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Kiekvienas skaitytojas — prenu
meratorius „Vienybes Lietuvininku“ 
gauna per musu redakciją „Varpą“ 
su prisitintinri už 1 dorei, ant metu, 
„Sz viešą*- su prisiuntimu už 30 et. 
„Ūkininką- su prisiuntiinu už, 1 d.

Ateinancszią 2d. Biržele 
mpnesio prasidės visuotinas 
suraszas gyventoju szitos žia-

Vienybe
s

smirdinczias srutas, isz kana-mynu jie nesulauks, nors isz-
sižioję ju lauktu. Mes apsi- lu tekanezias i upę, krūvos są- 
riukome eiti draugeje.su tais, ’szlavu guli pakrantėje.
kurie isz szirdies velyja lietu- kirto net ir tą keletą medelu 
vystei labo ir pasistengia isz- kurie augo priesz langus du- 
traukti isz nasrų pragaiszties mos.
musu brangią tėvynę, o ne su (tine valdžia butu apsukriasne, 

nors karcziamose. galima butu lekianezias smil- 
„sztukas“ mokti tis sulaikyti, apsodinus kalną 
tacziaus per savo krūmais, ir tokiu budu iszgel- 

, ruk- 
nuo kalno; galima

Isz

j

Jeigu nors' truputi vie-

apgyvendinimo j u tenai. Stan
ley yra labai laukiamas ežio- 
nai, amerikiecziai nori grei 
czihus iszgirsti jo kalbas apie 
tą istabu dalyką.

— Prezydentas iteike sena-
■W I • * • 1 * ' *tu i gromajtą Blaine‘o, turinezią 

savyje planą geležinkelp, su- 
riszanczio vistii didelus mies-

15 dienu. Tokie suraszai yra 
daromi, czion kas deszimtas 
metas. Laike suraszinejirpo 
tam tikrai iszrinti urediniukai 
klausines žmonių prie kokios 
tautos kiekvienas gyventojai, 
priguli. Jeigu lietuviai visi 
teisingai pasisakytu esą lietu
viais (lithuaniaų^, tai pasi
baigus suraszains, galima bu
tu tikrai žinoti, kiek mus szi- 
toje žiameje sziądien jatųyra; 
o tai yra didžiausios svarbos 
dalykas, nes tada galėtumo su 
traukti kupiną skaitlu musu 
ant svieto ir suskaityti savo 
sykis. Vienok, spręhdžiant 
pagal neparAngumą ir nerti- 
pestinguiną lietuviu tautisz- 
kuose dalykuose, nesitikime 
daug sUĮskaity.-ę ju szitoje žia
meje, įsos lietuviams dar vis 
meilesnis yr’a vardas, „polando- 

-Tio“ už lietuvi. Todėl ir su- 
raszinetojams daugumas šaky

• sis esą lenkais ir prisidės prie 
anų padidinimo vardo 
nai.

ežio-

Ae\ vrnojimai nekuriu „pa
♦ loku“ ant „Vienybes“ už jos 

neprielankią sulenkinimui lie
tuviu tendenciją ir pasistengi
mą užlaikyti kiek galima ne- 
sudarkytą kalbą — duodasi

• girdėti vienur ar kitur. Tiems
gi i d ragai v ia ms „ i eny be“,
mat netėljni i smageninę,^ka
da gi nei tauszkucziu, nei ta 
radaiku, nei kitokiu blevyzgų 
joje jau nesiranda. Matyti, 
kad muši/ lietuviams mažai 
eina apju miklinimą savo su 
skretusiu smagenu, jiems pa 
mazgos ir srutos yra gardes
nes. Turime jiems tikt tiek 
isztarti, kad; nuo mus tu gardu-

J

tais, kurie, 
geriausias 
„iszdaryti“, 
kvailybę yra iszgamiais del ' lieti miestą nuo dulkiu 
lietuvystes. Nepataikausime staneziu
tamsunams ir lenkininkams, butu krantus Nemuono apso- 
atlikimą pareigu deP tėvynės, dinti kasztonais i 
statydami sau už kelerodi, ne- koktai del sveikatos vaiku bu 
prisidėsimo pj^e apdnmimo tu didelei gera.de jya te.
dulkėms ir ta>p jau surukusiu ma sąnariu užžiuros miesto yra 
per amžius ?
geniu, bet, prieszingai, kaip nerūpestingumu apie hygije- 
iki sziot kad darome, nepalau- nos iszlygos, per 
sime polesius nuo smagenu ;

ir jovarais,

DĮdu-

įetuviszku snia-'r/ydai, kurie garsus yra savo

Dirbdami tokiose sunkiose 
turime vienok pa

gaudami karsztą
iszlygose,
sidžiaugti, 
parėmimą nuo visu prakilnes
niu brolu czionai. Tokiu bu- . *
du tikini esi, kad visos geriau 
sios lieti) v isz kos sylos Ameri
koje netruks susirinkti apie, 
„Vienybę44, o tada visi iszvien

ką Kaunas 
yra labai neliygijeniszkas mies 
tas.’4 ■

—'Vilniuje tape suimta 
akuszerka, kuri, kaip ir Skyli • 
linskiene Varszavoje, vare a-

Isz Kitur

garsinama, 
įstengsime, daugiaus iszgaleti atvažiuosęs i Su v. Valstijas 
del labo tėvynės. Lietuvą, del iszghbenimo isz czion neg- 
brolai, atgaivins isz marumo ru. AugSztutine dalis Congo 
ne „sapnai kningos“ ir „bai- (Afrikoje) esanti tinkamiausia 
kauni punktai44 su trtrada’ko-• vieta del apgy vendinimo ame'- 
mis ir tausžkueziais, bet hn>ks- rikiszku negru. Klimatas tos 

, ne
turi mums 
rupi .mums 
duonos. * 
tikras
moks hiinęs 
netruksime

amžius ėda.

apie papletimą jo ’ žiames. esąs daug geriasnis, 
rūpėti tiek, kiek į kad. czionykszcziu pietii 
pelnymas kąsnio valstijų; vietos'esą del 7 mill- 

Riszkianu'si i tam jonu kolonistu po ketvirti ke- 
kuopas, taisykiame /urkampes įnylos kožnam.

ir kningynus, o Tokiu budu Stanley ateina i 
iszsiristi isz šuo- Amerika 

r v
musu protą per problemą ir pastoti Maižiesziu-

Isz Lietuvos.
— Miestai Lietuvos yra 

siszkai neprižiuromi, sztai 
rąszo „Novoie V remia44 t 
Kauną: ,, 
kinta isz szakniu 
žią girią, 
puikiosios upes

VI

pagal su tarmę panamerikiszko 
kongreso.

— Gyventojai miesto Ash
land, Ohio, turėjo puikią re
gyklą. Ant giedraus dan
gaus pasirodė staigu paveiks
las didelo miesto, su ulyczio- 
mis, boksztaiš ir paločiais. 
Paveikslas buveį gražiai apsz- 
viestas saules ir palengva ny
ko pažiameje. Beveik 40 mi
liutu traukėsi toji i patinga re
gykla, darydama pasigėrėjimą 
apszviestiems’ .gyventojams 
miesto, o neapsakoma baimę 
tamsunams, kurie, mislydami 
kad tai pabaiga svieto, staug
dami ir rėkdami bego isz mie
sto, kur akys rode. Regykla 

Ipovalai blanko ant paveizdos
būtent II. Stanley nykstanezios debesiuose lau

mes juostos. Vieni pažino 
toje milžiniszkojėntoryd' 
na atspiiidi miesto Maąsfield, 
30 įnylu atstu, kiti-gi tvirtino, 
kad tai buvo ant dangaus uly- 
czios ir namai miesto Sandus
ky, 65-myl.' atstu.

— Lietuviai isz- Worcester, 
Mass, mus piaszo isztarti per 
„Vienybę“ j u padekavonę del 
kun. Juodisziauis už aplanky
mą j u ir iszklausymą velyki
nes spa vied nes.

— Brazilija. Žinios isz 
Buenos Ayres pranesza, jogei 
26 žmogystos tape užmusztos 
ir 41 pažeista paskutiniame 
maiszte Puerto Alegre.
• — Pirmasis republikonisz- 
kas kongresas Brazilijoje su
sirinks Liepos"menesyje sz. m. 
ir kuris užtvirtins valstijos 
konstituciją ir iszrinktąji pre
zidentą. Sziądykszte valdžia 
tos žiajries iszleido tiesą, pa
gal kurią visi svetimžiamie- 
ežiai, pagyvenę daugiaus per

iszriszti tautiszką

mi del iszvedimo juododžiu isz
. ... .’pustymu i pienu ir medumi 

i plaukianczią žiamę. Stanley 
Lyra geležines energijos žmogus 
i ir ką jis posakoja apie Congo 
žiamę ir kolonizavojimą jos su 

gili i ' būtiroję Vremia44 apie' Amerikos negrais -
Ant kalnu isznai- naudingas (laigtas, vienok jam 

i didelę grą- sunku bus • prikalbinti musu 
Einant pakraszcziu negrus keitiesi i Afriką. Di 

Nemuono, deles sumos piningu bus rei- 
nuo gelžkeldvario iki triobe- kalaujamos del perkraustymo 
siui durnos, visur matai tik izAfriką, o dar didesnes del

draugeje.su
gera.de


(> menesius *, turi

Lietuvuiku
ITtr<-■«»>rwwr-r"IT»—lI

11885 m. *ir dar ketvirtas —

3

pastoti ukesais tos žiames, ku- tokiu iiaredku, 
rioje gyvena ir kurios duopą pliekti. Isz kit

i stropiai ruosziasi apie už

kinks, kuria.

A k vvaiz

, kurios

kurie

Norint szitas

n in atsitikimu

kas laik'rasztis,
,,Croix Federale“ talpina pra- 
neszimą vieno ludininko bai
singu atsitikimu Karos kale

ti didelis piktumas tarp Tur
kijos ir Maskolijos,

— I rokietija. Kancleris 
Caprivi apgarsino seime savo 
pirmutinę kalbą. Isz tos kai-

•

gubernatorius

. v,O, 
mai-, yanską.

mirsztanczią nuo

neapkcncziamu del xiiecoriau’s 
buvo despotizmas senojo Bis- 
niark‘io, kuris pats vienas tik 
stemzesi viską valdyti. I)a-

stosę Vokietijoje geresnes ga
dynes, kuomet visu balsai bu

v
t
b*
4

kai ropos vaiste 
kiszti savo uosiu 
naminius reikalu?

irszinink

jnomi la- keturiu kareiviu ir baisingai sę teisingai iszkl^us}
> pirmuti- Nelkama laukan. Ji numirė — Europos pakaj

Kitos rint ant užtikrinimu
rasza- II ir visu kitu valdonu - liek-

Be- tiesi no senovei ginkluotu.

mt vežimo

su •

nežili-
■ t?

e ir.i.
viecziu. Gana Europa turi 
namie.je darbo ir nor.y noriai 
lenda i Afrika, kur ugnia ir

lininio -gubernatoriaus
broiskio, ir isz to nu
baisingos skerstuves. i damas parlamentą, savo kai

• — Majoras boję aiszkiai’ davė suprasti

negrus, tai vienok

diniu, o
nei

valszezionu Hiazaniaus gi ;7 . 
lieji*, anot, maskoliszkuju

< >
l ape įvesti nauji 

Įstatai,- kurie ne
būtent mi

m u ga\ o

mirzi- 
sanvai ■

mėnesyj
ma tai

visuotinė si
v i lažininką, Mordvinbv‘ą

MU > v, ' v i*' -Inu , > v

Į). Mordvinov‘ą perkelti i

siusti koki labai energiszką.

kadagį nei vienas ne-

įnirtusiu valszczioniu, j kuric

,’lj. y v,į. .• . , ; ;

onomiszku 
is-gi tani
ki sz ką po-

amea,.
geriausi,

re

, vienok tai jam nenusi- riaunos, ginklu ir kaih$cs lai- 
Paryžiuje pernai nuini-, vynes. Galima butu szituos 

irbingas. -bulgaru vyras žodžius jaunojo ciecoriaus pa

•■e

r

s terbu
Bulgarijoje szneka, kad drau-1 del užlaikymo pakajaus Eu- 
;'ai Pįmico ji nunuodino, idant ropoję, vienok kuomet sziose .

