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Vienybe $

monitorius „Vienybes Lietuvininku“ v
gaima per musu redakciją „Varpą“ 
su.prisiuntimu už 1 dorei, ant metu, 
„$zviesą“ su prisiuntimu už 30 et. 
„Ūkininką- su prisiuntimu už 1 d.

Plymouth Pa., 20
kas iszj Shenandoah, apraszi- 
neditmas laikraszt^įe ,,Polak 

szcziojimą dienos paminėjimo 
konstitucijos 3 Gegužes,. labai 
gailystauja, kad lictuviszkos , iszsižadeli musu brolystes, nes 
draugystes tame mieste nepri-jmums toji brolysta jau iki 
eme jokio dalyvumo szi-met,gyvapi kaului daedo.
toie lenku isžkilmeie, nežiu-Į Nesutramdys tą atsiskyri- 

lenku iną nei ževernojimai musu ha- 
', nuo mieszci-tuju gudragalviu, kurie 

I • r • 1 •• • » •

rint nei ant raginimu Kitur

alnbono. mokiu. Pa
litvi- i „

Užsidegė Neilson 
spąr- anglek ašy klos, \ žiamutines

nu“ del 

ninkai visur stumia nuo savęs 
tą „lenkiszką“ apieką, kaip 
koki baubą, o tąsai baubas 
vis lenda jiems, kaip kokia 
smala, nepraszytai i akis. Ar 
ilgai toji „apieka“ trauksis? 
Spriandžiant pagal visuotiną 
krutumą lietuviu — jos gyve
nimas neturi būti ilgas - žino 
nes susipranta ir ne vienas, len

au akis savo, 
laikas, kada 

„brolus“

dęs, atidarė 
Netruks ateit 
lietuviai privers tuos 

srovę; negelbės nei tamsybes Ugnis įsigavo i kasyklas nuo

patalą. Dabar policijoje ir 
tavp žandaru pasklido tokią 
nuomone, kad Toleikis vaik- 
szczioja su piktai dvasia dėlto, 
kad -dasižinojo 'maskolu pas
laptingus prisakus.

Pas inus, Žiamaitijoje, szi- 
met pavasaris labai gražus, 
sziltas ir po truputi lytingas. 
Rugiai labai puikiai iszrodo, 
medžiai jau sprogsta ir pievos

darbuojasi laukuose.

>maskole stygavojo vienam 
Indianapolo reporteriui, kad 
visi apraszymai Kennano apie 

esą perdėti ir neteisingi. Pasi
rodo, kad toji- „kuningaiksz- 
ežiute“ yra agentu Maskolijos.

— Brazilija. Telegramas 
pranesza žinias, jogei pasikė
lus maisztui provincijoje Pu
erto Alegre kariauna pristojo 
prie maisztininku szono. Mai
sztas vieszpatauja ir provinci-

— Maskolija. Dideli ma
nevrai bus dafomi szią vasarą 
vakarinėje pariibežeje. Ka
riaunos busę sutrauktos isz 
Lenkijos, Lietuvos, Odessos, 
C Įtarkavo ir Maskavos. Gene- 

l iausiu vadovu. Visi geležiu- 
kelai busę paduoti po milita- 
riszka kontrole.

— Vokietija. Anti-sęmi- 
tiszkas susirinkimas buvo lai-

kti ant gaivu lietuvininku szi

Isz Lietuvos.
- petnyczios nakti.

— Akt Varmei. Dai liai ka-

lekk-a bėdzie,
V V '

za* zar<
kiajs „z 
i paežiai 
kurie m
nams lenkams ant savo spran- pakus); tarp tu kningu buvo pakėlimo mokesties.
do, kurie nori ir stengiasi lie- idaugumas maldakningiu, ka- Į — kouAaaos loterijos kom- 
tuviszkai gyvęfi ir nenori * tu- lendoriu ir laikraszczio ,, 
reti su lenkais joki i reikalu. paS“. . Man teko matyti

isz Prosu paėmė maskolai du kstancziai darbininku, dirbau- 
kartu daug kningu (5 pakus ežiu geležiniuose pakrikuose,

kur sąnarys parlamento Son
nenberg buvo vyriausiu kal
bėtoju. Maisztas pakilo tarp 
anti-semistu ir socijalistu -įr 
policija susirinkimą uždare. 
Keletą asabu surasžtavotą.

atsakymo

gavimo naujo char- 
apsiimdama milijoną 

tur • but jau yra, kad nei vie- cztos; szirdi skauda bežiūrint, dorelu iszmoketi, jeigu tik vėl 
na draugyste neprisidėjo prie kaip nelabi maskolai siunezia butu pavelyta jai žmones ap-

džia dar
Maskolijai 
ino kontribucijos ? maskolams 
už paskutinę karę. M. Nelidof, 
m asko 1 isz k asis a m basador i us 
Konstantinopolyje, ąsztriai 
reikalauia nuo Turkijos isz-

nauje karė.
te.-ą ir nežiūrint dar ant asz- i ^Vilnių, 
traus paliepimo Lenarkievi- kningu,

Vienas neszikas: gaus naujo charterio. 
Toleikis, kuri pernai — Užsidegus gazui j 
beneszant — bet tai (netoli Wilkes-Barre) angle- 

visokie puslenkiu ir puslietu-i ne tik lietuviszkas, ale ir so-1 kasyklose, 28 žmones gavo 
viu gudragalviai apie „zgadą“ cijalistiszkas kningas kitokio- galą. •, 
su „palukais“, —atsitikimai se kalbose, buvo nuspriąstasĮ — Žinomasis . Plymouthb 
kasdieninio gyvenimo aiszkiai, „po vycoczaiszeniu povelieni- lenkiszkas maisztininkas Wil- 
parodo, l<ad tosios sądaros ju“ ant iszvežimo i Tomsko czewski likosi ikisztas ant 6

pininguoeziu ir straikuojan- 
ežiu darbininku yra daromos. 
Darbininkai tikisi laimėti.

apsigyvenimo, 
gali Tinti. Mes būtume daug vienok Toleikis, kaipo gudrus 
dekingia'sni tiems' ponams, žiamaitis, dasižinojo apie toki

ne-

' . . . . .tiems' poliams, žiamaitis, dasižinojo apie toki 
jie iszsižadetu nusprendimą, nors tasai didu- 

savo apįcKos ant mus ir pa- Jeje paslaptoįe buvo laikomas, 
liktu mus sau patiems apie ir iszkure. nakties viduryje i 
savę apiekavotiesi. . 'Lietuvi- Ameriką. . Ant rytojaus ate-

menesiu i kalėjimą. Jo lau
kia dar keletas pro v u.

— Tula maskole, keįaujan-

tieiiė auglininkai Bilbao -dis- 
trikte tampa labai nekantrus. 
Užsinesza labai ant maiszto. 
Pulkai žandaru ir kareiviu ser-

i >
gi namus darbdaviu. Nusida
vė jau kelatas kruvinu musz- 
tvirfu.

galiszow, laiko didesniuose 
miestuose praneszimus.

— Afrika. Neseniai dasi- 
žinota apie, sekanti baisingą 

Toji atsitikimą viduryje Afrikos.



Lietuvniku 3
Kapitonas de Musy, vadovas 
vienos prancąziszkos stotes 
apygardoje Kongo, iszairuosze 
gruodžio men. su dvylika eu- 
ropiecziu ir daugelu tąlkinin- 
ku negru priesz kelanczius 
maisztą Salangoi‘us. Didžiau- 
šiame kieme Salangoiu nusi 
davė musztyne, laike kurios | 
visi talkininkai — negrai pa
bėgo. Kapitonas de Musy su 
dvylika kareiviu, atsidūręs 
tarpe skaitlingu prieszu, ka-
riavo milžiniszkai, pakol visi 
krito. Po smert suede juos.... 
Atsitikimas szi tas nusidavo 
3 d. Sausio. ' - '

Medicina ir Valstija.
III.

Syfilis.
„Sveikata ir amiežuinaa yra 

gferinua kaip piningai.“ 
(Jea. Siracii, 30. 10).

Gamta puikiai yra su rėdžiu
si visus tvarinius, ir kožnam 
pagal jo gyvenimo būdą sutei
kė tam tikrus prietaisus (or
ganus) del užlaįkimo ’gyvas
ties. Akyviausią vietą tarpe 
visu prietaisu organizme be a- 
bejfincs užima lytiniai, kurie 
tarnauja del\ atgimdymo vei 
sies. Gamta kožnam tvariniui 
ikvepe dideli rūpestingumą a- 
pie panaujinimą gentkartes, ir 
žinoma, isz savo eiles neisžsky- 
re nei žmogus. Nėra galima 
sveikata ten, kur gamtos pa
liktas įstatymas nėra iszpildo- 
mas, kaip nėra galima susi
laukti laimo ir ten, kur rūbe- 
žiai yra peržengiami. Žodžiu 
sakant, norint gyventi pagal 
gani tos 1 i n k e j i n i u s ,. — se< 'an - 
da/ni natūra m rirere —, ne
atbūtinai reikia vartoti prie i 
taisus kūno, kaip ir dvases 
tam tikruose rubėžiuose, nei 
per mažai, nei per daug.*) 
„Prižiūrėkite Savo kūną, bet 
taip, kad jis nesugosletu!“ 
(Rymenuosna, 13. 14),-

Celybatas, ppsilaikimas nuo ! 
vartones lytiszku organu, nors1 
gal pepažymiai del akies per 
nekuri laiką, palengva padaro 
savo blediligą veikmę, ir tie, 

ką, geriausius norus turėdami 
užlaikyti ,,czysta*ą ant kūno“ 
užsikrovė ant savo pecziu naėz* 
tą kariavimo prieszais gamtą, 
neretai ar pameta savo apža
dus arba griebiasi prie taip 
vadinamo ,,uždegimo kraujo 
pats sav“ (onanizmo), ’kas yra 
vienu isz doriszkai bjauriau
siu, o ir ant sveikatos pražū
tingiausiu pasielgimu priesz 
gamtos surėdymą.

Ant to paties galo atvaro
draugija didelę dali gyvento
ju, kuriu būvis yra neaprupiii- 
tas medegiszkai iki valei, idant 

įgalima butu gyventi giminisz- 
! ku gyvenimu ; vaikesai, subren-
<lę, o neįstengdami patikrinti 

i savo būvio stovumą isztektinu 
u žd ar I > i a vinių n esi paczi u o j k,
ale priebegio jieszko del nu- 

malszymo prigimtu geidimu o- 
nanizme, vieni gal nežinodami, 
kad fa s užmusza juos ąnt kū
no ir ant- dvases, b kiti bijo 
darni užsitraukti tai ii pat kar
tu kirti del savo sveikatos per 
lankymą nedoru namu (syfili). 
Merginos, padejimas sziądyk- 
szteje draugijoje yra isz daug 
pusiu apverktinas; netik kad 
vaikesai, arba vyriszkiai, žiuri 
isz dideles dalies ant ju kaipo 
ant daigtu del pasiloszimo, 

įsiutiipui parojus, o jeigu isz 
tokio loszimo matomi vaisiai i j 
pareitu, pastato ant apjuoko 
ir pirsztais bado nupuolusią, 
ar gal teisingiaus, sųvylotą! 
prąsiradelę, bet ir būvis tu, ką 
teisiu budu gyvendamos tai
kosi prasiskinti kolą per gyve
nimą, yra visai menkas ir pa
laikis isz priežasties mažo ap
mokėjimo moteriszko darbo: 
dirba merginos fabrikuose, 
užsiima siuvimais, namine tar- i 
nysta ar kitokiu darbu, ir pel-; 
no, už įiedelę gauto, nėra ik- ’ 
valei, idant žmoniszkai gali-j 
ma butu apsiginti naminiuose 
reikaluose nuo skurdo. Kar
tais po ilgu viduriniu kovu,! 
kuriu didumas vyru nei neda-. 
siproti, merginos yra privers-Į 
tos plaukti pavadeniui i pra-' 
pulti, kokią sziądykszte drau- 1 

gija rengia del visu biednioku 
ant turto. Ir prisipildo mie
stai eilėmis keksziu, kuriu kaip 
žinome, dideluose miestupse, 
kaip Paryžiuje, Londone, Ber
lyne, Maskvoje, Petrapyleje, 
Viennoje, skaitosi neretai 
per 50000! Negelbti iszlei- 
džiami įstatymai prieszais 
kekszystę, kaip kad yra* Su v. 
Valstijose ir kitur, negelbti 
taip gi įlei pamokslai geriau
siu kuningu ir kitokiu filan-O
tropu: ir nedyvas! Nei įsta
tymai, nei pamokslai negydo 
ligą-, raudami jos szakni lau
kan, dėlto ir nepagydo! Tru
kumas reikalingiausiu daigtu 
del gyvenimo ir skurdas varo 
svietą i doriszką' nuopuoli ir i 
piktadejystę, ir dėlto teisiu-, 
gai Molescliott pasakė, kad 
sziądien sunku yra duoti de
finiciją prasmes „piktadarys
te“, kadą-gi valandomis yra 
arba pastoja kožnas žmogus 
pi k tad e j u.

