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Vienybe
Kiekvienas skaitytojas — prenu

meratorius „Vienybes Lietuvininku“ 
gauna |>er musu redakciją „Varpą“ 
su prisiuntimu už 1 dorei, ant metu, 
„Szviesą“ su prisiuntimu už 30 et. 
,Ūkininką“ su prisiuntimu už 1 d.

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

PlmontD Pa., 29 i. liejos u.
Atkakliausiais prieszgy- 

niais lietuvystės sziądien yra 
taip vadinamiejie „naujalen- 
kiai“ arba iszvirtę į lenkus 
lietuviai. Kaip tėvynėje tie 
individual nesidrovi skusti v 
maskolių policijai neapkęsti- 
nus „litvom anus,“ taip lygiai 
ir ezion jie yra arsziausiais ne
vidonais dėl tikrų lietuvių. 
Parsidavę Lietuvos nepriete
liams, jie naikinime savo tau-j 
tos randa pagūdą del grau- 
žianezios sąžinės. Amerikoje 
nėra maskol iszkosios policijos, 
negalima ezion denuncijavoti | 
„litvomanų,“ kaipo pavojin- I 
gų del valstijos gaivalų, dėlto' 
ezion reikia purvais drapstyti, 
idant akyse žmonių padaryti 
jus be pavogos; yra tai pap
rastas buklus, kokį jie varto
ja priesz lietuvių vadovus. 
Kas skaitė isz Plymoutho plio 
vones, Toledos laikrasztpalai- 
kyje „Ameryka“ ’ talpintas, 
tas galėjo suprasti,'kadtie sut
vėrimai prie progos ir akmenįj

savo tariamojo „neprieteliaus“ 
nesidrovėtu.

Kada Plymoutlie lietuviai, 
atsitraukę nu lenkų, stropiai 
kruta apie savo labą, niekas 
didesnių kliuezių jiems neda- 

bro, kaip lenkyste sergantiejie 
•lietuviai. Nors lenkų abaze 
verda baisingi nesutikimai, 
nors jų kuningas po sudus tą
sosi su savo „rodakais“ už« pa- 
sikėsimus ant jo gyvasties, 
nors lenkų parapijoj a bujoja 
tikra anarchija, kumet ‘ tumi 
tarpu lietuviai tykiai ir sutar- 
mingai darbtijasi apie savo 

f

bažnytinius reikalus, tacziaus 
nesigėdi tūli pakalikai visiise 
užkaboriuse skalyti ir szunisz- 
kii budu tramdinti klotingai 
vedamą darbą ir prikalbinėti 
lietuvius prie, sonosios sąndo- 
ros.“ Nors jie apie tą „seną
ją sąndorą“ tiek iszmano, kiek 
kiaulė apie * debesį, tacziaus 
tikisi dar sykį patraukti bro
lius į besotę koserę lenkų. 
Vargu tai nusidūs — lietuviai 
turėjo gana progų persi lindin
tį kaip geradaringa dėl jų 
toji lenkiszkoji „sąndora“ yra

Isz Lietuvos.
„Byrutė,“ kuri per ilgą lai-

ką apie savę jokios žinios ne
davė, kad net tūli ėmė abejo
ti apie jos gyvenimą, atgyjo 
isz naujo ir kaip patirti isz,,Ūki kaus griaustinio krito isz JaiU 
ninko“ (No. 5.) gauname, visa- ; ; ‘ ‘ * ? ! i
tinas susirinkimas buvo su- 
szauktas ant 27 d.%z. m. Pak 
vietimeyra minavojami asabisz 
ki nesutikimai, vicszpatavusie- 
jie iki sziol tarp Sąnarių tosios 
draugystės,vie nok visos barnys 
ir vaidai joje esą jau pasibaigę. 
Tikėtiesi reikia, kad „Byrutė“ 
su nauja energija ims rusztie- 

įsi apie Lietuvos labą.
— Miestelis Slonimas (Gar- 

I tino rėd.) tapė labai sugriau- 
Į tas vėtros. Daugelį žmogys- 
| ežiu užgriuvo griuvėsiiise. C o ‘ J o
Asztūnioliką asabų iszgelbėta.

Is? Kitur.
— Suv. i Valstijos. Szitas 

metas-yra pietas nelaimių dėl 
szitos žiamės. Laike pasku
tinių 6 mėnesių pilie aukomis 
gamtos rūstybės lOOO'žmonių, 
ir taip: 13 dieną SajUsio mė
nesio laike siautimo vėtros 
Kentucky‘ės valstijoje gavo 
galą 13 žmonių; 22 d. Vasa
rio nuskendo 65 žmogystos 
laike tvano Prescott‘e, Arizo
noje; 27 d. Kovo baisinga vė
tra užmuszė 240 žmogyczių 
Louisville‘je ir apielinkėje; 
6 d. Balandžio 12 gyvasezių 
tapė aukomis tvano Pietūse;

22 d. Balandžio 15 žmogysezių 
gavo galą laike vėtros Arkan
zase; 5 d. Biiželio Nebrasko- 
je nii vėtros rado smęrlį 15 
žmogysezių; 13 d. Birželio 
Kentucky^? tvane prigėrė 12 
žmogysezių; 2(Kd. Birželio 12 
žmogysezių rado galą laike 
vėtros Illinois valstijoje; gar 
liausiai sziomis dienomis rado 
galą 200 žmogysezių baisingo
je vėtroje Minnesotoje. Jei
gu pridėsime ’ prie to skaitlin
gas aukas perkūnijų, tiunet 
visatinas skaitlius isznesz 
1000, kumet pereitose mėtose 
tame pat laike no tojų prie- 
žasezių gavo galą tik 163 žmo
gystos. • . !

— Laike vėtros^ kuri szio
mis dienojnis siautė apygardų 
je Rochester, N. Y., po sun-

gaus akmeninės-amjhjx; paėjo 
jos, kaip mislyja, isz meteorų, 
kuris ant tosios^vietos truko. - 

rengtas bill dėl persekiojimo 
loterijų. Nevalu a bus leisti 
per žigunę jokių laikrakžczių, 
grematų ir popierų, garsinau-
ežių loterijas.

- Neseniai praneszėme 
skaitytojams, jogei kynai, sir- 
pykę ant amerikieczių už per

asztrią tiesą priesz amerlkie- 
ežius’savo žiamėje. Dėlto ta
pė isztyrinėta ant kiek dideli 
interesai amerikieczių Kynžia- 
myje yra ir persiliudįta, kad 
78,80 ir 90 metų tam atgal 
jie buvo didesni, ^nėg dabar. 
Ant szimto svetimtautiszkujų 
prekėj ų kynuse pripilta vos 
vięnas amerikietis 1 ir tai dar 
kolionijose, apgyventose per 
kitų žiemių žmones. Kolionijos 
tosios randasi ustiniiise ųiiestu- 
se, įpatingais ’ traktatais dėl 
sVetimžiamieczių atvertose. 
Tokiais ūstais yra: Tientsin, 
Shanghai, Hankow, Ningpo, 
Switow, F uchow, Suchow, 
Am'Oy ir Canton. Svetįmžia- 
mieczių kolionijos turi savo 
sudvietes, o įvaiiios valstijos

užlaiko tįstose laivynes dėl ap
gynimo savo žmonių.Kelis - 
sykius jau kynai lijėgino isz- 
skersti s’vetimtauczių|, vienok 
kožną sykį už tai biįvo skau
džiai nukoroti. Priesz vieną 
kokią tautą kyliai^ niekados 
nesiprieszino. J. ’ Crawford 
Lyon, prigulintis, pfrie firmos 
Lyon, Hall & Co., kuris daž
nai važinėja dėl prekybos rei
kalų į tą žiamę, sako;, buk dėl 
amerikiszkių kupezitį nėra jo
kio, pavojaus. Kitoniszkai 
einasi su Ameri kosminiai jonie- 
riąis. Tie darbtijasi gilumoje 
szalies, po visą valstiją iszsis- 
kirstę, o kožnas, kuris tumi 
darbu užsiima, neszioja gyvas-
tį savo rankose. Gaują leng
vini galima pakurstinti, pa

gali būti užmusztas. Kas bu
tu atsakyme tokiame atsitiki
me? O ant galo mongolai

ka, nės leagviąi galės ’atsi- 
szaukti ant pasielgftno augsz* 
tai civilizavotų amerikieczių, 
kurie keletą mėtų atgalios, 
pakurstom i keleto airių, bie- 
d nūs ky nūs Montanoje kaip 
pasiutusius szunis užmušzinė- 
jo. Szitas kruvinasis darbas 
dar iki sziol neliko atkerszin- 
tas. Isz to galima matyti, kad 
kynai daug dauginus nuken
tėtu, nutraukdami prietikius

kybą su szita žiąme.

— Vidurinė '^Amerika. Dau- 

kasdien žinios apie karę tarp 
dviejų mažų republikių — 
San Salvador ir Guatemalos, 
Karė pakilo isz priežasties da
romo susivienyjimo vidui’#- 
merikiszkių republikių į vieną 
valstiją. Be abejonės karė 
priskubins tariamąją vienybę^ 
kuri toms mažoms valstijė- 
lėms ant didelės naudos pa
reis. * Nicaragua, Costa Rica, 
Honduras ir Guatemala turi 
didelį norą dėl susivienyjimo, 
tumi tarpu San Salvador yra



Lietuvniku

bis dėl nuvertimo csanezios

dėti tokį curiosum. nota daug trukszmo Turkijo-

draudė daryti propogandų 
tarp žydų visokioms svetini- 
žiamietėms misijoms Masko-

jų mėhesių nesusilaukę; tik
tai vienas buvo likęs kaų>o 
navatnėlis, kurs buvo iszsisu-

prasidėjo. Abiejose pu 
randasi užmuszti ir daug' 
sužeistų. Karo minystrat 
sus nuszautas. \

. -. \rimo prova isz „a u

jaųcziaisiais ;
Lady Duulo.

įjorųas ir 
l)uiik>\ nori

savo jau-' 
nosios paczios, su kuria jis 
pernai paslapczia susilukė.

Belle Bilton ir susįtukė su ja 
be žinios tėvo. Dainininkė 
vienok turėjo savo numylėti-

mų armijos.

visus

pra

— Isz Erzerumo yra pra- 
neszama, būtent ten 575 ar- 
armenai padavė maskolisz- 
kamjam metropolitui Erivane 
praszymų del priėmimo jų i nesi use buvo į paežiai asztri ir

n u i i a J1'7 i n 11 ' v/ v* j \a n y

ir toji nesveikata vasaros įnė-

to! eirrama Vienuos,

pulkauninkus bulgarisz- 
kosios kariaunos

szaukimo

ant 3

Londono 
nczia ži-,,Nė\vš“ talpina

nių apię pas k
Erzėtume: >20 d. Birželio m.

laikanczius

o o

gelhcjo tame. * Kromai.ir na
mai armėnų tapė sugriauti; 
skerstuvės traukėsi per 4 a-

keliamas ■

didumu balsų valdžiai i uiti i ,H’S nmtoma, jos \ artai ir 
ant to tiek uiningu, kiek jii£a* likosi iszmuszti. K'

lan-

met ims i kariauna 1 «S-a

urė-

Baku ir

— Perime , numirė žmogus, 
pasiekęs t 105 met. amžiaus,1 
Pradedant nu 1S metų, jis

Jis sirgo vos viena sykį 
gyvastyje ir tai tik’ iįz 
žasties užmigimo žiemos t 
tyje ant ulyežios, kuris mie
gas jam nuszalimų nosies li
ausi ii kasztavo. Blai vystės 
apasztalams bus nesmagu gir.

.-savo

praszo apgynimo nu
ig jie ūmai mirtina. Nemalonus 
turkų, patyrimai toje įrėdnėje šutei-

kokios reikėtų, kad negeras

Medicina ir Valstija
V alkai.

isznasziu faktorių, padarau- 
icziu vasarinę try d: į kūdikių.

