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3 as laikrasztis yra patvirtintas ir pavelytas del skaitymo 
brolams Lietuviams nuo valdžios dvasiszkos katalikiszkos.

/\nn: /A/7Z.S J/, J uod i/mi ux, prabaszczius Brooklyno.
J\ uniyux A. I) Urbu, K lebonas Plymoutlio.
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2 SAN VA TIJŪNE DEL A) PO SEKMINIŲ.
JbVUnjel^fUd^ ,,Apie / >(f kr i c/un<( uni rukarim< x .

(Luk.. 1 1.)

BIRŽĘL1S (JUNE) MENO. Tur dienu 30,

PI ENOS. V ARDAI s z V 1'3 N T UJU.

S Ned el e,.
Metl^rdo ir Gotardo.

9 Panede. Primo ir Fell ci jo. . (delcze)
10 Utarni. Margaretes, Getucijo.
11 Sereda. Barnabo.

io
12 Ketverg. ® \lOnupro pukteln., Jono.
13 Petnycz. ..\ntuuo in.i pud/'<is.
14 Subata. Baziliaus, Marcijono.

LOCNASTIS J. PAUKSZC7JO.
JSdytnjaS J. A tidzi u/U it is., 

i Jlankraszcziai atsiusti nuo mus 
brolu [korespondencijos] nebos su- 
•/raginti atyalos.

I *** "*

Adresai Uredininku
>S’ usi rien yj i mo Lietum i n k u,

. 1 menkoje.

Rektorius,
Rev. M. Juodyszius,
1~)2 North J()-th Street,

' Brooklyn, A’. D. N. Y.
i —— --— .............................................kPrezydentas,
Į.’ Thomas A. Butkiewicz,, •

Nanticoke, Luzerne County renn\i.

Sekretorius,
i. ■' Vincent Wroczyncki,

Muku’noy City, Schuylkill. Co. Pa.,
P. 0. Box 129.

Kasierius,
I Sylvester Pauksztis,

The W e e k l y

"Vlsnylis Litlmtfl
AlTEXliING E\ ERY WEDNESDAY 

The only Lithuanian “N ew sparu;” 
in Plymoi th, Pa. L\»presents the 
interest of more than 75.000 Lithu
anians in the I Hit../ States Subs rib- 
tion only 'l ^o Ilxllars />> r pae.

RATES OF ADVERTISING.
ONE LINK ONCE........................... .. «<t.-.’A
ONE I N< H ON< E............................... $1 <Mf
ONE INCH, ONE \ EAR................... cjioxi
.All anil m n n i<’< a i< his tuns 1>. ihblri ss< *Z

Joseph Pauksztis. Plymouth. Pa.,
'I’he Print int’- Olih <> <if ,,\’ientl»<v 

Liet u\niku' ’executes the cheapest, 
promptest and most ronect printing 
in lithuanian laniruajjes:
Job Pi'intiiig įn al! humutii lantrua^es.

“ViS LiGlUVllikU"
Jszeina kožną Seredsį, Plymouthe,

K A S Z T L O J E .
Ant Meh Ameriko.'a.... S‘2.00.

Joseph Pauksztis,
132 IL Main Str.,

Plymouth, Luz. Co. Pa.,
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Vienybe
---------------- --- ----------- ----------_L

Kiekvienas skaitytojas — ] 
ineraturins ,,Vienybes Lietuvininku“ 
gauna per musu redakciją „Varpą“ 
su prisiuntinm už 1 dorei, ant metu, " V 
„S z viešą“ su prigiuntirnu už 30 et. įK ° 
,1 kipinką“ su prisiuntimu už 1 d. ka tai; lenkams mat ne tiek 

- — ---------- j bažnvezia, kiek maisztininkys-
" I 1 f 1 ”1 “f X V 1 A- . K a XV » v X* « • « r zl . . 1 - a a-a. L .v

prenu- ,si sžiomiš'dienomis per lenku 
butus, surinko i $ 80.oo del 
tupinezio kalėjime maisztinin- 

», vienok kuningui nepasise

Begediszki ževernojimai 
lenkiszku laikraszcziu ant lie
tuviu prie kožnos progos kaip 
yla isz rnaiszo iszlenda. Ne 
s^nekant jau apie ciniszkas

te rupi. Nepavydekim mes 
jiems to, lu>t saugoki mesi j u 

i prietelystess nes (oji prietelys- 
• te visados mpms pražūtinga

bu vo

liszku suvisum nėra. Dar, pas 
mus maža agitacija. Jdgut sa
ko, kad dabar daug kningu ei
na,'tai asz sakau, kad ju gal 
eiti dar deszi’mt sykiu tiek.

„Musu j aunu mene, kuri 
lanko maskoliszkas iszkalas? 
labai'* noringai, miestuose ir 
po kromus, kalba maskolisz- 
kai. Bet, dėkui Dievui, pra
dėjo jau skaityti lietuviszkus 
laikraszczius, gal kitas -apsi 
vers! Liūdna yra žiūrėti, kaip 
taip vadinami „ticziteli“ (mo
kintojai), per karaliszkas die
nas gvdltu varo mokintinius — 
katalikus i cerkvcš, o tie kai
po avys ten eina! ‘ . »

mus Mendelsohn‘o, vadovo ni
hilistu. Pinamyto taipogi 
rasta jo namUose. Policija 
gavo žinią, kad nihilistai gau
ną (linamytą nuo tulu pabri- 

. kantu ir kemistu Paryžiaus. 
Tolesni tyrinėjimai parode, 
kad Reinchestein patiekdavęs 
bombas. Daugumą suraszta- 
vot'u nihilistu negalima bus 
prasudyti, vienok jie tapsę isz- 
guiti isz žiames. Yra paskli
dus paskala, kad Demokin su
rinkęs rodą nihilistu 1 d. sz. 
ihenesio del nužudymo caro ir 
pakėlimo revolucijos sykiu 
kelose vietose Maskolijos ir 
buk jau 20 nihilistu su pra-

• • „ • • i 4 •garinėmis maszmomis iszva- 
žiavo del to mierio i Masko- 
liia. . . ■ ■ ♦

Isz Lietuvos.
- Ūkininke skaitome:kuri

l„Kaip mažą pelną turi lietu- 
gystes iszmislineti ant Ply- vyste isz ponybes, gali supras- 
moutho lietuviu už ju atsisky- ti isz to, kad tarpe ju betu
rimą nuo lenku, turime pami- ’viszki rasztai mažne nesisklei- 
ueti ir iarusą“^ kuris tai -džia.
pogi visą kaltę Plymouth‘o at J gal gauti, antri, kad bijo mas- 
sitikimu stengiasi sukrauti ant kolų, tretiejai, kad nenuina- 

Ne^aledamas no kalbos, nors visi žino, kad o ,
su sziaimyna kitaip nekalba, 

kabiu, tasai laikrasztis pasiel- kaip lietuviszkai. Kiti vėl, 
ge visiszkai lenkiszku bildu - ' norėd ami iszyersti lietuvius i 
o tai iszrado žinomąjį maiszti- Tėnkūs, iszraszo jiems isz Var
niuką Wilczewski, sodinti szavos „(razeta Swiąteczną" 

• sz i ąd i e n k a 1 e j i m e, liet u e i a i i

v i n a n c z i os ,, A m ory k a‘ ‘, 
nepalanja nedoriausias melą

mus sprando.
isz.rasti jokios dirvos del prie

Vieni sako, kad anų ne-
Isz Kitur

u J 
„Zorzą“ ir kningeles lenkiszkas 

žinoma, po tokiu didelu rady- ! prisiulo. Rėdytojai tu len- 
bu gali barti lietuvius kaip'kisfcku žmonių laikraszcziu 
jam tik patinka. Lenkai mat'man pasakojo, kad niekur jie 
moka viską iszrasti, 
ir mozūras reikale ,tampą lie- ratoriu, 
tuviu, vienok už tokias rady 'skaito kuodaugiausiai,

hs. ITys — Vokietija. Dideles vet- 
‘ J^’ iros su lytumi, siautė tūlose 

prasidėjus vjetpse vokiecziu žiames. AL 
( Y*’ vensleben‘e namas tape mi

sos anglekasyklos, priguliu- ; nesztas vandeniu ir 16 žmonių 
ežios prie Philadelphia tfc Rea- gavo galą". SuplingePe pen
ding Coal Co. dirba pilną kios žmogystos tape perkūno

szimtai anglininku gavo 
bą Ashlande, . Pa, ] 
darbams angį e k ašy k 1 ose.

užmusztos.

pas juos nebeturi taip daug preriume- tas 
kaip Lietuvoje, kur sziuomi 

, labai Jis y H 
bus mes negalime jiems pasi dejuodami, kad ūkininkai len mą po
dekavoti, kadągi tasai ponas, kai nėra taip norus ant akai- 
nors ir labai garsingas czionai, Į tymo. Per tat galima iszma- 
geda yra ir del paežiu lenku 
tautos. * Tegul jie sau,..ji pasi 
laiko. . V '

Nežiūrint ant skaTyjimu vi
/šokiu poneli! į^z užkaboriu 
lįetiy iai szitame tokia
me sutikime gyvena, jogei ga

nyti, kaip dangę! galėtu tu
rėti skaitytoju lietuviszki laik- 

jraszcziai, kad lenkiszku nieks 
: neprisiulytu ir gavimas lietu
viszku nebūti taip sunkus;

’ Dyvinas daigias, kad daugel s O ' o
■ isž žmonių nieko nežino apie, 
lietuviszkus laikraszcžius, o

. maskoliszkus ir len- 
p

Amerikoniszki lie

— Chicago j e » tape surasz- 
tavotas New Yorko * anarchis-.

Kaiser, kuris lankėsi 
ruosztu Chicagoje. 

nutariamas už pakiszi- 
Haymarket S(ĮUare‘o 

monumentu 10 svaru dinamy- 
to. Žinoma, priekaba prie jo 
yra tik toji, kad jis yra anar- 
Įlįstas. Vargiai užteks tokiu 
davadu del prasudyjimo žmo
gaus /ant pakorimo, vienok 
Chicagos pininguocziai juk ir 
nekalcziausius žmones moka

— Szveicarija. Telegra
mas isz Berne pranesza, kad1 
diduma suimtu Paryžiuje ni- 
hilstu buvo iszvaryti isz .Szvi- 
carijos pereitą metą ' ir isz- 
važiuodami isz ten jie pasiėmė 
su savimi daugeli bombų.

— ATaskolija. Ant Kau
kazo pakilo maisztas; laukia
mas yra tikras maisztas visu 
kalnu gyventoju. * |

tu. Bažny ežios bmbivojimas skaito 
jau prasidėjo; iszkasti yra pa- kiszkus. 
matai ir dailydes pradės ant tuviai paplatino daugel žinių 
tu pėdu statymą paezios baž-Įapie lietuviszkus rasztus, pri 
nyczios. Tuomi tarpu lenku siunsdami isz Amerikos savo 
eilese nieko apart kolojimosi Z„gazie,tas. 
tarp savęs negirdėti. Besiko- 
lodami Mžmirszta suteikti už
laikymą net savo kuningui, 
kuris juk vos ne badą kartais 
turi pažinti. Rots, pati rnaisz- 
tininko Wilczewskfo, -pereju-

u

iszdavejai lietuviszku kningu w o
Prusnose užkerta vieni ki
tiems kėlus, taip, kad pas 
mus gali tik gauti dvasiszku 
kningu, o svietiszku ir njoks-

Londono laikraszcziai raszo, 
būtent Su v. Valstijas umu lai
ku aplankys Stepniak — di
dysis nihilistas.

— Prancūzija.' Policija Pa
ryžiaus gavo žinią, būtent ni
hilistai, tame mieste gyvenau- 
tiejie, taiso suokalbi ant gy
vasties Maskolijos Caro. Po
licija sukruto ir 15 asabu tape 
surasztavota; daugelis popieru

neszama, būtent kareiviai 
maskoliszki isz nekantrybes 
reikalauja nuo caro vainos.

— Vokiecziai Mas koli joje 
yra labai persekiojami. Nese
niai tape panaikinti konsisto- 
ratai Rygoje, lleveluje ir, ant 
salos Oesel; užgintos "tape 
protestantiszkos misijos.

Prokuroras „Szven- 
cziausiojo sinodo“ Pobiėdo- 
noscev apgarsino praneszimą, 
pagal . kuri Latvijoje 2360

tape surasta, bekreipiant na-jaeabu „isz savo noro'* pere

<



jo ant stacziatikystes.

1 — Albani joję prasidėjo
maisztas; žiame toji randasi po : 
valdžia turku. Maisztininkai 
yra gana stiprus ir prispyrė

liuojarija. 1 rova
joro Panica ir devynių jo 
kalbininku prieszai va

ma
šuo

. Maj oras Panica liko- 
dvtu ant smerties, vie-

Lietuviuku 3
| ' „Valsti ja neturi savyje, gaivumo, 

neturi patektino būvio, kurios sųna 
riai nėra visose luomose žinomai aut 
kum>4r dvasus sveiki“. F. \V. K.u-

i biczek.
•x-

i Ii medicinos, taip arti susimez-

; kad gynaikologija yra. Be
Į rots žmones visatinai, labjau-

| bedas uždeda ant myli stos ar 
j nemylistos Dievo, nesą kitaip

uok i Momau (|augumas svjeto sziQ(liCH) ne.
dasgali atmainyti sūdo nuos- ti|. u |i(.ll|villt bot kitul. 
prendi ant 15 melu kalėjimo.,^. ]|eturi ...... _
K-Hi <lrauoai Panmo hko pra-. ri į,,,;,,,,, .' '
sūdyti ant kakjimo. . i įgijiį, kurioje gyvename.

Gromata caro

yrąs jau apgarsinta.

isztyrineti Si beri jos atsitiki’- 
mus ir sunkiai nukoroti nuside- !
j usius .czinov ninkus. G alau-

(įziai apie tuos dalykus szne 
keti, pakaks nors užsimoti ant 
temytiniatisiu dalyku.

