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Vienybe
Isz Lietuvos

aug

Isz Kitur

užklupo
ir tie

Lakpno 
centus

mes 
lietuviu 
„Szlubi‘

„Lietuvio Sapną 
galima dar gauti už 
musu red y stele.

raszo 
smarkiai platinasi 
nū kurios dau 
mirė.

kad sziąuie 
pravardžių ti 
giausiai — 
mums stoka 
lietuviai beveik 
nesirūpina. Tie! 
buvo klabinta, o 
nei 
neatsivere —- 
gas pasibaigs

amen-i 
Berots afei- 

pripylė „kiszenius keliems
Wyoming, kaip skaitytojai 
žino, pripažįsta tiesiį, balsavy- 
mo moterių. Tiesa toji likosi 
per demokratus įvesta 1869 
m., kūmet Wyoming buvo 
dar teritorija. Dviems tnc- 
tams sukakus, tie patys demo
kratai stengėsi panaikinti nu

tenka iszgirsti, 
kiecziai trak tavoj a 

dirty po- 
igly Hungarian“ ir 
pytetais, kas paro- 

anglai nemato, arba 
matyti lietuvininku

kavoj an t lietuviams, ne vai klo
ja jau nfėdines ir d esė tk ai s 
tukstanėzius skaito. Lietu
viai regisi dosniausi > yra ir 

mo, „courtu“ 
Vienok szito- 

nors labai kur- 
dubi“ ir tolygius

teko pasis- 
kad „po- 

„Hungarian“ yra 
lithuanian“ siivisj 
ienok atsakymas 

„explanation“ 
tokis: „Jus (lie

jo isz 
dūkles 
vai ir, 
riksmą, 
nudavė 
žinotu, 
ant ju\ akį. 
sodietis pasak 
kaip vięuas isz 
nuėjęs su kokia-ten 
girią ir po tūlo laiko vėl su 
grįžo.

Tu met sodiecziai 
elgetas su gąsdinimais 
ant rytojaus turėjo pa

o kilią elgeta c o
>, kad, vogda- 

maS mergaitę, turėjo mierį su
žeisti ją ii vedžiotiesi po žmo
nes dėl padarymb susimylėji- 
mo labdariu. Pro va atidūta
sūdo dasekėjui. ( Vii, V rest,) 

L— Angliszki laikraszcziai 
buk Vilniuje ir Kaune 

holerina, 
žmonių jau

Pakol taip dalykai stoyes, 
nei sapnūti negalima, idant 
lietuviai ką gero galėtu sut
verti ir tumi savo vardą akyse 
amerikiecziii ąugsztyn pakeltum 
Pakol mes neturėsime sutiki 
md ir vienybes savo tarpe, pa
kol netapsime 
tikos sžitoje 
arneri 
džius 
riars“ 
systes po pier 
tik del to, idant 
kui karcziamą 
hemis 
mes 
uždarbį suteikia. Szenando- 
ryje juk yra padaromos tik- 

medžiokles“ nakties mete 
surinkimo nu lietuviu 

mokcscziu (taksu), kadągi 
retas isž geros vales užsimoka 
tai, ką tiesos szalies nu koŽno 
u kęso reikalauja. Nedailu 
yra, kad lietuvininkus naktyje, 
kaip žvėris, turi gaudyti del 
isžgavimo trejeto doleriu ant 
užlaikymo iszkalu, ligonbu- 
cziu, prieglaudos namu ir tt., 
kuriomis įrednemis ne vienas 
isz musu viėngencziu naudo
jasi. Mums reikia t^aptr ge
rais ukėsais szįtos žiames, nes 
tik tada galėsime kupinai nau- 
dotiesi josios tiesomis ir bet — 
kokis airys nedrįs mus, kaip 

„polianderiais“ 
Bet už vis dau- 

apsz vietinio
Į igyjirno j° 
nieko patys 
: jau sykiu 
dar niekur 

nedeki i en i n e m o ks 1 ai n e 
kada tasai m i e-,

Per kaimą Zagaicziu, Ge- 
Ivaniu valscz. Vilu, red., ėjo 
neseniai gauja isz szesziu uba
gu, atėjusiu isz Suvalkų rė- 
dybos Vienas isz ju, Jurgis 
Ronys, užėjo į butą sodieczio. 
Namiszkiai dirbo lauke, na- 
mieje tik keturiu metu mer
gaitė miegojo ant lovos. 
Ubagas pagriebė mergaitę, 
ližkimszo jai burną mazgote, 
įkiszo į maiszą ir iėzėjo su sa
vo auką į girią, kur ir paslė
pė ją, užkrovęs szakomis ir 
samanomis, kad negalėtu isz- 
lysti, o pats sugrįžo į kaimą 
prie draugu, kurie vaikszczio-

, buto į butą, rinkdami 
. Sugrįžo isz lauko tė- 
neradę duktės, pakėlė 

vienok elgetos nei ne-
, kad jie apie tai ką 
nors žmonės ir turėjo 

Galiausiai vienas 
ė, kad jis matęs, 

elgėtu buvo 
naszta į

Jtį, norint Szenandoryje 
visoms kitoms tautoms 
lustįti nosis, bet ir 
savo viedgencziams 
tiems prekyba a 
nekartą paines d 
tai iszimdami ant bargo tavo- 
ro ir paskui neužmokė lami, 
jau tai kitus nu jo atkalbinė
dami.' Pastebėtina buitis gy- 
vmiiiiie musu iszeiviu yra toji, 
kad lietuvis nelaiko sav už 
gėlą likti skolingu savo vien- 
taucziui, tumi tarpu kaip an- 
gliszkiems vertelgoms jis kii 
nogeriausiai iszsimoka., Ąn- 

nelietuviszkai . kalban- 
ežiam, arba žydui, kurie Sze- 
pandoryje jau visai pagal 
Lietuvos žydu madą už skver
nu graibo, mat „neunarą^“ 
nuneszti!.. Velyjimą dėl sa
vo vientauezio „prasisiekimo“ 
tarp musu iszeiviu su žvake 
reikia pajieszkoti; ant to vie
tos ant kožno žingsnio iszgir- 
sti žodžius: „ar jis (czibn bu
na paprastai pridedamas ne
vartojamas spaudoje žodis) 
negali diVbti taip, kaip asz 
dirbu,“ ir szitas pavydėjimas 
prakilnesnio stovio del savo 
vientauezio yra-fcaip visatinas

regisi
užlaiky 

(sudbucziu). 
kie dalyk 
s tom i per 
jam individuos dėl toly 
nio palaikymo tarp 
yra ir per tą patį 
padyvyjami. Aiszku, kad to
kiu keliu lietuviai labai pras
tai savę reprezentavo j a. A-
merikiecziai vien tik sudbu 
cziuse gauna progą pažinti lie
tuvius, visūmenės reikaluse 
lietuviai neima jokios daly- 
vystės. Negana to, kad lie
tuviai nei kart'ą dar niekur 
nepasistengė iszrinkti nors ant 
žiamiausio urėdo savo vien tau

;alėtu 
nusz- 

gyvenime 
užsiiman 
prarąone, 

aro — jau

vais poly-' 
j j e, tolink 

kiecziai vis/ mus pravar- 
„suskrėtusiais poliandę- 

lieti lietuvis ūke- 
as iszi ma jeigut 

lėtu pas- 
užsidėti, .visai 

įas tapti u kęsu žia- 
kuri jam prieglaudą ir

Kiekvienas skaitytoj 
meratorius „Vienybes Lietuvininku“ 
gauna per musu redakciją „Varpą“ 
su prisiuntimu už 1 dorei, ant metu 
„Szviesą“ «u prisiuntimu už 30 et 
,( kininką“ su prisiuntimu ližė 1 d

PlyMlhPa., 22 d, Uejios m
Nekartą 

kaip arneri 
musu viengenczius 
lander,“ „ 
tolygiais t 
do,kad 
nenori 
skirtumo nū tikką minėtu tau 
tu. Tatai, girdint kartą to 
kią szneką viename anglu .su 
atrinkime, mums 
tengti iszrodinėti 
lander“ i 
kas kita, 
kas kita 
ant to musu 
buvo maždaug 
tuviai) galite savo tarpe turėti 
skirtumą nū lenku, musu-gi 
akyse jus esate tokie patys 
,,dirty polanders,“ nes netu
rite szitoje žiamėje nieko Xo- 
kio, kas jusu 
szcziaus už lenku išzkeltu.“ 
Kaip nei skaudu buvo klausy
ti tokį sudyjimą apie musu 
iszeivius, vienok reikėjo pri
pažinti jo teisingumą.

Nū keliolikos metu gyvena 
dideliais būriais sustigrudę lie
tuviai nekuriqse apygardose 
Su v. Valstijų, vienok per tą 
laiką neįstengė sutverti nie
ko tokio, kas dėl lietuviszkojo 
vardo darytu godonę 
kiecziu 
viai 
nedoriausiems lenku kunin- 
gams, pristatė lenkams pusė
tinai daug bažnycziu, isz ku
riu paskui, kaipo „stabmel
džiai“ tapė iszmesti, nevieną, 
„skvajerį“ (sudžią) pastatė 
ant kojų. Garsusis Szenando- 
rio „Szlubis“ szeszi metai at J

tarp lietuviu, jogei nerą 
kad tūlas prakilnesnis \ lietu
vis, nežiūrint ant perHzkadu, 
pasiekęs virszesnijį laiptą, at
simoka paprastai suktybiavy1- 
mu ir „skutimu kailio“ ^avo 
viengeneziams. \

Lėtąją tiesą, kadągi persi Ii tį

Lietuvniku

Ge- / '
ėjo;■’

mėgsta rebuplikonas, bet ku
metinis teritorijaliszkasis 
gubernatorius pastatė priesz 
tą užmanymą savo edo, o re- 
publikonai gynė tiesą moterių 
ir įtraukė ją į konstituciją. 
Demokratai dabar tariasi par
traukti isz įlietu gražius yy- 
riszkius, idant per jūs laimėti 
balsūs moterių.

— Skrynė su 
szmotelius lavonu 
tapė atmuszta ant 
rio mieste St. Louis.

moteriszkės 
gelžkeld va-

• • W ’■n ”

mi nepareikalauta, per penkis 
mėnesius. t

— V ienos isz greieziausiu

ladelphijoje. Mergina ir vy- 
rfts, kuriūdu pažinojo vienas 
kitą tik per nddėlę laiko, 
vai kszti nėjo ulyczia. Be- 
vaikszcziodiimu susitiko su 
veselija, kuri sustojo - palei 
bažnyczios duris. Merga kai

ti. Jiedu įėjo ir 
pabaigai szliubo. 
riszkis, paėmęs 
mergą, priėjo, nei 
isztardamas savo

i kei, prie kuningo ir reikala\|o 
suvineziavoti judu. Į 10 mi
liutu szliubas buvo.atliktas ir 
jaunoji pora, susirikusi, iszėjo 
isz bažnyczios.

—- Vadovai darbininkiszko- 
American Federation of 
‘ daro storonę suszauk- 
ptau tisžką darbiu i n k.u 

vasaros 
Rengia

ma padaryti tąją konferenciją 
didžiausiu ir reprezentyvisz- 
kiaušiu suyažiavjniu darbo 
žmonių. Pakvietimas, iszdutąs

stovėjo iki 
Tu met vy- 

už rankos

sios „
Labor1 
ti tar 
konferenciją ant

draugus, bus prisiųstas v įsoms 
darbininku organizacijoms 
ant svieto, i Mieriu tos kon
ferencijos yra padaryti vieną

levojiino, ant kiek bus galima, 
darbininkiszku . -intereresų. 
Visi tikri prieteliai darbiniu-

55
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ku su džiaugsmu pagyre tąjį 

užmanymą.
— Sznekos pasklido, buk

norinti.OZp<lUlo«n.vj i » *•**> 
yra pardūti Su v. 
salą Gubą už ^00.000.000, 
bet tūli laikraszcziai tvirtina, 
jogei Amerika visiskkai neno
rinti to pirkinio.

— Plaukiant laivui su 150 
žmonių ant Pepin ažero, Min- 
nesotoje, isztiko nesvietiszka 
vėtra, kurioje 1’25 asabos galą 
gavo. Toji vėtra Minnesotos 
ir Wisconsin valstijose daug 
blėdies pridarė.

— New Yorke 14 d. sz. m.

les Fremont, žinomas isztyri- 
nėtojas tolymuju vakariniu 
valstijų. Savo gyvenime bu
vo nominavotas ant preziden
to, vienok nominacijos nepri
ėmė.

rakterizavojaneziu maskolisz- 
kųs vidurinius prietikius prie- 
žaseziu. Užžergęs an P sostą, 
Aleksandras III uždėjo jį vy
riausiu vadu maskoliszkosios 
laidynės, o generolą Szestako
vą jūriniu minystru. Szesta 
kovas daug gero padarė dėl 
pakėlimo maskoliszkosios lai- 
vynės, nors pakampėse buvo
garsiai sznekama, jogei jo mi- dasi ant svieto, 
nysterijoje yra pardavinėjami kas Katkov ] 

piningus hugsztesniejie I
Skundai vis didinosi, ■ kus užlaikomi. Dabar-gi nu*

Uste sto- 
maskolių 

Maskoliai
vi laivynės anglu, 
ir amerikiecziu. 
su anglais nulatai ginezyjasi.

— Paryžiaus rasztavojįmai 
nihilistu nepadarė Peterbur
ge didelio trukszmo. Persi- 
liudįta ten tik vienu sykiu 
daugiaus, kad niaskolįszkoji 
policija nieko nežino, kas de- 

Nabasztinin- 
mislydavo, kad 

už .piningus hugsztesniejie nihilistai yra per bagotus len- 
urėdai. Skundai vis didinosi, kus užlaikomi. Dabar-gi nu* 
galiausiai ant Aleksiejaus ve- tariami yra anglai tame daly- 
lyjimo minystru tapė uždėtas | ke. Rasztavojimas 
Czichaczevas, apie kurį buvo skaudžiausiai palytės 
sznekama, jogei „surinko“ ] 
porą desetku metu būdamas tarp surasztavotuju 
urėde direktoriaus vienos ju- kelios žydiszkos 
rinės draugystės 
mariu keletą milijonu rubliu, iszduda įstatymus.
Prieg tam pasklido garsas, — Maskolija nupirko mažą 
būtent ponas minystras pirkęs salutę Worms Baltijos jurėje 
minystriszką urėdą nu myle-1 gulinezią, už 1 .<>00 000 frau- 
tinės 
rubliu. Pradėjo visur szne- 
keti, kad minysterijoje jau 
visi urėdai atvirai už piningus 
parsideda, darbinyeziose gi 
laivyne^ begėdiszkiausi.u bu- 
du skriaudžiami yra darbinin
kai, isz ko pakilo juk keli 

, apie kurios ir caras 
Tumi tarpu api- 

Szmidt pardavė* pla- 
Kronsztadto gintuvės. 
tau t tą dalyką patirta,

nibilistu 
masko- 

per liszkusius žydelius, kadą gi 
i randasi 
pravardė < 

ant Juduju Į Valdžia vis asztriasnius del ju

Aleksiejaus už 600.000 ku. Ji per daugeli generacija 
prigulėjo prie baronu Stac- 
kelbergu giminėm.

republikiu Salvador ir Guate
mala pakilo dideli nesutiki
mai. San Salvadoro valdžia 
apskelbė stovį apgulio visoje 
žiamėje. Vaina su Guatema
la regisi labai artyma. Salva- 
doryje vieszpatauja užsidegi
mas. 3008 kareiviai sergsti' maisztai 
rubežių. Valdžia Su v. \Tal- dasižinojęs. 
stiju nusiuntė ten savo laivy- cierius 
nę ne dėl kiszimosi j ju tarpą, Inos

• • I
bet dėl apsergėjimo ukėsu j Iszkratant 
Suv. Valstijų tenai gyveųan kad minysras Czichaczevas no- 
cziu. h: |r(‘j0 pasinaudoti isz to parda

vimo ąaviszkai, prajėktavoda- 
mas pertaisą gintuvės, kas 
visai nereikalinga buvo. Po 
to visko caras atmetė pareng
tą per niinystrą ir jau užtvir-

— Laikr’asztis ,,E1 L’niver 
sal“ pranesza, jogei vaina tarp 
tu dvieju republikiu jau į- 
vykusi yra. Jis raszo, būtent 
Guatemaliecziai sumuszti ir jui 
visa artilerija atin 
Prezidentas Barillas 
atsisakyti nu urėdo.

rengiasi

ne— MaskoHjd. Carui 
dūda pakajaus ne vien nihi
listai, bet ir aūgszcziausi u ro
dininkai valstijos, o nevat ir 
sąnariai jo szeimynos. Taip 
yra praneszama, jo Jei d id ku- 
ningaiksztis Aleksis užsitrau
kė rūstybę savo carujaneziojo 
brolio isz labai akyvai cha-

/> uhjarij a. r raneszama 
yra, buk dėl atkerszyjimo už 
nužudymą Panitzos (esąs su
rengtas suokaibys ant gyvas
ties Stambulovo; buvo raszo- 
ma, jogei jis jau nuszautas ta
pė, vienok urėdiszki prane- 
szimai parodė, kad tai melas 

<?

buvo. Gaujos, maskoliszkuju 
agentu valkiojasi po Bulgari
ją ir Rumuniją

— Pagal žinias, atėjusias 
isz Ruszczuko į Vienną, Bul
garijoje gatavyjasi revoliuci
ja; gaujos maisztininku, veda
mos'maskolių, mėgins isiverž-

taisymą Teodozijos gintuvės nąją valstijėlę.
nusprendė, nesiteiraudamas . ——

Isz tos prie-i .. . Turkija.* / Armėnijoje
. Į dedasi baisingi daigtai. Ne- 

reikia i seniai keletą desziiiieziu žiatu- 
atsitraukiihą Įdirbiu Aiaki)es‘e už neužmo-

i kėjuną -valdžiai padotku tapė 
gyvus sudeginta per turkus. Be 

i perstojusio eina ten pesztynės 
'tarp žmonių ir turkiszkuju 
kareiviu. Isz baimės nu tur
ku nelaimingi armeniecziai

j visai su broliu, 
žasties didkuningaiksztis pa-O t 1

I reikalavo urliopo, kurį i____
| suprasti kaipo ;
■ nū urėdo. Peterburge szne- 
karna, buk Aleksis daręs vis
ką isz vien su Czichaczevu.

