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Vienybe
Kiekvienas skaitytojas — prenu- 

merą torius „Vienybes Lietuvininku“ 
gauna jfer musu redakciją „Varpą“ 
su prisiuntimu už 1 dorei, ant metu, 
„Szviesą“ su prisiuntimu už 30 et. 
,1 kiliinką“ su prisiuntimu už 1 d.

„Lietuvio Sapną“ Lakūno 
galima dar gauti už 5 centus 
musu redysteje.

Plymulli Pa, 15 LLIsms u.
Lvove (Galicijoje) iszeinan- 

tis rusiniszkas laikrasztis 
^Narod“ talpina savo ll-e 

’^hum. ilgoką straipsni po už- 
vardžiu „Rosi j a i Litrini“

'(Moskalija ir Lietuviai), pa- 
raszytą, kaip redyste savo pa
sargoje paaisz kiną, tūlo lie
tu v isz ko rasztininko, pasi ra
škiusio po pseudonimu Stelli. 
Tame straipsnyje placziai ap- 
raszytas apverktinas padėji
mas musu tautos po masko- 
liszku jungu, per daug gerai 
žinomas musu skaitytojams, 
idant apie tai vejta butu rą- 
szyti. Dėlto • pasikakdinsiirie 
tik ant isztraukos isz pasar
gos rėdys tęs, kadągi isz tosios 
gailina aiszkiai suprasti prie
lankumą musu reikalams ru-’ 
sinti jaunosios inteligencijos, 
kurios laikrasztis „Narod“ 
yra organu. Sztai ką sako 
tasai laikrasztis: „Tūlas* lie- 
tuviszkasis rasztininkas ir tė
vynainis atsiszauke i mus, 
ar nepavely tu-meme mes jam 
pajudini „Narod‘e“ lietuvisz- 
kąji klausymą, kadągi nelietu
viai lietiiviszkuju kningu 
ir laikraszcziu visai nusupran- 
ta, o tuonti tarpu padėjimas 
lietuviu tarp j u kaimynu la
bai apverktinas, ipatingai 
Maskolijoje. Žinoma, mes 

• i •ant to pnsiulyjimo pristojome 
ir mielai Mi ori me patarnauti 
del lietuvystes reikalu, apie 
ką juk . nieko prielankaus 
neužtiksi> maskoliszkuose ir 
1 e n k i sz k u ose 1 a i k r aszcz i u ose, 
kadągi ir maskolįszkiejie ir 
lenkiszkiejie ponai nemėgsta, 
kad nuvergtos j u tautos nori 
mislyti ir dirbti savistoviai, 

nerokuodamos savę nei len
kais, nei maskoliais. Talpin
dami straipsni p. Stelli apie 
lietuvius, mes velytumėme gau
ti atsiliepimą nuo tenbuviu 
maskolių ir lenku. Nuo sa
vęs mes tuomi tarpu duoda 
me pasargą, jogei užsistodami 
už lietuvius priesz maskolisz- 
kąją valdžią (lygiu būdu ir 
priesz lenkus), mes visai ne 
imislyjame stotiesi ant .dirvos 
ju tikėjimo, t. y. katalikystes 
(kaip kad nestovime nei ant 
stacziatikiszkos, nei unijotisz- 
kos dirvos), mes stovime už 
liuosybę ir tikejimiszkuose 
reikaluose.“ Amerikoje, nors 
nejaucziame maskolių jungo 
ant savęs, esame nuo lenku 
ant kožno žingsnio persekio
jami, lygiai, kaip ir,tie patys 
rusinai. Ar gi nevertėtų, ar- 
cziaus susipažinus su tąja tąu- 
ta czionai, kur visi drauge su-. > .° simaiszę gyvename, iszvien 
pasistengti atremti nuo savęs 
lenkiszkąji antpuoli?

— Komitetas lietuviszko- 
sios parapijos Phil adei phi jo j e 
(pas. V. Green, V. Marty n Ai • 
tis, J. Augustauckas ir B. Ka
ralius) praszo mus isztarti 
per „Vienybę“ paniekinimą 
del p. Boczkausko, kuris savo 
„Saulėje“ neszvankiai ir me-’ 
lagingai iszdarke Pliiladel- 
phi jos lietuvius už ju stengi- 
mąsi statyti lietuviszką baž- 
nyczią ir pakersztingą iszbjau
roj imą ekskursijos draugystes 
„Vainų lietuvininku.“ Del 
visuotinos žinios paduoda, jo
gei vienas lietuvis, isztikro 
pradejb gineza su sveti m tau- 
cziu, vienok likosi per komi
tetą tuojaus -numalszintas ir 
piknikas tvarkiai ir manda
giai tape atliktas. •

Isz Lietuvos.
«*. «

Sintautų valmziut (korosp.’„Vie
nybes“). Pradžioje szitu metu pas 
mus žmones ėmė, szneketi, kad žy
dai busę isz varyti isz kaimu. Ir isz
tikro, vaitas gavęs paliepimą nuo 
comisoriaus, suszauke žmones i kan

celiariją, idant nutartu, nori ar neno
ri laikyti savo kaimuose žydus; žmo
nes vienbalsiai reke: „nenorime siur
bėlių“ ir žydeliai buvo jau labai nu
siminę. Vienok ponas vaitas, pa- 
pelnavęs gerai nuo žydeliu, tąji da
lyką taip mokėjo susukti, jogei vė
link viskas po senoviai pasilieka. 
Žmones buvo jau pradžiugę; misly- 
dami neteksę savo tarpe siurbėlių, 
pradėjo net talsytiesi draugyste isz- 
ukininku del uždėjimo kronui ir kar- 
cziamu, vienok viskas turėjo nueiti 
ant nieko isz pono vaito malones; 
žydai daro visokias klintis, kad tik 
žmones neprileisti prie prekybos.

Ūkininkas.
>■

Isz Kitur, j
— Vtlxlijos. Nau

jasis Kynžiaųiio paslas, Tsui, 
Washington e, pranesze Su v. 
Valstijų valdžfai, jogei kynai 
pasiryžo apsieiti su amerikie- 
ežiais tokiu pat bildu,* kaip 
amierikiecziai pasielgia su ky
liais, t. y., kynai iszduosę tie
są, pagal kurią i Kynžiami 
nebusę įleidžiami žmones Suv. 
Valstijų. Kynu valdžia esan
ti pasirengusi del apgarsinimo 
tokios tiesos ir laukianti tik 
yra isz Vashing ton o vieno at
sakymo. Kynžiamyje yra mi
lijonai Ameri’kiszko kapitolo 
ideto i prekybą ir žinoma to
kia tiesa butu labai pažeidin- 
ga del Suv., Valstijų žmonių..

IpdianapoĮyje gyvena 
moteriszke, 37 metu sena, kuri 
asztuoųis sykius y tuokėsi, ir 
tiek pat* sykiu atsiskyrė. < Ji 
paeina isz gimines, garsingos 
dažnųmh persiskyrimu. Jos 
moty na eme/szeszis persisky
rimus ir gyvena sziądien su 
septintu vyru. Dede ir dyi 
tetos tuokėsi po penkis syki iff?.

-v IsZ 'suraszu^ kurie tape 
prisiųsti -;vyjiausianij „perdeįik 
ui u i cenzaus, pasirodė, jogei 
Suv. Valstijos turhdabar 65.- 
500.000 dušziu. DjŠO m. bu
vo tik 50.155,683. Statistika 

» i / , 1 ’

neyra dar užbaigta ir ant tik
rųjų galimai rokuoti 66 mil. 
Tokių budu 16 mįl. prilaugo 
per 10 metu. \ * k

— Paskutiniame laike ne-

kuriose valstijose siautė nes- 
vietiszkos vetuos, kurios mili
jonus bledies ir daug smer- 
ežiu padare.

— Lietuviai, gyvenau tiejie 
mieste Grand Rapids, Mieli., 
tariasi apipirkti žiamę del sta
tymo savo bažnyezios. Aky
va butu žinoti, ar daug ju ten 
randasi./

/
/
/ ‘

----- AntjU/a. Apie baisin
gą piktadarystą yra pranesza- 
npi isz Ballyneals (Airijoje) 
Žmogus, vardu John Hart, 
gyvenantis mįnetoje vietoje,
užmusze savo motyną, ir su
kapojo jos lavoną i szmote
lius. Kuomet piktadaryste 
tape atidengta, Hart‘ą atrado 
gulinti palei liekanas mote- 
riszkės ir ėdanti jas. .

y  I
— Vokietija. Dažnai atei

na,žinios isz Europos, jogei 
ciecorius Viliamas yra sergan
tis-. Apie pavojingumus su
sirgimu paprastai nieko ne- 
pranesžama, kadągi yra žino
ma, jogei jis turi paveldęs 
tūlas ligas nuo savo tėvu,' ku
rios ji anksti i duobę turės 
paguldyti. įpėdinių sosto yra 
mažas kūdikis.

4.J

— ,Leipcige buvo sudyjami 
trys anarchistai, kurie yra 
kaltinami už dalyvumą suo
kalbiuose del nužudymo Caro, 
Jię\są sužinoję su Peterbur
go, Londono ir Amerikos a-

.k . I

narchistajs. Viena moterisz
ke isz pažino. plianus suokal
bininku.

-y- .L'^rancmija. Prova mas-~ 
koliszkuju nihilistu Paryžiuje 
yra jau pabaigta.' Szeszi pra- 
sūdyti ant trijų metu kalėjimo, 
pone Reinstein jirasudyta ant 
200 franku koros, o Bromber- 
gas likosi paleistas.

— S zv i car i į tt. E n gadinę
pakalne.yra uždengta sniegd 
sluogsniu,‘dvylikos coliti sto
ru; reikalingos .yra" roges.- 
Temperatūra yra 2 laipsniai 
szalczio. Barometras nero •
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kitur, 
czion

ra siautė 
Muscat, 
komos.

. Naujasis ka- 
plankęs Valen- 

kol era toje

gi ai Kai] 
skretnuose, dreg 

•, ir nubloszki 
užtraukia ii 

girnų burnele.4

Adi- 
Kareiviai yra 

paszaukti i talkų del su taisy
mo trukusiu pylymu ant lipiu 
krantu Teronoje ir Brandzol-

~ b z pa tuja 
ro minystras, a 
ei jų, sako, buk. 
provincijoje yra daug pavo
jingesne, ne kaip buvo misly- 
jama. V aidžia nusprendė 
nu kovoti vietinius uredininkus 
už slėpimų tikro stovio ligos.

f. Ligos sužlebcziojimo 
prietaisu labai yra tankios kū
dikystėje. Taip, uždegimas 
burneles (stomatitis) pareina 
nuo nesužlebcziojamo, ar juszi- 
nanezio peno, neeziuinumo, ir 
J abi aus .užtinkamas miestuose 
tarp biednu negu ,,goresnėje 
eisenoje gyveninio/4 Tos pa

joki u budu. Paskutiniame 
laike tie drųsus razbaininkai 
net Serbijos kaimus pradėjo 
užpuldinėti.

neszama, būtent prieszsedis 
m i nystru Stambu lof-f tapo nu- 
szautas isz revolverio Sofijoje 
9 d. sz. m. Nuszovusi ii; buk

--- J\ iJll'KflII IX. 
ži a 11 ic j v A i esz p a ta 11 j; 
za. Puse gyventoj 
ir kitu miestu apn’ykti ligos, 
nuo kurios daug svieto jau 
numirė. Prekyba isz tos prie- 
žasties v-isiszka.i sustojo.

ja didelis nepaka 
glaudų gali pakilt

Ferdinandas esti Viennoje ir 
vargu isz ten gryžsz. Szvo- 
geris suszaudinto Majoro Pa- 
nitza, kapitonas Mikolajev, 
randasi Makedonijoje ir sako 
rengiasi atkerszinti už nužu
dymų savo draugo.

k ėjusiu albaniecziu, kurie d e 
gina k r i kszcž i o n i sz kus k aim us 
skerdžia žmones, grobia ji 
turtus ir balsingiausias pįkta 
darystas dirba. Albanieczia 
yra pusiau nožmi žmones ii 
isz razbaininkiszku grobiu gy 
venantiejie savo neprieitinuo 
se kalnuose.
valdžia negali

6i ja. Baisinga vet- 
apielinkeje miesto 

Bledys yra neajisa- 
buk 

laike

Him, nesiranda ant j< 
žiamlapio. Maskoliai nu
nemislyjo, Kad ten galėtu bu 
ti taip (Įidoka sodyba. Pasi 
rode, kad gyventojai to mins 
telio paeina nuo pabėgėliu is; 
katargos; jie nežinojo varde 
maskolių caro ir gyveno lai 
iningai iki sziol. Dar jau de 
j u užstos blogesne gadyne.

ežiojamas, gal dar 
fermentais, paūgi 
riuose permieri 
skyseziu isz ju follikulu, i 
padaugina peristaltiszkus' kru 
lojimus žirniu taip kad isi

tvanai isznaikino javus Gas- 
teine ir Leinse. V isas plotas, 
nuo Spital (Korintija) iki 
Oberdrauberg, yra skęstantis 
po vandeniu. Geležinkeliai 
ir tiltai tape suardyti. Ka sunkias ligas, * kaip pneu

monitis a.r uždegimų skilvio ir 
žarnų, labiausiai poruojasi tos 
ligos mažyežiuose, blogai au
ginamuose vaikeliuose, ku
riems trūksta krūties pieno. 
Nubloszkimas sveikatos yra 
paprasta priežastimi- tos ligos. 
Ji paprastai vieszpatauja tarp 
biydnuju miestuose. — Biir- 
uos gan grin a paprastai taip-gi 
užpuola prisi baigusius ant 
sveikatas arba kadiektiszkus, 
labiausiai biednUosius ir mies- 
czionis; taip-gi daug j u mato
si namuose prieglaudos del 
vaiku. - Tos paežius priežas
tys prisideda ir parūpinti ifž 
degimų skilvio: necziuinumiis-, 
gyvenimas drėgnuose ir tam
siuose namuose, 
bledingu gazu 
Rillięt ir Barthes 
nekurios sužadi n
a. tartar emetic, kerines mine
ral ir oleum Tiglii, anyrhonii 
carbonas. — Baltasis su- 
minksztejimas plovės skilvio 
ir žarnų taip gi paeina nuo 
netektino maisto, randasi pas 
ąnaemiszkus ir blogai maitin
tus vaikus. — Penas uesužleb-

