ing cerkwes, kajp padare? 
jotams; ' „Isztiksiu picmeni, o

war i t 
\ini-

kus, kurio apsžadęs ant raszta ruska 
kalba i west įng nobažcnstwa ir pamok
slus,
palski, 8. ITbanowicz, kurie prijyme 

nog Bažniczios, tajpogi 
Mes ir piningus, už lauži- 
Diewa ir Bažniczios ir

Niemeksza,

Tarp žinomu swietiszka stoną ne 
wisi ira ligios dwases: wieni ira bajlin- 
gi, kiti dransus; wieni tur Jaugiaus 
mokslą ir dajirima, kiti ne tur; wieni 
ira turtesni, kiti silpnesni. Regėdami 
tad aprusintojej, jog žemajczej ne tiek 
tur mokslą ir stipri bes. kiek lenkai: ir

ma padeimu
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prabocziu ir tikra, katalikiszka ap- talikams niekam ne rej kalingas. Po-

atwogos; nor atskirt ne szvvietima; idant su j uomis ir su ’ len- paj sedž be jokio dai b a. W įsiems po-
tiktaj nog kunigu, bet ir nog ponu, ku- kajs katalikajs, mįledami Bažničze pams prisakyta ira iszmokt žemajtisz-
,riu ne gal pigej apgaut, nej pabajdit, .szwenta ir tarnaudami Diewu’j, ne už- kaj szneket,i prijauk m-t kataliku-* ing
nej par newale nog Bąžhiczios szwentos mirsztu senovviniu stebuklu Apwejzdos sawe, girt pi-iesz juos cerkwes molėbe-
atskirt o ing cerkwe iwarit; ir žinodami ant musu gimines iszpilditu ir iszmoki- mis ir schizmatiszka mokslą, pasfgerint
jog mužikaj, būdami wienibej su po- tu sawo wajkus wajkszcziot takajs, jems, idant pigiaus galėtu apgaut, "pri-
najs ir bajorojs ir lajmedami j u 9 mok- nog senowes par amžius iszmintajs, pratint j u kūdikius ir starszinas ing
slajs, datirimajs, geromis rodomis* ir takajs Diewa bajmes ir tejsibes, wier- cerkwe ir privyejzet <unigiis, ar kurs
užtari majs, nepasiduos itraukt ing’ jo- njsteš- wieraj ir Bažniczej; idantf išzpil- isz j u ne drens karta j s parserget kata-
kius cerkwes žabanklus ir ąpaustus, o dita troszkimas ir malda Wieszpaties likus nog cerkwes žal lankiu, del dane-
pasiliks wiernajs katalikajs ir tikrajs Jėzaus ,,idant wisi būtumėm wienu“„ szima wiresnibems ir Įiražudinia, jej to
žemajczejs: kurstą žemajczius, idant ; o tada nejokiose parsektoimnose ir war- ne padaris žandarą j i r policijų. Tur
įieapkęstu lenku, pjudą mližikus, idant guose nepražūsime. Klausikit ir isz- jie1 dar schizmatlszkas liturgies ir moli t o
niekintu ir kriwiditu ponus ir bajorus pildikit geraj, katalikaj wisokia stoną, lebnus, parthimoczitus ing žem-ijtiszka
katalikus; wadindami ir juos miatežni- jog pražuvvus gudąmsjinijotams men

kas musu būrelis be lika. . ,,Bet saka
kalba del apgauloima žėmajcziu. 'to-

k aje, mužiku wargmtojes; o patis sawo kiu knigu ir maldų,O ' nors ir g rąžėj s,
statidami gelbetojejs ir geradejejs. Wieszpats: „Nesibijokis mažas būreli; žodžejs butu pdraszitas, katalikams ne