—1 Paskala užėmimo pus- 
salio Korea pasirodė neteisin
ga. Maskolija užėmusi tik&

*

A.
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tik del to, idant 
kui karcziamą 
hemis 
mes 
uždarbį suteikia. Szenando- 
ryje juk yra padaromos tik- 

medžiokles“ nakties mete 
surinkimo nu lietuviu 

mokcscziu (taksu), kadągi 
retas isž geros vales užsimoka 
tai, ką tiesos szalies nu koŽno 
u kęso reikalauja. Nedailu 
yra, kad lietuvininkus naktyje, 
kaip žvėris, turi gaudyti del 
isžgavimo trejeto doleriu ant 
užlaikymo iszkalu, ligonbu- 
cziu, prieglaudos namu ir tt., 
kuriomis įrednemis ne vienas 
isz musu viėngencziu naudo
jasi. Mums reikia t^aptr ge
rais ukėsais szįtos žiames, nes 
tik tada galėsime kupinai nau- 
dotiesi josios tiesomis ir bet — 
kokis airys nedrįs mus, kaip 

„polianderiais“ 
Bet už vis dau- 

apsz vietinio
Į igyjirno j° 
nieko patys 
: jau sykiu 
dar niekur 

nedeki i en i n e m o ks 1 ai n e 
kada tasai m i e-,

Per kaimą Zagaicziu, Ge- 
Ivaniu valscz. Vilu, red., ėjo 
neseniai gauja isz szesziu uba
gu, atėjusiu isz Suvalkų rė- 
dybos Vienas isz ju, Jurgis 
Ronys, užėjo į butą sodieczio. 
Namiszkiai dirbo lauke, na- 
mieje tik keturiu metu mer
gaitė miegojo ant lovos. 
Ubagas pagriebė mergaitę, 
ližkimszo jai burną mazgote, 
įkiszo į maiszą ir iėzėjo su sa
vo auką į girią, kur ir paslė
pė ją, užkrovęs szakomis ir 
samanomis, kad negalėtu isz- 
lysti, o pats sugrįžo į kaimą 
prie draugu, kurie vaikszczio-

, buto į butą, rinkdami 
. Sugrįžo isz lauko tė- 
neradę duktės, pakėlė 

vienok elgetos nei ne-
, kad jie apie tai ką 
nors žmonės ir turėjo 

Galiausiai vienas 
ė, kad jis matęs, 

elgėtu buvo 
naszta į

Jtį, norint Szenandoryje 
visoms kitoms tautoms 
lustįti nosis, bet ir 
savo viedgencziams 
tiems prekyba a 
nekartą paines d 
tai iszimdami ant bargo tavo- 
ro ir paskui neužmokė lami, 
jau tai kitus nu jo atkalbinė
dami.' Pastebėtina buitis gy- 
vmiiiiie musu iszeiviu yra toji, 
kad lietuvis nelaiko sav už 
gėlą likti skolingu savo vien- 
taucziui, tumi tarpu kaip an- 
gliszkiems vertelgoms jis kii 
nogeriausiai iszsimoka., Ąn- 

nelietuviszkai . kalban- 
ežiam, arba žydui, kurie Sze- 
pandoryje jau visai pagal 
Lietuvos žydu madą už skver
nu graibo, mat „neunarą^“ 
nuneszti!.. Velyjimą dėl sa
vo vientauezio „prasisiekimo“ 
tarp musu iszeiviu su žvake 
reikia pajieszkoti; ant to vie
tos ant kožno žingsnio iszgir- 
sti žodžius: „ar jis (czibn bu
na paprastai pridedamas ne
vartojamas spaudoje žodis) 
negali diVbti taip, kaip asz 
dirbu,“ ir szitas pavydėjimas 
prakilnesnio stovio del savo 
vientauezio yra-fcaip visatinas

regisi
užlaiky 

(sudbucziu). 
kie dalyk 
s tom i per 
jam individuos dėl toly 
nio palaikymo tarp 
yra ir per tą patį 
padyvyjami. Aiszku, kad to
kiu keliu lietuviai labai pras
tai savę reprezentavo j a. A-
merikiecziai vien tik sudbu 
cziuse gauna progą pažinti lie
tuvius, visūmenės reikaluse 
lietuviai neima jokios daly- 
vystės. Negana to, kad lie
tuviai nei kart'ą dar niekur 
nepasistengė iszrinkti nors ant 
žiamiausio urėdo savo vien tau

;alėtu 
nusz- 

gyvenime 
užsiiman 
prarąone, 

aro — jau

vais poly-' 
j j e, tolink 

kiecziai vis/ mus pravar- 
„suskrėtusiais poliandę- 

lieti lietuvis ūke- 
as iszi ma jeigut 

lėtu pas- 
užsidėti, .visai 

įas tapti u kęsu žia- 
kuri jam prieglaudą ir

Kiekvienas skaitytoj 
meratorius „Vienybes Lietuvininku“ 
gauna per musu redakciją „Varpą“ 
su prisiuntimu už 1 dorei, ant metu 
„Szviesą“ «u prisiuntimu už 30 et 
,( kininką“ su prisiuntimu ližė 1 d

PlyMlhPa., 22 d, Uejios m
Nekartą 

kaip arneri 
musu viengenczius 
lander,“ „ 
tolygiais t 
do,kad 
nenori 
skirtumo nū tikką minėtu tau 
tu. Tatai, girdint kartą to 
kią szneką viename anglu .su 
atrinkime, mums 
tengti iszrodinėti 
lander“ i 
kas kita, 
kas kita 
ant to musu 
buvo maždaug 
tuviai) galite savo tarpe turėti 
skirtumą nū lenku, musu-gi 
akyse jus esate tokie patys 
,,dirty polanders,“ nes netu
rite szitoje žiamėje nieko Xo- 
kio, kas jusu 
szcziaus už lenku išzkeltu.“ 
Kaip nei skaudu buvo klausy
ti tokį sudyjimą apie musu 
iszeivius, vienok reikėjo pri
pažinti jo teisingumą.

Nū keliolikos metu gyvena 
dideliais būriais sustigrudę lie
tuviai nekuriqse apygardose 
Su v. Valstijų, vienok per tą 
laiką neįstengė sutverti nie
ko tokio, kas dėl lietuviszkojo 
vardo darytu godonę 
kiecziu 
viai 
nedoriausiems lenku kunin- 
gams, pristatė lenkams pusė
tinai daug bažnycziu, isz ku
riu paskui, kaipo „stabmel
džiai“ tapė iszmesti, nevieną, 
„skvajerį“ (sudžią) pastatė 
ant kojų. Garsusis Szenando- 
rio „Szlubis“ szeszi metai at J

tarp lietuviu, jogei nerą 
kad tūlas prakilnesnis \ lietu
vis, nežiūrint ant perHzkadu, 
pasiekęs virszesnijį laiptą, at
simoka paprastai suktybiavy1- 
mu ir „skutimu kailio“ ^avo 
viengeneziams. \

Lėtąją tiesą, kadągi persi Ii tį

Lietuvniku

Ge- / '
ėjo;■’

mėgsta rebuplikonas, bet ku
metinis teritorijaliszkasis 
gubernatorius pastatė priesz 
tą užmanymą savo edo, o re- 
publikonai gynė tiesą moterių 
ir įtraukė ją į konstituciją. 
Demokratai dabar tariasi par
traukti isz įlietu gražius yy- 
riszkius, idant per jūs laimėti 
balsūs moterių.

— Skrynė su 
szmotelius lavonu 
tapė atmuszta ant 
rio mieste St. Louis.

moteriszkės 
gelžkeld va-

• • W ’■n ”

mi nepareikalauta, per penkis 
mėnesius. t

— V ienos isz greieziausiu

ladelphijoje. Mergina ir vy- 
rfts, kuriūdu pažinojo vienas 
kitą tik per nddėlę laiko, 
vai kszti nėjo ulyczia. Be- 
vaikszcziodiimu susitiko su 
veselija, kuri sustojo - palei 
bažnyczios duris. Merga kai

ti. Jiedu įėjo ir 
pabaigai szliubo. 
riszkis, paėmęs 
mergą, priėjo, nei 
isztardamas savo

i kei, prie kuningo ir reikala\|o 
suvineziavoti judu. Į 10 mi
liutu szliubas buvo.atliktas ir 
jaunoji pora, susirikusi, iszėjo 
isz bažnyczios.

—- Vadovai darbininkiszko- 
American Federation of 
‘ daro storonę suszauk- 
ptau tisžką darbiu i n k.u 

vasaros 
Rengia

ma padaryti tąją konferenciją 
didžiausiu ir reprezentyvisz- 
kiaušiu suyažiavjniu darbo 
žmonių. Pakvietimas, iszdutąs

stovėjo iki 
Tu met vy- 

už rankos

sios „
Labor1 
ti tar 
konferenciją ant

draugus, bus prisiųstas v įsoms 
darbininku organizacijoms 
ant svieto, i Mieriu tos kon
ferencijos yra padaryti vieną

levojiino, ant kiek bus galima, 
darbininkiszku . -intereresų. 
Visi tikri prieteliai darbiniu-
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ku su džiaugsmu pagyre tąjį 

užmanymą.
— Sznekos pasklido, buk

norinti.OZp<lUlo«n.vj i » *•**> 
yra pardūti Su v. 
salą Gubą už ^00.000.000, 
bet tūli laikraszcziai tvirtina, 
jogei Amerika visiskkai neno
rinti to pirkinio.

— Plaukiant laivui su 150 
žmonių ant Pepin ažero, Min- 
nesotoje, isztiko nesvietiszka 
vėtra, kurioje 1’25 asabos galą 
gavo. Toji vėtra Minnesotos 
ir Wisconsin valstijose daug 
blėdies pridarė.

— New Yorke 14 d. sz. m.

les Fremont, žinomas isztyri- 
nėtojas tolymuju vakariniu 
valstijų. Savo gyvenime bu
vo nominavotas ant preziden
to, vienok nominacijos nepri
ėmė.

rakterizavojaneziu maskolisz- 
kųs vidurinius prietikius prie- 
žaseziu. Užžergęs an P sostą, 
Aleksandras III uždėjo jį vy
riausiu vadu maskoliszkosios 
laidynės, o generolą Szestako
vą jūriniu minystru. Szesta 
kovas daug gero padarė dėl 
pakėlimo maskoliszkosios lai- 
vynės, nors pakampėse buvo
garsiai sznekama, jogei jo mi- dasi ant svieto, 
nysterijoje yra pardavinėjami kas Katkov ] 

piningus hugsztesniejie I
Skundai vis didinosi, ■ kus užlaikomi. Dabar-gi nu*

Uste sto- 
maskolių 

Maskoliai
vi laivynės anglu, 
ir amerikiecziu. 
su anglais nulatai ginezyjasi.

— Paryžiaus rasztavojįmai 
nihilistu nepadarė Peterbur
ge didelio trukszmo. Persi- 
liudįta ten tik vienu sykiu 
daugiaus, kad niaskolįszkoji 
policija nieko nežino, kas de- 

Nabasztinin- 
mislydavo, kad 

už .piningus hugsztesniejie nihilistai yra per bagotus len- 
urėdai. Skundai vis didinosi, kus užlaikomi. Dabar-gi nu* 
galiausiai ant Aleksiejaus ve- tariami yra anglai tame daly- 
lyjimo minystru tapė uždėtas | ke. Rasztavojimas 
Czichaczevas, apie kurį buvo skaudžiausiai palytės 
sznekama, jogei „surinko“ ] 
porą desetku metu būdamas tarp surasztavotuju 
urėde direktoriaus vienos ju- kelios žydiszkos 
rinės draugystės 
mariu keletą milijonu rubliu, iszduda įstatymus.
Prieg tam pasklido garsas, — Maskolija nupirko mažą 
būtent ponas minystras pirkęs salutę Worms Baltijos jurėje 
minystriszką urėdą nu myle-1 gulinezią, už 1 .<>00 000 frau- 
tinės 
rubliu. Pradėjo visur szne- 
keti, kad minysterijoje jau 
visi urėdai atvirai už piningus 
parsideda, darbinyeziose gi 
laivyne^ begėdiszkiausi.u bu- 
du skriaudžiami yra darbinin
kai, isz ko pakilo juk keli 

, apie kurios ir caras 
Tumi tarpu api- 

Szmidt pardavė* pla- 
Kronsztadto gintuvės. 
tau t tą dalyką patirta,

nibilistu 
masko- 

per liszkusius žydelius, kadą gi 
i randasi 
pravardė < 

ant Juduju Į Valdžia vis asztriasnius del ju

Aleksiejaus už 600.000 ku. Ji per daugeli generacija 
prigulėjo prie baronu Stac- 
kelbergu giminėm.

republikiu Salvador ir Guate
mala pakilo dideli nesutiki
mai. San Salvadoro valdžia 
apskelbė stovį apgulio visoje 
žiamėje. Vaina su Guatema
la regisi labai artyma. Salva- 
doryje vieszpatauja užsidegi
mas. 3008 kareiviai sergsti' maisztai 
rubežių. Valdžia Su v. \Tal- dasižinojęs. 
stiju nusiuntė ten savo laivy- cierius 
nę ne dėl kiszimosi j ju tarpą, Inos

• • I
bet dėl apsergėjimo ukėsu j Iszkratant 
Suv. Valstijų tenai gyveųan kad minysras Czichaczevas no- 
cziu. h: |r(‘j0 pasinaudoti isz to parda

vimo ąaviszkai, prajėktavoda- 
mas pertaisą gintuvės, kas 
visai nereikalinga buvo. Po 
to visko caras atmetė pareng
tą per niinystrą ir jau užtvir-

— Laikr’asztis ,,E1 L’niver 
sal“ pranesza, jogei vaina tarp 
tu dvieju republikiu jau į- 
vykusi yra. Jis raszo, būtent 
Guatemaliecziai sumuszti ir jui 
visa artilerija atin 
Prezidentas Barillas 
atsisakyti nu urėdo.

rengiasi

ne— MaskoHjd. Carui 
dūda pakajaus ne vien nihi
listai, bet ir aūgszcziausi u ro
dininkai valstijos, o nevat ir 
sąnariai jo szeimynos. Taip 
yra praneszama, jo Jei d id ku- 
ningaiksztis Aleksis užsitrau
kė rūstybę savo carujaneziojo 
brolio isz labai akyvai cha-

/> uhjarij a. r raneszama 
yra, buk dėl atkerszyjimo už 
nužudymą Panitzos (esąs su
rengtas suokaibys ant gyvas
ties Stambulovo; buvo raszo- 
ma, jogei jis jau nuszautas ta
pė, vienok urėdiszki prane- 
szimai parodė, kad tai melas 

<?

buvo. Gaujos, maskoliszkuju 
agentu valkiojasi po Bulgari
ją ir Rumuniją

— Pagal žinias, atėjusias 
isz Ruszczuko į Vienną, Bul
garijoje gatavyjasi revoliuci
ja; gaujos maisztininku, veda
mos'maskolių, mėgins isiverž-

taisymą Teodozijos gintuvės nąją valstijėlę.
nusprendė, nesiteiraudamas . ——

Isz tos prie-i .. . Turkija.* / Armėnijoje
. Į dedasi baisingi daigtai. Ne- 

reikia i seniai keletą desziiiieziu žiatu- 
atsitraukiihą Įdirbiu Aiaki)es‘e už neužmo-

i kėjuną -valdžiai padotku tapė 
gyvus sudeginta per turkus. Be 

i perstojusio eina ten pesztynės 
'tarp žmonių ir turkiszkuju 
kareiviu. Isz baimės nu tur
ku nelaimingi armeniecziai

j visai su broliu, 
žasties didkuningaiksztis pa-O t 1

I reikalavo urliopo, kurį i____
| suprasti kaipo ;
■ nū urėdo. Peterburge szne- 
karna, buk Aleksis daręs vis
ką isz vien su Czichaczevu.