— Italija. Tvanai sziau 
rine j e dalyje 
bledies padare

ežios priežasty 
gyvenimas 
nuošė namuose 
mas sveikatos 
votingųji užde] 
Perdėjimas va 
dabrio and to patie 
noma daktarai, 
duodami gydykla 
pataria giminei, L 
szkotu geresni gy 
neatmena, kad ta 
tinas yra dalykas i 
draugijoje del biednuju. Jien 
szimtųsyk geriaus maczyt 
iszgirsti tikrai ir aiszkiai, jo 
kapitalizmas, ai gi ne parsamd 
ir 11, užmusza i u sveikai:
\ alkai, neturėdami sve 
tekti no maisto, o apspis! 
hyg-ijcniszkomis aplinkybėmis 
užsitraukia ir taip vadinam: 
stomatitis follicularis. - Mu- 
guet (liet, szamas 
priežastimi rastas yra augumo 
oidium albicans, kartais pase-

liszkas keleivis, kuris neseniai 
pargryžo isz Liberijos, apra- 
szineja toki atsitikimų: Irkuc- 
ko gubernatorius, važiuoda
mas per puszczių, 'iszgirdo 
skambėsi varpu ateinanti isz 

uojamo už neapgy- 
Leidęsi i ta pusę 

ir po trumpai kelionei pamate 
mažų 'miesteli isz 188 gražiu 
nameliu ir skaitanti 80d gy
ventoju. V ardas, miestelio,

Medicina ir Valstija 
i > V aikai.

smardus oras. ,,Keletas me
tu atgal, kada asz tarnystėje 
kaip sveįkatinis inspektorius 
del Citizens* Association vie
name' miesto distrikte (New 
Yorke), nukreipiau savo aki 
i patingai ant vienos ulyczios, 
kur lankymas manio po namui

gauna tryda (diarrhoea). Ler- 
tankus kūdikiu žindymas taip 
pat veikia. Penas, nesunau
dotas, rugdamas viduriuose, 
patiekia tankius ir nesveikus 
viduriavimus. Ir szaltis - jei 
isz szilumos vaikus isznesztum, 
žiemos laike neikvalei ap
dengtus, i vesnų grinezių ar 
jei jie. nakti miegti nusikloję 
atvaro ant tryznps. ,J'igų 
galima iklaikiii palengvinti 
gydyklomis, bet paprastai ji 
sugrvžta su sykiu, kada gydv-

žolinus kūdikis dviejuose tar- 
pulyėziuose sirgo tryda, ir pa
prastai gana pikta, tai]) jog 
nevienas ,4 n i re.5 Ta ulyczia
buvo be/ protarpiu apibuda- 
vota su mediniais 

•r /nųinųis po abiem 
turėjo tankių populiacijų, la
biausiai s\ etimžiamiecziu (!)x 
biednioku, než/meliu,.ir skretnu 
savo apsiejimuose. Nebuvo 
ten nutakos del sntru, ir isz- 
metalai isz virtuves bei mie
gamu (miegotiniu) grineziu 
buvo sviedžiami ant ulyczios, 
kur jie kupinusi krūvomis. 
V amino tekėjo žiamvnlink sza-

..... ■ ’ Sip *
<a

lį .. ... .

ligonio 
nepraszalinsi nuo veikmes įte
kmių, kurios ligų sužadino“ 
(Smith). Tai gi kur geriau
sia gydykla, j.et ne visatinia-
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kad be paliovos užsilaikė drėg
numas sziukszlese, kurios den-

kaip troszkus ir nuodingas 
oras pastoja czese karsztu va- 
'sariszku dienu ir tvankiu va
saros nakcziu kaip namuosevuliszkoms ir augmeniszkoms

substancijoms, kurios ten bu-Į taip ir aplink juos biednosiose 
vo. Oras namudse ir ulycziose 
tokiose aplinkybėse necziui 
n ūmo neatbūtinai buvo labai 
smardus, ir kvapų užimantis 
karsztose dienose ir naktyse 
liepos ir rugpjuczio menesiu; 
ir matomai tai buvo isznaszus 
f ak toras, gaminantis daugeli 
"piktu^ apsirgimu tryzna, įvy
kusia tuose namuose. Kitoje 
vietoje, užimtoje per pjovikus 
ir žiamus mėsininkus, kurie 
užsiėmė virimu tauku ir kau
lu nakties metu, oras taip bu
vo suszvinkęs po sutemos, kad 
ipatingas necziuinumas, kurs 
ji užkrėtė, galėjo būti aiszkiai

dalyse, miesto. Tarp priežas- 
ežiu to smardaus oro galima 
paminėti per tankių populia
cijų, apgy veninių mažu grili
teliu f per dideles szeimynas,

link marineš alkūnes i szvie- 
žu ir gaivu orų didžiam ar i o. 
Arba vėl vaikai' y ra-;išzsi u uti
nėj aini i kalnuotas dalis New 
Jersey‘s ir sziaurines Pen tį
sy] van i jos, i sziaurinę Nauju

apygardos užima 552 tukstan- 
ežiu keturkampiu myliu. Vie-

000 ket-myliu angliniu lauku 
(beveik tukstantdale pavir- 
sziaus visos žiames). Vienas 
Pittsburgo anglinis sluogmis, 
1 į'sieksnio storas, apima plo
tų įo.000 ket. myliu. Turė
dama tokius turtus iszkastino

pateniytas burnoję per ilgokų 
laikų po naktines vizitus. U- 
lyczioje, kur tos bjaurestys bu
vo, ir susidurianeziose uly
cziose, vasarine tryda labai 
vieszejo ir naikino žmonių gy- 
vastvų. Murchison sako, kad 
20 isz 25 vaiku buyo pagrieb
ti viduriavimais ir veįniimti 
nuo kvėpavimo isztaku isz 
i tūrio senos nuoplovos, netoli 
mokslą vietos. Daktarai gerai 
žino paveidu faktų, kurs pa
rodo tų nuvaranti effektų ne- 
czystb oro, - tai, kad oras 
anatomiszku grineziu tankiai 
atveda ant trydos sziaip svei
kus“ (Smith). Ir sziap oras 
miestu yra užkrėstas visokiais 
neeziuinumais, netik dujomis, 
bet ir organiszkais daigtais, 
kurios vejas neretai“*toli nu
gabena. Ehrenbergas rado 
nuolužius inzektu (rhizopodes, 
tardigrades, polygastries), ar
ba vėl monados, bakterijos, 
vibrijonai, dulkes su sporo
mis, gaiviomis dar ir po keliu 
menesiu, užtinkamos yra ore 
miestu. „Tose dalyse musu 
miestu, kurias užima fyiednio- 
kai, dauginus neigy kur kitur, 
iszlygos vieszpatauja, kurios

. padaro orų bledingu. Žmo- i 
gus, papratęs prie czysto kai- i 
miszko oro, beveik nevierytu, <

tinio mėginimo suvesti galus 
su galais, taip kad sugerian- 
ežiuose interesuose sveikati- 
niai reikalai yra liūdnai pa- 
mirsztami. Augusiejie tokio
se giminėse, ir vaikai abieju 
lycziu, tik ugterejo gana, 
užsiima sunkiais ir tankiai 
purvinais darbais. Daugelis 
isz j u retai maudosi, ir tankiai 
jie pęr dienu dienas dėvi tas; 
paczias 
smirdanczias nuo prakaito ir 
purvu. Neblaivioje, pikta
dariai ir tinginiai, kuriu visa 
dos pilna dalyse, miestiniu 
biednioku, žinomai yra skietui 
siivo papratimuose ir priside 
da prie nesveikumo savo bu
vimu. Vaikai, paaugėję kada 
buna ulycziose, ir augusiejie, 
kurie kitur dirba, iszsisuįa 
isz dideles dalies nuo blogu 
effektu neczysto oro, bet už 
tai kūdikiai visumet smarkiai 
nukenczia“ (Smith). Tėvai 
kartais vaikeliu trydų parūkuo
ja už nekenkianczių, labiau
siai kada ji pasitaiko dygs
tant dantims, ir dėlto nesyk i 
kūdikiui visai nuo pajiegu 
nupuolus Rvieczia daktarų 
ant pagelbos; bet tai yra tik 
netyczias supuolimas laiko 
taisymosi danteliu ir,skubino 
taisymosi ir didelio veiklumo 
skilviniu ir žarniniu follikulu, 
taip kad ir czion palinkimas 
ant trydos labiaus nuo ko ki
to priguli nei kaip nuo kali
mos! dantų. New Yorke

Ateito anglekąsykli- 
nes pramones.

Buvusiejie .Europoje darbi* 
ninku straikai nukreipė visuo
menes aki ant stovio angleka? 
systos ir daugelis ekonomistu 
pastate klausymų apie tai, ar 
ant ilgai iszteks sukrautu žia- mažiausiai per vienuolikų tuk
inėję augliu.

Sžiųdien yra žinomos beveik 
visos anglines krautuves Eu- aprūpinta ateiteje Amerikos 
ropoję ir Amerikoje ir, aky-1anglimis. Vienok su szituo- 

ini aprūpinimu anksztai risza- 
si klausymas ateinanezios cko- 
nomiszkosios priegulmes Eu
ropos nuo stovio anglekasyk- 
lines pramones Amerikoje. 
Lygsvarybe ekonomiszkuju 
pajiegu, kaip užtemyja De —• 
Laparan, visiszkai pairs ir, 

an- jeigu mokslas neiszras kpkio 
kito kuro, Amerika po 200 — 
300 metu taps centru1 iszdir- 
bystos viso svieto.

apatines? drapanas, vaiz'doje ju laipsniszko besi- 
niažinimo, žilumai pradėjo 
tvirtinti, jogei Europoje ne
daugeliui gentkarcziu yra lik 
ta naudotiesi iszkastiniu kuru. 
Anglijoje^ kur kartone augliu 
vis auga kas - met, yra isz- 
rokuota, jogei žiameje1 dar esti 
apie 100 milijardu tonu 
gliu. Žinoma ęzion yra pa- 
rokuota toji anglis, kuri gales 
būti tik iszimta. Kasmetinis 
iszkasimas anglių Anglijoje 
pasididino paskutiniuose me
tuose iki 170 Milijonu tonu. 
Paimdami i rokundų viduti- 
niszkų prieaugi žmonių, atei-

czioji szpitole, kuri laike kar- 
szcziu kas antrų dienų po 1000 
sergančio* kūdikiu gabena 
szalin isz kvapiu užimanczio lines pramones, 
oro parsamdos namu žiamyu-

tęs ir pasididinimų kariszkos 
ir pr'ekybiszkos laivyniu. An
glijos, tūli moksli,ncziai ap
robuoja, kad anglys iszsi baigs 
toje žiameje per 200 metu.

Angliniams turtams Pram 
elizijos grasina toks pat 
paojus. Aprokuojama yra, 
jog Prancūzijai;iszteks anglių 
ant 250 metu. Del kitu eu- .•i •opiszku žiamiu De— Lapąį 
ra:i, savo kningpje „La ques
tion ducharbon.de terre“, daro 
;okiųpat prariaszystę, taip kad 
galima priimti 300 metini pe
ri jodu prasitęsimo anglekasyk-

Amerikoje j ųuglekasykliues

juomi ant keliu tukįtancziu 
metu. Ant viso svieto suvar- 
toj a sžiųdien kas-met 450 mi
lijonu tonu augliu. Iszrokuo- 
ta, kad viena Amerikai galėtu 
aprūpinti visų svietų anglimis

stųucziu ihetu. j,
Tokiu budu Europa bus

Musu tariamiejie Rišliai.
- Atgal lo metu tūlas karsz- 
tas tėvynainis beveik nesivileO A sulaukti tos laimingos dienos 
lietu viszkoje tautoje, kokia 
sžiųdien pradeda tarp lietuviuf 
auszti. Sžiųdien turiamc juk 
pusėtinai Jietuviszku laikrasz- 
cziu, isz kuriu galima semti 
meilę tėvynės ir kalbos. Vie
nok tarp tu ląikrszcziu randa
si ir tokie, kurie ant kožno 
žingsnio musu tautai gėdų da- ’ 
ro ir lietuvystes darbus truk
do. Amerikoje turime „Sau
lę“, kuri lietuvius atkalbina 
nevien nuo mokslo, bet dar 
ragina savo skaitytojus, idant 
paliautu lietuviszkai kalbėję, 
nesą pagal „Saules“ iszminti 
Itetuviszka kalba yra visai ne
reikalinga^ (žiur „Saules“

ducharbon.de
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„Saule“ taip daro, neturėda
ma ne vien pradinio apszvieti- 
mo, bet j r sveiko lietu viszko 
proto. Todėl nėra ir pagai-

Amerikos lietuviai daug 
vielose arba vieni arba drauge 
su b ukais pastate bažnyczią, 
bet aulink broliai lenkai lie
tuvius kaip szunis isz bažny- 
ežios iszvare, b Plymouthe, Pa. 
tie musu broliai lenkai net 
lietuviu lavonus isz kapiniu 
kasė. Jau pirm keliu metu

dukras tėvynainis turi būti 
prieszingas lenkystei, kuri 
mus ėdadvasiszkai ir tautisz- 
kai kaip Amerikoje, taip ir

vą(*) ir prisižiurekiame ką te
nai daro lenkyste nevien tau- 
tiszkiiose, bet ir tikejimiszkuo- 
se dalykuose.

Kada didis Lietuvos kunin- 
gaiksztis Jagela riszo polyti 
kiszkai Lietuvą su Lenkija, ta
da kuningaiksztis Vytautas 
stengėsi, idant Lietuva ant vi 
sados liktu skyrium, bet ka- 
dągi jam nepasiseko tai pada-

musu pubhci 
mokslą savinti 
VU, jog „Apžv 
de i kuopą dv 
vieną lietuvis 
Baltimoreje, ’idant lietuviai 
gyvendami po valdžia lenku- 
skurstu dvasiszkai reikaluose 
duszios iszganymo irgi tau- 
tiszkai amžinai rszmirtu, nesą 
p. Pr. Vytautas (ar nededa

Bet, acziu Dievui! szią- 
dien jau galime rasti kunin 
gelius, kurie nevien myli savo 
moty uos n* kalbą, bet visomis 
iszgalemis platina tarp žmonių 
apszvaistą, partraukdami ir 
dalinėdami I ietuviszkus lai - 
kraszczius ir kningas, bet to
kiu mažai yra, o daugumas isz 
kuningu visai piieszingi lie
tuvystei, platindami tarp lie
tuviu lenkiszkus laikraszczius 
ir kningas. 
pirmiausiais 
koliu 
tuviupasisavinti vardą musu didvy

rio, kuris su lenkais kariauda
mas už lietuvystę (ir savo gy
vastį pabaigė?) tvirtina:; /c< 
ką mokiniame arba pasakoja 
me, tai darome aiszkiai ir su 
p rauta ma i! 0 lenkams nee 
same taip prieszinyi, kaip z y 
das kryžiui. Taigi „Apžval 
ga“ nėra prieszinga iie til 
prasiplatinimui lenkystes tar

su, nors daugiausiai paeina 
isz žiamesniosios luomps (isz 
mužiku), daugumas gėdisi lie
tu viszkai szneketi ir prisipa
žinti, kad paeina gimimu isz 
sodiecziu, nemokancziu len- 
kisz k ai szneketi. Negana, kad 
jie su sulenkėjusia bajorija 
lenkucziuoja, bet ir tarp sa-

lull isz ju yra 
daneszikais m as- 

jeigu atranda tarp lie- 
lietu viszką laikraszti 

ii ilgą, kaip antai 1883 
metuose padare kuningas 
Daugis, klebonas Žaslių para 
pi jos, Traku apigardoje. Ką

niaus 
pirmoji trukdytoja lietuvystes 
per daneszimus maskoliams, 
bet ir didžiausioji platintoja 
lenkybes tarp lietuviu, beje: 
ponai Paszkevyežiai, Bortke- 
vycziai ir t. t. Nedaug kitaip 
Kauno ir Suvalkų red y bose 
pasirodo tie dalykai. .

