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Kiekvienas skaitytojas • prenu
meratorius „Viei»vl>es Lietuvininku“ •4
gauna per musu redakciją „Varpą“ 
su prisiuntimu už 1 dorei, ant metu, 
,,S/.viesą-‘ su prisilietimu už 30 et. 
,Ūkininką“ su prisiuntimu ūži 1 d.
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tape i smert užmuszti, trys ” 
paoj ingai sužeisti, o galybes, 
tame skaitlujc keletas mergų, 
sudaužinta ir sutrikta.

naudojosi, ir viskas ėjo gerai. 
Bet kadągi lenkas antilietu
vio žiuri visados kaip ant savo 
berno, L y., kaipo ant žiames- 
nio už savę sutvėrimo, todėl 
nekurtose vietose, kaip ant 
paveizdos Plymouthe, tie po
nai, iszcziulpę jau iki dugnui 
naudą isz savo bernu, užsima- 

į ne visai atsikratyti nuo neap- 
keneziamu „litvinuM, ir lietu
viai, kaipo lėtesni ir žmonisz-

r

! Nors, žinoma,- nestokuoja m

■genijų „brolu“. Tokiu atsi-

dažniausiai sunkiai dirbdami duoda suprasti
nutraukė ry

kams jie už vieną’ dideli daig-

yra musu tautiszkas atsigai-
\inimas, tacziaus negalima

szius.su lenkai
Nėra nik to

i- Plywiilli Pa., 24 IBiftlo

lietuviai neparodytu savo gai- padare tokio įspūdžio, kai į 
Dėlto i kad PlymOutlio „vaina“. To 
įkvie ji „vahia“ jau aiszkiai atidaia 
lietu- į akis ir tiems lietuviams, kurie

viszkadvase apie savo gyvy-’■ dar

mdsu jaunuomenes draugys- kaip likosi isz mest i laukan isz 
tę. Neturime apie ją jokiu ^'’o 1 
artymesniu žinių, bet ir vienos nai lietuvis atkando dantis 
jau buities užsimezgimo tokios ant lenku, Girdisi visur jau

Isz Lietuvos.
Maskolai del veikiasnio su- 

maskolinimo musu žmonių,

Taip. „ u

vo žinią-isz Japonijos, būtent 
maskolai rengiasi užimti Ko-

O

rea. Korėjoje (pusšalis
prigulentis prie Kynžia- 
mio) viešzpataująs kokis •:

nijos urcdin.inkai nieko tikro 
dar nežino. Britiszkoii ir, A-

v o „siu 
I imsiu“

ksę lietuvius hm-

, Raseinių pa\.)

.'bet aname kampe bėriokai esą 
; taip „nedievobaimingi“, kad- ir

vienas popas ir jq
r ritu I u (n u 1.’ / 1 a in i

bažnyczios, tacziaus abel- kataliku.

gikanoti, kad-vokietyste Pru- ir kitur nepareitu ant tokios 
suose dar nesuede lietuviszkos! dėkos. » I

taps naikiais kariautojais a{>-įsziądie
ginime savo tautos nuo vokie- daigtu nOapKiancziamu
O . ■ . * C? 1

gi u.

kranto KureoS. Vienkart isz 
Japonijos ateina žinios ’apie 
baisingą ’ badą toje žiameje

įsimanė ateiti i 
Meksiką, 
j u dau- 
tane su-

imtas kynas, kuris,
isz, Providence penkiolikmeti- 
nę mergaitę., taikėsi ją .uždą-
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lietu- 
; gal netrukus 

ir tas . užgiedos lietuviszkai 
„pasimelsim!“! Regisi mas
kolai nedaug laimes, su sta-

tinis organizacijos „Kiįights

v

rali-1 nes ju norus

nežiūrint’ ant
v

sau j u asztriausios saugones
zacijos ,, American federa
tion of Labor“ stoti su j domi

1

Isz Kitur kiti darbininku vadovai nori

' Netoli ninkus nuo užmctinejiinu, bu
tte Čo., tent jie stengėsi nusmaugti 8

&

gyvena tarpe visokiu tautų, j randasi vos i 200-250 lietuviu,i 
/ *1 * t V’k « O V « . * 4 « t L . « » • » 1 * «*»< t « t t M 1 « • 41 f t 4- 1 1 * J l lljltllt’litl

tie] duonos kąsnio. Kadągi 
tūli atėjo i szitą žiamę supras
dami dar isz Lietuvos sziek-

, lietuviai ezion 
lenkiuosi ir nyko. 

Lenkai, žinoma, labai isz to 
džiaugėsi, kadągi lietuvis ki- 
szianiumi gausiai uždengda-

j imą lenkiszkos sznekos. Lie
tuviai pastate ne vieną 
ezion lenkams

pa- Į micstvlo Du.nbąr, 1*
kur i užsidegus guzui am

klose, nusidavė baisinga ek , — M<>teris/J<asis audžia .Ed-
locija, kurioje 32 žmones gerton‘e, Kansas, prasudyjo 
vo galą. ' vielią užsigerusi žmogų ant

lietuviams atidarė akis, idant

Dievas sutvėrė ir i lenku kai
li nesinertu. Kadągi niekas 
dovanai neatsieina, dėlto ir 
szitas pamokslas lietuviams

■d

i
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— Alaskoje 
naujas ažūras,

neži.nomas.

kuriam
J

aurvakarineje vandeniu. įstatymai Kansaso 
didumas yra' valstijos berots tokias koras

ežio ir ilgio.
— Netoli miestelo

tacziaus New,
"S

■o
wood, O., buvo laikomas pik- ną sumelavusi ant 10 dieąiu 
nikus, ant kurio trys tukstan-,
ežiai žmonių gere alų. Pasi
gėrę visi eme musztiesi. Du

— New .Yorke vieszi dabar 
baronas Wrede, .szvedas^. isz-
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Lietuvniku
laiko j n pusę, bet sunku isbuvęs Siberijoje 30 metu; pa-

žianiiausios

nokei kite

visi

uiti gėrės-

musu

('arui neiexv

tingai

geležiniuose
pabri kuosesu raszi liejimo

(kirbihiukais

kiolika kitu as

žinoti Tu r-

karo.

po nauja
konstbucija.

sijos mmystru.o

augsz tesu esc
gauna

u red i ninku
kurie yra

no
nų -

lusiuose tyruose, 
ant to daugumas

bio, kurio niieriu buvo’ palei
st! ant oro Peterburgo operų, 
kuomet caras joje radosi. Suo
kalbis tape iszduotos ir visi

jos, vienok baime nedaleidžia.
Baronas \VTede nabego isz

d irban 
įso, ne

rijų, i 3.000 apicieriu ir 
rionu. 
Wrcde

>

pigu darbų. Jiems tai yra 
nauda isz to, bet žiamei skriau •

ir kitu aug 
surasztavota.

Misirgimas ant 
praneszamas i

smertini nuosprendi 
>rge Moss' kuris nužu-

arklo isz \ ladivostoko (oine
rija) i Peterburgu, parjojęs 
i Įienkis menesius o.000 mylu. 
Jis tap ■ iszkilmingai patiktas

kai zveriszka-i apsieina su mo
terimis, o jaunos merginos yra 
pjrivercziamos 
už kazoku.

Kas link nihilistu, tai,

ties caro,

dabar važiuoja namon. 1857 
m. jis už prigulėjimų prie suo
kalbio del nužudymo caj’o ta
pe iszgabentas i Sibel ijų. Pa
eina isz Szvedijos, isz vienos

atsargos,

maskolių 
‘ raszo,

inilijos, apsivedė su dukteria 
gubernatoriaus Ost< 
do, vienok istojo i i 
kųjų laivynę. Be 
suokalbininkai buvo
ar karo apicięriai ; o apie 100,

ncungarai. Jus neturite už- 
mirszti, kad tie žmones yra

-Central Labor Union isz- ' ♦
lalino sziose dienose. New
orke i dvi dali. Progress y

metu. , Draugai jo beveik visi jisuraszinetojams. 
iszmire

o paliepimas,

raszo, būtent žinia laikraszczio
,,Times“ apie permainymų

organizavote suokalbio del 
nužudymo saro. Palocius

zmę, jogei o-e J ennsylvųnijos 
distrikte., minėtinai Lackawan
na, Pmzerne ir Carbon pavie-

prastu žmonių.

Kretos krikszezionys užmuszo 
tris turkiszkus kareivius ir 
vienų musulmonų, isį ko mu
sulmonai lakiai subruzdo 
priesz krikszczionis,’ Laukia-

v

iilzia visa v

Nekuriose

a merikieezi
f uos žmones

>’a dant suraszai butu kuomi til 
•Lu■ j riausiai atlikti/ Priegtam nu-j
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Wrede dirbo tiejie anglinėse kasyki

<ravo ,11US žnione

mokedomi kaliniams 10 centu Į Pittstom 
ant dienos'.“ Wrede sako, bu - /-apijų apemc 
tent praneszimai Kcnnano irlskas. nrilmvo;

sieke Kochincliinų, isz ten da-įtu žmonių 
sigavo i-Kantonų ir galausiai t pigiai: / 
i San Francisco. Tikisi rasti kurie /m-

ežiu.
1

szo,
džiausiais mųirietelais Masko-

Daug žmonių su- 
>cterbiirg<‘, Slas tam) nuo trono ir užvedimo 

geresnes tvarkos žiameje. 
Sultano nalocius yra sargiai

vargo 25 metus. Vblyjam

, ,r 'Į-.' ' > n

ant sermegu . o
, ,,nežiūrint ant savo szioja numerius ir tokiais 

nemieruotinu plotu, yra taip merais tampa sz 
sargiai užžiuroma, jogei vos syk lose; prie, i 
100 asabu kas met pabėga, landės jie padavi; 
vienok isz tu diduma isz bado tik n u marus savo" 
ir- szalcziu numirszta, arba, vardžiu. Isz 

venifnap yra baisingas, 
trys klasos kaliniu.

—1 4. niiadcipnijos■ / /'(>.<•
talpina sekanezių gromatų: 
,,Viskų, kų* jus raszete -apie' 
„ungarus“ (slavakus) szitoje 
žiameje, 
uis gale

už su-

— M. Peszkoff, maskolisz-

,,Mosk. Viedomos“, ra
ini k vokieeziai esą di-



— Razbaininkai apygardo
je Šinekli sugavo Mahomedą 
Bcy, labai turtingą turką. Už 
paleidimą ant luošy bes reika 
Jauja nuo jo 12.000 sv. ster
lingu. Turkiszki kareiviai 
tape iszsiusti del sugavimo 
razbaininku.

— Graikijoje turi dabar 
del nugalabyjimo 11 galva
žudžiu, isz kuriu 5 jau nuo 
szesziu metu ant smert prašu - 
(lyti sėdi. Nenužudyti tape 
dėlto vien, jogei visoje žiame- 
je neatsirado budelo, kadągi 
graikai bjaurosi to amato. , ;

— Austrija.' Trys kata- 
likiszki valseziai slovaku pie
tinėje Austrijoje,, persekioja 
mi delei prigimtos kalbos, 
iszvarytos isz bažny ežios ir 
niokslaines, -stovinczios po 
dvasiszkuju užžiura, perejo 
ant stacziatikystes. Valseziai 
tie hzsiunte deputaciją-; pas 
popiežių del paaiszkinimo, 
kaip kuningija ju kalbą per
sėk i n ėja. Regisi czion kaltas 
yra svetimtautis vyskupas. 
Szitas atsitikimas aiszkiai pa
rodo tūliems ponams, jogei 
neiti k ia žmonių kalbą persė
ki neti, nes isz to gali iszdygti 
apverktini rezultatai. k

•— Prancūzija. Valdžia 
iszsi rūpino nuo szpaniszkos 
valdžios iszdavimą Eyraudo, 
kuris užmusze pernai Paryžiu
je M. Gaufe‘a ir slapstėsi da
bar ant salos Kubos. Pran- 
cuziszki detektyvai iszsigabe- 
no ji jap nanton.

— Revolucijiszka partija 
ant savo susirinkimo isztare 
valdžiai paniekinimą už rasz-> 
tavoj imtis ‘maskoliszkuju ni
hilistu Paryžiuje.

— Londone numirė inžinie
rius James Nasmith, iszrade- 
jas garinio kūjo. Nabasztinin- 
kas pąliko szauniai turtu, ku- 
riųį . pradžia igyta
per sunkią kruviną 
procę. Kaipo prastas darbi

• Vienybe
ninkas dirbo viename pabrike 
per ilgus metus, kovodamas 
nekartą su badu, ir czionai 
dygo jo galvoje misi is iszra 
dimo garinio kūjo, kuri pas
kui isztikro iszrado. Iszra 
dimas jo paplito urnai ant vi
sos žiames ir iszdirbystą pa
kreipė ant visai kitoniszko ke- 
lo. Užbaigė savo szaunu gy
venimą, turėdamas 92 metu 
amžiaus.

— Sąderybos tarp Vokie
tijos ir Anglijos dalykuose 
pasidalinimo /Afrikos eina ga
lop; abi vaisti j i regisi susitai
kė.

