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o Vienybe
Kiekvienas skaitytojas — pronu- 

. monitorius „V ienybes Lietuvininku“ 
gaunu per musu redakciją „Varpą“ 
su prisiuntimu už 1 dorei, ant metu, 
„Szviesą“ su prisiuntimu už1 30 et. 
,1 kininką“ su prisiuntimu už 1 d.

o) „Lietuvio Sapną“ 
galima dar gauti už 
musu redysteje. - 
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Lakūno
centus

Pljm» t Pa., 8 ii. Litais m.
Keletą'metu atgalios tūlas 

lietuviszkas laikrasztis, apro- 
bavojamas augsžtai patrijo 
tiszkos dvasiszkos „valdžios“, 
savo „natri jotiszkuose“ užside-

jogei nesidrovėjo iszbjauroti ir 
>• iszgedinti Lietuvos ženklą. Tu-

priegdlmę tautos tokius pikta- 
<įėjussmereziu keroja, vienok 
Amerikos lietuviams tasai ge- 
radejas tuom/ tik gardžius 
juokus padare. Pas lietuvinin
kus mat nesirokuoja už pikta- 
darystą savo tėvynės ženklo 
iszbjaurojimas, ' lygiai kaip 
ir kalbos. Turime sziądien 
priesz akis numeri taipogi “lie
tu v iszko“ laikraszczio, kuris 
be gėdos ant veido a fortiori 
atkalbinėja žmones nuo isteig- 
mes Ii etų v isz k u mokslainiu, 

f paremdamas savo argumen
tus (jeigu jo netikusi tauzyji- 
mą<gabma tuomi žodžiu vady- 
ti) ^ąnt tosios aplinkybes, jo- 

'gvi lietuviszkoji kalba esanti 
visiszkai nereikalinga!... .

Pi^tę esame iszgirsti tarp 
lietuviu nevierytiniausius da
lykus, vienok toki szaltą ciniz
mą bene tik jau nuo „lietu- 
viszko“, isz lietuviu duoną 
\ alganczlo, laikraszcziogalima 
iszgirsti. Kada tu, Lietuvėlė,

jusavo... kada, lietuviai, to-
. kirms užtarytojams savo isz- 

tarsite Diionelaiczio žodžiais: 
„stui, neszvankeli, nelysk, kur 
lysti netinka?!“

M

Isz Lietuvos.
Suvalkų, red. (koresp.

\ A z»v»it Vipazna.

resvoki rugeliai.
Vašarojas vidutinis; per

daug dar negalime juomi pa
sigirti, nes gausingas lytus la
bai žiamę suplakė; paskui at- 
szalo ir žiame suskreto. Ro
putes jau daugumas apkaupe. 
Perkūnas szimet nemiegojo, 
lankiai griovė, jautrus žino- 
nebus baugino ir bledies j te
mis daVe. Kalvarijoje, 19 d. 
Balandžio, paeziame vakare 
kluoną ir tvartus malūnininko 
Kosmano sudegino. Bliuvisz- 
kiu laukuose 23 d- Gegužes 
(Naum. pav.) ūkininką isz 
kaimo Stugucziu Stanioni, 'ei- 
nanti ant rinkimo, lovininko, 
parsigridve, tubus jo i skar-

,, , .  ( — 
ežiui, szaip taip iszsimaitino
me pereitą žiemą, nors men
kai teturėjome kluonuose ir 
klėtyse, nes javai neužderėjo, 
apart ropueziu; taip-gi ir gy
vulius savo iszmaitinome; pe
reitoji bengva žiema buvo, 
szaltis augszcziaus 10 laipsniu 
R. nepaszoko ir kelios dienos 
tokio . sžalczio buvo, per tai 
mažiaus paszarties reikėjo, 
sniego nedaug buvo, rogėmis 
mažai ką važinėjome. Nors 
grūdo neturėjome parduoti, 
bet už .paukszczius rudenyje 
prusai, gerai mokėjo, o žiemą malus sudraskė, lenktini -pei- 
pardavinejome jiems kulius! b radęs pas ji, atlenkė ir i žia- 
nuo 15 — 20 r. už kapą. Kur’mę ismeige, piningus apljnkui 
kitur, kaip apygardoje Kalva- iszdrapste, o ji pati isz daigto 
rijos, durpas nuolatos veže i neleidęs užmusze. Egleba- 
miestą parduoti, tokiu tad bu-’ liuose 14, d. Birželio (Kalv. 
du ir skatiką ant reikalu su- 
graibstome.

Po lengvai žiemai' angstybą 
pavasari sulaukėme. Balan
dyje skalsus lytus viątis pur
vus žiemos nuo dirvų nuplovė, 
tuojaus žiame prasižabavo.

pav.) du arkliu vertu 200 r. 
Jono Miliaucko užtrenkė. 

♦ l

Po kebu dienu karszczio, 
su gausingumi lytumi, ledai 
puolė, ir jie'didžiausias bledes 
padare ‘ Kalvarijos pav. “ir 
taip: Eglebabu, Brazavo, 

medžiai iszsprogo ir taip grai- Raudeniszkiu, Mikabszkiu 
tai, taip urnai, J 
goję Balandžio baltais žiedais 
papuoszti tapo, o su lyg 8 *d. 
Gegužes visi medžiai sodnu 
buvo pražydeję, bet sodnai' 
menkai ką vaisiu rodo.

Angstybas pavasaris, gau
singas lytus, giedri saulele ir 
szilumele staiga žiemkenezius 
javus musu dirvų isz numiru
siu prikėlė, ir maloningą vil
ti ūkininkams parode. Kvie- 
cziai visur puikiai iszrodo, 
rugiai parubežeje (Vilkavisz- 
kio pavietyje) nuo Prusu, apie 
K rokai auk i, Udryją, Simną 
(Kalvarijos pav.), apie. Paja- 
si (Synapiles pav.), gražiausi 
y ta, bet ir kitos apygardos 
negali skustiesi ant savo dir 
vu ir Dievą rūstinti, kad tai 
butu ’menki rugiai ju. Kur 
kalnuoti laukai, arba kloniai, 
ten po lytu iszmirko, vienose 
ir kitose vietose, žiamesni ir

kad jaifpabai- kaimu javus kliudo, o Ruda-
minęs dvaro ir Karuža kaimo 
ir kitu mažesniu; ties RudaniL 
na, Kaimeliu, visiszkai javus 
su žibame sumaisze; dvaras lau
ką atarė ir isznaujo vasarojų 
užsėjo, {kaip kur ir langus 
puldami ledai iszdaužė, kaip 
tai: Kanceliarijos Raudonio 
valscziaus, Rudaminos bažny- 
czios ir dvaro. Tokio gausiu 
go lytaus, kaip szimet lyjo, ir 
seni žmones nelabai atmeda. 
Užu bąli u kaimo, Alytaus 
valscziaus, beveik visą vasaro
ją nuo lauku vanduo nunesze. 
Kalvarijoje 14 d. Birželio ir 
apielinkeje . taip skalsiai ir 
gausingai lyjo, kad visi upe
liai lyg pavasaryje cziurszke, 
nuo kalnu vanduo bėgdamas 
i klonius, grabes iszneszel 
miesto kalinio kiemas -buvo 
vandeniu užsemtas, niekas per 
ji negalėjo pęreiti, o i skiepą

Raudonio 
buk ežia 

papierosas 
o kuonuo-

tiek priszniokszte, kad augsz- 
cziausias žmogus butu nega
lėjęs kaketi; pagalios po lytui 
vis atszala ir dideli vęjąi pa
kyla. Prie įvairiu bledžiu 
musu kampo priskiriu: sūdo- 
girną kluono, tvartu ir klėties 
Jono Saladkos, ūkininko kai
mo Skersabalių 
valscziaus; kalba, 
buvęs pypkis, ar 
priežasezia ugnies,
pikeziausiai, kad vaikas, penk
tu metu, paties gaspadoriaus 
ugnyje liko. į

Žagaru kaimo, Ūdrijos vai.,- 
cztaus, apie 20 ‘triobu ugnis 
isz pavasario nuszlave. Da
bar gyventojai Žagaru labai 
pavargę yra, kiti žmones nesza 
jiemis pagelbą, Ūdrijos ir 
Balbieriszkio kuningai taip
gi juos gerokai paszelpe. Ža
garu žmones, provodamiesi su 
dvaru apie Papeikę, labai i- 
vargo; dabar 
juos ubagais 
bosi girdžiu, 
(Seinų pav.) 
namu sudegė.
” Tegul mano broliai Ameri

koje gyvędami tas žinias isz 
Lietuvos perskaitę pasidžiau
gia isz užderejimo javu tėvy
nėje, arba nubusta dažinoję 
apie nelaimes.. Tegul skaity
dami „Vienybę“ neužmirszta 
apie musu laikraszczius, kaip 
tai „Varpą“, „ 
„Apžvalgą“ ir „

ugnis visiszkai 
pastate. Paga

10O suvirszumi

(Ūkininką“, 
i viešą“, te

gul ir j uos7 skaito ir tokiu bū
du stiprina tautiszką dvasią 
svetimoje szatyje gyvędami 
ir i kupetas tautiszku drau- 
gyseziu renkasi. Vieszpatie, 
padek jumis, kurie sunkiai 
dirbate ant kąsnio duonos ir 
kurie stiprinate tevyniszką 
dvasią. j
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p — Suv.l Valstijos. Idaho 
teritorija tape priimta i skait
liu valstijų. Keturios dėszim- 
tys ir trys žvaigždes blizgėjo 
ant papareziu dienoje 4 Lie*
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Lietuvniku

in a

i it su
isz vaiky moji 
surasztavota

stotos 
atim- 

atžaigiu

Midicinair Valstija
Vaikai.

stengs ji šyla pasodinti ant sos
to, bet tada Maskolija iszduos 
vainą. Jeigu jis mėgins nūs- 
tabdyti maisztą kraujo pralie
jimu, Maskolija be abejones 
isikisz i reikalus Bulgarijos

mos menesiuose priguli la
biausiai nuo susikimszimo ir 
mažesnio vėdinimo gyvenamų
jų laikuose szaltu nei kaip 
sziltu menesiu, labiausiai tarp

skaudžiai korojama už iszdavi- 
mą valdžios paslaįtcziu. Kiek
viena žmogysta, kuri be val
džios pavelyjimo ieis i fortus, 
arsenalus etc, del apžvalgymo, 
bus korota paga) valdžios nuo
sprendi. Uredininkai, kurie 
iszduos valdžios paslaptis sve
timiems, taps uždaromi kalė
jime ant visos gyvasties.

tada Austrija apskelbtu vainą. 
Kaip ten nebūk, vienok pa
baiga Ferdinando ponavojimo 
pastatys Bulgariszkąji klausy
mą naujoje szviesoje; ateisian- 
ežioj i kova nuspręs, slaviszku 
ar teutoniszku turi būti Bal- 
kanupussalis.

zojeu apie sarę, kiek dar nie 
kad nelaiko.

— Maskoliszkoji valdžia 
del apsisergejimo nuo kynu 
taisaneziu Mandžiurijoje gėle 
žinkelius ii 
paskubindinti
riszkojo geležinkelio i r sutrauk 
ti kariauną i Amūro ir Uzur 
provincijas. Kolionijos 'taps 
uždėtos tose provincijose ir ky
liai nebus įleisti del apsigyveni
mo ant tosios teritorijos. Komi
sija, turinti sostą Vladivostoke, 
dabos iSzpildymą szitu sutari
mu.

Vienuos mieste sustraikavo 
del pakelinio mokesties ir del 
panaikinimo moteriszkojo dar
bo pakrikuose. Darbinin
kai padare didelę demonstra-

vi soti neims ligomis, 
kej i m as sveikatos del 
katno gyvenimo užtraukia kar 
szezius (typhoid fever) (nors 
Klebs ir kiti tvirtina j u prie
žastimi esant anas bacillus typ
hosus;) dėlto liga nesiduoda 
nei sustabdyti vaistais dakta
ru, iki pats kūnas apveikia sa
vo vidurine pajiega nedorą,

žinę Stambulovui, jogei noris 
atsitraukti nuo Bulgarijos 
sosto.

policija atrado ant salutes 
Djuda, gulinezios szale' kalno 
A tos, 4<>0 skrynių su paraku 
ir 23 su dynamitu kelnoreje 
namo, kuris isz lauko iszsižiu- 
rejo labai neszvariai, vienok 
isz vidaus buvo drueziai pa
niūri n tas ir reginiai del slėpi
mo ginklu įtaisytas. Turkisz- 
koji valdžia yra ; persiliudyju- 
si, kad szita krautuve yra fili- 
ja maskolių kliosztoriaus ant 
Atos. Tame kliosztoriuje visi 
zokoninkai maskoliai, o tik- 

zokoninkus

ligūstą iveikmę. Taip pat ant 
niikrokokku kalczią sudeda 
daktarai ir ligoje karszcziu 
smageniu (febrd ,ccrebro-spi- 
nalis). Vienok kaime ta liga 
retai pasitaiko, regimai neran
da ji ten tinkamos gūžtos, o 
mieste ji veszi tarp minios 
szvieto, kur ulyczios ir namai 
baisiai netikę del buvimo yra. 
*Man nuduoda, kad nuomone 
prof. Dirsėto yra teisinga,

>/<iriĮa. Kuningaik 
dinandas staigu isz 
Sofijos i Vienna, is; 

vargu jis sugryžsz i Bul 
gari ją, i paežiai po to, kai Į) pa 
siraszc ant smertinio nuos 
nrendžio del majoro Panitza

surasztavoti 
ngarijoje), kai- 

tinami už užmuszimą žmogaus c o
ir atidavimą jo lavono del su- 
drąskynio meszkoms.
, —j Kūnas dainiaus Adomo 
Mickevycziaus, parvežtas isz 
Mont Morency, Prancūzija, 
tape su didelia iszkilme palai
dotas Matizolejoje Lenkijos 
karalių 4 d. sz. niTSCrokavoje. 
Pre laidotuvių buvo deputa
cijos isz visu Biiropos žiamiu 
ir viena isz Amerikos. Kada 
Lietuva pažis nesmertelnystę 
užsipelniusius sūnūs savo?

