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Vienybe

Isz Kitur

ant

mieste
>0,411
, 1.640

37.000

„ 15.300
1.305.719

prisiartino
s to venos pamierczuju ir

• „ugninio vandenio“
). Negavę to, indijo-

žinojau, jog 
i paežiai 

persigerę vi- 
: apart’ gėry- 

žino, jeigu

Isz Lietuvos.
Tarbatos^ Vidžiameje;

geras lietu- 
apie isteigmę 
dėt.' .Mokslo

5) Kiek yra vyru, kiek mo
terių ir kiek vaiku.

Duodant skaitlines ant szitu 
tymu, reikia pasistengti, 
jos butu kuomi tikriau- 

butu geriausia, kad kiek 
rakilnesnis lietuvis 

tuomi 
alėtu meme

įtu su 
Viena

paėmė net „Varpų 
Reikia dar 
kad Tarlj 
lietuviu, | 
Courtenay 
me pamaeziau toki •A Q>
kų, demokratų 
liszkų žmogų“, c O

Asz iau seniai 
U

Tarbatos studentai 
vokiecziai, yra 
duramžiu dvase 
niu jie mažai kų 
tik musztynes kelti 
mieste naktimis. Bet nebūvi 
man žinoma, kad lietuviai, pa 
tekę į tų universitetų, persi 
gertu tokia tingynystos ir tam 
sos dvase, idant del savo, tam 
sesniu brolu velytu skendymi

isz j u 
urnas ne- 

lais, papratę 
a i s“

svetini tau- 
brolai, im- 

Lietuviu 
gyvena jau

— Suv. Valstijom Ne 
griszka konferencija tape at 
verta 4 d. sz. iii. mieste Mo

amai 
toji kompanija nemėgsta dar- 
bininkiszku organizacijų.

— Wyomingo valstijoje, 
apygardoje Uper Green River, 
gauja Indijon u 
prie 
reikalavo 
(degtines 
n ai užmusze visus.

■— Viduriuose aligatoriaus

ja, kad 
daro, 
szviesy 
nesą jie 
nuo dabarty kszczi 
tt. . . . Daug doresni kalvynai 
lietuviai: tie nors mokinasi ge- 
riaus, ir keli turi geras vietas. 
Tie ir praszneketi lietuvišzkai 
nesigėdi, o kad butu czion 
nors vienas darbsztus liet, in
teligentas, galėtu su jais kų 
nors veikti. Vienas isz j u 

perži urėti! 
praneszti ir tai, 
oje yra draugas 
jf: Boudouin de 
pirmusyk gyveni- 

darbiniu- ■> 
nekaniba-

p. Wolter neinu ja tolaus• rin
kęs medegų del pilnos statis
tikos lietuViszkosios tautos.

Kad teisingas su taisymas to
kios statistikos yra augszcziau- 
sios s vary bes digtu del mils-, 
apie tai jau neabejos niekas, 
nes tik jų turint po ranka ga
lėsime^ žinoti savo pajiegas* 
Deltogi — szituomi sykiu, ne
rime pak labinti užrubežese 
Apsigyvenusius brolus, idant 
jie apie tų dalykų kuomi vei
kiausiai pasirūpintu.

Lietuviai, apsigyvenę sveti
mose žiamese, - laikosi dažnai 
krūvose ir žiųosi savo tarpe, 
dėlto ir surinkti reikalingas 
skaitlines nebutu sunku. Te- 
gul nors vienas kožnoje vieto
je, kur tik lietuviu randasi, 
užsiimtu suskaitymu savo vien 
žiamiecziu ir tokiu budu igy-

ma ir prie 
•iguli kiekvie O
ienok negali

ni u ms savo pajie-
Sziuomi rasztu 

tuos bro-

raszo man,vienas 
vis, kad žinia 
Amerikoje , 
Draugystes“ dangčiui lietuviu 
Europoje įkvėpusi vilti i atei- 
tę lietuvystes taip labai, kad 
kitas „isz numirusiu prisikė
lęs“. Dėlto, sako jis, „ta,pati 
tėvynė Lietuva jau dauginus 
vilties priduoda“. O tūbini 
tarpu Amerikos nekurie lie
tuviai nesidrovi užpuldinėti 
ant tos muąu draugystes!...

Raszydamaį' apie mokslan 
einanezius lietuvius Tarbatoje 
sziaip iszsitaria minėtasis 
draugas: „Tarbatos x mokslai - 
niu lietuviai tai vieni szaldrai. 
Bajorgalai visi eina szuniui 
ant v uodegos; kitas medikas 
ketvirto kurso nėra girdėjęs, 
kas toks yra Spenceris; rokuo- 

vyresnybe labai gerai 
žmonėms (lietuviams) 

spaudų, gindama, 
pasiliksę bedieviais 

rasztu ir

tamsybėse ir priespaudoje. 
Tai tikrai tokie > mokslincziai 
iszsižiuri esu kanibalais!! Ge
rai. kad nors svetimus žmones 
gali matyti kitokius -— tai gal 
kada nors sugryžsz i kėlų do
ros ir tikros szviesos! •Vely
ti na butu, kad nors vienas ge
ras ’lietuvis ten apsigyventu, 
idant lietuvystes evangelijų

Lietuvos 
L. M.

2) Kiek yra lietuviu, 1 
baneziu • a) .lietuvišzkai, 
lenkiszkai ir c) angliszkai.

3) Kiek yra lietuviu: 
kataliku, b) protesto nu ir 
reformatu (bambizu).

4) Kiek yra lietuviu, 
moka raszyti ir skaityti: 
lietuvišzkai, b) lenkiszkai

Kiekvienas skaitytojas — prenu
meratorius „Vienybes Lietuvininku4* 
gauna per musu redakcijų „Varpų41 
su prisiuntimu už 1 dorei, ant metu 
„Szviesų41 su prisiuntimu už 30 et 
,Ūkininkų44 su prisiuntimu už 1 d

nerots ouv. valstijose 
daromas sziomis dienomis 
satinas suraszymas landės, 

' rodininkai paženki 
: kokios tautos pi 
na žmogysta, v 
ma yra tiketiesi, kad lietuviu 
statistika bus teisinga 
ranku,' kad ugi daug 
sisakys esu lietuv 
vadinti savę „palok

Nesitikėdami, k; 
kų deizmus atliktu 
ežiai, mes patys, 
kiamesi už darbo.
S u v. V aisti jose i 
szau n lis skaitlus; laikas jau yra 
suskaityti 
gas czionai 
pakviecziame visus 
lūs, kuriems tėvynės labas gu
li ant szirdies, idant isz visu 
miestu, miestelu bei vietų, 
kur tik lietuviai gyvena, 
siustu mums atsakymus 
sekaneziu klausymu:

1) Kiek yra lietuviu

P1»M, 10 j. Biri*
Žinomasis etnografas Peter- 

burgo Eduardas Wolter užsi
imąs jau nuo kelato metu ty
rinėjimu lietu viszkbs seno veš, 
savo straipsnyje „Statistika 
piemen novo sostava narodo- 
nAselenija Sievero - Zapadna 
vo kraja“ paduoda abelnų 
skaitlu lietuviu, apgyvendi
nusiu 6 redybas, pasiekianti 
2.45S.82 5. Tasai skaitlus da
linasi, pagal jo toblyczių, se
kau ežiai :

Ant . Vilniaus 
puola 709.800.

„ Vitebsko ,, 
. „ Gartino „

„ Kauno „
Vidžiamcs „ 
„ Minsko „ 
„ Mogilavo , 
,, Suvalkų

tas skaitlines prisiųstų mums- 
tada netruktume, sutraukę vi
sas skaitlines i krūvų, dažinoti 
kupinų skaitlu lietuviu 
svieto.

szaunus skaitlus garbiu žmo
nių pribuvo isz visu kampu 
valstijų. Szitoji konferencija 
yra pirmutinis tos veisles susi
rinkimas ir tape suszaukta del 
nusprendimo klausymo ap- 
szvietimo ir civilizayojimo 
pietiniu negru. Isz praneszi- 
mo prezidento konferencijos 
gauname (dasižinoti, jogei pie
tinėse musu valstijose yra 7 
milijonai „juodųjų“ ukesu, 
isz kuriu vos puse moka tik 
skaityti ir raszyti. Nupuoli
mas doros, isztvirkimas,' tam
sybe ir paleistuvyste esu žy
dinti tarp ju.

. i— Lousianos Loterija moka 
už kožnų pasiraszymų po 25 
cenLdebigyjimo naujo „cliar-

— Philadelphia A Reading 
R. R. Co. davė žinoti savo 
konduktoriams, kad jie isz- 
stotirisz organizacijos „Brot
herhood of Conductors“, nes 
kitaip nebusę lai 
nijos tarnystoje

„Lietuvio Sapnų“ Lakūno 
galima dar gauti už 5 centus 
musu redysteie.

idant
sios;
vienas ' p
savistoviai tuomi užsiimtu 
nes tada galėtumėme geriau 
šiai pertikrinti priduotus skai 
thus.

Del to-gi, brolai, nuo szių 
dien kibkiame darban!



emigrantai, 
k irios sumos
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kuris tape užmusztas nesenai 
netoli Palatka, Fla., atrasta 
kiansza žmogaus, gerai dar 
czielą, ir auksini dziegoreli. su 
kitaromis „G. L. T“.

— Washingtone yra krato
mi dabar keli projektai del 
Sutaikymo atei vystės. ’Vienas 
isz tu projektu nori užvesti 
tiesą, pagal kurią i Ameriką 
nebus i leisti tie 
kurie neturės pas
piningu. Szitas užmanymas 
regisi nebus priimtas. Bet 
už tai didelu prielankumu 
garsi kitas projektas. Tasai 
antrasis projektas liepia nė/ 
įleisti i szitą žiamę tu asabu, 
kurios nemokės skaityti ir ra- 
szyti pmyimtoje saro kalboje 
(iszskiriant vaikus iki 12 me
tu). Szitas projektas regisi 
litis priimtas. Sumažins jis 
antplauki tamsiu ateiviu, t. y., 
tokiu, isz kuriu žiameturi ma
žiausiai naudos.

-— Lenkai rūpinasi įgyti
lenkiszką vyskupą Amerikoje.
Kaip girdisi tasai dalykas yra 
jau pasiekęs Rymą ir dabar 
einasi tik apie tai —^kątrą. isz 
dvieju kandidatu paskirti ant 
vyskupiszko urėdo; llryniė- 
wiecki ar Krasiiiski. Lietu 
viams geriaus bus pasilikti 
prie dabarny kszeziu vyskupu/

— Norint vergyste Ameri
koje likosi į riliai kinta, tacziau 
ji randasi tarp kynu. Vienas 
kynas New orke pardavė 
savo 17 metinę /iy lėtinę 
kitam už $G00. /.Naujasis 
valdonas laike ją/aip kalėji
me ir apsiėjo su je kaip su 
vergo. Prosą atiduota likosi 
sudui. ... 7

— Lenktylien ėjo per Allan 
tiszką didmari isz Liverpool i 
Fire Island (arti New Yorko) 
laivai / „City of Rome“, 
^Aur/nia“ ir „Alaska“. „Ci
ty (/Home“ p(erplauke did
niari i 7'dienas 5 adynas ir 
4/minutas, „Aurania“ i 7 dic- 

/ias, 6 adynas ir 2G miliutas, 
ir „Alaska“ i 7 dienas 8 ady
mas ir 40 miliutu.

Lietuvniku
mon isz 
vieno studento.

aiszku, kad m as ko lai nori už- 

„Graždanin“ isz tos
v

v isisz k ai pl ato n i sz k a

ežia n esu ta,i k mes tarp Italijos 
ir Maskolijos. . 1892 m., ka
da trigubine sądora iszsi- 
baigs, Signoras Crispi, kuris 
pasirodė iki sziol gana drutu 

zru, 

ropos Iikimu“.

nelikus. Bi/-

ant maskolu už užd/audimą 

szimo kūno dainiais 
Mickevycziaus.

singomis žinuinis isz Siberijos, 

vi nelaimingu savo auku.
—. A,tidengimas naujo suo- 

kalbjo/ant gyvasties caro yra 
nauju apsir eiszkimu tosios il- 
gosios*kares, kokia v ra veda- 
ma del patremimo esanezio 
.rižvado Maskolijoje. ^Niekas 
negali daleisti tos mislies, kad 
užpakalyje szitu bepetrukiniu 
suokalbiu nėra iszteisinancziu 
juos priežascziii. Vyrai ir 
moterys , pasiszyenczia ant 
smeiX ne vien del mėginio agi- o o 
tari jos. Užrubežinis svietas 
žino labai mažai apie viduri
nius prietikius Maskolijos, 
vienok ir isz- to, ką žino, yra 
ganėtinai del pei siludymo1, 
jogei reformos tėvynėje nagai- 
kos yra i/eiszvengtirios.

— Pagal urediszkus pranok 
szimus .Maskolijoje yra 170.- 
000 vilku; gyventojai Volog
dos užmusze pereitą metą 
49.000, o Kazaniaus —-21.000 
vilku.

— „Isz Maskvos laikraszcziai 
pranesza apie sekanti atsitiki
mą: Nekursai advokatas, Ko
rolew, gryžo vėlai vakare na-

du tape suimtu ly nuvestu
B u d arinis ............

Korolew iszki/ojo policijai! 
o su ra

jimo.
jam atsiyjo. Užgautas poli- 

ilgai nelaukdamas, 
Tiesti Korolewą ir 

nupliekti ji ryksztemis, po 
dėjimą, 
5 likosi 

paleistas. Atsitikimas szitas 
neapsakomai sujudino mies
tą. Maskolijoje mat nevalė 
,,pagal įstatymus“ plakti asa- 
bas poniszkos kilties, o Koro- 
lew esąs „dvarionis“. Pro-

i

Visos žino- 
< r

isz žiames.

— Serbija. Kruvina musz- 
tyne nusidavė tarp Arnautu 
ir Serbu ant serbiszkojo ru- 
bežiaus. Turkiszkoji ir ser
biškoji \ aidžios nusiuntė per 
telegrapą savo paliepimus del 
asztraus iszkratymo to atsiti
kimo.

— Vokietija. Kuomet vo- 
kiszkiejie' laikraszcziai karsz- 
tai koloj a Stanley‘u už jo ne
prielankumą jiems Afrikos 
polyti ko j e, vokiszkiejie knin- 
gu pardavikai nespėja siunti
nėti u žst ei avy mus ant Stan
ley‘o iszeisi an ežios k n i n gos, 
kurią regisi visa A okietija 
trokszta skaityti. Tuomi tar
pu Minysterija yra užkrauta 
praszimais, daugiausiai nuo 
apicieriu, del igyjinio tarnys
tes Afrikoje- Regisi visa 
Vokietija veržiasi i Afriką; 
dėlto nėra visai ištaku, jogei 
anglai randasi didelame strio- 
ke.

