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Joseph Fantails, Plymouth. Pa
The Printing ()llice of

Lietuvniku’* executes th< 
pronfptest and most correct printing 
in lithuanian languages:
Job Printing in all modern languages.
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Vienybe Lietnwiiku"
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The only j.ithuanian “Newspai'Ei:' * p
in Plymouth, Pa. Represents th< 
interest of more than 75.(MH) Lithu 
anians in the United States Stu 
tiun ttnly 'J\ro Jhdlars jo r yee
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Prezvdentas,
Thomas A. Butkiewicz, 

Nanticoke, Luzerne County Penn''a
4 Nudt'k*.
5 Panede.
6 Utarni.
7 Sereda.
8 Ketverg.
8 Petnycz.
10 Subata.
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PIjiMBlii, 30 i. Balana.
Atsilankant szian bei ten

- tarp Lietuviu duodasi patemy- 
ti jau pusėtiną tautiszką su
bruzdimą. Lietuviai prade
da jau ant tikrųjų suprasti Į 
savo skirtumą nuo Lenku ir,’ pas Pawderly‘o ibruka, ta- dystę^tuosius laikraszezius už 
atsitraukę nuo tu pigiu Į>rie- cziaus mes galime pasidžiaug- įiresne* preke*: ,,Varpą“ ir
tebb lietuviszkai pradeda elg- ti, kad musu vardas sznekoje • „Ūkininką“ už $1.00 kožną, 
tiesi. Turbut tie prietelai tu j to pono tfębuvo minėtas. Tei-j „Szviesą“ už 30 centu ant me- 
rvjo gerai daesti Lietuviams, 
kad ScnVntfone, kur pra len- 
kiszka bažnyczia, Lietuviai

nesupranta, tacziaus nori lie- 
tuvisyzkas avis ganyti. Lietu- 
viszkos avys yra mat vilnin- 
gos. Nors lenkiszkoji „(raze
ta Katolicka“, minėdama už 
puolimus Pawderly‘o ant „nu
garų“, iV lietuviu vardą i lu-

se is.zeinancziu, / laikraszcziu, 
būtent „Varpo“, ,,Ūkininko“ 
ir „Szviesos“, dalyke apleng- 
vininio parsikvietimo tu lai
kraszcziu. • < Pagal tąji sutari
mą prenumeratoriai „ Vieny
be*“ gales gauti per musu re-

Tei- i „Szviesą 
singai, žodis i žodi, iszguldemel tu. 
pereitame num. „Vienybes“!
tą vietą jo kalbos, kurioje jis Iriais „Vienybes“;, 

priguli prie Vokiecziu - kata- taip nemeilingai tą tautą už- Į meratoriai mokes

jungą Vieszpaties traukti ir dirvas 
szirdžiu žmonių arti. Miszias laike, 
spaviedojo, ligonius lanke.

’ Pabaigoje jo gyvenimo Aug- 
szcziausias dar vieną. kryželi jam sky
rė. Neiszpasakyta pragaro piktybe 
per kvailą, asabą po tris kartus ne
kaltai kuninga • Milaucką. skunde 
dvasiszkąi valdžiai: tuomi baisiai rū
pinosi, nes skundas neteisingas sun
kiai užkenkė, pradėjo nerimti, dau
ginus ir karszcziaus melstiesi, bet 
tokiame padėjime dievobaimingas

i gyvęti — buk,. Szitos prekes bus del tu kuningas negalėjo'
'tikt, kurie yra prenumerato-į kalba, tulžis trukusi isz nerimąsties

nepręnu- 
paprastas 

Ii k u bažnyczios. Velytina bu- gauna. Musu žmones, kaipo prekes. Taigi norintiejie pa 
tu, kad brolai to miesto užsi angliniai darbininkai, j^ima [si naudoti isz tos progos tegul 
dėtu savo lietu viszką parapiją1 nytinai augsztesni už Lenkus į pasiskubina -prisiųsti '*""' 
ir pasirūpintulietuviszką ku- laiptą užima. Kur-kur, , bet savo reikalavymus.

p Lietuviu tame mieste ir anglinėse apygaf*dose>Lenkai;. ------- —
aplinkoje skaitosi i 800 - taigi jau tikt negali prylygti prie !• Kengkitesi, brolai, ant sci- 

musu. Minėtoji „Gazeta Ka- mo! Ateinancziame menesyje 
telieka“, o su ja ir kit., 'melą- Veikalas yra būtinai seimą su , 
gingai iszmislinedami visokias • szaukti, idant i tyaVką sudava ■

niiig;

ir Dievui nekaltą duszią atidavė.
Pagalės prakiaiktasis kips^as pra

dėjo tampyti aną asabą, per kurią 
pirma buvo neteisingai skundęs ku
ninga dvasiszkai valdžiai. . Nelaba

1 1 1mums asabele, atėjusi pas kuningus, atszau 
ke, jog buvusi 
ežio nesulaiko.
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t i kuningą nebūtu labai sun
ku. Lictuviszkos parapijos < 
dauginasi: v Pittston© Lietu bjaurybes ant Lietuviu, o pas- dyti visus 
viaipastate puiką bažnyczią kui neva užtarinedami už juosĮ nyjimo“.
be paged bos Lenku, patys vie-!tikisi prisilaižyti prie Lietuviu, paskiria dieną ir.vietą, o drau-
ni, neturėdami net nei prakil
nias!) ui vadovu. Szitoji bui-. Ų 
tis mus mokina, kad tarp Lie-I patys mokes savo 
tuviu dar tebegyvuoja solida- ginti; tegul Lenk 

visuome- žiuri.riszkumas, kad jie 
niszkuose reikaluose tiek pat! 
gali paveikti, kaip kitos tau
tos. Iszskirkiame isz savo 

visokius vilkus xir vie- 
ardytojus, o lietuviszką 
netruks susilyginti su

tarpo
nybes
tauta
kulturiszkomis tautomis.

Atsiskiriant

reikalus „8

ereikalaujame mes užtara <pj*tc$ renka delegatus.
vymo tu pigiu sėbru,Lietuviai r \ ---------

vardą ‘ap-1 Nuo draugystes „Sz. Petro 
apie savę P°vy^°u Hazletone priimta 

(i kasą „Susivienyjimo' 
Nuo And. Savicko isz

idos $3.00 ant liet, bažnyczios

panirk Iii, bet smer-

Isz
)

buvo sukimszti
.Sąnariai ko-

parodyti taip vadinamą 
eraye^ Ten 
789 italijonai.
misijos sako, jogci smarve ir

Kitur

szio menesio New Yorl 
luciją paszaukti visas 
ninkiszkas draugystes del ISZ- I • 

dar-
I bininkiszkos demonstracijos 

“$42'50. dej sutrumpinimo darbo ady-
KanaTai Į) tai dalykams einant, 

neturime abejoti, kad lietu- 
vyste gražius vaisius ant ame- 
rikiszkes dirvos umane laikė 
iszduos. Vienok ezion iszpuo-1 
la paminėti vieną piktą pa d. Kovo mirė ezion garbingas ku- 

; proti musu brolu. Turime pinigas Elisejus Milauckas; turėjo 
Lietuviams,' ant mislies. paproti tulu lietu ianJž,aus metu 53, u kumng

žinminimą akyse ;
Pats įžodis „polauder“ pas 
anjeri komis tampa synonimu 
paniekinimo. Nemažai prie 
to prisidėjo' nesutikimai ir 
pesztynes visose j u parapijose; 
tuomi tarpu lietuviszkose pa
rapijose nieko pikto nesigirdi, 
visi sutikime gyvena.

Musu lenkiszkiejie prietelai 
supranta., jogci ątsiąįcyrimas 
lietuviu t/ina greitu žingsniu, 
todėl stengiasi visokiais pragu
mais jam kelą užkirsti. La- 
bjausiai .szitame dalyke atsi
žymi tūli Lenku kuningai, ku
rie nors nei žodžio lietuviszkai

amerikonu. | dūrio atvažiuoja, nereikalingai
užkabtneti svetini taųczius lie- 
tuvLzkose karcziamose. Szio- 
se dienose mums- savo akimis 
teko pamatyti toki nesmagu 
atsitikimą tūloje Plymouth© 
karkiamoje. Tokie pasielgi
mai lietuviszką vardą gadina. 
Atsiskyreme nuo Lenku, tai 
mokėkime dabar savo vardą 
akyse amerikonu guodoneje

Savo skaitytojams pranesza 
me, kad sziomis dienomis esa
me padarę sutarti su redystū
mis trijų lietuviszką, Prusu.o-

Isz Lietuvos.
Scnopile |k< >resp. ,f V ieny bes“

nu. Daugelis sekcijų reika
lavo suszaukimo visuotino su- j .... .sirinkimo darbininku del isz-.
leidimo protesto priesz poli*

I ei jos darbai* istes ir paleistu,-
i vystės. Po karszto ginczo re- 

: 'zoluciia didumu l\alsu. likosi
- IU > J

Buvo kuningas darbužius, pirm)’ 
i bažnycziiį klausyti spaviednes 
skucziąusias namon gryžo. Visi prie ' 
jo galėjo prieiti, nutikt ponai, bet ir 
var«fdienelai, o .del siIvartose esan- 
ežiu ir naszlaicziu buvo tikru apgy
nėju ir globėju; kaipo geras tarnas 
Vieszpaties suprato padėjimą lietu
viu, už tad maldakninges ir dvasisz- 
kos italpos kningeles, dykai žmo
nėms dalino, arba (parodydavo kėlę 
kur gali gauti. Dievui pamėgo ji 
datirti: sunkiai sirgo „rožes“" liga; 
toji pėdsaką savo paliko ant toly- 
męsnio laiko; nors -burną jo ąplęido, 
bet smegenyse pędšakitf ligos liko, 
nes tins iszmintingas kitnidgas pradė
jo nenuvokti ir beveik per metus 
prideryscziu savo paszaukimo nepil
do. Ilgainiui prasiszviete jo protas 
ir jau posenovei lengvai pradėjo

ėjo! -— Bostono staloriai laike
d. szio m. savo susirinkimą, 

ant kurio likosi sutarta nedirb
■S

ti nuo 1 d. Gegužes m. dau
ginus per 8 adynas ant^ dienos.

— Skryne atėjo per expres-, 
są i Waltham, Mass., isz N^ew 
Yorko, kurią atidarius atras
ta kaulus žmogaus.

— Emigrantiszkoji komisi
ja aplanke- sziomis dienomis 
įplaukianti i New Yorko prie
plauką emigrantiszką t laivą

W*



Lietuviuku 3
necziuiiiumas buvo neapsako
mas. Regisi negalima butu 
žmogui gyvęti tokiose aplin
kybėse; Ten nesirado jokiu 
itaisu del užlaikymo cziuinu- 
mo. Apie tai vis tape paduo
ta žine atsakancziai valdžiai.

;— Chichgos dųrbininkisz- 
kos organizacijos iszrinko ko
mitetą del sutaisymo milži- 
niszkos demonstracijos ant a- 
teinanczios 1d. Gegužes m.
70.000 žmonių trauksę eilese 
per miestų.

—-Suv. „Valstijų valdžia 
rengiasi sudavadyti klausymų 
pietinio rubiažiaus su Mexika 
reikale nęileidimo kynu i 
Suv. Valstijas.

— Ant susirinkimo „Sibe
rian Exile“ draugystes, 24 d. 
sz. m. Fhilad^phijoje, p.. Ke 
nanas pasakė, kad peticija del 
caro turėsianti tiek daug pa- 
raszu ant savęs, kaip nei jo
kia dar niekad neturėjo. Joje 
nebusę nurodoma ant faktu, 
bet mieriu jos esųs parodymas 
jausmu užrubežes dalykuose 
Siberijos kaliniu, p. Kenan 
perskaitė sujuditianczių jau
smus ' gromatų mirsztanczio 
kalinio pas savo , vaikų, p. 
Kenan pranesze, jogci neku
rtos baisiausios buitys Sibe- 
riszkos tragedijos busę 
suglaustos i kningutę 
del dovanotino iszd alini
mo ir pagelbos fundas del ne
laimingu auka rusiszkosios 
terionybes busęs uždėtas. Kas
apie sznekas, būtent Siberisz- 
kos baisybes esu per daug 
perdedamos, p. Kenan patik
rino, jogei jo visi rasztai esu 
paremti ant yrediszku doku
mentu ir jog jis noringai sto
tu priesz tarptautiszkų kalė
jimo kongresų, kuris bus lai 
komas Peterburge, ir darody- 
tu teisumų savo rasztu, jeigu 
Rusiszkoji' valdžia pavelytu 
jam paszaukti savo ludinin- 
kus.
/.’ — Nesenei' užsidejdsi Pot 
tsville‘je auglininku organiza
cija skaito sziųdien jau 25.000 
sųnariu.j Draugyste laiko ša

v o sutarimus paslaptyje, nes 
anglines kompanijos, ipacze 
Philadelphia and Reading, jos 
labai neužkenczia.

— Vieno lenko pati Ply- 
moutlie pagimdė keturis kū
dikius ant sykio; visi yra svei
ki., Ji gyvena su vyru tris 
metus ir turi jau szeszis vai
kus. /

— 1000 stoloriu ir daily- 
džiu pasirengę yra pamesti
darbų nuo l d. Gegužes m. 
CĮiicagoje ir kit., jeigu 8 ady- 
nu darbo diena nebus užvesta.

— Ligotiejie emigrantai 
nebusę leidžiami i Suv. Val
stijas, jie bus grųžiuami atga
jos. Castle Garden likosi n ž- 
darytas. Naujoji vieta del 
iszleidimo isz laivu em i graft- 
tu neesanti labai pagaili.1

■ — Austrijos detektyvas Jan 
Madvazo jieszko szitoje apy
gardoje žmogaus, Gorz Zapol- 
ski‘o, kuris yra pajieszkomas 
Austrijos valdžios už nužudy
mų Verano‘je vieno turtingo 
vokieczio, jo ’ paezios, dvieju 
dukteriu ir dvieju tarnu. 4,000 
markiu bus dovanota tam, ku
ris ji suims, arba pagelbės su
rasti. .

' — Brazilijoje, kaip pra- 
nėsza telegraphas, maisztas 
nutilo ir viskas vėl tyku; var
dai ■ minysterijos likosi ure- 
diszkai apgarsinti. -

— liusija. Laikraszcziai 
daug raszincja sziųdicn apie 
Rusijų. Taip yra praneszama- 
bu ten t caras sergųs ant nėr- 
viszkos" ligos, o cariene esanti 
netoli nuo proto prastojimo. 
Paskiausiame laike tankiai 
vemia ir bauginasi myrio nuo 
nuodu, paduotu su valgiu. A- 
pie apgailėtina stovi jos svei
katos jau ir rusiszkiejie laik
raszcziai raszineja — cenzūra 
mat pavelyjo. Girdėti taipos- 
gi, būtent ciecoriuš Viliamas 
rodavojųs carui, idant truputi 
liberaliszkiaus valdytu, t. y. i- 
d ant taip neskriaustu savo pa- 
donų. Sziinet caras nevažiuo- 
sęs i Danijų. / Sakoma yra, 
būtent iszvažiųosęs i Lenkijų.