į/raneuzija. Prova masko- 
liszkuju nihilistu, surasztąvo- 
tu Paryžiuje neperseniai, pra
sidėjo 4 d. sz. m. Apkaltina 
miejie įsakmiai pasakė sude, 
jogei jie studyjavojo kem i ją 
ir vien del moksliszku ekspe
rimentu dynamitą vartojo. 
Priegtam jie esą aukomis vie
no ajento provocateur, kąris 
dingo kas-žin kur. Socijalis-

pos.
— Szvente paminėjimo- ap

garsinimo ,nepriegulmes -Suv. 
Valstijųatsižymėjo New Tor 
ke ir Brooklyn^ keturiomis 
žmogžudystėmis ir d 
pažui d i m u. Pol i c i j os
■prikrautos revolveriais 
tais nuo per dau 
szveiiti ninku.

je Klubo, laikyto 3 d. sz. m 
Montreal .mieste, Wil Freda 
Laurier, vadovas liberaliszko 
sios partijos, pasakė: 
da negali visuomet 
nau j o k y n e. ( koli o n i j a 
kas ateis, kada mes užimsime 
prideri nezią mums poziciją 
sviete, ir kas atsieina manęs, 
asz noriu nepricgulmes.“

sis laikrasztis „Daily • Teleg
raph“ pranesza labai akyvą 
naujieną apie pasiryžimą ir 
plianus nihilistu del nužudy
mo caro. Peterburgo policija 
atidengė, kad isz krautuves 
dynamito Strakow.ski‘o, kaime 
Boglety, pavogė nihilistai 210 
pudu dynamito ir -100 bombų. 
Caras dabar turi tiek daug ka-

ja Londono mieste. Darbi
ninkai vartojo akmenius, laz
das ir bonkas, kaipo ginklus, 
policija nesidrovėjo szaudyti. 
Daug abiejose pusėse likosi 
sunkiai pažeistu. Vakarop 
kariauna tapo paszaukta i pa
gelbą policijai. Jai pribuvus, 
žmones paleidę akmeniais ir 
kareiviai davė szuvi.

— M axko/i i((. Angliszka-

nam
sjiio, atnaujino turkiszkąją 
tiesą, būtent visi maisztininkai 
turi būti pakarti ant telegra-

žmonoms. Regisi szita tiesa 
buvo taip pasekminga, jogei 
i keletą nedeliu tvarka visur 
likosi padaryta, vienok visi 
tclegrapu stulpai Bulgarijoje 
tape vartoti. Stainbuloff yra 
prieszsedžiu miąystru Bulga
rijoje jau trys metai. Jo te- 
rionybe yrą neapsakoma. Žia- 
nicjc nesiranda teisybes, ma
gistratai yra perkami ir par

duodami už piningus, nėra 
vai ny bes, nes ir be jokios 
priežasties u kęsai tampa rasz 
tavoj am i ir uždaromi 
muose. . Jeigu Fer<

tiszki bei radikaliszki lai* 
kraszcziai asztriai užpuldinėja 
ant valdžios už surasztavojimą 

kalėj i-;žmonių, kurie nieko pikto del 
prancūzu republikes nevelyja. 
Ipaežiai yra paniekinamas 
minystrais Constans, kuris sa
vo prisilaižyme maskoliams, 
Ijppe surasztavoti nihilistus ir 
tuomi iszrode savo didžiausią 
paikystą. Daugumą nihilis
tu paleidę, vienok liepta jiems

■

kitomis
Sumeti-
nesvei-



buiti, kad nesveikatnos iszlygo^
labiausiai tos, kurios turi są-

geminiu karszcziu

larbas, trukumai, netikęs oras

t is, kad daugeriopi apsirgimai

reipa d-ro Moreau Morris del

drau-

viniai vra labiausiai užmirszti apsaugojimas nuo sukirszimo

veniniu, ale jeigu atsirastu ne-

linui karszcziu atsitinka.... 
juk ir patenkantiejie po veik
me Azijiszkes choleros gali

sirgimu įvyko epidemijoje
1872 m. tose dalyse miesto,

<avo buveinių^; jos pasilieka 
ten metu metus, kaip va dide
liuose miestuose, kur namu 
dovis del darbininku yra bai
sus ir nuogandos, kur žmonių kelius nuodina tankiais ir. di

deliais dosais potassįi bromidi! 
Del pasibaisėjimo pridursiu 
czion paties Smitldo žodžius:

tiniu biednioku, kuriu, kūnai 
pastoja kacliektiszki gyve
nant dregnose ir tamsiose vie
tose, -ir prie nesveikos dijetos.

dalyse Pietines Amerikos bei 
Azijos, ptĮrdydejimas sniage- 
n i u yra paprastas, po vardo,, 
kretinizmo.

.surasti ir pakurstanezią prie- 
žasti. „Žmogus, kurio kūnas 
yru veikiamas epidemiszka 
įtekme, gali kartais iszvengti

arba jeigu paprasta funkęi- 
jiszka veiki y be kūno butu

matomai nesveikatnos iszly 
gos, kaip ana namuose, kurie

tankiausiai yra užtinkamai

lalykuose „kadą-gi epidemi 
jose smageniniu karszcziu ap
eiginiai tankesni; ir piktesni 
yra, kur randasi nesveikatnos

pinanti augszcziausią laiptą 
sveikatos yra pirmos svarbos 
del užbegimo ligos. Vaisku-

retinizmą paskaito paeinant 
ino gyveninio vietose drėgno- 

ir isz dalies stokojanezio- 
saulines szviesos, ir nuo vi- .

nepildymo įstatymu .
eikatos per sergancziuosius,

a-

dalykai pagami 
orą namuose, s-v<

siu augimu. Nenormaliszkas 
iszsi taisymas, užtinkamas kre- 

lizme, prasideda kūdikystėje 
anksti vaikystėje, ir nelai-

skrvtni, arba parsamdos na
muose aplink kūrins susirinko

apnikti. Tarp pakurstaneziu- 
ju priežaseziu mes galime pa
minėti pervirszi darbo ir Uu-

ligoni, kaip kad ir sveikuosius 
a į >ą augs to nuo ligos, kaip 
sveikos iszlygos\^uvio, sveikas

venti visai nesveikatnose isz
ly gose. Gydantgi * ligonius., 
daktarai neseniai dar kraują 
leide ažudt rupiniinosį apie

Vienybe

nos, smarkus sutraukimai ko
jų, taukiai priguli nuo tos 
i veikmes. T i 
pasėkomis til
lyvu konvulsijų“. — Tetanus 
infantum arba trismus yra 
ankstyba, kūdikiams mirtina 
liga, kuri urnai apninka dru-

kuiną miego, nuilsimą, dv 
(iszką suirzimą, nujdoszkia 
jzius jausmus, pratąsu prisil.

del apkriKsztyjimo, prie 
jie perpucziami yra v< 
New Yorke asz te 
tanu kilau t nuo 
perputimo“ (Smith) 
degimas bambos ar

įlosi mažą turi . įtekini 
ieszpatavimo szitos ligos 
temytojai pastebėjo t;

Lietuvniku

gyje keliu adynu, nežiūrint i

cymąjįuo peno, pokfcni ateina

mžlebęziojamd ir liętikusip Pe‘

iszmasgojus negru namus
cziu genis.

Biuro-

ligoniu.

ma dideli
Ligonis

ar del

drūti

už

Boueliut sako: “Pradžia neku
riu patenkancziu pritraukimu,

džiova, kartais metastatiszkas 
panykimas iszberimu ant gal-

padidina palankumą ant įgrie
bi mo. O pasekmi iszeiga kdn- i

liet ir Barthes, llarardui ir 1 
„Paprasta i1 red i s į ioz i c i j c

viduramžius?, ii

ga labinus užeinama yra mies
tuose ir tarj) varguoliu, kur ji 
pjauja naujagymius. Juk 
atsitaiko ir epidemijos tota
liausi Tetanus buvoja tau-

tyta nuo konvulsijų raume
nim Asz maeziau kelis vai
kus, kuriu tortikollis (susuk-

Meriwetlier isz Alabamos ge
rai sako: „Kad liga atsitinka

nu buna priežastimi tetanaus; 
taip-gi puliaviinas bambi nes 
ch ordos (d r. Finckh), meniu-

sidraugavojęs su 
visatine sveikata.

Dysmenorrhaea ir ne-

namu j u namu yra tas pats per 
visą apskritą Inetą, atmaino.'

1 pritikimą ant 32 t; 
niu, esaneziu szpito]

kitai Į) netikusio 
traukime ligos“
Chorea minor arba * liga szv. szcziojęs

užgavimas 
nes aszies

materijos isz bambos ilgam 
prisiglaudimui prie skuros“. 
Ir kraujas buvo neretai lei

m i chorelis pirmuose metuose 
subrendimo mergų. Anrtemi-

aržu mas nei
< tankiai si

ir naminiuose Į nes bjaurybių i 
žmonių, 
lukenezia,

mais, ir prieg tam : turi ploną 
apdangalą del gyitfmo j u nuo 
veikmių isz laukoįpųses. j

Nubloszkiancziok ligos, k. a.

nioku. Palankumas ant cho
rees isigema nuo tėvu, sergan- 
cziu paralyžiumi, nuomaruliu,

pasi likti sveikais, iki kokia 
neiszmintis dijetoje ar būdas 
gyvenimo nesusargina taja li
ga“. . . ./Tie iszmihtingi žo- 

Idžiai d-ro Smith negali vienok 
būti B iszpildytP sziądykszteje 
draugijoje, kur sutaikymas

gimimo Hillier Londone tarp ateinan- 
cziu ligoniu pripuolimą ant 
322 atsitikimu kitalmu Szpito-

iszvengtu 
lengvini, jeigu dalis 
s neimtu kovojama 

biejnysta, neeziuinumu, truku- 
ir kitu reikalingu

. ; dynes, trynimai nugaros ner<‘- 
> tai yra vartonejo.
, mato,

ir |mą su vaiku „tarp (L ieju ir 
■ir! trijų metu senumo“, kurs pra- 

eisenoje, ir

labai suliesi, pagamina suma
žėjimą ir apymio smageniu 
drauge su sumenkimu kūno, 
ir jeigu kaukolines siūles nė
ra suaugusios i krūvą, tai pa- 
katiszinis ir kartais kaktos’' 
kaulai nusispiiudžia, taip kad 

ila virs/ugalvi- 
Rastiniuose vai-

jam szviete'didesne bei eziuini/mas. 
iau- -Marumas vaiku ir nuo vidų- 

neeziui- riniu konvulsijų (laryngismus

kraujo, ir padaro nerviszką:n,a P(‘I,() 
sistemą jautresnę. Faktai, I gyvenimui 
minėti Reid‘o ir kitu galutinai (>nanizmas 
parodo itekmę peranks! 
nutraukimo nuo krūties,

dėjimą kūno, kad jis rangiam 
pasiduoda ligūstai ineikmei ii 
užsitraukia ligąr*^ Dėlto žal 
nieriai kazarmese ir biedniokai 
pat samdos namuose labiausiai 
kenezia, kada vieszpatauja

. \ bene parengia ant smageniniu 
karszcziu tokiu pat bildu, kaip 
ant kitu sunkiu v.pidemiszku 
ligų, kaiį>, del paveizdos, ant 
Azijiszkes choleros, kurios 
siautimas labiausiai ten dide-

mas ulycziu ir rinku, lyginai 
kaip namu, tobulas nuleidi
mas srutu, veikus isžvežimas 
nieszlymų saugoj imasi su kam- 
szos, žodžiu sakant, asztrus 
pildymas sveikatiniu reikala
vimu kožuoie iszg&leje, nėra
galima abejoti pagal tai,, ką 
žinome apie priežastis ir būdą 
smageniniu karszcziu, pama
žins skaitliai, ir sunkumą ap
degi mo. Vengimas nuilsimo 
r persidirbimo, dvasiszko su- 
rzimo, v ar ton e gęro ir sveiko 

Leno, isztektinas miegas, ar- 
sziausias regulariszkumas gy- 
venime su kiek galima mažės- 
niu pasidavimu nubloszkian- 
czioms veikmėms, yra iszna- 
szus užbegimo dalykai, kū
nuos reikia rekomendavoti,

negalime abejoti, kad tai kar- tus ir silpnus ir numarina be- gitis ir
tais turi tą effektą“. (Smith).
įgimtas hydrocephalus neretai sziądykszti gydymą. Ir ta Ii- 
paeina nuo igimto syphilo.
Tanki taip-gi yra meningitis 
(uždegimas smageniu plėvių) 
jaunuose metuose. Smith sa
ko, kad New Yorke nuo jos 
mirszta 1 ant 25 iki 1 ant 50 
isz viso skaitliaus mirimu, 
prietaikmei maž daug ivai- 
riuojant visokiuose^ motuose.

niai kaulai.
kitose dvieju ar trijų menesiu 
tas 
lab 
ats

myjau bromismą vaikuose, ir 
niekados ne“ tttkiame dydyje, 
kad užkenktu piktai, nors per 
daugeli nįetu asz ji davinėjau 
dideliuose ir trenkiuose dosuo- 
se, kada tii< proga rodėsi rei
kalavo jo, paminklai brom'iZ'

nuo smatjeniniii Jcartszeziu,, 
kaip ana: raumenine silpny
be, placzios lėlės akiu, su ges- 
telejusiu matymu, nepastovi 
eisena, galvos sukszena ar vė
mimas, ir vpapilviniai skaus
mai“. Taip pat apsieina dak
tarai dosniai"’’:, s u chloyabu, 
opiumu ir tt.! Bet prie to

ir rože yra daug pavojui 
gesne dėl vaiku neigu del su- 
augusiu j uy, ir priežastys jos 
netoli nueina 11119 skretenu 
naminiu, netikusiu iszlygu 
gyvenijuo, prie ko dar žinoma 
prisideda ir vakcinacija!....

d. Ligos smageniu nugar- o o o
kauliniu ir galvos mažystos 
amžiuje yra tankios ir padau
gina skaitliu'mirimu, mat, ta
da smagenys greieziausiai au
ga, labai yra i veikiamos jaus

sunykimas smagenu yra 
ai teninas. Isz kitos puses 
tinka ir perdydejimas sma

guriu, tai nuo klaidos penes
niame processe, kas neretai 
turi sąmasgi su rachitimi. 
„Rillict ir Barthez sako tan
kius p'rietvinkius smageniu 
esant paprasta, priežastimi.