Pažiurekiame kaip kuningi- 
ja rūpinasi Vilniaus redyboje 
apie iszganymą lietuviu. Ko- 
žnoje tautoje katalikyste yra 
skelbiama pragimtoje kalboje, 
bet ežia to hera: nevien lietu- 
viszkose parapijose sėdi ku- 
ningai nemokanti lietu viszkai, 
bet ir daug lietuviszku kuningu 
tenai randasi tokiu, kurie, del 
bieziulystes vieno ar keliu su- 
si lenkėjusi u bajoru, pildo ba- 
žnyczioje viską lenkiszkai. 
Isz tos tatai priežasties žmones 
tokiose parapijose tikėjimo 
dalykuose visai yra tamsus, o 
pagaliaus ir kasdieniniu pote
riu nemoka, nesą, lenkiszkai 
nesuprasdami, lenkiszku pote
riu žodžius taip perdaro ir su- 
maiszo, jog negalima žinoti, ką 
jis kalba. Del paveizdo pri-

Tokie ir visi poteriai sudar
kyti ir sumaiszyti, o tūlose 
vietose taip bjaurus žodžiai 
isprausti, kad prisiklausant 
turi isž gėdos ausis užkiszti, 
idant nepasipiktinti. Gal 
,, Apžvalgai“ tokie poteriai 
labai patinka, nesą ji nėra 
prieszinga lenkystei, kaip Vii- 

dvasiszka valdžia iki 
sziol kad buvo.

Bet ir Kauno vyskupystėje.

(*) Po vardu Lietuva papuola v|«i lietuviai, 
beje: Žiaiuaicziiil, Kapsai, Zanavykai, Dzūkai 
(■uogai etc. Toki tupratiiuą turi kuinas ap 
szvieateania lietuvio, isz. kurio kampo Lietuvos | HlkUS 
jie nebūk, bet „Apiv.“ t* noaepranta, skirdama 
Lietuvą i dalia. Jeigu ,,ApZ.v.“ savo antgaivyje 
talpina Z i a n» u i c >. i u , tai kodėl nėra Kap
su, Zanavyku" etc.T

Jau „Apžv.“ Lietuvą padare 
Lenkijos provincija. „Apžv.“, 
turiu priminti, ne pirmoji gali 
pasigirti tuomi iszradimu, nesą 
tūlas musu amerikiszkis pu-

ir lenku, mirdamas mate Lie
tuvą pra pulsiant. Nors Vy
tauto įpėdiniai stengėsi jo už
manymą iszpildyti, bet turėjo 
paliauti. Taip, metams slen
kant, musu kalbos vietoje įsi
veisė lenkiszka tarp diduome
nes per lenkis: 
Juk ir sziadien

gą žinią. lai taip „Apžv.“ 
rūpinasi reikaluose lietuvys
tes?! Laikui bėgant „Apžv“ 
ar nesusigiminiiios tiktai su 
Malianoy‘aus ,,Saule“, kuri 
visomis savo iszgalemis musu 
tautos reikalus begediszkai 
ardo ir musu dailią kalbą dar
ko mutiniu \ isu kalbu žodžiais, 
net įli edama menkiausio su
pratimo apie gramatiką lietu- 
viszkos kalbos. Ir „Apžv“, 
jei neatsižades savo mylimos 
lenkystes, turės žengti i ,,Sau-

Kaip ponai lenkai su lietu
viais apsieina Amerikoje, 
„Apžv.“ gana aiszkiai gali 
žinoti isz ,, Vieny bes“ straips
niu ir korespondencijų. Bet 
kur jai žinoti? Juk jai malo
nesne lenkyste, juk ji savo 
N. 3\ apgarsino mano- atsi- 
szaukimą i brolius lietuvius, 
kame aiszkiai yra parodyta, 
jog Baltimoreje yra grynai 
lietuviszka parapija, bet jau 

prieszin

paabejojimas jau 
iszsi pildė’, nesą 

N 10 taip raszo: 
Lenku Lietuvos kraszb . . . .

,J*ene prikazam na koše i ei - 
nik: J. Jrtszi S. dzien nie- 
d žiebti sūrine. 2. Nakazam od 
kosciala :nezenisia, nereselisiu, 
ateikiuipąmazama, kaplansna, 
nudžomkna. S id m surientik 
sakramentu od Hzusa patožo- 
na: J ak raz: mer mania, po 
spauriedzi pakilta, ateiki m. 
surientym pamažu ma, neezys- 
tose, kritikose i rakunek sum
ai erai moja i žal za y rėki tmo-

listavimo, jog „Saule“ yra 
dvasia parsidavhsi Lietuvos 
neprieteliams kožname savo 
darbe. Bet ir Europoje, „Ap 
žvalga“, nors katalikiszkas 
laikrasztis, raszo skambioje 
lietuviszkoje kalboje, vienok 
teviniszkumo reikaluose (lan
giaus linksta prie lenkystes, 
nei Įirie lietuvystes. Juk per- 
sona} atsakanti už redystę, pa
st raszo Jegamastis (vietoje ku
ningas) ir draugyste iszjeisto- 
j u. Taigi patys „Apžvalgos“ 
iszleistojai privertė „\’ienybę“ 
paabejoti, ar tiktai nokinto



6 Vienybe
c kur, antai, kaip Ziamaitijoje, 

beveik niekas nesupranta len
kiszkai, yra bandoma užvesti 
lenkiszkus pamokslus ir gies
mes bažnycziose. Pirm 1876 
metu, kaip dar mokinausi, 
Sziauliuose nieko bažnyczioje 
nebuvo girdėti lenkiszkai, bet 
jau 1882 m. tapo užvesti len- 
kiszki pamokslai. (ral pasa
kys man „Apžv.“, kad tenai 
atsirado keli lenkai, kurie lie 
tuviszkai nesupranta. Gerai. 
Juk ir Varszavoje yra apie 
keli szimtai lietuviu, — kodėl 
tenai nei vienoje bažnycziojei 
neužveda betuviszku pamoks
lu? Vilniuje, kur gyvena 
lietuviu tukstancziai, nesti- 
prantancziu •lenkiszku pa 
mokslu, kodėl nei vienoje 
bažnyczioje nėra lietuviszku

turi dirbti kaipo tikras lietu- taip darys, kaip iki sziol kad 
vis, bet ne kaip naujalenkis,' daro, dlM meiles Dievo ir savo 
nekaltai lietuviszkus laikrasz- ' iszganymo, turime nuo ju sza- 

lintiesi kaipo nuo maisztjnin- 
Jau visos tautos prisike

lia, taigi ir mums gana besą- 
ga- pnuoti apie lenkystę, kuri mus 

szalino savo kersztavimais nuo 
iszganymo, o kibkiamesi prie 

tis del visu lietuviu, iauczian-' lietuvystes, per kurią nevien 
ežiu ir dirbancziti apie paža- dvasiszkai, bet ir tautiszkai 
dinimą savo tautos isz ilgo prisikelsime. O! kad miela- 

Iszirdingiausias Dievas veikiau- 
šiai tą gadynę mums suteiktu! 

JCun. Ll. Jir bu. o .

ežius užpuldinedama. Juk

„Apžvalgos“ nekliudė, o
„Apžvalga“ ant „Varpo“ 
na daug iszmislinejo. „Vai 
pas“ yra tevyniszkas laikrasz- į

lietuvystes, 4

Varpas“ . ir po sziai dienai kų.

Szis-tas isz gyvenimo 
lietuviu Amerikoje. 

IX.

tenai dvasiszka vyresnybe 
jaustu apie iszganyiną dusziu, 
turėtu būti bent vienaTietu- 
viszkav bažnyczia, prie kurios 
gyventu lietu viszkas k u n i il
gas, mokąs ir latviszkai, nesą 
Vilniuje yra apsigyvenusiu ir 
latvių kataliku. Bet Vilnius, 
Lietuvos sostapile/ vargiai su
lauks to, nesą musu k įmingi* 
jai (abelnai sakant) dauginus

tautiszko miego, vienok „Var
pe“ niekur nerandame bedie
vystes, kaip kad būdavo „Lie-- 
tuv. Balse“, bet „Varpas“ dar 
tūluose savo strapsniuose aisz- 
kiausiaKižtaria katalikystę.

„Apžvalga“, priimdama 
vardą katalikiszko laikrasz-
ežio, man ding, bene mąstavų, ■ Ant žodžio, lietuvis bijosi 
jog, neszvankiai „Varpo“ in- socijalistu, nihilistu, anarchis- 
teligentuSibardama,užtroszkins I tu ir kitu vardu, duotu iszma- 
„A arpą“ ir ji, viena likusi, po ! niemsiems ’ darbininkams ar
priedanga katalikystes gales darbininku apginejams. Ir 
sėkmingai lietuvius lietuvisz- delko bijosi? Nuduoda, mat,

o ne dusziu iszganymas.
Kauno redyboje, Sziauliu 

.apigardos pi lutėj e Žagarėje 
1886 metuose kuningas Czižas 
mėgino Bažnyczioje užvesti 
lenkiszkas giesmes, bet, kadą- 
gi visoje parak vijoje tikt vie
nas zakristijonas galėjo re 
kauti lenkiszkai, o visa ba
žnyčia tylėjo, turėjo savo 
neszvanku užmanymą paliau
ti. O kiek szitas kuningas 
praneszdavo žandarams apie 
lietuvius, kurie skaitė lietu- 
viszkus laikraszczius ir knin- 
gas, tai turiu užtylėti! . j 
. Žinoma, tokiam lenkystes

kai lenkinti ir pagalinus Lie
tuvos vardą panaikinti. Bet 
sziądien lietuvystes veidmai
nius greitai galima pažinti. 
Katalikiszkas laikrasztis labai 
yra reikalingas del sulaikymo 
žmonių nuo stacziatikystes, 
bet jis turi būti tikrai tevy- 
niszkas, turi priesztarauti vi
siems lietu v vystės nepriete
liams. Todėl isz gilumo szir- 
dies velyjame, idant „Apžval
ga“, iszsižadejusi platinti 1en- 
kiszką.. dvasę tarp lietuviu, 
imtųsi tikrai už lietuvystes ir, 
kaipo katalikiszkas laikrasz
tis,. ragintu Lietuvos kunin- 
giją pamesti lenkystę ir tikrai

toks ntekadejas, kad minėti 
žmogmyliai esą linkę antžmog-

niekados neiszaiszkin- 
kad prįe sziądyksztes

„darbadaviais“, 
jeigu darbo

guododama len->prieszinga, 
kystę ir pravardžiuodama Lie
tuvą vardu „lenku Lietuva.“ 
Įteiktu „Apžvalgai“ susipras
ti, jog i|irbdama del lietuvių.

sziu broliu lietuviu. Juk ka
talikyste del visu tautu yra 
lygi, nesą jos mokslas yra pri
einamas visoms tautoms, ko-, 
delgi tarp lietuviu katalikyste 
negali apsieiti be lenkystes? 
Todėl, jog „Apžvalga“, ra^ 
szydama del lietuviu, trokszta 
lenkystę dar labiaus prapla
tinti ‘tarp žmonių. Jeigu 
lenkai pasirodys musu drau
gais, tada ir mes dej j u tokiais 
busime, bet, jeigu ■jie toliaus*

ir kitu tolygiu dalyku 
kiam
turn,
sistemos draugijines u kės ne
darbininkai ir j u užstovai yra 
pasileidę skriaudikai artymo, 
bet tie, kūrins dabbo žmones 
czion vadina
„bosais“, nesą
žmones ar j u užstovai. kaip 
kur ir pabaugina savo urszes- 
niu pasielgimu didžiaturczius, 
tunkanczius biednioku darbo 
vaisiais, tai ju ' kalczia yra 
daug menkesne už nusikalti- O
mą bagOcziu, kurie turtuose 
skendėdami, bedarbiaudami, 
gėrynės ir pakylius keldami, 
per karszezius maudynėse lin
ksmindamiesi ir tt., , skriau
džia vargszus, mažas jiems al
gas mokėdami, i gyvulius pa
versdami ‘per nežnoniszkai 
prailgint^, laiką darbo, randas 
brangias imdami už netikusias 
bakūžes del gyvenimo, užde
dami pasalas mokestis ant 
dąigtu, pardąvinejamu bie- 
džia/ns, į r tt. Kuomet, sakau,

biedniokai, vargo prispirti, 
kaip kur kertasi su didžiatur- 
ežiais ginklu, koki vartoja 
siurbikai, tai juos kiti žiedžiai, 
siundomi bagocziu, persekio
ja, apjuokia ir nuo ju szalina- 
si lyg maro liga užkrėstu; o 
nenori matyti, -jog norint, 
idant budiszkumas vieszetu 
ant žiames, reikia pirmiausiai 
parversti pamatą niusdienines 
ukes, kur penisi tik nekokie 
iszskyriniai, lyg uteles,i ant 
kūno draugijos, susidedan- 
ežios didumoje isz suvargusiu 
darbo, sunkaus darbo, žmonių.

Berots ir lietuviai kaip kur 
gelbsti ąrdyti rentini tosdichi- 
nes ukes. Taip, neretai pasi
taiko, kad kitąs musų brolis 
užsideda kromą, i kiiri ima 
pardavinius isz pabrikųN ar 
nuo bagotu parkupcziu. Kaip 
tiktai daugokai pirkiniu įsi
ėmė ant skolos, tai ar negale-1 o
damas iszsimoketi ar nenorė
damas bagocziąus kiaurą kisze^ 
nę pildyti, „pakerpa siūlą“, 
t. y. bankrutavoja, ir sziokiu 
ar tokiu budu piningus už*1 o 
pirkinius del savęs palaiko. 
Nors tokis „biznio“ varymas 
nėra dorišzkai. pilnai iszteisi- 
namamas, bet vis gi 
prakeiktinas: jeigu bagoeziai, 
žmonėms nejaueziant, j u dar
bo vaisius užgrebia, tai ar ne- 
ra velyti na, idant,biedžiųs prie 
progos atsiimtu atgal savo da
li ar geru ar piktu Jnidu? 
Žodžiu sakant, pagal mano 
nužiūrėjimą, negali būti per 
daug peiktini tie biedžiai, ku
rie savas skriaudas taikosi pa
lopyti skriaudomis tikrai ba
gotu j u, prisilupusiu skurli' 
skuras nuo darbininku. Ži
noma, rėdąs, sziądien isz di- 
džiatureziu susidedantis, gąsz- 
ežiojasi tokio pabudimo bie
dnioku, ir dėlto asztriai koro- 
ja tuos, kurie nemoka ,galus 
sukavoti, arba „dailiu budu“ 
neįstengia- patrumpinti pelną 
bagocziu.