— Ciecorius davė žinoti 
Bismarkui, kad jeigu jis nepa-

.________ 3
lauš savo laikrZs^eziuose kri

ti kavojęs polyti ką jo, busę 
asztriai su juomi apsieita.

— Laike balaus Arnstadte 
lampos, pilnos kerosi no, i/fi kri
to tiesiog ant szokaneziuju. 
Nusidavė baisinga regykla, 
kurioje 2 moteli tape ismert 
sudeginti, o 13 skaudžiai su
žeistos, isz kuriu tūlos turės 
mirti.

— Ciecorius Viliamas esąs 
mislies, jogei trumpame laike 
Maskolija turėsianti karą su 
Austrija., kurią ji nori visisz- 
kai sugriauti, Gercogoviną pa
daryti savistove valstija ir ap
imti Bulgariją ii Serbiją, 
idant ateitoje užgrobti Kons
tantinopoli.

Prancūzija. Paryžiuje la
pe prasudytas ant trijų mene
siu kalėjimo markyzas de Mo
res už kurstymą žmonių priesz 
valdžią laike gegužines dar
bininku demonstracijos. A- 
narcliistas Vallee prasudytas 
ant menesio kalėjimo už to- 
ki-pat nusidėjimą.

-k- Prezidentas Carnot pasi- 
rasze ant dovanojimo kuiliu- 
gaikszcziui d‘ Orleans, kuris 
buvo prasudytas ant kalėjimo 
už sugryžimą i Prancūziją. 
Kuningaiksztis tapo iszgabę- 
tas isz Prancūzijos nakezia, 
idant isz to suniiszimas.^nepa
kiltu.

— Stropumas, su kokiu Pa
ryžiaus policija dirba del su- 
medžiojimo maskoliszkuju ni
hilistu, yra davadu, kad repu- 
blikoniszkoji Prancūzija nori 
prisilaižyti prie Maskolijos 
teriono.

— Anglija. Isz Londono 
atėjo telegramas, būtent Vo
kietija, Prancūzija, Maskolijia 
ir Szvicarija pasirasziusios ant 
traktato del isznaikinimo 
anarchijos (socijalizmo). Var
giai tai joms nusiduos.

— Indijoje tape nuszau- 
’tas razbaininkas, nuo kurio 
visa apygarde drębejo ir kuri



Vienybe
podraug— mylėjo.! Vadina
si jis Ihunda ir biiM baisingu 
neprieidami kkimu sukcziu. 
Jatinysjtoje turėjo jis didelus

kito ir del vaiku, kurie palai
mino j u susi v ienoj imą“ (War-

Pasirūpinant apie ateinan- 
cziąją gentkartę, ir neesant

n* turtu neteko. Idant atkeiv 
h/.yti skolintojams tape galva
žudžiu. Vienam isz ju sude
gino narna ir pateko i kalėji
mą. Kudmet iszejo ant vales, 
nurinko gaują razbaininku ir- 
į*radejo/Vainą su kaimu siur
bėlėmis. Isiskoliję laukinin
kai buvo jo geriausiais priete- 
lais, šlepe ji ir gynė. Ihunda 
t urėjo labai prastą buklą gro
bimo. Staigu atsirasdavo 
kaime ir pirmiausiai ateidavo 
pas siurbėlę, reikalaudamas 
Lzdavimo abliku ir kitu pas
kolos rasztu.- Tuosius naiki
no akimirkoje, o paskui atim
davo piningus ir brangius

gimimams be nuokaltos, rei- 
kia pripažinti, kad ne del visu 
žmonių taip geradaidnga i red- 
ne sutuokmes turėtu būti pa- 
velyjama. Taip nevelytiną 
yra ženytiesi sergantiems džio
va, vėžio liga, nuomirulu, bep- 
rotysta", lyginai kaip ir susi 
ženyti žmogystoms vienokio

įtekmes idealu jo motynos. 
Jei jos d vase temyja vien vai 
abrozus ir veidus, kurie yra 
gražus, jos kūdikis bus daly- 
vas nekuriu tokiu ipatybiu 
gražybes. Gal tai būti, kad 
isistebejimas moters i savo vy 
rą suteikia kūdikiui aiszkesni 
pa veidu mą i tėvą nei jis turė
tu tiktai per pavaldymą“. 
(Warner).
. Daugelis žmonių skundžia
si, kad jau esą per daug žmo
nių -ant žinutes ir kad dėlto 
esą sunku iszteklai gyventi 
visiems. /„Netik kad daugybe

1 • * . • V . •

žmonių buvo Ihunda did vy
liu. Lavonas razbaininko 
tape sudegintas. >

Moteris ir ligos.

2. S>(f'f.okme gyvenime mo
terių (kaip vyru) iima svarbią 
vietą. Mieris sutuokmes yra: 
apsivaikavimas. meile ir d rail- 
gyba. Šutuokme yra iginitas 
troszkimas žmogaus, ir žfno- 
gus pats vienas nesijauczia

to, kad tėvu ipatybes pereitu 
ant vaiku su dar aiszkesniais 
pažinklais, nors tos ipatybes 

[visai Medingos butu, k. a. nėr- 
viszkumas, nutukunias, neby 
t urnas, neczi urnas, beprotysta, 
szkrofulos, kripumas. La
bjausiai ipatybes motynos geli 
snios yra pavaldymon. ,,Įvy
kus, mat, apsivaisinimui tėvo 
įtekme pasilauja, kuomet mo
tynos itekme patenka per visą 
intra-uteriszką gyvenimą. Isz 
tos priežasties sūdėme ir d vase 
vaiku paprastai perimta yra 
(langiaus nuo motynos nei nuo 
tėvo. Žmones, ką igyjo pra
kilnumą gyvenime, beveik vi
sados savo kiltumą skeli gerai 
ir iszmintingai moty nai. Tai Il
gi mažąi yra abejones ir tame.

apgyventu, kaip Maskolija, 
Turkija, Szpanija, s^iaurys

Valstijos ir tt.. kur vietos yra

imiszk 
inkme yrą ta

drąsiu senu ri^fiszku gimi
niu
myjįma istorijoje ir visu tau
tu

Ta

Kada jos yra biednos, ir 
jasi prįesz sunkenybes ir 

varaus, gimines greitai didyn 
eina, bey kada kaipo užmokes
ti už savo triūsą jos igyja tur
tus 
dar bsztumo, vaikai pasidaro 

umu, ir dėlto gimines yra 
Szita buitis labjaus

luomas draugijos
Parodo- 

su •

Ųpažos. 
szoka i 
įvairias 
czion musu szalyje. 
ma yra placzia statistika,
rinkta d-ro Allen, isz Lowell, 
Mass., kad vidutiniszkas 
skaitlus vaiku Amerikiszkoje 
giminėje Naujos Anglijos isz- 
nesza 3 ar 3Ą, priesz viduti-

ventoju ir kur maisto butu ik- niszką skaitlu 8 del giminiu 
valei, jeigu žiame butu isz: isz tolygaus stono szimtmeti 
mintingai apdirbinejama ir atgal. PopulAcija vargiai ga- 
turtai iszmintingai ir teisingai Ji buti iszfaikoma tarp apsz- 
butu padalinami 'pagal užpėl- viestesniu luomu be viduti- 
ną kožnam; ale dar ir tai rei- Iniszko skaitlaus (langiaus kaip 
kia temyti; kad isz vienos pu- po trejatą vaiku ant familijos. 
sės iszteklus, lapumfts, lengvas Galėtu rody tiesi 
gyvenimas mažina dauginimą- greitas 
si populacijos, o isz kitos—'musu žiameje labjausiai pri- 
dvasiszkaš darbas taipgi yra guli nuo ateivystės ir nuo gai- 
prieszgynus vaisingumui. Vi-i vesniu giminiu musu svetimu 
satine apszvieta ir visatinis [klasu. Angsztai prie to glau- 
iszteklus tai yra geriausiasis ‘ džiasi ta patemytina buitis^ 
užbegimas per mierio popu- ! kad dideles landės beveik vi- 
lacijos. ^Atgimdymas veis-. sos randasi tarpe neturcziu, 
les yra be abejones labai svar- [kuomet bagotiejie ar turi ne- , 
biu mieriu sutuokmes. t Buki
te vaisingi ir dauginkitesi, tai 
yra isakme szvento Kaszto, il
gam tos, ir yra Ilgiai pareiga 
moralisto kaip ir moksliu- 
cziaus,padrąsinti platinimąsi ir

PopulAcija vargiai ga-

i,' dėlto, kad 
augimas popu laci jos 

je labjausiai pri-

d vases nesztumo mete daug 
prisideda prie sužiediiuo isz- 
žiuros, budo, ir iszminties jos 
kūdikio. Netai kad ji tuietu 
galybę viską padaryti, ką ji

ilgisi, jauczia geidimus nėnu- 
maldomus.
prigimtas •
žmonėms, kurie pasiekė 
subrendimo.
ri vieną sajV 
gyvenimą su 
prigimimo
Abidvi lyti yra prigimtu * pa
pildymu viena kitos, ir tiktai 
kada jiedvi susieina i krūvą arszi ir rusti, ir jos mislys ne] 
artimuose prietikiuose sutuok-1pasikela augszcziaus asabisz'- 

iszsipletoja j u prigimb 
was pelningai. Drucziausioji, 
gryniausioji ir szvencziausioji 
žiamiszka meile yra ta, ką pa
ti ir pats jauczia del vienas

"„Sutuokme yra 
buvimas visiems 

amžių 
Muterišzkcr kū

gy vena, eina per 
viena puse savo 

neiszlanksty ta.

jos d\ascs paliks iskvarbą ant 
kūdikio. Jeigu ji yra linksmi 
ir laiminga-, ir jos dvasu užsiė
musi gražiomis mislymis ir 
geidimais, tai galėjimas yra

kos niekystos ir niekingu tausz- 
kimu, ji anttrauks tas pažia- 
iiias demes ir ant savio kūdi
kio. Juk ir asabiszka Pažiū
ra kūdikio gali neiszlikti be

daug vaiku ar yra bevaikiai. 
Taip rodosi, kitd tie,, ką ma
žiausiai gali užauginti ir pa
mokinti savo vaikus, yra vie- 
nintelai, kuriems, pagal visli; 
priepažinti, yra palikta parū
pinti priaugančią gentkartę. 
Tokia sutaiką, kad ir kas-žin 

ne
yra be atpildos. Prasti pap
ratimai ir veiklus darbas bie- 
džiu paprastai suteikia jiems 
kuplus kunus, taip dad jie at-< 
veda sveiką ir stiprią genįkar-

les. Negali didesne beda 
kristi ai.it kokios nors tautos kaip rodytųsi neprigimta, 
ar gimines kaip nevaisingos 
sutuokmes. Prof, ^eelye sa
ko, kad priežastimi pasvyrimo 
ir puolimo Rymiszkbs Cieso
rystes buvo trukumas žmonių. 
„Žmonių pjūtis buvo bloga.“ 
Kada tautą apiponiavojo per- 
tekius ir lapumas, sutuokmes 
pasidarė mažiaus vaisingos, 
iki ant galo nebuvo galima

pasidžiaugia didžiaturcziai, 
taip tankiai yra iszkiįevezota 
del kuniszko ir moral'iszko 
yriaųs ju vaiku, jog yra rusti
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Moters
tabako >pabi4kuose 

}, retai turi vaikus*

imo gumbo prie- 
Bet neretai nevai

singumas negali būti sudeda
mas ant ydų moters, kadų-gi 
pasitaiko vyrai, kuriu semuo

uždeg
ti rau jų“, ne- 

aiku, lyginai 
i ilgosios bei hvs;

Lau kine 
tobu 1 esu i.-: 
Jos kuna!>

rios pirm sutuokmes
davo paczios sav
retai negimdo v 
kaip blykszl
teriszkosios neretai pasitaiko 
nevaisingos. ^Palinkus gum-

'erius, ar aru 
nuošė grioviu/se, urvuose,km 

man Lie

tai, kad jos nėr v isz k a sistema 
nėra taip jautri del skadsmo 
Taupymas ir lepyjimas labai 
pagausina pajicgunių kęsnm, 

r pasigėrėjimu į. 
'abjatis isznasz* 
skirtumas pa p i

tu tautu neigu turėtu būti. 
Laukines motynos labai mažai 
žino apie baimes ir skausmus, 
kokius priverstos yra perleis
ti labjaūs už jas glamonėtos ir 
apszviestos sesers. Washing
ton Irving, kelavęsis tarp In- 
dijonu, pasakoja, kad „mote- 
riszke, prigulinti prie j u bu 
rio, kuri buvo neszczia, vienų 
dienų apleidę ju buri, ir kitų 
dienų pasivyjo mus ant arklo, 
su savo kūdikiu ant ranku, ir

vyru padaryti galų varnoms 11 
reikalingumui armijų ir laivy
nu. Yra dalykas istatvnida-

,<*riu, * nors nesyKi j: 
apkaltina, nesą koks/ 
is-zeiga musdieniszko 
k aus gyveni-m’o d r: 
Kaltinant moteris, ja

kai tinti ir vyrus, dr neg 
paczios vyresnybes, duoda 
ų veszeti prostitucijai, 
’damos armijas vientulį! 
po ginklu, metuose pa- 
drutumoį, be prievartos 

o, ir sutuokmes. Arti 
toveni u vaisko neretai duoda-

■nuošė.... yaiKesi 
■aivoje matyti toki: 
ras nusib/igianCziu, 
kusiu ir/ nukorusiu merginu, 
kurioms jau tik akyse myris 
ir d/gtine spoksojo!.... O

priežastis tikėti, kad vaikai 
biednosios ir viduti neses kia- 
soš isz viso yra geri aus aprū
pinami neigu vaikai bagocziu“ 
(Warner).

