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Vienybe J

Kiekvienas skaitytojas — prenu
meratorius „Vienybes Lietuvininku“ 
gauna per musu redakciją „Varpą“ 
su prisiuntimu už 1 dorei, ant metu, 

30 et.

su Pittsburgiszkis pilozopas, 
taip mislyja ir kiti jo 
gai.

drau-

S z. viešą“ su pnsiuptunu už 
Ūkininką“ su prisiuntimu už

„Lietuvio Sapną“ Lakūno 
alinra dar gauti už - 5 centus

Plymnli Pa., n d. Mo.
Pasiilgimai senojo kalbos 

kratinio dar vis duodasi gir
dėti vienur ar kitur tarp tulu 
musu gudi
šku ndžiasi, 
kalbą negali suprasti,

iuju gaivu/ Jie 
kad - „Vienybes“ 

kadągi 
joje nesiranda jau nei lenkisz-

nas toksai „abivatelus“ su

kurioje jis munis 
žodžius — tauta, 
kuriu jo surukusi 
niekaip negalinti sužlebczioti. 
Prieg tam, pasigirdamas, buk 
jis mokąs labai augsztai an-

prikiszineja 
mokslaine, 
smagenine O

mums užkirsti: „ar tai lietu- 
viszki yra tie žodžiai?44

Žinoma, su tokiu didelu kai- 
bžiniu niumS sunku stoti i gin- 
ezą kas link lietuviszkumo tu 
žodžiu.

Pasikakdinsime tik ant pri
minimo jam, kad jeigu jis 
tain gCrai galėjo iszsimokinti

musu
a pis pan gis 

o aplankęs

„abi

Isz Lietuvos.

„Vienybe*4 kada

ga
nė

•»

Dyvini yra tie 
vatelai.“ Tūlas 
iszlipa isz laivo, 
su viengeneziais **keleta kar- O V
cziamu, jau ant rytojaus* „ 
demuoja44 ir „bicziu.oja44 
praseziaus už „abivatelus“
kodėl jis taip greitai iszgali 
suprasti angliszkus keiksmus, 
kurie jam niekad gyvastyje 
nei nesisapnavo? Regisi kele
tą nevartojamu jo apygardoje 
lietuviszku žodžiu butu szinitą 
sykiu lengviaus iszmokti, bet 
kam jam to reikia — jis duo
nos isz to nevalgys! Jo nuskur
dęs protas negali suprasti to, 
kad tik prigimtoje kalboje 
galima igyti geriausią ap-1 
szvietimą, o be apszvietimo!

yra visados viena, k n ingos ir 
laikraszcziai i^zeina del visos 
tautos, o ne del atskyriu pa
rapijų. .

Dėlto tai dovanai tikisi tū
li neiszmanelai lietuviai, kad. 

nors vėl u k
gryžsz prie senojo savo žargo
no. Žargonas tasai toluk Jni- 
v o geras, pakol ,, Vienybe4* 
pati nepersiludyjo blogai įda
ranti, nepasigaudama ra$zto 
kalbą. Kad tai ne „Vieny
bes“ „iszmislas“ yra, lengvu 
persiludyti. Brider tik par

isi kviesti lietuviszkus laikrasz
czius isz Lietuvos; pasiskaitęs 
kožnas patirs, kad visi lai
kraszcziai vartoja tą paezią 
kalbą, kaip ir mes.

Tie, kurie sakosi negali su- 
Įprasti „Vienybes“ kalbos, ne
su pranta jos per savo nenore- 

p jimą suprasti ją — nieko nėra

gyste gimnaziją lankancziu lie 
tuviu - mokintiniu. Draugyste 
isitaiso savo lietuviszką khin- 
gyną ir prilaikys lietuviszkus 
laikraszczius. Džiaugsmas 
ima, kad lietuviai ir vokiszko- 
se niokslainese pradeda busti 
ipz ilgo miego, — kas gali po 
to sakyti, kad lietuvyste negy- 
vuoja tarp Lietuvos vaiku! 
Sveikiname Prusu mokinau- 

o

cziasią jaunuomenę, velydami 
jai laimingai krutėti del labo 
tėvynės Lietuvos.

r;

lengvinus butu galėjęs iszmok- 
ti savo motyifos kalbą. Mo- 
tynos kalba! kas gali būti 
brangesnio del szirdies žmo
gaus už ją! Tatai mateme 
žmones didžiausius persekio
jimus nukentėjusius už kalbą 

zir tėvynę, bet Amerikos lietu
vis turi savo, pažiūras, savo 
piložoplją, tame dalyke. Ji., 
mat, jam duonos neduodanti, 
kur, sako, tu nueisi su lietu- 
viszka kalba! Taigi, kam jam 
dar laužyti save^ smagenis po 
to, idant suprasti vieną ar ki
tą jo Rainie nevartojamą žodi! 
Juk jis isz to duonos neval
gys. Taip tai sąprotauja mu-

rosi gyvęti sziądien; jis nesu
pranta to, kad apszvietimą 
galima igyti tik tada, kada 
kalba yra ant tiek apdirbta, L 
jogei joje galima raszyti mok- Į 
slo rasztus ir kningas. Idant! 
paraszyti tokias' kningas, ne 
isztenka žodžiu vartojamu vie 
name kaime ar vienoje apy 
gardoje — reikia pažinti tai* 
mes Visu apygardų, reikia su 
rinkti isz visu tinkamus žo * 
džius ir sutveri vieną ruožto ! 
kalbą, prieinamą del visu apy- Į 
gardu Lietuvos. Jeigu mes 
klausytumėme musu ameri 
k-|szkiu „abivatelu,“ tai tada 
reiketu isžleisti del kiekvienos 
parapijos atskirtus laikrasz
czius ir kningas: del dzuku - 
dzukiszkas, del kapsu - kaip- 
siszkas, del zanavyku • — za- 
mįvykiszkas ir tt., nulipytume 
isz lietuviszkos kalbos lengviu 
budu tuziną kalbu ir kas tada 
butu? Pasidarytu tada muti
nys, ir musu ir taip jau nedi
deles syjos dar daugi aus su- 
menketu. Nėra ant svieto 
kalbos, kuri neturėtu vietiniu 
tariniu (dijalektu), o vienok 
nėra taipgi kalbos, kuri turėtu 
kelas literatūras; raszto kalba

j kalbą Užmokti; tie ponai pap
rastai yra pragerę savo protą 

i kateziampse, isz j u mažai nau* 
i dos del lietuvystes, ir mes apie 
juos neapstosime. Mums yra 
brangus tie brolai, kuriu gys- 

; lose teka nenunuodintas alumi 
!lietuviszkus kraujas ir lietu- 
| viszka szįrdis krutinėję taksi.

Taksi nesugadytos lietu- 
viszkos szirdys ir szitoje žįa- 
mojo, ir ant ju mes kraujame 
savo lūkesti ir savo brangiau
sias viltis.

• — Girdėjome, kad Phila- 
delpliijoje lietuviai uždėjo 
lietuviszką parapiją ir renka 
piningus del pastatymo lietu- 
viszkos bažny ežios. Smagu 
girdėti lietuvininkus visur 
krutant ant savo dirvos: Kel
ki tesi, brolai, varykite szalin 
nuo savęs moezeką lenkystę, o 
netruksite užkopti ant kalno 
isžgany mo. Pli i ladel pi i i j os

sugedinimu del tukstancziuO p

Szenandorio užmigelu vien-
genezių!

Isz Kitur.
.— Šuo: Valstijos.

dės suraszinetdjai užėjo Rich
monds, Va., nigerę,' Marthą 
Grav, kuri pagimdė 37 vaikus 
nuo 1868 m. Ji pagimdžiusi 
6 sykius po tris, 6 sykius po 
du ir 7 sykius po vieną.

— Landės suraszinetojai ne-

Lau-

skundžiasi ant blogo žmonių 
su jais apsiejimo. Jiems ne 
tik. daromos yra klutys atli
kime ju pareigu, bet dažnai 
ir muszti tenka gauti. Supe
rintendentas Porter atsiszau- 
ke i pietinius senatorius, idant 
jie savo itekme žmones įkvėp
tu klausyti tiesos.

-— Indijonai pradeda bur
tieji Montanoje. Jie apleido 
savo paprastas stoveneSj ir už
puldinėja ant .kolonistu so
dybų, t

— Septintasis metinis pra- 
neszimas New Yorkiszkio „Bu
reau of Labor44 parodo, kad 
laike paskutiniu 5 metu szito
je žiameje buvo 9.384 strei
kai, isz kuriu 4.432 tape lai
mėti darbininku, o 1.434 pra- 
loszti.

—- Anarchistas Kaiser, ku
ris buvo rasztavotas Chicago- 
je už padėjimą dynamito po 
Haymarketo monumentu, ap
skundė i sūdą superintenden
tą ir kitus uredininkus poli
cijos už bereikalingą surasz*
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turėjo telegramų 
sztus, vienok pal 
sišeke suimti.

—. lyranruzij<t. Praneli
ziszki radikalai asztriai kriti 
kavoja prezidentų Carnot, u 
piileidimų isz 
ningaikszcz(io ’ 
Paleisdamas tų 

is sulaužą 
nes kalini

v iszkų bažnyczių Plymouthe 
todėl meldžiame! brolu Lietu 
viu, u’vvenancziu kituose mies 
tuose, pribūti mums 
ba mirs su

— Pottsv dies 
priguli prie sk: 
eziausiu Pen nsyva 
nok, nežiūrint ant 
kaliniai

i. eteri tolų,,. ne< 
kaių apie (ai žinios, nepaėmęs 
jokiu daigiu; Begiamai, pa

leliu
Kleopatros, ant Cliic; 
•odos nuvežti.

lasitikiame, jol 
lievobaimingu 
n-ibus mums i

km. Nors visi ir paipažinsta 
anų sakini Biblijos: augkite 
ir dauginkitesi ir pi-iį»i 1<1 ykit<? 
žiamę! vienok daugiur žmonių

— Sz/hiuiju. \Mbeste Pueb 
la de llugat pasirodė kolera 
žmones bėga lauk isz nukišto. 
Pirmutinis susirgimas ant ko 
leros nusidavė menesi atgalos

žiu 
>- ten neimk, 
atsitikimas yra 
medieiniszkojc

jausiai turiauie didę vilti, jog 
lietuviszkos draugystes tame 
dalyku nebus kurezios, nes jau 
nekurios isz ju prižadėjo mus 
neužmii 'Zti tame dalyke. Pi- v
įlindus galima siusti i redystę 

uit vardo ke

liaująs suokalbis del nuzudy 
mo caro yra taisomas, ko dele 
sargyba caro Jape padvigu 
bintą. Daug žmonių tape su 
rasztav ola.

nnrd mieste Americus
nekuri pone Merrifield

susi 1 >arusi

koiija turi paims
armijų ir artilc-
vaina esanti neiszv engti na, ir 
Dievas vienas žino, kokia toji 
bus vainas su m-rukstaneziu 
paraku ir visokiomis naujo-

Valgė per 96 dienas apart 
dinio vandenio. Daktarai 
ko, kad jis turėjos narab

llizmoi ;\e. 
ka<l sutuokim 
dora, kada ji

Mitina it Valstija.
Moteris ir ligos.

(Polu/ii/lt)

eta rax sziųdien dau 
perv i i szy j an c z i ų i tek 
d ra u ai i i x.ki t ari et i

rmroĮioj 
delei pai.lauginim 
esųs reikalingas.
jo- padidinimo iszneszę 80.000 
000 _ 100.000.000 florinu.

niezgusiejie. 
turėtu tokiuose 
žiūrėti, idant

viduriu. K.’i 
vienok szitas 
labai akyvas 
praktikoje,.

vargo, dvasi s? 
kiek krimtimosi 
mdteriavimu‘k pasijautu 
žiames, jeigu pasijovus m< 
tarp susituokusiuju atkilo 
rysziai juo 
Draugija til 
atsitikimuose

— Lousianos loterijos’kom- 
panija, matydama, kad Loti- 
sianoje negales jau prigaudi
nėti svietų, rūpinasi igyti 
charter*! North Dakotoje. To
ji valstija dabar kribžda jps 
agentais, kurie prika’lbineja 
žmones balsuoti už jų. Sako
ma, buk 5 milijonai dorei u 
blisę apversta del papirkimo 
gubernatoriaus ir legislatures.