Matyti jam troszku Peterbur
ge. Konstitucijbjfiszkas ju
dėjimas Rusijoje vis placziaus 
skecziasi. Didis kuningaik- 
sztis Vladimir, brolis caro, isz 
baimes artinancziosios revol u- 
cijos stojo i tarpų prakilnia 
sniuju uredininku Rusijos, pri 
kalbinancziv carų ant įsteigimo 
parlamento, i sudėjimų kurio 
-turesę, i ei t i reprezentantai po
nijos ir miesczioniu (mužikai 
matyt nebus, prileisti prie vai 
džios). Caras, kuris .seiliaus 
nei girdėti nieko nenorėjęs a- 
pie konstitucijų ir parlamentų, 
pradedųs jau .kitaip mislyti. 
Imųs mislyti, butank per įstei
gi mų parlamento atitolinsęs 
pasi kosėjimus ant jo gyvasties. 
Jeigu ir iszsipildytu szitie lai- 
kraszcziu praneszimai, jeigu 
konstitucija Rusijoje liktu i- 
vesta, tai mes, lietuviai, vis 
mažai kų laimėsime, nes var
gu yra tiketiesi, kad Rusija 
savb aprusiniino polytikos isz- 
sižadetu kada.

— Žinomasis veikalas (teor
ija Kena no apie barbarystes 
maskolu Siberijoje, o >taiįiogi 
veikalas titoffelo, kuris primi 
ne Europai apie grasinanti 
>aoju del civilizacijos isz prie

žasties artinancziosios isz rytu 
langos maskoliszkojo mongo- 
izmo, subruzdiho cariszkų 

valdžių ant tiek, jogei ji pa
siryžo teisintiesi priesz svietų. 
Minysterija vidaus gatavyja 
dabar del spaudos veikalų, 
kuriame bus „surinkti faktai 
(buitys), palytanti revoluci- 
joniszkų krutumų Rusijoje, 
žinoma tokie tikt ir taip paro
domi, idant krutumų tų j i isz- 
juol^įi, subjauroti ir davesti, 
jogei vartojamoji Rusijoje re
akcija turinti Už mieri sau 
vien labų tautos. Kninga tu
rėsianti paveizdų neszalinin- 
kaujanezio sūdo, pųremto ant 
faktu ir dokumentu. Laik
raszcziai, tokie kaip „A’o/vZ“, 
pradės triubyti isz visos ger
kles, peizodami, buk tai esųs 
tikras paveikslas Rusijos.

— Rusijoje busianti trum-

panic laike sudyjama akuszer- 
ka Hvnzl>ur<j ir keletas kitu 
asai)u, tarp kuriu randasi po- 
ra aplcieriu, pereitų metų su
imtu už pasikesejimų an’t gy
vasties caro.

— Pulkauninkas Szmidt, 
kuris pardavė,planus Kronsz- 
tado gi n tu ves, prasudytas ant 
suszaudymo.

— Peterburge atidengta ta
pe toji buitis, jogci planai ru-
siszkos mobilizacijos atsitiki
me kares ant Austrijos ir Vo
kietijos rubežiu tajm- iiavogti 
isz kariszkos minysterijos. Isz 
tos priežasties yra dide/is lau
žymas gaivu augsztivdse mil i - 
tariszkuose sluogsniuose ir nu
tariančios yra kėlės labai aug- 
sztos asabos.

— Penkios seserys, pravar
de Domovieroff, jauniausioji 
18 metu, nusižudė Maskvoje 
24 d. Balandžio. Pelenai po- 
pieru buvo atrasti kambaryje. 
Mislyjama, buk isz baimes už 
prigulėjimų prie nihilistu jos 
ateine sau gyvastį.

Vokietija. Rėdytojas• 
laikraszčzio rotkair Tajelo
lak p. Bosharl, k u n i ilgai ksz- 
tysteje Koburg - Gotha, likosi 
pasodytas i kalėjimų už aszt- 
rius rasztus ant superinten
dento Kretsclimaro. Nuvestas 
tape i kalėjimų Iclitersliause- 
m‘e. Tuojaus jam tape Trum
pai nukirpti plaukai ir priver
sta apsivilkti purvinais-^ sulo
pytais rubais. Atimta likosi •
nuo jo rankszluostis, muilus, 
szepetys, szukos, cigarai, net 
skepetaite nosine. ^J>erh/ner 
Ta<jMat“ i-z tos Įiriežastios 
raszo: „Apgailėtinas tai isz ti
kro daigtas, jogei tokie daly
kai gali atsitikti civilizavotoje, 
valstijoje. Jeigu tuosius, kų 
turi kitokias polytikiszkas pa
žiūras, kiszama yra ne tikt 
i kalėjimus, bet dar ir kanki
nama yra, — argi galima po 
to tiketiesi, idant atsirastu 
žmones, kurie rodytųsi su sa
vo pažiūromis?“ Kalėjimo 
perdetinis taps sudyjamas; įo- 
kis atsitikimas turėtu atkreip-
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nę dali žmogijos, del kurios 
is, . kuomet 
is, interesai 

ddaii- l 
uigijiszkus prie-

SbbIėims ir Miliniai.
( 6' u pa i*xe - /. A ndž i ulu t1 id).

Kommunizmas negali būti 
panaikintas, jis turi savo pra
džia ir szfflhiis žmogaus pri-

500000 
svaru sterlingu skolingu An- 

d Wellingtono, 
b ją iszgelbejo

Valdžia įsileido * paliepi 
išdaryti visas .iszkalnsant 
Gegužes m. Industrisz- 

kuose’tlistriktuosę, tosios isz- 
kalos busę vartojamas kaipo

persergejo ‘savo < 
jogei bus atstatyti 
jeigu szvęs 1 d.

kirviais ir szakemis, nusidavė 
musztyne tarp,kareiviu ir mai- 
sztininku. Apygardoje Schut- 
tentofen nusidavė musztyne 
tarp darbininku ir žandaru.

Ostrau, 
platinasi Rusijos rubežiui 
link. Raitelei sergi rubežiu. 
l)e-»zimci agitatorių suimta ru-

glijai nuo la 
kuris Portu 
nuo praga isz ties

a. Neseniai • įsitai
siusioji Londone draugyste 
del persekiojimo maskoliszku 
barbaryscziu Siberijoje isz- 
siuntinėjo i visas szalis atsi- 
szaukimą, idant visi prietelai

tikt 
visi 

įkels 
baisingą de
ki ži a nežino

— JIaJ/tand ne 17.000 au 
dejų ir verpęju austraikavo 
visi pabri kai sustoja.

paojiilgas ir įvaro 
baimę. Ne 
bet abelnai

augsztiejie Rusijos ui 
prisiuntė Londono 
ežiui ,,Times“, ame r i 
sis publicistas p. 
duoda labai asztru 
di. ..Visa toii iu

kariumene, stovinti Porto No 
vo *(Aprikoje), dasižinojusi 
jogei Dahomioniszka kariume 
ne artinasi prieszais ją J i 
szejusi priesz .neprietelus. 1%, 
sidave musztyne, 
amazonku gavo 
prancūzu sužeista

— Nesutiki ipai prąncuzisz 
koje minysterijoje yra* didėli 
regisi minysterija ’ atsisaky 
siunti iiiio savo urėdo.

pabri kauta 
darbininkus 

i nuo darbo

mas ant to, Stanley isztare, jo 
gei jis priregi tą dieną, kadi 
belgieęziai laivais važines 
Congo/ del aplanku savo bro

ryžo nieko nesikiszti i darbi
ninku apviii'kszcziojimą lzd. 
Gegužes, vienok policija gavo 
asztrius paliepimus budėti to

siusti i ledines apygardas 
tai 'visus sykiu, idant t 
szauni krūva žmonių, negi 
dama rasti -.kolonoje sau mai
sto, išmirtu*. Visais tasai 
„maisztas“ buvo paczios po

teris Von Taaffe paliepė gu
bernatoriams minėtu [provin
cijų vartoti kariszkas tiesas. 
Darbininkai ’ norėjo numesti 
nuo sztangu truki ant 
uos — Presburgo kelo. 
va akmeniu tape • su 
ant kelo, trūkis vos pszl

Prancazija

. — bežiūrint ant velyjimo 
sovi.jafistiszku vadovu nepa- 
lauti darbus 1 d. Gegužes m., 
skaitlingi susirinki Inai darbi
ninku Berlyne ir kitose vieto 
se sutarė szvęsti' tąją dieną. 
Trisdėszimts pabrikantu Mag
deburge persergejo savo dar
bininkus, jogei jid busę atsta
tyti nuo darbo, jeigu szvęs tą

— Amt rija. Kalnakasiai 
reikalauja B.adynu darbo die 
nOs ir baugina visuotinu strai- 
ku, jeigu ju rėkalavymai ne-

auti Aetrs publika' 
ilgą vertinę vardu 
iszgabetu žmonių.*

nes žmonių laike susirinkimą 
lipde Parke, kur soči j al is- 
tiszkas kalbėtojas v John, Wil
liams buvo delnais plojamas, 
jis sake: tegul darbininkai 
visu žiamiu iszkela 1 d. Gegu
žės m. savo 
szventę.

— Ateina 
žinios aj»ie 
Darling upe

labai 
tižią i didelę 
kalnakasiai, 
darbi niiikni 
1 d. Gegužes m. 
m>iHtracija. V 
už ko >tvertiesi 
T.isztą del nuraminimo darbi 
ninkd. Kladnoje, kur 17.000 
darbininku rengiasi ant strai 
ko, policija reikalauja kuriu 
menes ant pagelbos. Kitos 
iudustrijaliszkos 
reikalauja < 
kos taipogi 
tino polieij;

vieszi nrusseiyje pas Karam 
Leopoldą. Visur tasai drąsu
sis kibintojos yra priimamas su 
didžiausiu užsidegimu. Bur- ,.J * - °
gornistras Buls, užgerdamas 
sveikatą Stanley‘o pranaszavo, 
būtent Afrika su laiku taps 

apygardos:antroji Amerika. Atsakyda- 
del užlaikymo tvar- 

kariumenes. Viė-
a neppjiegia.

raojiiigas auti - semi- 
tiszkas judėjimas yra Austri 
joje. I baloje (Galicijoje) 
4,000 žmonių užklupo ant žy- 
di'zku namu ir .daugybę 'su
griovė*. Kariumene buvo pa- 
szaU-kta del padarymo tvarkos. 
Žmones buvo apsiginklavę su

lycijos iszperctas, ozesZLy isz 
tu polytikiszkuju kaliniu pa
prastai nužudinta, vienio mo-. 
teriszke bagnietais ant smert 
subadyta, deszimti sunkiai su
žeista, likusius barbarišzkai 
iszmuszta.“

— Asztuoniolil
m u darbi n i n 1
Balandžio JLondone, balsavo 
už rengiamą ant 1 d. Gegužes 
m. demostracijip Dideles my-

žmogijos pasiskubintu su me- 
degiszka ir doriszlęa pagelba 
del draugystei. Ant atsisžau- 
kimo pusiraszęs sekantis ko
mitetas: Thos. Burt, W. P- 
By les ir Robert Spence Wat
son. Draugyste praszo pri
teikti jai tikras žines apie viso
kius prispaudimus Rusijoje ir 
piningiszku atiku1 del: a) isz- 
dav'inejimo rasztu iijne Rusiją, 
b) laikraszczio, paszvęsto del 
supažindinimo Europos su bid 
si ilgais darbais cary bes ir c) del 
diplomatiszkos akcijos, 

‘galėtu priversti, cariszką val
džią palauti savo elgimąsi. 
Minėtoji draugyste iszdavejau 
dvi kningi apie atsitikimus 
Siberijoje. - Adresas drau
gystes yra sekantis: llobert 
S pence Watxon (a f Jjene/tam 
(rroce.) (r (de^Head t.tn d.tipe^ 
London.

laiKrasz- 
koniszka- 
man isz- 
n uos ren
eto rija yra 

idant tikrus lamest 
muilinti ti

kis nepažystaneziu gyvenimą 
Si berijo^ skaitytoju. G u bei’• 
natorius Ostasžkin norėjęs 
20 i— 30',.polytikiszkuju“ isz- 

ir visuomeniszk 
dp'visu, taps įstatymu 

ežiu visus 
tikins, kuomet siena taps pas 
tatyta prieszais 
dama visuomeidszką draugijos 
labą. Jeigu/atsitinka .sziose 
dienose, jogei bagoti spėkų- 
latoriai susitarę padaro „sun
kius laikys“ ir gauna progą 
visuotinoje, nelaimėje pad vi- 
gubindinti savo turtus, jeigu 
geležinkeliuos kompanijos pa
daro/savo prekes, nuskriaus- 
damas žmones; jeigu pabri- 
kantai labjaus mėgsta „trum
pą laiką“, ne kad „pigu par
davimą“ — visi szitią daigtai

isz Australijos 
baisingą tvaną.
iszsi Ii ėjusi už- 
Bourkę; viena 

bažniezia likosi, tikt sausa.
- (Anczas tarp Anglijos ir 

! Portugalijos už Afrikos ūžia
mos prieina savo liepto galą. 
Regisi be vainos czion neapsi
eis. Ai 
bar nuo

mas. Kiekvienas, kas tikt 
moka atidaryti akis, turi pa
sergėti, jogei mes sziądicii kė

ni arę i žiamę po 
pastogO* kommunizmo. Pas
toge? — tail), pastoge! Po



yra vadinami „all right“, nesą

Vienok k ožaitis. turi matyti,

p i i dsz i n gas v i s u o m e n i szk i e m s 
interesams; ateis laikas, kada 
žmones mokes apginti visuo-

jizmo. Kada tas laikas užstos,

visiems; 'ri^i tada naudosis 
gyvenimu, ne tikt tie, kurie 
sziųdien kasztu savo arty m u 
n a 11 d od a m i esi g y v e n a.

Lietuvniku
o, ar- 
meta

Vanderbiltams ir Rotliscliil-

jo piningai, yra tai dūda,' per 
kurių uždarbiai kitu, dirbau- 
ežiu žmonių, suplaukia i jo

vadma

glemžimo didesnes* dalies už
darbio darbininku? Padieni- 
niai darbininkai, mekanikai, 
lauku rankos — ar tai vis ši

na gerai dažnins permainas 
savasties, norint jie tyrinėja

permainų, Vienol

tokiuose atsitikimuose „kam-

ir visus 
žiūrėkim,

žinomu

magius — kapitalų — antrojF 
klasa, ir didžiausioji, turi tikt 
savo raumenine, arba dvasisz-vo, po pi eros buvo prilipytos 

ant visu kampu ulye.ziu^ pas- 
kommuniznių, tūli manp (merkenczios yagis ant smer- 
skaitytojai pasakys, tai mes ties. Paminėjimo yra verta 

bai onas
ant tu pe- damas juos atiduoti didesnę

neturime nieko

prigulimi* prie konimunistu.
Vienok szitas nėra tai, 
žmones pakastai supranta 
žodžiu „kainai aniziiiav“, ]\ 32 m., žmogus, o

< lai gi ai
Ga

dan szitos tiesos vergu valdo
nas rokuoja vaisius darbo sa
vo vergu už savo savastį.

dirbti;

Darbiniu-’ 
į tikt ant

daro uni dar-
bo darbininku, yra i 
Sergi uosi *idant m-t:

na<, valdantis savo <•

kuris ■ užtai kymo savo

nizmų, kuri socijalistai sten
giasi ikunyti, kommunizmų, 
palyti nti sa rasti. Matome,
jogei soci jalistai ne 
lininio, bet ar jie i

nieko int

akstinas, kurio (Kdei 
sz i narnėsi,

mes- prie 
mes nieko

darbininkus. Taikė vieszpa- 
tavymo kommunos. 1871.in.

paleistu viaujancziu mergų.

tojaus ne visuomet yra gimdo- 
jama musu gadynėje, liet tai 
yra ne socijalistai, .kurie su
laužė szventybę savasties.. Ne

db, turi Gerai! Bet dabar ir žiames 
pasakok man, ar tu esi parsk- 'dotkus G

energijų šovi

nedirbdami.

tampa karcriauisu pri 
darbuojanczios gyvasties.
/ /•<? rtioa ixzeiaa kurą

duotasis

m a.v

pirma
o

raibiai
Į F I IV 4 U įį 1 VU 11 I y 
Baltrus turi ?

yti nors pusę žodžio isz j u kiau nesehei,jogei socijalistams 
_______ i ir kningu, kuris 1 nerupi, ar žmogus vaido sziin- 
ii patvirtintu ? 7 ' į tus tukstancziu ar milijonus
Negali, nes tokie norai nie- 'dorei u, ar jis vartoja tuos pi-

laikraszcziu

tveria.

listams. Asz nesidyvycziau, iszmintingai

• J * I •kuomet apię kėlus ir budus, patinka, 
kuriais bagocziai sukrovė savo 
turtus, butu labai teising 
atįmti tuosius piktu bud u igy

darbo su asabiszku turtu.
' t?