Tokiose iszlygose rasdami 
gyvenimą, mes negalime dy- 
vyti esi, kad 1 lytiszkos ligos, 
užsikrecziamosios, labjausiai 
syfilis, bauginancziu budu 
platinasi. Pasakojama, kad 
Kynu žiameje dyvyndeszimta 
dalis žmonių yra užsikrėtusi 
taja baisia liga! Bet ir kito
se szalyse mažai geriau^ yra. 
Dr. Jordan, New Yorke, ra- 
sžo, kad Su v. Valstijose ona- 
nizmas tarp moksląeiviu vai- 
kfi ir mergaicziu, o syfilis 
tarp žmonių labai placziai 
esąs pasiskleidęs, kurią žinią 
patvirtina ir prof. Tiffany, 
tvirtindamas,, kad czion syfi
lis esanti viena isz tankiausių
jų ligų, užeinamu sviete. I)r. 
Podolinski raszte „Le village 
in Ukraine“ parodo, kad pie
tinėje Maskolijoje tarp žmo
nių isz visu ligų labjausiai sy
filis esąs pasipletojęs. Anot 
jo, ne isz priežasties praneuz- 
meczio -1812 .m. tai parėjo^ 
kaip maskolai tvirtina, bet per 
susikimszimą darbininku bei 
darbininkių ir per betvarkią 
lytiszką draugybą szalyse cuk

radares pramones. Ukrainos 
žmonėms nemielai dirbant pa- 
brikdose cukraus, patiri kantai 
sugabena nelabiausiomis nere
tai vylonemis isz visu pusiu 
vargšzus. „Labjausiai dar
buose prie plantacijų duoda 
sznapsą 3 syk arft dienos,griežia 
muzika, nakties mete miegti 
vaikinai ir mergos per vienas 
keli kitą, szinitai skaitluje, ap
link pusiau prigesusias ugnis, 
kurios sukurtos buvo del iszvi-
rinio vakarienes.. . . galimada- 
siproteti to viso vaisius. Kad 
[lakiausi mergipos, kas jai 
tai ii labai patinka cukrada- 
rystos darbuose, atsako ji at
kaktai: „Ten muzikuoja, ir 
asz gulu, su kuomi man patin
ka“. Anot Podolinskio ran
dasi ten, k(rr nėra cukriniu 
užvedybu, arti 10 procentu li
goniu lytiszkomis ligomis, o 
pramones apigardose tarp visu 
susirgimu puola ant syfilo 80 
iki 90 proc.! Ir puse tu syfi- 
litiku yra tai merginos, turiu- 
ežios 16-25 metu. Ale ir 
kitur Europoje darbinėse ka- 
ząrmose prakaituoja suspraus
ti krūvon seni ir jauni, gimi- 
naieziai ir svetimi, vyrai ir 
moters, ta i ii antai Saksijoje, 
Magdeburgo aplinkose, Poz- 
naniuje jr kitur tevyneje gar
siosios „praktiszkos kriksz- 
czionybes“ yra padėjimas da
lyku nemaži aus pasibaisėtinas. 
Tie atsitikimai turėtu padre- 
binti isz paties dugno kapita- 
listiszkąją sistemą!

Jau seiliaus man teko nuro
dyti ant to, kad paplatinimas 
syfilo nusiduoda ir per skie- 
pyjimą nuo raupiu, ir prived
žiau ten priepažinti prof. Ri- 
cordo, prie kurios progos 
Journal des connaiss. medical, 
1865,-p. 63, pasakė: „Ricord 
ir jo mokslai ne, kuri vis ir 
vis pri'eszgyniavo’ tam, per 20 
metu patys savę apgaudinėjo 
ir penejo skaudžią klaidą ant^ 
prapulties žmonijos“. Prof. 
Depaul, direktorius vakcinos 
Paryžiuje, pridavė Akademi
jai 450 atsitikimu tokio už-



?

krėtimo. Ir prof. Bouvier, 
Dr. Turenne, Dr. (Hatter, dr. 
Heim ir kiti, nemažai tokiu 
buicziu isztrauke isz tamsos i 
szvieSa. Ir daugelis daktaru

kad sy filis gali būti perduotas 
drauge su skiepyjimu. Ir

UV’, JVZį> į,1*

Ii būti- perduotas su vakcina 
ei j a, ir kad tai reikia 'garbiai 
pripažinti“. Ir galiipa sakyti, 
jog szimtai atsitikimu visai

V ienybe
4

plaupti, ar neesą linkėtina, 
įskiepyti visus vaikinus, su- 
bręstant, syfilanuodžiais taip 
lyginai, kaip vaikai kad yra 
skiepydami nuo raupiu. Įtei
kia, esą, tyrinėti, ar 'negalima 
butu skystimą, naudptiną del

visados pakerta jo gaivumą, 
isz kitos puses ir prie tu auku 
ligonis negali būti užtikrintas, 
jog jis tape iszgydytas ir jog 
bėgant laikui, prie patogiu 
aplinkybių, liga nepasigaus

se, taip j kad ji butu galima 
(kaip kad rauplanuodžius) isz- 
siuntineti sziad ir ten. O jei
gu tai nesisektu, tai, gird,

j imas tegul butu iodu paleng
vinamas laikas nuo laįko, ant 
ko juk daug vargdieniu, esą, 

rauti, kožnas mato, kaįd reikia pristotu už gerus piningus!!

pražu t rn gos prą k tikos!

blokszti nugybusi nelaimingą 
netvarkos delei kentėtoją. 
Gydykliniai nuodai, patekę i 
kūną, berots regisi" ap'malszi- 
na veikmę syfilanuodžio ant 
nekurio laiko, aje prie to-viso 
organizmas, dabar įveikiamas 
buna dvieju stipriu žavintojo: 
ligos ir vaisto! Gailu, kad 
daktarai ptacziaus nemėgina

5
bumo vis, garsyn eina. Ir kas 
mums gali būti laidu, kad 
sziądien ar ryto kokis nors, 
mediciniszkas garsunas už tai 
neužsistos ir kad taip-gi del 
tu ligų nepasiliks iszduoti 
prievartiniai įstatymai? Kur 
mes nueisime tuomi kėlu, ar
gi turime vaikams tuojau pus
tuzini ligų iskiepydinti, dar 
lopszelyje tebgulint?“ (Die 
Gefahrėn cjer Impfung und 
die Staats - medizin, Berlin, 
1868).

Daktaras.
♦) Cp .lietuvinakĄ kningutų „lezganymas Varg> 

dieniu *, kur tasai klausimas būvu pajudintas isz, 
dorisz.kosioe puses. \

bjausiai gi idant (teliktu ariu'gird, gauti vis s/A-iežu nuodą! kėlu, be didelė auku sveika- 
szimtu iszbadejusiu žmonių, Nedorumas szitokiu projek 
kurie pas-^daktarus jieszko tu man iszsižiuri lygiu esąs 
globos nuo" ligų, pagamintu, anam, kurio žinią paduoda 
per trukumą išteklaus (prof. „Darbininku Nedeline Cliro 
Allies), ir kurie neįstengdami nika“ Budapešte, kada Buda- 
susikurti giminiszką ugnelę pešto’ korporacija mėsininku

tos ligonio, butu galima atne%

i

tolaus ir tolaus szvaistb po kreipęsi prie vengriszko vi- 
svietą nuodingus perus ligos, dalis minystro su praszymu, 
Be pagerinimo būvio žmonių kad praszalintu uždraudę par
ite ra galima jokiu budu ap- davinėti apkirmyjusius. lasai-

j e turėti — pagydymą viso 
draugijiszkoj kūno nuo bai
siausiu liga celybato, biedny- 
stos, kekszystos! kas galima 
yra tiktai tada, kada draugija 
suteiks visiems savo sąnariams

Daina Kartybių.
Regisi nei viena dairią ant 

svieto neturi tokio didelo pa
plitimo, kai Į> angliszkoją 
„Ever of Thee“ (visad apie 
tavę). Jokis iszdavejas ne-

Turner ant szitos dainos.
Vienok su szlta dainute yra . 
surisztas akyvas romanas, apie 

o

kuri tikt neseniai tape dasį- 
žinota.

visą žiamę. O daktarai, be- 1 ką renkasi peną isz f 
veik isz tos piisus nepajudin- no, juk be drovos gal 
darni klausimą daug nusideda pavelyti pardavinėti 
akyse žmonijos. l\e to dar ir myjusius laszinius.

, kad, esant žmonių, doriszką aps^vietinią ir gale- 
įszlavy- jimą susikurti namini kožnam 
m a esą židinėli. ■ ' f

apkir- „Istorija* medicinos yra pa-
esi io • muzikaliszkos

■ 1 .v

du nėra raminantis. 1 y k ą i szž i u r i n et i! J a u

orias sekini eile apsigavimu ir klai- 
idejęs tą da-' du. Taip (langiaus kaip 70 

regisi metu buvo vartoneję inokiila

gu atidarytos ir purvinas* nu- 
puotausiąs žmogus isiverte i 
vidų. Jis iszveizdejo ne
praustu per kelis menesius;

taip tūli daktarai g$M*e ir giria lizacijos ir žmonių meiles! vakcinacija (skiepyjimąs kar-

o 1841 m. ir Gakcoyon, kad „syfilizacija!žalingu mas tape pripažintas 
mėgindamas nėra gydumu, kuri velytina ir palicijiszku budu uždraustas; 
ant gyvulė, butu priimti del gydymosi, kuomet tai nuo įkandimo szu- 

kada jis- patemyjęs buvo, jog Nesą nors ji suteiktu visą tą dies buvo per sanitariszką po 
... i • i. ,.:o__  :__ i... ' i., i • ....................... ....... .... ii; •• ..- i - i. ? .. __r.... i

Auzias Turenije, 
inokulaciją ligos

po nekurio skaitinės inoku- labą, koki garsina jos užtarė ! liciją priskirtas permier bar 
laciju gy vėlai pastojo nebei- jai, tai jos virsze,siiybe ant kitu j bariszkąs vaistymas ir/ tiktai 
griebiami syfilanuodžio. Tuo- budu gydymosi, o tankiai ir naujasniame laike jis tapė ati- 

kada ant galo 
atlygintu už jos bodumą,1 pamate jo benaudumą ir ken-

vietoje czebatu jis dėvėjo ant 
kojų purvinus skuduti us. 
Vienas isz tarnu at^iliepe: 
„Eik lauk isz czion“. Dvi 
poni, tuomi tarpu esanti vidų-( 
j-e, susimylėjo ant jo ir rengėsi 
paduoti jam. kiek 
tuomi tarpu vienas
pastebėjęs drebanti nuo szal- 
czio žmogų, pagailo 
vėde ji prie szilto kakalo.

Po 
i ėjo,

isz tarnu,

jautą dalyką pasisavino AI. nei jokio gydymosi, nęikvalei dėtas i szali, 
Sperino, isz* Turino, o labai 
ptaeziui vartojo prof. Boeck, 
have ir Bidenkap Christian!
joje, ir leli szimtai ligoniu 
buvo sarginami tokiu budu
del „pagydymo ju nuo syfilo“. žada: isz vi'enos puses gyvai- privelyjo visatinius prievartos 
Negana to; atsirado toks d r. dabrio bei lodo gydyklos nu- įstatymus del tos ligos, kad 
F roriep, Weimare, kurs emejvaronuo s^lu organizmą, ant skundai del dydejimo to neta-

' ■ 7 " ■

i niu patenkanti pęr visą gyvas- ežiu puvimą ir syfili norėta 
kiepyti ir d-rai Turenne, 
roriep ir -kiti visai rusęziai'dymo nelabai daug ligoniams

jo ir nu-

ir pamatęs skuduriuotą 
žmogystą, paklausė — ko jis 
czion reikalauja ir kas ji czion 
ileido? — ,,Abz ileidau, atsi
liepė tarnas; biednas žmogus 
buvo taip supzal^s ir paval

Ą
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Lietuvniku
gęs, jogei asz negalėjau ji isz- 
mesti lauk ant žiauraus vėjo, 
priegtam jis sako *- turis rei-

prie manęs?“ — „Taip, tams
ta; asz turiu dąiną ir nore- 
cziau, idant tamsta jos paj 
klausytų ni“. p. Turner ap? 
žiurėjo ji nuo galvos iki kojų

kurioje jo dušzia gyveno, tamstos.nematysiu, ir sziądien ' nai, kuomet miestas nutildavo. 
Buvo tai apraudojimas nelai-Įesmi isztekejusi“ — „l ž ko?“! asz iszliedavau mano duszią-i 
mingoš meiles, vienok jis gy- asz kruptereiau.—„Už p.-szitą dainute. naktiniai valka-
veno jąje. ,,Ever of Thee“ Prize“—ji atsake rodydama 
niekad dauginus taip nebuvo 1 poną, su kuriuomi tikką buvo 
dainuota, n. Turner suprato szokusi valea.

Man su-

isz sykio, kad jo rankose yra 
didelis ląimįkib.
k LiepeJaniui nu.vesti žmogų1 mano sapnas, dingo del manęs.

Mano , v o kanczias > 
mo. Vieno!

