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Vienybe

Isz Kitur

Isz Lietuvos

caras 
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vis 
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metu
30 et

mies
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Dau 
mies

mas- 
kuris

sziądien
tos d ra
paremta
reikalu.

lietu- 
ainiai, 

nesutikimai 
labą tėvynės.

Tuk- 
t

gyvena 
’tarpe 

nedideli skaitlu lenku, o 
nei savo 
ežios isi-

isz
iszvažiuoja i Masko

ySuv. Valstijos.
gybe straiku Amerikos 
tuose prasidej 
gūžes meno; 
sur reikalai!j 
darbo dienos 
karszta kova 
kapitolo. 
darbininkai 
tuose
goję, Bostone. Anglinėse apy

Nekartą esame garsinę jAu, 
kad mušti * „Susi vienyj imas“ 
eina vėžio žingsniu, kad ne 
tikt jokio augimo jame neina- 
tytįfT>et prieszingai, dar vis 
n/ažinasi 
žmones/ 
pamatyti 
savo ffrczi ausiu 
Abel n

— Vdkamergej'e (Kauno 
red.), kaip pranesza „Novos- 
ti“ trumpamėgaike busdsteig- 
ta vidūtiniszka su 4-metiniu 
kursų ukininkystes mokslai- 
ne; priegtam/ busę mokinami 
ir amatai. I pirmą klasą biL 
sę priimami tokie, ką yra pa
baigę 5, klasas realiszku gim
nazijų.

— Mąskoliszki laikraszęziai 
agitavoja dėt įvedimo masko- 
liszkojo metskaitlaus ( kalen • 
doriaus) Lietuvoje. • Masko- 
lai stengiasi kaip įmanydami

o nuo 1 d. ue- 
darbininkai vi- 

a sutrumpinimo 
Prasideda 

ir p darbo ir 
ausiai 

dideluose 
New Yorke,

ystems nieko ne- 
isz dygusi viena 

yste, kuri apsiemtf 
ir apie -lietuvystę 

tarp savo sąnariu (žinoma ta 
sai apsiėmimas tiktai žodžiuo
se ir pasiliko)/vienok ir toji 
draugystę buvo paszinu akjde 
tūliems „prietelams“ ir, ilgar 
nepragyvenu.su turėjo numirti.

pat užpuldinėjimai 
fra daromi ir ant ki- 
įgystes, kuri likosi 

ant grynai mokslu

. Kiekvienas skaitytojas — prenu 
meratorius Vienybes Lietuvininku1 
gauna per musu redakciją „Varpą4 
su prisiimtiinu už 1 dorei, ant 
„Szviesą“ su prismntimu už 
„Ūkininką-1 su prisiuntfrnu už

rinkti pasiuntinius i busianti 
seimą ^usivienyjimo“, o vy 
riausibę užpraszeme paskirti 
vietą, kur tąsai seimas turės 
būti laikomas. Kadągi nieko 
negirdeti isz niekur, tatai pri
versti esame dar syki tąji da
lyką garsinti, pasitikėdami, 
kad tie musu ponai vadovai, 
nors savo darbais ir neužsipel
nę to dailaus vardo,bet 
vadovai, nors syki pratrins 
miego akis ir teiksis tą daly
ką , apmislyti. Paleisti isz 
ranku „Susivienyjimą“ tai 
butu baisus smūgis del lietu
vystes Amerikoje. Tada tai 
aiszkiai mes parodytume savo 
vientaueziams Lietuvoje, o ir 
visam svietui, jogei mes del 
atlikimo draugi j iszko gyve
nimo pareigu esame netikę, 
būdami kūdikiais, kuriuos 
rykszteiųis .1 pridera plakti. 
Nors daugelidaigtu „Susi- 
vienyjimiii“ galima užmeti- 
neti, tacžiąus turime ji priim
ti'kaipo už tęki, su laiku duo
sis viskas pataisyti. Sziądien 
tikt jo isz laikymas ir sud r u ti
nimas ’ turi mums rūpėti. 
Lauksime todėl atsiszaukijnu 
nuo draugyseziu, pasitikėda
mi, kad kožna isz j u neuž 
niirsz prie padidinimo savo 
tautos labo prisidėti, jeigu ta- 
sai;labas joms nors kiek rupi.

nors laikas yra ir czion darbi
ninkams apie savo* nelemtą 
būvi pasini išlyti. >

’ -r— Pranesza isz Baltimore#, 
būtent redyste „Saules“ ža
danti yra persikelti i tą mies
tą, kur rėdytojas jos, p. Bacz- 
kauskas, gaunąs taipogi vietą 
organ isto. ‘

— Sergiejus Szewicz 
koliszkasis socijalistas, 
tarp Amerikos socijalįstu bu 
vo vienu isz prakilniausioji 
vadovu
liją, kur turi apimti didelę pa- 
veldystę, likusią po myriui jo 
giminiu. Sakoma,, buk 
dovanojai jam jo nuside

— Po didelu ginezu 
užtvirtintas Senate anti - (rus* 
t‘iszkas ineszimas. Tokiu bū
du Amerikos pininguoeziams 
liks užkirsti truput? kelai del 
atviro grobimo žmonių. ,

— Philadelpliijoje yra ren
giamas didelis balus, laike^u- 
rio bus renkami paraszai del 
peticijos carui dalyke aplen- 
gvinimo likimo Sibeįijos ka
liniu.

ir ne dy vai, nes 
kurie prieszakyje jo 
, ne tikt kad neatliko 

pareigu, bet 
nieko nepasisteųge 
Mes mokame greit 

uždėti visokias 
mokame dau 
pese ant savo brolu, nedarau- 
ežiu tai Į), kaip mums patinka, 
mokame ardyti tai, ką tūli 
gerai velyjanti brolai w dirba 
del musu naudos, vienok kada 
patiems pareina pasirodyti su 
savp darbais, tai musu, jau nei 
vieAo nesiranda. Draugystes 
užsideda viena paskui kitą, 
tankiausiai vien del to, idant 
viena kitą suardytu ir, žinomą/ 
mirszta ilgai nepragyvenęTiki 
sziolei, atskyrus nabasztinin 
ką „S. V. L. A.,“ mes Ameri
koje neturėjome nei vienos 
draugystes su programa sziek 
tiek iszsikelanczia isz rybų 
savitarpines piiiingiszkos pa
geliuos ligoje. Tautjszki rei
kalai — užlaikymas lietuves 
tęs, iszkalos, lietuviszki rasztai 
musu drau 
rupi. Buvo 
tokia drau

rinkimo kasztu del iszdavine- 
jimo lietuviszku rasztuJ Ke- 
gisi, jogei czion niekas negali 
turėti jokios priekabes, vienok 
nežiūrint ant tokua/ nekaltos 
programos, atsirandą ir szita- 
me atsitikime „prietelai,“ ku
rie visokiais budais stengiasi 
suardyti tą draugystę.
x Tai vis parodo, jogei 
viai neyra tikri tevyn 
jiems barny s 
dauginus rupi

Ne tikt tautiszkuose, bet ir 
tikejimiszkuęše dalykuose mu
su neparangumas įr tinginys 
duodąsi apsireikszti, nesakau 
ten, kur liettiviu mažai gyve
na, bet, kas įstabiausia, vieto
je, kur tukstaneziai j u yra. 
Nuvažiavęs isz kitur i Slienan- 
doah žmogus nieko geresnio 
už keiksmus ir musztynes kar- 
cziamose neiszgirsta. O 
staneziai lietuviu ten 
nuo seno, turėdami savo 
visai 
iki sziol neistenge .i . °parapijos, nei bažn 
taisyti. Tukstaneziai valdomi 
yra keleto lenku, atsikratyti 
>iuo kuriu jiems nei vieko nei 
drąsos neisztenka! Apie-toly 
mesnias pareigas tautiszkogy 
veninio nei sznekos tarp j u ne
gali būti. Isztvirkimas (Įoros, 
girtuoklyste ir keiksmai, nuu 
kuriu isz svetur atvažiavusiam 
žmogui darosi szlyksztu — tai 
vaisiai

031 
kūrins tukstaneziai i 

tą vjetą susikimszusiu lietuviu 
iszgalejo sutverti. Jeigu vi
sur tokius paveikslus tikt re
gėtumėme, tai jau isz tikro rei
kėtų nuleisti galvą ir pamesti 
paskutinią vilti, bet, Dievui 
dėkui,' ant laimes nevisur taip 
randasi. Vietos, kur nei de- 
szimtos dalies tiek lietuviu 
nesiranda, ' savo darbais ir 
draugijiszku gyvenimu sutei
gia vilti geresnes ateites kiek
vienam lietuvystes mylėtojui 
ir paragina ir tiesi tolaus kovo
je užlaikymo tautiszko būvio 
lietuviu Amerikoje.

Pereitame num „Vieny- 
tikriaus sakant, ant bes“ pakvieteme draugystes voje

— .Isztyrinejimai, -’atlikti 
kolmisija Senato, aiszkiąi pa- 
rudo, kad New Yorkas yra 
doriszkai supuvęs miestas. 
Gubernatorius esąs ^netikęs,* 
tiara krėatura isztvirkusios 
draugijos. Majoras esąs at
viras razbaininkas, , didžiau
sios neteisybes ir piktadarys-, 
tos esą daromos szerifo office4- 
ją. Distrikto Attorney esąs 
iszrinktas vien del nuslėpimo 
vagyseziu u^edininku ir at-

nepragyvenu.su


Lietuvniku

tain

esnio ir
Ned y vai

20.000 žmonių buvo
Likosi sutarta

ant'galo 1754 m. Draugyste 
Daktaru pagyre pridiegimą 
raupiu, tai nonoms nenoroms.

randami jau naguose
Pairai laikraszcziu da-

>on-
esąs 
ai po

svieto 
tiesos.
neszimus tuomi baisingu I 
do n o keksziu žudintoju 
kynas, gyvenantis ten 
darbininkas. . Stengėsi O
neseniai viename užkal
su mėsinėti pagal žinomąjį Jac

— Anglija. Garsingas 
kelautojas po Afrikę Stanley 
randasi dabar Londone, isz 
kur parvažiuos i savo tėvynę, 
Su v. Valstijas.

daugumas mi 
3m is Anglijoj* 
• įvedimo i no 
•ancuzijoje to

Montaną, kuriai jau gerklę 
buvo perpjovęs, vienok isz 
netycziu patemytas ir suimtas. 
Tariama yra, buk jis visas 
tas piktadarystas yra padaręs.

užsidegė Paraguay‘juje. Ke 
lėtą žmogyscziu užmuszta ir 
daugelis sužeista. Telegrapu 
dratai nukapoti, kodelei žinios 
su didele vargu isz ten ateina.

— Austęjja. Didžiausio su 
bruzdimo tarp darbininku 
vieta yra sziądien Austrija. 
Darbininkai yra taip inirszę 
ant savo duondaviu, jogei kai 
riauna sergi tvarką visose in 
dustriszkose vietose. Nusida
vė keletas kruvinu susitikimu 
tarp sargu tvarkos ir reika- 
laujaneziu savo tiesu darbi
niu ku.

1 — Brazilija. Mažai yra 
vilties del užsilaikymo repu- 
blikes szitoje žiameje. Pre
zidentas Fuseca, kuris prisi
savino sau visą galybę, iszlei- 
do nuosprendi, suriszauti vai- 
nybę laikraszcziu. Jis teisina 
szitą savo pasielgimą tiiomi, 
jogei laikraszcžiai platino ne
teisingas žinias apie dabarny-

ku susirinkimas 
m as 1 ( 
hagene 
susirinkusiu 
kariauti už sutrumpinimą d 
bo adynu.

Nekurie Bi;Azilijos laikrasz- 
ežiai asžtriai kriti kavoj o pa- 
sielgimufj prezidento da Fuse
ca I ir jis pasiryžo uždaryti 
jiems burnas del savo asabisz- 
ku priežaseziu. Žinomą, kad 
tokiose aplinkybėse žmones 
nenorės tokią valdžią ant savo 
sprando laikyti.

— Buenos A y

su szimtmctyje raupiu epide
mijos tankios buvo; taip Szve- 
dijoje jos vicszpatavo 1822, 
1823 ir 1824 m.; Hamburge 
1823-1825 m.; Marseljes mies
te 1828 m. O 1861-64 m.

re j o pasiduoti galybei neiszmo- 
nes, nežiūrint ant to, kad lie- 
berdeen, Lettsonų Kazimieras 
Medikus ir tūli kiti daktarai 
stengėsi priesz tą užmonę, pa
rodydami, jo 
rusiu piktran 
pasidaugsino 
kulacijos. — 
kia praktika priimta pasiliko

žinojo apie tą lig 
užtemyjimas ligos, 
i rauples, randasi pas '.Broko- 
piju, kningoje „De Bello Per- 
sico“, kur jisai apraszo baisią 
maru ligą, prasidėjusią Pelis- 
sijume, Aigipto žiameje, ap
link 544 m., ir pasiplatinan• 
ežią linkon Aleksandrijos ir 
Palaistįnos. Vienląik su ta 
liga plėtėsi bubonai ir kar
bunkulą. Marai siautė neat- 
bodami atmainų metu, pasipla- 
tino“ Persijoj e, ir per visą vi
durinę Aziją, nesigailėdami 
nei amžiaus nei lyties, ir la
biausiai įveikdami neszcziasias 
moteris. Nedaug ką vėlaus, 
mes jau užtinkame tikrą pėd
saką raupiu szalyse, susidu- 
rianeziose su Raudonąja Mare, 
nesą skaitome apie kalypus ir 
ju dukteris, kad veidus turėję 
duobėtus. Mokintas Rhazes

lininis nuodais. 1 722 m. du 
sąnariu karai iszkos gimines 
prisidieue, ir* 1746 m. szpitole

Praeite. G imtuve raupiu 
yra augsztumos Habesz, kur 
jos griebia visus žinduklinius 

arklus, raguoezius 
nugarkuprius ir tt. 

ir ryihiecziai niekb ne- 
apie ta liga. Pirmas

— Szpanįja. Sumiszimas 
ieszpatauja szitoje žiameje ir 

skubina 
V aidžia 

kuriame

pirmas 910 m. tą ligą paminė
jo. Isz rytu rauples kelavo 
i vakarus, ir jau pabaigoje 
10-to szimtmeczio atsidūrė i 
Angliją. 1492 m. rauples at- 
nesztos pasiliko i Ameriką, 
pirmiausiai i Meksiko, ir 1666 
m. jau apniko Bostoną ir po- 

isą sziaurinę Ameri-

RA_TJFLES.
^Vakcinacija*) yra pi 

ktadarysta priesz gamtą

liekąs savo darbą pastebėtinai. 
Ką daugias ir galima laukti 
nuo New Yorko?. New Yor- 
kas yra miestas taniau riu, isz 
visu Europos žiamiu czion 

.susirinkusiuju. Szitie žmo
nes, isz kuriu diduomene ne
moka nei raszyti nei skaityti 
ir vos vebloja laužydami ang- 
liszkus žodžius,yra valdomi po- 
lyti'kieriu, kurie už pudingus 
ir degtinę sumano įgyti j u 
balsus. Tammany Hall yra 
valdoma žmonėmis, kurie bu
vo žmogžudžiais, vagimis ir 
užlaikytojais namu paleistu 
vystės. Nuo szitokios gaujos 
vadovu tamsu n u ir' paleistu
viu nieko 
m a laukti 
kad ir musu lietuviai yra to
kie pasileidę tame mieste;,

— Visas vietines parodos 
reikalai randasi sziądien ran 
koše Chicagos žmonių, i Kon
gresas užtvirtino ją ant 1893 
m. Chicagos anarchistai ren
giasi pasinaudoki taje proga 
ir iszkelti szventę paminėjimo 
prancūzu Revolucijos, kuri 
pripuola tuose metuose.

—- Darbai kietųjų anglu 
apygardose dar vis stoja. 
Taip, Antai, miestelyje Maną- 
noy Plane sustojo sziose die
nose ant nežinomo laiko du 
atigliniulpabriku.

didelis.
— Isz Londono raszoma 

yra, būtent baisusis „Jack the 
Ripper“ jau du metai veltu

— 12,000 darbininku susi
rinko 4 d. szio menesio i Hy
de Park, kur socijalistiszki 
kalbėtojai kurstė žmones rei
kalauti sutrumpinimo darbo 
adynu. Sujudimą 

Maisztas biuinku Londone

-r-t Prancūzija. Darbinin
kai visur juda, Paryžiuje rei
kalinga buvo pagelba k ariau 
nos del užlaikymo tvarkos. 
Darbininkai grasina visuotinu 
straiku.

daugelis žmonių 
kraustytieji laukan, 
iszleido paszaukimą, 
asžtriai yra bauginami žmones 
už maisztą. Kareiviai sergi 
visuose miestuose tvarką. 
Darbininkai karsztai ruosziasi 
kariauti už savo tiesas. >

— Italija. Keletas niusz- 
tyniu tarp darbininku ir poli
cijos nusidavė 1 d. Gegužes 
Italijos miestuose, vienok tvar
ka likosi užlaikyta. Neapo
lyje policijos inspektorius li
kosi pažeistas.

Danija. Didelis darbinio 
buvo laiko-

labai Vukclnacija — Skiep) jiuiae karveranplale.

platinusios Vokietijoje, 'Ven
gru žiameje, kuningaiksztys- 
teje Pad u no j aus, ant salos 
Maltos, Dalmatijoje, Barceft- 
nosį,mieste, Anglijoje.