— Mieste Dubuoue, 
niel

.laimes, o jos pasidarę yra pra
garu ant žiames vienintelai isk 
priežasties rysziu moterystes 
kuriuos skelbėjai doros reiszki: 
esant nesutraukomais’. Kiel 

mežios

su pa< zia vai
tu skriaudos, 

yra įtaisant iro- 
Kaip Kad via del rasti

niu vaikialuš tai butu vartoti
na tik tada, je’uru turtai tėvu 
neisznesztu 
pinti. > 
manę esant užtarėju molino 

tariu

uisynių
Jonio ’1, 

si o statyt'

pakajuigumas isz priima 
pad i d 111 i i n o v o k i sz k os i os, 
riaunos ir kalbos ciecoi 
Viliamo \K arai auczi ujo. 
kraszcziai maskoliszki neiszst 
tiki vokiecziams ir raszo taip 
Ciecorius nori padauginti ka 
liaunų. su 
ri sudrutinti arti 
met ciecorius tai 
kiszkoji kariauna bus (iruti 
ne už maskoliszkaja. M;

ley su užtemyjimu ųredin 
kams, kurie be jokios prje 
sties nekalta žmogų suome.

i orKo, „vaikszczio| 
su dviem studentais 
tiedu draugu staijj 
rėkli, jogei amerikieti

kas isz to nępav argsite, o nuo 
pelnus gausius už tai apturė
site amžiname gyvenime nuo 
\ ieszpaties Dievo, kurs szim- 
teriopai užmoka kožnam už 
menkiausia dovanų, paszvę- 
stų ant prajdatinimo garbes 
Dievo. Jau nuo nekuriu bro
lu ir seseriu esame apturėję,

su vyru savo uz savo ilga lie- 
žiuvi, jirisieke iki 'smert nei 
žodžio nesziieketi ir iszpil-

paprocziai suvaržydami ry- 
szius tarp žmonių daug 
skriaudos padaro gyvenime. 
Daug czion neturiu vietos apie 
tai raszyti, ale pro szali eida
mas negalų neužtemyti to, kad 
damjvlieje sutuokmiu nėra

savo namiszl



r vėl gimdo ligotus, nu-

ne b re n- 
, kaip vyrai, kadą-gi jos 

vaistus ir vais-

ja savyje diegus myrio?“

Vienybe

&

gą meiles ir vilties, kaip jau- 
cziame nubloszkianczias^. su 
silpninanczias, gyvasti ar- 
danczias itekmes skauges ir 
abejingumo. Žodis ar pažiū
rėjimas gali mums duoti gy
vasti, ir žodžiai bei pažiūrė
jimai ^'paskubinę yra myri. 
Laimingoje meilėje, netik gy
vastį nes pajiegos yra iszdalin- 
los, bet jos yra padidintos. . .'. 
Vienybėje yra drutybe — 
drutybe del kožno vieno, ly
ginai kaip sujungta drutybe 
visu“. (Nichols). v Alę tegul 
meile pavirsta i neapiįantą, 
i nekensti vienas kito — o, 
ar galima dar pekloje prama
nyti arszesnes korones del mi
rčių, kokias perleidžia tie, ku 
riu meile prapuolė?!.... 
„Aiszku yra, kad neiszpuola 
mums nekuomet pamesti isz 
akiu dvasiszkas ir moraliszkas 
iszĮ^gas sveikatos# ir gydymo. 
Liga, daugybėje atsitikimu, 
turi savo pradžią dvasiszkose 
ir moral iszkose iszlygose. 
Žmones pastoja ligoniais, ir 
mirtinais ligoniais, per rupes- 
czitR^ klapatus, skaugę, pa- 
trotyję gaivinanezias itekmes 
meiles ir vilties, ir visus pa- 
drutinayczius jaiismus bei 
geidulns. Kaip nėra gydy
kloj paneszios i meilę ir vilti, 
taip nėra nei nuodo paneszaus 
i krimsihę ir abejingumą. 
Vyrai ir moters isz tiesu mir- 
szta nuo palaužtos szirdies — 
urnai, kaip kada, bet daug 
taukiaus palengva griūdami“ 
(Nichols).

Kaip J įstatymai neturi pa
gailos del nelaimingųjų susi- 
tuokelu, taip draugija neieina 
p padėjimą „paslydusiu“ mer 
gu. Tokią nabagę, kuri savo 
jausmu nemokėjo apgalėti, o 
kuriai laime neatsiuntė vyro 
del laimingo sugyvenimo pa
gal draugyjos i ruonius, už jos 
szirdies szvelnu minksztumą 
draugija moka paniekinimu, 
bjauroj imu, persekiojimu: nu
puolusi merga yra badoma 
pirsztajs! • Niekados asz neuž- 
mirsziu, ką maeziau Maskvoje, 

kada, kaipo suraszytojrts gy
ventoju 1880 m., patekau i 
grintelę vienos tokios nelai
mingos. Isz klausi liejant apie 
kūdiki, gražiai lyg ant niielu 
augantį, mergina drovėjosi 
prisipažinti, jog tai josios jis 
yra, ir ant galo graudžiai eme 
verkti ir raudoti '.sz skausmo 
szirdies, nesą ji pratusi bįivo 
matyti tik žmones ją panic- 
kianezius. Jos jausmai del 
kūdikio buvo pilni meiles, ule 
akyse žmonių ji nebuvo guo- 
dojama - už motynystą, nesu 
žmogusį ką ją suvylojo, pasi
traukė nuo jos valandoje pa- 
si jautimo! Popas ir nesielgė 
žmoniszkai su ja! Ir kas gali 
suskaityti, kiek susikrimtimu 
tokios nelaimingos „nupuolė- 
les“ perleidžia! lengvu yra 
suprasti, kad tokią nelaimin
gą draugija pati pastumia i 
bedugnę pakrdntę paleistuviu- 
vinių, užgaudama jos visus 
žmorliszkus jausmus isz pa
ežius gilumos. O kodėl nieks 
nekoroja tuos, kurie merginas 
vylokingai apgauna?! Pran
cūzijoje vaikus mergų vadina 
„enfants de la patrie“, vaikais 
tėvynes, ir del j u vyresnybe 
turi prieglaudas, ule lietuviai 
del „benkartu“, „mergvaikiu“ 
neranda vietos nei savo szir- 

i dyje,' ąei žiameje! Ar gi tad 
klynas yra, kad tokios nabages 
neretai paezios sav gyvasti 
atima, nusiskandindumos ar i . . .. kaip kitaip, o taip-ąi dar tau
kiaus savo vaikeiųs nužudo? 
Nužiūrint ant to viso, tai di
desne tame visame kai ežia 
pripuola ant sąžines draugijos, 
kuri, neatmindama to, žinoma 
asztriai koroja prasiradelę. 
„Besąžiniszki vyrai iszveda isz 
kėlo mergas, kuningai iszkci- 
kia iszvestąsias, ir iszvestosios 
nužudo dalyvunus savo bie 
dnystos ir 1 odininkus savo nu- 
sirod an ežios gėdos. Tai yra 
try m is žodžiais dorybe musu 
d a bar ny ksz tęs v e i d m aini n gos 
draugijos tuose dalykuose“ 
(K. Ileinzen, „Ueber die Kech- 
te und Stellung der Frauen“,

geriausia k pinga toje dalyje, 
kuomet mano skaityta).

5. Jeigu daktarai nukreiptu 
aki draugijos ant reikalingu
mo del svieto žinių hygijenisz 
ku, fyzijologijos, auginimo 
vaiku ir tolygiu svarbiu gyve
nime dalyku, kiek bėdos ir 
ligos jie per tai isz tremtu isz 

(draugijos! Nebūtu nei vie- 
rytiną! Sziądicn-gi daugu
mas mergų ney nevuoste mok
slo, o tai, ką jo ragavo, tai del 
gyvenimo ne kas-žin kiek 
naudos. „Geograpija ir Isto
rija, fyzika ir estetika, sveti
mos kalbos ir paiszymas, net 
prąktiszki, konimercijiszki 
mokslai buna mokinimo pla
ne, muzika ir dainavimas,;de- 
klanfacija ir drama, istorija 
raszlavos ir mytologija, szo, 
k imas ir yylone* vyru yra ant 
dienos pa^edko; o kaip stovi 
su žmogaus (nioteriszku) ku
rni, isz kokiu dalu jis suside
da, kokios būtinos funkcijos 
joms pripuola, isz kokiu daig- 
tu kurias susidaro, katrie pa 
guodžia jo sveikatą, ir katrie 
ją ardo, kokie daigtai nežiū
rint ir i paproezius, vartonę ir 
geidulingumą veikia ant jo 
kaipo nuodai ir ji sunaikina, 
kokiais kelais ir įrankiais Ii-

<>

goniai turį naudotiesi, idant 
vėl pagyti, to viso niekur ne
randi mokinimo planuose mo- 
teriszkose mokslainese ir aug- 
sztesnesese. — Ir kokia tada 
nauda isz a psz vietini o ir m o 
kintumo, jeigu vis tiek savo 
kūną nugybusi valkioja, lyg 
inircle tarp gyvųjų vaikszczio- 
Ja’gybusius Sutvėrimus, ką ne- 
szic
„Moterys rankose daktaru yra 
dar labjaus be vales, 
dusios 
aklai visokius 11
tolus vartoja atsitikus ligai, 
ir tiems neveikiant. ikelauja 
net pas žinomus szundakta-- 
rius, piemenis, senas bobas ir 
tt., ir tose kelonese pasirodo 
geležinėmis ir ifepailstanczio* 
mis. Kad per toki elgėsi kū

nas vienval kenezia, vis la
bjaus, prisibaigia, ir ant galo 
sveikata visai pakasama ir 
pragaisai narna yra, to, regisi, 
mojers nei nepatemyja; nesą 
tarp j u įtikėjimas ir prietarai 
i „liekarstvas“, „žoles“ „ir ar
batas“ yra szty vi ir drūti. 
Szitas itikejimas tankiai nei 
tada nėra perlaužiamas, kada 
jau atsigula ant mirtino pata
lo“ (F. W. Kubiczek).

Nežinia moterims visur smū
giais atsimoka gyvenime. Su
sirgo mažytis, tuojau8-— gydy- 
klu szian! Beveik kožna bo
ba tariasi esanti nudūlinti kū
dikiui gydyklas, kuomet dro
vėtis i tai daryti del suaugusio 
žmogaus. O vienok daug sun
kiams yra gydyti kūdiki, kurs 
negali pasakyti savo skausmu, 
nei kaip vaitojanti suaugusi 
ligoni! Netikusi gydykla ar 
jos perdėjimas labai letigviai 
gali mažam gyvasties siutą 
pakirpti. Bile koks neisz- 
mintingas žingsnis, netikusi i 
drapana, nesužlebczibjamas pe
nas, netikusi gydykla, tankiai 
užbaigia mažycziu lūkestingas 
dienas. Diduma kūdikiu ma- 
žystoje mirszta isz priežasties 
nemokejiino su jais apsieiti. 
Kaip gi yra svarbu, kad mo
ty nos butu i patingai prigata- 
vytos del pareigu, kokias jos 
paima ant savęs! Daug vėl 
vaiku yra rėksniais ligotais 
dėl neregulariszko ju penėji
mo, apie ką man teko raszyti 
kninguteje apie vaiku augi
nimą“. O ką jatf sakyti apie 
vaiskumą? Karves versziu- 
kus nulaižo nuo apterszos, o 
moters neretai vaikus laiko 
per dieną lopsžyje szlapiose 
ir priszmeižtose drapanose; 
pats lopszys kartais isz tolo 
atsiduoda taip pat, kaip ir 
kūdikis pats, nevalyvai užtai
komas! O, kiek mokslas ga
lėtu gyvaseziu iszlaik^ti, jeigu 
jis patektu i smagenis ir szir- 
d is moterių!

Apie tai, jog aborcija nere
tai isz nežinos apie jos kegk- 
mę nusiduoda, jau augsz-
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Lietuvniku
cziaus rasziau, ir neabejotina, 
kad apszvietimas bei pageri* 
nimas būvio moterių prasza-

reikia saugotieji Isz to mes galime priesz jų. )
k?

lygiai ir aboreijų.
Kiek moterių suardo savo 

sveikatų per greitų atsikėlimų

patai sako, kad moteris užsh 
laikanti dijetiszkai, visuomet 
įstengianti be kenk mes atsi
kelti jau i treczių dienų, vie
nok tai nėra mėginti na, kadu
gį gumbai^dar nesusitraukęs

* nusileisti žiamyn, isz 
ko daug bledies del svei
katos gali pasidaryti (k. a. 
prolapsus ir tt.). Daugelis 
moterių dydisi matydamos,

nėti po palago; taip jau tre- 
ežių dienų jos iszkela kojas 
ant aslos, devintų jau žengia

jos užsiima savo paprastu dar 
bu. Iszeiga tokio elgimos o o

ti pa-

į moters atėjo pas mus skunsda- 
mosi ant skaudėjimo strėnų, 
baltųjų (leueorrhoea), trau
kimo žiainyn, ir kitu paprastu

paklausiame, „Kada prasidėjo 
ta beda?“ Jos atsako, nuo 
gimimo tokio tai kūdikio. 
„Ar jus emete vaikszezioti 
aplinkui ankscziaus nei kai į) 

..paprastai?“ „Na, <a.ip, asz

Įėjau isztryvoti patale“; arba 
„Mano aukle paliko manę ir 
nebuvo kam padaryti mano 
darlių, tai asz atsikėlusi megi-

si trinkite priežodi: skubinkie- 
si palengva! Kauk kite kali

sugrųžins prigimtų buvimų 
gumbo organams, ir tada ga
lėsite atsikelusios dirbti savo

"..........................J,.*. XVI,

per iszpildymų funkcijos at-

Kiek vėl mergų iszsisaugo- 
tu nuo ligų gumbo, jeigu ži-

..... ■

vę szaltesniame ore, ir,kokio 
atsargumo reikia begyje ant- 
drapaniu!. ... . Tegul permai
nos nespėtu urnai matomos Nichols:

ti naudingų mokslų del gyve
nimo netik vyrams, bet ir mo
terims. Gražiai raszo d ras 

Istatymdavej ai,

si ir neteisu 
prie szių«

*

sistemos
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siektu augsztų laipsni pasige: :gijų; ir jokias augimimas ne- 
rinimo: kaip pasiduoda nuo;gali' būti užbaigtas be jos. 
vienos gentkartes ant kitos Kožnas žmogus tuietu ganaO Į O O

zuikio lupa, pervirszis pirsztu I žinoti mokslų apie gyvenimų,
ant ranku ir kojų arba moty-'idant apsaugotu

tai, arba vėl kaip anos ūmos ! isz dideles dalies,

ar kitokius nesmagius del

be pėdsako ant vaiku, 
pat ir pasigerinusi sv< 
njotynos netrul 
vaiku, o tiems 
ežiai gyvenant 
labjaus ijlrūtas 
„Dijeta tėvo i 
daug darbo su svei kata

moterys, kurioms prisieina

vėl priguliu- 1 geriausiai del savo mažycziu. 
sveikata dar Mes turime savo galeje žinoti

ir motynos turi siskirti vienų ir

mažiausiai nors
kūdiki.

netvarkaus ulei tavi mosi ant

nedorumo,

duo*i per tėvų bei molynų ant 
vaiko. Susituokiant yra svar

nei kai Į) stonas ųr turtai, ir 
kų žmones vadina gera pora,

nikis, kuris

gyvenimo.

kreipti atvangiaus ant kelo 
gyvenimo. Ji turi tiesų žino 
ti, kaip ji gali geriausiai isz-

valnyti nuo atsakomo. ‘ Tuo

jau- nežinia yra godinga, 
savo ga dėlto, kad ji

o J ' » 11 ' Į >« vj 1 VJ^***’) VKixniJi

apgrobė savo kūdikius.' Kas 
sėja laukines avižas, tas laipi
na inenkų pjuti del savo Vai-

būti numazgotos szalin. 
kai gimę isz szkrofuliu

ir

Kas mus/'gali rangesniais pa
il iryti darbe del atmainų

Kto, jei ne 
musu vai

si moterių ir musu paežiu?

mažesnes atmainos reikia vai
ku auginime ir mokinime, ku-

namie, be prisidėjimo valsti
jos; mokslainese turi užimti

yra gyvenimo prietikiuose, 
kaip kad namie nežino tėvu

pakreipimu vaiku ant kelo 
sveikatos ir. laimes žengiant 
per slengsni at.einanczip jiems 
gyveninio. Prieg tam mes 
temyjome ir reikalingumų 
taip vadinamos „emancipaci
jos moters“ isz po paduomes

pacijų iszaiszkinome esant ne 
tai, kad moteris turėtu vyru ke
linėmis apsimauti ir i vaiskų 
stoti (nors yra moteriszkas
> ji įH i r\wji • y uit j 'rs

iszvalnyjirnu nuo skriaudos, 
nemeile^, ir nelaimiu, kokios

Moteris netik

s

t >

v

v
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i
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Imti visuomet grynu 
džiu nežinelu, ir per1

tu duobi s

Tas,

•K- -X-
* 1

Gal atsiras, kas ir czion man

.^v.v. v>, v r

gali būti ir iszgydyti atšaka 
ežiose iszlygose gyvenimo.