Asylum,
Ir permieris vartojimas 

gyvsidabrio neretai buvo ir 
buna priežastimi gangrinos. ( maus skaitliams

tas pamestinių namuose, la
biausiai tarp vaikų, penimų
isz bonkos. ,, 
atgal, pirma i

68-oje

ir tada, ga],
v o įsteigtas, rastiniai ' 
Yorko, daugiams kaip\ 
kasmet, buvo imami į almuž- ligų, tokie žodžiai, kaip: 
narni ant BlackwelPo salos\ir vas davė, Dievas ir atėmė!“ 
pavedami rūpestingumui bied* i nėsa tėvai patėmyję bus, koks 
nų moterių, kurios daugiau- 'atsakymas už marumų vaikų 
šiai buvo senos, nestiprios, ir puola ant jų paežių ir ant 
puryinos savo apsiėjime ir isz- draugijos, kuri ant kožno

„Die-

vargo,\necziuinumo, silpnini- * 
____ _____ j ir paskubinimo

Amerikiszkosios I draiskalai ii

dėl persekiojamųjų.

rastiniai buvo paguldomi sza- ■
le jų, retai buvo ežiu i na, ne mo sveikatos 
tinkamai vėdinta ir mazgota, myrib. Tad 
ir do lovos gulėjo visokie vii kumsczia mėszlungiszkai 

atsi- susigniaužsz ir jie pajaus sa- • 1 _i

armėnų ant ulyczių tapė už- yeinių miešti*, 
muszta; 30 lavonų tapė rasta; linkybėse, orą 
didumas isz jų subadyti, 350 !d «
žmogysezių sužeista, 100 žmo-'ti

-- Nelidoff, 
sis ambasadorii

bai nesmagių del

Konstanti-

nota, givua, i 
Perdi narni o

, kurį tie ku- ai e imtiesi už permainos ne-, 
diena ir nak- tikusių iszlygų gyvenimo, už

kuomet i taip, kad panyktu isz žmonių

nėsa tos moters ji pagatavy 
davo isz tokio pieno ir fari 
uos, kokį gaudavo almužna 
myje. Kad buvau ant tar

darko sziųdien visa svietų.
Augau t-gi vaikams, tėvai 

turės ant jų elgimosi sargesnę 
aki, ir jau valandoje, kada

namio,

savęs pase- man praneszė, kad 
)Usės. Toji uiai vaikai mirdavę,

visi rasti- n u kelio doros per paslaptas



Vienybe
sergėti ir pad putinti jų gero
vę. Kai Į) jau nesyk į minė
jau, onanizmas sziųdien pla
tinasi tarp jrfunumenės taip 
baisiai, kaip' retai kokia plė- 
ga. Dr. Sylv. Graliam tvir
tina, kad neretai vaikeliai 5 
ar 6 metų jau žudyti ima savo 
sveikatų taip netikusia pikta- 
darysta, kurių dažnio nu auk
lių, sumoksi i ų, kitų vaikų, ir 
kaip asz tėmyjau ' Lietuvoje, 
neretai nu žydų, kurie* kai- 
miszkius vaikus gundo į tų 
tarszų darbų, isz.vyliodami 
szick tiek piningų po netiku
siomis priedangomis. Nere
tai aukos tokios praktikos, 
apsvaigę ant proto, patenka 
į namių b*»proczių. „Tarp 
nelaimingų apgyventųjų bep
rotnamių niekas nėra nepatai- 
somesnis ir neiszgydomesnis, 
kaiį> palaužtos aukos tos 
neapkęstinos pi k tad ė jy stos. 
Kų isz liekanų savo paardy- 
tos iszminties gali dar iszgel- 
bėti isz visatinio laivakruszio, 
tai kytriu bud u pasinaudojo 
jų ant iszradimo budo ir pa- 
sitiekimo progos, idant ap
gauti sargu mų savo sergėtojų 
ir nutildyti savo valdžiagodį 
geidulį“ (Syl. Graham, Eine 
Vorlėsung fuer junge Maen- 
nėr ueber Keusehheit, Berlin, 
I860.)

Bet painė viena pastoja 
man neretai kelių. Kada asz 
kų praneszu savo broliams 
dėl pamokinimo ar persergė
jimo, tai randasi vienas ar ki- 

’ta§, kurs taip atsiliepia: „Ži
noma, žmogus sudyja tankiau
siai pagal savęs Jei kas yra 
vagis^— jam rodosi, jog visi 
žmonės ant svieto yra vagys. 
Neteisingas mislyja visus 
esant neteisingais, o paleistu
vis ir kekszininkas mislyja 
taip gi visus žmones tokiais 
esant“ (Apžvalga, No 9, 1890 
m.). Ant tokių užpuldinėjimų, 
asz kitu kurni negalių geriaus 
atsiliepti, kaip pri vesdamas 
žodžius ^minėto prof, d-ro S. 
Grahanėo, kurs sako: „Taip 
yra didelis paikumas paga

dinto ir apgauto svieto, jog 
jis tų labiausiai prakeikia, ku
ris trokszta jį apvalyti nuo jo 
plėnių. Kada necziuinos dva- 
sės randasi pavojuje, jog bus 
pažintos, tai jos visados szau* 
kia: Atstok nū musų, atstok 
nu musų!“”

Daktaru#.

Szviesa Mokslo.
(Isz aiujU#zk()8 kalbos).

Mokslas negali būti pavog
tas nu tavęs; jis negali būti 
nupirktas W pardutas. Tu 
gali būti biednas, ir kamar O ’ė
ninkas ateis į tavo, namų ir 
per iszszaukimų pardus tavo 
baldus, arba iszves szalih ta 
vo karvę ar arklį, ir paliks 
tavę be pastogės ir be skati; 
ko; vienok jis negali uždėti 
įstatymo rankų ant skarbų ta
vo proto. Jie negali būti už
grėbti už skolų; tu negali jų 
pamesti, nors tu dalini jus dėl 
apszvietimo milijonų protų.

Asz papasakųsiu tav vienų 
pri lygiu i nyp Padėkim sav, 
kad nėra nei saulės, ifėi< 
žvaigždžių ant dangaus, nei 
nieko, kas galėtu.nakties tam- 
sybes praszviesti, ir padėkim 
sav —-* uždegta liampa tapė 
paduta tav į rankų, kuri turi 
be pertrūkio degti ir spindėti

■ vėtrose, kurios siauczią anr 
. musų žiamės. < Padėkim sav 
toliaus, kad yra tukstancziai 
milijonų žmonių ant žiamės 
drauge su tavim, ir kožnas 
laiko savo rankose, neuždegtų 
liampų, pripiltų tokiu pat 
aliejumi, kaip tavo ir gali n- 
ežiu iszduti tiek pat szv i esy
bės. Padėkim sav, szitie mi
lijonai ateis pagreta po vienų 
pas tavę užsidegti savo Ii am- 
pas nū tavosios; ar jie pag
robs tavųjų szviesų? Ar ji 
pasimažįs tavoje Įtampoje? 
Ar tavoji liampa degs tam
sinus, uždegusi tukstanczius 
milijonų kitų liampų?

Taip tai yra, mano jaunie- 
jie draugai. Norėdami pra
lobti daigtais, nykstancziais

nū vartonės, ' žmonės' dažnųi 
elgiasi anų t sekanczio egois- 
tiszkojo principo: „Laikyk kų 
tik gali įgytiir įgyk kas tik 
galima yra“. Del pralobini- 
mo proto mokslo turtais, tu 
turi iszversti szitų principų ir 
klausytiesi szitos tiesos: ,,[gyk 
kų tik gali kitam dilti, ir dūk 
kų tik tu galit*. - l

Mokslo szaltinis yra pripil
domas iszplaukimais, ne pri- 
įplaukimais. Tu negali isz- 
mokti nieko, jeigu tavę niekas 
nepamokiutu; tu negali įgyti 
moksliszkų turtų, jeigu tav 
jų niekas nedutu. Paveizdo- 
je liampų, kurių asz tikkų pa
rodžiau jums, visa szviesa pa
rėjo isz vienos Kampos, kuri 
per tai nieko nenukentėj 
Ar tu nesumažini tamsybę, isz 
leisdamas aplink szviesų?

Atsimįk szitų prilyginimų, 
ir kur tik tu - pasitiksi su ap
temusiu protu savo gyveni- 
mįszkoje kelionėje., visadbs 
užmesk laszų savo mislies ant 
jo ir nepasigailėk uždegti ži
burėlį szviesos tamsybe už
dengtoje vietoje.

V. U. f

i Ipatinga veisle in- 
,dijiecziu

Tautiszkame Mažėjuje ran
dasi portretai indijieczių su 
szviesiais pi atikais ir mėlyno- 
fnis akimis. George Catlin‘as 
užtiko tokius indijieczius tarp 
Mondanų. Keletu mėnesių 
gyvendamas tarp jų ir risavo- 
damas jtf portretus, jis iszplė- 
tojo akyvų teorijų, būtent szi
tie indijiecziai paeinu nū vėl- 
sziszkų tyrinėtojų, atvykusių 
į Sziaurinę Amerikų dviem 
szimtais metų ankscziaus Ko
lumbo.

Deszinits laivų, po vadovys- 
ta kuningaikszczio Madoco ar 
Madawco, iszplaukė isz Va
li jos pradžioje keturioliktojo 
szimtmeczio ir niekad •Nesug
rįžo atgal. Yra istoriszkas 
menas, būtent szitie jurinin
kai pristojo prie
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sziųdyksztės Floridos arba 
kur nors apie Mississippės 
įplaukų, nutraukė į vidur] žia
mės ir ten susiliejo su indijie- 
ežiais.

Catlin‘as mislyja, kad Ma
doco žmonės uždėjo savo ko- 
lionijų sziųdykszczioje Ohio 
valstijoje. Jie galėjo ateiti 
czion paupiu arba tiesiog nū 
krdnto. Gyvendamas tarp 
szitų indijieczių jų aptvirtin- 
tame mieste ant Missourės 
kranto, Caltin‘as atsekė jų ta- 
jkų atgalios žiamyn Missouri 
ir augsztyn Ohio upėmis iki 
ididelių tvirta in i ų sziioje vals
tijoje. Jis užėjo Maudanų 
griuvėsius daugelyje vietų. 
Jis isztyrė, kad pratėviai szi
tų indijieczių pastatė szitas 
tvjrtain.es su sienomis, dvide- 
szimts ar trisdeszimts pėdų 
augsztomis, ir su paslėptais 
takais iki vandens. Visur 
esųs pastebėtinas paveidumas 
budavonėje. . Nieko panė- 
szaus nesiranda tarp kitų veis
lių indijieczių.

Budai, iszkasami isz tvirtai- 
nių Ohio valstijoje, yra tokie 
pat, koki lis Mahdanai varto
ja. Aplankantis jų kaimus ga
li pastebėti jų moteris, lipi-, 
nanezias isz jūdojo molio pū
dus, bliudus, kodžius ir degi- 
nanezias jus molini ūse peczi ti
se, paszonėse kalnų pabuda- 
votuse. Isz visų Amerikos 
indijieczių vieni įtik Mandanai 
moka padaryti dailius mėly
nus stiklinius karolius. Jie 
turėjo szitų karolių dideles 
daugybes, kada kailių prekė- 
jai pirmų kartų atėjo pas jūs. 
Budas iszdirbimo karolių yra 
laikomas paslaptyje. ‘Lūtųi 
Mandanų taipo-gi visiszkai ski
riasi nū kitų indijieczių. Jie 
yra visai panėszus į vclszisz- 
kus pergels, isz bizono kailio 
padaryti. '■

Tai yra keletas isz skaitlin
gų buiezių, patvirtinanezių 
Catlin‘o teorijų. Jis dava- 
džioja, būtent velsziai apsi-
sėdo apsitvirtinę Ohio‘je. Jie

Z . -T. •.pakraszczio tapė užpulti pgr indijieczius

naikinti. Vienok maišėj n to

Lietuvniku
jtmų vasaros tosios vietos ė- palaiczių ant kiekvieno namo

dar ant jų užpulė. Ligos ap
imti žmonės užsidarė savo gin- 
tainėje. Liga baisingai siau
tė tarp jų. Isz 2000 gyven
tojų Mandan‘ų miesto vos 23

skyriumi savo kilpoje, nutrau-j vyrai, 40 moterių ir 60 vaikų

Maiszinto kraujo žmonės yra 
visūmet paniekinami nū tikrų

bėgant, jie traukėsi isz vietos dien Mandanų. yra vos 500

o isz ten augsztyn pakrasz- 
ežiais Mississippi ir Missouri 
upių, jieszkant sųv ramios vie-

užlaikydami tulus pa-

('atlin‘as atrado jūs gyve- 
nanezius ant Mississippi upės 
kranto. ‘ Jie ten turėjo savo

Niekur tokios arch i text u ros, ;

Naihai jų mediniai, sausi, 
sz varus, priegtam j use randa
si rakandai, nežinot i ni kitiems 
indijiecziams.

Madanai yra žiamdirbiai.

ežius ir kit. javus didelėse

dirba laukų su kukiais, isz 
gyvulių kaulų padarytais. 
Giriniai vaisiai yra ^renkami 
ir džiovinami dėl iszlaikyrno.

Tarp moterių randasi daug

balta, o akys Olos arba
Iszskiriant tamsiai ju%

su judų dumblu, bet moterys

) 6 • • kųs net iki kelių ilgus.

nemėgsta karės.

riavymų visokiais budais, at- 
sidūdami į tų vietų sz ve n tems 
su apeigomis.

Szesziems metams sukakus

Buford‘o.

bėmis. 1 tyti szonas prie szono tie bu-
Mes apgailiame tamsybę szeliai su javais padarytu re- 

(Jzerkesiszko žmonies, kuris tėžį aplinkui visųžiamę. Vie 
aikvoja laikų ir proeių, arda-į nok plotai žiafTiės, vartojami
mas savo kalnynus su priesz

■ isztikimumų ( savo

..—♦ * ♦ -*■—— - venezia Kiekvienų mastų savo
Nedorybes sziądyk- <'<-1 vaisinimo naudingo

szt?s civilizacijos.