Inokulacija. Idant ligą pa
lengvinti, taip sakant jos piktu- 
,mą humalszinti, ir idant iszgy- 
jelis neturėtu veido rauplėto, 
Kynu žiameje ir Persijoje prie- 
daigius raupiu (inokulacija) 
vartoneje buvęs nuo neatmena
mu laiku. Isz ten atgabentas i 
Turkiją pasiliko, ir mėgina
mas buvo 1700 m. Konstanti- 
nopolo mieste; bet akys dak
taru Europo&,Jabjausiai Did- 
Britijos, pasiliko atkreipk s 
ant to dalyko per Lady Mary 
Wort ley Montague, kada toji 
1717 m. savo sunu Konstan
tinopolyje, o 1721 m. (lukteri



V ięnybė
idant su visu panaikinti * pa 
imblumą tos ligos!

1764 m. Vienmecziui su įve
dimu priedaigslaus raupiu i 
Angliją, daugelis žmonių Bos
tone ir aplinkesę buvo pri- 
daigstomi per Labdielu Boyls- 
ton. „Retkarcziais, inokula- 
cijai placziai iszsiskietojant, 
liga buvo labai pikta. Skait- 
lūs mirsztanczių buvo permier 
mažas, besis Varstantis, anot 
Shattuck‘o, prie 23000 susir
gimu Bostone tarp 5 ir 30 my
riu ant 1000“ (A. Flint).

15/i nacija, s k fe py j 1 m as
karverauplais, pasiliko i vestas 
per d rą Jemjeri 1770 m. Prof 
Flint už tai ji smarkiai giria, 
sakydamas: „Isz visu gera- 

*dcju, kuomet nors gyvenusiu, 
nei vienas nesuteikę žmonijai 
taip nemieruotą, apczi lipinėja- 
pią ir patrunkanezią geradarys
tę....- Geradaringi vaisiai 
vąKcinacijos krausis nuo am- 

, žiaus iki pabaigai svieto“.
Mes ž i am i aus matysime, ko 
tds,radvnos buvo vertos isz 
tikijo. Po daugele mėginimu, 
Jenneris'apgarsino 1798 m. tas 
savo „permier isznaszias“ ra- 
dynas. Skiepyjimas karve
rauplais rado daug ^nedraugu 
pradžioje (dr. Goldson, dr. 
Birch), bet Jenneris susilaukė 
baisaus pasklidimo ja prakti
kos. 1807 m. Daktaru Drau
gyste permaine vardą per 77 
metus garbintos, o dabar kai
po piktadejystę užgintos dur
nystes „inokulacija, variolina“ 
int „vakcinacija“, .'ir tą pati 
metę Jenneris gavS^luo tautos 
dovanai 20000 svaru*sterlin
gu! Juk ir pastanavyjime 
apie skiepyjimą- 1866 m. ino
kulacija yra po kora uždraus
ta. - 1799 ' m. ^skiepyjimas. 
karverauplaiš" likosi įvestas 
Su v. Valstijose, „nežiūrint 
ant kartaus žmonių nenoro“ 
(Flint), per Benjaminą Wa
terhouse, isz Bostono. Negana 
to. Miręsis 1872 m. prof. 
Dickson reikalavo 
mo praktikos inokulacijos, 
szale- skiepyjimo karveraup
lais, idant iszmeginti apgin- ; (Flint). Ir jeigu, girdi, 
klinę galybę vakcinacijos, ir. žmones ant žiames skiepytuos!

bematant, visur dygo: 1800-m. 
Prūsijoje ir Prancūzijoje; 18,01 
ant angliszku kaires laivu; 
1806 m. Bavarijoje; 1809 m. 
Badenijoje; 1809 m. įsteigta 
buvo angliszkoji tautiszkoji 
vakcinos iredne; 1810 m.' Da 
nijoje; 1811 Užvedi joje i Nor 
vegijoje; 1850 kantone St. 
Gallen Szvicarijoje; 1853 m. 
prispirtinis įstatymas Angli
joje. 1867 m. skiepytojai 
Anglijoje igyjo*dar asztresni 
skiepyjimo įstatymą. nors 
1866 m. jiems- tai nebuvo pa
sisekę, vienok tas neparėjo i 
veikmę. Ir kodėl taip nemy 
Ietį skiepyjimą, kada ,,visuo
menes skiepytojai gavo nuo 
parlamento dideles sumas pi
ningu, kurias sunku butu vi 
sas aprokuoti! T 
1855 m. tai isznesze
svaru sterlingu, o vėlaus skie
pytojai neretai sunaudojo arti 
i milijono svaru sterlingu. 
Ir dar kitokios sumos piningu

kartikareziais, tai, kaip matai 
raupiu 
pradėt tą baisu j i nuodyjimę? 
„Amžius del pirmo -skiepyji
mo yra tai svarbus dalykas. 
Tarp antro ir treczio menesio 
kūdikystes yra- tinkamas lai; 
kas del vakcinacijos. . . . Ve
lyti na, kad skiepytinas kūdi
kis butu geroje sveikatoje, 
ale nereikia operaciją atidėti 
isz priežasties ligustumo, jeigu 
yra palanku užsikrėsti rrtup- ■ 
lemia!!“ ’(Flint). Jau ėzion 
man tokteri i galvą anie mi
nėtini- 
„Jeigu 
suteiktą per, pustuzini tikru v 
sunu Aiskulapijaus, su pikty- p

neliktu. Bet -kada

Žodžiai ‘ Boerliaaves:.. 
palygintum gerovę,

9 . /•

lies yrą tie, ką perėjo per siste
mą žmonių, sergaheziu szkro- 
fuiomis, vėžiu, * džiovu, syfilu 
ir (t.; ir pagal tanku po Vak
cinacijos apsirgimą žmonių, 
kurie pirm to nesiskundė tomis 
ligomis, įneš turime pilną tei
sybę sąprotauti, kad priskie- 
pyjamas nuodas (virus) drau
gę užkrėtė ir/minetasiaš ligas“. ° . . z °Ir kiti daktarai tą misli pa
tvirtina, ir tyczia asz czion 

' pAiįuosu misi is nekuriu tame 
dalyke; taip II. Steudel 
(4 1886) raszo: „Apsaugo- 
jautis irankys skiepyjimo ne- 

ą neį visu visai atvangus, nei 
nepavojingas, o 

humanizuotos 
per gyvulinę 

arodo, kad ir tikriėjie užsta- 
pripar 

ran-

siszkai 
tvvadavjmas

vien

mimo baidyklines apgavystes. 
Ar kuomet nors etnesze liek 
pelno koks niekdariirgas vais 
telis?“'- (Dr. Longstaffe).

sziausiejie gyrėjai skiepyjimo 
pripažysta, kad j.paimbiumas 
raupiu nėra isznai kinam as per 
vakcinaciją, o tik liga esanti 
pažymiai permainoma i taip 
vadinamas lengvarauples (va
rioloid)“. Negana syki nuo
du ragauti:- prabėgus tūlam 
laikui, sako, reikia isz naujo 
skiepytiėsib „Vieni mokino, 
kad atkartotinis skippyjimas 
turi i vykti kožną metą, o kiti 
kad protarpis 20 ar daugiaus 
metu esąs papelytinas. Regi
mai geriaus yra, kad laikas 
butu be reikalo trumpas nei 
kaip per ilgas. ^Tagal* musu

atnaujini- sziącfykszti žinojimą tinka, 
geriaus aAt svarbu yra 
persiški 1 kožną 5 metą“ 

visi

daugybę daktaru isz amato, p 
pradėtum mąstyti, jog butu viliotojai skiepyjimo 
daug buvę pelningiaus, jeigu žinsta pavoju užkrėtimo 
niekados nebūtu • buvę ęlakta-,! ka raukau“. O gi ir 
rai ant’svieto“. ; Flint vienam daigte iszsitaria,

x Pi e to viso juk'^pats Flint;
ir kiti pripažinsta,. jog „raup
les persimaino nekuriame
skaitluje ligonįu isz savo.de- užsikrėtimo“.

sako, kad skiepytiejie žmones 
jialinkę yra ant iszberimo 
szunmotemisį ant rožes, ant 

ankseziaus joeziu, impetigo contagiosa....

/ L

kad „Inokulacija prisidėjo 
prie paplatinimo ligos, padau-

II. G. Piffard
kos, tai yra, nežiūrint ant ino
kulacijos ar vaikei nacijos. Sir 
girnas lengvaraupleniis (vario-, 
loid) atsitikdavo 
i vedimo inokulacijos ir iszra- 
dimo ’• v a kc i naci jos“ •b 
Principles, and 
Medicine).

(Flint, Ricord Akademijoje Paryžiu- 
Practice cf i ję tarė: „Pirma asz trenkiau

Ant pamato szitu abejotinu užkrėsti syfilu per skiepyjimą, 
Lutose žiamese bet atsitikimai kassyk daugino- 
prievarta škic-1žmones yra po 

pyjami, - k. ą 
Austrijoje .taikosi 
•prispirtinus įstatymui bet ten 
drueziai prįesz tai kariauja 
grovas KkAncnsas Zadtwitz, 
sanitariszkas d u m ežius d-ras 
Lorinser (direktorius raupla- 
narni u ant Wieden ’Vienos 
mieste), d ras Roser, ką para- 
sze kningą apie gy 
yandeni^ ir 11. r

Iszeifja vakcinacijos. 
damas apgynėju skiepyjimo, 
prof. W. Painę sako: „Vie? 
nok vakcinacija turi savo pik
tą pusę, kaip ji praktikavojaĮ 
ma sziądien. Nuodai, dakta 

vartojami, isz dideles da-tu

asz turiu pripažinti 
užsikrėtimo syfilu 

dar iye&ti j per vakcinaciją, turiu tai ne
noromis ^pripažinti. Dabar 
asz jau nedvejodamas pripa
žins tu ir apgarsinu teisumą 
buities“. Statomas aky mis al
inas vakcinacijos paneszi tan
kiai 'tysai i aimą apifuodintu 
žaisdu: vėmimas, tryda, karsz- 
cziavimas, paputimas grumu
lu, smarkus vietiniai uždegi
mai, dusulys, tampymai, užde
gimas akiu, 
iszberimas;
szkarlatina, 
prisigretina.
ei j a szkrofulas greitai prisuka 
ir greitai bei tankiausiai pa-

Bu
szkarlatiniuotas 
taip gi tymaL 
kruopos ir ,ti? 
„Kad vakcina-
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tektinai pagamina ju mato- kitu aplinkybių, ale nieks ne
muš ligūstus vaisius, kaip pa- gali paprieszinti, kad dange-

e?

Pagal patemVjimus

niekados nebuvo tiek szkrofu-

ant akiu, kaip po iskiepyjimo 
pirniose nedelese 
Nuodingumą

gy veninio.

Nittingar. Gazai, Pearson 
Wetzlei\ Koellreuter, Lewis

(Bavarijoje) sako: r>Ąsz per.- 
siludyjaų, kad skiepyjimas-

filo isztisuose valszcziuose ir 
del suardymo isz paties dugno 
sveikatos visuomenines.“ Dak-
tarai del nepilnaprocziu
Kėlp, Eulenburg, Otto, Bark- 
lau priveda 71 isztikima be
protystes po iskiepyjimo. -. . .

Aiszku, rodosi, bus kožnam, 
kad skiepyjimas Jennerio at
mainė iszlygas sveikatos, per 
pasodinimą nuodu kūne, ir 
žmonija ant -sveikatos puola, 
kuniszkai iszsigema isz geros 
dalies veikiam? szitai siste
mai. J. . Niekaip nesiduoda 
nuodas raupiu padaryti savę 
nebledingu, ir daktaru pasis
tengimas taute dalyke isz,rodo 
mums lyg kad mėginimai al- 
ehymistu padaryti isz akmens 
auksą. Ir kas labjausiai te- 
inytina. yra, tai ta aplinkybe, 
kad rauplėms nykstant, plati
nasi tuomi labjaus džiova, ku
ri dar gadynėje Ludviko XIV 
nežinoma buvo-, kaip galima 
spręsti isz istorijos ir dai
li iszku rasztu. Krioklige ir
kyšteri]a sžiądieii neretos ir

tos ligos buvo re tolesnes.

anot A. Millaudo, dėvėti szar-
vus XV szimtmeczio, lyginai
kaip kad jau žmones eme 
daug kentėti net ir nuo slogu 
(influenzos)! Tegul tame vi
same mes matome veikmę ir

stono, kurie dar ir dabar isz- ligos vaisius^ ir dėlto vis nuo-

nuodas, neesąs nuodu, ir priesz 2. Skiepyjimas neapgina
skiepyjimui. „'Skiepyjimas kraugėriszkun
yra dvasiszkas nuklydimas. [ remdami ant
Tai yra apsipenejimas, apnuo-(apsvaigime prisilaiko prievar- ir maru 

ano maž daug serga.dyjimas kraujo, ir ar

pavojingas.

ir

to tvirtinimo, siose epidemijose, net choleros 
, nevisi gyventojai su- 
Rasztai, prisiulantiejie 

ima, tane (laimiausiai
;dymo kudikini“.

„vakcinaci
r

Oi- į nuodėmė ir mediciniszka Don

didesnio apsvaigulo, . priesz Ir <rni<) .dalykuose czion 
iszminti ir Dteviszkaji visatos medicina daug-daug prasiran-

goti nuo ligos per priemonisz tikinės, 
ką ligą, padarytą per patrą- szyti pi

3. Pirma žadamas .buvo ap- 
ginklas ant viso gyvenimo per

czion ga 
sziniina žmogiszkojo kraujo nes tiktai pasakius, jog pri pripažinti atnaszuma jo. Pik

tumas'raupiu nuo skiepyjimo 
mas netik nepraszalina apsir-' žiu oru ir vartone vandens (i nesusiszvelnina, ir neteisybe
ghną rauplėmis, betkaip vidų ir kaipo prideczkai isz yra, buk (langiaus mii szta
taip gi patyrimas mokina - be- v i ryžaus bei maudynes) yra neskiepytuju kaip skiepytu, 
gi raupiu, ligos padaro (užuot isztikimiausia gydykla, taip 4. Kaip seniai. taip ir da- 
lengvesniu, kaipolakfarai tvir isztikima, jog, hydroterapisz bar isz 100 ligoniu, scrgancziu 
tina, pasiremdami ant netikru, kai gydant, retas ligonis (uri 1 rauplėmis, nfirszta 5 7; tan
kai! nesakyti sumeluotu tobly- atsisveikinti su szituomi svie- kini ta prigimta miera_ ateina 
ežiu) /tiktai dar \hiomi “pavo : tu, ir pagydamas isz ligos, jei- iki 15 ir 20. Tai-gi skjepy- 
jingesniu“ (W. Reęsel). gu tinkancziai pasinaudoja, toju daila nieko neapmalsze

Svarbus ir isznaszus yra lu-< ne mbstis ar tinktūras italo, 'piktumą rauplanuodžio.
dyjimas semi, patyrusiu ang- ■ bet szviežu vandeni, apsisergs-i 5. Reikia temyli, kad pasi- 
liszkuju skiepyjimo daktaru :J ti nuo raupletun’io veido. Tu- mažinant rauplėms, pasidau- 
Gregory (f 1852),’ Epps, Col-pi eme raupiu spuogus, kada gina piktakarszcziai (typhus), 
liūs, Bearce, Skelton, kurie, i jie žydi, prabadineti, lyginai kruopos, tymai, kolera, džiova, 
per deszimtmeczius skifepyję, kaip seniejie daktarai darė, kokliszns, podagra ir t(., ir tie, 
•buvo prieregiais tiek ludnu kuomi^yra padaroma taip gi bą iszsisuko nuo raupiu, pate- 
atsitikimu, kad patys,, kaipiD bledisjtadągi susitrukdo pri-' bo szitoms ligoms i nasrus, ir 
garbingi vyrai, pastoję priesz- gimtas palavinto proeessas. dėlto marumas'žmonių visose 
gyniais skiepyjimo, pi įsidėjo Jeign gydau.t i esi prigimtu bu- pzalyse ne sumažo, bet pasi- 
kaipo sanariai prie Anti-Gom- du liga raupline neyra pavo daugina. . Pagal statistikos 
pulsory . Į Vaccination League jinga, kam-gi reikia prievarti- žinias (Engei, Legoyt, Gar- 
Anglijoje!' niu skiepyjimu ir tycziu nuo- not) bėgy j e pereitu GO metu

Vokietijoje gi labjaĮisiai j dyjimu žmogaus bei draugi- ' vidutiniszkas amžiaus ilgumas 
dras Nittinger, Szpitgarte, i jos?! I vienval trumpyU ėjo. Basi-
nežiūrinti aptarszą isz visu' * v. * • dauginimą beprotystes ir savi-
pusiu, su didelu pasiszventi * Tegul man bus dabar pa\Xe- žudystes prieszgyniai skiepy 
inu ir isztrivalnumu surinko lyta suglausti keletą visatiniu jimo priskaito jos kalcziai ir 
brangiausiuosius largumentus j inesžimu. d-ras Nittinger daria, jog |
priesz skiepyjimą. Pilna eile p, Skiepyjama medega yra dalys suaugusiu beprocziu esą 
jo rasztu pamate szviesą, pra- nuodai, padaras ligos processo, ■ tai aukos veikmes įskiepyto 
dedant nuo 1848 m. z ir įsodinimas tu nuodu i svei- > rauplanuodžio. Pažemy tinas

,,Netik su vienu, liet su ką kūną pagamina sunkesni visur žmonių nykstantis tin- 
szimtu liežiuviu asz norecziau ar lengvesni apsirgimą. Ko kamumas i vaiską isz geros 
prieszyti ir katsskareziais biji (žnas nuodas yra draustina gy- dalies yra iszeiga ilgai prak- 
be palovos iszkilmingai prie-!dykla. O rauplanuodis, nors' tikavojamo skiepyjimo.
szinuosi priesz mokintą kvai-' jis ir tiesiok nuo karves butu 6. Netiktai syfilis, bet ir



Vienybe

(Dr. W. (gilins).
C as labj ausiai kiszasi 

tai visos

vėžys (kaip tvirtina d-rai 
Langenbeck, Lebert, Follin), 
džiova (anot dru Villemin, 
Herard. Corn ii, Clark, Simon) 
yra dikcziai paplatinami per 
skiepyjimą.