Bet nuteisinti, man regisi, 
nėra galima tu žmonių, kurie, 
lyg lydeka lydeką, ryja tokius

varymas

nėra nei
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3 isz
raszo

i didina 
nėra isz

nuo varg- 
i ir tokiu

kitaip vadino už tokią niekda- 
yje lietu- 
ne bago- 

streiko, ai e 
neturėdami

ra, kad ,,Wil- 
l., ant Whiskey 
susiorganizavo- 
6 lietuviu) raz-

pat, kaip jie, plikius ir varg
aus. Bagoeziai nuo biednu 
prisipleszia; tai kad biednio- 
kas prie progos ir atsigriebia 
ką nuo bagoeziaus ,,dailiu bu
du“, tai ne bedą — ale beda 
jei kas atima paskutini kąsni, 
sunkiai užpelnytą, 
szu. O tarp lietuvi 
nemažai czion randasi 
man raszoma y r 
kės Barreje, Ibi 
Hill, randasi f 
jusi gauja (isz t 
baininku, kurie 
užsiima vagim u

darbą, kad nepadaro, kiek 
jam reikią. Katalikai turi ei
ti i bažnyczią kas nedelę ir 
spavieden 2syk ant metu; mu
su broliu yra tokiu, kad negir

kit! ems kovoje 
padėti, b ne 

jai ima butu ri

n angįiszKai spaviedotiesi, n 
pereitoji velykine buvo dova 
nota tiems, ką dar 3 ar 4 me 
nesiūs buvo nevalioj 
buvo jau 6 menesiiis nevalio
je, tai buna labai k o rotas už 
tai, ir daraktoriai yra labai 
baudžiami, kad j u mokinti
niai, 6 menesius buvę mokslai- 
neje, nemoka nieko. Mat va-

Sziądien lietuviai^ keikia tuos, 
kurie už dardininku dalykus 
savo gyvasties nesigaili ir 
mirszta muczelninkiszku my
riu. Bet ateis gadyne, kada 
ne vienas musu vienžiamietis 
(iryneviackas garses nužudęs 
maskolių carą, parisdamas 
jam bombą po kojų 1881 m.; 
ateis gadyne, kada lietuviai ne 
tik savo tautos skriaudėjams, 
bet ir siurbikams bagoeziams

ar tai pastodami kolą, ar i na
mus isiverždami nakties lai
ke“. . . . Kaip akl;is aklą ve
da, abu i duobę įpuola, taip 
pat ir plikszas, kad apgrobia 
nuogszus, ir tik varg 
toks darbas niekai p 
teisinamas, ir užsipelno koro- 
uę, kuri neretai ir pareina 
ankseziaus ar# vėliaus. Mat 
uzbonui, tankiai vandeni ne- 
szant, ir ąsa trūksta, ir uzbo- 
nas susimusza. Vienas isz to
kiu prasižengėliu, sėdėdamas 
ant duonos kalėjime, raszo 
szitaip: „Ohio valstijoje vi
sur pilna lietuviu nevalioje. 
Tarp mano pažystamu 7 lietu
vininkai sėdi, kur 2 turi po 2 
metu, o 2 turi po 3, o mes trys 
turime po penkis metus sėdėti. 
Pasakysiu truputi apie neva
lios gyvenimą: pirmas daigtas 
yra tas, kad koroja nevalnin-

Taip dalykams stovint, ar 
nereiktu kožnain apsižiurę 

Juk laikas kas 
vn, žmones u:

kaip kokius ketu r 
Įsmaigcziu ir nebus 
!deti. l’ž jus keli 
turės nukenteti! ?

I gi ant tokiu už ves 
rius, idant iszsmaugtu taip 

[kaip peles urvuose?! Broliai, 
Dieve jums padėly dirbti ir 
uždirbti, ale už akiu kitiems 
neužbeginekite ir nuo kitu 
duonos neatimdinekite — savo

gyvenimas mu- 
razbaininku ir 

piktadariu lietuviu. Labai 
negražu būti nevali 
k ados su niekuomi 
kai neszneketi! Ir gromątas 
sunku yra iszleisti lietuvisz- 
kas, nesą

ixesyki man isz galvos parem 
klausimas, kodėl žmones bi<- 
dniejie vieni
ką jie i veiktu nedaugeli di 
džiatureziu? juk su tokiu dar 
bu jie nieko nepelno! o na

nesirūpina, net s] 
lę vardą nihilistu
, anarchistu ! Sziaip i 
rstes darbines retai ri 

szasi ar vieni kitus atkalbina, 
idant nesidetu. Seiliaus dar 
buvo lietuviu PennsylVilnijoje 
draugystes, prigulinczios prie 
,, Amalgamated Association“, 
,,Knights of Labor“, dabar 
visai apie tokias diaugystes 
nesigirdi po to, kaip susi buri 
mas anglakaseju 1888 m. Sze- 
nandoryje ne ant laimo darbi
ninkams nuėjo. Tik bedar
bes laike lietuvius pagauna 
Įkvėpimas ir mislysapie būvio 
pataisymą, o perėjus audrai 
jie vėl aptyksta. Tain laike

no

Kas K*n- 
moskoliszkai per

skaito, o lietu viszkai nėra. 
Per dykumą savo metus gai- 
sziname ir vardą gadiname; 
ak, ir a«z pats nevogiau, bet 
nuo vagiu priėmiau, ir vis 
tiek vagis dabar“. — Duok 
Dieve, kad tokie suprastu, jog 
nuodėmė yra skriausti biedžius 
ir sziaip darbo žmones!

Apie surėdymą draugijos 
taip, kad niekas nejaustu pa- 

lietuviai dar

katras' garsiu susibiirimu BrooO
cukradariuose pakrikuose asz 
pats girdėjau nevieną lietuvi 
kerszyjant, jog „visi eisę ha- 
goezius muszti“, bet veikiai 
ažuot muszti bagoezius, tie 
inirszeliai trauke užimti vietas 

nežiūrint i tai, 
kad anglai juos „szaszais“ ir

yra nevalai n kai. 
gerai mokina, tai 
mestą daug laiko, 
ir vaikinai, kurie 
ir gerai mokinasi 
nevalė su niekuomi nei 
savęs. Kad ateina katro 
žiūrėti kas, tai gali vai a 
paszneketi. Tai matote, I 
liai, kokis yra 
su — .vagiu,

paskui muszosi ir smaugesi, 
kaip kokie- žvėrys. Kompa
nija vienok prhpelne, turėjo 
sugrąžinti i darbą senus dar
bininkus, o „skebsus“ atstati
nėti, taip kad lietuviai, lyg 

1 krikti

lietuvininkai 
me, tai paty 
lietu viszką 
me. Žiūrėkite! Dar nese
niai p ere jo, kaip darbininkai 
buvo susibūrę Brookfield‘e, 
ir niekas neturėjo tiek drąsos, 
kaip musu broliai, bėgioti ant 
streikieriu vietos ir paveržti t i apie savę 
kitiems darbus

bandžius Kibti bagocziam^ i 
plaukus, veikiai kitai]» virstu 
ant szitos „aszaru pakalnes“. 
Ale argi galime norėti, kad 
sziądien jau lietuviai taptų so 
vijai istais? Daug dar vargo 
turės pareiti i lietuviu namus, 
iki jie susipras, jog be organi
zacijos žmonių, be revoliuci- 
jiszkos linkmes nuomonėse, 

dim a pagerinti būvi’

mą žmonių, priduriu czion 
gromatą vieno 
Massachusetts,

ti! Berots tai dar ne taip ar 
ti yra tokia valanda — ale j 
artyn eina*!

Del parodymo, jog ir tarj 
lietuviu randasi jau tokie, k u 
rie eine misi i net i apie pade j i

muilą
ir kitur sav jieszKoti prieglau
dos. Ir Bostone neseniai ti< 
patys „skebsai“, nelaul

da, ažuot į panedelio, nedėliojo isz vakaro 
nudilinę, kad panedelyje Moti 
prieszininkais biednu darbi
ninku, jiems duonps kąsni isz- 
lupti isz ranku. Nepadyvy- 
cziau, kad tai darytu tie, ku
rie darbo neturi, ale dabar tai 
daro tokie, ką turėdami gerus 
darbus pameta, o 1 
lengvesniu darbu ir 
mokesties. Nebūtu 
kad tokiems /bicziuliams tarp 
ragi suskaldytu! Antrapus

kaip dabar, begediszkai besi
elgiant, ardyvas, kad varytu 
visus laukan isz szitos žiames? 
kur dingtų memo? gal vėl 
reiktu eiti pas carą ir n važioti 
prakeiktą jarmoką! ar tada 
bus geriaus būti kokio mon-

~ . 4golo padonais nei kaip czion 
ponais? Atsiminkiame, kad 
tie patys bagoeziai, prie katrų 
dabar Legate, jusu ir musu

rystą. Ir Szenandoi 
viai ėjo muszti 
ežius, laikuose 
biedžius, kurie, 
duonos kąsnio, 
parsisamdyti — neilgam, nesą 
veikiai ■ visi

kare, nuo puses 6 iki 9 adynai streikieriu! 
eina i mokslą, o daraktoriai
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sunku darbą gauna kassyk 
mažesni užmokesni, kurio jau 
neužtenka del žmoniszko pra
gyvenimo, nors neretai visa 
szneimyna — tėvas, nlotyna 
ir vaikai — eina i darbą., Kas 
tolinus bus, jeigu mes lietu
viai nesirūpinsime • igyti szvie- 
są draugijos dalykuose? Pa
kol nieko mes nedarome del 
ateitus, tai gali visokie ban- 
gapuCziai užkampiniai pliovo- 
ti apie koKias ten kudikiszkas 
„dalybas“, kuriu neva socija- 
listai trokštą — tik kas-žin 
kokie socijalistai tai butu, 
„Apžvalga“ nežino praneszti 
savoms avelėms — nors soči 

' f

jahstai szimtus sykiu jau yra 
svietui darodineję, kad jie ne 
dalybų, bet perversmo jieszko, 
kur turtas privatiszkas, '‘ap
versti n as ant iszdarbystos, pe
reitu i valdymą visuomenisz- 
I<ą, kollektyviszką.. Ale tier- 
kurie smiltis barsto i akis 
skaitytoju, rūpinasi, idant tik 
svietas teisybes nepatirtu, -ir 
jeigu’negali darodymais žmo
nes perkalbėti ant savo pa- 
žvalgu-, tai a iszmislineja ant 
skelbėju naujo mokslo, nely
ginai. kaip, ant Kuokszcžio, 
kuri padare „kekszininku“, 
„paleistuviu“ ir tolygiais gra- 
žumaia apdengė už tai, kad jis parodo, kad toji brolyste labai 
iszdryso i pūvanti naimį send- Skaudžiai davėsi pažinti, kad 

musu vientaueziai atvirai pra
dedą ant josios rėkti. Prie tu

v iszk u supratimu mestispin
dulėli naujos szviesylles ir 
nauju pažvalgu. Bet per vė
lai jau gimė „Apžvalga“, 
nevierytina, bau jos suodfe 
įstengs šiądien užsuodiipi 
akis, nors neretai ir aklu ąr 
pusakliu skaitytoju. Reikia 
szvienos ir mokslo! ale ne isz 
ranku sutrinu, paszvęstu del 
kokio nors kastiszko intereso, 
bet mokslo, pareinanezio isz 
nepriegulmingu šaltiniu, kur 
teisybe lyg kriksztolas gali 
trykszti žmonėms- ant naudos. 
Socijalizmui priklauso ateitę! 
tarė juk pats Bismarkis, ar
šiausius socijalistu nedrau
gas. ""Tai kodėl isz anksto 
žmonėms netemyiiesi, ko tas 
mokslas trukszta, ir kaip jįs 

velyja draugiją sudavadyti 
del laimėj biednioku! Užtai 
vyrai ir moters! imkiamesi i 
mokslą ir i skaitymą , naudin
gu kningu, nežiuredajni i pa- 
kąmpinius bjangu putojus, ku
rie isz nežinos žmonių tik nau
dot iesi troksztaĮ Szalin su 
tamsybe ir josį apasztabiis! 
Teisybe, mokslai ir dora tegul 
pareina i supratimą visu žmo
nių, b bus czionf „ant tos asza- 
ru pakalnes“ mažiaus klapatu 
ir vargo, ale (langiaus džiaugs- 
mo, laimes, žmoniszkumo. 
Ar-gal žmones geriaus velyja 
liktiesi senuose prietaruose ir 
kęsti vargus, su kuriais bene 
jau jie apsiprato per ilgus 
szimtmeczius? Skirkit iesi: 
vargą, tamsybę, piktadarystę-, 
arba isztekliu, ^noksią, žmo-, 
niszkumą!