se 
se 
šaltinio 
s v 
taip lygiai ir ju tėvus,
xnnyjimai įvairiu gydytoju 
taip-gi sumezga nekurius at
sitikimus hypertrophijos su 
prisotinimu kūno su szvinu.
Kokiu keliu apnuodyjimas su 
szvinu atveda ant perdydėji
mo, yra neaiszku, bet atpuo- 
ląntis ludyjimas visokiu temy- 
toju taip yra drūtas, jog mes

raszcziuose Aisijos) ir ant sa- ko* pakylint aslas virszaus 
los St. Kilda (pakraszcziuose 1 žiames; nukuopianl visas ; 
Szkocijos), ir sziap miestuose Iskretenas isz po namu ir ap- 
tankiai, k. a.^Dubline, Sztutt- Imk juos; labiaus pasirūpi- 
garte, Stokholme, Fuldoje; ■ nant apie cziuinumą patalo 
labiausiaigi mirtina liga tai yra ir drapanų motynos, ir aptaij- ;

vos, dideli tvankai ir įkaitinu sziltuose klimatuose k. a. West 
mas galvos. Eklampsija (k m- ‘Indijoje, pietinėje dalyje Suv. 
vulsijos) kūdikiu labai tankiai Valstijų, aplink lygintoja, 
atsitinka. Yra nekurie su • Piet. Amm’ikoje, ir ant salų, 
taip jautria nerviszka sistema, Minorka'ir Bourbon. „Kuo-, 
kad'juos konvulsijos pagau-jmėt tetanus infantum vieszi ir czion per tai tik ligonio pa
na, kada gesteli sužlebczioji- szalyse, tolymose viena nuo-dėjimas blogyn eina. Žirni
nio ąr kiti organai. Nekurio-I kitos, ir turineziose labai ki-lma i vidų daktarai duoda 
se szeimynose eklampsija yra toniszkas klimatiszkąs iszly-1opiumą ir antispazmodiszkas 
tanki. „Gyvenimas mažose'gas, tai randasi paneszumas gydyklas, kuomet gėlėtu žmo- 
ir perszildytose grineziose, arba asabiszkuose i 
ulycziose, kur oras yra prisi- apsiejimuose 
pildęs smirdaneziais garais ir1 daugiausiai n 
yra troszkinantis, padaro pa jisztikus. Jis i\ 
gaminanezią “"priežastį, taip 
kad yra didesne dalis mirimu 
nuo konvulsijų miestuose ne 
kad kaimuose“. (Smith). 
Plethora (pilnakrauivbe) ir

nūs ir nuožiamus 
muose, kurie gyvena, 
palinkimo ar po prievarta, ne- 
rupestyje apie sveikatinius 
reikalus... . Jog neeziuinumas 
ir nesveikas oras yra priežas- 
tymis tetanaus, yra taip pilnai

Dėlto toji Tlal11 
;auja mies- i11<),na 

’ • r i . 1l gausas nesvei-1 
, negu kaimuose. al(‘ (l: 1 . o .

jologijoje) hgu“ (Smith). I tuose, kur yi 
Daktarai beveik negirdi tos katnu iszlyg 
ligos geruose namuose. . Kar-' Dėlto, taip- 
tais tą ligą užsitraukia per at- sigorinimas, 
siszaldymą ar suszlapinią. iszvežąinas i 
„Nekuriose vietose Europos, I nanti/ orą kaimu. Vartone 
kur nesiranda parapijines baž- netektino peno, arba blogo

mo blakstieno, strabismus
tanaus tape daktaru priskai- k nota 
tytas neszimams vaikeliu tolimai a

sergan- 
choreos



buiti, kad nesveikatnos iszlygo^
labiausiai tos, kurios turi są-

geminiu karszcziu

larbas, trukumai, netikęs oras

t is, kad daugeriopi apsirgimai

reipa d-ro Moreau Morris del

drau-

viniai vra labiausiai užmirszti apsaugojimas nuo sukirszimo

veniniu, ale jeigu atsirastu ne-

linui karszcziu atsitinka.... 
juk ir patenkantiejie po veik
me Azijiszkes choleros gali

sirgimu įvyko epidemijoje
1872 m. tose dalyse miesto,

<avo buveinių^; jos pasilieka 
ten metu metus, kaip va dide
liuose miestuose, kur namu 
dovis del darbininku yra bai
sus ir nuogandos, kur žmonių kelius nuodina tankiais ir. di

deliais dosais potassįi bromidi! 
Del pasibaisėjimo pridursiu 
czion paties Smitldo žodžius:

tiniu biednioku, kuriu, kūnai 
pastoja kacliektiszki gyve
nant dregnose ir tamsiose vie
tose, -ir prie nesveikos dijetos.

dalyse Pietines Amerikos bei 
Azijos, ptĮrdydejimas sniage- 
n i u yra paprastas, po vardo,, 
kretinizmo.

.surasti ir pakurstanezią prie- 
žasti. „Žmogus, kurio kūnas 
yru veikiamas epidemiszka 
įtekme, gali kartais iszvengti

arba jeigu paprasta funkęi- 
jiszka veiki y be kūno butu

matomai nesveikatnos iszly 
gos, kaip ana namuose, kurie

tankiausiai yra užtinkamai

lalykuose „kadą-gi epidemi 
jose smageniniu karszcziu ap
eiginiai tankesni; ir piktesni 
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ir isz dalies stokojanezio- 
saulines szviesos, ir nuo vi- .

nepildymo įstatymu .
eikatos per sergancziuosius,

a-

dalykai pagami 
orą namuose, s-v<
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a į >ą augs to nuo ligos, kaip 
sveikos iszlygos\^uvio, sveikas

venti visai nesveikatnose isz
ly gose. Gydantgi * ligonius., 
daktarai neseniai dar kraują 
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Vienybe
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se szeimynose eklampsija yra toniszkas klimatiszkąs iszly-1opiumą ir antispazmodiszkas 
tanki. „Gyvenimas mažose'gas, tai randasi paneszumas gydyklas, kuomet gėlėtu žmo- 
ir perszildytose grineziose, arba asabiszkuose i 
ulycziose, kur oras yra prisi- apsiejimuose 
pildęs smirdaneziais garais ir1 daugiausiai n 
yra troszkinantis, padaro pa jisztikus. Jis i\ 
gaminanezią “"priežastį, taip 
kad yra didesne dalis mirimu 
nuo konvulsijų miestuose ne 
kad kaimuose“. (Smith). 
Plethora (pilnakrauivbe) ir

nūs ir nuožiamus 
muose, kurie gyvena, 
palinkimo ar po prievarta, ne- 
rupestyje apie sveikatinius 
reikalus... . Jog neeziuinumas 
ir nesveikas oras yra priežas- 
tymis tetanaus, yra taip pilnai

Dėlto toji Tlal11 
;auja mies- i11<),na 

’ • r i . 1l gausas nesvei-1 
, negu kaimuose. al(‘ (l: 1 . o .

jologijoje) hgu“ (Smith). I tuose, kur yi 
Daktarai beveik negirdi tos katnu iszlyg 
ligos geruose namuose. . Kar-' Dėlto, taip- 
tais tą ligą užsitraukia per at- sigorinimas, 
siszaldymą ar suszlapinią. iszvežąinas i 
„Nekuriose vietose Europos, I nanti/ orą kaimu. Vartone 
kur nesiranda parapijines baž- netektino peno, arba blogo

mo blakstieno, strabismus
tanaus tape daktaru priskai- k nota 
tytas neszimams vaikeliu tolimai a

sergan- 
choreos



Vienybe
jis onanizmu*) užsiima! „Sai
tas buvo apstabdytaš“, ir vei
kiai sveikata sugryžo ir galė
jimas vaikszczioti. — Nublok- 
sztas kūnas, ii labiausiai szkro- 
fuliszka dijatezis, labai 
lengvini pakreipia ant užde
gimo sąnariu’nugarkaulio, isz 
ko tie ima pūliuoti, ir pasida
ro ant viso amžiaus kreveznji- 
mas, jeigu liga netampa ap- 
stabdyta; tą ligą daktarai va
dina liga Pott‘o arba caries 
vertebrarum. Toji liga la- 
kiaus platinasi miestuose nei
gi! kaimuose, kur geresnese 
iszlygose gyvenant vaikai igy- 
ja drūtesnę sudemę. Nesvei- 
katnas gyvenimas ir ilgas nei- 
galėjimas suteikia palankumą 
ant tos ligos. • Žinoma dakta
rai gydo ligonius pagal ženk
lus ligos, bet visatinis užbėgi- 
mas ligos per nubloszkimą ka- 
pitalistiszkos. sistemos draugi 
joje jiems nei kamko! „Budas 
gydymo visatinai priimtas ir 
professijos vartojamas per il
gą eilę metu paprastai padaro 
kiek gero, nors bent nekurio- 
je dalyje apsirgimu, kad ir 
butu perdedamas kitaip nebū
to buvę galima ji visatinai 
priimti“ (Smith). Nors pa
gerinimas būvio matomai vi
siems butu ant naudos, kodėl- 
gi to daktarai' netrokszta?! 
Jie greicziaus duoda i vidų 
gerti nuodus nei kaip prides 
pirsztą prie sugriovimo pat 
reszusiu namu draugijos; taip, 
jie siūlo gyvsidabrio bichlori- 
dum gerti nuo kriokliges ir 
kruopu, ir priszneka, kad „ro
dosi, jog vaikai pakenczia 
bichloridą geriaus nekaip su
augusioj ie, tąi]> pat kaip tai 
yra su arszeniku“!! (Smith). 
Kad pakenczia, kodėl-gi jiems 
neduoti jo ir nenuodyti ir taip 
jau nubaigtą sveikatą!

e. Ir ligose organu kvėpa
vimo vargas nevienur prisidė 
da prie žavinimo tu, kurie ne< 
tyczia gimė biednais. Taip

♦) Kirminai Urnoje toki nležejlmą l» kuteni
mą pwamlmi wvo tihnklojlmąlt, jo k kąrtąh iner- 

ir veidukai U* lo lm* prąkUkąvotl onkftU- 

tape pagerintas pel* Reiss‘ą 
1860 mQ> vėliaus Įier Bell, o 
ipatingai,. nuo 1876 m., per 
Edison‘ą, kuristaipogi aplink 
tą laiką pagerino phonograpą; 
pirmutine mislis- apie kuri 
priguli Leonui Scott.

Tarp 1841 ir 1878 m. nusi
davė iszradimas ir netobuli 
nimas elektriszkuju žiburiu, o 
vėliaus 1881 m. prancuziszką- 
sis inžinierius Deprez užkliu
vo ant mislies perdavimo vi
sokiu veislių motyviszkos sy< 
los elektisz kaistais d ratais.

Laukiant pakol elektrybe 
nustums nuo sosto garą, pa- 
žiurękiame kas tape padaryta 
su szituomi pasteruoju. Isz
radimas tubuliariszko katilo, 
padarytas per prancuziszkąji 
inžinierių Sequin (1828), į vada
vę galimu patiekimą milžinisz- 
ku lokomotyvu (1832) del ge
ležinkeliu ir‘jūriniu laivu. Nuo 
to laiko geležinkeliai pradėjo 
milžiniszkai platintiesi.

Kalbėdami apie pragumus 
komunikacijos, negalime at
sitraukti nieko ' nepasakę ir 
apie orlaivystę, kuri lygiu bu 
du padare dideli sžuoli i pjrie- 
szaki, nors czion dar netapo 
isztarįas pąskųtinis žodi,s, k:v 
dągi klausymas orlaiviu val
dymo, kame tiek daug proves 
padėjo Krebs ir Renard, yra 
dar pabaigtinai neiszrisztas.

Povandeniniai luotai tape 
iszrasti. Paminėtinas yra sži. 
tame dalyke Gaubet, kurio 
dyvini bandymai neperseniai 
nuostabą dare Cherbourge.

Paminėti verta szilkų stak
les, iszrastas per Jack(Įuąrd‘ą 
tarpę 1790—1801 m.;'Davy<o 
liampą, kuri atsirado aplink 
1815 m. ir kuri padare jielai- 
mes kasyklose ? retesnėmis; 
siuyimb masziną, ant‘kurios 
Zrhiiiimonier isz A-mpllpuis 
(Rhone) iszeiųe patentą 1830 
m. ir kuri vėliaus tape iszto- 
b ui i n ta per Amerikos inven
torius— Walter, Hunt, Ho- 
we, Singer, Seymour, etc.* o 
taipgi per prancūzus Maqiiai- 
re, Hurter, Ilantin etc., ga

'pleuritis paprastai prasideda 
nuo persiszaldymo; bet nu 
blokszta sveikata gelbti ją igy- 
ti, „taip kad vaikai, kuriu 
kraujas yra n ūbieji nėjęs, ar 
pereitą ligą ar nuo nesveikat- 
nu iszlygu, yra labiaus linkę 
ant to uždegimo negu tie, ku- O o 7
riu sudeme yra sveika ir drū
ta. Veikiant tomdviem prie
žastim didesne dalis susirgi
mų atsitinka tarp vaiku mies
tiniu biedžiu negu tarp tu, ku- 
He yra gerai penimi ir kurie 
gyvena vigadlyvose iszlygose, 
kadągi nubloksztiejie ir blo
gai aprupintiejie netilę kad 
labiaus pavedami, bet ir ma
žiaus įstengia atstovėti bledin- 
gą veikimą“ (Smith)

(Dar neviskas).
-— > ■*> i------------------- -

Vyriausi iszraflimai ■ 
amžiaus.

Sekanti yra chronoliogisz- 
koji resume didžiausi u j i u ra- 
dynu szito szimtmeczio:

Elektrybe tape ipatingai 
paimta po tardanczia ake mo- 
kslincziu musu amžiaus. Pa
baigoje pereito szimtmeczio 
Volta iszrado elektriszkąji 
stulpą (1789). Vėliaus, 1820 
m., Oersted, Danijos mokslin- 
ežius, atidengė magnetiszkąją 
elektrybę, įstatymai kurios 
likosi urnai apakimupti per 
Ampere, ir tuose paežiuose 
metuose ; Arago iszrado būdą 
elektro-telegrapavojimo, kuris 
vėliaus tape pagerintas per 
Morse 1838 rn. ir per Breguet 
1845 m. etc. -

Metuose 1843, Bunsen, vo
kietis, iszrado naują elektrisz- 
kąją batareją, o dviems me
tams sukakus Elkampton ir 
Ruolz iszrado elektro — me
talurgiją.

Toliaus, aplink 1832 m. Fa
raday iszradojelektriszkąją in
dukciją, ant kurios principo 
Khumkorff, vokietys, iszrado 
reteži, kuris neszioja jo vardą.

Metuose 1854, BourseuJ isz- 
rado tolephoną, kuris paskui

liausiai cilindriszkoji pressa, 
iszrasta per Marindni 1867 m., 
kuri atmusza 40.000 laikrasz- 
eziu per adyną. A

Optikoje, aplink 1820 m., 
Fresnel patobulino jurinias 
lik tarnas, vartodamas skliaup- 
tus stiklus, kurie neszioja szią- 
dien jo vardą; 1829 m. Niepce 
ir Daguerre iszrado photogra- 
pijiinij.