.... ’..i nedarytu. Ta dienose didžiausiasis strategi-jiems -klucziu

ažiuo . iszži tires.
•mu

ateinanrziame

yia pirmu (i lig 
ir ketvirta, ’pagal

rinklios! pabai 
(u metu, vi»‘ 
Londono kon

nei

IQ

1

• ) •Ill

Tikt uno

am

<•

, vokiszkame

ir perkanuo- 
i a i s parėmė 
ciecoriaus —

• gai tasai- g.O ’

sis — ateite parodys; 
g lebę jas, stengėsi bucziuoti. ’ bet ne veltu milijonai karei- 
\nt ju riksmo atbėgo jūriniu- viu stovi po ginklu, ne del pa
tai (matrosai), ir keturi mergi- rodu didina visur artileriją ir

, kurie,

5

paimti, laivynus.
; irtas —Cieco.ius Viliamas vie-

•»

laikomas 
m., treczi; - >

ambasadorius, ne- ta, jogei nieko bijotiesi nepri* 
rei- 
mo- 

kescziu-del padidinimo ka
riaunos ir jos apginklavymo - 
tatai nėra nieko dyvino, kad

šildai esą nie , kalavo uždėjimo nauju 
i tas nusidavi

gali iszei-

..

i
i*

4

■«

>
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■
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V ienybe

Melicm ir Valstija
Cholera orijentalisz

szau

visu
• isteigimo 
akademijos

prie kraszto, genda ir puna 
po karsztais saules spindulais, 
platindami smarvę ir ligų sek-

kela dideli 
nusiusti 

numalszinimo.
musztyne; 
darbininkus europiecziu. 1781 m.jipjo- 

Gan- 
1816 m. pakitusi isjf

—- Italija. Mieste Conse- 
liee *21 d. sz. m. gauja isz 500 
moterių ir *200 straikieriu su 
sirinko preisz magistratą ir 
stengėsi isiveržti i vidu.szauk- 
darni: „mes badu mirsztame!“ 
Sargyba buvo akmenimis su 
muszta; nusidavė musztyne, 
kurioje policij 
dykles. Keletą asabu užimi 
szta, daugeli sužeista. ' o

Amerikos pet 
mįs paraszu, 
d as i paraszai 
žmonių tu žiamiu 
tos maskoliszkose 
del i teik info eurui

a tai laikraszfts kata- 
daug pri vadžioja ir 

naudingu savyje turi. 
• ji sutaisė garbingas

a-a n/a.
>s vis
namus

tiniais Si beri joje. - Pasiiasziu 
siejie reikalauja diplomatisz 
kos akcijos priesz maskolisz 
kąją valdžią apgynime 
mingu auku mask oi u teriony 
bes. Gladstone raszo isz to: 
priežasties, jogei maskoliszkoj 
valdžia gales prikiszti an 
glams skerstuvės MitchelIstow 
n‘e. • -

- Londono laikrasztis ,,Uni
versal Review*1 spausdiną adre 
ąsą carui su 254 paraszais, ku
riame carui duodasi suprasti 
begidiszkumas pasielgimo mas- 
koliszkos vald2ios.su iszvary-

Brangus Lietviai.
Užlaikykite kiek galėdami 

savo Szventą tikėjimą katali- 
kiszką, bukite dorais; pasiel
gimas jusu tegul buna pa
veikslu kitiems. Traukkitesi 
i draugystes, kad per tai už
laikytumėte ir kalbą prigimtą 
lirtuviszką ir tikėjimą, atmy- 
kite ant savo brolu tėvynėje 
gyvenaneziu. Nesigailėkite 
centu ir doleriu ant bažnycziu 
statymo, klausykite geru ku- 
ningu, skaitykite įvairios įtal
pos kningas, kad apsiszviestu

buses 
karatu 
bernatoriatis valst 
Afrikoje.

— Isz Londono prąnesza- 
ina yra, būtent isz Anglijos, 

Prancūzijos iiį 
icijo.s su galybe- 
tarp kuriu ran- 

įtekini ogiausiu 
tapę sude- 

ambasadose 
idant tasai

Jeigu norėtumėte abrozelu 
su lietuviszkomis maldomis 
gauti,.tai reikia i Prusus ra- 
szyti a'nt tokio antraszo:

Expedition des „Varpas“ 
Ragnit Ooslpreussen (fuer

Cholera tankiai lanke avie 
tą. 176*2 m. Indijoje j 
pasmerkė 30.000 tengyipiu ii 
800 
ve britiszkus Žalnierius 
gam‘e 
skretno Ješsores miesto, ap
silankė kynu žiameje ir In- 
diszkame Archipelage, 1817 
in. nusikraustė i Persiją, 1821 
i Arabija, ir 1823 m. ^atsidūrė 

183() ni. cho- 
Astrachaniu 

per Maskoli- 
nukilo i viduri Europos,
Arabiją i Aigyptą, o isz 

i Smirną ir Konstantino- 
1831 m. per Hamburgą

1/847 m. cholera vėl, Tuluo- 
jama pakraszcziuose Ganges 
upes, užgulo Europą. „Szitą 
atsinaujinimą ir plėtimąsi 
(kai Į) visuose pirmesniuose, 
taip ir vėlesniuose užplauki
muose) parūpino susiejimai 
tengymiu dįevuocziu ant ti- 
kejimiszku szveneziu, kurios 
laikas nuo laiko kelmuos yra

— Isz \ lenuos yra prane- 
szama, būtent trumpame lai 
ke busęs suszauktas slaviszkas 
kongresas Maskolijoje. Bus 
daroma rodą ,del ^suta 
abelnos gramatikos del 
slaviszku tautu 
panslavistiszkos 
oo globa caro. .

1002 111. Paryžiuje per vieną 
menesi nukirpo gyvastį dęl 
*20000 ^žmonių. Isz Londono 
ligos perai pateko i Ųuebeką 
ii\ Montreal1], trumpą laiką 
smaugė gyventojus Nėvv^Yor-

1 Į) hi jos ir Balti mo
li. ji daug svieto 

Havannoje ir 
isz kur vėl pateko

Ii k isz k a 
žinių 
Dabar 
kuningas Burba, jisai gyvena 

Jeigu dar neš
ies“ esate, turite 
ti, o džiaugsitesi. 
! natri neapsilei-

įmonių mete žifypnes susirenka 
’didelais pulkais — menkai 
apsirengę, svaitulingl, iszken- 
tėję ilgas kelones, ir pašokinu 
nuoąlsi, apsi buria pakrasz
cziuose stovineziu vandeniu ar 
priszmeižtu upiu, ir perdeda- 
mi visokiaine lepume ir girta
vime. Del paveizdos, 1848 
m., susirinko i Tantalu netoli

Kaltę „v leny 
ją parsigaben

5 Nagi vyrai 
tkite kitais, pradekite skaityti 
ir būti žingeidžiais, o paskui 
nesigraudinsite.

Pasilikite sveiki, tegul ju
anis Vieszpats Dievas padeda, 

įi|* jusu darbą laimina, kad 
sunkiai dirbdami užsipelnytu
mėte ir dangaus krasztą, t. y., 

’ iszganytumete duszią savo 
(savo tėvynės neužmirsztumete

„Epidemijos yra lyginai kaip dideles 
ppwergejinu» toblyc/zlos, ant kuriu val
stijos didis vyrai gali iazskaityti, kad 
bėgyje i«z^ilankatyin<» jo tautos įvyko 
gaiazatis, kurią net berupoatinga poly- 
tika ilgiaua negali palikti npu/temyju- 
ai“ (Virchow).

PrCteite. Cholera kaipo 
pikta liga buvo nuo seniai ži
noma, nors paminėta įtapę ap
link 1629 m. per Willis ir Sy
denham. Jau seni sanskritiszki 
rasztai pamena ją, o taip gi 
keli rasztai kynu. Szaltiniu 
choleros vokuojami .yra sausi 
smiltynai Indijos, labjausiai 
deltoje Ganges upes, isz kur 
ji patenka i kitas sząlis per 
susirinkusius žmones ant 
szveneziu, kelamu per vieti 
nius hindus vienur, o kitur 
per mohammedonus. Tape 
patikrinta, kad syki azijiszke 
cholera prasidėjo kelant szv.cn- 
tę Kurban-BeiranVo, Mekko- 
jė, kada daiLgiaus kaip milijo
nas aviu ir nugarkupriu tape 
pnniuszti, kuriu nuomotos bu
vo paliktos ant žiames, tarpe 
700000 mohammetoniszku die- 
vuoCziu, vyru, moterių ir vai
ku; daugelis mirė ant vietos 
ir, nelaidoti, puvo ten, o kiti 
gryždami, kur ėjo, ten pasklei
dė perus ligos.

įlindai-gi" kasmet susirenka 
tukstaneziais Allahabade, kur, 
aplink gintuvę, upes f\G augės, 
ir Džumna suteka i krūvą, ir 
kur, kaip prietaringi žmones 
tiki, teka ant dugno upe pie 
no. Czion tfti taip gi be.abe
jones cholera pasigauna: Įlin
dai skandinasi noringai toje 

ir upeje, ir lavonai ju, nuplukian- 
ti tolaus, kad užsikaria kur

Straikieriai 
dar nenutyla. 

, o vieną neap- 
kianeziamą direktorių net už 
muszti norėjo. Žandarai už
klupo ant j u, vienok • darbi
ninkai su tokia įnirtimu gy
nėsi, jogei keletas žandaru ta
pe sunkiai sužeisti.

— Anglija. Garsusis ke
leivis po Afriką Henry Stan
ley susižied 
ta Tennant

liepos m., po to Stanley 
ĮiaszHuktas Įicr Belgijos 

i ant urėdo generalgu- .7-

Coimo

kaimynams nerą smagu.
- ^[axfrija. Streikuojan- 

tiejie’ anglekasiai Pelsen apy
gardoje, keladideli nepakaju 

tape del 
Nusidavė 

iviai szovei 
užmuszdami

vald2ios.su


Lietuvniku
Deltos, 200000 mohammeto
niszku pi Įgrisiu isz visu szalu

iszsiskirscžius, kelais augau- 
ežios prekybos ir kelavimu.

“. Vienas
Medical Times 

and Gazette tvirtina,, kad žmo
nes „atėjo i tą szventę (Kur 
ban-BeiranVo Mekkoje) blo
gai apsitaisę*,- blogai peni-

ten gymi
troszkimas permainų, 
kiaini yra per negeri

leralaerm in Europa“,

m. jo kalboje.

Katroje; isz czion ji perszlave 
vj4ą Europą, su didele greity- 
be, ir prie progos pasiekė New

m i, daugelis perilsę, ir ^visi 
fahatiszkai n'esavi.. Del j u. 
myris nebuvo baugingas, szi

ankscziaus

žmonių/ Jau galime vieryti 
d-rui Basanavycziui, raszan- 
cziam taip: ,,Reikia žinoti, 
jog cholera - labj ausi ai platina
si, jei atranda kur nedzuinu- 
mą, neskaidru orą, ^neapvalu

e

je 1889 m. prancūzu Akademi
joje mete szviesą apie svarbą

ji pakreipė savo kolą augsz-; mirti, lygint 
tynlink Mississippio upes, at- įžengti i rojų — perėjimas isz

pi rm a aplanke;apsaugojimas nuo myrio gan- . • I • , 1 • 1 v 1 •

ir daug maž vieszejo Anglijoje i ma.“ Jie susirinko nepasiru- 
įr szitoje žiameje iki rudeniui pinę apie jokius trukumus ir 

jos naikinimas ' reikalus gyvenimo; maistas ir 
Westindiszku vanduo gaunami ne.priteko

1854 ’ni.į nors 
prasitęsė ant

Ik IJVOJO) HHU, All.-'lin 11 <111

gancziu ; nesirūpino niekas apie 
susirgusius -ar numirusius, ii

platesni skritulį žinovu, 
kaip galima tikėti i ąbsol

giai ir nuo choleros npredam 
apsisaugoti, turime pirmu pi r 
miausiai rupintiesi, kad gvve 
nimai mus'ų butu skaidria 
gražiai prilaikomi, kad nebu 
tu juose smarves, suplėkusio j szito szimtmeczio) ] 
nesveiko oro ir drėgnumo.; savęs mėgino kenkmę

'mabacillu iszgere su vandeniu,
. . . ...,o visąi nesusirgo, nei tais nei

metus

1865 m., cholera viesz 
M ek ko j e J Al e k.s a nd

K ai roję, Kokstantino 
Jeruzolimoje, pakra 

szcziuose Tarpžiamines ir A

Sant-.

ežiu sykiu, 186(1 m , ir tą bei 
ateinantįjį metą ji pjovė žmo
nes didžiuosiuose miestuose

szitos žiames.

tinai tape pitavyta. „I 
kaip toji“, 

minėtasis ra
* J J ‘ | 1 , 1111' 11

gos — materiją, kuri pagim
dys ligą - ir kanczveikslai neš

iu assa j įastos 
lodinga“. Be- . / °

to dar, ant nelaimes, tai kru
tanti užkreta. liesa pasėja ją,

une

ir po- se apskretimo, nesveiko oro ir 
ijojė, peno, jis del suvožiamus mies-

Prancūzijos.
ir „New York

iszeigos visu

honimetonu“ visados yra ke- 
lamos per tukstanezius' (Jie- 
vuocziu, szimtai kuriu gal jau

ar užsikrecziamuju ligų, dėlto 
kad jis turi tiesu ir tanku su
si neszima su svetimomis žia-
memisl!“

gyvenanti privalo daugiausiai mentus žmonių, sirgusiu ir 
ligos saugotiesi. Kiemai ir i paskui pasimirusiu nuo cliole- 
dvarai turi būti apvalyti, viso- ros, ir visai pats nesusmgda- 
kiemeszlai ir. ineszlynai atit<^- mas. Vienas daktarai \ lenno- 
lintiir iszmesti, nes puvimas jv 
meszlu ii

kas ir neskanus yalgis, nepri-i

kurios' 
numirė

line-
virsz darbai, didiai kiniui ir’rio ragavo venąalus bei eks- 
sveikatai musu užkenkia, o krementus savo mirusio kudi- 
ligai pasirodžius, gelbsti ją ir ! kio — visai nesusirgdama, ir 
padeda žmones naikinti.... žinoma savo nSierio nepasiek- 
Saugotiesi (lidelai reikia, kad dama.