įtekmę ant vaiku, bet jai pri
klauso tiesa padarinio savo 
rodos ir kitose szakose visuo- 
meniszko gyveninio, i kuri

4

vis raszydamas ar-gi nenukly- 
dai nuo savo mierio, beje pa- 
rod vmo. sukabes medicinos su 
reikalais valstijos? Man-gi 
regisi, jog kožna eilele taria 
£odi už tokių, sukabę, o ne

tiktai palaimų.
Czion už tai nebus 

szali nurodymas an 
moters pereitose gad 
tarp i vai riu tautu. 1 
kiniu^žmoniu moteris 
koma už sugulove,

ir

tam
ten vieszpatauja daug-patyste, 
nors recziaus ir daug-vyryste.

■
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Vienybe
Daugpatyste seiliaus buvo pas r 
rastis, sziadieji dar yra rytinė
se žiamese, k. a. turkuose. 
Pas senovės Bitbylonenus mer
gos buvo perkamos ant rin
kos, i. svetimiems jos buvo 
prieinamos szventnanme my 
lietos už užmokesni -kunin- 
gams. Tarp persu ’ Zoroaster 
panaikino daugpatystę. Žy
dai taip gi turėjo po daug 
paežiu ir kupeziavo motery- 
mis; n or tylamas atsikratyti nuo 
moters, žydas jų isz namu 
vyjo.-

Augsztesnis ^laipsnis būvio 
moters buvo tai jos gaspadi- 
nysta namie, kaip randante 
apraszuose Homero* nors ir 
ten ji yra valdžioje vyro. 
Vaikai motyn:} pagal savo 
norų iszleidino už vyro; vyrai 
prisiimdinejo suguloves ir tt. 
Pas Spartėtus inoteris pastojo 
turtu visuomenes ir naudoja-* 
mos buvo tik del gimdymo 
Vaiku ir del vilnų iszdarbys 
tos. Sutuokmes czion nepa
žinota, ir vaikai nepažinojo 
savo tėvo... . Atenenai žino 
niszkesni turėjo suproti apie 
meilę, ir moteris, kurios, atsi
žymėjo dorybe tar dvases ga
bumais, kaip Aspasija, buvo 
guodojamos. Ale ir czion jos 
susidėjo isz verginiu, atval- 
nytuju (isz ju paeina lietai- 
ros) ir valnagymiu atenenie- 
ezaieziu. Bet sziaip tiesos 
moterių ir czioir buvo siauros, 
lygynai kaip ir j u linkėjimai 
netape pripažinti per įstaty
mus. Buvo net paprotys sko
linti kitam savo paežių! Ir pi- 
lo'zįopai graiku neaugsztas

* pazVnlgas turėjo, apie moterį, 
atskyrus gal Aristotelį. Pas 

. rymantis pati mažai dauginus 
kų vertes turėjo už verginę 
del vyro, kurs ji} tjesiok pir
kimu igyjo ir turėjo net tiesi} 
sudyjimo.. .. Vėlaus maž
daug papuoeziai atsimainė, ir 
gadynėje ciesorių vertybe mo
terių pakno, tūlos net igyjo 

^Valdžių ant despotu, k. a. Ju
lia, Messalina, Agrippina, 
Pappaea, Faustina etc,

Stengėsi vengti moterių, ir O o
G ame szimt motyje konoiliju- 
me Makonee. buvo ginezai ve
dami, ar ipoteris esi} žmone-, 
mis!..".. Vidaus aplink 10 
ir 11 szimtmeti kilo baisus ■% t 
doros puolis, vienok moterims 
neteko pasikelti, nes įstatymai 
pavelyjo vyrams jas muszti, 
pažeisti, jau nieko nesznekant 
apie klosztorius, irednes iri 
kvizicijos ir tt. Jeigu kuri 
moteris viduramžiuose pagar-
ąo, tai ji buvo Zokoninke. . . . 
Ir nors 12 ir 13 szimtmecziup.se 
ant žodžio buvo ėmę ricoriai 
garbinti moteris, tai gyvenime 
jie elgesi su baisiu budu: ei 
darni žmogžudžiai) ti tokie ri 
coliai palikdavo moteris lėni 
ciugais apkaltas del palengvi- 
nimo joms, mat, padoresnio 
gyvenimo“.... Ir giesmes 
Minnesengeriu nepagerino bu
vimo moterių..

Vėlaus Prancūzijoje pasiga
vo augsztesnis supratimas, ale 
ir tai tik naminiame gyvenimu, 
Ir laikuose revolucijos nedaug 
kų laimėjo moters, nesą del j u 
emancipacijos iženginiu darbu 
nebuvo. Ir sžiųilien moters 
gyvenai be tiesu, be sužinos; 
vyrai jas mat kenez»a, naudo
ja ir apgina ant kiek tai jiems 
tinka. Visa pereitu ve mote- 
•riu neturi linksminanezih 
spinduli!, o tik aptemdirtta 
yra pancziais nelaisvės ir 
priespaudos. O kad jums 
nors ateito atlyginti įstengtu 
už nudėtas praeitos!

1 ra*.

Pyrogranitas.
Lietuviai paprastai* sako, 

kad mokslas niekam nėra ver-
tas, nesą gird, isz jo duonos 
nevalgysi! Tuomi taiųm butu 
visai kitaip, jeigu mes nors 
menkai mokslo paslaptis pa- 
sisavintunįeme, tada netik 
duonų gal valgytumeme isz 
mokslo, ale ir kultūroje aug- 
sztai pakoptumėme. . Sziųdien 
tik ant vieno daigto pamosiu 

ir nurodysiu, kiek lietuviai ga
lėtu laimėti, jeigu, jie putinsi 
prie mokslu, i patingai prie

, kur neiimtu

gamina. Su page I ba t< 
slo žmogus gan)tps pajų T is 1 r

savo

ju. Sztai pavei <slas.
Iki sziam laikui szvietfis 

nojo, jog akmuo yra dldelai 
naudingas daigiais, ii’ t:įi del 
jo kietumo. Bet nevisQSO sza- 
lyse buna jo apseziai. Dėlto 
reikėjo kaip kur mėginti, ar 
kas kitas negalėtu užstoti vie
tų akmens. Daugiu žmones 
eme naudonen kalkinius ak-
meilius, k. a. namus . statant. 
Kalkinius akmenius, mat, yra 
lefigvu gauti ir už pigiai, juos 
nėra sunku pjaustyti, ir kada 
jie bėgant laikui mainosi, tai 
nuolatai per visų įvyksta at- 
main,a. Bet už tai kalkiniai 
akmenys greitai lūžta ir-.pras
tėja asztrumo kantu, užgauti 
jie greitai trupa ir trynimi 
lengvini nusidėvi. Friegmam 
jie yra skylėti, ir vanduo/ e- 
san.tysis sky lai tose, szalant, 
iszsitęsia ir suskaldo’ akmeni- 
Taigi isz kalkiniu akmeniu nė
ra galima pastatyti trobesius, 
kurie laikytu ilga taikų.

I ž tai mokinti vyrai misli-
I I * . * t

nėjo, kaip bii’tu galima tokius 
akmenis kietais padaryti, ir 
isz pradžios mėgino? tai su pa- 
gelba alkaliszku karbonatu ir 
edaneziu barium‘0 oksydu. 
Bet tie daigiai sunkiai duo
dasi vartoti, mažai is/.si leidžia 
arba tirpsta, iiueda, o baj-ytas 
prieg tam dar yra nuodingas.
Jie nudegina rankas ir drapa
nas, viskų suplemuoja, kas 
prie ju prisigluudžia:• ijiedi, 
audeklų,-tapetas ir tt., ir vir- 
szu aptraukia mųierkosznia 
plėvė. Dėlto kožnas* mato, 
jog netinka daugiur toks ma
ter jotas vartoti.

Ant galo del sukiėtinimo

akmeniu eme pasinaudoti isz 
druskų fluorįno. Tos tai pa
sirodė tikromis, geradejomis 
tame dalyke: jos nėra nuo
dingos, nenueda, o labai su
kietina pavirszj. Kalkiniuose 

! akmeniuose jos iszsidesto i ša
mo sudėtinės dalis isz savo dė
kos ir skylesna nustato ne-1 . / • ., ą. tirpstanc/aas ‘' substancijas ir 

1 baisaus kietumo; o tuomi tar-* 
pu ganėtinai pasidarant an- 

iglinio degilo (carbonic acid), 
skylutes neužakyja, nesą per 
jas minėtasdegilas randa sav 

1 iszeigų laukan. Tai-gi isz > 
lauko puses patranka su drus'- 

. komis fluorine užlaiko van
deni nuo susigėrimo, o vidu
rinis vajiduo, kylant szalcziui,

* gali laukan iszgaruoti, nieko 
J nepagadindamas. Naudingu- 

‘ mų tu druskų dabar kožhas 
supras isz skaitytoju.

Patraukti pakasų drusko
mis fluorine, arba fluorinuoti, 
yra labai, lengvu: teptuku, 
kempini; ar, gerinus - dar, 
szmyrksztyne pavirsžis ak- 

■mens tampa apdregnintas su 
: tirpalu tu druskų trissyk pa
dieniui; paprastai jau tokio 
' patraukimo pakanka, ir ak
muo visai „nebegeria“. Ak- 
niuo po. to pastoja ;smarkiai 
kietas. Norint akmeniui pri
duoti visokias spalvas, reikia 

drėgninant mainyti druskas 
.i 1 luorino. .Jeigu galandant 

akmenis vartotum įvairios 
‘spalvos fluoridus, tai galėtum 
i pasiekti puikiausius effektus.

■Svarba szit.11 radynu gal 
kožnam isz vieno sykio piiola 
i akis. Ale pamislykite! Ar 
tos radyiros nepadaro revo- 
biri jų naiustatystoje (arėki- 
tekiu roję) ? Ten, k ur nėra 
prigimtu, granitiniu akmeniu,
galima yra |>asidaryti kiecziau- 
šių ir isztrivotiniaiisia melionui 

ę o v

del trobesiu, namu, bažnycziu 
ir tt. O juk prie* to riszasi ib 
revolucija estetikoje, grožyje. 
Iktuolaik Italija ir nedaugis 
kitu žiamiu galėjo girdėsi sų- 
vo puikiais namais, dabargi 
kožna szalis gales įgyti bu-

szimtmecziup.se


davones neiszpasakomo pui-1 
kūmo ir trivones. Ir nauda 
del archajojogijos iszpuola 
nemaža: senus akmens pa
minklus, jau imanczius nykti, 
kad patrauksi pakasa, galima 
bus isziaikyti per ilgus szimt- 
meczius.

Kemikai sziądien moka jau 
padaryti netikrus akmenis, 
kurie turi lygią iszyeizdą, 
kaip ir tikriejie. Kemikai 
taip pat lengviai padard gra
nitą ir marmorą, kaip ir ke 
pejas iszkepa baranką ar ra- 
gaiszi. Negana to, juk ir 
brangius akmenis kemikai 
taip gerai padaro, jog ir žino
vai j u negali atskirti tiktus 
nuo netikru, taip antai pada
romi yra pseudbrubinai ir si- 
mili — malachitai. Dėlto kas 
gali sziądien sakyti, kad toles
niuose laikuose miestu uly- 
ežios negales būti grystos 
brangakmeniais? juk Golkon- 
da ir Eldorado seniai taip bu
vo papuoszti, kodėl gi dabar 
tas' papuoszimas negalėtu būti 
atnaujintas placziaus, kada 
medega del papuoszimo visai 
atpigs?! *

Navatna yra pasakyti, kad 
priemoniszki akpiens pareina 
isz Maskolijos. Amerikoje 
daro geležinkelu szynas ir ra
tus vagonu isz popieros, o 
Maskolijoje daro marmorą 
isz ulycziniu purvu!... Mat 
purvas turi savyje moli. Jog 
isz molo daro plytas, tai svie
tas žino jau nuo žilos senovės. 
Sziądien-gi akmenis pasidaro 
isz miszinio paprasto raudo
no molžiamio ir sumalto, per
sijoto, tirpyto, koczioto molo. 
Vardas tokio akmens yra 
pyrofjranitas^ ir , jo atradėjas 
p. Kristoffoyicz, kurs dirbo 
per 18 metu apie savo veika
lą. Prabos jo akmens buvo 
matyti maskoliszkoje sekcijoje 
Paryžiaus parodoš 1889 m: 
jos buvo padarytos su* ranki
ne pressa, ir toks akmuo at
laiko spaudimą 1300 kilogra
mu ant kožno ketvirtainiszko 
centimetro. Žinoma, kad hy- 

draliszkos pressos padidina 
drūtumą akmens. e .