Ziamdirbystos skyriuje Do- 
basic (1822 m.) patobulino 
plūgą; paskutiniuose metuose 
anglai, o ipatingai amerikie- 
ežiai užsimanė pasinaudoti ga
ro0 galybe visose žiamdirbisz- 
koše operacijose; galiausiai 
Reiny ir (whin, užeidami! ant 
mislies vokiszkojo • zokoninko 
Jacobi, gyvenusiojo pereitame 
szimtmetyje, isteige mokslą 
vaisinimo žuviu (pisciculture).

Galybes rady nu tape pada
ryta ir Komijoje. 1811 m. Gay 
Lussac atrado lodiną, 1826 
m. Balardas atrado brominą, 
o sekaneziame mete Wohler 
įszgavo aluminium, kuri vė
liaus Sainte — Claire — De- 
(•11 • • • ■ vilLe iszsimane iszdirbineti 
gryniaus ir pigiaus. Galiau
siai mes turime paminėti 
Chevreubio ir Berthelot‘o isz- 
radimus organiszkoje 4<emijo
je, o taipogi iszradimus Bous- 
singault’o bei Payen‘o, kurie 
sutvėrė organiszkąją Komiją 
kaipo, mokslą; ant pabaigos 
darbus Claude Bernard‘o phy- 
siologijoje ir PasteuFo fer
mentuose, mikrobuose etc,.

Tokiu budu, kuomet gera 
dejai žmogijosj per mokslą 
stengiasi jeigu jau nesuma
žinti kentėjimus svieto, tai 
bent nors juos sutramdinti, 
kiti žmones laužo . galvas del 
iszradimo pragumu naikinimo 
žmonių veikiausiu budu. Dip
lomatai ir polytikiiiinkaiv pa
giria darbus szitu vyru, nuo
latos trųbydami, kad laike 
pakajaus reikia rengtiesi ant 
vainos. Paini nokiame pato
bulinimus sziądykszteje arti
lerijoje vokiszkojo Kriipp‘o 
ir prancūzu — Reffye bei De
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Szviesule

mina

inn

nau nai

i m

vienas 
szuko,

ir greitai
iszkasi pirmame 
tą, antrame kalne 
o trecziame kalno

ir szio pasakoj 
mirszties juros 
rytas ramiai ai

smintiesi, nes:
„Pats kasiau ten vargu
Pats szia pile užgyvenu

Viesulas nenorėjo ir nenorėjo sa
kyti, bet ant galo turėjo pasakyti 
„Ten, anapus miszko, kalno pakriau 
ežyje, abu yra?*

palauk, tuojaus ji ežia paszauksiu 
nedovanosiu tikram borredžiui.“ <>

Saulute pakvietus Viesulą, už 
klausė: „Kodėl
kauszuką, kodėl

ir szvięsos k tu a v 
daigius ir oikie 
sžio jieszkoti. T 
su trimis raktais
- vartus ir eikie drąsiai vidun. Pa- 

imkie ten savo kauszuką, pagriebki*) 
barsuką už pirmutiniu kojų ir vilk
ine ji ant szio kalno atgal, kur aną 
dieną ji regėjai. Viesulo nei kiek 
nosibailaukie; kuomet szviesos 
kalavijas prie tavęs, Viesulas tav nie
ko pikto nepadarys; jis tai jausda
mas atsitrauks nuo tavęs, Bet alga- 
lios gryžtant, prieikie prie laimes 
szaltinio; pasisemkie su savokauszu- 
ku vandens ir užgesinki*) troszkimus. 
Kaip tas viskas bus padaryta, tada 
žengkie ant kalno pi 
ir kirskie su szviesos 
barsukui, syki kalnu

.Jau zingsnioja 
ežia neejo grei- 

a t'rado* antrą
tru - 

ant tre-

iesos - l>ahią. Nagingai 
kaskie sziūo.s kalnus, ta 1 

kalne proto rak- 
iszminties raktą, 

szviesos raktą 
Paimi<ie tuos 

užrmiszko pakriau- 
atradus, atrakinki*) 
Viesulo tamsybes

Hllt 
džiaugsmo asza’ras liedamas 
szirdies gilumo sakydamas:

emei bzviesules 
pagriebei barsuką?“ 
ar asz tyczia tai da- 
begau ir netyezia 

užsikabino už kau- 
už barsuko - abu

„Tad gerai 
sula!“

Viesulas nubėgo, kaip nuplaktas; 
bet Saulute pamokino Szviesulę: 
„Klausykiesi, mergele, dabar tu turi 
žinoti, kaip tav daryti. Pakriaaszis 
yra užrakintas trimis raktais. 'Taip 
i ji neieisi, bet miszko atrasi tris kal
nus: Proto — kaina, Iszminties —

užmirszkiame taipos-gi apie 
nerūkstanti paraką ir visokius 
naujus e k s pi i oda v o j a n cz i u s 
dalykus (pyroksilįnas, dina
mitas, panklastitas, roburitas, 
etc.; vienas baisingesnis už 
kitą) patiekime baisi ilgiausi u 
ginklu — bombos, granatos ir 
paskiausiai iszrastos torpedos.

Visi szitie iszradimai yra 
svarbus, nors svarbumas ju 
yra nevienodas ir sunkus del 
nusprendimo 
dalykas juosius skirstineti pa 
gal j u svarumą. J. A.

Szviesule i antrą 
auksini kauszuką i 
vidyje iszejo jieszkoti 1 
dens. Ji eina dirvomis, pievomis, 
paažeriais ir paupemis; niekur ne
randa. Aiit galo pasisuko i miszką 
ir netikėtai priėjo prie to kalno, kur 
Viengungio pile buvo nugrimusi. 
Kalno kraszte tupėjo barsukas sė
džiu velis.

„Laba dieną! barsuke, t Ar neži
nai, kur galecziau atrasti laimes 
vandeni ?“

„Žinau, žinau, sesyte, bet dykai 
tav neparodysiu. Ką man mokėsi?“ 

„Užmokėsiu auksu, užmokėsiu 
sidabru — tiktai parodyk.“

„Ne, sesyte, nereikia man nei 
aukso, nei sidabro: m m reikia tavo 
szirdoles. Ar duosi? - tada rody

ti ir migi įsitaisyti. * Saulute tai re
gėjo; vakarais, i auksinę eldiją sės
dama, nuritėjo i tūlą sidabro ažere 
Ii, nuoszirdžiai linkėdama: „Bent 
syki tavo urvo — barsukė — auszta 
szviesos rytas!“

Sualute linkėjo; Laime paklausė. 
Tas tai atsitiko: Syki viena mergi
na, vardu Szviesule, sapnavo, kad 
jai lemta už barsuko nutekėti. Mer
gina pakirdus ilgai (luinojo apie sa
vo sapną. Veik ji užmigo antru at
veju ir sapnuoja isz naujo: ji turi 
eiti laimes vandeni atjieszkoti. 
Atradus atsigerti, o ta.la galėsianti su 
savo barsuku laimingai gyventi; bot 
jai ne, tada laime pakrikaenti.

syki barsukui, syki kalnui, tris atve
jus. Triaczią syki drožiant, barsukas 
persiverte i dailu žmogų ir anapus 
kalno sudundėjo trenksmas, lygus 

Praeiname

puti .pasiilsėjo ir tad ženge 
ežio kalno. Czia buvo < 
kiaus: prakaito laszai plūdo eziursz. 
kliais, iki rado treczią raktą ir szvie 
sos kalavi ją.

„Ai, kaip gražus szis szviesos rak 
tas!“ Szviesule pati savyje suszuki 
ir tad pasileido i tamsybes 
pakriauszio link. Prisiartino ežia 
siaurai iszsirodo gilus- 
juodi vartai, baisingi 
pelėsiai, visur vortinkli 
suko vienu raktu; Viesulas viduji 
suszuko „kas ežia?“ Szviesule suki 
antru raktu; Viesulas subliuvo 
„Neeikie vidun!“ Szviesule suko tre 
ežiu raktu — durys atsidarė, 
tas Viesulas, kaip velnias, 
rak i n toj ai* virszun mestiesi. 
Szviesule kaip kirto szviesos 
lavija, tada Viesulas nulėko,kaip

iiug mažiaus j 
lietuviu) sziądien gali linl 
nesą daug turi geru ir n 
lai kras^eziu 
szvaistą, o ir visi žmonos 
su didžiausiu noru, 
lietuviszką tautą, su szir 
imi turiame tarti: dar mes sunkiai 
ir skaudžiai miegame, nes nuturimo 
(abelnai sakant Amerikoje) ir proto 
rakto, kad atskirti bloga nuo gero, 
ižeidingą nuo naudingo, 
tiems nerupi naudingi rasz.lai 
kuriu galėtu

tris sykius, 
toliaus bus

Szviesule, padėka vojusi Saulutei, 
nuėjo už miszko kalnu jieszkoti. 
Veik atrado pirmąjį kalną. Sztai 
vikri mergina nagingai pradėjo kas
ti. Prakaitas liejasi, prakaitas

apsigynimo nuo I 
bet miegame tamsyl 
kur Tarailai ka su savo kuoku (kili

os kalbos 
tarp musu žmonių gimdo nesutiki
mą ir kersztą, nesą 
pirktam nuo I Jet 
kitas niekas nerupi 
lietuviu tautisz.ką prisikėlimą 
stabdyti ir tamsoje laikyti. 

* 4 v

„Duosiu, duosiu,.lęirsukeli manas! 
liudyk tikt, kur /Vambmelis gauiili- 
inas.“

Barsukas/ nusivedu Szviesulę pas 
gryną, gryną szallineli, sakyda
mas:/ Czia yra laimis vanduo
/semk, kiek patinka.“

Szvies
lio su auksiniu

Szviesule paėmė savo kauszuką, 
sugriebi; barsuką už pirmutiniu kojų 
ir vilkosi namon. Pakelyje atsigėrė 
isz laimes szaltinelio ir tada žing
sniavo su barsuku ant kalno.. Bar
sukas, atsidūręs ant kalno p 
jo savo iszgelbetojai ir nor< 
savo urvą, kai 
galą rasti tokiame iszvargnue 
Bet Szviesule neleidi* tarydama 
„palaukiu, palaukiu dar truputi, nesi 
skubinkit) taip veikiai!“

Ir tad Szviesule kirto su kalavij:

Anuose laikuose gyveno garbin
gas didvyris, vardu Viemjunyis. Jo 
daili pile stovėjo ant kalno ir savo 
gražumu"' garsėjo toli toliausiai. 
Didvyrišdavo pi lojo laimingai per- 
leisdavodlienas. *♦ i

Bet staigu skaudus likįir
ko Viengungi: burtininkai savo ga
lybe paverto ji i barsuką - žiames 

(ardytoją 4— ir nugrimo Viengungio 
pile i kalno gilmę. Borots dar ilgai 
žmonių burnose užsilaikė atmintis X ■apie garsaus didvyrio vardą; dar il
gai dauginosi sznoktos apie nugri- 
musią Viengungio pilę; bet su laiku 

iinai nugrimo i už- 
Tik Saulute kas 

szviesdavo barsuką, 
kurs apsiprakaitavęs kapstosi kalno 
smiltyse, varo žiames isz kalno vi
daus. Rodėsi tarytum barsukas 
dieną ir nakti kajo.J, idant užgri- 
musią pilę iszkasti; bet viskas veltu: 
jis del gėdos vien prispejo iszsikas-

rszviesule, mano mylimoji, tu 
jai būti kam buvo lemta mani 
iszgelbeti. ?
me linksmybi
kokios dar neregėta

('zia tai buvo lin

nukensti 
už tavo i 
darbus.“

Szviesule nuėjo pas Saulutę i 
viską iszpasakojo aiszkiai. Sau

pasėmė gryno vandene- 
kauszuku ir priglau 
Bet kaip tikt noreji 
sztai kur buvęs 

kur nebuvęs - - baisusis Viesulą; 
isztrauke kauszuką isz rant

to, pagriebė ir barsuką — žia- 
ardytoją — ir nunesze. Dievžin 
Szviesule persigando ir sudė

jusi rankas pratarė: ,,Ai, Viesulo, 
baisuli, kam emei mano auksini kau
szuką? Kam nepavelyjai man atsi
gerti laimes vandenėlio? Irtu 

nekaltasis! Del manęs 
Ne, Viesulo, .to negaliu 

eisiu pas Saulutę skustiesi 
lory bes, už tavo bjaurius

sparnas
antras 

man lygiai vilkosi
„Netauzyk niek

asz tavę pažystu; geriaus sakyku 
padėjai kauszuką, k’ur užslėpei

suskambėjo balsas:
vardas buvo Viengungis
buvo Viengungiu pile

Tą matant, tą girdžiau!, \ ien<nin 
gis mėtėsi



8 Vienybe
brohai, brikas mums susiprasti, ir, 
pametus \ Tarailai kas su visomis jo 
Laikomis, klht irsi prie apsiszvietimo.. 
Skaitydami tik tikrai lietuviszkus ir 
moksliszkuS" laikraszczius, galimo 
apsiszviesti. Žinoma, ir ežia reikia 
proces ir gero noro, nes nok orius strai
psnius menkai ar visai nesuprasdami, 
tariame skaityti atvejais, pakol su
prasime. Taip darydami ir patys 
nesijausimo, kaip už metu ar kitu, 
igysimo nors iszminties raktą, o 
laikui bėgant, igysimo ir szviesos

i
stoti i skaitliu apszviestesniuju tau
tu. Duok, Dieve, idant tarp mu- 

.sutikimas ir meile, troszkimas apsi- 
szvtosti! Tada musu molyną Lietu
va, regėdama mus prisikeliant isz 
tamtiszkos tamsybes, gales laukti 

/Savė laimingos ateitos!

K n h. .L 7>nrlni.

t

f

Szis-tas isz gyvenimo 
lietuviu Amerikoje.