<rv\ em •

atminimais mano
us ir ap- i žiauriausią girtuoklinyezią ir 
irju tape. degtine 'be loszimu norėjau 
pavirto i užgesinti mano szirdgelą; pa-

gelis prie Kakalo tape nekan-1 kušti, nukirpti pfai 
trus, ir prasze pavelyti jam rengti. Krūva skm 
pagrajyti gaidą dainos, kurią i numesta, ir žmogus 
jis tuomi tarpu isztrauke i^z poną. Niekas neimtu pažinęs Įsileidau •. ant 
savo skuduriu ir padavė isz- dabar jame anąjį purviną ei- 
duotojui. Turner‘is dirste- getą. Gryždamu atgal, užėjo 
rejo ant jos ir paklausė: „Kas1 juodu i restauraną ant pįet, 
ją parasze?“ —1 „Asz para- ir czion autorius dainos apsa 
sziau“. — atsiliepe isz skudu-J ke. savo gyvenimo priegadą: 
riti balsas.— „Tu? gerai j asz „Asz buvau kadais turtin- 
pažiūrėsiu; jeigu ji bus kiek gu. Jus nusistebejote, iszgir- 
verta, asz tau duosiu kiek už dę mano muzykę. Toji ti uni
ją“ . — „Perpraszau, tamstą 
asz noriu pats ją pagrajyti“ 
— „Ką, tu grajyji? Gera

5

Po kėlu minutu rezgine buvau laimingu.° t \ .°

nystos. . . ant galo, nieko ne
turėdamas, atiiesziau savo dai*

menesius likausi
Tada prasidėjo

be
nia-

riuomi asz losziau, sudaužą4 
manę. Draugai mano uždą-

Asz t likausi nelaimingiausiu 
sutvėrimu ant svieto. Per 
menesius maitinausi, meszly-

kuri man nuošė rinkdamas trupinius 
ike. pasku |ant akmeniu kur, užkaboriu^
Ji prinrin-

Atmintis, 
pabudina 

bran-tinio pijano, ir ,,Ever of Thee“ Į manyje, yra del manęs 
tape atgrajyta pi'rmą * kartą1 giausia už viską ant svieto, 
per pati jos Budėtoja, James 
Lawson. Klausytojai iszsi- 
ž^iojo isz nuostebęs, iszgirdę Dievas

muzykę. Jo grajus buvo 'vieną isz savo anįohi,’ tai tuo-

Į Du metu atgalos pamacziau
Brighton^ merginą. Jeigu O o c O

ant žiames

susirinko ant galu mylėjau ją. Ji rodėsi nekur-
Kada jis pabaigė ežia ant mario ^meiles. Aszl J . • r ,o , . |

melodiją, isztare savo kiaušy 'sekiojau ^paskui- ją, visur, ir !
• _ .'i . ........ • \

tojams: „asz malonecziau pa
dainuoti ją jums, vienok kak-

visi mislyjo, kad asz šų je esu

turėjau ;

Prie szitu žodžiu* nelaimin
gas žmogus apsipylę aszaro- 
mis. Kada jis atsipeikėjo,

damas:

duosiu tane
mano name

šios

pas Į>. Turner, 
jam 10s.. saky- 
ks ant vakarienes

Ryto anksti asz

tamsia

■’ “ .. ; J
už tamstos dainų,

Lawson iszcjo laukai 
ode per penkias

ir ne
it

gajausiai asz pa įleidau tris 
menesius darbnamyję. Czion 
pasirodymas mano mylimo-

mano
Kale^je, kai

du dieną — mes Įnirome prie nu jau 
pietų. Keletas turtingu žino-‘ vilkęs 
iriu atėjo padalinti mums do- skudui
vanas:

ir ne-
mes. p. Tumelis iszeme 
kiszianiaus piningą ' ir,

tas; asz nebuvau lovoje per 
penkias naktis, priegtam esmi 

• iszbadejęs“. Turneris apkur- 
. to isz nuostebos. Dama buvo 

stebuklinga. Suprato taipo
gi, kad tasai žmogus turi ko
kią nelaimingą praeitę, dėlto 
pasiryžo ji laikyti phs 1 savę. 
Prasze jo, idant nors vieną 
posmą padais Uotu. Lawson
nenorėjo, vienok ant galo ap
siėmė, ir jeigu Turneris stebė
josi isz jo grajauls ant pijano, 
tai dabar visai apkurto, kuo
met , alkus

i Ijondoną oei reiKaiu savo, 
ir kuomet nuvažiavau atgal 
i Brighton, 
dim. Trin

„mano geras žmogau, ką sau 
nori — tabako, ar drapanų?“ 
Asz pakelau galva. Tai buvo

ke savo tarnams 
žmogus ateis \ e 
lauk“.

„ Ever

ji.

duris, kur Ii-
menesiams suka- pjausi už kėlu adynu be žado

ginus nesirodė pas Turner'!. 
M i 1 i j < > has ž m on in < I a i n u o j a

su augsztu; neprastai iszžiu- 
rincziu vyru, ir vadžiojusi su

to namo ir tapiau panaktiniu

balsas 
tenoru

iszsipyle. 
dainoje,

a pga 11 et i n a s gy v e n i m as 
ne pažystami saldžioje 
dainoje, iVienok kuomet asz isz- prie vieno naujo trobesio. ' 

Tuomet vieną - nąkti asz suim
tos dainos; laikiau ; • **** —

r tūlą laiką Šzis-tas isz gyveninio 
laimingu. Mano 

seni draugai tankiai linksmi 
praeidavo pro manę, vienok 

mislyjau — niekad dauginus niekas hepažinopnanęs. Daž

nę.
tariau: „kaip einasi, 
Blank“, ji atsake —
p. Lawson, bet asz stebiuosi, i ją ant szirdieš ii 
kad tamsta .vadini .manę Miss, jaueziausi Ld...... 

’Blank. Kuomet tamsta taip

r

*

III.
loji!“ arba



Vienybe

sasis

ir pa* 
atname

dalia, 
Enny

Eina . i 
kuri lie- 
i czion

„gnnonu 
mes esą , 
(žiameje

skaityki, tai 
sztyn pakopė....

jis nenu- 
„grinoriaus“ 

kožnas, kuris 
r.eiszmano nei nežino, 

musu gyrpel- 
istori-

Mat ir i 
didžiavyris nesupranta kalbos 
ahgliszkos ir nežino, ką akto
riai szneka Jr-daro, dėlto jis 
dar geriaus žada už juos at
likti perstatymus.... Ale 
kaip patenka musu brolis ant 
paleis.tuvin.gu ar begędiszkg 
ir cyniszku baletu ar sziaip 
pusėtinai nedroviu perstaty
mu, tada tai jo szirdis atsigau
na, veidas isiliępsnoja ir lie
žuvis sūsimesgęS laluoja: Ve} 
žiūrėk! dailu, brae i a 
tai kad matytu manoj 
ar Mery! Mat del lietuviu 
Ameiikoję jau lietuviszki 
vardai netinka, jiems mieles
nis yra Džanukas už Jonuką, 
Pi terūkąs už Petri, Mery už 
Marę, Eny už Oniutę ir tt. 
Ir negirdėsi džentelmonus 
musu vienas kitą vadinant 
lietuviszkais vardais, nesą tie 
jau nekoszerni, tais tikt „gri- 
noriu“ galima - pravardžiuoti, 
o džentelmoną reikia vadinti 
džentelmoniszkai — tai yra:

yjant net szilta darosi 
je, o galvoje svaigulys 

Turbūt tas daly 
patinka musu už- 

iszaugusiain pilozo- 
„iszsimeta“ 
įhiiniy kad 
•o biljardo 
karcziamo- 
gas, kad ir 

jo aūgšztoji szilkine (skrybe 
le) susipurvina ir drapanos 
susiterszia, nesznekant jau 
apie tai, kad guli apsivėmęs 
ir apsiseilejęs ir žiamemis ap-

namuose 
lerfkia, ly 
baimes.
juomi prasidėsi!“
ir gyrpelnyste labai yra pažy
mus-tarp lietuviu. ^„Asz jau 
seniai szitoje žiameje — o tu, 
ką giluoji, tu grinoriau!“ taip 
iszsiszoksta maž ne ant kcžno 
žingsnio musu iszdydęsis niek- 
szas, kuris kati ir apsuodejęs 
lyg ansai sugruzdėjęs kelmelis 
arba ir pusiau spangas būda
mas, tacziau ant kito temyja 

dar kaip stambu ?! 
inorius“ tai baisus 

nei Maskolijoje 
,bitėmis“! Tuo 

toks p’ 
zal nei

tu žinai?“- taip neretai taria i 
savo pažinstamą lietuvis, ku
ris tariasi esąs daugžiniu ir 
galingu. Mat reikia žinoti, 
kad tarp lietuviu Amerikoje 
tas turi .dideli vairią, kuris yra 
drūtas, pajiegus^ ant kūno; o 
jeigu toks niekszas dar moka 
gerai liežiuviu mataruoti, ge- 
rai meluoti, na, tai jau kur jis 

ar karcziamoje, ar 
kiti nuo tokio atsi- 
-g isz. guodones ir 

sako, su 
Melavimas

cziaipoje ant 
galėtu iszplėsti 
lę‘l, nors neretai pasitaiko, kad 
toks nusipirkęs „dėl u naro“ 
angį, laikraszti skaito atvir- 
ks’zcziai slaikydamas, taip ir 
tie, ką moka skaityti, pate- 
myję atbulainą skaitymą, tik
rai mislyja i 
adverniu!. . i

Negana to
sai nuėjo Szlupo kėlais: pir
ma buvo joje „baikaunu pun
ktu“, ,,istorijų“, o dabar — 
girdėk tik negirdėjęs — ten. 
talpina apie mokslaines, apie 
aluminijum (negirdėtas koks 
tai akmuo! bene jis nuo me
nesio atsidūrė antžiames?— 
taip mislyja musu pilozopas), 
apie (laitas (na kas tos? jau 
ežia galva ima skaudėti, be-r 
tardant, taip baisus žodis del 
musu gudragalvio!), ir kitus 
tolygius daigtus; ir dar ža
da tolaus raszyti kokius ten 
moksliszkus dalykus! Na. 
kanr to mokslo reikia? Ar 
negeriaus nuėjus i kareziamą 
iszsimesti kelis sznapsus, ku
riuos r 
kosere 
atsiranda?
kas geriaus 
peczkyj 
pu, ir dėlto jis tai į 
daug ? sznapso su 
atsigula pailsėti

Parodyk tada tokiam papūt
žandžiui, kad czion daugelis 
nekaltai sėdį kalėjimuose ar 
beproeziu namuose*, kad czion 
tankiai biednas žmogus^ šū
duose nuskutamas yra netei
singai, kad darbininkai nesy- 
ki susirinkę i susirinkimą del 
apsznekejimo savo reikalu 
tampa užsiundyti per beso- 

’ežius su policija, kuri savo 
lazdoms nevienam nekaltam 
gdlvą suskaldo, ranką sužei
džia ir tt., primink ir tai, kad 
laike rinkimu vyriausybiniu 
uredininkn biedniokui nelei
džia valnai rinkti žmogų, k u-, 
ris jam patinka, arba paduoti 
balsą už kandidatą darbiniu 
ku (nesą kitaip ,,bosas“ isz 
darbo pavaro!) — tai ar to 
kiam pukiui tie daigtai gal
voje? arklys, isz žiupeziaus 
avižų ęaedęs, yra iszmiigesnis 
nei kaip toks musu pasipūtė
lis, nesą arklys nors nelenda 
ten, kur ji musza, o musu vy- 
ružis duoda po kelas vilnas 
kįrpti nuo savęs- ir taip savę 
nusKUsti bile kokiam svetimam 
paszlemekui, kad grynas lieka 
ir uosi nuknlbtina. Ale nei h 
gam! Tokis palengva atsi- 
gaudamas vėl ima kitus niekin
ti, kad jie nežiną ,istori j u“, o 
jis tai skaitąs Ali-Babos isto
rijas, sapnineS kningas, prana- 
szystas Miclialdos, Linksmins 
Vakarus — ir tai vis esą pui
kus rasztai, daug ten „bai 
kaunu punktu“ atsirandą,rir 
daug kitu szlamsztu neduoda 
miegoti musu puikoriui. Na- 
je, dabar jis jau ne „grino- 
rius“, nesą eme 
jau laipsni aug 
Ale toli dar ir dabar 
szoko nuo tikro 
kuriuomi yra 
nieko
Dabar, sakiau 
nys eme jau skaityt 
jas“, „baikaunus punktus“, ir 
toks mokslinczius ima kriti- 
kavoti viską aplinkui, tarda
mas, kad sziaip nieks nieko 
paraszyti nemokąs. „L. Balso“ 
ir „Varpo“ toks nesupranta, per

„augszta“ jam’ kalba ten; 
„Saule“ negera, na — gal 
ežia jis teisybę pasako, — nesą 
ir jis pats mqkąs plovoti tiek 
pat, kiek p. Baczkaųskas; 
„Vienybe“ ta ta? susidar
kė, broleli! delko? deltd, kad 
formą padare sulankstytą, taip 
kąd galima ją dabar iszlaikyti 
ant tolesnio laiko! O ne to 
reikia musu gudragalviui, jis 
troksztą, kad jis važiuodamas 
per miestą arklakelu, ar kar 

matomos vietos 
etą dide-

Juk 
czion žodis, 
keiksmai su 
mi tarpu toks puikus vyras, 
kurs dar gal nei už gaspadą 
neužsimoka savo gaspadinei, 
yra didžiausias „grinorius“, 
kokiu kuomet svietas mate. 
Ar gal ne? Pasiklausk tokio 
pono, ar jis moką skaityti ir 
raszyti, ar jis žino rokundą, 
nors prastąsias 4 veikmes, o 
ką jau szneketi apie geograpi- 
ją! Ale kam jam tie daigtai, 
bene jis isz to .duoną valgys? 
Naje, nevalgys! nesą darba- 
davys nemokaneziam rokuoti 
neretai nusuka tiktai po kelis 
skatikus nuo mokesties, arba 
audžia atlupa, kas nereikia, už 
menkiausią provpalaikę, ogi 
advokatai, kuriuos czion ,,lo- 
jeriais„lietuviai pravardžiuoja, 
tai ką pleszia tai pleszia! Ale 
apie tai kitąsyk.