7. Klausimas yra, ar tai, ką 
Jenneris sake esant rauplėmis 
karvių, nebuvo tiktai tiesiok 
rezultatas inokulacijos mauk 
nuodžio nuo kojos arklo i 
karvę. Isz tikro mes nieko 
tikro nežinome apie „dievisz- 
ką gaivalą to brangaus pre 
zervatyvo“, kaip raszo d-ras 
Lalagade. Jenneris pats, pra
puldęs savo pirmą kūdiki per 
skiepyjimą,' neskiepyjo antro
jo kūdikio. „Asz isz tiesu 
manau, kad mes gyvename 
Jennerio gadynėje, kur užmu- 
szami yra nekalti vaikai ir ne- 
mislyjanczioji dalis užaugu
siąja“

8- „
prievartos skiepyti 
partijos turėtu pareiti i vieny
bę tame, kad tai kaipo nekęs
ti niausi a forma valstijines 
apiekunystos. turėtu atstoti 
pilnai ir tuojau; nesą jeigu 
giriamasis pelnas isz vakcina
cijos geriausiame atsitikime 
yra tiktai abejingas, tai isz 
kitos puses kuniszka ir dva- 
siszka pragaisztis prievartinio 
skiepyjimo yra apgailėtinai 
tikra. Man prievarta skiepy
jimo visuomet rodėsi esanti 
kaipo vienas isz atkaklausiu 
parazitu ant medžio ukesinęs 
vainybes, ir tai kad ji Vokie
tijoje dar iki szitar valandai 
su visa galybe iszlaikoma yra, 
o kad i apszviestą, valną An
gliją galėjo įsivogti 1853 m., 
parodo nepaprieszyjamai, kaip 
mažai svietas yra pratęs gal- 
votiesi savaimi apie augsz- 
czi ausi uosius klausimus gyve 
nimo“ (Dr- Grieb, Sztutgar- 
te). Prievartą kitaip supran- 
tancziuju medicinos dalykus 
taip pat nėra . iszteisinam^, 
kaip tikejimiszka 
tikėjimo dalykuose, 

juus tiems, kurie tame mato asz turiu 'viena kęsti! tuszczia viai ant liežuvio? o tai, ką va- lu, kaip tai paprastai yra, tai

tiktai apnuodyjimą? ar ta 
nėra terionysta, viduramžiuos 
na tinkanti, bet ne i musga 
dyniszkąją „tiesos valstiją“ ?

Daktaras.

Szis-tas isz gyvenimo 
lietuviu Amerikoje.

L
Pasitaikė man szitoje žia- 

meje buvoti daugelyje vietų, 
kur. lietuviai gyvena, ir dėlto 
arcziaus prisižiūrėti j u gyveni-4 
mui. Gero jame mažai gali
me temyti. Teisybe, lietuviai 
dirba del duonos sunkiai, ir 
darbe juos vargiai pralenkia 
kitos gentes: lietuvis drutąs 
ir mitras. Czion kožnas ras 
del lietuviu visatinai pagyrą. 
Bet kaip tik. lietuvis apleidę 
darbavietę ^(ten, kur dirba 
tarp svetimu), jau jo gyveni
mas yra pilnas ivairiu negir
tinu dalyku. Pirmoji jo prie- 
eiga tai — karcziamoje. Czion 
&u$H4$kę seni ir jauni,* pa/- 
cziuoti ir vientulai jau tai giri

ar kiaules varinėje 
du, jau tai blazguty 
nyja
Karcziama turi ant lietuviu 
didelę itekmę, beveik didesnę 
nei bažnyczia! Czion iszpe 

jibmw yra nesutikimai, apisz- 
nekos, musztynes ir ke.rsztai, 
isz ^zion paeina provos; o ne- 
kitur turi savo pradžią ir taip 
tankios vagystes. Ir norėk tu 
žmogus, kad namams butu 
ger, kada tėvas tokiuose ur
vuose jieszko palinksminoji- 
mu ir apraminimu! žinoma 
czion jis užmirszta apie namus, 
apie vaikus ir apie vargą, ko
kiame jo szeimyna tuni. Ir 
nežine ant galo, delko lietu
viai ženyjasi — jeigu tik dėl
to, kad goslu m o jausmams pa- 
kakdinti! giminiązkaV lietuviu 
gyvenimas yra tankiausiai nė 
sutikimas. Ir nedyvas. Vy-

prievarta) rui girtuoklaujant karcžiamo- 
nesa kas ^e, moteris dienos mete ir ne

davė tiesą antkranti skiepyji- kitaip da$>, sakydama: kam

t biljar- 
ir plati- 

bjauriausias kalbas. 

kar vakare mate ir dare! pa
sakoja vieni kitiems apie viso
kias bjaurybes, suvedžiojimą 
mergų (^kurias begediszkai už 

i kabineja, jeigu pasitaiko 
drauge dirbti), girtybą; pesz- 
tynes, iszmislyneja ant savo 
brolu liežuviavimus, ar iszjno
kia vieni kitus, visokias api- 
terszas plauszka ir — aluti ra
gauja be palo vos! Ir norėk tu 
czion ko gero!

Vienok ateis valanda, kada 
ir lietuviai gailėsis taip laiką 
per koseri leisdami! nevisli- 
nret.žmogui sveikata tarnauja. 
Prisieis striuge, ir pats atkak
lausiąs niekadarys kreips>savo 
akis ten, kur tikėsis rasis isz- 
ganymą nuo užsitrauktu var
gu ir ligų. Ar nebūtu isz- 
mintinga iklaik apie tai pasi
rūpinti? Sakykiame, jeigu 
lietuviai musu isitaisinetu na
minius kningynus, kur patilp
tu geri hiikraszcziai (kuriu 

' sziądien jau keli atsirado, 
kaip „Vienybe“, „Varpas“, 
„Ūkininkas“) ir geros knin- 
gos, kurias skaitant protas itp- 
siszviestu ir - duszia padoryn 
eitu, tai sakau, beskaitant 
rasztus atsirastu ir kitokia/7 
linkme d vases tarp lietuviu, , 
ir tada tarpe j u girdėtųsi nau
dingos pasznekos ažuot plan- 
szkimu apie nierginejimą, gir- 
tuoklavimą ir t. t. Tada ir • 
naminis gyvenimas pasigerin
tu, neliktu begediszku vyru 
nuo moterių su svetima merga, 
ar moterių nuo vyro su sveti
mu „prielaidiniu“ pabėgimu. 
Be raszto, be pa- 
dorinanczios 
slo 
gentkarte Amerikoje bus pra
puolusi. Tarp svetimu žmo
nių namuose krautuves kniil
gu ir laikraszcziu, o isz szim- 
to lietuviu vargiai kokie 10 
skaito ir užlaiko rasztą! O 
kiek j u nei skaityti nei raszy- 
ti nemoka. Geda ir dyvas!

Tėvai ir motynos! jeigu jus 
norite, kad jusu vaikai neisz- 

“, pasileidę-

jo, to vyro! Ir geria sav bo
bele susidedamą su kaimyn- 
komis ir plauszka niekus, kad 
net sienos dreba. (Namas pa
virsta i karcziamą! Ir tokiose 
aplinkybėse norėk, kad geri 
vaikai; užaugtu! Parsidangi
na ant galo isigeręs tėvulis, 
įsirita per slenksni i trobą, lie- 
žiuvis jau apstingęs — ale ma- 
taluoja. Va, dar gaspadinin- 
kas pasisuko, ar koks pažysta
mas palydovas isz karcziamos, 
ir prasideda namieje tolesnis 
girtavimas, ir taip einasi - szio- 
kią ir szventą dienelę. Nėra 
laiko tokiems žmonėms skai
tyti laikraszcziu, o nei pinin
gu mokėti už’ kningas ir ant 
bažnyczia! o ant galo, kam 
lietuviui kningos, bene jis ne
pataiko ir be ju nuėjęs i kar- 
ėziamą trinktelt! kumszczia i 
stalą, kad alaus duotu?! Nu
eina i bažnyczią nedeloje, ar 
i susirinkimą — ir po visam 
ne i namus gryžta, ale eina isi-’ 
gerti!.. .Ir taip vis gerdami 
ir gerdami žmoneles, ant galo 
kad ima sirgti skilvio, proto, 
nervu ir visokiomis ligomis, 
dyvyjasi, isz kur tai parėję. 
Apie sunaudojimą valno laiko 
del naminio gyvenimo žmo- 
niszko, perleidžiamo ant skai
tymo naudingu rasztu, ant 
vaiku pamokinimo ir doriszko 
pagerinimo, apie iszejimą ant 
szviežaus oro ir pakvepaviiną 
juorai bei pasigėrėjimą gamtos 
grožybėmis, kurios apramintu 
ir sziaip vargu gildomą szirdi, 
apie apmislijimą gyvenimo 
pagerinimo savo ir draugijos, 
apie gaivinimą lietuvystes ir 
t. t., kada ras laiką tok is ge- 
radėjas? Jisai gyvena isz die
nos i dieną, ir nei nesupranta, 
kad kitaip butu,galima. Toks 
gyvenimas taipjejoi madą, 
cad padyvija ir apterszia tuos, 
curie dręsa atsiskirti nuo vi 
suomeniszko kelo! Pasitaiko 
miestuose, kad .lietuviai, turi 
savo darbavietes, labiausiai 
tai kraucziszkosiosr Czion 
oer dieną ką kitą turės lietu- eitū ant „loufer‘iu

įtekmes pok-, 
1 i et u v i u a te i n an cz i dj i



Lietuvniku

sau

laikrasz

„u m 
būvio 
i mis

ini 
netruks apsireikszti darbais.
Sztai, ant paveizdos, nekurie 
paraszai ant paparcziu, su ko
kiais Paryžiaus darbininkai 
parodavo j o. po miestą:

tiesas. Netolyma 
kuomet darbiniu-

d ten. — 
isznekos 

užmi irimas, 
yste „vietinėmis pa 
vargiai daug ką is-

azujsztiasnis 'mokestis. Žmones 
Amerikos. ius esate valdomi

verdanczio katilo — at- 
kuomet gerai valdo- 

pragaisztingas, iszejęs isz 
Prastais žo-

žybemis. Nors keletą žodžiu 
reikia tarti apie tą mokslainę, 
kuri vieniems buvo ramiu ži
diniu, kur rusėjo ugnele ži
nios ir mokslo, o kitiems .—

Darbininku krutu 
mas.»

imkite kningas ir laikraszczius, 
skaitykite patys ir vaikams 
^paduokite pąveizdą isz savęs: 
kada jus gerai elgsitesi, elgsis 
ir jie gražiai ir bus jums pa
klusnus. Leiskite i mokslą, 
netik i žiamesniji, bet ir i 
augsztesniji - nesą czion, nors 
^augumas iszmokinti galėtu, 
savo^vaikus palieka be mok
slo ir be szirdies patobulini
mo. Kiek Amerikoje iszejo 
advokatu, daktaru, mokintoju 
isz lietuviu? Nėra! Jei tiktai 
vienas ar du randasi, ką ku- 
mugu stoną pasiekei Ir tai 
lietuviams gyvenant czion jau 
nuo daug, daug metu!

Baisusis/ Barždoczius.

. J>altimorey 23 Ji ak (Jcpresp. 
,y Tien y bes“). Vakar ant 7
adynos vakare sąnariai • „Lie
tuviu Mokslo Draugystes? su 
sieję buvo i menesiui susirin
kimą, nežiūrint ant to, kad 
avinukai ir aveles pakampiais 
bridu blovimą kele, rots ne
žinodami del ko. Atlikti bu
vo begantiejie reikalai., Jan 
kus isz Prusu Lietuvos davė 
atraszą, kad priėmęs siustus 
jam piningus ir rankraszti ir 
kad del atspausdinimo dar 
„tu piningu (185 markiai) 
neužtenka nei anaip toli“.

Isz Wwisffii dim AnitrMs
Baltimore, 14 Bal (koresp 

„Vienybes“) . Vakar lietuviu 
nedeldienine mokslainę pasi
liko uždaryta iki rudeniui isz 
priežasties sziltumo oro, kada 
kožnam ipalonu yra vakaro

perraszome: „guodotinas per- 
detini! Peržiurėjos įstatus 
„Lietuviu Mokslo Draugys
tes“ ir radęs juos naudingais 
del pakėlimo taip sunkiai mie- 
ganezios musu tėvynės Lietu
vos ir lietuviu, prisiuncziu 
sziuo tarpu $3.oo, kaipo mene
siui užmokesti už 3 menesius 
isz virszaus, praszy< lamas, 
idant susirinki me vyriausybes 
draugystes perstatytumei ma
nę kaipo norinti pristoti prie 
draugystes sąnariu. Norėjau 
seniai tai atlikti kaipo darbą 
prigulinti atlikimui kiekvie
nam lietuviui, mylineziam sa
vo tėvynę, bet nekurios prie
žastys man nedaleide. Todėl 
atlikdamas taip szventą ir nau
dingą darbą del lietuvystes, 
szirdingai vėl vežiau, idant kio-

/' Dideles pastangos buvo dai
romės valdžių sutramdyti 1 d. 
Gegužes ni. darbininkiszkąją 
demonstraciją Europos mies
tuose. Dideles pastangos bu
vo padarytos viso 
ežiu kildini veikiausiai pra- 
neszti savo skaitytojams visus 
nusidavimus tos dienos. Visi 
lauke tosios dienos su nekan
trybe. Norint nieko nepap
rasto nenusidave toje dienoje, 
norint tikt kelose vietose dar- 
bininkiszkas krutumas igavo 
revolucijiszką pobūdi, vienok 
toji diena suteikė daug mede- 
gos del apmislyjimo.

Yra tai debesys priesz arti 
naneziasią vėtrą, garas, kylan
tis isz 
vangus, 
m as 
valdancztu rybu 
džiais tariant, toji diena paro
de, jogei dirbanezioji klasa 

imas tasai

„trust1, us“: versti juos vi - 
šuo meni s zkais. Inayiai dar
bo priyuli žmonėms. J>rasi- 
deda pradžia yalo. Eajnybe 
yra y ėda, kuomet badas riesz- 
patauja. Darbininkai visu 
žiamiu, jasu reikalai yra mu
su. $uo. sziądien mes dirbsi
me asztuonias adynas. Dar
bininkai y kelki tęs i! Drauyijine 
revolucija artinasi ir t. t.

Tai vis aiszkiai parodo, jo
gei darbininkai jau pradeda 
suprasti savo 
yra gady 
kai, sugriovę sziądykszti ka| 
talistiszką užvadą, isteigs a 
žiames naują teisingesnę v f

mus evdlucijos teorijos. Isz 
priežasties szitu pranešimu ir 
po sziai dienai putoja Biznos 
tūliems musu brolams bepai- 

iszdirbame,1 sant apie „baisuji barzdoeziu“ 
Sziądykszte visokias apterszi ilgas sznekas. 