Bevaikystos priežastimi ^ne
retai yra ligos visokios, la
bjausiai ligos ovariumo, ir

gėrės- 
imbi^esniii/vyru; tada 
,m0teriszl/oji silpnybe“, 

Kuri moterį /yrui 
jų padaro jo/vergę, nepriteiks 
tiek auku /piktadarystai, ne
laimei ir/vargui“ (E. W. Ku- 
biczek)/ Kur nėra tinkamu 
ir s vieku iszly^u gyvenimo, 
ten/randasi tiktai lyses del 
plati n i mosi visokiu' ligų ku 
/isz k u ir dvasiszku. Tarpe 
visu ligų, kokios skriaudžia 
musu draugijų, yra apverkti- 
niausioji — prostitucija, v

Kekszyste nėra kalezia mo- seniau

apsiryji mo. Isz to.- 
ties yra imamos žilu 
rios, jeigu buna nęsveiKos, 
lengvini savo nesveikata iga 
mina i žindomus vaikus, (la- 
lime suprasti, kaip smarkus 
turi būti marumas vaiku ten, 
kur jie isz mažens yra penimi 
pienu karves, ožkos, kumeles, 
kada ir žy^dami motynos kru
ti neretai sargaloja ir mirszta. 
Statistika namuose radiniu

Daug kitu paveikslu tokiu 
pat tape užraszyta, rodancziu, 
kaip mažai atbojamas yra vai
ku gimdyhias per tas moteris, 
kurios tape užaugintos būvi/ 
me gamtos. Viena priežastis, 
del ko taukine moty n a kenczia 

civilizuotųjų, yra

(anteflexio ar retroflexio) 
terš neapsivaisina 
kaip ir u

)s gimdydamos nei Kaip pri 
uletu isz prigimimo. ,,Ken 
dimai .Vaikus gimdant, ir Ii

vai gulinami O
penu rodo, 
t. y. puse

mo - (m i rszta k u d i kystej
/ginai | Yjorke tokiuose namuose ma

rumas buvo dar didesnis, iki 
imta samdyti žindyves, pū
kam marumas dikcziai suma- 
žo. SziaiĮ) ar taip iniant, nu
puolimas moterių ant sveika
tos atsi gars i ant vaiku j'b ir 
iki nepagerinta bus visatinai 
sveikata moterių, negalima 
yra lūkėti drūtesnes naujos 
gentkarti

Ale ir 
dauginus

uuju ant ziamiausio laipto 
Iraugijos moteriszku sd tveri - 
u'i, kurios iszmestos i4z drau
gijos neberanda kit/ir prieg-

ratimu laukiniam 
zuotame gyveni im 
moty n a turi daug 
kuniszkų sndeme. 
nebuvo varžomas ir ki 
angsztai 
nomis,

r neg tam ,.paprastas padil
gini m as n e r \u i gy d y k to m i s n e • 
gali nebūti priežastimi ligos. 
Tabakas pripildo visų kimų, 
užnuodina kožnų nervų, ir ta 
bjansiai įgriebia atgimti nę 
funkcijų. Kur vartone taba
ko apsirubežiuoja vienalytimi, 
tai effektafi nėra taip apieziu 
pus; bet kur jis yra naudoja- 

per abidvi lyti, pasidau
ginimas populacijos yra tram
domas. Moters, parsi sam
džiusios 
Amerikoj 
Tautos, kur abidvi lyti ruko, 
žiamyn eina populacijoje. 
Dėlto tabakas gilaus siekia, 
nei kaip alkoholis tekšzlavo- 
neje gyvenimo“ (dr. Nichols).

Aplinkybes, kurios ardo 
sveikatų musu moterių pada
ro ir tai, kad daugelis mote
rių negali žindyti savo kūdi
kius. Tai berots pasitaiko 
taukiaus miestuose neigu kai 
muose, isz priežasties iszlei- 
ledinancžiu papratimu ir pa- 
silpnintos sudomės moterių 
miestuose. Trukumas pieno 
paeina taip-gi nuo netekimo 
ganėtinai peno, nuo valgymo 
iiešveiko .1 ir padilginanezio 
peno, nuo persipenejimo ir mažiaus už

ti iszlygas sveikatos ir laimes 
del visu“. (Nichols). Girta
vimas moterių neretai jas pas
tato eilesna keksziu; o tail) gi 
yra aukos nežinios, kurios per 
onanizmų igyj 
t i namo goslybavimosi (nym 
fomanija, satyriasis).

lipom::: 
šiomis drapa 
as raumuo i Į 

kimo yra su'lrut’na
rni įstangiais 
(.Warner).
/ •> 7/7,

• >. k Olliflll / v

sziųdien netikęs yra del vyru 
o dar netikesnis del moterių 
Nevisi vyrai įstengia pasida 
ryti naminę ugnavietę, dideli 
dalis morgu pasilieka per sav< 
gyvastį neisztekejilsios, be vii 
ties, be atramos, be paglobos, 
iszmestos ant tikslo gyvenimo 
Jeigu darbas vyru mažai ap 
mokamas yra pakrikuose ii 
kitur, tai moteriszkas -darbi
nei to neyra vertu laikomas, 
nors tokios pat butu įstangos 
Szita aplinkybe turi be gali 
daug negerumu gyvenime1, Ik 
mergos negaus realiszko yno 
kininio- ir auginimo, taip/kad 
jos gėlėtu pasirinkti say/ama
tų, kurs jas patlarij#/iteprity 

ptiliiiiiujotnix, ažuot kų jos da
bar yra ,,graužanc/ia nas/ta“ 
del pelnanczio \y/o, iktii/laik. 
iktuolaik žmog'szkoji/ veisle

zK uosius parijus“, 
nei viejias nepers- 

iszaru ir pasibaise- 
elybatas, ar ji imsi 
•iu, ar tarp davat- 
kit., niekados ne- 

apsiejo be piktu vaisiu, ir dėl
to draugija del laimes shvo 
turėtu stengtiesi ta liga nagv-

togesniu im/teriu, /nei 
niu, 
tai ii

moterį
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kiek laiko

Draugija visatinai 
pareiga tame daly- 

reikalai žino- 
rei -

„Užduod 
klausymą - 
vęs devynioliktasis amžis, 
kiek veikalu, laike to amžiaus 
sutvertu, pasiliks del ateitos?

„Isz tikr 
tam amžiui

Rasztlaviszkn i ap 
ž valga.

^/tatechizm, l^cdes/ny'1 i 
przekladzie wshodnio — U 
temskįm, z niydania 
jo z r. 1605 mydat 
t y ezny m vistą y ei n 
kiem opatrzyt dr.

su v
negalėtu. Dau- 

cko. Saugokiamesi 
užsidegimus jaunys- 

iamesi veikalu isz-

jubilejus reikalauja apotco- 
zoh; tai per daug. Iszkilmin- 
gi apvaikszcziojiinai su visati- 
na absolucija ir paminėjimu - 
tai viskas, ko reikia;’ paskui 
dar nubalsamavoti tą praeitę 
ir vystykluose suvystyti, idant 
j u d i n ties i 
ginus i 
antrinti 
tos, saugok 
kilmįhgos nejautos, kurie vie 
ną kart tik ] kiši k loja. Di 
džiuokiamesi Joanna d‘ Are 
Lu(lviku\XlV, gajausiai revo- 
locija ir Napoleonu, vienok 
n ea t k a r t( > k i a m (K j u. < .A t k ar to 
jime — paojus. Tai yra no 
tys gražios, nes vieninteles 
jneatnaujinkianie j u. Kevolu- 
cija — tai paroksyzmas, na 
sziltine; ji negali prasitęsti, 
nes prasitęsianczioji. sziltine - 
tai smertis“.

Tai yra žodžiai 
tarė neperseniai P 
siu Akademijoje 
nan, žmogus gilaus 
kyva’zdojo gyrpelningn 
niu apie tąji musu 
viszkąji devynioliktą 
žodžiai didžiausio 1 
m išlytojo, nudažyt 
perverianezia saty 
nemažai syarybes 
mums su tolu isitt 
si dai ryt i aplinkui 
pasakytos teisyl

drūtesnių patemyjimu yra ik 
valei del kožnos tikros mote 
riszkes. 
taipgi t 
ke. Suvienyt 
nybes ir krikszczionybes 
kalatfja, idant toji žmogžudys
te pašilau tu kokiu kėlu ne
būk. Kbžnas žmogus, kuris 
naudos žinomą abortijonistą 
sivo familijoje, arba daktaras, 
kuris rad avy tusi su tokiu 
praktikantu, per tai paskolina 
savo i tėkmę del tos nelemtos 
praktikos, ir gelbti suteikti 
guodonę del iszpildytoju šzi- 
tos baisingos piktadarystes“ 
(Warner).

(Dar ne viskas).

jo. jJaugiaustai 
genijų iszduoda 
kuriose mažiausiai 
nijiTr Gyvename 
tokiame dabar laike ir 
Sur girdime priekabes, 
kie k vien as rei kalnu j a 
j u, genij ui pj 
viliju, kuriu tikrai 
žmones niekiuos 
nejieszkojo.

,,Genijus, ponai, abelnai 
yra labai nepuikuojantis daig 
tas; genijus vieno 
troksztą — idant ji 
liktas, pakaj i ilgume 
yra, kada gyvenimą 
kietu, vienok ir 
cz i aus i a pareiga y 
žmones 
kitu, 1 
atleis jam jo ipatingumą. Atei- 

prįedrutunu; rots, 
to numanymo, jo- 

visko ji yra dalyve 
tie iszliks, kurie( 
galinezius nemis- 

ekad ne-

ame dažnai sau
— ką paliks po sa- 

devynioliktasis

kožnas naudosis isz, savo pirm 
taku nu, savu "kėlu -piktai 
apie juos sznekes. , J

„ VJinitas ranitatum !
,,Daugiausiai .sziieka apie 

nesmertelnybę tie amžiai, ku 
rie1 del jos magiausiai priside

du) lomu ant 
tos gądynes, 

gv veria, ge- 
minėtinai 

Jsz vi
vos ne

isz kningu,' kurias Oi 7
s kai tome,. li ks cziely 1 
Biblija ir gal 
Apart to, gal rasis 
lūžiai isz sziądykszcziu 
lu, iszrinkti per 
filologus ir sudėti 
ran k k ni n geso del 
Atsiras gal ten kol 
lis vieno isz mus, 
pagal volapuką.

„Debemur morti vos ndst- 
rayne.

„Szimtmetes szventes neyra 
kaltybe. Sunku kaltinti am 
žius, kad turi po szimtą metu. 
O vienok nesmagu 
yra. Nepr paojingesnio dilig- 
to, kaip pamegždžioti praeitę 
ipa tingai jeigu 
buvo iszimtine.

baigiau tiesi szi- 
tok is klausymas 
lavo laike. Aršu 

Isziądykszcziais veikalais nu- 
siduos tas-pat, kas nusidavė 

rsu pereitu amžių? Apie tai 
abejoti tinka. Pirmiausiai 
del to, kad po du, ar tris kar 
tus istorijoje atsikartojo bui
tis, jogei klassiszkas mokslas 
ir rasztlava tūlos tautos iszsi- 
platino ir priimti tape per ki
tas tautas 
rodo ant tokios ndties 
gresas ir civilizacija, 
dūdininkais esame 
prasipletę, jogei dai
— o niekas nesimokius svetimu 
kalbu, idant tuomi tapti dar 
civilizuotesnių, kadą-gi raktu 
i szventinyczią mokslo — bus 
kožnam motyniszkoji kalba. 
Atsiskyrimas tautiszkas, nu
varytas iki paskutiniausiu ry- 
bu, padarys tai, jogei jokia 
tauta nejieszkos paveizdęs pas 
svetimus. Skaitys mažiaus, 
ir skaitys kitoniszkai — tei- 
rausis graieziaus gatavos me 
degos, per koki ketvirtdali 
amžiaus isz naujo apdirbtos;

bai iszsikerojęs yra visur. Ale 
j kekszyste n.egaIi isznykti 
pirma, neigti bus pagerintos 
iszlygos gyvenimo moterių ir 
vyru visatinai.

Neiszteklus gyvenime prisi
deda prie to, kad moterys ne
retai užbėga arba nors sten- O
ginsi užbėgti gymimams. Be- 
rots tūli užpeezkiniai ekono 
mistai to ir troksztą, sakyda* 
mi, kad kitaip neiszteksę pe
no del žmonių prie neprietaik- 
maus augimo j u skaitlaus ir 
daigtu, vartojamu ant maisto 
(Malthus). . ITžbegimas nevif 
sumet nusiduoda be skriaudos 
del sveikatos moterių. Gerai 
dar jeigu moteris rūpinasi 
apie užbėgi mą apvaisinimo, 
taip kad vierytina yra, jog 
„nors tai yra* pažiaminantis 
pripažinimas, vienok platus 
pate my j imas ir tyrinėjimas 
prispiria pasakyti, kad dau
ginus nei puse žuogiszkos 
gimines savo gimimą skeli ne- 
tyežioms, greieziaus nei kaip 
velyjimams savo tėvu“ (War 
nėr). O ką jau besakyti, 
kiek, vaiku netape pilną laiką 
isznesziota! ,,Negalima butu 
apstatyt! skaitlu pirmalaiki- 
niu gimdymu (abortio), kas
met patiekiamu szitoje žiauno
je, nors nėra nei abejones, 
kad skaitytus! tukstaneziais. 
Beveik nėra miestelo su 4 ar 5 
tukstaneziais gyventoju, kur 
nerastum vieno ar dauginus 
isz savo ainato abortijonistu 
(nužudytoji! kudikiu)r kuriu 
daugelis skaito savo aukas 
kasmet daugelu deszimcziu irO

szimtais“ (Warner). Ameri
koje man teko ir tarp lietuviu 
užeiti kelis tokius, kurie isz 
to žmogžudiszko ainato duoną 
valgo!.... „Bet vieną prie
žastį mes paduosime prisz sav- 
valiszką aborciją, beje dideli 
paoju del gyvasties ir sveika
tos motynos: jeigu jai nerupi 
josi moraliszkos pareigos tame 
dalyke, tai ganėtinas rupeStin- 
gumas apie Savo paezios svei
katą turėtu ją atbaidyti nuo 
to baisaus darbo, ale and ir

, kuriuos isz- 
aryžiaus Mok 
Ernestas Re- 

mokslo. A- 
saki- 

progressy- 
unžiu - 

raneuzijos 
prieg tani 
,, i gnu n a 
■ paliepia 

myjimu ap 
Žinoma, 

)(efs pasitiko 
tik tarp mokinto svieto -— 
piatiisis-gi svietas, su jo diplo- 
matiszkom 
motomis ir 
mentais, nenukreipe nei ausies 
ant to, ką, isztąre 
Įiilozopas, o vienol 
džiai yra teisingiausia 
kriausia kritika to, kas 
nai ant svieto dedasi.

vienok esu 
gei pi r 
prasezioku 
niekad api 
lyja ir mylistos j,u 
jieszko, -

„...iPo tukstanczįo metu, 
sziądien .' ■< >eje viena 

Homeras, 
kokie at

velka- 
busianezius 
niokslainiu 
ekzamenu. 