, — A frika. Morrocos vai • 
džia labai saugojas! pasiro 
džiusios Szpanijoje koleros. 
Penkių dienu kvarantanas yra 
paskirtas del kiekvieno ‘szpa- 
niszko laivo.

Wo' dirvos išartu.
-*■ *

Ant nieko sziądien valstijos 
neaikvoja tiek daug piningu, 
kaip ant apsiginklavymo. Jos 
nesigaili jokiu kasztu ne tik 
ant užlaikymo ,,parengtu“ 
didžiausiu armijų ir laivyniu, 
statymo gintuviu, bet dar ir 
ant pamasinimo iszradimu 
snieginiu prietaisu. O ka- 
dągiį žmogiszkas pobūdis yra 
goslus ant piningu, todėl ge
riausi gabumai sziądykszcziu 
tekniku ir mokslincziu sten
giasi iszrasti vis naujus pra
gumus del žudymo žmonių.

Ant szitos dirvos darbuoja
si ir kemistas, iszrasdamas vis 
naujus ardanczius dalykus, ir 
mekanikas, iszm išlydą mas 
greitai szaujanczias kanuoles, 
paniieryjimo itaisas, idant nei 
viena kulka nepradingtu vel- 
tuo, neatemusi gyvasties, ir 
aeronautai, ir fotograpai, ir 
elektroteknikai. Visi turi 
pasistatę priešė savę vieną de- 
vyžą — smertis neprietelams. 
Reikia tiketiesi, jogei užstos 
gadyne, kada civilizavotosios 
tautos krupters priesz naiki- 
nanczius rezultatus savo geni-

' "................................ 1 J.111-.-1.1'

jo ir užduos sau klausymą: 
kur-gi mes einam, ar jau ne 
laikas apsistoti?

Pakol kas bus, o sziądien 
kariszkoji teknika tobulinasi 
ne dienomis, bet adynomis. 
Norint labai nesmagu yra apie 
t uosi us ■ ž m ogž u d i sz k u s d ar b u s 
minėti, vienok vis tik yra ge- 
riaus bet ką žinoti, ne kad 
nieko.
Neseniai, rodosi, iszrasta szau- 

dykle Lebello, su’kuria nespėjo 
aprūpinti visą prancuziszkąj'ą 
armiją, -U- ji juk rokavosi 
paskuti nuo j u žodžiu szaudyk- 
lines teknikos. Ir ko-gi dau- 
giaujs, rodosi, galima buvo ir 
laukti: kulka szitos szaudyk- 
les per 100 sieksniu pęrmusza 
pertiem puszinę plauską, mas
to storio, ąžuolinę lentą -• pu
ses masto storą ir geležinį 
plytą — trijų eolų, storą. Per
nai iszrado nedaranti durnu 
paraką, kuris dar labjaus pa
didino vertę szitos szaudykles, 
vienok szįądien ji rokuojama 
yra jau pasenejusĮa! Pol Jef- 
far padare szaudyk lę, szaujan- 
czią visai be parako, suspaus
tu oru. Ji turi isz tikro dy- 
vinas ipatybes: visiszkai leng
va, sveria mažiausiai už visas 
žinomas szaudykles, atsižymi 
nepaprastu pataikymu kulkos 
i'cieli ir nesza tolaus už visas 
szivs dienos szaudykles, szau- 
dant vamzdis nei kaista, atmai
nos oro nedaro ant jos jokios 
įtekmes, szau j an & ji nedaro 
jokio balso —girdisi tik ma
žas subraszkejinuis; szaudykle 
užsiprovyja isz sykio su tiek 
daug szaujanezios sylos, t. y., 
suspaustu orą,- jogei jos-isz- 
tenka del 300 szuviu, iszbai- 

i ?
gus kurią galima vėl akimir
koje pasigauti naują del tiek
pat szuviu. • Szita szaudykle 
atveria naują gadynę naikini
me neprietelaus. suteikdama 
tam dalykui tokias lengvybes, 
kuriomis szimtttikstantines ar.- 
mijos viena kitą isznaikins i 
kokią adyną laiko.

Vienkart su szita, szaudykle 
italiszkai karo minysterijail dabar, kada tame dalyke tapo

yra iteikta kita, elektriszka 
jzaudykle, kurią dabar ten 
iszmegina ir kuri, kaib girdėt, 
daro nuostebą tarp kariszku 
žiniunu. Svarbiausia jos ipa- 
tybe esti tame, jogei ji szaudo 
be mažiausio garso, iszmeta- 
mos isz jos kulkos nuskina 
žmones per 4.700 metru, t. y. 
beveik per 4| verstu! /

Kada szaudyklininkai taip 
toli nužengė su savo baisin
gais iszradimais, kanuolu (ar- 
motu) meisteriai sėdėjo nulei
dę rankas ir artilerija butu 
likusi užpakalyje pekstįninku. 
Ir sztai isz pradžių jie stengėsi 
padidinti neszimą szuvio, da- 
vare ji net iki 10.000 metru 
(apie 9į verstu). Paskui pra
dėjo pro vyti granatas py rok- 
si linu (bovelninis parakas), 
kurios, sutrukdamos i tnks-j 
tanezius skeveldrų, dare baisu 
iszpustyjimą. Gajausiai ka
pitonas amerikiszkos tarnys
tes, Žalinski, iszrado pneuma- 
tiszką kanuolę, iszmetanczią 
isz savęs didžiausias, i cigarą 
paneszias, mynas, užprovintas 
dynamitu. Užtenka vienos 
tokios mynos sutrukti palei 
laivą, idant jp ant vandes nei 
pėdsako neliktu.

Bet tai dar ne viskas. Da
bar daug trukszmo daro visur 
taip vadinamoji „ateites arti
lerija“. Ipatybe jos yra tai, 
kad ji szauja ne i krutinę ne- 
prietelui, kaip kad paprastoji 
artilerija daro, ale musza ji i 
peczius, isz užpakalo; szitas 
baisingas ir isz sykio negali
mu pasirodantis dalykas yra 
jau praktika patikrinta buitis. 
Jau seniai buvo pakelti viso
kie projektai su taisymo tokiu 
granatu, kurios, leidžiamos 
isz tvirtyniu, truktu, o truk- 
damos leistu savo skeveldras 
su esahcziomis jose kulkomis 
ant apgulusiu gintuvę neprie- 
telu, isz užpakalo. Užsigeidi- 
mas milžiniszku kanuolu ir 
sunkiu trukstaneziu granatu 
privertė ant valandos užmirsz- 
ti szituos projektus. Vienok
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pasiekti kuone paskutiniausi 
rybai, veluk atsiminė apie at-

dabar kiaušymą pastate tru
puti kitoniszkoje formoje. 
Ažuot naikinti neprietelu isz 
užpakalo, skeveldromis prie- 
szakin lėkusiu granatu, apsis

granatą nuo tūlo atstumo su- 
gryžti atgalos. Trumpais žo
džiais sznekant, užsimanė pa

rankinio mėtymo itaiso, taip 
vadinamojo bumerango, veisle 
nedidele legszto medinio lan
ko, kuris, iszmestas nuožul
niai i virszu, pasiekęs augsz- 
cziausią punktą savo lėkimo, 
staeziai nusikreipiai i atgalę 
pusę ir veluk nupuola ant tos 
vietos, isz kur tape paleistas. 
Szitas itaisas yra ir sziądien 
placziai vartojamas austrijie- 
cziu szaudyme paukszcziu;

ežia nupulti’* pas savo kojas. 
Prancuziszkasis artileristas, 
Cliakell pasiekė tai su kanuo- 
linemis granatomis, priteikęs 
joms sulenktą formą. Rezul
tatas buvo tekis, jogei tokia 
kulka, pasiekiusi augsz- 
cziaiisią punktą, pradeda pul
ti isz pradžių tuomi paežiu 
kėlu, kaip ir paprasta grana
ta, vienok tūlame atstume nuo 
žiames atsikreipia i prieszingą 
pusę, t. y., i pusę iszszovusio- 
jo, ide puola ne ant batarejos, 
nuo kurios tape paleista, bet 
neprilekusi ją, ardydama ne- 
prieteliszkas batarejas ir ka 
riauną, isz užpakalo, taip kad

dairytiesi i visas puses, idant 
apsisergeti nuo tokiu granatu.

kelio aiszkiai parode, jogei 
ivyksianeziose karese vartoji
mas ju bus platus. Vienok 
dalykas szitas liektiesi pakol 
dar tik savo pradžioje, norint, 
žinoma, netruks nusiduoti pa
gerinimai, kurie pabaigtinai 
parodys nereikalingumą 
rint tvireziausiu gintuviu.

Lietuvniku
&

lvas atsieina lai vy nes, tai ji,

baisinga nepr'ietelams, dau
giausiai rūpinasi apie savo ap- 
sargą, velkasi i neper musza- 
mus luksztus, apsirūpina my
liomis, povandeniniais laive- 
lais, kanuolemis — revolve
riais ir kit. . Isztikro, jeigu 
paimsime ant aprokavymo tą 
buiti, jogei tokie milžinai, ko
kiais yra sziądykšzcziai mony- 
toriai, atsieina valstijoms po 
kelis milijonus dorei u kožnas, 
tai, nesznekant jau apie apser
gėjimą pasodintu* ant j u žino 
niu, verta ‘yra pasirūpinti ir 
apie paežius laivus, idant pir
mas gerai paleistas sztivis ne
paleistu ant dugno mares 
szaunią dali valstijos metinio

neseniai iszrastas tape Pran
cūzijoje naujas būdas aptvė
rimo pusėtinai dideles dalies 
mariu pavirsziaus nuo paojaus.

niu, nematomu nuo pavir
sziaus mynu, pripildytu fos- 
foriszku kalci j u. Mynos vi
sos suvertos ant virves; kuo
met ją palyti neprieteliszkas 
laivas, atidaro klapanus dvie
ju artymiausiu mynu. I jas 
ieina vanduo, nuo dasilytėji
mo kurio su fosforiszku kal-

plaukia ant pavirsziaus, pasi- 
daro ant vandens liepsnos, ap- 
reiszkianezios prisiartinimą

bar lekianezias maszinas, ku
rios bus iszleidžiamos i orą

mo neprietelu. Bandymai 
buvo daromi Tulono uoste ir 
nusisekė kuomi geriausiu bu-

kares taikė pradeda vartoti da-

kaipo smarkiaus lekenezias ir 
sunkiaus nuszaunamas. įsta
bus yra dalykas,, kad szituo

josi jau seiliaus ry menai, kaip 
no- apie tai užtinkamu rasztuose

Plyniiaus. K-s. \

Szis-tas isz gyvenimo 
lietuviu Amerikoje. paąbejoti, nesą vyru darbai 

nesiduoda taip gi nuteisinti 
net ten, kur kartais moterių

Vienas geras lietuvis isz 
Freeland‘0, Pa., sziap raszo: 
„Musu vartelgos (biznieriai) 
daugiausiai szirsta, kad ,,Vie-

palaidesnes neigti Lietuvoje, 
rodosi, v i satin ai imant, yra 
teisybe; nesą pažiurėjus jau i 
Uiusu mergeli! e]gesti tai ga-

pinasi apie girtuoklystę; tai 
jie visai kursto žmones, idant 
neimtu laikraszczio: stovi kaip 
koks dievaitis už baro pilvą isz 
pūtęs ir sako: ,,jeigu nori pa-

limevieryti, kad varttdgas no

kad tankiai vaikinai neveda 
už paezią lietuvaicziu, o tuo
kiasi su vokietaitėmis, ai rin
tėmis, lenkintomis ir tt. Be
rets musiszkes merginos ne

žmones ant girtuoklavimo; bet
o apie raszymą jau nei szne- 
kos‘negali tankiai būti. Tai

bos, bet del visuomenines nan

rytu bled i visuomenei, ragiu-

tuomet jis neiszpildydamas 
savo užduotos negalėtu reika
lauti nei pataikymo. Bet ir 
tai mums jau seniai yra žino
ma, kad tie, kurie isz nežinos 
žmonių pelnus varinėja, vely-

raszcziu nebūtu, nesą patam
syje yra lengvinus žmonių ki- 
szenes iszkratineti!. . . . Ale 
tuszczia tu girtuoklysczivi 
pamokslu i

kinas, kibinejasi, gardaus alu- 
czio siūlo, plovėja riestai, ar- 
zal liejasi — ir norėk prieg - 
tam, kad merginos musu už- 
siimtu kuomi geresniu. Ta 
voras buna toks, kokio svietas 
paprastai reikalauja. Nors
asz merginas rokuoju už sav 
lygius tvarinius, vienok ma
tau, kad jos tai k i naši prie no
ru savo tariamųjų „jaunikiu“.

sako priežodis — trokszta ma

sias skaisezias ant veido, lip- 
ir'nias pasikibinejant ir tt. Del- 

szituomi j to musu mergos suodina savo 
iros na- veidus visokiais deiveldre-

sisemti isz kitokios baczkos. 
Mat isz Worcester, Mass., 

I tai p gi vienas geras lietuvis 
rašzo: „Pirma dar „Vienybe“ 
apraszinedavo apie moterių 
bjaurius darbus, tai jos buvo 
lyg kiek susilaikusios, o da
bar žiurau ir „Vienybe“ visai 
aptyko apie tukins dalykus.... 
Dėlto ir moterėlės vėl pradė
jo siusti be jokios palitikes...“ 
Pasiklydo musu brolis taip 
mislydamas, nesą „Vienybe^ 
szituomi sykiu vijo tiktai il-

stei u neretai nurausta lyg vė

ja apsimiltiuusios lyg malū
nininkas! O kokia drapana!

liuose

kalo užsirita, lyg kad norėda
mos savo jauniki pajodinti. . .

mergas

gesni botagą, ir dėlto užtruko tomis ant proto, ruoszniomis 
su pasznekomis apie garbius ukeje ir naminiame apsiejime 
darbus lietuviszku mergų ir sveikomis ant kūno, žinoma 
moterių Amerikoje. Ale ar.mergos prisitaikintu prie ju
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noru — ale dabar, kada jauni

drauge su tokiomis draugalko- 
rnis, kaip gi galimia ir laukti

del paloszos?!.... Kaltos 
mergos czion, ale bene dar 
kaltesni vedlai, jaunikiai, vai
kinai!