cziausiai cholera

i

ino peno

aiszra, 1883, No 4 ir 5). ♦ vadinamomis 
Tuomi tarpu mokslininku ligomis. Ir nei 
ugybĄ skaito gimdytoju ktarai „iszradc

limpancziomis 
y v as, kad da-

<r

baeillaus, kaip suma pavieniu

Tas- konlmabacillus, kaip ir

gyva, krutanezia massa sveti 
md puvimo. Tu įmonių metą, 
žmones susirenka pulkais, per
lįsta nuo iveikianeziu keloniu, 
apsibuna pakraszcziuose sto 
vi ncziu u pi u, perdeda paleistu • 
viaudami,* ganedinasi bri- 
džiausiu valgiu, ir taip pri-

neradęs skretenu ir
būvio, galėtu bile

kam kenkti! / Mat amenkie-! sako, o ir ten, 
ežiai taria, kad „the old conn-Įsu lauko pusę,

... . '•°, 
vargingo

r“

choleros lyginai

savimi isz užrubežes!. .

kaip nuo so- 
neileidimą ju 
netemydami,

11 IDA. n. I y nmilKU, . A,,., y..
ligos produktu, kuris su isz- nekuomet netapė darodyta. 
gyjimu vėl prapuola be ped- Ne! l-žkrecziantifr insultas

ivairiuoja-gi ir

svieto.
s sani ta- 
sod vijose



Vienybe
Tcrwv*3OB

Zygmanto III Vazos 
1632). Szvedu metilo-

a pi pultu žmonių payienam,’prie 
kas juk priaugimą grybeli! (15£ 
kludo ar gtamoni, pagal tai,'se, kada kilusi buvo karosu 

. ar jie suteikia ligos žadinto- (Karolu XII, marai Lietuvoje 
jams prilaukti ar neprilanku smarkiai daug žmonių iszpjo- 
lauką penejimosi. Už tai ir 
gydyme reikia daug daugiaus 
aki- atkreipti ant esaneziuju 
visatiniu ir individualiszku 
aplinkybių, nei kaip ant isz- 
naikinimo peru bakterijos, 
kas berots po sziai dienai nei 
nenori pasisekti per davineji 
mą specifiszku gydyklų. Juk 
pats K och sako, kad sveika 
plone (epithelium) plaucziu 
ir žarnų yra geriausiu apgin- 
klu nuoLacillu“ (Steudel).

Isz tikro vargiai galėtu ba- 
kturijos, bacillai ir tt. įveikti 
gerai glamonėjamą organizmą, 
kt.dą-gi ten nebutu tinkamo

j

bad metinis tylus, sakoma, 
puota tiktai ant sąžines bacil-

szais botagą žmonijoj

nuodo nepadaro nei mažiausio 
prapehio ir yra : vienintelis.

ve. O visi dar pamename 1868 žiūrėję 
ir 1869 m., kur žmones krito mosi tos 
kaip muses Lietuvoje,, isz lengvini

sakant, kada' draugijoje yra; 
pagata vytas lopszys del ligų!

niu, ją sudedanezin, tai m

ligos — įvesdinau ežiu ligos

vadina, juk daug yra:

ai, atmainos oro, vejai, 
kudimas, drėgmė, perei

• S. (f;
. 1 f.

memis, ta metodą
v v

jos turi eiti pi
nieką del jo- nrihijczly vumo. 
„Btogąs pasisekimas gydant 
ligas visuomet paeina aV nuo 
netikro numanymo ligos, ar 

•nuo pasirinkamo netikro vais 
to. Alės daktarai ligas netik 
padaugjilome,’ bet jas dar pa

darėme ižbidvsnemLu. , Sva 
.vale daktaru,, su gydyklomis, 
kuriu veikme jiems m-i noki-

e j pigą“ 
N <'iies

kiai potato Munchene choleros

tolesnio veisimos!. Ink pa
prastai ligos įgriebia organiz
mą nugybusi, nei am tai pri
žiūrimą, nevaiskume ^užlaiko
mą, negaunanti tyro oro, kaip 
tai yra tarp biednuju žmonių 
paprasta, o labjausiai jeigu 
kyla metai vainu ar badmetis 
del neužderejimd javu ar eko- 
nomiszkas kryzis*!. .. . Lietu
voje, vieszpatauįant Vyteniui 
(1283-1315 m.), kada be per
trūkio vajones atliekamos bji- 
vo, apie 1312 m. kilo „metai 
maro ligos ir baisaus bado“. 
Algirdui vieszpataujant (1344- 
1377 m.), maro liga 1360 m. 
griovė žmones Lietuvoje ir 
Žiamaitijoje. Kazimierui Ja 
gelunui (1440-1492) taldant,

kai
» •
oro
ginis^aikas, džiauksmas ir gėla, • gimimo jie nežino, tokia sva- 
neapikanta ar meile, nelieto ži- vale. yra p n- 
noma kad ir bacillai kokie niekas kitas.

j *
nesuteiktu i patingą i^zžiurą Jau mateliu 
ligai. Ir istorija visatine mo yaistymas pat

Jau augszežiaus minėjau, 
kad vienu isz apsaugotiniu 
įrankiu, prisiulomu per dak
tarus,, nuo choleros, yra kva- 
rantan'ps. Bet ir tu siekine

„su kvarantanomis stos i taip

kad * i pat ii)

gą. „Kaip istorija mokina, ir garsieji^ rasronro megm'i-i 
pelopoimeziszkoji Vaina paga-jinai nieko neparodo; nesame- 
mii& garsuji, Tukydido apra- ra tikros žinios, kad pagydy- 
szytą Atėnuose marą (430- tiejie buvo apkandžioti tikrai 
404 m. pr. Kr.); rymenu vai- pagedusiu gyvulu. I)-ro Per
uos pagamino abazinįus ma-■ ran‘o, szpano, skiepyjimas 
rus, marai prie Morkaus An-j.choleros .stovi t-aip-gi ant silp-

labjausiai patruko isz prie siskiepyjęs k 
žasties vainos (su markoman-j užmokėjo už 
nais. Aleksandrijos maras į Prisiulyjimą t 
3-me szimtmetyje supuola su užeiname ir 
i puolimu skytu; orientaliszko d-rą Linden jau

iszsiplathio. 1588 m. Žiamai
tijoje taip buvo didelp maro

ji bubonu užkreta isziaikoma LSo4 m.; sztąi žinia: 
buvo labjausiai per kryžei naujo žmogus skeli 
viszkas kelones ir vainas su Apio, kuri duodasi i 
turkais; taip yad. angliszkasis peno ir gelbti vaisingą 
prakaitas atsirado mete narni-(apdirbti, savo pateki;
nes vainos tari) Ileinrikio VII diegą, gyvastį ir sveikatą

nu ant 
žiame v

l;'“1 111 ‘ VMIM... , 1 -z.. . vz

igriebim.u garbiu žmonių, o 
kuri mokėjo aplankoti apga
vikai/4 (Steudel). Jau patys 
žmones, prajausmingai, gėrės 
ui apginklą randa, bėgdami 
slapstytiesi i gires ir kaimus,

ir ar-

i / u v < ' i u . m 11 ” <u . rui iwz, 

i>agerinimas visatiniu L O j

ir v iehintelai
‘“.l'O 
savo

O’r<»’

namu ir slapstėsi po i gires. 
Žiemos laike liga buvoj trupu
ti apsistojusi; bet pavasariui 
atėjus ir „duonos trūkstant“ 

\naras vėl atsiradę Kaune ir 
oUvo.ten per 1588 ir 1589 
metus; ir tiktai 1590 m. maro 
liga apsistojo, jau tai veikiant 
dideliems szalcziams, o labjau-

ir Rchardo III; juodiejie ma- raliszkoji veterinarijos 
rai pripuola 'laikuose vainu laimyMunch me paėmė 
turku ir graiku,; taip-gi anglii j laimiip
bei prancūzu; ~vengriszkięjie (lerai, kaip tik sunkumas ran- 
karszcziai kilo 16-ame szimt- įdasi atsikvėpimo, pridiegti n,e- 
metyje stoveneje ciecoriaus matomą, per d-rą Vogei atras 
Maksimilijono, kada jis vaja- tą choleros , nuodą 
vojo priesz turkus; pasekme mažu vezikatorin 
7 metines vainos buvo labjau- 
giai tyfus (piktakarszcziai). 
Ir-.musdienines vainas visados 
lydėjo rauples, cholera, dizeri-

misli, užpuolus cho

su pageliai 
r! ‘ I v i L-1 n .

szokus vaisingiem. Tai tikosi

aky vai'nusidavė ir darode ti
krumą apgynimo taip labai, 
kad d ras w Linden — Mayer 
drauge su garsiausiais dakta- O o

kruvinosios tryznos ir tt.; ji 
t ie.sįoK-y ra' atvangus nuo šit 
ginejimu,’ant kiek toks atvan 
gumas isz viso yra galimai 
Ir kame butu ta dideji narni 
panaikinimo vienos • limpan 
ežios ligos ant
Luotui daugiaus žmonių gylis- 
ta nuo kitos/!“

Neužmiršto mylėtojai me
dicinos — tai teisybe — kar-

svieto,

tu praszalinti marus ir chole-

gas g
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išgeriamomis, kuriu sudėtinės platina anos ligos užkręczian- 
dalys riesyki pasibjaurėtinos czidsios dujos, tai yra teorija 
yra. Czion jie kaip Goethe užsikrėtimo. Jog toji teorija 
„Fauste“ sako, su savo vaistu prieszgyniuoja mokinimui
miežiniais daug pikcziaus už 
marus dūko! Ir regisi ne vie 
rytiną butu, kad begyje szimt- 
mecziu mokiheziausiejie isz 

‘mokintųjų nenorėjo temyti,
kad vargai ir bėdos, apskreta 
ir blogos gaspados, kur varg- 
szai susikimszę pulkais gyvena, 
yra vieniptelemis priežastymis 
epidemijų! „Kadaarklides di
džiūnu „isz Dievo mylistos“ ir 
kitos; . „lobiais aplaimintos 
draugijos“ skaudžiai vaiskiai 
užlaikomos yra, idant gražus 
gyvulai sveiki iszsilaikytu, 
didelė dalis žmonių įgyvena- 
gaspadose, dar nevaly vesnese, I 
neigu tūli — tvartai kriukiai! - , 
cziuju keturkojų. Nėra dy- 
vo, jeigu/ ten visokios ligos 
pusi k el a ir kad gybimas yra 
ženklyva žymę szito draugi- 
jiszko padėjimo. Prie to dar 
tūlį nesidrovi epidemijai isz- 
tinkant, szitą apgarsint esant 
Dievo leista korone už pada
rytus nusižengimus“ / („Frei
heit“, 1889, No 30).

Kada taip dedasi., žinoma, 
teisingai gamtažiniai ir sveiko 
proto žmones reikalauja per- 
maijnu mokslo /medicinos ir, 
iki tas nei vyks/ teisingai/gali 
neluketi iszgamymo del žmo
nijos nuo kanczios ir nematyti 
jokios parankos del gyvybes j 
ir svekatos (Ch. Oertel). Ką 
maczyja/ineginimai elektrybę 
panaudoti del apgalejimo mi
kroorganizmu, kaip kad dąro 
d-yas Foth (,’,Blektrotechni- 
seller Anzeiger“), kada nėši* 
rūpiname szakni ligos užgauti. 
O kur toji szaknis lindo?

Ten, kur sveiki žmones il
goką laiką tą pati orą kvėpuo
ja angsztose grineziose, kur 
buna ligoniai, iszberti Ruplė
mis, jadra, szkarletina, pasitai
ko užsikrėtimas tokiomis ligo
mis.. ' Isz to tai tapė spręsta 
apie užsikrėtimą kela.is kvėpa
vimo netik ant vietos, ai e ir 
tolumoje per orą, kada pasi- 

apie apsigynimą nuo raupiu 
per skiepyjimą, per pasodini- 
mą kraujo. Sustipusio raupla- 
nuodžio, »ipie tai mokintiejie 
užsimirszo! Tai —xalfo mor- 
fale!

Jlauples, jadra ir szkarleti
na užpuola daugeli žmonių 
vienu kartu ar pavymui trum
pame tarpe, jeigu jie papras-’ 
tai ir ilgoka laika užsilaiko bu- O v v <

veineje. Taip neretai mokinti
niai ar mokintines tos paežius 
klasos suserga vienu kartu ar 
pavymui neilgtrukus, taip-gi 
tai matome ten, kur žmones 
dirba perpildytame name (k. 
a. pakrikuose), arba kada 
bjauriam orui esant keleiviai 
laivuose angsztai susispraudę 
atlieka ilgesnes kelones, ar 
kareziamose bei szokimu salose 
perbuna ilgoką laiką. Baž- 
nycziose atpuskai, tolimos ap
žadu kelones sir nakvojimais 
daugelo svieto krūvoje taip-gi 
tankiai duoda progą del susir
gimo sunkiomis ligomis, ir da» 
ve naują peną del teorijos už
sikrėtimo.