1. Auginimą*. Regisi szių- 
dien svietas kūdikius angimi

ligūsti butu, taip visur ueti 
kušiai.«• Pažvelgk i vaikeli

kūdikystes iszaugti jau ju pil
vus užkemsza mesa, cukierko- 
mis, arbata ar kava (labjau- 
šiai miestu gyventojai Lietu-

žmogaus. zmiogui yra sma
giausia, kada jis valgo peną

jimo. Ir kaip tik jis nusisza- 
liną nuo to, jis nupuola nuo 
geros s\,eikatos. Kožnaš* skir-;

kių isztvarkų gyvenimo. e-

sližlebczioti, ir žmogus i gyja 
dispepsijų. Potani pareina

jo.
ėjimų ar per misi veiki- 
Pasistengimas iszvalnv-ir kitais padilginaneziais daig- • mų.

tais. Ir dyvyjasi paskui žino- ti k 
nes, kad taip yra didelis ma-jar arzinanezio kokio valgio.

ižvihno i rūmas vaiku! Vaikai mirsz- i padaro karszcziavimus. Stanį-
& i i. . • i •

žmogaus ir i drau-jta isz priežasties netikusios
idijetos labjaus nei kaip del

Vienok nežinia iszsiteisinti ko kito. Juoda duona, pienas 
daktaru luomą negali, o bet (sviestas ir suris), visokios 
daktarai, kurie taip didi riks-[ vuogos, kuriu turime daugy- 
mųlbela del ’skiepyjimo nuo bę, k. a. žiamvuoges, vynvuo- 
raupl.u, isz dideles dalies užty- ges, avietes etc., taip gi vai-

reikalingą niedegų. 
mėsos valgytojai“

visuomenes

Do
ne-

neprigimto ir

ten, kur tai gali būti paskai- sinai, tumetos ir tt., tai vis j'szkurbutų, szkrofulas, d 
; tomą už didžiausiųnusikaltimų. duodasi sutaisyti i labai gar-J1oasi džiūti, raupus,

\ i tu nelaimingu auku jo (e nioįerjs KUteikia visų gai-[džius ir sveikus valgius del į Žodžiu sakant, nėra nei vienos

pumų gyvenimo žmonių: jeigu mažu, kaip ir del didelu, o bet 
ju sveikata nyksta ar krypsta, žmones mažiaus juos naudoja 
turi nykti bei krypti sveikata nei kaip arbatų, kavų, sznap-

lis yra Ą pusėtinai augszta, o 
pragyvenimas daug pigesnis,

' Mat ir czion daktarams rupi kurie isz dideles (Įalies, 
labjaus ligas gydyti, už tai bjausiai 
užmokesni gaunant, nei kaip sveikatai, 
ligas užbėgti, per ka gi

Vaisiai
blogas penas , valgomas, smar-

Medicina ir Valstija.
Moteris ir ligos

sumožtu.
Kas pažiūri i sziųdysztes 

moteris, tas negali nepatemy-

al but'yra labjaus tikęs valgis nei ’ nugirdanti gėrimai t geriam i, 
už manę i tai vis pripildo mus liga, ap- 
r: „kada temdina musu iszminti, užde- 
fis nips<w ga musu geidulus, ir patrum

pina musu gyvenimus?'Mes 
subjauriname gražųjį svietų,

Kaip mėsa, 
kalba d-ras

nėra prigimtas žmogui, ir del- 
gali to nėra sveika, žmones klau- o '

o
ga suteikmes su gamtos įstatymais, ' 
tai liga, arba nebūtis sveikatos, turi , 
būti iszeiga žeidimo szitu įstatymu; 
ir idant turėtu skaistu, sveikų ir lai-*' 
minga gyvenimų, mes tiktai turime i 
ganedinti savo prigimtiems reikalą- I 
vimains gyventi su|ikmeje gu joms pildeiinezio apszvietimo, 
svietu aplink mus“ 1 )r. T.' L: Ni- i taipgi nuodėmės pereitu pakale 
cltols. '• | niju, pavaldomos vienan gent-

„Nic kudos nereikia pa.mirszti, kad 
kaii) tik mes atstojamo nuo th, kas 
yra prigimta, mes taipgi atstojamo 
nuo to, kas yra sveika“. 1 )r. Nichols.

„Daug Vra. lengviaus iszlaikyti 
kūnų sveiku nei kaip serganti kūnų

ingimas, sutuokme, ekono-

, ria

laimes ir del sveikatos mote

pagydyti“ Dr« Buck.

lu, szuniu,

Ži u r k vauagis

arklu ir asi-j ežiu marumu“.... „Prigimta 
, ir žįirkiu, dijeta visumet yra iszlyga 
aip aviu ir sveikatos, ir niekados priežas-

gyvu gyvulei, kokiame nebūk Cure
(„The Diet

gryniausia, prigimeziausia ir mergiszka labai kenkia sve
Czion nėra mano znieriu pla- dėlto sveikiausia dijeta del katai. Pažvelgk i kaimus;
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V ienybe
mose, ir pamariuose ar ant 
mares, jaueziamai mus padru- 

Oras siauru 
aptamsintu kiemu, 

m-igii miestuose, į purvinu vietų, kamsziu grin
eziu, nevedinamu gulyklų ir 
gyvenamųjų, teatru, bažny- 
ežiu, mokslainiu, sz pi tol u ar 
kalėjimu, irius nubloszkia, 
susilpnina, susargina ir mari- 
na. Mes gyvuojame gerame 
ore, mes
ore“.... „Prižiurovai visuo- 
meniszku namu, kokie jie n,e- 
buk, turėtu atsakyti už daug 
ligų ir myriu“ (dr. Nfehofts). 
Nueik i' namus, kur daug 
žmonių

ju - už tai kaimuose rastum • tina ir gaivina 
mergaites raudonskruostes, I uiyeziu,

kur mergos jau isz mažu die
nu yra darkomos drapanomis, 
pagal naujausiąją vis madą 
Minamomis. Tos tai drapa-

permainų oro, o prieg tam 
per tai, kad veržia strėnas ir 
neleidžia kunui prigimtu bu-» 
du augti, gaiszina kvėpavimą

niyn, taip kad tip guldanti ant

nuo pat jauny stos.

iekih tu laiku, kada jos gire

• sanczios, jog

koks! cze very kai

dar augsztos korkos kulnuose 
O

- tai vis taip gi atsiliepia ant
sveikatos . moteliu. „Iszeiga

-vengtina, susilpsta prigimti 
pasaitai gumbo (uterus), nu
sistumia gu 
vietos kūne
krauju bei karszcziuoja, Tos 
visos piktybes tegul neivyks 
per viena menesi, ^tr per vieną

nuo

ii pasiduoti • nelygiose musz

deme kad isztri-

sivlyimo, nepasilikdama auka-
O ' * r ♦

Warner, Woman<% Handbook 
in Health and Disease, 1886,

ilgai galėtumėme gyvi būti 
nekvepavę oro i savę!! „Skai
drus oras, toks, koki gauname 
kalnynuose, didėlėse platu-

erne del biednioku stątyti 
augsztus, su siauromis grin- 
cziomis namus, tikrai avilus 
del perėjimo ligų szimtais!.

Ir stoka ’ krutumo, vaiksz- 
tinejimo taipogi naikina ir 
menkina sveikatą, o moterių 
paprasti užsiėmimai reikalau
ja mažu pasijudinimu.. Mat 
„jos sėdi prie siuviniu^ nemi
niu ar stovi prosydamos,* jos

mirsztame blogame,sėdi prie arbatinio ar kavos 
stalelo, jos sėdi prie partapi- 
jono, jos sėdi prie smąjscziu 
meilraszcziu ir pabjurusiu 
skaitymu, jos sėdi begediszkai 
liežuviaudam’os, jos. sėdi visur, 
kur jos kuomi užsiima ir tada 
neturi lankyti') moteriszkąją

tuviu, rasi .orą suplėkusi, 
siu ardu, ligos perus gaivinau-

komi uždarinėti..
siminti, kad gerai yra net 
nakties metą gulėti prie/ atvi
ru langu, žinoma taip j iškai
šant, kad oras negalėtu ^užpus
ti ant mieganezio. Jeigu kas

Reikia at vu ir tt!?“ 1 (F. W-. Kubiczek,*
j Handbuch der Frauoutrank• 
heiten, Wien, 1875).

kuniszkas neszvar urnas.

tys, kur žmones sepoviszku 
Ihidu apvalo kūną nors sykitas kojas nuprausė, nerastum 

regisi nei vieno,kurs paklausyti ant ncdeles nuo apsiterszimu, 
norėtu; o kitu žmonių kartskar kitur, labiausiai Aiherikoįe,

ilakti, nors tas oras, po ilges
nio kvėpavimo, prisipildo vi- kia žmogų, kaip nesveikas

nuoduį ir eras,

lavimo. Gražiai sako Kubi
czek: „Diduma moterių yra 
tikusios ir valyvos virime,

piame. Kaip visatinai iveįkii 
negeras, oras sveikatą, taip ii 
daugiur yra priežastimi i pa 
tingu ligų dek moterių. „Vis- mazgojime, prosyjilne, apva

lyine grineziu ir užkaboriu, 
bet apie kasdienini n u mazgo
jimą savo viso kūno jos regi
si neturi jokio suiwatimo.

pamažina gyvastines pajiegas, 
kreipiasi padauginimon iszla- 
ju vaginos (baltųjų). Kaip isz 
vienos puses tai įvyksta pap- Daugumas bijosi apvalariczio, 
ratiniuose vangumo ir lapu- 
mo, taip isz kitos per truku- daus ir isz lauko, kaip kokios 
mus ir vargus; labjausiai-gį 
stokojant peno, ir gyvenant, 
drėgnuose, menkai apszvies 
tuose namuęse“ (Warner).

trai vinan ežio

šiai nervišzku, gauna, pagla
monėjimą per bepertrukini 
užsilaikymą neskaidriame ore.

vien valiniu persiszaldymu. 
Ir moterys bei pergos tegul 
gerai isitemytu. senąjį sakini: 
„Valyvumas yra puse sveika
tos“. Jeigu moterys szitą da-

gaiszos, ir j u ųodos pavirszis, 
kuris juk kvėpuoja per dau
ginus kaip 4 milijonus, sky- 
lucziu (poru), ir turėtu vis 
būti sąmazgyje su laukiniu 
oru, tankiai pasidaro per tru
kumą valyvumo, per storas 
apigobas pilkas, susileidęs,

O miestuose dabar vis labjaus jautrus, aržus, ir palankus ant

rineziai norėtu pildyti, tai ne- 
apsiimtu gyventi namuose, 
kur nėra irengtoš maudynes, 
per ką tik sveikatą pasigerin
tu, ir ligų mažiaus butu ant 
svieto. D-ras Nichols sako, 
kad apskritai imant apie 
500000/žmonių mirszta kas
met Anglijoje ir Vallijoje; „o 
tas skaitlus, anot jo, neturėtu 
siekti augsžcziaus, bet galėtu 
būti žianiiąus, 300000“! Kiek 
tai gyvascziu butu galima Už- 
czedyti prie atsakanezios dije
tos ir kiek palengvinti skaus
mu bei ligų!

ardo sveikatą ir pakerta gy
vastim siutą žmonių visatinai, 
o moterių ipaeziai par anksti, 
pirma laiko. Apleisdamas 
kitką, paminėsiu tiktai,

duo.

kad 
van- 
dau- 
van- 
Prdeni ir savo ligoniams jis 

velyjo kaipo valanti ir gydan
ti dalyką. Jis sako, kad nu
tirpdė akmenius ir žvirždus 
viduriuose, ir kad, prie gry
nos dijetos, jis iszgyde vėžius ' 
ir kitas piktas ligas. Ažuot

ginanezius gėrimus: kavą, ar
batą, ezokoladą, o kas arsziaus 
tai ir nuodingus: alų, vyną, 
degtinę! Kam nėra žinomi vai
siai tu nuodu? „Ketur-penkta 
dalis kasztu policijos, vyrės-

yargnamiu pareina isz suvar
tojimo szito dalyko iszdarbys-

resnybes monopolis, taip kad 
nei taszelis negaili būti pada
rytas istatymiszkai, iveždintas, 
ar parduotas be pavelenes 
(license) nuo vyresnybes, ir 
tai užmoka nemieruotas mo
kestis. Bet niekados jokia 
mokestis taip sunkiai nekaro- 
jo ant žmonių, kasžtais, isz-
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tvirkinimu, ir suvarg’mu del

rinklavomis, szauksmais, .mi- 
listybos, ir daugėtu kitu neti- 
kumu del tu, kurie prisilaiko 
gėrę. Mes skaitom^apje sun- 
kinanczias mokestis ir' kitose 
žiamese; bet nieks negali būti 
pikcziaus , kaip emiipas mo
kestis nuo priežasties demo
ralise! jos, ligos, vargo, biel- 
nystos, ir žmogžudystos“ (Ni
chols). r'

Auginimas taip nesveikose 
iszlygose, kurias praszalinti su 
skuba nesirūpina tie, katriems 
tąi turėtu ant szirdies gulėti,

lydinezios bedęs. Kada -tė
vai', drauge su turtais ir gar
be, jeigu ne, pirma jau, ims 

• i i •: • 9 i i •

katos savo vaikams? Boto viso,

lauso ipacziai, jeigu ne vienu 
tinai, prie tani tikro padėjimo

cessas, kuriuo m i 
gaSznumas veikia 
ginimo veisles, ir O f

jos nuopuoli

lapumas ir

sunkus ir ligustumai 
mo laikuose, kaili

mimas, alpimas,
neuralgia ir tt.O

smarkiai vargina

u z

dantų

.x enoriu

v.

bei tarp moterių, yra 
eziamas, ir igviame d

f S, y V •>

epidemijas: ant szvh

(Hjoje, 

veido,
būti tokiu, kurs reikalautu; „devatk 
idant mergoms netektu poky- mergų s 
lu, koncertu, teatru ir kitokiu , nias \ra 