Darikit gi pakilta, wajkelej mano, nes pasirnego Tewuj, jusu duot jums watna nej skajtit, nej klausi t, nej pri-
ir paprowa giwenima, idant neprietelej. karalistę“ (Luc. Nil. 32). Ir Apaszta- imt, nej pas Sawe. lajkit po grieku si.ner-
szvventos Bažniczios katalikiszkos jusu las drąsiu: ,,Jauskite, stowekit tikeime* teinu. Dari kite gi pakilta, wajkialej
ne paskirstitu isz szvventos wienibes ir ’wiriszkay dari kite, ir stipri kites. Wisi mano, Jr paprowa giwenima, idant ne
ne prapulditu ant amžių.-- Sergekites, jusii dayktay tesideda meyleje“ papultumėt ing abgaules <.p >pu ir ne
godulistes, žinodami, jog isz pagejdima (1. Cor. XV. 13. 14.) ' . prapulditumct sawo < lusziu ant amžių.
žiamiszku 'geribiu iszejn nesutikimaj. 
„Jeszkokite tada pirmiaus karalistes Apie pagundini mus. t k

Sergej i tęs nog hi, ne% 
joke pažinti, ne Ari i m

kit su anajs' ing 
kit ir nepraszikit

Dievvo, ir tejsibes jo; o tay wis bus „Kiekwienas gundinimas ira nuog nog ju jokiojypąmaczes, jokio užtarimą,
jums priduota“ (Mat. VI. 33). Jus savvo paties pagejdimu patrauktas, if nors ir didžiauseme būtumėt warge.
mužikaj katalikaj, užlajkidami sawo prijunkitas. Botam pagejdimas, kad Neisiduokit su anajs i n<£ jokius szneke-. O V
twirta tikeima ir karszta mejle Diewa prasidės, gimdžia griekiį: o griekas, sius ir jokios rodos nog j u ne jeszkokit;
ir Bažniczios, szenavvodami, pavvožoda- kad bus papildytas, gimdžia smerti“ neiirilej^kit prie anų sawo kūdikiu, nej. , T . . . .. .. ’1
mi ir miledami ponus ir bajorus kata- (Jac. I. 12). Nej wienas žmogui ne jokiu (lowanu nelejsk it prmnt. Brau-
likus, kajp sawo prietelus, ' geradejus nor prapulti it sawo duszios ant amžių, gesne ira wiera už wisus skarbus, brau-,
ir pamokilojus gerus, moki kites nog j u dėlto nenor grieszit; bet pikta dwase, gesne dusze u z wisas <gembes swieta.
tikru doribiu, kūrės Jie tur, o kuriu žindama žmonių silpnybė, pabudin pa- Del pastatima ceri{win ir cerkewn u
jums trukst; vviežliba tarp sawes apsi- gejdimus wigadu, turtu • ir ra$kažiu, ucziliszcziu pinigus atlejdž isz kožnos,
eima, krikszczioniszkos szlovves, bet ne tajpogi bajine priklaszcziu ir par taj rejkabindami po wolostnas ne karta ir
niekint ir nepameskit savvosios brangios ivved žmones ing pagiindinima grieka ir nog kataliku rinklawos, purmanku ir
žemajtiszkos kalbos. Būdami ivvesti pražuwos. Nog ko persergedamas darbininku, par posredulkus ir piszo-
par czinaurukusj nastaunikus ir polici- Wieszpats'Christus prisakė, taridamas: rius, žadėdami už taj wisokius Įialen-
jes ing koki rupesni ir warga, klauski- , Jauskite, o melskitės, idant ne-ineytu- gwinimus ir loskas, o kartajs ir rodida-
tęs atsargej nog ponu ir bajoru geros met ing pagundinim^“ (Marc. XIV. 38) mi raszta nog vviskupa; nors tas rasztas
rodos-ir apszwietima, neiszduodami ir ing poterius idėja sziuos žodžiu: „ir atsiunstas liekt ne nog Wiskupa, bet 

islawna. O jejju ir wieridami jiems, jog jusu * ne ap- ne weak mus ing pagiindinima. Daug nog Arkirejaus praw<
gaus ir neiszduos, gera j pamokins ir ira szioj gadinej wisokiu pagundimu, kur katulikaj nesid.uod apgaut, tad wi •
pagelbės, kiek galėdami. Nedarikit nog kuriu labaj rejk? sergėtis, kad *ne sa beda krint ant ku nigu, muset jie
patis ir kitiems nedalejskit darit jiems' prapuldit sawo duszijos. Asz cze pa- žmones parsergeja.- Teezeus gi kas
iszkadu nej po miszkus ir ganiklas, nej minėsiu ben keletą tokiu piktos dwases nežiną, jog koznosj, kurs duod ant cer-
po prūdus ir soželkas, nej po sodnn*r4-Mbankhi, apie kūrins apriistintojej ne kwes arba cerkewnos iKfzdiszczes pinui•
dirwas ir pievvas. > Jus gi, ponaj ir ba- dalejdž kunigams ant pamokstu sakit. gus, darbininkus, purinau kas, arba pat-