Bet ir tam prieszingu aplin
kybių nepainirSzkiame! Taip 
nevisi žmones

•>

► er

ir

nai kožną 
žiūrėk bei

T.
The„ 1 I

eholera

Ji užpuola tikta/ buvonuo ligos.

kenkianeziu 
sztyvumas nekuriu žmonių 
priesz susarginanezias iveik:

koma, žinomuose
/ n C)

, dangčio 
vietose, ale žmonių buvo priskaitoma kai- 

ja, 1 ežiai blogos mėsos, valgomos 
biedn uosius. Mat

Tai pareina nuo to, kad grin- 
ežios tu klasu buvo geriaus 
vedinamos ir pridcrincziai ap-- 
szildomos. - tuos, kuii Kiniai yra m<ę <I<‘1 galviju, ir

.Kilme anų ligų isz dideles | priemimo/jos. Diegai ligos, mesa, kuri

laikymo, valgė ją 
kožname Grynas i

sąž i111 es 11 ege r o v i d a u s o ro, k u | n o t s 
ri turime kvėpuoti. 'Lankiau- Mes žpionie 
šiai anos ligos pripuola žiemos mieste/kur e 
metą, kada labjausiai biednes- aukas/ ir mes žinomi*, koke 
niejie žmones uždari nėję laiko j Žmoi/s serga ir mirszta tokio 
langus savo gyveniniu, del už- niiš/ligomis. Dr. Playfai

atvestanczios, ilgai drėgnos va
saros ar szaltai drėgni rudenini 
duoda progą d (d prasidėjimo 
„limpaneziuju“ ligų. Ang- 
sztose žiamose lankose ir pel 
ketose szajyse ligos labjaus 
vieszpatauja nei kaip atvirose 
irangsztai gulim-ziose, sausose, 
lygumose, jau recziaus jos
pjauja svietą vidutiniszkai 
aiigsztose* vietose, o visai retai 
tai atsitinka kalnynuose. 
Lengvu yra kožnam temyti, 
jog czion didesni skirtumą' pa
daro ivairi kokybe ikvepto 
oro, neigu piktumas ar ilaidu- 
inas bakterijų ir kitokiu ligo- 
Įiėrti. t) .tame dar musu ir 
laime: nesą jeigu bacil la\ Įei
tu gimdytojais ligų, tai mes 
neistengtumeme kovoti pr’msz 
tas ligas, nesą nėra tos valau- žudysta. Cholera, kuri pava
dos, kur neturėtumėme i savę vo kur ne-kur vieną isz tarpo 
įtraukti galybes ju visokiu /bagoeziu, nuszlave biednuju 
grybeli! labjausiai-gi ligoninis' tukstanezius, nesą jie buvo 
ežiuose (prof. Mitchell). parengti jai ant aukos: jie 
■Plaucžiu ligomis sargant juk neturėjo pajiegos- atsiturėti, 
dezinfekcijos neturi jokios Jie gyvena apskretime ir tam 
veikmes; tai-gi tie-gy vuoiįvlai so j c, trukume szviežaus oro ir 
yra nenaudelai, ką pakasu ;gaivios saulines, szvir<os, ir 
musu sveikatą, ir gyvastį -- jei- jgryno peno. Niekam netiki:- 
gu mes i/ižsimirsztame rūpės -,si mesa, žuvis, vaisiai ir žalisos 
tingi būti apie kūno drutybę j ant rinkos yra paaduodami <U*1 
ir oro szviežumą. Tiems ir biednuju. Jeigu tam nenore 
tikras kelas del pagydymo Ii- , turn vieryti. pereik nedeldie- 
gu yra pažintis priežasties ligų, nio rytą per rinkas Londono --

kad vienintele isz’yga sveika
tos yra valyvumas — skaidrus 
oras del kvėpavimo, grynas 
penas del valgymo, czystas

i 1 į /. ' *'

vanduo del gėrimo; ir kad 
vienintele priežastis l'mos lui
na skretenos. Nesą d\ a-bzko-

1 sios, ir doriszkosios i niežas! vs 
ligos, veikia per kuniszkasias.

i Mes sakome „sveika duszia 
sveikame kum*“, bet nėra 

iaiszkuykad kuomet nors butu 
nesveika duszia, jeigu-pirma 
kūnas neyra nesveikas*-. Ki
tame daigte tas pats radžaius 
sako: „Isz tiesu nėra ko ste
betiesi, kad de\ ymleszimta v
dalis aukų kožnoje epidemijo
je randasi tarpe biedžiu. Ne
tiktai priespauda yra kenezja 
ma per vargszus, bet ir žmog-

ro grynus nervus; gryni nervai

u Geru Įienu. geru 
yvumu — armijos.

'k..?'-. . !* •..< .V.'..‘fa j 4 i.', ■ J ........ . ■
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laivyne*, kalėjimai, mokslai- 
nes, pilni n gos draugijos gali 
būti užlaikytos geroje sveika
toje — netik apgintos nuo 
szkurbuto, bet, ir nuo pikta 
karszcziu, choleros, disenteri- 
jos, ir visokiu ligų.“

r, Daktaras.

Isz paslapcziu Afri
kos.

Afrika su savo viduriniais 
prietikiais paskutiniame laike 
a'kreipe ant savęs aki viso ei- 
vilizavoto svieto. Anglai su 
vokiecziais tap i nyko ruosztie 
si paskutiniame faike apie sa
vo naujokynes tenai, jogei ne 
galima abejoti, kad netolymo 
je ateiteje toji žiame bus vi 
siszkai iszkoįonizavota euro 
piecziu. V-ięnok įoje žiame 
je dedasi tokie baisingi daig- 
tai, kuriuos pakaktinai nega
lima yra nei apraszyti. Di
džiausia baisybe Afrikos yra 
prekyba vergais, placziai isz 
plėtota toje žiameje; toji pre 
kybą nusiduoda prie tokiu 
nuogandžiu aplinkybių, jogei 
plaukai ant galvos atsistoja 
beskaitant praneszimus kelau 
ninku;

Žiamiaus paduotoji isztrau- 
k a isz rasztu garsingojo Afri
kos keleivio, II. Stanley‘o, su^ 
teiks skaitytoj ui i žvilgi del nu
sprendimo tu. baisingu prieti 4 
kiu.

„Kada pranesziau apie pre
kybą vergais rytinėje Afriko
je, raszo garsusis Livingstone, 
pasakiau labai mažai apie ją; 
idant man neužmetinetu per
dėjimą, vienok atvirai iszpa- 
žinstb^ kad dalykai tas nieka
dos negali būti perdėtas, o 
isžrodymas baisybių I tosios 
prekybos yra beveik negali . 
m as daigtas. Ką macziau, yra 
taip baisinga, jogei jokiu bu- 
du negalų to iszstdmti sau isz 
galvos. Laikas nutrina skau
džiausias atmintis, vienok tuos 
baisingus paveikslus, kokius 
man teko matyti Afrikoje, ne- 
užrnirsziu niekados“.

Vienybe

uždega bu- 
gy ventojai 
vienok ką 
ir strielos

-Medžiokles ant vergu yra . k O J 
daromos ?su pagelba kreolu, 
kurie surenka aplink savęs 
gaujas žmogžudžiu, nusamdo 
mu jau tai pajureje, jau gilu
sioje Afrikos.* Gaujos tos, 
geVaį. apžiūrėtos szaudymo 
ginklais, pasileidžia i vidur i 
szalies, i patingai ten, kur vie
tos yra tirsztai apgyvendintos 
ir neapsigynę. Jeigu gauja ne 
yra skaitlinga, tuomet užpuo
likai, pasislėpę giriose ir ja: 
vuose, pagriebia takais einan- 
ežias moteris ir vaikus. f Apy
gardose didelu ažeru moterisz- 
ke ar vaikas, atsitraukę ant 
deszimties minutu, randasi 
povojuje ir negali žinoti, ar 
pargrinžsz.

Dideles gaujos * sutaiso me
džiokles ant paveizdos razbai- 
ninkiszku užpuolimu. Nak
timis prisiartina prie kaimu 
apsiaupia juos ir 
tus. Nusigandę 
įszbega gintiesi, 
stovi j u dzidos 
priesz szaudykles 'razbainin- 
ku! Szviecziant gaisrui, leng
vu pataikyti: žūva nelaimingi 
negrai degėsiuose savo namu, 
o jeigu tūliems ir nusiduoda 
pabėgti isz liepsnų, be miela- 
szirdystes tampa nužudomi 
augsztose žolese ir giriose; 
moteriszkes ir vaikai tampa 
paliekami nuo myrio, bet vien 
del to, idant patekti i nelais
vę.

„Plaukėme upe Kongo, ra
szo Stanley, tarp nuoamžįniu 
.giriu, priplaukiame prie nu
nuoginto nuo .medžiu ploto. 
Pažinau, kad ant tos vietos 
buvo kitkart kaimas, kuri ant 
mapos užvadinau Manėm be. 
Vieta szita buvo apginta kit
kart tvirta tvora, dabar-gi nei 
vieno buto nebuvo matyti. 
Prisiartinę, pažinome liekanas 
bananiniu medžiu ir pėdsakus 
baltuojancziu taku nuo kran
to upes i miesteli; gyvos du: 
szioš nebuvo matyti. Tvoros, 
czytai butu, žiami ir legszti 
stogai, kuriuos kitkart taip 
smagu buvo pamatyti, pragai- 

idant gerinus pri-

metai atgal os

szo be "žymes. Xrrisiartinus 
dar arcziaus, , pasirodė pėdsa
kai neperseniai buvusio gais
ro. Lapai, lįet ir sidabruo
janti kelmai augszcziausiu 
medžiu, pajuodo1 nuo negai
lestingos ugnies. O o

„^ffuanai, kurie dar pasili
kę Stovėjo^ buvo pažeisti ir 
ludnai siūbavo nudrąskytomis 
szakomis, lyg elgetos savo 
skudurinis. .Sulaikėme begi 
savo laivo, 
sižiureti ir isztyrineti priežas
tis.
smarkiai- praplaukėme pro tą 
vietą, isz baimes užpuolimo 
tenbuviu- gyventoju — dar gi 
kaimas isznyko visiszkai. Ne
trukome ant to paties kranto 
patemyti kitą toki iszpustyji- 
mą. Buvo tai iszdegintas 
miestas, iszkapotos painios, 
sužeisti bananmedžiai. Ten 
atsirado žmogystos, » kurios 
mums i.4zaiszkino tą baisingą 
paslaptį. Apie 200 žmogys- 
cziu sėdėjo susirietę ant kran
to upes, priesz degėsius. Vie-, 
ni dengė delnais savo galvas, 
kiti su didžiausiu skausmu 
žiurėjo ant degėsiu, kiti-gi, 
pakorę smakrus ant ranku, 
paikai ir lengvaszirdžial žiurė
jo ant musu. Tarytum/ jie 
mislyjo: „Rūstybe žmogaus 
n Us iverte ant mus, viską pras
tojome: turtus, laimę, nevat 
vilti. Ką mums dauginus jie 
gales padaryti! T i e k jau isz- 
feentejome, didesniu kapczu 
negali būti'• del mus“. Palie
piau JumbiPui iszkvosti tuos 
nelaiminguosius. Atsistojo 
tada vienas senis, nusiminimo 
regiamai suteriotas, ir apsakė 
su nepaprastu aiszkumu isto 
riją nelaimes savo vientaucziu:

„Isz netycziu tapėme už
klupti gaujos vyru su nesvie- 
tiszku riksmu ir baisingais szu- 
viais. Užpuolikai iszskerde 
visus žmones, kurie neistonge 
iszbegti: vos treczdalis visu 
vyru iszliko; 1 . didelę 
daugybę moterių ir vaiku isz- 
gabeno, Dievas žino kur“.

— I kurią pusę nusibastė 

tie galvažudžiai!
— Nuplaukė upe priesz 

vandeni asztuonios dienos tam ■ » . • 
atgal.'

— Ar visus kaimys sude
gino?

— Visus, be skirtumo, ant 
abieju krantu upes.

Tol ius raszo Stantey: ,,Kir
tome mes medi ant kranto 
upes; tuomi tarpu patemyjo- 
me kas-žin koki melsvai - pil
ką daigtą, beplaukiant viduriu 
upes. Luotelis tape paleistas 
i viduri, o vienas isz mano 
žmonių užkabino karcžia tąji 
daigi lį; ir pasirodė, kad tai 
buvo du moteriszku lavonu, 
surisztu i krūvą virve; sprian- 
džiaut pagal j u iszveizdą, 
žmogžudyste turėjo būti pa
daryta pirm tlvieju adynu. 
Norėdamas sai(i daeiti tą bai
sią piktadarystą, liepiau mano 
žmonėms plaukti upe iki vie
tai, kur ji užsisuka i szoną 
Vavyungo. Vos dpsiikome 
buktą, pamatėme daugybę 
baltu daigtu pakrasztyje upes, 
nepertoli nuo kaimo. Per 
žiūroną \pastebejau, kad tai 
buvo budos. Greitai prisiar 
.. j i. . , . 1 .tinome prie vietos ir pažinome 
Arabus isz Ny anglie. Didelę 
kovą turėjau pats su savimi. 
Buvo valandos, kada norejąib 
nukoroti szituos žmogžudžius; 
atsimianant ’tiek iszpustytu 
butu, tiek nelaimiu padarytu, 
tąji nelaimingą seneli, tuos 
moteriszkus lavonus, pu van- 
ežius gilumoje upes — viskas 
szauke atkerszto. Iszlipome ir 
pasidarėme stovenę žiainiaus 
stovenes arabu. Po kėlu mi
nutu mano zanzibariecziąi 
sveikinosi su Manjemasais, 
veigais Abed - ben - 'Alinio, 
kurie pustyjo szitas apygar
das, idant pargabenti savo 
valdonui nauju vergu ir szla- 
piu (aioniu) ilcziii.

