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Vienybe
Kiekvienas skAfytojas — prenu

meratorius „Vienybes Lietuvininku“ 
gauna per musu redakciją „Varpą“ 
su prisiu'ntitnu už 1 dorei, ant metu, i 
„Szviesą“ su prisiuntirnu už 30 et. į 
,1 kinink.1" SU prisiuntimu už 1 <1. P'j'l, kuri taipogi yra pradėta,

„Lietuvio Sapną“

Pinui Pa, 1-t Liapas m,
Paskutiniame laike, kada 

visuose lietuviu * apgyventuose 
krasžtuose duodasi girdėti bal
sai reikalingumo isteigimo lie- 
tuviszku mokslainiu, iszdavi- 
nuis mokslakn ingiu tampa vy
riausios s vary bes reikalu. Bu- 
tuifreme gal jau ir turėję vie
nur ar kitur savo mokslaines, 
jeigu turėtumėme reikalingus 
mokinimo įrankius; be rarik- 
kningiu "’menkai įgalėsime ką 
paveikti ir isteigę mokslaines, 
nes isz delno tik jose nemo- 
klosime. * • 

iszdavimas gero „elemento
riaus“, nesą visi, kokius turė
jome iksziol, neiszskiriant nei 
žinomąją „Abėcėlę“,- neatsa
ko reikaiąvymams sziądyksz- 
tęs pedagogijos. Priderėtu 
parengimu tokio veikalo už:, 
siimti specijalistamš, gerai isz- 
manantiems mieri tokios mo-

'mokintuve turėtu būti sutai
syta ne pagal sehoviszką veb- 
linę. metodą, bet pagal reika- 
lavymus naujosios pedagogi
jos. Daug atydos turi būti 
padėta prie sustatymo tosios 
rankk:iinges ir ant statraszo 
(ortograpijos), idant nereikė
tų paskui mesti szalin toki 
veikalą. Deltogi primename 
musu pedagogams, idant jie 
apie papildymą izitos spragos 
kuomi vykiausiai pasimislytu. 
Kasztas ant iszdavimo tokio 
veikalo atsirasti? 'veik, kadągi 
elementoriąi yra perkami žmo- • • ■ « 

kasztą ant jo'iszdavimo.

Kas atsieina kito rankknin- 
giir, tai visatine istorija yra 
pas mus rengiama ir veikiai 

j prasidės jos spauda. Geogra- I • J _ 1_ • 2 • • I t
> I 

žada savo kasztu apgarsinti 
Lakūno „Lietuviu Mokslu Draugys- 

i te“. Tbdvi kningi iszeis su 
reikalingais žiąmlapiais. ° 

Pageidautinu dalyku yra, 
idant musu „inteligentai“ 
nukreiptu aki ant parengimo 
mokslakningiu, kaip kad Ho
oker parengė del anglu, bet 
jie miega saldžiu miegu; juk 
nuo laiko užgesimo „Auszros“ 
nesu laukėme nei vieno, Inors 
menkiausios vertes, Veikalelio, 
o juk tukstanezius baigusiu 
augsztesni mokslą lietuviu
skaitome. Ar ilgai toksai
snūduriavimas musu apszvies dant 
tunu tęsis? Tikimesi, kad ne- s vary bes veikalas kuomi 
ilgai, nes jau neragavę mok- kiaušiai dienos szviėsą iszvys- 
slu žmones, nesulaukdami 
daug-ką labo nuo mokin
tųjų, pradeda patys apie tuo- pasibaigus spaudai, vieną ek- 

•sius dalykus rupintiesi ir a- zemplioriu. < 
niems.’gedą daryti. Gal nors keturiose kalbose: 
sugėdinti ims krutėti.

Pasidžiaugėme
„Varpe“ žinę apie daromą sto
ninę iszduoti kuii. _______
žodyną. Tiktai velytumėme, 
idant tasai veikalas butu laz
duotas ir su vokiszku tekstu. 
Musu supratimu butu naudin- 
giaus apleisti vieną isz slavisz 
ku tekstu, o i jo vietą įstatyti 

'vokiszkąji. Vieno maskolisz 
ko, arba lenkiszko, užtektu del 
slavu. Vokiszkasis tekstas 
yra tuomi reikalingesnis^ kad 
vokiszkiejie lingvistai dau- 
giaus pasirūpina musu kalbą 
isztirti už maskolius arba len
kus. Prilygtam ant lietuvisz- 
kuju žodžiu priderėtu padėti 
akcentus.

Isz Lietuvos.
— Atėjusiame 5-e num. 

„Varpo“ skaitome: „Kaip kur 
kuningai — lietuviai Vilniaus 
red. pradėjo kariauti su lietu
vyste. Susikalbėję su bajo
rais lenkais, be noro žmonių,

kalba jiem$ pamokslus len- 
kiszkai, palikdami tik kur- 
nekur lietuviszkus ražanczius. 
Lietuviszkoji kalba turbut 
bažnyczioje nėra apkenczia- 
ma.“ Lietuviszki atskalūnai 
yra arsziausi iszgamiai savo 
tautos. Tame pacziame num. 
skaitome, kad tūlas policijos 
„uriadninkas“ Czekiszkiuose 
(Kauno pav.) lietuvis, esąs 
atžargiausiu persekiotoju lie- 
tuviszku kningu ir paslaptin
gu mokslainiu, nors nesyk i 
tapo nuo žmonių apmusztas.

— „Varpas“ apgarsino pre
numeratą ant žodyno kun. M. 
Miežinio, kuris turesęs savyje 
apie 350 puslapiu in 8-vo smul
kaus raszto ir kasztuos po 
iszejimui 3 rub. Kas nori, i- 

tasai neiszpasakytinos 
vei-

tu, tegul pasiskubina, prisiun-• £« •sti 2 rub., už kuriuos apturės,

Žodynas iszeis 
: lietuvisz- 

koje, latviszkoje, lenkiszkoje
perskaitę *r maskoliszkojp, Amerikos

lietuviai, pasiskubinkite užsi- 
Miežinio l’aszyti. Piningus siusti rei

kia ant tokio adreso: Szernas, 
' Ragai t (Ostpreussen), Markt- 
strasse Nr. 180.

— Isz Kauno mums raszo, 
kad Lietuvoje paskutiniame 
laike labai pradėjo įsigauti 
emigraciją i Braziliją. Val
džia tosios ’ žiames , duodanti 

t

1 kasztą del nukraustymo emi-
I 1 r - ‘
!gran,tu i Rio-de-Jeneiro mies
tą. Ipacziai persekiojami 
Maskolijoje vokiecziai būriais 
traukia i Braziliją, bet ir mu
su žmones nesilieka nuo ju. 
Regisi visa Lietuva nori isze- 
migravoti i [svetimus pasyie- 
ežius. Žmones mat mislyja, 
kad kitur aukso kūgiai del j u 
sukrauti esti.

Isz Kitur.1
— Su v. Valstijos. Vy

riausiasis žiguniu perdetinis 
Wanamaker gavo gromatą isz

New Yorko su 3100 doreliu, 
kuriuos siuntėjas sakosi nu
sukęs keli metai atgalios nuo 
valdžios, o dabar, graužiant as 
sąžines, sugrąžina atgalios. Jis 
esąs tas pats žmogus, kuris ke
li menesiai atgalios prisiuntęs 
Wanamaker‘iui $1.500 del to
kio pat mierio. r

— Louisianos loterija tajse 
užtvirtinta 66 balsais pritfsz 
29. i . ! ' ■ I

— Priėmimas Wyoming te
ritorijos i szeimyną valstijų 
Unijos perejo per balsus. 
Idalp taipogi taps priimta u- 
mai.

— Darbas iszkasimo už
griuvusiu Dunbąre, Pa., an- 
glekasiu yra dar nepabaigtas. 
Nėra vilties juos jau iszgelbe- 
ti. Pradžioje, pasakojama, 
dar buvo girdėti j u balad uji
mai; dabar nieko nesigirdi. 
Jeigu neužmuszti jie tape, tai 
užtroszko nuo durnu, nes visos 
kasyklos ugnyje ir liepsnos i 
padanges iszsimusza per szaf- 
tą. Nežiūrint ant to, darbi
ninkai vis dar kasasi, idant 
dasigauti prie nelaimingųjų 
kaliniu. Isz viso 31 žmogų 
užgriuvo kasyklose. Kasyk- 
los buvo pripažintos jau se
niai už paojingas ir visa kalte 
puola ant užveizdos ju.
... — Nors amerikiecziai taip 
storai rėkia apie savo valnybę, 
bacziau ir ju žiameje dedasi 
visai netikėtini dalykai. Ja
nes M. Fuller, superintended- 
tas dctektyviszko „bureau“, 
szvalnyjo sziomis dienomis 

vieną isz keturiu merginu, at
viliotu i New Yorką ir uždą- 
rytu paleistuvystes namuose. 
Jauna mergina tape iszvilięta 
sz namu isz Meriden, Conn., 
>er kokią ten moteriszkę ir 

užrakytd paleistuvystes na
muose. Jai nepavelyjama bu
vo su niekuomi pasimatyti ir 
szneketi. Galiausiai, radusi 
savo kambaryje lakszteli su- 
rukusiošąiopieros, parasze tė
vui krauju savo gromatą, 'ku
rią tarnaite padavė ant ži- 
gunes. Tėvas atvažiavęs da*



kieįie rubliai nepainu ja mai-

— Majoras Panitza,

ve žinę detektyvams, kurie, po 
keliu dienu pajieszkojimo, su
rado ją uždaryta augsztutinia- 
ine rūme. Minėtoji moterisz- 
ko “yra pajiesžkojama. Isz- 
gelbėtosios merginos istorija 
yra isz tikro baisinga, nesino
ri nei tikėti, kad tokie dalykai, 
baigiantiesi devynioliktam 
amžiui, galėtu turėti sav vietą?

— Nuo keliu dienu Cliica4- 
goję ponavoja tokis karsztisj

— San Salvador^ Laike 
puotos, keliamos prezidento 
namuose 22 d. sz. m., genero
las Melasio Marcial staigii isi- 

siems, kad generolas lt 
atitraukęs isz Santa Aini 
600 kareiviu del 
esanczios valdžios.
reikalavo numetimo- preziden-

Midicina ir Valstija.
VI.

V aikai.«-■
„Klotingas gydymas ligos reikalauja pras/.a- 

linimo priez.ast i.-s jos“ (J. L. Smith'. „Liga Ir 
kentėjimai ne kas kitas yra, kaip istatyniisz.kos ir 
reikalingos pas-k mes veiklumo musu kunisxkn 
organu ir jokiam atsitikime neatbūtinos paty< z.los 
Zmogisz.ko gyvenimo. Sūdome Žmogaus rymo 
ant įstatymu, kurie, prignlincz.iai pildomi visados 
patieks jam aug.szczia’isiąjl lobi ir laimę, ir koZna 
liga beikoZnas kentėjimas, kuris apsunkina Zmo- 
gisz.ką prigimimą, isztiko isz. aukrevezojlmo 
konstitucijos Įstatymu musu prigimimo“. (!>r.



f Vienybe
„53 nuoszimcziai viso skait- 
liaus mirimu nusiduoda nesu
kakus amžiui 5 n)etu, ir 26 
nuoszimcziai nesukakuą vie- 
nam metui. . . . Rodosi gali
ma atvangiai sakyti, kad ket- 
virtdale gimusiu vaiku szita- 
me mieste numirszta nesusilau
kę 5 metu amžiaus“!!..

Visatinai imant szitos yra 
tankiausios priežastys maru
mo: 1. įgimtos ydos sudemes 
viduriniu organu, iszr ko ne- 
atbutipai ankstus mirimas pa
reina; 2. prigimta silpnybei 
kūno labiausiai kūdikystėje, 
neretai isz priežasties nuo tėvu 
pavaldytu palinkimu ant ligų; 
3. vaikai palinkę yra sirgti 
tūlomis piktomis ligomis, k. a. 
tymais, kokliuszu, kriokiige, 
kruopomis ir tt. 4. Nesveikat-i 
nos iszlygos, kokiose vaikai 
auga isz priežasties biedn^mo 
ar aklo nerūpestingumo tėvu; 
5. ' Vartone netikusio peno. 
,,Butyne nesveikose vietose, 
asabiszkas ir naminis ireszva- 
rumas, neganėtinas apsigyni
mas liuo atmainų oro, yra vai
singos priežasty^/ligustumo ir 
mirimo. Iszczia viena prię- 
žastis del didelio marumo kū
dikiu tarpe miestiniu biednio- 
ku, kurie gyvena dregnose ir 
tamsiose gatvėse, ir prisikim- 
sziusiuose bei priskretusiuose 
randavones namuose kvėpuo
dami nakti ir diena orą, pilną 
bledingu duju- Viii dakta
rai žino, kaip mirtiniausios 

cholera infantum, krioki ige, 
ir piktakarszcziai iszsijieszko 
dalis, miestiniu biedžiu apgy
ventas, ir kokią baisią pjuti 

žino, kokie stebuklingi pagy- 
jimai įvyksta, kada silpni ir 
nukorę kūdikėliai, palengva 
slobstantiejie nuo chroniszku 
ligų, kuriu priežastimi’ isz di
deles ’dalies yra suplėkęs oras, 
tampa perkelti isz tokiu vietų 

Jeigu vargingas gyvenimas 
patiekia ankstu mirimą vaiku, 
tai retai kur kitur lindo ir turi būti pertekime ir sveiki.

priežastys ligų kūdikystes. 
Žvilgterkiame pirmiausiai i 
taip vąd.

a. Diathetiszkas ligas. Isz 
tu j u labiausiai sunarvoja ir 
su koneveikia vaikus Rachitis. 
O ji yra „paprasta iszeiga 
klaidingo maisto ir nesveika- 
tnu iszlygu, ir, dėlto, ji/tan
kiai užeinama tarp biednioku 
miestuose, ir labiausiai szei- 
m y nose, kurios gyvena susi- 
kimszusios , i parsamdos na
mus“. Daktarai tiktai stebi
si isz tankumo tos ligos tarp 
beturcziu miestuose. O ir na
muose priglaudob del vaiku 
ta liga' tankiai poniavoja, ir 
J. L- Smith radę New Yurko 
Infant Asylum’e, kad kožnas 
devintas kūdikis pastojęs bu-< 
vo rachitiszku! Ir statistika 
kitu daktaru baisias žinias 
priteikia: Von Rittershain 
randa, kad isz visu vaiku, at 
neszamu i Pragos ,,Polyklini- 
ką“ 31 nuoszimtis yra rack i- 
tiszki; Henoch tą pat randa 
•tarp biecĮnioku Berlyne. I)r. 
Gee rado, kad Londono szpi- 
toleje del Sergancziu Vaiku 
isz ligoniu, neturineziu 2 me
tu, buvo 30.3 nuoszimcziu ra
hithįzki. 
norėdami,

Amerikos 
prisislužyti

daktarai, 
savo te-

vynybei, taria, kad toji liga 
esanti retesne Amerikos mies
tuos^ neigti Europoje, ir kad 
biedipokai Amerikiszku mies- 
tu tankiausiai'. esą svetimos \ 1 j .
žiames \girnimo“. (Smith, p. 
106). O iszeiga tos ligos neretai 
pastoja pavojinga susilaukus 
jau ir vėlesnio amžiaus. Dau
gelis, mat, isz sunkiu gimdy
mu, kur neapsieina be pagel 
bos vinstrumentu, giminėse! 
miestiniu biednioku, priguli 
nuo fachitiszkoa ligos ank
stesniojo gyvenimo. Gema
las dar motynos yszcziuse ga
li jau apsirgti taja liga, kada 
inotyna neturi tykaus ir tin
kamo gyvenimo, su reikalingu 
ir sveiku maistu ir su ne per 
sunkiu darbu. Taigi norint 
turėti sveikus vaikus, ir*t\vai

Daktafai kaipo gydyklą pri- 
velyja pataisymą sveikesnio 
penejimdsi: „Vaiskesnis oras, 
geresnis maistas, ir prieg tam 

'drūtesnis iszsilankstymas, įgy
jamas kaimiszkame gyvenime, 
yra tai svarbi nauda, kurią 
.kad gauti verta yra paaukauti 
piningus, jeigu vaikai gimi
nėje yra rachitiszki“ (Smith). 
Bet užmirszta czion gydytojai, 
jog ju patarme. pasiliėkti be 
iszpiklyno, kadą-gi biedniol'di 
tos ligos įgriebiami yra tan
kiausiai ir aidžiausiai. Aisz- 
ku, jog czion reikia kitokio 
vaisto!