Kokios gi yra ipatybes to 
naujo akmens; „pyrogranito“! 
Jis nesuguri nuo atmainų oro, 
jo neįveikia degilai (aciduin), 
jis beveik nėra skylėtas ir sa 
v o apymyje beveik neatsimai
no, jis su vargu nusidėvi ir 
duodasi puikiausiai nugaląsti. 
Tai p-gi jis pjauja stiklą.

Niekas nėra lengviaus, kaip 
tinkancziai atmainant priemai- 
szomas substancijas padaryti 
priemoniszkai piarmorą ar 
porpyrą, o taip-gi pviemonisz- 
kąji granitą. Gyslos, juostos, 
taszkai, kreivos -linijos — \ iš
kas yra padaroma!

Nesenian dar tape pakrikas 
pyrogranito atidarytas Bo- 
ronovy ežiuose, Novgorodo re- 
dyboje. Dirba ten dabar, i 
300 darbininku.

,,I tekine szi tu rady nu, sako 
W. Foerster, ant namstatystos 
ateinanczio szimtmeczio turės 
būti nepaprąstina. Kam vis 
ir vis su didelais kasztais per- 
vežineti daugspal vius- marmu
rus Aprikus ir Italijos, kam 
jieszkineti puikiai dažytųjų 
granitu Jnodgiryje. (Schwarz- 
vvald), Bretanijoje, Kornval- 
lijoje arba tolaus kur eiti, ka
da mes tą viską galime pasi
daryti ant vietos isz prasto 
lauku dumblo?“

Neseniai dar skaitėme ,,Vie
nybėje“, kad aluminium turės 
būti nauge (mėtotu) ateites, 
kada įsimanys svietas ji pigiai 
iszgauti isz žiames. Dabar-gi 
žinome jau, kaip galime isz 
tos paczios žiames, -kurią min
džiojame, pasidaryti akmeni 
ateites, isz kurio viską galime 
nužiesti: granitus, marmurus, 
onyksus, genimas, grystinius 
akmenis, budavonems akine, 
uis, auskaras.

Kad ne mokslas, ar žmones 
kuomet Tlors butu parėję ant 
tokiu radynu? Abejotina! 
Bet ir mes lietuviai galime 
czion paimti gerą pamokslą i 
savo szirdi. Turime vaikus, 
leiskiame juos i mokslą; ar

nebus mums dailu ir naudin
ga, kad vienas ar kitas isz 
musu tautos vaiku ims' pasi
naudoti isz moksliszku rady
nu? Juk ir musu tėvynei tos 
rady uos gali tapti neiszpasa- 
komai naudingos, jeigu mo
kėsime ir norėsime isz ju pa
sinaudoti. Laukas platus at 
sidaro priesz mus, jeigu mes 
ant jo dirbti norėtumėme! 
Tai gi szian, brolai, griebkią- 
mesi už mokslo, isz kurio pel
nysime naudą sav, o garbę sa
vo tautai!

A. J/.

Reikaluose lietuvi- 
szkos . mokslavietes

Amerikoje.
Nudžiugau pamatęs keletą 

rasztelu isz Szenandorio, ra- 
szytu i „Vienybę“ reikaluose 
isteigmes lietuviszkosids mok
slai nes Amerikoje. Smagu, 
mat, girdėti, jog kvėpuoja dar 
žmones, kuriu gyvastva buvo 
paabejoti mu per ilgoką lai
ką. Bet pats dalykas isteig
mes mokslai nes mažai dar tuo
mi tape pastūmėtas i priesza- 
ki. Nei k v ai ė i yra, idant vie
ni pasakytumėme, jog mėgi
nome szi bei tą daryti . tame 
reikale, ale....ale neteko 
mums kantrybes, labjausiai 
kad prieg tam reikia dar ir pi
ningu ant to pridėti; o vėl 
idant kiti tartumėme: kam 
miegojote tada ir tada, dabar 
jau per vėlu! Ne to niums, 
brolai, reikia. Juk visi žino
me, kad neretai urnai pasida
ro dideles atmainos žmoguje 
per veikmę tulu aplinkybių; 
tokios paczios atmainos darosi 
ir d raugi j oje, nors ketai p grei
tai pažymėtinos. Už tai ir 
lietuviai, nors isz pradžios pa
tys savę buvo pardavę svetini- 
žiamiecziams, palengva eme 
busti isz tautiszko miego, eme 
trokszti valnybes bei mokslo 
del savęs ir del lietuviu tau
tos, kaip szi toj e žiameje, taip 
ir Europoje. Asz žinau, kad 
sunkus tai daigtas yra keitie

si isz ilgo miego, tuomi dar 
sunkesnis, kad nėra i.k valei 
daug mokintu musu brolur 
kurie galėtu visur kelą paro
dyti i ateito, o taip gi didele 
yra stoka pamokinancziu ra- 
sztu. Prieg tam kassyk (lan
giaus pribuna isz Europos 
musu tamsiu žmonių, kuriems 
iszsirodo lyg nieko (langiaus J o o
ant svieto nereikia, kaip tik 
darbo i duonos kąsnelo, ne
žiūrint koki kąsneli tas darbas 
suteiktu! 'kokiose aplinky
bėse rengti mokslaine nelengvu 
yra. Be to viso, ir czion nuo 
seiliaus gy venantiėjie brolai, 
kurie jau igyjo sto\ u būvi ir 
Kztekliųne visi meilyja szvie- 
sos ir mokslo, nesą jie dar sa
vyje tcbeneszioja senus prie- 
tarus, buk mokslas tik žmo
gaus protą isz kelo* vedąs, ti
kėjimą dildąs, dorą gaiszinąs 
ir 11. Mat tokie prietarai, at- 
neszti isz tamsybių L’etuvos, 
nespėjo tapti iszvalyti isz szir- 
džiu ir nuomonių musu vien- 
žiamiecziu. Dėlto, matant to 
kias paines ir klutis, mums 
tuomi drueziaus reikia imtiesi, 
idant pareiti i vienybę, sutik
inę, meilę;1 mums tuomi la- 
bjaus reikia rūpintieji, idant 
savo pavezda patrauktumėme 
ant gero ir tuos brolus, kurie 
dar akiu nėra prapleszę nuo 
tamsybes traszkanu ir spardo
si iszgirdę žodi „mokslas“ ar 
„mokslaine“; mes tuomi la- 
bjaus turime nenorėti pelno 
tuose užsiėmimuose. Kas ži
no, gal jau butu mokslaine 
Szenandoryje bestovinti, pas
tatyta kasztais dingusiojo „Su- 
sivie.nyjimo“, jeigu ne pavy
das, kgrsžtai ir skauge gyven
tu tarpe musu žmonių. Anuo
met, kaip Szenandoryje, tai ii 
Baltimoreje, vienas ar kitas 
lietuvis kalbėjo, buk asz tik
tai dėlto klibinąs įsteigti mok
slai nę, idant galeeziau isz jos 
pelną turėti nemenką kaipo 
mokintojas. Sziądien gal jau 
nedrys to niekas tarti po to, 
kaip New Yorke, Szenando
ryje ir Baltimoreje mokinau
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brolai,
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Isz Birtiidim Amerikoje
(■oirn. ' (koresp.

y/Nekurulose miestuose yra 
uidokai lietuviu, \ ienok visai 
mažai yra (ikru rnduviu, kurie 
saviszkai elgtųsi ir kalbėtu.

isz Lietuvos tikrais lietu vliais,

kalbėti; n

nuskriandimu musu brolu, 
(teisibe, yra ir kitokiu svetim- 
tauezin, kaip maskolių vokie- 
ežiu ir tt.), o nuo ju neinate

džio, m*! Duodasi tankiau-

paniekinimo žodžiai, kaip tai: 
chain, mužik ir tt. Taigi, 
brolau, kuomi tau taip pamy- 
lo toji lenkiszka kalba? Kad 
tu ir neprisipažinsti savę už

neku riuose miestuose

Balti morėje , Jame taip žmo
nių pilname mieste“ (kokis 
miestas neyra pilnas žmonių!) 
yra parapija, sudėta isz dvieju

pergali sa\.u žargonu. Kai
mynas, atėjęs pas kaimyną, 
jeigu prakalba lietu viszkai,
tai \ isi pasznairuoja ir nenori 
kalbėti, o jeigu koks vienas ir 
szneka, kiti skirstosi 
bis arba eina laukan, 
bildu pasirodo, kad

nuo lenku, ju kalbos ir prie
žodžiu nevartoja ir jau seniai 
juos iszmete isz savo tarpo, vie

0

kad beveik kiekvienas vietoje

i pasza- Via dar vietų, kur lenkai ap

savęs prisitraukti, idant pas-

dailaus lenkiszkai szneketi nei 
lietuviszkai, nes dar, Lietuvoje 
būdami mate, kad katras tik

me!) ^bažnyczią. Neesą,. gir
di/ toje parapijoje kuningo, 
kuris mokėtu lietuviszkai ir 
lenkiszkai, ir dėlto kardino
las Gibdns pasiuntęs* vieną ixz

kai jau szneka. Czion atėję 
musu • viejigencžiai su dideli!

kąsni duonos, 
ba tiek, kad t

bineti, buk mes neesą i k'valei 
mokinti, idant iszvesti įsteng
tumėme tokius veikalus: nie
kas nogime ką mokėdamas, 
visko reikia mokintiesų Už
dėjus pamatą del mokslaines 
vienam daigte, pareis npagel-

dąrbas, kurs sziądien mums 
naudingiausias yra, susisiekia 
visur su mokslu. Mokslą gi 
igyti lengviausia per mokslai- 
nes! Kas padare Vokietiją

atlikimo tikejimiszku pareigu 
su iszlyga, idant parapija pa
ti pasirūpintu gauti kuningą, 
mokanti lenkiszkai ir lietu-

kio savo gyvenime buvo ne-

Man rodosi, vereziaus butu 
isz pradžių nepristoti ir sau 
gotiesi svetimtaueziu vylaus. 
Svetimtauczio reikia atsargiai O 
sergetieši ir neužsitiketi jam, 
o labjausiai tam, kuris mus 
nori suvadžioti arba suarzinti. 
Vertėtu gerai apie tai susi
prasti ir juos atitolinti, arba 
patiems atsitraukti, bet’ir tą

meiles del vicnžiamiecziu ir

neeis pirma dedami
, Lietuviai tame mieste jau 

ilgoka valanda kaip tjiri savo
jam nepritinka lietu- 
ai būti ,O to neatme-

kratyti isz^savo smagenn.

minkite*, brolai, koks tai svar*

mokintojai! Ir, kožna gimi
ne tuomi augsztesnę vietą ant 
svieto iima, kuomi sz\ lesesni 
jos sąnariai yra. Žydu gimi
ne del progresso svieto daug

nes kilo augszcziausias dorisz-

le, maža yra viltis, kad tam-

kencziamą ar baime.

ei les lietu viszką 
Lenkai turi savo dvi 
ir vienos parapijos 
yra musu viengentis,

parapiji 
kuningu 
Kn. Ra-
i v>vn I n-a U

nieste yra stoka dvi kalbi isz

je buvo varginami ir įgrobia- 
mi nuo lenkiszku rasztininkii 
arba ir aiigsztesni-u uredininku 
visokiais budais; ink ir kur

ir žmogumi nenorėjo vadinti; 
jeigu jam ir duodi kyszi, tai

vadydami ,,
mes pasi- 

“ darome

padėjime ir padangai n i me j u 
skaitlaus; sav< 
mažiname per

1 " 
nian“.

vard;

og „polish“ tai yra 
) lietuvis „lithua- 
Reikia kiekvienam

ik vm n n v* iv II K U, *

vaizdoje svetimtaueziu. !)i 
dėlę nuostebą turi svetimi 
gaivalai, dasižinoję, kad lietu
viai savę vadina lenkais, už 
tad atranda mus nesuprantan- 
ežiais tautiszko skirtumo. ■— 
Graudu darosi pamislyjus apie 
musu ir riųiesczius

prabuvusiu kelas 
metu, iszauginusiu

bet ar jie isteige kokią atniin-

naujai suaugusi lietuviszkoji 
gentkarte? Gal būti skaity

sakau, kad iki sziolai lietuviai

gojo, arba mažu pasakas pa
sakojo, ar mokinosi loszti isz 
einikio^ nesirūpindami apie

i

tai tikėsi mesi 
mesi sudaryti

va rd;

būvi at<‘itej<‘. Turime, mes 
sekti ju pėdomis, turime pla-

užmany-

S ■)

H

mus.
naudą

šime su kitomis tautomis, ga
lėsime drąsiai stoti ir kovoti

tai yra musu

nes be mokslinycziu ir moks
lo, tai noroms ar ne noroms, 
turės tapti mus jaunuomene - 

Nesirūpina jie ir dabar, j lenkais, maskolais, vokie- 
sznekant apieicziais, ar anglais; o toji se

ll’ susivienyjimą uiiausiai skambanti lietuvisz- 
to maža nauda,! koji kalba turės isznykti, nors

mokslą vie tęs
sako: „tai i
su lietuviszka kalba toli ne-| nuo 
nueisi, reikia angliszkai mo
ki n tiesi“ ir laiko sav už gar-

pusę angliszku žodžiu. Tei 
sybę sakant, negali visus to
kiais vadinti — jau sziądien 
yra iszmanancziu gerai lietu--