„Ruja žmogžudžiu pleszia 
po vado vysta keleto arabu, 
įpatingai Karemo ir Kiburgo. 
Priesz szeszioliką menesiu ap
leidę jie miestą i Uane Kirun- 
du, esanti per 50 kilometru
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nuo a Vinya - Mžara. Laike 
11 menesiu ruja iszpustyjo vi

ranzi, ant kaireses puses upes.

tarp Bijere ir Uane — Kiru n - 
du. Plotas iszpustytu apy
gardų, abiejuose kraszttfosė 
upes, užima 55.500 keturkam
piu kilom., t. y., 3.200 kilom.

ri jie tik 2.300 žmogyscziu ne
laisvėje. O vienok perbėgo, 
kaip viesulą, žudydami ir de
gindami be susimylejimo, sza- 

.kaimu tape isznaikinta, o tie 

niu ilcziu. Dideles daugybes

lu, esanti rankose grobej/,

fvo galą, beginant savo naikus 
nuo lupiku. Rokuojant,/jo
gei kožnąs isz tu 118 k/imu 
neturėjo d augi aus per /tūks
tanti gyventoju, ;... Asini e,

kad arabai nuvarė i i/elaisvę 
tik 2 procentu; isz prježasties 

 

sunkios kelones i Ki/undu ir 
Nyangue daug i įm

ini rszta isz bado, u/sikreczia- 

 

necziu^iumo; ap

 

robavę vis tai, iszfasime, 

 

tik vienas vos procentas tokio 
kruvino 
džiams pasilieki/“.

lizavota Europa nori tokioms 
baisybėms pa/leti galą.

Szis-tas isz Maskoli
us.

Pagal/ paišini mus laikrasz-

ežiu, vi/hiriniai prietikiai Mas- 

vAldl, turinti galybę ant

lip raszoma yra, būtent 
lijoje nėra sziądien 

os“ valdžios. \Minystrai 
gaM atlikti „didutes,“ vienok 
vmdžia neyra. Dėlto esti d v 

visko, 
i niei 

ko neiszgali.'9 Viena valdžia - 
tai Pobiedonopcev,* <$zeik-ul- 
i^laru pravosla/ijos. Jo pa
liepimams niekas prieszintiesi 
negali, o kiszą uosi jis visur, 
turėdamas po savim aklai jam 
paklusnią i/hniją popu. Kas 
turi loską /pas Pobiedonosce- 

nevat cam, nes viskas kiiiup- 
szcziai a/it žiames krinta ant 
vieno szukesio: ,,vardan pra- 
voslavi'jos!“ Buvo tokis atsiti
kimas/ neperseniai: Ostroge 
vėtra/ nuvertė boksztą nuo se
nos /katalikiszkos bažnyczios. 
Ko/lągi Maskolijoje del kiek
vieno pataisymo katalikiszkos 
szventenyczios turi būti isz- 
gautas pavelyjimas nuo mas- 
Koliszkos valdžios, todėl pa- 
rapijonai nuėjo su praszymu 
pas Zytomiro gubernatorių. 
Tasai juos neprieme. Para-

neral —

ežią, vienok tuomet Žytomi- 
riszkis gubernatorius isztare: 
„vieno
ra p i j o n liį n u v až i a v o 

eentraliszkosios valdžios, taip 
skambantis: ,,Jo ciecoriszka 
galybe isz savo myl įstos teike- 

ran - 

lenkdamas arkiriejy, susiraszi- 
neja su ponu prokuroru 

kiu popu — ant kiek juos pa
žysta visuomene — kiekvienas 
lenkiasi, kaip ugnies, net ar

uodo tarnystoje del unijotu ir 
sektorių. Tiems galineziams. 
kurie stovi tik po Pobiedonos
ce v u ii turi savo paslaptingą 
policiją, kloniojasi iki žiamei 
net gubernatoriai.

y™ m

1 .*

Po nugalabinimui Aleksandro 
II toji iredne tape įsteigta del 
apgynimo caro nuo snierties ir 
igijo baisingą galybę. Prie- 
szakyje jos stovi nuli py to jas 
jos—. vyriausias adjutantas 
Caro, Czervin. Turi jis visur, 
visuose slirogsniuose draugi- 
jos? paslaptingus agentus, 
priesz kuriu galybę niekas ne
gali iszstoveti. Pats caras, 
cariene ir visa jo szeimyna 
nusilenkia priesz- Czerviną, 
minystrai-gi dreba priesz ji, 
nes jis yra tuomi, kuris valdo 
savo rankose gyvastį ir smer 
ti. Toji baisingoji iredne, 
sąnariai kurios naudojasi pas
laptinga galybe del privatisz- 
ku savo interesu, yra taip ne- 
užkianeziama visuomenes, jo 
gei užtenka bet — ką ..pavady- 
ti agentu „augszcziausios sar
gybos// idant visi atbuli at
sitrauktu nuo jo, kaipo nuo 
džuma \užkrėsto.' Nežiūrint 
ant to, agentu n esto kuoja, nes 
algos j u yra labai dideles, ka- 
dągi budžetas „augszcziausios 
sargybos/ nėra aprubežiuotas: 
Czervinas be rokundos ima 
isz valstijos iždo.

Tuodvi paslaptingos val
džios, nestovinezios po galybe 
■valstijos įstatomu ir sudu, pri- 
vatiszku interesu delei naudo
damos isz savo galybes, už
traukė ant savęs tokią neapy
kantą, jogei visa visuomene 
trokszta kuomi nuodugniau- 
siu atmainų. Atsirado isz tos 
priežasties krutumas del įvedi
mo konstitucijos, ir apėmė vi
sas luomas, žinoma, iszski- 
riant tinta, kurie traukia pel
ną isz sziądykszczio stovio da
lyku. Tasai taį konstitucijo- 
niszkas krutumas baugina czi- 
novninkus (uredininkus), daro 
baimę centraliszkoje valdyste 
j(1-

Tokis stovis dalyku padaro 
tą valstiją netikusia del jokios 
užrubežines akcijos. Tiesa, 
del panaikinimo nihilizmo 
Maskolija pasiskubino su tur- 
kiszka vaina, vienok antru 
kartu tokio dalyko neiszkirs, 

nesą sądoros lyga, tai ne Tur
kija, apgalejimo sunku laukti, 
o nepasisekimas tik prisku
bintu vidurinę viesulą. To
kiu budu Europa gali pasi
džiaugti isz ligos Maskolijos.

----------— -♦ ,----------- -

Margumynai.
— Kurnate į imas z ruoniu. 

Žinomasis vadovas vokiszkuju 
socijalistu, A. Bebel, iszsitare 
syki vokiszkame parlamente, 
jogei Vokietija neprivalo bi- 
jotiesi Prancūzijos, skaitlus 
žmonių kurios be pertrūkio 
maži naši. Po 20 metu, anuot 
žodžiu Bebel‘o, Vokietija to
kią pirmystę turės, pagal skai
tlį! savo žmonių, jogei Pran
cūzija nedrys ją užkludyti. 
Szviežiai apgarsinta statistika 
bevaikiu szeimynu kuomi ge
riausiai žodžius BebePo pa
tvirtina? Praneuziszki tėvy
nainiai, todėl, ne be priežasties 
su baime žiuri i ateitę. Sztai 
nekurtos skaitlines, idant per- 
silūdyti kožnani tame dalyke:

Szeimynu Išvaikiu .. - 2.000.000.
- 2.500.000. 

---- 2.300.000. 
-----1.500.000. 

1.000.000. 
----- 550.000. 
----- 320.000.

,, 7 ir dau^tauH valku 250.000.

Su tokiu nuogahdžiu skai
tiniui bevaikiu ir mazavaikiu 
szeimynu skaitė Prancūzija 
1886 m. j/iu tikt 37,103.689 
gyventoju, tarp kuriu 36 mi
lijonai buvo prancūzu. Drau
ge su pasimažinimu skaitlius 
vaiku szeimynose, metinis 
skatins mirimu parsveria skai
tlį! gimimu. Dar 1881 m. 
pervirszius gimimu isznesze 
108.229, o 1888 m. — jau tikt 
44.772. Nesunku ispeti, jo
gei už kiek metu skaitlus 
mirsztaneziuju susilygins su 
skaitiniui giamaneziuju, ir ta
da prasidės iszmirimas pran- 
cuziszkosios tautos. Dar pra
džioje beganezio amžio iszpuole 
ant kožno tukstanezio gyven
toju 32 gimimai kas-inet, szią- 
diengk— ves 22. Vokietijoje 
skaitlus gimimu kas-met isz-

eu 1 valku 
2 valkata
3 
t n
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:au Jurgio 1 alszvav 
Raginenu sodžiaus

. tai. kad dpi 
paraazymo eilu reikia pinna pažibti taisykla* ei
lu raazyrno, ant ko yra tam tikros kniągos. 
Skambeahrautaisynias — tai nėra dar eile* įdeg
tam, idant eiles raszyti, reikalinua* yra gabumas; 
negali būti isz žvlrblo laksztlngala. ' \

W0RCESTERIO LIETUVIAMS. Koreapon- 
dencijbs apie jnau nedorlaa moterie ir ja nedrovu 
pasielgimą eu kuningu negalime talpinti jau, viet^ 
del to, kad joje randasi tokie žodžiai ir sakiniai, 
kuriuos spaudoje (cinike) geda yra garsinti. Su
valykite paleistuves, tai gelbės geriau* nk ble
vyzgas tauazkucziu. Meant to y ra laikra*z\ ziai, 
idant apie griekus bobų plaukszti.

Arklu-samditie del wysokiu reika 
lu eikite pas

MTLAUCKA.

ežio isz 
Sziaduvos * 
pavieto, Kauno gul 
daneszti man, jei 
notų 
szaukia po tokiu 
.John German Heath

nu ir tt. už $22
Agota 
abudu

an e v ežio 
Praszau 

u kas, ji ži- 
rba tegul jis pats alsi- 

adresu: 
Lister

bzpakewicze.
Guano Rapids J

Bagdonawieze
Ma ii a noy city.: Juozas Milane

ST.J VRKVYCZIC J, Galicijoje. Prenumerata 
atdjo. Trukatancziu numeriu neturime.

.M CSV RASZTININKAMS. Apturime daug 
dalau ir taip visokiu raszttųeu praszymais patal
pinti juos laikraeztyje, dauguma* isz kuriu, netu
rintis jokios verezios, turi aūkt'llikti netalpintaie. 
Rasztiniirkal tenepyksta anr inusu užtai; laikra 
sztyje galime talpinti tik tokius rasztus, kurie 
nors sziokią - tokią rasztiszką verty.bft turi,' ipa- 
cziai dainiams musu turime primi^Ū.

isz Milwaukee, apvažiuoja visus miestus 
gryždamas namon apsistos neku- 
visada ras jo vietininką namieje, 

*xAnt 4 d. Liepos 
riaus yra atvažiuoti

neszadar tiek,kaip Prancūzijo
je; Maskolijoje procentas-yra 
dar augsztesnis. Lengvu.-apro
kuoti, kad už 20 metu Vokie
tija turės 60 milijonu g 
toju, i.^ kuriu 5—6 milijonai 
bus tikę del kareivystos; tuo- 
mi tarpu Prancūzija neturės 
ju nei 3 milijonu. ,

— Jtorfehiine popiera yra 
larymo pigiu 
ilzu del tokiu

vartojama prie 
cigaretu. 1000
cigaretu kasztuoja tik 2 .centu* 
Dėlto rukymąs tokiu cigaretu 
yra i patingai pavojigas del 
sveikatos. Neveltu valdžia 
draudžia pardavinėjimą ciga
retu vaikams szitoje žiameje.

— (r ii ausiai * ažeras ant 
svieto yra Baikalu Siberijoje. 
Jis užima vietą 9000 ket. my- 
lu; jo gilumas yra nuo 3.000 
iki 4.500 pėdu.

— Maftkol i ožkoje armijoje, 
anot- Tuszkarovo 
stabmeldžiu ir 
m e ton u.

Jvaš pareikalaus laikraftzczio 
Vienybes Lietuvnikn 

O ne atsius pinigu norint už 
pusę metu, bus vienas numeras 
nusiustas aMt pažiūros, o ( 
giaus ne; tas dalykas 
kalingas del paredkį>

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

Jonas Patrzykowski 
„Kosciuszko Hotel”

Užpraszau brolius lietuvius neuž- 
mirszti užeiti pas 'manę. Rasite pas 
manę meilingą priėmimą. Vynai, 
likieriai, alus, cigarai ir užkandžiai 
visada pas manę kuo no geriausi. 
lis. danai Str., WILKES-BARRE, 
1’rleBZ L. V. gvležlnk«»ldvari. .

FARMOS HOFA PARKE!
J. J. Hof, kolonizatorius

Pennsylvanijos ir New Yorko valstijų, o 
riuose miestuose; kas uores pirkti far;na< 
kuris meilingai kožną syki nuvažiuos parodyt 
bus excursija, bot k&dągi per daug atsiszauk 
ankseziaus ' .