Szkrofulos taip gi tankiau
siai naikina kūdikystes ir vai
kystes metus. Tėvai, tureju- 
siejie szkrofuliszkus ženklus 
jaunystėje, ar kurie’ yra su
menkę ant kūno nuo vėžio, sy- 
filo, drugio ardžiovos, gebs- 
nūs yra pagimdyti szkrofu- 
lingus vaikus, i Neisztektinas 
penas del motynos per ilgą 
laiką bėgyje nesztumo, ir se
natve bei silpnybe tėvo taip 
gi būna’ priežastimi ju. Ar
ty ma gėntysta tėvu tai p-gi pa
gamina szkrofulos, ką matome 
ir karai iszkose neretai gimi
nėse. Ale ir tie, kurie gimė 
sveiki, gali pasigauti szkrofu- 
las per nesveikatnas i tekines 
pirmuose metuose mažystos, 
kaip tai neretai tęmyjama yra 
miestuose, *kur vaikai rnefni 
nuo netek liaus ar negerumo 
motynos pieno ar -nuo varto- 
nes priemoniszko peno, kada 
reikalingas yra krūties pienas. 
Gyvenimas dregnose, tamsiose 
irpritersztose trobose ar uly- 
cziose gali szkrofulas taip-gi 
įveisti. O juk ir prie asabisz- 
ko szvarumo ir isztektino mai
sto gali szkrofulos atsirasti, 
jei gyvena žmones mažose, 
prikimsztose ir mažai vedina
mose grineziose. Ir vakcina
cija, kaip jau* seiliaus minė
jau, sužadino szkrofulu ženk
lus. Žinojimas priežasties li
gos parpdo ir jos gydyklą. 
Vienok daktarai neduoda Ii - 

draugiją pakreipti, idant nuo 
vargingo būvio isžsigelbeti, 
o tuomi ir nuo baisiu ligu,ale 
davinėja geleži, gydo iodu ir 
kitais vaistais, kurie tik pal- 
liatyviszką gali turėti verezią, 
jei ne žavinanezią. O kodėl 
ne“ isz paežiu szaknu ligą rau
ti?! O isz ligų, kurios kita isz 
biednystos, neretai pareina ir 
visokie kaulu uždegimai, k. a. 
Pott‘o liga, baltiejie tyniai 
etc. ,įSeniaus New Yorke, 
labiausiai parsamdos namuose, 
mes tankiai užeidavome nu
liesėjusius lovan prikaustytus 
vaikus, serganezius isž nugy- 
bimo osteitimi ir ąrthritimi, 
su kojomis papūtosiomis, ir 
skaudančziomis vaikszczio- 
janteir smirdanezius nuo pu- 
lavimu, o vengiamus daugu
mo daktaru, ir be jokios vil
ties pagelbos, atskyrus ampu
taciją“ (Smith). Nors sziądieu 
daktarai ir tokius atsitikimus 
lengvinus pagydo, vienoku ju 
kalczia visgi pasilieka nesu
mažinta,, iki jie nerupina už
bėgti tu ligų atsiradimui per 
rupinimą draugijiszkos refor
mos. ,O-gi ir akiu ligos nere
tai pareina isz to paties szal- 
tinio, k. a. keratitis, kuri ir 
iszgydyta vėl sugryžta, taip 
kad an t galo turi ligonis apak
ti! Daktarai siūlo vaikeliams 
gyvsidabri ir potassii iodidum 
su kitomis gydyklomis, dar 
prisznekedami, kad „vaikai 
gali imti labai didelius dosus 
iodido, kas ir reikę tankiai del ' 
pamatymo gydytinio effekto 
vaisto“ (O. I). Pom 
žinoma tuomi gelbsti

3roy), ‘ir 
naujaję 

Abraha-

Apie džiovą gal turėsime 
progą kitur placziaus paszne- 
keti, ale ne pro szali czion bus 
tiktai patemyti, jog tie labiau
siai gaiszta, kurie pavaldė jau 
nuo tėvu džiovingą būvi, ku
rie gyvena szlapiuose, tam
siuose ir nevedinamuose na
muose, ir kuriu valgis yra ne
isztektinas ar netikęs. Dėlto 
tarp biednioku džiova yra pik-

\ '
...................... .... — '■ - >



Lietuvniku
tesne ir greicziaus nuveikia Ii 
goni negu kitus, kurie gyvena 
geresnese aplinkybėse.

A py} syfili jau pirma ik va 
leį placziai rasziau.

b. Iszberianczios ligos ran
da taip-gi geriausią paguodė- 
ją ir vaisintoją ne bacillupse, 
ale iszlygose gyvenimo, mus- 
dieniszkoje ukeje. Bet mok- 
slincziai nejieszko vaisto per
mainose draugijos, o sapnuo
ja vis apie ,,naujus“ budus 
gydymu. Taip jadra yra lim
panti liga ir užsikrecziama per 
orą, tarszu ir skretną. Czion 
daktarai nesirūpina nuo skro
telių valyti draugiją, ale mė
gino priskiepyti materiem 
morbi ligoniams, idant pama
tyti, jog tuomi del ligoniu ne 
gerai, ale permier piktai da
rę ? . Juk viltis daktarai sa
vyje gaivina, jog netik raup
les, bet ir tymus praszalinsę 
skiepyjimais! .ir mėginimus 
daro netik su gyvuliais (Pas
teur, Tuossaint), bet ir su 
žmonėmis (Rostan, Gerhardt). 
Tuomi-gi tarpu užsimirszta 
sūnūs Aiskulapijaus, kad net 
vaikai, jeigu jie yra sveikai 
auginami, neužsikreczia ty-

- mais, nors jie tankiai nesisza- 
liną ligoniu; juk pats C. E. 
Billington paduoda, jog isz 
90 vaiku 26 giminėse, kurie 
butu galėję užsikrėsti tymais, 
tik 43 susirgo, o 47 nesirgo. 
Lygiai ir rauplių gydymas yra 
navatnas, kaip seiliaus jau pa
rodžiau.

c. Limpancziosios ligos lie 
erupcijos neiszsiskiria isz eiles 
kitu ligų. Mėginimuose ant 
gyvuliu ir žmonių tape nesyki 
krioklige perduota per inoku- 
laciją.

Bet tankiausiai szmeižus oras 
priteikia ligos nuodą, taip-gi 
nesveikatines iszlygos gyveni
mo. „Kada krioklige vėl at
sirado New Yorke 185,8 m., 
po nebūties per dauginus kaip 
50 metu, nekurie isz pirmųjų 
ir pikcziausiuju susirgimu, 
kokius asz macziau, atsitiko 
virszutineje dalyje miesto, isz- 

ilgui seno vandens bėgio, kur, 
isz priežasties ulycziu grindi
mo, vanduo buvo apstabdytas 
ir neszczias puvanczia gyvu- 
liszka ir aijigmeniszka materija. 
Nors temyju ir gydau kriok- 
ligę, taip jos epidemiszjkoje 
kaip sporadiszkoje formoje, 
bėgyje paskutiniųjų 25 metu, 
asz neužtemyjau nei vieno pa-, 
veikslo, kur ji rodytųsi esantį 
perduota isz namo i namą per 
drapanas treczios asabos, kaip 
kad neretai matome atsitiki
muose tymu, ir kartais jud
ros.... A rd me užkrecziamu- 
mo kriokliges apsirubežiuoja 
ant grinczios, kur gyvena Ii 
gonis, ir ant jo artymiausios 
aplinkos“ (Smith), kur žino 
ma oras buna sugadintas per 
trukumą reikalingo vėdinimo 
ir tt. Miestuose krioklige žino 
ma randa visumet gerą del sa
vęs gūžtą, taip-gi kitur tarp 
biednioku; taip-gi rastiniu vai
ku namuose, kur svei kati nes 
iszlygos tankiausiai buna pa
sibaisėtinos, neretai visokioj 
ligos yra endemiszkos, kaip 
buna ir su. krioklige. Ale 
daktarai gydo ligą, ne ją isz 
draugijos vydami per panai
kinimą jai szakniu būvio ir 
platini mosi, ale visokiomis gy
dyklomis ligoniu geriamomis 
i vidų; o jeigu kur yra sznek- 
ta apie užbėgimą, tai tik ant
tiek, ant kiek liepia iszvežti 
kitus vaikus isz namu ant ne
kuriu laiko, taip kad ligai pe 
rejus disinfekciją padarę tė
vai vėl grąžina sveikuosius i 
namus. Ir kad czion tie ap-
serga, tai, sako4 kad kriokli
ges nuodas pasilikęs ‘ neiszdil• 
dytas tame name, kad ir per 
ilgą laiką su pagel ba baisiau-
siu j u edaneziu gydyklų, kuo
met užmirszta, jog kamsza, 
skretenos, trukumas sveiko ir 
isztektino peno neezifiinos 
drapanos, ir tolygus daigtai 
atvede sveikųjų vaikeliu kūną 
i silpnybę ir tuomi užveisė ju 
susirgimą. Pieglaudu na
muose tankiai ligos nėra isz- 
vejamos per ilgus metus ne

dėlto, kad kriokliges iruodas 
pats isz savęs įgriebtu savas 
aukas, ale dėlto, kad tosios 
tampa del jo prigatavytos ne 
tikusiomis, antihygijeniszjko- 
mis iszlygomis.

Taip pat yra ir su kokliu
szu. Anot Hirsch‘0 (11, p. 
105) 72.900 mirė kokliuszu i 
Anglijoje ir Vallijoje tarp1 
1848 ir 1855 m., arba 1 ant' 
kožnu 40 mirusiųjų; o pagal 
Wildes praneszimą kokliuszas 
užima penktą vietą pagal mir- 
tnumą tarp epidemiszku ligų kuose metrikuose nesiranda nei
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oras lauku ir giriu atszviežina; del auginimo už varinius ska- 
juos ir pamažina kosuli. T;li- tikus pirmutinei patiktai el- 
gi geresnis būvis, surisztasysu getai. Toji, uždirbusi rubli, 
isztek.miu, . plaeziu gyvenimu : numarina ji per kelias dienas, 
yra kaip gydytoju, taip ir ge-i Szitie isz virszaus ant smert 
ru užbegeju tai ligai. Vai kai , pasmerktieji!1 kankintiniai

Airijos. New Yorko mieste, 
kaip Smith sako, per pusam
ži iki 1853 m. mirė kokliuszu 
4S4O žmonių, arba 1 mirė juo- 
mi ant kožnu 76 mirimu nuo 
visokiu priežasęziu. Gydyda
mi kokliuszą daktarai vartoja 
belladonną, dar pridedami, 
kad „vaikams reikia prietai- 
kmiui didesnio doso bella- 
domios negu užaugusicmsiems, 
turbūt dėlto kad vaiku orga
nizmas daug yra silpnesnis! 
Duoda ir (piinią ir tt.. Ilauke 
1862 m. savo mėginimuose pa
rode1, jog angladariszkas de- 
gilas ir ammonijako garai, 
'įkvėpuoti, padidina kosuli, 
kuomet kvėpavimas degio 
(oxygen) buvo priimnus ligo
niui. Vaikai mažose, uždary
tose grineziose labjausiai įvei
kiami yra ligos, o szviežus

kamsziose, nesveikose grin
eziose gyvenę lengvini užsik- 
reczia kokliuszu, kuomet butu 
ji iszvengę, jeigu daktarai bu
tu prisidėję prie užbėgi mo 
statydinti kazarmas ar uiTvus 
biedniokams del gyvenimo.

(Dar neviskas).
-—■Or + 4

Žydai ir vaikžudyste.
1

Atidengus Varszavoje ir 
Vilniuje, baisingas piktadaiys- 
tas žudymo mergvaikiu, lai- 

kraszcziai iszaiszkino vieną 
akyvą dalyką. Kaip \ ilnisz- 
ke , vaikžudiszkoji organiza
cija buvo isz \ ienų žydeliui, 
taip Varszavoje taipogi žydei- 
kos buvo dalyvėmis piktada- 
ryscziu. Szitas dalykas, anot 
žodžiu vieno žydo raszanczio 
„Vilensk. Viostnike,“ iszteka 
isz paczios esybes pažiūru žy
du ant mergvaikiu abelnai. 
įstabiu dalyku yra toji buitis, 
kad tarp .žydu nesiranda nei 
vieno nieryra dio. Aydisz-

vienos pažymės neistatymiszko 
gimimo. Pareina tas, žinoma, 
nedelto, kad žydiszkosios n asz- 
les ir mergos asztriaus ,saugo-' 
tu lytiszką savo dorybę ir ne
gimdytu per tai vaiku. Ka- 
daisiai senovėje gal tai isztik
ro buvo, vienok sziadien nuo- 
szimtis ueistatymiszkai gimu
siu vaiku tarp žydu tokis pats, 
kaip ir tarp kitatikiu. Del- 
ko-gi nėra metrikų tokiu gi
mimu pas žydus? —.Lz dalies 
tai yra paslaptis rabinu, o isz 
dalies dėlto, kad tarp žydu 
mergvaikiu isztikro nėra, ka
da-gi jie isz augszto pasmerkti 
vra ant nužudymo. Paku var-

I *■ ,

ftus žydiszkojo maldnamio at
rastas tampa pamestas kūdi
kis; jis parūkuojamas tampa 
už ueistatymiszkai gimusi ir, 
kaipo tokis, tampa atiduotas

tam pa eksploatavojami ir kito
kiais budais, kaip antai: au
gintojos juos neszioja po mies
tą del rinkimo paszalpos ir 
atnesza pasgimdyves del isz- 
žindimo isz krutu sugedusio 
pieno. Nei ’vienas tikras žydas 

I nesibaisi szitu barbaryseziu, 
j bet prteszingai, iszranda jas 
visiszkai normaliszkomis ir 
juomi greicziaus aukle nuga- 
labyja savo augintinius, tuomi 
geresnę reputaciją ir ’didesnę 
praktiką ji igyja. Mažai dar



Vienybe
to: viskųžinų žydeliai gerai ži
nojo apie visus darbus vaikžu- 
des Noskinos, vienok tylėjo, 
nerasdami tame nieko pikto, 
kadųgi josios praktika paly
tėjo tik mergvaikius, kurie 
neturi gyventi. Jeigu kokiu 
stebuklu atsitinka mergvai- O 
kiui iszlikti gyvu ir užaugti, 
tai gyvenimas jo tarp žydu 
yra arszesnis už raupuotojo. 
Nėra kų kalbėti jau apie tai, 
kad jam galima butu tapti 
lygiu kitiems sųnariu žydisz- 
kosios draugijos, jis negali 
pereiti ulyczia be to, kad* gau
jos žyduku nelydetu ji rėk
dami „mamzer,, mamzer“, ne
badytu ji pirsztais, neplesztu 
už skvernu, nespjaudytu ir 
nedrabstytu purvais. Dideli 
szypsodamiesi žiūro ant ,tokiu 
regyklų.