7>rzės'//x/x Ha i tfx.\ + 
Iszlitiwiszhjim Amrtoio

Sherunuloah (koresp. „Vie
nybes“). Kuone kožname nu
meryje ,, J ietį. gauname 
pasiskaityti apie tuos, kaip ki
tą syk ir pati „Vienybe“ ‘ va
dindavo, „musu brolius len
kus.“ Isz szian ar ten skun
džiasi, lietuviai ant lenku, kas

balsu ir asz užsimaniau savo 
dvyliaki primesti, nes ir man 
per daug isipyko, klausyti ir 
skaityti visokį us dargavoj i mus 
ir terszimus tu „pigiu“ broliu. 
Negana kad žodžiu, kur ir 
kiek galėdami, mus tefszia, ar 
tai susirinkimuose, ar ant ap 
vaikszcziojimii/ visokiu pami
nėjimu, ar kad irtpaprastuose 
susiejimuose,.bet fe’, savo lai- 
kraszcziuo.se nestoro v i J)ege- 
diszkiausiu budu rįius su dum
blais maiszyti. teko
skaityti korespondencijas isz 
Plymouth^ lenkiškame laik- 
rasztyje „ Ameryka“,. i$zc in an1- 
cziaine Tol ed oje, tft# Jganeti 
nai galėjo persiliudyti kokiais 

t ' . * .

vus ant,lietuviu. Neperseniai 
„Echo“ skundėsi, kad lenkai

musu broliais yra lenkai. Nors 
vienkart kiti lenkiszki laik- *

■ raszcziai tikroje sžvienoje pa
davinėjo žinias apie vaidus 
'lenku su lietuviais Plymouth^

■ ir gana asztriai' baudi' savo 
. vientauczius, „Ammyka“ savo 
'keliu talpino begediszkiauslas
■ pliovones ant lietuviu. Kar- 
• tą vienas' lenkas, rodydamas
man numeri aiigszoziaus -mi
nėto laikraszezio, pasakė: 
„nagi pasakyk, ar žmogus, tu
rintis sveiką protą, hikes, i- 
dant kas nors tam panaszaus 
atsitiktu“. Toje korespon
dencijoje, tarp kitu dalyku, 
iszskaicziau, būtent Plymout-

, Ii‘o lietu \ iai suėję i bažnyezią, 
nenusiimdami skrybėlių, ne 
priklaupdami priesz altorių ir 
rūkydami cigarus, trankėsi 
ir jieszko j o priežasties, idant 
pradėti musztynę su lenkais, 
bet lenkai, Vsą, kaipo iszmin 
tingesni, prasiszalinę nuo- gir
tuokliu ir „litvinai“ negalėję 
iszpildyti to', ką jiems . buvo 
„biesas“ paliepęs. Tai apsi 
reiszkimas lenku brolystes. 
'Tolesniame trūkyje tos paezios 
korespondencijos buvo para- 
szyta, kad lietuviai nugabenę 
stervieną pastipusio mulo ir 
ją, del didesnio i.szjuokimo re
ligijos, užkasę ant kapiniu, 
kaip tuomi tarpu visiems žino-- 
ma, kad „broliai lenkai“ isz- 
kaso kimus palaidotu lietusiu 
ir juos iszmeto. Nėra ko ste- 
betidfci, kad ir patys lenkai to
kioms korespondencijoms ne
tikėjo. Skaitant tplesniai ko- 
respondem-ijas isz PlymoutIpo

daug nukenezia per tai, kad 
amerikiecziai, neatskiria „Z/7- 

nuo lenku, nesą pagal 
sau protavimą to laikraszezio 
„litvinai“ papildo visokias 
piktadejystes, už kurias yra 
kaltinami lenkai, nors .visiems 
yra žinoma, kad lenkai visur 
blogiams pasielgia neigu tie 
neapkeneziamiejitr^,,////'/?^//“. 
Tas pats laikrasztis vėl, bene 
tik isz brolystes, tvirtino, kad 
amerikiecziai po vardu „wi- 
yuru.v“ supranta rusinus, slo-» 
v akus ir litvinus; tikt butu 
malonu paklausti to laikrasz* 
ežio, ar daug aiherikiecziai isz- 
mano apie tuos litvinus?

'Taip-gi galima paminėti ir 
,,Polak w Ameryce“, kurs va

ldovuose lietuviu ir redy toj no
ise lietiiviszku laikraszcziu ma
to nė ką dauginus, kaip tiktai 

: ///adei nioxfadi“. Žodžiu
sakant, kuri neimsime isz len- 
kiszku laikraszcziu, kožnas 
parodo jagus- savo brolystes; 
bet tegul lietuviai pasidrąsina 
stoti apgynime savo tiesu ir 
nors kartą pamėgina pakelti 

' balsą ĮH'iesz insinuacijas lenku, 
1 kaip tuojaus tiejie „broliai“ 
'pakelia baisiausią staugalą, 
rėkdami ant separatizmo ir 
vadydami mus 4„zdraicomis“ 
bei visokiais pravardžiąvy-

• maiši Neperseniai teko rasti 
\ iena me laikrasztyje tam ty- 
ežia sudėtą dainą, kurioje 
„brolis lenkas“ apdovanojo 
mus vardu „uparty litwinie“. 
O kaip jie pradeda plustiį isz- 
mislineti, kada randa musu 
laikraszcziuose pąminejimą a-

i „Ameryką,“ apie teisingumą pie.ju pliovones! Jie*gana 
kuriu kelissyk bu\o ir „Viej- gerai žino, kad'mums yra sun- 
nybejd“ paminėta, teko ir kiaus apsiginti, neigu jiems 
man nekartą užkaisti, kokius užpuldinėti ant musu, vtai ko- 
begediszkus dalykus - tėplioja del-gi galint mus neįkąsti! O 
tie „broliai“ ant mus sa\ 6 kad taip begediszkai jie, grau- 
laikraszt palaikiuose. Bet ne žia mus, dar nori, kad mes nei
viena „Ameryka“ taip broliszt- nepasiskustumeme ant ju bro
kai su lietuviais apsieina: kat-įlystus. Ar-gi neteisingai mū
rą neimsime isz lenkiszku lai- su dainius sako:

Broliai! skusiuosi priesz j nulis: 
Brieszai duobę kas, del mumis, 
Ir žalcziai tie dar rugoja. 
Jei mus brolis aszaroja!

t

v
liS&fc-•-v lalfaiHlto-: ®

kraszcziuo.se
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me

nei

savo 
,.broliu“ lai- 
Kossakovski, 

po vardu

zgoi
daede ji mums 
merikoje, iki
Ne, brolycziai! lietuvis tai 
sz u nei is, kurs paspirtas

O patys ant amžių savę apsi- 
gavę,

V ai to j, po jungu svetimu....
Szalin su lenkais ir su ju 

„zgodomis“, mes esame lietu
viais ir jais norime būti! Juk 
jau nekartą buvo sakyta, kad 
mums vis tiek, koki mes jun
gą neszime ant savo sprando: 
ar jis bus maskoliszkas, ar 
vokiszkas, ar le'nkiszkas.

Tegul dar pridursiu > vieną

ica- 
kurs, būdamas Pary- 

esanczią te- 
draugystę 

Kada ozion atva-

Taip tūlas L 
vykęs i szią pažadėtąją ži 
lę, skundėsi vienam Sz<

kysteje ir rėkia visu balsu, 
ko mum, esą, pyktiesi su len
kais, bet tokie balsai paeina 
nuo tokiu individu, kaip vi
siems žinomasis mokintinis 
SudargukonMrratarijas. Tikt 
tai galima patemyti, kad len
kai visados duoda pradžią vi
sokiems nesutikimams, nuola
tos mus niekindami. Laikas 
butu mums nusikratyti nuo 
savęs visokias lenkiszkas sut
ras, tada tiktai iszsipildys žo
džiai dainiaus:
Kaip nuskus‘me lenku dažus, 
Bus isz mus lietuviai gražus.

C va i (kala a.

lems atsa
nn

Teisybe, randasi ir tarp lie
tuviu tokiu iszgamiu, kurie 
norėtu visus savo viengen- 
czius paerramzdvti len-

eigia. legui jis sav raszytu 
lenkiszkai, iszsižadejęs savo 
tautystes, pavady tume ji isz
gamiu ir ant to pasibaigtu, 
bet jis nesiganedina tuomi ir 
nori visus savo vientauczius 
istumti i tą pragarą, i kuri 
pats nubrido. '

Syki, rengiant paminėjimą 
lenku maiszto, apgarsino vie
name laikrasztyje i lietuvius 
rai generis prokliamaciją, ku
rioje szaukia, idant lietuviai* 
nuvesti „przez ^f^lszipni/ch 
prarūkau)“ ant visokiu szun- 
keliu, vėl pagryžtu ,/7o udekcb- 
tai uxanuconej zjodiį“. Ne- 
sulaukimaš jo! Pažinome mes 
tą lenku „žgodą“ i k valiai — 

ipaez'Czia A- 
/vam kaului!

Kaip lenkai muš užgauna 
gyvu žodžiu, papasakosiu vie
ną atsitikimą, kurio asz pats 
buvau liudininku. Vieną ne
deki ien i mes keli lietaviai u- 
žejome pas vieną lietuvi, ap-

no, at- 
ame- 
nan 

mažai 
e 

inbkąs lietuviszkai. idant ga
lėtu raszyti savo kalboje, ir 
isz jo žodžiu rodėsi, kad jis 
troszko, užsiimti savo kalba ir 
po draug su kitais kariauti už 
lietuvystę. Pažiurekiame-gi 
kaip sziądien tas ponelis pas,i-

nes esą ir „angliki nie znają“ 
kitaip vadinti kaip tikt „po- 
lander“. Czia asz jau neisz- 
kęsdamas patemyjau pūčiai, 
kad ji, prigubncziai tą j i skir
tingumą žinodamą, o nenori 
jok.o skirtingumo matyti tarp 
lenku ir lietuviu, tai ką-gi 
norėti, kad anglai tai darytu, 
kadą-gi jie apie paczią Len
kiją tiek iszmano, ką ir apie 
karalių Cvekuti, o ką-gi szne- 
keti apie tai, kad jie atskirtu 
tautas vieną nuo kitos, įėju
sias i sudėjimą buvusios Len-

v o lietuvis napas, kuris szią
dien perkeite savo pravardę i 
Lappo. Jis ir n’amieje kal
bąs lenkiszkai, nors jo pati 
sznekanti taip bjauriai len 
kiszkai, kaip nei vienas lietu
vis arsziaus negali kalbėti, bet 
vis gi mat pohiszkoje kalboje 
yra dailiaus tarp savęs susi-

Lietuviai, kad ir toje pa- 
czioje Amerikoje, pastate len
kus ant kojų ir daug prisidėjo 
prie pakelinio j u vardo akyse 
svetimtaueziu. Lietuviai gel 
bėjo statyti lenkams bažny- 
ežias, isz kuriu buna kaipo 
paskutiniai nežmoniszkai isz- 
varomi; lietuviai sustiprino 
visokias lenku draugystes' ir 
susivienyjimus, įstodami i i juos 
ir gausiai aukaudami savo 
kruvinai uždirbtus piningus, 
už kuriuos lenkai plunksno
mis apaugo; lietuvis Zaicas 
(Zeytz), gana gerai žinomas 
Szenandorenams, nesą kitą 
syk jis ežia gyveno, ikure len 
kailis llofa Park4e klioszto- 
riu; apie Dynievyeziu jau bu
vo ,, Vienybėje“ paminėta; 
lietuviai gana apseziai sutei
kia pagelbą lenkiiszkiems * lai 
kraszeziams, ar tai rnedegisz- 
ką ar moraliszką, nes vieni ga
na noringai prenumeravoja 
lenkiszkus laikraszszius ir 
tuomi prisideda prie j u užlai
kymo, už ką, žinoma, „broliai“ 
gyvuliszkai užmoka, kiti-gi, 
ar tai nemokėdami prigulin- 
eziai savo prigimtosios kalbps, 
arba ir suvisai gedydamiesi 
jos — raszo lenkiszkai 
rasztais suszelpia 
kraszezius; apie 
žinomą sziądien 
„polski doktor“, t 
mas gerai žino. O kad lietuviu 
gerokas skaitlius sulenda i 
lenku kaili —- visi žinome 
Kiek lietuviu atkeliavusiu i 
Hzi pasvieti pavirsta i lenkus' 
Bet negana to, kad tokie isz 
garniai patys nutausta, bet ii 
kitus prikalbinėja eiti ju ta

ti nuoszaliai, iszsimokinęs ant 
fotografo, nieko ir apie ji 
negirdėti ir nežinia, ar dar 
jis savę ro kuoja lietuviu, ar 
jau gal nei ne. Taip tai ge
riausios musu pajiegos žūsta!

Prie progos taip-gi primy- 
cziau, kad ir vadovu lenkisz- 
kos socijalistiszkos draugystes 
„Rčvvnošš) New Yorke, bu-

sipacziavusi su lenke. Mums 
besėdint, užėjo lenkai gimi- 
naieziai jo paezios. Kalba 
traukėsi apie viską. Gaspa- 
dorins, tik dabar nepamenu isz 
kokios priežasties iszsitare esąs 
„litvin“, nes prie musu sarma- 
tyjosi savę lenku vadyti. Tuo- 
jaus vienas lenkas pradėjo isz- 
vadžioti, kad tai esą „to šamo“ ; 
gaspadorius-gi aįszkino, kad 
jis dar esąs „litvin“ ir jokiu 
budu- nenorėjo lenkui pasi
duoti. Tame atsiliepe jo pati, 
tvirtindama, kad jokio skirtim

Lenke ant to mano dictum 
aeerbuia norėdama pakelti 
protestą, pajudino kelis kar
tus lupomis, lyg negyvas ver- 
szis su a uodega, bet, regisi, 
nieko nesutvėrė jos poniszka 
šmegaune, nes

zyč“. Sziądien lietuvio 
prandas ant to jau per kie- 
as! Kąs-gi atsieina tos ju 
.zęfodos“, ;tai mums amžiai 

paniekinimo 
verta. Viens 

musu dainius gana aiszkiai ją 
charakterizavo j a:
Lietuviai padare, kaip tas ba

landėlis, 
Kuriam vanagas sakes4 busęs 

apgynejis;
Paskui pagriebęs nus‘nesze, 
Letą paukszteli suplesze.

Taip gi ir musiejie lenkams

isz labiaus atsižyminaneziu 
paveizdu nlitautimo lietuviu.

Priesz kelis metus atvažiavo 
i Suvienotas Valstijas J. 
Grinius, pragyvenęs ilgoką 
laiką Prancūzijoje 
rijoje 
žiuje, prigulėjo i 
n ai li< 
„Želmuo 
žiavęs, apsigyveno Chicago‘je, 
isz pradžių, regisi, ir jis no
rėjo prisidėti prie žadinimo 
tautiszkos d vases, ką rodo Už
dėjimas "drauge su kitais drau
gystes su platesniais mieriais 
po vardu yJdetuviszlasis Var
pas“, kurią draugystę “broliai 
lenkai44 veikiame laike intry- 
gomis ir keikimais numarino. 
Bet, kaip tikt spėjo jis apsi- 
paeziuot su lenke 
akmuo i vandeni ipu< 
ko apie ji negirdeti.

Pirm keliu metu gyveno 
Szenandoryje viens užnemu- 
nietis K. Butkevyczius, klau
sęs tūlą laiką aptiekorystą

dėjimo, bet laižosi apie savo 
valdoną. Jeigu lenkai d 
sziądien taip nori .ansieil 
mumis, tai ga 
kyti žodžiais Krasickio
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O ne atsius pinigu norint Už 
pusę metu, bus vienas numėras 
nusiustas ant pažiūros, o < 
glaus ne; tas dalykas 
kalingas dėl paredko

set forth In the plana, maps and ylpecltlcations on 
file with the Secretary of the Borough Council. 
The aaaaesement shall be paid within thirty days 
from the date of notice of said assessment being 
served upon thd property or his agent, or left on 
the assessed promises. Provided, that in all cases 
of neglect or refusal to pay at the expiration of 
said notice the same shall become immediately 
due, and’the amount of thb said assessment, with 
five per centum additional, shall l>e collected, to
gether with interest and costs as now authorized 
by law.