—1 Paskala užėmimo pus- 
salio Korea pasirodė neteisin
ga. Maskolija užėmusi tik&

*

A.



bėga i girias; turkai-gi, nega-O v o 7 O 7 o
dėdami j u isz ten iszimti, pasi-

v ižo uždegti girias. Dėl to 
mierio likosi nutarta atyežti 
daugybę kerosino. Baisingos* 
tai naujienos ir nesinori tikėti, 

M. Lagenau prano
kti met tos maudėsi, keletu nu

Didelis kar-

I nerija. Isz priežasties

Melbourne

nos familijos. Užbėgi m as gi 
progresy viszkai

— Pagal žinias, gautas Ldn - 
done, Erzerume i nusiduda 
baisingos regyklos. Turkai! mimams yra 
rengiasi iszskersti krikszczlo ’ augantis tarp tėvu, 
nius. Szimtų moterių tafpė; tymisz 
neseniai iszgėdinta per turkus, žinasi.

• szauja, buk per 50 metu tok is 
bepertrukinis mažinimasis po-

— Keletu Įirakilniu gyven- puliacijos pastatys Prancuzijų 
toju Eezo tapė surasztavota už i Žilėje antros kliasos tautu, 
prigulmę prie sukap»io dėl 
nužudymo sultano.

— Kolera paplito isz Meso- sztis vieszpatauja vidurinėje ir
])otamijos iki ažerui \ an> pietinėje Szpanijoje. KolJra 
Dervisziai (muzulmaniszkie/ didinasi Valencijoje ir oasirb- 
jie elgetos) yra platintojais Ii- dė jau Alicante. Žiuoiuh bė
gos. , • ga į svetimas žiames.

— Serbija. VMdžią isz-į » — [talija. Valdžia sten- 
siuntinėjo valstijoms cirkulio- ‘giasi sulaikyti, emigravojinių 
rų delri užmuszimo serbiszko-i žmonių į Amerikų. Agen- 
jo konsulio Pristinoje. t Gir- tams uždrausta pardavinėti 
kuliaras sako, kad žmcgžu- tikietus emigrantams.
dystė nusidavė ne isz asabisz- 
k u Įiriežascziu, bet isž priežas
ties tikėjimiszkojo fanatizmo 
turku ir reikalauja į patingo 
atsiteisi n i n.o nu Turkijos.

sniegus ant Alpu kalnu, Du
nojus iszkilo isz savo krantu 
ir užliejo dalį Vienuos miesto. 
Daugeli namu vandu nuneszė. 
Kapinės Nameless, gulinčios 
ant kranto upės, yra-visiszkai 
užsemtos.

- !yrancn::ija. Esanczioji 
Paryžiuje lietirviszkoji drau
gystė „Zelmu“ uždėjo ant 
grabo Adomo Mirkevyęziaus 

su’ paraszu: 
Lietuviai.“

didelį vainikų
„Mickcvyeziui — 
Viduryje ant vario buvo isz- 
brėžtas pa veikslas dainiaus.

— Tolymesnė ' statistika, 
isz rod an t i maži n i mus į popu
liacijos Prancūzijos, tapė pri- 
duta Mokslu Akadėmijai per 

M. Lagneau. Skaitlinės pa
rodo,-kad ženybos tarp pran
cūzu progresy viszkai maži na
si, įpa'bz miestine. Pary
žiuje pi ipula yos 570 szliubu 
ant kožno tūkstančio. Gimi
mai yra smulkus, trys vaikai

— Atyjhja. Sala Heligo
land, gulinti prieszai įplaukų 
upės KIbės į Atlantiszkųjį 
didinarį, tapė atidų ta Vokie
tijai, kaipo priedas už atsisa
kymų vokiecziu nu priekabiu 
dėlei tulu žiamiu Afrikoje.

— Kj ūžia / n i*. Kyliu val
džia sulaikė maskoliszkusius 
isztyrinėtojus, vedamus kapi
tono Grambczerovskio, apy
gardoje Pola, palei patį Thi- 
beto tyrų. Jiems likosi paliep
ta grįžti ant th pėdių į Mas- 
kėlijų, vienok jie, neklausė ‘ir 
visi nakties mete iszėjo isz Po
la ir prapulė Thibeto tyruse.

— Australija.
tapė užtvirtintas per parla
mentu užmanymas pastatymo 
1.077 myl. ilgo geležinkelio, 
kurio kasztas iisznesz h 14.- 
500.000. Geležinkelis ėsųs 
reikalingas toje žiamėje, kadu
gį tenai populiaęijaį smarkiaus

______ .__________ ——-U -j .----------------------------------—    -------------------  

auganti yra, nėg Amerikoje.
\

\ ---------- :----------------------- -
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— yĮ/’ryivz. N eapsakomas 
badas vieszpatauja Soudane. 
Tukstanci^ai negru yra be jo
kio maisto ir skaitlius myriu 
yra baisingus. Drebuliais peri- 
manczios naujienos žmogėdys- 
cziu yra aitgųnczios. Gyvie- 
jie ėda laėonus numirusiuju 
ir skerdžia vaikus ir moteris 
dėl maisto.

--- IMI > ■».>, Į,, ---

Medicina ir Valstija.
Vaikai. '

(Tąsa.) 
y- »

Myžimas vaiku i lovų nak-i 
tiesinote (nors turi daug viso
kiu priežascziti, k. a. akmuo 
pusleje, perdidele pajiega su
sitraukimo raumeniszko šiuo- 
gynio pūsles, ar jo silpnybe, 
sapnai, padidintas daugumas 
uėinos) buna kartais prieguL 
mus nuo aplinkybių - gyveni
mo. Taip kada myžalai per- 
mier surūgsta, pareinant į 
pūslę laktiszkam ir hippurišz- 
kam -degilams, o tai įvyksta 
prie klaidu sužlebcziojimo, 
tai pasidaro sunku juos sulai
kyti, atskyrus menkų daugu
mu, taip kati isz to pareina li
ga enuresis. Arba neretai ir- 
ritacija preputiunėo pagamina, 
suirzimų pfisles, labiausiai tai 
tar]> vaiku biednioku, kuriu 
apsiejimai tankiai yra purvini ■ 
ir tarszus, taip kad praszali- 
nimas prieaugmes glandis 1 o o 
prie prieszakines skarutes ir 
iszmazgojimas pritarszos 
(smegma vadinamos) neretai 
pagydo tų no’postį. Taip-gi 
vulvitis mergaicziu paprastai 
paeina niTo ju nėcziuinumo, ir 
tankiausiai užeinama yra gi
minėse biednioku ir nepuolė- 
liu miestuose; kartais-gi vul
vitis pasitaiko prie sumenki
mo sveikatos ir kacliektiszkos 
dijatezies (West). Arba vėl 
labai neretai priežastimi vul- 
vities buna užsikrėtimas pū
liais gonorrhoeas. ,,Kožnas 
daktaras, matantis susirgimus

-....................................... '----------—- -------------------- t--------------------- ------------ - ----------;--------------------- ■■ ■

dispensarese ar parsamdos na
muose musu dideliu miestu, 
susitinka su apsirgimais, net 
mergaicziu nuo 3 ar 4 metu, 
kur vulvitis turi szitokių prie
žastį. Kartais gonorrhoea 
yra užkrečiama piktadejič- 
kai; kitais sykiais jų gauna 
nuo užkrėstu sėdynių užka- i 
boriuose, ar nuo suteptu ab- 
rusu ir žlugto“ (Smith). - Mė
lynoji liga (cyanosis) taip gi 
paeina, isz dideles dalies nuo 
padėjimo draugijos, rėčiaus 
ji tarp žmonių randasi, kurie 
vigadose gyvena ir dirba len- 
g vešu i darbų. „Czystas oras 
ir darbas ant oro, prastas, pe
nintis maistas, viii ny be ‘ nuo 
rupeseziu ir baimių - ant ga
lo, priežastys, glamoninczios 
kuniszkų sveikatų pamažina 
atsiradimų Blogai ^sudėtos ir 
pamėlynavusios - gentkartes. 
Ir, atbulai, neezystas oras, ne

įtikęs ir netekti nas maistas, 
rupeseziai ir tužba, ir tt., pa
daugina; nuoszimtį cyanotisz- 
ku sirgimu. Dėlto, tai yra 
reta liga kaimuose, ir paly
ginamai tanki miestuose, la
biausiai dideliame mieste kaip

'New York, kur randasi daug 
biednu ir rūpesčiais" perestu 
gyventoju, gyvenaneziu me
tas isz meto tarp veikmių, ku
rios veikia vogtinai, bet tik- 
rai susilpnindamos kūnų ir 
pakasdamos sveikatų“ (Smith).

g. Ir uodos ligos, kaip rau
des (erythema) tankiai paei
na nuo sumernejimo sveikatos, 
ir daktaru gydomos yra to- » ’ 
niszkomis gydyklomis, apart 
vietiniu vaistymū. Dilgėlinė 
liga (urticaria), anot Hillier, 
turi tokias priežastis: gilus ir 
urnas d vases sujudiniihąs; ne- J- 
kurie valgiai, kaip sraiges, I 
kiauliena, deszreles, suris;Jne- 
kurie vaistai, kaip copaiba, 
valerianuni ir turpentinas; vi
duriniai kirminai, gumbo 
skausmai, kai]) hysterijojeį — 
Necziuinumas ir blogas oras 
namuose patiekia iszberimų, 
vadinamų strophulus. Taip 
pat ir eczema, labiausiai im-



1

gos s u žl ebczi o ti n ės

ar mirtina,

M
aug galima padaryti

*

i

metas, kur tos įrednes nebotu 
pliekiamos viena ar dauginus

ligų aįztriu, prižiūrėjimu ir 
umiu atskyrimu visu neisztiki- 
mu. apsirgimu.i Be tokio ru-

dideliūse miestine, per ką di
delis skaitlius Vaiku patenka

reguliacijos, atsineszan ežios 
"prie budavojimo ir apgyveni- 
mo tokiu namu, tarp kitu ga
ju effektu, dideliai pamažintu 

’ skaitlų mirimu limpancziomis

ligoniu parsamdos namuse.
Radiniu namuse Europoje ne j

ju girdisi, ir tai tankiausiai 
jie užkliudo tą klausimą tik 
praeidami’
jiem rupi tik palengvinimas

yra skaitlines mirimu 
50.3, 63.9 ir SO proc!

Suteikia del platinimosi užkre- 
cziamuju ligų vaiku; ir tokiu 
se juk narnose, ^kai p statistika 
parodo, szitos ligos yra la
biausiai tankios ir mirtinos.

neretai nesiseka nei tas 
lengvinimas! Lengvini

tis czion grasinasi kaiį> ir tarp 
biednioku miestiniu, labiau-

Lietuvniku
..hLL .X —... ---------------- .......

petiginozum, užpuola susilpu
sius vaikus, kuriuose- delei 
ju kaclieksijos, . uždegimai, 
kokie jie nebūk, linksta ant 
puliavimu. Ir eczema simp
lex, nors paprastai paeina nuo 
karszeziu vasariszko oro, turi 
savo kitas mylimas priežastis, 
tuninczias nesvcikatname bū
vyje. Už tai ir skurines ligas 
gydant negalima pasikakinti 
vien liekarstvomis geriamo
mis, ar tepamomis, bet reikia 
pagerinti sveikatą ir visą bu

lauso.
* ' 1

įjeigu taip daug pikto darę 
necziuinus oras, nedyvas yra, 
kad kartais ir daktarai aszt.ro- 
kai iszsitaria priesz būdą sta
tymo namu; taip tankiai mi
nėtasis j J. L. Smith raszo:

il urną aAabiszką ir naminį, ant 
ko tai atveda, ir apie neužteip 
kantį orą ir tarpą, kokį tai 
kožnam suteikia. Bet vienas 
isz stipriausiu užmetimu, pa
gal niano numonę, del dabar- 
nykszczio pliano budavojimu 
ir prikimszimu parsamdos ną-

nei/tai ir

primini 
nesą/ vaikelio,

Ivi 11 i<*t ir Bartliez

kuriame gangrina

svari
ru <

pvas už

na „susai d e“ prinevalyja savo 
sąnarius eiti spavėdėn — to-

ie- tai atlanko barnys, nesutiki 
fi- jinai, t.-ĮS) 
]<•] I tokiosna ėsmi“ negali

?

Į-

bet daktarai taip neretai tiku-l ——► ♦ — ♦ —
šiai nugydo. ligonius, kad liga gzjs.£ag įgz gyvenimo

skundai ligoniu ant daktaru spinduliu jieszkiniu i 
ir metodu iu gydymo. • musu žmonių. Juk

Parthenay skaitlius mirimu 'szv. .Jurgio 
siekia 33.7 iki 35 proc.; Pa-;daugelio k it 
ryžiuje, Rheims‘e i 
pamesti irius vi

Neseniai pasitaikė, kad Balti- 
inorėjė, užsidedanf kriaueziu 
unijai, nekuriu lietuviai tai
kėsi iai dnti vardą ..szv. Jono

taip gražaus vardo; tai musu 
broliai, pabijoję juksmo sve-

» d raukys j Isz tarpo kitu draUgyscziu 
Kazimiero, j savo mieriais buvo iszsisj<yru- 
Jnzapo ir sios — ,,Lietu\iszkasis \ ar

lok ėlgestis tokiu . sis Kliiibas“ Baltimorėje ir 
nevisur bunaszven- ; Waterburyje, ir ,,L. AL Drau- 
pusszxcntis. Be-jgyste’1 Baltimorėje. ,,Lietu-

NewAgui ligoje, bet vien piningisz- didžiausiu ju vainu

kai pirmiaus būdavo taip gi I tai jau jei tiktai lietuviu 
priemoniszkai penimi, mirimu j Nereikia ,,susaidėms“ 
procentas siekdavo - nesinori kningynu, nei laikra:

įpaeziai tokiose namuse. Tik ir busta“! Bet ir 
kelias paminėsime. Įgyi°ji 
atelektasis . (supluszkimas 
plane,žiu) yra paprasta liga

ramumo, sutarė

, žinoma,

dės, keikti 
| sąmokslus,

dalinama yra. Komitetas to 
kpi draugyseziu elgiasi, kai| 
jam patinka: savo parėmėjams garbė už tai, 
ir-atudaviams, kad ir nereiktu, į stengėsi palaikyki susineszimą

ji pirmoji

per 1 *

mas?) ravi vaikelius isz tu fdžiauni. 
,,prieglav.du“ dėlto taip tau-i pisznek* 
kiai, kad ten oras buna suge- bi peri

ė tokiems,

a

ir

Gangrina burnoje kur labinus mėgsta, o kurie jam atžargus jos tarj 
smerkiasi, jei m*.į tokias įrėd- buna, tu jis nekenczia ir balso žinoma 

» . » . . 1 . . ■ ii i • L. • •..nes? Berots kartais gangrina tiems neduda, arba prie pro 
yra pasekme jadros ar užde- gos isz sąnarystos jus iszbrauk

jos tarpam pasisekė užveszėli;
. — tą jkukalųczion pa

sėjo svetimž’iamierziai, beje 
lenkai, ne dėl ko kito, kaip

........ .....................................