Katrie nori asabiszkai su manim szneketi, tegul tik paraszo i office’ 
ir priduoda savo adresus,’ o tokius aplankysiu. Dažnai ateina klausymą 
ar jau neturime gatavu farmu, atsakome,* jogei turime, nes laikŲThe meist/j 
rius, kurie ant tu pėdu viską padaro. , - 
res ir 5 lauko ir namais kasztuoja $500 
giro-$400 — 500. Me j patys viską pabudavojaiho. už pigiausias pi/ 
Gera žiame, girios, vanduo, turgaviete ir bažnyczia. Turimo [žiames 
szimtu. Tegul visi traukia i Pulaski. Raszykite pas /

Pajieszkojimai.
$25 tas gaus nągrados,, kat

ras iszduos žiamiaus minavo- 
jamą porelę, t. y.,burdingieriu 
Pranciszku Bakulą, paeinan
ti isz kaimo Daržininku, palei 
Naumiesti, gub. Suvalkų; jis 
iszvklojo Jurgio.Juodžiirlio pa- 
czią ir pavogė jo paties irbur- 
dingieriu piningus, bledies pa
dare su piningais $380, drapa-

k ysiu
jogei turime, nes

40 akru farma t. y. su
-600 700. 40 i

vardas 
JieszmancziutęA-— 

Naumiesczio para
pijos, vyras balto budo, turi 
*22 metu, kokiu 5 pėdu ir 8 
cohi'dicjžio, be u su ir isz lėto 
szneka, ahgliszkai visai mažai 
moka, o toji karvute dar visai 
nemoka angliszkai, nes dar 
nėra metu kaip isz Lietuvos. 
Pagr.cyloV brolai, su.didele pa
bara praszau neslėpkite tokiu 
valkatų, kajil Dievas nepako- 
rotu 100 už vieną- ir duokite 
žinę. Mano antraszas tok is: 
G. Juodžiunas 177 N. Main st.

Pittston Pa.

Kam nog angliko/samdy th 
kad gali gautie pas

Al i/a tieka

Kas raszys in musu Redystę 
su kokiu reikalu, o uores kad jam 
butu atraszyta, tegul atsiunezia mar
kę pacztavą už ducentuso

Salunas
Lietuviai eikite pas savą, Laikau 

salimą, kuriame gausite, iszsrgerti 
szalto alaus, visokiu gerymu užsirū
kysite skalnu cigarą.

Pranas Pakolka, 
(,127 Main Nir., ASHLEY, l‘A.

Pajieazkau savo brolo, An
tano Parkauskb, paeinanezio 

Kauno redybos, Raseinių 
. Girkalnes parapijos, Ru- 
<iu kaimo, 5 metai kaip 

pirmiausiai buvo 
j Praszau suteikti 

po adresu. 
Barkauskas 
Placid Place 

Sa 2 nd st.
Philadelphia Pa.

Maha noy Plane 
kawicze.

Nanticoke, Pa 
kewicze.

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

dzowieziu. •
Shenandoah, Pa.: Joną Bobina.
Waterburio,.Con.: J. DanisewicZe
Scranton, Pa.: J. Bajorajti.
Wilkes - Barre, Pa.: J, Czernika 
Pittsburg, Pa.: Wincenta Kudžiu 
Boston Mass. Fr. Kawalaucka.

K a 'r n ąs Nori L Jžs i r a sz y t
„VIBMBE LIETUVNIKir

Ir siųst pinigus už ję, tegu 
eina pas:

Baltimore,
/Zelegiri.

Jersey (’itv

A. Geczevicz West Wareham $1 
S. Yurjevicz Austrija „ 
J. Rimkus. Broad Ford 
C. J. Knap Bridkoport
J. DvailĮs Heat 
A. Calbdlt Portland!
K. Erengis Chicago
J. Kease Ottumwa 
A. Mockaitis Hazleton \ 
Jos. Petalis StocMton 
J. Damokaitis, Baltimore 
Jieva Siderevicz.iehe ,, ,,
A. Niamura ' „ 
A. Milvydas „ .



Lietuvniku

Baisingas kersztas.
v (Kazokiszka apysaka N. Gogol‘o).

■ m.
Sėdyba pono Danylo tarpukalnėje, siaurame 

sileidžianedame i Dnieprą. Ne 
ii p ir prasto kazol

e, nu
Ne augszti jo rūmai, butas art t

t(‘S,
yra ten vietos ir.del jo, ir del p vežios, ir del senos tarnai- 
ir del deszimties szauniu vyruku. Aplink sienas eina

valiomis ir aut kares gautos; žiamiaus
lisytos auksu, do 
>0 brangios musz 

-—nė.gerifirnu teko jie nuo 
eito ir surežVti; žiūrėdamas

siremimus su prieszais. Žįamai, pasieniais, aržuoliniai, szvel-

senoji tarnaite;

bernukai. Vienok kazokui szauniausiai ’miegoti ant lygios 
žiauna, po valiui dangumi; jam nei patalu, nei pogalviu ne
reikia; jis pasideda po galva sz v i ežio szieno ir luošai iszsitie- 
šia ant žoles; jam linksmu pažvelgti, prabudusiam vidurnak
tyje, ant augszto, užsėto žvaigždėmis, dangaus,ir sudrebėti nuo

Janis; raivydamasis ir murmėdamas isz miegu 
pypki savo ir isivynioja i sziltą skrandą.

kiu dantyse, prisiartino prie duktes ir žiauriai pradėjo klau
sinėli jos 
mon.

na-

uoszv.i, ne ją,’gile manę klausinėti! 
>as mus jau taip priimta, gali ne-

Paraudonavo'žiaurus veidas uoszvįo, o akys nežiniai su- 
,tfeio. - Kam, kaip ne tėvui; prižiūrėti savo (lukteri! 

vaikio-murmėjo jis pamažu. — i\u, 
jaisi iki vedai nakeziai?

’—■ ()t tai dabar jau kas kita, brangusis uoszveli! Ant to

kaip sudėti ant žirgo, moku laiky-
dar szi-ta moku... moku nie-

— Mislyk-sąu, kaip tau patinka, isztare Danyla, — mis
ty j u ir asz sau. Dievui dėkui, nei viename dar netikusiame- 
darbe nebuvau; visados stovėjau už vierą ir tėvynę, ne taip, 
kaip tūli valkatos valkiojasi Dievas žino kur, kada krik

muszasi

pasėtus rugius; ant unijotu nevat mepanaszus, nedirsters i 
Dievo, namą. Tokius reikėtų szauniai iszkvosti, kur jie ba
ladojasi.

— E, kazoke! ar žinai tu ką. . . asz prastai szaudau: isz 
viso tikt per szimtą sieksniu mano kulka persiuva szirdi; kor
tuosi pusėtinai: nuo žmogaus pasilieka szinotelai, smulkesni 
už kruopas, ką bobos koszę verda.

— Asz gatavas, isztare Danyla, skubriai peržegnojęs kar
du orą, tarytum žinojo, ant ko ji iszgalando.

— Danyla! suriko balsiai Katarina, pagriebusi ji už ran
kos ir pasikoruspant jos, —- atsimyk, beproti, pažiūrėk, ant ko 
keli tu ranką! Tete, tavo plaukai balti, kaip sniegas, o tu su- 
szirdai, kaip neprotingas kudikip!

— Pati! rikterejo žiauriai ponas Danyla,'*— tu žinai, asz 
nemėgstu to; žiūrėk savo bobiszką darbą!

Kardai baisingai suskambėjo; plienas kirto plieną, ir 
kibirksztimis, tarytum dulkėmis,, apkrėtė savę kązokai. Su 
verksmu atsitraukė Katarina i savo kambarį, puolė ant lovos 
ir uždengė ausis, idant negirdėti kardiniu kireziu. Vienok ne 
taip prastai kovėsi kazokai, idant galima butu negirdėt i ju 
kireziu. Szirdis jos norėjo sutrukti i sklypus; visu kurni 
jaute ji, kaip vaikszeziojo garsai: tuk, tuk. „Ne, neisžtrivo- 
siu, neisztrivosiu. . . Gal jau raudonas krąujas inusza Zsrove 
isz baltojo kūno; gal jau baigiasi mano mylimiausias; o asz 
gulu czion!“ Ir visa nublankusi, vqs kvėpuodama, įėjo i butą.

Lygiai ir baisingai kovėsi kazokai; nei vienas, nei kitas 
neapgali. Sztai spiriasi Katarinos tėvas — traukiasi ponai 
Danyla; spiriasi ponas Danyla —traukiasi žiaurusis tėvas, 
ir veluk lygiomis. Verda. Užsimojo. . . ui! kardai skamba... 
ir, ūždamos, nulėkė i szonus rankianos.

— Dekavoju tau, DieVe! isztare Katarina, ir suriko ve
luk, pamaeziusi, kad kazokai griebėsi prie muszkietu; apžiu
rėjo titnagus, atlaužė gaidžius. ;

Iszszove ponas Danyla, — nepataikė. Pamieryjo tė
vas.. . jis pasenęs, jis neprimato taip asztriai, kaip jaunas, 
vienok nedreba jo ranka. Szuvis pykszterejo. . . Pasviro 
ponas Danyla; raudonas kraujas nudažė kairiąją rankovę ka- 
zokiszko žiupono.

- Ne! suriko baisiai: asz neparduosiu taip pigiai savę; 
ne kairėj i, bet deszineji ranka atamanas. Kybo pas manę 
ant sienos turkiszkas pisztalietas: dar nei kartą mano ' gyvas
tyje, nesuinilijo jis man; lipk nuo sienos, senasis drauge! pa
daryk draugui tarnystą! Danyla isztiese ranką.

—■ Danyla! suriko iszejusi isz savęs, pagriebdama jo ran
ką, Katarina: — ne del savęs meldžiu, man vienas galas: ne
verta toji pati, kuri gyvena po savo vyrui; Dniepras, szalta- 
sis Dniepras, bus mano grabu. . . Bet pažiūrėk ant sūnaus, *• 
Danyla! pažiūrėk ant sūnaus! Kas priglaus nelaimingą vaike- 
Ii? Kas paglamones! Kas iszmokys ji lakstyti ant žirgo, musz- 
tiesi už luosybę ir vierą, gert ir ulavot kazokiszkai ? Prapulk, 
sunau mano! prapulk! tav^s nenori žinoti tėvas tavo! žiūrėk,- 
kaip jis atkreipia veidą savo. O, asz dabar pažystu tavę! tu 
žvėris, o ne žmogus! pas tavę vilko szirdis, o mislis piktosios 
gyvates! Asz mislyjau, kad pas tavę Randasi laszelis gailės- 
ties, kad tavo akmeniniame kūne žmogiszkas jausmas dega 
Netikusiai asz apsirykau! Tau tai džiaugsmą isztaisys; tavo 
kaulai grabe ims szokineti isz džiaugsmo, kada iszgihs, jogei 
netikę žvėrys, lenkai, i mete i liepsnas tavo aunu, kada sūnūs

A

■

■■M



12 Vienybe
____—.... 1-- ----- ------ '.. . . ...... -......... i i ------- 

verks po ju peilu. Asz žinau tavę! Tu gatavas busi isz grabo 
atsikelti ir kepure pustysi ugni, sukurtą ant Ję!

— Palauk, Katre! Szian, mano mylimiausias Ivanuk, pa- 
bucziuosiu tavę! Ne, kūdikėli mano, niekas nepalytes plauko 
tavo, tu užaugsi ant garbes tevyney; kąjp viesulą tu skraidysi 
prieszais kazokus, su aksomine kepuraite aiit gaivus, su asz- 
triu kardu rankoje. Szian, tėvai, ranką! Užmirszime kas bu
vo tarp mudviejų! Ką padariau tau neteisingai — persipra- 
szau. Ko-gi tu neduodi rankas? kalbėjo Danyla tėvui Kata
rinos, kuris stovėjo vienoje: vietoje, neiszrodydam-as ant veido 
savo nei piktumo, nei atsileidimo. . • ‘ ,

— Tėvai! suszuko-Katre, apkabinusi ir pabucziavusi ji, - 
nebūk neparlaužiamas, dovanok Dany lai: jis nesu rūstins dau- 
giaus4avęs! • 1

— Del tavęs tik, mano duktė,, dovanoju! atsake jis, pa- 
bucziavęs ją ir debterejjįs baisiai akimis. 7

Katarina sudrėbėjo: dimnas pasirodė jai ir pabucįdavj- 
mas, ir baisus žibesis akiu. Ji pasirėmė ant stalo, kur riszo 
pažeistą ranką ponas Danyla, dūmodamas, jogei negerai ir 
nekazokiszkai pasielgė, praszydamas atleidimo, kuomet nie- 
kuomi nebuvo kaltas.-

IV. ’
Iszauszo diena, ‘ bet nesauleta:--dangus apsiniaukė, ir 

smulkus lytus szlakste laukus^ gires, platųjį Dnieprą. Pra
budo pone Katarina, bet nesmagi: akys užverktos, ir visa ji 
nerami ir nusiminusi. — Vyre, mano mielas, vyre brangus, 
baisu sapną asz sapnavau!

— Kas per sapnas, mano meile?
— Sapnavau asz taip baiaiaipr taip aiszkiai, kad tėvas 

mano yra tas pats baisulis, kuri mes mateme pas esaul'ą. Nay 
praszau tavęs netikėk sapnams: kokios kvailybes nesisapnuo- 
ja! Tarytum asz stovėjau priesz ji, drebėjau visa, bijojausi, ir
nuo kožno jo žodžio drebėjo mano gyslos. Kad tu būtum 
girdėjęs, ką jis man sznekejo. . .