VIII.
Sziądien žadu svarbu daly

ką užkliudyti gyvenime lietu
viu Amerikoje, už tai jau isz 
viifszaus bijausi, idant ne pel 
giliai juodyl o pasisemeziau 
isz juodylynes ir idant koks 
pusgirtis sznapszkininkas už 
tai mano „barzdos neiszsvilin- 
tu“. Bet delei teisybes ir dė
lei žmonių meiles kartais rei
kia nesibijoti nei „barzdoj 
svilinimo“. O jog tai raszau 
ne kokius pelnus varinėda
mas, regisi negales abejoti nei

czion nemislyju

baiinytiesi nereikią, nesą tuo
mi sykiu man pakanka to, ką 
vienas geras lietuvis kuningas 
man parasze, beje: „Berei- 
kalo kaltini katalikystę, nesą 

• kada lietuviaipriėmė katali
kystę nuo lenku, juk tada 
lenku katalikyste buvo jau 
tautiszka, kaip ir tarp kitu 
daugel tautu, todėl lietuviai 
dar to dalyko nesuprasdami 

tame dalyke yra kaltas tam
sumas musu tautos ir lenkys
te. Bet sziądien lietuviai ka- ^isz ūmo, lyg zapalka. (brežu

pradeda kitaip daryti“.
Bet ,,tamsumas musu tautos 

ir lenkyste“ neretai ir szią- 
d i mi gramzdina lietuvius i 
duobę reikaluose bažnyczios, 
jr mano užduoto yra nurodyti, 
kokiu budu tai darosi, idant 
persergeti savus brolius. Asz 
neapgailistauju to, kad lietu
viai yra prie religijos prisin- 
szę. Tegul jie laiko tai, ką 
jie nuo tėvu igyjo — bet ne
reikia ir czion aklai pulti i

,,Vienybe“ aiszkiai džiau
giasi, kad czion ar ten užsi-

ežios. Kad pastatymas ba
žnyczios gali Imti naudingas 
Plymouthe, asz neabejoju ir 
kąd ant naudos butu lietu
viams bažnyczia Szenandoryje 
ir nedaugelyje kitu dar vietų, 
asz pats tam tikrai vierycziau 
sziądien prie nekuriu aplinky
bių, bet ....prie aplinkybių. 
Keikia pirmiausiai žiūrėti, 
kiek bus phrapijoniu, ar jie 
lengviu budu, be įžeidimo sa- O 7
vo gyvenimiszku reikalu gales 

gą. Kožna.s supras, kad veju 
ar oru nei kuningas nei ba- 
žnyczia negali užsilaikyti. 
Negana vis ir vis szaukti: baž- 
n y ežią statyki am e! A psi ro
kuotame pirma su kiszene, 
ar tesėsimo. Kitai p pradėtas 
lūkestingai darbas gali nueiti 
ant turtiszkos skriaudos lietu
viu. Alano mislimi yra, kad 
broliai musu, kur j u ne.ra 
daug, kaip ana Pliiladelphijo
je, Waterbury je ir kitur turi 
detiesi i krūvą ne del pastaty
mo bažnyczios, bet del parai- 
vežimo gero kuningo ant ap- 

toks darbas butu naudingas 
ir be skriaudos del kiszenes 
įžmoniu, kaip * lygiai ir kimiu- 
gams, kurie į tokią parapiją 
patekę neretai turėtu daug 
pykesties ir kitokiu negerumu 
su žmonėmis. Žmones, mat, 

ima ąmbu jiesžkoti, rūgėti ir 

daug negerumu isz to. Aisz- 
ku yra,-kad apsirokavimo rei
kia darant toki darbą.

Antra aplinkybe teniytina 
yra taip-gi nemaraus, už pir
mąją: Ar galima bus gauti 
netik lietuviszką kuningą, bet 

bei lietuv'iszkuju žmonių? 
Sziądien Amerikoje turime 
jau daugokai lietuviszku ku- 
ningu; nevienas isz ju is/. pra- 

viu nuėjo patarnauti sveti
miems, paprastai lenkaitis.

viu nėra megi. Vieni lietu
vius krejpe i lenku piis<b kiti 
drauge su tuomi rengėsi per 

žmonių, treti vol .savo paveiz- 
da darbuose nebuvo gerais va
dovais* ir ganytojais 'dusziu 

ai;ba žadant statyti bažnyczias, 
reikia ir ant tu dalyku temyti, 

viu neiszeitu tokia vaina baž-

Kada žmones su sužinia norės 
gauti kuningą, einanti takais 
Kristaus, žinoma, ir kuningai 
turės
troszkimais

ne lenku „miatežninką“, ale 
lietuvi,'ji nuo duonos pavary

tai kinti esi su žmonių! darni....' Gal sziądien kn. 
ir tada ižai i Polu jauskis pats graudinasi.

žydėti sutikinę, meile brolisz- per vėlu! Dabar-gi kn. Dut- 
ka, apszvaista ir tt. O dabar i keyyczius ir neapstabdo lindi-, 
herętai lietuviai daro, kitaip. į mą prie lietuviu to nepriete- 
Pasitaiko, kad kvieczia pas liaus, ir reikia pasibaimyti, al
savę tokius ''kun ingus, kurierkir. Chowanec vėl neparengs 
nėra mylėtojais žmonių, my-j koki „maiszt-ą“, isz kurio nu- 
letojais lietuvystes ir mokslo, kentėti galėtu jeigu tik lietu- 
mylėtojais teisybes, o. kurie' viai ar ju klebonas. O lenku 
kartais tiesiok buna pri.eszgy- ponui butu isz to viso juokai!' 
iriais lietuvininku pasikėlimo, i Ar gi taip jau turi būti? ar 
k. a. lietuviai Waterburyje lietuviu reikalus vis turės ar-

i ,,broliai“,
. Ir (langiaus pa

veikslu sielvartingu atsiranda, 
bet ganės czion paminėtu, 

ją dusžbi prisiėmę, kurs prieg idant lietuviu aki apstabdyti 
tam dar nemoka nei lietu visz- ant nekuriu dalyku, i man tiesi

kad žada parsikviesti kn. Klo- dyti tariamieji® 
novski isz Mt Carmel. Czion „rodakai“? Ir <

>

nandorenu, kurie savo laiku 

kui tape po sudus tąsomi, iki 

ežios, nesą tąją lenkas kunin
gas parūpino tik del savo ,,ro- 
daku“.... O lietuviai iktuo- 
laik vaiposi, lyg geležėlę (ra- 
dę!.... Ar-gi toks dalykas 
nėra persergstantis?.... Juk 
lietuviai jau daugelyje vietų 

ežiu— bet pažvelgk, ar rasi 

nybę? Nesyki pasitaiko, kad 
lietuviai gauna ir tikrą lietuvi 
už kuningą. Bet kadą-gi dar 
nevisi musu kuningeliai nusi
kratė nuo „lenkiszku dulkiu“, 

už nosies vadžioti lenkams. 
Del paveizdos — Balti moreje 
lietuviai turėjo senyvą kn. Po- 
lujanski. Kad tas butu už 
lietuvius ėjęs, ir nebūtu pa
klausęs miatežninku kuningo, 
beje Cliowan'co, kas . buįąi at- 

tuviu. Dabar ,,pučai“ uosi 
ikiszo, ap v uoste lietuviu rei
kalus, panorėjo lietuvius su* 
maiszyti, lyg sziaudus kūlikas,

j.
- ' m ’ it&Čdr ' le-’ ’ '-V ■ •;
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Lietuvniku
1. Bažnyczia neturi tapti 

ugnaviete lenkystes tarp lietu
viu; jokiu budu lietuviai ne
turi pavelyti lenkams kisztiesi 
i savo bažnycziu rekalus, kaip 
lygiai nereikia kviesti lenkus 
ai’ lenkiuojanczius lietuvius 
už kuningus klebonus. Tada 
priimtiejie broliai, lietuvisz- 
kiejie kuningai, ves lietuvius 
i lūkestingą ateitą,1 gelbėdami 
tverti Jietuviszkąją k ai turą ir 
mokslą. Tokiame atsitikime 
kas galėtu gailetiėsi piningu 
del užlaikymo bažnycziu, ku
rios drauge pastotu ir židiniais 
mokslo, tautiszkos meile ir 
atsigimiiiio!

2. Reikia žiūrėti, idant bu
tu iszten cantis skaitlius žmo
nių, galincziu piningiszkai 
prilaikyti bažnyczią ir kunin
gą. Kada nebus persikrovi
mo mokesty mis, lengvu bus 
meilę gaivinti tarp parapijo- 
nu, ir kaip ant pieno plauks 
parapijiszkį reikalai be bar
niu, be iszmetinejimu vieni 
kitiems ir tt. 

u i

Isz tu iszlygu vaisius su
prantamas bus kožnam: no
rint ligą gydyti reikia žiūrėti, 
kad jos priežastys taptų pra- 
szalintos. Taip ir czion ne
sant priežasties del vaidu ir 
ardymo liętuviszku reikalu, 
pareis didesne sutikinę i szir- 
dis žmonių, ugters 
sol id ari szk urnas, * žmones 
trauksis i krūvą lyg bites va
karop i avyli — ir dailu bus 
lietuviams taip gyvenant. O 
dabar kada lietuviai be apsi
rokavimo griebiasi už statymo 
bažnycziu, kas nemato susi
renkant debesius ant lietuvisz- 
k u padangių Amerikoje? O 
nelaikąs bus, kada jau audra 
pareis ir iszvartys net paežius 
aržuolus. Ar negeriaus yra 
isz anksto viską gražiai ap
svarstyti ir elgtiesi taip, kaip 
blaivus protas moja?

M ede n a gan! 
graikai, mes-gi 
Visko su miera!

sakydavo 
tarkiame: r

Jei to prie
žodžio laikysimesi, nuo dau
gelio prapholeniu ir negerumu 

apsisaugosime.
Žinoma, kad ir tuose daly

kuose idant pasilikti vežese ir 
nenuklysti, rėikia apszviętimo 
ir meiles broliszkos dauginus. 
Labiausiai apszvietimas įs
tengs mus iszpainioti isz 
klampynių, i kurias isz nežinių 
patekome, o ir apsergeti nuo 
kilpų, i kurias per neapsižiū
rėjimą dar galime patekti. 
Apszvietimas gali atitaisyti 
visur ir tai, ką tamsumas nuo 
amžių iszkirinvarpojo musu 
draugijoje.

Suprantu, kad taip visam 
kam einant, neliktu nei įran
kiu, kokiais naudojasi neprie
telius, sėdamas kūkaliu tarp 
lietuviszkuju kviecziu, beje 
lenkai nesinaudotu isz lietu
viu, prilaikydami laikrasczius 
tyezia del ardymo liętuviszku 
reikalu ' (kaip kad daro kn. 
Lenarkevy ežius Szenandorio 
su ,,Saule“ Boczkausko), ar 
nešink vaty tu tverti naujus 
laikraszczius del siundymo 
vienu musu broliu ant kitu I
(kaip stengėsi'" padaryti kn. 
Gramlewicz isz Nanticoko). 
Tada žmones lietuviai ir lietu- 
vis.zkiejie kuningai turės su
tverę tikrai tautiszką bažny
czią, kaip kitos gimimes kad 
turi savas, ir nesidrąsins joks 
velnias, lyg levas, riaumoti i 
lietuviu draugiją del prisiso
tinimo' gardžiais lietuviszkais 
piningeliais, kurie lenkus no
sy k i iszgelbejo isž dideliu 
k tapatu. . . . Tada tie . lietu- 
viszkiejie piningeliai gales 
būti apversti ant savo tautos 
naudos, ažuot ką už juos szią 
dien nevienur tunka bile koks 
kūkaliu sėjikas ! Tai-gi dary- 
kiame broliai naudą del savęs 
ir savo tautos per bažnyczią, 
kada ant tos tai Į) linkę esame! 
Ale kad naudingas musu dar
bas butu, reikia szviesos ir 
meiles.... O szaltiniu, isz 
kurio tai vis teka, yra dabar 
isz dideles dalies rasztai, kū
rins ir laikykiame bei skaity- 
kiame stropiai. Toliaus gal 
jr mokslainę kur nors i kursi- 

me, ir tokiu budu patekės 
Auszros žvaigžde del nuvar
gintos lietuviu tautos tamsy
bėmis keliu szimtu metu! Tik 
dransiai visi i darbą! Bukia- 
m’e arba karszti arba szalti! 
nesą drungnus pats Kristus 
liepęs yra iszsp'jauti.

Baisus is Barzdocz lūs.
--------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

Isz lietmszku iirni Artois
Baltimore (koresp. „Vie

nybes“). JAetuoiu Mokslo 
Drau(jį/ste laike per 'Petrines 
savo menesiui susirinkimą, i 
kuri atėję buvo nemažai sąna
riu ir sziaip svecziu vyriszku 
bei inoteriszku.

Perdėti nis draugystes trum- 
poje pasznekoje nurodė ant 
sziądykszczio padėjimo lietu
viu. Kuomet Europoje, sake 
jis, maskolių vyresnybei per
sekiojant lietuvystę ir jos dva- 
siszkus apsireiszkimus, dygsta 
visur draugystes del atrėmimo 
priespaudos, ir kuomet lab
iausiai Vokietijoje/ lietuviai 
i kure ugnavietę del platinimo 
ir gaivinimo liętuviszku ? rasz- 
tu, nesigailėdami taipgi drau
gystes tverti, — tai r lietuviai 
Amerikoje, nors vai nesu i bū
dami, nevisur isz visu savo pa- 
jiegu dirba del kloties* savo 
tautos; berots ir czion jau lie
tuvyste eme stipryn eiti, bet 
už tai ir kliūty^del jos visur 
dygsta. Lenkai sziądien A- 
merikoje vėl labiaus pradėjo 
siausti priesz lietuvius. Nega
na, kad ju kuningai kisza no- 
si i lietuviu bažnytiszkus rei
kalus (k. a^Xlhowaniec Balti- 
nioreje, Lenarkewicz Szenan- 
doryje ir tt.), bet žada ir lai
kraszczius įsteigti del perse
kiojimo lietuvystes!. . . O ne 
kuri dalis musu kuningu, lab
iausiai senesniejie, eina patys 
i lenkiszkus spąstų^ ir veda 
tenlink musu tamsesnius .bro
lius. Ir „Saule“ MahanoyCi- 
tyje yra lenku gyliu: Lenarke- 
vyczius, kuningas, norėdamas 
lietuvius toliaus apgrobti, duo- j 
da „Saulei“ paslapta kasztus, 

idant ji lietuvius arzintu savo 
tarpe, girtu lenkus ir labiau
siai kuningą Lenarkevycziu, 
taip jog lietuviai nejucziomis 
butu priversti užmirszti apie 
savo neatbūtinus reikalus, vis
ką aukaudami lenkiszkam Mo
lochui. Pagailėti na, kad lie
tuviai dar nekurtose ‘ vietose 
miegti arba lenkiszkus sapnus 
sapnuoja, k. a. Waterburyje, 
kur rengia musu broilai lizdą 
del perėjimo lenku d vases, 
taisydami vietą del kn. Klo- 
novskio, arba.lietuviai aplin- 
kese Pittsburgo, Czikagoje ir 
tt., kurie dar isz didesnes da
lies Lenkijai tebebernauja, su 
skriauda savo tėvynės Lietu
vos. Žodžiu sakant, Ameri
koje ausztant naujai gadynei 
del musu tautos, renkasi juodi 
debesiai ant lietuvystes apre- 
ges (horizonto), del kuriu pra- 
blaszkymo reikia daug pajie- 
gu, o labiausiai mokslo. Tei
sybe, „Vienybe“ dirba szią
dien kiek pajiegdama del labo 
musu tautos, bet užtai ir ren
giami yra smūgiai del jos • ir 
del jos vadovu; musu „L. M. 
Draugyste“ jau perejo per 
ugni, pakurtą -- teisybe — ne 
per svetimžiamieczius, bet per 
muSu lietuviszkus „gudragal
vius“ ir „abi ratelius“, ir dabar 
bene įstengs nors szapeli pri
dėti prie budavones lietuvisz- 
kos kultūros. Vienok reiktu, 
idant lietuviai visotinai imtųsi 
i darbą valandoje, kada paė
jus didyn eina ir kada neprie
teliai lietuvystes, riaumodami. 
aplinkui, nasrus iszžiodina aut 
praryji mo musu su duszia ir 
kaulu. Tai-gi kelkiamesi isz 
miego! apsiszarvokiame gin
klais mokslo visi! drąsiai trau
kiame i musziavietę priesz at
virus ir pasalus lietuvystes ne
prietelius! —