Iszeina tokia Mariute ar O- 
mite, ar bile kokia kita, už vy
ro. O jau keliniu ji seniai 
lauke! mat sziųdien Ameri-

telejo; pirm deszimties metu,

mat tempimą mutantu r! | Mer
gos, papratusios prie pjausz- 
kyniu, ble

sako priežodis.

gavusios ne

isz deszimties devyniuose at
sitikimuose kryps szneka apie 
merginoj i m:), lėbavimų, apie

jimusi ir tt. Tokios plovones 
vedamos yra namuose, nežiū
rint i tai, kad aplinkui ant 
sienų kabo abrozai Iszgany- 
tojo, Marijos Panos ir visokiu 
szventuju. Rodosi reiktu ge- 
dytiesi tu, kuriu poteriuose 
kasdien ųpveizdos ir pagelbės 
szaukiasi, bet kur tav?! Rūs
tesnes sznektos joms nėra gar 
džios, ir jeigu tokias mėginsi 
užvesti, tuojau gaspadine uo
si susuka ir isz sueziauptos 
burnos sprūsteli nemeilus žo-

nas ar apasztalas, (kurs vardy
simas yra sziųdien Amerikoje 
visatinai priimtas), kales vai,- 
kas, beprotis ir tt.

Vienybe
ir mokinasi nuol anglucziu 
keikti ugodemais ir sanavabi- 
ežiais!.... Susirgo kūdikis, 
gavęs netikusi penų, ar gule.,- 
damas pritersztame lopszelyje 
ir per kelas dienas nevalytose

tu gulėti kolas dienas tokiame 
patale!), {ai-ne motynos beda

už aki, < senoviszkų ,žy-

laip gyvenant, ar •dyvas 
ima skaitant beveik kas nedel

pribėgusi esanti su kokiu ten

nepamirszusi paimti vyro pi.- 
ningus!

d 1 u t | to k ru, geradeju palengva pa-
— tai sidaro srutos ir puvenos musu 

kam tas j draugijos czjon. Viena, kad 
auginti! i tokios paezios neduoda gimti 

Moty na pati* velyja, idant jos kūdikiams, jeigu pasitaiko 
vaikai mirtų! taip daro musu būti 'neszcziomis; ant t</ yra 
lietuves labai tankiai Ameri- vaikžmlžiai, kuriems jos pi

nota už) liužu-

sveikstu, gerai! ,o jei ne - 
dar geri aus! nesą

czia i darbu ažuot i mokslai 
nę^ nesą motynai reikia pi 
ningu; vyras nedaug uždirba

toki ii yra - nemažai czion, ant(

mynka ant alaus-susidėti?! {
Jog czion nėra 'sunku ženg- !

ti žingsni i purvyną, purvynų ju Veneros, kuriu miestuose 
doriszkų, kožnas dasiprotes. i juk ir taip jau pilna. Bet

paprasta yra lietuvėms Anm- ■ 
rikoje: vyro negana arba jis i 
neisztesi! sako ios atkaktai, 1

>•

kad szv.

ir gyvena su „prielaidiniais“,' birio moteriszkę nuo vyro, jų 
kokie jie nebūk, ar gaspadi- prisikalbindami prie savęs, 
Įlinkai („bordingieriai“) ar i norsjie-taip-g? jau vedę pa- 
sziaip artimi pažystami, kurie ' ežias yra’! Ir kitur galec-ziau 

daug tokiu atsitikimu paini- 
Mat kalczia buna vis 

Ir turime lietuvisz-

atsilanko, namie
esailt. . . . Žinoma, kad ir vy- neti 
rai nėra geresni: mormonisz- abipusi!
kas gyvenimas nors ‘yra ista- ku keksziu nemažai, apie ku- 
tymlszkai czion draudžiamas, ; riti nekuriaA New Yorke jau 
tacziau daug žinau tokiu, ku-!seniai dingusioj! „Unija“ ži- 
rie Lietuvoje palike paezias noio szi-bei tu praneszti. Bet

uo

šu vaikais, czion vėl vede pa-; ir kiti miestai tame 
ežias ir nrigVVeYfiy ibms nūs- ka nuo New Yoi/k

✓ II V/C vvo » 1 • v -

f .ir prigyvetfo' jbms pus- ka nuo New Yorko! Teisy-
i vaikiu TrTokie neran-.be, kaip* kartais 'ir negražus

dą papeikimo

ežios su vyru yra nenutikęs; 
neretai moteris neturi laiko 
apžiūrėti savo namu per lie
žuviu nesziojimų pas tokias 
pat kaimynkas, O tai p-gi nėra
kada ir savo vaikus apiprajus- pas jų ateina koks Maika ar ir paminėtųjų atsitikimu jau,- 
ti, apvalyti: laksto tie, lyg

tik moteris dasigirdusi apie'siu 
tai kaimynkas plauszkiant isz 
ūmo užpyksta.... ale atsi-

< Žinoma, kad asz czion nesu-

versmes, bet ganės

suskretę, nuszaszę po ulyczias yra daneliu už danti, akimi

Czarlis (žinoma vyrui esant idant apstabdyti kožnų gerų 
ir iszmanu lietuvi aut apsi- 
mislyjimo, del ko toks negeras

Berots czion puola kalczia ant 
ekoiijVmiszko padėjimo ir ki- 

’ ’ i iszlygu gyvenimo; tatokiu

kad aidžiausiai czion- nuside- 
131 ■ ' i»

da. auginimas. Obuolys ne
toli krinta non obelos! • Ne
geri' tėvai negerus, užaugina 
ir vaikus.. O kodėl tėvai ne
geri? Apart kitu priežascziu, 
rasime ir neapszviestumų ju

czion!
Mokslas užgydys ir musu gi- 
miniszko gyveninio žaisdas. 
Alę kaip tas mokslas yra pa
niekinamas tarp musu?! ,,Be

gysiu!“ czion sako kožnas 
lietuvis, dėlto be mokslo ne
droviai visur ir žengia i pra-

kaip.ir dvasiszkai doriszkų. 
Kad asz szirntais liežuviu pa
sinaudoti galeeziau, szauk- 
cziau visur, dienų ir nakti, kad 
lietuviams . mokslo ir apszvie- 
tojs reikia, jeigu norime gerus 
vaikus užauginti, geras mar- 
czias vesti, paežius tureli, igy- 
fi gerus jausmus ir gerų nuo-

ar.greitai atsidarys del musu 
suskurdusiu szirdžiu toji mok-

brolai, ar greitai?
f Ja i.su.s m 1 > a / ‘zdm 'z iu.s

Reikaluose „Susivie- 
nyjimo.“

Szįomis dienomis apturėjau 
nuo Kazimieriries draugystes, 
Bostone . Mass., gromatų rei
kaluose „susivienyjimo.“ Isz 
tos grpmatos matau, kad esate 
geru noru lietuviai,,tik nerei
kalingai norite, kad musu lai- 
krasztis ’Vienybe“ bereikalo 
bilekų taip girtu, kaip kiti

Norint užsipelnyti gyrių,

>e“ yra didelis prietelus ,,Su
varei ų 
„Susi-f

sivienyjimo,“ juk ir jo 
neszioja. Sakote, kad
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vienyjiinas“ silpnas yra, bal
tai ne jo kalte, tai kalte visu 
mus brolu, kad mažas skali Ins 
pristoja prie jo. Ar gi tai ne
geda mums, kad isz tiek tuk- 
stancziu tiek mažai i „Susivie 
nyjiiną“ istojo? Vienok kruta 
jau musu brolai ir Amerikoje, 
sutikimas ir supratimas savo 
reikalu plaeziaiis įgauna 
szaknis, netruks ii* musu „Su- 
sivienyjimas“ Įleisti tvirtas 
szaknis i žiamę. Pradžioje dar 
silpnesni buvome, bet ir tada 
jau radosi brolai, kurie pave
dė jam savo vardą ir noriai 
mokėjo piningus del1, pagelbės 
savo brolu.

Žinote gana gerai del ko- 
kiu mierju „Susi vienyjim-as“ 

, yra įsteigtas. Ji uždėjo ne.die, 
ką su vėjais per svietą eina, 
del savo kiszianiaus (ik vilo-
darni piningus nuo žmonių, a-.> 
le žmones, ką 15-20 met u 
gyvena ant vietos, savo proee 
ir darbu užsipelną turte,bis,* 
žo< 1 ž i u sak ą n t, žmones v < • r 11 
pasitikėjimo. helio kas — 
dien skaitnis sąnariu jo vis. 
auga. t i

Sako(<‘, komitetas mažai 
rūpinasi reikaluose „Susivie- 
nyjimo“ - tai negalima šaky-j 
ti:kas reikalinga buvo lape 
padaryta ir visi -įsakai iszpil- 
dyti. Džiaugsma's ima, kad 
musu brolai paskutiniame lai-: 
ko. pradėjo krutėti apie1 mok
slaim's, bet tuos dailus . užimi- : nusigrynyti. Įsteigdami savą tam tikras draugystes su me- 
nymus mes iszpildysime tik i koloniją, Įiadai'yt iimemia dide- nesiniih inokescziu, pagal su- 
tada su pasisekimu/kada ,,Su 'Ii žingsnį i prieszaki. ir pasi-į tarimą kąnariu draugysėziu, 
siviėnyjimas“ musu bus tv ir- ' naudotumemia keleriopai: l.butu malonu, idant mokes- 
tas ir pralobęs. Czion prime- Į M us vardas jau tapte (langiaus ežiai butu didesni, mygu szią-
nu, kad seimas Ims trumpame 
laike suszauktas, apie ką bus 
savo’laiku apgarsinta.

T. A. Butkevyęzius 
Prezidentas Susivienyjimo.

Isz HfflszMrra Amiikojs
— An.soiiiif, Conn. (Jcore^p. 

„ I rienSzian bei ten 
važinėjant, maeziau jau dau
gybę lietuviu ir ju pasielgi
mus, vienok iki sziam laikui 
negalima buvo patemyti nie-

ko naudingo, apart loszimo ir 
girtuoklystes. — l aip jau kaip 
kur randasi viena ar kita 
draugyste broliszkos pagelbos. 
(leras yra daigias ir tokios 

Į draugystes, vienok tai dar ne 
užtenka, idant pasikelti kiek 

■ mįrs kulluriszkai ir igyti aiig- 
sztesni vardą szioje žiameje. 

'Yra lietuviu, kmie užsiima 
prekyba (ipatingai knrczbp 
momis), kuri užsiėmimą LiA 
tęvojo kiekvienas niekino, o 
sziezia, padaręs kolis/skatikus. 
tuojaus griebiasi i kareziami- 
iiinkus; mat tai yra gera pro
ga paežiam iszsigerti ir kitą 
nuskusti. Isz tos priežasties 
nek.uriose vietose tiek jau j'u 
priviso, kad jokiu budu nega
li užsilaikyt i; tankiais nnpiio- 
limais, dar su apsukimu kitu, 
netik ne pakula musu vardo,
ia*! ji labai pažiamina. R< i 
ketu mumis gerinus apmisly- j 
ti, isz k.o galima sau ir savo 
tautai alneszti didesne lai
mę. - 'Tokia lai me asz vadi - 
nu tai: idant liet aviai pasini • 
pintu apie užvedimą savu ko
lonija szitoje szaiyje (k. a. 
lenku Pulaski'); tai Imtu daug 
iszmintingiams, ne, kaip kiszti 
savo skatiką ant malonios pra
žūties, kaip tai daugumui jau 
teko patirti su kareziamomis 
ir krautuvėmis kitokiu daig 
tu, o gyv enaneziam ant žie
mes taip tankiai mprisieina

populariszku tarpi* amerikie 
ežiu ir nereikėtų vadyti savęs 
polanderiu, teisinantiesi kad: i 
'„amerikonai nesupras kas asz I 
per vienas, kada pasakysiu! 
lietuvis.“ - 2, Galėtumėme tu-!