Varnhagen voii Fuse, 
nai vadinamas voids

u ma-

mo.

ir pen možio javo.

pažeidinga“, per szimtmcczius 
įkalbinėjo mums nekurie mo-

iviacauiay u, cnaraaierizavoja;gimdė savo vaisius, beje, ne 
musdieninę civilizacijų pasar- I rūpestingumų apie musų gani 
ga, būtent „bepertrukinis nu-* tiszkas intuicijas. Sukratan 
tobulinimas pavirszutinio, tis žmogų skonis (smokas^ 
blizgėsiu nusiduoda prie pro nudingii žolynų ar skystimi

ir valgomų szaknių, praryja 
prakaitii daugelio, milijonų 
žmonių. Vaisingumas neisz-

jamas dėl atitraukimo žegno- 
! nės, o užtraukimo prakeiksmo

vaisiu -

butu \ isiszkai
> p runa /bc/emiera sveikatnumo į žmonių vartonės; 
ir daugybės milijonų akrų, (pusė jų taptų f 

nubara besididinantį polyti- ariamų ir akėjamų augsztai ■ produkaxojimo maisto, daug 
kiszkųjį isztvirkimų jo am-Į nutobulintais aparatais, yra ' vargo ant svieto* sumažėtu.

puvimo itiniti nū 
*igu nors

galinu 
klėsti.
yra pridengiama dorybės prie- ki oratoriai rauda, kad dideli d‘jUi 
danga; szvelniūse žodžiūse plotai ariamos žiamės yra ap- Ižnai 
kalbos mūšų dažnai slepiasi I vereziami dėl degtinės varymo Hems procentams visumenisz- 
bjauriausias egojizmas; bai-I mierių, vienok akyse mokslo ' kų piningų nuslysti į kisze- 
singiausios nežmonybės yra Į girtūklystė (alkoholizmas) yra plius nesųžiniszkų rinkėjų.

no sakinio regisi geriausiai

iszradimūse musų

venime žmonių.
Regimas nerūpestingumas 

gyvulių ir laukinių žmonių a- 
pi e savę tankiai nuo jų įsiti-

pareina. Beždžionė sudarkįs 
tuzinus fygų dėl nusiskyniiho 
vienos, gerai žinodama, kad 
giria suteiks jai milijonus to
kių pat vaisių. Nomados 
pustyja visas paupinlas 
nykias ir traukia tolyn,
žinodamos, kad priesz užsto-

isz- 
ga 

gerai

iūgijos isztvirkimo,

proporcijų, nėg tolymiausiose

(lažuai stebisi
netooų ^senovės 
valdonai kuriu v

mums

stabmeldiszkosios rystės turėjo savo valnas vi- 
Officijaliszka sta- sūmeniszkas įrėdnes, kožname

laike suvartoja vidutiniszkai

liu javu, bravorai-gi mažiau
siai — 20 milijonų. Isz tų
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mo žmonėms pasilinksminoji• 
mų. Kožna vieta turėjo savo 
nedėlines ir mėnesines szven-

ti suvirszum bilijonų ketur- tęs. Graikijoje net kruvinos 
svarių dūnos kepalaiczių, t. y., vainos būdavo sulaikomos die-

tvjrtain.es


Vienybe
sergėti ir pad putinti jų gero
vę. Kai Į) jau nesyk į minė
jau, onanizmas sziųdien pla
tinasi tarp jrfunumenės taip 
baisiai, kaip' retai kokia plė- 
ga. Dr. Sylv. Graliam tvir
tina, kad neretai vaikeliai 5 
ar 6 metų jau žudyti ima savo 
sveikatų taip netikusia pikta- 
darysta, kurių dažnio nu auk
lių, sumoksi i ų, kitų vaikų, ir 
kaip asz tėmyjau ' Lietuvoje, 
neretai nu žydų, kurie* kai- 
miszkius vaikus gundo į tų 
tarszų darbų, isz.vyliodami 
szick tiek piningų po netiku
siomis priedangomis. Nere
tai aukos tokios praktikos, 
apsvaigę ant proto, patenka 
į namių b*»proczių. „Tarp 
nelaimingų apgyventųjų bep
rotnamių niekas nėra nepatai- 
somesnis ir neiszgydomesnis, 
kaiį> palaužtos aukos tos 
neapkęstinos pi k tad ė jy stos. 
Kų isz liekanų savo paardy- 
tos iszminties gali dar iszgel- 
bėti isz visatinio laivakruszio, 
tai kytriu bud u pasinaudojo 
jų ant iszradimo budo ir pa- 
sitiekimo progos, idant ap
gauti sargu mų savo sergėtojų 
ir nutildyti savo valdžiagodį 
geidulį“ (Syl. Graham, Eine 
Vorlėsung fuer junge Maen- 
nėr ueber Keusehheit, Berlin, 
I860.)

Bet painė viena pastoja 
man neretai kelių. Kada asz 
kų praneszu savo broliams 
dėl pamokinimo ar persergė
jimo, tai randasi vienas ar ki- 

’ta§, kurs taip atsiliepia: „Ži
noma, žmogus sudyja tankiau
siai pagal savęs Jei kas yra 
vagis^— jam rodosi, jog visi 
žmonės ant svieto yra vagys. 
Neteisingas mislyja visus 
esant neteisingais, o paleistu
vis ir kekszininkas mislyja 
taip gi visus žmones tokiais 
esant“ (Apžvalga, No 9, 1890 
m.). Ant tokių užpuldinėjimų, 
asz kitu kurni negalių geriaus 
atsiliepti, kaip pri vesdamas 
žodžius ^minėto prof, d-ro S. 
Grahanėo, kurs sako: „Taip 
yra didelis paikumas paga

dinto ir apgauto svieto, jog 
jis tų labiausiai prakeikia, ku
ris trokszta jį apvalyti nuo jo 
plėnių. Kada necziuinos dva- 
sės randasi pavojuje, jog bus 
pažintos, tai jos visados szau* 
kia: Atstok nū musų, atstok 
nu musų!“”

Daktaru#.

Szviesa Mokslo.
(Isz aiujU#zk()8 kalbos).

Mokslas negali būti pavog
tas nu tavęs; jis negali būti 
nupirktas W pardutas. Tu 
gali būti biednas, ir kamar O ’ė
ninkas ateis į tavo, namų ir 
per iszszaukimų pardus tavo 
baldus, arba iszves szalih ta 
vo karvę ar arklį, ir paliks 
tavę be pastogės ir be skati; 
ko; vienok jis negali uždėti 
įstatymo rankų ant skarbų ta
vo proto. Jie negali būti už
grėbti už skolų; tu negali jų 
pamesti, nors tu dalini jus dėl 
apszvietimo milijonų protų.

Asz papasakųsiu tav vienų 
pri lygiu i nyp Padėkim sav, 
kad nėra nei saulės, ifėi< 
žvaigždžių ant dangaus, nei 
nieko, kas galėtu.nakties tam- 
sybes praszviesti, ir padėkim 
sav —-* uždegta liampa tapė 
paduta tav į rankų, kuri turi 
be pertrūkio degti ir spindėti

■ vėtrose, kurios siauczią anr 
. musų žiamės. < Padėkim sav 
toliaus, kad yra tukstancziai 
milijonų žmonių ant žiamės 
drauge su tavim, ir kožnas 
laiko savo rankose, neuždegtų 
liampų, pripiltų tokiu pat 
aliejumi, kaip tavo ir gali n- 
ežiu iszduti tiek pat szv i esy
bės. Padėkim sav, szitie mi
lijonai ateis pagreta po vienų 
pas tavę užsidegti savo Ii am- 
pas nū tavosios; ar jie pag
robs tavųjų szviesų? Ar ji 
pasimažįs tavoje Įtampoje? 
Ar tavoji liampa degs tam
sinus, uždegusi tukstanczius 
milijonų kitų liampų?

Taip tai yra, mano jaunie- 
jie draugai. Norėdami pra
lobti daigtais, nykstancziais

nū vartonės, ' žmonės' dažnųi 
elgiasi anų t sekanczio egois- 
tiszkojo principo: „Laikyk kų 
tik gali įgytiir įgyk kas tik 
galima yra“. Del pralobini- 
mo proto mokslo turtais, tu 
turi iszversti szitų principų ir 
klausytiesi szitos tiesos: ,,[gyk 
kų tik gali kitam dilti, ir dūk 
kų tik tu galit*. - l

Mokslo szaltinis yra pripil
domas iszplaukimais, ne pri- 
įplaukimais. Tu negali isz- 
mokti nieko, jeigu tavę niekas 
nepamokiutu; tu negali įgyti 
moksliszkų turtų, jeigu tav 
jų niekas nedutu. Paveizdo- 
je liampų, kurių asz tikkų pa
rodžiau jums, visa szviesa pa
rėjo isz vienos Kampos, kuri 
per tai nieko nenukentėj 
Ar tu nesumažini tamsybę, isz 
leisdamas aplink szviesų?

Atsimįk szitų prilyginimų, 
ir kur tik tu - pasitiksi su ap
temusiu protu savo gyveni- 
mįszkoje kelionėje., visadbs 
užmesk laszų savo mislies ant 
jo ir nepasigailėk uždegti ži
burėlį szviesos tamsybe už
dengtoje vietoje.

V. U. f

i Ipatinga veisle in- 
,dijiecziu
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Officijaliszka sta- sūmeniszkas įrėdnes, kožname

laike suvartoja vidutiniszkai

liu javu, bravorai-gi mažiau
siai — 20 milijonų. Isz tų

Be valnų visume- v «

(‘11-

mo žmonėms pasilinksminoji• 
mų. Kožna vieta turėjo savo 
nedėlines ir mėnesines szven-

ti suvirszum bilijonų ketur- tęs. Graikijoje net kruvinos 
svarių dūnos kepalaiczių, t. y., vainos būdavo sulaikomos die-
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baisi n ges 
beizėdisz

)iis žinoma, kad, 
nil dan- 

ir d ni
šų jom i 4 ant 

iniam-e laike 
įsimanė jas

cija praeitės 
žiurau ant 
medžių,“ sako Bei 
lissy, prakeiktas , 
szeszioliktojo i 
„stebiūsi isz tamsybės žmonių,

žino 
žvaigž 

usiduda žino

visos ciecorystės, 
visos 

n erei-

reikia tik pa- 
paklodę ar

žių arkuszus. 
»s dulkės, ne 

pažiūros, turi savyje 
i man-

kurie regisi sziųdit 
mo
miszkus, kūrins jų 
sargiai saugojo 
jeigu jie ant nukirstų 
vietos pasodįtu kitus 
jie nemislyja nieko apie i 
tę ir nesupranta, kokių c 
lių skriaudų savo vaikams 
mi daro.“

Pasėkos tokio gaspadoria- 
yymo greitai apsireįszkė. Ka
da kalnynai Viduržiaminių 
pussalių tapė nunūginti 
savo girių, stoka vandens 
saros mete padarė 
sekanczius upelius, 
pievas pavertė į sausus 
Platus plotai kitkart 
gos žiamės ant nieku 
Kūmėt

reikia j ieškot i dvi man 
J\rin'la aržios žraijždik 
(ti ir meleo/'iszkoxiox d ui 
xz kur jie imasi. J'asa

savo vaikus. Teritori 
kitkart lengvini buvo 
ma dvideszimezia legr 
keturių tukstanczių žmonių 
kožnas, sziųdien reikalauja 
5-6 milijoninių armijų dėl 
užlaiky 
donystoje. Kasztai užlaiky 
mo tojo aparato dėl pratęs! 
mo ortodoksai išzkojo despo* 
tizmo praryji Europos tau 
toms $625.000.000 kas met, ii 
atima nū dirvos darbininkus 
kurie iszmaitįtu jos visų popu 
Racijų

vien tiK 
inasi naikinti grąžiusius 

tėvai taip 
Nepykcziau, 

medžių 
vienok 

atei-

Skaitlius kūdikių, kūrins 
A m mon i tų prietar i n gu m aš
paszvęsdavo ant aukos Molo
chui, pasirodo nieko' nežen- 
klinancziu menkniekiu, paly
ginant su armija vaikų, pasz- 
vęstų sziųdien dau 
niam likimui, beje 
kai žudomų prikimsztūse pa- 
brikūse, vien dėlto, idant mi
lijonierius galėtu nutraukti 
po keletu deszimtukų nu jų 
nedėlinio uždarbio. Laikose 
visatine neisztekliaus rinkos 
buna nugraibomos besoczių 
spekuliantų, kurie visotinose 
nelaimėse atranda progų pa
dvigubinti savo turtus kasztais 
badu ’ imirsztanczių arty m ų. 
Paslaptingos gydyklos, ku
rias intėligentiszkąs žmogus 
privatiszkai gėdisi minėti, ve
žimais, atvirai ant ulyczių, yra 
pardavinėjamos dėl iszneszio- 
jimo sėklų ligų ir isztrvirki- 
mo.

• Beveik du tukstanczių me
tų atgalios Plynius ir . Coin- 
ipella barė žmones už nuki
rtimų ant kalnynų auganczių 
miszkų, kurie pridengia szal- 
tinius geradaringų upelių ir 
lizdus vabalus naikinancziujų 
paukszczių. „Szventiejie go
jai“ nevien Phoenikų žiamėje 
radosi. Keltiszkiejie ir Ger- 
maniszkiejie Druidai gynė 
miszkus savo tėvynės; nevat 
barbariszkiejiė Hunai pažino- 
jo geradaringų girių įtekmę 
ant klimato; taip mes skaito
me, jogei jų vadai iszduda į- 
statymus dėl apgynimo nu 
naikinimo miszkų žiamutiny- 
je klonyje Dunojaus.

Vienok, vieszpataujant an- 
tinaturalizmui viduriniūse am- 
žiuse, apie tai tapė užsimirszta 
ir naikinimas miszkų pavertė 
vaisingiausius laukus senovės 
Europos į negyvus tyrus. Ra

ukė -tapė trad i- 
„Kada asz pa

kėlimų nukirstų 
rnardas Pa- 
(,atskalunasS‘į 
szimtmeczio,

nesutramdįti aplankymų Klo
nių Korintho, kur olympisz- 
kos szventės būdavo apvai- 
kszcziojamos su tokiu pasto
vumu, jogei jų peri j odas tapė 
pamatu chronoliogijos beveik 
per asztunis szimtus metų. 
Kumet Rymas tapė sostapile 
viso svieto, metiniai iszmo- 
keScziai dėl užlaikymo visu 
meniszkų valnų įrėdnių lygi
nosi doniui, nu turtingos pro
vincijos gaunamam. * Dėltogi 
nepasikakinimas tokiais au
tokratais1 tarp žmonių buvo 
taip mažas, jogei dėl užlaiky
mo tvarkos 
lyginancziosios plotui 
sziųdyksztės Europos, 
kėjo nei szimto tukstanczių 
armijos.