Tokia tai yra padėjimas 
tarp fanatikiszku žydu nelai
mingu kūdikiu, gimusiu ,„ne 
istatymiszku“ bud u. Nedaug 
geresnes pažiūras turi ant j u 
ir mūsų žmones, bet kuomi 
nelaimingi kūdikiai yra kalti 
už griekus teyu savo?

K—9.
—-- j i —... —

Szis-tas isz gyvenimo 
lietuviu Amerikoje.vii.:

Pak 1 ausy k i e, sk a i ty to j au, 
pasakos, kurių jau seniai mi
rusioji „Unija“ patalpinusi 
yra No 5, 1884 m.~ Sztai jije:

„Vienas žmonis turėjo labai 
daug visztu, jo visztos buvo 
parvežtos isz visokiu žiamiuj 
tai-gi ir veisles ju buvo nevie- 
nokios. Vienos vadinosi tur- 
kiszkomis, kitos r— kuoduotė
mis, treczios — paputžandes, 
o vėl kitos plikakojos, ir dar 
kitu veislių ten buvo visztos.

Kad taip daug veislių visz
tos kasinėjo sųszlavynus jiesz- 
kodamos maisto, jos neviųu- 
met savitarpe galėdavo susi- 
szneketi, o nesant susiszneke- 
jimo kaip reikiant, nebu
vo nei geros vienybes. Už tai 

atsieidavo, kad toki padėjimų 
nesyk i - pasinaudodavo, visz- 
ežius arba vanagas, kurs atlė
kęs isz nejucziu nutūpdavo 
ant visztos, įleisdavo smailius 
savo nagus i jos mėsų, o-pasi
nešęs toliaus visztųir sulesda
vo, palikdamas tiktai jos plun
ksnas ir kaulelius. Kad viena 
visetu veisle, painacziusi vana
ge, sukiurkdavo, praneszdama 
pavojumų savo draugėms, tai 
tos, kurios tų sukiurkimų per
manydavo, pasislėpdavo, o ki
tos, jo nesuprasdamos, rausi - 
nėjo žiames0, nieko neatboda
mos, dulkinosi išzkastose duo
bėse, vartė sųszlavas, iki ne
prietelius užgulęs nenusuko 
sprando.

Vienas gaidys, matydamas 
toki negerumų, prasimanė 
visztas suszaukti “Ukruva ir 
czion nutarti, kad visos, kiek ju 
yra, turėtu tiktai vienokių 
sznektų visatiniuose reikaluose. 
Visztos tekinos bego i susirinki 
mų .kada gaidys akis užmerkęs 
ir spardais suplasnojęs kelis
syk sukakaryksejo. Susieju- 

Įsios i susirinkimų Visztos pasi
žmonėjo ir iszklause gaidžio 
balsų; bet ant galu galo sztai 
kas atsitiko. Turkiszkos visz
tos reikalavo, kad j u kiurkso
jimų visos kitos visztos pasisa
vintu, kuoduotes-gi* kele aug- 
sztyn savo karksėjimų, o paput- 
žandes norėjo, kad visos visz- 

:tos taip kutnotu, kaip jos 
, kutnoja. Gaidys matydamas
toki nesutarimų, pasakė, kad 

' visos, jeitju norėtu, galėtu 
į vienokiai karkinti, kutnoti, 
kvagždeti, katėti, kiurksoti ir 
klugždeti; reikėtų tiktai trum- 
pų czesų pasimokinti vienai 
nuo kitos, nemokancziai nuo 
mokancziosios. Tada paput- 

ižandes visztos — o ežia ju bu
tą daugiausiai — tai girdeda- 
mos, kai p eme kudakseti ant 
gaidžio* už reikalingumų 
mokintiesi savo kalbos, tai 
gaidys, ilgai prieszais pasis
tengęs, džiaugėsi savo plunks
nas sveikas iszneszęs isz susi
rinkimo“,

nebegales būti spausdinamos 
puslenkiszku žargonu, kaip 
tai ikisziuolaik daroma buvo, 
nesą ir tarp lietuviszkuju ka- 
talikiszku kuningu sziųdien 
tevynybe, beveik sakycziau 
revolucijiszkoji tevynybę (op. 
„Apžvalga“), netik gautiesi,, 
bet gaisru dangun musztiesi 
pradėjo. Sziųdien, iszskyrus 
„Saulę“, visi laikraszeziai isz-' 
eina gramatikiszkoje kalboje; 
skaitytojai „Varpo“, „Ūki
ninko“, „Szviesos“ ir „Ap
žvalgos“ lengvini tai bus te- 
myję; o jeigu kur dar randasi 
dirvonai apžėlę usny mis seno- 
vybes, tai ir ten matosi rūpes
tis pasigerinimo dirbime. 
Tai-gi be reikalo rugoja lie
ku rie musu" broliai ant permai
nų kalboje „Vienybes“/

Vienok tose rugonese n ere- 
tai daugiaus kų pamatome 
kaip rugones. Juk nevienas 
szneka. apie pardavimų Suval- 
kiecziu Kaunisžkiems!... 
Kokia tai aklybe ir artiregys- 
ta! Nesakau jau to, kad isz- 
d notoj as ir rėdytojas „Vieny
bės“ abudu paeina isz Su vai • 
kiszkiu, ale tariu, kaip, tai 
bjaurus yra kersztavimas vie
no kampo lietuviu ant savo 
broliu isz kitos vietos! Par- 

< l a v i m as K a u n i s z k i e m s! O 
kas tie Kauniszkiai, jeigu ne, 
lietuviai ir ne broliai musu?.!

•

Bet kas gali žmogų sziųdien 
žmogui taip nelemtai parda
vinėti?! Ne tas dalykas czion: 
žinok, skaitytojau, jog kalba, 
karių tu neretai sakai esant 
žiamaitiszka, yra lietuviszka, 
tik gramatikiszkųi apdirbta, 
taip kaip isziliintingi arba 
mokintesniejie žmones jų var-W 
toja. Paimk gramatikų kun. 
Miežinio ar kitų kokių, per
skaityk, onerugosi?! Len
kai, prancūzai, vokiecziai, ita
lai visi turi savo tarmes, o vie
nok literatūra ju yra vienokia, 
naudojasi vienokia kalba. 
Koks tai mutinys iszeitu, kad 

u nes sziųdien norėtumėme su
tverti kningas, laikraszczius 
del kožno atskyrumo savo taf'

Jau kelintas metas, kaip 
eina svietai! lietu viszkiejie 
laikraszeziai, o vienok szitoji 
pasaka dar nenusidevejo. Ir 
sziųdien dar neretai girdisi 
lietuviu visokie arzaliojimaisi 
kalbos dalyku dėlei, kaip kad 
buvo 7 ar 5 * metus 'atgal; 
Sztai paroda: V ienas isz
Maneli esterio, Anglijoje, tarp 
kitu užpuldinėjimu sako: 
„Pauksztys po žiamaieziu spar
nais palindęs tuno!“7. Kiti vėl 
raszo, kad „Pauksztys jau 
norys Suvalkieczius parduoti 
Kaunisžkiems“; treti vėl at
siliepia, kad lietuviu kn i ilgose 
esanti netokia kalba, kaip kad 
„Vienybėje“. Kitas vėl, isz 
Woreester‘io, Mass., sziaip 
nesidrovi raszyti: „Buvo daug 
kartu „Vienybėje“ patalpin
ta, kad nesakyk: op! neper- 
szokęs, per grabę, idant nei- 
pultuih po vienok „Vienybe“ 
savo žodžio nedalai k e, nesą 
pirma visaip iszmislinejo ant 
Szliupo, kad nesuprastinai 
drukuoja savo „draiskalų“, o 
dabar pati virsta i Szlupo ele
mentorių... . Kam-gi sako: 
klausyk, kaip kuningas mo
kina, ale taip nedaryk, kaip 
kuningas daro; tai taip ir 
„Vienybe“ dideles žiotis turi, 
tai visus apžioja, nesą teisy
bė: kožno bei vieno pirszt.u- 
kas i savę linkęs, ale ne nuo 
savęs... “Jr daugiaus tokiu 
užmetiirejimu girdisi.

Teisingai, seiliaus „Vieny
be“, turėdama kitokių pakrei- 
pų, kur jos rėdytojai mokslų 
gere tik isz taureles ambrozi
jos Bakchads, negalėjo teseti 
reikalavimams gramatikos, 
mokslo, polytikos. Kada 
sziųdien kitaip yh’td, vienas 
ar kitas atmainas ant gero pa- 
;emyjęs nirszta ir szirsta, kad 
Pauksztys „Szliupo tarnu“ pa
stojęs, neatmindamas ant to, 
kad tuose dalykuose nesieina 
apie keno virszesnybes ar u-' 
narus,o tik einasi apie teisybę. 
Kalba lietuviszkoji sziųdien 
jau ateina i vienų vagų, toliaus 
be abejones ir maldų kningos



Lietuviuku

hk

ausiai manino

tai drukuoti?

iki lietu
mi kai in - 
apdirbtos 

negaliu 
rugonę, 

labai* retai

miu?! Dzūkai rėkia, kad j u 
kalba einanti ant nieku, go
gai trubomis trubyja, kam j u 
pamina tarmę po kojų, kapsai 
vėl vyvuoja ir gąigoja, kam 
ju kalbos neklauso svietas, 
žiamaitis-gi žiuri i tą viską il
ty Ii, o Prusiszkis striukis tik 
kramtydamas vokiszku litaru 
kampus pasako kaip kada:. 
jo, bruder, privalome 
naip kalbėti ir raszyti, ale

po botago iszojęs, 
eti apie skriaudas 
nenori, idant svie- 

raudojimą musu 
askoliaus! 
draskant

merikoje gyvenantiems lietu
viams, turėtumėme tikrai žy- 
diszką kalbos miszini padaryti 
isz savo gražios kalbos lietu- 
viszkos! Kas lietuviszkai sa
ko: iszsimuvinti ažuot iszsi- 
kraiistyti? rufas ažuot stogas? 
sztoras ažuot kromas? mitin
gas ažuot suėjimas? biznis 
ažuot vartelgysta (prekyba) ?

,,\ lenyDes“). \ i.-mr girdis 
riksmai: reikia mums mokslai 
niu! reikia liotuxiszku mok

kur dar dangti- 
broliu miegti ir su 

imu priima kožną
me

įaus Žeidžia- 
lietuvis nusikreipia 
Lietuvos broliu, ka- 
insigyvena, ir rus-

IszMffiztoSimiiistt
Couu. (koresn.

nėra paged nos del/ musu 
tautos, jeigu ji -isz tiesu nesi- 
griebs i mokslą. Berots viltys 
musu szi 
palyginant su pereitais amžiais 
ale už tai ir priespauda bei var

Dar reikia laiko, 
v i ai v i satin ai supras 
gumą niokšliszkai 
kalbos. Padyvyti 
nemokintu j u už
kada dar 
mokini žmones, perėję žinoma 
svetimas mokslai nes, nemoka 
tikusiai lietuviszkai raszyti. 
Bet randasi dalykai tikrai 
nusistebėtini kaip kada. Taip 
vienas geradejas raszo: ,,Da
bar pažiūrėjęs „Vienyben“ 
rasi miltini, „nėra ten naudi n- 
go nieko: tiktai kaip tėvynė- 
taip tėvynė!!! (sic!) Sirbi- 
zunu nei vieno neiszplake i 
Ameriką ar i kitą/žiamę! Kas 
labjaus balamuityja /„Vieny
bę“, tai maskoliaus/cerkves ir 
iszkalos, o tie apyaszymai vi
sai nenaudingi, /nesą Ameri
koje ar Anglijoj/ nėra cerkvių, 
nei maskoliszKii iszkalu, tai 
kam kožnoje gazietoje apie

♦t Zmoni-s nniHa lalkranzti vokuoja
taip gi už. toki „bizni**, kaip kati yra k roman/ir 
darbavietė irti. A hz ui (hz pat' rimo ir porsiliu 
dyjimo galiu tvirtinti, jog tai yra klaida -ziųilion 
tarp liOuviu joku laikra«ztia be atiku Ozdaveju 
negali dar inznilaik) ti! Laikraaztia azlądien lie
tuviu tarpe isz dalies yra tai ikunytas krattjae, 
kurio del broliu naudon nenigaili tie, kurie iszl<-i- 
džia ji. t 1. tai asz panikuoju už begedvHt<; tai, 
kad nekurie iuubu broliai prikiaza iezdavejaum, 
imk jie hu laikra**z< žiu tik <!<■! sav<;s naudų daryti 
nori.... .. Ihz uždarbiu laikra<z< zio vargiai dar 
noru vienas gab'j<į už< zedv t i Ino doreliu per kelia 
metine tai'turi būti laitai peliiingaa Hz.itaa ,,biz. 
nls“ yra....... Ne piningus, ah' ekotu padaryti
tuojau galima su laikrasz.cziu, ir prapulti* Delio 
tie, kurie laikraHzcziue inzdav ineja, jeigu ju norai 
geri yra, nore darban ir netoM.-m v i-a-* Hkylea už
lopyti, vertesni yra dideniieH fiagiiodon<-H, neigti 
men paprastai užtinkame jų tarp lii-tuviu, kurio 
neretai tik apdrebia purvais ir keikimam savo 
draugiiH ir užtarėjui

mušu tautos 
neprietelius, 
jeigu mes 
kalboje tai 
vienas su kitu ne 
siszneketi. Ale musu broliai 
tikia, jog prikiszdami kelis 
žodžius svetimus jie taps gu
dresni, ale neatmeiia jie tos 
varnos, kuri buvo apsikaisziil
si povos plunksnomis: valan
doje, kad‘a varna norėjo savo 
puikybę parodyti, plunksnos 
po vines iszsi barstė, ir ji tiktai 
gedą apturėjo. Taip ir mes, 
sznekedami lietuviszkai, szne- 
kokiame grynai, o nedarykime 
kratini; o vėl jeigu prisieina 
szneketi nngliszkai, tai vary- 
kiame taip gi grynai anglisz
kai — taip iszmaniems žmo 
nems privalu ir pritinku da-

gija eme pusti ir asztriai ka 
riauti už lietuvystę, nors j 
neužkepezia lygiai ir „inteli 
gentii/, kurie jai nedaug ga 
lojo nusikalsti f 
ar/„Ūkininku“. 
/- bet asz neturiu 
klausyti prie drauges „inteli
gentu“ —- labai asztriai nesy- 
ki patraukiau plunksna priesz 
kunihgiją — už ką nevalo bu
tu „Apžvalgai“ kaltinti kitus 
„inteligentus“, jeigu ji bijo- 
tusi -neteisybes, —■ ale be to 
nebūtu buvę nei subruzdimo 
josjįarpe. Pareinant kimi il
gams i kovą už lietuvystę, bus 
galima greieziaus svietą pa 
budinti isz miego ir patraukti 
prie mokslo, nors kuningija 
Lietuvoje, sziądien atvirai

ones syki em< 
i svietiszkus rasztus b 
mo žengs kassyk to 

liaus, iki pasieks augsztesni 
laiptą apszvietimo ir nutobu 
lininio, per ką juk ir valnyb 
turės būti igyta. Nedovana 
Hamilton pasakė, kad valdži; 
buna tokia, kokie, yra žmones 
valnybe ten klesti, kur žmo 
nes yra szviesus, del tamsi] 
tautu galima yra tiktai dės

O ,ką jau reiktu pasakyti, kad Tikri 
imtumeme szneketi kaip krau- perskai 
ežiai New Yorko, Pliiladeplii- 
jos, Bostono, Baltimores ir tt„ 
ar anglakasejai Pennsylvani- 
jos, kur ant kožno žingsnio 
iszgirsi koki liottentotiszkai 
iszkrevezptą žodi angliszką ar 

Broliai, nieks del 
neimtu didesnis 

kaip mes patys, 
pasiskirstytuineme 
i p smarkiai, kad 

i me šū

viai vi e- 
asz 

vok isz- 
kais buksztabais buksztabie- 
ruoti!“ Tai kas gali visiems 
itikti? Nei vienas! Ale visi 
privalo mokslo griebtiesi, o 
kaip nors kiek busime moks
lo ragavę, neliks užpeczkiniu 
reikalavimu virszesnybes del 
gogu, dzūku, kapsu ar kitu 
kokiu atžagareiviu, o bus vie
nybe ir kalbos dalykuose, del 
kurios jau kelas tape pras
kintas; tik nereikia duoti vėl 
už.neszti ji maurais nežines ir 
pikto noro bei kersztavimo.