:is lakszte-



Lietuvniku

visas

žinomu
m u r
masonais
murinink
rininkai 
troksztą
kos darbininku, o taip

keiks no j 
keikiame ant 
rime keikei ii

mūrininku, 
b ai gerai 
mūrininkai 
geras aitras

tuviszką tarmę, ir tasai veika 
las tape dar isz naujo perspaus 

avi me jo tape pa

iszkrato istoriją paties kate 
kizmo ir jo vertimu i lietu- 
viszką kalbą,\ lygiu budu ini- 
navoja szaltinius ir veikalus, 
kuriais raszydamas. savo Studi
ją naudojosi. Tolaus eina a- 
beinąs gramatikiszkas perkra
tymas veikalo, per daug rots 
jvisatinas, idant pakakdinti 
lingvistiką, ir norint iszdave- 
jas prižada vėlaus apgarsinti 
tani tikrą kalbiszką iszkraty- 
mą tojo veikalo, tai vienok 
apgailėti reikia, kad to dalyko 
czionai, kaipo pritikimiausio- 
je vietoje, nepatalpino. Isz 
gramatikiszk'i užtemyjimu yra 
navatnus tvirtinimai autoriaus, 
būtent formos Karalus, Ange
lu, yra paskolintos isz lenkisz- 
kos kalbos, kaip kad ir El
žbietos, arty kutas. Kad tie 
žodžiai yra slaviszkos kilties, 
nėra abejones, vienok sen-sla- 
viszkoje kalboje jie turi skam
bėti: korol, angie!, ką randa
me maskoliszkoje, bet ne len- 
kiszkoje, kalboje.

„Kas atsieina paties teksto.

tron. Krakow 1890.16—9, 
lak. 131;

No. 19-e laikraszczio „Prze- 
gląd“ „Kraju“ randasi sekan
ti žine apie iszdavimą to aky
vo del lietuviszkosios kalbos 
tyrinėtoju senovybinio veika
lo: > „Dvase lietuviszkosios 
tautos per daug vėlai iszsiver
žė isz vystyklu kūdikystes, i- 
dant apgintu savo nepriegul- 
mybę nuo tvirtos itekmes civi
lizacijos vakarines Europos, 
kuriai, po palygintinai trum
pai ir perdaug ankstybai, ga
dynei itekmes Rytu, Lietuva 
per ilgus amžius pasidavinejo. 
Kitokiose aplinkybėse tauta 
szita butu galėjusi shitverti li
teratūrą neikuomi nežiamias 
nę už literatūras kitu tautu. 
Kiek lietuviu yra augszcziau- 
siu papuoSzalu lenkiszkosios 
literatūros, kiek Lietuva isz- 
davė vyru, kurie ant kožnos 
dirvos užsipelno del1 savęs am
žiną garbę! Pati kalba tai po- 

>es, idant 
pasiekti laiptą augszcziausios 
tobulystes.- Palyginančioje 
gramatikoje jos s vary be tape 
nuspręsta, ir turime jau porą 
gramatikų bei žodynu lietu- 
viszku labai augsztos vertybes.

„Visai kitoniszkai stovi su 
rasztlava lietu viszka: toji,
drąsiai galima tarti, nedave 
nieko žmogijai, apart poros 
tautiszku dainų ir kelato sėk
mių. Isz beletrystikos istori- 
karnas literatūros pažystamas 
yra poetas Donaleitis tik pra
varde, kadągi niekas, apart lie
tuviu, jo poemų neskaito. 
Rasztlava lietuviszka' praside
da XVI am 
veikalu nei kuomi neatsižymi 
ir dėlto jie turi sziądien svary- 
bę tik del tyrinėtoju kalbos. 
Kadągi j u yra labai mažai, 
todėl jie yra branginami labai 
mokslincziu, juomi dauginus, 
kad iszliko vos viename ar 
dviejuose eksem plonuose. To
dėl,: del filologu yra labai 
svarbiu dalyku perspausdini
mas kiekvieno senybinio lie- 
tuviszko vęikalo.

/ra darom), veiku 
sziądien til 
i m ai su tin 

mais mokslisz

tai apie tikrumą jo sunku su 
(lyti, neturint po ranka origi 
nalo; tiek tik žinome, kad jei 
gu nebūtu iszduotas 
liszkoje raszyboj 
nes dau 
tu. Užbaigia kningą : 
lietu viszkai — lenkiszl 
imantis visus žodžius 
ežius kningoje, kaip ir 
tikiszkas j u formas ir parody 
tos vietos, kuriose tosios for 
mos randasi. Veikalas d-re 
Bystron užsipelno ant deki n 
gystes visu filologu, tardau 
ežiu lietuviszka kalba.

origi na- 
be abejo- 

klaidu jame atsiras- 
žodynas 
kas, a ii- 
>J esan-
gram a-

kitu žmonių. Už tai pereita- 
n’ie szimtmetyje, kuris atsižen- 
klino pageidimais polytikisz- 
kos valnybes, ir sziaip geri 
bei iszmanus vyrai vienyjosi 
su masonais, stodami i j u

Teko man neseniai susii 
vienu lietuviu, kurs, : 

yezios manę sustabdęs, 
adžios miniai sznekino, 1 

> trumpos pasznekos ta 
■ Vienok, Barzdocziau, 1 
teisybę raszai apie lietuviu

dintas
likta senoviszka raszyba; m* 
žiūrint ant daugybes užme 
tinejimU, kokie tokiems isz 
davimams 
pripažinti, jogei 
tokie perdrukavoj 
k a su rei k ai avy 
kosios kritikos.

„Dr. Bystron iszdavimą 
vo aprūpino iženga, k ui

vokietys- Lessing prigulėjo 
prie masonu; sakoma, kad net 
karalus Pridrikis II buvęs 
prisiraszęs prie j u draugystes. 
Sziądien masonu, t. y. valu u 

draugyste yra la- 
suorganizuofa, ir 
dėlto visur pelno

Iszkfausęs mano iszvedžio- 
jimus, draugas pasiklausė: tai 
kodėl tie masonai taip turi 
negerą vardą tarp žmonių, 
kad jie yra piktai susivienyję 

iti darbininkai ir rūpinasi apie 
nt dirbau ežiu žmonių gerovę? 
sz ! — Kad tai
>et šakoti, asz 
re: reiktu daug 
ad czion pakaks 

seiliaus buvo- ir sziądie'n 
užgaudin ejami neretai ti< 
rie neeina

„Paskutiniu isz tu neskait
lingu iszdavimu yra vei 
kalas d-ro Bystron, talpinantis 
savyje katekizmą Ledesmo 
1605 m. Katekizmas tasai, pir
miausiai paraszytas szpanisz- 
koje kalboje, 1571 m., dar gy
venant au tori ui (15 20 - 15.7 5), 
tape perdėtas i prancu’ziszką, 
paskui lotyniszką, ulandiszką 
ir lenkiszką kalbas; isz lenkisz- 
kos 1595 m. kanoninkas Dąu- 
ksza perdėjo i lietu viszką. 
Deszimcziai metu sukakus, 
nežinomas 'perdėto j as veluk

szneka pareina i ,, Numynę : 
ar jai czion vieta? — O kaip 
ne vieta? Juk toji paszneka 
aiszkiai parodoj kad lietuviai 
szneka niekus apie daug daly- 

nei

imais 
>es. - Per 

tai tokie, nors ir geri, susivie- 
nyjimai pasidaro krislu akyje 
nekurie ponu, kurie savo 
kersztus ir neapkenti mus pa
veldi net kelintai pakalenijai: 
ir dėlto tai, ko tėvai isz neži
nos neapkentė, sziądien ir mu
su dienu lietuvis, nedelko kito, 
kai Į) tik dėlto, kad jis girdėjo, 
jog vienas ar kitas, penesnis 

ivoje ir Amerikoje, 
ant masonu. Jeigu 

masonu, tai tu
Knights of La

is ir nihilistus 
jie rūpinasi apie 
)lu ir biednioku. 

Ale katras iszmintingas J)ie- 
dniokas iszdrys plūsti ant savo 
vienintelu užstavinetoju ?!

Sakysi, skaitytojau, kam ta

pasielgimus, tavęs m 
t i kaipo Masono, o ii 
be“, kuri tavo rasztus priima, i 
jau bene tape inasoniszka! ?

Asz tai iszgirdęs pamisly- j 
jau; pamislyjęs savo draugo 
nemasoniszko paklausiau: 
Broli, ar tu tikrai žinai, kas 
tai yra masonas?

Czion draugas manę eme 
visaip vadinti-ir socijalistu, ir 
nihilistu, ir bedieviu, ir, ant ga
lo, vėl masonu . Pamatęs, jog 
musu paszneka eina karsztyn, 
asz tą gerą draugą pasitrau
kiau i paszali, ir mudu ilgai 
utaravova, ko suimtinas miš
ių žiupsnys buvo toks:

Masonai yra tai žmones, ku
riuos anglai vadina Free Ma
sons, o vokiecziai Freimaurer; 
tie žmones turi savo draugys- 

iadą-cd daugumas tu c O i o
susideda isz muloriu, 

ininkp, tai juos ir vadina
(angliszkai mason - 
s). Valniejie mū
ra tai žmones, kurie 
alnybes del tos sza-

deljku, kuriu jie nesuprant



Vienybe
tiek t roto paneszti, o tab j au
siai negarbe buyo didele aky
se „bossu“, kad jįe pas juos 
vėl turėjo gryžti i darbą. Ir 
reikia jiik bile ką apterszti; 
kur žydas nusikratys nuo grie- 
ku be ožio! Ir rado lietuviai 
oži! O tai gyveno ten vienas 
lietuvis, kuris nepatiko to
kiems tuomet didikams, kaip 
Kavalauckams; ir kada tie 
eme kaltinti visamkame tą 
žmogų, tai ir darbininkai, nors 
patys žinodami, jog jo kalczia 

■fezion jokia negalėjo Jbuti, lie
žuvius ant Įfriekato nesze i 
kalvę paploninti, idant tik 
mokėtu bjauresni ai paplau- 
kszti, prisigerindami „bos- 
sams“; Na, gal Muravjovas 
ir atspėjo, kad kaip kur lietu
viu būdas yra ,,menkas“. — 
Kitas paveikslas tegul .bus 
paimtas isz buvusio „Susivie- 
nyjimo V. L. A.“. Nors tos 
i red nes norai buvo geriausi ir 
nors viskas buvo daroma tik
tai aiszkiai su visuomenes pa
tarme del naudos lietuviu, 
vienok užteko neiszmaniu 
kurstytoju, prie kuriu prisidė
jo ir tokie ponai, kaip buvęsis 
Ką. Varnagiris et tntti (plau
ta, idant atgrasinti lietuvius 
nuo gero užmanymo, kas isz 
dideles dalies prisidėjo prie 
karcziu apgarsinimu „L. Bal
se“ dalykuose tikejimiszkos 
pakreipus. Puolė „Susivie- 
nyjimas“, nors sziądien, kaip 
man teko daugiur girdėti, dar 
nevienas ji apgailistauja - ale 
jau po laikui! — Dar vieną 
paveikslą pridėsiu. ? Su djdfe- 
lu trusu ir su geromi viltymis 
buvo įrengtas ,,lietuviu sądar
bystos k romas“ Szenandoryję. 
Iredne neiszpasakomos vertes 
gyvenime lietuviu; vienok ne
patiko pilvūzams ir „obivate- 
Janis“. Pasįliejo- alutis kar- 
cziamose, pkskilbo netikusios 
pasznabždos pakampiuose,, ir 
tuojau vieni, ant skolos iszem’ę 
pirkinius, skelės nemokėjo; 
kiti vėl isz pavydo kitą, 
„prieszingą“ kromą įtaise; 
treti tyczia samdo tokiįfc, ku

nežino, ir savo pramanytiems 
iszmislams priduoda paker
pti ngą bei skaugu ženklinimą. 
-La bj ausiai musu pu i koriai, 
užriestuosiai, papokszpilviai ir 
tolygus subjektai mėgsta ki
tus apmėtyti vardais, kurie, 
jiems patiems nesuprantami, 
rodosi baisus esą lyg d|d vai
ku bubai ar baubai.. <. O

* • į •

apjuok ingo vardo lietuvis la- 
bjaus bijosi nei žydas kry
žiaus! Jis už viską atsileis, 
bile ji „džentelmenu“ pava
dini ir pagirsi.

Naje, tas gyrimas ir gyri
mas! yra labai akyvas dalykas 
lietuviu tarpe; nėra beveik 
galima rasti lietuvio, kurs ne
mėgtu pasigirti, arba kuriam 
butu nemalonu, girdint, kad 
ji kas giria. Ir taip regisi: 
yra pradedant nuo musu kil
tųjų vyru, pasiekiant pygnie-^ 
jus ant d vases, \ir tai patemy- 
tinai labjaus, kuomi žianiiaus 
žengi nuo augsztybiu (asz 
ezion apie dvasiszkus prakil
numus utariu) Tinkon žiamy- 
bin.