Sziųdyksztis susidraugavy- 
mas begėdiszkiausios veidiųai- 
nystos su bjauriausiu despo
tizmu nugrindo kitokius ta
kus. Pasilinksrainojimai yra 
užlaikomi vien dėl aristokra
tų „isz malonės Dievo,“ tumi 
tarpu taupoj imas vargo, yra 
sukrautas ant milijonų dar
bininkų, kuriems nevalia mis- 
lyti apie atilsį, kaipo apie 
„nenūbažnų“ dalykų. Caesa- 
riai nutildindavo reikalavymus 
valnybės su valna dOna ir 
vairiomis linksmybėmis; Carai 
nutildo jūs su nagaikomis. 
Kožnas sziųdyksztis valdonas 
laiko apstatęs savo sostų su 
maszinomis — žmonėmis, ku
rie ant ženklo mandierūtojo 
maszinisto gatavi yra suszau- 
(lyti savo tėvus arba subadyti 

kuri 
ai do- 
ii, isz

ra daug 
nū d ar
iu asz in ų, 

nuplo- 
bovel- 

tijose: vargiai atstovė- 
agr i k u 11 u r iszk i i sz ra- 
okie valdonėje szitoje 
randasi.

publikės rybūse isz priežasties 
isznaikinimo girių tūlos upės 
jau kas-met iszsilieja, ir taip 
jau sunaikino vaisingus plotus 
pietinių Alleghany kalnynų, 
jogei jie sziųdien panėszi į 
despoldadodis nudėvėtosios 
Szpanijos. Skriaudos 
nan ežios isz szito, 
didėsnės, nėg nauda 
bų — czėdy janczių 
ant tiek didelės, jogei 
vinių žiamės pietinėse 
n os v ai s 
tu visi 
d i mai, 1 
žiamėje

isz upių
panpni! 

tyrus.
vaisiu- 
nuėjo.

vasariniai karszcziai 
nesulygintinai didesni, j 

žiemos tvanai tapė dažnesni ir 
įžeidingesni. Nuplikę kalnų 
szonai paleidžiu upelius snie
ginio vandens, paversdami 'li
pęs į bangūjnnežias mares, 
užliejanezias visų klonį. Kalnų 
szonai, kurie - kitkart buvo 
puikiomis ganyklomis -dėl 
tukstanczių gyvulių, tapė nu
plauti ir paversti į akmeny
nus. Ustai, kitkart prisiu- 
lantiejiiKliusų prieplaukų dėl 
skaitlingų laivynių, tapė negi, 
liais isz priežasties prįnesztų 
smilezių ir žiamių nui kalny
nų, kumet akmeniukai Užden
gė tavimi visus klonius. Pa. 
k raszcz i use A d r i j a t i sz k os i os
marės 250.000.000 kubiukų 
mastų žiamės kas-met vahdii 
nū kalnų nfuplauja . ir katpo 
užnaszų ant krantų supila. 
Milijonai kęturkampių my. 
lių žiamės tokiu būdu pavirto 
į menulio pustynes pietinėj^ 
Europoje ir vakarinėje Azi
joje. Upės - Rhone, Loire 
Ebro, Guadalquivir, Euphra
tes ir Orontes visiszkai į ty 
rus pavertė daugelį apygardų, 
užliejamų jų kas metiniais tva- 
nais.
g Amerikoje tosios priežastys 
pradeda gimdyti tokias pat 
pasėkas. Nekalbu jau apj() 
Mex.iko, bet vien v mūšų re-

t/inui^ maxpot iszfcop) ra lx* 
unties a pie pūlinių mėlėori- 

'. Didži a ilsi ax v meteoritas
ės. 1 'ašakoji max 
u</ninį xi(tid>u)u(, 

aulįkusį į damjip Jo iros 
akmeni nix h/tux, S ud ė Į imas
meteoritu ir ju: temperai u ra. 
11ppotėza Locki/edo apie alsi-, 
radimų rixatox. J 'ranaszt/x-
tos amjlis.zkuįu pranašių apie 
paimi (jų s rieto

Daugumui 1 
pu hint žvaigždėms 
gaus, buna patėmyt< 
kės, krintanezios 
žiamės. Paskut 
tūli mokslincziai 
surinkti, koktai nesiiriszta 
su didelėmis sunkeny 
kadugį mes isz \ irszaus 
me, kad tirszcziausias 
džiiį j ml imas 
mose dienose: 
ežio, 26 Lapkriczio ir 1 liegu 
žės; . priegtam rinkimas ti 
dulkių nereikalauja jokių įpa 
tingų prietaisų, 
tiesti ant nakti 
ba kelis laikraszc 
Tumi tarpu tosio 
kas ant 
^mulkius kristalėlius d



Lietu vniku
• 1to, kurie, nors jais ir negalima 

pasinaudoti dėl pCiszimo, vie* 
nok vis turi tūlų prekę, kadu
gį sumaltas deimantas yra rei

attokumas tarp tavęs ir jo 
smarkiai didinsis.

9 d. Siekio 1872 m. pasisekė 
suriszti su likimu perijodisz- 
kosios komėtos Bello, kuri 
kitkart pasirodydavo ant mu- 

trenkamai. 1887 m 

meteoritai, isz kurių vienas, 
sveriantis 15 pūdų, tapė nu

Klausymas — isz kur imasi 
\ deimantai musų atmosferoje 
\ir kas per' vienos abelnai yra 
tosios mėtėoriszkosios dulkėj?
\ Atsakymu ant to gali but! 

sekantis paaiszkinimas astro
nomų pulimo žvaigždžių, mėtė 
ori tų ir bolydų.

attokume, kaip ir musų žiamė, 
rieda nesuskaitomoje daugy
bėje kieti kūnai; sudėti isz 
mineralinių ir metalinių veis-

vienstoviai ir kupinomis gru 
pomis, susidedancziomis kal
tais isz kelių tukstanczių

atskyrių akmeninių bryzų, di
dumas kurių taipogi labai 
įvairus; tūli yra n ii masto ir 
dar mažiasni, tuli-gi kalno dy
džio; apart to, jie sudaro ap

kūnų ir tiis sykius per metus,

v y riaušių s
isz jų, kuriais rieda aplinkui 
saulę ne pavieniai kūnai, bet 
tirszta marė jų. Sztai tada 
tai ir rodosi mums czieli spin- 
ežiai tarytum krintancziu 
žvaigždžių, kurios mirga 
priėszai mus, it pliakai sniego, 

žvaigždžių n ml riekia paskui 
savęs ant dangaus tarytum 
ugninį pėdsakų;* tai iiusiduda 
tiimet, kadažiamė pralekia pro Į rokuti už retas notis, vieno!

per žiamės atmosferų ir įkais 
eziokai žiuri ant jų prietarin- kiai pralėkęs per galvas so- 
gomis akimis ir baiminasi prie dieczių, už 100 sieksnių nu 
jų artintiesi, arba žiuri ant jų, judviejų nupulė ant žiamės, 

taip, jogei žiamė tiesiog susi- (kaipo ant stebukladarių ak-'isz kur pakilo stulpas dulkių, 
trenkiasi! szitais kūnais, arba menių, g 
praeina taip arti pro jus, jo-J gas

nymosi su musų turtingu de 
gilu oru. Vienok atsitinka ii

pateko j rankas 
tapė sutrinti ir

pertrūko į dvi dali, o paskui
cziaus raszti įlinkas taip paša-

Pasiremiant ant szitų bui- v
szių, galima įspėti,- kad ir ki
tos grupos meteorų atsirado 
nu sutrukusių kometų. Tokį isz i

jų su planetomis didesnio sun-vietos. Sodietis B. buvo tu
ko mo ir kietumo. mi tarpu su savo bernu ant

Atsitikimus nukritimo ant lauko. Pažiūrėję ant dan 
musų žiamės ‘ skeveldrų dan- gaus, isz kur girdėjosi dar 
giszkuių kurni negalima pa-i garsas, jiedu patėmyjo lėkiau-

Tasai daigtas, sm ar

suvalgo ir nubėgo dilti žinių valscziaus 
Didu- ! urėdinincziai. Ėsantieiie urė-

nulatos

Paiėmyti jus ant dangaus 
paprastame 1 laike negalima, 
kadiįgi jie yra labai maži; pa

Tada ml paties susikulimo su 1 
žiame, arba nu pasididinau- 
ežios nu pritraukimo žiamės 
smarkybės umlimo, daeinan-
ežios

pūla, puldama ne ant sausžia-i trenkimų ir patėmyjo drebė
jimų langinių stiklų. Ant tų 
pėdų likosi apžiūrėta vieta, 
kur tapė atrasta diibė, 2 mas-

Rugsėjo 22 d., 1886, Penzos 
gubernėje (Maskolijoje) mi
nulė ant lauko, kur dirbo so-

esti nu musų, o priegtam tiji 
yra 1 kūnai ne s^viecziantiejiė. 
Vienok kada žiamė perkertų 
jų takų ir priegtam kada'j^e 
atsiduria artymystojė jos, tai, 
biidami apszviesti saulės, j;ie 
tampa matomi tūlų valandų, 
pakol mes neperlekiamę ant 
<ųvo gumulo per ardmę; jų 
riedėjimo. Idant suprasti tai 
geriaus, pasimislyk savę, skai
tytojau, važiujantį ųiakties 

szais ateina kitas tritkys, ap-
. szviestas priegtam isz prje- 

szingo ta v szono. A iszk u,
kad pažindamas naktyje, nįors 
visai arti, . savęs, nepamatysi

• anojo trūkio, pakol neperki vai 
jo takų; pravažiavęs . tik tųjį, 
galėsiį pamatyti ant labai 
trumpos valandėlės, kadųgi

virsziaus žiamės, ant kurios

pasiekę jęjų pelenai, arba, 
sutirpusiame stovyje, susi
trenkdami su žiame, isztyszkn • - • •

Atsiradimas didumos szitų 
miL mums yra nežinomas, 
iliszkasis astronomas Seliia-

tos meteoriszkosios upės (taip.

ta žiamė 22 d. I 
su taku, kuriami 
ėjo didelė kometa, 
pasirodė, jogei ir i 

o J * ) ‘ ' 1 Į m I I 11 
1 862-e met.

ridini ėjo kitkart didelė ko
meta. Paėjimų garsingojo 
lytaus krintancziu žvaigždžių

Nupulimas jo nusidavė su 
baisingu tarszkėsiu, panėsziu 
į trenksmų griaustinio. Su- 

tos vietos, kur jis nupulė, vie
nok, kada žingeidumas įgavo 
viražų, jie prisiartino ir rado 
vietoje ugninio gumulo sun-

ant, atra- 
dei mauto.

pu le. oar u u Kitu: vienas nu
pulė į ’balų ir nebuvo suras
tas, k i tas-gi pateko į rankas 
sodieczio, kuris už jokius pi
ningus neatidavė jį. 1882 m. 
Sa-ratavo gub. minulė akinu. .. užtiesti ant 
sveriantis 5 svarus, ir jam pu- upelių tiltus, kas kasztavo bu 
lant girdėjosi trys griaustinio vusiam ciecoriui Dom _  Pe-

je buvo akimi taip -karsztas, 
jogei jokiu budu negalima 
buvo jį iszimti; 8-ų adynų va-

Ant vietos tos tapė atlaikyta 

akimi niekų neužmuszė.1-
Akyviausias bolydas ran- 

n ei ros mieste. Jis tu 
bolydo Bend ago, nu 

vo rastas; apėmys jo - 1 kub. 
metras, o svarumas 5.300 ki- 

žiamės

atvežimo
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dro į; 100.9( 0 frankų. Tame skersakysztėje, sveriantis apie' tulūse. norint ir redziaus, at- 
mėtėorite randasi 8 žinomi 2.200 tonų. Jeigu pasisektu jsitinka tokie kėmiszki susi-
mums prasti kūnai: geležis, 
nikei imi fosforas, magnija, dei
mantai titnagas, aluminium ir 
margarinas.

Pereitų metų,. 25 d. Spali 
nio, 8-a adynų vakare, Taiki-

7 V t V 7

ne ir Saigone (Kynžiamyje) 
matė bolyda, iszdūdantį isz 
savęs aiszkių, truputį melsvų, 
szviesų ir palįekantį užpaka
lyje žibirkszcziujantį szmorų,'1 
kuris l>uvo matomas per 30 
sekundų. Professorius Janies, 

.apraszinėdamas szitų not į, sa 
ko, kad szitas bolydas aiszkiai- 
apszvietė horrizontų; vande
nys upių Mekongo ir Inam — 
Pencho tarytum pakilo, verž
damiesi iszsilieti isz savo 
krantų. Girdėjosi užmas, 
kuris nesvietiszkai iszgasdino 
žmones. Žuvininkai tvirtino, 
joge i didelis siaubūnas (dra
konas) leidosi isž dangaus, 
idant iszsimaudinti upėje.

Virtinė policija gavo sekan
tį rapotų nu žiamės sargo apie 
tų not i:'

„Daneszu dėl jūsų žinios, 
jogei kaime Tan-Duk 9 dienų 
9-o mėnesio Anairifto (25 
Spal.) teikėsi nusileisti isz 
dangaus nežinotinas sutveri- 
mas. Tų dienų buvo griaus
tinis ir lyjo. Tasai gyvulys 
nulėkė atgal į dangų; žiamė 
likosi subrozdinta per 20 met- 
rų iszilgai, 5 placziaį ir 4 gi
liai. Ko dėlei rokuju už pa 
reigų jums apie Jai praneszti“.