Kožnas žmogus, kurs nori 
ką naujo užvesti, susitinka su 
visokiomis prieszgynybemis; 
plaukiant pavandeniui ir tai 
pasitaiko užplaukti kaip kada 
ant rievos ar uolos, o dabar 
grystant naują kelą del gyve
nimo tautos 
m as musu 
neiszsitikej 
naują užmanymą 
stebetiesi, kad kalbos daly
kuose randasi trukdymai ir 
užpuldinėjimai. Daugeliui 
patiktu, kad ir sziądien pas
laptis vadintumėme tajemny- 
ežiomis, mergas panomis, pa
voju priegada, nudėtą grieku, 
tautą n arėki u ir tt., bet kam 
reikia mirszti savo tėvu gryną

vampyrais ir kraujage- 
kada nei už gyvulius 

augszcziaus nestovime1! Be 
klabinimo niekur durys neat
sidaro, be szauksmo gvolto 
negalime žmogžudžius iszvyti, 
labj ausiai kada musu rankos 
ir kojos tėvynėje yra suraį/ 
sziotos: kitai ii ne szauksyfu, 
ale tokiu paežiu ginklu idkir- 
stumeme neprieteliams, kokiais 
jie musu tautą kapoja, iki pa
reitumėme i valdybę ir i ly-

tovi, ar rederacijiszka, ar po 
kokia kita forma. Dėlto sku 
bipkiamesi i tą naują gadynę 
yfeni raszydami ir kningas leis 
darni i svietą, kiti-gi skaityda* 
nil jasjr'phuiiiilanii*)! N<^
pasibaigia anKjo musu darlij 
sztumas: siekiant ateitos ij 
rupinantiesi apie kultūrą lie 
tuviu tautos reikia padėti ren 
tini akmenini, ant kurio toj 
kultūra pasiremti galėtu: < 
tokiu rentiniu yra f n riszkoj 

(ine! Lietuviai Ame 
ir Anglijos, urnai imkia 

mesi, \ isi isz vieno, o veikia 
naši dus saulute ir i liHuvyste

ežius
s, isz 

nenori gird 
savo broliu, 
tas iszgirstu 
tautos po jungu i 
Žvėrys, girdėdami 
j u veisles draugus, Dega 
beti nuo neprietel 
m uosi us, o ' 
szalin nuo I 
da svetur n 
ežiai 
ėda! 
savęs 
riais,

potj/zka \ aidžia. Taip Ims 
ir su Lietuva: pabudus ir ap- 
siszvietus žmonėms, valnybe 
musu tautai iszausz. ar savis-
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žus žodžiai ir kiekvienas,
del supaiszyino reikalingu 
kningu, bet ir Europiecziai 
nelabai skubinasi mums i pa- 
gelbą, prisilaikydami seno

bažnyvzią ant lenku vardo, o 
dabar mato, kad jau bažny-

mes

ant lenku puses; dabar taip-gi 
lenku dumblan velka ir kn. 
Dutkevycziu, kurs, jeigu ik- 
laik nepasi.ąerges, galėtu, ir 

kn.nenoromis, nueiti akais

Ii suprasti, kad ju mumis ne
atbūtinai reikia. Vienok 
dabar kyla klausymas; kur padarykite o 
galėsime gauti reikalingus i- padėsime“,
rankius del lietuviszku mok- Dėlto, viengeneziai! judeki- ■ Polujanskio. Už tai, kn. 
slainiu? As>i sziežia pąvądinu f(te, kur yra galima, su įsteigimu Cliowaniec sęrgstasi, kad jam 
įrankiais, reikalingais del mok 
slainiu, moksliszkas kningas 7 o

Imokslamiu, kurios atnesz mu- netektu Kada sueiti akis akyn 
' mis neiszpasakytą naudą, ne- su lietuviais, kurie lenku do- 
: užmirszdami „L. M. Draugvs- rus darbus del lietuviu žino

vie

Užtenka.

tęs“, kad tiktai per ją gale 
nie apturėti visas reikaling 
kningas del musu apszvie
mo.

gilesniu
< l Z. I < I I , 
pakę

gihio lenkininku ir;
kiu hnuu mes’gaiesime ias i ruusKime savo sunkiai uz- . iiieumai vienok isz to* ' • i t . ■ .
gyti? Labai paprastu budu, dirbtus skatikus ant.pagelbos kimo nenusigando, o 

paro- juoko turėjot —

atsiti

tiktai reikia nepasigailėti ke- musu tautai ir tėvynei 
‘ liu skatiku ant ju igyjimo. dykime, kad lietu

Už keletą skatiku, ' žinomas gyslose teka kraujas is:
daigtas, kningos jokios nega- gu darbu ir prastose, nepasie- jas arsuiKimas. isz vv 

' Įima atspausdinti, vienok kaip j k i usiose augszto mokslo’, gal- būrio man draugas vienas 
mus nors szimtas sudės po į vose yra supratimas, o £zirdy- 8zo, kad ten keli lietuviai 
keletą skatiku, tai bus galima se karszta' meile tėvynės! pinasi visus kitus i spąsti

V inrax i*?: Jnxonijo*. vylioti, idant del kn. Klc 
. y_____ .____ skio isz Mt Carmel itąisyi

atspausdinti ne vieną, bet ke-| 
lėtą kningu. Turime dabar

Lietuviai
n ’ .
czion j

Kaip lenkai smelkiasi i lie-

ra
mi-

i-

>a-
rapijį, ir tai dėlto, kad tas 
netikęs die\ uirnis yra gimine

viu Mokslp Draugyste,“ kurią “szvente 24, d. berželio vardinę paczioms B — io ir N — ko.
mes daugindami skaitliuje dieną savo 
sąnariu, ar dovanomis, padi- szventes buv 
(tintumėme < -turtiszkai, to- i lietuviszki’k

tr r. J. ' 1

ant l ai-gi del dvieju bobų geli-

kiu bildu trumpame laike tu-: kn. Masziotas isz Freeland o ir h’ lni4 iszmintis pas žmones
retumeme visus įrankius del kn. Jnodiszius.isz New Yorko. 
mokslainiu. Nors daugumas' Ne be to, žinoma, kad i lietu- 
musiszkiu gudragalviu viso
kiais budais pliovojo ant to koks, ir lenkas, ipacziai ne- 
užmanymo, vienok, iszraszine- prietelius lietuviszkuju kunin- 
ję kastik ju galvose tilpo, ne- gii ir žmonių kn. Cliovvaniec 
turi (langiaus medegos ant ra- tame pulke butu paminėtinas.

Tame paežiam# Waterbu-
- viu tarpą nebūtu lindęs kaip ■ ryje esanti lietuviszka mok

Parkan buvo susirin-

gumą. tuviu; žinoma ir kn. Gliowa
Kaip tai butu dailu ir isz- niec atsibastė ten su keliai?

musu vientau-.žmonejosi: kaip tiktai pamate
„Bai-cziuą Lietuvoje, Kad mes, ne- jĮtaip-gi atėjusi ą į 

ragavę augszto mokslo,1 pra- suji Barzdocziu,“ 
lenktumėme darbuose ant te- baime paėmė lenkus, ipacziai 
viniszkos dirvos savo mokintus kn. Cliowaniec, kad tas, skver- 
brolius/ Vienas isz tu musu nūs pasikasojęs, nežvalgomis 
broliu net .„Varpe“ rasze, kad
mes.negalėsime nieko įstengti mą szuoliais dūme namon . . . 
be pagelbos Eiiropiecziu, ir 
labai teisingai, nes pas Ynus

dure laukan, ir sėdęs i

suvisai atsimetė nuo jos (nors 
ne visi), nereikia jiems dabar 
bažnyczios, nes jau. , biznio“

vė, kada skolininkai ėjo pas 
juos. 'Poliaus vėlink užsidėjo 
lenkiszkas draugystes, nežiū
rėdami ar lenkas, ar nugaras, 
ar vokietis — prienie visus be

savo pelno, kad, atlikus mi
tingu lenkiszkoje kalboje, 
(langiaus jiems žmones pinin
gu pragertu! O dar ant 'galo 
nori kuningas ir lenkiszką 
iszkalą uždėti1, vienok be. ge
ros szirdies tikru lietuviu nie
ko neistenge. Visi susilenke- 
liai rėkia, kaip pagedę, ahtlie- 
tuviu, katrie yra darbininkai 
ir nepasiduoda jiems savęs su- 
lenkinti, sakydami, kad „jie 
visi durni, neturi ;,prapertes“ 
(turto) ir nori savo lietusystę 
atrasti...“ Czion tuom tarpu 
isz .200 szei'mynu randame tik
tai desziintą procentą lenku,

slaine; miestas duodąs namą 
del mokinimosi be jokios mo- 
kęsties. Trūkstą tiktai gero 
mokintojo, apie kurio partrau- 
kimą is*z Europos szneka ten 
nekurie musu broliai.
tamsu n ai negaus
anuogii bobų gentainiu, kas

ir negirdėti dalykai atsitinka! 
Kur mokslas, kur szviesybe, 
kur iszmintis jusp, Lietuvos

Tūli nesu prate iai dzū
kai savę lenkais vadina ir rė
kia, kad lenkai geresni, nes 
buvęs lenku karalus, o dau 
giaus nežino kas yra Lenkija, ‘ 
o kas Lietuva, ir norint nemo
ka lenkiszkai szneketi, ta- 
cziaus savo vaikus mokina ir 
baudžia, idant Jietuviszkai1 
sziuksztu nesz’ieketu, nes tai 

„vi- ,
Ale ar sai jos nereikia ir Lietuvos ne

virtu su | buvo, tiktai „Polszczia,“ o 
dabar Rusija; suvisai jos ne
reikia atminti ir kelti’isz nu
mirusiu.“

Tatai broliai lietuviai Free-

g 11 d i >,

vynes savo,^neklausykite juju 
ir nesiraszykite i ju „susaides“, 
raszykitesi i savo .tikrą lietu-Freeland (koresp. „Vieny

bes“). Skaitant „Vienybę“ 
daug dasižinai' žmogils kaip ro, katra dar priklauso .prie

Kitose v re to-
Taigi,

tikru lietuviu! Ale ir nlra dy- kaip elgiasi Freelaiido 
o- ’lenkėję „obi rateliai“.

susi- naujas bažnyczias statote — 
Pastate nestatykite j u ant lenku var
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Szlubio 
diena su

TURIM f'MJ I -'»4. HRi . mi

paine
neisz
isz b;
tokiu neiszmaneli 
bet dar po svietą 
pia, buk ir ta? 
jos, kaip tarp

£ hen (t ndoa h ( ko re sp 
nybes‘L) 
procziai musu lietuviu njaino 
si ant nau j asiles mados is^tvir 
kimo. Plovos pas 
diena nuo dienos.žyming.

lietuvis 
parasze 
broli, n 
žai. Kas mus 
siu'nuodemiu i 
vobahninjras k 
kur 
Kas 
nuo 
bažnyczia 
ežia, kuri( 
siai'su 
lenkiszka, 
bažnyczia 
kos parap 
loti, nes su k 
gu gali susiszneL 
tuvis su lenkiszk 
lietuviszj 
man girc

Bet tarpe mus broliu atsiranda ir 
tokiu, kurie, vieni būdami, trokszta 
pastatyti del dvieju ar trijų lenkiu 
bažnyczią. Szitame numeryje „Vie
nybes“ skaitome, buk Waterburio

ystes, o traukia- 
r Plymouthe, 
parapija nuo 
ne visi pn- 

parapijos, bet 
iieliu, kurie 
Vadinu juos 
ioflf lenkai

.Ph/mout/i, (ko'resp. „Vienybes“). 
.Jau 1 sziądien lietuviai pradėjo tau- 
tiszkai judėti. Isz visu beveik 
miestu girdisi lietuviszkas judėji
mas. Žinoma lenkai skaitydami to
kias žinias „Vienybėje“ pradeda la- 
bjausiai ant jos szirsti ir rūpinasi vi
somis iszgalemis tą judėjimą jei ne
suardyti, tai nors sutrukdyti. Musu 
tautiszka dvasu neseniai pasirėdė, 
užtadgi ir negalime pykti ant broliu, 
kurie isz.sižada liet 
si prie lenkystes. Szitai ii 
kur užsidėjo lietuviszka 
naju metu, lietuviai 
guli prie lietuviszkos 
randasi tokiu neiszmai 
glaudžiasi prie lenku.