Iona Bukina. .
,1. Danisowicze 

Bajorajti.
Bąfre, I‘a.: .1. Gzernika 
Pa.: Wincenta Kiulžiu

zaHegin.
J ERSEY.I /ITY
Chicago, I i.i

Kas reikalaujate piningu siustie i 
užinarę tiesiog i namus, dasižinokit 
pirma pas JZ/ LA UOKĄ.

Kas u/.mokiejo už „Vienybę 
tu v įninku, o nebuvo pakvitavota 
gul atsiszaukia i musu rodystę.

Gromatnyezia.
♦

Juozui i*z Paraginęs, PiltsburįĮ- 
Zt‘f. Tamstos korespondencija atė
jo i musu rankas tada, kada laikra- 
sztis buvo jau sustatytas Dirbk, 
kiek galėdamas, del gaivinimo lie
tuvystes.

„Szriesos“ reJystei. Siuskite nuo 
pradžios metu laikraszti ant adreso: 
J. Kuezinsk, Sauk City, Wiss.

Kudžiui Pittsburgh e.
Nežinome arti jdsu draugystes prietikiu su 

lankais, vienok sprendžiant pagal daugeli prisius- I 
tu isz jusii miesto korespondencijų, isz kuriu vos 
dVi, tik patilpo „Vienybėje“, galima yra mis* 
lyti, kad lenkyste joje szauniai bujoja. Viena 
bijitis atsidavimo po globa lenkiszko kuningo 
pastato justi draugystę labai neliamtoje szvieso- 
je. Jeigu neturite savo kuningo ir bažnyczlos, 
tai dar nėra reikalo pasiduoti po „rodakn“ jungu 
Juk kitur lietuviai, taipogi neturėdami savo ku- 
nipgu ir bažnycztu, uždeda drugyatesp vienok 
riepaveda wę lenkams.

Milaucko Kronm parsiduoda szip- 
kortcs ant geriausiu ir drucziausiu 
akrutu pigiau no kaip kitur.

Kas raszys m musu iūulystę 
su kokiu reikalu, o uores kad jam 
butu atraszyta, tegul atsiunczia mar
kę pacztavą už (kicentus.

SsLlu.neis
Lietuviai eikite pas savą. Laikau 

salimą, kuriame' gausite, iszsigerti 
szalto alaus, visokiu geryjnu užsirū
kysite skanu cigarą.

• Pranas Pakolka, 
6127 Main Str., ASIILE Y, PA.

P. B. HENDERSHOT.
President of l’lymuolh Borough Council.

Attest: J. U. ( REVELING,
Secretary of Council.

Approved this kith day of June, A. D., 1890. 
P. C. ROBERTS.

BurgessrOf Plymouth Borough

Ktobądž, i tegož przyjaciel, odbierzo BEZBLATNIE 
MAP1J, KSIĄZECZKE, CYRKULARZE i LĮSTE 
IMIENNĄ o naszcj KOLONiJ i ’OSADN1KAC1I 
gdy napisze do j j HOF

110 W. Water St., Milwaukee, Win

M'aiianoy Plank 
kawicze.

Nanticoke, Pa 
• kewieze.
Pittston, Pa.: ?
Shenandoah, Pa.: 

dzewic7|iu.
Shenandoah, Paj 
Waterburio, Con 
Scranton, 
Wilkes -*

Szpakewtcze.
G RA ND RaI’I DS 5

Bagdonawicze
Mahanoy city.: Juozas MilaneJonas Patrzykowski 

„Kosciuszko Hotel"
Užpraszau brolius lietuvius neuž- 

mirszti užeiti pas manę. Rasite pas 
manę meilingą priemiiiią. Vynai, 
likieriai, alus, cigarai ir užkandžiai 
visada pas manę kuo nJ geriausi.
1 / A', i 'atidi Sft\, WILKES-BARRE, 
l’rteez 1.. V. geležinkeldvitri.

J. Naujokas AVaterbur^ 
P. Kailius Baltimore
V. Zalnioraitis „
K. Adomaitis „
J. Brazys „
K. Ihidrevycze „ 
J. Rakauckas
M. Iluban Chicago 
J. Morgan Burden 
J. Sanulis Hastings 
.J. Raudonaitis Shots Aug. 
J. Ploplis Springfield 

i T. Vabalovicz Collinsville
■ S. Andžiulaitis Baltimore
P. Bubnys Shenandoah 

‘J. Ražas .
■ J. Mitflin Glasko * 
J. Bajoraitis Scranton
J. Saczikovski Pittsburgh 
M. Lizdas Edwardsville

į J. Lizdas Plymouth 
j A. Aliok. Wilkes-Barre
J. Kuczinski Sauk City, 
J. Gudaitis Shenandoah 

Į P. Vilkovski Bayonne
F. Racziunas Cleveland

AN ORDINANCE AUTHORIZING
and directing the curbing and the paving with 

vitritSe«l brick, and grading of Main street from 
a point on the lino of land of the Delaware, Lac
kawanna and Western Railroad Company1* land 
to the line of the Bull Run Railroad. \

Whereas a petition of two third* of the owner's 
Of property representing two-third* in number of 
feet or the properties fronting or abutting on 
Raid portion of Malą street, was on the 5th day of 
May, A. D. 1890. presented to the Toftn Council 
of a aid Borough of Plymouth, praying that that 
portion of Main street above described, be paved I 
with vitrified brick and that the cost and expense 
thereof be collected in the manner provided by an 
Act, entitled, “An Act authorizing the councils 
of incorporated* borough* to require the paving, 
curbing and macadamizing of streets and tho
roughfares, of parts thereof, and assess a portion 
of the cost of the same on the owners ot property ! 
abutting thereon, ami providing for the Collection 
of the same; approved the 23d <tay of Apt/J, A. D. 
IMO.

And whereas pursuant to said petition the 
, Town Council on the 5th day of May A. D. DWO, 

passed o resolution directing that Main street, 
from the line of the land of the Delaware, Lack
awanna ami Western Railroad Company1* land, 
to the line of the Bull Run Railroad be graded, 
curbed and paved with vitrified bfick as in said, 
petition prayed for.

And whereas, by resolution of May 5th, A. D. 
AHGO, thjr Secretary of the Town Connell was aut
horized to advertise for bids for curbing and for 
grading and pa\ log said portion of Main Street 
above described with vitrified brick, and in pur
suance thereof Said Secretary of the Council did 
bo spivertise for bids, and In response thereto 
propositions to curb, graile, and lay said portion 
of Main street war? on the 19th day of May, A. D. 
1H90, received by said ('‘ouncii.

And whereas, pursuant to the resolution of 
Council, the Borough Engineer has made cell

mates of the total cost of said curbing and pave
ment, partlcularlv stating the items and cost of 
each, and maps or plans of all property Hable to 
assessment for the cost of the same,, which esti- 1 
mat«*a, plane, maps, and assessments are on file 
with the Secretary of the Borough Council.

Therefore lie it ordained by the Burgess and 
Tow n Council of the Borough of Plymouth, in 
Borough Council assembled, as follows:

SKC11ON 1. That Main street from a point on 
the Hue of land of the ]>elaware, Lackawana and 
Western Railroad Company's land to the /line of 
the Bull Hun Railroad, be paved with vitrified 
brick, and t>e set with curb all'according to maps, 
plans and specifications of the Borough Engineer 
on file in the office of the” Secretary of the 
Borough Council.

SECTION 2. That a contract )>e executed with 
John M. Mack for grading and paving said por
tion of Main street., according to said specifica
tions of said Borough Engineer, and for curbing !

' the same at and for the price and upon the .terms 
and conditions offered in his said bid that Is to

, say, the said John M. Mack to lie paid the sum 
of two dollars and eighteen cents per Square yard 
of pavement graded ant paved with vitrified brick, 
and the snm of seventy-five cents per lineal foot 
for curbing, upon completion of the work aqd the 
approval of the same by the Borough Engineer 
and the Street Committee.

SECTION 3. The said contract shall he execut
ed on the part of the Borough in the following 
manlier: The same shall be signed and executed 
by the President of the Borough Council, and the 
weal of the said Borongh shall b«» attlxed, attesteil , 
by the Secretary of Borough Council. .

The said John M. Mack to giv»^ a bond for the 
faithful performance of the said contract, with 
sutheient surety, to l>e approved hy the Street 
('ommittee for the sum of §13,(MM).

\ SECTION L That for the purpose of defraying 
the expenae of said paving, grading and curbing, 
the several properties fronting or abutting on said 
portion of Main street, lie and are hereby assessed 
for contribution thereto, that is to say, each of 
the said several properties on either aide of 
said portion of Main street from tha- line of 
land of the Delaware, Lackawanna and Western 
Railroad Company» to the Bull Run Railroad, 
is hereby aaaeseed for pro rata share of the cost 
and expense* of said (jcurl>lng and paving on its 
proper side; that is to say. the coat of tlm curbing 
shall be for the number! of feet fronting on raid 
street, and the cost of the paving shall be up to 
one third of the width, of said street as stated and

Katras No fu Užhiraszyt

„VIENYBE LIETUVNIKU”
Ir siųst pinigus, už ję, tegul 

eina pas5! .



Lietuvniku
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DIEVAITIS
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Apysaka, pagirta ant konkurso „Kurjer
Warszawski‘o“,

X . ! I

Mitrės

(Tųsa)

Vidurnaktyje tolymas bildesis subudinoszunis ir snau- 
džianczius ekonoiiius. Jojikas artinosi, jojo labai smarkiai, 
pas vartus nuszoko nuo arklo ir peksezias nuėjo i rūmą.

Pažino ji pagal ugi ir balsą. Ant greito davinėjo ko
kius įsakus; tarnai atsiliepė kelais žodžiais, galiausiai juos 
atitolino pamojimu rankos,

— Kabą nakt, ponui! — atsisveikino nužiamintai.
— -Labą nąkt, jums! — atsake.
Raktas sugirgždėjo spynoje*. Kambaryje pasirodė žibu

rys, tape atvertas langas.
Adymą lauke Irena, ’lai k rodys iszmuszo vieną, lauke gir

dėti buvo tik szvilpesius panaktiniu, szviesa vis gęso ir girdė
ti buvo, kuomet vejas lovesi szlamszti, braszkejimas popierds 
rasztinyczioįe. Juodas szeszelis žmogaus sėdėjo užgulęs ant sta
lo, kažką rasze ir rokavo, nepakeldamas galvos. Pakilo Ire
na ir nuėjo i miegotu vę.

— Daili peVspektyva! isztare pati sav — tai ir asz taip 
per naktis sėdėsiu, k i p jis!

Morkus vis dirbo. Kaip kitkart tėvas jo, taip dabar jis 
renka dokumentus, planus, ekonomiszkus raportus, baigia ro- 
kundas. Nuobodus ir sunkus darbas buvo jam pailsiu. Ry
to pundą tu popieru atiduos paveldėjai, paims savo szaudyk- 
lę, Margiu, ir iszois, kaip kad atėjo, pro Dievaiti, i Sandvilus.
Pabaigta tarn y st a, pabaigta.

— Kasztavo jam Paavite urėtus proc.es ir sužieduotines. 
Žmones ant pagalės pavadino ji vagiu. Turėjo gana, nege
rumu.

Dar keletą adynu. Surinko tvarkiai popieras, sudėjo i 
skrynutę kiek drapanų, apžiurėjo szaudyklę, paglostė prisi
meilinanti szuni ir užputę žvakę.

Pažaras szvito ant virszuniu medžiu.
Kada Irena Orvidžiute pabudo, buvo jau beveik pietus. 

Valandą nežinojo, kur randasi. Miegotu ve toji buvo jos pra- 
teviu, ruiminga, tamsi nuo užlaidu. Už lango stovėjo szimt- 
metines liepos. Mergina iszsitiese ant lovos ir paskambino.

Kiemiszka mergina atsirado nedrąsiai. Buvo tai nepote 
Fdemono. Padavė poniai kringutę. Mergina atvėrė ją ir 
nusiszypsojo džiaugsmingai. Buvo tai kalbesiai vokiszkai 
lietu viszki.

Su ju pagelba susisznekejo szaip taip su tarnaite. Dasi 
žinojo naujoji pone, kad tarnaite vardu Juste, kad sziądien 
giedrus oras, kad ponas isz rasztinyczios seniai atėjo ir szne* 
kucziuoja’su sVecziu ir kad jis davė tą kningutę.

— Naguotas dasi pro te. j imas! Role tulko turėjo jąm pa
bosti! Na, esmi gatava!

Saleje ponai sznekejo tuomi tarpu. Morkus žingeidžiai 
klausė, o Marvitz sistematiszkai apsakinėjo istoriją savo ir 
sesers:

— Tėvas mano nuo jatpiystos turėjo farmą , pusnožmioje

11
valstijoje. Vertėsi gyvuotais ir žvėrių kailais. Susituokė su 
vienturte duktere kaimyno, turėjo apart manęs dvejetą vy- 
resniu sunu. Kuomet asz užgimiau, musu valstija buvo jau 
netokia. Pusczios virto nuo kirviu; indijiecziai pasitraukė 
tolyn, pradėjo su perkuniszku greitumu dygti bei augti mies
tai ir pabrikai. Užtiko sluogsnius geležies ir cino, žiame da
vė nesvietiszkus vaisius. Aplinkui musu fanuos, tarsi grybas 
po lytumi, iszaugo miestas — pavadino ji Draketown, nuo 
vardo tėvo mano inotynos. Pamenu dar, kada buvo tik vie- 
nas kromas, viena bažnyczaite ir mokslinyczia. Sziądien tu
ri (>0 tukstaneziu gyventoju, randasi kelolika tikėjimu, de- 
szimtis mokslainiu, penkiolika pakriku, keli szimtai kromu. 
Sukako vos dvideszimts metu, per deszimti metu jau susily
gins su Philadelpld’ja! s /

Amerikietis apsistojo ir pasididžiuojaneziai pažiurėjo ant
klausytojo.

— Duoda jums augti! — subumbėjo Morkus.
— Tėvas mano prijautė puikią ateitę dėt sodybos. Pra

džioje apipirko pamestinai plotus žiames, vėlaus pusę parda
vė, uždirbdamas szimtą anUszimto. Pusę palaike sav. Vy
riausiam brolui nupirko kelis szimtus akru su cino gysta, 
apženyjo ji ir pasodino gyvęti. Vidutinysis nenorėjo namieje 
dirbti, isz noro jurininku tape — asz igyjau tekniszkąji ap- 
szvietimą ir kapitulą. Uždėjau bovelnini pakriką, tėvas Ii- 
kosi ant fanuos, inotyna seniai numirė, tuojaus man užgimus.