. ■ ' i ■ . ■ . jreti savo mokslavietes, iszino- | 
į kinti savo vaikus tikros livtu- 
' viszkos kalbos ir per tai ne 
įgalima butu niekados sulauk- 
' ti iszsitautyjimo - 3, Turetu- 
memia savo bažnyezias ir kunin 
gus, tikrus, lietuvius, kurie 
skelbtu mums dvasiszkus pa

mokinimus] > r i gi ml 6 j < • k al 1 >< >j e, 
isz ko kiekvienas pasidžiaug- 
(u, ne kaip dabar turime ne
kurtose, vietose, kur lietuvis 
negirdi niekados dievnamyje 
savo prigimtos kalbos ir sun 
ku bus kada-nors jam sulauk
ti ją. iszgirsti. --1, Nereika
lautu vaiksztineti ir prasz'ine- 
ti darbo no perdetiniu pakri
kuose, arba kasyklose, ar vi
joti i savo kareziamą žiaunai 
nupuolusius žmones, kurie tik 
užsiima girtuokliavimu. 5, 
Atsimintumėme sa\o kūdikis/,, 
kus laikus, kada. gyv iauonie 
Lietuvoje, bėginėdami po jos 
žalas pievas ir sodnus, skinda
mi gėlas,Obiiolus irti. ... 'To
kiu bildu galt't u i muile0 pasilikti 
gerais, tėvynainiais, nes viskas 
aplinkui padilgint u atyiini- 
mus anie lev yno. 'buliškai- 1 »
tylėjai pasakys, kad tai yra 
tas viskas gražu, vienok sun
ku igyti. Man gi rodosi, kad 
tai yra labai lengva, - kad tik
ini mumis nepritruktu geru 
noru. Žinoma, m' kiekvie
nam galima kryti ūko savo- 
mis pajiegomis, vienok tai ga
lima butu atlikti draugijiszku 
budu: I, Iszleidus kelis szim- 
tus akęijn, pagal sutarimą 
apie anų vertybę, geriaus bu
tu tokiu, idant kiekvienam 
Imtu galima igyti nors vieną, 
ir už tuos piningus apipirkti 
plotus žiemes. 2, Padaryti

dieniais pagelbiszku drau- 
gyseziu, o surinkus kiek pi
ningu ir visoms ‘draugystėms 
susi vienyjiis, apipirkti žia- 
mę, .su pasidalinimu anosios 
tarp savęs. - Juk tai butu 
labai naudinga, ar ne?

Dėlto, inislydamas, kad ma
no szitie žodžiai nepasiliks ap 
juokti nuog vientaucziu, ve- 
lycziaif, idabt szitą iszmany- 
mą skubioje ateitoje ikunytu, 
kuris atnesztu gausius vaisius.

Sh(na^kortsįi ,, I k - 

Lv///>rx“). Skaitytojau! tau te- 
ko Bosyki užtemyti straips
niuose ,,\ ienybes“ apie Sze- 

; iiandorio lietuvius, kuriuos 
nekuriu raszejai „Vienybėje“ 

'dažnai pradėjo tai budinti isz 
tautiszko miego, tai nurodine- ; 
ti ant reikalingumo mokslai 
niu, tai vėl iszmetineti ju blo-< . • • . gus paproczius ir tt. (ievai, 
kad mus nekuriu brolai, lyg 
prikiszdami mum musu sim- 
dumą, ragina prie tautiszku

• darbu dėlei tėvynės, ir nurojo 
ant rei kalifigumo mokslo. 
Mokslas yra musu iszganymuk 
Per tikrą mokslą vergas d nei s
i luosybę. Bet kiek yra klu- 

'ežiu i taszvmillinvezia mokslo?!
Vienybe“, kaip tik, lyg isz- 

ryto auszra, pra'dejo leiMj savo 
jskaistt'snius, bet dar tiksilp-’ 
nūs spindules A ikro mokslo, 
— sztai jau ant ’pirmo žings
nio susitiko su savo mprieto- 
luis luosvbes— jau <eir<l<*ti 
Szeiiaiidoryje isz pauzele keli 
didžpilv iai daro suokalbi, kaip 
tąji laikraszli galimą butu 
nusmaugti, ar nors at jęszti

ii pjrmąji stovi, i gadvnę, kada 
didžiausi asilai žmoni s mokl

ino doros. Musu didžpilviai
tankiausiai daro koki užma
nymą b? jokio .Tprokav nuo, 
ar tai pasiseks ar ne; lygiai 
kaip tas velnias, eidamas balą 
uždekti, atsake prasergeto- 
jei: „degs nedegs, bet mė
ginsiu'1.

Belo, ketinau kalbėti apie 
ka kita, dovanokit, iszklydau 
isz vėžiu: Mokslainę sziądien 
yra sunku Įrengti, o jnigu ir 
stebuklingu budu pasisektu 
tai padaryti, tai vis ji mažai 
naudos dar atneszin, nes žinot 
kas but jos prižiūrėtojai* i’1 
mokintojais - ar m* tie patys 
(amsimai, prieszginiai tikro 
mokslo? p. Astromskis „V ie
nybėje’' raszo, buk p. R. rin
kęs paraszus norineziuju leis
ti vaikus i mokslą. Asz tu
riu vaikus bet-id suraszinolo- 
jai neužkluvo i mano namus 
ir klausinėjau daugumo kitu,



8 Vienybe
kurie man davė lygiai prie- 
szingą atsukimą. Regimai 
ezion p. Astromskis neteisybę 
parasze. Asz menu, jog kan
didatu ant mokintojo bene 
tik buvo padėtas žmogus, dė
lei kurio dar labai reiketu 
mokslaines, idant iszraveti isz 
jo szaknis burtu ir prietaru. 
Mokslai ne yra sziądien geri 
laikraszcziai ir kningos, tik 
gaila, kad mažai musu brolu 
prie jOs gretinasi. .

Tolaus, gavęs geresnę pro
gą, nurodysiu abelnai apie 
lietuviu gyvenimą, taip pa
ežiu tamsumų kaip ir mažumą 
sz v lesesniu, nes kiek girdžiu - 
prakilnesniejie lietuviai 
teisinasi tuomi, jog neturi lai
ko skaityti geresniu rasztu; 
mat ir jie luošame laike turi 
eiti ant lekcijų i praktiszkas 
mokslaines, kuriu ezion pas 
mus, kai Į) augsztesniuju, taip 
ir pradiniu, yra gerokas skait- 
lūs. Czia lietuviai smarko
kai kruta ir mokinasi, vis tiek, 
ar n*uo teredeikos, ar „Szlu- 
bio“, ar paprastose ,,einikio4 
mokslai n ese.

4 Z virblis.

Pittxlrargh. (koresp. „Vie
nybes14).

Kiekviename * numeryje 
„Vienybes44 galima yra rasti 
szi-tą apie? lenkus, kurie nori 
mus; padaryti aklais ir niekam 
nevėliais, viehok ar pagelbti, 
ar atnesza naudą mokinimai? 
Vargiai, nes musu lietuviai 
taip jau nupuolę žiamai, ipacz 
nekuriuose miestuose Pennsyl- 
vanijos, kad be lenku tarytum 
negali apsieiti; klausiu jus, 
lietuviai, kuomi del mus yra 
lenkai? ką mums jie kada gero 
,padare, arba daro? atsakymas 
trumpas — nieko nepadare ir 
nedaro. Neseniai pas mus, 
Pittsburghe, uždėjo nekokis 
pučas draugystę „Strzelc6w 
polsko litewskich Sw. Jadwi- 
gi“; labai sopa szirdi, kati jau 
keli desetkai lietuviu i tą 
draugystę užsirasze; paminki t 
jus, Pittsburgh o lietuviai, kad 
jus nesubusite su jais gražiai; 

ne ryt, tai užporyt, turėsite, 
sukiszę po kelis desetkus tdo- 
relu, atsiskirti nuog jut

’ Pittsburgh4© ir aplinkinėje 
aprokuoja ant 1000 lietuviu, 
na, ar-gi negalima butu užsi
dėti sav tikrą lietuviszką 
draugystę, ar nebūt tav, lie
tuvei f, m i ei aus girdėti ir kal
bėti lietuviszkai? Beto, teko 
man neseniai girdėti, kaip lie
tuvis, papraszęs balso pas pre
zidentą, pradeda kalbėti len- 
kiszkai! pakau, brolai, kad net 
gaila ant jo žiūrėt, o. pučai, 
tai kumszcziomis snukius užsi- 
grūda, — o juokiasi, kiek kat
ras gali, kad lietuvis sznėka, 
tartum -mozuriszkas akeczias 
pina.

Na, brolai, nuspręskit patys, 
ar-gi mes jau tik tiek verti, 
kad bile pučas gali isz mus 
juoktiesi? Nežiurekim, bro
lai, ant ponu; jeigu kokie tar
pe mus randasi, tie be lenkisz- 
ko negali apsieiti. Mes, prasz- 
cziokai, iksziolai užlaikėme 
lietuviszką kalbą, mes ją pri-‘ 
glaujlem, po skvernais mus 
sermegelu, kad ' neprietelai 
mums jos neiszplesztu, o dabar 
czia Amerikoje būdami turi
me ją dar daugiaus guodoti, 
kaipo szventą ir vieninteli te 
vu palikimą.

Mieli brolai, laikas syki 
jau atsikratyti mums nuo tu 
varmu, kad jie daugiaus mus 
-negiltu, n u trauki m tą ryszi, 
kuris neva risza mus su jais, 
o tada jie pažis, kas tai yra 
lietuviai ir pamatys, kad^ mes 
galim be j u apsieiti ir j u los- 
kos nereikalaujame (nors jo
kios niekad nepadare); gana 
jie mus privadžiojo už nosių, 
daugiaus nesiduokim,, ir pa- 
siryžkiam drueziai ’ niekad ir 
niekur su jais neužsidėti. Tu
rime savo „Susivienyjimą“, 
uždekiame draugystes,' pristo-. 
kiame,i „Susi vieny j i,mąu itai- 
sykiame mokslaines, o netruk
sime parodyti, kad lietu
viai už poros metu bus stip
resni už lenkui!!

Juozas isz Paraginęs.

Pittsburgh (koresp. „Vie
nybes44). Guodotinas rėdy
tojau! Praszau neatsakyti 
vietos „Vienybėje“ del sekau- 
ežios žinios apie Pittsburgh© 
lietuvius. Szitą pavasari už
sidėjo ezion Jvi draugystes — 
viena paeziame Pittsburghe, o 
kita ant South Side ir abi sto
vi po užžiura lenku bažny- 
czios. Lenku kuningas nu
samdė koki ten Smolanski, tai 
tas valkiojosi po Pittsbyrghą ir 
raszihejo lietuvius. Ant South 
Side atliko tą darbą Vincas 
Kadžius, ir dabar turi už pre
zidentą lenku kuningą, vice 
prezidentu yra Chudziak ir 
abuod.u nemoka lietuviszkos 
kalbos, p draugyste visa isz 
lietuviu. Pittsburghe yra isz 
viso i 3000 lietuviu, ar nega
lėtu sau vieni pastatyti nors 
mažą nameli Dievo ir užlaiky
ti lietuviszką kuningą? Ant 
bažnyczios ir kuningo lietu
viai ezion daugiaus sudeda už 
lenkus, nes lenkai ir nesigaili 
lietuviu; juk už velykinę spa- 
viedi kuningas eme po doreli * ” o' •nuo kožno „litvrno“, tuomi 
laiku kaip lenkus’ - dyka spa- 
viedojo. * Lenkai mat kunin- 
gui skunde, kad lietuviai ne- 
deloinis neeina i bažnyczią — 
tai, girdi, reikia nuo j u nors 
kaip i spaviėdi ateina paimti.

Dar pasakysiu kĮelis žodžius 
apie viėną atsitikimą. Perei
tą žiemą netoli Pittsburgh© vie
name mažame miestelyje sirgo 
labai tūla lietuve. Vyras jos 
nuvažiavo parvežti kuningą. 
Kuningas atvažiavo, iszspa- 
viedojo, vienok szvencziausto
jo nedavė, kadągi neturėjo. 
Tai nieko, kad dar neturėjo, 
bet kodėl jisį nepasakų eiti pas 
airiu ,ar vpkiecziu j kuningą, 
kad ligonis nori. paskutinio 
patepimo, bet jis /pasakė tik, 
kad ligone mirs, /kas už puses 
adynos ir rt imdavę. Sztai 
kai Į), brolai, /lenku kuningai 
apsieina su /lietuviais. 1 Dabar 
dą vienas/atsitikimas. Perei- 
tą rudeni susituokė viena pora 
isz Bittsburgiszkiu lietuviu, 

bet jiedu nesutiko gyvenime. 
Barėsi, pykosi, ‘nekelite vienas 
kito. Vyras klausia — kodėl 
tu, paeziute, taip darai, ji at
kerta — tu man negeras, asz 
su tavim nenoriu būti, o jis , 
atsako — vai ar tu pameni,, 
mano miela, ką tau kuningas 
sake; ji tasake, kad ji nieko 
nesupratusi, ką jai kuningas 
kalbėjo laike spaviedies, o 
szluboir nesuprato, neštai vis 
lenkiszkai buvo atlikta. Ir nu
ėjo vienas sau, o kitas sau.