■ ——



Vienybe
tiktai dėl sumažinimo pajiegu

sziai dienai Czikagoje lietu
viu dvasė nuslopinta vos kvėp- 
snį atgauna! — „Polyti kisz- 
kasis Kliubas“ Baltimorėje, 
nors daugiaus kaip metą lai
kėsi, dėl kurstymo lietuviu, 
idant užsiiminėtu reikalais po- 
lytikos szitoje žiamėje ir idant 
draugės api pirktu kiek žiamės 
mieste ar priemiestyje — ant 
galo įgyjo džiovos ligą; mat, 
truko pajiegu apszviestu dėl 
pakreipimo reikalu kliubo. 
Negelbėjo nu myrio sylyjima- 
si nekuriu sąnariu iszkelti pik
niką ir tt.; atsirado dar tūli 
geri „broliai,“ ką visokias pas 
įelbas svietan leidė, velyda
mi „Kliubui“ greitesnio galo, 
kurs ir parėjo. Piningėliai 
„Kliubo“ neteko reikalams 
.apsiszvietimo lietuviu, isz ko 
jlabai tūli „abivateliai“ karezia- 
Snęse linksmybę turėjo/') — 
„Kliubas“ Waterbury j e Conn, 
neperseniai dar užsidėjo, ir, 
žinoma, velytina butu, kad jo 
likimas butu kiek laiminges-

I f.
*) Toki* pat likimas patiko ir

Amerikoje mažai, labai mažai 
raszliaviszku pajiegu atsiranda, 
idant tos galėtu visas spragas 
užtvarstyti, labiausiai laikūse, 
kur diduma lietuviu tuni apa
tijoje, tunka nesutikmėje ii 
barnyse, kaip tai sziądien at
sitinka. *!r 

Iszdarbystos draugystės re 
tai kur randasi tarp lietuviu, 
ir nedyvas, nėsa mažai randasi 
szviesesniu. Galiu paminėti 
czion, jog Baltimorėje lietu
viai kraueziai neretai kelieSa 
darbavietes užsideda; New 
Yorke toks užsi ved i mas kelis 
metus atgal nenusisekė ir tik
tai barnis tarp lietuviu pddi- 

i esmi 
lietuviu* nu savo kalbos ir tautystės, jau seiliaus. laip-gi „sądar- 
nors paskutiniame laike, kaip antai bystos kromas“ Szenandoryje 

nuėjo su visais vėjais, irj nėra 
dyvo, nėsa retai kur užeitum i 
taip nerangius, girtukliaujan- .. .........
ežius, besiprovojanc^ius, pesz- dyklėmis, neigti tokie 
tynęs kelianezius, o apie ap- be pelnp iszluksztentu teisybę 
szvietimą

tę, kuri turėjo nors sziek-tiek plates
niu už kitą programą. Toji drau
gystė norėjo įsitaisyti kningynę, 
prilaikyti laikraszezius ir rupintiesi 
apie apszvietiiną savo sąnariu, vie
nok, neturėdama paramos nu visu- 
menės, patrotyjusi priegtam - kelis 
syk kasą per nesąžiniszkumą kaste
riu, turėjo numirti. Likusiejie 
piningai (100 man) tapė nusiusti p. 
Jankui į Prusus dėl is/.davimo- vieno 
akyvo Hfikalo. Neilgas gyvenimas 
tos draugystės, kaipogi ir „Susivie- 
nyjimo/* aiszkiai parodo silpnybę 
tautiszkos dvasės tarp musu iszeiviu, 
lygiu budu įu tamsybę supratime 
visūnteniszku reikalu ir apszvietimo. 
Programos draugyseziu nesiekia to
liau* pagelbės ligoje ir numaldymo 
tikėjimiszku pareigu. Dažnai dar•••"'J............... ... K------- ft *— ......... ». • j ...
įm> jas lenkai maiszosi,atkalbinėdami “1^0, apie ką Užsiminęs 
lietuvius nu savo kalbos ir tautystės, jau seiliaus. laip-gi

sulenkėjusiame PitteLurge, atsirun- 
da smarkus anti lenkiszkas km-' 
tuma* tarp lietuviu; tenai jau bene 

velytina butu, kad toji draugystė 
pasirūpinta ir lietuvystės reikalus 
jjtimahlinĮj. Rėd.

nis už Baltimoriszkį kliubą; lietuvius, kaip tai dedasi tė- 
iktiilaik apie Waterburio viszkėje „sądarbystos k romo“, 
„kliubą“ nieko nebuvo girdėti, Kitur apie tokius kromus 
su kokia jis pasekme veikia, žmonės palovę yra rupintiesi 
Kad tik ne per giliai įmigtu! -po to, kaip parklupo Szenan- 
Apid „L. M. Draugystę“ skai- doriszkis. !
tytojak „Vienybės“ ganėtinai Reikia czion paminėti, jog 
gauna patirti ir regisi, jog toji kur-ne-kur lietuviai mėginę 
draugystė bus vertu įpėdiniu yra savo kapeli j as įrengti, k. 
„kliubo“; iki tulaik draugystė a. Szenandoryje, Mahanoy Gi- 
yis daugiaus Sąnariu gauna, tyje, Plymouthe, Baltimorėje. 
tai tukdamą mažu ne taip Bet kaip kitfise darbume, taip 
greitai susilaukt piilimo’, ku- ir czion ardo musu reikalus 
rio jai privelyja Baltimorės alutis, plovonės, kersztavimai

- visokie szventiejie. Vienok ir tolygios bjaurybės.
nežiūrint į taip iszkilmingus kapeli ja Baltimorėje, 
velyjimus draugystė vesza ir, ir Plymouthe. Berots 
gal, ateitėje atsimokės savo mouthe dygsta į tą vietą

pairo

„Pie
tautai taip pat, kaip „Matica“Įdoriu draugystė,“ ale mums 
czekams arba „Macierz“ len- butu mėgu buvę, kad giedo- 
kams. Tai musu yra velyji-p’iai butu buvę vienybėje su 
raas nuszirdus. Berots prita- muzikantais, kas juk tik betu
riu tam, ką jau Viųnas isz 
Ansonijos sykį raszė, beje kad 
velytina butu, idant Europisz- 
kiai „inteligentai“ dėl drau
gystėm nepasigailėtu nors vie
ną gerą rankrasztį dėl spau
dos pavesti kasmet, idant 
diaugystės rangumas neturėtu

Iviams butu knt didesnės gar
bės nuėję., Ale priesz vėją 
nepusi; taip ir mums yra sun- 
k u spi rt i es i p ri esz v i e n ge n • 
ežius, kurie isz visu pajiegu 
sėja kūkalius ant dirvos kvie- 
ežiu.

Apie darbininku draugys- 
tęs lietuviszkas mažai gą galiu 

[gero praneszti. Czion ir ten 
jau buvo mėginę ir lietuviai 
įstoti į eiles Žalnierių už ge- 
resnįjį buvimą ant žiamės, 
ale visatinai imant, dar labai 
tamsu ant szftu padangių A- 
merikoje. Pradžią darbiniu 
kiszkiem^ krutėjimams regisi 
padarė angį ak asė j ai lietuviai, 
po kam jau rodėsi atgarsulys 
ir miestuse tarp kraueziu. Ži
noma, hėsant rasztu, iszai- 
szkinaneziu padėjimą dalyku 
ir prietikius draugijinės ūkės, 
lietuviai atžagari traukėsi ir 
tėbsitraukia nu tolynžengian- 
cziuju organizacijų darbinin
ku, kC a. socijalistu, o prisisz 
liejo prie abejingu „Khiglits 
of Labor“ ar „Amalgamated 
Association“ ir tt. Mat, musu 
tarpe greieziaus randasi tokie, 
kurie sopijalistais baido musu 
nežinėlius lyg žvirblius bai- 

!, kurie 

nžsimirsztahcziusl nugą, lyg vugą. Be abejonės,

sziądien viltis galima dėti tik
tai ant ateisiancziojo perver
smo, visatinės revoliucijos, o 
ne ant pallijatyviszku gydy- f. 
m u draugiszkuju žaisdu, k. a. 
įvedimu 8 adyninio darbo 
(kas ir nebus įvesta be maį- 
f&to ir auku), užtraukimais 
streiku dėl pakėlimo mokes- 
ties už darbą ir tt. Ale musu 
žmonės, kurie prakaitą brauk
dami sunkiai pelno d finos ką
snį, abejoja, ar ateito priklau
so socijalistams, ir dėlto5" jie 
velyja soči jai istus keikti ir j u 
baimy tiesi- nei kąip risztiesi į 
draugystę su jais. Vieriok ir 

pateksime,,| tikrąjį kelią, ne 
isz savo dėkos, bet ‘vargams 
spaudžiant ir iszlygoms būvio 
kassyk sunkesnėms pastojau t. 
Vargas nubloszkia, ale vargas 
ir padilgina į veiklumą, kada 
visu vilcziu valtelė jau skęsta 
draugijiszku neteisingumų ir 
skriaudų gilmėse.

Likosi dar „Susi vienyj imas s 
Visu Katalikiszku Draųgys- 
ežiu,“ kuris tapė sutvertas ke? 
lis metus atgal dėl palaidoji
mo „Susi vienyj imo V. L. A-“ 

įrednę žinodamas, neseniai ga
vau progą pasiklausti vyriau
sios galvos to „susivienyjimo“ 
apie mierį ir įstangą tos įrėd- 
nės. Gavau trumpą atsaky
mą; /„Mieriu neturime, o įs
tanga musu — tai ant popie- 
ros!“ Na, kad, taip stovi su 
tftmi dalyku, ar .ne velyti ha bu
tu, isz bemierės įrėdnės ir be 
pajiegu, pąsistengti ją naujai 
pertverti, perorganiziiti, į- 
kvėpti jai naują duszią, gai
vesnę už senąją?... 
tas dalykas nėra galėję 
žmogaus, bet rankose 
gyseziu, kurios Savo 
primezgusius yra prie 
vienyj imo“; vienok padyvyju, 
kad iktulaik nei vienąs isz 
sąnariu „Susivienyjimo“ nesi
rūpino placziaus svietui pra- 
neszti apie naudingumą reap, 
nenaudingumą tos įrėdhės, 
Ką laikraszcziai enretai užsi

Berots 
vieno 
drau- 
vardą.



Lietuviuku
ima padarkymais asabiszl^ais 
ir užsi k abi Dėjimais, tu uždutė 
butu szveneziausioji Užpildo
ma, jeigu jie nepasigailėtu 
j ud meni u dėl numalavojimo 
abrozo apie ateitę lietuviu

ję į „susivienyjimą“, pasidėtu 
naudingus mierius ir velytinus 
įrankius dėl pasisiekbno tu 
mieriu. „Ant popieros“ lai
kydami „susivienyjimą“ nieka
dos nieko dėl lietuvystės lie

Nereikia pykti už tai, kad asz 
taksztelėįau pirsztu į akį, no
rėdamas susi vienyj usins pa
žadinti į veiklumą, nėsa tai 
darau ne ai'dymo trokszdamas, 
ale darbu dėl gero lietuviu

bai pavirszutiniszkai į .darbus 
ir mierius draugysezių musu 
Amerikoje, mes aiszkiai mato
me trukumą apszviestesniu (

Tcvlniszka daina,
Nei šlovė, dalužė!
Dar mus, broliai jaunute,liai,

Rasos ant saulelės, 
Ponavusiai mes, broleliai,

Už savo valnybę

Ei, ei; mieli broliai,
Nemieirosiin ik šioliai O
Ei, ei, atsibudę,

■ Isz visokiu veršinio.
fi

sziu metu. 
Atradimu*

ateitę. Daug piningu lietu-1 jo kupina vertyne meteorolo- 
viszku be naudos sziądien isz- giszku noeziu, svarbiausią vie- 
mėtoma yra; o esant atsakau- užima tornadas,

sirodė ugninis karnų lys, obe
lio didumo, kuris palengva 
nusileidę ant elektriszkoio

bįnyczios ir, ten kiek blėdies, 
padaręs nuszoko nu elektrisz- 
kosmaszinos ant grindų ir su 
dideliu traszkėsiu iszsiskirstė i 
smulkias kibirksztis, kurios 
vienok jokio pikto niekam ne
padarė. Per visą tą laiką elek- 
triszka szviesa degė ir tik labai

pagadoje, be pažymiu artinau- 
cziosio griaustinio. Daug to- o o
kiu atsitikimu apraszyta yra

iszaiszkintas.

tekėjimas drėgno szilto oro. 
Paskutinasis, dasilytėjęs szal- 
tąjį, turėjo padaryti didelius 
sutirsztėjimus lediniu krista
lėliu, pavyzdyje adatų, kurios, 
atlikdamos rolę pryzmu, pa
darė mihėtąjį prajovą. Mis- 
lyjama yra, kad jeigu pasi-

atmosferos buvojimą minėtų
jų lediniu adataieziu, ne vi-

padaryti šauliu‘uis rinkes, tai 
klausymas įspėjimo atmainų 
oro taptų iszrisztu.

Loutine (Prancūzijoje) 8 d. 
Balandžio isztiko nesvietiszka

kos formos žaibo, kuris nu
metu pOlė ant virszunės rotuszės ir 
lova- i į- szmotelius sutrupino ją. 

liai driekiantys! per padangę, Sunkus akpieuiai pamato, nu 
pavyzdyje szviesiai — geltono -00 iki 3.o6o kilogramu svar- 
gumulo, kuris liko paskui sa- bus, tapė numesti per 60 met- 
vęs ugninę szviesą, o prisiarti- ru į sZalis; ‘ dalis bokszto,

f 
pereitu

atliktu tautiszku darbu. Tu
mi asz nenoriu pasakyti, jog 
velyju, idant isz Europos pri
būtu daugiaus apszviestunu į 
pagelbą iszeiviams, bet trok- per Kansas, 
sztu labai, idant iszeiviai steng
tųsi patys įgyti apszvietimą, 
mokslą, ir tokiu bud u pašto 
tu naudingais sunais savo tau
tai. Bet gailu ir neramu, 
kad, ažut geidimo szviesos

jniesto Louisville, kuris peružė 
sziaureslink per valstijas - Ne-

coijsin ir Michigai , v/ į

Missouri, Kentu
ky, Tennessee, Illinois, In-

atsižymėjo tirsztais sniegais, 
lanesziu pao pictu.se lytumi, 

gal palyginimus į lytus dilu- 
vijaiiszkos gadynės, ir priver-

uęs prie horizonto įgyjo pail- L000 kilogramu sunki, tapė 
gą formą. iszkelta per 1.) metru į viražų

Kovo 3 d. vidurinėje Euro-1 ir paskui staeziai pulė ant sto
poje rodėsi effektyviszkosios go szale stovinezio namo, per
sai! Ii n ės rinkės, t. per kele-

skaitliaus labai retu. Brau atsidūrė kelnorėje. Visi ar- 
cuziszkasis ’astronomas taip ją 'timystėje stovintiejie namai 
apraszinėja: „Netolymame ’ suskylėjo, tarytum po bom-
atstume aplinkui saulę pasi- ’ bardavymo. Effektas buvo 
rodė aiszkiai pažymi rinkė, taip staigus ir noĮauktmas, 
nu kurios traukėsi į szonus du jogei gyventojai miįlyjo, kad

ru, o isž virszaus ant tos rin- pridarė, ale piktadėjabpaleidė 
kės rodėsi tokis pat szmorasjju miestą dynamitu į orą. Ant 
paveizdus ant paveikslo d vie- ; laimės szitoje baisingoje kru-

savo akis ir szirdis kreipia sza- 
lin nu mokslo, o linkon dva- 
siszko nerangumo, linkon 
prietaru, linkon girtybavimu 
ir kazyriaviniu ir linkon dau
gelio kitu piktybių, kurias

tose iszsilieti isz krantu, 
visą laiką šiautiii10 szitos vė

uriausmais.

j u buliaus ragu.
buvo apsukta antrąja pusrin

Szita rinkė szoje akmeniu, sudaužiusiu 
ne tik langus ir duris, bet ir 
stogus namu ir užbėriusiu ezie- 
las ulyczias, isz žmonių niekasLan-

koše? Reikia mums bombų, 
anot Eleonoros Aveling: bom
bos apszvietinio, bombos agi
tacijos (kurstymo) ir bombos 
organizacijos. Ale apie bom-

miestas Louisville, įsteigtas 
1773 m. prie sątekos Ohio ir 
Mississippi upiu ir skaitantis

1831 met. visai netyczion)is 
ant V id urži antiniu mariu, ptp

sausio menesio

nu.“ Mokslincžiai tą dalyką siaukelėje tarp Sicilijos ir sa- 
aiszkina tumi, jogei • keliomis los Ranteiiarijos, staigu at-\ 
dienomis priesz tai nusidavė • si rado nauja sala, kurią ap- 
didelis pasižiaminimas tempe-'kriksztyjo vardu Julijos. Ji

sidavė labai akyvas žaibas, 
bas girdint, dreba lietuvio Direktorius vietinės elektrisz- 

kosios stotės taįp apie jį pra- 
nesza: 9-tą adyną vakare ant

kailis.........
Baisus is barzdocz bus.

se atmosferos; 
augsztUtiniuse

tumi \ tarpu ant 70 metru ant pavirsziaus 
uizsniuse. su- vandens ir buvo turtinga szil- 

iniais.parodymus tais

pictu.se


8 Vienybe
Vienok gyvenimas tos salos 
tęsėsi visai neilgai — isz viso 
vieniu mėnesį; ji isznyko po 
vandeniu tokiu pat bildu, 
kaip kad buvo atsiradusi.