Kas tau ims užginti szitų tei
sybę, tai tasai arba visai nepa-

mo procento, ant padidinimo 
turto valdy tojaus. Ar jam 
reikia dėlto kų-nors dirbti? — 
Toli nuo to. Jo piningai dir
ba už ji, jo pi n i ligai daro jam

sako;

sviete yra pripažinta 
, jogei niekam mA-il-

‘•j užims aamtine ir

ant szito klau

damas tikt trupinius darbi- irJt., tur 
ninkams, tiek tikt, idant jie dirbimo i 
galėtu su vargu užlaikyti savo (lai bas p 
gyvastį; su jais yra apsieina- Teisybe! 
iria kai Į) su bitėmis, jie yra vavo daf 
apgrobiami nuo medaus, ku- pi tolo ir ]

yra iszskirla nuo naudojimosi reikalinga yra, 
žegnonemis civilizacijas. 1 las, sziųdyksztis

del apgrobimo bicziu nuo vai
siu ju darbo? Jos yra jo sa- 

žodžiais, vastis, jis yra galingas. Ko-

su -.

ne-

uo-

l/i i •

\ r mas

at-i radimo

ir tt.
idant ka

sisekanczio darbo, t ’ 
tape sutvertu vien

ir

ma-

sau-
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jale iszrinktnju tiesą, ant nau
dojimosi didesne dale vaisiu 
darbo?

Socijalistai laiko darbo szo- 
ną. Jie tvirtina, jogei kiek
vieno žmogaus, pareiga yra 
dirbti, iszskirianj; tikt nesvei
kus ir ligonius. Jie sako, jo
gei kiekvienai, galintis, o ne
norintis dirbti, neturi tiesos 
naudotiesi vaisiais kitu darbo.

Jeigu kapitalistai teisina 
savo pragumus darymo pinin< 
gu sakydami, buk jie ryzika 
-voja kožną s^ki pragaiszyti 
sTavo turtus, mes atsakysime 
jiems, kati darbas neturi jo
kio reikale su tuorffi. Tikro-, 
mis priežastimis tosios ryzikos 
yra lenktynes tarp paežiu tu 
ponu, paprotys vedimo iszdir- 
Lys tos ant žūt-but, netyrinė
jant ar tie jszdirbiniai yra isz 
tikro reikalaujami. Abelnai 
del kapitalistu Jdasos nėra jo
kios ryzikos, nes j u tirėtai di
dinasi kožną diena; ryzika 
yra, ir tai labai didele, .del 
dirbanezios klasos. Kuomet 

‘prekyste sutingi, kuomet al
gos dardininku. nupuola žia 
myn, kuomet būriai darbinin
ku neranda sau darbo, - kuo
met isz tos paežio? priežasties 
amatininkai, valgomu daigtu 
prekejai ir net laukininkai 
kenezia, iszlygos gyvenimo 
darbininku tampa apverktinos 
ir daugelis žmonių susi p aži ils
ta su alkiu’ • Laikraszcziai 
papasakoja apie tai. Dirste- 
rėk i straipsnius kasdieniniu 
laikraszjįziu — o netruksi per
skaityti apie vieną ar kitą at
sitikimą isz bado numirimo 
žmonių tame ar kitame mieste. 
Ir tai nusiduoda dažniausiai 
dideluose miestuose, kur už 
verstos krautuves visokiais 
ta vorais. Ar tai ne ryzika?

Bet kaip szitą stovi dalyku 
parke i st i J

Žinoma, kad tai neįvyks u - 
m ai. Ant to vieszpatauja 
gamtiszka veikme visose per 
mainose ant svieto, kokias 
tikt istorija . paženklino ant 
savo lapu. Pagal socijalistu

mokinimą toji veikme ivyks, 
kaip tuojaus parodysime.

Tūlą laiką atgalos viduri
nes klasos uždėjo tvirtą pa
matą del draugijos ir valsti
jos. Tape iszrastos visokios 
maszinos ir dideles permainos 
ivyko. * Iszdirbyste, o nevat 
ir laukininkyste, tape uždėtos 
ant placžios sistemos; viduri
ne klasa žmonių tape pris
pausta ir paversta i k lasą ran
komis pelnancziu * duoną 
darbininku. ■' Vis lab- 
jaus ir labjaus szitoji 
vidurine klasa palau j a būti 
savastininke.: vis surikiaus ir 
sunkiaus •amatininkams ir 
smulkiems laukininkams tam 
*įia isztaikyti savo dirvą; tokią 
bud u vidurine klasa vis dau
ginasi, iki nepasiliks tikt dvi 
klasi — turtigu ir biednu. 
Szitoje'veikmeje skaitlus tur
tingu žmonių maži naši, turtai 
susirenka i rankas -palyginti
nai keleto asabu, kurios tampa 
nesvietiszkai turtingos.'

Vienok szila veikme turi 
prilipti urnai savo liepto galą,. 
Ateis gadyne, kuomet tokis 
padėjimas darbininkams taps 

1 ne,iszlai komas ir jie nugriaus 
ji. Toji gadyne aižstos tada, 
kada kommunizma^ istos i 
savp tiesas. Darbas liks suor- 
ganizavotas pagal tūlą iszmin- 
tingą planą, kapitolas — žia- 
me, namai, geležiukelai, laivai, 
pabrikai, maszinos taps turtu 
visuomenes ir tie keli prispau
dėjai liks iszrauti. ’Pamatu 
szito naujo padėjimo, dalyku 
bus panaikinimas privatiszkoS 
savasties tikką paminetu daig- 
tu; privatiszka savasezia pa
siliks tikt tie daigiai, < kurie 
reikalingi yra privatiszkame 
gyvenime. Tokis yra pa
veikslas ateinanezios gadynes. 
Negalima eiti i laižybas, kad 
toji veikme ivyks lygei tokiu 
pat kėlu, kaip tikką apraszeroe, 
bet tasai nieko nedaro, pama
tinis principas kommunizmo 
yra tvirtas, kaip uolą. . Kada 
S te p h e n so n as, pe n k esd esz im
tis metu tam atgalos, pastate pirkęs

vieno miesto i kitą, lygei kaip 
kad sziądien gromatos už cen
tą kelauja. Tokiu budu visos 
szakos, viena paskui kitos, 
bus sutaisytos pagal idėjas 
kommunizmo, per tuos paežius 
žmones, .kurie sziądien savo 
aklume ir tamsume keikia so- 
cijalizmą ir kommunizmą. >

To dar negana. Visi įran
kiai transportu c i jos, kai]) an
tai, laivai ir kit., turi pareiti.i, 
rankas draugijos; lygiu budu 
ir visi inagiai iszdirbystos' 
(produkcijos). Szitie rei ka
la vymai tape priežasczįa kei- 

4kimu socijalizmo, kaipo pao- 
jingo del savasties, nevat ma
žos savasties. Bet kas isz tikro 
yra didžiausiu neprįetelumi 
mažos savasties, kas iszmeto 
nepinigingus savastininkus 
isz ju namu, kas puguja men- 
kuš laukininkus nuo ju lau
ku? Jau tikt ne socijalistai! 
Dideli kapitalistai, dideli žia- 
mes valdonai! Kaip magna- 
sas pritraukia geležines dul
kes, taip didelis kapitulas pra
ryja mažiasnes sumas aplin
kui savęs. Tie patys kapita
listai, kurie visur paglemžta 
sau viską,, stengiasi perkanoti 
mažuosius savastininkus sau- 
gotiesi socijalizmo, Įciiris, gir
di, iszsižiojęs laukia j u men- 
kus turcelus praryti. Kokia 
tai begėdyste! Socijalizmas 
mokiną kokiais kelais ateitoje 
žmones isteigs teisybę ir ge
resnius iszlygas gyvenimo del 
visu žmonių, kuomet tuomi 
tarpu maži savastimnkai yra 
skriaudžiami ir ju turtelai už
grobiami, ne per socijalistita, 
— nes jie neturi nei galybep, 
nei noro tai daryti — bet tikt 
per turtingus kapitalistus.

O tuomi kėlu yra y erai su- 
oryanizat >otas darbas.

•Socijalizmas yra vienatiniu 
prieteįpmi neturtingu žmonių. 
Didiejie turtąa yra gamtiszkas 
neprietelus mažųjų turtu. 
Socijalizmas, neturėdamas no
ro nugriauti savastį nei szną- 
dienJ nei ryto, tikt pra- 
naszauja, jogei ateis laikas

pirmutini gelžkeli, jis tikrai 
neispejo visokiu lokomotyvu, 
szyriu, signalu, stoeziu, kurias 
matome sziądien, vienok -jo 
idėja buvo tikra ir ji apgalėjo 
visą svietą. Taip ir idėja so
cijalizmo ^apgalės svietą, nes 
toji idėja yra niekas kitas, 
kaip tikt tikras, teisingas su
pratimas interesu žmogijos. 
Yra tai neteisybe, kad diduo
mene žmonių sziądien turi 
baduoti, idant per rirsz pene- 
Ji nedirbanezią mažuomenę. 
Kuomet tasai inieris bus pa
siektas, kuomet iszdirbyste tū
lu nereikalingu ir skriaudingu 
daigtu .taps nereikalinga, kuo
met produkcija liks pritaikyta 
prie tikru reikalavymu žmogi
jos — kas d rys užginti, kad 
visuotinas stovis žmogijos • ne 
iszsikels augszcziaus. szią 
dykszczio jo laipto.^

Tegul bus mums czion pa
velyta parodyti pavesk i lą vie
nos szakos suorganizavoto' to
kiu budu darbo, idant persilu- 
dyti gerume^ tokios tvarkos. 
Kokiu budu galėtumėme sius
ti gromatą už penkis centus 
isz Amerikos i savo Lietuvą, 
jeigu žigumninkaį (paežtoriai) 
visose dalyse svieto butu pri- 
vatiszki žmones, kaip kad 
prekejai ar pabrikantai szios 
dienos, ? jeigu neturėtumėme 
kornmunistiszko surėdymo ži 
guniu (pacztu)? Senoveje ži
gu n e (paczta) buvo taipogi 
privatiszku dalyku beveik vi
sose Eurępos žiamese, lygiai 
kaip musu geležinkelai, ir 
valdytojai tu iredniu turėjo 
karaliszką pelną, nors jos buvo 
labai neiszteklingos.Tokios pąt 
geradejystes iszplauks isz v.iiu 
szaku žmonių veiklumo. Pa
žiūrėk ant geleži nkel u — ar 
jie negali būti savasezia visos 
'draugijos, lygiu budu kaip 
vieszkelai, vietoje buvimo mo
no pol u m i ran k ose pri v a tisz k u 
asabu, kuriu didžiausiu mieriu 
yra pralobti kasztu savo arty- 
mu ukesu? Jeigu taip bptu, 
tai tu galėtum^ važiuoti, misi- 

už kvoteri tikėtą) iV-



Lietuvniku

lit in ai 
izino.

'mažu am a 
žiamesne

• kova už

Reikia mums mok 
slainiu.

gija po szituomi kapitolo jun- 
y veninio tampa 

ne

pavieniai-jie yra
Tu gali lengvi ai s o o
lybes pavieniu szipulu, vienok 
suriszta minda sz’imlu nei-

it baisiausiu 
ijalizmas ten

Prancuzi-

mieriai jo iszro 
gink sutrinti ji 
persiludyjai, jogei tie mįeriai 
yra geri, tada stokie i jo eiles! 
Jeigu tu nenori veikti atvirai, 
gelbėk ji paslapta. Megyk 
paplatinti jo principus tarp 
s/iVo draugu, paaiszkindamas 
jiems teisybę ir sumuszdamas 
neteisingus iszmislus. Paaisz- 
kink, kad socijalistai daro 

itelę*ir tikrą darbininku 
ą. Jeigu tu esi kapitai 
patsai, tai pasimislyk, 

tai iszkilmiaus yra gel- 
abą visu, ne kad tarimu- 

ti vien-savo interesams, bjau
riam egojizmui.

Amerikiecziai lengviai sut
veria mokslavietes, netik žia 
mesnes, bet ir augsztesnes 
Taip miestelyje Frederick, Md 
susirasze dvylika vyru, iszlei

(langiaus, 
metai atgalos, darbi- 

ninkiszkoji partija iszskleide 
savo paparti Vokietijoje. Va
dovai tos partijos buvo iszj no
kti, i kalėjimus k 
n'ok nežiūrint an 
persekiojimu, soc 
auga ir drutinasi. 
joje, Belgijoje, 
Olandijoje, Austrijoje, I tai i j 
je, Szpanijoje, Anglijoj

na, ir iszpitdant. reikalavimus 
įstatymu kraszto, pasigaus 
taip vad. „Walkersville Col
legiate Institute.“ Tame mies 
tolyje nedaugiaus skaitosi gy
ventoju kaip kokie 400.

• Lietuoju, kaip kur, gyvena 
netik po kelis szinitus, bet ir 
no tukstanezius, ale tarpt* i u

kaip tau patinka — n?, ar 
aries.' socijalizmą. Jeigu tau

me-

rietimai, bet istdriszkai besi- 
plėtodamas, kuomet darbiniu- 
kiszkoji klasa pareikalaus sa
vo tiesu ant vaisiu savo dar
bo. Dugne geriausiu mus 
szios dienos i red n iu slėpėsi 
liekanos vergystes, vienok ka 
da kapitulas .palauš vi esz pata
ręs, samdomas darbas ir liku- 
ežiai vergystes netruks 
ti. .Luosybe ir lygybe 
būti [ilgiais žodžiais.

i. Nevat 
ai ima už ves • 
tasai užvtv 

ug kineliu. 
Kokia tai geradejyste isz to 
butu del milijonu

ino 
nu. Asztuoniu a- 

dynu darbas yra v e lyjamas 
per daktarus. Žmogus, isz- 
dirbęs asztuones adymas, pa
kaktinai atlieka savo'pareigų 
ir turi tiesą reikalauti keletą 
adynu del atilsio, del pasinio- 
kinimo ir del savo szeimynos. M 
Tie, kurie storiausiai rėkia i bį 
anUtinginio darbininku, rau-'bu 
kytu snukius, jeigu butu pri- į Krikszczionybę 
versti* iszdirbti 
adynas. 
nu darbo 
gyvenimo 
kos klajos. Kiek v ii 

o’* • • •" •vi ar tai gali suprasti 
ir ant lauku tai 
ti, norint czion

to, nors ant greito sudėto pi< 
szinio, gales igyti pus< 
tikrą pažvalgą ant socijal 
Vienok dar vienas d ai g tas pa 
si l ieka paaiszkinti. Tarp ne
kuriu lietuviu yra gilai isike
rėjusi sanprotavone, būtent 
socijalizmas yra prieszingas 
tikėjimui. Dėlto czion dar 
iszpuola syki atkartoti, kad 
socijalizmas, būdamas grynai 
ekonomiszkos veisles mosklu, 
jokio darbo su žmonių asa- 
biszkais persi lodymais ir pa- 
žvalgėmis neturi. Jeigu ir O o
atsiranda žmones, kurie būda
mi socijal įlįstais, stengiasi su
griauti pamatus kri kszczionyV 
bes, kai’p rkad musu viengen-

veiksi perlaužti.
Reikia pripažinti, kad soci

jal istu pastangos nesi lieka jau 
be vaisiu. Vokietijoje soci
jalizmas sutvėrė jau sziaunią 
galybę, kuri jau ir t/eležini 
Bismarki nuvertė. Jie isten 
ge iszrinkti i parlamentą 37 

imas

nokslo kam jiems reikia' tai ii 
daugumas szneka,. žinonra dau
gumas tu, ką sayo skatiką 
mėgsta paleisti ant kazyru, 16- 
szimu, provu ir kitu nenau
dingu ir bledingu daigtu. Re
gisi laikas butu akis pr«akrap- 
szczius patemyti kožjiam, kad 
be mokslo nieko nei kiti, nei 
mes, neįstengsime nei neįsten
giame. Juk' kad mokslo ne
botu buvę ir k
Imtu sunaudojamas gvvcninie, 
tai neimtu nbi pabriku, nei 
maszinu, ką įlies pasinaudoja- 
me uždarbiaudami ant duo
nos, ant galo ink neimtu nei 
tokiu laivu 
per mares.

gu, iszlygos 
neperkianeziamos, dėlto 
(lyvai, kad darbininkai pas 
tiniame laike jau ant tiki 
pradeda krutėti.