... , . . u
proga pasilinksminimo tik szios p<

gėrimas

ir tasai,

ia

y

v ra
ir

apkvaitime ant du-
tvlus nu-ikahimus

ir pasidaro priežastimi galy
bes ligų, kuriu daugeli jau 
paminėjome, o apie kuriu tū
lus dar ypatingai pasznekesi- 
me. Katras žmogus Ameri
koje neserga dispepsija, ne 
tvarka viduriu? O „dispepsija 
yra viduriu ir szaltiniu dangč
io musu ligų. Nesveikata 
jaknu prasideda nuo skilvio.

tai apatine

buk, kenkia 
taip mergoms

formoii
i p vaikiams i 
ali nereika-i

:ia.i tautai, kada jos 
os, atrama, moterys 
ta- vaiku parėjo i s’ 
.... I : i. ./.. .

vertingu įrankiu dpi patobu
linimo musu moraliszkos --
musu

tai turėtu būti tėvu visiszkai

isiszkos geroves“?O

visi, kad neretai
onanizmas ar > mažai katrai 
merginai ar vai kinui pak rimto meno taip vadinamų 

ration41 diena. Pa-si land,

gumbe ar skilvyje ar ovazi- 
jume, prieg tam ir kitokie

e- 
il

los imones ziaincj

szimties, tai yra skilvio su- 
kirszimas. Skaudėjimas gal
vos, nemiga, nerviszkumas, 
melancholija, hypochondrija, 
yra dispeptiszki ženklai. Taip 
vadinamas kvaitimas smage- 
niu isz tiesu yra isztvirkęsskil
vys. Gavejimas per kelas 
dienas, keletas nedeki atsar
gios dijotos su juoda duona ir 
vaisiais, pagydis devynis to
kius ligonius isz deszimties“

• (Nichols). O jog.,tas nesvei
kumas nėra juokai, tegul a- 
žuot manęs pasako d-ras Todd: 
„Netikumas, paeinantis nuo 
netvarkos funkcijos sužleb- 
cziojimo, nepasibaigia ant 
pavienio žmogaus — jis įgrie
bia ir gemaneziuosius; nesą

neretai pasitaiko. Berots 
priežastys tu nelaimiu nėra'

’esniais, kuomet gerai
1

į iszluksžtenima i

1

kad vėžys taukiaus atsitinka 
miestuose nei kaimuose, mo
teryse nevaisingose ar kurios 
turi labai didelę landę ir tau-

pai kankina moteris labjau
siai nusiskundžianczias ant

ir ant nerėdo ant drapanų. O 
kadų gi įvairios ligos gumbo 
ir tt. yra iszeiga neatsakanezio 
gyvenimo ir augimo, tai pa
gerinant moterių būvi visati
nai apsaugotumėme jas ir nuo 
tu baisiu kankintoju: tuomi 
labjaus baisiu, kad medicina

u sustabdyti ar praszalinti, ir 
ik lieka vienintele liekarstvapavaldomų! ir pasididinant 

drūtume, kaip patenka ant 
vaiku, dispepsija vienos gent- 
kartes pareina i szkrofulas, 
džiovų ar kitų piktų ligų atei- 
naneziojoje pakalenijbje; isz to 
irimas ir isznykimas giminiu,
ir visokeriopos prieg tam pa- tines taisykles, tai nebūtu taip

chirurgo i i

sz szaknies praszalinti. ' 
Jeigu auginimas vaiku butu

onanizmų ’.

gerėjimai, ir tų sapnų kartais

įlietos progos tinimo pami
nėti, kad dar 1*7<) m. Now 
Yorke vadinama buvo toji 
szvonte „negru diena“, kada- 
gi tūli buvo tos misijos, buk

nepraustos burnos užaugusiu-l. . o
ju, kų ules tai ii tankiai mato-p 
me tarpe savo brolu lietuviu. 
Koks czion atsakymas krinta ' 
ant kožno tokio nusikaltojo a-i 
ky.<e faunu, žvllinezin vaikinu P"" >< koi.-.lion <lay“, ........ i

Mininties iszluosavimo

kios nervu ligos yra iszeigai

ir

(anaemia) ir tt. 
d i m u yra isz

Lie> i ir po sZ ai dienai dar už- 
vadinimas ,;Memoiial day,“ 
d minimo diena.

Pirma karta atminimo die-

nūs ir mergeles uždaromus i ' 
namus beproeziu?! Amerikoje ' 
turime jau nemažai ir tokiu sl

drovos pareina daug

geniu, kuriuos pagauna

t*

ne-|
anų i

re

(i rami Arm v 
•’) tlS6<S m.

v iai-siiHi i'Z.o i įvairi
itarpineH pawlbon; kuopoj, 

j i vi»,iup <n zaii./ u ij i.



Vienybė

pasėkos pasirodė,

Love

davo paguodą, kuomet eidavo 
ant kapiniu paraudėti“.

szimto 
korės- 

Isto 
of the

ta atminimui užmusztu drau- rr

vedama. Generolas Beath sa
ko, buk pradžioje gegužes m. 
1868 m.
Chipman
budamĄs

yra paprotys, būtent žmones 
pavasario mete susirenka ant 
kapu ir uždeda vainikus ant 
grabu — taigi* prisiulinejo, i- 
dant Grand Army taip gi toki 
paproti įvestu del puoszimo 
graby užrtiusztu draugu.

Generolui Chipman patiko 
tasai užmanymas ir ant tu pė
du sutaisė paliepimu del Ar
mijos tame dalyke ir tąji nu- 
nesze generolui A. Logan, vy
riausiam vadovui tosios orga
nizacijos (Comander in Čhief). 
Tasai projektas neapsakomai 
patiko generolui Logan — 
pridūrė prie įteikto jam pro
jekto kelatą nauju skirsniu ir 
paliepimas (order) tape įsi
leistas 5 d. gegužes m. 1868 m.

Pirmas, skirsnis tojo palie
pimo skamba: „trisdeszimta 
diena gegužinio paskirta yra 
del puoszimo žolynais, ar ki
tokiu budu, grabu draugu 
užmusztu apginime tėvynes 
laike paskutines revolucijos, 
kuriu kaulai ilsisi kapuose 
beveiki kožname mieste, kai
me, arba sodybose. Del isz- 
pildymo szito dalyko neduo
du jokiu formų ir apeigų, ka
dągi skyriai ir draugai patys 
iszras jas, idant iszrodyti pri
pažinti garbes ir nuopelnu už
musztu didvyriu“. Pabaigoje 
szito paliepimo vadas iszreisz 
kia vilti, jogei szitos apeigos 
bus kelamos kas-met, iki nors 
vienas isz dalyvu paskutines 
vainos gyvu skaitluje atsiras.

Ant kiek Snvien. Valsti
jose tasai įsakymas tape isz- 
pildomas Grand Armijos, ant 
tiek isz kitos puses iszsirode 
neprielanki jain tėkmė. Poly-

ežia pro testavo j i mo generolo 
J. L. Donaldson, kuris savo 
gromatoje raszo: „Nors tai 
yra labai jautrus dalykas, ta- 
cziaus pavelykit man isztarti, 
j^gei nėra su teisybe sutin
kantis. Tautiszkos kapines 
tape įsteigtos ir atvertos po 
priežiūra generolo . George 
II. Thomas, vadovo cumber- 
landiszkes armijos., Tenne- 
siecziai ir Kentukicziai daž
nai kariavo tarp savęs laike 
musu kares vos per mylę 
atstu nuo geležinkelo, einan- 
ežio i pietus ir. sziaurę isz 
Tennesy iki upei Cumberland, 
o nuo ten i Ohio — ant viso 
to ploto buvo grabai užmusz
tu didvyriu. Baigiantieji ka
rei skaitlingumaš grabu nes
magią dare ispudi, i patingai 
tose vietose, kur riiųsztynes 
nusidavė, kaip antai Shiloh‘e, 

, kur nei viena isz kariaujan- 
eziu pusiu neturėjo laiko už
siimti sulaidojimu užmusztu 
kareiviu. Todėl tape uždėtos 
tautiszkos kapines vietoje, va
dinamoje Stone River — pa
sibaigus karei toje vietoje; to
laus įsteigta tokias pat kapi
nes vietose Shiloh, (Pitts
burgh Landing), Fort Donel 
son ir Chattanoga. Ipatingai 
užsiėmė tomis kapinėmis ge
nerolas Thomas, nesigailėda
mas ant to nei triūso, nei pi
ningu; jam-gi turime būti dė
kingi už ivedimą humanita- 
riszkos įmones ~ dekoracijos 
dienos“. 

r
Tai yra vienas isz 

sąprotavimu visokiu 
pondentu tame dalyke, 
rijoje „Grand Army 
Republic“ kitokia pradžia 
paėjimo tos szventes yra isz

generolas' N. P. 
isz Washingtono, 
general-adjutantu 

Grand Army‘jos, gavęs gro- 
matą nuo vieno savo draugo 
(camrade), regisi Cincinnati‘je 
gyvenusio, kurioje raszantis, 
primindamas, jog tarnavęs 
Union- Army‘joje, iszsitare,

kraszcziu dar pirm 8 metu ra 
sze: „Dekoracijos diena ga
vo pradžią visai gamtiszkose 
aplinkybėse, tarp moterių pie
tuose, kurios, nustoję vyru ir 
sunu laike kares su sziaure,

ta ir geros O
kadągi jau sekaneziame mete 
vyriausias
ring, apgarsino gražias formas 
szventimo tos dienos, kurios, 
priimtos, sujungė ]>:itrijotizmą 
su tikejiiriiszka pajauta ir iki 
sziai dienai yra užlaikomos.

Veteranu būriuose toji die
na urediszkai yra vadinama 
„Paminėjimo diena“; ne „De- ’ 
koracijos diena“. PaskĮitinis 
vardas atsirado tuojaus po už
vedimui paproezio puoszimo 
grabu. Szita diena yra szven- 
cziama visose beveik valstijose 
Unijos. New Yorko valstiją 
yra pirmutine, kuri ją už to
kią pripažino. 1873 m tam 
tikra tiesa tape iszleista. Val
stijos Connecticut, Maine ir 
Pennsylvanija padare tai 
1877 „m.; Californija 1880, 
Massachusets ir Illinois - 1881. 
m.; Wisconsin —- 1879, Ne-1 
braška - 1885, Kansas - 1886, 
Vermont ir Kentuky — 1887. 
Be to pripažino už valstijinę 
szventę lova, Ohio, Oregon,

1878 m., taip isz
sitare savo prakalboje isz tos 
priežasties: „Apgailu dm- 
ežiai, kad iszrandu nukalą 
nukreipti aki mano d raugin
ant- tos buities, jogei 30 d.' ge-

tikiszkuosji rateluose sznekejo, 
buk tokios apeigos ilgina tik 
nereikalingą sujuszinimą ir 
kartybes tik-ką pasibaigusios 
pražūtingos kares. Kiti gi 
kritikavojo nereikalingus isz 
davinius, sakoma buvo vado
vams Dideses Armijos, kad 
piningai, iszyluoti ant žolynu, 
muzykes n* kit., su didesne 
nauda gali būti apversti ant 
pagelbos sužeistiems vetera
nams ir naszlems, kaip ir 
naszlaicziams užmusztu karei
viu. 1

Generolas Booth, nesusitai
ko su tuomi, kad paminėjimas 
užmusztu kareiviu tik sziauri- i
nems valstijoms pniguli. Jis 
tvirtina, jogei dar laike pa- 
ežios karės buvo Skaitlingi 
atsitikimai puoszimo grabu 
kareiviu. , Dekoratiszka die- »

na ‘ buvo apvaikszczhljamą 
konfederatu pietinėse v aisti- 
jose.toli ankseziaus iszdavimo 
augszcziaus minėto paliepimo; 
priduria jis buiti, jog generolas 
B. Murray isz Watello, vals
tijoje New York, surinko toje 
vietoje vieną gegužes nedel- 
dieni, 1866 m., gaują kareiviu, 
kurie su tūlomis apeigomis 
papuosze grabus užmusztu 
draugu. Murray tvirtina, buk 
tame dalyke turėjęs paszneką 
su gen. Logan. T- C. Camp 
bei isz Į Cincinnati tąipo-gi 
tvirtina, jogei 1861? m. ant.jo 
užmanymo keli skyriai vetera 
nu susirinko ir puosze grabus 
esanezius toje vietoje užmusz
tu draugu.

Tiek tik davadu randame 
urediszkoje istorijoje „G. A. 
of R.“; isz to iszplaukia neuž 
gintinas dayadas, kad papro
tys tasai gavo pirmą pradžią 
pietinėse valstijose

Savo raporte i • tautiszką 
susirinkimą, 1869 m., genero
las Chapman apie kaiszymą 
grabu kalba: „Diena, pas-, 
kirta vieA del puoszimo grab j, 
tape apvaikszcziota visu sky
rių su pakaktinu pasimėgimu. 
Dar-gi yra tautiszka szvente, 
kadągi kongresas Suv. Valsti- 'g^u, Nevada, New Hampshire,

j u vienbalsiai priėmė užmany
mą generolo Logan“.,

Bėgy j e asztuoniu ar devy
nių metu, atmineziai kares yis 
besimažinant — toji szvente 
tape savotiszkai szveneziama 
net paėziU)’ sąnariu Dideses 
Armijos — apversta tape ant 
pik-nikbi, pasivėžinimu ir 
kit. smagybių. Vyriausias 
vadovas „G. A. R.“ laike tau- 
tiszko susirinkimo Springfiel- 
d‘e, Mass.,

būti. Piknikai, pasivežymai 
ir kit. smagybes yra visiszkai 
prieszingi mieriui, del kokio 
tojilliena bpvo paskirta“.
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Rhode Island, Dakota, Utah 
ir Wyoming valstijos.

—

Szis-tas isz gyvenimo 
lietuviu Amerikoje.