1'^1

s

i’

taip seniai 
.VIII-ame ąmži 
rniodoneie buvo

ežia, kad musu sentėviai my-

šokiais budais ją gindami nuo 
isznaikinimo ir stengėsi

mino
1 ėdami
ginamesi, idant patikti
nt//is kokiems. Szia<

nesigai-

5

tarydami: „ar asz busiu ar ne, kokioje, guodoneje 
ar prisidėsiu ar ne, o bus dar- 'mus ir musu kalbą 
bas padarytas ir. lie manęs“, gaivalai ? -— kiekvžm 
Ne, broli mano, jeigu \ isi tik giasi mus prisisavini 
atsidėsime ant tu mylincziu aklus, del padidini

sustodami dirbtu 
lietuvius, o jvigu

savo
y I J 1 ' > 'v * «'o.‘ | «.» ' < ' < « j » l 1 I l 4 ’

gaus, o vis su brolai’noriai pristotu jum*
svetimtaueziu, neat mindami,

ir nakti ne- 
ir vienytu s-

darbas? Ten yra stiprybe ten žargonai lenku, anglu, \m-
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Ižeje iszeinanti „ApžvaL 
padavė 9 — e savo n n me-

i

rys, tai tuomet 
kurie isz plov

susigės ir tie

brolai,

per istei gmę mokslaines!
Žinoma, kad butu pritik Tu

f’ Ale. ar ten atsiras

vežiszką ėjimą
tamsu nu? ’ .Sunku pasakyti 
isz virszaus;^. tik tiek beda,

ten , dar nedidukas

Isz Birtiidim Amerikoje
(■oirn. ' (koresp.

y/Nekurulose miestuose yra 
uidokai lietuviu, \ ienok visai 
mažai yra (ikru rnduviu, kurie 
saviszkai elgtųsi ir kalbėtu.

isz Lietuvos tikrais lietu vliais,

kalbėti; n

nuskriandimu musu brolu, 
(teisibe, yra ir kitokiu svetim- 
tauezin, kaip maskolių vokie- 
ežiu ir tt.), o nuo ju neinate

džio, m*! Duodasi tankiau-

paniekinimo žodžiai, kaip tai: 
chain, mužik ir tt. Taigi, 
brolau, kuomi tau taip pamy- 
lo toji lenkiszka kalba? Kad 
tu ir neprisipažinsti savę už

neku riuose miestuose

Balti morėje , Jame taip žmo
nių pilname mieste“ (kokis 
miestas neyra pilnas žmonių!) 
yra parapija, sudėta isz dvieju

pergali sa\.u žargonu. Kai
mynas, atėjęs pas kaimyną, 
jeigu prakalba lietu viszkai,
tai \ isi pasznairuoja ir nenori 
kalbėti, o jeigu koks vienas ir 
szneka, kiti skirstosi 
bis arba eina laukan, 
bildu pasirodo, kad

nuo lenku, ju kalbos ir prie
žodžiu nevartoja ir jau seniai 
juos iszmete isz savo tarpo, vie

0

kad beveik kiekvienas vietoje

i pasza- Via dar vietų, kur lenkai ap

savęs prisitraukti, idant pas-

dailaus lenkiszkai szneketi nei 
lietuviszkai, nes dar, Lietuvoje 
būdami mate, kad katras tik

me!) ^bažnyczią. Neesą,. gir
di/ toje parapijoje kuningo, 
kuris mokėtu lietuviszkai ir 
lenkiszkai, ir dėlto kardino
las Gibdns pasiuntęs* vieną ixz

kai jau szneka. Czion atėję 
musu • viejigencžiai su dideli!

kąsni duonos, 
ba tiek, kad t

bineti, buk mes neesą i k'valei 
mokinti, idant iszvesti įsteng
tumėme tokius veikalus: nie
kas nogime ką mokėdamas, 
visko reikia mokintiesų Už
dėjus pamatą del mokslaines 
vienam daigte, pareis npagel-

dąrbas, kurs sziądien mums 
naudingiausias yra, susisiekia 
visur su mokslu. Mokslą gi 
igyti lengviausia per mokslai- 
nes! Kas padare Vokietiją

atlikimo tikejimiszku pareigu 
su iszlyga, idant parapija pa
ti pasirūpintu gauti kuningą, 
mokanti lenkiszkai ir lietu-

kio savo gyvenime buvo ne-

Man rodosi, vereziaus butu 
isz pradžių nepristoti ir sau 
gotiesi svetimtaueziu vylaus. 
Svetimtauczio reikia atsargiai O 
sergetieši ir neužsitiketi jam, 
o labjausiai tam, kuris mus 
nori suvadžioti arba suarzinti. 
Vertėtu gerai apie tai susi
prasti ir juos atitolinti, arba 
patiems atsitraukti, bet’ir tą

meiles del vicnžiamiecziu ir

neeis pirma dedami
, Lietuviai tame mieste jau 

ilgoka valanda kaip tjiri savo
jam nepritinka lietu- 
ai būti ,O to neatme-

kratyti isz^savo smagenn.

minkite*, brolai, koks tai svar*

mokintojai! Ir, kožna gimi
ne tuomi augsztesnę vietą ant 
svieto iima, kuomi sz\ lesesni 
jos sąnariai yra. Žydu gimi
ne del progresso svieto daug

nes kilo augszcziausias dorisz-

le, maža yra viltis, kad tam-

kencziamą ar baime.

ei les lietu viszką 
Lenkai turi savo dvi 
ir vienos parapijos 
yra musu viengentis,

parapiji 
kuningu 
Kn. Ra-
i v>vn I n-a U

nieste yra stoka dvi kalbi isz

je buvo varginami ir įgrobia- 
mi nuo lenkiszku rasztininkii 
arba ir aiigsztesni-u uredininku 
visokiais budais; ink ir kur

ir žmogumi nenorėjo vadinti; 
jeigu jam ir duodi kyszi, tai

vadydami ,,
mes pasi- 

“ darome

padėjime ir padangai n i me j u 
skaitlaus; sav< 
mažiname per

1 " 
nian“.

vard;

og „polish“ tai yra 
) lietuvis „lithua- 
Reikia kiekvienam

ik vm n n v* iv II K U, *

vaizdoje svetimtaueziu. !)i 
dėlę nuostebą turi svetimi 
gaivalai, dasižinoję, kad lietu
viai savę vadina lenkais, už 
tad atranda mus nesuprantan- 
ežiais tautiszko skirtumo. ■— 
Graudu darosi pamislyjus apie 
musu ir riųiesczius

prabuvusiu kelas 
metu, iszauginusiu

bet ar jie isteige kokią atniin-

naujai suaugusi lietuviszkoji 
gentkarte? Gal būti skaity

sakau, kad iki sziolai lietuviai

gojo, arba mažu pasakas pa
sakojo, ar mokinosi loszti isz 
einikio^ nesirūpindami apie

i

tai tikėsi mesi 
mesi sudaryti

va rd;

būvi at<‘itej<‘. Turime, mes 
sekti ju pėdomis, turime pla-

užmany-

S ■)

H

mus.
naudą

šime su kitomis tautomis, ga
lėsime drąsiai stoti ir kovoti

tai yra musu

nes be mokslinycziu ir moks
lo, tai noroms ar ne noroms, 
turės tapti mus jaunuomene - 

Nesirūpina jie ir dabar, j lenkais, maskolais, vokie- 
sznekant apieicziais, ar anglais; o toji se

ll’ susivienyjimą uiiausiai skambanti lietuvisz- 
to maža nauda,! koji kalba turės isznykti, nors

mokslą vie tęs
sako: „tai i
su lietuviszka kalba toli ne-| nuo 
nueisi, reikia angliszkai mo
ki n tiesi“ ir laiko sav už gar-

pusę angliszku žodžiu. Tei 
sybę sakant, negali visus to
kiais vadinti — jau sziądien 
yra iszmanancziu gerai lietu--

1'^1

s
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taip seniai 
.VIII-ame ąmži 
rniodoneie buvo

ežia, kad musu sentėviai my-

šokiais budais ją gindami nuo 
isznaikinimo ir stengėsi

mino
1 ėdami
ginamesi, idant patikti
nt//is kokiems. Szia<

nesigai-

5

tarydami: „ar asz busiu ar ne, kokioje, guodoneje 
ar prisidėsiu ar ne, o bus dar- 'mus ir musu kalbą 
bas padarytas ir. lie manęs“, gaivalai ? -— kiekvžm 
Ne, broli mano, jeigu \ isi tik giasi mus prisisavini 
atsidėsime ant tu mylincziu aklus, del padidini

sustodami dirbtu 
lietuvius, o jvigu

savo
y I J 1 ' > 'v * «'o.‘ | «.» ' < ' < « j » l 1 I l 4 ’

gaus, o vis su brolai’noriai pristotu jum*
svetimtaueziu, neat mindami,

ir nakti ne- 
ir vienytu s-

darbas? Ten yra stiprybe ten žargonai lenku, anglu, \m-
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Raszkauckas.
Bartiomioj

dinti abi grindų 
kitur, 
stūmė

J. -Savage
J. Uždas
S. Dugan Mt Carinei
J. Miller Foxkrofth

J 'mods 
Sekretorius

Pranas Pakolka,
6127 Main Str., AS H IAE >’,

I’ajieszkojimai.
I’ajieszkau Ignoto Nesteck< 

del didelo reikalo; jei kas ži 
no, tegul duoda žino kur ji

>es“, užtėmy jo 
viskas, ką asz ten 
apie triusavimus

1889 m., yra 
, Ant to turiu 

n am viengen- 
mano pada- 

melagingas 
ir „apszvelnytas dulkėmis tei
sybes“, tai jam neisz kelo bu
tu paduoti delei žinios lietu
viu teisybę tikresnę, „apsz vel
ny tą ne dulkėmis“, bet žiban- 
ežiais

kiecziu, ir k., žodžiu sakant, 
tu gaivalu, katrie buvožiames- 
nes kilmes praėjusiuose am
žiuose tarp kaimyniszku tau
tu. • O mus lietuviai adver- 
niai daro — nori (bar miegoti 
ir savo aptinusiomis akimis 
neižlaibo moksliszkos szviesos 
ir labo.

UžiMkEjo Už Laitasztį 
,, VIE N Y BE LIKT U V NIK U”

M. I rinka Baltimore
J. Juozupait Mansfield
J. Demi k is Wilkes Barre
V. Bzidolik’i Plymouth
V'. Daimanta ,, ,,

Kas reikalaujate piningu siustio i 
iižmarę tiesiog i namus, dasižinokit 
pirma pas M1.LAUCKĄ?

Milaiicko K romo parsiduoda szip- 
kortes ant geriausiu ir drucz.iausai 
akrufu pigiau no kaip kitur.iai spindėjais tei- 

i mano melus gal 
nugriaus szalin.

Apie lenkus nieko netalpi
nau delei to, kad nemaeziau 
reikalo! O lietuviai, kurie 
apie tą užmanymą rūpinosi, 
kaip sako p. A., nei^zmanelai, 
— tai asz apie ju iszmint^ie- 
žinau!
klaidą, kad nenusidave pas 
p. A. su pasirodavijimu .apie 
tą užmanymą.

T. Astram-dci*.

Pittston, Pa.: And. Teplusži.
Shenandoah, Pa.:, Kazimierai Ra- 

dzewieziu.
Shenandoah, Pa.: Joną Bobina.
Waterburio, Cori.: J. Danisewiczo
Scranton, Pa.: J. Bajorajti.
Wilkes- Barre, Pa.: .1. Czernika 
Pittsburg, Pa.: Wincenta Kudžiu 
Boston Mass. Fr. Kawalaucka.

Shenandoah Pa 
Andriukaitis 
mano

M. J. 
luksztędamas 
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jogei 
prl^iesziau 
draUgyscziu 
tikras melas 
isztarti giįodoti 
ežiu, jog jogei 
vimas yra

Katras Nori l I.žsirasž-yt

„VIENYBE LIETUVNIKU”
Ir siųst pinigu 

eina p 
Baltimore,’ M.

Zele.giri.

Jersey City : .1.
Chicago, Ii.l.:

Szpakewiczo.
G ra no Ra pi ns M

1Jagdonawiczo.’
Maiianoy city.: Juozas 

kas.
Maiia^oy Pi.yne, 

kawiczo.
Na nticok i 

kewicze.

prieszais kitą pakol nesusrren- 
ka visi,.i krūvą. Pavienis ak
menėlis, nunesztas per ketines 
pėdas nuo krūvos, sugryžta i 
krūva, vienok padėtas per 

įlas — pasilieka 
Nereikalinga yra 
tie akinenelai yra 
inagnetiszkos ge-

Mahanoy City, 10 d. Birž. 
90. Sekretoriai kuopti Susi- 
vienyjimo yra užpraszomi pri
siųsti draugu vardus ir pra
vardes. Apturėjus tai, gali
ma bus aprokuoti, kiek kožna 
kuopa skolinga yra i „Susivie- 
nyjimą“. Pasistengkite, bro- 
lai, nes jau ir laikas seimo ar
tinasi, o mes dar jokio 
žingsnio neatlikome szi-met.

J rrocz i n-s kas.
pas savą. f.aikau 

gausite, iszsigerti 
uiu užsiru-

Kas užmokiejo už į,Vienybę 
turniku 6 ne bu iro pakvytnvotą, 
gul atsiszaukia in. musu Redystę

Jonas Patrzykowski 
. „Kosciuszko Hotel” 
Užpraszau brolius lietuvius neuž- 

mirszti užeiti pas manę* Rasite pas 
manę meilingą priėmimą. , Vynai 
liktoriai, alus, cigarai ir užkandžiu 
visada pas manę kuo no goriausi.
// ,S\ t 'anal Str., WILKES-BABRE 
IT!<*hz. L. V. g<*lPZlnk<-l<lvari.

Kits rąsjty^ in musu Redystę 
su kokiu reikalu;">6;, norės kad jam 
butu ptraszyta, ttfgultatsiunczift mar
kę pacztavą už dneeidus.