joraj, szlowingu tew u ir bocziu, szwentu Pirmasis ira statiniai cerkvvtu po kata- saj samdosi ing d arba, ‘uzner kirpt ant 
<la. O kartais,prabocziu wajkaj, nesiszalinkit nog lijkiszkas parapijos. Daug jau ira že- t sawo ir Bažniczios kai

mužiku, kuriu prakajtas jusu * laukus fhajcziuose po miestus ir miestui us cer- piszoriej parasza prigawarus ir ne tajj)
įdregina, o proce turtus pagausina., Ge- kwin pastatitu; o dar aprustintojej ke- skajtidami kajp paraszita, iszgaun nog
ra darba padarėt, duodami jiems laj tin ne mdž j u pastatit po tas parakwijes wibornu ju pasiraszima ir tada jau noo*
swp ir žiame su sawo trotku, bet dar kur ju liksziolej dar ne buwa. Kam uknpnku rejkaiau iszpildnna, ne pra-

/ »
to negana. Duokit dar ' jiems gera tos cerkwes, kad tarp žėmajcziu nėra szidami joskos./rty i i
szirdi ir žodi, dwase szwentu j u sawo praWoslawnu, taj ira schizmatiku? Ka- (i.olau bus.)

. i- '.
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wylnoniu
tudekliniu

panczeku

Chas. CASPER & Son

Wilkes-Barre

15 ct.
10 ct. 
kara- 
1«f ct.
V) ft.
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; žydo 
$1,00 
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pujkiu

—Wyšokiu dajktu kajpo taj 
marszkiniu

tans )) ,, • n
31 1 Garsas ape bajsibe Die 

wo sudo „ ,, ,,

Knigos pargabentos 
kur os 

randasy krautu weje 
knigu Juozapo Pauk- 
szczio, PLYNtOUTH, PA.,

petneszu
wynuklu dajktu kuklu tik žmoguj prirejke.

fW Gaupyte paa

210 East Market Str. 
WILKES-BARRE PA.

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

snierties . ,, „ „ 00 •
28.) Draugija del iszluosawi- 

nia dusziu „ „ „ JO <
. 29.) • Giwenima] szwentuj.u 

ant wisu metu kežuos dienos pir
ma dalis 80 et., Antra dalis 80

Kwietkos
Paikos del marszol

dily muzyKauta].
Del to kas neryto pralejst links

ma] tajka ir atsygert gardaus Alaus 
Arielkeles parukit geru Cygaru.

„ n ,, n 50 ( t.
KonluK/.ewHkip arba kankinimas 

n ct. 
>5 ct.

JZ/AJ//CALLS’
'A L7Y J'Jatrt Loyd Str. {fhcnandouh.

Atydare twarta kūrėm laikis ge 
rus arklus del samdinio wisada.

Kningos 
fM’NUS SPAUSTUVUS.

1.) lliHtoi ije gražio? Katrukoa ir jup wyaoki atny. 
tykimaj ,, ,, ,, ,, ,, ' 10 ct.

•2.) Sumyp/.ymas arba bajmn tūry dydelep akla 
Tykia tejpybe isz Suwalku gubernijas