\ IV.
Lietuvoje buvau pratęs ma 

tyti moteris susibarusias isz 
pradžios viena kitai užpakalus 
patursinant, o paskui isz tos 
priežasties patraukiant viena 
kitiį i sūdą valscziaus, o kaip 
kada ir i sątaikmes sūdą; 
cziongi Amerikoje moterių 
taip garbingą elgimąsi pasisa
vino vyriszkiejie! „Palaukk, 
tu rupūže!“ rikteri kimiu, 
girtu baisu itužęs lietuvis ant 
savo vienžiamieczio, su ku- 
riuomi drauge karcziamoje 
gere ir gerdami susibarė besz- 
nekedami apie blusų krioki
mą szunies szeriuose; „asz ta v 
parodysiu, kas asz esmi!“ Ir 
nuo tos valandos tykineja ipy- 
kęsis lietuvis ant savo prieszi- 
ninko, taikosi ji („pasigauti“ 
karcziamose, kur jeigu nepasi
seka anam „dantis iszimti“, 
paperka kokius szalavalkas, 
idant tiejie atkerszytu už ypa
tingai niekingą prasižengimą. 
„Suėstasis“ potain vėl kerszy- 
ja savam galvažudžiui, jr ant 
galo bile kur susiejusiu abudu 
i krūvą kabinasi vienas kitam 
i plaukus, palydovai-gi kožno 
tokio didžiavyrio taip-gi stoja 
i eilę už savo skriaudžiamąjį 
dangą ir prasideda imtynes 
isz visu pastiebu, taip kad 
stiklai sutrūksta, krėslai ne- 
iszlaiko nesulužę — taip yra 
stori galvakausziai musu di
džiavyriu. Ateina policija, 
jeigu pergalėtais jau pirm to 
nenubego pas „skvajeri“ (sli
džią) pasiskusti ir suraszta- 
voti savo pergalėtoją. Žino
ma, kad ne bile koks audžia 
tinka lietuviams. Gesuodami 
kersztą užgesinti, eina pas to 
ki, kurs už menknieki liepia 
karaliszkai užmokėti. Skva- 
jeriai patemyję lietuviu būdą 
ir norą, ką skuta, tai skuta 
pasigavę tokius balandelus.

Gal neteisybe? Kuris lietu 
vis Szenadorio neeina pas 
„Szlubi“? O juk tas „Szlu- 
bis“ už lietuviszkus piningus 
jau daug namu nusipirko; bet 
lietuviu szimtai likosi gryni/ 
su iszsekusiomis kiszenemis...
„Sziubis“ ir kiti jam lygus 
ponai net agentus savo laiko, 
kurie vaikszczioja pakarczia- 
miais, labjausiai iszmokesties 
dienose, ir supeszdina žmones; 
i vykus pesztynems, „Szfubis“ 
urnai tiesą padaro, ir piningu 
pasiglemžia tiek, kad su var
gu panesza pripiltas kiszenes; 
žinoma jis, kaipo džentelme
nas, „try tina džentelmonisz- 
kai“ musu pesztiikus.... tai
yra, nusivedęs i ta paczią kar 
cziamą, lyur .pesztynes pakilo, 
kaltiems ir nekalties alaus po 
stiklą duoda iszgerti, idant, 
mat, karsztis pykaujancziu 
apszimalszintu .... • — Kt|,ip 
skvajeriai, taip pat ir advoka
tai laukia tik valandos, kada 
jiems patenka rankosna lietu- 
viszkos aveles: vilną ju nu- 
kerpa^palei paczią jierką!. .. . 
Prieg tam prie advokato pri
eiti musu gudrioji galva.ne
gali, nesą nesusiszneka; tai 
veikia tarpininko, ir isiveisia 
per tai czion ir ten szunadvo 
kacziai, kurie pakampiais vi
sokias suktybes varinėja. 
Tokiu „geradeju“ lietuviai 
turi Szenandoryje, New Yor
ke, Baltiinoreje, ir vįsur kur 
ju daugiaus krūvoje gyvena. 
Advokatams pelnant, pelui ir 
karcziamininkai, nesą ir tie 
„fak'torauja“ ir prie mergei u 
ir prie provu: nesą tankiai 
advokatai savo „offisus“ laiko 
ten, kur lėbaujama ant garbes 
dievo Bakchaus. — Dar vie
nas dalykas prie tos progos. 
Maskolijoje lietuviai sakosi, 
kad jie prisiegą už nieką laiką 
dėlto, kad ją padaro masko- 
liszkoje kalboje; ale Ameri
koje regisi tas pats yra laiky
mas prisiegos kaip Maskolijo
je, tik nežinau ar priežastis 
bus paneszi... . Czion beveik 
nerasi žmogaus, kurs po pri-

siega szneketu tai, ką už tei
sybę pripaži tįsta! Kaip czi 
go n as del draugystes davėsi 
pasikarti, taip lietuvis del sa
vo draugo laikė už pareigą 
kreivą prisiegą daryti, bile tik 
viražu gautu. Prisiegą, kaip 
ir viskas czion, yra rokuojama 
už „bizni“!. . . . Juk ludinin- 
kai geras mokestis gauna už 
paludyjimus! Ar-gi galima
butu.savo draugą klampinti i 
duobę?! Ir kam czion pasi 
duoti prieszgyniui ? juk tai 
ne „unaras“, broleli! Nieko 
neženklina kreiva prisiegą, 
nieko nekaiti išzmetinias del 
menko nieko kėlu deszimczii; 
dorelu, bile tik bus viražus 
igytas, „unaras czielybeje“, 
prieszgynys paniektas. Kas- 
žiu ką j). Jagamast ir jo Co. 
pasakys, žiūrėdami i tokias 
destis? gal ir czion jie jau
triai kabinsisi transcendent isz- 
kas doras pa pedes, ir ras jas 
tarp lietuviu gyvuojant...? 
Man gi regisi, jog gyveninio 
ir nuomuoniu pakraipa pride
ri nuo gy venimiszku iszlygu, 
užauginimo ir supratimu bei 
persi Indy j imu. Nors žodžiais 
Visi iszkela virszprigymias 
daros szaknis, bet mes, kurie 
tik ant žiames mokame vaik- 
szczioti, nepakopdami, lyg 
gaidžiai ant laktos, virsz de
besiu, 'matome tik doriszku 
nuomonių szaknis lindant isz 
kelmo savmylybes, savnoruino 
(egoizmo).

Paskutiniame laike lietu
viai baisiai pasinesze kalanti 
isz Lietuvos i Ameriką; pirma 
daugumas eidavo isz Suvalkų 
redybos, dabar-gi temy tinai 
iszeivyste pasididino isz redy
bos Kauno: pa vie, ežiai Rasei
nių, Panevėžio ir Szaulu pa
lengva tusztyn eina. Lietu v- 
mylai visi kreivilioja ant isz 
eiVystes, visi 1 velytu savus 
brolus matyti sėdint ant vie
tos ir lavinantieji išmestuose 
bei prekyboje ar iszdarbysto- 
je; ale musu tamsiojie brokai 
nesirūpina apie tai, ir traukia 
lyg garniai rudenyje i sveti 

mas szalis, jieszkodami laimes. 
Iszeina isz musu tėvynės viso
kios rugszties ir vertes žmones; 
vieni bėga nuo vaisko, kiti“ 
pragerę žiamelę nuo skolinto
ju savo, treti persekiojami už 
piktadejystes, ir retas tiktai 
delei persekiojimu vyresnybes 
ma^koliszkosios už lictuviavi- 
mą bei kėlimą lietu\ystes. 
Sziaip ar taip, faktas yra, kad 
iszeivyste kassyk auga. Bet 
temytinas yra dalykas, kaip 
svetur gyvenantieji!? lietuviai 
pasveikina iszeivius. Keli 
metai atgal, ]<ada kongressan 
Washingtone buvo padarytas 
ineszimas, idant apstabdyti 
ateinanezius „polandcrius“ bei 
kitus netikusius „biedniokus“, 
valkatas“ ir „socijalistus“, 

lietiniai Szenandoiio buvo 
klibinami, idant pakeltu balsą 
priesz neteisu lietuviszkosios 
gimines terszimą, bet užuot to, 
daugumas lietin iu sake, kad 
tai esąs „Szlupo iszmislas“, ir 
„ponai“ karcziamiiiinkai bei 
kiti gudrineziai paleidę svietai! 
apjuokingą pasaką Imk S.noris 
lietuvius isz Amerikos isz.guiti i?
i Europą.... Tuomi tarpu 
jau nevienas lietuvis isz New 
Yorko ii kitu uostiniu miestu 
tape sugrąžintas i Europa del- 
to, ’kad ponai Amerikos isz.ra- 
do juos „netinkant“ del szitos 
žiames; ai- dar ir sziadien Sze- 
nandorenai taria tai esant 
„Szlupo iszmislu“, tikros ži
nios neturiu... . Negana to, 
kad lietuviai nieko nedaro del 
apgynimo savo broli! ak-yvaiz- 
doje svetimgeneziu, bet dar 
patys jie arsziaus ėda savo 
nelaimingus - brolus nei kaip 
s\ etimžiamiecziai. Pirm ko 
kiti penkių metu asz 
pats buvau balsą pakėlęs, 
idant įrengtu draugystę del 
pagelbės naujai pribuvusiu, 
ale lietuviu ausys kurvzios pa
siliko del to dalyko: kad bu- 
cziau pastatęs dvi tris ba<*z- 
kutes alaus, tai gal Imtu nors 
riksmo daugiaus buvę, o be 1o 
neatsigarsejo toks velyjimas 
-niekui’, jei bent apjuoką pa-



varpąs 
i riboje

S h.erų t ndoah ( Koresp. .„Vie
nybes“). Buvo tai panedelis

ir elgiasi pusėtinai 
nors diduma j u ką 
prasmaguriauja ir 

Paprastai gi lie-

Tarp devintos ir deszimtos 
adynos isz ryto varpas len- 
kiszkai J— lietuviszkos bažny
čios pradėjo skaudžiai gausti. 
Tuojaus iszsipyle daugybe ka
rietų ir puskariecziu ir pa
lengva slenka ilgu retežiu uly- 
ežia Centrelink, kur 
gausdamas szauke. 
karietoje, traukiamoje dvieju

ihyfistos kun. Lenerkieviczio. 
Paskui ji seka grab veži s su 
kurni nabasztininkes Reklie- 
nes. j Paskui grabą trauke 
ilga eile dviarklu karietų; ant

mas
Pabaigtos maldas ir apsmilki - 
nūs grabą, žvakes gesta. Var
pas vėl pradeda gausti, ir tuo 
paežiu paredku lydėtojai slen
ka kapiniu link. Jau kapi
nes j grabas ant kranto duobes.

vo pradingęs,- jeigu ir moksli- 
nycziij norėjote i rankas viso 
galingo Lanark (; v y ežio i bruk- O O J

ti? ”
Galop p. Astromskis smar-1 

kiau rekia< „Gal mėgins vė
la atnaujinti praszymą, o rasi

ir kitur, 
padoriai, 
uždirba, 
pralėbauja.
tuvis atsikraustęs i szitą pa
dangę. radęs negerą priėmimą, 
pamatęs piktus pasielgimas 
seninus'czion gįyvenancziu lie
tuviu, pats ei n ardu kelaįs. 
Mat obuolys netolu] mota nuo

Mano supratime, nėra ge
resnes gydyklos ir czion, kaip 
apszvieta bei mokslas. Jau 
per daug szimtmecziu lietu 
viai kelavo kelais Jagamasto 
ir Co rodomais, ir ažuot i isz- 
ganymą nuo piktybių parėjo 
i tikrą prapuolenę ne vien po- 
lytikiszką, ekonomiszką, bet 

doriszką.^ Dėlto 
netinka vai kaž
kurie per daug 
neistenge atvesti 

Mokslas gi jeigu

keldino. "Tuomi tarpu sveti
mos gentes turi savo komisijas 
del gelbejimo ateiviu, isteige 
namus del prieglaudos, o taip-

ir dvasiszkai 
man regisi, 
czioti kelais, 
szimtu metu 
i gerovę.
vieszpataus tarp žmonių taip, 
ilgą laiką, be abejones atnesz 
vaisius nemieruotus, ko juk 
nei pats p. Jagamast et Co 
užginezyti neiszdrys, kaip asz 
vyluosi. Už tai-gi, vyrueziai, 
mokslomums reikia, o kadą-gi 
tąji galime igyti tiktai per 
r&sztus, mokslaines ir tolygius 
dalykus, dekiame-gi. savo; pa- 
jiegas ir savę skatikus norin
gai del pakėlimo tikro ap- 
szvietimo savo tautos. Kam 
žvakę turime pastatyti po sė
tuvės, tegul ji žiba aiszkiai ir 
szviesiai del visu be skirtumo, 
vyru ir motoriu, vaikiu ir 
mergių, augusiu ir nebrendu- 
siu! Visa Lietuvos ateite pa- 
sitiketina - tiktai pasiplatinus 
mokslui ir kulturiszkoms ire- 
dnems tarp lietuviu!