Kitas taip pat ženklyvas 
dalykas *yra tirp lietuviu — 
tai j u kersztavimas. Užgau
tas lietuvis nepfflnirsz, kad ir 
menkos, skriaudos per ilgus 
metus, ir prie progos atsigerbs. 
Ale neretai nereikia nei užga- 
vimo. Ik valei yba, jeigu 
koks draugas prie ataus stiklo 
ar prie kazyru stale]o pasz- 
nabždejo, kad tas ar kitas, y?a 
negeras arba kad toki ar kito
kį žmogų reikia muszti, tai 
jau girdintysis brolis ir trink
si bei sugniaužia kumsczią 
ant persekiojimo tariamo 
prieszgynio. Tokiu paveikslu 
buvo daug. New Yorke Iželis 
metus atgal kriaucziai lAivo 
pasidarę (taip kaip . masonai) 
savo uniją, o ant galo nekurie 
susitarę sustojo, i draugę, ir 
eme ant savęs dirbti. Tokiu ko 
operacijų ir sziądžien yra ke
letas Baltimoreje. Tacziau 
New Yorke veikiai draugai 

.susipyko savo tarpe, iszsidras- 
ke, ir nek oriems teko sziek- 

rie iszenię dikcziai isz k romo, • * nusigabenę pasijuoktu isz są- 
darbininku ir tt. Pakako 
liežuvi avi m u, idant nužudyti 
tą gerą užvedimą. Tie, kurie 
gelbėję buvo tą kromą įtaisy
ti, atsiradus naminiams nesu
tikimams, .turėjo atsitrajikti 
nuo kromo, ir tokiose iszlygO' 
se nebuvo kas butu lietuviu 
gerą tvarinį iszgelbeti galėjęs 
-nuo prapuolenes. 0>iwpase-
kmei atsirandant, ėjo didyn 
pykestis j r sądarbin|inku savo 
tarpe, ir kerptai kilo; o kilo 
vėl labjąusiai ant tu, kurie 
toki kromą buvo užmanę. Ir 
sziądien, parėjus jau metui 
nuo uždarymo to kromo, var
giai raštuosi lietuvis Szenan o
dory j e, kuris prigulėjo prie 
sądarbystos, o kuris nekęrsz- 
tautu — ne ant tu, ką paardė

: reikalus (vieni per tai, kad 
i skolos nemokėjo, kiti per tai, 
kad visokias blevyzgas plati
no, treti, k inde papirkinėjo 
žmones, idant t’Jurzid daug pir 
kiniu paėmę nem )ketu ir ttv), 
o tai buvo tokiu labai daug; 
ale ant tu, kurie gero lietu
vystei velydami stengėsi misli 
sądarbystos igrtivinti tarp isz- 
eiviu lietuviu. Nedyvas už 
tali,, kad ant1 tolesnio laiko 
sunku Imtu ką nors pradėti 
taąp lietuviu ant pamato'są- 
darbystos; kožiias ^rankas kra
to iszgirdęs, nors neapsižiure- 
dantas delko taip daro, ir ne- 
apmislydamas, kame isz tiesu 

įlindo priežastis uepąsekmes.
Negalėdamas lietuvis kam at- 
kerszyti tiesiu kėlu, graibstosi 
prie pasalu, ii Vlaiig atsitikimu 

■ galeeziau ezion papasakoti, 
bet pakaks vieno, pusėtinai
įstabaus. Viename meste ap
sigyvenus »man paežiam, lietu
viu nekurie ponai krupterejo, 
ir tai ląbjausiai dėlto, kam 
asz jaunuomenę ned< Idieniais 
mokinau. Isz pradžios man 
'tykiai sėdint’ jiiokavojo isz 
manęs, kad asz nuletęs apsi 
ginti negalėdamas nuo apter- 
szu, kokiu, mat, tie vyrai ne
sigailėjo, ale veikiai — man

nesirūpinant apie blevyzgas - 
kilo tarp lietuviu subruzdys, 
ir juokai jū pavirto i barnis, 
keiksmus ii: kersztus; delko ir 
kaip — sziądien negalų apsa
kyti, padarysiu tai kitąsyk 
prie progos — dabar tik pa
kaks to, kad ,,6bi vatelams“ 
nepatiko kam jautresni už 
juos lietuviai turi (langiaus už 
juos, persenej usius d r perm- 
gūsius. Renoviszkupse prieta
ruose, (langiaus žinoti ir isz- 
manyti gyveniniiszkiiose reika
luose. Kaip pasigelbeti? Bru 
džiaiisioinis apterszonds nesid
rovėjo naudotiesi; bet tai negel 
bėjo. Kas tik kur negero ką pa
dare, ant mano galvos tai parė
kavo. 'Negalia to viso. Draugus 
mano erne raginti, apskelbti 
ir tt., bet ir tas negelbėjo, nesą 
palengva eme iszsiaiszkinti 
teisybe, ir patys aklai jau eme 
matyti, jog skriaudą daro jie 
sav ir man, o ne asz jiems. 
Aptilo ant galo užpuldinėji
mai, ir tik geram sutikimui 
parėjus bus galima lietuvystes 
reikalus pastumti prieszakyn 
su pasekme. . • ’’

Lietuviai ilgus amžius par- 
gyvenę baudžiavose, po vada 
ponu, sziądien dar nemoka 
veikti, kaip pritinka žmonėms, 
sa’vaimi: kaip kūdikis.isz vys
tyklu iszejęs ima roplineti, 
taip pat ir lietuviai iszsisukę 
nuo baudžiavų dar tiktai ką 
pataiko kudikiszkus gyvenimo 
darbus del savęs atlikti, nežiū
rint ant to, kad daugelis aiig- 
sztai neszasi. Sziaip, kur lie
tuvis rąndasi po jungu, jis vi
sur pėlno gyrių. Maskolaus 
armijoje ar reikia geresniu 
Žalnierių kaip lietuviai? man 
teko nuo maskoliszku apicie- 
riu girdėti, kad tiirkiszkoje 
vainoję (1877-79 m.) lietu
viai visur atsižymėjo.- Juk 
Maskolijoje neveltuo yra net 
gvardiszkas pulkas lietuviu! 
O Vokietija nemažinus gėrisi 
lietuviu drąsa, įstanga ir tri- 
vone metuose vainos: su Aus
trija 186G m. ir su pranpuzais 
1870-71 nb Jietuviii ulonu



Lietuvniku
pulkas Tilžėje gerą vardą pel
ne, 6 ir sziaip lietuviai visur 
atsiženklino! Juk lietuviai, 
kaip! p. Satiervein tvirtina, 
gelbėjo ir vokiszką karalystę 
ikurti, gelbėdami vokiecziams 
muszyję prie Turino miesto | 
1700 m.! Tfti gi, del svetimu 
tautu lietuviai tarnauja iszti- 
kimai, kaip bernai del uktvę- 
rio; bet patys savo lietuviszką 
ūkę vesti taip kaip veda; 
Vokiecziai ar maskolai savas,! 
lietuviai dar neiszlnoko. Ne- ' 
dyvaš yra,, nesą neseniai jun
gas baudžiava nuo lietuviszko 
sprando nupuolė. Ponai-gi ir 
dalis kuningu nesirūpino apie 
lietuvystes reikalus. O sziaip 
mokintu lietuviu, kurie kėlus, 
savo brolams parodo, yra ne- 
daug, ir dar neretai žmones 
tuos paežius ' bėrei kalo bege- ■ 
diszkai terszia ir iszlygas gy
venimo jiems sunkina ažuot 
ką turėtu palengvinti, idant | 
turėti isztikimus vadovus vi- 1 
šokiuose savo gyvenimo pri
tikimuose. Kur-gi rasime ant 
to viso gydyklą,? Moksle,' 
vien intel ai moksle! Ir tai i 
moksle, ne tokiame, kurs tik 
ant lupu pasilieka, ale moks i 
le, kurs pabudinęs protą pa- ' 
tobulina ir suszvėluTna szirdi. 
O toki mokslą įgyti kožnas 
gali tiktai savo kalboje! už 
tai mums reikia sįvo mokslu 
kningu, savo lietuviszku mo
kslai ni u, lietuviszku kningynu 
(biblijoteku) ir mūzoj u, o 
taip-gi, reikia ir draugyseziu 
del paplatinimo mokslo žino- 
nyse, szventadieniszku pranė- 
szi m u ir tt. Tai-gi, brolai 
lietuviai, del jusu paežiu nau
dos daromi yra tokie susirin
kimai su praneszimais, kaip ly
ginai ir jums ant naudos isz- 
ęituj visokios i red nes, kurios 
stengiasi szviesą platinti: ką 
nereikalingai ant veju iszlei- 
džiame savo skatikais, megin-> 
kiame i tą vietą juos apversti 
'ant apsiszvie.timo^ ir ant palai
kymo bei pagaminimo lietu- 
viszko mokslo!

77 a i su s is />(f rzdoez i us.

Isz Wiszkii ffirra WMb
Isz Cleoelando, Ohio, raszo 

man vienas geras lietuvis szi- 
taip: „Czion gyvenantieje lie
tuviai visi yra darbininkais, o 
prie tam ir nėra mokslingos- 
niu, kurie galėtu pasirūpinti 
apie lietuvystes reikalus. 
Priesz tris metus ezion buvo 
tiktai 30 lietuviu, kurie visi 
susirasze i draugystę vardan 
szv-. Jurgio. Nuo to laiko 
s kaiti u s lietuviu mieste pasi- 
daugimo iki 200, bet drau
gyste nepasididino ,nei vienu 
sąnariu. Tiejie du szi nitai 
mažne .visi yra -suvažiavę isz 
įvairiu angliniu apigardu. 
Regisi ir lietuviams pradės i- 
karsti angliniai suodžiai. — 
Kai]) kituose miestuose, taip ir 
ezion, lietuviai nuo lenku pra
deda atsikratyti; geriausiai tą 
parodo, kad lietuviszkoji drau
gyste pasikvietė lietuvi ku- 
n ingą (Valaiti isz Detroit 
Mieli., kurs neperseniai 
dar likosi iszvęsdintas) del 
klausymo velyku spaviedes 
ne i lenku bažnyczią, bet i vo- 
kiecziu. — Vieną tiktai blo
gą paproti galima užtėmy ti 
tarpe lietuviu, ir tai ne mažą, 
kadągi didesne dalis isz ženotu- 
j u yra apsivedę su lenkėmis. • 
Taip gi peiktini yra lietuviai 
ir užtai, kad nestoja i susi vie- 
nyjimą darbininku, bet prie- 
szingai dar ir kitus padrau- 
džia, kurie dar ir abejotų isi 
raszyti. Tai gi sunku tokius 
lietuvius prikalbinti ant gy
nimo ir lietuviszku reikalu“...

A isz. k u yra, kad daugiur 
dar lietuviai snaudžia ir nesu
pranta reikalingumo szviesos 
ir vienyjimosi, bet auszta jau 
i r’del lietuviu auszra, blaszko- 
si rukaVtamsybes, ir nors po 
daug metu bene sulauksime 
szviesybes, kuri apvaldys su
pratimus žmonių ir ves musu 
tautą i laimingesnę ateitę. O 
kad tai greieziauš i vyktų.

Lietuvos Mįfletojas.
— dvi 1 be r tono ,, L i et u v i sz k a 

Draugyste“ broliszkos pagel- 

bos, ant metinio susirinkimo, 
laikyto 25 dieną gegužes, isz- 
rinko sekanezius draugus i 
komitetą:
F. Opolskis - prezidentas 
J. Lukoszevyczius vice-prezid. 
V. Lukoszevyczius sekretorius

J. Kotkis •' apiekunai
K. Stoczkus į kasos.

Margumynai.
— P a dali ni mus A fr i kos. 

Stengimasis Europos valstijų 
užgrobti sau kuomi daugiau- 
šiai žiauriu Afrikoje atmena 
mums operaciją Anglijos, 
U landi jos, Prancūzijos, Szpa- 
nijls ir Portugalijos 16-e ir 
17-e szimtmecziuose, kada to
sios valstijos dalinosi tarp sa
vęs sziaurinę ir pietinę Ame 
riką.

P ro v i n ei j os, guliu cz i os 
sziaurineje, rytinėje ir vakari
nėje pamarese Afrikos, tape 
jau užimtos, tuomi tarpu isz 
pietų puses Anglija nusiyrė 
beveik jau iki ekvatoriui. Vi
durys Afrikos, i pietus nuo 
Aigipto ir pustynes Sacharos 
net iki ažeru Tanganyika ir 
Nyassa, pasilieka neapimtu ir 
už tą turtingą plotą augsz- 
cziaus minėtos valstijos prade
da tarp .savęs jau tąsytiesi; be 
abejones prie tu tąsyniu para
gino jas dyvinas apraszymas 
Stanley‘o, kuris pasakoja i£pie 
neiszsememus turtus gumos, 
szlapiu (sloniu) ilcziy, vaisiu 
ir kitu produktu, lygiu budu 
apie. nesvietiszką vaisingu
mą žiames.

A ugi isz kos eks ped i ei j os pa- 
siekę yra jau rytini krantą 
ažero Victoria Nyanza, pasta
te stotos ir padare sątaikmę 
su karai u m i Mwanga, pagal 
kurią nemieruotinas plotas 
Uganda, randasi po protekto- 
ryste angįiszkosios “Ryt— Af- 
rikiszkes Kompanijos“. .Emin 
Pasza sugryžo i savo seną pro
vinciją, kaipo reprezentantas 
vokiecziu, su didelu skaitin
iui žmonių ir nenorės antru

atveju būti iszgelbetu. Tuo 
m i tarpu' vokiecziai reikalau
ja, idant upe Nil, i sziaurę 
nuo ažero Victoria, butu ru- 
bežiumi tarp vokiszkos ir ang- 
liszkos teritorijų, ir veda to
lyn derybas su Belgija, idant 
toji jiems pavestu sklypą ('on- 
go. Portugalija ir Prancū
zija taipogi lenda vis gilyn; 
pirmutine pietvakarinėje Af
rikoje, o antroji ant kranto 
augsztu tinęs (ruineijos ir pro
vincijose, kur teka upe Niger.

1 vyksianezioji sątaikmę pri
gulės nuo nuvedimo gelžkelo 
i viduri Afrikos, ir szitame 
dalyke, reikia pri pažinti, 
Anglija ir Vokietija nepap
rastą parodo energiją. Ang
lija nuvarė savo liniją net iki 
Berber1 ui, augsztutiniame Ai- 
gipte, nori nuvesti dabar ge
ležinkeli i Khartum‘ą ir isz- 
siuntė jau reles ir medegą del 
geležinkelo, turesianezio su
vienyti ažerą Victoria su di- 
džmariu. Kuomet tie, gele- 
žinkelai taps atverti, teritori
jos taps tuojaus padalintos ir 
apgyvendintos, ir ,.juodasis“ 
pasvietis su jo pasakiszkais 
turtais liks atvertu del preky
bos ir civilizacijos.

— Ci rilizuriju Peru žiu- 
meje (Piet. Amerika) prasidė
jo vienkart su Mexikos, be
veik 500 metu priesz atplau
kimą Columbo. Manio, pirmu
tinis Peruvijos karalus Inkų 
eiles, įsteigęs valstiją ant tvir
to pamato. Jis suriszo szali 
tiesiais vieszkelais, dažnai 100>
mylų>ilgumo. Pakele.se tape 
pastatyti namai del pailsiu ir 
pasilinksminojimo. | Lauki
ninkyste buvo labai prižiuro- 
ma, ir, isz priežasties mažai 
lytaus toje žiameje, laukai ta
pe užvandeniuojami kanalais 
nuo u pi u ir ažeru atvestais. 
Žmones augino sorus, bulves 
ir bovelną, ir vede pusėtinai 
placzią prekybą.

Tikejimiszkas pobūdis se
no viszku peruviecziu yra la
bai akyvas. Jie buvo nepa- 
lygintinai augszcziaus iszple-

Pakele.se
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M. Barkauskas
15. Placid Place

. S. 2 nd st 
Philadelphia Pa.

A, Silk Sag. Ilarba
A. S/^turys Freeland
A. Ąkramovicze „
J. Maleski Des Moines
V. Daukszys Mahanoy Plane
S. Sabalevicze New York

Užmokėjo ffi Laikrasztj
„VIEN Y B E LIET U V NIK U ’ ’

Ji. as pareik'atiaiis taikijiszczio 
Vienybes Lietuvniku 

O ne atsius pinigui norint už 
pusę metu, bus vienas numerrts 
nusiustas ant pažiūros, 
giaus ne; tas dalykas y 
kalingas del pared ko.

Kaipo vyras su paczia ir priža
dame mylėti ir guodoti vienas 
kitą per visą gyvastį, jeigu 
tai bus galima.“ Szitokie szlu- 
bai jau tik. Amerikoje Ai Ii 
nusiduoti. Neveltuo America 
vadinasi „free ccntry“.