3.) Konetytucyje del darbininku ,,
I. i-11iptoriji1 apie graž<; Magelona, duktery

lauš isz Neapolo ir apie Petra karejui 
5.) l:ž.8yptanawik ant to gera.) • ,,
• >.) Alsytikimaj ant z.iamcH ir \\and<-nio 
7.) Du pujkup aprapzymaj apie netlorib'i 

ir pikta tuigyuimą wajku ,, ,,
S.) PujktiH aprauzymaa apiv Lietm ą ,, 
9. • Nameli? pnsteluiko paraižytai dvi 

l.ietnwniku ,, ,,
|0.i \|.ieka Diewo ,,
II. ) Summ os apraszy inns

Karejw io 
P.’.i Juozapai

P'nijotu po uni Iže maskolauH ,, 
13.i Kalendoriup hu pasakoma ir dajnome 
11.) Szwieaa Diewu ,, ,, .,
15 i Rinalda Rinirldina^ ,, #1,
1<i. > Dajnoe ihz wyHiir Htirinklop ,, 
17.) Nedorybe? Rymo ciesorių., Iiietorije-iez lajko 

ponawojhno Nvrono ,, ., ,, 80 ct.
.18.) Pujkup apraszymaj tikru atpytikiiuu isz cze- 

hu wajnos 1803 metu ,, „ 10 ct.
19.) Witask Korynna hintorije iėz lajko perse

kiojimo Bažnycz.ios S. per Deoklecijana 95 ct. 
eo.'JiliHtorije isz lajko J-'rancuzkos wajnos Afri

koj „ „ * „ „ , .30 ct.
>1.) Prawadnikas angelukon kalbos neabdar. $1,00 

oalKla'-ytas ,, • $1,£5.
‘.“‘. i Jurgis MiloslawsklH <>,, ,, 80 ctj
23) Boleblawas arba antra dalis Genowefos 30 ct.

nueina pe;
i Nr: Hast Haltiniore Str.,

wuv.i.w, niieste Baltimore, Nd

ka nepigattse. Apsteluotus dajktus 
tejsinga] padarau ir iszgerauso tawo- 
re. Per septiniolika metu tuo tiktaj 
esu užsyemus ir wysos draugistes del 
kuriu dyrbau wysekius dajktus mano 
darbo ne pejke.

W. Slominskiene,
*■ 679 Milwaukee Avenue

AUKSO ALTORYS pujkej 
apdarytas

3.) Tol
apdaru..

679 Milwaukee Ave.
Chicago, III.

Paduodu del žines wysu lietu- 
wvszku Draugistiu kad mano krau- 
tuweje randasy wysoki dajkta] koki 
tik rejkalingi det draugistiu kajpo

► Sylvestras Kolitu!
Užlaiko lietuviszką Karczemą ir 

Restauraci ję, kur randasi teiposgi ir 
bilardas del zobovos. Galima gaut 
tenai pigei ir gardžei iszsigiart ir 

kas nori datyrt tai tegul

b C 
įbroįelu 

su maldelėm po penkis centus.

Jėzau mano atpirktojau 
Kalinis Diewiszkas
Die was mano ir wyskas

1 Seil'ULxxa.s. i
Alus, visokie gerymai ir geriausi 

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

^5i3^ri^-l’yillgus tyusiunst m Euro- 
pa įr jn Pitas dalys swieto 

atsyszaukite pas:

Joną Mieldaži 
Shenandoah, Pa.

SZTORNIKAJ
Jago rejkalaujete in sawo

St. Ramanaucka
; Luzerne Borough, P

'4.) GARBU DIEWUJ 
ant auksztibes pujkej apdarita 
su kabute............................... $2,oo

5. ) Tol 
apdaru. .

6. ) SZALTINIS D1E- 
WISZ.KOS toskos arba wydu- 
tinis A UKSO At/D )RUS 
pujkej apdarita su kabute $1, 50

8.J Pradže mokslo arba Karūnos su pairtum draugistes 
J uostos

Ženktaj ant krutinės (szar*

tu su Įirastesmu 
. .i...................... $ 1, 65 c

Itlemmilorius lietuwyszkas su 
gražejs skajtimajs tikta] už..o25 

’ 9.) HISTORUE SENOir 
NaujiĮ) ižstatimo su abrozeleis o25

10. ) historije, seno įstatymo o5t)
11. ) 150 PSALM U D()W1 

1)(.) karalairs paw 
ku ir tejp dideli

12. ) ^ENUO

bliu szwentiu lai
knigele........ .. .

15. ) GLWEN1MAS SZW.
ai A RY J OS P........................ o3() c.

16. ) WAI)()WAS in 1 langu. o50 c
17. ) Stebuklai Dievo Szv. Sakra

mente......................  . olOct
18. ) MOKSLAS iii MO

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

kūno ir duszios apie lutery ir 
KA TAVI NA.............. ..