B a i8U8 is Barzdoczi us.

vintas isigavimas i darbą. - O 
jeigu kur nėra tokiu komissi- 
ju, tai kuningai užsiima tuomi J t a ~
reikalu. Musu-gi žmones ran
kas pakrato iszgirdę, kad jiems 
iszpuola tuose reikaluose ženg
ti keletą žingsniu. Miegant 
visiems ir dar privelyjant ne
laimes naujai pribuvantiefns - 
„tegul, sako, grinorius pama 
to, kas tai yra Amerika“ — 
žinoma, visur randasi tokie, 
ką pasinaudoja isz atėjusiu, 
lengvatikiu vienžiamiecziu. 
New Yorke visiems yra žino
mi urvai p. Vyszniausko, Bu- 
džipskio ir kitu, kurie isz- 
ežiui pe nętik piningus, bet 
neretai pati kraują isz biednu, 
nepalaimingu savo auku. Phi- 
ladelpliijoje ir randasi vienas 
ar kitas, kurs už garbę sav 
parūkuoja nuvilkęs nuo atei
vio paskutinius marszkinius. 
O ir ' Baltimore, tas miestas 
„szventuju“, neiszsiskyre nuo 
kitu, nesą ir czion yra keli 
szv. Jadvygos iszganyti gera 
taringi, kurie nepasigaili a- 
szaras iszspausti isz akiu nus
kriaustu vienžiamiecziu. Pik 
ta ir gaila, kad taip gali da- 
rytiesi tarp musu brolu, ir 
czion, kaip Dzūkijoje, lithua- 
nūs lithuano lupus arszesnis 
už kožną svetimžiamietu. Ir 
tai visi tie sukeziai, galvažu
džiai, kiszeniu kratytojai etc. 
yra „geri katalikai“... Ale' 
p. Jagamast et Co sako, kad 
piktai daro žmogus isz požia- 
miniu szaknu semdamas įs
tangą, o virszprigyme szakne- 
le liekapti tiktai del gerųjų 
veikmių, t. y. tokiu, kurios 
gilmę kiszenes jo - ir Co pasie
kia!. . . . Retas pasileidęs lie
tuvis, atvykęs isz Lietuvos pa
sitaiso A mokoje t taip, yra 
kaip kur toįkie, ką Lietuvoje 
uredininkelįis- vaitais ir tt. bu
vę, sz»ądien dirba anglakesyk- 
lose, cukriniuose pabrikuose

moterių. V ar-

Isz narto flirvu Amerikoje
Shenandoah (Koresp. „Vie

nybes“)., Numeryje 21 „Vie
nybes“ p. Astromskis su ku
pina dvasia lietuvystes pasis 
tenge iszlieti savo nekaltas 
pažvalgas ant reikalingumo 
mokslinycziu, lietuvio kunin- , t I

go ir kapiniu. Jeigu aname 
jo raszte butu kiek dauginus 
teisybes, tai reiketu nutylėti, 
bet ežia tik melas apszvelny- 
tas lyg but dulkėmis teisybes 
no akiu kitur gyvenaneziu lie
tuviu. .Sztai ant pirmo straip
snio skaitome szituos žodžius: 
„Pereitame mete/ (1889) bai 
landžio m. i nyk o visos lietu- 
viszkęs draugystes Szenando- 
rio irupintiesi apie pirkimą 
kapiniu, apie lietuviszką mo- 
kaliny ežią ir apie lietuviszką 
kuningą vikariju, bet kas isz 
to nusidėjo?“ Czia nežino dė
lei kokios priežasties Astrom
skis lenku visas draugystes 
szalin isz to būrio iszmete. y
Mes norėtumėme paklausti ra- 
szejo anojo rasztOj ar tai isz 
gėdos, kaipo tikras lietuvis, 
ar gal isz pamirszties, ponus 
lenkus nuo savęs stumete, ku
rie draugę iszvien su neiszma- 
nelais lietuviais apie tą užma
nymą rūpinosi. Rots, tas už
manymas isz dalies butu ne 
perbjaurus, bet ar nesijuoktu 
ir pats raszejas anojo raszto, 
pamatęs koki kvaili su nųiiszu 
veją gaudant. Aplinkybes 
czia nujoki u bildu mepavelyja 
nei lietuviszką vi kari gauti* 
nei kapines pirkti be p. Le- 
narkevyczio paVelyjimo, ir 
taip gi lietuviszkos mokslai
nes, kuri pagal justi programą 
buvo mislyjama. įsteigti, nes- 
skambėjo taip: „Lietuviszką 
mokslaine bus po driboųe baž- I 
nyczios“. Kur ta lietuviszką 
bažnyczia, brolau ?

Tolaus vėl p. Ast. kalba: po deszinei žinksniuoja vyrai 
„kuningą lietuvi vargu yra ir apstūkiai 
gauti per lenką kuningą ir ai- pas; aptyksta?
ri vyskiiĮtą, , bet moksliny- liepsnoja daugybe žvakių, ku-

. nirigaS graudžiu balsu gieda 
noro želamiszias. Želamiszes pasi-

Kun i ngas traukia
tas jusu iszmanymas tada bu- !graudu pamokslą, nurodyda- 

nabasztin.i nkes.

pasistengs vyriasnę galva už 
vyskupą paklabinti.“ Nesu- - 
prantu, kas ta vyresne galva 
už vyskupą yra. Ar tik nė 
popiežius, Tamosz, bus? Ar ži
nai, Tamosziau, kad popie- * / 
žius visai nesikisza i reikalus / 
vyskupystes, ant kurios yrą7 
uždėtas'vyskupas, ir jam pih/a 
valę ir valdžia yra pavesta. 
Czia yra tik jis valdonu./Tai 
pas ką dabar nuskriausti lie
tuviai turi savo meldi irius su
dėti? Tokias rodąs Astrom
skis davinėdamas lietuviams, 
pasirodo svietui,,jog yra tikru 
rara aolx\ jeigu geresnes ro
dos negali rasti, tai bent reik- ' 
tu tylėti. Nes žinome, kad: 
tyla — ge/esne byla, ne kaip 
nelemti nonsensai.

ežią negali juodu sulaikyti 
Czion tik trūksta gero i 
ir iszmanyrno!“ Kur, brolau,! baigė.

Vienybe



Lietuvniku 9
Czia kuningas vėl dar mel- szcziu lietuviu dvase sųtaikos 
džiasi ir duobę szventina ir prasidėjo pasigauti. Per vie-
trumpai prakalba vardan na
basztininkes. j

.Mielas skaitytojau, dabar 
turi trumpų paveikslų laidotu
vių augszeziaus minėtos mote-, 
r i s z k e s, n i a ž u m ų t u r L i ng i a s n e s, 
gal dar norėsi dasižinoti ir 
apie laidotuves tų paežių dienų 
kitos - \ arirszes moteriszkes, 
kurių vyras keletu menesiu 
atgal paliko naszle, grynai-be 
skatiko. i.

Czia laidotuves vargszes.. . °-1 i
Apie penktų adymų po piet 
lydi kūnų antrosios moterisz
kes, vargszes. Bet jau varpas, 
kuris pirma taip garsiai gau
de, tyli, lyg nuvargęs po pir 
mutiniu < sunkiu darbu. 
Czia nei kuningo, kaipo vado
vo pirma grabo, nematyti ir 
nei kokio sulūžusio xvežimpa- 
laik.io paskui velkantiesi, ežia 
apie trys vyriszkiai ir penkios 
moteriszkes paskui grabveži- 
mi slenka. Už vargszes du-O
szių nėr misziu sž- durys baž- 
nyczios užrūkytos! Vargszes 
kūnų užkasė be jokio dvasisz 
ko aprūpinimo,, visai be mal
dų.

Dabar, skaitytojau, turi 
priesz akis du paveikslu labai 
nelygio budo isz laido- 
.tuviu turtingiasneses ir varg
szes, kuriedu vienų "(Pieną at 
likti tape, ir, padumojęs va
landų, nuspręsk: krikszczio 
niszkai, ar nekrikszczioniszkai 

' musu lenkiszkasis duszpiemer 
n is elgiasi,?

Z r ir/dis.
______ ___ * .

Lietuviu Mokslo
Draugyste

Laike 25 d. gegužes nien. 
savo pusiaumetini susirinki
mų. Atėję buvo pusėtinai 
daug sunarni. Atidaręs susi- O v V
rinkinių, perdetinis laike ii 
gesnę pasznekų apie padeji- 

'inų lietu vystės‘dalyku Europo- 
jear Amerikoje, ir labjausiai 
užtėmy j o ant to, kad paskuti• 
iriame laike tarp cziony Įg

Iszdavi-
Dėlto liko

nybę tiktai ir pajiegos lietu
viu taupos gali sustembti ko
voje su tokia daugybe neprie- 
tclu, netik viduriniu —> kuriu 
berots skaitlus mažyn eina, 
taip ir jau sziųdieh sunkoka 
pastojo užtikti bile kur nau- 
jalenki tarp lietuviu ale 
labjausiai paszaliniu, svetini 
genezių: lenku, iri as kol u ir 
vokigcziu. Neiszmanelai ga
ruoja nustelbti Lietuvą: len
kai bjaurodami Lietuvos gai
vintojus, maskolai persekio
dami viskų, kas yra lietuvisz- 
ko, vokiecžiai-gi paguosdami 
suvokietinimų Prusiszkiu mu
su lirolu. Ale kyla Lietuvos 
naujoji dvase, ir gal dvasisz-. 
kai atsigimusi musu tėvynė 
iszaukles vyrus, vertus savo 
iszkilmingu prateviu. Nega
na to, ir mes isteigeme drau
gystę del platininfo mokslu, 
bet mes gyvu žodžiu bei rasz- 
tu turime prisidėti prie isteig- 
mes nors vienos lietuviszkos 
mokslaines Amerikoje. JVr 
iaoktda inędikta i 7 i et a ri/ste <ja- 
// tikrai d^atas szakni-s ajaati. 
Asabiszki vaidai ir neapikau
tos turi prapulti tarp mušu, 
kada ima rūpestis apie isztai
kymų visos tautos ir apie Įkū
rimų pamatu lietuviszkos kul
iu ros! —

Botam tape perskaityta gro
in ata nuo p. J. Mieldažio isz 
Shenandoah, Pa., buvusio ka- 
sieriaus Susivienijimo V. L. 
A., kurs drauge su gromata 

,atsiuntė ir piningu $27.35 i 
kasų draugystes, Už tai drau
gyste isztaria dekavonę buvu
siam Komitetui Susivienyjimo, 
jog teikėsi ant Lietuvos gero 
paskirti likusius piningus 
dingusios geros i red nes.

Isz nauju sąnariu pristojo 
Antanas B u bei is; sų n ar i ai 
džiaugėsi isz dydejimo drau
gystes.

Ljo i yždų nuo sųnariu me 
nosines mokesties $24.00. Nuo 
pereito susirinkimo buvo yžde 
likę $3,00; dėlto yžde isz viso

buvo rasta $54 35. 
mu pasidare$0.95.

riausiai pažystantis restaura
cijas, klubus ir teatrus Peter
burgo, priemenes minystru ir 
salonus pininginiu tuzu, že- 
vernoja, būtent maskoliszki 
kaliniai esu geresni už ameri- 
kiszkius. Tokis tvirtinimas, 

• pats per savę būdamas jau 
pažiaminimu valnosios Ame
rikos, suteikia ganėtinų nuo
monę apie tų ponų! Ir toki 
skurdu ževernojimų „Ex- 
press“ drysta pastatyti priesz 
sudų žinomo visam svietui 
mokslincziaus, raszejo ir ke- 

jleivio, kuris aplanke toly- 
I minusius užkampius Siberijos 
ir buvo ten, kur negali prieiti 
tikri maskolai’... Galausiai 
dar apie vienų argumentų p.- 
Dunston‘o: ,, Kennan (sako 
p.cD.) neminavoja, kad tie 
žmones (revolucijonieriai mas- 

i koliszki) esu anarchistais“. 
Tasai argumentas yra ant tiek 
neteisingas, ant kiek ir kvai
las. Tape jis iszmislytas vien 
del to, idant maskoliszkuosius 

i revolucijonistus subjaurinti 
I akyse amerikiecziu. Ar-gi 
įgalima vadinti „anarchistais“ 
žmones, kurie trokszta konsti
tucijos 'ir parlamento, skiria
mųjų uredininku, apszvietimo 
žmonių, galausiai pakėlimo 

s būvio darbininku ir valsczio- - 
Aliu? Kad tai butu ir anar
chistai, tai ar-gi anarchistus 
vale plakti nagaikomis, dau
žyti antausius, badu marinti 
ir mirsztanczius karti?!...

{Tegul p. Dunston pats ap
svarsto, kokie pažiaminanti 
vertę luošo amerikieczio yra 
jo tie argumentai.“

Isz to kožnas gali lengviu- 
budui nuprasti, kad „Express“ 
yra puolus ant maskoliszku 
rublu, kurie juk paskutinėse 
dienose yra pusėtinai ir pa- 
brangę. J) „Express“ matyt 
yra geras „bussinešinau“.

— Detroite iszeinantis lai- 
krasztis „Eree Press“ talpina 
straipsni, kuriame pranesza, 
būtent maskoliszkasis pasiun
ti uis* Wash i imto ne steimesi O o
parpirkti prašų ainerikiszkų,

yžde $53.40.
Tolaus pabaigę sųnariai rei

kalus draugystes, sznekejo a- 
pietai, kad iszpuola kožnam 
geram lietuviui paremti lie- 
tuviszkus laikraszczius, kaip 
„Ūkininkų3 ir „Varpų“ Pru
snose (nors ‘visi gailiuosi isz 
priežasties j u vėlini mosi), ir 
„Vienybes“ Amerikoje. Del 
„Vienybes“ Hape sudėti ant 
ranku perdetinio draugystes 
$l,oo nuo Jono Damokaiczio, 
$l,oo nuo j ievos Siderevyczie- 
nes, $l,oo nuo Ant. Niamuros, 
$l,oo nuo Aleksandro Milvy
do. Sutarta taipgi parsik
viesti 12 „Sapnu Lietuvio“.

Sųnariai turi ant mislies isz- 
leisti geograpijų, kaip tik bus 
pribaigta spauda istorijos lie
tuviu rasztlavos. Dėlto isztar- 
tas buvo velyjimas, idant lie
tuviai ir isz kitu įmestu, pa
gal savo iszgalę, prisidėtu prie 
draugystes: per pasidaugini
mų sųnariu pasididins ir isten- 
ga draugystes.

Susirinkimas buvo labai 
gražus, taip kad visi esantiejie 
subuvę svetainėje j 3 ajynas, 
persiskyrė, kaip brolams pri
tinka, su viltimi, jog taip to
laus dedantiesi, turės geri vai
siai pareiti isz darbu draugys- 
■tes.