Potam tape gromatos, i 
draugystę atsiustos perskai
tytos. St. Maczinskas isz 
Shenandoah atsiuntė $l.oo i 
draugystę su laiszku, kur tarp 
kitko sako: „Jau seniai trosz- 
kati ir asz pridėti savo kelis



119 VV. Water Str Milwaukee, Wis.

Ai’ yra geriauses.
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; 1 szalto alaus, vis

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

Pirkit ti kietus ant Chicago North- 
Kri važiuoti i 
i tą kelionę

Liepos. Tegul 
Neužsimirszkite

Milaiicko Kreme parsiduoda szip- 
kortes ant geriausiu ir drucziausiu o i
akrutu pigiau ne kaip kitur.
‘ ___ _

szau man duoti žinę po adre-, 
su: Motiejus Damauskas 94 
Tustin st. Pittsburgh Pa.*

Jersey City : J. Raszkauckas.
Chicago, Ii.l.: ’ JJartlomieju

„VIENYBE LIETUVIUKU”
Ir siųst pinigus už ję, tegul 

eina pas:
Baltimore, M. 1). : Kazimiera

Jonas Patrzykowski 
„Kosciuszko Hotel”

Užpraszau brolius lietuvius neuž- 
mirszti užeiti pas manę. Rasite pas 

v ylas manę meilingą priėmimą. Vynai, 
likieriai, alus, cigarai i,r užkandžiai 
visada pas manę kuo no gerinusi.
U S. Canal Str., WILKES-BARRE, 
1’rloBZ ik V. geleZinkehlvnrl.

Salu-XiEis .
Lietuviai eikite pas savą, t.aikąu 

salimą, kuriame gaubite, iszsigerti 
visokiu gerymu užsirii- 

Kas isZ ky8’t® Skanu cigarą.
Pranas Pakolka,

ASHLISY. PA.

Del lankancziu

Vienybe

Paskutinėse dienose gaunameMmig gromatu, duodancziu 
mums žinę, kad^ daugumas rėngįasiSkį pirkimo žiames i

skatikus del pakėlimo nors 
kiek lietuviszkos raszliavos 
tokiu kudu ir mokslo tarpe 
tamsiu minusu vienžiamiecziu, 

' bet padėjimas reikalu nepri- 
leide manę būti nors sziek — 
tiek naudingu musu tėvynei 
net iki sziuolaik. Žinoma su 
džiaugsmu lietuviai priėmė tą 
broli i sąnarystą. K n. Burba 
isz Plymouth toki raszini pri
siuntė: „I Liet. M. Dr. susi
rinkimą. Meili ugi* broliai Lie
tuviai? Norecziau ir asz bent 
syki pribūti i justi susirinki
mą, idant su jumis broliszkai 
paszneketi apie vargus musu 
brangios tėvynės, bet, tureda 
mas pildyti savo pareigas dva- 
siszkas szventomis dienomis, 
negaliu savo1 norui užganą 
padaryti. —'Musu draugyste 
gana daug pikto nukentejo. 
Lietuviu neiszmaneliai ją gana 
piemeniszkai peikė ir arde, 
vienok ji nepakriko, bet juo 
tolyn juo didyn auga. Todėl 
nesibailaudami lietuvystes ne- 
prieteliuyžengkiame toliaus, o 
Vieszpats Dievas palaimins 
musu tautiszkus darbus ir Lie
tuvos ateiteje turėsime amžiną 
garbę nuo naujos gadynes bro
liu už žygius praplatinime ap- 
szvaistos, spausdinant lietu- 
viszkas moksliszkas kningas. 
Lai gyvuoja mus Lietuva! 
Dar vaikai jos nepražuvo.
Keikia mokslo, apszvietinio, 
Laukiant gero sav likimo! 
Tegul szirdys meile dega 
Ir draugysten brolius sega! 
Priesziu norai turės nykti ' 
Ir ant apjifokos paliktine 
Lai gyvuoja mus Lietuva!
Mes vaikai jos nepražuvo™.

Kun. A. Burba.“
Martynas Jankus isz Bitėnų 

Prusnose, pranesze, jog priė
męs 123.71 markius ant spau
dos dalyku, ir taip-gi.kad vei
kiai jau du - trys arkuszai busę 
gatavi musu kningos: „Kasžtai 
h\Kasztininkai“ etc. Drau
gyste neseniai p. Jankui pa
siuntė velyjimą, kad Zimano 
Daukanto paveikslą’ nuimdin- 
tu ir padarydintu kliszijas,

taii> kad minėtoje kningoje 
patilptu abrozas to musu stro
paus Lietuvos mylėtojo, drau
ge su abrozais kitu .’Lietuvos 
darbininku, kokius galima yra 
tuomi sykiu gauti i savo ran
kas (k. ą. Sauerveino, Viszte- 
liaucko, Basanavycziaus ir tt). 
Žinoma, kad draugyste ap
dengs kasztus isz to”pasidariu
sius. , '

Kotam sąnariai ženge- prie 
užmokesties. Sunkiam dabar 
darbimecziui czion esant, sue* 
jo tiktai $112.oo, taip kad yžde, 
atrokavus mažus kasztus, da
bar yra $63.26. Kotam tape 
inesztas balsas del • pagelbėji
mo spaudos Žodyno kn. Mie
žinio, del kurio yra x apgarsin
ta subskripmja ,,Varpe“ N*o 5. 
Sąnariai tame reikale nutarė 
tuomi tarpu siusti $15.oo ant 
ranku p. Szerno, neatsikalbe 
darni toliaus gelbėti, jeigų..bus 53 'JO’.
reikalas ir jeigu pajiegos drau
gystes isz nes z.

Buvo, taip-gi užmanyta pik
niką padaryti del naudos 
draugystes, bet tas dalykas ta
pe atidėtas ant ateites del tam 
tikrų priežascziu. i

Subuvę sąnariai ir syecziai 
iki po 9 valandai vakare sve
tainėje, iszsisk irstė, palaimos 
prisivelydami darbuose del lie
tuvystes ir apszvietimo savo 
tąutos.

M

i Pajieszkojimai.
I Kajieszkau savo paczios, 
kuri iszbego 27 d. Birželio m. 
su prielaidiniu Augustu Bari- 
nu, apvogusi manę ir prida
riusi daug skolų. Tas T-----
paeina isz Laipalango,\ Seinų 
pav., yra 6 pėdu augsztas, 
plaukai juosvi, akys mėlynos, 
balto veido, nosis ilga, barzdą 
ir usus skuta, 24 metu senu
mo. O toji mano mieloji ne
prietelius senumo 30 metu, 
ūgio vidutinio, plaukai gelsvi 
akys mėlynos, ve 
drapanose rusvose, 
broliu žinotu, kur toji nelabo 
ji pora randasi, meilingai pra 16127 Main

gul kožnas dar priesz 4 d. Liepos m. mums paraszDpUvad tik
rai pribus, idant mes žinotumėme kiek vežimu nikes nuo sto
tos iki kolionijai užsteliuoti.

Visi turi pasistengti iszvažiuoti isz namu taip, kad galėtu ' 
būti Milwaukee 3 d. Liepos, vakare; tą pati vakarą galesisz- 
važiuoti i Green1 Bay.
Western Kail road tiesiog i G roe 
kol ion i ją, o negali ant 4 d. Lie] 
atlikti vėliaus, kadągi bu ^ekskursijos už pigias aprėkiąs 5, 6 
7 ir 8 Liepos m. Tikimai bus geri iki 19 
kožnas duoda žinę apie savo at .važiavimą, 
lytdangczius pasiimti, kadągi tie reikalingi bus kaip nuo sau
les taip ir lytaus. 1

Kas pareikalaus laikraszrzio 
Vienybes Lietuvniku 

O ne atsius pinigu norint už 
pusę metu, Ims vienas nu meras 
nusiustas ant pažiūros, o (lan
giaus ne; tas dalykas yra rei
kalingas del pared ko.

Grano Rapids Mieli. Matijosziu 
Bagdonawicze. 6

Maga no y city.: Juozas Milauc- 
ka.£.

Maiianoy Plank/ Pa,: 1. Czera- 
kawicze. *

Nanticoke, Pa.: Tamosziu Bnt- 
kewicze. ( •

Pittston, Pa,.: And. Toplųszi.
Shenandoah, Pa.: KazimioriiP Ra-< 

dzewicziu.
Shenandoah, Pa.: Joną Bobina.
Waterburio, Uonyf'J. Danisewiezo.
Scranton, I’a.: Bajorajti.

# Wilkes — Rarre, Pa.: J. Cz.ornika.
Pittsburg, Pa.: Winconta Kudžiu;

.. .........*... ■■ u i -jur~-iL~i—

Kas reikalaujate piningu siustie i 
užmarę tiesiog i namus, dasižinokit 
pirmais MILAŲCKĄ.
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DIEVAITIS
Apysaka, pagirta ant konkurso „Kurjer 

Warszawski‘o“
, Mares lladbevyczuites.

(i>a)
— Jau Kaune norėjo sudėti rokundas — nusijuokė — 

vos priprasziau, idant dar koki laiką pasiliktu. Žiūrėk, koks 
tai puikus dvaras. Gal tai Pasvite?

— Gali būti, nes .užvažiuojama dar anti blogesnio szoni- 
nio keld. Tai primena man musu puszcziaspriesz du szimtu 
metu. Pirmu tavo darbu turi būti plentai. j ,

Toje valandoje lakojus su važnyęzia atsięfryžbqiriesz jau
nąją ponę.ir pakylėjo kepures.

— Pasvite! — isztare su paguodone.
Mergina atsistojo vežime, džiaugsminga, užkaitusi,, suju

dinta. Smarkus atsikvepys pravėrė rausvas lupas, vakarinis 
vejalis isztarsze tamsius plaukus, akys žibėjo auksinėmis ži- 
birksztemis. Visa drebėjo.

Placziai atverti vartai buvo apkaiszyti žalomis szakomis 
medžiu, kiemas kupinas kaimo žmonių, prieszakyje stovėjo 
visa tarnysta szventadieniszkai apsidabinusi ir senasis uktve- 
rys Saugartas, kuris dar jos diedą paminė, laike ant auksuo
tos torielkos kepalą rugines duonos ir druską.

Vežimas sustojo, Mynia sujudo it banga. Aszaros pa
sirode merginos akyse, pirmą kart nustojo savyje tvirtumo, i mynios ant kiemo ir jaunąją porą, pamažu ateinanezią prie- 
Saugartas prisiartino prie vežimo, nudengė sa\ o žilą galvą, | gzais. 6

suspaudė isz vises szirdies.
Senis isz galvos iszejo, tori ei ką su duona padavė Morkui, 

o pats, kaip ilgas, puolė jai prie kojų; mynia sujudo ir pra
dėjo spaustieji apie ją. Kur ten paszalyje atsirado kaimisz- 
ka kapelija, juokėsi ir verke isz džiaugsmo visi, bueziavo jai 
rankas, norėjo neszti ją namon, iki gajausiai j^ai sylos neiszte- 
ko — apsidairė jieszkodama Morkaus.

Tas suprato, praszneko kelis žodžius, ir ant tu pėdu my
nia persiskyrė i dvi dali, padariusi jai viduryje taką i namą.
Pakiszo ranką po pažaste milžino ir ėjo tuomi taku pamažu 
tarp'laimingu žmonių.

Pusiaukelėj e atsiminė Czertvanas apie Marvitzą ir pa- 
jįeszkojo jo akimis. Amerikietis pabėgo nuo žmonių. Jo 
nervai, mėgstanti atvangu m ą, pasislėpė po prieglobstingais 
sparnais namo. Norėjo i vidų ieiti, ale ant slenksezio susiti
ko su kureziu Filenionu, kuris, szty v as, savo nuaomzineje libe- 
rijoje, laike ant pogalvelo nasztą raktu ir urėdą szambelano
pilde visiszkai ruseziai. 1 namą tą, kuri dvideszimts metu 
sergėjo, turėjo įleisti dukteijfir paveldėję — pirm jos nieką...

- Atidaryk, ponui! — suriko jam kas-žin kas i paezią 
ausi griausmingu balsu. Pasiraivė, tarytum ji kas ant smer- 

Ainio grieko butu prikalbinėjęs.
— Ponas užrakino iszeidamas ir pasakė — atidarysi tikt 

Orvydams! — iszsiverže isz bedantes burnos, su geležinia atkak
lybe ir pridūrė del didesnes tvirtybes — ir Czertvanas taip 
pat sake! Atidarys panaite, tegul svetimasis palaukia.

Marvitzas sudėjo rankas ant krutinės ir lauke, apžiurę- 
i damas žingeidžiai sodiecziu parėdus, tarnu liberiją, judėjimą

— Tokios giedros nemato dar niekad ant veido Irenos. 
Rodėsi augsztesne, patogesne ir neapsakomai laimingesne.

— Norecziau, idant mano tėvas ją tokią pamatytu! Tai 
butu džiaugsmo! pamislyjo, nusiszypsodamas gardžiai.

Tilemonas ženge keletą žingsniu prieszakin. Paraudona
vo.jam nosis ir sužibirkszcziavo akys, susilaukė Orvydu.