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

• 21.) KAl.ENilORlUS ant
1889 moto ,, „ „ „ „

22.] KALENDORIUS ant
1890 metu ,, ,,

. 23’.) Tulmuda židu
24. ) Sopule] Motinos
25. ),mKajp Sumneine

kajiti ,, ,,
26. ) Giwenimas lb

Labro ,, ,, ,,
27 ) Prisygatawojiinas

35. ) Girtibe ,,
36. ) APLANK1MAS SS 

SAKRAMENTO
3^ Ižguldima

SZ. MARYJOS 1
38. ) P-AWE.1KSLAS IZGA-

N1TO.JAUS su Pu.jl<0 maldele o5
39. ) SZ. PANA MARY.JA

Szidlawos su maldele.............. o5
40. ) PAWEJKSLAS SZ. P 

MARYJOS su maldele

1.) AUKSO AETORUS, arba 
JIS dangiszku skarbu 
2,25 et. iki $5,50 ct.



14 Vienibe

Lietuwiszkas ir Lenkiszkas K r o m a s

35 E. CENTER, Str. Shenandoah, Pa
sgi mesti wysokiu Kumpiu, Deszreld fukitu, Cukraus, Ka\yos, 
Arbatos ir wysko ko tik gera gaspadine rejkalauje, tejsynga 
woga ir ka pigiause parduoda./ Tejposgi wysokiu cejkiu Zie- 
goriu ir ziegorelu ir wysko, ko tik rejkalaujesy.- ,

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

------------- —---------------- - ———r —   
• • • .---------------------------------------------------- ' . . . \ .

■ J. JPAUKSZTIS
Agentas Lietuwiszkas ir Lankiszkas

S ZIP E a B C ZIH
^zzAui' vįu Ui. Markmys Ka no pigeuse

■ ....   — , .— H,. ■ i , a.   ' , ■ „„,.,1 I' ■■■■!■   .'I" ■ 1     »■ ■■■»■’ .......... .IIII...I. r ■■ ,-r'ILl i;.nri»

įggHPrusyszkajs gereusejs akrotaj^ Stin- 
cze, pynigus in wysas szalis swieto, o tej- 
pos-gi ir jsžmajno kajpo maskoliszkųs, 
prusiszkuš, austryj okiszkus, Franeuzysz- • /o

Galima tejpos-gl pa? mane gautie pirkt szipkorcziu an 
pujkeusiu ir grejezeusiu Ikrotu. Pabandikite pyrin a at e j tie 
pas mane pakolej ejsyte pas koki amerykoiih.

" Charles Radziewicziu,
f SllENANpOAH, PA **

Lieluwysskas ir Lenkisskas 
f O 1SZE

(GROCERYSh

vysas dalis svieto, ant* greieziausiu ir 
drueziausiu AKUOTU.

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

Tom. Butkiewicziu,
£>

Czisiie Szipkorcziu.
Isz Liverpool, (4 i|asgow, Queenstown, Belfast, London .. $19.00 
Isz Hamburg, Amsterdam. Rotterdam, Havre or Bremen . .£22.50 
Ant gėrausu akuotu isz Bkemen' in N ew yoiika . . $26.00

Isz Ant.wekpo in rinbADELPiiiE 
Isz Bremo ln Baltimorįe............
.------------------------- o------

i: ■
1
I, 
••.i

HENRY X.EBS & CO.
Pigiause vieta visame mieste ant pirkimo drapanų dėt 

vyru, vaikinu ir vaiku, dėlto kad jie visq tavorų perkiį ne ant 
Urgo tiktai už piningus. ; maldų, . pargabentos

1 unine jhdžiausi skyrių, visokiu kepurių “L-i-vUolu p-zavai-vI™ ■ a . »

ir s/luru, ateikite o datirkite.
Geri maininei czebatai už

$19.00

Lankiszkas knigos, mysianie............
' 1:5.) Ztoty. Oltar 

! nabož(‘ilstw dla
' katolikow'L . ........... 1 30 et.isz užmarės.

i

1,40 et.