/ir6/N pareikalauk laikrdszrzib 
Vienybes Lietuviuku 

O ne atsius pinigu norint už 
pusę metu, bus vienas numeras 
nusiustas ant pažiūros, o t 

gi aus m 
kalingas del pared ko

— l£ela u j a n t i e j i e akiften ys 
Austrą] i jos randasi Nevadoje. 
Jie yra apraszyti, kaipo visisz- 
szkai apvalus, italiszkojo no- 
uezio didumo ir balti, kaip 

iltis.) Kuomet pajų- 
stalo ar kur A

dvieju-lriju pėdu at- 
vįenasĮ nuo kito — jie 
i i „kebiuti“ vienas

FARMOS HOFft PARKE!
J4J. Ilof, kolonizatorius isz 'Milwaukee, apvažiuoja visus miestus 

Penns^lvanijos ir Now Yorko valstijų, o gryždamas namon apsistos noku- 
riuoše miestuose; kas norės pirkti farinas, visada ras jo vietininką namiojo, 
kuris meilingai kožną syki nuvažiuos parodyti lajikus. Ant, 4 d. Liepos 
bus Vvcursija, bot kadągi per daug atsiszaukia, tai goriaus yra atvažiuoti 
ankseziaus

.Katrie nori asabiszkai su manim szneketi, tegul tik paraszo i ollico’ą 
ir priduoda, savo adresus, o tokius aplankysiu. Dažnai ateina klausymai 
ar jau neturime gfttavu farmu, atsakome, jogei turimo, nes laikome meiste
rius, kurie ant tu pėdu viską padaro. JO akru farma t. y. su 35 akrais gi
ros ir 5 lauko imamais ktjsztuojd $500 000 700. 40 akru, visa po
giro $ 100 — 500. Mos patys viską palmdavojamo už pigiausias prekes. 
Gera žiamo, girios, vanduo, turgaviete ir bažnyczia. Turimo žiames del 
szimtu. 'I’egul visi traukia i Pulaski. Raszyk.iie pas

metu Amerikoje esti; pasku 
tini kurtą gyveno Baltimoreji 
pas knningo broli. Atsiran 
ila del jos dijlele laime — te 
gnl tuojaus atsiszaukia po ad 
rėsu:

AT«**.'*'*J

Salunas 
r.iotuvlai eikite 

salimą, kuriame 
szalto alaus, visokiu gėry

l ,oo 
I ,oo 
1 ,oo
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Baisingas kersztas.
(Kazokiszka apysaka N. G-ogoFo).

Matomas, mynioję raudonas viražus kazokiszkos kepu
res pono Danylos; spindi auksinis diržas ant mėlyno žiupono, 
kaip viesulą sukasi kareziai kasztoninio žirgo; kaip pauk- 
sztis szvaistosi jis ten ; rekeži,oja ir somyja damastiszku kar
du ir kerta i karią ir deszinę. Kirsk, kazoko! duok kazoke! 
linksmink vyriszkąszirdi; nežiopsok ant auksiniu aptaisu ir 
žiuponu: trempk po kojų auksą ir brangakmenius! durk, ka
zoke! duok, kazoke, bet atsigryžk atgal: prakeikti lenkai už
dega jau namus ir varo nubaugintą kaimenę. Ir, kaip žai
bas, mėtėsi ponas Danyla atgal, ir kepure su raudonu virszu- 
mi szinekszterejo jau palei triobas, ir retinusi aplinkui gauja.

Ne adyną, ne antrą grumiasi lenkai ir kazokai; nedaug 
lieka ii tu, ir antru; bet nepailsta ponas Danyla: nuver- 
czia nuo balno ilga dzida raitorius, triampia szulnas žir
gas pesczius. Jau eme bėgti lenkai; jau pleszia kazokai nuo 
negyvu auksinius žiuponus ir brangias aptaisas; jau ponas 
Danyla telkiasi vytiesi ir atsigręžė suszaukti savuosius. . . ir 
visas sudrėbėjo isz pasiutimo: jam pasirodė Katarinos tėvas. 
Ana jis stovi ant kalno ir mieryja i ji isz muszkietos. Dany
la puolėsi tiesiog ant jo. . . Kazoke, ant galo leki!. . Musz 
kieta trinkteria —- ir raganius dingo už kalno. Tikt įtiki
masis. Stepas mate, kaip szvysterejo raudonasis rūbas ir dy- 
vinoji kepure. Pasviro kazokas ir nudribo ant žiames. Puo
lėsi isztikimas Stepas prie savp pono — guli jo ponas isztisas 
ant žiames ir užmiarkęs skaisczias akis; raudonas kraujas mu 
sza isz krutinės. Vienok regesi pajuto isztikimą tarną; len
gvini pravert*. akis: — Lik sveikas, Stepu k! pasakyk Katrei, 
kad neapleistu sūnaus! neapleiskit ir jus jos, mano brangus 
tarnai! ir nutilo. Iszleke kazokiszka duszia isz szaunaus kū
no, pamėlynavo lupos; miegti kazokas amžinu miegu.

Apsiverke isztikimas tarnas ir moja ranka K atari nę: -- 
Eik, pone,-eik: paulavojo tavo ponas; guli jis nusigėręs ant 
sieros žiemeles; ilgai jam nėiszsiblaivyti!

Suplojo rankomis Katarina ir griuvo, kaip rugiu pėdas, 
ant lavono? — Vyre mano! ar tu guli ezion, užmerkęs akis? 
Keikies, mano brangus sakalėli, isztiesk ranką: keikies! dir- 
sterk nors syki ant savo Katrės, isztark nors žodeli!. . Tu ty- 
Ii, tyli, mano mylimasis! tu pamėlynavai, kaip Juodoji mare; 
szirdis tavo nemusza!- Ko gi tu toks szaltas? ne gana karsztos 
mano aszaros, nesuszildyt jomis tavę! negarsus mano verk
smas, nepabudyt jam tavę! Kas ves dabar kareivius tavo? 

- Kas lakstys ant tavo žirgo? kas szvytruos kardą priesz kazo
kus? Kazokai, kazokai, kur garbe ir garsas jusu? (tūli garbe 
jusu, užmerkusi akis, ant di egnos žiemeles. Palaidokit manę, 
palaidokit drauge su juomi! užberkit žiamemis mano akis! už- 
tieskit ant mano krutu klevines lentas! Men nereikalingas 
dauginus patogis meno!

Raude ir žudosi Katarina; o tolyje rūksta dulkes: at
lekia senasis esaules Gorobee ant.pagelbos.

Puikus yra'Dniepras gražioje giedroje, kada valnai ir 
lėtai tarp giriu bei kalnu nesza sklidinus vandenius savo.

Nesu marmės, nekrusters: žiuri, ir nežinai, eina ar neeina 
jo iszkilminga platume, ir rodosi, kad visas nulietas jis isz 
stiklo, ir tarytum zerkolinis vieszkelis, be micros i ploti, be 
galo i ilgi, skriedžia ir vyniojasi per žaluojanezią pasaulę. 
Smagu tada ir karsztai saulei pažvelgti isz augszczio ir pa
nardinti spindulus i szalti stikliniu vandeniu, ir priekranti
nėms giroms aiszkiai atsispinsti vandeniuose. Zalgiarbiniuo- 
tęs! jos spriandžiasi drauge su laukinėmis gėlėmis prie van
deniu ir, pasilenkę, žiūro i juos ir neatsigeri szviesiu savo 
paveikslu, ir szypsosi jam, ir sveikina ji, linguodamos szako- 
mis; i vidurį Dniepro jos nedrysta pažvelgti: niekas, apart 
saules ir mėlynojo dangaus, nežiūri i ji; retas pauksztis pri
lėks viduri Dniepro. Puikus! jam nėra lygios upes ant svie
to.1 Puikus yr Dniepras ir sziltoje vasaros naktyje, kada vis
kas užmiega — ir žmogus, ir žvėris, ir pauksztis, o vienas 
Dievas iszkilmingai apveizi dangų ir žiamę ir iszkilmingai 
sukriaczia ryzą. Nuo ryžos krinta žvaigždes; žvaigždes dega 
ir apszvieczia svietą ir visos sykiu atsispindi Dniepre. Visas 
jas laiko Dniepras tamsiame prieglobstyje savo; nei viena 
neisztruks nuo jo — bene tik užgesusi ant dangaus; juodoji 
gire su szakose miegancziais juodvarniais ir sulužę kalnai, 
pasvirdami stengiasi uždengti ji nors ilgu szeszelu savo; — 
vėl tuo! nėr nieko ant svieto, kas galėtu uždengti Dnieprą! 
Melsvas, melsvas plaukia jis tarp žalu krantu ir vidurnaktyje, 
kaip ir vidurdienyje, matomas taip toli, ant kiek 
gali siekti žmogiszka akis. Meil judamasis ir glausdamasis 
prie krantu nuo naktinio szalczio, paleidžia jis ant savęs si
dabrinę srovę, o toji blizga, tarytum aszmenys damastiszko 
kardo, o jis, melsvas, vela užmiega./ Dyvinas ir tada Dniep
ras, ir nėr jam lygios ant svieto upes! Kuomet grūdasi ant 
dangaus tamsus debesiai, juodoji giria svyruoja iki žiamei, 
aržuolai braszka ir žaibai, iszsjlauždami isz tarpdebesiu, gū
siais apszvieczia visą pasaulę;— baisus tada t Dniepras! Van
deniniai kalnai riaumoja, daužydami esi i krantus ir žėrėdami 
bei vaitodami atszoka atgal, ir veikia ir rauda tolyje. Taip 
žudosi senoji moty n a ka'zoko, iszlydedama savo sunu i ka
riaują: džiugus ir iszdydęs sėdi jis ant szulno žirgo, isireižęs ir 
ant szono užvertęs kepurę; o ji, raudodama, bėga paskui ji, 
griebia už kilpų, gaudo pavadi ir laužo savo rankas ir apsilie
ja galiomis aszaromis.

Nožmiai juoduoja per riaumojanczias bangas apsvilę kel
mai ir akmenys ant isz.sikiszusiojo kranto. Ir trankosi i 
krantą, iszkildamas augsztyn ir nusileisdamas žiamyn, luotas. 
Kas isz kazoku iszdryso. kilnotiesi luote toje valandoje, kadą 
suszirdo senasis Dniepras? Matyt, tam nėra žinoma, kad 
Dniepras ryja žmones, kaip muses.

Luotas priplaukė krasztą, ir iszlipo isz jo raganius. 
Nelinksmus jis, jam karti puota, kurią iszkele kazokai po-, 
smert Danylos. Nelengvai nukentejo lenkai: keturesdeszimts 
ir ketifri ponai su visu aptaisu ir žiuponais, ir trisdeszimts ir 
trys kbipai tape sukapoti i szihotelus; likusius drauge su ar
klais nuginė parduoti i verguvę totoriams.

Akmeniniais trepais nusileidę jis tarp apdegusiu kelmu 
žiamyn, kur gilai žiameje iszkasta buvo jo urvą; tylai iejo 
jis nesugirgždęs durimis, pastate ant uždengto staltiese stalo 
puodą ir pradėjo metyti ilgomis savo rankomis kokias ten 
nežinotas žoles; paėmė samti, isz kas — žiu kokio nežinoto 
medžio padarytą, pasėmė juomi vandenio ir pradėjo ji pilti
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puodą, krutydamas lupas ir darydamas kas — žiu kokius .ke
rus.

Pasidaro ružava szvieša ir baisu buvo žiūrėti tada jam 
i veidą: jis rodosi kruvinu, gilos tik raukszles juodavo ant jo, 
o akys buvo tarytum isz ugnies. Baisusis griekininkas! jau 
ir barzda seniai pražilo, o veidai iszaketi raukszlemis, ir isz- 
džiūvo visas, o vis dar dirba bedieviszkus dalykus. Vidury
je kambario pradėjo apsireikszti baltas debesys ir szeszelis
džiaugsmo szmesterejo ant raganiaus veido; bet did ko jis stai
gu tapo bekrutamu, su iszžiodiritu snukiu, nedrysdamas 
pasijudinti, ir del ko plaukai szeriais pasistojo ant jo galvos?" 
Debesyje priesz ji • apsiroiszke kas-žin keno dyvinas 
veidas. Nepraszytas, nekviestas atsirado jis pas raganių sve- 
cziuosna; kas-kart ėjo aiszKyn ir ismaige i ji nejudom as akis: 
žymiai jo, skruostai, akys,* hųyos — viskas nepažystama 
jam, niekad savo ^gyvastyje jis jo nuregėjo. If baisingo rodo
si jame nedaug, bet nep^rgalotina baime apėmė ji. O nepa 
žystamoji galva perklebesi taipogi nej adomai žiurėjo i ji. 
Debesys jau ir isznyko, o nepažystamas veidas dar aiszkiaus 
reiszkesi ir asztriosios akys nusitrauko nuo jo. K įganius vi
sas nublanko, kaip audeklas; nožmiu, nesavu balsu suriko, 
apvertė puodą. . . Viskas isznyko.

"^1
— Nusiramink, mano mylimoji sesute! Kalbėjo senis e- 

saidas Gorobec; — sapnai retai iszsipildo.
— Atsigulk, sesute! kalbėjo jo jaunoji marti: — asz pa- 

szauksiu senąją vaistininkę; priesz ją jokia galybe nėiszliks: 
ji iszvarys tavo baimę.~

• — Nieko heatbok! kalboj0 sūnūs jo nustvurdamas kar
dą — niekas tavęs nenuskriaus.