—- Ką-gi jis sznekejo, mano mylimoji Katriute?
— Sznekejo: „Tu pažiūrėk ant manęs, Katre, aszf gra

žus. Žmones neteisiai kalba, kad asz bjaurus: asz busiu del 
tavęs szaunus vyras. Žiūrėk, kaip asz žvalgausi akimis!“ 
Czion jis ismeige i manę ugnines akis, asz surikau ir palin
dau. ’ . / ‘ .

— *IIm, sapnai daug turi teisybes.. Vienok, ar žinai tu, 
kad už kalno ne taip tyku; ar tikt ne lenkai pasirodė veluk. 
Man Gorobec atsiuntė pasakyti, idant asz nemiegoeziau; veltu 
jis rūpinasi: asz ii be to nemiegu. Bernukai mano sziąnakt 
pakirto dvyliką avilu. Prascziokiją pavytosime szvininemis 
slyvomis, o szlektos paszoks ir nuo botagu.

—| O tėvas ar žino apie tai ?
— Sėdės man ant sprando tavo tėvas! Asz iksziol prasz- 

nekinti jo negalų. Daug, matyt, jis grieku pridirbo svetimo
je žiameje.. Kokia, isz tikro, priežastis:'buna jau apie mene-, 
si, ir kad nors kartą pralinksmėtu, kaip tikras kazokas? Ne
norėjo iszgerti midaus! girdi, Katre, nenorėjo paragauti mi
daus, kuri asz iszgriebiaų nuo brestiszkiu žydu. Ei, vaike! 
rikterejo Danyla, — begk, kvaili, i kelnorę ir atgaliok žy- 
diszko midaus! Degtines nevat negeria! kas per paibelįs! Man 
rodosi, pone Katre, kad jis ir Poną Jezu netiki. O kaip tau 
rodosi?

— Dievas žino, ką kalbi tu, pon Danyla!

--Navatna, pone? trauke Danyla, imdamas taurę nuo 
kazoko, — netikę lenkai puolus ant degtines; vieni tikt tur
kai negeria. • ' , .

—• Ką, Stepai, daug gurgszterejai midaus kelnoreje? <
— Paragavau tint, pon! v
— Meluoji, szunies vaike! matai, kaip nri^i apnyko il

sus! Asz ant akiu numanau, kad prarijai pusviedri. E, kazo
kai, dyvini žmones! viską-gatavas atiduoti draugui, o bran- 
gvyną iszdžiovys pats. Asz, pone Katre, kas žiu kfis jau se
niai buvau girtas — a? i :

— Tai seniąi! ogi pereitą... . i

— Nesibijok, nesibijok; dauginus puodelo neiszgersiu! 
O sztai ir turkiszkasis zokoninkas lenda per duris! sumurmu 
jo jis pei: dantis, pamatęs uoszvi,.susilenkusi, idant įeiti per 
duris. ‘ I

I « . * ' -

O kas tai yra, mano duktė! pasakė tėvas, padedamas 
nuo galvos kepurę ir taisydamas .diržą,*ant kurio kybojo kar
das su dyvinais akmenelais:— sauįe jau augsztai, o pas tavę 
Įlietus dar negatavi.

/— Gatavi pietus, pon teve, tuojaus padėsime! Iszimk 
puodą su bandutėmis! paliepė pone Katre senai tarnaitei, 
sžluostančziai medinius sudynus. Palauk, asz pati iszimsiu, 
kalbėjo Katarina, o tu paszauk bernukus.

•Visi susėdo i ratą ant aslos: prieszais puodą ponas tėvas, 
po kairiai ponas Danyla, po desziniai pone Katarina i»‘ de- 
szimts isztikimiausid bernuku molynuose ir geltonuose žiupo- 
nuošė. 1 / ’

i ■ ... -

— Nemėgstu asz.szitu banducziu! isztare ponas tęvas, tru-, 
puti paragavęs ir padėjęs szajiksztą: jokio skonio neturi! (

— Žinau, tau geri aus patinka žydiszka. lekszena pamis- 
lyjo sau Danyla. — Delko-gi, uoszvi, trauke jis balsiai, —. 
tu sakai, kad skonio neturi bandutes? Negerąi iszvlrtos, ar
kas? Mano.Katre taip verda bandutes, jogei ir getmanui re
tai tenka ragauti tokias; szandyti jas netinka: tai krik^zežio- 
niszkas valgis! Visi Užventi-žmones ir Dievo iszrinktiejie val
gydavo bandutes.

Tėvas nei žędžio; nutilo ir ponas Danyla.
Padavė keptą meitėli su kopūstais ir slyvomis.

! —Asz nemėgstu kiaulienos! pasakė Katarinos tėvas,
graibydamas szauksztu kopūstus.

-- Delko-gi nemėgti kiaulieną? pasakė- Danyla: -- vie
ni turkai ir nelabi žydai neėda kiaulienos.

Dar baisiaus susiraukė tėvas.
Tikt yieną koszę su pienu ir valgė senis ir užsigėrė vie

toje arielkos kas žiu koki juodą skystimą jsz blokines,, esari- 
ežios pas ji už anezio. ’ t

•Papietavęs, Danyla užmigo vyriszku miegu ir atsikėlė 
tikt pavakare; Atsisėdo ir pradėjo rasžineti gromatas i ka- 
zokiszką kariauną; o pone Katarina supo koja lopszi, sėdėda
ma an£*suolo. Sėdi ponas Danyla, žiuri kairiaje ake ant ra- 
szinio, o desziniąje per Lbigą. O per langą toli žėri kalnai ir 
Dniepras; už Dniepro mėlynuoja girios; szvieezia isz virszaus 
nusiblaivęs „naktinis dangus; vienok ne tolymu dangumi ir ne 
mėlynomis giriomis gėrisi ponas Danyla — žiuri jis i iszsiki- 
szusi krantą, ant kurio1 juodavo pasenejusi pile.

•t fr

(Dar ne viskas.)
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MTLAUC KAS

Ant East Loyd Str. Shenandoah.
Atydare twarta kūrėm laikis ge- 

rus. arklus del samdiiho wisada.

j Naudynga žinie
1)KL LlliTUWNIKU.
M. MO(’KIE\\'I('ZE, paįgabeno Ibz užmareB 

wyaokiii LietuwyHzku knigu, kajpo taj: Jlipto- 
iycznti, B ijkinlu, Mokalyttzkii, ph gražioms dtij- 
n .JeiiiH o ir Hit Bzwentnjs BkajlimajB, Makla-kni- 
giu, o parduoda miwysaj už maža prekia. Kas 
nuryt žinot knigu wardus ir ju prekių, rasziklt 
gromata ir indekit markia už du centus, ant tokio 
adriflo:

Į Air. AI. AlorlruS,
P. O. Box. 54.x Detroit Mich.

Knigos pargabentos 
isz užmarės, o karos 
randasy krautuweje 
knigu Juozapo Paukr 
SZCzio, PLYMOUTH, PA.,

1. ) AUKSO AUl’OliUS, arba 
SZALT1N1S dangiszku skarbu 
nuo $2,25 ('(J. iki $5,<50 et.

2. ) SENAS ir naujės
AUKSO ALTORYS pujkej 
apdarytas.  ........................$2, 75 c.

3. ) Toko jau kn. pratesniu
apdaru............. ................... $2. 25 c.

4. ) GARBE D1EWUJ
ant auksztibes pujkej apdarita 
su kabute................. ...............$2,po

5. ) Toko jau su prastesniu
apdaru.....................................$ 1, 65 c.

6. ) SZALT1N1S D1E-
W1SZKOS loskos arba wydu- 
tinis AUKSO AUTOBUS*, 
pujkej apdarita su kabute $1, 50 c.

8.) Pradže mokslo arba 
Elementorius lietuvvyszkaS su 
gražejs skajtimajs tiktaj už..o25 c.

’ 0.) JI ĮSTOKI.J E SENO ir

Naujo ižstatimo su abrozeleis o25 e.
10. ) historije seno įstatymo o50 c.
11. ) 150 PSALM U I)OW1

1)0 karalaus pawydalo kantycz- 
kp ir te j p dydeles . .'. .". . . . . . „ o75 c.

12. ) MENI O Szwencziausios
13. ) Pokilis Szventuju.... o2G e.

Marijos Panos.. .................... 30 et.
14. ) 1ZGULD1MAS meti- |

niu szwentiu labai naudinga 
knigele..........A......................... „o25 c.

15. ) GI WEN IMAS SZW. ,
MARYJOS P... ............... o30 c.

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

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

Kataliku......... ..................... .. o75 c.
- .19.) Z1NE apie gidima ligų * 
kūno ir duszios apie Ritery ir 
KALW1NA.......... .......... 1,00

20.) PALANGES JUZE,

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

1889 meto- ,, ,, „ ,, „ * o25 c.
22. ] KALENDORIUS ant

1890 metu „ ,, ,, '/Z25 c.
23. ) Tulmuda židu 10 et.
21.) Sopulej Motinos 1 )iewo 25 et.
25. ) Kajp Sumneine nuspa-

kajiti ,, ,, ,, 25 et.
26. )’ Giwenimas Benedikto

I aibro ,, 15 et,
27 ) Prisygatawojimas ant 

smerties ,, ,, ,, 65 et.
28. ) Draugija del iszluosawi-

ina dusziu •,, ,, „ 10 et.
29. ) Giwenimaj szwentuju

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

• 30.) Sopulej Jėzaus Chris- 
taus ,, ,, ,, 25 et.

31 1 Garsas ape bajsibe Die- 
wo sūdo -,, ,, • ,, 50 et.

32. ) Jėzau linine atpirktojau 5 et.
33. ) Kalinis Diewiszkas 5 et.
34. ) Diewas.mano ir wyskas

mano ,, ,, „ . 16 <‘t.
35. ) Girtibe ,, 10 et.
36. ) APLANKOMAS SS.

SAKRAMENTO................... o25 c.
37. ) Ižguldimas LITĄ NIGS

SZ. MARYJOS P.....................  o25 c
38.) PAWEJKSLAS 1ZGA

N1TOJAUS su pujke maldele o5 c.
39.) SZ. PANA MARYJA 

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

MzM’vYJOS su maldele.......... o5 c
Daugi be wysokiu abrozelu 

su maldelėm po penkis centus.

Kningos
L()( WCN N/L4 U S TT\r ES.

1 .ijll irtorije gražios Katrukoe ir jos«vysoki atsy. 
tykimnj ,, ,, ,, ,, ,, 10 et.

2. ) SiimyszyinaB aiba bajnie tūry dydelen akiu
Tykra tejsybe isz. Suwalku gubernijos 15 < t

3. ) Konstytm yje d<*l darbininku ,, 10 et
L) Historije apie grąžą Magelonu, duktery kara

laus isz. Neapolo ir apie Petra karejwi -10 et. 
5.) Užsystanawik ant to geraj i ,, ,, 50 et.
• >.) Atsytiklmaj ant žiames ir vvanih'nio 10 et. 
7.) Du' pnjkns apraszymaj apie nedorybę žydo

ir piktą augynimą wayku ,, ,, $1,00
S.) l’iijktiB apraszymaH apie ,Lietu\ą „ $l,o0.
ft.) Namelie pustelniko paraezyta^ del pujkiii

Lietuwniku. ,, „ ,, ,, „ 15 et.
10. ) Apieka Dieno ,, ,, ,, ., $1,00.
11. ) Smiowes apraazyma? apie Duktery' Fily po

Karejnio ,, „, ,, ,,. ,, 50 et.
12. ) <1 iiozapto KoniiiHzewskiH arba kankinimas

I'nijot u po n ai Iže maskiilana ,, N) et.
13. ) Kalendorius eu pasakome ir dajnoma 25 < t.
11.) S/AAii'Ka Diena) ,, ,, ,, ,, 05 et'.
15.-) KinaldadUnaldinas ,, ,, ,, $1,50 et,
10.) Dajnos isz vvytmr surinktos ,, ,, 75 et.
17.) Nedorybes Rymo ciesorių, historije isz lajko

ponawojimo N<Įrono ,, ,, ,, SOcl.
18 ) Pujktis apraszymaj tikru atsytikim'u isz i ze- 

su \yajno9 1803 metti ,, ,, ij, 40 et.
19. ) Witas ir Korynna historije isz lajko perse

kiojimo Bažnyez.ios S. per Deokleeijana 95 < t.
20. ) Historije isz. lajko l-’ranenz.kos vajnos Afri

koj ’ „ „ „ „ 30 et.
21. ) Prawadnikas angelskos kalbos neabdar. $1,00

o abdarytas ,, ,, SI,-’’-
22. ) Jurgis MiloslanskiB ,, „ 80 et.
23. ) Bolesluwas arba antra dalie GenuMt'foe 30 et#

, W I R A J

SZTORNIK AJ
J ago rejkalaujete in sawo 

K RA U TU WE (K ROMA) 
dajktu in sztora tada pirkite pas

ir Wl&co -
210 East Market Str.

WILKES-BARRE PA.
Tenaj galima 

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

DYDELYS KROMAS!

“Furnishing Goods”

marszkiniu > 
wylnoniu . 

audekliniu 
panezeku 

i 

petneszu 
wysokiu dajktu kokiu tik žmoguj prirejko.

Chas. CASPER & Son
103 NORTHAMPTON Str.