>ie viską kitą, kas tape pra-

itaip nuvalyti. potytiką: isz- 
naikinti varyą. J^rokląmaci- 
ja viso svieto: Vienykitesi. 
Darbininkai, jus esate ponai 
svieto. Ką mes 
turi būti niusu.
iszdirbystes sistema yra, žmoy

Milijonai be darbi)• .*’neszanfh, apie draugijos prie 
milijonieriu valdo tikins, apie Lietuvos pasike 
Kaip isznaikinti lirną ir josios gyventoju, api< 

Idarbininku dalykus keikeja 
■ užsimirszę yra, nesą jie sake 
I vis, kad „isz to niekas nebus“ 
O tuomi tarpu, kad patys ne 

Įnori del‘savęs nieko daryti, ta 
į kiti jau palengva ima priver 
sti kad darytu. Ntheniai ta 
pe pojūdi litas klausimas už 
dėjimo liet, darbininko 
ios“ del pagerinimo . 
kraucziu lietuviu. Ir 
Ii, pajudino ne tie, ką 
ale tie, ką keikiami 
veikiai bus unija ant kojų 
pastatyta, nesą ketina jau ne
duoti darbo tiems, ką.nepri- 
guleę prie unijos: tokiu bud u 
bene atsidarys aky 
giams! Uždarytai) 
sakiau, mokslainę
„Lietuviu Mokslo Draugyste,“ 
kuri laikys savo mėnesinius 
susirinkimus, kaip paprasta. 
Dėlto praszomi yra neuž 
mirszti apie tai visi tie, ką, 
nežinodami nieko, mėgsta vi
sokias zaunas leisti i svietą 
per oiaikraszczius užpeczki- 

i nius!
Baisusis BarMoczius

oo, ką ir padare szi 
Tolaus parėjo ant p 
„Varlio“ 
kad drau 
jiegomis1 
tengsianti padaryti be pagel
bės europieeziu, ir sąnariai 
ant to užtemyjo, kad mes nes
kirtame vietinius nuo kitu, ir 
norime turėti savo tarpt* ame- 
rikieczius lyginai kaip euro- 
pieczius, juk ir sąvo\ atsiszau- 
kiniuose draugyste 
te visus i kuomi 

os mislies drau
gyste niekados neatstos. — 
Reikaluose piningu, likusiu 
nuo Susivienyjimo V. L. A., 
bu\o patemyta, kad navatna 
yra, jog Szenandorenai nieko 
nedaro del to, idant greieziaus 
tie piningai pareitu i kasą 
draugystes, uolotoji \ isus rei
kalavimus yra iszpildžiusi: 
lyg kad norima Imtu, idant 
draugyste, nusižiamintu priesz 
ponus, ką laiko minėtus pi
ningus apgniaužę. Sutaria 
szituomi rasztelu isztarti tiems 
ponams nedeką už \ ilki n imą 
isžpildyti to, kas yra teisingą 

nauju sąna- 
Rutkauskas 

Conn, ir pri
siuntė draugystei 8 3.oo drau
ge su gromata, kurią czion

bes. Isz viso buvo laikyta 
31. susirinkimas, ir kožname 
„baisusis barzdoezius“ laike 
dvi-ądynini praneszimą. Pra- 
neszimai jo sieke visatos, žia
mes ir gyventoju žiames, au
galu, gyvuolu ir žmonių; ant 
galo pereita buvo sisteniatisz- 
kai geograpija ir visatine is
torija. Isz praneszimu la
biausiai pajudino mislis ežio- 

j^isrckvirninaliszko'iniskląsoniis ' nykszcziu lietuviu iszguldy •



Vienybe

savę kvailinti ir nieki n-

Ži nomas.

visi
savo 
isž.

menką jam prasi- 
Kur mus protas, 

pradingo, jog mes

: mis.
dasižinoti ir turėtu norą czion

■ mokintiesi, tegul pareikalauja

' 3 klasos teologijos, o kasztai 
isznesza ant- metu i §250.op. 
apart drapanų, bet.su kningo-

Kas norėtu dauginus

Vincent Seni. Pa. 30 d; 
Gavau gromatą szitąip

1 ...duodamesi visiems paszleme- 
kams
tn

Kun.

Shenandoah i) (leyužes 1890 
Mes, centraliszkas komitetas S.

• ' 1 • •1 . iszdavimu piningus t. y.
ant .ranku Ignoto
virszininko augsz-

kycziau, jog pati „vėjo

lietuviai,

k
»

kvienas lietuvis, turintis nors 
kibirkszti meiles tėvynės, ne
paliktu tiį taip iszkilmingą už
manymą be paszalpos. Po pra
ėjimui užženklinto laiko prisiu
siu dauginus piningu. Geis
damas didžiausios laimes taip 
iszkilmingam užmanymui, pa
silieku su guoUone — V. Rut
kauskas, Jersey st., Ansonia, 
Conn.“ Visi susirinkime esan- 
tiejie su džiaugsmu priėmė szitą 
groin atą. — Tolaus sąnariai tu
rėjo paszneką ir apie tai, ką 
daryti del apstabdymo bjauro 
jimu, kuriais tūli betų v’iai nuo 
seniai terszia nekurtuos sąna
ri us d raugystes., o per lai krasz- 
ežius kaip kada ir draugystę. 
Tuomi tarpu niekas netape su
tarta, kaip tik tykiai dirbti sa
vo darbą tolaus, nežiūrint ant 
karcziamiszku darkymu, kadą

nuo girtuoklu ir kitu tolygiu 
žmonių bei j r. vadovu draugys
te negali ko geresnio nei įauk 
ti: szuva loja ir priesz mene 
si! Ant galo, visi iszvaiksz- 
ežio jo dar susitarę panedelyje, 
kaipo draugai, isz meiles del 
savo sąnario S. Venciaus, visi 
susirinkti del pasilinksmini
mo ant jo* veseles; o taip gi 
žadėdami prilaikyti ,, Vieny
bę“ kaipo laikraszti, pastoju
si naudingu del reikalu lietu
vystes.

' „L. M.'Dr.“ Vyriausybe
*

. ■ '“]----------------------------

Shenandoah 28 Pdl. (ko
respondencija- „ Vienybes“) 
A’aka r vakare iszvydau ry- 

tulink miglotuose plotuose 
• juodą brukszni, pavyzdyje 

„vėjo masznos,“ ant kurios 
užtegnyjau užpeiszą „saule“. 
Pirmą kart pamatęs tokius 
prajovus, ėmiau tyrinėti per 
gerokai padidinanti stiklą' ir 
atsekiau daug ligsziol negir
dėti n u dyvu. Sztai' czion 
raitosi visokios gyvates ir žal- 
cziai. Daugumas isz j u turi 
gana ilgokus gylus ir sznyp- 
szdami taiko' nukirsti sziądyk- 
szczią dvasę kulturisžkame 
pasikėlime lietuviu. Kitur 
vėl lengva patemyti dar bai- 

»»
o .
j .

siasnes esybes, kurios turi- po 
keletą gaivu ir daugybę liežu
viu,, isz kuriu kiekvienas turi 
atlikti sau paskirtą darbą. 
Vienkart szion maiszosi: keik 
smai, poteriai, puikybes ir 
nusižiaminimai. Kur • nekur 
ant tos paezios „vėjo masznos“ 
užtemyti duodasi lyg but 
žmones, bet su labai mažu
lytėmis galvutėmis ir nuskyb 
bę i pilvus. Gal tūlas skai
tytojas paklaus: delei ko-gi 
gyventojai ant „vėjo masznos“ 
toki skirtumą turi nuog mū
siškiu? Trumpas atsakymas. 
Ju saule yra gilinsi, užtai jos 
bledinga itekme veikia prie- 
szingai organizmui gyvento
jams „vėjo masznos“ - smagu- 
uis varo isz galvos i pilvą.

Kas sziądien * .tikėtu, jog 
„vėjo masznos“ gyventojai 
žengs ant musu žiames ir visi !O

isz vien dirbs delei iszblaszky 
mo tirsztuju miglu, kurios ant| 
musu padanges kybo, tas la
bai klystu. • Viskas begyje 
laiko mainosi, bet paikybe 
pragyvens dar ilgus szimtme- 
ežius nekaltai pradėta, ga
linga, — paikyste drauge su 
savmylejimu. I tuodyi dory
bes visados atsiszaukti galima. 
Nors „vėjo maszna“ yra gana 
tamsi, vįenok supranta tai ge
rai, kad nin t turgaus ir ant 
brudžiausiu pirkiniu atsiranda 
gana pirkėju. Užtai ir tam
sioji „maszna“ savo pilvo pro
duktus begediszku bud u gi 
ria ir pasiseka rasti suvartos 
toją. Gailu, kad neteisi n g) 
žmogasukeziai ligustui O o
szui paduoda nuodas i

į Bal.
' užadresavota: „Mr. Žinomas“ 
ir t. t. — kurioje raszytojas 
klausia, idant czion iszeiti i 
kuningus, kiek reikia moky

i tiesi ir kiek mokslas kasztuov 
ja?

Tamgi ponui ir kitiems, no
rintiems apie *tai dasižinoti, 

| atsakau, jogei isz viso reikia 
I mokintiesi apie 12 metu, nes 
yra 12 klasu ir taip: 2 klasi 
pariangianczios i klasiszką 
kursą; 5 klasos lotyniszko 
kurso; 2 klasi, pilozopijos ir Į rf-K T 1 . 1" . • • 1 . I •

varg- 
vietą
nesa- 
masz-

nesiszaipintu isz paikumo 
Vftrgszu ir j u api penėjimu. 
Pats netiki i tai, ką neblaivia
me stovyje papei zoja. Ne 
vaikius nog akiu tamsunu nu- 
pleszti jam rupi, bet darsmar- 
kiasnis ju apdumimas, ir už 
tai dar szuniszkai tuos paežius 
keikia už

Pl y mouth' 1 (ley. (ko r.
„Vienybes.“

Pereitame menesyje buvau Scrnn- 
tone ir Pricėburgo klausyti iszpažjin- 
ties Lietuviu, kurie savo pareigas, 
neturėdami savo kuningo, nors syki 
ant metu trokszta atlikti, kaipo tikri 
katalikai. Szitose vietose, nors yra 
tokiu musu brolu, kurie savo tikė
jimo pareigas paliko tevyuoje, atsi- 
kraustydaini i-Ameriką, bet tokius 
galima paskaityti ant pirsztu, o visi 
kiti pasirodo aiszkiausiai, jog 
tikėjimą troksztajsz visu savę 
galu užlaikyti ir jo pareigas pildyti. 
Todėl, kad po szv. Misziu pasaky- 

‘davau ^rumpą pamokslėli lietuvis/.* 
koje kalbq£^, kiekvienas isz džiaug
smo apsipylė aszaromis ir paragino 
savę ant tolesnio laiko gyvęp kata- 
likiszkai, o prieg tam ir su drąsa pri
silaikyti savo teviniszkos lietuvis/.- 
kos kalbos. Taigi isz to turiu ne- 
iszpasakomą džiaugsmą savo szirdy- 
je, tardamas, brolams Lietuviams 
nesuskaitomus sykius: aeziu! ,

Scrantone, berots, yra bažnyczia 
Lenku, bet Lietuviai, matydami sa
vę ant juoko statant, priguli vieni 
prie Vokiecziu katalixu bažnyczios, 
kiti prie Airiu kataliku, kūme randa 
del savęs broliszką priėmimą. Tik
tai tas y ra navatnu, o beveik ir ras- 

J

brolu tokiu, kurio nepriguli nei prie 
vienbs katalikiszkos bažnyczios, o 
iszpažinti velykinę trokszta atlikti. 
Taigi, mieli brolai, prigulėkite prie 
vienos bažnyczios katalikiszkosdrau
ge, o tada vietinis kuningas netik 
'syki ant metu park vies del jusu ku- 
ningą lietuviszką, bet ir taukiaus, 
pagal jusu reikalavimą.

1 Juk katras nepriguledamas prie 
bažnyczios katalikiszkchs numirszta, 
kuningas negali žinoti, ar jis buvo 
katalikas, ar kitokio kokio tikėjimo. 
Kaip visi’ draugo prigulėsite prie 
vienos bažnyczios, užsimokant kas mo 
nesi po 50 centu ant užlaikymo ku
ningo ir bažnyczios, tada nevien tarp 
kataliku turėsimo gerą vardą ir ga
lėsimo priszaūkti kuningą reikale 
dvasiszkame, bet palcngvu per su
sitarimą bus galimą pamislyti ir apie 
pastatymą savo bažnyczios ir užlai- 
kym,o kuningo savo kalboje.

Czia labjausiai turiu ant mislies 
Lietuvius, gyvonanezius Scran tone ir 
jo aplinkoje, kame skaitosi Lietuviu 
apie 8oo. Tokiame skaitlujo esant, 
kad butu tarp visu, brolu sutarimas 
ir vienybe, veikiamo laike galėtu ’ 
pastatyti savo bažnyczią ir užlaikyti 
kuninga. Jeigu Pittstone brolai Lie- 

'viai, kuriu yra skaithis tiktai apie 
5oo .istenge pastatyti savo bažny
czią, taigi apio Scrantoną, kad butu 
sutikimas ir vienybe tarp visu Lie
tuviu, lengviaus ir veiklaus tai ga
lima padaryti. Jauskime, brolai, a- 
pio iszganimą savo duszios!

Taipgi praneszu brolams Pittsto-' 
niszkiams, jog 11 dienoje szio menesio 
busiu j u bažny ežioje su S. Misziomis 
ir pamokslu. '

mi apgarsiname, jogei ikiszio- 
lei, nesulaukus jokio/prieszin- 
gofatsiszaukirno ant musu ine- 
sziiao apversti piningus. „Susi- 
vienyimo“. V. L. A. ant naudps 
Baltiinores „mokslo draugys
tes“ siuneziame visus likusius 
nuo
§27, 35 
Bubelo, 
eziaus ininotos draugystes.

,C1e.tQ'aliszkas Komitetas

bet.su
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Margumynai.<
—■ Moterų valdžia. Mies

telyje Edgerton, Kansas, isz- 
^rinktoji ant miesto perdetiuio 

(burmistro) 29 metu Maggie 
Kelly, pati malūnininko, ant 
rytojaus pagimdė kūdiki. 
Laikraszcziai raszo, būtent po 
ne Kelly esanti dabar labai 
nesmagiame padėjime, nesą 
jeigu užsiims, kai ik prideri, 
auginimu vaiku, tuomet jai 
pritruks laiko del atlikimo sa
vo urėdo pareigu; visą rūpes
ti apie vaikus turės sukrauti 
ant nugaros vyro. Ant urėdo 
policijos sudžios iszrinkta tai
pogi moteriszkę, 25 metu Bes 
šie Grier, kuri taipogi- turi 

, „baby“. Kuomet ifiama sū
dys provas, tete turės vaikus 
neszipti. 1 miesto rodą likosi 
iszrinktos ar moteriszkes, jau
nos ir senos. Nekursai far- 
meris, iszgirdęs apie iszeigą 

• rinkimu, pažadėjo kartą, gerai 
pasigerti, idant patirti, ant 
kokios koros ji' naujasis su 
džia prasudys. ‘

J) raūgy st e sa v'ež udži u. A -
nierika yra žiame, kurioje nu
siduoda įstabiausi daigtai 
Pirm 6zesziu metu tūlame ša
lime Bridgeport mieste susi
rinko keletas draugu ir, be- 
sznekucziuodami apie kartu
mus gyveninio, uždėjo minė
toji klubą. Pagal įstatymus 
jo, kasmet vienas isz sąnariu, 
iszsitraukęs losą, turi pabaig
ti savo gyvenimu nusižudymu 
savęs. Likusiejie draugai tu- 
iri iszkelti puikias laidotuves 

■ ir ant kapo padaryti szaunu 
paminklo isz žiedu.' įstatai 
tie. tape iszpildyti. Perejo 
szeszi metai — szeszi sąnariai 

> nusižudė.
— Stanley ir S m in. Tszei- 

goję iszgelbejimo Emino isz 
vidurio Afrikos yra daug juo
kingo. Po ilgu menesiu bai
singos kelones • ir priegadu 
Stanley dasigavo Ekvatorisz- 

' kos žiames ir atrado Emino, 
kuris nenorėjo būti iszgelbe
tu. Po ilgu sunkenybių Stan 

ley perludyjo ji, jogei turi 
būti iszgelbetu ir Eminas, 
nors su didelu nenoru, pristo
jo ant to. Nusidavė tada 
iszkilmingą juodvieju kelone 
i Zanzibarą; o višas svietas 
plojo rankomis Stanley4 ui, 
.kaipo Emino iszgel fretoju i. 
Vos tie plojimai pasilove, vos 
Stanley dasigavo i Europą, 
Eminas g ryžta vėl i E k vato- 
riszką provinciją ir tvirtai ap
skelbia, jogei eina vel i tarpo 
tu priegadu, isz kuriu tikką 
Ii kosi iszgel betu, už ką net nei 
savo isžgel betoj ui nedekavoja. 
Idant apvainikuoti iszsivynio- 
j i iliO tosios komedijos, vaik- 
szcžioja garsas, būtent Stanley 
stosęs prieszakyje ekspedicijos 
ir pasistengsęs eiti su Eminu 
lenktynen. Rodosi, kad Stan
ley nori, idant Eminas liktu 
iszgelbetu. o

Vienok užpakalyje visu szi- 
tu komedijų slepiasi visai • ki
ton iszkąs dalykas. Riagiamu 
mieriu Stanley‘o yra stoti prie- 
s'zakyje aųgliszkos ekspedici
jos,* kuomet Eminas prisiekė 
^vokiecziams ir po papareziu j u 
nori užbėgti už akiu anglams 
Afrikoje. Yra tai niekas ki
tas, kaip tikt lenktynes už 
žiames vidurines Afrikos tarp 
vokiecziu ir anglu; negalima 
nei stebetiesi, kad Eminas pris
tojo prie vokiecziu, nes vokie
cziu pats yra; jis nori papiešti 
voki$zką* vyriasnybę ant tur
tingos žiames, kurioje tiek lai
ko pats pragyveno^ ir kurią 
taip nuodugniai pažysta. Isz 
kitos puses nėra. dyvu taipogi, 
kad Stanley paaukavo savo 
tarnystą Anglijai ir valnaižia- 
mei Congo, kurios virszinin- 
ku yra Belgijos karaius Leo
poldas. Lenktynes už pir
ui ystę — Anglija smelkiasi i 
vidurį Af/ikos isz sziaures, per 
Sudaną, o Vokietija lenda nuo 
rytiniu krantu, iszgel betoj as 
Stanley stovėdamas vadovystė
je pirmos, o iszgellietasis Emi
nas antrosios ekspedicijos. 
Dideli nesutikimai tarp tu 
dvieju tautu gali iszdygti isz to.

Lai nusiduoda tai, ko apeiti 
nėra galima; vienok žmogija 
atydžiai dabos tąją kovą; ar 
toji, ar antroji puse pergales, 
Afrika ir visa civilizacija daug 
laimes. Stovint taip reika
lams, Stanley sziądien užduo
da sau klausymą — ar-gi jam 
apsimokėjo iszgelbeti žmogų, 
kuris visiszkai nenorėjo būti 
iszgelbetu.