Tokiose aplinkybėse gyve
nant, nedyvas yra kad pas 
mus tamsybe neiszpasakyta 
ponavoja. Vaikai yra palie
kami be jokio apszvietimo, 
nes i angliszkas iszkalas tė
vai neleidžia, o lenkiszkos ne- ’• t - • ■ '
prieinamos delei nemokėjimo 
lenkiszkos kalbos. Tokiu

1 . s .
i budu vaikas ir užauga pirmu
tiniu „loferiu“ Amerikoje.

J. K.

Morris, Pa. (Koresp. „Vie
nybes“). XJzionai pabaigė gy
venimą baisingiausiu bud u ' 
lenkas Stan. Pawlowski. Tu
rėjo jis 66 motus amžiaus, o 
kadągi buvo gerai darbą isz- 
manantis krauezius, todėl dar
bo jam niekad nepritruko. 
Paskutiniame laike jis taip ne- 
svietiszkai eme gerti vaik- 
szcziodamas isz kareziamoą i 
kareziamą, jogei szinkoriai 
pradėjo jam nedavineti degti
nes. Negaudamas mieste, 
parsitraukė isz kito miesto ga
loną degtines ir baczką alaus 
ir iszvaręs isz savo dariny- 
ežios gizeli, užsidarė Vienas ir 
eme gerti, gulėdamas prie 
krano. Ir taip gere/ppr 8 
dienas, nieko nevalgydamas. 
Kada policija, Užlaužusi du
ris, iejo i vidurį, girtuokli ra
do jau negyvą.

Ant ko žmogų atveda gir
tuoklyste !
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Vaikas: ■

Matute mano, kur buvai tamsta? 
Gal buvai tenai kur saule temsta?

Mot yna:

Ai! vaiko mano, buvau asz rojuj1, 
Kur auga medžiai kaip kokiam1 gojuj: 
Obelys trąszios ir didės gruszios;
Ant ju skaiscziausios mirusiu duszios 
Už gerus darbus, szventas dorybes 
Jos perkeistos y r auksan gerybes: 
Ant brangiu szilku po lapais kybo 
Ir priesz skaiscziausią saulelę žiba. 
Betgi nuo juodžiu ju skint nereikia, 
Nes tuolyd augsztyn danguosna lekia. 
Macziau dar toliaus dangaus gražybes, 
Turtai vairiausiu, iždu daugybes., 
Ir tuos kvietelius vkrpolbm‘s aukso,.
Ką kojup Dievo vien puol isz džiaugsmo. 
Vai! ne kvieteliai ir no varpeles, 
Tik iszriwktuju skaisczios duszeles. 
Macziau auliukui ir dobilėlius, 
Ant lankos Dievo mielus brolelius, 
Kurio ant žiames tikrai mylėjus, 
O pasirinkus dangti n lydejos.

Vaikas:

Mamute mano, meldžiu, ar girdi? 
Ką Yieszpats Jėzus danguje dirba? 

’Danguje ką veik4 žvaigžde skaiscziap šia, 
Ta karaliene, Pana Szveneziausia?

J/oP/ho;
O, vaike mano, o mylimiausias, 
Aveles gano Jėzus brangintinas; 
Yra jos baltos it sniegs žieminis, 
Labai ar gražios it rubs szilkinis; 
Jos tenai gana yra malonios 
Bevalgant žoles it duoną žmonės, > 
Yra tai duszios szventais vadintu 
It brangus vaisiai medžiu sodintu: 
Gyvenant konto jie daug vargeliu, 
Pakol jie trumpą baigė amželi. 
Panele szvonta del1 meiles biednu 
Užsiim darbu tik tuomi vienu, 
Kad kaip galėtu apdengt vargdienius, 
Naszlaicziits, plikius, kitokius biednius. 
Ji mus danguje gan trokszt regeti, 
Tarnaicziu savo skaitliu j turėti.
Ji permeldž Jezu, kad mums atleistu 
Kaltybes visas, dangun įleistu. 
Ją tad mylekiam, o mano vaike! 
Užtars ji mumis ir kožnam laiko.

Vaikas:

Matuszol mano, gal ten regėjai, 
Ką aniolai veik, mus4 apgynėjai?

Mot y t ai: .
Jie aplink mumis sargai it brangus, 
O jais it žvaigždem's ten iszberts dangus; 
Jie jauezia skausmus visu žmonelių, 
Dūsaujant graudžiai kas valandėlę,

Ir užtur ledus ju aszareles, 
Kas gal sužeisti daržus, dirveles.
J u, aszareles jei žiamyn krinta 
Laukėtus drėgni n ir anuos linta.

Vaikas: j

Matusze mano, ar yr pas Dievą 
Tokiu linksmybių kaip mums kas dieną?

Mot y na:
Ai, vaike mano, daug ten linksmybių, 
Paguodų, džiaugsmo, o kiek gražybių!

Vaikas:

Ar ten dainuoja taip anioleliai, 
Kaip musu kaimo skaistus berneliai?

. ' © ■
Motyna:

Daug giest gražesniai ten anioleliai, 
Nes notlivesni anų balseliai. 

•ji _ . . .

Ir atkas: ' ' 1 • . r '
Aniems kas duoda tokius balselius?

Mot y na:

Tas pats, kurs davė pauksžcziams snapelius, 
Kurs mums prisakė Jyji mylėti, 
O pasimirus (languj regeti.

. .. II atkas:

Sakyk Mamyte, o musu sodžius 
Ar ten regėtis it koksai juodžius? 
Ar tenai matos musu trobeles, 
Ant dirvų tėtis, pievoj karveles, 
Sesers darželis, lauke kryželis 
Ir prie bažnyczios aus ubagėlis, 
Kursai isztiesęs savo rankelę 
Irgi kraipydama baltą, galvelę, 
Prie visu szaukias:,, duokit skatiką, 
Nębgaliu dirbti, spėkos nebliko!“ 

j ' Mot y na:

Tenai reeetios visos kerteles, 
Įvairus žmones, visos duszeles. 
Kada nuo kelio žmones nuklysta, 
Tad anioleliams veidai vien vysta, 
Jiems tek per skruostus tad aszareles, 
Jog mato peklan grimstant duszeles. 
Jei žmones geri, pilni dorybių,
Džiaugias tad dangus, pilnas linksmybių. 

• /
Vaikas:

Miela mamyte, noriu paklausti, 
Ką tamstai daugiaus'teko užjausti?

M otyna": .

Mftcziau daug visko, maž ką szneketi: 
Du arkanioj.it asz gavau regeti, 
Ką laikė/gražią kiiingą auksinię, 
Prie j u szvents Petras, uola gadynių, 
Pirsztais sklaidydama tos kningos laksztus, 
Yerk jis ži urėdams i josios rasztus: 
Žmonių sudėtos ežia nedorybes, 
Taip pat mažiausios musu kaltybes, 
Už ką privengiam aszaru lieti 
O geidžiam danguj amžiais sėdėti.
Toj k ui ngoj viskas y r užraszyta: 
Kada ką veikiam, vis suskaityta.
Apasztals Petras apverk tuos žmones,

Kurie pas Dievą nebtur malones. 
Juk Dievs del musu daug nukentejo, 
Žengdama isz dangaus; kantriai tylėjo, 
Kentedams kanozias neapsakytas 
Irgi papeikas neapraszytas, 
Yis tai del musu, musu szventybes, 
O mes tebpildom dar nedorybes: 
Nenoriam Dievui atduoti garbę 
Ir kankint savę trumpame varge.
Ant svieto troksztam linksimai gyventi, 
Todėl nedarom kaip daro szventi, 
Kurie norėjo pūliuos4 gulėti, 
Bile numirus Dievą regeti.

Vaikas:

Ai, matuszaite, klaust panorėjau: 
Ar Poną Dievą teitai regėjai?

Mot y na:

Ne, vaike mano, ten negalėjau 
Regeti Dievą, norint norėjau: 
Jis dvasiu pulkais it mūrais baisiais 
Yra apsiaustas; tiktai szviesiausiais 
Blizgėjimais vis szviecz dusziu veidus. 
Szitam szviesume, akis praskleidus, 
Gal Dievą jausti, kiek paregėti 
Ir tuomi džiaugsmą tikrą turėti.

-- Vaikas: -
j

Ar toli dangus, matuszel miela?
Rasi reik eiti nedelę czielą?

Mot yna:

Oi! vaike mano, reik ten keliauti
Per visą amžių, visko‘prilaukti
Savo amžialyj: vargu, priespaudu;
Naikint reik visas szakneles kliaudu, 
Gerai vis dirbant su meile Dievo -
]r ji laikyti už savo tėvą. A
Juk Dievsmums duoda apdarą, maistą, 
Gyvybą taip pat, o be jo gaiszta 
Musu sverimai, musu darbeliai 
Tarsi nuo medžiu rudens lapeliai.

f

J raikas:

Ten tamsta, matusz, daug ką regėjai, 
O mangi rodos, gryžt nebnorejai.
Užtad kaip eisi, mano mamaite, 
Imk draugo manę, rutu szakaite!

Mot y na: *

O, vaike mano, negaliu imti,
Tav reik žąseles i lauką gin/i,
Tav reik po miszkus lasyt grybelius
Ir pas szulneli varyt karveles,
Tav reik tetusziui neszt pusryteli, 
O gryžtant namon — žabu glėbeli. 
Taip, vaike mano, asz iszkeliausiu, 
Tavę paliksiu ir nebsulauksi.

Vaikas:

Kam-gi kalbėti, mamyte brangi,
Kam tenai skriesti i tą padangę! i
Žinau nemirsi, matu.->zel mano,
Kam taip szneketi.... gana jau gana!. .. .

<( _

Vilnius 1880 m. Lakūnas.

arkanioj.it


Margumynai
Naujas projektas ame- 

Trys metai atgalos 
„Scientific Ameri- 

pakele klausymą pageril 
klimato Atlantikiszkojo 

Ameri- 

rilciecziu. 
laikrasztis 
can“ 
nimo
pakraszczio Sziaur
kiszkio kontinento 
džiojo, jogei tasai rnier.s yra 
pasiek tinas. Šziądien ameri- 
kiecziai ant tikrųjų tą klausy
mą užsimanė iszriszti. Ame
ri kiszkasis pakrasztys Atlan- 
tikiszkojo didmario turi daug 
žiauresni klimatą, ne kai}* Eu- 
ropiszkis. New Yorke vidutine 
metine temperatūra tokia kaip 
Londone, o vienok? New Yor- 
kas guli ant vienokios platy
bes su Madridu. Labrador, 
plan jamas Atlantikiszku did- 
mariu, Iludsono perlajumi ir 
atlajumi upes sz. Lauryno, 
guli ant vienokios platybes su 
Anglija ir Airija, o vienok jo 
oras (klimatas) szaltas, žalisa 
nuskurdusi, o jo buktos' ir 
uostai daugiausiai uždengti 
ledais. Priežastis žiaurumo 
oro Sziaur-Amerikiszkio pa
kraszczio lindo daugiausiai o
jures tekėjimuose. Gulfstre
am, esantis tąsa szii toj o ekva- 
toriszko tekėjimo, i^esza savo 
vandeni isz Meksikiszko atla
šaus sziąuren ir, palikdamas 
Floridą, atsikreipia riuo ame- 
rikiszkio kontinento i sziaur? 
ryczius, apsukdamas viena sa
vo szaka krantus Airijos ir 
Didbritijos. Polariszkasis te
kėjimas, neszantis ledinius 
vandenius isz Davis perlajos, 
podraug su 
Hudson atlaj 
bradorą, iszeina per Bell Isle 
perlają, atidalinanczią salą 
New Foundland nuo kontinen 
to, i atlają sz. Lauryno ir eina 

szaltu tekėjimu 
•s, apšiaupia La

isis}>rausdamas i tarpą Ameri
kos kontinento ir sziaur-rytinio 
tekėjimo Gulfstream‘o. Kadą 
gi polariszkas tekėjimas, daž
nai atneszdamas didelus ledu 
kalnus ir iszeidamas isz Bell 
Isle perlajos, nukreipia Gulfst-

ream‘ą i szoną, tai ąmerikie- 
ą f

ežiams užėjo ant mislies už
kasti minėtąją perlają ir per 
tai priversti tekėjimą polarisz- 
,kuju vandeniu apsukti salą 
’New Foundland ir, susitikus 
su Gulfstream‘u, isznykti jame' 
Szituomi nauju kėlu szaltasis 
tekėjimas iszstumtu Gulfstre
am ą isz jo vagos ir pastumtu 
ją amerikiszko kranto link, 
per ką Amerikos klimatas 
taptų imanytinai sziltesnis. 
Platumas Bell Isle perlajos 
isznesza . 20 ang. mylu, vidų 
tinis gilumas 25 sieksniai ir 
kasztas jo užkasimo, pagal 
aprokavimą Goodbridge‘o, 
isznesztu 50 mil. dor.