Wilkes-Barre, Pa.

%

1

Gausy te p;w-----

Tykras Li?tuwyszkas
IZZr euczms _
Kas Daryte turėt pujkius parodus 

o už pyge prekia, tejposgi noretktjni 
Szipkortes iszpirkt, tūba 
W11'X11 s Dusiuust iu Euro- 

pa ir in kitas dalys swieto, 
atsyszaukite pas:

Joną Mieldaži
Shenandoah, Pa.,

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

W. Slominskiene-
679 Milwaukee Ave.

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

Karūnos su patronu draugistes
J uostos

Žcnklaj ant krutinės (szar- 
fos.) 

K wietkos
Paikos del marszol 

ku, etc.
ka nopigafise. Apsteluotus dajktus 
tejsingaj padarau ir isz gerauso ta wo
re. Per septiniolika metu tuo tiktaj 
esu užsyemus ir wysos draugistes del 
kuriu dyrbau wysokius dajktus mano 
darbo ne pejke.

Slominskiene,
6 71'1 Mil w a u k e e A v e n u e

Clxi.ca.gro, Ill-

i.i ETUWYSZKAS

Kureme del zobowos atcjgiu 
randasy Bykardas ir Wargonaj 
ant kuriu grajina tieze pasam- 
dily muzykantaj.

Del to kas noryte pralejst links
ma] lajka ir atsygert gardaus Alaus, 
Arielkeles parukit geru Cygaru.

SL R ama naucka
\ Luzerne Borough, Pa.,
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Isz Hamburg, 
Ant

Isz Balti mokėm in Brema.........
Isz New Yorko in Liverpool, Glasgow

1,40 et. 
žyli z bi or 
hrzešcian i

jtfgHPrusyszkajs gereusejs akrotajs. Sun 
cze pynigus in wysas szalis swieto, o tej 
pos-gi ir iszmajrio kajpo maskoliszkus 
prusiszkus, austryjokiszkus, Francuzysz 

kus ir 1.1. 1

IIEXRYLEES & CO 
l^igiause vieta 

ru, vaikinu
visame mieste ant pirkimo drapanų del 

vaiku, dėlto kad jie visą tavorą perką ne ant 
bargo tiktai už piningus.

Turime didžiausi skyrių, visokių kepurių, skrybol 
ir szluru, ateikite o datirkite. . ,

Geri maininei czebatai už 
l\>ra dailu sz^entadieniniu cjsebatu

jkaiauje1, tejsynga 
>osgi wysokiu cejkiu Zie-

Lankiszkos knigos 
maldų, pargabentos 
isz užmarės.
1.) Westchnienie^duszy pobo- 
žnej. zbi6r nabožeiistw/i pieš- 
ni z przydaniem Drogi krzyžo- 
wej, Gorzkieh žali i psalm6w 

.......... 1,50 et.
•J.,) Glos synogarlicy, na pusty • 
ni swiata: tego jęczącej, t. j na- 
božne duszy elirzešciaiiskiejroz-

Turi wysokiu gatunku MYETU dydele krautuwe, tejpo- 
sgi mesti wysokiu Kumpiu, Deszrelu nik i tu, Cukraus, Kawos, 
Arbatos ir wys|co ko tik gera gaspadine 
woga ir ka pigiaįse parduoda 
goriu ir ziegorela ir twysko, ko tik rejkataujesy.

CYGARAJ! TABAKAS! tu ne giriu, ale patis rukito 
įej pasakisite kad durnelis gardus. 1
Ne užmirszkite kad to wysko gausite pas mane. y

Litesihs ir Lenkiukas • 
t O M S !

(GROCERYS)
u s* z w i e ž i u T a w o r u.

Teipo-gi parduoda Szipkortes ing 
vysas dalis svieto, ant greieziausiu ir 

ĮĮE- d rucziausi u; AK ROT U.
Iszmaino visokius piningus o ir nu- 

ĮyĮjĮB siuneze ing uzmare tiesink in namus 
įgilai greit ir pigei. f

Tom. Butkiewicziu.

tgrGalima tejpos-gi pas mane gauti e pirkt szipkorcziu an 
pujkeusiu ir grejezeusiu akrotu. Pabandikite pyrma atejtie 
pas mane pakolej bjsyte pas koki amerykona.

Charles Radziewicziu,

Cziene Szipkorcziu.
3 u ropos i A m e r y
., Glasgow, Queenstown, B i: i. east, I.onuon

, Amsterdam. Rotterdam, Havre or Bremen

austi akrotu isz Bremen in New yorka. .$24.00

125 et.
150.

\ ienų žodžiu sakant, visas tavoras geras ir galimas patikt kožnam 
o prekios tai pigesnius kaip kituose kromuose, visam mieste

Ateikite ir pamegykite, o busite kantanti, tiktai ne 
mero.

3. ) /jfoty vmarz
nabozenstw d la 
katolikow..........
4. ) Oltarzyk czyl 
žeiistwa dla mlod:

!



Lietuvniku

litera biases UZEJGA

KINGSTON

UH

Polski, Slovenski i Litewski

Hotelis Wilkes-Barre’je, po vardu

Simonas Scharlin 
J^S^Fabrykantas

Arielku wysokiu, 
Alaus gardaus.

•Wino wysokio, 
’ Cygaru ir 1.1 
Atejk Broli paniatike 
Ir to wysko pabandikie.

KANTORAS MUSU HAMBURGE IRA TOKIS
S. I. IIersclini’anu? Teilfeld Str. No. 7-8.

ZBa.xiLls.ioi?ixxsi 
WILKES-BARRE, I

Ižduoda szifkortes ant wysol 
dalis EUROPOS? S.unczt 
Galima pas ji pasydet pynigus, 

szimta ant metu.
Lietuwyszkaj, Lenklsžkaj ir UnganskaJ gali susyezncket, ba prilaiko tam tikrus žmonis.

No užmirszkite ipacz tie ka giwehate arti to miesto. I

Wilkes-Barre Deposit Savings BANK

kin akrotu ir in wys 
pynigus tiefcog in NAMUS, 

už kuruos duoda procento £3,00 už

I>v£ <1i<1<xI<;h I.:<raibI nv< 
visokiu valgomu daigtu, kumpiu, miltu, < 
arbatos, kavos ir visko, kas tikt užlaikyme 
ties reikalinga. Taipogi į 
verykai, marszkiniai ir visol 
pigiausiai ir tjidžiausiame p;

107 South Side Public Square, prieszai Coiirta.
Lietuviai, būdami szitamo mieste, neužmirszkite ateiti, nes 

geriausia užeiga ir gražiausia vieta visame mieste Wilkes-Barriu.

ik riaus 
gyvas 

larsiduoda ezebatai, cze- 
cieLiti daigiai. Viskas 
įsi rink i me.

Plymouth’e ir Edwarsville, Pa. .

Wiraj! duodam jum žino, kad mias parduodam Szifkortes, ant wysu 
paeztawu Szifu, už pigeuse preke, sunezem pynigus, katruos justi priete- 
lej gali gaut in 15 dienu, musu kantoro galite susyszneket lietuwyszkaj 
ir lankiszkaj, atejkite ir matikite, kad mias per 20 metu, su kožnu apsyej- 
name tejsyngaj ir gražej, megikite o nesygajlesyte.- Temos-tfi parduo
dam tikietus ant wysu geležiniu kėlu Ameryl

UŽEJGA gereuse del Lietu 
wniku pas 

Juozą Zablacka
MAHANOY CITY. - PA 

Randasy gera ARIELKA,

Del wuostimo (žaži woimo.) Pamegikit 
wiena karta pirkt nog jo, taj potam 
niekur kitur ne jeszkesyt.
110 Division A7/*. A’c/n

AtiibiN 1 A h no su wain u
- - - - - - - — Maszynu —- - - - - - -
o tejpos-gi už asekitrswoji* KAMI’S ir wysokius 

DA.JKTUS no ugnies

GEQ. MM, agentas.'
MAIN Str. Plymouth, Pa

Wilkes-Barre - ■
ffijgfrTen možna gaut Lager Beei 

rio isz czisto jawo daritu
I

WWW » WWWWM.nwrwsowaww mpvmi m«.wrtrrartwirwn.»ywwr.w >—wcrroit
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« „Vienybes Lietuvniku, 
ovisokios konstitucijos, kningos del drau- 
"gyscziu, apgarsinimai, tykietai gromatos 
o kvieczianczios antveselijos ir 1.1.
° --------  Visokiosekalbose, kaipo tai: --------
oLietuviszkai, lenkiszkai, angliszkai, 
"kiszkai, maskoliszkai, italijoniszkai, pran 
o euziszkai ir 1.1.
°OOOO©OOO© <0 0000000000000000

Vienybes Lietuvniku
PLYMOUTH, PA.

S------------- s -----
Taip yra įtaisyta jog gali spausdinti viską, 'kas tik io 

darbą jos priguli, yra LOCNOS MASZINOS, LITARU<> 
visokiu didele daugybe, drukavojasi apart

M
O
O
O
O 
o
O
O 
o 
o
o
dvo-()

.0
o 
o

ANT. PAJAI IN
Kas tūry kiek PYNIGU, o-norėtu juos patalpint saugio wie 

toje kad jam ne pražūtu, tegul patalpina pas mane RANKOJE.
Tejpoe gl randaay dydele zopoetia wyeoklu pyningu dėt iezmajnimo, kajpo taj: Rueyjoe rub 

lzj, Pruayszkoa markos, Auatryjokiszkl qcldknaj, Francuzyszkl frankai Ir t. t.
J ago katras atsyweža lez užmarės l’YNINGUS, tuos tejpoB-gi permajnau ant amerykanteku.
Suucza pynlngus in wysaa dalia awleto tleaog in namus.

O tejposgi ižduodu SZIFKORTES ant wysu linijų ant pujkeusu ii 
druczeusu LAJWU. X

AVyskas tejsyngaj ejna
Ne užmirszkite

ANTANAS P A J AVIS
128 ir 130 Main str. PLYMOUTH Pa.

Andriejus Stankevyczius,
Uždėjo didelį krautuvę visokiu naminiu daiktu, kaip tdi: 

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

ir visokiu daiktu atsitikime smerties.
Užsijima pagrabais už pigiasni ne kad kiti užmokesti. Dęlto-gi, jei

gu kam prireiks ko, ateikite pas savo viengenti, kuris geriaus ir 
giaus viską atliks del jusu, ne kad svetimgencziai.

And: Stankevyczius,
Ant Main ulyczios,

no szifkorcziu

•)

Pirmutinis Lietuwiszkas Kremas,
f . .

Groceries) PITTSTONE, pripilditas wysokejs taworajsdei žiwnasties, tejp- 
gi ir drapanos del darbi ninku, wyskas ko no geriause parsiduoda pigoj ir 
tejsingaj, primenu ir taj jogoj parduodu Abrozus szw., knigas maldų 

ir historiju; o tejpgi szifkortes ant geriausiu ir druciausiu iajwu.
Tiktaj ne užmirszkite kad tafi wyska gausyte^ pas A. TEPLUSZI.

Nr. 177: NOKTU MAIN Str. P1TT8T0N, PA.

Parduodu szifkortes ant pujkiausiu ir drucziausiu LAJWU isz wysu 
žalu EUROPOS. Ir, tejpos-gi galu nusiut PYNYGUS in Europa’ tiesiog 
ing namus.

Prietam lajkau dydely RROMA su wysokejs Walgomajs dajktajs, 
ka tik namuose gera j gaspadynej pryrejke, ir su Ui<| nesygiriu: ba kožnas 
žino. Darbiniu drabužiu ir wysokiu marszkiniu; žodžiu kalbat' Wys’xo ga
lima gaut,

Neužmyrszkite kad manty namas randasy. ant uliczes 
Main Ntinieras 132 szale paczto.

/‘i

4ij

Laikau gerą alų, cigarus 
geriausius gėry m u s. K 
kartą atsilankys pas manę, 
tas tikrai ne.eis pas kitą.

Vincas Szmerauckas,

11

■ Knigos Maldų ir
IEZi.tclri.os

• e
.Kokiu tiktaj noryte knigu 

ar taj maldų ar kitokiu taj 
szaukites tiesiok pas. I'd. Žale- 
gi/i, lVv. 313 llcmovcr Streby 
lldUlniore^ M. D. Ira taj ge- 

Iras ir tejsyngas wiras ir dyde- 
lys prietelis Lictuwniku.

J^-Sztaj brolej!
Jago norite geros trajankos 

gaut, arba užsyfukit kwepcnti- 
cygara, taj ejkite tiesiog pas:

Wincenta Bobina
Ant Coal i)' Jordan uliniu, 

■I’J
ir tej-Jis ira tykras Lietuwnikas 

syngas žmogus,
'-■i

Lietuviszkas Dziegornikas,
Pardavinėja pigiau už visus, viso

kius auksinius ir sidabrinius daiktus, 
kaipo tai: Dziegorelml, Lenoikgplus, 
Žiedus, Špilkas, Revolverius ir t. t. 
Ir prijimu visokius dziegorius ir 
žiedus taisyti už labai mažą prekę, o 
kartais ir už dyką. Pakol eisite pas 
svetimgenczius, ateikite pas manę: 
K^ir viską geriau ir piginu galite pirkt

Juoz. Roblauckas,
Centre Ace. tSJdiioz lilnoh namuose^