Tokia pat nutikis atsikartos 
jo 1867 m. ant Tykiojo did- 
mario, netoli nu vulkaniszko- 
jo salyno Tongo. Kapitonas 
angliszkojo kariszko laivo 
„Falxpni“ patėmyjo pamažu 
kylanczią isz vandens Olą, ku
ri visiszkai nesirado aut žiam- 
lapių. Jis apkriksztyjo ją 
vardu savo laivo ir nemislyjo, 
ka’d toji hla buvo apsireiszki- 
m u užgemanezios salos, ku
riai likta buvo augti ir plėto- 
tiesi. Deszimcziai metu su- 
kakus, kitas angliszkas laivas, 
„Sappho“, plaukdamas pro tą 
vietą, pamatė kylantį isz van
denio apstingai garą, nuro
dantį aisįkiai ant to, kad 
czion randasi pilnoje veikmė
je povandeninis vulkanas. 
1885 m. kapitonas laivo „Jea
nette“ Nichol patyrė, kad po- 
vadeninis vulkanas jau įgyjo 
2700 metru dijametre (skersa- 
kysztėje) ir iszkilęs buvo ant 
80 metiki isz vandens. Ar- 
cziaus isztyrinėti jis negalė
jo* kadągi tumėj vulkanas 
buvo kupinoje veikmėje. Se
kantį metą kapitonas ameri- 
kiszko laivo -„Mohican“ galė
jo jau atlikti tikrą iszmiera- 
vymą salos, kadągi vulkanas 
užgeso. Czion pasirodė, kad 
ilgio ji turėjo 1,4 myl.,' o 
augszczio tik 49 metr.; isz di
džiojo kratėro' veržėsi tirsztas 
judas durnas. 1887 m. prancu- 
ziszkasis kapitonas pastebėjo, 
kad vulkanas vėlink užaugo, 
iszkilęs isz vandens 87 metrus. 
Galiausiai jiereitą vasarą Lon
dono „Ilydrograpiszkoji 
Draugystė“ nusiuntė p. Old-' 
hainą su specijaliszku mieriu 
isztyrinėti tąją salą su visomis 
iszgalėmis.* Jis rado, ^ad vi
sas pavirszius jos yra isz pele
nu ir gabalu sustingusios la- 
vos. kurie jūrinėmis bango
mis, vėjais bepaliovos užvaro
momis ant salos, isjį dalies

tampa perneszanri isz vietos į 
vietą, isz dalies numetami į 
gelmę marės, ko dėlei pavir
szius ir forma salos dažnai 
keiczia savo iszvėizdį; ji laip- 
sniszkai mažinusi. Žiauriau
sios dalys salos aiszkiai atsi
rado isz sugriuvusios viražu- 
nės vulkano; eilė neaugsztu, 
nu 3 iki 12 pėdu, iilu turi bū
ti atsirado nu veikmės jūriniu 
prieplaukiu ir atplaukiu. 
Temperatūra žiamės liektiesi 
ir dar labai augszta. Mariu 
vandii, persigėręs per si ii ganius 
pelenu ir susirinkęs žiamumo- 
je į mažą ažerėlį, turi tempe
ratūrą 36 laip. C; kumet žia- 
mėje buvo iszdurtos su lazda 
skylės, tai jos ant tu pėdu pri
sisunkė vandeniu, kuris turėjo 
43 laip. szilumos. Isz to aisz- 
ku, kad szita sala yra niekas 
kitas, kaip tik prastas iszsipū
timas žiamės pavirsziaus, po 
kuriami nusiduda vulkanisz- 
kosios veikmės ir todėl gyve
nimas jos negali' ^>uti ilgas. 
Ji prie pirmutinės progos ga
li arba dar augszcziaus pasi
kelti isz vandens, arba-gi, 
prieszingai, visiszkai nugrims- 
ti, nepalikusi, jokio ženklo po 
savęs.

Atidengti naują salą ant 
žiamės — tai dar ne kas žin 
kokia mandrybė; kitoniszkas 
dalykas su atradimu planetų, 
ant kuriu taip pulusbejnu- 
su astronomai, bet ir czion 
darbas eina ne be pasisekimo: 
nu 1 d. Sausio sz. m. jau tapė 
pažymėta ant dangiszkos ma- 
pos tris naujas planetas; 
priegtam paskutinoji,4 10 d. 
Kovo atrastoji, skaitosi 290 ja 
planeta isz eilės. Bostone ne
seniai Brook‘as atidengė iki 
sziol nežinotą kometą. Jeigu 
paimti ant rok undos tąją bui
tį, jogei 60-se metuse buvo 
žinoma tik 60 planėtu, o szią- 
dien ja priskaito jau 290, tai 
isztikro reikia stebėtiesi isz 
pajieszkojancziu gabumu szios 
gadynėj astronomu ir isz dli 
< lėliu patobulinimu teleskopu. 
Iszeina, kad kas-met jie pa

daugina saulinę szeimyną vi- 
dutiųiszkai 7 — 8 sąnariais.

Kaip nei tobulins laikro 
džius (dziegorius), * niekados 
jie negalės parodyti, laiką su 
tokii^ tikrybe, kokią dūda 
mums visatos mechanizmas. 
Paženklinę momentą kokios- 
nors dangiszkos nuties, kaip 
antai perėjimą žvaigždės arba 
planetos per fmeredijaną tū
los vietos, j saulinį arba 
menulio užtemimą, mes neap- 
sirykdami galime iszrokuti 
laiką, kuriame ta pati notis 
nusidavė pirm keliu tukstan- 
ežiu

to, Molleris Ui p sąprotaujai 
Jeigu einasi apie užtemimą, 
tai žinoma apie pilną užtemi
mą, dėlto pąsilieka iszrokuti 
laiką visu lįžtemimu, nįusida- 
vusiu apie 1312 m. ir apsisto
ti ąnt ' tojo, kuris supiila su 
pabaidą "Vasario ir pradžia 
Gegužėje mėn. — laiku noki
meAigyptę javu. { Prie szito 
pasirodė, jog tarp 1399’ ir 
1203 m. pirm Kristaus buvo 
48 už!ėmimai, isz kurni tik 
vienas 16-tasis supiila su 13-ta 
diena kovo 1334 meto, pagal 
Julijoniszką kalendorių. Per

metu arba atsikartos 
s. Tokia: tikras astro; 

nomiszkas aprokavimhs laiko 
suteikia y;gdlę perti kritimo 
chronoiidgįjos , senovės riis’zė- . 
j u, kadą-gi jie dažiiai * 
rasztiise nurodo, jųgei ta8 M 
k i tas ats i t i k i m as susi I >ėga ąų 
tumi ar kiti! dangiszkuju pija- 
jovu. ./įj i/

Dras Moller įteikė. Vienuos' 
„Mokslu Akademijai“ akyvą 
isztvrinėjimą dalyke patieki
mo tikros chronoliogijos, se- 
novybinės istorijos žydų, pa
siremiant ant sauliniu užtėmi- 
rųu. ^avo Jsztyrinęjimus jis 
pradeda nu aprokavymo meto 
iszėjimo žydu isz Aigypto, 
kurį talmudo komentatoriai 
nutaria esant 1312 pirm Kris
taus. Parodymai talmudo isz- 
sirpdo isz pirmos pažiūros isz 
tikro gana heaiszkiais. Jame 
a p i e tą n ui i d a v Į iną - - p as akyta 
tik: „Lis Hzeinatp sziądien 
(isz Aigypto) mėnesyje, kada 
pradeda nokti javai (Iszėji- 
m as, XIII, 4). Szitas mene- 
sis rokusis pirmu; jis dėl jus 
bus pirmutiniu rmėnesiu metu 
(Iszėjimas, XIlį 2).z Toliaus 
isz? senojo įstatymo 1 žinoma, 
kad, iszeinaut žydams is// Ai
gypto, Dievas pasiuntė , ant 
žiamės tamsybę. ! Anot o žy- 
diszku padavimu b^vo tai 9-as 
saulinis užtemimas ir 'nusidavė 
jis ketverge 1 <L Nisąno; ž^y- 
diszkosios-gi kningos pripa-

kojų mętskaitliaus, pasirodo 
ji esanti /supulanti su 1 d. 
Nisano. /
j^Pertikrinus iszėjimą žydu 
jsz Aigypto, Molleriui neslin
ku 1/ivo jau iszrokuti laiką 

stambesniu istoriszkuju 
briieziu. Taip jis aprokdja 
pėmimą Jeruzalės per izrae- 

lieczius ir syrijiėczius 5 d. ko
vo 701 m., suardymą Ninevi
jos — 6 d. kovo 580 m. ir 11.

. MTLAUVKO Iv ROM AS val
gomu tavoru ir visokiu naminiu dai
ktu randasi ant

4Vo ('enter st. Shenandoah.

šalio. Pasiremdamas ant >szi

IszlielimszkiiiUrvu AineriKoia 
pitfsburtfh. (koresp. „Vie

nybes“) Patėmyję. „Vienybė
je“ korespondencijas J. isz 
B. ir J. K., musu pučai ir susi- 
lenkėję lietuvininkai kone 
truko isz piktumo. Lakstė 
per visą nedėlę minamo į na
mą, jieszkodami tu, kurie 
jiems parasze teisybę. Ne
koks Vali......... lietuvis ir
Stan, mozūras vaikszczioja po 
lietuviu namus ir kalbina į tą 
puciszką draugystę, kalbėda
mi: Ot, broliai, ką lietuviai 
Amerikoje gero padare? ne
turi nei susivienyjimoį nei 
kuningU, nei bažnycziu, ne
moka lenkiszkai kalbėti; ko
kiais buvo senainfy „krajuje“, 
tokiais ir ežia pasiliks, jeigu 
nesusivienys su „paliokais“,

- ’ . ... . , ■ ‘ < V \ o
ft• v—..... v - .« r*; i '• ’ •« ....................... ... • ’’Sr- .• ,
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Lietuvniku

ne

nems

ę, du danu 
os kunin- 
). -Vyriau - 
užgimusios 
/. Dėdei ai-

nepriėmė grabų į baž- 
11 ori n t n al >asz ti n i n k as 

buvo gudonės 
Pakilo isz to

taitis — kasteri us. 
lietuvininku skaitosi 
mieste j 100 dusziu.

,,\ lenybes“). Isz musu mie
sto iszbėgo sziomis dienomis 
Mikas Baniauckas, prisisko-

prisiųsta nekurio per I • ♦rėžiam i
isz tei

avonų be hazny- 
palaidota, bet tie, kurie 

katra jau lydėjo ant kapiniu, tape ant 
vifios nedėlios nu darbo atsta
tyti per anglekasykliu supe
rintendentų Morgan‘ų, kuris 
didėlėje gerovėje su kun. 
Grande švieži ūmi gyvena.

Tarp lenku tokis pasielgi
mas kun. Gramlewicziuus pa-

Waterbury (koresp. ,,Vie
nybes“). Skaitant ,,Vieny
bes“ 27-ų num., patėmyjau 
korespondencijoje isz Balti- 
morės, būtent Waterburyje 
lietuviai rengia parapijų del 
Mt. CarmeHo kuningo Klo- 
no\vski‘o ir tai dėlto, kad pa- 
ežios dvieju czion bu v i u lietu
viu 
giminaites minėto kuningo. o t o
Teisybė, todvi moteriszkes

prisotinamo,godumo prisipilti kisze- 
r.ius, jokiu prakilnesniu stengimusi 
nėra, tatai ir pasielgimas su savo 
avelėmis pereina rybus maskolisz- 
kosios terionybės Ne musu dalykas 
yra kiszti nosį į svetimos tautos baž- 

<į nytiniųs reikalus, tų pasargų vienok

darome vien dėlto, kad ant szaunaus 
skaitliuos ir musu viengeneziu. opė- 
ravoja žirklės tu netikusiųjų lenkisz- 
ku dievtarniu.

Nanticoke (koresp. 
,,Vienybės“). Regisi len
kams yra likta amžinai krims- 
tiesi su kun’ingais savo para
pijose. Pas mus turėjo vietų 
szitokis atsitikimas: Numirė 
czion žmogus, vardu Petras 
Sztukowski, o kadų gi prigu-

gai kszcz i o (i ed i m i n 
sybė tosios naujai 
draugystės yra:

Vienok jau trumpame laike ti
kimės! gausę pakajųnū tu mu
su geradėju, nes jau uždeda 
me savo tikrai lietuviszkųdrau- 
gystę ir žadame visiszkai atsis
kirti nū ju. Žinoma, tai darome 
i^si tikri lietuviai, susilenkėliai 
vargiai atsitrauks nū savo 
„rodaku“. Susirinkimas bus Įėjo jis prie „Zwiųz 
laikomas 27 d. sz m. ant salės kuningas Gramlevvic 
prie bažnyczios 
Kostko. Dra 
szios 
laiczio ir visi PitUburgo lietu
viai yra užpraszomi sziūmi 
ant minėto susirinkimo pribū
ti. Tenpat ir komitetų Savo 
iszsii inksime.

sz m. ant salė
S. Stanislovo žinoma nekeneziantis tosios 

organizacijos kaip žydas kry- 
ardų Kazimiero Kara- žiaus^ 

nyczių 
isz visu pusnį 
vertas ukėsas 
tarp lenku didelis subruzdi- 

kuningu Gramle- 
s, bijodamas idant 
neiszlaužtu duris 
pakvietė policijų 

s. Pesztyniu ne

per kų daugumų musu broliu 
czion prigriebi*. įsibėgda
mas paliko paežių su trimis 
mergaitėmis, vienok toji grei
tai iszvažiavo paskui jį. Per
sergiu brolius, kad tasai val
kata kur kitur negautu kų

hnęs nu geru žmonių piningu 
ir palikęs daug kromūse ir 
kareziamose skolų. Tasai 
pauksztis paeina isz Senapiles 
pavieto, Igliaukos parapijos; 
Lietuvoje regisį buvo varga-Garsiai sznekama yra mieste 

atsimesti nu bažnyczios ir už
dėti sektųriszkų draugystę, 
kadų-gi airiu kuningai ne
priima lenkus į savo parapi
jų, o kun. Gramlewicziu, tu
rintį didelį kiszenių, vargu 
yra iszversti isz czion. Lie
tuvininkai, traukitesi nu len
ku, kaip nū ugnies, matote 
kas tarp j u visose j u parapi
jose dedasi.*) Narei-ri*.