Kas raszys in musu Redystę 
su kokiu reikalu, o norės kad jam 
butu atraszyta, tegul atsiunczia mar
kę pacztavą už docentus.

Szpakewicze.
Grand Rapids Mich. Matijosziu 

Bagdonawicze.
Mahanoy city.: Juozas Milano*

Milaucko Krome parsiduoda szip- 
kortes ant jreriausiu ir drucziausiu 
akrutu pigiau ne kaip kitur.Pajieszkau savo* 

Kotrynos Raubukes, 
metu Amerikoje esti 
tini kartą gyveno Balti more j < 
pas kuningo broli. Atsiran 
da del jos didele laime— te 
gul tuoj aus atsiszaukia- po ad 
ręsti: v

Jonas Patrzykowski 
„Kosciuszko Hotel”

Užpraszau brolius lietuvius neuž- 
mirszti užeiti pas įminę. Rasite pas 
manę meilingą priėmimą. Vynai, 
likieriai, alus, cigarai ir užkandžiai 
visada pas manę kuo no geriausi.
/J N. ('anai >S7r., WILKES-BABRE, 
PricHZ L. V. goležiokiJdvari.

Kas reikalaujate piningu siustie i 
žmarę tiesiog i namus, dftsižinokit 
irma pas 3/1LAUCA/[.

Tekle Szukiavycziene 
jieszko savo vyro Prano 
kiavycziaus; ji atvažiavo 
seniai isz Lietu vos 
surasti jo. Praszo 
;po adresu:

Ant Ražutis 211 Grand st 
New York City 

drauges 
kuri d v 
; pasku

Kas užmokiejo už • „Vienybę I 
turniku o ne buvo p’akvytavotą, 
gul atsiszaukia in musu Redystę.

toti szitame dalyke, ne kad 
kiti pietiniai kaimynai, nesą 
peruviecziai turėjo augsz- 
cziausią itikejimą i asabišzką 
Dievą, sutvertoją saules ir visu 
dangiszku gumulu. Žmogisz 
kos aukos Buvo nežinomos ir 
žmogedysta niekur neranda-, 
ma. Raszymas jeroglyfais 
buvo labai placziai vartoja
mas. Peruviecziai turėjo pla
čiai iszpletotą poeziją ir szią- 
dien turime 40 ar 50 iszl i k il
siųjų dainų.

— Profesorius

Amerikoje ir Piet. Afrikoje)- 
L5.000.000.

Nauja inada szlul>o II. F. 
Ebert ir Nellie J. Lemont, 
abudu turinti po 50 metu am
žiaus, sudėjo neseniai pas re
korderi mieste San Francisco 
sekanti navatną ^kontraktą: 
„Kadągi mudu, II. F. 
įr Nellie J. Lemout, 
žystam nuoamžinias 
gamtos ir sutuoktuves 
kuojame už n eisz vengtiną vie- 
nyjimąsi lyczią, lygiu Budu ir 
gamtiszką lygybę moteriszkes, 
kuri ant szitos planetos atsi
rado tokiu pat budu, kaip ir 
vyriszkis, o nė taip kaip bibl- 
Ii ja mums pasakoja, ir kadą
gi netiktame nei i krikszczio- 
niszkąji Dievą, neri kitus die 
•vus, duodame žinoti visiems, 
jogei szituomi susivienyįame

Mahanoy Plane 
kawicze.

Nantiodke, Pa. 
kewicze.

Pittston, Pa.: And
Shenandoah, Pa.: Kazijnieriu Ra 

dzewieziu.
Shenandoah, Pa.: Joną
Waterburio, Con.: J. Danisewiczo 
Scranton, Pa.: J. Bajorajti.
Wilkes - Barre, Pa.: J. Czornika 
Pittsburg, Pa.: Wincenta Rudžiu 
Boston Mass. Fr. Kawalaucka.

Rudolfas 
Falb,.žinomasis Austrijos me
teoro! ogistas, pranaszauja di
deli žiames drebėjimą .Euro; 
poje ant 17 d. szio menesio, 
Falb nesyki .yra jau ispejęs 
tokius dalykus.

— Vieninteles vietos ant 
ž’ames, kur moteriszke turi 
tokias pat tiesas, kaip vyras, 
yra sala Islandija ir SalaZniD" 
gaus (Isle of Man). Ant szitu 
salų randasi pilna lygybe ly- 
ežiu. . '

i

— Skditjingumas tautu. 
Mongolu skaitosi ant svieto 
630.000.000; arijonu 545.000- 
000, Negru 150.000.000, se- 
mitiszku žmonių 65.000.000; 
malayjiszkių ir polyneziecziu

Katras Nori Užs'iraszyt

„VIENYBE LIETUVNIKU”
Ir siųst pinigus už ję, tegu 

eina pas:
Baltimore,

Zelegiri.
Jersey City

Pajieszkojimai.
• Brolis ir sesuo Jurgio Maut- 

vilo, isz Marijampolės para
pijos, neseniai atvažiavę1 pa- 
jieszko jo. Jis pats, arba kas 
kitas tegul duoda žinę po/ad
resu :

PARMOS HOFA PARKE!
J. J. JEIqF, kolonizatorius isz Milwaukee, apvažineja visus miestus 

Pennsylvanijos ir New Yorko valstijų, o gryž< lamas namon apsistos neku
rtuose miestuose; kas uores pirkti farinas, ‘visada ras jo vietininką namieje, 
kuris meilingai kožną syki nuvažiuos parodyti laukus. Ant 4 d. Liepos 
bus excursija, bet kadągi per daug atsiszaukia, tai gerinus yra atvažiuoti 
ankseziaus

Katrie nori asabiszkai 
ir prjduuda savo adresus, 
ar jau neturime gatavu farmu, atsuk 
rius, kurie ant tu pėdu viską pad 
ros ir 
giro'i 
Gera žiame 
szimtu

Salunas
Lietuviai eikite pas savą. Laikau 

saloną, kuriame gausite, iszsigerti 
szalto alaus, visokiu gėry m u užsirū
kysite skanu cigarą.

Pranas Pakolka, 
6127 Main Str., ASHJJIY, PA-

l manim szneketi, tegul tik paraszo i oflice’ą 
tokius aplankysiu. Dažnai ateina klausymai 

ome, jogei turime, nes laikome meisto- 
kurie ant tu pėdu viską padaro. 40 akru farma t. y. su 35 akrais gi-
5 lauko ir namais kašztuoja $500 - C00 700. 40 akru, visa po

$100 — 500. Mos patys viską pabudavojatno už pigiausias prekes, 
rios, vanduo,’turgaviete ir bažnyczia. - Turime .žilimes del 

rejzul visi traukia i Pulaski. Raszykite pas j

Pajieizl^iu savo brolo, An
tano Barkausko, paeinąnczio 
isz Kauno redybos, Raseinių 
pav. Girkalnes parapijos, Ru

in etai kaip 
buvo 
teikti
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Baisingas kersztas.
(Kazokiszka apysaka N. G-ogofo).

Žiaurus raganius; durna juoda, kaip naktis, pas ji gal
voje; isz viso tikt dienų liekasi gyvęti jam, o ant rytojaus rei
kės atsisveikinti su svietu: ant rytojaus laukia ji kora. Ne 
visai lengva kora ji laukia: tai dar bus mylista, kada iszvirs 
ji gyvų katile, arba nulups nuo jo^griesznų kaili. Žiaurus 
raganius, nuleido galvų; rasi jis jau metavojasi priesz myrio 
adynų; tikt ne tokie griekai jo, kad Dievas atleistu. • Vir
ažui priesz ji augsztas langelis, iszpinta^ geležinėmis lazdomis. 
Žvangindamas pancziais pakilo jis prie lango, ar nepraeis jo 
duktė. Ji minkszta, nerustinga, kaip avele, ar nesusimyles 
ant tėvo. . . Vienok nieko nematyti; žiamai diiekiasi kelas; 
juomi niekas m1,i na: žiamiaus skriedžia Dniepras; jam niekas 
negalvojo: jis sau riaumoja, ir nobodu klausyti kaliniui vie
nodu jo užinų.

— Ana, kas pasirodė ant kelo — tai kazokas! Ir sunkiai 
atsiduso kalinys; vėl visur tuszczia; sztai kas isz tolo nusilei
džia. . . plevėsuoja žabis Inmtuszas. . . mirga ant galvos au
ksine kepure.. . Tai ji! Dar arcziaus prisispaudė jis prie lan
go. Sztai jau prisiartina... /

— Katre! dukrele! susimylekie!. .
Ji nebyle, ji nenori girdėti, ji nei akies neužmetė ant ka

lėjimo, ir jau praėjo, jau isznyko. Tuszczia visame' sviete; 
nobodžiai oszia Dniepras; nuludimas gula ant szirdies; bet 
ar pažysta tų nuludimų raganius?

Diena artinasi vakarop. Jau saule leidžiasi; jau nė
ra jos; jau ir vakaras; vešu; kur — tai baubia jautis; isz kas- 
žiu kur atlekia garsai; tur but kur žmones isz darbo gryžta ir 
linksminasi; ant Dniepro szvaistosi luotas... kam galvoje 
raganius? Sublizgėjo ant dangaus sidabrinis pjautuvas; kas- 
žin kas eina isz prieszingos puses kėlu; sunku pažinti tamsoje; 

’ tai Katrei gryžta.
Dukrele, del Dievo szvento! ir nožmi vilkucziai ned

raskys savo motynos, — duktė, nors žvilgterėk ant nusidėju
sio savo tėvo!

.Ji neklauso ir eina.
— Duktė, del nelaimingos motynos!..
Ji sustojo.
— Ateik priimti paskutini mano žodi!
— Kam tu szaiiki manę, Dievo iszsižadejeli? Nevadyk 

manę duktere! Tarp mudviejų nėra jokios giminystes. Ko tu 
reikalauji nuo manęs delei mano nelaimingosios motynos?

— Katre, mano galas arti: — asz žinau, tavo vyras manę 
nori pririszti prie kumeles uodegos ir paleisti i laukus, o gal 
dar baisingiasnių iszras korų. . .

— Argi yra ant svieto kora, lygi tavo griekams! Lauk- 
kie jos: niekas nemaldaus'už tavę.

— Katre! mane ne kora baugina, ale kanezios ant ano 
svieto. . . Tų nekalta, Katriute, duszia tavo lakstys po rojų, 
aplink Dievų; o dusziauszsižadejelo tavo tėvo degs amžinoje 
ugnyje, ir niekados neužges toji ugnis: vis karszcziaus ir kar
szcziaus ji degs; nei lųszo rasos niekas nenukrės, nei vejalis 
nepustels. . .

— Szitų bausmę asz neturiu galybes nukreipti, isztare 
Katarina a.ts i gry ž u s i,

— Katre, palauk! dar vienų tik žodi: tu gali iszgelbeti 
mano duszių; tu dar to nežinai, kaip geras ir mielaszirdingas 
yra Dievas. Ar girdėjai tu kų apie apasztalų Povylų, kokis 
jis buvo griekininkas, ale paskui metavojosi ir liko szventu.

— Kų asz gaili padaryti, idant iszgelbeti tavo duszių? 
isztare Katarina: —ar-gi man,'silpnai moteriszkei apie tai 
misly ti ?

— Jeigu man pasisektu iszerti isz czion, asz' viskų pa- 
meseziau; metavosiu: nueisiu i pakrantes, apsivilksiu asztre 
aszutine, dienų ir nakti melsiu Dievų; ne tikt baduosiu, žu-' 
vies neimsiu i burnų! nepasitiesiu drapanų, kada gulsiu mie
goti! ir vis melsiuosi, ir melsiuosi! Ir kuomet nenuims nuo 
manęs mielaszirdyste Dievo nors szimtdales mano nusidėjimu, 
isikasiu iki kaklui žiameje, arba užsimurinsiu i akmeninę sie
nų; neimsiu nei maisto, nei gėrimo, ir numirsiu; o visų turtų 
iszdalysiu elgetoms, idant ketu resdesz i uitis dienu ir naktų 
mdlstusi už mano duszių.

Užsimislyjo Katarina. „Nors asz atidarysiu, vienok ne- 
atrakinti man tavo paneziu.“

— Asz nesibijau paneziu, pradėjo jis: — tu mislyji jie 
surakino mano rankas ir kojas? Ne; asz užleidau jiems ant 
akiu miglas, ir vietoje rankos pakiszau sausų medi; matai, 
asz, žiūrėk: ant manęs nėra dabar nei vieno panezio! isztare 
jis iszeidamas ant vidurio: — asz nei sienų szitu nebijocziatl 
ii1 iszlyscziau perdem, vienok vyras tavo nei nežino, kokios tai 
sienos: jas state szventasis pustei ui n kas, ir jokia pragaro ga
lybe negali iszvesti isz czion kalini, neatrakinusi tuomi paežiu# 
raktu, kuriuomi užrakydavo szventasis savo kamarų. .To^ių - 
pat kamarų iszsikasiu ir asz sau, balsingiausias griebininkas, 
kada pasijusiu ant vales.

-Girdėk: asz iszleisiu tavę; bet jeigu tu manę pri- 
gausi? isztare Katarina, sustojusi prie duriu;— ir vietoje 
metavojimosi busi vėl velnio brolu?

— Ne, Katriute, man jau neilgai liko gyvęti; arti ir be 
koros mano galas. Ar-gi tu gali mislyti, kad asz pasiduosiu 
ant nepabaigtu kaneziu?

Spyna sužvangėjo. — Likkies sveika: saugok tavę, 
Dieve mielaszirdingasis, vaikeli mano! isztare raganius pabu- 
cziavęs jų.

— Nesilytek manęs, baisusis- griekininke; szalin grai • 
cziaus!.. kalbėjo Katre.___

Vienok jo jau nebuvo.
— „Asz paleidau ji,“ — isztare ji, iszsigandusi ir bai

mingai apžiūrinėdama sienas: ,,kų asz pasakysiu vyrui? Asz 
prapuolau, man gyvai dar reikia pasikasti i kapų!“ ir raudo
dama, parpuolė ant to kelmo, kur sėdėjo raganius. „Vienok 
iszgelbėjau duszių,“ isztare ji tykiai: „asz padariau Dievo 
darbų; ale vyras mano. . . pirmų syki ji apgavau. O, . kaip 
baisu, kaip asz galėsiu jam kalbėti netiesų! Kas cziotų ateina! 
tai jis! vyras!“ suriko ji baisiai ir be žado krito ant žiames.

VII.
— Tai asz, mano dukrele! asz, mano szirdele! iszgirdo 

Katarina atsipeikėjusi ir iszvydo prieszais savęs senųjų tar
naitę. Pasilenkusi boba, rodosi, kų sznabždejo ir isztiesiusi 
ant jos savo iszdžiuvusių rankų, szlakste jų szaltu vandeniu.