Interesai visa
darb isz savo asabiszko neap- 
kentimo tikėjimo, socijalizmas 
jiems neduoda tiesos tai dary
ti. Socijalizmas kariauja už 
valnybę, taigi ir už valnybę 
tikėjimo, ir tikras socijalistas 
tikėjimo jokiu budu negriaus.

Skaitytojau, tu gali sūdyti

negalų n epą- 
d ir mes lietiniai, 

jeigu paremtu lietuviszki lai
kraszcziai, lengviai galėtumė
me sutverti mokslavietes, kur 
netik savo vaikus iszmokinti 
įstengtumėme reikalingu daly
ku, bet ir patys apsivalytumė
me nuo apskretimo tamsybes, 
kurią atsiveženie i svetimą 
net s/.ali. JcJgu kitur ik Mi
lei yra poros deszimcziu žmo
nių del iszlaikymo mokslai- 
nes, tai kodėl neimtu ■'galima 
mums surinkti reikalingą sumą, 
piningu del įsteigimo moksla
vietes ten, kur musu brolu 
daug gyvena. Pratę esame 
Szenandori vadinti lietuviu 
sostą pyle Amerikoje, bet ik- 
tuolaik tas mestas nejižsipelne 
darbais savo tokio gražaus var
do, nors tenai i 3000 lietuviu 
gyvena. Tikrai negražu via

ubagu*, valkijozu atrastu del 
savęs naudingą darbą, isznyk- 
tu su tuomi ir skaitlus vagys- 
cziu ir piktądaryseziu.

Viskas szitas be abejones 
ivyks, vienok ivyks tikt tada, 
kada darbininkai supras gerai 
savo tiesas. Sustoję visi i 
kuopą, darbininkai tampa ne-

Regisi dabar savo užduotę 
esu pusėtinai atlikęs, regisi, 

Armijos jogei mano Skaitytojus isz szi-

Rusijoje,i Amerikoje, Austrą 
Ii joje — visame civilizavota 
me sviete socijalizmas įleidžia 
szaknis. Visur jis pakela 
kovą prieszais kapitolą, mo
nopoli, klasu vieszpi 
jo pergalėjimas yra 

so cijalizmą 
pasakyti sziądien, kas 
.koma senoveje apie 

jeigu ji yra 
nors sžeszias į M°g*b tai ji numirs. nuo savo 

Sutrumpinimas, ady- ; blogumo; bet jeigu ji yra ge- 
pagerintu iszlygaš! rn> tai apgalės svietu, nežili- 
visos <l;arbininkisz- 0’int ant persekiojimu!

Ir socijalizmas svie
i tą, jo principai pakels žmog'r 
Į ją ant augsztesnio laipto to- 
Į bulystes.

geriausiai 
augybėje straiku,

Kurtose mažiejie amatininkai Isavo pasiuntiniu 
buvo vienos mislies 
įlinkais. Mažos 
skriaudingos kaip del lauki-{ kaip 
ninku, taip 
tininku, ne£a juomi 
užmokestis, juopii 
ekouomiszką nepriegulmę yra 
sunkesne; didysis kapitulas 
ryja'mažąjį. Kad tikt darbi
ninkai suprastu solidariszku• 
mą savo reikalu! Kas dedasi 
su pasididinimu algų, tas pats 
nusiduoda prie sutrumpini 
darbo

mus pervcze 
e czion mano



8 Vienybe
Szėnandorenams nekr.omi ne
prisidėti prie lietuviu krutėji
mo. Kada mažesni miestelai, 
kaip Plymouth [ant paveizdos, 
szią lien daug daro del lietu
vystes Amerikoje budinimo,

neatstojo nuo apsunkėjusiu 
blakstienų musu brolu: miega
ten lietuviai gilu miegu. . ... ir 
sostapyle lietuviu Amerikoje 
daro tuomi miegojimu gedą 
savo brokams akyvaizdoje ' viso 
svieto. Ar gi ten nėra vyru, 
ką del mokslaines norėtu pa- 
azvęsti po keletą deszimcziu 
dorei u, arba nors po keletą 
dorei u? Tikiame, kad atsiras
tu, jeigu kas nors paleistu 
kryvulę per žmones, ir pakli
bintu juos vesdamas ant szito
kelo. O tai butu iszganytin- 
gas lietuviams darbas. Te
gul kasztuotu užlaikymas mok- 
daines, ale keli metai jos bu
vimo szimteriopai atsimokėtu 
Lietuvai paplatinta szviesybe.

Ir lietuviszki laikraszcziai 
ar negeriaus darytu, kad to
kias mislis taukiaus leistu i
svietą neigti' ką jie labai nere. 
tai pripildo savo straipsnius 
bridžiomis plovonemis ant vie 
nos ar kitos nepatinkancziu 
žmogystų! Paduodu szitą 
misli, pasitikėdamas, jog ji 
ras atgarsuoli netik tarp lie 
tuviu Szeuąndorio, ale ir st
raipsniuose) lietuviSzku laikra- 
s/.cziu, jeigu tie laikraszcziai 
rūpinasi nors sziek tiek apie 
naudą lietuviu tautos.

J. S.

Kaliniu gyvenimas 
Siberijoj'e.

( /yra nes z i m as ( i e oi'(jo Ke
na no.) , .

,,Stanley jieszko nežinotu 
žiamiu tarp n ožiu i u A f ri komi,
idant jas atidengti, civilizayoti, 
jeigu reikalas pamuszti. Žmo
gus, kurio vardas lygiu budu 
pagarsėjęs yra abiejuose -pas- 
viecziuose, iszsirinko del savo 
tyrinėjimu suszalusius laukus

ledines sziaures, jo. žodžiai — 
tai dūsavimai nelaimingu vy
ru ir moterių, jo- kanduolu — 
nunuogini m as baisingiausiu 
piktadaryscziu. Jis atidengia 
priesz akis 'civilizavoto svieto
baisybes, kurios gedą užtrau
kia ant ip^rsrr civilizacijos, aht 
visos žmogijos, no kurios ir 
baisusis caras turi užkaisti.“ 
Tokiais žodžiais p. Stephen 
O‘Meara perstatė susirinku
siems i ^riimą Academy of 
Music“ ’■ Scrantono gyvento 
jams p. George Ken aną.

Lekcija Kenano buvo ne
apsakomai akyva. Negalima 
yra suteikti laikrasztiniame 
straipsnyje visą j 9 praneszimą, 
dėlto reiketu priraszyti kupiną 
kningą. Negalima yra iszreik- 
szti visus tuos baisingus pa 
veikslus, kokius jis skambiais 
žodžiais klausytojams priesz 
akis pastate. Kenano piane- 
szinias palytėjo vien polyti
kiszkuosius ir kriminaliszkus 
kalinius kasyklose Karos. Szi- 
tas kasyklas, po ilgos sunkios 
kelones, praneszejas aplankęs 
1885 m. draugystėje lieku rio 
p. Frost‘o. Ten jiedu buvo 
priimtu per majorą Patulo\vą. 
seną kareivi, į# kurio užžiura 
buvo kriminaliszkiejie kali
niai; p. Kenan apsakinėjo, kaip 
tasai majoras stengėsi laikyti 
viską ■ paslaptyje nuo • akiu 
juodvieju. Jis sergėjo, idant 
juodu negautu progos matyti 
polytikiszkuosius kalinius. 
Karoję esą trys veisles kaliniu : 
kriminaliszki, polytikiszki ir 
valui iszguitiniai; szitie pas
kutiniai, atlikę kėlu metu ko
ras, turi pasilikti Si beri j oje 
ant viso gyvenimo po sąuge 
ake valdžios. Szitie pasku
tiniai ir polytikiszkieje kali
niai buvo po užžiura žandaru 
kapitono Nikolijano. Szitas 
paskutinis buvo baisus žmogus
ir visu laikomas už valdžios 
szuni. Pirm palytėjimo val
džios kalėjimu, p. Kenan ap
sakė vidų kriminaliszko kalė
jimo, su jo smirdancziu oru, 
prikimsztą žmonių, be jokios

ventelacijos. ‘ Czion žmones 
laikomi, kaip gyvuliai, po 28 
suknnszti i nedideli kambari, 
neturėdami jokiu rakandu, 
jszskiriant lovi del nusiprau- 
siino ir lentiniu platformų del 
suolo. Begalviai ir ' kaldros
niekados nebuvo matytos vi
duje kalėjimo. Laike pirmu
tinio trecz.dido kalėjimo kali
niai neszioja-ant ranku pan- 
ežius.

■ Tolaus apsakė p. Kenan a- 
pie polytikiszkuosius kalinius. 
Jis sake, būtent inteligentisz 
kiausia tarp j u buvusi jauna 
moteriszrkb, Natalija Armfe’ld, 
nugabenta i Siberiją už tai; 
kad tape pagauta susirinkime 
nihilistu. Ji gyveno kraszte 
miestelo drauge tsu savo sena 
motyna, kuri 5.000 m ylų atke 
lavo, idant pabaigti savo ainži

lines, ant ranku turėjo pan- 
czius, kuriuose kaliniai yra 
surakyti. Jis paaiszkino, kad 
szita eile drapanų ir pancziai 
buvo nesziojanii • vieno labai 
prakilnaus žmogaus. * Su di
dele beda jam nusidavė tuos

benti. Jis minėjo su didžiau
sia girodone polytikiszkuosius 
kalinius, jis turis tarp j u kar- 
š’Žčzia'risius ir geriausius dre

.kilniausi žmones, kokius jis
savo gyvenime matęs yra. 
Jie neesą fanatikai — revolu- i . ... . .. ...! cijo.nieriai, bet inteligentiszki 
žmones, persi ludyję, kad kož- 
na.žmogystą turinti tūlas tie
sas ir privilijas. Vėlai, vaka
re pasibaigė szitoji akyva lek
cija, kuri ilgai pasdiks atmiiĮi- 
tyje su atyda klausiusiu ame-

szale savo dūktos, Apsakęs 
akyvus kėlus, kokiais pri- | 
gavo sargu kapitoną Nikolija- ■ 
ną, Į). Kenan' prhnesze apie 
savo aplankymą pones Arm- 
fold. Ji priėmusi ji su atvira 
szirdžia’ir laike pąslapto susi 
rinkimo tą nakti supažindino 
ji su kitais. Kenan turėjo > 
daug gromatu del jn, ir jieį 
davė jam daug gromatu del 
persiuntimo i Rusiją, vienok 
dazinojus policijai apie .jo ap 
lanką polytikiszkuju, jis bu
vo bauginamas arasztavojimu 
ir su- dideli! gaileSėziu turė
jęs sunaikinti tas gromatas.; 
Jeigu jos butu patekę i nagus 
policijos, gyvenimas -raszeju 
butu paojuje ir jam paežiam

rikonu.
I f

Augimas dvasiszku
. . ligų.
‘Paryžiuje, iszeinanti „Hy

gienes Kronika“ talpina sa-’ 
vyje d-ro Paul Garnier'straip
sni, paszvęsją statistikai , dva
siszku ligų to miesto.. Iszro- 
dymąi yra isz tikro baisus, 
ipacz pažvelgiis ant tos bui
ties, joge i Dr. Garnier naudo
josi tiktai isz ^surąSzu (rege- 
stru) tu.ligoniu, kurie 'perejo 
per priimanezią kaiperą poli
cijos; tokiu budu jo aproka- 
viniai yra toli nuo tikrybes.

heisztrukti-tada sausai. Jos Laike 17 metu, nuo 1872 
buvo tokios paojingos, kaip iki j 1889, skaitlus dvasiszkai 
kad dynamitas. • Jis buvo pri- serganeziuju Paryžiuje užau- 
verstas sunaikinti daugeli sar gp aht 49 procentu ! Prieaugis 
vo popieru ir ženklinti ,saVo. tas nesiduoda su baisingu pija- 
isztyrinejimus skaitliniais žen- tovumu: 1872 m. iszejo isz 
klais. ^Karoję jam nusidavė proto 34)80 asabu;. 187(> pi. 
tris kartus Aplankyti pokyti-!— 3,.230: 1880 -- 3.484; 18|84 
kiszkuosius iszguitinius. i ' ,— 4.126; 1888 — 4.443. Jei-

Viduryje savo praneszimo gu tekis augimąs tęsis taip to- 
p. Kenan, persipraszęs, iszejo lauš, tai visa žmogija isz pro- 
ir sugryžo ant platformos to iszeis, neiszskiriant nei psy- 
drapanoje rusiszkojo , kalinio. 
Rudas szinelis,'isz storo ma»- 
szo pasiūti marszkiniai ir ke-

tarų), 
rono,

Baisusis sakinys By-
būtent n



Lietuvniku

ežios

isz lictimszku ton Amrtoit

uni

an

♦; Zinoinauiu Hgonbutte <lul isz proto iazeju 
ehiju, ant St, Geprge'u Fiehla, Londone.

Margumynai

Jėzaus 
priė lenkiszkos 
Vaitiekaus. Lail- 
rinkimo, laikyti 
prisirasze 97 sąnariai 
viai to miesto tikisi, 
busianti su 
lietu viszka

ežius isz 
antluosyl 
ant vietų tu gud 
szi 
tai likimuose 
siduotu didelu 
perstos būti ironija 
smę buities*

Pastebėti n a yra
Dro Garnier toji buitis, jogei 
skaitlus dvasisz
vyriszkiu parsveria didei ^kait- 
Iti moteriszkuju, taip jogei

, ar jau tikt
Bet senas *

Dievui atsi- 
nevepsok“.

nei vieno Lie
tai gerai apie 

pamislytu, ar jau 
nei vieno

jo „Szirdies Pono 
įgelbos draugystę 

įžnyczios sz- 
pirmo susi-

1. Kovo, 
Liet u - 

kad tai 
laiku didžiausia

dalykas yra, jog d
musu apie teisybę
rūpina. Kur piningai, tei
jiems gerai; kur gerai, ten te

taip kalba:
„Ar jau nėra 

tuvininko, 
tuos dalyk 
Lietuvininkai neturi

žodi: Dievui atsiduok,, bet 
patsai nevepsok“. Arsziausias 

ilgumas isz 
visai nesi-

Gali 
turime darbą 

tikt alkoholistais, kadan- 
dirksniu pa
žu nenorma
lu i tys szi tos 

budu raminau-

Bedlam'"*) iszleistu
>es ir pastatytu juos 

rineziu, kurie 
Jien valdo vadžias svieto, 

žmogijos nenu- 
permainų“ 4- 

ir igis pra-

.\ augau sfebu/. /as svieto. 
Svietas igijo vėl vieną stebuk
lą. Pabaigta ir atverta iszkil- 
mingai tiltą ant upes Forth, 
o tikrinus ant jūrinio atlajaus

tėvas, o ant gafo ne 
Dievo. Ak! tokiu 

imas musu buvo 
k tin as! Sziądien,

tikt ant 51 procento; isz to 
aiszku, kad. girtouklyste, <’/• 
suotlniszkai didesne tarp vy
riszkiu, auga spareziaus tarp 
moteriszkuju; skaitluje alko 
holistiszkuju moterių randa
me pones isz augsztuju drau
gijos luomig kurios noringiaus 
už vyną ir kit. spiritualus ge
ria eterą.