„L. M. Draugystes“ vyrės- 
nybe., I '

---------------------------------; ———

■

Isz visokiu. laikra-

Buffalo‘je iszeinantis lai k 
rasztis „Express“ neseniai ap 
garsino straipsni, kuriame už
tarinėja vargszus maskolus 
nuo apkaltinimu (įeorgo Ken- 
nan‘o. Del suteikimo (lan
giaus tvirtybes savo zaunoms, 
,,Expess“ priduria nuomonę 
tūlo p. Dunston, vįce-konsulo 
amerikiszko Peterburge. Isz tos 
priežasties ten jau iszeinantis 
lenkiszkasis „El*ho“ sekau- 
ežiai nutaria tų dalykų:

„Tasai ponas, žinoma ge
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idapt pataisyti isi 
bjaurią pažvalgą ant 
ksztes Maskolij 
rio pasiuntinys prisiule tūliems 
amerikiszkiams publicistams 
nuo $15.000 iki $20.000, idant 
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Katras NorF Užsiraszyt

„VIENYBE LIETUVNIKU”
Ir siųst’ pinigus 

eina pas 
Baltimore

rajieszkau savo szvogenu 
Prano Norkūno ir M. Povylai- 
ežio, kurie visada gyveno ap
link Shenandoah.

Juozas Ma zelanūkas.
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deli pikniką. Brolai, kas

Pulask
Atvyk 

atgalos i 
Pulaski, ; 
su viengencziais 
niaus gj 
p. Ilofo 
tušzcziais kiszianiais 
ba Dievo ir musu viengenezin 
turime sziądien dailės u kės, 
isz kuriu pelnome sau 
ir maistą del musu g 
nemislyjame niekad atsitrauk
ti nuo savo žiamiu, nupirktu 
nuo p. Ilofo. Žiame yra ge
ra, vaisinga, o priegtam apbn 

:i, turime gražu 
gerus kuningus, 

kasnedel ei- 
pasi matome, 
ylimi brolai,’ 

norą ant lauku 
ame 

Atvažiuokite, 
tikrai jums 

patiks, nes kas tik czion 
kožnas nusipirko 
žiame yra jera 
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Dekavojant Die- 
kolonija, Pulas-

.. J-S7 raszys m musu liedystę 
su kokiu reikalu, o uores kad jam 
butu atraszyta, tegul ataiunezia mar
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mislykite, kad 
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Ka?; reikalaujate piningu siustie i 
užmarę tiesiog i namus, dasižinok\t 
pirma pas j/1L A UCKĄ.

Salunas
Lietuviai eikite pas savą, Laikau 

saloną, kuriame gausite, iszsigerti 
szalto alaus, visokiu gervinu užsiru-

Jonas Patrzykdwski 
„Kosciuszko Hotel” '

Užpraszau brėlius lietuvius neuž- 
mirszti užeiti pas manę. Rasite pas 
manę meilingą priėmimą. Vynai, 
likieriai, alus, cigarąi ir užkandžiai 
visada pas manę kuo no geriausi.
11 aS’. Canal Str., WILKES-BARRE, 
Price/. L. V. geležinkcklvarl.

Grand st. 
New York City, 
savo drauges 

uri du

Milaucko K rome parsiduoda szip- 
kortes adt geriausiu ir drueziausiu 
akrutU pigiau ne kaip kitur.

gromatą, ne
mes jums ne- 

Atsi vežk i te 
epos m. ir isz- 

musu ’pravardes, ku- 
pasi raszeme: Rožaii - 

Swiatokowski, 
i, Holewifiski, 

Rožanski, Kukliu-

Jersey City :
Chicago, III.:

Szpakewicze
Grand Bapids Midi

Bagdonawicze.
Ma h a noy city.: Juozas Milane 

kas.
Maha noy Plane

kawiczo.
Nanticoke, Pa.

kewicze. . ,
Pittston, Pa.: And. Tepluszi.
Shenandoah, Ba.: Kazimieriu Ra 

dzewieziu.
Shenandoah, Pa.: Jona Bobina.
Waterburio, Con.: J. Danisewicze 
Scranton, Pa.: J. Bajorajti.
Wilkes - Barre, Pa.: J. Czernika 
Pittsburg, Pa.: Widcenta Rudžiu 
Boston Mass. Fr. Kawalaucka.

FflRMOS HOFA PARKE!
J. J. Ilof, kolonizatoriuj isz Milwaukee, apvažiuoja 

Pennsylvanijos ir New Yorko valstijų, o gryždamas namon apsistos neįta
ri nose miestuose; kas norės pirkti f.irma% visada ras jo vietininką namieje, 
kuris meilingai kožną syki nuvažiuos parodyti laukus. Ant 4 d. Liepos 
bus excurslja, bet kadągi per daug atsiszaukia, tai goriaus yra atvažiuoti 
ankseziaus

Katrie nori asabiszkai su manim szneketi, tegul tik parasžo i ollice’ą 
ir priduuda savo adresus, o tokius aplankysiu. Dažnai ateina klausymai 
ar jau neturime gatavu farmu, atsakome, jogui turime, nes laikome meiste
rius, kurie ant tu pędu viską padaro. 40 akru farma t. y. su 35 akrais gi
ros ir 5 lauko ir nan'iais kasztuoja $500 600 700. 10 akru, visa po
giro $400 — 503. Mes patys viską palnidavojaine ;už pigiausias prekes. 
Gera žiame, girinę, vanduo, turgaviete ir baž.nyczia. Turinu/ žiames del 
szimtu. Tegul visi traukia i Pulaski. Raszykite pas

Kas pareikalaus laikraszezio 
Vienybes Lietuvniku 

O ne atsius pinigu norint už 
pusę metu, bus vienas numeras 
nusiustas ant pažiūros 
giaus ne; tas dalykas yra 
kalingas del pared ko.

Pajięszkau Jurgio Palszvai- 
czio isz Raginei!u sodžiaus, 
$ziaduvos parap., Panevėžio 
pavieto, Kauno gub. Praszau kysite ska'"‘ ciKar{l 
daneszti man, jeigu kas, ji ži 
notų, arba tegul j

Pajieszkojimai
Tekle Szukiavycziene 

jieszko savo vyro Prano i 
kiavycziaus; ji atvažiavo 
seniai isz Lietuvos 
surasti jo. Praszo 
po adresu:

Ant Ražutis 211



Lietuvniku

Baisingas kersztas.
(Kazokiszka apysaka N. G-ogoFo).

Jam pasirodė, būtent piles langelyje szmekszterejo žibu
rys. Viėnok viskas buvo tyku; gal jam tikt nusidavė. Gir
dėti tiktai, kaip kuręziai ūžia žiamai Dniepras, ir isz trijų 
Szonu, vienas paskui kitą, atsiliepia daužymai staigu prabų; 
dusi u bangu. Jis nekela maiszto; jis, kaipo senis, murma ir 
bumba; jam viskas nemiela; viskas persi kei te aplinkui ji; 
tylai pykstasi jis su pakrasztiniais kalnais, giriomis, pievomis 
ir nesza ant ju,skundą Juodajai Marei.

..Staigu ant placziojo Dniepro sujuodavo luotas, . pileje 
velulį tarytum szmekszterejo ugnis. Isz tyko szvilpterejo po
nas Danyla, ant szvilpimo atbėgo isztikimas bernukas. — 
Griebk, Stepuk, greicziaus asztruji kardą ir gvintinę, ir sek 
paskui manę!

— Tu eini? paklausė pone Katarina.
r— Einu, pacziute. Reikia apžiūrėti visus daigtus, ar 

viskas randasi tvarkoje. s
— Man baugu liktiesi vienai. Manę miegas taip ir ima; 

ką gi, jeigu man vėl tas — pat prisisapnuos?,Asz nevat ne
tikiu, kad-tai sapnas buvo, — taip viskas aiszkiai nusidavė.

Prie tavęs senoji liekti, o prifemeneje ir ant kiemo 
miega kazokai!

— Senoji miegti jau, o ant kazoku, kaž kas nesitiki. Ar 
girdi, pon Danyla: užrakyk manę kamaroje, o raktą paimk 
su savimi. Man tuomet nebus taip’baugu; kazokai tegul at 
sigula palei duris.

— Lai bus ir taip! isztare Danyla, trindamas dulkes nuo 
muszkietos ir berdamas ant brau tęs parako. Isztikimas Stepas 
jau stovėjo pasirengę^kupinoje kazokiszkoje paredneje. Da
nyla užsidėjo audeklinę kepuraitę, užleido langą, užstuine 
siunta duris, užrakino ir tarp niiegancziu kazoku iszejo pama
žėl u isz kiemo i kalnus. 1

Dangus beveik visas nusiblaivė. Szviežus vejalis vos - 
ne - vos pute nuo'Dniepro. Jeigu nebutu girdėti isz tolo 
klykavymo pempes, tai visa gamta rodytųsi numirusia. Vie
nok sztai kas-žin Kas sukrabždėjo. . . Burulboszius su isztiki- 
mu tarnu pamažu pasislėpė už arszkecziu krūmo. Kas-žin 
kas raudoname žiųpoue su pora pisztalietu, su kardu prie szo- 
no, leidęsi nuo kalno. — Tai uoszvis! susznabždėjo ponas 
Danyla, prisižiuredamas/jam isz po krūmo. — Dęlko ir kur 
jam vilktiesi szituomi laiku? Stepai, nežiopsok, žiūrėk abieins, 
kur nueis penas tėvas. . . Žmogus su raudonu žiuponu nusi
leido ant paties kranto ir nusisuko'iszsikiszusio kranto link.

— A! sztai kur! isztare ponas Danyla. — Ką, Stepai, 
juk jis tiesiog nusivilko i raganiaus laužą?

— Taigi, ne kitur, pon Danyla! mes ji butume matę ant 
kitos puses, ale jis prapuolė palei paezią pilę.

— Palauk-gi, iszlysime, o paskui seksime jo pėdomis. 
Czion kas norint slepiasi. Matai, Katre, asz Sakiau tau, kad 
tavo tėvas negeras žmogus; ne taip jis ir dare viską, kaip 
krikszczioniui pritinka.

Jau szmekszterejo ponas Danyla ir jo isztikimas tarnas 
ant iszsiki szusio kranto; sztai iau juodvieju • ir nematyti; 
traszkanti giro, apsiaupianti pilę, paslėpė juodu. Virszuti- 
nis langelis pamažu praszvito; žiamai stovi kazokai ir misly- 

ja, kaip užkopti jiemdviems: nei vartų, nei duriu nematyti ; 
isz kiemo, tikrai, yra įėjimas, bet kaip įsigauti i ji? Isz tolo 
girdėti, kaip žvanga retežiai ir bėginėja szunias.

— Ką asz ilgai laužau galvą! isztare ponas Danyla, pa- 
temyjęs po langu augsztą aržuolą: stok czion, vaike! asz kop
siu i aržuolą: isz jo tiesiog galima žiūrėti per langą. Czion 
nusijuosė diržą, numėtė kardą, idant neskambėtu ir, nustvė
ręs szaką, nusluoge i medi. Langelis vis dar szviete. Atsi
tūpęs ant szakos, palei pati langą, apsikabino ranka medi ir 
žiuri.

Viduje nei Žvakes nėra, o szviesu. Ant sienų dyvir.i 
ženklai; kybo ginklai, bet vis navatni: tokiu nedevi nei tur
kai, nei krymiecziai, nei lenkai, nei krikszczionys, nei szau- 

,nus žmones szvedai. Palubėje szian ir ten laksto sziksznot- 
sparniai, ir szeszelai j u atsimusza ant sienų, ant duriu. Stai
gu atsidaro be girgždesio durys; įeina kas-žin kas raudoname 
žiu pone ir tiesiog prie stalo, užtiesto balta štai t iese. — Tai 
jis, uoszvis! Ponas Danyla nusileidę truputi žiamiaus ir dru- 
cziaus prisispaudė prie medžio.

Vienok uoszviui nėr kada daboti — žiuri kas per langą, 
ar ne. Jis atėjo suszižęs, susiraukęs, nutraukė nuo stalo stal
tiesę — ir staigu po visą kambarį pasiliejo szviesiai — mel
sva szviesa; tikt nesusimaiszę vilnys pirmu vkszczios balzga
nai — auksines pi u 
ir tęsėsi sluogsniais 
ant stalo puodą ii e

Ponas Danyla pradėjo prisižiurineti ir nepastebejo jau 
ant jo raudonojo žiupono; vietoje to,pasirodė ant jo platus 
szaravarai, kokius deyi turkai; už diržo pisztalietai; ant gal
vos kas-žin kokia dyviml kepure, iszraszyta visa ne masko- 
liszku ir ne lenkiszku rasztu. Žvilgterėjo ant veido — ir 
veidas eme persimainyti; nosis nusitęsė ir nusikorė ant lupu, 
snukis minutoje prasiskėlė sulyg ausu; dantis iszsikiszo isz 
snukio, užsirietę i szoną, ir stojo prieszai ji tas pats raganius, 
kuris pasirodė ant svodbos pas esaulą. ,,Teisingas tąvo sap
nas, Katre!“ pamislyjo kazokas.