Ūkanotai, apvilktomis akimis, žiurėjo ant visu Katarina 
ir nerado sznekos. „Asz pati ąau pasigaminau prapulti; asz 
iszleidau ji!“ Gajausiai ji isztapd: — Asz neturiu nuo jo pa- 
kajausl sztai jau deszimta diena asz pas jus Kijave bunu, o 
nei ant laszo nesumažėjo vargas; tikėjausi paslaptyje auginti 
del atkerszinimo sunu... baisiai, baisiai jis man per sapną 
pasirodei Saugok Dieve jums ji pamatyti! szirdis mano ir 
dabar taksi.“ — „Asz sukaposiu tavo kūdiki, Katarina!“ 
suriko jis, „jeigu tu neisztekesi už manęs“ , . . ir raudodama 
puolėsi ji prie lopszib, o iszslgandęs kūdikis isztie'se rankutes 
ir verke. f ,

Virė sūnūs esaulo isz piktumo? girdėdamas tokią kalbą. 
Pyko ir pats esaulas: — Tegul pamėgins jis, prakeiktasis an
tikristas, ate; bastyti czion: pažins kazokiszką kumszczią. Die
vas mato, kalbėjo jis keldamas augsztyn akis; — ar nelėkiau 
asz paduoti ranką brolui Danylai ? Jo szventa vale! radau jau 
ant szaltosios žiames, ant kurios daug daug kazokijos sugu
lė* jau; užtai ar gi nepuiki buvo puota po juomi: ar iszleide- 
me nors vieną gyvą lenką? Nusiramink, mano vaikeli! niekas 
nepasidrąsins tavęs nuskriausti; tikt jeigu manęs neliks, arba 
mano sunaus. ’ .

Tai kai bedamas,fsena$is esaulas prisiartino prie lopšio, 
o kūdikis pamatęs kybanczią pas ji ant diržo sidabriniame ap 
taisė raudonąją pypkę ir’ maksztis su blizgancziu skiltuvu, 
isztie.se rankutę ir nusiszypsojo. — Tėvo pėdoms eis! pasa
kė senasis esaulas, nuimdamas nuo savęs pypki ir atiduosi
mas jam: — dar nuo lopizio ftėatliko, o jau inislyja rūkyti 
pypkę! - r1 ? a *

t v

Tylai atsiduso Katarina ir pradėjo supti lopszi. Sutarė 
praleisti nakti krūvoje ir, truputi palaukę, sumig) visi ; už
migo ir Katarina J 

O

Lauke ir grinczioje buvo tylu' nemiegojo įtik t kazokai, 
stovinti ant vaktos. Staigu Katarina surik > luieg y’prabudo, 
o paskui ją subudo visi. — Jis užmusztas, jis ’papjautas! ro
ke ji ir metėsi prie lopszio, .'.

, "Visi apstojo lopszi ir suakmenėjo nuo baimes, pamatę,
kad jame gulėjo negyvas kūdikis. Nei garso neisztare nei 
vienas, nežinodami, ką mislyti apie negirdetin i piktadarystą.

XII. \ •
A.- -** \| . \

Toli nuo Ukrainos, pervažiavus L uikiją, pdiekant už-, 
pakalyje ir didyįji miestą Lembergą, stovi giltomis' ' augszti 
kalnai.' Kalnas palei kalną, tarytum akmeni nia-i retežiais^ 
sukausto jie žiamę,1 idant nesugriąužtu ją riaum >janti jure. 
Traukiasi akmeniniai retežiai i Valacliiją ir Sedmigradiją, 
ir krūvomis atsistojo, povyzyje padkavo iy tarpe galiciszkos ir 
vengriszkos tautu. Nėra tokiu kalnu mum szalyje. Akis 
n ed rys ta pažvelgti ant ju; o virszunes nekuriu nelypste Smi
gaus pėda. Dyvinas ir iszveizdis ju: ar tik ne. riaumojanti 
jure iszbego vėtroje isz plaeziu krantu savo, isztaszke viesulą 
nuogandžias bangas, o jos, suakiileneję, likosi nejadomos ore? 
Ar nenutruko nuo dangaus sunkus debesys ir.nupuolę^ susi
grūdo ant žiames, nes ir ant jo toksai jau pilkas szviesis, o 
bąltoji virszune žvilga ir žėri prie saules? ' Dar iki Karpatų 
kalnu iszgirsi gudiszką kalbą, ir už kalnu dar kur-ne-kur; o 
ten jau ir viera ne ta, ir kalba ne ta. Gyvena skaitlingi žmo
nes vengru; jodinėja ant žirgu, kertasi ir geria neblogiaus už 
kazoką; o ant aptaisu ir brangiu žiiiponu nesiskupi iszimti 
isz kiszenio raudonųjų. Platus ir ruimingi yra tarp kalnT a- 
žerai. Kaip stiklas nejudami jie, ir kaip zerkolai at-ipin Ii sa
vyje ir nunuogintas virszunes kalnu, ir ž duojanezias pažia
unes ju.

"Vienok kas vidurnaktyje, —^blizga ar neblizga žvaig
ždes, — joja aiit milžiniszko žirgo? Kokis milžinas nesvietisz- 
ko ūgio lekia po kalnais, pro ažerus, atsispindi su milžiniszku 
arklu nekrutancziuo.se vandeniuos, ir b* gilo ilgas jo szesze
lis baisingai mirga kalnuose? Blizga nulieti-sz irvai; ant pe
ties dzida; žvanga Į»rie balno kardas; koptura-i užspaustas; 
ūsai juoduoja; akys užmerktos; ..blakstienai užleisti — jis 
iniegti ir miegodamas laiko pavadi; o užpakalyje ant to pa
ties arklo sėdi vaikas, tarnas, ir taipgi miega ir, miegodamas, 
laikosi už milžino. Kas jis, kur, delko joja? kas ji žino? Ne 
dieną, ne kitą jai? jis joja per kalnus. Blyksters diena, . isz- 
kils saule, jo nematyti; retkarcziais tik temyjo kalniecpdai, kad 
per kalnus szvaistosi kas žiu keno ilgas szeszelis, o į giedrus 
dangus ir debesiai nepereis per ji. Vos Naktis užtrauks tam
sybę, veluk jis matomas ir atsispindi ažūruose’, ir pilskui ji 
drebėdamas traukiasi szeszelis jo. Jau ’prajojo daugeli jis 
kalnu ir užkopė ant Krivanb.. Nėra augsztesnio kalno už 
szitą Karpatuosir: kaip cieeorius iszkyla jis ant kitu. Uzion 
sustojo arklys ir raitorius ir dar gilaus pasinėrė i miegą ir 
nusileidę debesiai uždengė ji. 

v.

1 (Dar jie viskas.)

isztie.se
nekrutancziuo.se
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Ml L . f lit'KO K ROMAS vat-' 

gomu tavoru ir visokiu naminiu diū 
ktu randasi ant

Aru IOS ('ehter st. Shenandoah.

Naudynga žinie
/>/</; LI HTUWNIKU.
M. MO('K1EVV l<'/’ E, pargabend lnz. tiZmaieH 

vvyttokin l.i<*ttivvy»z.ku knign, kajpo taj: lllnto- 
lyę/.nii, II •jkiniit, Mokelynzkn, an graZi-mm daj 
n alema o if hii nzwentaja Hka.jtimajH, Malda-kni 
gin, o parduoda aiiwyanj 11Z maZa jirekia. Kaa 
nuryt Žinot knign wnrdim ir ju prėkia, raSzikit 
gromata ir indeklt markia itZ dn cenltiH, ant tokio 
adriao:

J//’. J/. J/ocZ/^s*,
P. (). Box 54. Detroit'dVlich.

Knigos pargabentos 
isz užmarės, o kuros 
randasy krautuweje 
knign Juozapo Pauk- 
szczio, PLYMOUTH, PA.,

1. ) AUKSO AKTOKIIŠ, arba 
SZALTINIS daniyiszlvu skurbii 
nuo $2,25 et. iki $5,50 ct.

2. ) SENAS ir naujos
AUKSO ALTORYS pujkej 
ap •'atrytas............... .................$2, 75c.

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

4. ) GARBE DIEWUJ
ant auksztilms pujkej apdarita 
su kainite .............................. $2,oo

5. ) Take jau su prastesnių
apdaru.....................................$1, 65 c.

6. ) SZALTIN1S DIE-
W1SZKOS loškos arba vvydu- 
tinis AUKSO AUTOBUS 
pujkej apdarita su kabute $1, 50 c.

*B.) Pradže mokslo arba 
Elementorius liet uvvyk/.kas su 
gražejs skajtimajs tiktaj už..o2a c.

’ 9.) IIISTORIJE SENO ir
Naujo ižstatimo su abrozeleis. o2«) c.

10. ) Iiistori je seno įstatymo ouO c.
n.) 150 psalmu i)6\vi

1 )<) karalaus pavvydalo kauly c li
kti ir te jp dydeles............... ‘.. o75 E

1 2.) M E N U() Szsvencziausios
13.) Pokilis Szventuju . . . . o20 e. 

Marijos Panos.............  30 et.
11. ) 1ZG GEDIMAS meti

niu szw.entiu laba j naudinga 
knigele............... ....................... b25 c.

15. ) (JI WEN IMAS SZW.
MARYJ0S P.......................... o30c.

16. ) WADOWAS in l)angu.o50c
17. ) Stebualai I )i,evo Szv. Sakra

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

Kataliku..................... p75 c.
19. ) ZlNE apie gidiina ligų 

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

20. ) PALANGES JUZE,

inkstui skajtimaj................. t o40,c.
21. ) KALEN1)OR1US ant

1889 meto ,, „ „ „ „ o25 u.
22. ] KALENDORIUS ant •

1890 metu ,, ,, ,, 25 e.
23. ) Tulmuda židu 10 et.
21.) Sopulej Motinos Dievvo 25 et.
25. ) Kajp Sumneine ttuspa-

kajiti „ „ „ 25 et.
26. ) Givvenimas- Benedikte)

Labro „ ,, 15 et,
27 ) Prisygatavvojimas ant 

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

ina dusziu ,, ,, ,, 10 et.
29. ) Giweniiuaj szvventuju

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

30. ) Sopulej Jėzaus Cliris-
taus „ •„ „ , 25 et.
j 31 1 Garsas ape bajsibe Die

wo sudo ,, ,, ,, V) et.
32. ) Jėzau mano atpirktojau )5 et.
33. ) Kalinis
31. ) Dievas 

mano1 ,,
35. ) G irt i be
36. ) A PLANK IMAS SS.

'SAKRAMENTO................... o25 c.
37. ) Ižguldimas L1TAN1OS

•■SZ. MARYJOS P.....................  025 c
38. ) PAWEJKSLAS 1/GA

1 hewiszkas / i) et.
mano ir wysk.is/
„ „ ' G-

10 cl.

NI'D )J AUS su pujke maldele o5 c.
39.) SZ. PANĄ MARYJA

S/^idlavvos su maldele............... o5 c.
10.) PAWEJKSLAS SZ. P.

MARY.IOS su maldele........... o5 c
Daugi bo wysokiti abrozelu 

su maldelėm po penkis centus.
----------------*■*..----- ;-----r.----

Kningos
'XOS S PA IJSTlr I '/;n.

I. t HiHloiiju graZioo Kat'rnkos ir jos \vyt«oki atey.
tykimaj ,, ,, ,, ,, !<• et.

•J.) SiimsH/.ymtiH arba liajmo tūry dydeh'H akis
Tykia tejsvbe ihz Smvaiku gubernijvB 15 < t 

3.) Kimutytmyjc <!<•! darbininku ,, Met 
•L) lliOorijiMaph’ craZų Magelona, duktury l.ara- 

latiH isz Niuipolo ir api<‘ Putra kareju i 10 et.
3.1 l'Zt’yHtanaftik ant to g<>raj ,, f>d<t.
ii. > At^ytikimaj ant ZiamoH ir waml<.*nio 1b rt. 
i . > Bu pujkua apraRzymaj apie nedorybij Žydo

ir piktą įtugynhn.’i vvajku ,, ,, $1,o<l
s.) l’ujkiiH apraazymas apie Lietmą ,, $l,o<).
lt.) Nameliu piiHtelniko paraižytai del pujkiu

Lii'tinvniku ,, ,, ,, ,, ., i’> < I.
10.1 Apiokn Dimvo ,, ,, ,, ., $l,oo.
II. ) SeninvrH apraszymaa apii* Dnktery Pilypo

Karėj\vi<> ,, ,, ,, ,, 50 et.
lg.) Juozapa') Ktmiimzev?‘kis arba kankiuimaa 

l'nijotu po wal iZe ma«k<daiis ,, .’><•< t.
J3.) KalendoriiiH r*u pasakoma ir dajnoms g.5 < t.
II. ) Szuiestl Diewo ,, ,, ,, ,, <i5ct.
13.) Hitialda Hiual'lintia ,, ,, ,, o$l,'5ti< t.
Iii.) Dajnos isz wysur HiiriiiktoB ,, 75< t.
17. i Nedori bes Rymo < ieRoriii, hisloiije isz lajko

potimvojimo Nm'ono ,, ,, „ sort.
IK.y Pujktis apraszymaj tikru atsytikimu isz •' <•

mi wajnos ISii3 metu ,, ,, ., tę< t.
III. ) A\’ita‘i ir Kory ima historij** isz. lajko perse

klojimo P.azuvežios S. per Deokleeijana !>5 et. 
go.) 11istorijų Ihz lajko !■'rančųzkoa wajitos Afri

koj ,, ,, „ „ 30 « t.
g|.) 1’rawadniktiH angelskos kalbos noalJdar. $l,eo 

o abdantas „ „ $1,g5.
gg.) .Jurgis Miloslawekis ,, ,, i«t et.
gj.j Bolvslawas arba antra dalia Gcnuwelva 30 et.

W I K A J

SZTORNIKAJ
J ago rej kabiu jote in sawo 

KRAUTUWE (KRONA) 
dajktu iii sztora tada pirkite pas

ir Wallacj
210 East Market Str.

WILKES-BARRE PA.
Tenaj galima 

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

DYDELYS KROMAS!

“Furnishing Gocds”
—Wysokiti dajktu kajpo taj: —
marszkiniu

wylnoniu • ,
audekliniu

panezeku
petneszu

wyeoklu dajktu kokiu tik Žmoguj prirejko.
• Gaulyte pas-----

. Chas. CASPER & Son
103 NORTHAMPTON Str.

Wilkes-Barre, Pa.