Kapitonas f)elone ant tų 
pėdų tfu vyko/ant vietos pūli
nio toVkyvo meteorito. Ap- 
žiuiėjimas vietos ir iszkvoti- 
mas žmonių parodė, kad mil- 
žiniszkas meteoritas susitrenkė 
su žiame ir, nueziužęs truputį, 
atszoko į viražų ir n u ūžėtolyn, 
Kyniszkų marių link, kur rė- 
<dsi ir nuskendo. Nubrozda 
ant žiamės tapė rūpestingai 
iszmiriuta ir isztirta; josios 
didumas ir forma įteikė galę 
dėl nusprendimo didumo me
teorito : J>uvo tai pailgas ku- 
Uįjs, .52 metrų ilgas, 8 metrų 

k u met surasti szitųmilžinų — 
meteorų, tai jis, be abejonės, 
daug-klį mums papasakotu, 
kas dedasi tenai, kur mes nie
kad- n.en u važi usi me 1 nėi gele
žinkeliais, nei orinėmis ma- 
szinonų.s.

Vakare, ,2 d. Gegužes sz. 
m., farmeriai, gyvenantiejie 
tris y- keturias mylias į piet- 
ryczihs nu miestelio Norway, 
lowoje, pamatė ant dangaus 
pailgų* daigių/ blizganezios 
baltybės. Jis buvęs „dides
nis Už kalnų“, an u t jų per- 
gųsdintos nūmonės, bet inte- 
ligentiszki regėtojai sako, buk 
jis buvęs 2.000 pėdų ilgio ir 
400 pėdų skiarsakysztėje, su 
miega dvigubai ilgesni a ir 
daug siauriasnia.

Iszsigandusiems farmeriams 
bebėgant į pastoges, prasidėjo 
užmas, trenkimas ir byrėjimas 
akmenių tokis baisingas, ko
kio niekad ,niekas nepamena 
toje szalyje. Niekas nosies 
neiszkiszo isz namų iki rytui. 
Ant rytojaus pamatė, kad 
plotas, per tris mylias ilgas ir 
mylių platus,, iszsižiurėjo lyg 
milžinų czion buvo laikyta me
džioklė, visas buvo skylėtas 
nu szuvių. Jiems besidyvy- 
jaut, atvyko keli moksli n ežiai, 
kurie, patėmyję meteorų, sekė 
paskui jį; jie paaiszkino dre
bantiems farmeriams visų-kų. i 
barmenai tumet- pnlėai prie; 
akmenių, kurios pardavinėjo, 
po $2 už svarų. ,,Digging up 
stones andsellin“em for green- 
backs“, žmonės džiaugėsi isz 
netikėtai isz dangaus iszpu- 
lusio uždarbio. Didžiausias 
akinu svėrė 6(> svarus ir tapė! 
pardutas už $ 132. Isz nedauge
lio ėsanczih mažėjose ir szaip 
žmonių rankose meteoritų, ga
lima patirti^ kad į sudėlį jų į- 
eina daugumas kimų, musų 
žiamėje randamųjų. Jose 
mes užtinkame daug pažįsta- j 
mų minerolų. Sudėjimas ne- i 
kurių yra visiszkai tokis, kaip 
Etnos vulkano lavos, vienok

vienyjimai angledario su van- 
dendariu ir degi 1 u į kokie dar 
mums ikisziol nežinomi ynų 
Bet ir szitų žinojimų dėl mus 
pakanka; jie tarytum praske- 

'ežia rėmus musų žinojimo ty- 
; pų ^akmeninių veislių, ėsan ’ 
ežių viduryje musų žiamės, 
o taipogi užinoja ant galėjimo 
atrasti ten *■ deimantus,
kūrins ikisziol jieszkojo
tik subyrose ir va

lgose upių; dūda suprasti, kad,, 
pasikasę gilyn, mes turime 
užtikti didelius gulyklas me- 
tolų, gryname nesuruksztėjil
siame stovyje. >^sz kur -'ki
tur dar yra žinoma, kad vi- 

i duryje žiamės turi rasti esi 
sunkiasni ir kietiasni kūnai.

Patėmytoji neseniai buitis, 
kad neatauszęs dar nū savo 

jpūlio meteoritas viduryje yra 
taip szaltas, jogei prie jo 
pavojinga yra prisilytėti, kaip
prie suszalusios geležies, dūda * 9 z t
mums supra.sti apie baisingų 
szaltį, ponavojantį tarpplanė- 
tiszkoje ardmėje, kurioje 
vaikszczioja szitie kūnai.

Angį i sz k asi s as t r o n o m as 
Lockyersako, būtent visatoje 
be perstojimo nusidūda susi- 
trenkimai dangiszkujų kimų, 
nu ko nutsidūda subyrėjimas 
vienų ir užgimimas naujų. 
Jis mislyja, kad visos kometos 
ir ukuti szmorai yra sukrauti 
isz smarkiai riedanezių ir 
trankaneziusių tarp savęs mete
oritų, nū ko atsiranda jiise 
didelė sziluma ir buk isz to
kių susirinkimų pastojo musų 
saulė, visos nejudanezios 
žvaigždės, visos planetos. Pa
kanka, pagal jo nūinbnę, ap- 
sireikszti sav ardmę, pripildy
tų beskaitlinga daugybe smili 
kių akmenių, sukrautų isz 
kelių pirmystinių elementų; 
szitie akmenys riedi įvairiose 
taikinėse su nesvietiszka smar
kybe, grūdasi į krūvas tran
kosi tarp savęs, irtai ėsųs 
punktas, ant kurio galėjo už
gimti visa visata! Žiurėdą-

—... T- . ,-r-r-l ' ————— «... ,1*. . — M., ....... —. — I. - r - » I II , - • - ii » I l l’lt

mas ant szmorų ir kometų, 
kaipo ant susikimszimų fiinul* 
kių mėtėoritų, su kurni' susi- 
gadyja ir diduma kitų dan
gaus fyzikų. Lockyer sako,, 
kad susitrenkimas stambesnių 
mėtėoriszkų šusikimszinių yra 
priežasezia atsiradimo saulių, 
kaip antai Sirijaus, kuris yra' 
įkaitęs toli augszeziaųs kam- 

musiį saulės ir kuris esti 
dar stovyje nepaprastos ftzvie- 
sybės. Ątvėsdama ir susting
dama tokia saulė sų laiku ateis 
į tųjį stovį, kokiame esti musų 
saulė, dar smarkiai szvieezianti, 
vienok . jau sukrauta ne ifj>z 
pirinystiųių elementų, bet isz 
tokių pat daigtų, kaip ir mu
sų žiame, kų mums kurni ti
kriausiai parudę spektralisz- 
kasis analyzas. Toliaus dar 
atvėsdama kožnoji saulė pa
virsta į planetų, nors ir negy- 
venanezių savistoviu gyviu, 
vienok suteikiųnczių gyvį ki
tam organiszkam svietui, pa,- 
kol visiszkai neiszbaigs savb 
szi luinos. Pabaigtinai atįsza-? 
1(^ dangiszkiejic kūnai gali 
vėlink susitrenkti, vėlink įgy
ti S7,iluinų ir , pradėti vėlink 
savo, gyvastį. Sztai kaine 
esti visas sūkurys visatos gy
vasties an u t Lockyero. Katp 
nei isztikima rodosi szitų te
orija didžiausiojo, mislytojaus 
szio amžiaus, vienok reikia 
žinoti, kad sodintojais jos,
kaip visada, atsiranda nepilnai 
kompeten tiszki moksle žmonės, 
arba-gi szalininkai siaurosios .° . . .spėcijalybės, isz veislės lietu- 
viszkujų „Bangpuczių“, kurie 
iszriszime visatiszkų klausy
mų pasirodo užsikrėtusiais ži- 
banezia ably be. Teisybė, už- 
gema mokslas Astro—fyzikos, 
kuris tardo dangiszkujų kimų;, 
gyvastį ne vien isz szahes jų 
judėjimo, bet stengiasi misi- 
gilinti ir prie duszios szitų 
bedvasių ©levo tvarinių. 
Mes džiaugiamėsi isz jo prog-i. 
rėsso, jis pakol mus pakakdi- 
na, vienok drauge su tumi 
užgiama vis nauji klausymai, 
kūrins bus sunku suvalioti ir
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szitiėms
darbininkams./
siaii sakyti, kad trumpame lai
ke dėl pripafcMiimo autoriteto

inkams.- * ji Galima dn, i Isz liBlnviszku ūirvu Amenkoje 
kyti, kad trumpame lai- Slienawl'Mih (koresp. ie-

su atbu-
j

bet ir kėmijos, minėraliogijos numanau, 
ir eįėoliogijos; galiausiai dar aĮ)Hi nmsr

'le.izosiu, n ės 
esi žingeidus

kad jeigu asz, su savo tuks? 
taneliais draugų, neskaldy 
cziau anglių, tai isztikro ir jis 
nemierūtu saldžiojo cukraus, 
ir bepe tik vaikszcziotu su 
subliuszkusiu pilvu.

veidmainiams. ,,Saulė“ tavę 
pardavinėja dar piginus kaip

kalus, ir kitokiems szunlu-

Nors

Dievo svietas

astronomai, ir dusi- tik- dilti pasargų ir nurodyti 
lip tapė sįiibudavotas priežastį, kaip būrys musų

» l is ir vis retinasi. Nie

(?) uždirbtus turtus žada at
imti. Kada asz jam iszgul- 
džįau, jog anie nemislyja kru
vinai uždirbtų kam turtų at
imti, tik jie ketų atimti nug

,,SaiNė“ ir Minkiewiczius gim
do.

lsz\Ylsokiu lalkraszcziu.
,,Pilot“

apraszinėj:
jimų musų \ pennsyli aniszkių

inės, bet nei vienam isz 
neateina į galvų palytėti kl 
symų pabaigos svieto. N-

sumažėjimo sau 
jie nenori regėti

reina į taip vadinamų, 
tesnę“ kliasų, užsideda 
business“, tai jau ir lin

k u r
<ampe ir į jų labai retai 
la turi laiko pažiūrėti.

szai, ne 
nioksliszkų dutinių ir iszri- Į 
szantieiie klausinius visatos

ie jokių1

kelis mėnesius

su važia vy mas
Londono nu-

tinė, kad 5 d. 
ant l 2 ad. 40 min.,

siaut i
■' I , ' I V IKI.-

meetiirgo

J < C I I a (O’ ĮinpM y Oil | 'UHt

su vardais Napoleono ir Boti-

1 pravarde Aliukus, sziųdien. 
mažumų prasimokinęs ziegor-

Imikiszkos Minkei yczia. Gal 
p. Alinkievirz nėi nekaltas už

kurie - nauja-

knisiais rasztženkliais.
krai, skaitant N — 50 
p—SO, o—7o, 1—30,
o—70, n- j)0, t- 300, 
pasidaro žodis „ Napoleon i“, ■ ir lyg kreiva akia žiuri ant 
o suma szitų skaitlinių dūda J paprasto darbininko, ir aisz- 
066. Arba, skaitant E-5, B 2, kių ar užslėptų neapkantų ant 
0-70, u-400, 1-30, a-1, n-50, anojo parodo, lyg užmirszda- 
g -3, e- 5, r-100, ’ 1— * ' - 1 1 —1 u.,,.
Boulanger.

a —J 
e—5

•m to buvo. Tankiausiai

pralui-
szysta szitų pranaszų neįvyk
sta: Boulanger nužengė jau 
nu regyklos, o visata nėi ant 
plauko nū to nesuvirpėjo 
savo pamatuse.

pamenu, kada vienas didpil- 
vis man taip pasakė: „Asz 
mieruju cukrų, o tu anglis 
skaldai“. Teisybė yra, bet 
tegul-gi tas ponas įsitėniyja,

-t v

darbininkų pasisavino. Da- 
bar-gi mano turezius, nosį nu
leidęs, atsiliepė: „Ar asz I 
nedirbu, ar ne mano szits' na-

Ta-

sargų, jog tame name dar ir

,pl ih i illA l UIT ĮH Jkl

ūdų man taip pasakė 
du metu, o podviej 
tegul man, visi pabu

ežius. . .,, mat ežia jis mislyjo, 
kad lietuviai jam per du metu

gana iki myriui jo, bet jau

o dar
musu „ahivatelius“ nežada at 
kiszti ant pabucziavymo varg

Broli darbininke! ar gal dar

isz ponų „

nemaloniai
jau butu

ji Ug kvieczių, ir kūkalius mes
ti ant mė.szlvno. ..Vionvbė“
už tavę, guldo galvų ir velyja 
tai’ viso labo; bet tu, broli, 
lyg apkurtęs negirdi jos 
sž'auksm.ų „Vienybe“ ta v ža 
da geresnių ateitę, ji gal nu-

n 
ta vardą ,,Cocaine Pasakojama yra, 
būtent kožna dalik kūno žmogaus 
tumi nudu patrintu tampa dėl di
džiausio skausmo nejausminga. Nėi 
liga, nėi daktariszkasis peilis neisz- 
gali jokio jausmo toje jdalyje kūno 
padaryti. Kam Pennsylvanijos val
stiją teko aplankyti, tam be abejo

kai savo apverktinojo padėjimo ang- 
lekasyklinėse apygardose tos valsti-

jos, o toji vėl nejauezia nėi skaudu
lio, nėi neVat pavojaus nemato, ta
rytum po itekme niido „Cocaine“ 
rasdamasi.