— Prigimta' kalba. Priesz 
užd ary mą darbiniu kiszkosios 
konferencijos Berlyne susirin
ko sąnariai josios vieną vaka
rą ant puotos pas minystrą, p. 
Berlepsch. Po keletui užge- 
ru, kurios prancuziszkoje kal
boje tape darytos, atsistojo p. 
Berlepsch, idant užgerti ui 
sveikatą konferencijos draugu. 
Kalbą §zitą jis pasakė vok isz- 
kai; paduodame isz jos tą vie
tą, kurioje jis teisinasi, del ko 
nekalba prancuziszkai, koktai 
pagal priimtą paproti reikėtų. 
„Pavelykit man, guodotini po
nai, atsitraukiant nuo priimtu 
taisyklų, kurios iki szioi mu
su darbus regulavojo, atsiliep
ti i Jus vokiszkai, kadangi 
esu to persiludyjimo, jogei ka> 
da Jinasi apie įszreiszkimą ne
tiek ref lekcijų proto, kaip jau 
smu szirdies, reikalinga pasi
gauti tevisžkos kalbos, tos 
kalbos, kurią iszmokome nuo 
motynos, kul’i yra del musu 
szaltiniu visu geni ir iszkil- 
mingu pasvyrimu ir raginimu, 
o prie tu paskutiniu parūkuo
ju taipogi ir dekingystę. Ji’ 
tai prispirta manę kalbėti i 
Jus guodotini Ponai, ir t. t.“ 
Niekas gerinus neapspriąs tuos 
auksinius^žodžius p. minystro, 
kaip mes lietuviai, kurie taipo
gi branginame tą palikimą 
tėvu musu ir ji užlaikyti trok- 
sztame.

— Karalyste Jlahomey. Skaity
tojai ne syki yra girdėję apie szitą 
žiamę, kuri paskutiniame laike igijo 
tokią didelę paskalą isz priežasties 
isikiszimo Prancūzijos i jos reikalus. 
Kova toji vis asztriasnia tampa. 
Deltogi neproszali bus trumpai ap- 
raszyti tąją afrikoniszką karalystę 
ir josios prietikius.

Toji negriszkoji karalyste guli

vakariniame pakrasztyje Afrikos ant 
-onf O)sXąuad 0[op]p pupų 
©sonrzozstLiąvj soiuurz OAVpAą 
iivplv iviupnmjid p![«x>n)JOtĮ -soą 

-ujy ofoiunpif aną urz-svą isupuui 
m'^pvad sopiną ‘ouiaą odn 0|0pip 
mąmąd sotsApuvą soąz«Į,Xouioų«(f 
nizotpu pipCi įo|wj midų ‘naa?t? 
i?i(|Xhiujp -Bnupanj ai ttihiisiVA iwq 
-tų uj.f euiHi/ •entifvpv oązsifeuiAp) 
daisiais vergais,, kuomet tasai „tavo, 
rai“ buvo reikalaujamas Amerikoje; 
sziądien pasilove prekyba žmonių. 
Prancūzai apskelbė protektorystę 
ant kaimynystėje - su l)ahomey‘a 
karalystes Porto Navo, kurią Daho- 
mey‘os karaluš laike už savo dokli- 
ninkę. Truputi tolaus i rytus pra
sideda anglu sėdybos, vakaruose 
randasi vokiecziu žiames. Kaip ma
tomu Dahomey apsiaupta yra isz 
visu pusiu žiamemis Europos valsti
jų ir jei ne sziądien, tai ryto turės 
pragaiszti.

Dahomey iszdygo pabaigoje XVII 
amžiaus ir tęsiasi iki sziai dienai 
pariamta ant grobimu, prekybos 
vergais; gyventojai jos iszpažinsta 
taipogi labai kruviną tikybą ir tau- 
poja, kaipo pareigą tikėjimo, žadi
nimą szimtu ir tukstaneziu paimtini 
nelaisvę vergu su nesvictiszku ž\e-; 
riszkumiu . Toji negru valstija tu
ri jau tūlą laiptą civilizacijos. Yra 
joje tūla kasta kuninngu. Laiko 
taipogi kari u menę (armiją), gana 
szauniai aprėdytą ir ginkluotą su 
szaudymo ginklais; toje kariumenejo 
randasi pulkai moterių, susidedanti 
isz kėlu tukstaneziu, ginkluoti kar
dais ir szaudyklemis; vienas skyrius 
yra dalgiais ginkluotas.

Apart kariumenes Dahomey turi 
gana gerai sutaisytą administraciją. 
Karalu apsupa visa eile uredfninku, 
nesziojancziu įvairius vardus. loji 
valstija turi ir srfVo piningus. Vaisin
ga’žiame iszduoda įvairius vaisius, 
paimu aliejus yra gabianamas i ki
tus krasztus. Valdžia turi daug 
pelno isz muito savo priemariniuose 
miestuose, isz rinklavu ir padotku 
nuo savo padoiu, vienoj< didžiausiu 
szaltiniu pelno yra prek\ ba vergais, 
žydinti dar gilumoje Afrikos. <

Kas-met Dahomey‘os kariumene, 
su savo karalumi prieszakyje, daro 
didelę medžioklę ant kaimynystojo 
guhncziu žiamiu žmonių. Toji ka
riumene paprastai užpuola nakties 
laike isz nežinių ant negriszku kai
mu. Niekas negali tuomet iszsigelbe- 
tj: seniai ir kūdikiai buna nužudomi 
ant vietos, turtai iszplesziami ir nu‘- 
nesz.ami, kaimas sudeginamas i pele
nius. Kariumene sugryžta isz szi- 
tokiu keloniu visuomet apsikrovusi 
grobiais ir parsivaro po kelis tuk-
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stanczius vergu ir vergiu. O <7
Szitos razbaininkiszkos kolonos 

pavertė i pustynę visą szali. Pati 
karalyste, vietojo auginio skaidau# 
padonu, pasilieka sėdyba razbainin- 
ku, kurie patys taps grobiu (Irutes- 
nio prieszo, isznaikinę visą aplinką. 
Ant to vienok nepasibaigia baisinga 
garbe afrikoniszkes karalystes. JM 
turi baisią garbę už savo žmogisz- 
kas aukas (apieras). Atlikus gro
bimo kelones, tampa kelamos 
„szventes“, traukiaricziosios ne kar
tą po kelis menesius, laiko kuriu 
szimtai suimtiniu puola po aukiniu 
peilu, drąskomi i szmotelus susižve- 
rejusios gaujos, arba mirszta povalei, 
kankinami baisiausiais budais. Ku- ' 
ningai taria žmogžudystas už aukas, 
reikalingas del nuraminimo dvasiu, 
kurioms tokios kanczios žmoni* esą 
labai patinkanczios. Kada pirm kė
lu menesiu numirė karatus- Gleglo, 
ant jo grabo tape nužudyta 999 pa- j 
ežios, nekurie jo numylėtiniai ir į 
daugybe vergu.

Sziądien, kada Europa skelbia 
kryžiokystę priesz afrikiszk^ ver
gystę, kuomet kongresas Brusselyje 
tyrinėja tą dalyką, karalyste, gyve
nanti grobiu, žmogžudystėmis ir į 
prekyba vergu pirm visko turi būti 
suardyta. Prancūzija atliką tikrą 
pasiuntinystę civilizacijos, paėmusi 
karalystę Dahomey po savo ranka, 
nors žinoma czion pareis jai susi
remti su analais, kuriems ne tiek 
civilizacija, kiek prekyba, rupi Afri
koje.

Kepingo North Pino str. Haz
leton Pa.

TIKINTAS---- r25 et.

Jonas Patrzykowski
„Kosciuszko Hotel”

Užpraszau brolius lietuvius neuž- 
mirszti užeiti paš manę. Rasite pas 
manę meilingą priėmimą. Vynai, 
likieriai, alus, cigarai ir užkandžiai 
visada pas manę kuo no geriausi.
11 S. c.t.ud Str., WILKES-BABHE, 
Prięaz L. V. geleZinkOdvarl. |
—........... .... . ..... ■ ..

lafetu
Salun^s

Lietuviai eikite pas sąrą. Laikau 
salimą, kuriame gausite, iszsigerti 
szalto alaus, visokiu gerymu užsirū
kysite skanu cigarą.

Pranas Pakolka, :
6127 Main Mr-, ASHLEY, L)A.

ATSAKYMAI.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau del savęs mote- 

riszkes arba paezios — naszles 
arba ‘mergos nuo 25 iki 35 
metu senumo. Adresas mano 
tokia:’ S. Zuikis, Fort Lewis, 
Colorado. Co. B. Gth Infan
try.

— Pajieszkau taipogi savo 
draugo Vinco Zarneraiczio, 
gyvenusio pirma Phijadelphi- 
joje; kur jis yra tegul pats "ar 
kas kitas duoda man žinę.

K. D. isz Pittston Pa. Ta
vo gazieta visados aina ant 
no. 195 N. Main St. Vaktuo-1 
kie. r ■ - '

UM» Už Laitai 
nVIKNYBE LIETUVNIKU”

A- Pajaujis Plymouth $2,oo
K. Kovarskis South Str. Maria,,l,oo
K. Brushell. Tacoma „1,00
A. Alutis Burden „2,00
A. Savickas Heron Bay. „2,oo
J. Stoczkus Baltimore „2,bo
A. Vienbiskis Springvalley
K. Kilikevicz New York.

t

„2,oo

Ant naudos Draugystes Szv. 
Petro ir Povyio 19-tą dieną 
Gegužes meno (May) ant sales

Pajieszkau savo tikro brolo 
Jono -Brazai ežio, paeinanezio 
isz Kauno red. Gyvkalno para
pijos, pribuvo i Ameriką 1888 
m. Balandžio men. gyveno 
Scrantone. Kur dabar jis yra 
- praszau , duoti man žinią, o 
bus atlyginta ,po adresu;

Joseph Brazaitis 
750.’ Front st.

Philadelphia Pa.

Pajieszkau savo brolo Juo
zo Kostaucko, neseniai pribu
vusio isz Europos i Baltimofę; 
likos be piningu negalėjo at
važiuoti i pas manę; kada nu
leidau jam ant kelo piningus, 
tai, nemokedamaš angliszkos 
kalbos, nuvažiavo nežinau kur.

Mot. Rostauckas

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

La Salle, Detroit, Cleveland, Erie, Buffalo, Pittsburgh ,ir 
dar kitas vietas jeigu man'laiko iszteks. Jeigu kas notėtu su 
manim pasimatyti del pirkimo žiames del farmos (ukc^s), te
gul raszo pas manę i mano Office ir tegul atsiunezia aiszku 
adresą savo, numeri ir ulyczia, idant galecziau 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, jogei nori pirkti žia
mes tai noringai atvažiuos u juos aplankyti laike mano kelo
nes, pirm pargrinžimo namon. .. z

fjxstxyti po tolti u fulresii:

Paskutinis Pamokslas
Wiena Žemajcziu kunigą 

priesz smerti.
idant kas 

jusu ne apgautu .
( ' , .. y , , (Mork. Kill. 5.

Bet kas gal wisa warga ir pris
paudimu prigulenczej apsakiti. Wis 
taj kenczent, rejk dar mums už wiera 
katalikiszka nog wisu wiresnibju sĄvie* 
tiszku SzwentasBažnicze ir apserget nog 
jus wisokiu abgaulu ir iszkadu.

Dar didesnia, ne kajp su prlgawo- 
rajs, atsargu ma rejk su podpiskomis, 

, kuriu kartajs parsekiotojej wieros ka- 
* talikiszkos rejkalaun, norėdami kata-

žiames atskire ir twirtajs krasztajs už
dare sakidamas: „Iksziolqj atejsi, ir to
laus neženksi, it cze isztaszkisi pasike- 
luses wilnestawo“ (Job-. XXXVIII 11); 
tajp ligej ir swietiszka Ciesoriaus gali- 
be atskire nog dwasiszkos galibes Bo- 
piežiaus, ir padeja krasztus, kuris par- 
žinkt užginė sakidamas: „Atiduokite, 
kas ira Ciesoriaus, Ciesoriuy, o kas ira 
Diewo, Diewuy“ (Mat. XXII). Szejs 
žodžejs. Diewas wisus religios ir Bažni- 
ezios dajktus atskire nog swietiszku pa
rodiniu Ciesoriaus ir isz po jo waŲžios 
iszeme, liepdamas, dajktuose religios ir 
Bažniczios ne klausit Ciesoriaus, bet 
paties Diewa ir Jo Wietininka sziuose 
dajktuose,-Popiežiaus. Dėlto swietisz- 
kas vvi resni bes ant dajktu religios ir

119 W. Water Str., 'Milwaukee,, Wis.

Priceburg Lack. Co. Pa.

Pajieszkau savo pusbrolo 
Jurgio'J uszkaucko; 6 tas me
tas gyvena Amerikoje; pir- 
miatis buvo Wil kės-Barre’j e. 
Kur dabar jis yra — praszau 
mielu brolu, arba jo paties, 
duoti man žinę po adresu \

Afr. And. Gri*zkewiė\^
59 Style, Strn Manehe.ster^

England/

JK-as pareikalaus laikraszoziA 
Vienybes Lietuvniku 

O ne atsius pinigu norint už 
pusę metu, bus vienas numera 
nusiustas ant pažiūros, o dau- 
giaus ne; tas dalykas yra rei
kalingas del paredko.

Brolai Lietuviai! t • 5
Isz tikros szirdies vėlyju 

jums skaityti Liėtuviszkus 
laikraszezius ir kningas, kame 
nieko nėra prieszingo Katali
ku tikėjimui, del naudos dva- 
siszkos ir apszvidtimo proto.

Jusu brolis.
Kun: A. BUKBA •

Klebonas Lietu viszkos para
pijos Plymouth, Pa.

Kaur nog angliko samdyti© arklus? 
kad gali gauti© pas

Al ii(tueka.

1 Rūkykit ir cziulbkit Globe 
tabaką, nes tai yra geriauses.
----------------------- ------------------------—------------------------ -------- £--- r-—.

Katras Nori Užsirašą y t
„VIENYBE LIETUVNIKU''

Ir siųst pinigus už ję, tegul 
eina pas:

Baltimore, M. D. : Kazimiera 
“ Zelegiri.
Jersey City : J. Raszkauckas.
Chicago,'III.: ' Bartiomieju

Szpakewicze.
Grand Rapids Mich. Matijosziu

\ Bagdonawicze.
\ Ma n ano y biTY.: Juozas Milauc-

Į kas.
Mana noy Plank, Pa,: I. Czora- 

kawicze.
Nanticoke, Pa- Tamosziu But- 

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

dzewieziu.
Shenandoah, Pa.: Jona Bobina.

1 Waterburio, Con.: J. Danisewiczo.
Scranton, Pa.: J. Bajorajti.
Wilkes - Barre, Pa.: J. Czernika.
Pittsburg, Pa.: Winconta Rudžiu. 
Boston Mass. Fr. Kawalaucka.

—1 *   • - -- ---- - .

Arklu samditio del wysokiu reika-, 
in eikite pas

MltAUdKA.

t

- •. likams ant kakta užnert kilpa ant isz- 
niekinimą padęimu Szwentos Bažniczios 
ir pritraukimą prie cerkwes. Už taj 
nors ir laba j baugintu, grajždomis ko- 
ronemis, newalna ira wiernam katalikuj 
labjaus bijotis žmogaus, ne kajp Diewa, 
ir sunkiausis butu griekas apsižadet ant 
raszta iszpildit koki d arba, pricszinga 

i ' Diewuj ir Szvventaj Bažniczej.
Jau ne karta aprusintojej pakele 

del žmonių praszczioku czesne ir bau- 
kieta, duodami gert arielkos, ir walgit

paredimu Bažniczios netur nejokios 
waldžios nog Diewo ir j u prisakimaj 
apie dajktus religios ir Bažniczios netur 
jokios twirtibes. „Iki sziolej atejsi, ir 
tolaus neženksi, ir cze isztaszkisi pasi- 
keluses wilnes tawo.“ Tokiu prisakimu 
ir paredimu newalna katalikams pildit. 
O kas pilditu, tasaj dajktus Diewa ati
duodamas ne Diewuj, bet Ciesoriuj, už 
nepaklusnumą Diewuj pntpulditu sawo 
dusze. Iszemęs Bažnicze isz powal- 
džios ciesoriaus ir atidavvęs Popiežiuj,

mėsos, szlowindanii prie tam cerkvve 
ant pažeminimą Szwentos Bažniczios ir 
gundindami katalikus ing pagarbinima 
cerkwes.

Apie wiresnibes dwasiszkos 
ir s,wietiszkas.

Wieszpats Jėzus Sz wen tiems Apaszta- 
lams, po Popiežium stowintiems tare: 
„Kas jus paniekina, manę, paniekina; o 
kas manę paniekina, paniekina aną
kursay manę atsiuntė“ (Luc. X. 16.)

Kajp krasztaj mariu' isz m^pku 
sinilcziu, tajp Szwenta Bažnicze ira

•y „Kibkwiena duszia tegul bus paduo 
ta wiresnibems auksztiesnioms- Nes ne- 
ira vviresuibes, tiktay nuog Diewo: O 
kurios ira, nuog Diewo pastatitos. Ir 
dėlto, kas priesztarauja wiresnibey Die- 

*wo istatimuy priesztarauja. O kurie 
priesztai auja, patįs sau prapuolimą 
pelną“ (Rom, XIIII).