— Tarnas dar tamstos diedo! — pranesze Morkus — pra- 
szad padaryti jam džiaugsmą — savomis rankomis atrakyti 
duris savo namo!

Paėmė raktus. Spyna sužvangėjo, Morkus atvėrė duris.
— Duok, Dieve, del tamstos sename tėvu name ju dory

bes ir laimę! — isztare nulenkdamas galvą.
— Na, o dabar jau valna man ieiti, seni? paklausė Mar

vitzas tarnaujanezios mumijos, žinoma, negaudamas jokio at
sakymo.

— Veltuo klausinėti! — pasakė Morkus — jis nieko ne
girdi. \

— Tu czion, Clarke, eik szian! —-paszauke Irena.
Gerai, kad teikeisi atsiminti, jogei asz esu ant svieto.

— Dovanok man, asz taip sujudinta ir užimta! Tamsta 
Czertvan, asz norecziau pavytoti tuos žmones!

— Žinojau apie tai! Turi patiektus valgius ir gerymus! 
Tamsta pamislyk apie savę ir atilsi.

— O, dekavoju tamstai, kad ten atsiradai. Mislyjau nu
mirti isz gailesties, jogei svetima, taip manę sujudino toji re- 
<rykla! O, kaip esmi laiminga ir dėkinga tamstai.

— Ijž ką man, atlikau savo pareigą!
— Europos oras stybukliugai ant tavęs veikia, Iry! —

nusilenkė žiamai.
Irena prasi trauke ir iszszoko isz vežimo. Nusiminimas 

szvysterejo jos akyse. Žvilgterėjo ant mynios, kuri ją svei
kino, priiminėjo visa szirdžia i namą prates iu, o ji nesupran
ta j u žodžiu ir nei atsakyti jiems negali.

_ —- Negalų jiems pasakyti, kaip esu dėkinga, kaip jiems 
gerai velyju!. . —isztare gailestingai, klausydama kalbėsi 
senojo uktverio.

Tuomi tarpu kas atsistojo užpakalyje, atsigrinžo. Mil - , 
žiniszka pastovą Morkaus kaip isz žiames iszdygo. Stovėjo 
taipos-gi be kepures, szventadieniąi apsirėdęs, tarytum roktio- į 
damas savę tarnu ir sveikino gilu paklonu.

Atsikvoszejo pamaeziusi pažystamą, padavė jam ranką ir 
pritraukė prie savęs. . ,

- Lai tamsta jiems padekavoja už manę! Labai szirdin ‘I 
gai! Praszau pasakyti, jogei niekad neužmirsziu szito pasiti
kimo.

Pakele savo aiszku balsą. Mynia klausi*, paskui atsake 
sumaiszytu abelnu sziikesiu! >

—I- Ką jie sako? — paklausė.
— Praszo, idant tamsta ant visados pasiliktumei tarp sa-! 

vuju. ....... .. i
-— Pasiliksiu, pasiliksiu! Pasakyk jiems!
Senasis Saugartas ženge-žingsni prieszakin ir atsiliept*:
— Ponaiti, prašiau panaitei pasakyti, kad mus ji mylėtu 

taip, kaip jos tėvai mylėjo, kad ant ju p’aveizdos elgtųsi.
Morkus paaiszkino tą sznoką.* Su aszaromis pažiurėjo, 

nnt senojo tarno, ir nojutomis užsikabino jam ant kaklo ir
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Vienybe

veikiausiai

an t

paklausė .szypso-

tijos. . *.

• t ’

paklausė*
f

To

regimai.
, visi 

nemokiu-

ir linksmybes. 
Sznekuczia- 

kelo, 
nuėjo

dėlto ir nežingeidi. Vainoje valandoje, 
atmink man idant ją tau papasakoti!

Priesz norą nusijuokė.
— Na, padekim, jau nusiblaiviau! Papasakok savo paša-

prisi-
Kada

ena nieko -ne- 
e

— Tikrai kvięczia ant puotos! — isztare Marvitz, kel
damasis — einam, Iry, norecziau paragauti tosios duonos, ku
rią man Kaune prižadėjai/: Czertvano neverta laukti. Spren
džiant pagal jo iszsiskubinimą -tai toji pasenejusioji naszle 
turi pas ji i patingą malonę.

-- Ir asz tai]) mislyju — patvirtino susiraukdama — Ne
girdėjai nieko apie ją Kaune nuo advokato?

- MĮslyjau, kad tu iszgausi visas paslaptis- nuo sužie
duotines jo brolo. Ar temyji, kokios dailos czion moterys! 
Toji Jazviglute labai man patinka! Kad ne keliai, tiltai ir 
betvarke, neturecziau nieko tavo tėvynei del užmetinejimo!

Amerikietis atsisėdo, užsidegė cigarą ir, glostydamas sa
vo pavaritus, trauke:

— Karalus. Horaldas d?l iszmeginimd teisingumo |savo 
pavaldiniu pakelėje ant medžio pakorė auksini diržą. T 
trijų metu pravažiuodamas rado ji ant tos paczios szakos.

— Ir tai viskas! Prie ko tai taikini? į 
damasi. *

— Tu, Iry, esi labai iszmintingi ir praktiszka, bet turi 
vieną klaidą: nemėgsti palengvo protavymo!'Kiekviena teisy
be reikalauja paveizdos. Taįkosi man pasaka prie to, jogei 
sudyjant pagal szitą namą, czlonykszcziai žmones turi būti 
paeina isz Anglijos, isz pavaldiniu Horaldo! Kąl Ar netiesa? 
Toji senoji mumija gal dar ir pamena pasakiszkąji diržą.

Parode ant Filemono, kuris pasirodė ant slenkscžio ir gra
biniu balsu pranesze apie pietus.

— Apie ateitę, mano niielas. Pamislyk tik, ką veiksi
me, kada Czertva-nas atsitrauks. O padarys tai]) be abejones!

— Padvigubink jam algą! Kiek iimi ant metu? O J v c
— Nežinau. Turi savo dvarą, per prievartą .czion dirbo.

1 — Paimk vokieti agrbnomą.
— Czion juk vokiecziu labai nekenczia.
— Sunkus dalykas! /Mokinkiijhnesi kuomi 

kalbos, o tuomi tarpu atsidekie ant tarnystos. 'J 
tvanas parodys tau isztikimus. , ' t

i Valgė tyloje ilgą valandą, Gajausiai mergina pakratė
i . 1 1 / ’ ’

užtėmyje Marvitz, palengva iszsinerdamas isz ploszcziaus ir 
atiduodamas ji Filemonui. Ten, pas mus, buvai visados drū
ta, sveika ir atvangi!

O, kokie navatni rakandai! 7
— Berots! rfąszau man manot namą parodyti, tamsta

Czertvan. . v
J® ?

— Ponuti — atsiliepe Filimomis, kuris turėjo būti iszti- 
kimu — tikką atvažiavo pas tamstą bernas isz- Jiirgiszkiu. 
Senoji pone serga, panaite labai praszo tamstą!

Morkus regimai nusiminė. Sustojo, pasimislyjo valan
dą ir atsigryžo prie savo jaunosios pones.

— Turiu iszvažiuoti ant poros adynu. Tamsta man do
vanosi.’ * Ligone manęs reikalauja.

Ji žvilgterėjo tardaneziai, nekantanta.
— Ar tai kas serga isz tamstos naniiszkiu? -
— Ne, tamsta! ’
-— Ką jis atsake, tas senis?
-r- Pasvites kaimynka, pasenejusi naszle, apsirgo. Sžau-

> kia manę.
— Lai tamsta greit sugryžta. Asz czion

galėsiu pradėti. Lauksiu ant pietų.
-- De kavoj u, galu ilgiaus užtrukti. Gal 

nakties. - .
— Ak, kokis tamsta labdarys! \
— Ar ten tik viena senoji naszle gyvena? Niekas dau- 

giaus? paklausė Marvitz neisztikimai.
Morkus nieko neatsake, pasikloniojo ir atsitraukė. , Ant 

kiemo grieže muzyke, gauja rpuotavojo linksmini. Atėjūnai 
vąiksztinejo po namą, pilni nuostebos.

P6r dvideszimti metu nebuvo uktveriu, o iszrode viskas, 
lyg vakar jie butu iszvažiavę. Rūpestinga ir‘ prietelinga 
ranka matyt budėjo czionai.

Marvitz sustojo gajausiai, pabaigęs apžiūrą:
— Ar žinai, Iry, pasaką apie karai u Iloraldą — praš

neko.
— Duok man pakaju su savo pasakomis? — isztare ne

kantriai.. > V‘ / ’
— Nenori paklausyti? Gailu! Teisybe, kad esi szirdi, 

kada nusiblaivysi,

Iszlepino manę tavo tėvas! Fe,! Geda man. kAtjiesz- 
kojau tėvynę ir turtą, ir vietoje paguodos, silpstu ant d vases. 
Turi teisybę! Per menesi turiu iszmokti kalbą, o tuomi tarpu 
reikia pakęsti. Tu manę neapleisi tuojaus?

— Pasiliksiu, kiek tik norėsi. Gal dar galima bus Czėr- 
tvaną sulaikyti! Nenori pažiūrėti ant szokiu?
navatni! ;

Atsisėdo prie tango ir ilgai žiurėjo ant besilinksminan- 
cziosio.s mynios. „

Vakaras artinosi, linksmybes žmonių pradėjo nutilti, ga
lausiai prasidėjo kas žin kokie sznabždejimaisi paslaptingi, vi
si pažiūrėdavo i langą, ant jaunos pbnes, dare i rodą 
Paskui regykla persimainė. Muzyke iszejo i prieszaki 
nuėmė kepures nuo gaivu ,ir szimtu gerki u užsiioke 
tą kiemiszką dainą.

Pabaigę dainą, visi pasikloniojo ir nutraukė^rie vartų 
Myzyke grieže be paloves, eidami dainavo ir ilgai buvo gir 
dėti balsus.
. i Irena iszsikiszusi isz lango godžiai gaude atgarsius dai 
nbs. - ‘1 ' (

- . , ” J. ■ ■■ . .>
, —-. Kokie prasti, o vienok saldus!

Ant kiemo tarnai vale pėdsakus puotos i 
Keletas augsztesniuju tarnu susėdo ant gonku. I 
.vosi sav isztyko, rūkydami pypkius ir žiūrėdami ant 
Pavargęs Marvitz pirsztais susisznekejb s-u•Filemonu ir 
gulti. ‘ .O I į

Po visu įspūdžiu Irena nenorėjo miego. Sėdėjo, 
klausydama, kaip vejalis szlamszczia szakose medžiu, 
ji supras tą szali ir žmones, kada pajus esanti ukese L
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Naudyhga žinie

liintorije isz lajko
„ sort.

imu isz oze-
\„

iXjko piw-
iVeoklecikina'95 cl.

M. MOCK I EjV l< 'ZE, pargabeno iez užmarės 
wyaokhi Idettiwyazkii knign, kajpo taj: llieto- 
lycznit, l> «jkinln, Mokulyszku, mi gražiomatlaj- 
n ■iiuins <> ir mi n/,ventajn akajtimaja, Malda-kni- 
gitt, b parduoda auwysaj už maža prekia. Kas 
noryt žinot knigu v ardus ir ju prekia, raazlkit 
gromata ir indekit markia už du centus, ant tokio 
adriso: /

J/ucZvLV,
Detroit Mieli

Karūnos su patronu (Iraugistes 
Juostos

Ženklaj ant krutinės (szar-

Kwietkos
Paikos del marszoi

MILA UUKO KROMMS 'val
gomu tavom ir visokiu naminiu dai 
ktu randasi1 ant

No 108 ('enter st. Shenandoah

.Jėzau mano atpirl 
Kalinio, J )iewiszki 
1 )je\vas mano ir w

210 East Market Str.
WILKES-BARRE PA./

JC©-Tenaj galima 
gaut ka no gereusiu 
ir szwieieusiu taworu 
walgomu ir kitonisz- 
ku dajktu.

wylnoniu 
audekliniu

W. Slominskiene 
679 Milwaukee Ave.

Chicago, III
Paduodu del žines wysu lietu 
wvsz.ku Draugistiu kad mano krau

„ 040

in t

ka nopigause. Apsteluotus dajktus 
tejsingaj padarau iriszgerauso tawo- 
ro. Per septiniolika metu tuo tikta j 
esu užsyemus ir wysos draugistes dėt 
kuriu dyrbau wysokius dajktus mano 
darbo ne pejke.

W. Slominskiene, 
679 • Milwaukee Avenue

Ixureme del zobowos atejgiu 
randasy .By lard as ir Wargonaj 
ant kuriu grajina ticze pasam* 
dity muzykantaj.’

Del to kas noryte pralejst links- 
aus Alans,

Ot) c

J Įaugi be wysokiu abroad u 
su maldelėm po penkis centus.

Kningos
Lot 'N<)8 s PA U S TU I ’N S.

1. ) IIistorljt* gražios Katrukos ir jos šoki atey.
tykimaj ,, ,, ,, ,, ,, 10 et.

2. ) SiimvHzynias arba bajmo tory ^dydelee akis
Tykra tdjsybe isz Stivalkti gnberniji s 15 et

3. ) Konstytucyje del darbininku
4. ) .Jhstorije apie

i,aus isz Neapblo ir apie I
5. ) Užėystanavik ant to geroj
ii.) Atsytikimaj ant žiames ir vandenio
7.) Du ppjkus apraszymaj apie nedorybę 

ir piktĄ angynimą vnjkti ,,
K.) I’njkns apraszymas apie Lietusi)
it.) Namelis pnstelniko paraszytas 

Lietuvnikii ,, ’ ,, ,, ‘ ,,
10. ) Apieka Dievo ,, ,, ,,
11. ) SenovfH apraR/.ymas apie Duktery

Karejvio ,, ,, ,, ,,
12. ) Juozapai Konimjzevskls arba kankinimas

Cnijotu po vai ižp'jkaskolaiiH ,, 50ct.
13. ) Kalendorine su pasakpniH ir dajnoms 25 et.
11.) Szviesa Dievo ,, ,,
15.) Rinalda Rinaldinaa ,\ 
Ui.) Dajnos isz vyeur eurlnkloi
17. ) Nedorybes Rymo ciesoriii

ponavojimo Nerono ,,
18. ) I’njkns apraszymaj tikru atsytil

hu vajuos 18113 met u ,, ,,
lit.) \\ ilaiir Korynna historijė isz 

klojimo Bažnyczioa
20. ) Historije isz lajko F'rancuzk'oa vajnos Afri

koj ,, ,, ,, ,, \30 < t.
21. ) l’ravadnikas angelskos kalbos peabdar.. $1,<M)

o abdarytas ,, ,, y $1)25.
22. ) Jurgis SiHoslavskis .. ,, ,, 80 eL
23. ) Boleslavas arba antru dalis Uenoweloa 30 et.

petneszu
vyeoklti dajktu kokiu tik žmoguj prirejke.

pgf- Gaupyte pas—

Chas. CASPER & Son
103 NORTHAMPTON Sti

35. ) G irt i be ,,, 10 et.
36. ) APLAĮNKIMAS SS.