„Trecziame inspekcijiszkame dis- 
trikte laike paskuti n uju dvide- 
szimties metu tapė, užmuszta 12.0(M) 
žmonių, o iszimta ant pavirsziaus 
žiamės 1 10 milijonu tonu anglies. 
Ant kpžno tukstanezio tonų anglies 
pripilta tokiu budu raims gyvastis 
žmogaus. Vainoje krinta (langiaus 
gyvaseziu nu ligų ir visokiu sunkė- 
nybiu, negu nu neprieteliszku kul
ku.u
(langiaus nu ligų, anglekasyklose 
įgyjamu, negu nu dažnu katastrofų 
ir nelaimiu. Tszgąstingą skaitlių 
auk u praryja anglekasystė Penn- 
sylvanijoje. Beveik kiekviena tona 
augliu, kurias mes deginame, kasz-

,,Neseniai vėlink 32 darbininku

Farm Hill, o tie, ką jiems ant page L

juje radosi; griu vanczios lubos ka
sykliu kiekvienoje sekundoje galė
jo jiems gyvastį atimti.

„Ar taip turi Imtinai būti? Ar 
ant to nėra jokio vaisto? Ar kiek-
viena tona "turi praryti žmogiszką 
auką? Teisybė yra ir teisybe pasi-



Vienybe
liks, kad anglekasyklių darbas 
yra pavojingas ir nesveikas, vienok 
jau dėlto vieno reikėtų daryti viską, 
ką tik mokslas ir piningas atlikti ga
li, idant povoju dėl kūno ir gyvas
ties sumažinti. Vietoje rūpintieji 
apie tai, valdytojai rūpinasi vien 

darbininku labo niekas nėi akies ne
užmeta -- apie jų pavęjn niekas nėi 
nemislyja, kad tik pusė tuzino val
dytoju kurni trumpiausiame laike 
taptų valdonais kelių milijonu do
leriu Atsargumas dėl darbininku 
kasztuja piningus ir ant to juk ki- 
szeniai valdytojų kasyklių nukentė
tu; darbininku juk yra gana, lupas 
atidaryti jiems nevąjna, nės nu dar
bo liktųsi atstatyti, pasmerkti ant 
bado. Patys negali sav gelbėti. 
Jų padėjimas yra .baisingas; jie yra 
pasmerkti ant malonės ar rūstybės 
savo darbadavių be pagelbos ir be 
vilties. Neturi jie jau nėi pajiegos, 
nėi drąsos dėl kovos arba dėl. pame
timo darbo. Yra jie per biedni, 
idant galėtu kasyklos pamesti; turi 
dėlto viską priimti ir kantriai kentė
ti. Pennsylvanijos valstija nesirū
pina visiszkai apie tukstanczius sa
vo darbininku, marinamų kasyklo
se“.

Tiek pranesza minėtasis lai- 
krasztis. Pridėczkai nereika
lingi. Paminėsime tik, kad 
tarp tų nelaimingųjų angleka- 
šių randasi tukstancziai musų 
brolių, atėjusių į szitą žiamę 
aukso kalnų jieszkoti.

Margumynai.
i — Bjaurio* pilctąda ryžto*. 

Navatna yra toji senoji Euro
pa. Galicijoje, kur žmonės 
badu stimpa, įsitaisė komitė- 
t/U ponių, kuris renka pinin
gus dėl Afrikos negrų. • Mas- 
kpija trubyja už valnybę sla
vų kitose žiąmėse, 6 tumi tar
pu savo tautoms jokios valny- 
bės neduda. Vokiecziai rau
da, kad maskoliai jų viengen
tei us laukan varo, o patys tą 
patį su lenkais daro. Anglija- 
gi siunczia piningus ir laivy
ną į Afriką dėl civilizavojimo 
i^grų — p tumi tarpu namie- 
je, szone sėdynės valdžios, 
vieszpatauja balsingiausioj i 
barbarystė. . Pasiklausykite: 
Komitetas angliszkojo 
m ė n to atliko reviziją

gos draugysczių ir iszrado, 
kad labai daug vai k ii yra ap
saugo j a m a. Pradėjo tada ty
rinėti tąjį dalyką ir pasirodė, 
kad tukstancziai Londono 
vargdienių apsaugoja savo 
vaikus, idant jus paskui nu
žudyti ir posmertinę už jus 
gauti!.. Tą pat darė ir kitos 
asabos, kurios prieglaudos na
mus dėl naszlaicziu užlaikė.

negeriau^ butu, kad Europos 
valstijos pagerinimu būvio 
savo žmonių užsiimtu, ažūt ką 
jos sziądien prie Afrikos ne
grų lenda?..

Mus praszo apgarsinti sekanczią 
žinią:

Moja Parką ir Pulaskį aplankė 
4, 5, ir 6-ą Liepos m. 1 (M) lenkų, tūli isz 
jų pribuvo per l (M)Omyliii isz savo na
mų dėl apipirkimo žiamių dėl farinu 
ir kožnas isz ju užmezgė szirdin- • . . . n . ” giąusią pažinti su senais ūkininkais 
ir visi grįžo, kaipo pasikakinę nu
pirk ėjai 5()(X) ak,rų žiamės po atei- 
siancziu apgyvędinimu. Vienas isz 
jų, p. Banifacas Rutkautskas, net 
isz Conneeticut, apipirko pats dėl 
savęs 560 akru prie vieno daigto ir 
kaip sakė, turi\ keletą sūnų, norin- 
czių apsisėsti ant farmų, ir Spasabo 
tiek, jogei trumpiausiame laike įs
tengs porą szimtu akru iszdirbti.

Na tikt ant žiamės dėl farmu, bet 
ir ant lotų buvo pirkėjų gana, tatai 
laukia musų koloniją geriausia atei- 
tė.

Laimingai apsigyvenę jau ūkinin
kai meilingai priėmė keleivius, gė 
rymu ir užkandžiu vytodami jus sa
vo gražiusę nameliuse.

Puikus laukai, jurujanti užsėtais 
javais, žolingos pietos ir ganyklos, 
žalisa ir gėlės griebė kožną už szir- 
dies ir mislia kėlė į tėviszką žiamę, 
nės isztikro mus apsiaupia czion to
kia pat gamta. Gražus gyvuliai ly
giu bildu kožnam mėtėsi į akį.

ViAur, kur kas tik žvilgterėjo, re
gėti galėjo sveikatnumą, pasikakini
mą ir laimę. -

Ponas J. J. Ilof, kaip lygiai ir jo 
vietininkas ir matininkas laukti, kaip 
ir ūkininkai, vaiksztinėjo su pribuvu
siais svecziais po'visą kolioniją, ro- 
dinėdami jiems laukus.

Visi iszsiskirstė su tąja mislia, 
kad apart jau gyvenacz.iujų, gali ap- 
sigyvęti czion dar šzimtai ūkininkų 
aplinkui kliosztorių ir bažnyczią.

Ga^kožnas mums drąsiai tikėti, 
apsau % o mes Kiekvieną szirdingai užpraszo- 

■ '

me, idant atvažiutu, apžiūrėto ir ap- 
sigyvętu ųjusų tarpe, kadągi tai yra' 
geriausia ir artymiausia kolionija nu 
Milwaukee ir Chicagos.— W. Pep- 
linski, T. Schemplakowski, Jakob 
Roz mary nowski, T. Janiški, Ma- 
teusz. Niedzielski, J. Harris.

- Pajieszkojimai.
Pajieszkau^ savo brolio Ju- 

zo Budavycziaus, kuris devy
ni metai Amerikoje gyvena 
ir paeina isz Bartininkų vai- 
scziaus Oszkabalių sodžiaus 
Vilkaviszkio pav. Jei kas ži
notu, praszau duti man žinią 
po adresu: Peter Budowicz, 
3365 Laurel st. Chicago I1L

Pajieszkau savo draugo Kazimiero 
Jasilionio isz Kauno rėd., Panevė
žio pa v 
tvirti 
ve n o

isz Kauno rėd
Rozalino valscziaus. Ke 

metai Amerikoje. . Pirma gy 
Balti motėje.

George Petronaitis
O

Duquesne, All. Co. Pa.

Ant pardavimo Tfhidasi Sa- 
liūnas, arti PubJic Squared 
138 E. Market st. Wilkes- 
Barre‘je, Pa., isz priežasties ya- 
žiavymo valdytojams į Europą. 
Gera proga. Kreiptiesi pas 
John T1 omas. ,

Užmokėją Už Laitaszli.
]<YBE LIETUVNIKu”

’ W,OO 
1 ,oo
1 ,oo
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T. M i gosimi Worcliester
R. Žebert
M. K raka nekas W
Dr. Bassanavyezius isz Bulgar. 6 gul.
J. Linorertat Shenandoah o
J. Paulionis ,, ,,
P. Pajine k as Pittston 
V. Kangiser Dolgelville
J. Novak Chicago
J. Rabikauckas Forest City
V. Rūkas Plymouth
K. Masziotas Cleveland 
J. Anskis Glen Lyon 
A. Skladauckas Baltimore

„1,00 

„Lp<> 

„1,00 

„1,00 
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„2,00 

,,1,00 

„1,00

Ant pareikalavimo siuncziame ant 
pažiūros vieną/ numerį „Vienybės”, 
dykai. Raszant į fedystę su reikalu, 
reikia pridėti už du centu markų dėl 
atsakymo, Užmokėjusiojie, o nepa- 
kvitavotiejio abonentai tegul atsi- 

, szaukia.
> Jiėdystė.

• MTLAUVKO JCĄOMAS val
gomu tavom ir visokiu nąminiu dai
ktu randasi ant

No 108 Center st. S/ietiandoa/i.

Apgarsinimas prenu
meratos Žodyno Ku-\ 
ningo Mykolo Mie

žinio.
Daugelis atsiunčia į Tilžės kningi- 

nyčias užklausymus, ar negalėtu 
gauti lietuvišką žodyną, ale kningi-. 
niekai priversti yra atsakyti, nės Kur 
šaičio žodyno kupčystoje jau visai 
nėra, o naujas žodynas kuningo Mie
žinio dar neišėjo, dėl stokos kašto. 
Buvo pradėtas spausti, ale, mirus 
autoriui, turėjo pasiliauti, dėlto kad 
nebuvo kam duti kaštą. Dabar ke
li lietuviai sustatė komitetą dėl vei
kesnio isz.davimo to veikalo su pagal
ba prenumėratos.

Taigi šitumi apgarsinimu užpra-
■ šom mylėtojus lingvistikos abelnai 
i ir mylėtojus lietuviškos kalbos ypa
čiai, prisidėti su .savo piningais prie 
šito didei svarbaus dėl lietu viii, lat
viu lenkų, ir maskolių darbo, nės žo,‘ 
dynas išeis keturiose kalbose: lietu
viškoje, latviškoje, lenkiškoje ir ma
skoliškoje. , .

Žodynas dėl užsirašančių iš augs* 
to kaštus 2 rubliu arba 5 markius, o 
perkant po išėjimui atsieis 3 rubliai.

| Kas nori, idant žodynas greit pa
sirodytu, tegul siunčia piningus ant 
antrašo:

Šaunius p. Ncukircli Rokaitcn Ost- 
. preiisscu Germany.

Sykiu su piningais prašom siusti ži
nią i rėdystę „Varpo“ arba „Švie
sius“ dėl kontrolės.

in 8-vo smulkaus rašto
Iszdaycjal:

Jonas,

Milaucko K rome parsiduoda szip-v 
kortos ant geriausiu ir drucziausiu 
akretu pigiau no'-kaip kitur.

» 
Lietuviszkas Sali tinas

P. Racziuno

ir taip visokiu gėrynių, lietu- 
viszku cigaru ir prieteliszką 
rodą 643 St. (Hair st.

Cleveland, Ohio.

Kas reikalaujate piningu siustie į 
užmarę tiesiog į namus, dasižinokit 
pirma pas MIIjAUCKĄ..
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6DIEVAITIS bus pirsztus, milžiniszkoji pastova nusilenkė su guodone. Tu

rėjo būti labai pasiklau jauti savyje, kad i tą žiauri praszneko 
linksmiai, su atspindžiu akyse:

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

J/ėm1 l{(ul:ievĮ/(‘%'tn(ės.

Pasilenkė dar žiamiaus ir iszpildė tyloje pavelyjimą. 
Kuomet atsitiesė, užkaitę buvo veidai, saugojosi pasitikti jos 
akis.

ir

Aplankė dvarus, miszkus, malūnus, nors pavirszutinisz-
kai, vienok visus, tarnai ateidavo pas jąf dėl įsakų, suprato 
jau kelis deszimtis žodžių kalbos; sąnvaite* sukako, o jis nesi
veržė luosybėn, prie savo darbo ir pareigų. Sėdėjo kaip už
kerėtas szale jos ir tylėjo.

Vieną vakarą sėdėjo try si a ant kranto Dubysos. Mar- 
vitzas atydžiai meszkeriojo, Irena mokinosi lietuviszkai, Mor
kus paszalyje gulėjo ant žiamės ir ant gojaus žiurėjo.

Tuomi tarpu isz už po medžių patyka, paslaptingai isz 
plaukė luotelis, ir valdomas tvirta ranka vieno irklininko, 
pradėjo skersai irtiesi į Pasvitę. Kuomet iszėjo isz szeszėlo, 
paskutiniai spimlulai nusileidžianczios saulės apszvietė pilką 
sermėgą ir verksmingai surauktą veidą Eukosziaus (Iraiaus.

Czertvanas pakilo, ant veido jo pasirodė ženklai nesma
gumo. Pirmą kartą gyvastyje* kas jį jieszkojo, szaukdamas 
prie* dąrbo, primindamas, jogei jau laikas pradėti dirbti.

Grains patėmyjo jį ir yrėsi tiesiog prie kranto, nusiste
bėjęs regimai svetima, o taip patogia draugyste, kurioje* už
tiko senąjį prietelų. Isz tolei nusiėmė* skrybėlę.