Wieszpats Diewas, Sutwertojas, 
’ Walditois ir Apwejzetois dangagus ir 
žiames, kajp danguje ant Aniolu ir 
Szwentuju padeja Galibes Kunigajk- 
sztistes; tajp ir ant žiames ant žmonių 
pastate wiresnibes dwasiszkas ir sv/ie- 
tiszkas, duodamas joins galibe ir wal- 
dže, idant walditu žmones, daritu paro
dinius, tejsibe ir suda ir užlajkitu pa
red k a.

Wieszpats Diewas Ciesoriams ir 
Karalams dawe ant swietiszku djijktu 
galibe ir waldžia. Bet kajp mares nog

iszsilpnu žmonių. Bet galibe Diewa 
menkomis smiltimis sutur wilnes mariu, 
o par sumnene silpna žmogaus ir sawo 
loska szwenta sutar, dajktuose wieros ir 
Bažniczios szwentos, wisas szio swieta 
g , 
szwenta mokėja krauji praliet ne wieni 
ricierej, kajp szw. Jurgis; bet ir silpnas 

: moteris, kajp szw. Felicita; ir bajlin- 
I gas mergajtes, kajp szw. Agnieszka; ir 

maži kudikej, kajp S. Melitonas. Kam 
Diewas skir garbes wajnika, tain duod 
drąsme, sila ir kantribe. Muczelninku 
wajnikas ira labaj brangus ir garbin
gas. „Asz troksztaneziam- duosiu do- 
wanay isz szaltinio giwo wandienio. 
Kas pargales, apturės tay, ir busiu jam 
Diewu, ir anas bus man Sunumi“ 
(Apoc. XXL 67). Ne gal tos garines 
patsaj žmogus saw imti ir jeszkoti, kad 
ne pasikeltu ing pujkibe ir nepražūtu

alibes ir peklos wartus. Už wiera

11 1
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par nekantribe. Bet kam Diewas duod :
už wiera ir Bažnicze kentet, tasay te
gul džiaugės ir tegul Diewuj isz wisps 
szirdies už tajp didže loska, žinodamas,
jog jo Diewas niekokiame warge ne y,
aplejs ir už trumpa warga ir sopuli duos 
jam amžina garbe Dangaus karalistej.

Apie paklusnumą ir wires- ■ . , J 
nibe Ciesoriui.

■ ■. . . W*1

„Atiduokite, kas iraj Ciesoriaus; o
: kas ira Diewo, Diewuj‘‘ (Mat. XXII-
2l)-

Swietiszkuose dajktuose wisa wal 
dže priguli ciesorių. Szwenta religia \ i
ir Bažnicze katalikiszka rejkalaun nog į
padonu paklusnumą tejsingiems ypaixu

j dimams swietiszku perdetiniu, netiktaj • y? 
del rustibes, bet ir del saužines (Rom.- v '
XIII. 5). — Ar mes turim butRosijos

I padonajs^ant amžių? Ant to gal atsakit 
Diewas ir wiraj mokiti, kurie geriaus ,
už manę giminiu, pro was iszmano. ‘jį
Bet wisi regit, jog dabar esame po wal- 
dže Rosi jos ir žinoma, jog po sze wal- 
dže papuolam už sawo griekus ir sawo 
tew,u nusideimus.

Dajktuose szwentos religios ir Baž
niczios katalikiszkos, liepe Diewas ka- -
talikams neklausit nej wiresnibju swie- 
tiszku, nej paties Ciesoriaus, nej Apasz- 
talo, nej Aniola isz dangaus, jej kitajp 
sakitu, ne kajp Popiežius. , Bet norint 
mes, arba Aniolas isz dangaus apsakitu ?
jums ewangelią, netą, kūrę jums apsa
kėme, tegul bus prakejktas“ (Galot.-
L 8). Nes ne Ciesoriuj, nej A'paszta- 1
luj, nej Anioluj ; bet wienam Popiežiuj
Wieszpats Diewas dawe wisa S. Bažni- ;
cze ir dwasiszka galibe jr prisakė kata- '
likams nesi bijot nej smerties atiduo
dant Diewuj, kas ira Diewo, sakidamas: r
„Nesibijokite tu, kurie užmusza kūną, į
o duszios negal užmuszti; bet labjaus 
bijokite to, kuris gal ir duszią ir kūną
pražūti pekloje/4 (Mat. X. 28). Į

Dėlto, wisi prisakimaj ir paredimaj
. Ciesoriaus ir swietiszku galibju, kurie M
ne prieszaj ira prisakimams Diewa ir

■ Szwentos Bažniczios katalikiszkos, taj- !
! pogi prigimtiems Diewa pared i mams ir į
i tejsibej, tiir būti wiernaj iszpilditi. Wi- j
Į si gi prisakimaj ir paredimaj swietiszku M
galibiu, kurie ira priesziugi prisaki- „ 
mams ir paredimams Diewa ir Bažni- 
ežios, gal be sunkaus grieka buii 
iszpilditajs; nes labjaus rejk bijotis 
Diewa, ne kajp žmogaus. „Iksziolej

r a
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stanczius vergu ir vergiu. O <7
Szitos razbaininkiszkos kolonos 

pavertė i pustynę visą szali. Pati 
karalyste, vietojo auginio skaidau# 
padonu, pasilieka sėdyba razbainin- 
ku, kurie patys taps grobiu (Irutes- 
nio prieszo, isznaikinę visą aplinką. 
Ant to vienok nepasibaigia baisinga 
garbe afrikoniszkes karalystes. JM 
turi baisią garbę už savo žmogisz- 
kas aukas (apieras). Atlikus gro
bimo kelones, tampa kelamos 
„szventes“, traukiaricziosios ne kar
tą po kelis menesius, laiko kuriu 
szimtai suimtiniu puola po aukiniu 
peilu, drąskomi i szmotelus susižve- 
rejusios gaujos, arba mirszta povalei, 
kankinami baisiausiais budais. Ku- ' 
ningai taria žmogžudystas už aukas, 
reikalingas del nuraminimo dvasiu, 
kurioms tokios kanczios žmoni* esą 
labai patinkanczios. Kada pirm kė
lu menesiu numirė karatus- Gleglo, 
ant jo grabo tape nužudyta 999 pa- j 
ežios, nekurie jo numylėtiniai ir į 
daugybe vergu.

Sziądien, kada Europa skelbia 
kryžiokystę priesz afrikiszk^ ver
gystę, kuomet kongresas Brusselyje 
tyrinėja tą dalyką, karalyste, gyve
nanti grobiu, žmogžudystėmis ir į 
prekyba vergu pirm visko turi būti 
suardyta. Prancūzija atliką tikrą 
pasiuntinystę civilizacijos, paėmusi 
karalystę Dahomey po savo ranka, 
nors žinoma czion pareis jai susi
remti su analais, kuriems ne tiek 
civilizacija, kiek prekyba, rupi Afri
koje.

Kepingo North Pino str. Haz
leton Pa.

TIKINTAS---- r25 et.

Jonas Patrzykowski
„Kosciuszko Hotel”

Užpraszau brolius lietuvius neuž- 
mirszti užeiti paš manę. Rasite pas 
manę meilingą priėmimą. Vynai, 
likieriai, alus, cigarai ir užkandžiai 
visada pas manę kuo no geriausi.
11 S. c.t.ud Str., WILKES-BABHE, 
Prięaz L. V. geleZinkOdvarl. |
—........... .... . ..... ■ ..

lafetu
Salun^s

Lietuviai eikite pas sąrą. Laikau 
salimą, kuriame gausite, iszsigerti 
szalto alaus, visokiu gerymu užsirū
kysite skanu cigarą.

Pranas Pakolka, :
6127 Main Mr-, ASHLEY, L)A.

ATSAKYMAI.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau del savęs mote- 

riszkes arba paezios — naszles 
arba ‘mergos nuo 25 iki 35 
metu senumo. Adresas mano 
tokia:’ S. Zuikis, Fort Lewis, 
Colorado. Co. B. Gth Infan
try.

— Pajieszkau taipogi savo 
draugo Vinco Zarneraiczio, 
gyvenusio pirma Phijadelphi- 
joje; kur jis yra tegul pats "ar 
kas kitas duoda man žinę.

K. D. isz Pittston Pa. Ta
vo gazieta visados aina ant 
no. 195 N. Main St. Vaktuo-1 
kie. r ■ - '

UM» Už Laitai 
nVIKNYBE LIETUVNIKU”

A- Pajaujis Plymouth $2,oo
K. Kovarskis South Str. Maria,,l,oo
K. Brushell. Tacoma „1,00
A. Alutis Burden „2,00
A. Savickas Heron Bay. „2,oo
J. Stoczkus Baltimore „2,bo
A. Vienbiskis Springvalley
K. Kilikevicz New York.

t

„2,oo

Ant naudos Draugystes Szv. 
Petro ir Povyio 19-tą dieną 
Gegužes meno (May) ant sales

Pajieszkau savo tikro brolo 
Jono -Brazai ežio, paeinanezio 
isz Kauno red. Gyvkalno para
pijos, pribuvo i Ameriką 1888 
m. Balandžio men. gyveno 
Scrantone. Kur dabar jis yra 
- praszau , duoti man žinią, o 
bus atlyginta ,po adresu;

Joseph Brazaitis 
750.’ Front st.

Philadelphia Pa.

Pajieszkau savo brolo Juo
zo Kostaucko, neseniai pribu
vusio isz Europos i Baltimofę; 
likos be piningu negalėjo at
važiuoti i pas manę; kada nu
leidau jam ant kelo piningus, 
tai, nemokedamaš angliszkos 
kalbos, nuvažiavo nežinau kur.

Mot. Rostauckas

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

La Salle, Detroit, Cleveland, Erie, Buffalo, Pittsburgh ,ir 
dar kitas vietas jeigu man'laiko iszteks. Jeigu kas notėtu su 
manim pasimatyti del pirkimo žiames del farmos (ukc^s), te
gul raszo pas manę i mano Office ir tegul atsiunezia aiszku 
adresą savo, numeri ir ulyczia, idant galecziau 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, jogei nori pirkti žia
mes tai noringai atvažiuos u juos aplankyti laike mano kelo
nes, pirm pargrinžimo namon. .. z

fjxstxyti po tolti u fulresii:

Paskutinis Pamokslas
Wiena Žemajcziu kunigą 

priesz smerti.
idant kas 

jusu ne apgautu .
( ' , .. y , , (Mork. Kill. 5.

Bet kas gal wisa warga ir pris
paudimu prigulenczej apsakiti. Wis 
taj kenczent, rejk dar mums už wiera 
katalikiszka nog wisu wiresnibju sĄvie* 
tiszku SzwentasBažnicze ir apserget nog 
jus wisokiu abgaulu ir iszkadu.

Dar didesnia, ne kajp su prlgawo- 
rajs, atsargu ma rejk su podpiskomis, 

, kuriu kartajs parsekiotojej wieros ka- 
* talikiszkos rejkalaun, norėdami kata-

žiames atskire ir twirtajs krasztajs už
dare sakidamas: „Iksziolqj atejsi, ir to
laus neženksi, it cze isztaszkisi pasike- 
luses wilnestawo“ (Job-. XXXVIII 11); 
tajp ligej ir swietiszka Ciesoriaus gali- 
be atskire nog dwasiszkos galibes Bo- 
piežiaus, ir padeja krasztus, kuris par- 
žinkt užginė sakidamas: „Atiduokite, 
kas ira Ciesoriaus, Ciesoriuy, o kas ira 
Diewo, Diewuy“ (Mat. XXII). Szejs 
žodžejs. Diewas wisus religios ir Bažni- 
ezios dajktus atskire nog swietiszku pa
rodiniu Ciesoriaus ir isz po jo waŲžios 
iszeme, liepdamas, dajktuose religios ir 
Bažniczios ne klausit Ciesoriaus, bet 
paties Diewa ir Jo Wietininka sziuose 
dajktuose,-Popiežiaus. Dėlto swietisz- 
kas vvi resni bes ant dajktu religios ir

119 W. Water Str., 'Milwaukee,, Wis.

Priceburg Lack. Co. Pa.

Pajieszkau savo pusbrolo 
Jurgio'J uszkaucko; 6 tas me
tas gyvena Amerikoje; pir- 
miatis buvo Wil kės-Barre’j e. 
Kur dabar jis yra — praszau 
mielu brolu, arba jo paties, 
duoti man žinę po adresu \

Afr. And. Gri*zkewiė\^
59 Style, Strn Manehe.ster^

England/

JK-as pareikalaus laikraszoziA 
Vienybes Lietuvniku 

O ne atsius pinigu norint už 
pusę metu, bus vienas numera 
nusiustas ant pažiūros, o dau- 
giaus ne; tas dalykas yra rei
kalingas del paredko.

Brolai Lietuviai! t • 5
Isz tikros szirdies vėlyju 

jums skaityti Liėtuviszkus 
laikraszezius ir kningas, kame 
nieko nėra prieszingo Katali
ku tikėjimui, del naudos dva- 
siszkos ir apszvidtimo proto.

Jusu brolis.
Kun: A. BUKBA •

Klebonas Lietu viszkos para
pijos Plymouth, Pa.

Kaur nog angliko samdyti© arklus? 
kad gali gauti© pas

Al ii(tueka.

1 Rūkykit ir cziulbkit Globe 
tabaką, nes tai yra geriauses.
----------------------- ------------------------—------------------------ -------- £--- r-—.

Katras Nori Užsirašą y t
„VIENYBE LIETUVNIKU''

Ir siųst pinigus už ję, tegul 
eina pas:

Baltimore, M. D. : Kazimiera 
“ Zelegiri.
Jersey City : J. Raszkauckas.
Chicago,'III.: ' Bartiomieju

Szpakewicze.
Grand Rapids Mich. Matijosziu

\ Bagdonawicze.
\ Ma n ano y biTY.: Juozas Milauc-

Į kas.
Mana noy Plank, Pa,: I. Czora- 

kawicze.
Nanticoke, Pa- Tamosziu But- 

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

dzewieziu.
Shenandoah, Pa.: Jona Bobina.

1 Waterburio, Con.: J. Danisewiczo.
Scranton, Pa.: J. Bajorajti.
Wilkes - Barre, Pa.: J. Czernika.
Pittsburg, Pa.: Winconta Rudžiu. 
Boston Mass. Fr. Kawalaucka.

—1 *   • - -- ---- - .

Arklu samditio del wysokiu reika-, 
in eikite pas

MltAUdKA.

t

- •. likams ant kakta užnert kilpa ant isz- 
niekinimą padęimu Szwentos Bažniczios 
ir pritraukimą prie cerkwes. Už taj 
nors ir laba j baugintu, grajždomis ko- 
ronemis, newalna ira wiernam katalikuj 
labjaus bijotis žmogaus, ne kajp Diewa, 
ir sunkiausis butu griekas apsižadet ant 
raszta iszpildit koki d arba, pricszinga 

i ' Diewuj ir Szvventaj Bažniczej.
Jau ne karta aprusintojej pakele 

del žmonių praszczioku czesne ir bau- 
kieta, duodami gert arielkos, ir walgit

paredimu Bažniczios netur nejokios 
waldžios nog Diewo ir j u prisakimaj 
apie dajktus religios ir Bažniczios netur 
jokios twirtibes. „Iki sziolej atejsi, ir 
tolaus neženksi, ir cze isztaszkisi pasi- 
keluses wilnes tawo.“ Tokiu prisakimu 
ir paredimu newalna katalikams pildit. 
O kas pilditu, tasaj dajktus Diewa ati
duodamas ne Diewuj, bet Ciesoriuj, už 
nepaklusnumą Diewuj pntpulditu sawo 
dusze. Iszemęs Bažnicze isz powal- 
džios ciesoriaus ir atidavvęs Popiežiuj,

mėsos, szlowindanii prie tam cerkvve 
ant pažeminimą Szwentos Bažniczios ir 
gundindami katalikus ing pagarbinima 
cerkwes.

Apie wiresnibes dwasiszkos 
ir s,wietiszkas.

Wieszpats Jėzus Sz wen tiems Apaszta- 
lams, po Popiežium stowintiems tare: 
„Kas jus paniekina, manę, paniekina; o 
kas manę paniekina, paniekina aną
kursay manę atsiuntė“ (Luc. X. 16.)

Kajp krasztaj mariu' isz m^pku 
sinilcziu, tajp Szwenta Bažnicze ira

•y „Kibkwiena duszia tegul bus paduo 
ta wiresnibems auksztiesnioms- Nes ne- 
ira vviresuibes, tiktay nuog Diewo: O 
kurios ira, nuog Diewo pastatitos. Ir 
dėlto, kas priesztarauja wiresnibey Die- 

*wo istatimuy priesztarauja. O kurie 
priesztai auja, patįs sau prapuolimą 
pelną“ (Rom, XIIII).

Wieszpats Diewas, Sutwertojas, 
’ Walditois ir Apwejzetois dangagus ir 
žiames, kajp danguje ant Aniolu ir 
Szwentuju padeja Galibes Kunigajk- 
sztistes; tajp ir ant žiames ant žmonių 
pastate wiresnibes dwasiszkas ir sv/ie- 
tiszkas, duodamas joins galibe ir wal- 
dže, idant walditu žmones, daritu paro
dinius, tejsibe ir suda ir užlajkitu pa
red k a.