*) V įsose lenkiszkose parapijose 
pesztynes ir nesutikimai nusidūda 
per kalczių kuningu, prigulineziu 
į organizacijų „Zjednocz. Katol.“ 
Tie ,,jagamascziai“ stengiasi suar
dyti visas tautiszkas ir darbininkisz- 
kas žmonių draugystes, idant rė-/o‘

yra lenkės ir tai'viskas, kas 
randasi lenkiszku moterių szi- 
tame mieste; lenkiszku vyru 
suvis nėra. Dabar, mielas 
skaitytojau, nuspręsk pats, ar 
gali kas norėti, idant czionai 
galėtu būti lenkas kuningas 
ir lenkiszka parapija? Jukas

mas piesz 
wieziu, kur 
parapi jonai 

land, O., (korespon. bažnyczios, 
>es“). Pereitų metų ded atsargi 
pati J. K-o, tai dabar nusidavė, ] 
3 gavęs" atsiskyrimų, • ežios 
i su kita

turi vaikų, o priegtam dar 
angiiutė. Vienok žmogeliui 
greitai nugriso angliszkoji 
pati, tai nupirko ti kietų, kad 
iszvažiutu pas gimines, o pats 
bene ir kurs nu tos bobos, 
nes dar ir be szliubo gyveno. 
Taip tai su musu lietuvinin
kais einasi szitoje žiamėje!*

Neseniai tape czion sužeis
tas Antanas Tarhoras ir i tre- 
ežių dienų numirė. Reikiant 
palaidoti, nei vienas isz lietu
vininku nenorėjo prie jo eiti, 
kadų-gi tai buvo žmogus liu- 
teriszko tikėjimo, nors ir lie 
tuvninkas. Musu žmonės 
mat neužkenezia kitųtikiu.

Prie progos paminėsi it dar 
apie vienų atsitikima. Numirė 
czion pati vieno lietuvio, J. 
Skinkio, ir kad ugi tai buvo 
žmogus biednas ir neprigul intis 
į draugystę, todėl reikėjo vi
siems gelbėti viengentį. To 
kie atsitikimai gali perliudyti 
musu žmones, jogei laikas yra J^”ponAis butu-"pas'jūs 
visiems risztiesi į kūpąs, idant 
paskui, nelaimei užklupus, 
neraudoti graudžiai.

mumis i 
ji žinia 
lioriaus ir vieno 
ninko į Baltimorę 
padu ta jau į „Vienybę“; tie
du sėbrai visur talalūja, kad 
czionai bažnyczios visai nerei
kia, liet kad žmonės j u nek
lausė ir storonę apie įsteigimų 
parapijos, nežiūrint ant ju pa- 
kampiniu intrygu, dųro, pasi
leidę ant begėdiszkiausios 
szelmystos, o tai apskelbti lie
tuvius taisant „lenkiszku“ pa
rapijų, apie kurių czion niekas 
nei sapne nesapnavo!.. .

Lietuviu Waterburyje yra 
150, Union Cityje su virszum 
100, dar prisideda isz Anso- 
nijos, Terville‘s, New Bryto- 
n‘o, Torinktono ir Kitu vietų 
noringai, nės ir at važi u ti ga
lima yra nedeldieniais — tai
gi parapijų užlaikyti czion yra 
galima. Turėjome tik vienų 
susirinkimų del to dalyko, an
tras neužilgo bus, ir kų para
pija sutars del darymo, dusiu 
žinoti rėdystei be jokiu melu 
ir pakampiniu intrygavojimu. 
Musu noru yra szitų ir atei
nantį metų dėti po keletu de- 
setku doreliu ir nupirkti po

bažnycziu žiamę, kuri kasztūs 
nedaugi aus $ 2000; bažny- 
czių statyti mes dar nežadame, 
bet kitų metų pastatysime 
nęrs mažų koplyczių, isz len
tų sumusztų, kuri daugiausiai 
mums kasztus į $ 400. Ku
ningų kada norėsime galėsime 
parsiszaukti jau į savo locnų 
vietų; tenpat galėsime laikyti 
ir draugyseziu susirinkimus. 
Labai mums miela skaityti 
„Vienybėje“ žinias isz kitu 
miestu, kur lietuviai, atsisky
rę nu lenku, pradeda krutėti 
del įkūrimo savo parapijų ir 
bažnycziu, norime ir mes net 
atsilikti nu kitu, tikt nakti
niams sziksziiotsparniams rei
kia sudžiovinti sparnus, kad 
su melagystėmis nelekiotu j 
Baltimorę.

J. Jhmi
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1)() 110 UGI I ORDINĄ N C E., 
AN ORDINANCE AVTIIORIZlNG

and din*:ing the curbing and thq paving witl| 
vitrified brick, and grading of Main street from 
a point on the line of land ofothe Delaware, Lac
kawanna and Western Kailroad (’ompany’a land 
to the, line of the Bull Kun Railroad.

Whereas a petition of two thirds of the owners 
of property representing two-thirds in number of 
feet of the properties fronting or abutting on 
said portion of Main street, was on,the 5th day of 
May, A. I). 181)0. presented to the Town Council 
of said Borough of Plymouth, praying that that 
portion of Main street above, described, bo paved 
with vitrified brick and that the cost and expense 
thereof bo collected in the manner provided by an 
Act, entitled, “An Ai t authorizing the councils 
of incorporated boroughs to require the paving,

musztynes su žvejais jis kelis 
kartus maine savjo dažą 
Žalio i rudą ir atgalios.
kiu budu jis atsirado a|nt tos 
salos? Regimai atplaukė 
ant kokio medžio]

Milaueko K romo parsiduoda sz.ip- 
kortes ant geriausiu ir drucziausiu 
nkrutu pigiau ne kaip kitur.

Kas reikalaujate piningu siustie į 
užmarę tiesiog i namus, dasižinokit 
pirma pas MILĄ U('/Oį.

F. R. HENDERSHOT.
President of plymuoth Borough Council.

Attest: J. U. (LEVELING, V
Secretary of Council?

Approved this 30th day of June, A. !>., 1800, 
P. C. ROBERTS.

Burgees of Plymouth Borougq

curbing and ,macadamizing of etroote and tho
roughfares, of parts thereof, and assess a portion 
of the cost of the same on the owners of property 
abutting thereon, and providing for the collection 
of the same; approved the 23d day of April, A. D. 
18811. |

And whereas pursuant to said petition the 
Town Council on the 5th day 'of May A. D. 181)0, 
passed Ojresolution directing ttpil Main street, 
from the line of the land of the Delaware, Lack* 
awanna and Western Railroad Company's land, 
to the lino of the Bull Run Railroad bo graded, 
curbed and pitved with vitrilled brick ns in said, 
petition prayed for. i

And whereas, by resolution of May 5th, A. D. 
IXIM), the Secretary of the Town Council was aut
horized Io advertise tor bids for curbing and for 
grading ami paving said portion of Main Street 
above described with vitrified brick, dnd in pur
suance thereof said Secretary of the (ouncll did 
so advertise for bids, and in. response thereto 
propositions, to curb, grade, and lav sa’d portion 
of Main street we,re on the Kith day of Mrty, A. I). 
1890, received by said Council.

And whereas, pursiiiinl to'the resolution of 
Council, the Borough Eng neer liftu made esti

mates of (be total cost of said curbing andmavo- 
nient, particularly stating the items and cost of 
each, and maps or plans of all property liable to 
assessment tor the cost, of the same, which esti
mates, plans, maps, and assessments life on llle 
wjth the Secretary of the Boroligh ('ouncll. , \

Therefore be it ordained by the Burgcsa and 
'Town Council of the Borough of Plymouth, in 
Borpugh t ^him il assembled, as follows: \

SEC1ION 1. That Main street from a point on' 
the Um- of landjOf the Delaware, l.ackawana and 
Western Railroad Company's land to the line of 
the Bull Run Railroad, be paved with vitrilled 
brick, and be set yvith curb all according to maps, 
plans and specifications of the Borough Engineer 
on tile in the office of the ’Secretary of the 
Borough Count il.

SECTION 'i. That a contract be executed with 
John M. Mack for grading and paving said por
tion of Maiji stree.., according to said specifica
tions of said Borough Engineer, and for curbing 
tin* same at and for the price and uppn tho terms 
and conditions offered in his said bid that is to 
say, the said John M. Mack to be paid the sum 
of two dollars and eighteen cents per Square yard 
of pavemen.t graded ant paved wyitli Vitrilled brick, 
and the sunl of seventy live cents per lineal foot 
for curbing] upo)i completion of the work and the 
approval of the same by the Borough Engineer 
and the Street Committee.

SECTION 3. Tile said contract shall be execut
ed on tho part of the Borough in the following 
manner: The same shall be signed and executed 
by the PresIdent of the Borough Council, and the 
seal of the said Borough shall be alllxed, attested 
by the Secretary of Borough Council.

Tho said John M. Muck to give a bond for tho 
fiiithful perfornnincA of the said contract, with 
sutllcient surety, to ho approved by tho Street 
Committee for the sum \bf $13,000,

SECTION I. That for the purpose of defraying 
the expense of šaid pavirig, grading and curbing, 
the several propi, 
portion of Maiit 

-for contribution 
tho sai.d several 
said portion of 
land of the Delayvan 
Railroad Company 
is hereby assessi 
and expense of 
proper side; thatts-to say 
shall bo for the number of feet 
street, and the dost of the pav.,.* ... .M. ...
one third of the ividtli of said street as stated and 
set forth in the |hans, maps and ApocillcationH on 
die with the Secretary of the Borough Council. 
The aassessineiit shall be paid witpin thirty days 
from the date of notice of said assessment being 
served upon the property or his jagept, or left on 
the a-isessed promises. Provided, thiit in all cases1 
of neglect or refusal to pay at the expiration of 
saiilfiiotice thi<-same shall becemo iuinfodiately 
due, and the amount of tho said assessluent, with 
live per centum additional, shall be collected, to
gether with interest and costs aa now authorized 
by law. . ' ■ \

rties fronting or abutting oh said 
itreot, be und are hereby assessed 
thereto, that is to say, each of 
properties -on either aide of 

Slain street! from the line of
, Lackawanna and Western 
to tlm Bull Run Railroad,! 

d for its pro rata share of the cost 
said curbing and paving on its 

tfie emit of the curbing 
frbntlng on said

Pnjieszknu savo draugo Kazimiero 
Jasi|ionio isz Kauno rėti., Panevė
žio pnv., Roznlino vnlsezinus. Ke
tvirti metai Amerikoje. 1 Pirma gy
veno Balt i merėje.

George Petronaitis
O , *

Duquesne, All. (<o. Pa.

Pranešu visiems broliams lietu
viams, Baltimorėje gyvenantiems, 
jog su■ pagelba Dievo ant 31 dienos 
šio mėnesio busiu Baltimorėje ir lai
kysiu pranešimą „Lietuviu Mokslo 
Draugystėje“ aplink 6 valandą va
kare apie lietuvystę. Todėl'užpra
šai! visus lietuvius, kuriu širdyse dar 
neužgeso meilė tėvynės Lietuvos, 
susirinkti.

nanezio, kuris atlaužė skrynę ir pa
vogęs $50 ir auksinį dziegorėlį izs- 
bė<ro. Tas latras dar ir dauginus 
szelmystu padarė. Apsisaugokite, 
broliai, kad kur pasisuks. Jis isz- 
sirodo dailiai užaugęs, bliondinas, 
be usu, apie 20 metu. Jei kas kur 
jį pajirstu, praszau man praneszti.

> George Petronaitis o
Duquesne All. Co. Pa.

Ant pareikalavimo siuneziame ant 
pažiūros vieną numeri „Vienybės” 
dykai. Raižant i redystę su reikalu, 
reikia pridėti už du centu įmirkę dėl 
atsakymo. Užmokėjusio,jie, o nepa- 
kvitavotiejie abonentai tegul atsi- 
szaukia.

j/opieriniai namai. Isz 
popiėros sziądien padaro bacz- 
kas/relias, pad kavas ,ir kito
kius daigtus, Dabar tape už
dėta dirbtuve Lotaringijoje, 
kuri užsiima vien iszdirbimu 
medegos isz popiėros del sta
tymo namu 
galima į kelias adynas 
tyti name 
tos turi 3 metrus ilgio , ir 
centimetru ploczio, sveria 
kiu del viso namo 80 svaru

patupdo t kalėjimo kambari.
„Asz esmių czion jau du mėne 

siu, turiu <lar keturis mėnesius sėdė 
ti, ir kuomet asz iszeisiu — “ ir 
toje žodžiu, Wilkes ženklingai nu- 
siprunksz.tė ir iszdydžiai sukratė sa
vo didelę galvą.

nesutikimai yra pa
sibaigę PlymOuthe ir viskas ten 
sziądien jau gerai“ — pasakė rejsir- 
teris.

„Ne, tai yra klaida. I 
czas nėra dar užbaigtas“

Wilkes yra labai rūpestingas apie 
tai, ką jis valgo ir as/.triais žodžiais 
skundėsi ant valgio, kuri visi kali- 
niai pripažįsta už geriausią. . Isz vi
so yra 70 kaliniu“.

Pajieszkpjimai.
’ Pajieszkau Miko Giagužio isz 

Oktos kaimo Sieriju gminas paei-

pradžiif metu vięną eks. „Varpo“ 
ant sekanezio adreso: Joseph Bub
nys, Glen Lyon, Luzerne Co., Pa.

Rėdį/iftel Siuskite po
vieną eks. laikraszczio nu pąt pra
džios metu segantiems prenumerato
riams: 1) Joseph Daukszys, Maha- 
noy Plane Pa., Bo.x> 13., 2) J. Cze- 
rakevyezius, Mahanoy Plane, Pa., 
Box 43., 3) Joseph Brukąs, Glen 
Lyon, Luzerne Co. Pa.

ozinini uzsipraszau brolius 
lietuvininkus pribūti ant su- 
batos vakaro pas manę ant 

Bqs gera m u zyk ė ir 
Prasidės 7-ta adymį

Gromatriyczia.
P. %.ebert<ivicztiii. Brooklyne. 

Gerai padarini, kad pantėtiai „Sau
lę“, skaitęs. Dabar gausi laikraSztį 
kas-nedėlęi

yra neperszlampamos. 
nas daibininkas per keletą 
dynu gali visas plytas į 
kanezius renius sustatyti i 
paskutinius szriubais suvar 
žyti. Kadągi tokiu namu- šie 
uos yra dvigubos, dėlto 
je namu vasaros laike 
vešu, o žiemoje — szilta 
mai tokie lengvini gal 
iszardomi ir ant > kitos 
pastatomi. Jeigu taip 
eis, tai neužilgo žmones 
ant pecziu savo namus

L i e t u v i sz k a s S ai i u n as
P. Račkiu no

* t )

Ten gali gauti szalto alaus 
isokiu gerymu, lietu- 
cigaru ir prieteliszką

— „Evening Leader“ tal
pina sekanezią žjnią apie len- 
kjszkąjį maisztinnlką, sėdinti 
dabar Wilkes- Barres kalėjime:

„Kumet musu reporteris lankė 
kalėjimą, užtėinyjo viename kamba
ryje pažymią figūrą ir nesmagią 
butną garsingojo, o tikrinus netiku
siojo, Martyno Wilkes.

„K Ai p einnsi?“ paklausė reporte
ris. Atsakymas buvo, jeigu nepa- 
togu'š, tai vienok augsztai paženk- 
lus ir’parodo, kad ex -karalius len-

—- J) yri nan l>a i * ui M ek 
sikiszki žvejai, po sunkiai 
mtHztynei, užmusze baisii 
driežą, vadinamą , ,anolis“, ant 
Padre salos. Jis turėjo ketu
rias pėdas ilgio ir 13 coliu ap
skritume su nagais, ntųiras- 
iesniais už tygro. Jame rasta 
24 kiauszinius. Szitas driežas 
yra gyventojas West Indiszku 
salų ir pirmą sykį szitoje vie
toje tape pamatytas. Laike
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Apysaka, pagirta ant konkurso „Kurjer 
Warszawgki‘o“,

inse - - hsigkim
baigsimo? Tamsta pai

Tai.menkniekis, Turiu naudotinai isz tamstos mat

jtuszuko nusigandusi 
dvaro. Apie pav

i Afrikos. Parod 
miszkus, kiemus. -I 

broliais, <

— Dekavoju tamstai ir už tai. Gal del tamstos t 
daug didelis klapatas?