1 neiszmaneliais todėl,

sur ir visados meldžiasi, butu 
per savo gerą paczią pakliuvęs 
i sz veistai nę. ' •

Pereitą iszmokesties dieną 
jau kiekvienas galėjo patemy- 
ti, jog musu mieste judėjimas 
sugryžo i ’paprastą pernyksztę 
vagą. „Szlubio“ tik pakam- 
pinis agentas gyrėsi uždirbęs 
$5.oo už jodinėjimą ant asilu i 
vidutines tamsybes. Teisybe, 
kaip tik ant ulyczios mažumą 
neblaivus koks suszneks gar
siau lietuviszkai, tai tik gakt 
ežia ir Sadauckas, ir žiūrėk 
jau nabagui geležys ant ranku, 
o szis joja, lyg striukis, ant ne
labos duszeles i pragarą. Pra
garas buvo 
silkėmis baczkoje. Ant 
iszmokestines dienos dar tiki 

> mesi svarbesniu atsitikimu 
nes jau bene stos i p 
pirmasis patrejokas 
kuris bene vieną 
Aszt. atbaigė kęsti 
k 1 i osztor i u j e Potts v i 11 e‘ 
vilties, jog tokias žmogystas 
kas galėtu atvesti ant tikres
nio kelio. Jie yra visai kur
tus nuo klausymo ant blai
vesniu pasargų, ežia tokius.jei 
tik apmalszina bedarbe, nes 
tik tada, kada jo kiszene tusz- 
ežia, jis sėdi sav tykai ir nėriau 
moja lyg bulius, szaūkdamas 
ką i kovą. Toklie daro gedą 
ir visai musu tautai, betgi kas 
gali rasti gydyklą nuog - pri
gimtos paikystes?

lietuviai rengia statyti lenkiszką 
bažnyczią. . Pereitą gavenę buvau 
tenai klausyti velykines spaviednes, 
o visi buvo lietuviai, tiktai kelios 
moteri.sz.kes, kurios lenkiszkai spa- 
viedojosi. O, broliai lietuviai, argi 
nesarmata jums del lenku statyti 
bažnyczią, o apie savę visai užmirsz- 
ti? Žinokite, broliai, ir tai gerai, 
jog lietuviszka bažnyczia arba para
pija lenku neatmeta nuo savęs, bet 
priima, kaipo brolius, o lenku ba- 
žnycz.iif, norint per lietinius pasta
tyta, atmeta lietuvius, kaipo kokius 
pagones! tą galite gerai suprasti 
isz atsitikimu Plymouthe 
lenkai tarp savęs pjaujasi, 
tai Plymouthe ir kitur, tai kaip mes 
galime norėti, idant jie su lietuviais 
broliszkai sugyventu. Žinoma, kada 
reikia bažnyczią pastatyti arba isz 
mokėti, tada lietux is yra broliu len
kui, nes lietuvio kiszene tame da
lyke yra daug dosnesne, bet kaip 
viskas pabaigta, tuomet lietuvis, 
kaipo koks pagonas, atsitraukk nuo 
lenku bažnyczios — jau nereikalin

neva nepatinka ir 
ina, jog pagal istatus tie

sos siusęs juos i kalėjimą, kai
po prasi kaltelius už vaidus. 
Ant galo, nusisžypsojęs, iszta- 
re „dovanoju, atsilankykit 
kitą kart.“ Ęitu du, skun
dikas ir kaltininkas, po 10 d. 
už tokią pat kaltę paaukavo 
tam paežiam. „Szlubiui“. Ne
gana to, jau sziuomi laiku ir 
moterys atsibudo isz miego, ir 
lyg nusižiūrėjusios i vaisius 
tiesos, ėmėsi vyrus stumdineti i 
pragarą kalėjimo, tai už uždė
jimą melsvu akulioriu, tai už 
lytiszką ėdimą sveikatos. Cim- 
balione apskundė savo vyrą ir 
uždai’e už geležiniu duriu, 
buk jis per daug esąs gaszlus 
neblaiviame stovyje; bet vei
kiai, užmokėjusi 12 dol. kasz- 
tu, iszliuosavoji. Asztaszauc- 
kiene net nusiuntusi buvo sa
vo dievobaimingą vyrą i Potts
ville's kalėjimą 
mylėjusi, po keliu deszimtu 
dienu metąvones, ir užmokė
jusi 27 dol., iszliuosavo isz to 
czyszcziaus. Kas A. pažysta, 
tas nei tikėti nenorėtu, jog tas 
žmogus, kuris i bažnyczią ir 
i kareziamą pirmutinis, ii; vį-

pernai metą visus lietuvius kaip 
szunis1 iszvare isz bažnyczios ir at
stato nuo kapiniu, noris beveik lie
tuviu piningais ir bažnyczia pastojo 
ant kojų ir kapines tapo iszpirktos. 
Betgi noiszmaneliai lietuviai dar 
glaudžiasi prie lenku, kurie trum- 

laike antru sykiu lietuvius 
manelius gal kuolais iszmusz 
ažnyczios. Bet ar lenkai isz 

džiaugiasi?. Ne, 
ažinedami pliau- 
lietuviu yra parti- 

lenku. Žinoma keli 
neiszmaneliai lietuviai savo antitau- 
tiszku pasielgimu sarmatina visus 
savo brolius. Vienok turim pripa
žinti, jog tarpe lietuviu Plymouthe 
yra broliszkas sutikimas, kaipo isz- 
mintingu vyru; vien isz tos tatai prie
žasties, su Dievo padėjimu, iki atei- 
sbyiczio rudens pastatysime savo 
Dievo namus, kur sutikime ir mei
luje garbinsime Sutvertoją savo te- 
vyniszkoje, kalboje.

Skaicziau „Vienybėje“, jog ir Phi- 
ladelphijoje lietuviai uždėjo savo 
parapiją ir statys bažnyczią. Matyti, 
kad ir tenai lenkai daede lietuviams 
iki kaulo, nes, nors mažoje saujaleje 
būdami, stato savo bažnyczią, idant 
>e barniu ir keiksmu garbinti Die

vą. Mieli broliai! savo pradėtą 
darbą nepameskite, bet nors su var
gu darykite, o Vieszpats Dievas 
palaimins jusu szventą ir jszganingą 
užmanymą.

do, kad neatsitiktu su jumis 
taip, kaip Plymouthe.

. Dzxik&s.

nors tenai 
priklauso 

metu syki 
lietuviszką kuningą 
lykines spaviednes, 

o lenku kuningai, kaip girdėjau 
nuo,, daugelio isztikimu lietuviu, 
prisuko lietuviui lenkiszkai spaviedo- 
tiesi*. Polytikiszkas ryszis lenku su 

v v

lietuviais gali būti, bet bažnytinis 
niekados, del skirtumo kalbos. I nga- 
rai savo slaviszkoie kalboje artymi 
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lenkams, vienok pasistato savo bažny
czias ir laiko savo kuningus. Jeigu

dinasi, auga, kad net p. „Szlu- 
bis“ isz džiaugsmo augsztyn 
szoka. Jo „ofisas“ ’ neiszski- 
riant nei nedeldieni, dažnai 
prišikimszęs yra ne tik -vyrius, 
bet ir moterimis, kurie savo 
kruvinu prakaitu uždirbtą 
graszi verstinai kisza i anojo 
nasrus. Sztai neseniai ateina 
pas „Szlubi“ 4 dzūkeliai, patys 
isz savo valios, ir be paliepimo 
slidžios du isz j u meta po $5.oo 
ant stalo, ką matydami ir 
paskutinįejie pamegždžioja sa
vo draugus. Bet p. „Szlu
biui

Tolinus perskaieziau „Vienybėje“ 
isz Pittsburgo dvi korespondenciji, 
isz kuriu viena pranesza, buk ten 
lietuviu yra 3000, o antra 1000 lie
tuviu. Na! kad tenai tarp visu 
lietuviu butu sutikimas ir meile, 
argi negalėtu pastatyti savo lietu- 
viszką bažnyczią ir suprastinai gar
binti Dievą tevyniszkoje kalboje? 
Jeigu Plymouthas, kame yra lietu
viu tikt apie 800 (isz ju tiktai (lan
giaus 500 priklauso prie lietuvisz
kos parapijos), ‘stato savo bažny
czią, Philadelphijoje, kame nedau
giais 300 lietuviu, sutvėrė savo pa
rapiją, taigi Pittsburgo lietuviai ga
lėtu daug lengviaus sutverti savo 
lietuviszką parapiją ir pastatyti ba
žnyczią. Kad tikt tūkstantis butu 
tenai lietuviu, tai, man ding, visgi 
apie 800 atsirastu geru pąrapijonu, 
o jei yra 8(X)0, tai nors 2000 bus 
geru parap’jonu. Todėl, broliai 
Pittsburgiszkiai, nolikito užpakalyje 
kitu savo broliu!

visą perskaitys, gal tūlas 
pasakys/ kad jau. perdaug 
norint ir k»gnii<fas\ Ne, 

ug, bet dar visaDuia- 
> sulaiko nuo baisiau- 
(grieku), jeigu ne die- 
uningas ir bažnyczia, 

mes pamokslus suprantame? 
mus mokina Dievą pažinti ir 
nuodėmių szalintiesi, jeigu r.e 

? bet tiktai tokia bažny- 
ije mes viską kuoaiszkiau- 

prantame, tai yra del lenku 
o del lietuviu lietuviszka 

Lenkas prie, lietuvisz- 
l'os greieziaus gali- prigu- 

ožnu lietusisz.ku kunin- 
ti lenkiszkai, o lie- 
kuningu niekados 

nesusiszneka. Teko 
savo ausimis, kaip lenke 

letuve tiktai angliszkai /galėjo 
susiszneketi, nes lietuve Inmnokejo 
lenkiszkai, o lenk<Ks___lietXiviszkai. 
Todėl, lietuviai, nemokėdami lenkisz
kai, kaip antai Scrantone, 
yra lenkiszka parapija, 
prie* airiu bažnyczios, ant 
parsitraukdami 
del atbuvimo ve
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asz pirmą syk pamatęs ungarą, mo
kėdamas lenkiszkai, be sunkumo 
galėjau susiszneketi, tai, man ding, 
kad del ungaru ir lenku gali būti 
viena bažnyczia ir vienas kuningas, 
galintiskaip vieniems, taip ir kitiems 
užgan padaryti dvasiszkuose reika
luose, vienok bažnytiniuose daly
kuose laikosi skyriumi. Tai kaipgi 

• g™ būti dvasiszkuose reikaluose 
'vienybe tarp lenku ir lietuviu? 
juk kaip Europa nesnsidure su > A- 
merika keliu, taip lįetuviszka kalba 

\su lenkiszka be polytikos. Bet ir

tesi su lenkais, kurie trokszta, idant 
lietuvis iszsižadetu savo tautos ir 
kalbos. Tada tiktai gali būti po- 
lytikiszka vienybe tarp lietuviu ir 
lenku, kada lenkai pradės žiūrėti i 
lietuvius kaipo brolis i broli, be tau- 
tjszko skriaudimo. Duok, Dievo, 
kad tas įvyktu! Bet sunkiai to su 
lauksime, apsveriant lenku darbus 
del lietuviu. O kas prisieina dva- 
siszku reikalu, tai lietuviai tegul 
turi savo bažnyczią ir kuningą, o len
kai savo. Kur yra mehkas skaitlius 
lenku ir Lietuviu, tegul ‘buna viena 
bažnyczia, o kuningas, kurs tenai 
sėdi, ar jis lenkas ar lietuvis, turi 
mokėti gerai ir lenkiszkai ir lietu
viszkai, o bažnyczia turi būti ant 
vardo lietuviu ir lenku, o dvasiszki 
reikalai turi būti atlikti kaip vienoje, 
taip ir antroje kalboje. Bet szią- 
dien mes matome visai kitaip. Kur 
gyvena tukstancziai lietuviu, ten 
»edi kuningas lenkas, nemokėdamas 
lietuviszkai, o jei kad ir isztaria ką 
lietuviszkai, tai lietuvis ausis už- 
kimszęs turi neszintiesi kuoveikiau- 
siai isz bažnyczios. J’žtadgi ir ne- 
dyvai, jog tokioje vietoje lietuviai 
moraliszkar visai yra nupuolę, nes 
nėra del ju bažnyczios ir lietuviszku 
pamokinimu dvasiszku. Juk jei,i 
penėdami5" kūną, užmirszime apie 
duszios peną, tada musu moraliszkas 
gyvenimas norom nenorom turi pa-

ir bedievysteje. Todėl, broliai lie
tuviai, kur iszgalite pastatyti savą

kalbos, rupinkitesi apie tai, jei 
jums yra malonus duszios (iszgany- 
mas!

Margumynai

Vienybe Lietu vniku

ant tukstaczio. Tarp mergų 
ir isztekejusiuju to amžiaus 
nusiduoda vos ' 9 atsitikimai 
myrio ant kožno 1000. Vie
nok, pasiekus naszlcms 45 me
tus amžiaus, marumas susima
žina ir susilygina su marumu 
mergų ir isztekejusiuju to am
žiaus. Mažiausiai numirszta

moterių.
paežią tarp 22 ir 25 metu am
žiaus, pailgina sav gyvasti ant 
5 metu. Žėnoti vyrai mirszta 
paprastai tarp 62 ir 65 m.' am
žiaus, nevedę-gi — tarp 57 — 
60 m. Skaitlius savęžudžiu tarp

dėsnis,

nes yra tarp vyru, pasilieka!!- 
cziuju celibate. Deltogi že- 
nybos yra isz visu pusiu pa
geidautina i red ne* draugijoje.

Gramatnyczia

^Szviews11. Siuskite po vie
ną ekzemplioriu savo laikrasz- 
cziu ant sekanezio ■ adreso: 
John Lizdas, Plymouth Lu
zerne Co. PėniVa.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo brolio Pe

tro Domikaiczio, kuris paeina 
isz Suvalkų redybos, parapi- 
jo, Rumbonių, kaimo Misklo- 
žiamiu/ant tokio adreso.

Pranas Domikaitis.
201. WĮ. Pratt st.
Baltimore M. D.

Užmokėjo Už Laitai
'„VIENYBE LIETUVNIKU”

B. Stuczkievicz Rochester $ 1 oo
K. Bush St Helen „l,oo

„2,00
— nenybo* vr amzix. . las- 

tebetini yra rezultatai naszlys- 
tos, i patingai tarp dailiosios 
dalies žmonių veisles. Tarp 
25 ir 35 metu amžiaus mary-įJ, Demik Wiles-Barre

A.r Valatkevicz Philadelp. l,oo 
50 et.

1 ,oo 
„1,00

PASARGA:
Del lankaneziu JlOFA Parką ir Pulaski.

Paskutinėse dienose gauname daug gromatu, duodaneziu 
mums žinę, kad daugumas rengiasi del pirkimo žiames i 
tlOEA PARKĄ ir PIULASKI ant 4 dienos Liepos m. Te- 
gul kožnas dar priesz 4 d. Liepos m. mums paraszo, kad tik
rai pribus, idant mes žinotumėme kiek vežimu reikės nuo sto.- 
tes iki kolionijai užsteliuoti.

Visi turi pasistengti iszvažiuoti isz n a mil taip* kad galėtu 
būti Milwaukee .3 d. Liepos, vakare ; tą pati vakarą-gales isz- 
važiuoti i Green Bay. Pirkit tikintus ant Chicago A North
western Railroad tiesiog i Green Bay. Tie ką nori važiuoti i 
kolioniją, o negali ant 4 d. Liepos pribūti, gales tą kelionę 
atlikti vėliaus, kadągi bus ekskursijos už pigias prekias 5, 6,

Baisingas kersztas.
(Kazokiszka apysaka N. G-ogol‘o).

pas turką buvo tokis pasza, kuris pats sudeszimczia janiezaru 
rmleio iszkanoti visa Dulka. Sztai ir anszauke karaius Ste-

ar

119 W. Water Str Milwaukee, Wis
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tuvniku o ne buvo pakvytavotą, te
gul atsiszaukia in musu Redystę.

Milaucko Kromo parsiduoda szip-i 
kortus aut gerinusiu ir drueziausiu r">

akrutu pigiau ne kaip kitur.

Nublankę, nublankę, vienas už kitą augsztesni, vienas už 
kitą iszdžiuvesni, sustojo jie aplink raitoriu, laikanti rankoje

ir ismeige i ji savo dantis. Dar vienas, už visus augsztesnis, 
už visus baisiasnis, norėjo pasikelti nuo žiames, vienok neisten- 
ge, neturėjo vieko — taip didelis jis užaugo žiameje; o jeigu

migradiszką, ir Turkiszką žiames. Nedaug tik 
jis — ir pasidarė sudrebejimas ant visos žiames, ir 
griuvo visur grineziu, ir daug užmusze žmonių.

Girdisi dažnai Karpatuose klegesis, tary 
malimu poszka ratais vandenyje: tai gilmėje, 
neinate dar nei vienas žmogus, numirelai
Neretai atsitikdavo ant viso svieto, kad žiame drebėjo 
vieno iki kito galo: ant raszto pažystantiejie žmones

]>asijudino 
daug su-

im tūkstantis 
kurios dugno 

griaužia numirėli.
nuo

szneka, 
mariu, 

kalnas, isz kurio iszsiveržia liepsnos ir teka deganezios upes* 
Vienok seniai, kurie gyvena Galicijoje ir Vengru žiameje, ge-

meje milžinas, didysis numirėlis,

Mieste Gluchove apstojo žmones apie bandų•

mauna.

su

i

sako Ivanaš Petrui.