Dabar žiurekiame, kas to
laus dėsis su musu paikuoju 
pasipuoszelu.’* Pasznekek jam 
apie būvio pagerinkimą — ir 
vėl iszgirsi 
saką, kad 
kontre“

drabstytas per aplink stoVin- 
czius draugus, kurie taipgi 
atėjo isigerti. Numigęs musu 
pilozopas vef taria kitus esant 
kaip kad muse priesz ji!

Kaip kitą gadynę graikas 
žiurėjo ant barbaro, taip mu

zikine 
skyrbele žvelgia ant tu, kurie 
nežusideda taipgi szilkines, ne- 
apsivelka drapanų už 25 dor., 
darytu pagal madą, ar nepa7' 
sirisza szilkinio kaklaraiksz- 
ežio, koki musu iszsiblaiveję- 
sis gudragalvis dėvi. Iszmie- 
ravęs visą szaltini „istorijų“ 
ir „sapnu kningu‘ 
di(ngs toks ponas? 
„teatrą“ ir cirku — 
tuviai pravardžiuoj 
„sorkemis“. Teatras! ale ko
kio teatro reikia del musu 
lietuvio? mislyji, kad jam ga
li patikti bile kas? Tragedi
jos ir komedijos ar dramos — 
tai vis niekai! i ką tai pada
lina! Ir asz, sako jis su isz- 
dydejimu, galu taip paple- 

ir paszneketi!....
nedyvas, nesą musu 
ris nesu
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i susirinkimus; geras dalykas 
yra lankyti susirinkimus, jei
gu žmogus ko gero 

aleir velyja; 
gudroms 
džentelmonams 
vatelams“ 
ale „unaras , 
labai „nnaiwi vyrai 
ru varinetojai. Ki 
voje lietuvis paprato lenktiesi jog

ir
ne geras

tiesa

Shenandoah (Ko res p. ,, 
troksztą nybes“). Perskaicziau sti 

musu sni su paraszu J. S. apie 
musu kalingumą mokslinycziu 
n gimtoje musu kalboje, ir 

'galu apsieiti neatsiliepęs 
tai yra vis savęs apie tą taip svarbu 
“ iruna-llyką.

„visur

ir
no Szenandorio — tai gana jo praszomąs atkelauti 
vieno, ir maistas kaip tikt de- vadinamą sostapile

i miestą,

juodkalnierius — taip

ne-
nuo

Amerikoje; bile katras yra neužsipelne vienok savo 
turtingesnis, arba gali geriaus darbais tokio gražaus vardo,

pasirodo, o ant galo kad ir to 3000 ar (langiaus lietuviu; 
viso nebūtu, bile tikt turi pnokslinyczios nei pradines sa-

• • • ft • * • i *" ■kaip kiti (žinoma girkszno- Tikrai reikalingos yra mok-

tampa vadovu susirinkimuose! <1

pietiniu baluose, piknikuose plautą vaisiu, taip lietuvyste 
ir tt. Tuszczia to viso butu,, be mokslinycziu negali czion 
jeigu nors nesigirdėtu skundu būti lietuvyste: seniejie dar 
ant godumo visuomeniszku savišzkai kalbės, bet jaunoji

ko, kad tokie ponai, del pąvari- ! paproezius, o ir kalbą, užmirsz; 
nejimo unaru, isztiesia rankas su pražuvimu kalbos turi žu- 
ir prie piningu, kuriuos be- ti visos atmintys apie tėvynę, 
rots lietuviai prageria 
balu; pikniku ir tt.
melagyste, gyrpelnyste, 
dydžiavimas ir vagyste retai gystes Szenandorio rupinties 
kada toli eina vienas nuo ki-;Apie pirkimą kapiniu, apie lie

Mat me mete (1880) Balandžio m.

ne eile atsitikimu nusiduda! lietuviszką kuninga vikariju, 
niets i metą, ar gi dyvas ima, į bet kas (isz to nusidėjo? — 
kad musu d žente 1 ulonai ir j Iszrinkti, delegatai draugys- 
obivatelai isz augszto, lyg are- ežiu nusidavė pas vietini pra- 
]ai isz oro ant žvirblu, žiuri baszcziu delėi pasiroejavijimo;

dirbdami su jais vis tikt „gri- 
noriais“ lieka!

Ir taip esant?, 
brolai, kad tik 
tęngtu pataisyti

nuog komiteto,ąr nematote, 
mokslas is-

tai,‘kas yra i nrangyscziu, Kunoą 
rupinkianiesr Piningfti» -nupirks, 

apie mokslaines, kningas ir j iszdirbs ir t. t., tada 
laikraszczius!

k r u mus

n
pamokinimą.

tokiu kapiniu nereikalauja. 
Tolaus užsiniin'e apie, moksli-

atsake, jog jisai turis mokinto
ją, gerą senuką lenką. Ga- 
kuisiai apie lietuviszką kunin-

norint liętuviu „sostapilc4*, lx-t Szenandorio žmonių 
kuningą turi lenkai; ir Malta- butu žinojęs, tai kas- 
noy City neseniai buvo jo tu drysęs • Amerikon

anaptol nė!

su tuscziomis rankomis.

susirinkimą, k 
kytas. mieris

ir jeigu 
žiu ar bu •

K uningas
i svetima

sa •

Draugystt^s apsiėmė duoti cziuju, bet ar taip stojosi ? ne
visus kasztus ant aprūpinimo įrint buvo priimtas, ir patiktas 
augszcziaus minėtu reikalu ; meilingai per lietuvi Szenan-

iszrinkto komiteto.
Tie-gi, susieję, pask) 

vus mitingus ir susiraszę

„kam jums

o jauniejie

mies

tai

tingai! bet

e netur vietoj

dūmoti apie
lene žmones

rusi \ be l

o
J eigų

s. aviu 
vienok

kuningas, važiuodamas czionai, džius nepri 
privalo atsivežti su savim pa- ka, maistas

Daili czion

Seniu

krin -

vai-
kai neverkia, inotkai nerupi; 
bet czion vaikai verkia, o mot ■

liszkaj ai.

tai

lietuvio geresnis lenkas, 
kaip isz to kuningo tikras

Pereitame mete
rots; Balandžio, buvau ant 

isz nio susirinkimo viem
a-

s! (kos; ten buvo atsiszaukimai 
neisz- įvairiu numanymu ir suprati- 
.pave- mu. Vieni pritarė, kad rei-kalbins nuog

lyjimą užlaikyti kuningą vika- kalinga, antri kad nereikalin- 
riju, kaipo garsintoją reikalu ga, mekliuedanii „ar tai mes
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mokėsime d a czibn ant tos 
mokslinyczios!“ Tolaus buvo 
pąaiszkyta, jog tik tie mokes, 
kurių - vaikai mokslinyczion 
eis ir t. t. Buvo szhektą tai
pogi apie vertę mokslo pri
gimtoje kalboje laike para
pijos mitingo. Trecziu kartu 
buvo mėginta per* p. Kaži 
Radzėvycziu rinkti paraszus 

. nuog tu, kurie nori leisti savo, 
vaikus mokslinyczion, bet vis
kas atsimusze i sžirdis lietuviu 
taip, kaip i sieną žirnis.

Isz to tai yra dyvai, ir didė
li dyvai! prigimtoje musu tė
vynėje, persekiojimus kęsda
mi, k oras, mokėdami, kamaro
se uždarę tėvai vaikus iszmo 
kiną szaip • taip lietuviszkai 
skaityti ir raszyti, - czion, 
ne,užginant nieko, tėvai apie 
vaiku mokslą lietuviszko 
skaitymo suvis yra- užszalę. 
Be mokslo lietuviszko nieką- 
dos negali tėvai tiketiesi, P

• dant ju vaikai ar anūkai dary
tu kokias norint atmintis 
jiems ilsiantesi amžinai szioje 
žiameje. Kuninga lietuvi 
varginga yra gauti per lenką 
k įmingą ir airi vyskupą, bet 
mokslinyczią negali jiedu sulai
kyt. Czidrt tik trūksta gero no
ro ir iszmanymo. Jeigu žydėtu 
musu žmonėse tikras iszmany- 
mas nors ketvirtoj*; dalyje-šp
iliai jau butu įkurtos nors pra
dines mokslinyczios, ipacz 
„sostą pi l‘je“ lietuviszkoje — 
Szenandoryje. Jus senelai ir 
tėvai mažycziu czion vaiku, 
negalite tiketiesi, idant juku 
sūnūs ir dukterys, czionai gi
mę ir augę, butu dorus bė lie- 
tuviszku mokslinycziu! netu
rint czion j u, turės ant musu 
atsinesztos kalbos užeiti dir
vonai užmirszimo; negalima 
dūmoti, jog rėjas i pus jiems 
lietuviszką dvasią, neipute jis 
nei vienam musu prigimtoje 
tevyneje, neipus juo labjaus 
czion. Labai gerai galima nu
manyti vaisius czionykszczio 
auginimo vaiku, kurie, kaip ži 
noma, nors gimę isz lietuviu 
tėvu, nernokaneziu kitos kai- 

bos, kaip tik lietuviszką, ir 
auga tarp tėvu lietuviu, — o 
kaip jie vartoja tąją teviszką 
kalbą? atžagariai, tarytum 
prūsokai! iszmoksta tikt jdtf- 
voti lietuviszkai nuog lietuviu, 
ir negalima nei dūmoti, kad 
tai vaikai tikru tėvu lietuviu! 
Del ko tai taip? dėlto, kad 
mokslinycziu lietuviszku nė
ra! o ir tėvai namieje nepra
tina gerai prie - savos kalbos. 
Žinoma, yra vaiku, czion au
gusiu, kurie seka pėdas savo tė
vu, bet -tokiu vaiku, myliu- 
ežiu savo tevyniszką .dirvą, 
įbusu visoje tdje sostapileje 
yra jau pev daug 
mažai; isz tos priežasties 
ir pravardes parkraipo. Daug, 
daug spartesnis butu prasipro- 
tejimas tarp lietuviu, kadjSze- 
nandoris turėtu savo kalboje 
vadovą dvasiszką, ipac# kad 
butu patekęs tas; apie kuri 
pereitame mete rupinomesi.

Nedaleido airis, sau matyt 
dūmodamas, kad tegul ir lie
tuviai iszsineria isz rūbu savo 
kalbos, kaip ir airiai, kurie 
rots vadina savę airiais, bet 
nieko jau airiszko neturi. Baž 
nycziose ar savo kalboje gir 
di jie pamokinimus? Airiai 
prigavo svetimą kalbą, ly
ginai taip, kaip kad mes mei
lingai pasigautuineme masko' 

pareitame
mylėdami bruktumėme ki: 
tiems.
metje J 
prisvilę Szenandorisžkiams lie
tuviams abu kartu, kada anie 
klabino daleidimo vikarijo..

Neturi Szenandoris, -žodžiu 
sjakant, lietuviszko nieĮco, kaip 
tik pusėtinai sudarkytą 'lietu- 
viszką -kalbą ir viskas. . . baž- 
nyczia lenku, mokslinyczia 
lenku, k-uningas lenku, kapi
nes airiu, — o lietuviu'tusz- 
ežios rankos. Isz visu per- 
nykszcziu triusavimu apie ku- 
nirigą, kapines . ir moksliny- 
ežią nieko nėra, apart pėdsa
ko dra\igyscziu kningose; tapo 
po visam vela tyka. Pasitai
kė nekartą kalbėti apie 

slinyczią, kuri taip reikalinga, 
bet ką - iszgirsti? — Žmones, 
kurię apie tai numano ir gei
džia pabudinimo tautiszko, 
iszgirsta purvinus plovoji- 
mus ir, nenorėdami leistiesi 
tolyn i purviną kalbą, turi nu
tylėti. Taip tai einasi su. lie
tuviais; kad žurzėtu tie, kuriu 
protas sziek — tiek aptaszy 
tas, bet zurza tie, kurie tolaus 
savo panoses nieko nemato, 
szeszelyje stebuklą tyrinėja, o 
^avę, kaip tikką per mintuvus 
perleisti linai, pilni spalu, pa
rodo. Tokie mus brolai lie
tuviai; pažysta tik skoni stam
bia rugines buizos; per daug 
surukęs ju protas, kad pasirū
pintu iszdirbti ir iszszukuoti, 
kaip szvelnią vatakną lino, sa
vo jausmus ir numanimus, 
leistiesi gilya i tikrą pažinti 
szviesos mokslo. Nemėgintu 
klaidumi savo protu tada ar
dyti gerus žmonių užmany
mus, o ir savę, aptempę juodu 
žiu ponu ir papuoszę staezia 
apikakle, tikrai tada neaukau
tu bjauriam egojizmui, bet bu
tu paspirezia budinime isz 
sunkaus miego lietuvystes.i

Czion mus brolams ir my
lėtojams tėvynės, aukaujan
tiems valandas ant pakėlimo 
savo tautiszkos kultūros, pri
trunka visur spėkų . medegi- 
szku, per ką vargingai kyla 
visas musu judėjimas tautisz- 
kas, ir kas-žin, kas-žin ar pa 
taikys jis czion užkluti. Be- 
raszydamas szitą mano straip
sni užtemyjąu vela ,, Vieny be
je“ (num. 19) nutarimą ant 
sunkaus miego Szenandorenu. 
Ten raszoma, kad ,,ne tik tau- 
tiszkuose, bet ir tikejimisz- 
kuose dalykuose pas mus ran
dasi iieparangumas, tinginys, 
Tukstancziai lietuviu cziontfTjau gerai.
tapsigyvenę, tarp kuriu mažai 
lenku, bet neturi nei savo pa
rapijos, nei mokslinyczios.“ 
Su tuomi taipjau reikia susi
taikinti, kad isz tikro neturi ( N. (17 ir 18) „Vienybes“, p. 
lietuviai czion nieko savo ir , J. Andžiulaitis labai aiszkiai 
ti kej i miszk uose d aly k uose;

mok- nedeldieniais iszgirsta parre-

petojąnt, kaip tik suprast ga
lima, evangeliją savo kalboje, 
tai ir viskas.