Wieszpats Diewas Ciesoriams ir 
Karalams dawe ant swietiszku djijktu 
galibe ir waldžia. Bet kajp mares nog

iszsilpnu žmonių. Bet galibe Diewa 
menkomis smiltimis sutur wilnes mariu, 
o par sumnene silpna žmogaus ir sawo 
loska szwenta sutar, dajktuose wieros ir 
Bažniczios szwentos, wisas szio swieta 
g , 
szwenta mokėja krauji praliet ne wieni 
ricierej, kajp szw. Jurgis; bet ir silpnas 

: moteris, kajp szw. Felicita; ir bajlin- 
I gas mergajtes, kajp szw. Agnieszka; ir 

maži kudikej, kajp S. Melitonas. Kam 
Diewas skir garbes wajnika, tain duod 
drąsme, sila ir kantribe. Muczelninku 
wajnikas ira labaj brangus ir garbin
gas. „Asz troksztaneziam- duosiu do- 
wanay isz szaltinio giwo wandienio. 
Kas pargales, apturės tay, ir busiu jam 
Diewu, ir anas bus man Sunumi“ 
(Apoc. XXL 67). Ne gal tos garines 
patsaj žmogus saw imti ir jeszkoti, kad 
ne pasikeltu ing pujkibe ir nepražūtu

alibes ir peklos wartus. Už wiera

11 1
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par nekantribe. Bet kam Diewas duod :
už wiera ir Bažnicze kentet, tasay te
gul džiaugės ir tegul Diewuj isz wisps 
szirdies už tajp didže loska, žinodamas,
jog jo Diewas niekokiame warge ne y,
aplejs ir už trumpa warga ir sopuli duos 
jam amžina garbe Dangaus karalistej.

Apie paklusnumą ir wires- ■ . , J 
nibe Ciesoriui.

■ ■. . . W*1

„Atiduokite, kas iraj Ciesoriaus; o
: kas ira Diewo, Diewuj‘‘ (Mat. XXII-
2l)-

Swietiszkuose dajktuose wisa wal 
dže priguli ciesorių. Szwenta religia \ i
ir Bažnicze katalikiszka rejkalaun nog į
padonu paklusnumą tejsingiems ypaixu

j dimams swietiszku perdetiniu, netiktaj • y? 
del rustibes, bet ir del saužines (Rom.- v '
XIII. 5). — Ar mes turim butRosijos

I padonajs^ant amžių? Ant to gal atsakit 
Diewas ir wiraj mokiti, kurie geriaus ,
už manę giminiu, pro was iszmano. ‘jį
Bet wisi regit, jog dabar esame po wal- 
dže Rosi jos ir žinoma, jog po sze wal- 
dže papuolam už sawo griekus ir sawo 
tew,u nusideimus.

Dajktuose szwentos religios ir Baž
niczios katalikiszkos, liepe Diewas ka- -
talikams neklausit nej wiresnibju swie- 
tiszku, nej paties Ciesoriaus, nej Apasz- 
talo, nej Aniola isz dangaus, jej kitajp 
sakitu, ne kajp Popiežius. , Bet norint 
mes, arba Aniolas isz dangaus apsakitu ?
jums ewangelią, netą, kūrę jums apsa
kėme, tegul bus prakejktas“ (Galot.-
L 8). Nes ne Ciesoriuj, nej A'paszta- 1
luj, nej Anioluj ; bet wienam Popiežiuj
Wieszpats Diewas dawe wisa S. Bažni- ;
cze ir dwasiszka galibe jr prisakė kata- '
likams nesi bijot nej smerties atiduo
dant Diewuj, kas ira Diewo, sakidamas: r
„Nesibijokite tu, kurie užmusza kūną, į
o duszios negal užmuszti; bet labjaus 
bijokite to, kuris gal ir duszią ir kūną
pražūti pekloje/4 (Mat. X. 28). Į

Dėlto, wisi prisakimaj ir paredimaj
. Ciesoriaus ir swietiszku galibju, kurie M
ne prieszaj ira prisakimams Diewa ir

■ Szwentos Bažniczios katalikiszkos, taj- !
! pogi prigimtiems Diewa pared i mams ir į
i tejsibej, tiir būti wiernaj iszpilditi. Wi- j
Į si gi prisakimaj ir paredimaj swietiszku M
galibiu, kurie ira priesziugi prisaki- „ 
mams ir paredimams Diewa ir Bažni- 
ežios, gal be sunkaus grieka buii 
iszpilditajs; nes labjaus rejk bijotis 
Diewa, ne kajp žmogaus. „Iksziolej

r a
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atėjai^ ii ne ženksi, ir cze isztasz- 
kiši pasikehises wilnis tawo.“'

Tajp asz jus, wajkelej mano, mo
kinau par wisa giwenima; tajp ir wisi 
kunigaj wisados piokin.

Kad butumem darę pakuta ir pa- 
prowa, nebutu Diewas dalejdęs ant 
musų smarkios galibes maskoku, apėmu
siu nog musu katalikiszkas Uzkalas, 
zokanus, funduszius Bažniczios,' parse- 
kiojeneziu musu kunigus, wiskupus ir 
žmones wisokia stoną už' wiera kata- 
lįkiszka, pražudžiusiu wisus unijotus ir 
norineziu pražudima wisu ktataliku. 
Kad butumem darę pakuta ir paprowa, 
nebutu tarp musu nej cerkwiu, nej isz- 
kalu giįrdancziu justi kūdikius raugajs 
prawostawijos ir trucizna bediewistes: 
neturėtu tokios galibes bediewej, to
kios patukos wagej, girtuoklėj, palej- 
stuwej ir apgaudinetojej, tokio pris
paudimą kunigaj ir žmones už wiernas- 
ti Diewuj ir szwentaj Bažniczej. Kad 
butumem darę pakuta ir paprowa, pil
na tebebūtu garbes Diewa wisa žemaj- 
ežiu, lietuwbs ir gudu žeme, tebžidetu 
garbinga Lietuwa po senowej ir daugi 
be dusliu, papuolusiu 'par prawoslawi- 
je ing pragaru amžina, butu gawtises 
Dangaus karaliste.

Nėjkįt ing cbrkwe, nebūkit prie jo
kiu molebnu, nesiartinkit prie popu ir 
arkireju. Nelejskiti sawo jaunimenes 

. ing jokę draugiste su jaunesne prawos- 
lawna. Noduokit .sawiems wajkajns'

ritu ing csrkwe, tad juos suwi^u atim
kit iszucziliszczu. Mokikit juos skaj- 
tit ir suprast žemajtiszkaj katalikišzkas 
kningas. Sergekiteš nog- žemajtiszku 
kningu su azbuka drukawotu ir wiso- 

* kiu abrozelu, križiuku ir metalikū su 
sjp *

pawejkslajs ir parąszajs nekatalikisz- 
kajs. Rinkite ant sawęs starszinas, 
starostas ir sudžes wirus diewabajmin- 
gus, tejsingus,. protingus ir dransius 
Dedami^ parasza ant priga 

. worn, parwejzekit ar tajp parasziti ar 
tajp parasziti, kajp katalikams prider.

. Neiszduokit jokiu podpisku, pakol ne 
* fegesit, jbg jos ne prieszingas ira Die- 

wuj ir pared imams szwentos Bažniczios 
katalikiszkos. Dajktuose biewa bu 
kit wierni Diewuj *ir sg wen ta j Bažni 
czej katalikiszkaj, nesibijodami del 
Diewa ir wieros jokio warga,i(dpula ir 
smerezia. Užlajkikit ir platinkit szwen- 
ta btajwiste, padoribe ir Diewa baime.

v lenybe

wisados su jumis. Amen, ?
Dekawoju Tau, Wieszpatie Diewe 

isz wises szirdies mano, kad man pra- 
ilginaj paskutines dienas giwenima ir 
dawej sila ant paraszima szio pamokslą, 
kurs jau senej man ant szirdies gulėja. 
Dabar pasakiau parapijonams sawo 
wisa tejsibia. Tu, Wieszpatie Diewe, 
apszwiesk juos, idant suprastu, patwir- 
tink, idant užlajkitu. Duok mums wi
siems dwase tikros pakiltos ir gajlesia 
už griekus, idant patajsidami sawo gi- 

rwenima, užsipelnitumem tawo milą- 
szirdinga atlejdima kaltibiu, palengwi- 
nima tawo koroniu, ir iszganiina ainži- 
na Amen. *

Jusgi, mieli mano ’ 
. ing szirdi wisus mano žodžius,

wajkelej, imkit 
z kurius 

raszati guldamas ing graba ir sii bajine 
ant suda Diewa. Atlejskit man wisus 
mano nusiedeimus del m ę j les Diewa, 
kajp ir asz atlejdu wisiems tiems, kurie 
man nusideja. Dari kit paku ta ir pa
prowa 'giwenima, kurie czesa turit. 
Melskitės del manes iszczesliwa smercze, 
o po sinerties neužmirszkit mano du- 
szios maldose sawo. Su Diewu.
Tegul bus pagarbintas Jėzus Christus.

Xj ie t"CL vy s te.
J iik tu, lietuvyste, daug amžių miegojai, 
Tarytum aut juriu vilnyse siu bojai. 
Ir pragaiszti tavo regejo ne vienas, 
Nes amžiams prašlinkus baigęs tavo dienos. 
Nevien praszaliecziai tavę nesapnavo, 
Ir patys Lietuviai svetimraugą gavę, 
Pavirto i Lenkus, Vokieczius, Maskolius. 
Isz daugio ne vienas ir i szunies brolius: 
Juk būdams Lietuviu keike kalbą tavo;- 
Taip darant užmirszo, kad keik moezią savo. 
Jau sziądien Lietuviu daugybe pakirdo, ' 
Kurie belenkuojantfsav akis užkirto: 
Juos Lenkai, papeikę, už mulkius pastate 
Ir visuomi visur nuo savęs nukratė. į 
Ne viens jau Lietuvis apleidę lenkystę, ' 
(5 turtais ir darbais žadin lietuvystę. | 
Sziądien lietos vyrai inirszo krutėti, ' 
Kad savo tėvynę laiminga regeti, 
Kuri mus pagimdo, augino varguose, .
Su vilczia regėsiant vaikuczius džiaugsmuose. 
Lietuvos spind saule, jos vaikai suspranta ‘ 
Ir szalinas graitai nuo pragaro kranto, 
Kurs parengta del musu, kad veikiai iszmirti, 
O ir pasimirus vargu dar patirti.
Bet Dievas geriausias apszvieczia mus urnai: 
Lai pragaro skausmai isznyksta su durnais! 
Sziąlien lietuvyste tarp musu gyvuoja 
Ir ateitę savo laimingą rokuoja.
Kiek metu praleisim, iszaugs ji tarp musu 
Kurie isz Lietuvos ar busim isz Prusu,

Ir vieną tikt kalba skambės tarpe broliu, 
Nors vienas nuo kito gyvęsini per toli. 
Ai,/Dieve meilinga#, apszyiesk musu protus, 
Kur tik mes gyvenam per szios žiames plotus, 
O tu, lietuvyste, sukelk visus brolius! , 
Idhnt mus nebskriaustu nei Lenkas,' Maskolius! .

Tuoj laimę atrasim gaTse lietuvystes!
Susglauskim L kuopą, brolystę laikykim: 
Tu brolis, asz brolis tarp savęs tarykim! 
Nebūkim judosziais!. .' Lietuvą mylėkim 
Ir vis sutariiiią tarp savąs turėkim!
Tada lietuvyste iszduos vaisius gausius 
Ir prieszd stengimus isz ūmo užrauksim.

» • ! ' Lakūnas,

M kniiiniii mszas. . ,
Pro kapus praaidamas, keliauninkui sveikas, 
Atsimink, kad mirti ir tau ateis laikas. 
Apsidairyk tiktai, jau nerasi tūlo, 
Gyvenimas musu lygiai kaip ant siūlo.

Tankiai žydint žoles daigo nuszionauna; 
Taip Giltine žmogui, kai jis negalvoja, 
Tankiai netikėtai galvą nukapoja. 
Nei dienos, valandos nežinai mirimo, 
Taigi nuolat lenkkies-nuo prasiradimo! 
Drąsinus butu žalti, vis antyj turėti, 
Negu noridts kartą sunkiai nusidėti!

BROLIAMS.
Nenusimink, Lietuvi miels, 
Jeigu ta gauja atejviu 
Kalbą ir vierą nor iszpleSzt 
Musu brangiųjų sąn’teviu, 

įgavęs dvasią naują 
Ir stok drąsiai priesz gaują!

Žinok, brolau, vis taip nebus, . 
Teisybe vis ims virszu!
Ta gauja tai užmirszo. ...
Bet neužilgo ji pajus,

Nes per s z. vi esybes šylą 
Lietuviai vėlai kyla.

Tai žinęins daigts; ne tas virszui, 
Kur virszu tur isz prądžios, 
Bet tas tiktai, kuriam paskui 
Tenka valdymo vadžios.

Vadžias taa mumis mokslas duos 
Ir isz tamsybes iszvaduos.

Tik isitemykie gerai, 
Jog mokslas duoda šylą, 
*Jogiai per mokslą tikt tikrai 
Garbe tautu pakyla.

Priesz mokslą nėra stonu: 
Mužiku, negi jLonu.

Jieszkok-gi mokslo to, brolau, 
Padėsim mes tam darbe tau.
Vienybeh mokslas mus patrauks, 
Ant tikro kelio mus paszauks!

Nes darbas jo yra tiesa, 
Lygybe ir szvieša.

Tai sveiks, Lietuvi, broli niielš!
Paduok mums tavo ranką, 
Pažink tu mus, kaip mes tavę, i 
Kad mos juk brolai esamo:

Tavo nelaime - - mus nelaime, 
Tavo vargai — tai mus vargai.

nūs e,r
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i Lietuvniku
MILAUCKAS

Ant J^Jast Loyd Stru Shenundohįi..
Atydare twarta kūrėm taikia ge

rus arklus del samdinio wisada.

Naudynga žinie
/>/</: 'LIETU WNIKU.

, f
M. MOCKlUSWICZE, pargabeno isz, užmatea 

wysokiu Lietuwyflzku knigu, kajpo taj: l.liato- 
lyvz.nu, B ijkinin, Mokslyaz.ku, su gražioms daj- 
n rtle.nuj o ir su sz.we'ntajs skajtimajs, Malda-kni- 
giu, o parduoda suwysaj už maža prekių. Kas 
nuryt žinot knigu wardus ir ju prekia, raezikit 
gromatair indekit markiu už du centus, ant tokio 
adriso:

-----------------------   ------------------------------------------------------- ----- -------------—ih .... 
' u

linksmi skajtimaj.................. o40,c.
21. ) KALENDORIUS ant

1889 meto ,, „ „ „
22. ] KALENDORIUS

1890 metu ,, ,,
23. ) Tulmuda židu

„ o25 c. 
ant
u

10 et.

o o
26.) G i wen imas 

1 jibro u u

n *
Benedikto

et.

et,

M. MovkllX,
54. Detroit Mich.

Knigos pargabentos 
i^z užmarės, o kiiros 
randasy krautu wėj e 
knigu Juozapo Pauk- 
SZCzio, PLYMOUTH, PA.,

1.) AUKSO ALTORUS, arba 
SZALTINIS 
nuo $2,2t

2 A RUNAS

,, ■ 4 U

nas ^mt 
smerties “ „ „ „ # 65

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

29. ) Giwenimaj szwėntuju
ant wisu metu kežuos dienos pir-' 
ma dalis .80 et., Antra dalis 80 c. 
pirma dalis ,, ,,

et.

et.

80 et.

25

ALTORUS, 
dangiszku

iki $5,50 et.
ir .naujės

n n n

n

b

et.

et. 
et. 
et.

10 et.
10 et. y

ap/arytas.......... ..... ..............$2,75 c.
3.) Toke jau kn. pratesniu 

apdaru...................... ... $2. 25,c.
' 4.) GARBE DIEWUJ 

ant auksztibes pujkej apdarita 
su kabute............................... $2,oo

o25 c.

$ 1, 65 c.
dk) SZALTINIS DIE- 

WISZKOS loskos arba wydu- 
tinis AUKSO AUTOBUS 
pujkej apdąrita su kabute $1, 50

8.) Pradže mokslo arba 
Elenon torius lietu wyszkas su

taus ,, ,, ,,
31 1 Garsas ape bajsibe Die-

wo sūdo ,, ,, ,, 50
32. ) Jėzau mano atpirktojau 5
33. ) Kalinis Diewiszkas
34. ) Die was mano ir wyskas 

mano
35. ) Girtibe
36. ) APLANK’MAS SS.

SAKRAMENTO..................
37. ) Ižguldimas L1TAN1OS

SZ. MARAUDS P......................o25 e
38. ) PAWE.IKSLAS 1ZGA-

NITOJAUS su pujke maldele
39. ) SZ. PANA MARYJA

Szidlawos su maldele..............
40. ) PAWE.IKSLAS SZ. P.

MARYJOS su maldele..........

oo

ob

Oi) C

su maldelėm po penkis centus.

Knlngos

V.) III STORU E SENO ir 
Naujo ižstatimo su abrpzeleis o25

10. ) historije seno įstatymo o50
11. ) 150 PSALMU DOWI

1)0 karalaus pawy.dalo kantyez- 
ku ir te j p d y deles. ......... o75

12. ) MENUO Szwencziausioi

e

c

1.) Historije gražios Katrukos ir jos wysokl atsy. 
tykiinaj ,, ,, „ ,, ,, 10 et.