Beveik 12 procentu isz visu 
užraszytu policijos kningose 
ligoniu, serga ant paeinanezio 
nuo alkoholizmo suarzinimo 
dirksniu, kuris atveda ilgainiu 
žmogų ant visuotino prastoji
mo pajiegos ir abelno paraly
žiaus. Tįe 12 procentu - tai 
vidutiniszkas skaitlus 1872 - 
88ni.; vienok 1874 met. turė
jome tokiu atsitikimu jau 174, 
o 1888-se — 354; prieaugis 
baisingas! Gali būti, kad 
czion turime darbą ne su vie
nais 
gi nusilpnėjimas 
eina ir nuo 1 
lybiu, vienc 
neyra lokiu

anot Dro. 
platinimas 
kui kuria

iszkiai, o mo- 
prietikis tas
— 1880 m.

yriszkiai ir 
Svarbiausia 
pigimo be-

: oai gtas y ra du i ausi as 
ryst'es darbas ant svieto, 
as Eifflp, paskutinis in- 
^tes stebiikias, nusilei- 
yvaizdoje szi to1 tilto i 

Negalima 
upę tiltą

vo valnybę kovoti-ir tikt ko
vojant ką iszkovosime, todėl 
szalin su kitu „valnybemis“ 
bei ju „vairiaisiais“, mes savo
sios norime.“

Bokszt 
žinieryi 
džia ak 
eilę menku daigiu 
buvo permesti p< 
paeziame Edinbui 
žasties d id ei o platumo upes 
bet truputi augszcziaus, > tarj

tijoje). Idant pavaduoti ge- 
ležinkelalns dviadynini aplen
kimą atlajaus Forth, sutarta 
tape permesti geležini tiltą 
per upę, siauriausioje jos vie
toje. Pirmutinis planas, per
statytas parlamentui pirm 18 
metu, per inžinierių sir Tho
mas Bouch atlietas, sugriuvo 
1879 m., kame 8 žmones galą 
gavo. Geležiniu kėlu kom
panijos vienok nepavelyjo

mokyto, kurs dar szi rd i turėtu 
ir pasirūpintu isz dalies Lie
tuviui nkanis valnybę parūpin
ti arba iszpraszyti. —Yra Lie 
tu v i ninku, yra j u ir mokytu, 
bet „rubus igavę szilko, tuo 
igijo nagus vilko“, ir t. t. jie 
nieko nesirūpina apie savo 
prastesnius brolus; jau toksai 
savo tėvą pamatęs bėga nuo 
jo szalin, o juo daugiaus trau
kiasi nuo kitu viengenęziu. 
Taigi kam paduoti rūpinimąsi 
už musu valnybę 
vienam Dievui? 
priežodis sako: , 
duoly, bet patsai

Beprotystes isz priežasties 
girtuoklistes auga ipatingai 
gąsdinaneziu budu; atsitiki- 
Inai jos dabar yra dusyk daž
nesni, neg pirm 15 metu; me 
tuose 1874 ■— 7G iszejo per tą

pripuola 56 vyr 
teriszkiu tikt 44 
auga, ir tarpe 1876

dencija „Nauju Žinių“, o to
kia tendecija yra, galu sakyti,' 
szventa, nes isz visu Į pusiu tei
singa. Niekad nebūtu buvę 
taip V nemielaszirįingai .nus
kriausti Lietuviai, jeigu butu 
patys savo valnybę turėję ant 
mislies, ir jei butu veikę su 
pagelba Dievo, „llubus iga
vę szilko, tuo igijo nagus vil
ko“, tuo brolis jau ne brolis, 
tėvas ne 
reik nei 
budu p adė j 
ir yra a p ve r 
teisybe, tas apverktinas pade 
j imas, Dievui dėkui, jau m ai 
nesi; vienok daug dar nukę 
sime vargu, iki visi „gyvęt‘ 
iszmoksime. Nes kaip gyvia 
name dar ir szi 
pai sznekant, vieni fieszkoda- 
mi vai n y bes atstumia nog sa
vęs Dięvą ir Jo prisakymus, 
o kiti apleidžia rankas ir szau- 
kiasi i • Dievą, idant Dievas 
jiems isz dangaus numestu

„ \ lęnybes“). Kagaineje isz- 
einantis nedelinis laikrasztis 
„Naujos Žinios“ žada palauti 
savo'gyvenimą isz priežasties 
stokos skaitytoju... Gaila to 
laikraszczio“. Taip sziądien 
skaitau jusu garbes vertoje 
„Vienybėje“, ir taip pat su 
skausmu szirdies daduodu 
„Gaila to lakraszczio“.

Nes tajp pat paantrinti pri
valo kiekvienas suprantantis 
teisybę ir mylintis savo moty- 
niszką kalbą, nes skaitant 
„Naujas Žines“,- galima buvo 
matyti tenai tikrą savo mislies 
ir noro paveiksią 
tai,.straipsnyje." „Valnybę bei 
Valnieiei“ Naujos Žinios szi-

Garnier, yra besi- 
girtuoklystes, pas- 
seka su ei zi n i in as r 

Pirkšnių (nervu) ir paralyžius. 
Paprascziausios - gi formos 
dvąsiszkuju ligų: manija, me
lancholija ir chroniszkasis 
proto mirtoj imas, kurio.4 tarp 
vyriszkuju nuo nekurio.\laiko 
liekt’.si ant vienodo laipto, 
smarkiai platinasi už tai tarp 
.moteriszkuju, regisi isz prie
žasties nenormaliszkumo lyti-

riszkiu, 53 moteriszkes); 1880 
— 82 m. buvo.jau tokiu atsi
tikimu 454 (100 • vyriszkiu, 
54 moteriszkes); gajausiai 
1886 — 88 m. ski 
sieke net 729 (604 
l_ž5 moteriszkes).

Paskutine skaitline yra 
ženklyva; anot - paskiausiojo 
iszrodymo, skaitlus moterisz1- 
kujti, beprotystę gavusiųjų isz 
priežasties alkoholizmo (gir
tuoklystes), užaugo ant 133 
procentu, skaitlus vyriszkiu

vyne ir szirdis. Bet tokiu 
mums nebereikia. Tokius 
„Naujos Žinios“ kolojo ir lxi 
abejones nenustotu koloti; jei 
iszliktu. Teisybe, neskaieziau 
visu numaru to laikraszczio; 
bet pagodoiies yra verti tie, 
kuriuos skaieziau. Ir už tai 
drauge su „Vienybe“ sakau: 
gaila to laikraszczio!
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Queensferry ir North Queens- yra neaprubežiuotas. Tiltas 
ferry, upes platumas isznesza Ant upes Forth yra sziųdien 
tikt 1540 metru ir vidutyje nepaprastu daigtti. Kas gali 
jos radosi akmenine salute: ginczytiesi, jogmž kiek m et ii 
Inch Garric, kurių ir panau-1 jis taps,prasta kudikiszka bo
dėjo, kaipo atsispyrimo pun-lva. '
ktų del geležiniu lanku. Toje 
tai paveikslingai gražioje vie l ATSAKYMAI.
dėjo statyti tųji nepaprastąjį I ipz* ^print/L
tiltų, kuris neseniai likosi už!^/p- Kas atsiuntė $1.00. 
baigtas. Vienas stulpas, pas- jokios gromatos ir adreso? 
tatytas ant uolines salutes, .yra r.

milžiniszku lanku. Ant aJ>ie 

ąugsztis 100,70 metru, ir ant 
tu szesziu stulpu rymo aniedu 
lankai. Ant ju guli tiltas. 
Ąugsztis nesvietiszkas. Po 
lankais tojo tilto plauko di
džiausi laivai. Didžiausios 

žiamę ir tiesiai iszmuryti tuo
sius stulpus. Del j u pamatu 
suvartota 25.000 baczku ce
mento ir taszyto Aberdeenfez- 
ko akmens. Geležies ir plieno 
suvartota 54.000 baczku. Kasz- 
tai budavones isznesza ’/mili- 

'jonu svaru sterlingu. Buda- 
votojais szito milžino yra: sir 
John Fowler, Benjamin Bic
ker ir William Arrol. An- 
gliszkiejie inžinieriai užkvietė 
ant dienos atidarymo szito 
tilto garsingiausios Prancū
zijos inžinierius, tarp ju *p p. 
Ileursantų ir Eiffel i. Nesis- 
lepe. jogei planas tilto* tape 
jiems parodytas per tiHų Galti-

ne, tarp žmonių augszcziausio 
mokslo ir teknikos. Pabaigę 
szitų didi darbų, anglai laukia 
užbaigimo kito milžino, o tuo 
m i yra jūrinis kanalas, isz k as- • • t • < < t i • • t 

Akyvaizdoje szitu milži
niszku darbu, kožnas vi eitas važiuoti pas manę; 
isz kuriu padidina musu vi- leidau jam’ ant kelo piningus, 
suotinų labų, surisza žmogijų tai, nemokėdamas angliszkos 
naujais rysziais, negalima su-I kalbos, nuvažiavo nežinau kur.

cijų, kuri juos sutvėrė, ir mok- 

penėtoja.
T

Laukas mokslo Pajieszkau savo

“ ,, Ūkininkui11 ir 
Szriesui“. Ant justi užma

nymo noringai pristojame.

Ąpgarsi ai.
Ant pardavimo Scrantone 

vienu vienatinis lietuviszkas 
Salimas - - paežiam e mieste, 
gera bizni daro ir puiki vieta, 
priežastis pardavimo stoka 
(brokas) sveikatos.

Augiist Schnell *310 Penn.
• Ave. Scranton Pa.

mi yra gražioje vietoje kro- 

jimo už labai pigu užmokesti.

i

SAKI 4

Ant naudos Draugystes Szv.

Gegužes meno (May) ant sales 

leton Pa.
TI KIETAS

Paj ieszkoj imaiz
Pajieszkau savo brolo Juo

zo Rostaiicko, neseniai pribu
vusio isz Europos.! Balti mprę; 
likos be piningu negalėjo at- 

kada nu

f Mot. Rostauękas ■ 
Priceburg Lack. (Jo. Pa. \

Vienybe

Daili proga ingyti iarm<į.
mehęsi aplankysiu miestus Chicago, 

La Salle, Detroit, Cleveland, Erie, Buffalo, Pitt
L'emonL 
nirgli ir 

dar kitas vietas jeigu man laiko iszteks. Jeigu, kas norėtu su 
manim pasimatyti del pirkimo žiames del farmos (ukės), te
gul raszo pas manę i mano Office ir tegul atsiunczia aiszku 
adresų savo, numeri ir ulyczia, idant galecziau tikrai surasti.

Asz isz savo Ollice gausiu kas dien gromatas tu ka uores O O v

Jeigu atsirastu nors 5 pamilijos krūvoje tokiame mieste

mes tai noringai atvažiuosu juos aplankyti laike mano kolo
nos, pirm pargrinžimo namon. . 1

119 W. Water Str Milwaukee, Wis.

tabakų, nes tai yra geriausesduoti man žinę po adresu:

Jurgio Juszkaucko; 6 tas me
tas gyvena Amerikoje; pir
miau?* buvo Wilkes- Barre’j e; 
Kur dabar.jis yra —praszau

England.

nanczio isz Naumiesczio -pa- 

mėtai.. . Kas žino kur jis 
praszau duoti man žinę pb 
rėšiu /v’

K. Adomaitis

paeinanczio isz Kauno

Jeigu kas žinotu kur jis yra 
praszau duoti man žinę.

L i verpool

„VIENYBE LIETUVNIKU”

savo eina | 
Baltimore/ M.

tas:
D. : Kazimiera

J ersey City ■: J.
1

C’HįICAGO, iLL.f
Haszkauckas.

Grand Ha rids Mich. Matijosziu
• Bajrdonuwicze.
Maiianoy city.: Juozas Milanc-

a,: T^ Czera-Maiianoy Plane 
kawiczo.

Nanticoke, Pa.: Tamosziu But- 
kė\vicze.

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

Shenandoah, Pa.: dona Bobina.»
Waterburio, Con.: .J. Daiiisevvįeze.

- Scranton, Pa'.: J. Bajorajli. X 
Wilkes - Barre, Pa.: J. Czer/iika.
PiHsbinjg, Pa.: Wiiicenta Kiidžiii.
Boston Mass. Fr. Kawalaucka. i ■

«

Arklu samditie del wysokiu reika
lu eikite pas

MIL ATT C K A.