Žmonių darbininku protas 
neyra taip iszmiklintas, idant 
jie galėtu semti naudą pamok
slo isz žodžiu evangelijos per
skaitytos szaip — taip: ku
li ingo yra privalumu, anuos 
iszluksztenus, garsinti žmonė
ms savo įvairius pamokini
mus. Bet kur Szenandorenu 
ku n i ligas, kurs lietuviszkoje 
kalboje iszluksztętus žodžius 
evangelijos garsintu ?

Komitetas, iszrinktas lietu- 
viszku draugyseziu 1889 mete, 
atsiėmę^ kasztus isz draugys
eziu iždo, bė jokios vilties i 
ateitę vėl ramiai sav tuni pa- 
rūgėdamas kaip, kada, jogei 
neesą teisybes ant szito svieto, 
žmones vela tą pati taria. Ir 
taip viskas liektiesi po seno
vės. Reikia czion kiiningo, 
bet gero lietuvio 'ir garsintojo 
žodžiu Vieszpaties, ]kurs ne
pagailėtu sveikatos iszdirbi- 
me dirvos, varpuezio jau pri- 
visusios, ką svetimtautis par 
tiek metu užleido. . \ *

Randasi gana žmonių ir 
Szenandoryje su gerais norais, 
kurie maloni, idant czion lie- 

dėt kalbant, jaii ir nusibodo 
besiarzinant ir belendant i a- 
kis vyskupui, nes pernyk- 
sztis — ne( pirmas kartas. Gal 
mėgins vela atnaujinti praszy- 
mą, o rasi pasistengs vyrias-

4

bin ti....
Isz' priežasties blogo dirbi

mo aplinkose Szenandorio prie 
angliniu kasyklų, daugel žmo
nių apleidžia tą sostapilę, par 
ką daugybes randasi tuseziu 
sztoru ir namu; nelabai cžfon 

1° . . '

Tamoszbus A ntramskifi.

n

♦ j,
Ansonia, Conn. (Koresp.
ienvbes“). Pereituose -N.

iszgulde padėjimą darbininku 
socijaliszkame susiriszime; isz



Lietuvniku
ko, asz mislyju, 
isz musu vientaucziu pasinau
dos, idant šū juomi apsipažin- 

ne vienas ir ir skubioje ateiteje įsteigtu to
kią draugystę. - Kur yra dau- 
giaus • lietuviu, asz mislyju, 

ti. Apie socijalizmą tarpe kad galima butu surasti nors 
lietuviu vaikszczioja labai pa- d ’ '
sakingos sznekos. - Taip,' jei
gu skaitytojau pavelysi, tai 
tau papasakosiu viena isz to
kiu pasakaicziu. —

Vaikszcziodamas vieną kar
tą su vienu savo vientaucziu, 
Icuris man skundėsi ant savo 
nelabo likimo, taip atsiliepe: 
„Labai bloga yra, negalų nie-' 
kada piningu padaryti; bet 
jau pametęs viską, reiks pH- 
sideti prie soči jai istu (tuos žo
džius isztare patyka, kaipo 
persigandęs pats savo balso), 
nes kitokios iszeigos jau ne
matau“. Tada asz užklau
siau jo, ką (au gali socijalis- 
tai piningiszkąi pagelbetį? jis 
man atsake: „Juk kurie pri
guli prie socijalistu, tai tie tu
ri koki nori darbą ir piningu 
pakaktinai“. Ant tu jo žo
džiu asz priprunkszcziau pil
ną saują, negalėdamas susi
laikyti isz juoko. — Kada-gi 
jam paaiszkinau, kas tai yra 
socijalizmas, tai jis taip atsi- 
szauke: „O-asz mislyjau, kad 
prisiraszyti prie socijalistu, 
tai vis tas pats, kaip Lietuvo
je szneka, kad kaip pasiraszai 
savo duszią aitvarui, tai jisai 
nesza tau viską, ką tiktai tu 
nuo jo ^pareikalauji“. Prie 
tokio žiamo supratimo apie 
socijalizmą negalima buvo nei 
mislyti apie koki - nors dar
bą ant szitos dirvoj; vienok 
turiu vilti, kad neužilgo visi 
pamatysime ir suprasime soši- 
jalizmą, tai netiktai mes norė
sime su juomi apsipažinti, bet 
kuomi skubiausiai mėginsime 
pasinaudoti.

Tarp visu kitu tautu jau 
mes randame . krutumą ir ma
toma yra uždedamas soči ja 
listiszkas daugystes, kad ir su 
nedideli! skaitlumi sąnariu 
(lenku New York‘e, „R6w- 
nošč“). —

Dėlto nebųtu isz kelo, idant 
lietuviai apie tai1 pasirūpintu 

deszimti vyru, norincziu szelp- 
ti tą užmanymą, o prie ju pri- 
sidetu ir isz kitu miestu.

Teisybe,- propozicija buvo 
daryta metai atgal Shenando- 
ahTyje, vienok likosi iki 
sziam laikui dar neatlikta. 
Kaip matyti, tai Shenandoah- 
renai nieko neveikia.

Laikas yra pabusti ir pa- 
mislyti apie kasdienini savo 
padėjimą ir ateitę, idant atė
jus visasvietiniai socijaliszkai 
re vol ūdijai, nereikėtų mumis, 
kaip ir kitp'se vietose buvo, 
pasitikti be jokio ženklo apie 
savę, arba praszineti vienu, ar 
kitu, kad priimtu mus i savo 
«U*es.

Pagal mano nuomonę, butu 
daug geriaus turėti viską savo, 
o nieko nuo kitu nepraszyti, 
nes kaip patarle sako: „Ką 
turi - tai nereikia pirkti, o ką 
moki-tai už pecziu neneszioji.

K/mvM isz Ansun-ijos.

Cltrdanil, Ohio. Katrie 
ežia seniai gyvena, pasakoja, 
kad esą lietuviu per du szim- 
Itu szitame mieste. Bet ne
smagu czion’ gyventi, kadą gi 
oras yra drumstas ir vanduo 
nesveikas. Draugyste yard a 
sz. Jurgio'skaito netoli 30 są
nariu. Czia lietuviai visi dir
ba pabrikuose, iszskyrus Pra
ną Racziuną, kuris laiko kar- 
ežiam ą. . , - 

______ <>
— Shenandoah 17 d. szio 

m. ,nuėjo viena moteriszke 
vardu Mare Litviniene i seną 
brustą anglu kasti ir neap- 
žiurėjo, kad nedrūtas virszus; 
užgriuvo ją ir negyva tape isz 
požiames iszimta. Tokios mo
terys nori anglininkauti, o 
nieko neiszmano apie toki 
darbą, paliko vieną vaiką 12 
metu saną ir buvo naszle.

Isz visokiu InikraL-

— Maskoliszkas laikrasztis 
„Novoje Vremia“, kaip raszo 
„Kraj“, ei tavoj a ir nusprian- 
džia garsintą laikrasztyje 
„Dziennjk Paznaiiski“ pasi
kalbėjimą jo Peterburgiszkio 
korespondento su tulu masko- 
lumi dalykuose Suomijos 
(Finlandijos*),: Latvijos, Lie
tuvos ir Lenkijos. Sztai kaip 
sanprotauja tasai maskolu lai- 
krasztis:

,-ęSziądien gali gyvuoti tikt dvi 
veisli valstijų: visiszkai vienoda, 
kaip Prancūzija, arba federal y visz- 
ka, kaip Szvicarija. Austrija neei
na i rokundą; ji buvo visuomet bet 
keno inagi/, vienok n- ji turės tapti 
federacija, arba*—- isznyks. Kas-gi 
tacieina Maskolijos, tai josios vidurine 
polytika yra aiszki: tikt pasiutėlis
galėtu jai velyti federaciją 70 mili
jonu .maskolu suzmilijonu suoniu, 
kelais szimtais 'tukstaneziu latviu ir 
estu, H milijono (kas-žin kodėl taip 
mažai!) liefui'iit ir t. t., - - neszne- 
kant jau apie tai, jogei ašimi liz.aci- 
jos sistema daug prisideda prie isz- 
valnyjimo žmonių tuose kampuose 
nuo svetimu gaivalu, kaip antai, 
szvediszkoji ponija [szlelcta] Suomi
joje [ Einlandijoje], vokiszkoji Lat
vijoje, lenkiszkoji Lietuvoje [kurios 
žmones Lenkija neistenge sulen
kinti ir dėlto pati griuvo]. Airi ga
lo, tosios tautos neturi ateites. Kas 
gali isz tikro mislyti apie valstiją 
suomiszką, latviszką, arba lietuvisz- 
ką?!!

— Peterburgo „Krajaus“ 
14 me num. randasi korespon
dencija p. Budrio, kurią czion 
isztraukose paduodame ,,Vie
nybes“ skaitytojams:

„Paskutiniai rjnkimai i parlamen- , 
tą Prusnose nusidavė nelaimingai i 
del lietuviu; pasistengimas ju isz- 
rinkti savo pasiuntinį i vokiszkąji 
parlamentą b.uvo veltu isz priežas
ties atsisakymo itekmingiausio kan
didato p. Smalakio, kuris nenorėjo 
priimti siulamo ja,n mandato. At-’ 
sisakymas asabos įtekmingos ir guo- 
clojamoš vokiszkuju konservatistu, 
prie kuriu parėmimo tikt galimas 
iszrinkimas yra, sutarszc lietuviu pa
sivedimą. t Iszrinktasis ant greito 
Dr. Bruažis, buvysis virsziiiinkas 
„Byrutes“, neistenge gauti reikalin 
go skaitlaus balsu“.

Tolaus yra paminejami visi nau
jai iszeinantiejie liet, laikraszcziai 

Prusnose, „Apžvalga“ * iszduodama 
yra liekanomis įsteigto per p Laury
ną „k n i ilginio banko“, kuris, pasi 
mirus uždetojui, negaudamas nau
ju auku, turėjo sugriūti, tuomi la- 
bjaus, kad piningai jo buvo sudėti 
nelabai teisingose rankose. Laik- 
rasztis tasai visiszkai tikejimiszkas; 
kituose dalykuose kompetencija re- 
dystes labai szlubuoja; neistengia 
iszsisaugoti prisztaryscziu ir sekan- 
cziuose numeriuose: regiamai redys- 
te, apart tikejimiszku dalyku, nepa
žysta visiszkai kitu prietikiu, lygiu 
budu nei reikalu kasdieninio gyve
nimo ir žmonių 'u kės. „Ūkininkas“, 
kaipo kiemioniu laikrasztis, plaeziai 
kratantis gyvenimą ir reikalus žmo
nių, kaipo gi ir kaimiszką ūkę, ge
riausiai už visus nadjagiinjus *Iaikra- 
sz.ezius iszeina“. 

f

„Amerikoje vaidai tarp lietuviu ir 
lenku, lygiu budu ir tarp paežiu lie 
tuviu, nepasilauja. Tarp kitu da
lyku negalima nepaminėti apie pasi
taisymą literatiszkai if kalbiszk.ai iki 
sziol ėjusio kas-žin kokiame tarptau- 
tiszkame [ międzym.rodovvym ] žar
gone nedelraszezio „Vienybes“, ku
ri dabar toli pralenkė savo kaimyn- 
ką „Saulę“, pripildinanezią savo 
skiltis kas-žin kokiame neva lietu- 
viszkame volapueke pasakomis Sehe- 
rezados ir plovonemis ant kaimynkos 
„Vienybes“.

— Tilžės „Szviesa“ asztriai 
nutaria ,Saulę<‘ už jos ejiįną 
už lenkus ir „netikusiu budu“ 
užpuldinėjimą ant kuningo 
Burbos, kurio gerus darbus 
pažysta \ isa Lietuva.

Margumynai.
— Piningo i i'alsfi/n Vokietijos 

valdžios iždas (skarbas) isznesza 
$30 000.000 auksu.

Draugyste banku miesto Now 
Yorke valdo $78.200.000 aukso.

Kiti Amerikos bankai valdo $11.-
i 000.000 sidabro ir $0.800:000 aukso, 

llolaiidijos bankas turi 830.400.- 
090 sidabrojr 825.690.OOO aukso.

Prancūzijos bankai turi $309.100.- 
000 sidabro ir $251.900.000 aukso.

Italijos valdžios iždinyczia turi 
82.400.000 sidabro ir 820.000.000 
aukso.

Rusijos valdžios iždinyczia turi 
$2.4oo.ooo sidabro ir $20.6oo.ooo 
aukso. I

Amerikos (Suv. Valstijų) iždiny- 
i czia valdo 8318.ooo.ooo sidabro ir
8325.6oo.ooo aukso.

Šz.Įianijos bankas turi 823.600.ooo 
sidabro ir 820.400 ooo aukso.
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Kazimiera

I'amosziu But

Baltimore

Detroit 
Plymouth 1 ,oo

1 ?oo
amjm- 
esantis 
skau-

Pajieszkojimai

Joseph Brazaitis - 
750. Front st.