Pažiurėjo ant jo tardancziai, bet jis akiu nepakėlė 
rodamas žiamyn, atsake korozini.

pažystu kalbos, paprocziu, tiesu, 
e prietelaus. Lai tamsta man nors 
ižada pradžioje naujojo gyvenimo.

ilsi rasi u visados

— Ar tamstos jau popusrycziu 
kiszdama galvų, per duris.

— Dekavoju tamstai — pasikloniojo Morkus, atsistoda
mas greitai isz vietos. Vos atsiminė, delko czion atėjo.

Clarke su didele atyda pradėjo rinkti cigarų, Czertvanas 
dyvinai nesavas nuėjo pas jaunų uktvėrę.

— Atgabenau tamstai kningas — isztarė sunkiai. Tam- 
peržiurėti ir atleisti.manę jai 

negali pasilikti? — isztai

kaito. Negerai padare, kad žiurėjo, nės pasviro pasiryžime.
— Pasiliksiu, tamsta, kiek tik galima bus! — atsakė ne- *7 7 O

apsimislydamas.
Buvo tai jos pirmutinis pergalėjimas, atsikvėpė!
Marvitzas, surukęs cigarų, rado juodu kambaryje prie 

stalo, užkrauto popieromis. Atsisėdę; ntioszalai ir adynų 
klausėsi agronomiszkai — administracijiszl 
liausiai, pabodęs, iszej

—- Tamsta Czertv 
supras?

— Ne, jis nei lenkiszkai nemol

— Macziau upę, mislyju žuvinga.' Norėczian gauti slie
ku del meszkerės. Yra tai smagiausias praleidimas laiko! 
Kantrybe ir temyjimas! Meszkerę atsivežiau isz namu. Jau 

\ isados mano palinkimus traktavoji isz 
juokingojo szono. /

— Misi is 
paprasta kant 
verkcziau tavo palinkimus!

Morkus paszaukė tarnų ir privedė jam mylėtojų žvejom’ 
Ofvydžiutė tikrai pralinksmėjo7 tiiomi epb 

nenusiszypsojo.
— Ar tamsta niekad nesijuoki? — pak
Pasilenkė ant plamy'kokio.
— Niekad. . . —-/sumurmėjo neaiszkiai
— Tamsta nevalęs? <
7- Taip, tamsia.

lyadųgi tamsta neszioji žiedų.
fiurejo ant savo rankos ir neaiszkiai atsak 
Tai motynos.

— Labai seniai!
— Dėlto tamsta visados rustus. Ir sužieduotines tamsta 

neturi ?
Pakratė galvų.
— Ir giminiu jokiu?
— Tolymi. Jie sau, asz sau!
— Tai tamstai labai nuobodu ant .svieto!
— Kaip kožnam! Buna nuobodu, buna ir linksma. Ar

■ivinyezia su

—, Negabi, tamsta. Darbuojuosi ir asz sunkiai apie ge 
resnių ateitę. Turiu nasztų proces pas savę.

— Gal tamstai mažai užmokesties?
— Mes už piningus nerimavome czionai! — atsake, isz 

dydžiai užversdamas galvų. — Tėvas dirbo dėt prietelaus, < 
asz dėt tėvo. Beje, užveizdu nestokuoja, asz tamstai gali 
parūpinti gabų ir isztikimų žmogų, tarnysta sena, isztikima 
provu ir gine,žiu jokiu nėra, tvarka sutvirtėjusi per 
szimtį metu.

, — Ale tamsta! Asz
Man reikia ne užveizdos 
savo pagelbų ir patarmę

Kiida tik tamsta manę pareikalausi’, 
ant paliepimu. I ’

-— Lai tamsta nors kas nedelę atvažiuoj
— Atvažiuosiu ant kiekvieno tamstos paszaukimo

Porų sykiu tik nusiraivė ir dasi lytėjo kaktų. Skaudėje 
jai galvų nuo galybės skaitliniu.

Dyvinas daigtas, jis tik kningomis buvo užimtas, o vie 
nok patėmyjo ir suprato jos tųji pasijudinimų. Apsistoja ii 
agniausiai pertraukė

— Kas tolaus?

tamsta peržiurėjai planų Gilu dvaro. Ten y 
tukstaneziu angliszkuju aviu.

Paskendo vėluk abuodu darbe. Klause“ 
siraszinėjo pasargas, klausinėjo apie daugybes smulkmenų 
Už poros adynu veidai jos pabalo, akys žėrėjo lyg 
je. Pailso, neatsilsėjo dar pakaktinai nuo kelom

Atsigryžo užrūstinta tuomi szaltumu. Ar gi, apart i 
lės tėvynės, tasai akmuo nieko (langiaus neturi szyfdyje?

— Kiek dar laiko del manęs tamsta dabar-/paaukausi
— Iki vakarui-pabaigsime rokundas. /
— Iki vakarui. . . o paskui?
— Eisiu namon!
-- Tamsta, del- meiles Die Jo!

Vakar atvažiavau, neiszkelau kojos i/ 
dystę savo tiek žinau, kiek apie vidų 
man, tamsta, nors isz toto mano žiamę 
nors kų pamatysiu, suprasiu. 'povai musu bu 
lei ju atminties praszau padalyti del manęs tų 
Vieko mųiažystu szitoje szaj^je, į kurių su t( 
važiavau i . .

\ Balsas jos turėjo saldų, minksztų skambi 
;ikyse rodėsi gailestis.

. \ Susitiko akimi



ningumo ir laiko. Pailsėsi ir paskui!
— Ryto pabaigsim! — atkartojo pakildamas.
— Lai bun ir taip, tad taip tamsta nori. / Einam aplan

kyti žuvininką.
— Galėsime sziądien aplankyti vieną 'dvarą*, tąji arty- 

m Jausią, Paverpionis.
, —O, gerai, su didžiausiu pasimėgimu. Buvo labai dė
kinga.

Užbaigė, meilingai pažiūrėdama ant jo, ir iszėjo abuodu 
į sodną. Parkas traukėsi į paupį, užtaikomas buvo, kaip ir 
viskas, paveizdingoje tvarkoje. Dubysa pavasariais aptasz- 
kydavo pytomis priekrantinius medžius, dabar apsekusi buvo. 
Marvitzas sėdėjo ant kranto ir su kyniszka bonzo kantrybe 
žiurėjo ant pluduriuojanczios ant vandens plūdė i. Puodelyje 
jau turėjo porą žuvycziu.

Nejuto visiszkai prisiartinancziuju.
— Kaip teinasi su tavo kantrybe ir tėmyjimn? — paklau

su, linksimai uktvere.
Sukrutėjo nekantriai.
— Iry, žinai, kaip žuvys baidosi balso. Tiek kartu tau 

pasakojau. Ir vėl dabar, kaip pratus ėsi, nubauginai -man 
žuvytę. Per penkias miliutas sukinėjosi apie slieką. Pabė
go ir nesugrįžsz! ,

, Isziraukė rneszkeuię ir nekantriai numetė ją ant smiltyno.
— Lai tamsta nesirustina, ne viena žuvytė yra!, Godu

mas ir žingeidyste tai visatini žuvu griekai!
Irena patraukė paežiais ir žingeidžiai dairėsi aplinkui., 

Kairėje pusėje Einė, trukszmingai sukdamayatą malūno, bė- 
go į Dubysą, deszinėje pusėje baltavo Skamantai, raudona 
vo stogas bažnytaitės, klebonijos gruszios ir ilga eile nusi- 
driekė kai melai.

Tiesiog prieszais stovėjo gėjus, aplietas špindulais sTmlės, 
ir stebėjosi mėlynomis bangomis Dubysos.

Keletas luoteli! plūduriavo szian ir ten su žuvimis, arba 
nasztomis szvdežio szieno, laukuose kribždėjo žmonėi su /ar
klais, kartais užtraukdavo kas ant vandens dainą, arba susi.ti 
kęs su kitu sveikinosi Dievo vardu.

Paveikslas buvo puikus, tykus ir giedrus. x Pakėlė ant jo 
akis net Marvitzas ir po valandėlės teikėsi patėmyti:

—■ Patinka man tavo szalis, Iry! Szita regykla iszperka 
net netikusius kėlus ir skylėtus tiltus. > .

— Puikus — atkartojo nusiszypsodama — tik dyvinai 
tylus. Žiūrėk, kaip tie žmonės pavatnai kruta, pavatnai dir
ba ir vis tyli! Palyginu su karszcziu musu fanuos?

— Žmones, kas kita! -^/atsiliepė Marvitz — isz mano 
tėmyjimu persiludyju, jogojįuri būti tingus, sunkus, nemit
rus ir žiaurus! Nėra dyvo, kad skundžiasi ant vargo!

Morkus į gojų buvo įsižiūrėjęs ir prisiklausantis. Nežiū
rint ant užmo Dubysos ir tolumo, tol y m as garsas atlėkė jam 
į ausį, tarytum kas jį sveikino ir szaukė. Marvitzo žodžiai 
pertraukė tą jo paslaptingą kalbesį, nuleido žiamyn ant ame- 
rikieczio akis ir pradėjo kurcziai, kas — kart užsidegdamas:

— Tamsta klysti. Musu žmonės rodosi tik sunkiais ir 
žiauriais, kaip skruzdės darbsztus ir szirdį turį Uninksztą ir 
prakilnią. T^li, tiesa, bet ne dėlto, kad sznekėti nenorėtu, 
arba nemislytu, nle dėlto, kad jiems sznekėti nevatna ir laiko 
nėra! Kaimuose nerasi karcziamu ir paleistuvyscziii; geresnė 
szita tyla už bet-^kokį trukszmą! Dirbame pavatnai, bet nuo- 

latai, kiek turime vieko. . .
Perpraszau tamstą už neapmislytą siidyjimą — isztarė 

Marvitzas atkiszdamas jam delną. — Užsikrėcziau klaidumu 
Irenos — greitumu sudyjimo — imsiu dabar- jusiszkaį tylėti 
ir tėmyti. ->

Mergina pažiurėjo ant juodvieju.
• — Nemėtyk ant manęs savu grieku — s'uszuko —• prisi

pažink, kad dėt tavęs szale Amerikos nėra tobulybes, o be 
a ūglikoniszkosios bažnyczios nėra iszganymo! Sriek kartu jau 
man tą kartojai! ( , \ .

— Na žinoma — iszskiriant bažnyezią. Nee.smi idievuo- 
ežius. Mylii (langiaus už viską atvangumą.

— Žinom, žinom! Tąjį credo ponas C/.utvanas girdėjo 
sziądien jau kelis kartus,.o asz tukstanezius!

Koks ten dvaras? — užklausė Morkaus.
— Skanian'ai! — atsakė trumpai.
—■ Keno? ar nė tos naszlės, kurią tamsta vakar aplankiai?
— Ne, tamsta, tai tėvo mano turtas.
—• A, tai tamstos — o ten tolaus, bažnyezia?
— Musu parapija.
— Tai tamsta ten gyveni, Skamontuose.
— Ne, tamsta. Manasis už Dambravo, nematyti. --

t — O miszkas keno? ,
— Mano! — isztarė su žymia džiaugsmo ūkanotose akyse.
— Yra jame kokie gyvulai? — įsikiszo Maf’vitzas.
— Žvėrys, tamsta mislyji?
— Nu, taip. Vilkai, meszkos, ryšiai?
— Ne, tu pas ihus nėra! —.atsakė su szillczlausiu krauju.
Orvydžiutė atsisėdo ant kranto ir, klajodama akimis po 

apygardą, paklausė:
— O tAji kaimyhka, naszlė, 'sveikiasnė?
Kam jai rupi nepažystamoji, pamislyjo, ot del tuszczios 

sznekos tiktai. ( , #
—- Sveikiasnė! — atsakė kategoriszkai, ,
Toje valandoje tarnas atsirado ir praneszė, jogei arklai 

pakinkyti. Turėjo važiuoti apžiūrėti 'dvarą. (
Marvitzas likosi. įmetė lųeszkerę ir pusiau užmerkto

mis akimis žiurėjo į plūdę. Po įtekme szitumos ir tylunio 
pradėjo snausti ir svajoti. Prisisapnavo jam plantacijos, bę* 
velna, dūzgėjimas maszinu, noveliniai iszmokescziai ir pudin
gas, patiekiamas baltomis rankomis Irenos. Szypsojosi per 
sapną, o tuomi tarpu žuvys nugraužė slieką ir bėgu szaliių o 
žvejai isz luotelu stebėjosi isz naujos, nepažystamos figūros ir 
juokėsi isz szird les. i ,

Galėjo pasiszvęsti savo užsiėmimui be jokios pm’iszkados. 
Ireša nereikalavo jo visai. Prašzvitus dienai pesczia arba 
\ (’žirnelyje lanke savo paveldystą, įsileisdavo i kožną menk
nieki, sugryžusi klausė paaiszkinimu Morkaus ir mokinosi isz 
visos galės kalbos savo te\ u. Sėdėdavo paprastai ant (iltelo 
į sodrią, jis susilenkęs, įsižiūrėjęs į žiamę, ji apsikrovusi r An k 
kningomis ir žodynu. Neniiių’ulavo jau apie- isz\'ažiavymą, 
ale palengva gątavyjo ją prie ukininkystos darbu.

(Dar neviskas.)
I ° • • •

¥



Lietuvniku

ran

W. Slominskiene

I'amosziu But

no suwanni

nuo

i" < t 
kara
to «t. 
N • < t. 
1" < i 
Zy <i<» 

$ I ,< > I 
$!,<>'• 

pujkiu

kauckai 
irth unit

Z^legiri 
JERSEY Cl
Chicago,

nzpakewicze.
Grand Rapids Mich.

Bagdona wicze.
Mahanoy city.: Juozą

linksmi skajtimaj.....................
21. ) KALENDORIUS ant

1880 meto ,, „ „ „
22. ] Kalendorius

1890 metu ,, „
23. ) Talmudą židu

apdaru.....................................
6.) SZ.\ETINIS DIE- 

W ISZ K OS loskos arba wy 
tinis AUKSO AETORUS 
I>tii'kei apdarita su kabute

meęlc............................ ..
18.) MOKSLAS RIMO 

Kataliku*...................................
.19.) Zl N E apie gidiimt b 

kūno ir duszios apie lutery 
KAEW1NA................ .

20.) PALANGES JUZE

taus „ „ „
31 1 Garsas ape bajsibe 

wo sūdo • „ ,, ,,

Naujo ižstatimo su abrozeleis
10. ) Iiistorije seno įstatymo
11. ) 150 PSALM U DOW II

IX) karalaus pawydalo kantyc:

F’ii v p<» 
.'XI < t. 

kati kini m ae 
,, 50 et.

Jėzau mano 
Kalinis 
Dietv

M ari įos i anos..............
1 E) 1ZGUEDIMAS meti 

niu szwentiu laba j naudinga

GEROS PARMOS.
Szimtas aplankytojo buvo 1IOFA PARKE ir Pulaskyje 4, 5 ir 6 die

nų. Liepos m. Telegrapavota buvo dėl ipatinoo trūkio dėl ju isz GREEN 
BAY ir tas jus vežė iki Sevmour dyl 
nuvežimo i .kolionija. Isz pirkusiu ju 
All). Nowicki, K. Stomka, J. Plucinski

Alb. Passon,,2810 Church PI., J. /
chowiak 2825 Short Str. Chicago

Po tokiais adresais galima i jus.raszyti 
tradow.ski isz Milwaukct 
800, kada dabar apianki 

itsigėrėt i. 
y jo apsigy vęt i (o je 
ir dėl tukstancziu dar yra žiamės.

Rutkautskas isz Connecticut apipirlfj/560 akru 4 d. Liepos

HOF Xja,rx<£ Co.,
Milwaukee, Wis

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

SAKRAMENTO..................... o25 c
37. ) Ižguldimas L1TANJOS

SZ. ALA RAJOS P......................... <>25 <
.38.) PAWEJKSEAS 1ZG.

N1TOJAUS su pujke maldele
39. ) SZ. PANA M AR YJ A

Szidlawos su maldele................
40. ) PAWEJKSEAS SZ. I

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

o.) I radze mokslo arba 
Elementorius liet u wyszkas s 
gražejs skajtimajs tiktaj už

G79 Milwaukee Avė.
Chicago, III.