S A K1 t A M E N T()... A. i .... o25 c.
37. ) 1 žguldimas L1TAN 1 OS

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

NlTOJAUS su puike maldele ,o5 c.

St. Ramanaucka
Luzerne Borough, P

I 27 ) Prisygatawojimas 
smerties ,,

28. ) Draugi
imi dusziu

29. ) Giwenimaj szwi
ant.wisu metu kežuos dienos pir
ma dalis 80 et., Antra dalis 80 
pirma dalis

inksmi skajtimaj............. .
21.) KALENDORIUS

1889 meto ,, „ „ „
£2.] KALENDORIUS

1890 metu ,, ,,
23.) Tulmuda židu

Knigos pargabentos 
isz užmarės, o )<uros 
randasy krautu wej e 
knigu Juozapo Pauk- 
SZCZio, PLYMOUTH, PA.,

1. ) AUKSO Al.TORUS, arba 
SZALTINIS dangiszku skarbu 
nuo $2,25 et. iki $5,50 et.

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

3. ) 'foke jau kn. pratesniu
apdaru...................... .. . J. • •1'^. c-

DYDELYS KROMAS!

“Furnishing Goods”

nuspa- 
„ 25, et
nedikto

.. o40,c 
ant

ant auksztibes pujkej ajnlarita 
siukabute......... .....  . ............. $j

5. ) 'Poke jau su prastesniu
apdaru....................................... $ 1

6. ) SZALT1NIS DIE- 
WISZKOS loskbs arba wydu- 
tinis AUKSO ALTORUS 
pujkej apdarita su kiibutd $1, 50

8.) Pradže mokslo arba 
Elementorius bei u
gražejs skajtimajs t i Ijc t a j už. . o2jj t 

’ 9.) ‘HISTORIJE SENO ir
Naujo ižstatimo su abrozeleiš o25 <

10.) historije seno įstatymo o50 i
1 1.) 150 PŠALMU DOVY!

DO karalaus pawytlalo kantyez- 
ku ir tejp dydeles........... . . . . o75 '

12. ) MENUO Szwoncxiausios
13. ) Pokilis

Marijos Panos

SZTORNIKAJ
Jago rejkalaujete in sawo 

KRAUTUWE (KBOMA) 
daj ktu in sztoratada pirkite pas

Williamson^ ir

Sa,l-CLXxa,s.
Alus, viso.kie gerymai ir geriausi 

Cigarai. Parduodu taipogi laiva
kortes (szifkortes) ant visokiu laivu 
ir siuneziu piningus i visas dalis 
svieto kuo pigiausiai.

ZLdE. SZliiYias,
17 n North Ala i n Str.^ 

riTT^l'OS, 1>A.

niu sz wen tin,laba j naudinga 
knigele....................................

15.) GIWENIMAS SZW
MARYJOS P..;............. o30

16i) WADOWAS in Daugu.
17. ) Stebuklai Dievo Sz'v. Si

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

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

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

20. ) PALANGES JUZE,-

,, 80 ctį 
Chris-1

25 et.
31 1 Garsas ape bajsibe Die- 

\vo sūdo ,, ,, 50 bt.

Szidlawos su inahlele............... o5 c
‘ •10.) PAWEJKSLAS SZ. 1 
MAR\’JOS su maldele

Kas nary te turėt pujkius parėdus 
° P)T>° Pr(^kia, tejposgi norėdami

Szipkortes iszpirkt, arba 
’n’rTs nusiunst iii Euro- 

jr jn kitas dalys swieto, 
atsyszaukite pas:

Jona Mieldaži 
Shenandoah, Pa.,



• 'i vienybe

mmijksztis
Lankjszkas

Cziene Szipkorcziu

anie

.$19.00

.$22.50
$24.00
$20.00
$19.00
$21.00

maskoliszkus

Isz LlVEftl’OOL, 
Isz Hamburg, 
Ant gerausu

Henry Leeš
JZGZW A7r., r

E u r o p a. 
................... $2().()0 
................... $22:00 
................... $22.00

į£į$rPrusyszkajs gereusejs akrotąjs.,Sun 
oze pynigus in wysas szalis swieto, o tej 
pos-gi ir iszmajno kajpo 
prusiszkus, austryjokiszkus, Franeuzysz 

kus ir 1.1.

Į Glasgow, Queenstown, Belfast, London 
Amsterdam, Rotterdam, Havre or Bremen 
akrotu isz Bremen in New yorka. 

no in New yorka..................................
Isz Antwerpo in Philadelpihe.........................   .-
Isz Bremo in Baltimore......... ............... ..

Amer y kos 
Yorko in Bremen.♦.........
kDELi’inos in Hamburgą

Isz New Yorko in Antwerp a ...
Isz Baltimore .4* in Brema..........
Isz iVezo Yorko in TAoerpopl^ Glasgow^ .Belfast London.» . .$19.00

Turi wysokiu gatunku MYKTU dydele krautu we, tejpo- 
sgi mesu wysokiu Kumpiu, Deszrelu rukitu, Cukraus, Kawos, 
Arbatos ir wysk<» ko tik gera gaspadine rejkalauje, tejsynga 
woga irkapigiause parduoda. Tejposgi wysokiu cejkiu Zie- 
goriu ir ziegorelu ir wysko, ko tik rejkalaujesy.

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

1,40 et. 
arz ežy Ii zbičr 

naboženstw dla clirzešeian i 
katolik6w. ....... 1.30 et.
4. ) Oltarzyk ezyli zbior nabo-
zeiistwa dla mlodziežy katolic- 
kiej................................f 70 et.'
5. ) Wyborek nabožeiistwa dla
miodziežy katolickiej. . 50 et. 
(’>.) Maly zloty oltarzyk dla 
pobožnych dzieei katoliekieli 
...........................:............. 45 et.

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

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

• Geri maininei czebatai už
Pora dailu szventadieniniu czebatu
Czeverykai po ? 125,

Vienu žodžiu sakant, visas ta voras gera.4 
o prekios tai pigesnius kaip kituose krornuose

Ateikite
mero.

Lankiszkos knigos 
maldų, pargabentos 
isz užmarės.
1. ) Westchnienie duszypobo- 
žnej. zbior nabozeiistw i pieš- 
ni z przydanicm Drogi krzyžo? 
wej,.Gorzkich žali i psa|m6w

..;......... 1,50 et.
2. ) Glos synogarliey, na pusty • 
ni šwiata tego jęcząeej, t. j na- 
božne duszy elirzešeiaiiskiejroz-

J^grTralima tejpoš-gl pas mane gautie pirkt szipkorcziu an 
pujkeusiu ir grejezeusiu akrotu. Pabandikįte pyrma atejti 
pas mane pakolej ejsyte pas koki amerykoml

Charles Radziewieziu,

150, 175, ir. 200.
ir galimas patikt kožnam 

mos kaip kituose kremuose, visam mieste.
parnegykite, o busite kantanti, tiktai ne pamyrszkitė nh

Liatawysikas ir Lsakisshs'
L O 1VE

(GROGERYS)

duoda Szipkortes ing 
greieziausiu ii

leipo 
vysas' dalis r svieto, ant

' ' -JKdWs'- ’ drueziausiu AKUOTU.
-Jjfelįy Iszmaino visokius piningus o ir nU- 

siuneze *ing uzmare tiesiok in namus 
greit ir pigu i.

Tom. Butkiewicziu.



Lietuvniku

Serialises
ikrotu ir in wys 

NAMUS.
už kuruos duoda procento ^3,00 už

jBELTXlALieT’inLTS
WILKES — B ARRE, 1 y . ■

Ižduoda szif kortos an
dalis EUROPOS. Suncze pynigus tiesog in
Galima pas ji pasydet pynigus 

szimta aut metu.
Llotuwyezkaj, Lonkiszkaj ir Ungarekaj gali ėnsyezneket, l>a prilaiko tam tikrus žmonis.

Ne užmirszkite ipacz tie ka giwenate arti to miesto.

Wilkes-Barre Deposit Savings BANK
I I iii BU. IIi iw—wwwwH"»ui«iiwii>i i     »n» n —■ iiwiiii i iimi.|Mii w—■

Tuozapo Paulrszczic 
001. Dvi Kraut.lives

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

ith’e ir Edwarsville, Pa.

Wilkes-Barre

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

geriausia užeiga ir gražiausiavieta visame miestu VVilkes-Barriu.

Simonas Scharlin 
abrykantas

Del wuostiino (žaživvoimo.) Pamegikit 
wiena karta pirkt nog jo, taj potam 
niekur kitur ne jeszkesyt.
110 Division Sir. Neto York.

AGENTAS no siuvamu

- - - - - - - - -  Maszynu ———
O tejpus-gl už KRekurawojo NAMUS ir wynoklue 

DAJ KTL’S no ugnies

GED. mill, Įgulta.
MAIN Str.' Plymouth,P

UŽEJGA gercuse del Lietu 
wniku pas

Juozą Zablacka
MAHANOY CITY - PA

Randasy gera ARIELKA,
ALUS ir wy.soki Likierei, <

nit

UZEJGA

KINGSTON

Arielku wysokiu,
Alaus gardaus.

Wino wyšokio,
Cygaru ir 1.1

Atejk Broli painatike

Wiraj! duodam jum žine, kad mias parduodam Szifkortes, ant wysu 
pacztawu Szifu, už pigeuse preke, sunezem pynigus, katruos jusu prieis
iu j gali gaut in 15 dienu, musu kantoro galite siisysziieket lietuwyszkaj 
ir lankiszkaj, atejkite ir nutikite, kad mias per 20 metu, su kožnu apsyej- 
name tejsvngaj ir grąžoj, megikite o nesygajlesy te.- Tejpos-gi parduo
dam tikintus ant wysu geležiniu kėlu Ameryke ir Europoje.

KANTORAS MUSU HAMBURGE IRA TOKIS
S. I. llerscliniamij Teilfeld Str. No. 7-8.



Vienybe

AWT. PAJAIJIS

maid u

Jis ira tykias Lietu wnikas 
syngas žmogus.

Wyskfts tejsyngaj cjna
Ne užmirszkite

ANTANAS PAJAUIS
128 ir 130 Main str. PLYMOUTH Pa

us ir 
Kas 

pas manę, 
pas kitą.

Vincas Szmerauckas, 
pricrbVhg, pa.

jog gali spausdinti viską, kas tik ‘ i 
ra LOCNOS MASZINOS, LITAKU

jl^cSztaj brolej!
♦* ,

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

Wincenta Bobina
Ant Coal ir Jordan, ulicziu,

Jonas J’*. Bobina 
Agentas no szifkorcziu

Knigos Maldų ir
IZZitdrios

*

Kokiu tiktaj noryte khigu 
ar taj 4maldų ar kitokiu taj 
szaukites tiesiok pas K. Zale- 
giri, Nr. 313 Jltinover Street, 
llaltimore, M. J). Ira taj ge
ras ir tejsyngas wiras ir dyde- 
lys prietelis Lietuwniku.

taisyti už labai mažą prekę, o 
p Pakol eisite pas 
ateikite pas manę: 

į geriau ir pigiau galite' pirkt

Prietam lajkau dydely IlROMA su wysokejs walgomajs dajktajs, 
ka tik namuose geraj gaspadynej piyrejke, ir su tuo nesygiriu: ba kožnas: 
žinO. Darbiniu drabužiu ir wysokiu marszkiniu; žodžiu kalbnt wysko ga
lima gaut, . ’ ' /

€ Neužmyrszkite kad mano namas randasy ant uliczes

Lietuviszkas Dziegornikas,
Pardavinėja pigiau už visus, viso

kius auksinius ir sidabrinius daiktus 
kaipo tai: Dziegorelus, J.enciugelus. 
Žiedus, Špilkas,- Revolverius ir t. t 
Ir priiimu visokius dziefforius ii 
žiedus t 
kartais ir už dy 
svetimgenczius 
Kur vis

Juoz. Roblauckas, 
Centre Ace> gūdžios S nok namuose

Plymouth, Penn’a.

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.
Užsijima pagrabais už pigiasni ne kad kiti užniokesti. l?elto-gi, jei 

gu kam prireiks ko, ateikite pas savo viengenti, kuris gerinus Ir rupestin 
giaus viską atliks del justi, ne kad svetimgeneziai.

And: Stankevyczius,
Ant Main ulyczios, S JI N AN J)(h\ II PA

darbą jos priguli, 
visokiu didele daugybe, drukavojasi apart 

„Vienybes Lietuvniku,”.
visokios konstitucijos, kningos del drau- 
gyseziu, apgarsinimai, tykietai gromatos 

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

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

■ cuziszkai ir 1.1.

Laikau gerą alų, c 
geri ausi us gerym u s
kartą atšilau ky 
tas Tikrai neeis

Vienybes Lietuvniku
132 HxzEaAxx Street

Parduodu szifkortes ant puikiausiu ir drueziausiu LAJWU isz wysu 
žalu EUROPOS. Ir tejpos-gi galu nusiut 1’YNYgus in Europa tiesiog
ini? namus. , !

Pirmutinis Lietuwiszkas Kromas,
Groceries) PITTSTONE, pripilditas wysokejs taworajsdel žiwnasties, tejp 
gr ir drapanos del darbi ninku, wyskas ko no geriause parsiduoda pigoj i 
tejsingaj, -- primenu ir taj joge j parduodu Abrozus szw., knigas 

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

Nr. 177. NORTH MAIN Str. PITTSTOM, PA.

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

Tejpos gi randasy dydele zopostis wysokiu pyningu del iszmajnimo, kajpo taj: Rusyjos rub- 
i.kj, Prusys/.kos markos, Austryjoklszki ovldknaj, Erancuzyszki phankaj ir |. t.

Jago katras atsyweia Isz užmarės PYN INGUS, tuos tejpos-gl permajnau ant amerykantsku.
Suuczu pynlngus in wysas dalis swlėto tiesog in namus.

O tejposgi ižduodu SZIFKORTES ant wysu linij 
druezeusu LAJWU. . .
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