Lietuvniku
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IMP'į >t

i ra nog pa tie 
kunigus

aldže Greku Patriarkos 
r su juom 
urėja cer-

jie schizmatikajs į 
metropolitas su wisa
wa

nog 
žodžiu Wiesz-

oi g sa

jems: jog jusu 
atstokit nog ma-

90.

ir nog to oze 
gudaj pradeja wadintis uni 
jowos Metropolitams wisa 

Maskwos schizma

nikiu szwentuju loskn Diewa, nej stow- 
anį uolos S. Petra, ant kurios AV. Jėzus 
so wo bažniczę pastate. —

Aukszeziausioi cerkwes sviresni be 
ira wadinama „Swiatiejszij Sinod“ itaj- 
sita nog ciesorių isz Metropolitu ir 
Arkireju; o ant j u wisu pastatytas ira 
prižiuretojumi senatorius swietiszka 
stoną, wadi namas Obei* Prokuror, ku
rio tur wisas Sinodas klausit ir jo 
prisakimus, wardan Ciesoriaus iszduo
tus, pildit. Tokio’„Sinodą. AV 
Bažničzirrįe ne palika, ir Popu 
palika, ir Popiežius ne pripažin 
ilga czesa‘ir pati prawoslawna oerkwe 
netureja. Sinodas ira itajsitas nog 
Ciesoriaus Petrą Aleksiejewiczes ir nog 
wisu jo įpėdiniu patwirtintas, — dar
bas žmogaus, ne Diewa ir tur waldže 
ne nog Diewa, bet nog Ciesoriaus, wal- 
dže ne dwasiszka, bet swietiszka. Dėlto 
ir parędiniaj Sinodą gal turėt sila tik
taj apie dąjktus Ciesoriaus bet ne tur 
jokios silos apie dajktus Diewa.

wiena Tevyas Dangiszl 
kimaus sawo szioj pasaulej pasodi 
:ajp dangiszka cziepa ant iszgani 
wieta. Wisas kitas pagonu, here

i, pažadejt 
kima mok 

wisu s am^iuš 
didžius par 

Petrui tarė

Konstantinopolaus miestą, 
d rang klausė Popiežiaus. 
kwe tikrus AVįskupus, wadinamus Ar- 
kiriejejs ir tikrus kunigus, wadinamus 
popajs. Ant wisu AViskupu Guduose 
ir Maskwoje buwa wiriausis wienas Ki- 
jawos mieste Metropolitas. Grekaj 
buwa ing schizma i puolę,'taj ira isz po- 
waldžios ^Popiežiaus iszsiwierię prie 
Patriarkos Fociusza; bet potam apent 
wieniben Bažniczios pagrinzH ir Po
piežiaus klausė. Mikola Cerulariuszas 
Patriarka Konstantinopolaus įtraukė 

irekus ing schizma ir nog to czesa
Eijawos 
nors po 

:e Greku schizmatiku stow ėja, bet 
•ėja skirtis nog Popiežiaus. Gre. 
asmetaj siunsdawa ing Gudus ir

taj ira, nog Bažniczios Szwentos atsis- 
kiręs, ne galėja nej pats turėt, nej ki
tam duot, jokios dwasiszkos galibes nog 
Diewa, kuri-wisa ira duota wienam Po
piežiuj. Dėlto ir patriarkiste ir metro- 
politistes Rosijos Arkirieju netur tikri- 
bes, pokol ne bus pripažintas ir pat wi i’- 
tintas nog Popiežiaus. G era j taj sup- 
rata patsaj Rosijos Ciesorius, Didisis 
Petras Aleksiejewicz, kurs pats isznie- 
kiną ir pakasawoja Masknwos Patriar
kiste ir nebe pripažindamas Grekams 
schizmatikams jokios galibes ant sawo 
cerkwes, patsai, sawo swietiszka, riešo

Paskutinis Pamokslas 
Wiena Žemajcziu kunigą 
/ priesz smerti. į

„ IPę/teZ'/V, iilant kas 
Jusu ne apijautu” t,

(Mork. XIII. 5.
Ant gala, wienam tiktaj Popiežiuj 

kajp įpėdiniu j S. Petrą 
AVieszpats Christiis neapsiril 
sle szwentos wieros par 
Nes praneszdamas apie 
sek i oi m u s Bažniczios, b
„Symonay, Symony; sztay szetonas gej- 
de jušu, idant parai jotu kayp kwieczius. 
Bet asz meldžiau už tawę, idant tikėt
inas tawo nesilautU, ir tu’ sawo layke 
ątsivvertęs, patwirtink brolus sawo 
(Luc. XXII. 31. 32). Isz žodžiu wel 
ajszku ira, jog wisi katalikaj su sawajs 
kunigajs ir Wiskupajs, klausidami Po
piežiaus, ne gal apsirikt moksle wieros 
sziventos; wisi gi heretikaj ir schizma- 
tikaj, nepriimdami nog Popiežiau^, pat- 
wirtinima wieroje, jau ira szetono par- 
sijotajs ir nog Diewa kwiecziu, taj ira 
kataliku, atskirtajs. Nors jie wardan 
AV ieszpaties Jėzaus meldžes, mokiu ir 
kriksztij; bet neklausidami AVietininka 
Christaus, taj ira Popiežiaus, piktaj da- 
ra ir negal tikėtis būti pripažintajs 
Diewa už wiernus, wain 
paties Jėzaus: ,,Anoy dienoy d 
kis man: Wieszpatie, Wieszpatie, ar ne 
Wardan tawo pranaszawome, ir wardan 
tawo welnius iszmetinejome *(t. i. par 
Krikszta, 4<urs ir lieretiku ira wožnas) 
if wardan tawo daugel stebuklu dare 
me? O tada iszpažipsiu 
niekados nepažinau j 
nęs, kurie piktų, darote“ (Mat 
23). Wisi katalikaj 
piežiaus par AVitski|Įms ir 1 
wirtinti wieroj szwentoj, ir pakol uz- 
lajka mokslą S. Bažniczios katalikisz 
kos, negal isz kela iszganima iszklist. 
AViena tiktaj szwenta, katalikiszka, 
Apasztoliszka Bažniczę ira tikra; nes 
ję tiktaj wiena Tevyas Dangiszkas smer- 
czii 
na, 
m a
tiku ir schizmatiku draugistes tur pra 
žūt; dėlto kad jes ne Diewas, bet žmo 
niu pujkibe pramane, pagal žodžiu 
Jėzaus: ,,Kiekwienas czįepas, kur 
sodino tewas mano dangiszkasį bus

rišiką galibe, itajse Sinodą, 'liepdan/as 
tam Sinodaj nieką dauginus nebesi- 
klaust ir neklausit, nej Popiežines, nej 
Konstantinopolaus schizmai i ka Patri
arkos, o wiena tiktaj Ober-Proknrora. 
Dėlto prawostawna cerkwe nebtur dau
ginus jokios wienibes nej su Popiežium, 
nej su Patriarkoihis Greku schizmatiku. 
Toksaj parmajnimas cerkwes paredku

rautas „(Mat. XV. 13.) Jei wisi ira 
akli ir wadowaj aklųjų: o „jej aklas 
aklų westu, abu ing duobę inpuola, sa
ko Iszgani toj u s. • ,

.Toke ligej ira akla ir wedeja aklų
jų cerkwe prawoslawna, ne nog Tewa 
dangiszkoja pasodihia^ bet nog swie- 
tiszkos galibes pastatita, nog, Popie
žiaus ne pripažinta, nog szwentos Die- 
!wa bažniczios atskirta, nog szetono 
parsijota, ne tur nej dangaus rakta,, nej

sawo Misionorius plati n t 
Tajp per ilgiause isznika ži- 
;udaj ir maskolej sfow po 

Popiežium, o kurie wirta schizmatikajs. 
1439, metuose ant susirinkimą wisos 
Bažniczios Florencios mieste, Juozapas 
Patriarka Konstantinopolaus grinža 
wieniben Bažniczios su dale Greku; o 
Morkus, Epheza Arkirejus, užsikie
tinęs schizmoje, daugibe Greku ing u- 
nije neprilejda. Izidora 
Metropolitas apskelbė unije 
Gudus Lietuwoje ir Lemtuose; bet Wa 
silus, Masknwos Kunigajksztis, apskel 
bima unijos ne dalejda, liepdamas sa 
wiems Aj’kiriejams nog Metropolitai 
atsiskirt ir schizmoje but. Nog to cze 
sa maskolu popaj ir czerniecaj jeme at 
kalbi net gudus nog unijos ing schizma 
Bet Guduose unija buwa wel atnaujin 
ta Brestą mieste 1.595 m 
sa wierniei 
jotajs. K i 
dos esant unijotjij 
tikaj netureja cerkwejt^auksztesnes wi- 
resnibes, kajp Arkiriejus. Nors pas
kum Masknwos kunigajkszczej iszgawa 
nog Kanstantinoįiolaus Patriarkos pri
pažinimą Masknwos Arkirjejaus metro
politu, o welaus ir Patriarku; bet tas 
pripažinimas ne gal turėti jokios silos 
dėlto, kad nog Popiežiaus niekad nebu- 
wa patwirtintas; o Konstantinopolaus 
Patriarka, būdamas patsaj schizmoje,

J0W08 
Aisu s
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par swietiszka Ciesoriaus rg^libe, isz 
gansdiną diduma swieta pfifczios Mils-

tajp jog ir dabar didesne puse swieta 
Itosijos nepripažinst jokios dwasiszkos

Trumpi ira musu wargaj; garbe ' gi ir 
iajme amžina. Giwenimas žmogaus 
parbeg par pasaule grajtaj kajp sza- 
szuo.leties; o pragaras ir dangiszkk lin- 
ksmibe ne tur gala. Dėlto, wisas ge-

ir iszjuokos pastatiti del l)įe.wa ir Baž- 
niekos parodiniu, kūrins paržingt ne- 
walina. . Bet ant ju iszsipilde žodžej 
Wi^sZpaties Jėzaus: ,,Palayminti, kurie 
persekioimą kenęzia del teysibes: nes ju

rus arklus (lot samdinio wisad'az

Lictuvniku 13

nej ark ikre jams nej popams ir nieką isz 
ju neklausą, wadindamies starawierajs; 
ir nors sunku prispapdima # kenez nej 
sawuju- wiresnibju dwasiszku netpr;1 
wienok cerkwes prawoslawnos neklau- 
sa ir&neapkencz. į

-jtalikiszka, ira hiekajs; tajp lig*\b kajp 
ir wisi musu wargaj, prispaudiiiiaj ir 
nelajmes niekajs ira priesz amžina pra- 

?pulti. Brangesnej mums, ira wargaj 
del wieros, už raskažius be wieros; ubą- 
giste del Diewa, už turtus be Diewa;

ira karaliste dangaus“ (Mat. V. 10.)
Parsek foto j e j sz we n tOs I >až 11 i ežios 

katalikiszkos w.isiis juos kaltiiij už ne 
paklusnumą pans! imams swietiszkos 
galibes, ne wejzdami to, jog tie pared i- 
inaj prieszingi ira prowonis Diewa ir 
Bažniezios. Kitus isz ju kailiu 
miateža,

Naudynga žinie

pi g

M; MO( K1E\\ ICZE, pargabeno isz užmarėti 
wyaokiti Lietuwyszpi knigu, kajpo taj: llisto- 
ryeznu, Bijkiniu, Mokslyszku, su gražioms 'duj , 
n ..lems o ir su szwentiijs skajtimajs, Malda-kni 
giu, o parduoda Htiwysaj už, maža prekia. Kas 
noryt žinot knigu wardus ir .ju prekia, rasz.ikit 
gromata ir imlekit markia už. du centus, ant tokio 
udriso:

linksmi skajtinuij. . .................
21. ) lb\LENri)ORllJS ant

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

1890 įimtu

Kajp Sumneine

(iiweni mas

smerties

o40,c.

,9

10 et.

I bmedikto

ant
et.

Del Draugistu

. illiamsciTa ir Wallace
210 East Market Str.

n or wisus katalikus iwarit, o įfog szw. 
Bažniezios atskirt. Regimas ira dajk- 
tas, jog toke cerkwe negal žmogaus nog 
peklos iszgelbet, nej-ing dangų suwest.’j 
Sinodas gawa galibe nog Ciesoriaus, o 
ne nog Popiežiaus. Ir gabbe ira swie
tiszka, o ne dwasiszka. Ką Sinodas su
risi, ira suriszta tiktaj Rusijoj, o ne

Wargaj,

bet del Diewa labaj malonus ir wajsin- 
gi. Wargusi prispaudimus, jsopolus ir

Diewa, Szwentiei Mucz^lnikaj. Pus 
telninkaj ir Iszpažintojoj, kentėdami u

czese •buwa

szauditi, o kiti ing katorga iszwariti; 
Bet didžiaūse daugibe be jokios kai- 
ežios ir suda lika sugrobei ir ’ isZfSiųnsti 
iu/nSiberyc arba ing Maskolije ir ne

..Y

Detyoit Mieli.

Kili gos pargabentos 
isz užmarės 
randas y ' ki-autu wej e

ma dusziū „ L),-et.

ant \visu įimtu kežuos dienos pir- 
jma dalis 80 et.
pirma dalis

Antra

Jėzaus
taus

dalis 80 e.
80 et.

<) et.

50

žįfimes, o ne danguje. kad Die-
wąp ciesoriuj dawe tiktaj swietiszka

Ir mes, katalikaj, dabar /eSme

Ii m kentėti parsękioima už saw 
ta wiera.

yen-

SZCZIO, PLYMOUTH, PA <)

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

DYDELYS KROMAS!-

“Mskiiig W”

ciesoriuj nedawe dangaus raktu, ne Jam 
paskirė ganit sawo awinelus\r aweles, 

' ir szetonuj sijojent swieta ne ciesoriuj 
pažadeja Die was, jog Jo tikeimas nesi- 

Visi tie Diewa pažadini a j ir pa
ira pad aril 

ne ciesoriuj.o

nieže, nej dalis tikrosios1

Dėlto 
tikra Baž- 
Bažniczioš;

♦

Garbingi musu Iszpažihto- 
jej wieros szwentbs.

c 4 • e #

' „Kiekwienas tada, kuris iszpažins 
manę akise žmonių, ir asz iszpažinsiu ji 
akise Tewo mano kuris danguose ira: o 
kuris užgintu manę tarp žmonių, užsi
ginsiu ir asz ji priesz Tewa mano, kur-

wien užtaj, kad Diewa labjaus dujoja, 
neJ<n}p žmonių. Isz kubigu ženiajeziu 
ing miateža buwa iinajszita apie dwi- 
deszimts asabu ir ne wisi buwa kalti;* i . , 1 . , 7
nes nekuriu isz ju, neimdami patis ing 
rankas ginklą ir kitus nog miateža 
drausdami, ėja klausit .kpawiednJes 
mirsztancziu; wienok ir tokie lika li-

ja iszbegt už rubiažiaus. 'Bu maž ne 
szimtu kunigu žemajeziu, nieką nek

nuo
ir naujės

l 3.) Toke jau km. pratesimi 
apdaru . . . . . ................... $2. 2c

■I.) G A RDbį DIEWUJ
ant auksztibe.^ Įnijkej apdarita 
su kabute............................. ! . . $2,oo

5.) Toke j in su prastesniu

\V ISZKOS loskos arba wydu-

mano

36.)

l)i('\\’as mano ir wtska

u maldele. . . .

’ Daugibe

10
10 et. marszkiniu 

wylnoniu ♦ 
audekliniu

1 panczeku 
petneszu 

wysokiu dajktu kokiu tik žmoguj prirejke.

W. Slomin§kiene
679 Milwaukee Ave.

Chicago, III.
Paduodu del žines wysu lietu
ti yszku Draugistiu kad mano krau- 
tuweje randasy wysoki dajktaj koki 
tik rejkalingi del draugistiu kajpo

Kwietkos J

l/VV 11 C* imia VUVJH lilYHIJUj l 1 C* VfJlVĮHIO 

ciesoriaus, o ne Diewa, ne ant užlajki- 
ma, bet ant iszrowhuia paskirtas.

Tegul bus garbe ir szlowe Wieszpa- 
ežiam Diewuj ant amžių, kad ( sziuose 
sunkiuose ėzesuose ir isz musU gimines 
iszrinka ne maža

L nies Sodomos tiktaj tie, kurie buya 
Nojaus Arkoje, o isz ugnies Sodomos 
tiktaj tie, kurie buwa Lota szejminoje: 
tajp ligoj ir isz twana amžinos paskan- 
dos ir isz ugnies pragari bus Jszgelbeti 
wieni tiktaj wierneji, kurie ira szwen- 
toje katalikiszkoje Bažniczioje.

Turėdami szi dangaus skarba, 
bfungiause. peria, kini ira szwenta wie 
ra ir Bažnicze katalikiszka, widuj

. gu ir nelajmiu esam gan lajmingi ir 
• turtingi; neturim ko užvvidet bago- 
cziems^ galingiems ir szlowingiems sz’o

Sibelijų iszwariti; wieni iszmin 
bung sawo giwenima Mąskolijoje 
guose. .Sunkus ju ira kialas, but 
bingas. Likusiejėj kunigaj, pom 
j6raj ir praszeziokaj katalikaj dajktuo- 
se wieros ir Bažniczioą didi warga ir

.kiti
war-
p’ar-6‘r ,

las uczitelains, po bažniczos; žandarams,

9.) H1STOR1JK SEN,O ir 
Naujo ižstalimo su abrozeleis o25

11. ) 150 PSAI.M U DOW1
IK) karalaus pawydalo kantyez-

1 ku ir tejp dydeles.i. o75
12. ) M.lCNL’t) Szweneziausios

c.

II istoi ije gražios Katrukos ir įjos v ysoki alsy. 
tikimai ,, ,, ,, Hlct.