Kas raszys in musu Redystę 
su kokiu reikalu, -o nuros kad jam 
butu atraszyta, tegul atsiunczia mari
kę pacztavą už (kicentus.

/

Vienybes Lietuvniku 
O ne atsius pinigu norint už 
pusę metu j bus vienas n u meras 
nusiustas ant pažiūros, o (lan
giaus ne; tas dalykas yra rei
kalingas del pared ko.

Jonas Patrzykowski
„Kosciuszko Hotel"

Užpraszau brolius lietuvius neuž- 
mirszti užeiti pas manę, \ Rasite pas 
manę meilingą priėmimą. ’ Vynai, 
likieriai, alus, cigarai ir užkandžiai 
visada pas manę* kuo no geriausi.
11 s. ('anai Air,, WILKES-BABRE, 
I’rieez L. V. goleZink<4<Ivari.

Lietuviai eikite pas savą. Laikau 
salimą, kuriame gausite, iszsigerti 
szalto alaus, visokiu gėrynių užsirū
kysite skanu cigarą.

Pranas Pakolka,
6127 Main Str., ASU LE Y, PA.

Rūkykit ir cziulbkit Globo 
tabaką, neš tai yra geriausęs.

„VIENYBE LIETUVNIKU
eina pas: 

Baltimore, M. 1). : Kazimiera

Chicago, III.
Raszkauckas.

Bartioinioju

Grand Rapids Mich. Matijusziu 
Bagdonawic'ze. .

Ma ha noy city.: Juozas Milauc- 
kas.

Ma ha noy Plaice, Fa»- L Czera- 
kawiczo.

Nanticoke, Pa.: Tamosziu But
ko winze.

Pittston, Pa.: And. Tepluszi.
Shenandoah, Pa.: Kazimioriu Ra- 

dzewieziu.
Shenandoah, Pa.: J on a Bobina.
Waterburio, (ton.: J. Danisewiczo.
Scranton, Pa.: J. Bajorajti.
Wilkes - Barre, Pa.: J. Czernika.
Pittsburg, Pa.: Wincenta Kudžiu.

getmonijos, prie Sagaidaczno ir Chmelniekio. Tuomet kito
kia buvo gadyne: kazokija buvo garbėje, trempė arklais ne- 
prietelus, ir niekas nedryso juoktiesi isz kazoko. Dainavo ir 
linksmias dainas senelis ir žvalgėsi akimis ant žmonių, tary
tum regys: o pirsztai, su pritaisintais prie ju kailiukais, lak
stė, tarsi muses, per striunas ir, rodėsi, Striūnos paezios skam
bėjo; o aplinkui žmones, pasenę diedai, nulenkę galvas, o 
jauniejie, iszkelę akis ant senelo, nedryso nei kukždetiesi tarp 
savęs.

—■ Palaukite, isztare senelis, — asz jums paniūniuosiu 
apie vieną sęnovisžką dalyką. Žmones susigrūdo dar an-
kszeziaus, ir neregys uždainavo:

„Prie pono Stepono, kunim

veno du kazoku: Ivanas ir Petras, 
brolis su brolu. — ■ . . I

vienam linksma, linksma ir kitam; kada vienam vargu-vargu 
abiem; kada vienam laimikis — pusiau laimiki; kada vienas

kimą, o ne, pats eik i nelaisvę.

menes, arba arklus — viską dalinosi pusiau..
• , -X- -X-

-X-

Kas reikalaujate piningu siustie i 
užmarę tiesiog i namus, dasižinokit 
pirma pas 71/7LA ULJ^Ą.

„Kariavo karalus Steponas su turkumi. J 
delos kariauja jis su turkumi, o vis dar negali ji

Bundura — gitara.

.a-. \.Ui-ĄiŽ~sr u..'. ,i

i 
fl

ne-
O

-X- -X- -. .

„Būt sugavęs, ar nesugavęs Petras, o jau Ivanas 
virve ant kaklo pasinarinęs paszą tiesiog pas pati

„Vyras! isztare karalus Steponas, ir prisakė jam
iszduoti tiek piningu, kiek gauna visa kariauna; ir 
atrėžti jam žiames ten, kur jis uores, ir 
kiek norės. Kaip gavo Ivanas algą nu<

•X- *
*

D*-

vienam

luoti tiek galviju, 
karai aus, toje pa- 
’etru. Paėmė Pet

arklo sunu savo, pririszęs ji prie savęs. Jau pradėjo temti — 
jie vis joja. Kūdikis užmigo; eme snausti ir pats Ivanas. 
Nesnausk, kazoke: kalnuose kelai pavojingi!. . Vienok ka-

kiek nuo žiames iki dangui, tiek iki (

už pecziu,

su

, nemi
nei n ate ;

Greta jojo Petras, visas drebėjo ir užlaikė kva
ilio. Atsigryžo ir Įiastume vadinamąjį broli i

I -X- -X-

Susigriebe vienok kazokas už szakos ir vienas tik a-r- 
inleke ant dugno. Pradėjo jis rabazdytiesi, su sūnumi, 

ir

„Dieve teisingas! gerinus man nekelti akiu, idant regeti, kaip 
tikras brolis laiko dzidą nustumti manę atgal!. . Broli mie
las! durkie manę dzida, jeigu man taip likta yra; liet paimk

kiu baisingu myriu?“ Nusijuokė Petras ir smeige ji dzida, 
kazokas su kūdikiu nukrito žiamyn. Paglamžė Petras s£u 
visą lobi ir eme gyvęti, kaip pasza. Kaimenių niekas tokiu 
neturėjo, kaip Petras; aviu ir avinu niekur tiek nebuvo. Ir 
numirė Petras.

-X- * 
*

„Kaip numirė Petras, paszauke Dievas abieju brolu du- 
„Didelis yra griekininkas szitas žmogus!“ 
,,Ivane! nerinksiu fjam koros: iszrink tu 
Ilgai mislyjo Ivanas, ir ant galo isztare:

isztare Dievas.
imu V/Ai'n

„Didelę skriaudą padare man szitas žmogus: pardavė savo 
broli, kaip Judoszius, ir atėmė nuo manęs garbingą mano gi
minę, kas isz duoninio grūdo, nuberto i žiamę ir prapuolusiu 
vMtuo? Atžalų nėra —niekas nei nežinos, kad nuberta buvo

. MAA.IU J , v.*. į., V , . -.v vv UVIU-

retu ant žiames laimes; idant paskutinis jo giminėje butu, to
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asz pirmą syk pamatęs ungarą, mo
kėdamas lenkiszkai, be sunkumo 
galėjau susiszneketi, tai, man ding, 
kad del ungaru ir lenku gali būti 
viena bažnyczia ir vienas kuningas, 
galintiskaip vieniems, taip ir kitiems 
užgan padaryti dvasiszkuose reika
luose, vienok bažnytiniuose daly
kuose laikosi skyriumi. Tai kaipgi 

• g™ būti dvasiszkuose reikaluose 
'vienybe tarp lenku ir lietuviu? 
juk kaip Europa nesnsidure su > A- 
merika keliu, taip lįetuviszka kalba 

\su lenkiszka be polytikos. Bet ir

tesi su lenkais, kurie trokszta, idant 
lietuvis iszsižadetu savo tautos ir 
kalbos. Tada tiktai gali būti po- 
lytikiszka vienybe tarp lietuviu ir 
lenku, kada lenkai pradės žiūrėti i 
lietuvius kaipo brolis i broli, be tau- 
tjszko skriaudimo. Duok, Dievo, 
kad tas įvyktu! Bet sunkiai to su 
lauksime, apsveriant lenku darbus 
del lietuviu. O kas prisieina dva- 
siszku reikalu, tai lietuviai tegul 
turi savo bažnyczią ir kuningą, o len
kai savo. Kur yra mehkas skaitlius 
lenku ir Lietuviu, tegul ‘buna viena 
bažnyczia, o kuningas, kurs tenai 
sėdi, ar jis lenkas ar lietuvis, turi 
mokėti gerai ir lenkiszkai ir lietu
viszkai, o bažnyczia turi būti ant 
vardo lietuviu ir lenku, o dvasiszki 
reikalai turi būti atlikti kaip vienoje, 
taip ir antroje kalboje. Bet szią- 
dien mes matome visai kitaip. Kur 
gyvena tukstancziai lietuviu, ten 
»edi kuningas lenkas, nemokėdamas 
lietuviszkai, o jei kad ir isztaria ką 
lietuviszkai, tai lietuvis ausis už- 
kimszęs turi neszintiesi kuoveikiau- 
siai isz bažnyczios. J’žtadgi ir ne- 
dyvai, jog tokioje vietoje lietuviai 
moraliszkar visai yra nupuolę, nes 
nėra del ju bažnyczios ir lietuviszku 
pamokinimu dvasiszku. Juk jei,i 
penėdami5" kūną, užmirszime apie 
duszios peną, tada musu moraliszkas 
gyvenimas norom nenorom turi pa-

ir bedievysteje. Todėl, broliai lie
tuviai, kur iszgalite pastatyti savą

kalbos, rupinkitesi apie tai, jei 
jums yra malonus duszios (iszgany- 
mas!

Margumynai

Vienybe Lietu vniku

ant tukstaczio. Tarp mergų 
ir isztekejusiuju to amžiaus 
nusiduoda vos ' 9 atsitikimai 
myrio ant kožno 1000. Vie
nok, pasiekus naszlcms 45 me
tus amžiaus, marumas susima
žina ir susilygina su marumu 
mergų ir isztekejusiuju to am
žiaus. Mažiausiai numirszta

moterių.
paežią tarp 22 ir 25 metu am
žiaus, pailgina sav gyvasti ant 
5 metu. Žėnoti vyrai mirszta 
paprastai tarp 62 ir 65 m.' am
žiaus, nevedę-gi — tarp 57 — 
60 m. Skaitlius savęžudžiu tarp

dėsnis,

nes yra tarp vyru, pasilieka!!- 
cziuju celibate. Deltogi že- 
nybos yra isz visu pusiu pa
geidautina i red ne* draugijoje.

Gramatnyczia

^Szviews11. Siuskite po vie
ną ekzemplioriu savo laikrasz- 
cziu ant sekanezio ■ adreso: 
John Lizdas, Plymouth Lu
zerne Co. PėniVa.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo brolio Pe

tro Domikaiczio, kuris paeina 
isz Suvalkų redybos, parapi- 
jo, Rumbonių, kaimo Misklo- 
žiamiu/ant tokio adreso.

Pranas Domikaitis.
201. WĮ. Pratt st.
Baltimore M. D.

Užmokėjo Už Laitai
'„VIENYBE LIETUVNIKU”

B. Stuczkievicz Rochester $ 1 oo
K. Bush St Helen „l,oo

„2,00
— nenybo* vr amzix. . las- 

tebetini yra rezultatai naszlys- 
tos, i patingai tarp dailiosios 
dalies žmonių veisles. Tarp 
25 ir 35 metu amžiaus mary-įJ, Demik Wiles-Barre

A.r Valatkevicz Philadelp. l,oo 
50 et.

1 ,oo 
„1,00

PASARGA:
Del lankaneziu JlOFA Parką ir Pulaski.

Paskutinėse dienose gauname daug gromatu, duodaneziu 
mums žinę, kad daugumas rengiasi del pirkimo žiames i 
tlOEA PARKĄ ir PIULASKI ant 4 dienos Liepos m. Te- 
gul kožnas dar priesz 4 d. Liepos m. mums paraszo, kad tik
rai pribus, idant mes žinotumėme kiek vežimu reikės nuo sto.- 
tes iki kolionijai užsteliuoti.

Visi turi pasistengti iszvažiuoti isz n a mil taip* kad galėtu 
būti Milwaukee .3 d. Liepos, vakare ; tą pati vakarą-gales isz- 
važiuoti i Green Bay. Pirkit tikintus ant Chicago A North
western Railroad tiesiog i Green Bay. Tie ką nori važiuoti i 
kolioniją, o negali ant 4 d. Liepos pribūti, gales tą kelionę 
atlikti vėliaus, kadągi bus ekskursijos už pigias prekias 5, 6,

Baisingas kersztas.
(Kazokiszka apysaka N. G-ogol‘o).

pas turką buvo tokis pasza, kuris pats sudeszimczia janiezaru 
rmleio iszkanoti visa Dulka. Sztai ir anszauke karaius Ste-
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tuvniku o ne buvo pakvytavotą, te
gul atsiszaukia in musu Redystę.

Milaucko Kromo parsiduoda szip-i 
kortus aut gerinusiu ir drueziausiu r">

akrutu pigiau ne kaip kitur.

Nublankę, nublankę, vienas už kitą augsztesni, vienas už 
kitą iszdžiuvesni, sustojo jie aplink raitoriu, laikanti rankoje

ir ismeige i ji savo dantis. Dar vienas, už visus augsztesnis, 
už visus baisiasnis, norėjo pasikelti nuo žiames, vienok neisten- 
ge, neturėjo vieko — taip didelis jis užaugo žiameje; o jeigu

migradiszką, ir Turkiszką žiames. Nedaug tik 
jis — ir pasidarė sudrebejimas ant visos žiames, ir 
griuvo visur grineziu, ir daug užmusze žmonių.

Girdisi dažnai Karpatuose klegesis, tary 
malimu poszka ratais vandenyje: tai gilmėje, 
neinate dar nei vienas žmogus, numirelai
Neretai atsitikdavo ant viso svieto, kad žiame drebėjo 
vieno iki kito galo: ant raszto pažystantiejie žmones

]>asijudino 
daug su-

im tūkstantis 
kurios dugno 

griaužia numirėli.
nuo

szneka, 
mariu, 

kalnas, isz kurio iszsiveržia liepsnos ir teka deganezios upes* 
Vienok seniai, kurie gyvena Galicijoje ir Vengru žiameje, ge-

meje milžinas, didysis numirėlis,

Mieste Gluchove apstojo žmones apie bandų•

mauna.

su

i

sako Ivanaš Petrui.

Kas raszys in musu Redystę 
su kokiu reikalu, -o nuros kad jam 
butu atraszyta, tegul atsiunczia mari
kę pacztavą už (kicentus.

/

Vienybes Lietuvniku 
O ne atsius pinigu norint už 
pusę metu j bus vienas n u meras 
nusiustas ant pažiūros, o (lan
giaus ne; tas dalykas yra rei
kalingas del pared ko.

Jonas Patrzykowski
„Kosciuszko Hotel"

Užpraszau brolius lietuvius neuž- 
mirszti užeiti pas manę, \ Rasite pas 
manę meilingą priėmimą. ’ Vynai, 
likieriai, alus, cigarai ir užkandžiai 
visada pas manę* kuo no geriausi.
11 s. ('anai Air,, WILKES-BABRE, 
I’rieez L. V. goleZink<4<Ivari.

Lietuviai eikite pas savą. Laikau 
salimą, kuriame gausite, iszsigerti 
szalto alaus, visokiu gėrynių užsirū
kysite skanu cigarą.

Pranas Pakolka,
6127 Main Str., ASU LE Y, PA.

Rūkykit ir cziulbkit Globo 
tabaką, neš tai yra geriausęs.

„VIENYBE LIETUVNIKU
eina pas: 

Baltimore, M. 1). : Kazimiera

Chicago, III.
Raszkauckas.

Bartioinioju

Grand Rapids Mich. Matijusziu 
Bagdonawic'ze. .

Ma ha noy city.: Juozas Milauc- 
kas.

Ma ha noy Plaice, Fa»- L Czera- 
kawiczo.