Pora dailu szventadieniniu czebatu 150*
Czeverykai po 125, 150, 175, ir 200.

Vienu žodžiu sakant, visas ta v oras geras ir galimas patikt kožnani

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

Henry Lees
MAIN Sir., -r •>

jžerist\va d la mlodziežy katolic- 
! kiej........... .’...70 et. 
,5.) Wybofek nabožefistwa dlawej, Gorzkich žali i ]galinow .

........ 1,50 et.1 mlodziežy katolickiej. . 50 et. 
2.)^Glos‘synogu]Tiey, na pusty- 6.) Maly zloty oltarzyk dla 
ni šwiata tego jęczącej, t. j na- pobožnych dzieei kfttolickich

.. 45 et



Geriausės
WILKES-BARRE, Pa,

J^°..Iždu6da-szifjeortes ant wysokiu akrotu ir in wysas 
dalis EUROPOS. Suncze pynigus tiesog in NAMUS, 
čalima pas ji pasydet pynigus, už kuruos duoda procento $<3,00 už 

szimta ant metu.
' Lietuwyezkaj, Lcnkiezknj ir Ungarakaj gali enajezncket, ba prilaiko tam tikrus žmonis.

' H' . t “

Ne užinirszkite ipacz tie ka giwenate arti to miesto.

.Wilkes-Barre Deposit Savings BANK.

UŽEJGA

>- tn 
Pi

S. ZFeunjJtaSZtI
KINGSTON, PA,

mogikit - 
*1

Plymouth’e ir Edwarsville, Pa.
1—.—, rr-nrn—■ -įttttt-j-u r_i ■■ ■itut-~ jjujlu .urn u—, w——-i j J tu Ji-Uiwwrwwnm~ .~i—r r r. " ' —  ""r- "

ska gausy.

.....  '.. INU? • "—IH I

atkelau Į

Arielku wysokiu,
Alauę gardaus.

Wino wysokio,
Cygaru ir t. t.

Polski, Slovenski i Litewski

, near Castle Garden.

| era., VMF ■ — ***

Wilkes-Barre - - - Pa.
jjjfiįgKTen * možna gaut Lager Beer ir porte. 

rio isz ezisto jawo daritu. x

mias parduodam Szifkortes, ant wysu 
geuse preke, sunezem jjvnigus, katruos justi priete- 

gaut in 15 (tiftiu. musu kantoro galite susyszneket lietuwvszkaj 
zkaj, ateikite ir uiiitikite, ka< 
isvn<r;ij jr oražei, me<nkttc o

. Atwažiawia in WILKSBERY, «jkite, tiesiog in 
Košciuszko Hotel, pas Juozapa Czernika. 
kuris duoda prietelišzka, rodą. Tejposgi tianaj možna rast T‘'jpos-gi parduo*

KANTORAS MUSU HAMBURGE IR A TORIS



pigoj ir 
maldų

Dėlto 
nūs ir ri

Wyskas tejsyngaj ejna 
Ne užmirszkite

ANTANAS FAJAUIS
1 28 ir 130 Main str. PLYMOUTH Pa

on as
Agentas no szifkorcziu

Kokiu tiktaj noryte knigu 
ar taj maldų ar kitokiu taj 
szaukites tiesiok pas K. Zalc- 
giri, AV. 313 II (mover Street, 
Haiti more, Af. I). Ira taj ge- 
ras ir te j syngas wiras ir d y (lė
lys prietelis Lietuwniku.'

. Laikau gerą alų, cigarus ir 
geriausius gerymus. Kas 
kartą atsilankys pas manę, 
tas tikrai neeis pas kitą.

Vincas Szmerauckas,

tūry kiek PYNIGU, o norėtu juos patalpint saugio wie 
pražūtu, tegul patalpina pas mane BANKOJE.

‘ ‘ ‘ B '* J
i.kj, l’nieyszkoa markos, Aiiatryjokiszki ovi.dknai, Francuzyez.ki zraskaj ir t. t.

Jjigo katras aU»yweža isz. užmarės PYN INGUS, tuos tejpua-gi permajnau ant amerykantaku, 
Suuczu pyningua In w.Vsaa Halis awieto tteaot'in namus.