Tykras Lietuwyszkas
Z^ZreizLoizii'CLgS-
Kas naryte turėt pujkitts parėdus 

° P.Vgo prekia, tejpos«ri non‘dami 
,<J -u Szipk<»rtes iszpirkt, arini HA . . • 'yniems nusiunst in Eure- 

■j£xS8Esf* pa jp jn kitas dalys swiete, 
atsyszaukite pas:

Joną Mieldaži
Sheiiandeah, Pa.,

--------,li   y- ii n n r. uu.„x.mmwc uar • m n : nwiTij-ii ii ■ r j ~i iii u iti nin i l

Šaltinas.
Alus, visokie gerymai ir geriausi 

Cigarai. Parduodu ^taipogi laiva
kortes (szifkorles) ant visokiu laivu 
ir siuiieziu piningus i visas dalis 
svieto kuo pigiausiai.

Klllmebs,
1/j Ai’fih str.y

LU 1’1 U10 K, l'A.

Del Draiigistu

Lietuwyszku

W. Slominskieue
679 Milwaukee Ave.

Chicago, III.
Paduodu del žines wystu, lietu
vy vszk u Draugistiu^ kad mam/krau- 
tuvveje randasy vvysoki dajktaj koki 
tik rejkalingi del draugistiu kajpo

‘taj: :
Kartinos sn patronudraugistes

J uostos
Zenklaj ant krutinės (szar-

Kwictkos
Paikos dėt mar^zol 

ku, etc.
ka nopigause. Apsteluotus dajktus 
t(*jsingaj padarau ir iszgerauso tavvo- 
ro. Per septiniolika metu tuo tiktaj 
esu užsytmius ir wysos draugistes del 
kuriu dyrbau vvysokius dajktus mano 
darbo ne pejke.

W. Slominskiene,
679 MlEWAVKEE AVENI’E

Tll-
\ *

j*—■?■■LW-L -------- L "JB1

LIETU WYSZKAS

Kureme del Azobovv<»\ atcjgiu
>jandasy Bylardas ir \\ argoiiaj 

uit kuriu grajina tkze Įiasam- 
dity muzykantaj.

Del to kas norv te pralejst hnĮ<s- 
maj lajka ir ati-ygert gardaus Alaus, 
Arielkeles paimkit geru t'v garu.

•--------- A t r j kito pas:----------

St.RamanauCka
Luzerne Borough, Pa.,
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Lietuwiszkas ir Lenkiszkas Kremas!

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

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

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

J. P&1TK8ZTXS i '_____ -fr- , gĮĮgĮĮr - 4_

Agentas Lietuwiszkas ir Lankiszkas

*

mane (įzrM wysu Kiliu Mwloays Z& no pigeuse !z_
{jfi5S‘*Prusyszkąjs gereusejs akrotajs. Sun- 
cze pynigus in wysas szalis swieto, o tej- 
pos-gi ir iszmajno kajpo“ maskoliszkus, 
prusiszkus, austryjokiszkus, Francuzysz- 

kus ir 1.1.
Galima tejpos-gl pas mane gautie pirkt szipkorcziu ant 

, pujkeusiu ir grejcze tįsiu akrotu. Pabandikite pyrma atejtie 
pas mane pakolej ejsyte pas koki amerykona. - 

’ Charles Radziewicziu
SHENANDOAH, PA

Litoysih ir Lenkisskas 
t O JMC 

(GROCERYS) Cziene Szipkorcziu.
Teipo-gi parduoda Szipkortes ing 

vysas dalis svieto, ant greicziausiu ir 
y drucziausiu AKROTU. <

Iszmaino visokius piningus o ir nu- 
siupcze ing uzmare ties.iok iii namus 
greit ir pigei.

Tom. Butkiewicziu,
1 -7

Isz Liverpool, Glasgow, Queenstown, Belfast, London. .$19.00 
Isz H/amburg, Amsterdam. Rotterdam, Havre or Bremen . .$22.50 
Ant’gerausu akrotu isz Bremen in New yorka. .$24.00 
Isz Antwerbo in New yorka............ .....................$20.00
Isz Antwerpo in Philadelpuie............... .$19.00
Isz Bremo in Baltimore........ ............................. ..$21.00

--------------------- o I

in
Isz New Yorko in Bremen........ ;
Isz Philadelphios in Hamburgą

'.$26.00

$22.00
-T—

HENRY EEES & 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, czoveryku 
y szluru, ateikite o datirkite.

Geri maininei czebatai už 125 ct.
Pora dailu sz.ventadieniniu czebatu ‘ 150.
Czeverykai po 125, 150, 175, ir 200.

Vienu žodžiu sakant, visas tavoras geras ir galimas patik t kožnain, 
o prekios tai pigesnius kaip kituose kremuose, visam mieste.

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

nu-

Henry Lees.
MAIN Str., P j o 

>.

Isz Baltimores in B rem a  .......................... I. . . . . $22.50
Isz New Yorko in Liverpool, Glasgow, Hejfąst, London.. . .$19.00 

•s . ’ t

Lankiszkos knigos 
maldų, pargabentos 
isz užmarės.
1. ) Westchnienie duszypobo- 
žnej. zbiėr naboženstw i pien
ui z przydailiem Drogi krzyžo- 
wei, Gorzkich žali i psalmė w

.............. 1,50 ct.
2. ) Glos synogarlicy, na pusty • 
ni 4wiata tčgo jįczącej, t. j na- 

my ši anie.’............  1,4()<;t.
3.) Zloty Oltar-z czyli zbior 
nabožeristw dla clirzešcian i 
katolikow. ....... 1.30 ct.

žeiistwa dla mlodziežy katolic-

5.) AVyborek naboženstwa dla

45 et.
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(Serialises
WILKES — -BARRE, Pa.

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

szimta ant metu.
Lietiiwyszkuj, Lerikhizkaj ir Ungarskaj gali Bimyivjieket, ba prilaiko tam tlkriiH žmonis.

Ne nžmįrszkite ipacz tie ka giwenate arti to miesto.

Wilkes-Barre Deposit Savings BANK.
I

Del vvuostiino (žažiuoimo.) 1’aniegikit! 
wiena karta pirkt nog jo, taj putam 
niekur kitur no jeszkesyt.
110 /Hrivioii ) o/'Z".

Pirmutyne

UŽEJGA
Det LIETU WNIKU Pas

KINGSTON, PA,

T-doiza^po .Z’a.ia.l^szcizio
I>V1 K 3*2111 I 11 5 4 ‘K

I '»

visokiu valgomu daigiu, kumpiu, miltu, cukriaus 
arbatos, kavos ir visko, kas tikt užlaikv me gyvas
ties reikalinga. Taipogi parsiduoda czebatai, cze- 
verykai, marszkiniai ir visokie kiti daigiai. \>sk; 
pigiausiai ir didžiausiame pasirinkime.

AG ENT AS no stiwamu
- - - - - - - - - Maszynu- - - - - - - - - - -

o tcjpua-t'i už K«<‘lvnrav <>j<‘ KAMI Sir vvysokiuą 
DA.I K'i’l S no ugnie*

Plymouth'e ir Edwarsville, Pa.
0E0. ffllliliM, agniu.

MAIN Str. Plymouth, P

UŽEJGA guruuse dul Lietu 
wniku pas

Juozą Zablacka 
MAHANOY CITY ■ PA.

Rainlasy gera ARIELKA, 
ALUS ir wysoki Likiurei, o 
tcjpos-gi CAGAKA.J Iiujkus 
isz Turkijos pargabety o du
rnelis tcjp swujkas k it1 gido 

kosti] i.

Arielku wysokiu,
Alaus gardaus.

Wino wysokio, 
Cygaru 1 ir t. t.

Atejk Broli pain atike 
Ir to wysko pabandikie.

I’olski, Slovenski i Litewski

-JO Canal Str., — 31 Greenwich Str., near Castle Garden.

gfi^-Ten inožna gaut Lager Beer ir porte- 
‘ rio isz ezisto jawo daritu.

JDicl.žiavisiEvs ir p>xxil^ia'u.sias
Wirai! duodam jum žine, kad inias parduodam Szifkortes, ant wysu 

parztavvu Szifu, užpigmise preke, sunczem pynigus, katruos jusu priet«- 
lei gali gaut iii 15 dienu, musu kantoro galite susyszneket lietuvvyszkaj 
ir lankis/.kaj, atejkite ir matikile, kad mias per 20 metu, su kožnu apsyej- 
name teisyngaj ir grąžoj, megikite o nesygajlesyt<‘.~ Tejpos-gi parduo
dam tikietus ant vvysu geležiniu kėlu Amervke ir Europoje.

KANTO RAS MUSU HAMBURGE IRA TORIS
S. I. Hvrscbmaun, Teilfekt Str. No, 7-8.

Motelis Wilkes-Barre j e, po vardu

107 South Šitie Public Square, prieszai Courta.
Lietuviai, būdami szitame mieste, neužmirszkite ateiti, nes tai yra

geriausia užeiga ir gražiausiavieta visame mieste ^ilkes-Barriu,
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Andriejus Stankevyczi u s,
Uždėjo didelę krautuvę visokiu naminiu daiktu, kaip tai: 

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

°Taip yra įtaisyta jog gali spausdinti viską, kas tik io 
”«nulx> jos priguli, yra LOCNOS MASZINOS, LITARU‘> 
o visokiu didele daugybe, drukavojasi apart

• „Vienybes Lietuvniku,” :
ovisokios konstitucijos, kningos del drau-® 
"gyscziu, apgarsinimai, tykietai gromatoso 
o - kvieczianczios ant veselijos ir 1.1. ®

--------  Visokiose kalbose, kaipo tai: ------- - o 
oLietuviszkai, lenkiszkai, angliszkai, vo-® 
’’kiszkai, niaskoliszkai, italijoniszkai, pran-o 
o-----------------------cuziszkai ir t. t.---------------- °

Užsijima pagrabais už pigiasni ne kad kiti užmokesti. l)elto-gi, jei
gu kam prireiks ko, ateikite pas savo .viengenti, kuris gerinus ir rupbstin- 
giaus viską atliks dui justi, ne kad sveti mgencziai.

And: Stankevyczius,
Ant Main ulyczios,, SHE A\ 1 I // /\1.;

Jonas J . B o b i n ą 
Agentas no szifkorcziu'

Oooooooo‘ooooooooooooooooo©o

AWT. PAJAUIS>

tūry kiek PYNIGU, 9 norėtu juos patai pi n t saugio wie 
toje kati jam ne pražūtu, tegul patalpina paą mane BANKOJE.

Tejpoe gi randaey dyd«l« zopostis wyeokiti pyningu del lezmajnimo, kajpo taj: Hneyjos rub 
lej, l‘riwiye/,k<>8 MAiiKim, Auatryjoklazki gii.dkna.i, Erancuzyezkl frankaj ir t. t.

Jago katra* atsyweia Isz užmarės l’YNINGUS, tuos tejpos gl permajnau ant amerykanteku.
Suuczu pyningus in wysaa dalis swieto tleeog in namus.

O tejposgi ižduodu SZIFKORTES ant wysu,linijų ant pujkeusu ir 
druczeusu t, A J \V U.

Wyskas tejsyngaj ejna
Ne užmirszkite

ANTANAS PAJAUJIS
128 ir 130 Main str. PLYMOUTH Pa.

Pirmutinis Lietuwiszkas Kromas,
Groceries) PITTSTONE, pripihlitas wysokejs taworajsdel žiwnasties, tejp- 
gilir ilrajduios d •! darbi ninku, wyskas ko no geriause |>arsiduoda pigoj ir 
tejsingaj, - primenu ir taj jogoj parduodu Abrozus szw., knigas maldų 

ir historiįii; <> tejpgi szifkortes ant geriausiu ir druciausiu lajwu.
T t k taj nu užmirszkite kad tan wyska gausy tė: pas A. TEPLUSZI.

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

Parduodu szifkortes ant pujkiausiu ir drucziausiu hA.JWU isz wysu 
žalu EUROPOS. Ir tejpos-gi galu yusiut pynygus in Europa tiesiog- > B
ing namus.

Prietam lajkaudydely EROM A su wysokejs walgomajs dajktajs, 
ka tik namuose geraj gaspadynej pryrejku, ir su tuo nesygiriu: ba kožnas 
žino. Darbiniu dtebužiu ir wysokiu marszkiniu; žodžiu kalbnt wysko ga
lima gaut, • . .

Neužmyrszkite kad mano namas ran d ašy ant uliežes 
Main Numerąs 132 szale paūžto. ' <

Shenandoah Pa. .

LIETUVISZKAS

ę* >

Laikau gerą ahi, cigarus ir 
geriausius ’gerymus. Kas 
kartą atsilankys pas manę, 
tas tikrai nueis pas k’itą.

Vincas Szmerauckas,
PllICEBURG, PA.

Sztaj brolęj!
Jago norite geros trajankos 

g^ut, arba užsyrukit kwepenti 
cygara, taj ejkite tiesiog pas:

Wincenta Bobina
(h>al if Jordan ulicziii,

siu^nandoaU, ta,,
Jis ira tykras Lietuwnikas ir tej- 

syngas žmogus.

- - - - - -f-- - - - - - - - - - - - - - - —
Knigos Maldų ir;

j ZESZltcZlzios
Kokiu tiktaj noryte knigu 

i ar taj maldų ar .kitokiu taj 
szaukites tiesiok pas K. Žale- 
gii’i, Ab*. S) Iii lldnoi'cr Street, 
Salti more, M. D. Ira taj ge.- 
ras ir tejsyligas wiras ir dyde- 
lys prietelis Lietuwniku.

Lietuviszkas Dziegornikas,
Pardavinėja pigiau už visus, viso

kius auksinius ir sidabrinius daiktus, 
kaipo tai: 1 )ziegorelus, 1 .enciugelus, 
Žiedus, Špilkas, Hevolverius ir t. t. 
Ir prijimu visokius dziogorius ir 
žiedus taisyti už labai mažą prekę, o‘ 
kartais ir už dyką. Pakol eisite, pas 
svetimgenezius, ateikite pas manų: 
Kur viską geriau ir pigiau glilite pirkt

Ju'ož. Roblauckas,
Centre Are*. iSadžios Sho/inatnuose,

Plymouth, Penii’a.
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