Paskutiniame laike gavome 
daug gromatu, praneszancziu, 
jogei daugelis rengiasi važiuo
ti del farmu i Pulawski ant 
4 d. Liepos m. Duodame ži
noti sziuomi visiems, idant 
priesz tą laiką mums ant tikro 
duotu žinę, kad mes galėtum- 
meme žinoti, kiek vežimu isz 
Green Bay nusamdyti. Ales 
patys, isz Alilwaukee iszva- 
žinosime 3 d. Liepos, t. y., 
Ketverge vakare, o

Isz Chicagos važiuodami 
pilkite bilietus tik ikic Mil
waukee ant „Milwaukee 
Northern“ gelžkelo, kadągi 
isz Milwaukee i Green Bay 
važiuojasi tuomi kėlu.

J. J. Ilof Land Co.
119 W. Water st.’ 

Milwaukee Wiss.

ATSAKYMAI.
V. D. Mahanoy Plane 

Gausi ir kitus numeriusjsz re 
dystes „Szviesos“.

Pajieszkojimai.
Reikalauju gero lietuvio — 

kraucžiaus; gera mokestis, vi 
sados pilna darbo. Szauktie-

Henry ’Laskauską 
Morris, Tioga Co, P

Box 78.

FARMOS HOFA PARKE!
• , A

J. J. Ilof, kolonizatorius isz Milwaukee, apvažiuoja visus miestus 
Pennsy Ivanijos ir New Yorko valstijų, o gryždamas namon apsistos noku- 
rinose miestuose; kas norės pirkti farinas, visada ras jo vietininką n ūmioje, 
kuris meilingai kožną syki nuvažiuos parodyti laukus. Ant 4 d. Liepos 
bus excursija, bet kadągi per daug atsiszaukia, tai gerinus yra atvažiuoti 
rtnkscziąus

Katrie nori asabiszkai su manim sz.neketi, tegul tik paraszo i ollieo’ą 
ir priduuda savo adresnsj o tokius aplankysiu. Dažnai ateina klausymai 

,’u farmu, atsakome, joifoi turimo, nes laikomo meisto- ’ ju viską padaro. 40 akru farmu t. y. su 35 akrais gi-
ir namais kasztuoja $<500 - 00(j 700. 40 akru, visa po
500. Mes patys viską. pabu<lav< Jame Už pigiausias prekes, 
ririos, vanduo, turgaviete ir bažnyčia, D Turime* žiames del 

egul visi.traukia i Pulaski. Raszykite pas

ar jau neturime gata 
rius, kurie ant tu pe< 
ros i p 5 lauk 
giro $100 — 
Gera ž.iahie, 
szimtu. <( 'l

119 W. Water Str

Kas užmokiejo už („Vienybę 
tuvniku o ne buvo pakvytavotą, 
gut atsiszaukia in musu Redystę.

Jonas Patrzykowski 
„Kosciuszko Hotel” 

Užpraszau brolius lietuvius neiiz- 
mirszti užeiti pas manę. 'Rasite pas 
manę meilingą priėmimą. Vynai, 
likieriai, alus, cigarai ir užkandžiai 
visada pas manę kuo no goriausi..
tl N. Canal 8tr., WILKES-BARBE, 
I’rieaz. I.. V. geležinkeldvari.

Lietuviai eikite pas savą. Laikau 
saluhą, kuriame gausite, isz.sigerti 
szalto alaus, visokiu gerymu užsirū
kysite skanu cigarą.

Pranas Pakolka,
6/27 Main Mr., AS ULE Y, PA.

ūžnuMo Už Laltezli
,, VIE N YJHc LIET U V NIK U ”

C. Valaitis Freeland
J. Danilovicze Wanamie
J. Menke vicz Lost Creek
Kun. J. Kolasinskas Pittston
J. Zlotozinskas Beatty
F. Kavalauckas Boston
I). Braer Waterbury
J. Lerr. Catskill
J. Daukszys Majianoy Plane

1 ,oo 
2,oo 
,1,00

Milwauk.ee, Wis

Milaucko Krome,parsiduoda szip- 
kortes ant otriausiu ir drueziausiu O
akrutu’pildau ne kaip kitur.

<atras Noki Užsikaszy'iv

„VIENYBE LIETUVIUKU”
Ir siųst pinigus už ję, tegul 

eina pas:
Kazimiera

J e us e v City : •
Chicago, III.:

Szpakewicze.
Guano Rainos

Bagdonawicz<
Mahanoy city.: Juozas Milane

z.era

id. Topluszi.
Kazimieriu K

MAiianoy Plane 
kawicze.

Nanticoke, Pa,
kewiczer

Pittston, Pa.: A
Shenandoah, Pa.: 

dzewicziu.
Shenandoah, Pa.: Joną Bobina.
Waterburio, Con.: J. Danisewicze
Scranton, Pa.: .L Bajorajti.
Wilkes,- Rarre, Pa.: J. Czernika 
Pittsl>ur<r, lsa.: Winconta Rudžiu 
Boston Mass. Fr. Kawalaucka.

Kas reikalau jate piningu siųst, 
užinarę tiesiog i namus, dasižim 
pirma pas Jf l C A /777Ayį. i

Milwauk.ee
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ma-

vietoji}
Baisingai ismeige i ji akis Katarina.

juo
kiu,

Kas manę nemylės — tą j i 
Lai praryja žiame!

Taip susimaisze pas ją visa daina.

nę K atari ną.
Katarina isz pradžių nieko neklauso, 

ežias; galausiai, tarytum i protą sugryžus

lau, Koprijane: kada isz vales Dievo neliks manęs ant svieto,.

Baisingas kersztas.
(Kazokiszjka apysaka N. Gogol‘o).

XIII.
— Ts. . . . pamažu, boba! nesibaladok taip, kūdikis

no užmigo. Ilgai verke sūnūs mano, dabar miega. Asz eisiu 
i girią, boba! Ale ko tu taip žiuri i manę? Tu baisi: isz tavo 

kaip ugnis! Tu matyt ragana! O, jei tu ragana, tai prapulk 
isz czion! tu pavogsi mano sunu. Kokis kvailas szitas esau- 
las: jis mislyja, man linksmu būti Kijave; ne, czion ir vy
ras mano, ir sūnūs, kas prižiuręs namus? Asz iszejau taip ty
kai, jogei imi kate, nei szuva negirdėjo. Tu nori, boba, tapti 
jauna? —- Tai visai lengvu: reikia tik szokti. Žiūrėk, kaip 
asz szoku. . . ir, isztariusi tokius neprotingus žodžius, jau su
kosi Katarina, beprotiszkai dairydamasi aplinkui ir pagiriam- 
daina rankomis i szonus. Klykdama trepsėjo kojomis; be 
micros, be takto skambėjo sidabrines.padkavaites. Nesupin
tos juodos kasos tarszesi apie baltą kaklą. Kaip pauksztis, 
nesustodama, lakstė ji, mosuodama rankomis ir linkcziodama 
galva, ir rodėsi, jogei nusilpusi, arba kris ant žiames, arba 
iszleks isz pasaulės.

Nuludusi stovėjo senoji nesziote ir aszaromis apsipylė jos 
gilos raukszles; sunkus akmuo gulėjo ant, szirdies isztikimu 
bernuku, žiūrincziu ant savo pones.

Jau visiszkai nusilpo ji ir tingiai mindžiukavo kojomis 
ant vienos vietos. — Asz karelus turiu, vaikai! isztare ji 
galausiai sustojusi;—o jus neturite!. . Kur mano pats? su- 
riko ji staigu isztraukdama isz,miežio turkiszkaji kindžalą. -- 
O! tai ne toks peilis, kokio reikia, (’zion ir aszaros ir nosi
mi n infas pasirodė ant jos veidu. — Tėvo mano gilai szirdis;

Jo szirdis isz geležies nukalta; jam nukalė
ma- 
kad

jis-nepasieks ją.
viena ragana ant pekliszkos ugnies.

asz imti ateicziau. .

kai cine manę!. .

Beg vežimas susikraipęs. 
Vežime kazokas guli, 
Subadytas, sudraskytas; 
Kairėj railkoj kardą laiko, 
Isz to kardo kraujas teka; 
Kraujo upe isz jo bėga;
Ant u pel o jieva stovi, 
Ant virszunes varnas krankia. 
Pas kazoką -mote verkia. 
Neverk, mote, neraudokie! 
Tavo vaikas vede paczią, 
Vede paczią isz bajoru.
Vidur lauko avietynas. 
Ir be, duriu, be langei u 
Tos dainos iszejo galas. 
Szokine žuvis su vėžiu. . .

ir antrą 
ą, ir ne- 
m vaka

rui valkiojasi po tamsią girią. Asztrios szakos drąsko veidus 
ir peczius; vejas tarszo palaidas kasas; rudens lapai szlam- 
szczia po jos kojų, — ant nieko nežiūri ji. Valandoje, kada 
vakarinis pažaras gęsta, o dar nesirodo žvaigždes, nespindi 
menulis, jau baugu vaikszczioti po girią: po medžius kai stosi 
ir graibosi už szaku nekriksztinti vaikai, rauda, kvatoja, rita
si kamuolu ant vieszkelu ir tankiuose dilgėlynuose; isz Dniep- 

kai pilasi nyo žalos galvos ant pecziu; vanduo garsiai 
cziurszkędamas liejasi isz ilgu plauku ant žiames, ir merge 
spindi per vandeni, tarytum per stiklinius marszkinius; lu
pos dyvinai szypsosi, veidai dega, akys viloja duszią. . . ji su
degtu isz meiles, ji užbucziuotu. . . Begk, krik.sztintas žmo
gau! lupos jos — ledas, gulykla — szaltasis vanduo; ji užku- 
tęs tavę'ir nusitrauks i upę. Katarina neveizdi i nieką, nesi- 

vo.
Anksti isz ryto atvažiavo kas - žiu kokis sveczias, nieko 

sau ant pažiūros, su raudonu žiuponu, ir klausinėja apie po
ną Danylą; jam papasakoja viską — klauso, szluosto ranko
ve aszarotas akis ir trauko pecziais. Jis, mat, kariavęs drau
ge su nabaszti n inkų Bui ulbosziumi; drauge kirtusi juodu su

tarytum du brolu; kaip pasislėpė kartą po krumu nuo kry- 
mieeziu. . . Katarina klausė ir nenuleido nuo jo akiu savo.

tai jis! tai tėvas! ir puolėsi prie jo su peilu.
Pgai valojosi anas, stengdamasis iszpleszti nuo jos peili; 

galausiai iszplesze, užsimojo, — papilde baisingą darbą: tė
vas nudure beprotę (lukteri savo. . >•

Nusistebėję kazokai szoko ant jo; vienok raganius jau 
užszoko ant arklo ir dingo isz akiu.

XIV. v
Szale Kijavo pasirodė negirdėti n as stebuklas. Visi po

nai ir getmonai susirinko dyvytiesi szituomi stebuklu: staigu t 
tapo matomi visi krasztai svieto. Tolyje sumėlynavo Lima- 
nas, už Li.mano tyvulavo Juodoji mare. Buvaudi žmones pa
žino ir Krymą, kalnu kylanti isz mariu, ir pfynetą Sivaszą. 
Kairėje pusėje buvo matoma Galicijos žiame.

— Ale kas, ana, ten? klausinėjo susirinkę žmones seniu, 
rodydami ant tolyje szmoruojaneziu ant dangaus ir (langiaus 
ant debesiu panesziu pilku ir balzganu virszuniu.



12 *. - Vienybe
— Tai Karpatų kalnai! sake seni žmones; — tarp ju yra 

tokie, nuo kuriu per amžius nenutirpo ^sniegas, o debesiai 
sustoja ir nakvoja tenai.

Czion pasirodė naujaą stebuklas: debesys nusivilko nuo 
augszcziausio kalno, ant virszunes jo pasirodė pilnuose kar 
žygiszkuose szarvuose žmogus ant žirgo su užmerktomis aki
mis, ir taip aiszkiai buvo matomas, jogei tarytum stovėjo vi
sai arti. j j-

Czion, isz tarpo baimingai besi stebi an ežiu žmonių, vienas 
szoko ant arklo ir, nožmiai dairydamasis i visas szalis, tavy-/ 
tum jieszkodamas akimis, ar nesiviaja jiA kas, .smarkiai, isz 
visos gales paleidę arkli savo. Tai buvo raganius. Ko-gi 
jis taip persigando? Su baime išžiūrėjęs i dvvinąraitoriu, pa
žino jame tą pati veidą, kuris nepraszytai pasirodė jam, kada jis 
savo kėnis dare. Pats jis negalėjo suprasti, delko jis taip persi
gando, iszVydęs tą paveikslą ir, nuogandžiai dairydamasis, lė
kė ant ąrklo, pakol neužklupo ji vakaras ir nesumirgejo ant 
dangaus žvaigždes. Czion pasuko namulink, gal pasiteirauti 
su negrynąje dvasia, ką reiszkia tokis stebuklas. Jai! jis no
rėjo perszdkti su arklu per siaurą upeli, rankove nusidriekusi 
skersai kėlę, kaip staigu arklys visoje smarkoje sustojo, ‘ at
gręžė prie jo snuku ir — o stebukle, nusikvatojb! dvi eili 
baltu dantų nuogandžiai szvysterejo tamsoje. Atsistojo ant 
galvos plaukai raganiui. Nožmiai suriko jis ir suraudojo, ta
rytum baigdamasis, ir paleidę arkli tiesiog ant Kijavo. Jam 
rodėsi, jogei viskas bego isz visu szalu gaudyti ji:, medžiai, 
apsiausdami tamsiomis giriomis, tarytum gyvi, kratydami juo
das barzdas/ir isztiesdami ilgas szakas, sylyjosi nusmaugti ji; 
žvaigždes, rodėsi, bego priesz ji, rodydamos visiems griekinin- 
ką; pats kelas, rodėsi, uže jo pėdomis.