Nanticoke, Pa.: Tamosziu But
ko winze.

Pittston, Pa.: And. Tepluszi.
Shenandoah, Pa.: Kazimioriu Ra- 

dzewieziu.
Shenandoah, Pa.: J on a Bobina.
Waterburio, (ton.: J. Danisewiczo.
Scranton, Pa.: J. Bajorajti.
Wilkes - Barre, Pa.: J. Czernika.
Pittsburg, Pa.: Wincenta Kudžiu.

getmonijos, prie Sagaidaczno ir Chmelniekio. Tuomet kito
kia buvo gadyne: kazokija buvo garbėje, trempė arklais ne- 
prietelus, ir niekas nedryso juoktiesi isz kazoko. Dainavo ir 
linksmias dainas senelis ir žvalgėsi akimis ant žmonių, tary
tum regys: o pirsztai, su pritaisintais prie ju kailiukais, lak
stė, tarsi muses, per striunas ir, rodėsi, Striūnos paezios skam
bėjo; o aplinkui žmones, pasenę diedai, nulenkę galvas, o 
jauniejie, iszkelę akis ant senelo, nedryso nei kukždetiesi tarp 
savęs.

—■ Palaukite, isztare senelis, — asz jums paniūniuosiu 
apie vieną sęnovisžką dalyką. Žmones susigrūdo dar an-
kszeziaus, ir neregys uždainavo:

„Prie pono Stepono, kunim

veno du kazoku: Ivanas ir Petras, 
brolis su brolu. — ■ . . I

vienam linksma, linksma ir kitam; kada vienam vargu-vargu 
abiem; kada vienam laimikis — pusiau laimiki; kada vienas

kimą, o ne, pats eik i nelaisvę.

menes, arba arklus — viską dalinosi pusiau..
• , -X- -X-

-X-

Kas reikalaujate piningu siustie i 
užmarę tiesiog i namus, dasižinokit 
pirma pas 71/7LA ULJ^Ą.

„Kariavo karalus Steponas su turkumi. J 
delos kariauja jis su turkumi, o vis dar negali ji

Bundura — gitara.

.a-. \.Ui-ĄiŽ~sr u..'. ,i

i 
fl

ne-
O

-X- -X- -. .

„Būt sugavęs, ar nesugavęs Petras, o jau Ivanas 
virve ant kaklo pasinarinęs paszą tiesiog pas pati

„Vyras! isztare karalus Steponas, ir prisakė jam
iszduoti tiek piningu, kiek gauna visa kariauna; ir 
atrėžti jam žiames ten, kur jis uores, ir 
kiek norės. Kaip gavo Ivanas algą nu<

•X- *
*

D*-

vienam

luoti tiek galviju, 
karai aus, toje pa- 
’etru. Paėmė Pet

arklo sunu savo, pririszęs ji prie savęs. Jau pradėjo temti — 
jie vis joja. Kūdikis užmigo; eme snausti ir pats Ivanas. 
Nesnausk, kazoke: kalnuose kelai pavojingi!. . Vienok ka-

kiek nuo žiames iki dangui, tiek iki (

už pecziu,

su

, nemi
nei n ate ;

Greta jojo Petras, visas drebėjo ir užlaikė kva
ilio. Atsigryžo ir Įiastume vadinamąjį broli i

I -X- -X-

Susigriebe vienok kazokas už szakos ir vienas tik a-r- 
inleke ant dugno. Pradėjo jis rabazdytiesi, su sūnumi, 

ir

„Dieve teisingas! gerinus man nekelti akiu, idant regeti, kaip 
tikras brolis laiko dzidą nustumti manę atgal!. . Broli mie
las! durkie manę dzida, jeigu man taip likta yra; liet paimk

kiu baisingu myriu?“ Nusijuokė Petras ir smeige ji dzida, 
kazokas su kūdikiu nukrito žiamyn. Paglamžė Petras s£u 
visą lobi ir eme gyvęti, kaip pasza. Kaimenių niekas tokiu 
neturėjo, kaip Petras; aviu ir avinu niekur tiek nebuvo. Ir 
numirė Petras.

-X- * 
*

„Kaip numirė Petras, paszauke Dievas abieju brolu du- 
„Didelis yra griekininkas szitas žmogus!“ 
,,Ivane! nerinksiu fjam koros: iszrink tu 
Ilgai mislyjo Ivanas, ir ant galo isztare:

isztare Dievas.
imu V/Ai'n

„Didelę skriaudą padare man szitas žmogus: pardavė savo 
broli, kaip Judoszius, ir atėmė nuo manęs garbingą mano gi
minę, kas isz duoninio grūdo, nuberto i žiamę ir prapuolusiu 
vMtuo? Atžalų nėra —niekas nei nežinos, kad nuberta buvo

. MAA.IU J , v.*. į., V , . -.v vv UVIU-

retu ant žiames laimes; idant paskutinis jo giminėje butu, to
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kis piktadejas, kokio dar nebuvo ant svieto, ii nuo kožnoS jo 
žmogžudystes idant diedai ir pradiedai jo nerastu grafose 
pakajaus ir kęsdami kanczias, nežinotas ant svieto, keitusi isz 
kapu! O Judoszius Petras, idant neturėtu vieko pasikelti, ir 
nuo to kęstu kanczią dar baisingiasnę; ir idant krimstu, kaip 
pasiutęs, žiamę ir vartytus! po žiame.

* *
„Ir kada užstos valanda mieros piktadarystėms to žmo

gaus, užkelk manę, Dieve, isz tos gilmes su arklu ant augsz- 
cziausio kalno, ir lai ateis jis pas manę, ir numesiu asz ji nuo 
to kalno i gilausią gilmę, ir visi numirelai, jo diedai ir pra
diedai, kur tik gyveno, idant visi susitrauktu isz visu krasztu 
žiames griaužti ji už tas kanczias, kurias jis dare jiems, ir am
žinai idant ji griaužtu, ir pralinksmecziau idant asz žiūrėda
mas ant jo kancziu! O Judoszius Petras idant negalėtu pa
kilti isz po žiames, idant veržtųsi griaužti ir jis, bet griaužtu 
savę pats, o kaulai jo idant augtu vis ilgyn ir ilgyn, idant per 
tai dar sunkiasnes kanczios del jo taptų. Toji kanczia bus 
del jo baisingiausia,- nesą del žmogaus negali būti didesnes 
kanczios, kaip norėti atkerszinti, o negalėti atkerszinti.“

< * * •*
„Baisingą korą iszmislyjai tu, žmogau!“ isztare Dievas: 

„tegul stosis viskas taip, kaip-tu pasakiai; vienok ir tu sėdėk 
amžinai ten ant arklo-savo, ir nebus del tavęs karalystes dan
gaus, koluk tu sėdėsi ten ant arklo savo! Ir- tai vis stojosi, 
kaip buvo pasakyta: ir posziai dienai stovi ant Karpatų ant 
žirgo dyvinas karžygis, ir mato kaip bedugnėje gilmėje graužia 
nuihirelui numirėli, ir jduczia, kaip gulintis po žiameje numi
rėlis auga, kriamta baisingose kancziose savo kaulus ir bai- 
šiai krato žiamę“.. .

Jau neregys pabaigė savo dainą; jau vėl isž naujo pra
dėjo bėginėti pirsztai per striunas; jau pradėjo dainuoti juo
kingas dainas nuo Chonikos ir Jeriomkos, bets seni ir maži 
vis dar nemislyjo atsipeikėti ir ilgai stovėjo, nuleidę galvas, 
mislinedami apie baisingą, senoveje nusidavusi, darbą.

Isz maskoliszko guldė J. Kaišenas.

DIEVAITIS
Apysaka, pagirta ant konkurso „Kurjer

. Warszawski‘o“
Mares Radzevycziutes. ' *

' > . (Tąsa) " ' ‘ ,

Niūniuodamas ir po nose kalbėdamas iszejo ant ulj’czios. 
Žydas pasileidę i kitą szoną ir taipos-gi bumbėjo.

— Aržuolynas jo vertas daug, nuplukdymas už kėlu 
žingsniu. Nuo to kvailo galima bus nupirkti už bet-ką! 
Keikia tik pasiskubinti, nes geszeftas tref! Kaip tas vyresny
sis moka suostyti, ai, gvalt! Niu, ant to yra galva.

. Vienkart isz kambario mergos Orvid suskambėjo skamba
lėlis. Tarnas nubėgo.

' — Praszau pakviesti tamstą Czertvaną!
— 0 katrą ponia liepsi. Yra jie trys hotel oje..
— Trys! — suszuko nusistebėdama, paskui pridūrė: — 

ta la kvieskite poną Marvitz.'
Kviecziamasis atsirado ant tu pėdu.

— Ar žinai, Cląrke, yra czion trys Czertvanai. Ar ne
atsimeni kokis musiszkio vardas.

— Morkus. Ar jis yra reikalingas! Trys Czertvąnai! Tai 
daug, bet jeigu visi ant ano paveizdus, tai pasveikinu szitą 
žiamę. Geras tai .turi būti darbininkas!

—: Patiko jis tau ?
— Man visuomet tai patinka, kas ir tau — ' atsake su už

slėptu gailescziu.
— Abi pusine garbe, mij dear\ Ar Anori manę palydėti 

pas taji advokatą?
— Jeigu tu liepsi! Norecziau vienok pamiegoti! Turi ge

resni pagelbininką! ,
— Miegok nors iki pabaigai svieto. Daug padarau tau 

nesmagumo! Dekavoju tau szirdingai!
Stovėjo vienas prieszai kitą. Prie paskutiniu žodžiu isz- 

tiese ji jam abi ranki. Tasai paėmė, jas, suspaudė, ir sargiai, 
palengva pakele prie lupu.

Toje-valandoj e iejo Morkus, užmėtė akia ir atsitraukė 
atbulas. Nesitikėjo užtikti tokią jautrią regyklą.

Role Marvitzo toje užmarinėje keloneje iszsižiurejo pas
laptinga, dar suprato:

— Sužieduoti! — szove jam staigu i galvą ir ant tu pėdu 
ūkanotas szeszelis uždengė jo veidą.

— Svetimžiamiccziui teks Pasvite, parduos, sugrinž -sau 
užjuriu! Žiame veltu pradings, veltu pragaJsz darbas dvieju 
pakaleni j u. Likimas ji dyyinai persėki nėjo, ir tame minėti
nai, ką už vis (langiaus mylėjo.*

Rugszcziai pažiurėjo ant amerikieczio. Iszsirode jam toje 
valandoje piktadeju. Atimti turėjo nuo Žiamaitijos sklypą 
žiames. Del Morkaus nebuvo didesnio nusidėjimo ant svieto. 
Jis torturavotu užtai.

Pavasaris buvo kupinai pražydęs. Žydėjo bezdai, sod
nai, darželei. ' Oras buvo sziltas ir kvepiantis.

Pavakare ilgos.gegužio dienos smarkiai tarszkejo Rasei
nių vieszkelu vežimėlis, yežantys užmarinę paveldeją i savo 
teviszkę.

Nusziartiejie arklai putojo, skubinosi namuosna priesz 
sutemą. Irena žingeidžiai dairėsi po apygardą, kuri užaugi
no jos tėvus ir pratevius, szale jos dairėsi taipogi Marvitzas.

— Gamta davė, ką galėjo — kalbėjo — žmones nepri
dėjo nieko nuo savęs. Kad tai butu pas mus!

— Ar dar toli Pasvite? — paklausė mergina pražilusio 
važnyczios. . .■ ; . p

Apsidairė, raukszletas panoręs jot veidas reiszke nuo- 
prosną geidimą suprasti užklausymą, pažvelgė ant lygiai seno 
lekojaus. , f ’ <

— Supranti, kūmai? — klausė.
— Nesuprantu! — atsake komas.
Pasvite artiTibsi greitai. Per kiemelos kalneliis, kyszojo 

virszooes jievaru ir medžiai sodno, visi szviežus, žali, tarytom 
szventadieniszkai parengti del pasitikimo paveldejos.

— Czertvanas mus nekantriai lankia — atsiliepė vėl tik 
Irena. t

r— Žinoma. Senasis ądvokatas kalbėjo, būtent ji tėvas 
prispyrė apimti valdžią ant dvaro. Liepe'jam dirbti ir lauk
ti deszimti meto.

(Dar neviskas.)
4



MLLAUCKO NUOMAS val
gomu tavom ir visokiu naminiu dai 
ktu randasi ant

Aro 1P8 Uenter at. S/iennliekni Ji.

Knigos pargabentos
isz užmarės, o karos. OU.) iM’puięj 

randasy krautuweje la,is >>
xauiv W )sH(l ) : „ „ 50 et.

SZCZAO, PLYMOUTH, PA., 32.) Jėzau mano atpirktojau 5 et.
1. ) AUKSO* ALTORUS, arba 33.) Kalinis D

SZALTINIS dangiszku skarbu 31.), Dievas m;
nuo $2,25 et. iki $5,50 et. -mano ,, „

2. ) SENAS ir naujės 3<).) Girtibe
„ 10 et.

10 et.
AUKSO ALTORYS pujkej 36.) APLANKIMAS SS.
apdarytas. ...................... .. $2$75c. SAKRAMENTO.................... o25 c.

3.) Toko jau kn. pratesi) i u ; 87.) Jžguldimas LI 1 AN 1OS
apdaru................ *2. 25 c. | SZ. M ARAMUS P........................O25 c

38.) PAWE.IKSLAS JZG A- •
NJTO.JAUS su pujke maldele o5 c.

4. } GARBE DIEwb.l
ant auksztibes pujkej apdarita 
su kabute.........i..................... $2,oo

5. ) Toko jau1 su prastesniu
apdaru.. .....................  $1, 65

6. ) SZALTINIS DIE- 
W1SZKOS loskos arba wyliū
tinis AUKSO ALTORUS
e> . i .. it. .<

8.) Prądže mokslo' arba 
Elementorius lietuwyszkas su

9.) II1STORIJE SENO ir 
Naujo ižstatimo su abrozeleis

') 150 PSALMĖJ DOW1

o/oc
12.) MENUO

Marijos Panos

niu tyzyventiu laba j naudinga 
knigele...................................  . .

15.) GI WEN IMAS SZW.
MĄRYMOS P..1... ................ o30 c.

16.) WADOWAS in Dangu. o50c

mente................................. olO ef.
18. ) MOKSLAS RIMO

Kataliku .................   . . <............. o75 c.
19. ) ZlNE apie gidima ligų

kūno ir duszios apie lutery, ir 
KALW1NA...................... 1,00

20. ) PALANGES JUZE,

Lietuvniku 13

Naudynga žinie
M. MOCK1EWICZE, pargabeno isz užmarės 

wysokiu Lietuwyszku knigu, kajpo taj: Hiato 
lyąznu, Bijklniu, Mokslysz.ku, su gražioms daj- 
n ateina o ir su. szwentajs skajtimajs, Malda-kni- 
gin, o parduoda siiwyssj už maža premia. Kas 
nuryt žinot knigu wardtis ir ju prekia,; rasziklt 
gromata ir indukit markia už du centus, tint tokio 
adriao:

J/r. J/. J/ocZv6s’,
P. O. Box 54. “J)ctroit Mieli.

SZTORNIKAJ
KRAUTUWE (KliOMA)

Benedikto

smerties

1889 meto ,, n u n n
22.] KALENDORIUS ai

1890 metu 

ma dusziu n
29.) Giwenimaj 

ant wisu*metu kežuos dienos pir
ma dalis 80 et., Antra dalis 80 c. 
pirma dalis „ n o CL

Szidlawos su maldele. o5 c.