— Dėl manęs atplauki? —- prasznekino Morkus.
Dovanokit, laukiau dvi sąnvaiti. Gal neturite laiko?

— Paėmiai ažerą?
— Kaip prisakėte, padariau viską. Ažeras musų, bet 

neturėjau įsakų del žvejonės, o.czion man žydai slenksczius di
lina dėt žuviip Nuėjau pasirodavyti pas musų kurną. Norėjo 
pats pas jus važiuoti, bet truputį sirguluoja, manę atsiuntė. 
Jurgiszkių malūnuose pristoko javų, nuo ketverge stovi. 
Klausinėje) apie* jus jaunasis isz S kamantų tris sykius. Ir 
Onute'* atvažiavo vakar su prabaszcziaus augintine ir taipgi 
jus reikalau ja. O ardžiausia su tomis žuvimis, nės brangiai 
moka dabar už jas. Taip jus laukiame, kaip saulės.

Jrė.na prisiklausinėjo tosios oracijos su didelei aky varnu. 
Kartais suprato kokį žodį, kitką dasimislyjo.

- 'Tamsta jau mus apleisi ? —■ isztarė su gaileseziu.
Patylėjo sekundą ir, nepažiūrėjęs ant jos, atsake:

• — Kiek tik kartų tamsta pareikalausi manęs, pamesiu 
save) darbus ir ateisiu. Dabar turiu eiti;

- - Tuojaus? .. 1
— Tuojaus.
Pasikloniojo jai n u alau k i ai.
— Sudiev. Dėkavoju tamstai už viską.
Toje, valandoje* sidabrinė žuvytė buvo per colį nuo kriti- 

- knezio, jau taikėsi jį apžioti,si>et, nežiurint ant to, Mar vitzas 
isztrauke* meszkerę ir atkiszo Czertvanui atvertą delną.

-• . X o

— Sueliev, del greito pasimatymo! — isztarė szirdingai! 
Spūsterėjo broliszkai elelnųs. Mei’gina patėmyjo tai.

— Galim ir mudu amerikiszkai atsisveikinti — misi- 
szypsojo nenoriai.

Plati, apdegusi nuo saulės, kieta ranka apkabino jos lai-

Saulė kruvinai nudažė bangas Dubysos. Degė vanduo, 
luotas, virszunės medžių, stovėjo ugnyje szeszėliai abiejų ir- 
klininkų. Vienas maž s, susikūprinęs, įsmeigęs akis į van
denį, antras, kaip aržuolas iszbujojęs ir drūtas. Irklas linko 
jo stripriuose delnuose. Atkakliai žiurėjo ant aržuolyno sa
vo ir tylai klausėsi apysakos Gralaus.

— .Jau nedėle, kaip mus Vainotas iszvyjo isz buto. Puo
dus, ką buvo mus, . sudaužė, stakles sukirto, drapanas ir 
skrynę už durių isz mete* ir ją szalin iszvarė ant lytaus. Li
kimas mano tokis. Ant rytojaus, vos sugrįžau nuo ažero, 
į savo butą parsivedžiau nabagę. Dabar vis be pertrūkio 
verkia ir sznekėti nenori. Kuomi asz biednas nusikaltau!
Kitam viskas juokiasi, man-gi viskas rauda. Gerinus negi
męs bueziau. Visa apigarda ant liežiuvių manę paėmė, o ją 
visi pirsztais bado. Kuomi ji kalta, biedna moteriszkė!

Toje valandoje* nuo Pasvitės szono suskambėjo ant van
dens gaida nežinotinos dainos. Dainavo ją vienas balsas, 
paskui du ir vėlink vienas moteriszka^. Morkus apsielairė. 
Irena Orvydžiutė stovėjo ant kranto, pasirėmusi ant navatniai 
sukumpusios szakos pasenėjusio gluosnio. Miklos szakos ap
skleidė, tarytum žali rėmai, jos galvą. Iszsižiurėjo ant pa
veikslo bizantyniszkės mokytos, nupieszto teptu v u Era An
gelico.

Jaunasis vyras valandą stovėjo užsimislyjęs, tarytum už- 
simirszęs apie savo irklus, paskui lyg piktumas pasirodė* jo 
akyse, irklus įleidę* į vandenį, kaktą suraukė ir neatsižvelgė 
jau atgalios. Luotas įplaukė* į aržuolyno Szeszėlį ir nuo ano
jo kranto nieko jau matyti nebuvo galima. Szvivsa ant u- 
pės gęso, galiausiai ir daina aptilo.

Ant abiejų krantu užponavojo tyla, tik senasis Dievaitis 
klausė* žinais, kokias jam neszė Dubysa ir ruseziai murmėjo.

Jo szeszėlyje ilgai stovėjo paskendęs mislyse žmogus; 
kada atsitraukė, pilnas dangus mirgėjo žvaigždėmis, o kie
muose giedojo pirmi gaidžiai. Aržuolas szlamsztė, z tarytum 
su juomi atsisveikindamas, o kiti aržuolai, neporzun patrijar 
kos, kureziai kaistojo tąjį atsisveikinimą.

VII.

_ Jįamata Anė?
— ką geradėjau?
— Arkreit bus galas su tais netikusiais vabalais?
— Ge^4dyjau, netinka gerą bitutę taip kojoti! Darb- 

sztumo yra paveizda, kaip musų Morkus, daina Dievą gar
bina prie darbo, palopius budavoja, kokių dailydė neįstengs 
pastatyti, baltą vaszką duoda del altoriaus ir medų daugeli 
!igų gydantį.. .



Vienybe12
— Lai jas ten visi geniai praryja, tas gilahczias bjaury

bes ! f
— Pikti žmonės apkalba nabagę! Negila ji! Motyną ir 

avilį gina ant smert! Kas ją myli ir godoja, tąjį nepalyti. 1Va, 
tris spieczius suėmiau ir neturiu jokios, skriaudos!

, — Tamsta Anė mat vaistu tepasi, tai spakaina! O tuomi 
tarpu nėi mes, nėi gyvuolai negali nuo jų iszsisaugoti! Sugylė 

y Morkų andai, o vakar man kumelaitį sužeidė. Grėnys suti- 
'no, kaip statinė, man akį sužeidė. Koronė Dievo!

-— Asz tamstai duosiu mosties dėl akies. Urnai pereis!
— Tegul tamsta Anė duoda savo bitėms tąją mostį del 

numalszymo., Bjaurybės tos laksto visur be ceremonijos. . . 
Asz joms iszkirsiu kuomet baiką!

— Mano geradėjau! nedarykite, praszau. Dobilų joms 
prisėjau, urnai pripras ir kaip vaikai bus tylos! Trys< kelmai, 
ką tai stovi! Vos pradžia.1 Sziądien ketvirtą užtikau gojuje,

Neapgausiu,

— Ką? dar vieną? Ir tai dar girinės, tos bjauriausios! ir 
Grėnį man paimsi, tamsta Anė, ir vežimą, ir arklį, ir leiteres! 
O tai dailu! v

— Paskutinis sykis, geradėjau! Pati eicziau, ale augsztai, 
o czion senatvė. Kad Morkus butu, tai pagelbėtu.

— Žinoma, juk jau jam ir laikas spieczius aprukįti. 
Gjėny — kinkyk savo szyvią! Nu, ale jeigu manę Anę pini
gausi, jeigu tai bus ne paskutinis, tai duodu kareiviszką žodį 
— užkamszįsiu langelus avilų — tegul stimpa. \

— Geradėjau, bitutė mirszta, nesti m pa. 
nės ir vietos daugiams nėra*ir laikas ,pereina, 
vaszko ir medaus užtAd-gi turėsime!

— O,o! Patai kiaif tamsta Anė į mano gyslaitę. Žinau, 
žinau! Bus isz to tiek pelno, kiek katė priverks.r Jau asz tai 
žinau! Lai tik tamsta Anė greitai grįžta, nės ant pavakarės 
ateis juodoji Julė ir Onutė.

— Už adynos grįžsziu. Dėkavoju genulė j ui už arklu- 
ką! Grėnys užvažiavo ant kiemo. Senoji padėjo ant vežimo 
sėtuką, maiszelį, szlakstuvą ir kit. bitinius prietaisus, paskui 
pati įsirabazdino ir iszvažiavo palydėti skalyjimu lapės ir 
klegesiu gervės. 1

Rimkų Ragis paszhjo ant suolelo prieszai namus su 
pypkių dantyse.

Buvo taį subatos pavakarė; žmonės vaiksztinėjo paupyje 
ir ant latikų; jauni dėl pąsižmonėjimo, seni dėl pasznekos. 
Isz kaimynystoje stovinczio kiemo girdėti buvo, kaip kosti 
senis Vainotas ir žiaurus jo balsas, _ mustravojantis berną ir 

'tarnaitę. j
Pas Morkų niekas nesipyko, jeib tik jauni garniukai ant 

tvarto stogo, tykinėdami maisto. Giedra, saulė ir gerovė 
vieszpatavo pas namiszkius. Lapė snaudė palei butą, žiloji 
gervė tingiai gaudė muses nuo sienos, rudoji voverė iszdy- 
kaudama vaikė žvirblus po vysznių szakas, arba gaudė savo 
paczios uodegą, sukdamasi, tarsi isz galvos iszėjusi; po tvora 
mirgėjo atvejų atvejais ausys kralikų, užimtų graužimu kark
linių atžalų. Karvelai kaip baltas debesys apnyko lovį su 
vandeniu, o paskui aptūpė stogą; burkuodami ndeilingai, szu- 
nias kaitino ant saulės tai kairiąjį, tai desziniąjį szoną.

Visur matyti galima buvo sutikimą, pasikakinimą, nevat 
szarka klėtkoje už lango linksmai dainavo, o szpokas, szoki- 
nedarnas po laktas, rėkavo:

pus-

pasi-

(Dar neviskas.)

jį prispirsiu. Tegul tą sau įsitėmyja!
— Įsitėmysime, garbingas pone, kožną jūsų žodelį! Su

prantamas daigtas. Rokundos susieis! Ha, ha! kodėl-gi iud 
Pritrukę jums naugės, matyt! Na, ką, truputį kantrybės. 
Morkus ją dėl savęs nepalaikys. Atnesz!

— Ant sveikatos! Labą dieri! Sveiki!
Ragys sukinėjo usus, mirkcziojo akimis, glostė szcpetinį 
la, paskui prikimszo pypki tabaku ir pradėjo niuniuoti

po’nosia: * •
Neisztarus motei žodžio, 
Tari, tari, tari!

Tari, tari, tari!
larytum dėl Kontrasto, ulyczioje atsiliepė szvilpen

paskui posmai vokiszkosios dainutės:
Beini Wėine, beini Wei n e, da sitzt man geru drei,
Beini Liebchen, beini Liebchert, da sitzt.man nur
Pad kava suskambėjo, užgavusi akmenį, ir amlp 

pasirodė raitas Vytautas, ap.sirė lęs,;, tarytum jojo 
džioklės į Windsorą. • .

— Ei! ar yr ten kas? —> rikterėjo įsiremdamas. Ilagys 
dar dauginus primerkė ir nudavė miegąs, szunija. nevat nesi
teikė atsiliepti, tiktai voverė ir kralikai purpterėjo gilyn į

ant me-

— Verflucht, nerdaninit! — sumurmėjo ponaitis. — Isz- 
stipo tie szpitolninkai, ar koks paibelis! Nėi kvapo! Ei, Mor
kau, atidaryk vartus, nės tuoj aus tau juos suhiuži si u!

Szunias tarytum suprato tąjį gąsdinimą, pakilo skaly
dami; tuomet ir R įgy s atvėrė vieną akį ir,; nuspjovęs fleg- 
matiszkai, atsiszaukė į trukszmingą gaują:

; , ■ ? » j- » ■

bjaurybės! > <’
— Ar tai jus, Rimkų Ragi?

N— O kas? — subumbėjo senis, nesijudindamas 
tos.

— Ar Morkus riamieje?
— O ne! — buvo tokis jau atsakymas.
Patogus veidas, jaunikaiczi'o pradėjo nerviszkai 

Susiraukė, jogei sunku buvo pažinti.
— Kolųk man reikės czion dėl jo jodinėti? Ar 

cziojimasis? Ar jis niekad namieje neesti?
— Jis namų neturi, o per jaunas su szpitolni'nkais s 

ti! — atkirto Ragys flegmatiszkai iszkratydamas pelenus 
pypkio. ; \

— Man tai negalvoj! Be jokių į'Aengų pakakau, jog 
kutinį kartą czion estui ir paskutinį kartą -Morkų szau 
Dauginus manęs nematysite! •

— Ką daryt! Nukęsime ir tą bėdą! — nusijuokė 
tycziojancziai Ragys.

Vytatttąs sudrebėjo isz piktumo.
— Praszau pasakyti jam, kad į tris dienas atsirastu 

mantuose dėl pasiraszymo ant dalybų turtų pagal tėvo norą ir 
kad man isz gero noro atiduotu planus, kuriuos vogtinai sau 

paskui

nuo vie
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GEROS PARMOS

je: llofa Parke ir I’ulaskyje, kur dėl tukstaucziu dar yra žiamės.

t

linksmi skajtirnaj..................
21. ) KALENDORIUS ant

1889 meto „ „ „ „ „
22. ] KALENDORIUS ant

1890 metu „

ną Liepos m. Telegrapavota buvo d(jl įpatingo trūkio dėl ju isz GREEN 25. 
BAY ir tas jus vežė iki Seymour dykai, o 15 vežimu nebuvo gana dėl kajiti 
nuvežimo i kolioniją. Isz pirkusiuju pamename se.kaiu^zias pravardes: 26.) Giwenimas 

^Mb. Nowicki, K. Stomka, J. Plm inski, J. Klimowski, visi isz Chicagos. Labro
Alb. Passon, 2810 Church PI., J. Zielicki, 2907 Earrell Str., T. Eran- 27) J

chowiak 2825 Short Str. Chicago, ir Lorenz Cegielski isz McKeesport. smerties 
Po tokiais adresais galima į jus raszyti. Jie pripažino musų ž.iamę už L

' Alb. Paradowski isz Milwaukee, kuris dėlei ligos norėjo par-
iliiti sa\ o žiamę už 800j kada įlabar aplankė, sako nepardiisęs už $2000

'Grįždami namon

ma dusziu
29.) Giwenimaj 

ant wisu metu ko 
ma dalis 80 et.? Antra dalis 
pirma dalis ,, ,, ,,

Katras Nori

„VIENYBE LIETUVNIKU
eina įgis: 

Baltimore, M.
Zele<firi.