Philadelphia Pa

Hayerstrov.
Milburn

Peck vilk
'Aldea

mi
manę
likieriai
visada pas manę
US. < '<tnal Str.
Pries/. I.. V. geležlnkeldvari

ka konkur
riti, kuri
laikyta mieste Spaa, 
taps liepos menesyje

Itaszkauckas.
Bartiomioiii

Paroda ' 'moteriszkos i os
Dideji tarptautisz 

encija gražiu mote- 
priesz du metu buvo 

atkartota 
.Vien no- 

Pirmutine ; dovana bus 
jau isz- 

mies- 
sinimai. 

naszta fo- 
ir komitetas paro-

cago,
Pittsburgh ii' 

emu kas norėtu su

J. Babelis
J. Valaitis 
J. L’lavicze 
A. Baltutis
J. Rėkus
J. Lizdas 
Chas Smith
K. Rabszlat 
P. Novikas 
A. Kizlaitis

bankas turi $86.000.000
Szkotiszki - $25.000.000 
riszki — $16.600.ooo auk- 

>ankai Britanijos valdo $10-

siu miestus C
Irie, Buffal
isz teks
įmes del fanuos (tikės), tė- 

ir tegul atsiunczia aiszku 
cziau tikrai surasti. ' 
aromatas tu ką yores 
cziau.

r $ 1.8oo.ooo aukso, 
Tautiszkas bankas — 

sidabro ir $1 L800.000

Žmonių įkandimo*. Mek- 
sikoniszkas daktaras Soriano 
garsina 16 atsitikimu žmonių 
įkandimu, daugiausiai moterių, 
įkandimas suSzirdusios, arba 
pavydžios moteriszkes padaro 
bjaurią opą, kuri atveda daž
nai ant to, jogei i kąstą pirsztą 
ar sąnari reikia atimti ( 
tavoti). Pagyjimas 
visuomet paįengvas i 
dus; kartais myris isz 
reina.

C’zion i Waterbury pribuvo 
isz Lietuvos vaikas 16 metu 
senumo vardu Petras Kvara- 
ziejus, paeinantis isz sodžiaus 
Subartonies, valasties Merki
nes Traku pavieto Vilniaus

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

Kam nog ahgliko/samdytio arki 
kad gali gautie plis *■

/Milą orka.

10.000 prariku; likosi 
siuntinėti i visus didelus 
tus Europos apgar 
Atėjo jau pusėtina 
tograpiju 
dos teiraujasi, kurios moterys 
turi boti pakviestos del lenk-- 
tyniu. Daugiausiai apsigarsino 
szpaniu.

pjįj Kas raszys ip musu Kedystę 
su kokiu reikalu, o norės kad jam 
butu atraszyta, tegul atsiunczia mar
kę paoztavą už ducentus.

Apgarsinimas.
24 ir 25 szio men. atsilan

kys Plymouthe J. J. Ilof, ži
nomasis pardavinėtojas farm u. 
Norintiejie pasiszneket su 
juomi dalyke pirkinio lauku

Norvegijos 
aukso.

Vokiszkasis I mperatoriszkasis 
bankas turi $68.000.000 sidabro ir 
$27.(k>o.ooo aukso; vokiszkasis isę- 
mokesczio bankas turi $1.000.000 
sidabro ir $19.030.030 aukso.

Portugalijos bankas valdo $5.6oo.- 
oo> aukso; Szy 
033.000 sidabre 
Szvediszkas 
I4.800.ooo 
aukso.

Anglijos 
aukso 
aukso; zki 
so; kiti I 
000.000 aukso. ■ ■

Italijos iszmokescziu bankai laiko 
$6.600.000 sidabro ir $33.600.ooo 
aukso; Italiszkas tautiszkas bankas 
— $6.200.ooo sidabrio ir $35.600.000 
aukso; Belgijos tautiszkas bankas- 
$7.ooo.ooo sidabro ir dol. 13.ooo.ooo 
aukso»

Szveicarijos bankai turi dol.4.8oo.- 
ooo sidabro ir .11.800.000 ahksO;

Graikijos tautiszkas bankas turi 
dol 600.030 aukso; Algerijos bankas 
valdo dol.3.200.ooo sjdabro ir .3.- 
4oo.ooo aukso. Rumunijos bankas 
valdo dol.6.4oo.ooo sidabro. •

Kas užmokiejo už ^Viepybę-I 
tuvniku o ne buvo pakvytavotą, 
gul atsiszaukia in mudu Redystę.'

Arklu samditie del vvysokiu reiką 
lu eikite pas

MILAUdlCA.

Mahanoy Plane 
kawicze.

Nanticoke, Pa 
kewicze.

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

dzewicziu. y* . ‘
Shenandoah, Pa.: Joną Bobina.
Waterburio, Con.: J. Daniseyiczo 
Scranton, Pa.: J. Bajorajti.. .
Wilkes - Barre, Pa.: J. Czornika 
Pittsburg, Pa.: WincentaKudžiu 
Boston Mass. FL Kawalaucka.

Jonas Patrzykowski 
. „Kosciuszko Hotel”.
Užpraszau brolius lietuvius nęuž- 
rszti užeiti pas manę. Rasite pas 

męilingiį priėmimą.- Vynai, 
alus, cigarai ir užkandžiai 

kuo no geriausi.
WILKES-BARRE.

\ Vaikas tas turi czion dėdę 
Joną Valangiaviczę, kuris gy
vena mieste Laimont, bet ti
krą adresą vaikas pamėtė. 
Deltogi praszau, mieli brolai, 
praneszti ar nežino kas vietos 
gyveninio Jono Valangiavy 
ežio. Jeigu kas žinotu, tai 
praszair*duoti žinią i Juozą 
Dan i se v iczę.

309 Bank Strt. 
„Waterbury Conn.

Jersey City : J.
Chicago, 1 ll.:

^Xpakewicze.
Grand Rapids M

Bacnlonawicze. O
Mahanoy city.: Juozas Milane

. . Salunas
Lietuviai eikite pas savą. Laikau 

salimą, kuriamo gausite, iszsigerti 
szalto alaus, visokiu gėry m u užsirū
kysite skanu-cigarą.

Pranas Pakolka, 
■6127 Main Str., ASILLEY. PA.

K a 'r it a s N o n i l J žs i k a szy t
„VIENYBE LIETUVNIKU”

Ir siųst pinigus už ję, tegul 
eina pas

Balti Mori

Daili proga ingyti farmą
Szitą menesi

La Salle, Detroit, Cleveland, E 
dar kitas vietas jeigu man laiko i 
manim pasimatyti del pirkinio ži 
gul raszo pas manę i mano Oftict 
adresą savo, numeri ir ulyczia, idant gale

Ašz isz'Savo Office gausiu kas dien i 
idant asz juos laike savo kelones aplanky

Jeigu atsirastu nors 5 paniilijos krūvoje tokiame mieste 
kaip New York arba Pennsylvanijoje, kur randasi daug liet 
tuviu ir lenku ir atraszytu inąii gromatą, jogei 
mes tai noringai atvąžiuosu juos aplankyti laike mano 
nes,.pirm pargrinžimo narnom

Kas pareikalaus laikraszrzio 
Vienybes Lietuvniku 

O ne atsius' pinigu norint už 
pusę metu, bus vienas nunieras 
nusiustas ant pažiūros, o (lan
giaus ne; tas dalykas yra rei
kalingas del pared ko. - v



Lietuvniku 11

. Baisingas kersztas.
(Kazokiszka apysaka N. 'GogoVo).

— Kas tai per raganius? klausinėjo jauni ir nebuvftuni

klan-
Ūžia, trinka kra'sztas Kijavo: esaulas .(rorobec szvianczia 

svbdbų savo sūnaus. Privažiavo mynios žmonių pas;esaulų i 
sveczius Senoveje mėgdavo p Tiki d p įsi valgyt,1: <1 ir paikiaus

y v in:} raganių.

— Ant kiemo iszrito bosą midaus ir
aut savo

kasztono ir užporogietis Mikita tiesiog isz u lavonas nuo Lobą 
lauko kur girde jis septynias dienas ir septynias naktis kara- 
liszkas szlektas su raudonuoju vyliu. , Atjojo ir szaunusis 
brolukas esaulo, Danyla Ikurulb hz'ius, isz anapiD Dniepro li
nes. kur tarp dvieili kalnu-stovėjo jo sėdyba. su jauni pi

szv iesiuo.se žiu

metine senatve, užsitraukusi, pasileido trepsėti, neveltu minė
dama pereitas gadynes. Balavojo iki vėlai nakeziai, o bala-

ežia Katarina ir metiniu stiliumi.
aksomas

stytiesi, nemažai nusivilko namon: likosi i^akvoti 
kazokijos už-

skruostu, isz puikios suknes ir andaroko isz szv.iesmelsvio 
szilko, i^z czebataicziu su sidabrinėmis padkavaitemis; bet 
dar daugiaus stebėjosi isz to, kad neatva\X’° drauge su jųje 
"Senasis tėvas. Isz viso tikįt metų gyveno jis Uždniepreje, o 
uvideszimtvienų kas žiu kur dauginosi ir pargryžo įkiš savo dūk 
relę tada, kada toji jau buvo išztekejiisi ir pagimdžiusi sunu. 
Jis, tikrai, uapasakotu daug dyviu , () kaip ir nepapasakoti, 
juk buvo tmp ilgai svetimuose krasztuo.se. Tenai viskas kitaip: 
ir žmones ne tie, ir bažnycziu Kristaus nėra. . . Bet jis jieatva- ' 'ižiavo! . 1

migo, nepraszytai, po suolais, ant gr 
neje; kur sudribo kazokiszka galva, 
ant viso K i javo.

II.

Tarytum DamaSstiszka brangia ir balta,
smeo ir

e
Ir

ani
didelo bludo karavoju. Muzikantai kibo prie

soszneka nei apie
de szale savęs .cimbolus, smuikus ir bubnelus. .Merginos t ne
ini tafpu, apsiszluostydamos iszsiutomis nosinėmis, ėjo vėl isz 
Savp glitu, o bernukai, pasirėmę i szonus, poniszkai žvi 
aplinkui, gatavi nesztiesi joms prieszais, — bet tuomi 
senasis (saulas isznesze du ab.rozT palaiminti jaunavei 
Tuodu abrozu jam teko nuo dievobaimingo zokoniuko,' 
lo Baltramiejaus. Neturtinga ant j u aptaisu, nežeri nei 
ksas, nei sidabras, vienok jokia negryu 
lytėti to, keno namuose jiedu' randasi, 
viražu, esaulas rengėsi sukalbėti trump 
gu suriko persigandę siaucziantiejie an

si prie Druskinio jižero su Orda? Kaip jiems dainuoti

ant stovinėk o ju tarpe kazoko.

sumanė prajuokdinti susigrūdusių

sis iszaugo ir nusviro ant szono, v 
kineti žalos akys, lupos pamely’na

sene
liu ■

abrozus i

o

nie- 
ir 

Kuomet gi esau- 
» persimaino: no-

vienas

i ramu, 
smakras

gaujoje, anksztai spausdamiesi

r/ni' IV IIV //I llVVi * V Į i v I run . J 7 \ > 1 I | l < 1 / <W1 J HlllOOIHl IOJ J j Vj

ir rankove jo karamzinio žiupono nusileidusi isz laivo semia 
vandeni: poue ju Katarina tylai supiioja kūdiki ir nenulei-

ant plaeziu pievų, ant žaluojanęziu giriu. Kalnai tie, — ne 
kalnai: pado įkiš juos nėra, apaczioje, kaip ir virszuje, smaila 
virszune, ir po jais ir ant j u augsztas dangus. Tos gires, kų. 
sto\ i ant augsztumu, ne gires: tai plaukai, apžėlė ant garbi-

perjosianti per viduri
ir žiamutineie pusele

. . Nesidairo ponas Danyla i szonus, žiurb jis ant jaunosios 
paezios savo. — Ko, mano jaunoji paežiu te, mano mylimoji 
Katriute nuludusi esi (

vienas prie kito. . i
— Raganius pasirodė vėla! > 

mos už ranku vaikus.

siu balsu, pastatęs priesz ji abrozus: Pragaiszk,
velnio, tau czion nėr vietos! ir Sznypszdamas ir k 
kaip vilkas, dantimis, pragaiszo dyvinasis senis.

Pasklido, paplūdo, kaip jure nepagadoje, szne

baugino baisingos pasakos apie raganių. - Sako, jis užgimė 
I jau tokiu baisūnu. . . ir niekas isz vaiku, isz mažu dieneli! ne- 
i norėjo siausti su juomi. Paklausyk, Danyla, kaip baisiai 

davo, kad apas atidaro burnų ir kalama dantimis. Ir ant ry
tojau^ atrasdavo negyva ta žmogų. Man navatna. man bau-

iesiuo.se
krasztuo.se


ma

' butu gero, jei 
musu pati — 
Katarina until

ant
rau-

l iszkilo 
t pirsztu 
iszkeld ji?

nenori
vis

savo
pono
Kazokas, Dievui dėkui 
Dau 
kai ?