— Kur asz esmi? sznekejo Katarina, atsistodama ir dai
rydamasi: — prieszai manęs oszia Dniepras, užpakalyje kal
nai. .. Kur tu manę nuvediai, boba?
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netycziomis prasitarė Katre ir

— Asz nenuvedžiau tavęs, asz Užvedžiau; isznesziau ant 
ranku savo isz troszkios kelnores: Užrakinau raktelu duris, i-

* * .t

dant negautum barti nuo pono Danylo.. > ‘ -
— Kįur-gi raktas? paklausė Katarina, pažiūrėdama ant 

savo juostos. —Asz jo.nematau. »
— Ji atsiriszo vyras tavo, pažiūrėti ant raganiaus, mano 

vaikeli. '•
— Pažiūrėt?. . Bobute, asz prapuolau! suriko Katarina.
— Tegul Dievas susimyli ant musu, mano vaikeli! Ty

lėk tikt, mano ponely te, niekas nieko nežinos!
— Jis pabėgo, prakeiktasis antikristas! Ar tu girdi,.Kat

re, jis pabpgo? keike ponas Dany fa, artydamasis prie paezios 
savo. Akys žėrėjo žaibais; kardas, skambėdamas, drebėjo 
prie jo szono. Apmirė pati.

— Ji turėjo.iszlaisti kas — nors mano* mylimasis, isztare 
' ji drebėdama. - ' . •

— Iszlaido, tavo’teisybe; ale iszlaido biesas. Pažiūrėk, 
vietoje jo, ręstas apkaltas pancziiiose. Padaryk gi Dievui 
taip, jogei velnias nesibijo kazokiszku nagu! Jeigu tik nuina- 
nycziau, kad kas — nors isz mano kazoku. . . tai ir koros 
del jo neiszrascziau!

kaulams’sįeroje/žiameleje, o dar sunkiaus bus dusziai
— Kę tu szneki, Danyla? ar gi ne 

musu, silpnu bobų? o dabar pats szneki, 
riszke; tau dar ilgai reikia gyvęfi.

* - Ne, Katrįute, prijauezia s$ii 
žiu kodėl ilgu tampa1 ant svieto; 
Och! pamenu, pamenu asz metus; jie daugiaus negryžsz! Jis 
dar gyvas buvo, garbe ir szlove musu kariaunos, senis Kona- 
szeviezius! Tarytum priesz savę regiu dabar kazokiszkas gli-f 
tas!.Buvo tai auksines gadynes, Katriut! Senasis getmonas sė
dėjo ant kasztono — žirgo; blizgėjo rankoje špilka; szale va
dai; aplinkui judėjo raudonoji mare užporogiecziu ! Pradėjo 

įkalbėti getmonas — ir visi sustojo, tarytum ižiamę kojos sus
migo. Apsiverke senelis, kada enie minavoti mums pereitus 
darbus ir musztynes. Ach, jeigu tu žinotum, Katriut, kaip 
mes skerdemesi tuomet su turkais! Ant galvos mano liko po 
sziai dienai randas; keturios'kulkos perleke keturiose vietose 
per manę perdem, ir nei viena žaizda nesugyjo visiszkęi. 
Kiek mes tada laimėjome aukso!’brangiuosius akmenius ke- 

‘purėmis samstė kazokai, kokius arklus, Katre, kad tu žino
tum, kokius arklus mes tadaūiusiginem! Ach! nekariauti jau 
man taip! Rodosi ir nesenas, ir ant kinio mitras, o Kardas 
sprūsta isz rankos, gyyenu be darbo, ir pits neiszmiriau dul
ko gyvenu. Tvarkos nėra Ukrainoje: pulkauninkai ėdasi 
tarp'savęs, kaip szunias; nėr vyriasnes galvos ant visu; szlek- 
ta musu viskę perkeite ant lenkiszkos mid h, žydiji spindžia 
biednus žmones. O gadynes, gadynes! praeitos gady 
dingote jus, mano metelai? Begk, vaikuti, i kelnorę, 
mail puodę midaus L isęgersiu už pirmnykszczię laisvę 
reitus metus!

—- Kuomi pavytosite sveczius, pon? Per pievas 
lenkai! -- isztare, iejęs i vidų, Stepas.

Žinau, ko eina jie, isztare, Danyla, keldamasis is^ vio- 
--Balnokite, mano isztikimi tarnai, žirgus! kardus nuo- 

ponu rankoves ir hiandrauja, tarytum ponai. Loszia kortomis, gai! neužmirszkite pasiimti ir szviiiiniu kruopu: su garbe pri-

Bet nespėjo kazokai suszokti ant -žirgu ir užprovinti
s nuo

• iszsigandusi apsistojo.
—Jeigu tu tai padarytum, tai dauginus ne pati mano 

butum. Asz tada tavę užsiueziau i kailini iniiszę ir pas- 
kandycziau paeziame viduryje Dniepro!. . < ’

Kvapas užmirė Katarinos, ir jai rodėsi, kad plaukai pra
dėjo skirtiesi nuo jos galvos.

, VIII.
Prie parubežinio keld, kareziamoje, susirinko lenkai ir 

balsvoj a jau dvidieni. Kas tai nemažai visokios valkatos. 
Susivilko, matyti, ant kokio grobio: tūli ir muszkietas turi; 
barszkina pentinais; skambina kardais. Ponai linksminasi ir 
giriasi, talizyja apie negrrdetus daigtusf pravardžiuoja Ukra
inos žmones savę k lapais, ir pasididžiuojancziai sukina 
ir pasididžiuojancziai užrietę galvas virsti! ant suoltr. 
prastesni ir tarnai: užsikabinėjo užpakalyje nudriskusiu

daužo vienas kitę kažyromis per nosis; atsigabeno su. 
svetimu moterių; riksmas, pesztyhes!. . Bbnai siunta ir kreczia
szposus: griebia už barzdos žydę, mulavoja ant griesznos; muszkieta.% o jau lenkai, tarytum nukritę rudens laike 

t ir medžiu lapai; apgulė kalnę.
Nebuvo tokios gėdos ant Ukrainos.-

nuside- pažvelgdamas ant pilvotu ponu, pasididžiuojancziai

tkaktos jo krikszczioniszkę kryžių; szęudo i lobas paraku 
szokineja krokaviakę.

. žiames ir nuo totorių: matyli jau.DieVas paskyrė už i 
jimus kęsti toki gėdinimą! Girdėti tJrp visuotinos solomos, 
kad szneka nuo uždniepriszkio Danylos, nuo gražisios pa- 
ežios jo.,.. Ne ant gero susitelke szjtie vanagai!

Sėdi ponas Danyla^jižstaleje savo svetlyczioje, pasirėmęs 
ant alkūnes, ir mislyja. Sėdi ant suolelo pone Katarina ir 
niūniuoja 'dainę.

— Kas — tai nesmagu man, pacziut! Isztare ponas D i- 
nyla: — ir gatvę sopa, ir szirdi sopa; kaž-kas sunku man! 
matyt kur netolymais vaikszczioja giltine mano.

— „O, mano mielausias! priglausk prie manęs galvę • sa
vo! Kam tu dasileidi tokias misi fe,u pamislyjo Katre, 
nedryso isztarti. Kartu jai buvo, nusikaltusiai galvai, 
syti, vyro skundus.

— Klausyk, mano pacziut! isztare Danyla: nepamesk sū
naus, kuomet manęs neliks; neturėsi nuo Dievo laimes, jeigu 
pamesi ii, nei czion, nei aname sviete; sunku bus, pacziut mano 

i mano!
tu tycziodavaisu isz 

kaip silpna inote-

<1, czion yra šuo kuomi susiriamti! isztare Danyla, ‘ 
i vartau- 

!’ kar< 
kazo- 
musu

cziusiu ant arklu auksiniuose apdaruose. -— Matyt, dar 
tę prisieis mums pasisiausti ant garbes! Pasilinksmink j 
kiszka dusziale, paskutini syki! U lavone, vaikai, atėjo 
szvente!

Ir pasklido polkai nūs patieka, ir prasidėjo puota: 
tuoja kardai, dūzgia kulkos, žviangia ir spardosi žirgai- 
riksmo dingsta galva; nuo ruko temsta akys; viskas

szvy- 
• nuo 

s usimai- 
sze; bet kazokas suuodžia, kur savas, kur neprietelus; sudūz
gia kulka - krinta raitorius nuo žirgo; .szvysters kardas__
ritasi ant žiames galva, veblodaina liežiuviu Dievs žili- kokius 
žodžius.
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MILA UCKO KHOMAS vat- 

gomu tavom ir visokiu naminiu dai 
ktu randasi ant

No IOS ('enter at. iS/ienandooh.

Naudynga žinie
- PA'/i TA KT U W NIKU.

M. MOt'KIEWILZE, pargąbeno Ipz užmiiren 
wysokiu I.ietuwyszku knigu, kajpo taj: Hiato- 
lycznu, H <jkiniu, Mokslyazku, hii gražioms <laj- 
n ateinu o ir mt azwentajH ekajtimajfl, Mahla-kni- 
giti, o parduoda Hiivysaj už maža prekia. Kau 
noryt žinot knigu vardus ir ju prekių, rauzikit 
groinata ir indekit markia už du centdjV, ant tokio 
adrieo: /

Mr. M. J/ocZ/L
P. O. Box 54. Detroit^!ich.

Knigos pargabentos 
isz užmarės, o kuros 
randasy krautuweje 
knigu Juozapo Pauk- 
SZCZio, PLYMOUTH, PA.,

1. ) AUKSO ALTOIWS, arba 
SZALTINIS dangiszku skurliu 
nuo £2,25 et. iki £5,7)0 et.

2. ) SENAS ir naujos
AUKSO ALTORYS pu j ko j 
apdarytas.,.............................. £2,75 c.

. 3.) Toko jau kn. pratosniu 1 ' 
apdaru................................ £2. 25 c.

4.) GARBE D1EWUJ 
ant auksztibos pujkej apdarita 
su kabute.................................£2,oo
| 5.) Toko jau su prastesniu 
apdaru'. .  ............. .................£1, 65 c.

6;) SZALTINIS DIE-
W1SZKOS loskos arba wy liū
tinis AUKSO ALTO RUS 
pujkej apdarita su kabute £1, 50 c.

8. ) Pradžo mokslo arba
Elementorius lietuwysz.kas su 
gražejs skajtimajs tiktaj už. .<>25 c.

9. ) HISTORIJE SENO ir
Naujo ižstatimo su abrozeleis o25 c.

.10.) historije seno įstatymo o50 c.
11. ) 150 PSALM U D()WI

1)0 karalai-is pavvydalo kUntycz- 
ku ir tejp dydeles............... ..  o75 c.

12. ) MENUO Szvvencziausios
13. ) Pokilis Szventuju..., o20c.

Marijos Panos.............  30 et.
14. ) 1ZGULDLMAS meti

niu szvvontiu laba] naudinga 
knigelo............... ..................   o25 c.

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

16. ) WADOWAS in Dangti. o5() c
17. ) Stebuklai Dievo Szv. Sakra

mento............................ “ . o 10 et.
18. ) MOKSLAS RIMO

Kataliku...................  o75 u.
19. ) Z1NE apie gidima ligų 

kūno ir duszios apie lutery ir
K ALWIN A................... 1,00

20. ) PALANGES JUZE,

linksmi skajtįmaj............ . o40,ę.
21. ) KALENDORIUS ant

1889 meto ,, ,, ,, ,, ,, o2o c.
22. ] KALENDORIUS ant

1890 metu „♦ ,, ,, 25 c.
23. ) Tulmuda židu lp et.
24. ) Sopulej Motinos 1 )ie\vo 25 et.
25. ) Kajp Sumneine nuspa-

kajiti ’ „ „ „ 25 et.
26. ) Givvenimas Benedikto

Labro „ n 15 et,
27 ) Prisygatavvojimas ant 

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

ina dusziu ,, „ ,, 10 et.
29. ) Giwenimaj szvventuju

ant wisu metu kožnos dien'os pir
ma-dalis 80 et., Antra dalis 80 c. 
pirma dalis ,, ,, .,, ‘80 et.

30. ) Sopulej Jėzaus Chris-
taus ,, ,, 2t) et.

31 1 Garsas ape bajsibo Die- 
vvo sūdo ,, ,, ,, 50 et.

32. ) Jėzau mano atpirktojau 5 et.
33. ) Kalinis Diewiszkas 5 et.
34. ) Dievvas mano ir vvyskas

mano ,, ,, ,, 10 et.
35. ) Girtibe ,, 10 et.
36. ). APLANKOMAS SS.

SAKRAMENTO............. '. .. o25 c.
37. ) Ižguldimas L1TANIOS

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

NJTOJAUS su pujke maldele o5 c. 
. 39.) SZ. PANA MARYJA 
Szidlavvos su maldele............... o5 c.

10.) PAWEJKSLAS SZ. P.
MARYJOS su maldele.^,... o5 c

jDaugibe wysokiu abrozelu 
su maldelėm po penkis centus.

------------------ •

: Kningos
LOCNOS S PA USTUV'HX.

1. ) HiPtorije gražios Katrukoe ir jos vvyąokl atsy.
tykimaj ,, ,, ,, ,, ,, ! .10 et.

2. ) Sumyazyinas arba bajme tūry dyd^les akis
Tykra tejsybe isz Suwalkii gubernija K 15 et

3. ) Konstytueyje del darbininku ,, ' 10 et
L) llist.orije apie gražų Magelona, duktery kara

laite isz Neapolo ir apie l’etra karejwi 40et/ 
5.) i'žsystanasvik ant to geraj ,, ,, 50ct.
(i.) Atsytikimaj ant žiamesjr vandenio Įdėt. 
«'.) Du piijkua apraszymaj apie nedori bų žydo

ir piktą augynim;| wajku •,, $1,0(1
8.) l’ujkus apraszymas apie Lietuvą $t,<>0. 
•J.) Namelis pust.'įniko paraszyta« del pujkiu

Lietuwniku ,, ,, ,, ,, ,, '5 et.
10. ) Apteka Dievo ,, ,, ,, $1,00.
11. ) Senovės apraszymas apie Duktery Pilypo

Karejvio ,, ,, ,, „ „ 50 et.
12. ) .1 uozapas Koniuszewskis arba kankinimus

l’nijotu po wal Iže maskolatis ,, 50et.
13. ) Kalendorius su pasakoms ir dajnoms 25 et.
11.) Szwiesa Diewip ,, ,, ,, i>5 et.
15.) Kinalda Rinaidinas ,, ,, ,, $1,.’>0et.
Irt.) Dajnos isz wypur surinktos ,, ,, 75 et.
17. ) Nedorybes Rymo Ciesorių, historije isz lajko

ponawojimo Norono ,, ,, ,, 80 et.
18. ) I’ujkus apraszymaj tikru ateytikiniu isz cze-

mi wajnoa 1863 inetn ,, ,, ,, 10 < t.
10.) WitasIr Korynna bistorijo isz lajko perse

kiojimo Ražnyez.ios S. per Deoklceijana. 05 et.
20. ) Historije isz lajko Franeuzkos vajuos Afri

koj „ „ ,, „ 30 et.
21. ) i'ravadnikas angelskos kalbos neabdar. $1,00

o atidarytas ,, ,, # $1,25.
22. ) Jurgis Miloslawskis ,, ,, 80 et.
23. ) Boleslavas urba antra dalis Genov etos 3U et.