Isz galvos iszejas raganius leke i Kijavą prie szventu vie- 
tu. 4

VVx V • 1

‘Vienodai sėdėjo savo pakriauszeje prieszai lamputę pus- 
telninkas ir nenukreipe akiu nuo szventos kningos. Jau 
daug metu sėdi jis, užsidaręs savo pakriauszeje; jau susikalė 
sau ir lentini grabą, i kuri gulo miegoti ažuot lovos. Užvože 
senelis savo kningą ir eme inelstiesi.. . Staigu ibega žmogus 
dy vinos, nepaprastos iszveizdos- Nusistebėjo szventasis pus- 
telninkas pirmą kartą savo gyvastyje ir atbulas atsitraukė, 
iszvydęs toki žmogų. Visas drebėjo anas, kaip drebules la
pas; akys nožmiai žvairavo; nuogandi ugnis baisingai pylėsi 
isz akiu; drebuli dare szirdyje baisingas veidas jo.

— Teve, melskies! melskies! suriko jis nesavu balsu: — 
melskies už prapuolusią duszią! ir kaip medis dribo ant žia- 
mes. * v

Szventasis pustelninkas persižegnojo, paėmė ktbngas, at
vožė jas ir baimingai atsitraukė atbulas ir iszmete isz ranku 
kningas: — Ne, negirdetinas griekininke! nėr del tavęs susi- 
mylėjimo! begk isz czion! negalų melstiesi už tavę!

— Negali? suriko kaip pasiutęs griekininkas. »
— Žiūrėk: szventos litaros ant kningu užsiliejo krau-, 

ju. . . Dar niekad ant svieto nebuvo tokio griekininko.
— Teve, tu tycziojiesi isz manęs!
— Eik, prakeiktasis griekininke! nesityczioju asz isz ta

vęs. Baime apima manę. Negeru būti žmogui su tavim 
drauge! *

—- Ne| ne! tu juokiesi isz manęs, nesznekek.. . asz ma

tau, kaip iszsižiodino burna tavo: ana baltuoja eiles tavo pa
senusiu dantul..

Ir kaip pasiutęs puolė jis — ir užmuszo szventąji pus- 
telninką. į

Kas-žin kas sunkiai sustenėjo, ir stenesis pasklido per 
laukus ir girias. Isz užgirio iszkilo sudžiuvusios rankos su 
ilgais nagais: susi krėtė ore ir pradingo.

Ir jau nei baimes, nieko, nejautė jis. Viskas rodosi jam 
kaip tai neaiszkiai: ausyse ūžia, galvoje ūžia, tarytum nuo pa
giriu, ir viskas, kas tik stovi priesz akis, užsitraukia tarytum 
vortinklu. Užszokęs ant arklo, pasileidę jis tiesiog ant Kane- 
vo, mislydamas isz ten par Czerkasus pasileisti pas totorius 
tiesiog i Krymą, pats nežinodamas ant ko. Joja jis jau die
ną, kitą, o Kanevo vis nematyt. Kelas tas pats, laikas jau 
seniai jam pasirodyti; bet Kanevo nematyt. Tolyje sužibėjo 
bogsztai bažnycziu:. bet tai ne Kanevas, o Szumskas. Nusis
tebėjo raganius, pamatęs, kad jis nujojo visai i prieszipgąszo- 
ną. Pasuko arkli atgal ant Kijavo, ir per dieną pasirodė 
miestas; bet ne Kijavas, ale Galiczius, miestas, dar tolymias- 
nis nuo Kijavo ir jau netoli nuo vengro. Nežinodamas ką 
daryti, pasuko arkli vėl atgalės; vienok jauezia veluk, kad 
joja i prieszingą szoną ir vis prieszakyn. Negalėtu jokis 
žmogus ant svieto apsakyti, kas buvo ant duszios raganiaus; 
jeigu jis butu dirsterejęs ir pamatęs, kas ten darėsi, tai jau 
nebutu miegojęs naktimis ir nenusiszypsotu nei sykio. <fai 
buvo ne piktumas, ne baime ir pasiutimas. Nėra tokioj žo
džio ant svieto, kuriuomi butu galima tai pavadinti. Ji* de
gino, szutino, jis norėtu visą svietą isztrempti su arklu savo, 
pakelti visą žiamę nuo Kijavo iki Galicziui su žmonėmis, su 
visu kuomi ir paskandyti ją Juodoje marėj e.f. Vienok ne isz 
kerszto jis norėjo tai padaryti: ne, jis pats nežinojo del ko. 
Visas krupterejo, kuomet jau pasirodė arti prieszais Karpa
tų kalnai ir augsztasis Kryvanas, uždengęs savo pakauszi, ta
rytum kepure, pilkuoju debesį u; o arklys vis leke ir jau 
skraidė po kalnus. . Debesiai staigu nusiblanke, ir (priesz ji 
pasirodė baisioje didystėje raitorius. . . Jis stengėsi apsistoti, 
drueziai isztempia pavadžius; nožmiai žvengė žirgas pastaty
damas karezius ir leke prie karžygio; Czion rodbsi raganiui, 
lyg viskas numirė jame, kad nekrutantis raitorius kruta ir 
staigu atidaro savo akis; pamate leKianti priesz ji raganių ir 
nusikvatojo. Kaip perkūnija pasklido nožmus kvatosią po 
kalnus ir suskambėjo szir/lyje raganiau^, sukrėtęs viską, kas 
buvo viduryje jo. Jam rodėsi, lyg k'as drūtas ilindo i ji ir 
vaikszcziojo jo viduriuose ir daužė kūjais szirdi, gyslas... 
taip baisingai atsiliepe jame szitas kvatojimas!

Pagųiebe raitorius baisinga ranka raganių ir iszkele ji i 
orą. Akies mirkoje numirė raganius ir atvėrė po smert akis; 
bet jau buvo numirėlis ir iszsižiurejo ant numirelo. Taip 
baisiai nežiūri nei gyvas, nei prisikėlęs. Vartė jis i szonus 
numirusiomis akimis, ir iszvydo prisikėlusius numirelus nuo 
Kijavo ir nuo Galicijos žiames, ir nuo Karpatų, kaip ^lu la- 
szu vandenio paveidžius veidais ant jo.

*
(Pabaiga bus.) -i
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• MILAUCKO K KOMAS val

gomu tavohi ir visokiu naminiu dai 
ktu randasi ant

No 10S Center st. Shenandoah.

Naudynga žinie
DEL LIETUWNIKU.
M. MOCKIKW1CZE, pargabeno isz užmarės

wyeokiu Lietuwyszku knigu, k;ijpo taj: llioto- 
ryeznu, B ijklniu, Mokslyskku, hu gražioms daj- 
nalemso irsti szwentajs skajtimajs, Malda-kni- 
giu, o parduoda suwysaj už maža prekia. Kuh 
noryt žinot knigu wardus ir ju prekia, raszikit 
gromata Ir indekit markia už du centus, ant tokio 
adriso:

Mr. M. Morkus, 
Box 54. Detroit Mich.

c.

n

Ct.

Ct.

b

ob c.

o5 c.

ob c

«■)
del

$1,00.
Duktery

50 ct.

50 ct.

$1,50 ct.

10 ct.
10 ct.

ant
65

10 ct 
kara- 
40 ct. 
50 ct. 
10 ct. 
žydo 

$1,00. 
$l,o0. 

pujkiii

55 *

Benedikto
ct,

o25 c.

25 ct.

Hi('torij»> gražios Katrukoe ir Joh wysoki atsy. 
tikimaj ,, ,, ,, ,, ,, 10 ct.
Sumyszymas arba bajine tūry dydelee akis 
Tykra tejsybn isz Suwalkii gubernijos 
Konatytucyjo del darbininku ,, 
Historije apie gražų Magelona, duktery 
iaiiH isz Neapolo ir apie Petra karejui 
Užsyetiinawik ant to geraj ,, ,,
Atsytikiinaj ant žiames ir wamlenio 
Du pujkiiB apraazymaj apie nedorybę 
ir piktą augynimą vvajku ,, 
l’ujkiiH'apraszyniaH apie Lietuvą 
Namelis pustelniko paraszytai 
l.ietuwniku ,, ,, ,, ,,

'lliewo „ ,,

ct.
Ct.
ct.

55 55

35. ) G irt i be
36. ) APLANK’MAS SS.

SAKRAMENTO.. ........

sp^rties
^8.) Draugija del iszluosawi-

,na dusziu „ „ „ 10

55 55

su maldelėm po Įienkis centus.

Antra dalis 80 c. 
„ 80 c t.

31 ) Garsas ape bajsibe Die-
50

35. ) Kajp Sumneine nuspa-
iiti 

•’ 55 55

36. ) Giwenimas 
įbro

55 55

wo sūdo n n

ant wisu metu kežuos dienos pir- 
<lalis 80 ct.

pirma dalis
30.) Sopule j Jėzaus Chris- 

taus n

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

1889 meto o25 c.
22.] KALENDORIUS ant

1890 metu „ „ „ 25 c.
33.) Tuhnuda židu 10 ct.

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

1. ) AUKSO Al.TOUUS, arl.a 
SZALTIN1S ' dangiszku skarbu 
nuo ' $2,25 ct. iki $5,50 et.

2. ) SENAS ir naujės
AUKSO AETORYS pujkej 
ap -tarytas.............................. $2, 75 c.

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

4. ) GARBE DIEWUJ

su kabute............................... $2,oo
5. ) Toko jau su prastesniu

apdaru................ >..................$1, 65 c.
6. ) SZAl/riNISJ)IE-

finis AUKSO ALTORUS 
pujkej apdarita su kabute $1, 50'c.

8.) Pradže mokslo arba 
■Elementorius jietuwyszkas su

9.) HISTORIJE SENO ir 
Naujo ižstatimo su abrozeleis o25

1.1.) 150 I'SALMU DOWI

ir tejp dydelos................. o<u c
12. ) MENUO Szwencziausios
13. ) Pokilis SzK’entuju . ... o20 e.
iriies Panos. . . . 30 ct.

niu szwentiu laboj naudinga
knigele....................................

15. ) G1 WEN IMAS SZW.
MARYJOS P........................

16. ) WADOWAS in Dangų. o5() c

o25

o30

mente.............. ................ o 10 ct.
1€.) MOKSLAS RIMO

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

t kūno ir duszios apie lutery ir
KALWINA............ .

20. ) PALANGES JUZE,

Del Draugistu

SZTORNIKAJ

marszkiniu

KRAUTUWE (KROMA) 
dajktu in sztora tada pirkite pas

llliaiB‘1 Ir Whet
210 East Market Str.

WILKES-BARRE PA.
Tenaj galima 

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

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

N1 TOJAUS su pujke maldele
39. ) SZ. PANA* MARY J A

Szidlawos su maldele..............
40. ) PAWEJKSLAS SZ. P

MARYJOS su maldele..........

1,00

10. ) Apiekn/lliewo ,,
11. ) Senowes* apraszymas

Karejwio ,, ,,
12. ) Juozapas Koniuszewskis arba kankinimas

i'iiijotu po ivaldže maskolaus ,,
13. ) Kalendorius su pasakoms ir dajnoms
11.) Szwiesa Dieno ,, ,,
15. ) Rinalda Rinaldinas ,,
16. ) Dajnos isz wysnr surinktos
17. ) Nedorybes Rymo Ciesorių, historije isz lajko

ponawojimo Nerono ,, ,, ,, 80 et.
18. ) PujkuH apraszymaj tikrp atsytikimu isz cze-

sii wajnos 1863 metu ,, . ,, 10 ct.
j!).) Witnsir Korynna historije isz lajko, perse

kiojimo Bažnycz.ios S. per Deoklėcijana 95 et.
20. ) Historije isz lajko Francuzkos wajnos Afri

koj • ,, ,, ,, , ,, 30 et.
21. ) I’rawadnikas angelskos kalbos neabdar. $1,00

t> abdarytas ,, ,, $1,25.
22. ) Jurgis Miioslawekisi ,, ,, 80 et.