Ant .kranto 
kruvąį Nei 

ežaluoja/ tikt menulis szild

eigų pas ji tikrai yra 
ne visados ant vainos

vo viengencziams „Lietuvio Sapna“ A. La 
kūno - galite gauti musu redysteje už 5 et.

apžėlę s: barzda iki 
ar nežinia u s suriko

iszdžiuv^ 
ilgi, ilgesni už paežius 
i virszu. Visas veidą*

man rodosi, kad tėvas tavo 
Parsirado žiaurus, paniuręs, 
• kamgi pareiti. Nęnorejo 

ku kūdikio!
Kas guli ant szii 

suklumpa. Ne, pas ji 
lys kai Į) susitiks kur, 

eitai bus 
i duosiu

girdime riksmą 
ka>, rodydami

Vienok viskas nutilo, 
lenkti isikiszusi krantą, 
pastate akis. Sustojo ir 
praude i kazokiszkas gyslks

Kryžius ant kapo susiubavo ir pal^ngv 
numirėlis. Barzda iki juostai; a 

pirsztus 
jo sudrėbė j 

singą kanezią, matyt, kentėjo jisai, 
prastenej 
koks peil

Susiubav

Palengva 
o ir susiraukszh

„Troszku man

r varnoms 
so ir viso- 

u pas ji dera 
— tai kapi- 

visiI 
nu-

Kala, lula, lula!
> Lula, sunu, lula!

Augk kazokams ant guodones 
Mergužėlėms ant dabones!

Katarina 
ir sz|uostydamą burna mieganezio 

Ant skepetaites buvo iszsiutos jos

epures
o su auksu
visas jo lobis teko man; vieną tikt jo du- 

prie kranto! Matai, Ivane, 
, o til vis verki! Paimk ji Katre!
io užkalnes pasirodė sziaudinis stogas: 
pono Danylos. Ufc j u dar kalnas, o 

nesurasi nei

— Klausyk, Kati 
gyvęti gėrovėje su mumis 
pyksta.. . Na, nepatinka — kamgi pareiti 
gerti už kazoku ivalę! nepasiupavo ant ran 
džioje asz jam norėjau pavierinti viską, 1 
bei nesiima kas-žin del ko ir liežiuyis 
ne kazbkiszka szirdis! Kazokiszkos szir< 
tai ir veržiasi i viena prie kitos! Ką, mano vyrukai 
krantas?,Na, kepures gausite naujas.. Tau, St 
pasiutą isz aksomo su auksu ;-asz.ją nuskyniau drauge su gal 
va nuo totoriaus 
szią ąsz paleidau ant vales 
mes jau ir parvažiavom

Visi iszlipo. Isz į 
tai senteviszki palociai 
ten jau laukas, o ten nors szimitą verstu 
vieno kazoko. ,

ir rodosi nuo ąnos puses, sykii 
ant kapiniu.
Laivas pasikreipė ir pradėjo ap 

Staigu irklininkai paleidę irklus i 
ponais Danyla; baime ir szaltis isis

te te 
namucziu par važiuosime 

koszej paguldys i lop

gu buvo, kada asz klausiau szitas pasakas, sznejlej 
iszimdama skepetaitę 
jos ranku kūdikio, 
donais szilkais uogos su lapais

Bonas Danyla 
sę, kur toli isz už - 
limo stūksojo* senoji pile 
trys raukszles; kairėj 
taip dar baugu, kad 
giasniai yra tai, kad j 
lis atėjo i galvą atsivilkt 
nori statyti Kokią ten 
užporogieczius 
ką lizdą, jeigu tik pasklis paskala, kad jis ten turi kokią prie 
eigą. Asz sudeginsiu senąji raganįu taip, kad ii 
neliks ką lesti. Vienok mislyju, kad jis ne be auk 
kio labo 
auksas.. 
nes 
gatavi buvo parsiduoti už skatiką biesui su 
d risk usi ais 2 i u po n ai s. 
kuriuoti norą ko dabar

savo: — Ką
asz kazokas
na m o n pa v až i uosi riijt 
szi

ek — nieko nėra! sznekejo 
raganius nori- nugąsdinti 

nedrinstu eiti prie negrynojo lizdo jo. 
įšdins szituomi! Duok man ant ranku

ai iszkilo augsztai ant žiames.
rsztai su ilgais nagais įsmigo 

u m norėjo 
ji rodėsi lyg

Vienok mis 
kur gyvena Jtasai kipszas. uit

Mes tuojaus plauksime palei kryžių 
czion trunyja jo negryni diedai. Pasakojam i, 

duszia ii 
aukso 
galima pelu y

nei'žodžio, ir eme žiūrinėti i tamsiąją
- girio juodavo žiamiu pylimas, už to 

Ant kaktos ;
anka glostė kazol

jis raganius —
nelabas svec

i czionai ? 2S
intuvę, idant pakirsti

Lai bu n tai tiesa. . . Asz suardy nieko nebuvo; vienok 
>esti ngai pažiurėjo 
iszgąUyje. si u pato 
i ją prie krutinės

baisiasnis, dar augsztiasnis už aną; visas 
kėlu, ir dar ilgiasni kauliniai nagai. I 
jis: „troszku man!“ ir dingo po žiame.

Susiubavo treczias kryžius, iszkilo treczias numirėlis. R> 
dėsi, vieni tikt kaulai iszkilo augsztai ant žiames. Barzda i 
k i paežiu kulnu 
Baisingai iszkele rankas i .virszu, t 
menuli nuo dangaus, ir suriko taip, 
pjūklu pjauti jo pageltusius kaulus

Rudi kis, miegantis ant ranku Katarinos, suriko ir pra 
budo-; pati pone suszuko; irklininku kepures nukrito i Dniep 
rą; pats ponas krupterejo. t

Viskas staigu isznyko, tarytum 
bernukai ilgai nesigriebe už irklu. 
Burulboszius ant jaunosios paezios, kuri 
verkianti kūdiki ant savo ranku, prispau 
ir pabueziavo i kaktą. .—

,,Nesibaimink, Katarina! Z-iui
dydamas i szonus 
idant niek

s isz 
pypki savo 

trauke jlonaS Danyla. - 
nei kuningu nesibijo.

vat-

i ziamę. 
nuplesztl 
kas eme

isz jo 
nagai

rankas 
Bai 

troszku!“ 
jis nožmįu,,nežmogiszku balsu. Balsai tasai, kaip 
h drąske szi'rdi, ir numirėlis staigu dingo žiameje.

(^antras kryžius, ir vėl iszejo ųumirelis, bet dar

jam iszsM’eže staigu 
kiszkus usus. — Ne 

praszneko jis — bail
ias. • Koks jam paibe- 
jz girdėjau, buk lenkai 

mums kelą pas 
siu velnisz-

— Žinau ant ko rengiesi tu: nelamia man nieko labo pa 
sitikimas su juomi. Bet tu taip sunkiai kvėpuoji, taip žiau 
riai žiūrai, skruostai tavo taip ruseziai apskleidė akis!. .

— Tylėk, boba! suszirdęs isztarė Danyl 
usidesi, pats liksi boba. Vaike, duok man ugnies i py p 
zion ątsigryžo jis prie vieno irkliniu k 
pypkio deganezią žariją, pradėjo perd

— Baugina manę
nei velniu, nei kuningu 

gu imtume klausyti bobų; ar netaip 
pypke ir asztrusis kardas!
lo, nuleidus akis i miegūstą vandeni, 
visas Dnieįiras sidabravo, kaip vilko 

lis viduryje nakties.
Laivas pasisuko giriuoto kranto link 

tyti buvo kapines: pasenę kryžiai grūdosi 
vos neauga tarp j u, nei žole 
juos isz dangiszkos augsztyl

— Ar girdite, vaikai, r mus! Kaž - kas sžaukia mus 
ant pagelbos! isztare ponas Danyla atsigryžęs prie irklininku 
savo.

— Mes £
pasakė bernu

jisai r
žmones
Bobas vienas jis iszJ i
su nu!“

Prie szitu žoaIžui paėmė Danyla sunu ir pakele prie 
Ivane, tu nesibijai raganpi 

Gana, nustok vei
mama paĮienes
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n *
Benedikto

25 c
10 et

U 
ant

ant
65

MILĄ U C KAS
Ant Hast Loyd Str. /Shenandoah.
Atydare twarta kūrėm laikis go

rus arklus del samdinio wisada.

Antra dalis 80 c. 
.. 80 ct.

15. ) Gl WKNIMAS SZW.
MARY.IOSP....................>.

16. ) WADOWAS in Daugu.o50 c

n n
Girti be

SZ. MARYJOS P.............. o25 c
38.) PAWEJKSEAS 1ZGA- 

N1 TOJAUS su pujke maldele

Kajp Sumneine nuspa-
9 av, n

Gi vvenimas

/ 
f ■ 
f
1

Marijos Panos............
14.) 1ZGULDLMAS meti

niu szwentiu laba j naudinga

taus ,, ■ ,, ,,

wo sūdo ,, ,, ,, 50

M. MOCKIEWICZK, pargabeno isz užmarės 
wysokiu Lietuwyszku knigu, kajpo taj: Hiato- 
lyczitu, B tjkinlu, Mokslyszku, su gražioms daj- 
n alinus o ir su szwentajs skajtimajs, Malda-kni- 
giu, o parduoda suvysaj už maža prekia. Kas 
noryt žinot knigu vardus ir ju prekia, raszikit 
gromatti ir indekit markia už du centus, ant tokio 
adriso:

AK M. Mockau
P. O. Box 54. Detroit Mich.

A te

y 
4;

V;

*•

Knigos pargabentos 
isz užmarės, o karos 
randas y krautuweje 
knigu Juozapo Pauk- 
szezio, PLYMOUTH, PA.,

1.) AUKSO AUTORUS, arba 
SZAI/I’INIS dangiszku skarbu 
nuo $2,25 et. iki1 $5,50 et. 

« 2.) SENAS ir naujės* 
AUKSO ALTORYS pujkoj 
apdarytas....'.................  $2, 75 c.

gražejs skajtimajs tiktaj ,už..o25
9. )'lIIST()RIJE SENO ir

Naujo ižstatimo su abrdzeleis. o25
10. ) bistorije seno įstatymo o50
11. ) 150 PSALMU DOWI

,'DO karalaus pavvydalo kantycz- 
ku ir tejp dydeles................. o75

12. ) MENUO Szwene,ziausio!

mente.............................. o 10 ct.
*18.) moksla/rlmo

Kataliku.................................... o75 c.
19. ) ZINE apie gidima ligu

kūno ir.dusz.ios apie lutery ir 
KALW1NA.......................;

20. ) PALANGES JUZE

linksmi skajtimaj . ...........
21. ) KALENDORIUS

1889 meto ,, „ „ „
22. ] KALENDORIUS

1890 metu
23. ) Tulmuda židu

smefties ,,
28. ) Draugija del iszluosawi-

ma dusziu ,, „ „ lt)
29. ) Giwenimaj szvventuju 

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

io <t. 
kara
to <■(. 
50 ct. 
Jo ct. 
žydo 

$1,00 
$1,o0.

pnjUiit
75 ct. 
$1,00.

H istorijų gražios Katrukoa ir jos v j Roki atsy. 
(ykiinaj ,, ,, ,, ,, ,, not.
SnmyH/.yinas arba bajine tnry dyde|es akis 
Tykia tejsybe isz Siivalkn gnbemij’ h 
Komdytucyje dėt darbininku ,, 
11istorijų apie graž-n Mamdonti, flnktery 
lauš isz. Neapolo ir apie Putra karejvi 
l’žay'Htanav ik ant (o geraj „ ’,,
Ataylikiinaj ant ziames ir vandenio 
l|u pujkiiR apraszyniaj apie nedorybę 
it piktą augynimą vajku ,, 
Plljkua apraszymas apie Lietus ą 
Nameliu puslelniko paraszytai 
Lletuwnikn „ ,, ,, ,,

10.) Apteka Dievvo ,, ,, ,,
lt.) Senovės apraszymas apie Duktery

Karejvio ,, . ,, • „ ,, ,, 
1 2.J .1 upz.apas KoniiiHzewfikis arba kankinimas

Unijot’u po.vval iže ma >kolain? ,, 50ct.
Kalendorius bu ,pasa..omH ir dajnoms 25 cL 
SzwieBa Diewo ,, ,, ,, t»5et.
kinalda Rinaldina-t ,, ,, ,, $1,50 et.
bajnoB isz. wxHiir HiirinktoH ,, ,, 75 et.
N».'doryb(>H Rymo t'ienorin, liifltorije isz lajko 

jionawojimo Nerono ,, _ ,, ,, 80 ct,
18.) 1’ujkiiB apraazyii.iaj tikru atsytikimu isz <-ze- 

hii wajnos 18ti3 nietu ,, .,, ., toet.
111.) W^tan ir Kory nna Hlstorije isz. lajko perse

kiojimo Bažnycz.io? S. per Deoklecijana ‘.'5 et.
20. ) HiHtorije juz lajko Erancuzkos vajuos Afri

koj ■ ,, ,, .,, , ,, 30 et.
21. ) I’rawadnikaB ajigelHkoBjkalbos neabdar. $1,00

oabdarytaB ,, ’ ,, $1,25.
22. ) Jurgis Miloslawskis ,, ,, 80 et.
23. ) Boleeluwas arba antra dalis Genov etos 30 et

llliart Hata.
210 East Market Str.

WILKES-BARRE PA.
Tenaj galima 

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

DYDELYS KRŪMAS!

“Furnishing Goods”. '

wylnoniu 
audekliniu

panezeku
petneszu

wyeokiu dajktu kokiu tik žmoguj prirejke.
fiy Gausyte pas----

Chas. CASPER & Son
103 NORTHAMPTON Str.