'l’ykra tejsybe-isz Suwalku guhernij f< 
Koiistytu< yjo del darbininKu ' 
llistorije apie graž<; Mug<*lon<L dukh’ry

10 i (. 
karti-

Chas. CASPER & Son 
)3 NORTHAMPTON S 

Wilkes-Barre, Pa
tejsingaj padarau ir isz gerauso ta wo
re. ' Per st^’itiniolika metu tuo^tiktaj 
esu užsveinus, ir wysos draugistes del 
kuriu dyrintu wysokius dajktus mano

W. Slominskiene,

tiszkoj ir schizmatiszkoj. Nuogi, pliki 
gimė, tokie guls ir įng graba;/kitiems 
liks ju geribej'bet nelajimipgj/ kad ju 
įiirtaj, šita ir szlowe (įuszios neiszganis.

Iszpažintoja, kurie už wierą szwenta ir 
Bažnicze katalikiszka. didi prispaudimą 
ir waj^us Kenez. Ing tą Hkajcziu pri- 
gfrfdaug musu Wiskupu ir kunigu, po
nu, .bajoru ir prastu wargdieniu, kajp 
tarp unijotu, tajp ir.tarp kataliku, isz 
kuriu wieni ira pasodinti ant pakiltos

'szę ing klosztoriu, už iszpildima prisakimu
I Die\Va ir Bažniezios; kiti iszblaszkiti po 

War- wisa Rosije ir Siberije neiszpasakituo- 
se warguose giwen; kiti isžbanititi ing 
swetimas karalistes;. o kiti jau sawo^ 

i kaulus po kapus ant swetimos žiajnes 
ant atilsia garbingaj paguldė. 'Tokios 
brangios ir szlowingas Asabas tape 
kajp kokie piktadejej nog sawo diece 
ziju ir parapijų, isz sawo majoiiku ir 
ukiu su žandarajs iszwesti, arba su rasz 
tantajs išzwartiti,ant bjaure pažiaminima

rosj pastatit, gi wen kajp tarp giros 
žvvieriu. >. Ponaj, bajoi’aj ir žmones mo; 
kiti, del wieros katuli kiszkos nog wiso- 
kios wiriausibes ir shižmok atstatiti, 
ing paskuczialiisi vyarga priwesti; o kas

; o už sawo locna žiąme

was tur mokėti. Praszcziokclej netur 
wajkailis katalikiszku iszkahi, ne gal 
par atpuskus gaut kunigą del spawied- 
nes.

Mari jos Panos......... •. .
I 1.) 1ZGUI .1)1 MAS meti-

I niu szwentiu labaj naudinga 
knigele. . ..  ........ i  .............

15.) G I WENJMAS SZW.
MA ltYJOS P............. ..............

30 et.

o30 C

mente................................  o 10 et.
18.) MOKSLAS RIMO 

Kataliku .
!2‘U

1,00

l'žsy>-t;įna\\ik ant (o t'era'j ,
Atsytikimaj ant žiames ir waiidbnio
Du piijkiis apraez.ymaj api<v nedorybę . žydįi 

$1,00 
$1 ,oO.

ptijkitt

ir pikių antonimų wajku ,, ,,
l’ujkus apras/ymas apie Lietuva ,, 

ii) del
1/.et n vvnil.

lipias/.Yina3 apie l)nkt<‘i\v

fiO et.
10 et.

$1,00.

P.’. 1 J uoz.ap.iu Koniuezew skis arba kankinimas 
l’nijotn po wal Iže maskolane ., 

13.) Kalendorius mi pa.ml^ms iPdsjnoms
? 50 et. •

15.') Kinahla Kinaldinas ,, ,, ,, $l..’'»0i't.
Ui.) Dajnofl isz ivysur surinktos , ,, ,, 75 et.
17. /Nedorybes Rymo Ciesorių, histoiije isz iajko

ponawojimo Nerono ,, ,, 80 et.
18. ) l'ujkus aprasz.vinaj tikru atsytikimn isz cze-

hu wajnos 1S63 metu ,, ,, ,, 10 et.

klojimo Bažnyezios S. per Deoklecijana '.15 et. 
UO.i llistorije isz Iajko k'raneuzkos wajnos Afri

koj ,, ,, ,, ,, 30 et.
21. ) I’ruwadnikas iingelskos kalbos neabdar. $1,00

o abdary tas' ,, ,, §1,25.
22. ) Jurgis .\lilbsla\vskis ,, 80 et.
23. ) Boleslawas arba antra dalia Geuow etos 30 vt.

rh-Wk Szipkortes iszpirkt, arba 
ų \į^-|,y,l,gus misiunst in Euro-

Ciiicag'o, Ill-

i < ix i i k • j .

Joną Mieldaži
Shenandoah, Pa

Sa,l-CLXxa,‘s

Cigarai. Parduodu

ir siuneziu piningus i visas

lai va-

LIKTUWYSZKAS )

JBįi! IjijbTtgj
Kuremc del zobow os atejgiu 
ramlasy Bylanlas ir W argonaj 
ant kuriu grajiua licze pasam- 
dity muzykantaj.

Del to kas noryle pralejst links- 
maj lajka ir atsygert gardaus Alaus, 
Arielkeles parukit geru Uygaru.

--------- Atcjkite pas:---------

Si. Ramanaiicka
Luzerne Borough, Pa.,



12 Vienybe
. - ........... _

par swietiszka Ciesoriaus rg^libe, isz 
gansdiną diduma swieta pfifczios Mils-

tajp jog ir dabar didesne puse swieta 
Itosijos nepripažinst jokios dwasiszkos

Trumpi ira musu wargaj; garbe ' gi ir 
iajme amžina. Giwenimas žmogaus 
parbeg par pasaule grajtaj kajp sza- 
szuo.leties; o pragaras ir dangiszkk lin- 
ksmibe ne tur gala. Dėlto, wisas ge-

ir iszjuokos pastatiti del l)įe.wa ir Baž- 
niekos parodiniu, kūrins paržingt ne- 
walina. . Bet ant ju iszsipilde žodžej 
Wi^sZpaties Jėzaus: ,,Palayminti, kurie 
persekioimą kenęzia del teysibes: nes ju

rus arklus (lot samdinio wisad'az

Lictuvniku 13

nej ark ikre jams nej popams ir nieką isz 
ju neklausą, wadindamies starawierajs; 
ir nors sunku prispapdima # kenez nej 
sawuju- wiresnibju dwasiszku netpr;1 
wienok cerkwes prawoslawnos neklau- 
sa ir&neapkencz. į

-jtalikiszka, ira hiekajs; tajp lig*\b kajp 
ir wisi musu wargaj, prispaudiiiiaj ir 
nelajmes niekajs ira priesz amžina pra- 

?pulti. Brangesnej mums, ira wargaj 
del wieros, už raskažius be wieros; ubą- 
giste del Diewa, už turtus be Diewa;

ira karaliste dangaus“ (Mat. V. 10.)
Parsek foto j e j sz we n tOs I >až 11 i ežios 

katalikiszkos w.isiis juos kaltiiij už ne 
paklusnumą pans! imams swietiszkos 
galibes, ne wejzdami to, jog tie pared i- 
inaj prieszingi ira prowonis Diewa ir 
Bažniezios. Kitus isz ju kailiu 
miateža,

Naudynga žinie

pi g

M; MO( K1E\\ ICZE, pargabeno isz užmarėti 
wyaokiti Lietuwyszpi knigu, kajpo taj: llisto- 
ryeznu, Bijkiniu, Mokslyszku, su gražioms 'duj , 
n ..lems o ir su szwentiijs skajtimajs, Malda-kni 
giu, o parduoda Htiwysaj už, maža prekia. Kas 
noryt žinot knigu wardus ir .ju prekia, rasz.ikit 
gromata ir imlekit markia už. du centus, ant tokio 
udriso:

linksmi skajtinuij. . .................
21. ) lb\LENri)ORllJS ant

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

1890 įimtu

Kajp Sumneine

(iiweni mas

smerties

o40,c.

,9

10 et.

I bmedikto

ant
et.

Del Draugistu

. illiamsciTa ir Wallace
210 East Market Str.

n or wisus katalikus iwarit, o įfog szw. 
Bažniezios atskirt. Regimas ira dajk- 
tas, jog toke cerkwe negal žmogaus nog 
peklos iszgelbet, nej-ing dangų suwest.’j 
Sinodas gawa galibe nog Ciesoriaus, o 
ne nog Popiežiaus. Ir gabbe ira swie
tiszka, o ne dwasiszka. Ką Sinodas su
risi, ira suriszta tiktaj Rusijoj, o ne

Wargaj,

bet del Diewa labaj malonus ir wajsin- 
gi. Wargusi prispaudimus, jsopolus ir

Diewa, Szwentiei Mucz^lnikaj. Pus 
telninkaj ir Iszpažintojoj, kentėdami u

czese •buwa

szauditi, o kiti ing katorga iszwariti; 
Bet didžiaūse daugibe be jokios kai- 
ežios ir suda lika sugrobei ir ’ isZfSiųnsti 
iu/nSiberyc arba ing Maskolije ir ne

..Y

Detyoit Mieli.

Kili gos pargabentos 
isz užmarės 
randas y ' ki-autu wej e

ma dusziū „ L),-et.

ant \visu įimtu kežuos dienos pir- 
jma dalis 80 et.
pirma dalis

Antra

Jėzaus
taus

dalis 80 e.
80 et.

<) et.

50

žįfimes, o ne danguje. kad Die-
wąp ciesoriuj dawe tiktaj swietiszka

Ir mes, katalikaj, dabar /eSme

Ii m kentėti parsękioima už saw 
ta wiera.

yen-

SZCZIO, PLYMOUTH, PA <)

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

DYDELYS KROMAS!-

“Mskiiig W”

ciesoriuj nedawe dangaus raktu, ne Jam 
paskirė ganit sawo awinelus\r aweles, 

' ir szetonuj sijojent swieta ne ciesoriuj 
pažadeja Die was, jog Jo tikeimas nesi- 

Visi tie Diewa pažadini a j ir pa
ira pad aril 

ne ciesoriuj.o

nieže, nej dalis tikrosios1

Dėlto 
tikra Baž- 
Bažniczioš;

♦

Garbingi musu Iszpažihto- 
jej wieros szwentbs.

c 4 • e #

' „Kiekwienas tada, kuris iszpažins 
manę akise žmonių, ir asz iszpažinsiu ji 
akise Tewo mano kuris danguose ira: o 
kuris užgintu manę tarp žmonių, užsi
ginsiu ir asz ji priesz Tewa mano, kur-

wien užtaj, kad Diewa labjaus dujoja, 
neJ<n}p žmonių. Isz kubigu ženiajeziu 
ing miateža buwa iinajszita apie dwi- 
deszimts asabu ir ne wisi buwa kalti;* i . , 1 . , 7
nes nekuriu isz ju, neimdami patis ing 
rankas ginklą ir kitus nog miateža 
drausdami, ėja klausit .kpawiednJes 
mirsztancziu; wienok ir tokie lika li-

ja iszbegt už rubiažiaus. 'Bu maž ne 
szimtu kunigu žemajeziu, nieką nek

nuo
ir naujės

l 3.) Toke jau km. pratesimi 
apdaru . . . . . ................... $2. 2c

■I.) G A RDbį DIEWUJ
ant auksztibe.^ Įnijkej apdarita 
su kabute............................. ! . . $2,oo

5.) Toke j in su prastesniu

\V ISZKOS loskos arba wydu-

mano

36.)

l)i('\\’as mano ir wtska

u maldele. . . .

’ Daugibe

10
10 et. marszkiniu 

wylnoniu ♦ 
audekliniu

1 panczeku 
petneszu 

wysokiu dajktu kokiu tik žmoguj prirejke.

W. Slomin§kiene
679 Milwaukee Ave.

Chicago, III.
Paduodu del žines wysu lietu
ti yszku Draugistiu kad mano krau- 
tuweje randasy wysoki dajktaj koki 
tik rejkalingi del draugistiu kajpo

Kwietkos J
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ciesoriaus, o ne Diewa, ne ant užlajki- 
ma, bet ant iszrowhuia paskirtas.

Tegul bus garbe ir szlowe Wieszpa- 
ežiam Diewuj ant amžių, kad ( sziuose 
sunkiuose ėzesuose ir isz musU gimines 
iszrinka ne maža

L nies Sodomos tiktaj tie, kurie buya 
Nojaus Arkoje, o isz ugnies Sodomos 
tiktaj tie, kurie buwa Lota szejminoje: 
tajp ligoj ir isz twana amžinos paskan- 
dos ir isz ugnies pragari bus Jszgelbeti 
wieni tiktaj wierneji, kurie ira szwen- 
toje katalikiszkoje Bažniczioje.

Turėdami szi dangaus skarba, 
bfungiause. peria, kini ira szwenta wie 
ra ir Bažnicze katalikiszka, widuj

. gu ir nelajmiu esam gan lajmingi ir 
• turtingi; neturim ko užvvidet bago- 
cziems^ galingiems ir szlowingiems sz’o

Sibelijų iszwariti; wieni iszmin 
bung sawo giwenima Mąskolijoje 
guose. .Sunkus ju ira kialas, but 
bingas. Likusiejėj kunigaj, pom 
j6raj ir praszeziokaj katalikaj dajktuo- 
se wieros ir Bažniczioą didi warga ir

.kiti
war-
p’ar-6‘r ,

las uczitelains, po bažniczos; žandarams,

9.) H1STOR1JK SEN,O ir 
Naujo ižstalimo su abrozeleis o25

11. ) 150 PSAI.M U DOW1
IK) karalaus pawydalo kantyez-

1 ku ir tejp dydeles.i. o75
12. ) M.lCNL’t) Szweneziausios

c.

II istoi ije gražios Katrukos ir įjos v ysoki alsy. 
tikimai ,, ,, ,, Hlct.

'l’ykra tejsybe-isz Suwalku guhernij f< 
Koiistytu< yjo del darbininKu ' 
llistorije apie graž<; Mug<*lon<L dukh’ry

10 i (. 
karti-

Chas. CASPER & Son 
)3 NORTHAMPTON S 

Wilkes-Barre, Pa
tejsingaj padarau ir isz gerauso ta wo
re. ' Per st^’itiniolika metu tuo^tiktaj 
esu užsveinus, ir wysos draugistes del 
kuriu dyrintu wysokius dajktus mano

W. Slominskiene,

tiszkoj ir schizmatiszkoj. Nuogi, pliki 
gimė, tokie guls ir įng graba;/kitiems 
liks ju geribej'bet nelajimipgj/ kad ju 
įiirtaj, šita ir szlowe (įuszios neiszganis.

Iszpažintoja, kurie už wierą szwenta ir 
Bažnicze katalikiszka. didi prispaudimą 
ir waj^us Kenez. Ing tą Hkajcziu pri- 
gfrfdaug musu Wiskupu ir kunigu, po
nu, .bajoru ir prastu wargdieniu, kajp 
tarp unijotu, tajp ir.tarp kataliku, isz 
kuriu wieni ira pasodinti ant pakiltos

'szę ing klosztoriu, už iszpildima prisakimu
I Die\Va ir Bažniezios; kiti iszblaszkiti po 

War- wisa Rosije ir Siberije neiszpasakituo- 
se warguose giwen; kiti isžbanititi ing 
swetimas karalistes;. o kiti jau sawo^ 

i kaulus po kapus ant swetimos žiajnes 
ant atilsia garbingaj paguldė. 'Tokios 
brangios ir szlowingas Asabas tape 
kajp kokie piktadejej nog sawo diece 
ziju ir parapijų, isz sawo majoiiku ir 
ukiu su žandarajs iszwesti, arba su rasz 
tantajs išzwartiti,ant bjaure pažiaminima

rosj pastatit, gi wen kajp tarp giros 
žvvieriu. >. Ponaj, bajoi’aj ir žmones mo; 
kiti, del wieros katuli kiszkos nog wiso- 
kios wiriausibes ir shižmok atstatiti, 
ing paskuczialiisi vyarga priwesti; o kas

; o už sawo locna žiąme

was tur mokėti. Praszcziokclej netur 
wajkailis katalikiszku iszkahi, ne gal 
par atpuskus gaut kunigą del spawied- 
nes.