. 23.) Boleeiawas arba antra dalis Genowefos 30 ct«

DYDELYS KROMAS!

“Furnishing Goods”

wylnoniu 
audekliniu

panezeku
petneszu

wysokiii dajktu kokiu tik žmoguj prirejke.
Gausyte pas-----

Chas. CASPER & Son
103 NORTHAMPTON Str.

Wilkes-Barre,. Pa.

Tykras Lietuwyszkas

o už pygo prekia, tejposgi norėdami

ir jn kitas dalys swieto, 
atsyszaukite pas:

Joną Mieldaži
Shenandoah, Pa.,

W. Slominskiene
679 Milwaukee-JUfi. .Chicago, III.
Paduodu del žines "Jsu l|ebi- 
wvszku Draugistiu kad mano krau- 
tuweje randasy wysoki dajkUj koki 
tik rejkalingi dėt draugistiu kajpo 
taj:
Karūnos su patronu draugistes

J uostos

Kwietkos
Paikos del marszol 

ku, etc.
rausė. Apsteluotus dajktus

ro. Per septiniolika metu tuo tiktaj 
esu užsyemus ir wysos draugistes del 
kuriu dyrbau visokius dajktus mano 
darbo ne pejke.

W. Slominskiene,
679 Mhavaukkk Avenue

LIETUWYSZKAS

randasy Bylardas ir Wargonaj

Alus, visokie gerymai ir geriausi 
Cigarai. Parduodu taipogi laiva-

ir siuncziu piningus i visas dalis 
svieto kuo [ilgiausiai.

175 North J\foin Str..

dity muzykantaj/
Del to kas noryte pralejst links

ma) lajka ir atsigert gardaus Alaus,

Si. Ramanaucka
Luzerne Borough, Pa.,



14 Vienybe

Lietuwiszkas ir Lenkiszkas K r o m a s !
O- H

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

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

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

JT. PAUKSZnS
Agentas Lietuwiszkas ir Lankiszkas

"S
;'5W

mane.

■

Isz Bremo in Baltimore

*

sz New Yorko in Bremen. . . .
SZ PlIILADELPIIIOS III HaMBUROA

sz New Yorko in Antwerpa .,.. 
SZ BALTIMORE'S ill BrEMA .............
sz New Yorko in Liverpool, Glasgow, Jielfast, London.

L .#26.00
\ .#22.00

$19.00

į^isKPrusyszkajs gereusejs akrotajs. Sun- 
cže pynigus in wysas szalis swieto, o tej- 
pos-gi ir iszmajno kajpo maskoliszkus, 
prusiszkus, austrvjokiszkus, FraneuZysz- 

kus ir t. t.
tjgT’Galima tejpos-gl pas mane gautie pirkt szipkorcziu ant 
pujkeusiu ir grejczeusiu akrotu. Pabandikite pyrma atejtie 
pas mane pakolej ejsyte pas koki amerykona.

Charles Radziewicziu.
SHENANDOAH, 1’A

Lieiu^ysikas ■- ir Lsutahs 
2> Tvr 
(GROCERYS) Cziene S^ipkorcziu

vysas dalis svieto, ant greicziausiu ir 
druuziausiu AKROTU.

Iszmaino visokius piningus o ir nu- 
H.siuneze ing uzmare tiesiok iri namus 

greit ir pigei.

Tom. Butkiewicziu,

Queenstown, Belfast, London 
Isz Hamburg, Amsterdam. Rotterdam, Havre or Bremen 
Ant gerausu akrotu isz Bremen in Mew Yorka. 
[sz Antwerpo in New yorka. . . . .......................

$19.00
$22.50

#24.00
. .#20.00

HENRYIEES & CO.
Pigiause vieta visame mieste ant pirkimo drapanų del 

vyru, vaikinu ir vaiku, dėlto kad jie visų tavorą perką ne ant 
bargo tiktai už pin ingus.

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

Geri maininei czebatai už ; 125 ct.
Pora dailu szventadieniniu czebatu 150
Czeverykai po 125, 15^, 175, ir 200. .

Vienu žodžiu sakant, visas tavoras geras ir galimas patikt kožnam, 
o prekios tai pigesfnios kaip kituose kremuose, visam mieste.

/Yteikite ir pamegykite, o busite kantanti, tiktai ne pamyrszkite 
mero.

nu-

*

Henry Lees.
MAIN Str., Pi

Lankiszkos knigos 
maldų, pargabentos 
isz užmarės.
1. ) Westclmienie duszypobo- 
žnej. zbior nabožeiistw i pier
id z przydaniem Drogi krzyžo- 
wei, Gorzkich žali i psalm6w

........ 1,50 et.
2. ) Glos synogarlicy, na pusty- 
ni .4 w i a,ta tego jęczącej, t. j na-

o

. * • rmyšlanie...............  1,40 ct
3. ) Zloty Oltarz cžyli zbi6
nabožeristw dla clirzescian 
katolikow. ............. 1.30 ct
4. ) Oltarzyk czyli zbi6r nabo- 
žeristwa dla mlodziėžy katolic-

5. ) Wyborek nabožefishva dla 
mlodziėžy katolickiej . / 50 ct.
6. ) Maly zloty oltarzyk dla
pobožnycli dzieci Jcatolickich 
................................ 45 ct.

i

t
- ' •. “f '' \. ; : L;« .



Lietuvniku

KINGSTON

I’olski, Slovenski i Litewski

IDidžiaiAsias ir p>'iiils.iau.sias

Motelis Wilkes-Barre’je, po vardu

Simonas Seharlin 
jfC^-Fabrykantas

Arielku wysokiu, 
Alaus gardaus.

Wino wyšokio, 
Cygaru ir 1.t 

Atejk Broli pam atike 
Ir to wysko pabandikie.

KANTORAS MUSU HAMBURGE IRA TOKIS
S. 1. Herschmaun, Teilfeld Str. No. 7-8.

Wilkes-Barre - -
p^-Ten možna gaut Rager Beer 

rio isz czisto jawo daritu.

Ą **

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

geriausia užeiga ir gražiausiavieta. visame mieste Wilkes-Barriu.

Wiraj! duodam jum žino, kad mias parduodam Szifkortes, ant wysi 
paežtasvu Szifu, už pigeuse preke, sunczem pynigus, katruos jusu priete 
lej gali gaut in 15 dienu, musu kantoro galite susyszneket lietuvvyszka 
ir lankiszkaj, atejkite ir matikite, kad mias per 20 metuf su kožnu apsyej 
name tejsyngaj ir grąžoj, megikite o nesygajlesyte.- Tejpos-gi parduo 
dam tikintus ant wysu geležiniu kėlu Ameryke ir Europoje.

, ZBo.xxlsLiex’i'OLis
W I LKES — BARRE, J
• Ižduoda szifkortes, ant wysok
dalis 1CU ROPOS
Galima pas ji pasydet pynigus, už kuruos duoda procento $3,00 ui 

szimta ant metu. < 1
LletnwyezkaJ, Lenkluzkaj ir UngarnkaJ-gali Buayaznokot, ba prilaiko tam tikrus žmonis.

No užmirszki.te ipacz tie ka giwenate arti to miesto.

Wilkes-Barre Deposit Savings BANK

‘E^e.TXl^szoiz.i.o
■ I

■'l>vi <1<<1o1<Sh Krautuves
visokiu valgomu daigiu, kumpiu, miltu, cukriaus 
arbatos, kavos ir visko, kas tikt užlaikyme gyvas
ties reikalinga. Taipogi parsiduoda czebatai, cze
verykai, marszkiniai ir visokie, kiti daigiai. Viskas 
pigiausiai ir didžiausiame pasirinkime.

UZEJGA
l)/{ LIETUWNIKU

Del wuostimo (žaži woimo.) Pamegikit 
vviena karta pirkt nog jo, taj Įjotam 
niekur kitur ne jeszkesyt.
110 Division Si r. Neto York.

AGENTAS no suwamu
-------- t— Maszynu - - - - - - - - - - -
0 tejpoB-gl ufc actekurawoji* Js’AMt’S ir wyaoklue 

IJA.JK'rt S no ugnies

GEO. fflMI, pta.
MAIN Str. Plymouth,P

UZEJGA gereuse del Lietu- 
wniku pas

Juozą Zablacka 
MAHANOY CITY - PA.

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

kosulį.



Vienybe

L.)

Agentas* no szifkorcziu

wysuJAUIS

11

maldų

, Jis ira tykias Lietuwnikas ir toj* 
syngas žmogus.

Kpigos Maldų ir

ANT.. P

Vienybes, Lietuvniku
132 ixxEsbixx Street 

PLYMOUTH, PA.—

o 
10 
o 
o 
o 
o 
o 
oI 
o
o 
o 
o

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

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

QOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOO 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o •"Taip yra įtaisyta jog gali spausdinti viską, kas tik io 
odarbą jos priguli, yra LOCNOS' MASZINOS, LfTAKU° 
o 
o 
o 
b e e
ovisokios konstitucijos, kningos del drau- 
gyscziu, apgarsinimai, tykietai gromatos<> 

o 
o 
o

V0-"

visokiu didele daugybe, drukavojasi apart

„Vienybes Lietuvniku,” 1

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

Lietuviszkai, lenkiszkai, angliszkai,

o
o
o
o
i’kiszkai, maskoliszkai, italijoniszkai, pran-<>
o i cuziszkai ir 1.1. ’ <’
Ooooooooooooooooooooooooooo

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

Tejpoe-gi randaay dydelo zopoatla wysokin pynlngu del iėzniajnirno, kajpo taj: Kueyjoe kub 
1*1, I’ruayazkoa markos, Austryjoklszki uuldenaj, Francuzyazkl frajjkaj ir t. t.

J ago katras atsyweža isz ažmarea PYNINGVS, tnoe tejpos-gl perniajnau ant amerykanteku.
BaaciU py n ingos in wysas dalis svieto tlesog In namus.

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

Wyskas tąjsyngaj ejna 
Ne užmirszkite

ANTANAS PAJAUIS
128 ir 130 Main str. PLYMOUTH Pa.

Pirmutinis Lietuwiszkas Kremas,
G roceries) PITTSTONE, pripilditas wysokejs ta’tyorajsdol žiwnasties, tejp- 
gi ir drapanos del darbi ninku, wyskas ko no gejiause parsiduoda pigej ir 
tejsingaj, -- primenu ir taj jogoj parduodu Abrožtis szw., knigas maldų 

ir historiju; o tejpgi szifkortes ant geriausia ir druciausiu lajwu. 
Tiktaj ne užmirszkite kad tan wysk^gausyte: pas A. TEPLUSZI.

Nr. 177. NOKTU MAIN Str. PITTSTON, PA.
’ • • c *

GrKalTU 
ir visokiu daiktu atsitikime smerties. 

‘ 4

Užsijima pagrabais už pigiasni ne kad kiti užmokesti. Delto-gi, jei
gu kam prireiks ko, ateikite pas savo viengenti, kuris gerinus ir rupestin- 
giaus viską atliks del justi, ne kad sveti mgencziai.

And: Stankevycziūs,
Ant Main ulyezios,

Parduodu szifkortes ant pujkiausiu ir drucziausiu LAJWU isz 
žalu EUROPOS. Ir tejpos-gi galu nusiut fynygus in Eukopa tiosiog- 
ing namus. \ . F .

Prietam lajkau dyzely RROMA su wysokejs walgoniajs dajktajs, 
ka tik namuose gerAj gašpadynej pryrejke, ir su tuo nesygiriu: ba kožnas 
žino. Darbiniu drobužių ir yvysokiu marszkiniu; žodžiu kalbat wysko ga-

Neužmyrszkite kad mano namas randasy ant uliczes 
Main N u meras 132 szale paczto.

cigarus
• Kas I 

kartą ■ atsilankys pas manę, 
tas tikrai neeis pas kitą.

Vincas Szmerkųckas, 
r m c r b ubo, pa .

Laikau gera alų,„ O'*'

geriausi us* gėry m us.

J ago norite geros trajankos 
gaut, arba užsyrukit kwepenti 
cygara, taj ejkite tiesiog pas:

Wincenta Bobina
yl/tl Coal ir Jordan ulieziu.

I ar taj maldų ar kitokiu taj 
jszaukites tiesiok pas K. Žale- 
giri, Nr. 313 Hanover Street,-

ras ir tej syngas wiras if dyde- 
lys prietelis Lietuwniku.
SKĘS

Lietuviszkas Dziegornikas,
Pardavinėja pigiau už visus, viso

kius auksinius ir sidabrinius daiktus, 
kaipo tai: 1 )ziegorelus, LenCiugelus, 
Žiedus, Špilkas, Revolverius ir t. t. 
Ir prijimu visokius dziegorius ir 
žiedus taisyti už labai mažą prekę, o 
kartais ir už dyką. Pakol eisite pas 
Svetimgenczius, ateikite pas manę: 
Kur viską geriau ir pigiau gu lite pirkt

Juoz. Boblauckas,
Centre ^lee. Sudžios nokuumtione,

Plymouth, Peun’a.