Wilkes-Barre, pa.

Tykras Lietuwyszkas 
ZZre’aczius.
Kas naryte turėt pujkius parėdus 

o už pyge prekia, tejposgi norėdami
Szipkortvs isz p irk t, arba 

^^c»-P.Vni^Us ’"išmušt m Jture- 
pa ir in kitas dalys swieio,

Joną Mieldaži
Shenandoah,. Pa.,

sZ? IL ""LZL XZL Oj £3
Alus, visokie geryinai ir ge 

(’igarai. * Parduodu taipogi 
kertes (szi f kertes) aut visokiu laivu 
ir siuneziu piningus i \ isas dalis

f

. W. Slominskiene
679 Milwaukee Ave.

Paduodu del žinos vc^su lietu- 
wvszku Draugistiu kad mano krau-

Karūnos su patronu draiigistes

te jsingaj padarau Jr iszgerauso ta\vo-

W. Slominskiene
670 Mil \v a u k e e A v e n i

Clxicagro,- III

randas\’ B\Jardas ir Wargonaj *■ •

inaj lajka ir atsygert gardaus Alaus 
Afielkeles pa ruki t geru Cygaru.

St. Ramanaucka
Luzerne Borough, Pa.



Vienybe

LankiszkasAgentas Lietuwiszkas

rusiu

111 g

nu
namus

Tom. Butkiewicziu

lanit

opa. 
.$26.oo 
.$22.00 
.$22.00

Henry Lees

Larikiszkos knigos 
maldų

I2o et.
150.
200. _
:t kožnam

nogarRcy, na pusty 
j, t. j na 

duszy clirzešcianskiejroz

zeiistwa dla mlodziežy katolic- 
kiej..............   70 et.
5.) Wyborek nabožeiistwa dla 
mlodziežy katolickiej. . *5.0 et. 
G.) Maly zlpty oltarzyk dla 
pobožnycli dzieci katolickicli 
...................    J 45 et.

isz užmarės.
• t

1.) Westchnienie duszy pobo 
žilėj, zbior nabožeristw i pies 
iii z pržydanieni Drogi krzyžo 
wei, Gorzkich žali i nsalmbv

įjgT'Galima 4ejpos-gl pas mane g 
grejczeusiu akrotu. 

pas mane pakolej ejsyte pas koki
Charles Kadziewicziu

leipo-gi parduoda ozi 
vysas dalis svieto, ant greicziausiu ii 
drucziausiu AKROTU. M

Iszmaino visokius piiringus 
siuncze in<z uzmare tuįsiok

antie pirkt szipkorcziu ari 
Pabandikite pyrnia atejto 
amervkona.

Turi wysokiu gatunku MYLTU dydele krautuwe, tejpo- 
sgi m esu wysokiu Kumpiu-, Deszrelu rukitu, Cukraus, Kawps, 
Arbatos ir wysko ko tik gera gaspadine rejkaiauje, tejsynga 
woga ir ka pigiause parduoda. Tejposgi wysokiu cejkiu Zie- 
goriu ir ziegorelu ir wysko, ko tik rejkalaujesy.

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

Isz New Yokko in Bremen.............
IsZ l’l! I LA OELPII IOS ill IIa.MBI'ROA

Isz New Yokko in Antwerpa. . .
Isz Baltimore* in Brema......
6sz Xem Yurko in. Liverpool,1 (t tn, It cl fast, London..-. .$19.00

gxZg^Prusyszkajs gereusejs akrotajs. Sun- 
cze pynigus in wysas szalis swieto, o tej- 
pos-gi ir iszmajno kajpo maskoliszkus, 
prusiszkus, austryj okiszkus, Francuzysz- 

kus ir 1.1. . ' >
’ -—•—i----------

1,40 ct. 
zyli zbi6r 

nabozeiistw1' dla chrzešeian i 
katolikow................ 1.30 ct.

Czierie Szipkorcziu.
Isz Europos i A m e r y k a. 
Isz Li veki’ool, Glasgow, Ql'eexsiown, Beleast, London . .$ 19.00 
Isz Hamberg, Amsterdam. Kotierdam, Havreot Bremen .. $22.50 
Ant gerausu a'krotu isz Bremen in New yorka .. $24.00 
Isz Antwerpo hi New yorka..................................... $20.00
Isz Antwerpo in Pn i.la delpiiie„ .-. . . ................  .$19.00
Isz BrEMO i'll |B A LTIMORE .....'................ .. $2 1.00

HENRY LEES & co.»
« Pigiause vieta visame mieste ant pirkimo drapanų del 

vyru, vaikinu ir.vaiku, dėlto kad jie visrį tavorų’ Įivrka ne ant 
bargo tiktai už piningus.- » .

Turime didžiausi skvriu, visokiu kepurių, skrybėlių czebatu, cz.everyku 
ir szluru, ateikite o diUirkite.

Keri ihaininei czebatai už
Pora dailu szventadieniniu czebatu <
Czeverykai po 125, \ 50, 175,

Vienu žodžiu sakant, visas^ tavoras geras ir galimas p 
o prekios tai pigesmios kaip kituose kremuose, visam mieste

Ateikite ir pamegvkite, o busite kantanti, tiktai ne pamvrszkito nu 
mero. .



Lietuvniku

Geriaiises UŽEJGA

KINGSTON

Wilkes-Barre

TDidžia'ULSias ir puikiausias

KANTORAS MUSU HAMBURGE TOKIS

MM

Simonas Scharlin 
JC&-F abry kantas

Arielku wysokiu,
Alaus gardaus.

Wino wysokio,
Cygaru ir t. t

Polski, Slovenski i Litewski

ik rotu ir in wysas 
>g iii NAMUS, 

kuruos duoda procento $3,00 už .

□BCLXl.lSLiOT’iULS
WILKES-BARRE, J

Ižduoda szif kortos ant wysokiu
'dalis EUROPOS. Suncz

Galima pas ji pasydet .pynigus 
szimta ant metu.

Lietuwyszkuj, l.enkiBzkaj ir .Ungarskaj gall BiiByszneket, ba prilaiko tam tlkpis žmonis.
No užmirszkite ipacz lie ka giwenate arti to miesto.

Wilkes-Barre Deposit Savings BANK

AGENTAS no su wain u

- - - - - - - - - Maszynu- - - - - - - - - -
o tejpoB-gi už af»<’kiirawoji‘ NAMUS ir wyuokiuB 

DAJ KTl S no ugnies

(07 South Side Public Square, prieszai Courta.
Lietuviai, būdami szitamo mieste, no,užmirszkite ateiti, nes 

geriausia užeiga ir gražiausia vieta visaiųe mieste Wilkes-Barriu,

Wiraj! duodam jum žine, kad mias parduodam Szifkortes, ant wysu 
paeztawu Szifu, už pigeuse preke, sunczem pvnigus, katruos jusu priete- 
lej gali gaut in 15 dienu, musu kantoro galite, susvszneket lietuwvszkaj 
ir lankiszkaj, atejkrte ir matikite, kad mias per 20 metu, su kožnu apsyej- 
name tejsyngaj ir grąžoj, megikite o nesvgajlesvte. - Tejpos-gi parduo
dam tikintus ant wysu geležiniu kėlu Ameryke ir Europoje.

UŽEJGA gereusedel Lieti 
, WNiKir jt'as**-

Juozą Zablacka
MAHANOY CITY - PJ

Band ašy gera ARIELKA,

GEO. GWILLIAM, agentes.
MAIN Str. Plymouth,?

1 )el wuostimo (žaži woimo.) Pamegikit 
wiena karta pirkt nog jo, taj potam 
nieku? kitur ne jeszkesyt.
110 Jlivbsion Str. Nem )

B KrstiH uv<\*s
visokiu valgomu daigtu, kumpiu, miltu, eukriaus 
arbatos, kavos ir visko, kas tikt užlaikyme gyvas
ties reikalinga. 'l'aipogi parsiduoda czebatai, c.ze- 
verykai, marszkiniai ir visokie kiti daigiai. Viskas 
pigiausiai ir didžiausiame pasirinkime.

Plymouth e ir Edwarsville, Pa.



16 • Vienybe
“ ■ ■ 1 11 " —7—M——M——

s-»i ’/v r 'H'ruviš!

Vienybes Lietuvniku :
1 132 nxzEa.ixx Stxeet,o
įCŠr—PLYMOUTH, PA.—o

3------------- ---------------------- :—a °—J - - - q
Taip yra įtaisyta jog gali spausdinti viską, kas tik io 

darbą jos priguli, yra, LOCNOS MASZINOS, LITARU0 
visokiu didele daugybe, drukavojasi apart 0

„Vienybes- Lietuvniku,” °
O
O 
o 
o 
o 
o

VO-”

<>:
o
o
o
o
o
o.
o

,0
* o

Or
■ o

o
o
o
o
o . .
ovisokios konstitucijos, kningos del drau- 
"gyscziu, apgarsinimai, tykietai gromatos 
o kvieczianczios ant veselijos ir 1.1.
® ;----  Visokiose kalbose, kaipo tai: --------
oLietuviszkai, lenkiszkai, angjiszkai, 
"kiszkai, maskoliszkai, italijoniszkai, pran-o 
o cuziszkai ir 1.1.
0'00000000000000000000000000

O
O

ANT. PAJAUS
it j* /% w ~ il® * 'TL—m d

Kas tūry kiek PYNIGU, o norėtu juos patai pi n t saugio wie 
toje kad jam ne pražūtu, tegul patalpina pas mane RANKOJE. . •

T&jpos Ui randaay dydele zopoalia wysokiu pyningu del iflzmajnlmo, kajpo taj: Ruayjoa rub 
l*j, l’riiay*/k<>8 markoj, Auatryjoklezkl oulokmaj, Francuzyazkl frankaj Ir t. t.

Jasjo katras atayweZa l«z užmarės PYNINGUS, tuos tejpos-gl permajnau ant amerykanteku.
Suuczu pyningua in wyeas dalie ewieto tleeog in namus.

O tejposgi ižduodu SZIFKORTES ant wysu linijų ant pujkeusu ir 
druczeusu LAJWU.

J
s

Wyskas tejsyngaj ejna
Ne užmirszkite

ANTANAS PAJAUIS
128 ir 130 Main str. PLYMOUTH Pa.

Pirmutinis Lietuwiszkas Kremas,
Groceries) PITTSTONE, pripilditas wysokejs taworajsdei žiwnasties, tejp- 
gi ir drapanos del darbi ninku, wyskas ko no geriauso' parsiduoda pigej ir 
tejsingaj, •• primenu ir taj jogoj parduodu Abrozus szw., knigas maldų 

ir historiju; o tejpgi szifkortes ant geriausiu ir druciausiu lajwu.
Tiktaj ne užmirszkite kad tan wyska gausy te: pas A. TEPLUSZI.

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

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

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

Užsijnna pagrabais uz piginsiu ne kad kiti užmokesti. JJefto-gi, jei-
gu kam prireiks ko, ateikite pas savo viengenti, kuris gerinus ir rupestin- 
giaus viską atliks del jusu, ne kad svetimgeneziai. i____

And: Stankevyczius,
Ant Main ulyczios, /, SHHNANJ)()AJI PA.,

Jonas J. Bobina.
Agentas no szifkorcziu

Parduodu szifkortes ant pujkiausįu ir drueziausiu LA.JWU isz wysu 
žalu EUROPOS. Ir tejpos-gi galu nusiut pynygus in Europa tiesiog 
incf namus. . / I • -

O • y .1
Prietam lajkau dydely RROMA su wysokejs walgoinajs dajktajs, 

ka tik namuose geraj gaspadynej pryrejke, jr.su tuo nesygiriu: ba kožnas 
žino. Darbiniu drebužiu ir wysokiu marszkiniu; žodžiu kalbnt wysko ga
lima gaut, . .

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

i S h e n a nd o a h Pa.
I

Laikau gerą alų, cigarus ir 
geriausius gėry mus. - Kas 
kartą atsilankys pas manę, 
tas tikrai neeis pas kitą. 4»
Vincas Szmerauckas,

PRIVEEUllG, PA.

įCį^-Sztaj brolej!
Jago norite geros trajankos 

gaut, arba užsyrukit kvvepenti 
cygara, taj ejkite tiesiog pas:

Wincenta Bobina
Ant Coal ir Jordan ulicziu,

S IIE NA N J) O A11, PA.,
Jis ira tykras Lietuwnikas ir Aej- 

syngas žmogus,

Kpigos MaFdirir
Kokiu tiktaj noryte knigu 

iar taj maldų ar kitokiu taj 
szaukites tiesiok pas K. Žale1 
giri, Nr. 313 Hanover Street, 
Jlaltiniore, M. P. Ira taj ge
ras ir( tejsyngas vviriis ir dyde- 
lys prietelis Lietuwniku.
J‘_'J .. . I . Į'.'.'.-1.! "'Į. ."J1

Lietuviszkas dziegornikas,
Pardavinėja pigiau už visus, viso

kius auksinius ir ąjdabrinius daiktus,/ 
kaipo tai! Dzięgorelus, Lenciugelus, 
Žiedus, Špilkas, Revolverius ir t. t. 
Ir prijimu visokius dziegorius ir 
žiedus taisyti už labai mažą pfrekę, o 
kartais ir už dyką. Pakol eisite pas 
svetimgenezius, ateikite pas manę: 
Kur viską geriau ir pigiau galite pirkt

Juož. Boblauckas,
Centre Ace. Slidžios Eno/i namuose,

Plymouth, Penn’a.

jr.su