Mari jos Panos......... •. .
I 1.) 1ZGUI .1)1 MAS meti-

I niu szwentiu labaj naudinga 
knigele. . ..  ........ i  .............

15.) G I WENJMAS SZW.
MA ltYJOS P............. ..............

30 et.

o30 C

mente................................  o 10 et.
18.) MOKSLAS RIMO 

Kataliku .
!2‘U

1,00

l'žsy>-t;įna\\ik ant (o t'era'j ,
Atsytikimaj ant žiames ir waiidbnio
Du piijkiis apraez.ymaj api<v nedorybę . žydįi 

$1,00 
$1 ,oO.

ptijkitt

ir pikių antonimų wajku ,, ,,
l’ujkus apras/ymas apie Lietuva ,, 

ii) del
1/.et n vvnil.

lipias/.Yina3 apie l)nkt<‘i\v

fiO et.
10 et.

$1,00.

P.’. 1 J uoz.ap.iu Koniuezew skis arba kankinimas 
l’nijotn po wal Iže maskolane ., 

13.) Kalendorius mi pa.ml^ms iPdsjnoms
? 50 et. •

15.') Kinahla Kinaldinas ,, ,, ,, $l..’'»0i't.
Ui.) Dajnofl isz ivysur surinktos , ,, ,, 75 et.
17. /Nedorybes Rymo Ciesorių, histoiije isz iajko

ponawojimo Nerono ,, ,, 80 et.
18. ) l'ujkus aprasz.vinaj tikru atsytikimn isz cze-

hu wajnos 1S63 metu ,, ,, ,, 10 et.

klojimo Bažnyezios S. per Deoklecijana '.15 et. 
UO.i llistorije isz Iajko k'raneuzkos wajnos Afri

koj ,, ,, ,, ,, 30 et.
21. ) I’ruwadnikas iingelskos kalbos neabdar. $1,00

o abdary tas' ,, ,, §1,25.
22. ) Jurgis .\lilbsla\vskis ,, 80 et.
23. ) Boleslawas arba antra dalia Geuow etos 30 vt.

rh-Wk Szipkortes iszpirkt, arba 
ų \į^-|,y,l,gus misiunst in Euro-

Ciiicag'o, Ill-

i < ix i i k • j .

Joną Mieldaži
Shenandoah, Pa

Sa,l-CLXxa,‘s

Cigarai. Parduodu

ir siuneziu piningus i visas

lai va-

LIKTUWYSZKAS )

JBįi! IjijbTtgj
Kuremc del zobow os atejgiu 
ramlasy Bylanlas ir W argonaj 
ant kuriu grajiua licze pasam- 
dity muzykantaj.

Del to kas noryle pralejst links- 
maj lajka ir atsygert gardaus Alaus, 
Arielkeles parukit geru Uygaru.

--------- Atcjkite pas:---------

Si. Ramanaiicka
Luzerne Borough, Pa.,



Vienibe

LankiszkasAgentas Lietuwiszkas

lam

nu

.*19.00 
’.*22.50 
$26.00 
$22.50 
$21.00 
$23.00

Henry Lees 
MAIN Str., P

I 8 Z
Isz Liverpool, Glas<
Isz Hamburg,
Ant gerausu
Išz Antwkrpo in NeIv 
Isz Antwerpo in Phil 
Isz Bremo in Baltimoi

JSSKPrusyszkajs gereusejs akrotajs. Sun- 
cze pynigūs in wysas szalis swieto, o tej- 
pos-gi.ir iszmajno kajpo maskoliszkus, 
prusiszkus, austryjokiszkus, Francuzysz- 

kus ir 1.1.1 ,

Lankiszkos knigos 
maldų, i pargabentos 
isz'užmares.
1. ) Westchnienie duszypobo- 
žnej. zbiėr nabožeiistw i pieš- 
ni z przydaniem Drogi krzyžo- 
wei, Gorzkich žali i psalmė w

' ■ .............. 1,50 ct.
2. ) Glos synogarlicy, na pusty • 
ni šwiata tego jęczącej, t. j na- 
božne duszy chrzešciaiiskiejroz-

Isz Amery kos
Isz New Yorko in Bremen..........
Isz I/hiladelphios in Hamburgą

125 et.
150.

150, 175, ir 200. ' 
ir galimas patikt koži 

visam mieste.
, tiktai ne pamyrszkite

$26.00
$22.00
$22.00

Isz Baltimores iii Brema........................................$22.50
Isz New Yorko in Liverpool, Glasgow, Jlelfast, London.. . .*19.00

pujkeusiu
p#s inane pakolej ejsyte pas koki amerykojia.

Charles Radziewicziu
' ’ ■ SHENANDOAH, PA

myšlanie........
3. ) Zloty Olt
naboženstw. dla chrzešcian i 
katolikoW............  1,30 ct.
4. ) 01 tar zyk czyli zbiėr nabo-
žeiistwa dla mlodzicžy katolic- 
kiej............ .. 70 ct.
5. ) Wyborek naboZefistwa dla 
mlodzicžy katolickiej. . 50 ct.
6. ) Maly zloty oltarzyk dla
pobožnycli dzieci katolickich 
......................... :...... 45 ct.

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

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

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

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

Geri maininei czebatai už
^ora dailu szventadieniniu czebatu
Cze very kai po J 125,

Vienu žodžiu sakant, visas tavoras geras 
o prekios tai pigesnio# kaip kituose kremuose,

Ateikite ir į>amegykite, o busite kantanti 
mero.

Cziene Szipkorcziu.
5 u ropos i Amery 

ow, Queenstown, Belfast; London 
Amsterdam. Rotterdam, Havre or Bre.wn 
ikrotu isz Bremen in New York.a.

YORK a . ^.. .................
ADELPHIE...............  ......................

Lisluwysikas ir Lenkisikasi
O A. S !

(G ROGER YS)
szwYeziu Tawoyu.

Tefpo gi imrdupda Szipkortes ing 
vysas dalis svįeto, ant greicziausiu ir 
drucziausiu AKROTU.

Iszmaino visokius piningus - o ir nu- 
siuncze ing uzmare tiesiok in namus 
Igreit ir pigei.

Tom. Butkiewicziu,

nn
: : '''

- >



Lietuvniku

UZEJGA

KINGSTON

nu

možna vast

akrotu

Ak a*!***

zaziwonuo
11OO* jo,

Simonas Scharlin 
abry kantas

Arielku wysokiu
Alans

Wino wysokio, 
Cygaru ir t. t

KANTORAS MUSU HAMBURGE IRA TOKIS 
S. I. Hersclimann, Teilfeld Str. Nu. 7-8.

Dvi di(l<4<VKi 
visokiu v 
arbatos, I 
ties reikalinj 
verykai, mai 
uigiausitii ir

Del wuostimo( 
wiena karta pirkt 
niekur kitur ne jes/.kesyt 
110 iJit'bsiun A7r. A

JE33F£O»X_»]SJ?
A t waziawia , in

Košciuszko Hotel
kuris duoda prieteliszki 
wysokio gorimo kokio til

Tejposgi, ižduoda Szypkortc^ ant geriausiu
11 CctxxcA St_

UAISJUA gereuse d ei JA)
WNiKtr pas

Juozą Zablacka
MAHANOY CITY

Rami ašy gera
ALUS ir wys(

ARIELKA 
ei Likierej 

CYGĄRAJ pujls 
os įtaiga bei v o <

unegikit 
i potani

Wiraj! duodam jum žine, kad mias parduodam Szifkortes, ant wysu 
paeztawu Szifu, už pigeuse preke, sunczem pynigus, katruos jūsų priete- 
lej gali gaut in 15 dienu, musu kantoro galite susyszneket lietuwyszkaj 
ir lankiszkaj, atejkite ir matikile, kad mias pef 20 metu, su kož.nu apsyej- 
name tejsyngaj ir gražej, megikite o nesyga jlesvte.- Tejpos-gi parduo
dam tikintus ant wysu geležiniu kėlu Ameryke ir Europoje.

AUKA 1 An no suwamu

—- - - - - -  Maszynu - - - - - ?—
o tejpoB-gl už Hfi'kiirawoje Wil Sir wyeokius 

DAJ KTl's no ugnies

WILKSBERY. tiesiog in
, pas Juozapa Czernika 
t rodą. Tejposgi. tianaj
< žmogus HAjkalau jo.

Wilkes-Barre , > - 
gC^Ten možnli gaut Lager Beer 

r io isz czisto iawo daritu.

M. MM, agenUs.
MAIN Str: Plymouth, 1

CT-pLO2iSb;po
/

1 SI i II A

algdi'nii daigiu, kumpiu, miltu, cukriaus 
kavos ir yisko, kas tikt užlaikyme gyvas- 

,pa.. Taipogi parsiduoda czebatai, cze- 
'szkiniai ir visokie kiti daigtai. A iskas 
didžiausiame pasirink i me.

J,- • J . : '

Plymouth’e ir Edwarsville, PaA

; JBcLinLKiO-rilJLSJ
‘ W I L K E S — B A R R E , Pa.

Ižduoda szifkortes ant Avy šok i u akrotii iriu wysaf 
' dalis EUROPOS. Suncze pynigus tiesog in NAMUS.

Galima pas ji pasydet pynigus, už kuruos duoda procento #3,00 už 
bzimta ant metu.

Lltftuwypzknj, l.enktH/.kaj ir tlngurekaj gali Bti\yBžnėket, ha pritaiko tam tikru« žnionie.

Ne užmirszkite ipacz tie ka. giwenate arti to miesto. -

Wilkes-Barre Depo'sit Savings BANK
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SPAUSTUVE!,
\ oVienybes Lietuvniku «

132 Street,°
o

^—PLYMOUTH, PA.—
□------------------- < o

Taip yra įtaisyta jog gali spiulsdinti viską, kas tik ip 
.larbij jos priguli, yra LOCNOS MASZINOS, LITA11U0 

visokiu didele daugybe, drukavojasi apart 

„Vienybes Lietuvniku,”
o 
o 
o 
o 

visokios konstitucijos,, kningos del drau-^ 
gyscziu, apgarsinimai, tykietai gromatoso 

kviečzianczios ant veselijos ir t. t. " 
-------- Visokiose kalbose, kaipo tai: -------- ’ ; o 

oLietuviszkai, lenkiszkai, angliszkai, vo-” 
"kiszkai, maskoliszkai, italijoniszkai, pran-° 
o J.-----------. cuziszkai ir 1.1.----------- , < °
°ooooooooo.o o. 000000000 o\o o o o Q

ANT. PAJAUlS

kviečzianczios ant veselijos ir t. t.
-------- Visokiose kalbose, kaipo tai: -------- ’

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

Stalu, kėdžių, lov.u, veidrodžiu (zerkolu) ir t. t.
Taipogi turi didelę krautuvę gražiu ir 

hm " ___  ■> m k 4 A X A aFig-iu >
Gkr £Lt>UL

ir visokiu daiktu atsitikimo smerties. AcajĄ/
Užsijima pagrabais už pigiasni ne kad kiti užmokesti. Delto-gi, jei

gu kam prireiks ko, ateikite,pas savo viengenti, kuris gyriaus ir rupestin- 
giaus viską atliks del justi, ne kad svetimgem ziai.

And: Stankevyczius,
Ant Main ulyczios, ,SH.V.l A'1)(>.1 /Z 7’. I.,

S ‘ 9 ,

Jonas J . B o b i n a .
Agentas no szifkorcziu

Parduodu szifkortes ant pujkiausiu ir drucziausiu LAJ WIJ isz wysu 
žalu EUROPOS. Ir tejpos-gi galu nusiuvi’YNYGUs in Europa tiesiog 
ing namus.

Prietam lajkau dydely llROMA su wysokejsl walgomajs dajktajs, 
ka tik namuosė gera j gaspadynej pryrejke, ii’ su tuo nesygiriu:. ba kožuas 
žino. Darbiniu drėbužiu ir wysokiu marszkiniu; žodžiu kalbnt wysko ga
lima gaut,

Neužlnyrszkite kad mano namas tandasy ant uliczes 
Main Numetąs 132 szale paczto.

Shenandoah Pa.

Kas tury kiek PYNIGU, o norėtu juos patalpint saugio wie 
toje kad jam ne pražūtu, tegu} patalpina pas mane BANKOJE.

Tejpoe gi randaay dydele zopoette wysokiu pynlngu dėt lez.majnlmo, kajpo ta J: Kuayjos rub 
lej, l'meysz.kos marku*, AuMryjokft/.ki oi ldknaj, Francuz.yezkl frankaj ir t. t.

Jago katrai, aUyw?2a iez užmaree PYN1NGUS, tuos tejpoe-gl permajnau ant amerykantekn.
Suiicz.il pynlngua In wysae dalia awieto tiesog in namus.

O tejposgi ižduodu SZ1FK0RTES ant wysu linijų ant pujkeusu 
druczeusu LAJWU. , .

ir

Wyskas tejsyngaj ejna
Ne užniirszkite

ANTANAS VAJA UIS
128 ir 130 Main str. PLYMOUTH Pa.

1 I

Pirmutinis Lietuwiszkas Kremas,
Groceries) PITTSTONE, pripilditas wysokejs taworajs^dpHtwiiasties, tejp- 
gi ir drapanos del darbi ninku, wyskas ko no geriause parsiduoda pigej ir 
tejsingaj, ■- primenu ir taj joge j parduodu Abrozus szw., knigas maldų 

ir historiju; o tejpgi sz.ifkortes ant geriausiu ir druciausiu lajwu.
Tiktaj ne užini^szkite kad tan wyska gausyte: pas A. TEPLUSZI.

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

Laikau gerą ahi, cigarus ir 
geriausius gėry mus. • -JKaš 
kartą atsilankys pas manę, 
tas tikrai neeis pas kitą.

Vincas Szmerauckas,

įž^Sztaj brolej!
Jago norite geros trajankos 

gaut, arba užsyrukit kwenenti 
cygara,’taj ejkite tiesiog pas:

r

Wincenta Bobina
Ant Coal ir Jordan ulic&u,

SHENANDOAH, PA.,
Jis ira tykras Lietuwnikas ir tej- 

^yngas žmogus.

Kdgos Maldų ir
I i v •Kokiu tiktaj noryte knigu 
I ar taj maldų ar kitokiu taj 
jSzaukites tiesiok pas K. Žale- 
giri, j\rr. 313 1įtinorer Street, “S o \ fBcdtimore, AI. I). Ira taj ge
ras ir te j syngas wiras ir dyde- 
lys prietelis Lietuwniku.

Lietuviszkas Dziegornikas,
Pardavinėja pigiau pž visus, viso

kius auksinius ir sidabrinius daiktus, 
kaipo tai: Dziegorelus, Lenciugelus, 
Žiedus, Špilkas, RevolVeriųs ir t. t. 
Ir prijimu visokius dziegorius ir 
žiedus taisyti už labai mažą pijekę, o 
kartais ir už dyką. Pakol eisite pas 
svetimgoneziąs, ateikite pas manę: 
Kur viską geriau ir pigiau galite pirkt

Juoz. Roblauckas
Centre .lee. SadiiosHnoh nanoa^e

lymouth,
b 

’a.

Suiicz.il
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