MARYJt)S su maldele o5 c

su maldelėm po penkis centus.

Kningos
c

1 •> Historije gražios Katrukos ir jos wysoki atsy. 
tykimaj n o o o o 10 et.

•J.) Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akis 
Tykra tėjsybe isz Suwaiku gubernija h 15 et

3.) Konstytiicyj" di-l darbininku ,, 1<> et
t.) Historije lipi'* grąžą Magelona, duktory k ar a-Į ų pygo lirekia, teiĮiosoi norėdami 

lauš isz Neapolo ir apie l’etra karejwi loct.' * *
5.) l'Zsystananik ant to geraj ,, ,, r>o<t.
ii.) Atsytikimaj ant žiames ir wandenio lt) et.
7.) Du pujkus aprasz.ymaj apie nedorybę žydo 

ir piktą augynimą wajku ,, ,, $!,<*>.
o20 e. I H ) l’ujkiis apraszymas apie Lietiną „ $l,o().

!).) Namelis pustelniko paraezytas člel piijkiu
Lietuwniku ,, ,, ,, ,, ,, '•> et.

to.) Apteka Diew<> ,, ,, ,, ., ?!,<*».
11. ) Senowes apraszymas apieDuktery l’ilypo

Karejwio ,, o »» »> »> Met.
12. ) Juozapas lioniuszewskis arba kankinimas 

l’nijotu po wal iže inaskolatis „ .Met,
13. ) Kalendorius su pasakoibs ir dajnoms ‘~5cl.
11.) TSzwiesa Dlewo „ ,,
15.) Rinalda Hinaldinas ,,
Ui.) Dajnos isz wysur surinktos
17. ) Nedorybes Rymo ciesorių, hietorije isz lajko

ponawojiino Nerono ,, ,, ,, S0 et.
18. ) l’ujkus apraszyinaj tikru atsytikimu isz cze-

su wajnos 1883 metu ,, ,, į, 40 et.
1'3.) Witasir Korynna historije isz lajko perse

kiojimo Ijažnyczios S. per J)ookleeijana '.»5 et.
20p Historije isz lajko Francuzkos wajnos Afri

koj ,, ,, ,,, ,, 30 et,
21.) I’rawadnikas angelskos kalbos neabdar. $1,<X) 

o atidarytas ,, „ $1,25.
2*2.) Jurgis Miloslawsklfl „ „ 80 et.

L 23.) Bolesluwas arba antra dalie Genus) c£oe 30 ct<

o25 c.

$U50 et. Salimas

ptaoi‘1 ir .
210 East Market Str.

WILKES-BARRE PA.
Tenaj galima 

gaut ka no gereusiu 
ir szwiezeusiu taworu 
waigomu ir kitpnisz- 
ku dajktu.

DYDELYS KRONAS!

“Furnishing bis”
marszkiniu

wylnoniu 
audekliniu

panezeku
petneszu

wysokiu dajktu kokiu tik Žmoguj prirejke.
fiT" G ausyte pas----

Chas. CASPER & 'Son

Wilkes-Barre, Pa

Tykras Lietuwyszkas
ZEZre'O-czi.’CLS-

įJ-o^-pyn'gus nusiunst in Euro- 
swieto

8

Joną Miefctaži
Shenandoah, Pa

Cigarai. Parduodu taipogi laiva-

ir siuneziu piningus i visas dalis

1\ZE.Klimas,
J} 5 Nvrt/i Mnin St r., 

riTISTON, r

W. Siominskiene 
679 Milwaukee Ave.

Chicago, III. 
wysu ‘lietu- 

tin kad mano krau
tu we ie randasy wysoki dajktaj koki

Paduodu

)

ro. l’er sepvimoiiKa metu tuo tiKiaj 
esu užsyemus ir wysos draugistes del 
kuriu dyrbau wysokius dajktus mano 
darbo ne ]”‘jke.

W. Siominskiene,
M1LWAI KEE

LIETI WYSZKAS

ant kuriu grajimi tieze pasam-

Del to kas noryte pralejst links
ma] lajka ir atsygeęt gardaus Alaus,

St. Ramanaucka
J Aižome Borough, P*.,
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Lietuwiszkas ir Lenkiszkas K r o m a s !
C- IEZ_ -Ra.c±ze-\xz-i.oze_

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 gaspadine rejkalauje, tejsynga 
woga ir ka pigiause parduoda. Tejposgi wysokiu cejkiu Zie- 
goriu ir ziegorelu ir wysko, ko tik rejkalaujesy.

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

J. VAIKSZTIS
Agentas Lietuwiszkas ir Lankiszkas

i I I 
I
t
į

■ < ■ ’

1

- 
r

$26.00

$22.00
——

myšlanie. 1,40 ct.

Isz New Yorko in Bremen. .....
Isz Philadelpiiios in Hamburgą
Isz New Yorko in Antwerp a .. . 
Isz Baltimores in Brema..........
Isz New Yorko in Liverpool, Glasgow, Belfast, London.. . .$19.00HENRY LEES & CO.

Pigiause vieta visame mieste ant pirkimo drapanų del 
vyru, vaikinu ir vaiku, dėlto kad jie vistį tavorų perkiį ne ant 
bargo tiktai už piningus.

Turimo didžiausi skyrių, visokiu kepurių, skrybelu, cztmatu, czeveryk.u 
ir szhiru, ateikite o datirkite.

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

Vienu žod/.iu sakant, visas tavoras geras ir galimas patikt kožnam, 
o prekios tai pigesnius kaip kituose kremuose, visam mieste.

, Ateikite ir pamegykite, o busite kantanti, tiktai ne pamyrszkite nu
metė. i

į^’-Prusyszkajs gereusejs akrotajs. Sun- 
cze pynigus in wysas szalis swieto, o tej- 
pos-gi ir iszmajno kajpo maskoliszkus, 
prusiszkus, austryjokiszkus, Franeuzysz-

pujkeusiu ir grejezeusiu akrotu. Pabandikite pyrma atejtie 
pas mane pakolej ejsyte pas koki ainerykona.

Charles Radziewicziu.
SHENANDOAH, PA

LioUwysikas Ir Lenkisika:
L O IVI

W y s o k i u s z w i e ž i u T a w b r u.
Teipo-gi parduoda Szipkortes ing 
sas dalis svieto, ant greieziausiu ir 

drueziausiu AKROTU.
Iszmaino visokius piningus o ir nu 

siuneze wig uzmare tiesiok in namus

Cziene Szipkorczm.
Ė u r o’p os i Amer

Isz Liverpool, Glasgow, Queenstown, Belfast, London .. $19.00 
Isz Hamburg, Amsterdam. Rotterdam, Havre or Bremen .. 122.50 
Arit gerausu akrotu isz Bremen in New yorka. .$24.00 

‘ ~ $20.00
$19.00

Isz Antwerpo in New yorka. . .
Isz Antwerpo in Pjiiladelphie.
Isz Brėžio in Baltimore

Tom. Butkiewicziu,
f * 4 į l

Henry Lees.
MAIN Str., PLYMOUTH, PA.,

4

e

ILankiszkos knigos 
maldų, pargabentos 
isz ujžmares.
1. ) Westchnienie duszypobo- 
žnej. zbi6r nabožefistvv i pieš
ai z przydaniem Drogi krzyžo- 
wei, Gorzkich žali i psalmdw

.............. 1,50 ct.
2. ) Glos synogarlicy, na pusty • 
ni šwiata tego jęczjįcej, t. j na-- 
božne duszy chrzešciaiiskiejroz-

naboienstw dla chrzcšcian i 
katolikow..............  1.30 ct.
4. ) Oltarzyk czyli zbior nabo-
žeiistwa dla mlodziežy katolic- 
kiej................................... 70 ct.
5. ) Wyborek nabozeilstwa dla 
mlodziežy katolickiej. . 50 ct. '

pobožnych dzieci katolickich
..................................... 45 ct.

S



Lietuvniku

<ijerisMises Simonas Scharlin, 
įCS?-Fabry kantas

BARREWILKES----- _________ ....
OT’ Ižduoda szifkortes ant wysokiu akrotu ir in wysas 

dalis EUROPOS. Suncze pynigus tiesog in NAMUS. 
Galima pas ji pasydet pynigus, už kuruos duoda procento $3,00 ui 

szimta ant metu.
1 Lletuwyszkiij, Lenklszkaj Ir Ungarekaj gali anayezneket, ba prilaiko tani tikrus žmonis. 

Ne užmirszkite ipacz tie ka giwenate artimo miesto.

Wilkes-Barre Deposit Savings BANK.

GO

CO 
1=3 
M

M

1 )e.l wuostimo(žaži woimo.)Pamegikit 
wiena karta pirkt nog jo, taj potam

GQ 
tSJ

7'j.czapc ZEF’a.’ctTrszozi.o '• /W 1^vision Str. 1

UZEJGA
Del LIETU WN IK U Pas

KINGSTON, PA,

visokiu valgomu daigiu, kumpiu, miltu, cukriaus 
arbatos, kavos ir visko, kas tikt užlaikyme gyvas
ties reikalinga. Taipogi parsiduoda czebatai, cze- 
vei-ykai, niarszkiniai ir visokie kiti daigiai. \ iškas . " . .................... t
pigiausiai ir didžiausiame pasirinkime.

Plymouth’e ir Edwarsville, Pa.

AGENTAS no suwamu
- - - - - - - - - Maszynu - - - - - - - -
o tejpoB-gl už aaekuravvojH NAMUS ir wyaokhia 

DAJKTUS no ugnies

GED. GW1LLUM, agentas.
MAIN Str. Plymouth,P

UŽEJGA gereuse del Lietu- 
wniku pas

Juozą Zablacka
MAHANOY CITY - PA.

Randasy gera ARIELKA,

atkelau

—T—TT

near Castle Garden.

U1

k OH U 1.1.
"""ta1

Wilkes-Barre 
įC^Ten mož

..................................... ■ ■

TDiclziavisias ir pvrilsiia'ULSias

Kotelis Wilkes-Barre’je, po vardu

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

geriausia užeiga ir gražiaųsiavieta visame mieste Wilkes-Barriu,

Arielka wysokiu,
Alaus gardaus.

Wino wysokio, 
Cygaru ir t. t.

T

Polski, Slovenski i Litewski

Wiraj! duodam jum žine, kad mias parduodam Szifkortes, ant wysuo 
pacztabvu Szifu, už pigeuse preke, sunczem pynigus, katruos justi priete- 
lej gali gaut iii 15 dienu, musu kantoro galite susyszneket lietuwyszkaj 
ir lankiszkaj, atojkite ir matikite, kad mias per 20 metu, su kožnu apsyej- 
name ttjsyngaj ir gražej, megikite o nesygajlesyte.- Tejpos-gi parduo
dam tikietus ant wysu geležiniu kėlu Ameryke ir Europoje.

KANTOKAS MUSU HAMBURGE IRA TOKIS
S. J. Herschmann, Teilfeld Str. No, 7-8.



Vienybe

ssr-A uht uv£:»:
Vienybes Lietuvniku :

132 ZLvZeirr Street,» 
fe-—PLYMOUTH, PA.—o

S------------- --------------------------- E> *
Tai Į> yra įtaisyta jog gali spausdinti viską, kas tik io 
darbą jos priguli, yra LOCNOS MASZINOS, LITAKU0 

visokiu didele daugybe, drukayojasi apart 

„Vienybes Lietuyniku,”

O 

°! 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o, 
o 
o 
Or 
O 
O 
O 
O 
O 

° ovisokios konstitucijos, kningos del drau-° 
'’gyscziu, apgarsinimai, tykietai gromatos 
o kvieczianczios ant veselijos ir t. t. 
” --------- Visokiose kalbose, kaipo tai: —-----
oLietuviszkai, lenkiszkai, angliszkai, O 
o _ ._ _____ L 
°oooooooooooę>oooooooooooooo

O 
o 
Q 
o 
o 

VO-o 

kiszkai, maskoliszkai, italijoniszkai, pran-o 
euziszkai ir 1.1. °

ANT. P A J AHIS
Kas tūry kiek PYNIGU, o norėtu juos patalpint *saugio wie 

toje kad jam ne pražūtu, tegul patalpina pas mane RANKOJE.
TaJpoa-sji randuy dydele zopoatls wysokln pyniau del leztntijninįo, kajpo taj: Kueyjos rub 

lkj, Pruayazkoe markos, Auetryjokiszkl ovldknaj, Francuzyszkl frankaj Ir t. t.
Jago katras ateyweia isz užmarės PYN1NOU8, tuos tejpos gl permajnati ant amerykantsku.
Suuczn pynlngus in wysas dalis swleto tieeog in namus.

O tejposgi ižduodu S2$IFK0RTES ant wysu linijų ant pujkeusu
druczeusu LAJWU. 1

ir

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

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

ir• visokiu-daiktu atsitikime smerties. \y
Užsijima pagrabais už pigiasni ne kad kiti užmokesti./ Dęho-gi, jei

gu kam prireiks ko, ateikite pas savo viengenti, kuris genaus ir rupestin- 
giaus viską atliks del jusu, ne kad svetimgeneziai.

1 And: Stankevyczius,
Ant Main ulyczios,

Agentas no szifkorcziu

Parduodu szifkortes ant puikiausiu ir drueziausiu EA.JWU isz wysu 
žalu EUROPOS. Įr tej*pos-gi galu ųusiutPYNYGus in Europa tiesiog- 
jng namus. . f t ‘

Prietam lajkau dydely RROMA su wysokejs walgomajs dajktajs, 
ka tik namuose gera j gaspadynej pryrejke, ir su tuo nesygiriu; ba kožnas 
žino. Darbiniu drebužiu ir wysokiu marszkiniu; žodžįų kalbat wys’eo ga
lima gaut,

Neužmyrszkite kad mane namas' randasy ant uliezes 
Main Numeras 132 szale paczto.

Wyskas tęjsyngaj ejna
Ne užmirszkite

ANTANAS PAJAUIS
128 ir 130 Main str. PLYMOUTH Pa.

• j Kokiu tiktaj noryte knigu

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

Vincas Szmerauckas,
PRIVEBURG\ r A.

ar taj maldų ar kitokiu taj 
szaukites tiesiok pas K. Žale-

x)

maldų

Pirmutinis Lietuwiszkas Kremas,
Groceries) PITTSTONE, pripilditas wysokejs taworljsdel žiwnasties, tejp- 

gi ir drapanos del darbi ninku, wyskas ko no geriause parsiduoda pigoj ir 
tejsingaj, -- primenu ir taj jogej parduodu Abrozus szw., knigas 

ir historiju; o.tejpgi sįdfkortes ant geriausiu ir druciausiu lajwu. 
Tiktaj ne užmirszki’to kad tan wyska gausyte: pas A. TEPLUSZI.

Nr. 177. NORTH MAIN Str, PITTSTON, PA.
I ?

J ago norite geros trajaukos 
gaut, arba užsyrukit kwepenti 
cygara, ta j ejkite tiesiog pas-: ; ___

Wincenta Bobina
A7 J/ ’ UI, U. U.,

O
Jis ira tykras Lietuwnikas ir tej- 

syngas žmogų#*

1 >(dtimoreAI. I). Ira taj ge
ras ir tejsyngas wiras ir tly(lė
lys prietelis Lietuwniku.

Lietuviszkas Dziegornikas,
Pardavinėja pigiau už visus, viso

kius auksinius ir sidabrinius daiktus, 
kaipo tai: Dziegorelus, 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 galite pirkt

Juoz. Roblauckas, 
Centre Are, Vadžios E noh naninosc^
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