Raganius eme vaiksztineti aplinkui stalą, ženklai smar
kinas pradėjo persimainyti ant sienų, o sziksznotsparniai pra
dėjo smarkiaus skraidyti augsztyn ir žiamyn, prieszais ir at
gajos. Melsvoji szviesa tapo vis skysty n ir skysty n iki, ga
jausiai rodėsi visai užgeso. Ir svetlyczia žibėjo jau silpna 
ružava sviesa. Rodėsi, su tykiu skambesiu pylėsi Myvinas 
szviesumas po visus kampus, ir staigu isznyko, tapo tamsu. 
Girdėjosi tik užmas, tarytum vejalis tykioje valandoje vaka
ro siautė, skraidydamas po vandenini zerkolą, lenkdamas dar 
žiamiaus prie vandens sidabrinius gluosnius. Ir rodosi ponui 
Danylai, kad svetlyczioje spindi menulis, vaiksztineja žvai
gždes, neaiszkiai szmekszti tamsmelynis dangus, ir szaltis nak
tinio oro pūstelėjo jam i veidą. Ir rodosi ponui Danylai 
(czion jis pradėjo cziupineti savo usus, idant persiludyti, ar 
nemiega), kad jau ne dangus m^rtlyczioje, ale jo. paties mie- 
gotuve: kybo ant sienos jo totoriszki ir turkiszki kardai; ap
linkui sienų lentynos, ant lentynų naminiai sūdymai; ant sta
lo duona ir druska; kybo lopszy.%, . . vienok vietoje abrozu 
žiuri baisingi paveikslai; aut gulyklos... bet sutirsztejusi 
migla uždengė viską, ir tapo vėl tamsu. Ir vėl su dyvinu 
skambesiu apsiszviete visa svetlyczia ružava szviesybe ir vėl 
stovėjo nejudėdamas raganius dyvinoje kepureje savo. (iar-

uriavo, nardė, tarytum mėlynoje jureje, 
5, rodosi ant murmuro. Czion pastate jis 
rne mesti i ii kas-žin kokias žoles.



12 Vienybe
sai tape garsiasni ir tirsztiasni, 'silpnoji szviesybe tape aisz- 
kiasne, ir kas-žin kas baltas, tarytum debesys, driekėsi vi
duryje kambario, ir rodosi ponui Danylai, kad debesys tas ne 
debesys, kad tai stovi moteriszke; tikt isz ko ji — isz oro, ar 
isz ko, nulieta? Delko gi ji btovi ir žiames nelypsto, ir inepa 
siremusi ant nieko, ir per ją szviecziasi ružava szviesybe ir 
mirga ant sienos ženklai? Sztai ji sukrutino savo szviesią gal
vą: tykiai szvidczia jos balzganai — melsvos akysį plaukai 
giarbiniuojasi ir driekiasi ppr peczius; tarytum szviespilkes 
miglos; lupos balzganai rausta, tarytum per balzganaiszviesu 
rytini dangų pilasi vos patemytina szviesa pažaro, skruostai 
silpniai temsta. .. — Ak! tai Katarina! Czi'on pajuto Dany- 
la, kad sąnariai jo sustingo į jis stengėsi praszneketi, bet lu 
pos krutėjo be garso. v/

Nepajudinancziai stovėjo raganius ant savo vietos. — 
Kur tu buvai? paklausė jis, ir stovinti priesz ji sudrebėjo.

— O, kam gi tu manę iszszaukiai? tylai prastenėjo ji. —_ 
Man buvo taip smagu. Asz buvau toje vietoje, kur užgi
miau ir pergyvenau penkiolika metu. O, kaip ten gerai! 
Kaip žala ir kvepenti pievai, kur asz siaucziau kūdikystėje: ir 
laukiniai žiedelai tie patys, ir butelis musu, ir darželis! -O, 
kaip apsikabino manę mano geroji mamute! Kokia meile pas 
ją akyse! Ji glamonėjo manę, bucziavo lupas ir veidus, szu- 
kavo tankiomis szukomis mano tamsiąsias kasas. . . Teveb 
czion ji ismeige i raganių balzganas akis: — kodėl tu papjo- 
viai mano motyną? .

• Baisingai raganius pagrūmojo pirsztu. — Ar asz tavęs 
praszau szneketi apie tai? ir orine grožybe sudrėbėjo. — Kur 
dabar pone tavo!

— Pone mano Katarina dabar užmigo, o asz nusidžiau
giau isz to, purpterėjau ir nulėkiau. Man seniai norėjosi pa
matyti motyną; staigu tapiau penkiolikmete; asz tapiau 
lengva, kaip paukszte. Kodel-gi tu manę iszszaukiai?

— Tu pameni viską, ką asz'tau vakar sakiau? paklausė 
raganius taip tylai, jogei vos galima buvo girdėti.

— Pamenu, pamenu; bet ką asz neduocziau', idant gale- 
cziau tikt apie'tai užmirszti. Nelaiminga Katarina! ji dau
gel nežino apie tai, ką tino jos duszia. \

—« „Tai Katarinos duszia“, pamislyjo ponas Danyla; bet 
vis dar nedryso krūty trtfti.

— Metavokies, teve! ar nebaisu tau, kad po kožnai tavo 
žmogžudystai numirelai kyla isz kapu?

— Tu vėl tą pati! baisiai perkirto raganius; — asz pas
tatysiu ant feavo, asz priversiu tavę padaryti tai, ko asz no
riu. Katre, pamylėk manę!.. .

— O, tu baisybe, o ne tėvas mano! prastenėjo ji; — ne, 
nebus taip! Tiesa, tu gali negrynomis raganystėmis savo isz- 
szaukti duszią ir kankinti ją; vienok tikt vienas Dievas gali
priversti ją daryti taip, kaip jam patinka. Ne, nekuouiet 
Katarina, pakol asz laikysiuosi josios kūne, nedrys papildyti 
bedieviszką darbą. Tėvai! artymas baisusis sudaš! Jeigu tu 
ir ne tėvas mano butu m, ir tuomet nepriverstom manę nusi
dėti priesz mano mylimą vyrą; jeigu mano vyras nebotu man 
isztikifnas ir mylimas, ir tuomet nenusidecziau jam, nesą Die
vas nemėgsta laužancziu prisiegą ir neisztikimu dusziu.

Czion ismeige ji. balzganas savo akis i langeli, po ku- 
riuomi tupėjo ponas Danyla, ir nejudinamai apsistojo. . .

— Kur tu žiuri? Ką ten matai? suriko raganius.*

Orine Katarina sudrėbėjo; vienok ponas Danyla buvo 
jau seniai ant žiames ir kiūtino su savo isztikimu Ištepu i sa? 
vo kalnus. „Baisu, baisu!“ murmėjo jis pats sau, jausdamas 
kokią tai baimę kazokiszkoje szirdyje, ir greitai pere jo kiemą 
kur drucziai miegojo kazokai, iszskyrus vieną, sėdinti ant 
vaktos ir rūkanti pypki.

Dangus visas buvo apsėtas žvaigždėmis.
. ■ ' 1 V.

— Gerai padarini, kad prikelai manę! sznekejo Katarina, 
trindama akis iszsiuta rankove naktiniu mar.szkiniu ir apži 11- 
redama nuo galvos, iki kojų stovinti, priesz ją vyrą: -- koki 
baisu sapną asz sapnavau! Kaip sunkiai kvėpavo mano kru
tinę! *11011!. . . Man rodėsi asz mirsztu. . .

— Kokis-gi saunas? ar ne szitokis tikt? ir pradėjo f Bu? 
rulboszius apsakinėti savo paežiai viską, ką tik mate.

-4- Tu kaij.\dasižinojai, mano vyre? paklausė, nusistebėju
si, Katarina. — Na nė, daugelis liekami nežinojo del manęs 
isz to, ką tu pasakoji. Ne, man nesisapnavo, kad tėvas \už- 
musze mano motyną; nei numirelai; ne, Danyla, tu ne taip 
pasakoji. Ach, kaip baisus mano tėvas!

— Ir ne dyvas, kad tu daug nežinai! tu nežinai nei de- 
szimtos dalies to, Ką žino duszia; ar žinai, kad tėvas tavo an
tikristas? Dar pernai, kada asz rengiausi.su lenkais ant kry- 
miecziu eiti (tuomet asz ėjau isz vien su tąje netikusia tauta), 
mah kalbėjo perdėti uis Broliszko klosztoriaus (jis, paeziut, 
szventaspanelis!), kad antikristas turi galybę iszszaukti du- 
szįą kiekvieno žmogaus, o duszia mat vaiksztineja ant vales, 
kada žmogus užmiega, ir laksto drauge su arktuiiolais aplin
kui Dievo svetlyczią Man isz pirmo y po nepatiko veidas ta
vo tėvo; kad asz bueziau žinojęs, kad tu toki tėvą turi, asz ne- 
bueziau tavęs vedęs; asz bueziau pametęs tavę,. ir nebucziati 
paėmęs ant savo duszios grieko susigiminiuoti su antikristisz- 
ka veisle. \ /

— Danylai suszuko Katarina, uždengusi veidus del
nais ir raudodama: - ar asz nusidėjau' kuomi priesz tavę? ar 
asz neisztikima tau, mano mylimiausias? ar neisztikimai tar 
navau tau? kuomi asz užsipelniau tavo rūstybę? ar isz tariau 
nors pusę žodelo, kada tu gryždavai linksmas isz kazokiszkos 
czesnies ?. » .

-- Neverk, Katre, asz tavę dabar žinau ir neapleisiu už 
kas-žin ką! griekai guli ant tavo tėvo.

-- Nevadyk ji tėvu mano! Jis ne tėvasmano! Dievas yra 
ludininku, asz iszsižadu jo, iszsižadu tėvo! Jis antikristas, be
dievis! prasmegk jis, skęskie -- nepaduosiu jam gelbstanczios 
rankos; džiukkie, nuo paslaptingos žoles — .nepaduosiu van
dens laszo atsigerti jam. Tu mano tėvas!

'VI;
(filoje kelnoreje pas poną Danylą po trimis spynomis sė

di raganius, surakintas geležiniuose paneziuose, o atokiujbpa- 
doiepreje liepsnoja biesine jo pile, ir raudonos, kaip kraujas, 
liepsnos plasnoja ir raitosi apie pasenusias sienas. Ne už ke
rus ir bedieviszkus darbus sėdi giloje kelnoreje raganius -- 
jiems sudžia Dievas vienas; sėdi jis už paslaptingą pardavystę, 
už suokalbius s,u neprietelais krikszczioniszkos žiames.

I’’/ • 1* >
(Dar ne viskas.)

rengiausi.su
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Lietuvniku

smerties

Slominskiene

manonuo

panczeku

niarszoi

Wilkes-Barre

Duktery

. ...................-

05 ct
$1,50 ct

75 ct

10 ct 
k ara- 
■10 ct. 
50 ct.
10 ct. 
žydo 

$1,00 
$l,<>0. 

pnjkiu

Knigos pargabentos 
isz užmarės, o karos 
randasy krautuweje 
knigu J uozapo Pauk- 
szczio, PLYMOUTH, PA.,

mente..........................  c
18. ) MOKSLAS RIMO

Kataliku.....................................
19. ) ZINE apie gidima ligų

kūno ir duszios apie lutery ir 
K ALWIN A........... ..........

20. ) PALANGES JUZE,

210 East Market Str. 
WILKES-BAKKE PA.

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

Joną Mieldaži
Shenandoah, Paniu szwentiu laba j naudinga

knigele............................ .. .  ..
15. ) GI WEN IMAS SZW

MARYJOS P...,....................
16. ) WADOWAS in Dangų. o50 c
17. ) Stebuklai Dievo Szv. Sakra-

10 et.

Kningos 
t.< 'ivos usti’ i 'ės.

1 A lliHtorije gražina Katrukoe'ir jon vysokt at«y. 
tykimaj ,, ,, „ „ ,, 10 ct.

2. ) Sumyszyinaa arba bajmo tūry dyilclea akis
Tykia tejsybo isz Suvaiko gubernijos

3. ) Konatytucyju del darbininku ,, 
■L) Ihstorije a[de grąžą Magelona, duktery

Jaus isz Neapolo ir apie Petra karejvi 
5.) Užeystiinav ik ant to geraj ,, ,,
ii.) Atsytikiinaj ant žiames ir vandenio
7. ) Du pujkus apraszymaj apie nedorybę

ir piktų augynimų vajku ,,
8. ) l'ujkus apraszynias apie Lietuvą
9. ) Namelis pmdelniko paraižytas

Lietuvnikn ,, ,, ,,
10. ) Apieka Dievo ,, ,,
11. ) Senovės apraszynias,, apie

Karejvlo ,, ,, ,,
12. ) .Juozapas Koniuszovskis

l'nijotu po vai iže maskolaus ,,
13. ) Kalendorius su pasakoms ir dajnoms
11.) Szviesa Dievo ,, ,, ,, ,,
15.) Rinalda Rinaklinas ,, ,, ,,
Ui.) Dajnos isz vysur surinktos ,, ,
17.) Nedorybes ItymoCiesoriu, historije isz lajko

ponawojimo Nerono ,, ,, ,, 80 ct.
1-8.) l’ujkus apraszymaj tikru atsytikimu isz cze- 

su vajuos 1863 metu ,, ,, ,, 10 et.
19. ) Witasir Korynna bistorijo isz lajko perse

kiojimo Bažnyczios S. per Deoklecijana 95 et.
20. ) Historije isz lajko l-Taneuzkoa vajnos Afri

koj ,, ,, ,, ,, 30 < t .
21. ) l’ravadnikas angelskos kalbos neabdar. $1,00

o abdarytas ,, ,, $1,25.
22. ) Jurgis Miloslavskis ,, ,, 80 ct.
23. ) Boleslavas arba antra dalis Genovefoe 30 ct*

Naudynga žinie
])Kh LIKTUWNIKU.
M. MOCKIEW1UZE, pargabeno isz užmarės 

wysokiu Lietuwysz.ku knigu, kajpo taj: Hiato- 
lyc.znu, B jkiniu, Aiokslyszku, su gražioms daj- 
nalemsolrsu szventajs skajtimajs, Malda kni- 
giu, o parduoda suvysaj už maža prekia. Kas 
nuryt žinot knigu ,vardus ir ju prekia, raszlkit 
gromata ir indekit markia už du centus, ant tokio 
adriso:

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

$1,00. 
Pilypo 

50 ct. 
arba kankinimas 

50 ct.

MILĄ UOKAS
Ant Nast Loyd Sir. Shenandoah.

Atydare twarta kūrėm laikis ge 
rus arklus del samdinio wisada.

Antra dalis 80 c.
„ „ 80 ct.