O tejposg i Užduodu SZ1FK0RTES ant wysu linijų ant pujkeusu 
druezeusu LAJWU.

Parduodu szifkortes ant pujl 
žalu EUROPOS. Ir tejpos-gi < 
ing namus.

Prietam iajkau dydely EROM A 
ka tik namuose geraj gaspadynoj pryrejk 
žino
Įima gaut,TŠ? , Ras

toje kad jam ne pražiltu, tegul patalpina
Tejpos randasy dydelo zopostis (vysoklu pyningu del iszmajnhno, kajpo taj: Kueyjos kub

^Jeužjnyrszkitę kad mano namas randasy 
Main Numerate 132 szalė paūžto.j

Shenandoah

lai p yra įtaisyta 
darbą Jos priguli, 

visokiu

„Vienybes Lietuvhiku," : 
visokios konstitucijos, kningos del drau-° 
gyseziu, apgarsinimai, tykietai gromatosc 

kvieczianczios ant veselijos ir 1.1. "
--------- Visokiose kalbose, kaipo tai: - c 

Lietuviszkai, lenkiszkai, angliszkai, vo-' 
kiszkai, maskoliszkai, italijoniszkai, pran-c 

i------ cu z isz k ai ir 1.1.------ <
O O O O O O O O O O O O - O O O O O O ’O O O O O ’O o o

f&r- Sztaj brolej!
Jago norite geros trajankos 

gaut, arba užsyrukit kwepenti 
cygara, taj ejkite tiesiog ’pas: 
. Win centą Bobina

Ant Coal ir-@6rtfan ulieziu,
8HNNA NDOA H, PA.,

Jis ira tykras Lietuwnikas ir tej- 
syngas žmogus.

■ Grra'bu.|W^| 
ir visokiu daiktu atsitikime smorties.

L’žsijima pagrabais už pigiasni ne kad kiti užmokesti, 
gu kam prireiks ko, ateikite pas savo viengenti, kuris geri 
giaus viskiu atliks del jusu, ne kad svetimgeucziai.

And: Stankevyežius,
A n t. Main uly ežios, SII /A V J N 1)0 Ali

jog gali spausdinti viską, kas~ tik io 
ra LOCNOS MASZINOS, LITAKU° 
didele daugybe,'drukavojasi apart

Andriejus Stankevyczius,
Uždėjo didelę krautuvę visokiu naminiu daiktu, kaip t 

Stalu, kėdžių, lovų, veidrodžiu (zerkolu) ir t. t.
, Taipogi turi didelę krautuvę gražiu irVienybes Lietuvniku

132 Street
^—PLYMOUTH, PA.—

Lietuviszkas Dziegornikas,
Pašlavine ja pigiau už visus, viso

kius auksinius ir sidabrinius daiktus, 
kaipo tai: Džiegorelus, Lenciugelus, 
Žiedus, Špilkas, Revolverius ir t. t. 
Ir prijiniu visokius dziogoriiis ir 
žiedus taisyti už labai mažą prekę, o 
kartais ir už dyką. Pakol eisite pas 
svetimgenczlus, ateikite pas manę: 
Kur viską goriau ir pigiau^alito pirkt

Juoz. Boblauckas, , 
Centre Are. Smlžios 7s’noh namuose, 

Plymouth, Pcnn’a.

Pirmutinis Lieiuwiszkas Kremas,
Groceries) PITTSTONE, pripilditas wysdkejs taworajsdel žiwnasties, tejp 
gi ir drapanoj dėt darbi ninku, vvyskas ko no geriause parsiduoda 
tejsingaj, •- primenu ir tAj jog® j parduodu Abrozus szw., kniga: 

ir historiju; o tejpgi uszilkortes ant goriausiu ir druciausiu lajvvu. 
Tiktaj ne užmirszkite kad tan wyska gausyto: pas A. TEPLUSZI

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

kiaušiu ir drueziausiu LAJWU isz wysu 
tralu nusiut tynygus in Europa tiesiog

su wysokejs watgomaj
e, ir su tuo nosygii iu:

Darbiniu drobužių ir wysbkiu marszkiniu; žodžiu kai mt wysko ga

AS,.:.
y ? Į ■ .'y V*\ ’ ’ t1..

/ \
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