— O pone Orvidžiute? — paklausė Morkus.

kuomet ant musu plantacijos atėjo praszyti duonos ir darbo 
nudriskęs, nuliesęs ir sužeistas žmogus su keturmete, vos gyva, 
nežadėjusia mergaite. Ėjo isz vakaru ir ilgai stovėjo pas 
vartus musu, nes niekas netikėjo, kad tasai biedžius tiktu ant 
fanuos, Gajausiai tėvas mano ji pamate ir priėmė isz malo
nes, del kūdikio daugiausiai — kadągi mylėjo vaikus labai.

Žmogus stojo su negrais ir kyliais i darbą. Dirbo tylai 
ir paklusniai, kiek tik vieko jis turėjo pavargusiame kūne, 
vienok menka’ jo jau ten butą.

Užmirszta apie ji gaujoje. Su kūdikio gyveno būdoje 
ant plantacijų. .

Toje valandoje užpakalyje Marvitzo Irena Orvidžiute 
atsistojo palengva ir, uždedama ranką ant jo peties, isztare:

— Asz pati pabaigsiu, Clarke, savo nusidavimus! Tu 
daug — ką nuslėpsi!

Atsisėdo tarp juodvieju ir .kalbėjo jausmingu balsu; .
— Gyveno būdoje tasai netikęs darbininkas, netikusiai 

valgė, vaiksztinejo skarmaluose, piningus rinko ir paslėpdavo 
juos sienos plyszyje. Kūdiki mokino poteriauti nesu pras
tinoje kalboje ir ramino prižadais, jogei urnai eisę tolyn .i 
rytus, per .dideles jūres — pas motyną, kuri juodvieju laukia. 
Pasakojo, būtent tėvynę turi gražią ir farmą savo ir gerą seną 
prietelu užmarėję. Kūdikis viską isidejo i szirdi! Dirbo per 
du metu, galausiai vieną dieną priėjo prie plyszio iszimti 
kruvinus graszius ant kelones ir —^‘nieko tenai nerado. Kas- 
nors užtiko pastaptynę ir apvogė žiedžių. Regisi kynas nuo 
plantacijos.

Tada jau žmogus puolė ant dvasios. Miera kartybių 
iszsiliejo per krasztus, nenorėjo dirbti, ant kūdikio pažvelgė 
stiklinėmis akimis ir apsiverke. Porą sanvaieziu gulėjo bu-

proc.es


pagrąžino

ant musu

isztare

Sorbonos?
- — Pussesere.

Iry — pertrauke 
as mus nąmieje, pon 

Tėvas neturėjo su kuomi siaus- 
Nulinksme-

priprasze tėvą 
toji juokintum

arba pasikarti!
1i es v i e t’i szk ai' u ). i m - 

Pameni, novai

Clarice, 
ir

Isz. malones j u

(Dar neviskas.)
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doje, kūdikis buvo alkanas, jis tik vandenio szauke ir mel
dėsi. Butumeme abuodu drauge dingę, jeigu ne ponas Mar- 
vitz, o tikrinus, Ciarke! Jis kartą netycziomis dirsterejo i bu 
dą — ir tėvą atsivedė. Paimta ligoni ir mergaitę i ponbuti, ją 
pavalgydinta, jam paszaukta daktarą, nesigailėta rupeseziu. 
Vienok jau nebuvo ką gelbėti. Gamta buvo iszsemta, kaip 
knatas be aliejaus. Numirė po kėlu dienu. Priesz smerti 
isz skarmalu iszeme pageltusiu popieru pundeli ir žiupsneli 
pilką smilties szkaplieryje. Kūdikiui davė medal e Ii auksini 
ir athižą žiedo ir prisakė, kuomet užaugs, eiti i rytus, už ma
riu, pas motyną., Su ponu Marvitzu valandėlę šznekucziavo, 
naszlaitei atidavė ir pbpieras savo. Kuomet numirė, kata- 
likiszkas kuningas palaidojo ji ir tosios smiltys užbertos ant 
grabo tape.

Balsas pasakoj anczlos nutruko. Nutilo ant valandėlės 
ir isižiurejo i labgą, kramtydama lupas, per akis gal isz gilu- 

. mos duszios veržėsi aszaros.
Morkus nenuleido akiu nuo jos veido. Gilai sujudino ji 

toji apysaka.
Nelaimingasis nepasieke savo tėvynės, žiupsnelis tik 

žiamaitiszkos žiameles, kaipo relikvija, tape nubertas ant gra
bo, o kūdikis likosi be numylėtos motynos toli svetimoje žia- 
meje ir raudojo.

Krutinėję žiauraus žmogaus nudiegė kas-žin ką skaudžiai. 
Skausmas nežinotinas, perveriantis, iszsiverže ant veidu, per- 
lindo per sužiaurejusią odą, nudažė veidus ir skruostus tam
siu raudoniu.

Nuleidę galvą perimtas.
O Clarke Marvitz, besisūpuodamas kedeje, 

juodu i lygsvarybę atvangiu pavalnu balsu.
— Visa toji nelaime nebūtu nusidavus), jeigu

farmos butu buvusi moteriszke tokia, kokia paskui po keloli- 
kos metu Irena tapo. r į

Mergina pabudo isz užsimislyjimo, siikreįe galvą.
— Del tokios nelaimes, kuri duszią griaužia, 

nėra pagelbos. Per daug trotyjo mano tėvas gyvenime
per toli jam buvo tėvynė. Tukstancziai ęzion gulėjo del 
o palaidota ji isz malones pono Marvitzo. 
asz užaugau! " J

— Deklamavoji tuszczius sakintus, 
amerikietis asz tą truki apsakysiu’ 
Czertvanai, stokavo dukters,
ti ir bovytiesi, asz neturėjau su kuomi bėgioti, 
jo musu tuszczias namas, kuomet ji pribuvo.

— Galėjote priimti kokią giminaitę arba pažystainą. 
Tai netiesa. Padarėte malonę! Augino manę, kaipo tikrą 
dukteri, leido i mokslą nepyko niekados. \

— Nebuvo už ką. Vos nuo žiames pakilai, tapiai nau
dinga. Isz iszkalu po pienkiolikos metu parsinesziai diplomą, 
pabaigiai prekybiszką kursą pabrike, praktikavojai pusmeti, 
kaipo aukle, ligonbutyje. Nemislyjai, tai darydama, apie 
pelnus del savęs, pagryžai pas senąjį tėvą ant farmos ir tapiai 
ten apveizda.

-- Deklamavoji tuszczius žodžius, Clarke! — atkartojo 
jojo sakini, atsistodama. . Einam prie pusrycziu! — pasakė.

— Palauk! Nepasakiai dar J kad darbininku vaikus su
rinkai i iszkalą, kad apiekuvojaisi apie ligonius, del tėvo už- 
tmiai vietą sekretoriaus.

. — Pareiga buvo dirbti! Gana tos sznekos!
a— Perpraszau, nepasakiai, kad atstumtai ranką Willia- 

mo Jacksono, milijonieriaus;.vien dėlto, kad tėvas verke dė
lei tavo atsiskyrimo.

— Mano brangus, galėjau turėti asabiszka4 priežastis, 
tai nebuvo jokis pasiszventimas isz mano puses!

— Tatai, ir asz taip mislyjau ir su tokia vilczia iszpaži- 
nau tau ant rytojaus savo meilę. Turėjau tokią tvirtą vilti, 
jogei nesziausi ir žiedą kiszeniuje.

— Netikėjai, kad apart t&vęs gali kas dar rastiesi mano

—i Jeigu butu radęsis, tai bueziau ji aidtjnczi((vot 
Vienok ir to saldumo nepatyriau atsakyme!
' — Pasiliko tau žiedas ir i alnybe! Nusiraminai urnai!

— Ne taip vienok! Negalėjau - įjaudoti 
Ką tai butu gelbėję! Beto tuomet buvau i 
tas naująja maszina del kedenimo bovelnos 
nuo to pradėjau savo iszpažin imą.

Marvifz pakele i lubas .akis ii* atsiduso.
Orvydžiute nusijuokė ir iszejo isz kambarį).
— Imu tamstą už ludininką!?— praszneko gajausiai i 

Morkų — ar tai nelogiszkai! Tėvas ją norėjo palaikyti, ji 
norėjo Tiktiesi! Isžpuole susivienyti giminysta. Nebucziau 
draudęs jai tolaus dirbti savo pabrike. Ženyboms. vertėjo 
nusiduoti* Tėvas ją myli beprotiszkai, asz taip tikėjau i tai 
jogei neatsiliepiau nei i vieną mbteri. Kam tas veltus darbas 
ir trota laiko, mislyjau, pažinojome viens kitą kuonogeriati- 
siai, neturėjome niekad barnios.- Galėjau drąsiai pirkti žiedą. 
O ar žinai, tamsta, del ko atsake? Idant . neužmetinetu jai 
,,busiuess'o‘‘!. NeJ ne ir m*! Adyną sznekejau, paszaukiau tėvą, 
brolienę, nieko negelbėjo! Praszau man pasakyti, ar tai ne 
geda,’tokia stoka logikos!

— Ir asz ant vietos Orvydžiutes nebucziau kitaip pada
vęs — pasakė savo nuomonę Morkus. — Buvo biedna, dėlto 
dydi ir neisztikiaiiti. Sziądien gal jau kitaip atsakytu.

— Taigi mat, kad ne. i Dauginus vienu davadu jos nelo- 
giszkunio. Tėvas manę tyczia iszsiunte su ja. Stovime da
bar turtiszkai ant lyges. Vienok ji ir dabar nenori. Žiedą 
visados neszioju kiszeniuje, vienok, regisi, kitai ji reikes ati
duoti, nesą nesvietiszkai, nežiūrint ant mokslu ii* proto, yra 
nelogiszka* Nutilo ir sūpavosi tolinus, glostydamas pavari- 
tus. .blzsižiurejo sujuszintii, tarytum po nenusidavusiai pra
bai kedenimo bovelnos. K -

—- Delko taip dg^i nepradėjote pajieszkojimu paveldys- 
tes? — paklausė Morkus po trumpam protarpini.

— Neturėjome jokio dokumento, apart metrikų. 
Orvydas norėjo juk važiuoti, nesitikėjo, jogei 
klups. Kilpomis tėvui apsakė, kuomi buvo ii’ 
pono Czertvąno. Po jo smėrt atmesti i szali buvo
o paskui tėvas nenorėjo nustoti numylėtinės ir vilkde hz 
nos i dieną. Nuotikis viską isztaise. i 
skaitė tamstos pravardę ir'ji ją paminė, 
raszyti i Paryžių. Ar tai tamstos sesuo

Kazys 
ji už- 
vardą 

rūpesniai, 
die- 
isz- 
pa- 
Uz



Lietuvniku

SZTORNIKAJ

ma

ail

manonuo

op

Wilkes-Barre

1,00 80 ct
30 ct,

$),<»().
pujkiu

10 ct 
Uhih 
•io ct. 
*0 ct. 
10 ct. 
t. v«lo

Naudynga žinie

4.) ir naujo:
AUKSO .ALTO K VS pujl 
apdarytas............................,

Tykras Li?tuwyszkas
ZaZre'VLc:!z;i"CLs_

M. MOUK1EWIUZE, pargabeno Ipz, ft.žmareu 
wysokiu Ll»*tu wyazkii knfgu, k(ijp<» taj: llisto- 
rycznu, B .jkinhi, Mokslvszku, hu gražioms <laj- 
n iilt'iHK o ir mt Hzwnntajs Rkajtimają, Maida kni
ght, o parduoda Huwyfltd.,už« maža prekių. Kas 
noryt žinot knign orima. Ir jn prokia, raeziklt 
gromata ir indekit markia už du centus, ant tokio 
adriao;

Jėzau mano atpirkt 
Kalinis Diewiszkas 
I tie was mano ir wyi

St. Ramanaucka 
i

Luzerue Borough, P

ina diisziu ,, . ,, „ 10 <
29.) Giwenimaj szwentuju 

ant wisu metu kežuos dienos pir-
is 80 et., Antrų dalis 80 

turimi dalis

Kmngos
LO( 'NOS’ KP A LIKTU I 'JI K.

I. l IliBlotije gražios Katrukos ir Joh ivynoki atąy.
t.tkimuj ,, ,, ,, ,, m 10 ct.

j.) SunjyHz.ymaH arba bajine tūry dydeles akis 
Tykra tejnybe isz Sue alku gubvruij'H 

3.) Konatytucyje dei darbininku ,, 
I i llielorije apie grąžą Magelona, dnktcry 

lauš isz Neapolo ir apie Petra karejvvi 
5 > rzuyatanauik ant to goraj ,,
ii i Atnytikimaj ant žiajiica ir wandenio 
;.t Du ppjkue apraezymaj apie nedorybę 

ir piktt) atų'ynimą wajkti ,,
H.) PtijkiiH apraHzymae apie Lietu? t\ .,
9. ) Namelio puntelniko paraižytai del

l.ietimniku ,, ,, ,, „• ,,
10. ) Apteka lliewo ,, ,, ,, .,
II. ) Senowea npraazymas apie Diiktery

Kareūvio ,, ,, ,, ,, ,,
12) dttozhpaa KonitiHzewakiH arba kankinimas 

l'nijotu po wal iže maskolium ,, 
KalendorhiH hu pasakomu ir dajnoma 
Szwiesa Dimvo ,, ,, ,, ,,
Kinalda Kinaldinaa ,, ,, ,,
DajnoB Ihz, wyeur Hurinktoe ,, ,
Nedorybei? Rymo t'ieaorlu, hiatorije isz Iajko 

ponatvojittto Netono ,, ,, ,, 80 ct.
18. ) PujktiH apraHzyttiaj tikru atnytikitnu Ihz cz.e-

Hit wajnofi 1803 m,etit ,, ,, ,, 10 ct.
19. ) Witas ir Korynna historije ihz iajko perse

kiojimo llažnyczios S. per Deoklecijana 95 ct.
20. ) Ilintorije Ihz iajko FrancuzkoH uajnoH Afri

koj ,, o n ' o * l"
21. ) I’rauadnikas angelekoB kalima neabdaA $1,1X1

o abdarytan ,, ' ,,
22. ) Jurgis MiioeiaeHkia ,, ,,
23. ) Boleeluwae arba antra dalie Genottefvs

MILAUCKO K ROM AK vai 
gomu tavoru ir visokiu naminiu dai 
k tu randasi ant

No 10 K U enter st. K he n ntncloa h

gražejs skajtimajs tiktaj už
9. ) III STORI J E SENO ir

Naujo ižstatimo su abro/.i
10. ) Iiistori je seno, istat vmo o50
11. ) 150 PSALM U DO WI

DO karalaus pawydalo kantycz- 
ku irtejp dydėle

12. ) 1MEN-UO

.. o40,c 
ant

h urvine del zobowos atejgiu 
randasy Bylard.as ir Wargonaj 
.uit kuriu grajina tieze pasam-

wylndniu 
. audekliniu

linksmi skajtiinaj.............
21. ) KALENDORIUS

1889 meto ,, „ „ ,,
22. ] KALENDORIUS

1890 mptu „ ’ „
23. ) Tulmuda židu i
24. ) Sopulej Motinos Diewo25ct
25. ) Kaip Sumneine nuspa-

25 ct
Benedikto

km gerymai ir geriausi 
1 jgarai. Parduodu taipogi laiva- 
<ortes (szifkortes) ant visokiu laivu 
ir siuhcziu piningus i visas dalis 
svieto kuo pigiausiai.