W.I II A J

SZTORNIKAJ
fcfy" J ago. rejkalaujėte in sawo 
KRAUTU WE (K ROMA) 

dajktu in sztoratada pirkite pas

■ HM ir Wallace
210 East Market Str.

WILKES-BARRE TA.
gtSjg5’ Tenaj galima 

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

DYDELYŠ KROM AS!

“Furnishing M’-
—-Wysokiu dajktu kajpo taj: —
marszkiniu

wyinoniu 
audekliniu

panczeku
petneszu

wysokiu dajktu kokiu tik žmoguj prlrejke.
JTZ“ Gundyte pus ——•

Chas. CASPER & Son
103 NORTHAMPTON Str.

Wilkes-Barre, Pa.

Tykras Lietuwyszkas

Kas naryto turėt pujkius parėdus 
o už pyge prekia, tejposgi norėdami

Szipkortes iszpirkt, arba 
VY111 11 s misiunst m Ettro- 

pa jr in kitas dalys swicto, 
atsyszaukite pas:

Joną Mieldaži
Shenandoah, Pa.,

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

U\ZE. Klimas,
m r .» .

Lietuwyszku

W. Slominskiene
6&9 Milwaukee Ave.

Paduodu del • žines wysu lietu- 
vvvszku Draugistiu kad mano krau- 
tuvvejo randasy vvysoki dajktaj koki 
tik rejkalingi del draugistiu kajpo 
taj:
Karūnos su patronu draugistes 

Juostos

Kwictkos
Paikos del marszol 

ku, etc.
ka nopigause. Apsteluotus dajktus 
tejsingaj padarau ir isz gera ūso ta wo
rn. Per septiniolika metu tuo tiktaj 
esu\užs>’emus ir vvysos draugistes dėt f 
kuriu dyrbau vvysokius dajktus mano 
darbo tm pejke.

W. Slominskiene,
6 79 1\ 11 L W A U K E E A V E N l ’ K

Olxioag'o, ZIL-

li ETUWYSZKAS

Kureme del zobowos atejgiu 
randasy Bylardas ir \Vargonaj 
ant kuriu grajina tiyze pasam- 
dity muzykantaj.’/

Del to kas noryZe pralejst links
ma] lajka ir atsygert ga'rdaus Alaus, 
Arielkcles pannkit geru Uygaru.

--------- Atejkite pas:---------

St. Ramanaucka
Luzerne Borough, Pa.,



Vienybe

LankiszkasAgentas Lietuwiszkas

$26.00
$22.00
$22.00

Henry Lees
MAIN Str., P

; $19.00 
. $22.50 
$24.00 
$20.00 
$19.00 
$2 1.00

I s z
Isz Liverpool, Glasgo’w, Queenstown, Belfast, London 
Isz Hamburg, Amsterdam. Rotterdam, Havre or Bremen 
Ant gerausu akrotu isz Bremen in New yorka.e 
Isz Antwerpo in New yorka......................
Isz Antwerpo in Philadelphia. .....................
Isz Bremo in Baltimore................................   . . .

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

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

isokius piningus o ir nu- 
uzmare tiesiok in namus

fcg^Galima tejpos-gl pas mane gautie pirkt szipkorcziu ant 
pujkeusiu ir grejczeusiu akrotu. Pabandikite pyrma atejtie 
pas mane jpakolej ejsyte pas koki amerykona.

X Charles Iladziewicziu;
SHENANDOAH, PA

Lankiszkos knigos 
maldų, ; pargabentos 
isz užmarės.
1. ) Westchnienie duszypobo- 
žnej. zbi6r nabožeiistw i pieš
ai z pfzydaniem Drogi krzyžo- 
wej, Gorzkich žalj i psalmčvv

.............. 1,50 et.
2. ) Glos synogarlicy, na pusty • 
ni šwiata tego jęczącej, t. j na- 
božne duszy chrzešcialiskiejroz-

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

vyru, vaikinu ir vaiku, dėlto kad jie Visą tavorą perką ne ant 
bargo tiktai už piningus. ■

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

Geri maininei czebatai už Į „ 125 et.
Pora dailu szventadieniniu czebatu 150.
Czeverykai po . 125, 150, 175, ir 200.

Vienu žodžiu sakant, visas tavoras geras ir galimas patikt kožnam, 
o prekios tai pigesnios kaip kituose kromuose, visam miestu.

Ateikite i? pamegykite, o busite kantanti, tiktai ne pamyrszkite nu
meri).

(įzzAat wysu Kiliu Mariomys Ka hd pigeaso
įdSiHPrusyszkajs gereusejs akrotąjs. Sun- 
czė pynigus in wysas szalis swieto, o tej- 
pos-gi ir iszmajno kajpo maskoliszkus, 
prusiszkus, austryjokiszkus, Francuzysz- 

t kus ir 1.1.

myšlanie............ .
3. ) Ztoty Ottarz 
nabožefistw dla 
katolikdw......
4. ) Oitarzyk czyl 
žeiistWa dla mlod
kiej........ .. . . ............... 70 et.
5. ) Wyborek nabožeiistwa dla 
mlodziežy katolickiej. . 50 et.
6. ) Maly zloty oitarzyk dla
pobožnycli dzieci katolickicli 
. . ...............   45 et.

Teipogi parduoda Szipkortes ing 
\ ys;is dalis svieto, ant greicziatisiu ir 
drueziausiu AKROTU.

- I sz m a i n ° v
1 alo siuneze ing 

greit ir pigei

Tom. Butkiewicziu Isz New Yorko in Bremen. .....
Isz Philadelphios in Hamburgą
Isz New Yorko in Antwerpa ...
Isz Baltimores in Brema..........
Isz N~ew Yorko in lAverpool, Glasgow, Belfast, London. • .$19.00

Liehwysihs ir Lenkisikas
L O JVE

(GROCERYS)

IL;a'
\



Lietuvniku 15
■ ............ ................... . ........................... ;

Serialises
BanKierins

WILKES-BARRE, Pa.
Ižduoda szifkortes ant wysokiu akrotu ir in wysas 

dalis EUROPOS. Suhcze pynigus tiesfig in NAMUS. 
Galima pas ji pasydet pynigus, už kuruos duoda procento £3,00 už 

szimta ant metu.
Lietuwyazknj, Lcnkiazkaj ir Ungarekaj gali auayezncket, ba prilaiko tam tikrus žmonis.

No užmirszkite ipacz tie ka giwonate arti to miesto.

Wilkes-Barre' Deposit Savings BANK.

Tnozapo FarLksaczio
Dvi Krautuves

visokiu valgomu daigtu, kumpiu, miltu, cukriaus 
arbatos, kavos ir visko, kas tikt užlaikyme gyvas
ties reikalinga. Taipogi parsiduoda rzebatai, eze- 
vtVykai, marszkiniai ir visokie kili daigiai. \ iskas 
pigiausiai ir didžiausiame pasirinkime.

Plymouth’e ir Edwarsville, Pa.

F a b r y k a s G oro ir S w o j k o

----------.— ----arba-------------

Simonas Scharlin, 
į^g'-Fabrykantas

Del wuostimo (žaživvoimo.) Pamegikit 
wiena karta pirkt neg jo, taj potam 
niekur kitur ne jeszkesyt.
110 JličiSni St r. S e m York.

P i r m u t y n e

UŽEJGA
Del LIETUVNIKU Pas

KINGSTON, PA,

t’ t
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Wilkes-Barre - - - Pa.
įC^Ten možna gaut Lager Beer ir porte

rio isz czisto jawo daritu.
e o

■Wuii ... ....... nmw«...............................  T*—»—miuumu — » w ■......... »'*T<

TDidžiaiAsiEis ix* jpu.il^.ieb'u.sieLS

Hotelis Wilkes-Barre’je, po vardu

107 South Side Public Square, prieszai Courta.
.Lietuviai, būdami szitamo mieste, neužmirszkito ateiti, nes tai yra 

geriausia užeiga ir gražiausia vieta visame miesto Wilkes-13arriu.

‘ AGENTAS no siuvamu
- - - - - - - - - Maszynu ■—— 

o tejpos gi už aneknrawoje NAMUS ir wyeokiue 
DAJ K ITS no ugnies

CEO. BlVMIffl, įgulu.
MAIN Str. Plymouth, Pa

■■ I ■ M.p I I ■■■■■■■■■■'■ mu

UŽEJGA gereuse del Lietu-
k,- wniku pas
a *

Juozą Zablacka
MAHANOY CITY PA.

Randasy gera ARIELKA, 
ALUS ir wysoki Likierej, o 
tejpos-gi CYGARAJ pujkus 
isz Turkijos pargabety o du
rnelis tejp swejkas kad gido

Arielka wysokiu,
Alau^ gardaus.

Wino wysokio,
Cygaru ir t. t.

Atejk Broli ]>amatike 
Ir to wysko pabandikic.

Polski, Slovenski i Litewski

h

Wiraj! duodam jum žino, kad mias parduodam Szifkortes, ant wysu 
paeztawu Szifu, už pigeuse preke, sunezem pynigus, katruos jusu pri<*te- 
lej gali gaut in 15 dienu, musu kantoro galite susyszneket liet u wyszkaj 
ir lankiszkaj, atejkite ir matikite, kad mias per 20 metu, su kožnu apsfej- 
name tejsyngaj ir grąžoj, megikite o nesygajlesyte.- l''*jpos-gi parduosiu tikintus ant wysu geležiniu kėlu Ameryke ir’Europoje.

KANTORAS MUSU HAMBURGE IRA TORIS
S. L Ilersclimaiiii, Teilfcld Str. No. 7-8.
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Agentas no szifkorcziu

CQ

' cuziszkai ir 1.1

ran d ašy ant uliczes

Vienybe

ka tik namuose geraj gaspadynej pryrejke, ir su 
žiny. Darbiniu drobužių ir, wysokiu maršzkiniu;

Main Numeras 132 szale paczto.
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oLietuviszkai, lenkiszkai, angliszkai, 
^’kiszkAi, maskoliszkai, italijoniszkai, pran
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Vienybes Lietuvniku į
132, 3XzCa,ixx Stxeet,<>
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ioviską, kas tik 
darbą jos priguli, yra LOCNOS MASZINOS, LITAKU0 

visokiu didele daugybe, drukavojasi apart

„Vienybes Lietuvniku,”
O 
O 
o 
o 

visokios konstitucijos, kningos del drau-” 
gyseziu, apgarsinimai, tykietai gromatos 

kvieczianežios ant veselijos ir 1.1. 
 "Visokiose kalbose, kaipo tai:'-------- - < >_ t------- .— “ ‘ — • i T • N •
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ANT. PAJAUIS
K.as tūry kiek PYNJGU, o norėtu juos patalpint saugio wie 

toje kad jam ne pražūtu, tegu^ patalpina pas mane BANKOJE.
'tejpoe-Į’i randasy dydele zopostia wysokiu pyningu del lazmajnlmo, kajpo taj: Rueyjos hub 

lbj, Prueyezkoe margos, Austryjokiszki ouluknaj, Francuzyszki krankaj ir t. t.
Jago katras atsyweža isz užmarės PYNINGUS, tuos tejpoe-gi permajnau ant amerykanteku.
Sduczu pyningus itf wyeaa dalią awleto tiesog in namus.

O tejposgi ižduodu SZIFKORTES ant vvysu linijų ant pujkeusu ir 
druezeusu LAJWU. >

Wyskas tejsyngaj cjna
Ne užmirszkite. .

ANTANAS PAJAUIS
128 ir 130 Main str. PLYMOUTH Pa.
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Pirmutinis Lietuwiszkas Kremas,
(i roceries) PITTSTONE, pr-ipilditas wysokejs tawornjsdei žiwnastias, tejp- 
gi ir drapanos del darbi ninku,, wyskas ko no geriause parsiduoda pigoj ir 
tojsiugaj, -- primenu ir taj joge j parduodu Abrozus szvv., knigas maldų 

ir historijd; o tejpgi szifkortes ant geriausiu ir druerausiu iajwu.
Tiktaj ne užmirszkite kad tau wyska gausyte: pas A. TEPLUSZI.

Nr.177. N ORTH MAIN Str. PITTSTON, PA.

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

Taipogi turi didelę krautuvę gražiu ir

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

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

And: Stankevyęzius,
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Parduodi! szifkortes ant pujkiausiu ir drucziausiu hAJWU isz wysu 
žalu EUROPOS. Ir tejpbs-gi galit nusiut f’YNYGUS in Europa tiesiog-- 
in o namus. O

Prie tam hijkau dydely RROMA su wysokejs walgomajs dajktajs, 
tuo hesygiriu: ba kožnas 
žodžiu kalbnt wysko ga-

Laikau gerą alų, cigarus ir 
geriausius gėry mus. Kas 
kartą atsilankys pas manę, 
tas tikrai neeis pas kitą.

Vincas Szmerauckas,

Kokiu tiktaj noryte knigu 
ar taj maldų .ar kitokiu taj 
szaukites tiesiok pas K. /įtle- 
giri, Nr. 313 Jlanovcr Street, 
Baltimore, M. /). Iratajige*

Jago norite geros ti'ajankos 
gaut, arba užsyrukit kwepenti 
cygara, tąj ejkite tiesiog pas:

Wincenta Bobina
Ant Cbal ir Jordan uliczlu,

ŠURNA NUOA 11,. R A., ■•f
Jis ira tykras Lietu wnikas ir tej- 

syngas žmogus.
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Lietuviszkas Dziegornikas,
Pardavinėja pigiau už visjis, viso

kius auksinius ir sidabrinius daiktus, 
kaipo tai: Dziegorelus, I.enciugelus, 
Žiedus, Špilkas, Revolverius ir t. t. 
Ir priiimu visokius dziegorius ir 
žiedus taisyti už labai mažą prekę, o 
kartais ir už dyką. Pakol eisite pas 
svetimgencziusf ateikite pas manę: 
Kur viską, gėriau ir pigiau galite pirkt

Juoz. Roblauckas,.
Centre Avė. Sudžius JJnoh namuose,