Paduodu det žines wysu lietu- 
wvszku Draugi.stiu kad mano krau- 
tuweje randasy wysoki dajktaj koki

smerties ,,
28. ) Draugija < 

ma dusziu ,,
29. ) Giwenimaj szwentuju

ant wisu metu kežuos dienus, pi 
ma dalis 80 et., Antra dalis 
pirma dalis ,, ,, ,,

ka nopigause. Apsteluotus dajktus 
tejsingaj padarau ir isz gerauso ta wo
re. Per septiniolika metu tuo tiktaj 
esu užsvemus ir wvsos draugistes dėt v J o
kuriu dyrbau wysokiusdajktusma.no 
darbo ne pejke.

W. Stominskicne,
679 Milwaukee Avenue

Knigos pargabentos 
isz užmarės, o kuros 
randasy krautu wej e 
knigu Juozapo Pauk- 
szczįo, PLYMOUTH, PA.J

1.) AUKSO AETORUS, arba, 
SZAlT’INlS daimiszku skarbu

knigele..........................................
15. ) GI WENEMAS SZW.

MARYJOS P............................
16. ) WA I )OWAS in Daugu
17. ) Stebuklai I )ie\O Szv. S

10 et
wo 25 et

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

4. ) GARBE DIEWUJ
ant anksztibes pujkej apdarita 
su kabule................ .. ................

(jvrbiustą. Alb. 
duti savo žiamę 
Grįždami namon V
farmeriai prieteliszkai jiems 
jef llofa Parke ir Pulaskyje

js.ningos 
agclVon n PA (JS 77/ I ’ A’N.

1 .i llndortjo grasios Katrukoa ir jos wyaukl atsy. 
i tykhnaj ,, ,, „ ,, 10<t

2. ) Suinyszymas arba bajine fury dydeles akis 
'l’ykra tejsybf isz. Su walk u gubernij1 s

3. ) Konstytm yje del darbininku ,,
I. ) Hietorije apie graZą .Magrlona, duktery 

lauš isz Neapolo ir apie Petrą karejnį
5.) l'Zsyetana"ik ant t<i g«-raj ,, ,,
ii ) Atsytikimaj ant žiamės ir wandmiio 
<.i Du pujkiiB apras/.yniaj apie ned<iryb<« 

ir piktą augynimą »ajku ,, ,,
K.) PtijkueafnaszyiiiHs apie Lietuvą J
9. ) Naniėlia pustelniko paraszvUo del

Lietievnikn ,, ,, ,, ,, ,,
10. ) Apteka Diewo ,, ,, ,,
II. ) Senmvea apraszyinas apie Duktery

Kal ėju jo ,, ,, ,, ,,
Juozapa* Koniuszewskis arba 
l'nijotu po uallz.e inask<dauH 
Kalendorius su pasakotus ir dftjnoina 
Szu iesa Dieno ,, ,, ,, ,,
Rinalda Rinaldinaa ,, ,, ,,
Dajnoe isz uysur surinktos ,, ,
Nedorybes Rymo ciesorių, Iiistorije isz lajko 

ponavvojiino Nerono ,, ,, ,, Sto t.
1S.) PujktiH apraszyinaj tikru ateytikimu isz < ze 

su wajn<»fl 18tį3 metu ,, ,, ,, 10 < t.
19.) Witas ir Korynna Iiistorije it<z lajko perse

kiojimo RaZnyczios S. per Deokleeijana 95 <'t.
.20.) Iiistorije isz, lajko i'Tamuzkos uajnos Afri-

■ koj „ ,, „ „ 30 et.
21. ) ITawadnikas angelakos kalbos neabdar. $1,00

■ o atidarytas ,,
22. ) Jurgis Milofilavvekis

> 23.; Bokeiatyab arba antra dalis Ceiiuweius 30 et

Maiianoy Plane,* 
kawicze.

Nanticoke, Pa.: 'i 
kewicze.

Pittston, Pa.: And. Tepluszi.
Shenandoah, Pa.: Kazimieriu Ra 

dzewicziu. ‘ >
Shenandoah, Pa.: Joną, Bobma.
Waterburio, Con.: J. I )anisewieze 
Scranton, Pa.: J. Bajorajti. ' r 
Wilkes - Barre, Pa.:*J. Czernika 
Pittsburir Pa;: Winecnta Kudžiu

oo c 
)Kiu a b rože In 
1 tenkis centus.

Jonas Patrzykowski 
„Kosciuszko Hotel"

Užprasz.au brolius lietuvius neuž-
mirsz.ti užeiti pas manę. Rasite pas

pri<miim;p Vyliai,
ci<;arai ir užkandžiai

visada pas manę kuo no geriausi.
1115. < st,-.. WILKES-BABBE,

1’rleBž L. Y- todeZinkeidvari.

įamenifn“. sekanczias pravarė
I. Klimowski,'visi isz Chicagt/s 
dieki, 2907 b'arrell Str., T.

Lorenz Cegielski isz M< Ke.espor
•Jie, pripažino musu žiamę už 

kuris dėlei ligos norėjo par
šuko nepardusęs už $2000 

a 5000 .akru. Seniejie 
\merikiszk< i’e 1 .enki jo-

ištašai

wysokiusdajktusma.no
U%25c5%25beprasz.au


Vienybe

Polski, Slovenski i Litewski Agentas Lietuwiszkas Lankiszkas
4(/ Canal Str

Tom

Henry Lees
MAIN Str., 1>

o prekios tai pigesnius kaip kituose k romuose 
Ateikite

mero.

leipo gi parduoda bzipkortes mg 
vysarf dalis svieto, ant grėicziausiu ir 
drucziausiu A K ROT U.

myšlanie..............  1,40 et.
3. ) Ztoty Oltarz czyli zbičr
nabozeiistw dla "clirzešcian i 
katolikčvv..............  1.30 et.j
4. ) Oltarzyk czyli zbior nabo-
zeiistwa dla mlodzicžy katolic- 
kiej............................... 70 et.
5. ) Wyborck nabožėrisįvva dla 
mlodzicžy katolickiej. . 50 et.
6. ) Maty zloty oltarzyk dla
pobožnych dzieci katolickich 
.........................&.......... 45 et.

Cziene Szipkorcziu.
I s z Europos i A m e r y k a. 
Isz Liverpool, Glasgow, Queenstown, Belfast, London..O9.00 
Jsz Hamburg, Amsterdam. Rotterdam, Havre or Bremen. .$22.50 
Ant gerausu akrotu isz Bremen in New yorka. .$24.00 
Isz Antwkrpo in New yorka........... .............  .$20.00
Isz Antwerpohi) Piuladelphie............................. $19.00
Isz Bremo in Baltimore.............. . . t.................. $21.00

Lankiszkos knigos 
maldų, pargabentos 
isz užmanęs. ■ J ■1 ?
1. ) Westclmienie duszypobo- 
žnej. zbi6V naboze/istw i pieš
ai zprzydaniem Drogi krzyžo- 
wei, Gorzkich žali i psalmbw

’ .............. 1,50 ct.
2. ) Glosjsynogarlicy, na pusty
ti i švviata togo jęczącej, t. j ria- 
božne duszy chrzešciariskiejroz^

Pigiausi vieta visame mieste ant pirkinio drapanų del 
vyru, vaikinu ir vaiku, dėlto kad jid vistį tavorų perkty ne ant 
bargo tiktai už piningus. , *

Turimo didžiausi skyrių, visokiu kepuriųpkrybelu, czebątu, czeveryku 
ir šzluru, ateikite o datirkite. , ' »

Geri maininei czębatai už r 125 ct.
Pora dailu szvpntadieniniu czebatu 150.
Cz.every^ai po > ' 125, 150, 175, ir' 200.

V ienų žodžiu sakant, visas ta voras įjeras ir galimas patikt kožnam, 
visam mieste.

o busite kantanti, tiktai nu pamyrszkitu nu-

Iszmaino visokius piningus o ir nu- 
H siuneze ing uzmarc' tiesiok in namus 

greit rr Ingei.

Butkiewicziu.

Lieluwysskas if Lenkisikas
I-L R O JVT .A. S 

(GROGEKYS) ;
W y s o-k i u s z w i e ž i u T a w o r

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

kus ir 1.1.
Wiraj! duotlam jum žine, kad mias parduodam Szifkortes, ant wysu 

pacztawu Szifu* už pigeuse preke, sunezein pynigus, katruos jusu priete- 
lej gali gaut in 15 dienu, musu kantoro galite susyszneket lietuwyszkaj 
ir lankiszkaj, atejkite ir matikite, kad mias ppr 20 metu, su kožnu apsyej- 
name tejsyngaj ir gražej, megikite o nesygajlesyte.- Tejpos-gi parduo
dam tikietus ant wysu geležiniu kėlu Ameryko ir Europoje.

KANTORAS MUSU HAMBURGE IRA TORIS
S. 1. Herschmann, Teilfeld Str. No. 7-8.

Isz A m e r y k o s in Europa. 
Isz New Yorko in Bremen. . . .  .............................$20.00
Isz PuiLADELPHios in Hamburgą.....................    .$22.00
Isz New Yorko in Antwerpa . . .............................. $22.00
Isz Baltimokes in Brema.................................. >. . .$22.50
Isz Yorko in Lioerpool^ Glasgow^ London . . . .$19.00
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Tikras Lietuviszkas P i r m u t y n e

: UŽEJGA
WILKES-BARRE, Pa.

Ižduoda szifkortes ant wysokiu akrotu ir in wysas

HlllAl ’<

norėdami

kti, arba pinigus nusiusti i

Def LIETUWN1KU Pas
'- 'I 1 '"X —~ .— Į •<

KINGSTON, PA

ir

i

it 11
-arba

Shenandoah,

Sa,l*VLXxecs
Alus, visokie gėrymai ir ge 

('ioarai.

verykai, marszkiniai ir.visokie kiti daigtai. \ i 
pigiausiai ir didžiausiame pasirinkime.

Plymouth’e ir Edwardsville, Pa.

szimta ant motu.
Lletuwyszkaj, Lenkiezknj Ir l’ngarnkaj gali Btipypz.ncket, ba prilaiko tam tikrus žmonis.

No užmirszkito ipacz tie ka giwenato arti to miesto.

Wilkes-Barre Deposit Savings BANK Į-

visokių valgomu daigtu, kumpių, miltu, < 
arbatos, kavos ir visko, kas, tikt užlaikyme

' SZTORNIKAJ

uit kuriu grajina ticze pasam-

U2

Wmi‘& ir Wallase
210 East Market Str.

WILKES BARRE PA.
Tenaj galima

ir szwiezeusiu taworu 
walgomu ir kitonisz- 
ku daiktu.

Wilkes-Barre
J^^-Ten niožna gaut Lager Beer ir porte- marszkiniu

-i---- -------- ------ '------ ------ :--------- ---------- ’---į-
IDidziELTTSias ix* piu.ilcia’ULSia.s ♦

lietelis Wilkes-Barre’je, po vardu

WWWWI

audekliniu

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

geriausia užeiga ir gražiausiavieta visame mieste Wilkes-Dairiu.

wjBokiu tlajktu kokiu tik Žmoguj prirejko.
tV'- dftlisjtc pan —

Chas. CASPER & Son
103 NORTHAMPTON Str »

Wilkes-Barre, Pa,

Arielku wysokiu,
Alaus gardaus.

Wyno wisokio, 
Cygaru ir 1.1.

St.* Ramanaucka
Luzerne Borough, P 

j ....... uh... . . _jl.X. - -. ' .. ■ ~~

MAHANOY CITY • PA.
Rimdasy gera ARIELKA, 

ALI S ir wrsoki Likierej, o

kobuli.



Vienybe

Vienybes Lietuvniku
PLYMOUTH

AMT. PAJAIJIS

eusu

maldų

<ni kamr>
gi aus vis

Knigos Maldų ir
IZ i. teleido

Kokiu tiktaj 
ar taj maldų a 
szaukites tiesiok

AVyskas tęjsyngaj ejna 
Ne užmirszkite

ANTANAS PAJAU IS
1 2« ir 130 Main str. PLYMOUTH Pa

cigarus ir
Kas 

manę,

J^g^Sztaj brolej!
Jago norite geros trrtj aukos 

gaut, arba užsyrukit kwepenti 
cygara, taj'ejkite tiesiog pas:

Wincenta Bobina °
Ant (Joni ir Jordan idicziu,

S11E NA N 1)0 A II, PA.,
Jis ira tykras Lietuwnikas ir tej- 

syngas žmogus,

Jonas J . B o b i n a *■
Agentas no szifkorcziu

Ir prijimu 
žiedus taisyti už labai 
kartais ir už dy 
svetimgenczius 
Kur vis

Juoz. Roblauckas, 
Centre A ve. /Slidžios 1Snoh nu m nose

Plymouth, Ponu’a

fkortes ant pujkiausiu ir drucziąusiu LAJWU isz wysu 
Ir tejpos-gi galu nusiut pynygus

ius dzlt 
maž

į,. Pakol eisite pas 
ateikite pas manę: 

jį. geriau ir pigiau galite pirkt

' Laikau
geriausius gęrymus 
karty atsilankys pa 
tas tikrai iRJeis pas -ki

Vincas Szmerauckas
PRICE B URG,' PA

Lietuviszkas Dziegornikas, 
r Pardavinėja pigiau už visus, viso
kius auksinius ir sidabrinius daiktus 
kaipo tai: Dziegorelus, Lenpiugelus. 
Žiedus, Špilkas, Revolveriui ir t. t 

" (gorius ii 
j, prekę, <

Parduodu szi 
žalu EUROPOS, 
ing namus.

Prietam lajkau dydely RROMA su wySokejs walgomajs dajktajs, 
ka tik namuose geraj gaspadynej pryrejke, ir su tuo nesygiriu: ba kožnas 
žino. Darbiniu drabužiu ir wysokiu marszkiniu; žodžiu kalbat wysko ga
lima gaut, ‘' \

Neužmyrszkite kad mano namas ran d 
Main Numeras 132 szale paczto.

L#?"’ Kas tūry kiek PYNIGU, o norėtu juos patalpint saugio wie 
toje kad jam ne pražūtu, tegul patalpina pas mane BANKOIE.

Tejpos gi randaay dydele zopoatla wysokiu pynlngu dei iszmajnimo, kajpo taj: Kueyjoa rub 
lb j, Prusyszkoe markos, Austryjoklazki guldena i, Francuzyazki franci Ir t. t.

Jago katras atayweža isz užmarės PYNINOŲS, tuos tejpos-gi permajnau ant amerykantsku.
Suuczu pynlngus in wysas dalis swieto tlesog in namus. •

O tejposgi ižduodu SZIFKORTES ant wysu linijų ant pujk 
druezeusu LAJWU.

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

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

vi IWiWj- -ff.
C^ralm

ir visokiu daiktu atsitikime smerties.
Užsijima ppgrabais už pigiasni ne kad kiti užmokesti. Delto-gi, jei 

prireiks ko, ateikite) pas savo viengenti, kuris geriaus^ir rupdstiii 
kę atliks del justi,- ne kad svetimgeneziai.

And: Stankevyczius,
Ant Main ulyczios, SlfENANJMlA/I PA.

noryte knigu 
r kitokiu taj 
pas K. žale* 

giri, Nr. 313 Hanover ptreejt^ 
Paltįmore, Af. J). Ira taj ge
ras ir tejsyngas wiras ir dyde* 
lys prietelis Lietuwniku.

Pirmutinis Lietuwiszkas Kromas, \ f • 1
J __ e e ,

Groceries) PITTSTONE, pripilditas wysokejs taworajsdei žiwnasties, tejĮ 
gi ir drapanos' del darbi ninku, wyskas ko no gęriause parsiduoda pigoj 
tejsingaj, -- primenu ir taj jogoj parduodu Abrozus szw., knigas 

ir historiju; o tejpgi szifkortes ant geriausia ir drūčiausia lajwu.
Tiktaj ne užmirszkite kad tan wyska gausyte: pas A. l'EPLUSZL

Nr. 177. NORTH MAKN Str. PITTSTON, PA.

jog gali spausdinti viskij, kas tik įo 
ra LOCNOS MASZINOS, LITAKU0 

> visokiu didele daugybe, drukavojasi aparei

„Vienybes Lietuvniku,” : 
visokios konstitucijos, kningos del drau-" 
gyseziu, apgarsinimai, tykietai gromatoso 

kvieczianežios ant veselijos ir 1.1. "
- Visokiose kalbose, kaipo tai:   o 

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

cuziszkai ir 1.1. /-------- “
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