1A. Klimas,
17 o North M<uft Ktr.> 

riiTSToy\ pa.

su kabute.................................12,oo
5. ) Toko jau su prastesniu

apdaru......... ................... .. II, 65
6. ) SZALTINIS DIE- 

AVISZKOS loskos arba wydu- 
tinis AUKSO. ALTORIJS 
pujkej apdarita su kabute 11, 50

8.) Pra’iže ihokslo arba

15 ct 
ant

65 ct 
del iszluosawi-

petneszu
wyeokiu dajktu kokiu tik žmoguj prirejke.

Gaupyte pas—

Chas. CASPER & Son
103 NORTHAMPTON Str

Kas naryte turėt pnjkius paretins 
° Pyg° prekia, tejposgi norėdami 

Szipkortes iszpirkt, arba 
I >y n i gu s nusiunst 

jr jn kitas dal’
atsyszaukite pas:

. Joną Mieldaži 
Shenandoah,

a Kwictkos
Paikos del marszol 

ku, etc.
ka nopigause. Apsteluotus dajktus 
tcjsinga j padarau iriszgerauso tavo- 
ro. Per septiniolika metu tuo tiktaj 
esu užsyeinus ir vyysos draugistes del 
kuriu dyYbau wysokius dajktus mano 
darbo ne pejke.

t

W. Slominskiene,
679 Milwaukee Avenue

£7 J ago rejkaiaujete rn sawo 
KRAUTUWE (KROMA) 
ajktu in sztora tada pirkite pas

Williamson'a ir Wallace
210 East Market Str.

WILKES-BARRE PA. .•
Jfiisr Tenaj galima 

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

35. ) (Jirtibe • ,,
36. ) A PLAN KI MAS SS

SAKRAMENTO.. ..............
37. ) Ižguldimas 1.1TAN1OS

SZ. MARYJOS P........................o25 c
• 38.) PAWEJKSLAS IZGA

NITOJAUS su pujke maldele
39.) SZ. PANA* M AR YJ A

Szidbtwos su maldele. .......
10.) PAWEJKSLAS SZ. 1

MAP) JOS su maldele...........

W. Slominskiene
679 Milwaukee Ave.

Chicago, III.
Padu<)du del žJnes ywysu . lietu- 
wyszku Draugisiiu kad mano krau- 
tuweje randasy wysoki dajktaj koki 
tik rejkalingi del draugistiu kajpo

tans ,,
31 ) Garsas 

wo sudo ,,

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

1.) AUKSO • AKTOUUS, arba 
8ZALTINIS dangiszku skarbu

2,25 ct. iki $5,50 ct.

.f.... pipe 
wencziauMps 
iju . . .. o20 c 

Marijos Kanos.............  1 30 ct
1T.) IZGULDIMAS meti 

niu szwontiu labu j naudinga 
knigele.......................... . .

15. ) GIWENIMAS S7.W
MARYJOS P... .. .. ........... o30 c.

16. ) WADOWAS in Daugu. o50 c
17. ) Stebuklai Dievo Szv. S

mente............. '............... j <
18. ) MOKSLAS RIMO

Kataliku.............................
.Į9.) ZINE apie gidima ligų 

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

20.) PALANGES JUZE,
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Lietuwiszkas ir Lenkiszkas k r o m a s !
C- ^a,cS-!ze*wrioz;e-

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

sgi mesti 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 rejkataujesy.

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

J. FAVKSZTIS
Agentas Lietuwiszkas ir Lankiszkas

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

kus ir 1.1.
JjgT’Galima' tejpos-gl pas mane gautie pirkt ązipkorėziu ant 
pujkeusiu ir grejczeusiu akrotu. Pabandikite pyrma atejtie 
pas mane pakolej ejsyte pas koki įimerykona.

. Charles Radziewicziu, * ■
SI1ENANDOAH, PA , ,

------------- -------- ---------------L----------------- ----------- '----- -<-----------

Liekwysskas ■ ir Lcakisskas
■ ! (GliOCEliYS)

Wysokiu s z w i e ž i u T a w o r u.
Teipo-gi parduoda Szipkorb^s ing 

vysas-dalis svieto, ant greicziausiu ir 
drucziausiu AKROTU.

Iszmaino visokius piningus o ir nu- 
siuncze ing uzmare tiesiok in namus 
greit ir pigei.

Tom. Butkiewicziu,
f

5 Broadway, Nanticoke, Pa.
——     —— I IMI—■■■■■■ II! II—■■■  I I ■■IIHIMP    l—yo   UI ■ HIIWW IHMH... IBI ■■

EOBNHYLEES & CO.
Pigiause vieta visame mieste ant pirkimp drapanų del 

vyru, vaikinu ir vaiku, dėlto kad jie. visų, tavorų perku ne ant 
bafgo tiktai už piningus.

Turime didžiausi skyrių, visokiu kepurių, skrybolu, ęzebatu, czeveryku 
ir szluru, ateikite o datirkite. • • -

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

Vięnii žodžiu sakant, visas tavoras geras ir galimas patikt kožnani, 
o prekios tai pigesnius kaip kituose kremuose, visam mieste.

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

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

Cziene Szipkorcziu.
I s z Europos i A m e r y k a . 
Isz Liverpool, Glasgow, Queenstown, Belfast, London .. $19.00 
Isz Hamburg, Amsterdam. Rotterdam, Havre or Brem en . .122.50 
Ant gerausu akrotu isz Bremen in New yorka . .$24.0.0 
Isz Antwerpo in New yorka . ................................ $20.00
Isz Antwerpo in Piiiladelphie.............................$19.00
Isz Bremo in Baltimore.........................................$21’00

-------- ---------1-----o-------------------------

Isz A m e r y k o s in Europa.
Isz NeW Yorko in Bremen.............................. $20.00
Isz Philadeiamiios in Hamburgą............................$22.00
Isz New Yorko in Antwerp a.................. $22.00
Isz Ba lti mores in Brem a........................................$22.50.
Isz New Yorko in Liverpool, Glasgow, Belfast, .London.. . . $19.00

Lankiszkos knigos 
maldų, pargabentos 
isz užmarės. I
1. ) Westclinienie duszy pobo- 
žnej. zbi6r nabozeiistw i pieš- 
ni zprzydaniem Drogi krzyžo- 
wej, Gorzkich žali i psalmdw

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

myšlanie...........  1,40 ct.
3. ) Zloty Oltarz czyli zbidr
nabožeiistw dla chrzešcian i 
katolik6w..............  1,30 ct.
4. ) Oltarzyk czyli zbior nabo-
žeiistwa dla mlodzicžy katplic- 
kiej.............................. 70 ct.
5. ) Wyborek n^iboženstvva dla 
mlodzicžy katoTickicj.. 50 ct.
6. ) Maly zloty oltarzyk dla
pobožnych dzieci katolickich 
...................................... 45 ct.
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Serialises

KINGSTON

I’olski, Slovenski i Litewski

IDiclžiefu.sieis ir puikiausias

Simonas Scharlin 
jįCSB-Fabrykantks

Pirmutyne

UŽEJGA

Arielku wysokiu,
Alaus gardaus.

Wino wysokio,
Cygaru ir t.

Alejk Broli pamatike 
Ir to wysko pabaudikie

dalis EUROPOS. Suncze pynigus tiesog
, Galini 

sziirrta ant metu.
Lietuwyazknj, Lenklszkaj Ir Ungarnkaj gall euayeznckct, ba prilaiko tam tikrus žmonis.

■ No užmirszkito ipacz tie ka giwenate arti to miesto.

Wilkes-Barre Deposit Savings BANK

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

geriausia užeiga ir gražiausiavieta ’visame miesto Wilkes-Barrie,

AGENTAS no su wanin'
- - - - - - - - - Maszynu - - - - - - - - - - -
o tejpos gi už asekiirawojt* NAMUS ir wysokiufi 

DAJKTUS no ugnies

Wilkes-Barr c 
į£gMTen niožna 

rio isz c

1 )el wuostimo (žaži woimo.) Pamegikit 
wiena karta pirkt nog jo, taj potam 
niekur kitur ne jeszkesyt.
110 Division Str. A 7^/; York.

visokiu valgomu daigiu, kumpiu, miltu, cukriaus 
arbatos, kavos ir \ isko, kas tikt užlaikyme gyvas
ties reikalinga. Taipogi parsiduoda ezebatai, eze- 
verykai, marszkiniai ir visokie kiti daigiai. Viskas 
pigiausiai ir didžiausiame pasirinkime.

UZEJGA gereuse del Lietu 
wniku pas

Juozą Zablacka
MAHANOY CITY - PA 

' Randasy gera ARIELKA, 
ALUS ir wysoki Likierej, < 
tejpos-gi CYGARA.J pujkui 
isz Turkijos par 
mėlis teip swt

BanKierins
WILKES-BARBE, Pa

Ižduoda szifkortes ant wysokiu akrotu ir in w; 
NAMUS 

pas ji pasydot pynigus, už kuruos duoda procento $3,00 t

GEO. GMM, agcnks.
AJjVIN Str. Plymouth, I

Wiraj! duodam jum žino, kad mins parduodam Szifkortes, ant wysu 
paeztawu Szifu, už pigeuse preke, sunezem pynigus, katruos jusu prieto- 
lej gali gaut in 15 dienu, musu kantoro galite susyszneket lietuwyszkaj 
ir lankiszkaj, atejkite ir matikite, kad mias per 20 metu, su kožnu apsyej- 
name,t<‘j^y”gaj ir grąžoj, mcgikite o nesygajlesvte.- I'ejpos-gi parduo
dam tikietus ant wysu geležiniu kėlu Ameryke ir Europoje.

KANTOKAS MUSU HAMBUKGĘ IRA TOK1S
S’. I. Herschmann, Teilfeld Str. No. 7-8.
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16 Vienybe
1

PAUSTUVE!

Vienybes Lietuvniku :
132 Street,o

^—PLYMOUTH, PA.—o
------- ---------------- e :

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o, 
"darbų jos priguli, yra LOCNOS MASZIN0S, LITARU° 
o visokiu didele daugybe, drukavojasi apart

• „Vienybes lietuvniku,”
ovisokios konstitucijos, kningos del drau- 
"gyscziu, apgarsinimai, tykietai gromatos 
o kvieczianczios ant veselijos ir t. t. 
11 --------  Visokiose kalbose, kaipo tai: --------
oLietuviszkai, lenkiszkai, anglisžkai, 
"kiszkai, maskoliszkai, italijoniszkai, pran-o 
o cuziszkai ir t. t.

O 
o 
o 
O 
o 
o 
o 
o 
o
o 

VO-"

o 
o

AMT. r A J AU IS
1^” Kas tūry kiek PYNIGU, o norėtu juos patalpintu saugio wie 

toje kad jam ne pražūtu, tegul, patalpina pas mane RANKOJE.
Tejpoa-gl randaay dydele zopoatis wyookiu pyningu dėt Iszmajnlmo, kajpo taj: Kuayjoa rub 

l*J, Proayazkos markos, Auatryjoklszki ovldbnaj, Francuzyezk! fiunkaj Ir t. t.
Jago katraa atayweia loz užmarės PYN1NGUS, taoa tejpoa gi permajnau ant amerykantaku.
Button pyntngua tn wysaa dalia awleto tleaog in namas.

O tejposgi ižduodu SZIFKORTES ant wy.su linijų ant pujkeusu ir
druczeusu LAJWU.

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

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

■■ M Ml «•

G-rabii
ir visokiu daiktu atsitikime smerties.

L’žsijima pagrabais už pigiasni ne kad kiti užmokesti. Deito-gi, jei
gu kam prireiks ko, ateikite pas savo viengenti, kuris gerinus ir rupestin- 
giaus viską atliks del jusu, ne kad svetimgeneziai.

And: Stankevyczius, v
Ant Main ulyezios, Nl)

A

Agentas no szifkorcziu $

•A#

Parduodu szifkortes ant pujkiausiu ir drueziausiu LAJWU isz wysu 
žalu EUROPOS. Ir tejpos-gi galu nusiut pynygus in Europa tiesiog- , 
ing namus. ’ > I ,

Prietam lajkau dydely KRONA su wysokejs walgomajs dajktajs, 
ka tik namuose geraj gaspadynej pryrejke, ir su tuo nesygiriu: ba kožnas 
žino. Darbiniu drebužiu ir wysokiu marszkiniu; žodžiu kalbnt wysko ga
lima gaut,

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

Z ' n ~ 1

■ a
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LIETUVISZKAS

Wyskas tejsyngaj ejna /
Ne užmirszkite

ANTANAS PAJAUIS
128 Ir 130 Main str. PLYMOUTH Pa. <

Pirmutinis Lietuwiszkas Kremas,
groceries) PJTTSTONE, pnpilditas wysokejs taworajsdel žiwnasties, tejp- 
gi ir drapanos del darbi ninku, wyskas ko no geriause parsiduoda pige j ir 
tejsingaj, -- primenu* ir taj joge j parduodu Abrozus szw., knigas maldų 

ir historiju; o R’jpg* szifkortes ant geriausiu ir dfuciausiu iajwu.
Tiktaj ne užmirszkite kad tan wyska gausyte: pas A. 1EPLUSZI,

Nr. 177. NORTH MAIN Str. PJTT8T0N, PA.

I I ZEZitclrlos
■ Kokiu tiktaj noryte knigu 

Laikau gerų alų, cigarus-ir: ilr taj ,n,vWn “'' Atokiu taj 
geriausius gerymus; Kį(jt szaukites tiesiok pas K. Žale- 
kartą atsilankys pas manę, 
tas tikrai neeis pas kitą.

Vincas Szmerauckas,

■

A

Ji
»2iu

Balti more, Al. J). Ira t 
ras ir t ej syngas wiras ir 
lys prietelis Lietuwniku. $

Jago norite geros traj aukos 
gaut, arba užsyrukit kwepenti 
cygara, taj ejkite tiesiog pas:

Wincenta Bobina
Ant Coal ir Jordan ulicziu.

f j J. A. X . , Z - * • )

Jis ira tykras Lietu wnikas ir tej- 
syngas žmogus. j

lietuviszkas Dziegornikas,
Pardavinėja pigiau už visus, viso

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

‘ Juoz. Roblauckas, 
Centre Ace- S tulžio# JJno/i ikuhikw,

a
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