!}.) SumyszyinaB arba bajine tūry dydeles akis 
Tykra tejsybe i«z Su walk u guberniji h 15 et. 

Konstytucyje del darbininku ,, 10 et.
ihstorije apie grąžą Magelona, duktejy kara- 

40 et. 
50 et. 
0 et.

do

•i.)

- 13.) Pokilis Szventuju . . .. o2(l c.
Marijos Panos............  30 et.

.14.) IZGULDIMAS meti
nių szwentiu laba j naudinga 
knigele............ į........... .  o2$ c.

15. ) GIWENIMAS SZW.
MARYJOSP............ .. 1 o30e.

16. ) WADOWAS in Daugu. o50 c
17. ) Stebuklai Dievo Szv. Sakra

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

Kataliku ........................... .. o75 c.

5.)
(i.)

apie

kūno ir duszios apie lutery ir 
KALWINA............ ..

20.) PALANGES JUZE,

SZTORNIKAJ
Jago rejkąlaujete in sawo 

KRAUTUWE (KROMA) 
dajktu in sztora tada pirkite pas

Williamson^ Jr Wallaco 
210 East Market Str. 

WILKES-BARRE PAi
Tenaj galima 

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

DYDELYS KROMAS!

‘Turaistag Goods”/
—Wysokiu dajktu kajpo taj:
marszkiniu

w
679 Milwaukee Ave.

, Chicago, III.
• jr

Paduodu det žines wysu lietu- 
wvszku Draugistiu kad mano krau- 
tuweje randasy wysoki dajktaj koki

Slominskiene

wylnoniu 
audekliniu

panczeku /
petneszu

wysokiu dajktu kokiu tik žmoguj frlrejke.
Klausyte pas-----

Chas. CASPER & Son
103 NORTHAMPTON Str.

Wilkes-Barre, Pa.

Tykras Lietuwyszkas

už pyge prekia, tejposgi norėdami

„ 9I.O0., 
del pnjkiu

,, ., $l,(Xį.
Duktery Filypo 
„ ,, 50 et.

pynigus nusiunst in Euro- 
rpa ir in .kitas dalys §wie.to, 

atsyszaukite pas:

Joną Mieldaži
Shenandoah, Pa.,

Karūnos sų patronu draugistes

Ženklaj ant krutinės (szar- 
fos.)

K wietkos
Paikos del marszol-

ka nopigause. Apsteluotus dajktus

ro. Per septiniolika metu tuo tiktaj 
esu užsyemus ir wysos draugistes del 
kuriu dyrinu wysokius dajktus mano 
darbo ne pejke.

W. Slominskiene,
i

»

LIETUWYSZKAS

50 et.

$1,50 et.

1,00

lauš isz. Neapolo ir apie Petra karejwi 
UZeyutanawik ant to geraj ,, 
Ataytikimaj ant žiames ir wand

7. ) Du pujkuo aprasz.ymaj apie nedory
ir piktą augynimą wajku ,,

8. ) J'ujkuB apraaz.ymas apie Lietuvą 
D.) Namelis pustelniko paraaz.ytas

Lietuwniku ,, ,,
10. ) Apieka Diewo ,,
11. ) Senowea apYaszymas

Karejwio ,, ,,
12. ) Juozapa, Koniuszewskis arba kankinimas

Uni jotu po w ai iže maskolaus ,,
13. ) Kalendorius hu pasakoms ir dajnoms
1 L) Szwicsa Diewo ,, ,, ,, ,,
15.) Rinalda Rinaldinas ,, ,, „
10.) Dąjnos isz wysur surinktos 4, ,
17. ) Nedorybes Rymo Ciesorių, hiatorije isz lajko

ponawojimo Nerono ,, ,, ,, 80 et.
18. ) l’tijkus aprasz.ymaj tikru atsytikimu isz < ze-

bu wajnos 18(W metu ,, ,, „ 40 et.
19. ) Witasir Korynna hietorije iez lajko perse

kiojimo Bažnycz.ios S. per Deokiecijana 95 et.
20. ) Jliatdrije iaz lajko Francuzkoe wajnos Afri

koj ,, ,, ,, ,, .JO et.
21. ) Prawadnikae angelekoe kalbos neabdar. $1,00

o abdarytas ,, „ $1,25.
22. ) Jurgis Miioslawflkifl ,, ,, 80 et.

( 23.) Boleelawwj arba antra dalis Genowefoe 30 et.

Alus, visokie gerymai ir geriausi 
/arai. Parduodu taipogi

ir siuneziu piningus i visas 
svieto kuo pigiausiai.

lai va
lai v t? 
dalis

b

1

....IW<

ant kuriu grajina tieze pasam- 
dily muzykantaj.

st. Hamanaucka
Luzerne Borough, Pa.,

i



14 Vienibe I

Lietuwiszkas ir Lenkiszkas k r o m a s

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

sgimesu wysokiu Kumpiu, Deszrelu rukitu, Cukraus, Kawos, 
Arbatos ir wysko ko tik gera gaspadine' rejkalauje, tcjsynga 
woga ir ka pigiause parduoda. Tejposgi wysokiu cejkiu Zie- 
goriu irziegorelu ir wysko, ko tik rejkataujesy.

CYGARAJ! TABAKAS! tu ne giriu, ale patis rukito 
jej pasakisite kad dūmelis gardus. * • Jr ’
Ne užmirszkite kad to wysko gausite pas mane*

tdgr*Galinia tejpos-gl pas mane gautie pirkt «zipkorcziu an 
pujkeusiu ir grejczeusiu akrotu. Pabandikite pyi^ma a£ejtie 
pas mane pakolej ejsyte pas koki amerykona.

Charles Radziewicziu,
SHENANDOAH, PA

' ....... • "" . .---- 1 ' ---- j---- !-----  

. Lieluwysikas ir lenkiszkas
R O IVT

J. MXJKSZTIS’
.................. ■■■■—■ > ■ ■ ~ ” Ij8ū] įC ~ A —— .y į 

w r 'j • > •

Agentas Lietuwiszkas ir Lankiszkas

Ant. wysu Kiniu Mariomys Ka no pigeuse Izrzįį
Jtf^-Prusyszkajs gereusejs akrotajs. Sun/ 
oze pynigus in wySas szalis swieto, o' tem
pos-gi ir iszmajno kajpo maskoliszkus, 
prusiszkus, austryjokiszkus, Franeuzysz-

' kus ir 1.1. 1
---------- . y

(GKQCERYS)
b z w i e’ž i u T a w o r u.

Teipo gi parduoda Szipkortes ing 
vysas dalis svieto, ant greieziausiu ir 
drucziausiu AKROTU.

Iszmaino visokius piningus .o ir nu- 
siuncze ing uzmare tiesiok in namus 
greit ir pigej. - ,

Cziene Szipkorcziu.
Isz Europos i A m e r y k a.
Isz Liverpool, Glasgow, Queenstown, Belfast, London .. $19.00 
Isz Hamburg, Amsterdam. Rotterdam, Havre or Bremen .. $22.50 
Ant gerausu akrotu isz Bremen in New yorka. .$26.00

Tom. Butkiewicziu,
5 Broadway, Nanticoke, Pa.

Isz Antwerpo in New yorka..............................  $22.50
Isz Antwerpo in Piiiladelpiiie. i.......... $21.00
Isz Bremo in Baltimore. .....................................  .$23.00
, '------------------------io-------------- - ---------

Isz Amerykos in Europa.
Isz New Yorko in Bremen..................  $26.00
Isz PiiiLADELFiiios in Hamburgą............ ...............$22.00
Isz New Yorko in Antwerp a..................................$22.00 ’
Isz Baltimores in Brem a ....... /.......... . ............$22.50

IIENBY UEES & CO.
Pigiause vieta visame mieste ant pirkimo drapanų del 

vyru, vaiki/u ir vaiku, dėlto kad jie visi| tavorą perkiį ne ant 
bargo tiktai už piningus.

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

, Geri maininęi czebatai už ’ * 125 ct.
Pora dailu szventadieniniu czebatu5 150.
Czeverykąi po 125, 150, ,175, ir 200.

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

Ateikite ir pamegykite, o busite kantanti, tiktai ne pamyrszkite n.u- 
mero.

Henry Lees.
‘ 25 — 27. MAI'N Str., PLYMOUTH, PA.,

„-/u

Isz New Yorko in Liverpool, Glasgow, Belfast, London.. . .$19.00

Lankiszkos knigos 
maldų, pargabentos 
isz užmarės.
1. ) Westchnienie duszypobo^ 
žnej. zbiėr nabožeiistw i pieš- 
ni z przydaniem Drogi krzyžo- 
wej, Gorzkich žali i psalmėw

............... 1,50 ct.
2. ) Glos synogarlicy, na pusty • 
ni šwiata tego jęczącej, t. j na: 
božne dušzy chrzešciaiiskiejrož-

myšlanie..............  1,40 ct.
3. ) Zloty Oltarz czyli zbiėr
nabožeristw dla chrzešcian i 
katol i k6 w ............ 1.30\t.
4. ) Oltarzyk cžyli zbidr nab/>:
ženstwa dla mlodziežy katoljc- 
kiej.............................. 70 ct.
5. ) Wyborek nabozeiistwa dla 
mlodziežy katolickiej. . 50 ct.
6. ) Maly zloty oltarzyk dla
pobožpych dzieci katolickich 
................................ . .... 45 ct.

t

. 5



Lietuvniku

Serialises
I

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

szimta ant metu. , '
Lletnwynzkaj, Lenkiezkaj ir Ungarekaj gall Biijnyezneket, ba prilaiko tam tikrus žmonis.

Ne užmirszkite ipacz tie ka giwenate arti to miesto.

Wilkes-Barre Deposit Savings BANK.

visokiu valgomu daigiu, kumpiu, miltu, cdkriauK 
arbatos, kavos ir visko, kas tikt užlaikyme gyvas
ties reikalinga. Taipogi parsiduoda czebatai, cze- 
verykai, marškiniai ir visokie kiti daigiai. A iskas 
pigiausiai ir didžiausiame pasirinkime.

Plymouth’e ir Edwarsville, Pa.

------- .     —-T — — —

Simonas Scharlin, 
JCjįr-Fabrykantas UZEJGA

! Dėt LIETUVNIKU Ras
S. 2F©,-a.2s:s25tl
'KINGSTON, PA,

1 )el wuostimo (zaziwoiino.) Pamegikit 
wiena karta pirkt nog jo, taj potam 
niekur kitur ne jeszkesyt.
110 Division Str. Neto York.

AGENTAS no suwamu
—:- - - - -  Maszynu - - - - - - - - -

o tejpos-gi už asekurawoje NAMUS ir wysoklus 
DA.JKTUS no ugnies

GEO. GWILLIAM, agoiiks.
MAIN Str. Plymouth, Pa

UŽEJGA gereuse del Liktu- 
wniku pas

Juozą Zablacka
MAHANOY CITY ■ PA.

Randasy gera ARIELKA, 
ALUS ir wysoki Likierej, o 
tejpos-gi CYGARAJ pujkus

Jago szicze atkelau i

•ielku wysokiu,
Alaus gardaus.

Wino wysokio,

mėlis te j p swejkas kad gido 
kosulį.

03

g?.
S*

Į

Polski, Slovenski i Litewski
cn

~ 2
v
p \a
g V
M 5'e

* -g 4
S3 .Tų'

' 40 Canal Str., — 34 Greenwich Str.,

Wilkes-Barre

rio isz czisto jawo daritu
ntnwa

IDidLžieccisiEis ir puikiausias
.1 /?■ -u .. \

Motelis Wilkes-Barre’je, po vardu
* ' \

107 South Side Public Square, prieszai Courts. \
< \ ’ \

Lietuviai, būdami szitame mieste, neužmirszkite ateiti, nes tai yra 
geriausia užeiga ir gražiausia vieta visame miesto Wilkes-Barriu.

Wiraj ’ duodam jum žine, kad mias parduodam Szifkortes, ant wysu 
pacztawu Szifu, u£ pigeuse preke, sunczem pynigus, katruos jusu priete- 
leb gali gaut in 15 dienu, ihusu kantoro galite susyszneket lietu.wyszkaj 
ir lankisžkaj, atejkite ir matikite, kad mias per 20 metu, su kožnu/apsyej- 
name tejsyngaj ir grąže j, megi k i te o nesygajlesyte.- Tejpos-gi parduo
dam tikietus ant wysu geležiniu kėlu Ainerykc ir Europoje.

KANTORAS MUSU HAMBURGE IRA TOKIS
• S. I. Ilerschinaun, Teilfeld Str. No. 7-8.



V ienybe

A AT. PAJAUIS

J o n a s' J . B b b i n ;
Agentas no szifkorcziu

Wyskas tejsyngaj cjna
.Ne užmirszkite

ANTANAS PAJAUIS
128 ir 130 Main str. PLYMOUTH Pa,

kejs taworajsdel z.iwnasties, tejp- 
• no geriause, parsiduoda jiigej ir 

maldų

Knigos Ma! du ir
ZEsZi tclrios

Kokiu tiktaj noryte kniiįu 
ar taj maldų ar kitokiu taj 
szaukites tiesiok pas I\. Zale- 
giri, AV. ,:?/.? JI (mover Street, 
JJaltiviore, M. J). Ira taj ge
ras ir tejsyngas wiras ir dyde- 
lys prietelis Lietuwniku.

įt-įcSztaj brolejj
Jago norite geros trajankbs 

gauį arba užsyrukit kwepenti 
cygara, taj ejkite tiesiog pas:

Winceiita Bobina
Ant Coal ir Jordan ulicziu,

SHENANDOAH, PA.,
J is ira tykras Lietu wnikas ir tej

syngas žmogus.

Neužniyrszkite kad mano namas 
Main Numeras 132 szale paczto.

Andriejus Stankevyczius,
Uždėjo didelę krautuvę vįsokiu naminiu daiktu, kai] 

Stalu, kėdžių, lovų
Taipogi turi didelę krautuvę gražiu ir

LAJWU isz wysu 
alų nusiut pynygus in Europa tiesiog

> Taip yra įtaisyta jog gali. spausdinti
,darbų jos priguli, yra LOCNOS MASŽ^FOS, LITARU
► ‘visokiu didele daugybe, drukatojasi apart

„Vienybes Lietftvniku,” 
visokios konstitucijos, kningos dėl drau- 
gyscziu, apgarsinimai, tykietai gromatos, 

kvieczianczios ant veselijos ir 1.1. ;
-------- Visokiose kalbose, kaipo tai: --------- < 

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

cuziszkai ir 1.1.

Parduodu szifkortes ant pujkiausiu ir drucziausi 
žalu EUROPOS. Ir tejpos 
ing namus.

Prietaru lajkau dydely , liROAJA su wysokejs walgomajs dajktajs, 
ka tik namuose geraj gaspadynej pryrejke, ir su tuo nesygiriu: ba kožnas 
žino. Darbiniu drabužiu ir wysokiu marszkiniu; žodžiu kalbnt wysko ga
lima gaut, . ,

Vienybes Lietuvniku
132 ZMCslIzx Street 

SCST—PLYMOUTH, PA.—

. Laikau gerų, alų, cigarus ir 
geriausius gėry mus. Kas 
kartų, atsilankys pas manę, 
tas tikrai neeis pas kitų.-

Vincas Szmerauckas, 
PRIVEDU RO, PA.

Lietuviszkas Dziegornikas,
Pardavinėja pigiau už.visus, viso

kius auksinius ir sidabrinius daiktus, 
kaipo tai: Dziegorelus, Lenciugelus, 
Žiedus, Špilkas, Revolverius ir t. t. 
Ir pjijimu visokius dziegorius ir 
žiedus taisyti už labai mažų prekę, o 
kartais ir'už dykų. Pakol eisite pas 
ųvetimgenczius, ateikite pas manę: 
Kur viskų geriau ir pigiau galite pirkt

Juoz. Roblauckas, 
Centre Ace. SlidžiosHnoh namuose,

IMyinotith, Penn’a.

G-r aJoTA
ir visokiu daiktu atsitikime sinerties. jCzLA

Užsijima pagrabais už pigiasni ne kad kiti užmokesti. Delto-gi, jei 
gu kam prireiks ko, ateikite pas savo viengenti, ku/is gerinus ir rupestin 
giaus yiskų atliks del justi, ne kad svetimgeneziai.

And: Stankevyczius,
Ant Main ulyczios, SII JJNANa I)( t A JI J>A.

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

Tejpos gi randaay dydele zopostls wysokiu pynlngu del iszmajnimo, kajpo taj: Kusyjos rub 
um, Prtisyszkos markos, Austryjokiszki ui'ldenaj, Frąncuzyszkl frankaj Ir t. t.

Jago katras atsyweža isz užmarės l’YN INGUS, ttios tejpos-gl permajnau ant amorykantsku.
Suuczu pyningus in wyeas dalis swleto tlesog In namus.

O tejposgi ižduodu SZIFKORTES ant wysu linijų ant pujkeusu ir 
druczeusu LAJ\VU.

Pirmulinis Lietuwiszkas Kromas,
(iroceries) PITTSTONE, pri pi klitas wyso' 
gi ir drapanos del darbi ninku, wyskas ko
tejsingaj, •- primenu ir taj joge j parduodu Abrozus.szw., knigas 

ir historijų; o tejpgi szifkortes ant geriausiu ir druciausiu lajwu. 
Tiktaj ne užmirszkite,kad tan wyska gausyte: pas A. TEPLUSZI.
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