Jėzaus Chris-

ma dusziu ,, ,, ,,
29. ) Giwen ima j • szwentuj 

ant wisu metu kežuos dienos 
ma dalis 80 et 
pirma dalis

30. ) Sopulej 
taus ,,

ka nopigause. 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.

W. Slominskiene,
670 Milwaukee Avenue

wyinoniti 
audekliniu

petneszu
wysokiu dajktu kokiu tik žmoguj prirejke.

Gausytepas —

Chas. CASPER & Son
103 NOKTU AMPTON Sti

uusiunst m Euro- 
ir in kitas dalys swieto 

itsyszaukite pas:

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

1889 meto ,, ,, ,, ,, ,,
22. ] KALEN.DOR1US ant

1890 metu ,, „ ,,

Benedikto 
„ 15 ct

mas ant

Del to kas noryte pralejst links
mai lajka ir atsygert gardaus Alaus 
Arielkeles paimkit geru t’ygaru.

—-----Atejkitc pas:--------

St. Ilamanaucka
Luzerne Borough, Pa.

1.) AUKSO ALTORUS, arba 
SZ/VLTIN1S dangiszku skarbu 

2,2<) cl. iki <5'»),')0 ct.

I ufot ii
Salvmas.

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

JSZE. Klimas,
175 North Main St r..

PITTSTON. PA.

31 J Garsas ape bajsibe Die 
wo sudo „ „ „

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

35;) G irti be ,,
3(3J APLANK’MAS SS

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

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

NITOJAUS su pujke maldele o5 c
39. ) SZ. PANA MARYJzY

Szidlawos su maldele...............
•10;) PAWEJKSLAS SZ. 1

MARYJOS su maldele........... ob c
Daugi be wysokiu abrozelu 

Įsu maldelėm po penkis centus.

SZTORNIKAJ
OcT’ Jngo rej k alau jote in sawo 
KRAUTU AVE (K ROM A ) 

dajktu in sztora tada pirkite pas

ir Uh

W1SZKOS loskos arba wydu- 
tinis AUKSO. ALTORUS 
pujkej apdarita su kabute $1, 50 

8.) Pradže mokslo arba
Elementarius lietuwyszkas su 
gražejs skajtimajs tiktaj už..o2<) 
” 9.) lIlS'rORI J E SENO ir 

Naujo ižstatimo su abrozeleis o2»)
10.) historije seno įstatymo o50 

■ 11.) 150 PŠALMU DO.W1
DO karalaus pawydaio kantvez-

apdaru ................................. 12. 25 c.
4. ) GARBE D1EW.UJ

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

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

k u ir te j p dy deles..................  o75
12. ) MENUO Szwencziausios
13. ) Pokilis Szven

Marijos Panos

679 Milwaukee Ave.
Chicago, III.

Padmalu del- žines wysu lietu- 
wvszku Drauuistiu kad mano krau- 
tuweje randasy wysoki dajktaj koki 
tik rejkalingi del draugistiu kajpo
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14 Vienybe

Lietuwiszkas ir Lenkiszkas K r o m a s ! 
d- ZEZ_ ZSad.ze-’sxrxozel

35 E. CENTER Str. Shenandoah, Pa.
, Turi wysokiu gatunku MYUTU dydele krautuwe, tejpo- 

sgi mesu wysokiu Kumpiu, Deszrelu rukitu, Cukraus, Kawos, 
Arbatos ir wysko ko tik gera gaspadine rejkalauje, tejsynga 
woga ir ka pigiause parduoda. Tejposgi wysokiu cejkiu Zie- 
goriu ir ziegorelu ir wysko, ko tik rejkalaujesy.

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

lie pirkt szi||koreziu ant 
abandikite pyrma atejtie

ty Galima tejpos-gl pas mane < 
pujkeusiu ir grejczeusiirakrotu. 
pas mane pakolej ejsy.te yas koki amerykona.

Charles Radziewicziu
SHENANDOAH, PA

X

Lietnwyszkas ir Leakisshs 
t O IVT J* 

(GROCERYS)

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

Y, drucziausiu AK ROTU.
Iszmaino visokius piningus o ir nu- 

3 siuncze ing uzmare tiesiok in -mumis 
greit ir pigei.

Tom. Butkiewicziu,

J. PJIVKSZTIS
Agentas Lietuwiszkas ir Lankiszkas 

’l IH

Y Ant wysu M ^ariomys Ka no pigeuso!
įtijg'-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.

Gziene Szipkorcziu.
Isz Liverpool, Glasgow, Queenstown, Belfast, London ..$19.00 
Isz Hamburg, Amsterdam. Rotterdam, Havre or Bremen . . $22.50 
Ant gerausu akrotu isz Bremen in New York a*. .$24.00 
Isz Antwerpo in New yorka..................... $20.00
Isz Antwerpo in Piiiladelpiiie. .. .. .............. .$19.00
Isz Bremo in Baltimore........ . ............................... $21.00

. ------------------------ o-------------------—
in Eluro p a.&

5 Bro ad w ay, Nanticoke, Pa.

HENRY UEES & CO
Pigiause vieta visame mieste ant pirkimo drapanų del 

vyru, vaikinu ir vaiku, dėlto kad jie yisą tavorą perku ne ant 
bargo tiktai už piningus.

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

Gefi maininei czebatai už 125 et.
y Pora dailu szventadieniniu czebatu 150.

Cze very kai po 12a, 150, 175, ir 200. .
Vienu 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 no pamyrszkite nu- 

mero.
. . Henry Lees.
25 — 27. MAIN Str., PLYMOUTH, PA.,

Isz New Yorko in Bremen..........
Isz PiiiLADELPiiios in Hamburgą
Isz New Yorko in Antwerp a................................ $22.00
Isz Baltimore^ in Brema. ....................  ... .$22.50
Isz yew Yorko in Liverpool, Glasgow, Ji el fast, London.. . .$19.00

Lankiszkos knigos 
maldų, pargabentos 
isz užmarės.
1. ), Westchnienie duszypobo- 
žnej. zbi6r nabožeristw i pieš
ai zprzydaniem Drogi krzyžo- 
wej, Gorzkich žali i psalmėw

.............. 1,50 et.
2. ) Glos synogarlicy, na pusto
ni šwiata tego jęcziįcej, t. j na- 
božne duszy chrzėšeiadskiejroz-

myšlanie

$26.00

1,40 et.

nabožeiistw dla clirzešcian i 
katolikėw........ 1.30 et.
4. ) Oltarzyk czyli zbiėr nabo-
žeiistwa dla mlodziežy katolic- 
kiej........ '..................... 70 et.
5. ) Wyborek nabožeiistvva dla 
mlodziežy katoliekiej.. 50 et.

pobožnycli dzicei katolickieh 
...............................  45 et.



Lietuvniku

UZEJGA

KINGSTON

mt

IDicTzia/uisias ir p>u.ikiiaTj.sisis

Simonas Scharlin 
įC^Fabry kantas

ikrotu ir in w) 
r in NAMUS

Arielka wysokiu,
Alaus gardaus.

Wino wyšokio,
Cygaru ir t.

Atujk Broli painatike

ZBfiLl'XlSLiOX’iULSi
WILKES-BARRE, Pa

ĮagT’Ižduoda szifkortes ant wysokiu 
dalis EUROPOS. Suncze pynigus ticsog
Galima pas ji pasydet pynigus, už kuruos duoda.procento $3,00 už 

szimta ant metu.
Lletuwyezkaj, Lenkiezkaj Ir Ungarekaj gali siisyazneket, ba prilaiko tam tikrus žmonis.

Ne užmirszkite ipacz tie ka giwenate arti to miesto.

Wilkes-Barre Deposit Savings BANK Del wuostimo (žaži woimo.) Pamegikit 
wiena karta pirkt nog jo, taj įiotam 
niekur kitur ne jeszkesyt.
110 Division Str. N cm York.

107 South Side Public Square, prieszai Courta.
Lietuviai, būdami szitame mieste, neužmirszkite ateiti, nes 

iriausia užeiga ir gražiausia vieta visame mieste AVilkes-Barriu,

1 >vi clfclolon Krautuves 
visokiu valgomu daigtu, kumpiu, miltu, cukriaus 
arbatos, kavos ir visko, kas tikt užlaikyme gyvas
ties reikalinga. Taipogi parsiduoda czebatai, cze- 
verykai, marszkiniai ir visokie kiti daigtai. Viskas 
pigiausiai ir didžiausiame pasirinkime.

Wiraj! duodam jum žino, kad 'mias parduodam Szifkortes, ant xvysu 
paeztawu Szifu, už pigeuse prel$£, sunezem pynigus, katruos justi priete- 
lej gali gaut in 15 dienu, niusit kantoro galite susyszneket lietuwyszkaj 
ir lankiszkaj, atejkite ir matikite, kad mias per 20 metu, su kožnu apsyej- 
name tejsyngaj ir gražej, megikite o nesįygajlesyte.- Tejpos-gi parduo
dam tikintus ant wysu geležiniu kėlu ^Vineryke ir Europoje.

KANTORAS MUSfy HAMBURGE IRA TOK1S
S. L llerschmann, Teilfeld Str. No, 7-8,

UŽEJGA gcreuse del Liktu 
WN1KU pas

Juozą Zablacka 
MAHANOY CITY . PA

Ran d ašy gera ARIELKA, 
ALUS ir wysoki Likierej, < 
teinos-iri C-5 GARA.J puiku

Polski, Slovenski i Litewski

AGENTAS no suwamu
—- - - - - -  Maszynu - - - - - - -
o tenpoB-gi už aBeknrawoje NAMUS Ir wysokiuB 

DAJKTUS no ugnies

ISO. WIIUAM,
MAIN Str. Plymouth, Pa

Wilkes-Barre - Pa
JEa^Tcn možna gaut Lager Beer ir porte 

rio isz czisto jawo daritu.

£



PLYMOUTH, PA

vo

A X T. I* A J AVIS

druczeusu LAJWU

Pirmutinis Lietuwiszkas Kremas,
A '

Sztaj brolej!
.' IJago norite geros trajankos 

gaut,larba užsyrukit kwepenti 
cygara, taj ejkite tiesiog pas:

Wincenta Bpbina
.Ant Coal ir Jordan, ui tezių,

SHEN'aNDOAII, PA.,
Jis ira tykras Lietuwnikas ir tej- 

syngas žmogus.

Wyskas tejsyngaj ejna
Ne užrnirszkite

ANTANAS PAJAUIS
128 ir 130 Main str. PLYMOUTH Pa,

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

Ar
už pigiaSni no kad kiti užmokesti. I)elto-gi, j* 

iengenti, kuris gerinus ir rūpesti

tas tikrai neeis pas kita.

Vincas Szmerauckas
pino eburg, pa

Parduoduszifkortes ant pujkiausiu ir drueziausiu EAJWU isz iwysu 
žalu EUROPOS. Ir tejpos-gi galu nusiut tynygus in Europa , tiesiog- 
i no* namus. \ r

JSgT3' Kas tūry kiek PYNIGU, o norėtu juos patalpint saugio wie 
toje kad jam ne pražūtu, tegul patalpina pas mane BANKOJE.

Tejpon gi randasy dydėle zopostls wyaokhi pyningu del Iszmajnlmo, kajpo taj: Rueyjoa bvb 
w»j, Proeyezkoe markos, Auetryjoklazki ovldknaj, Francnzyszkl fjiankaj Ir t. t.

Jago katras atayweZa isz užmifrea PYN1NGUS, tuos tejpos-gi permajnau ant amerykanteku.
Snuczu pyningus in wysas dalfe awleto tlesog in namus.

Andriejus Stankevyczius, >
Uždėjo didelę krautuvę visokiu muitiniu daiktu, kaip tai 

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

laikau ger.į ai u, cigarus n 
geriausius gėry mus. Kas 
karty atsilankys pas manę,

ir visokiu daiktu atsitikime smerties
Užsijima pagrabais 

gu kam prireiks ko, ateikite pas savo v 
giau$ viską, atliks del justi, ne kad svetimgeneziai.

And: Stankevyczius,
Ant Main ulyczios, 81/ AbVzl zV/XA I H

Knigos . Maidu ir 
ZEZZitclrioss

Kokiu tikta j noryte knigu 
ar taj ijialdu ar kitokiu taj 
szaukites tiesiok pas K. Žale- 
giri, 313 Ilanoecr Street, 
Salti nioi\ AI. Ii Ira taj ge
ras ir tejsyngas wiras ir dyde- 
lys prietelis. Kietuvvniku.

Vienybes Lietu vaiku
132 Street

Tai p* yra įtaisyta jog gali spausdinti viskiu, kas tik io 
daibij jos priguli, yra LOCNOS MASZINOS, LITARU0 

• visokiu didele daugybe, drukavojasi apart

„Vienybes Lietuvniku,” : 
visokios konstitucijos, kningos del drau-° 
gyseziu, apgarsinimai, tykietai gromatoso 

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

I i' f

Lietuviszkai, lenkiszkai, angliszkai, 
kiszkai, maskoliszkai, italijoniszkai, pran 

cuziszkai ir 1.1.

Lietuviszkas. Dziegornikas,
Pardavinėja pigiau itž visus, viso 

kius auksinius ir sidabrinius daiktus 
kaipo tai: 1 )ziegorelus, Eenciugelus 
Žiedus, Špilkas, Revolverius ir t. t 
Ir prijimu visokius dziegorius ii 
žiedus taisytijiž labai mažą, prekę, < 
kartais ir už dyką. Pakol eisite 
svetimgenezius, ateikite pas malte: 
Kur viską geriau ir pigiau galite pirkt

Juoz. Roblauckas, 
Cotlrc /ice. Sudžius /io/i. namuose-)

<.»rocories) rll loTUnti, pripnuiias wysoKejs taworajsuei zbvnasties, iujp- 
gi ir drapanos del darbi ninku, wyskas ko no geriause parsiduoda pigoj ir 
tejsingajA- primenu ir taj jogoj parduodu Abrozus szw., knigas maldų 

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