1). : Kazimiera

Chicago, Iij
Raszkauckas. Į

Bartlomie ja i

Maiianoy city.: Juozas Milam: 
kas.

kavi'icze.
N a nik’OK e, Pa.: T'amosziu But- 

kewicze. za
Pittston, I/a\: And. Tepluszi.
Shenandoah, Pa.: Kazimicriu Pa

Shenandoah, Pa.: Joną Robiną.
Waterburio, Con.: J. Danisewicze.
Scranton, Pa.: J. Bajorajti.
Wilkes - Barre, Pa.: J. Czernika.
Pittsburg, Pa.: WincentaKudžiu.

Milwaukee, Wis. |'v<>sudo » » ” 50 ct-
32. ) Jėzau mano atpirktojau 5 et.
33. ) Kalinis Dievviszkas 5 et.
34. ) Diewas mano iq wysk’as

mano ,, ,, ,, 10 et.
35. ) Girtibe ,, 10 et.
36. ) APLANKIMAS SS. |taj:

SAKRAMENTO.................... o25 c.
37. ) Ižguįdimas LITAN10S

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

N1TOJAUS su pujke maldele o5 c.
39. ) SZ. PANA MARYJA

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

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

W. Slominskiene
679 Milwaukee Avė.

Chicago, III.
Paduodu del žinos wysu lietu- 
wyszku Draugistiu kad mano krau-

" y .... " ■ --L.

AUKSO ALTORYS pujkej

daru............................  $2. 25 c.
4.) GARBE D1EWU.J

J uostos
Ženklaj ant krutinės (szar-

su kabute................................ $2,00
5.) Toko jau su prastesniu 

apdaru...........................)..... $1, 65 c.

WIS/KOS loskos arba wydu-
’ finis AUKSO ALTORUS 
jpujkej apdarita su kabute $1, 50 

8.) Pradže mokslo arba

o?
9. ) 1Į1STOR1JE SENO ir 

l'Naujo ižstatimo su abrozeleis o25
10. ) historije seno įstatymo o50
11. ) 150 PSALMU DOWI

oo c.

K wietkos
Paikos del marszol 

ku, etc.

c.

c.

c

ir tejp dydeles.................... o75 c.
12. ) MENUO Szwencziausios
13. ) I’okilis Szventu ju.... o20 c.

30 et.Marijos Panos........... ..
! 1 I.) IZGULDIMAS meti-
j niu szwentiu labaj naudinga 
; i..m «■

isz užmarės, 
rami ašy krautu wej c

o2u c.
15) GIWEN1MAS SZW. 

o kuros MARYJosp..........................
16.) WA DO WAS in Daugu. o50 c

o30 c.

mente................................. olOct.
18.) MOKSLAS RIMO

Kataliku ...................................... o75 c.SZCZ10, PLYMOUTH, PA.,
1.) AUKSO ‘ ALTORUS, arba 

skarbu kūno ir duslios apie lutery ir 
$5,50 cK KALWJ N A .......... .JUK) 1,00

20.) PALANGES JUZE

su maldelėm po penkis centus. ro. Per septiniolika metu tuo ti

Kn.in.gos
1. ) Ilietorije gražios Katrukoa ir Job vyaoki atay.

tyklmaj ,, „ „ „ „ 10 et.
2. ) SumyszymaB arba bajine tūry dydelee akis

Tykra Uijaybe Ibz Suvalkų gubernijos 15 et
3. ) Konatytmyje del darbininku ,, 10 et
4. ) IIiHtorijo apie grąžą Magelona, duktery kara-

laus iaz. Neapolo ir apie Petra karejwi 40 et.
5. ) l žHyatanawik ant to geraj „ ,, 511 et,
0.) Ataytikiinaj ant žiarnea ir vandenio 10 et.
7. ) Du pujkua apraa/.ymaj apie nedorybę žydo

ir piktą augynimą wajku ,, ,, $1,00
8. ) Pujkua apraazymae apie Lietuvą ,, $1,o0.
9. ) NameliR puetelniko paraižytai del pujkiu

Lietuwniku ,, ,, ,, ,, ,, 75 et.
10. ) Apieka Dievo ,, ,, ,, ., $1,00.
11. ) Senovės apraszyinas apie Duktery Pilypo

Karejvio ,, „ ,, ,, „ 50 et.
12. ) Juozapai Koniuezewakia arba kankiniinaa

l’nijotu po valdže maskolium ,, 50 et.
13. ) Kalendorlua bu pasakoma ir dajnoins 25 et.
14. ) Szvlesa Dievo ,, ,, ,, ., 05 et.
15. ) Rinalda Hinaldlnaa ,, ,, ,, $1,50 et.
10.) Dajnos isz vysur surinktos ,, ,, 75 et.
17. ) Nedorybes Kyino Ciesorių, hietorije iaz lajko

ponavojimo Nerono ,, ,, ,, 80 et.
18. ) Pujkua apraazymaj tikru ataytikimu iaz <ze-

hu vajuos 1803 metu ,, ,, ,, 40 et.
19. ) Witasir Korynna historije isz lajko* perse

kiojimo Bažnyezios S. per Deoklecijana 95 et.
20. ) Ilietorije isz lajko Franeuzkos vajuos Afri

koj ,, ,, ,, ,, .10 et.
21. ) Pravadnikae angelskos kalbos neabdar. $1,00

o atidarytas ,, „ $1,25.
22. ) Jurgis Mlloalav akis ,, ,, 80 et.
23. ) Boleeiavae arba antra dalis UeuuveioB 30 et.

darbo ne pejke.

W. Slominskiene,
679 Milwaukee Avenue

■LL..Į” ■ .. _____' - . . ' 1'_................U1-' -J .J ”1 J’.y

AGENTAS no su wain u
- - - - - - - - - - Maszynu -- - - - - - - - - - -  

o tejpoB-gi už aBekuravoj<“ NAMUS ir wy»okiun 
DAJKTU8 no ugnies

GEO. GWILLIAM, agnaUs.
MAIN Str., Plymouth, Pa.

Jonas Patrzykowski 
„Kosciuszko Hotel"

Užpraszau brolius lietuvius neuž- 
mirszti užeiti pas manę. Rasite pas 
manę meilingą priėmimą. Vynai, 
likieriai, alus, cigarai ir užkandžiai 
visada pas manę kuo no geriausi.
11 N. st r., WILKESBABBE, 
Frie&z L. V. geležiakvElvarL
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Polėki, Slovenski i Litewski Lankiszkas

Tom. Butkiewicziu

nu

E u r o p a.
.$26.00

į............... $22.00
. . . .... , . . $22.00

Lankiszkos knigos 
maldų, pargabentos 
isz užmarės.
1. ) Westehnienie duszy pobo- 
žnej. zbidr ^labožeristvv i pie.4- 
li zprzydaniem Drogi krzyžo- 

wej, Gorzkich žali i psalmčvv
* ;.............. 1,50 et.

2. ) Glos synogarliey, na pusty - 
n i šwiata togo jęcząeej, t. j na- 
Jožne duszy chrze^ciadskiejroz-

Cziene Szipkorcziu.
Isz Europos i A m e r y k a . 
Isz Liverpool, Glasgow, Queenstown, Belfast, London .. $19.00 
Isz Hamburg, Amsterdam. Rotterdam, Havre or Bremen. . $2^.50 
Ant gerausu akrotu isz Bremen in New yorka/. $24.00 
Isz Antwerpo in New yorka........ . .................   . .$20.00
Isz Antwekpu in Phila Delphie............ .................$19.00
Isz Brėmo in Baltimore..........................  $21.00

125 ct.
150.

150, 175, ir 200.
Vienu žodžiu sakant, visas tavoras geras dr galimas patikt kožnam 

o prekios tai pigesnius kaip kituose kromuflse, visam miestu;
Ateikite ir pamegykite, o busite kant^nti, tiktai ne 

mero.

Wiraj! duodam jum žine, kad mias parduodam Szifkortes, ant wysu 
pacztawu Szifu, už pigeuse preke, sunezem pynigus, katruos jusu pfiete* 
lej gali gaut in 15 dienu, musu kantoro galite susyszneket lietuwyszkaj 
ir lankiszkaj, atejkite ir matikite, kad mias per 20 metu, su kožnu apsyej- 
name tejsyngaj ir gražej, megikite o nesygajlesyte.- Tejpos-gi parduo
dam tikintus ant wysu geležiniu kėlu Ameryke ir Europoje.

KANTORAS MUSU HAMBURGE IRA TORIS
S. I. Hersclimann, Teilfeld Str. No. 7-8.:

Pigiause vieta visame mieste ant pirkimo drapanų del 
vyru, vaikinu ir vaiku, dėlto kad jie visą tavorą perką ne ant 
bargo tiktai už piningus. ;

Turime didžiausi skyrių, visokiu kepurių, skrybelu, czebatu, czeveryku 
ir szluru, ateikite o dalinkite.

Geli maininei czebatai už
Pora dailu szventadieniniu czebat

my'Alanie..............  K40 ct.
3. ) Zloty Oltarz ezydi zbičr
nabožeiistvv dla idirzeseian i 
katolikbw. 1,30 et.
4. ) Ottarzyk ežyli zbior nabo-

z Vžefistvva dla/inlodziežy katolic- 
kiej. ................ j 70 et.
5. ) Wyborek naboženstwa dla 
nilodziežy katolie.kiej. . 50 et.
6. ) Maly zloty oltarzyk dla 

katoliekieli 
.... 45 et.

Isz New Yorko in Bremen.............
Isz Philadelphios in Hamburgą
Isz New Yorko in Antwerpa . . .
Isz Baltimores in Brema ......
Isz 2Veu> Yorko in 'Liverpool, Glasgow, Belfast, London.. . .$19.00

Lisl'i'.iysths ir Uisib
K. R O TVE A. & I

(UKOCERYS)
Wysokiu - szwiežiu Taworu.

Teipo-gi parduoda Szipkortes- ing 
vysas dalis svieto, ant greieziausiu ir 
h’ucziausiu AKROTU.

Iszmaino visokius piningus o ir nu- 
siuneze intr uzmare tiesiok in namus

fCįį^Prusyszkajs gereusejs akrotajs. Sun 
cze pynigus in wysas szalis swieto, o tep 
pos-gi ir iszmajno kajpo maskpliszkus 
prusiszkus, austryjokiszkus, FrancuzysZ' 
. kus ir 1.1.

. '■'•‘•k



Lietuvniku

Tikras Lietuviszkas

KINGSTON

Shenandoah

niuz

TDičLžiefuisiEbs ir peikia vlsIsls

Wilkes-Barre

Pirmutyne

UŽEJGA

Arielku wysokiu, 
Alaus gardaus.

Wyno wisokio, 
Cygaru ir t. t 

Ateik Broli pamatykie 
Jr to wisko pabandykie.

SZTORNIKAJ
.Iago rejkahiujete in sawo 

KRAUTU WE (KRONA) 
dajktu in sztora tada pirkite pas

Williamson^ if Wallace,
210 East Market Str.

WILKES BARRE I’A.

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

geriausia užeiga ir gražiausiavieta visame miesto Wilkes-Barriu.

“Mshiig Goods
— Wysokiu dajktu kajpt 
niarszkiniu

Wilkes-Barre -, - 1 -
jJCįjj^Ten možna gaut Lager Beer 

rio isz czisto jaw o daritu.

panczeku
petneszu

wysokiu dajktu kokiu tik žmoguj prirejke.
f-fr GhuhvU' pas

Chas. CASPER & Son

St, Ramanaucka
Luzerne Borough, I’

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

l)el to kas iiorvte pralejst links
mai laika ir atsigert gardaus Alaus 
Arielkeles parukit geru Cygaru.

W 1LKES - B A RR E . ■ Pa.
Jjgr’ Ižduoda szifkortes ant wysokiu akrotu ir in wysas 

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

szimta ant metu. $
Lietuwyszkaj, Lenkiszknj ir Ungarskaj gali susyszncket, ba pritaiko tam tikrus žmonis. 

Ne užmirszkite ipacz tie ka giwenate arti to miesto.

Wilkes-Barre Deposit įp Savings BANK,

m 'Krautuves
i, kumpiu, miltu, cukriaus 
kas tikt užlaikyme gyvas- 

upogi parsiduoda czebatai, cze- 
ir visokie kiti daigiai. \ iskas 

pasirinkime.

Kas norite turėti puikius parėdus, 
o už pigią prekę, taipo-gi norėdami 

laivakortes (szipkortes) pir- 
arba pinigus n tįsi tįsti i 

Europą ir i kitas dalis svie- 
4o, atsiszaukite pas:

Saltxxxas. .
Alus, visokie gė rymai ir geriausi 

'igarai. Parduodu taipogi laiva- 
cortes (szifkortes) ant visokiu laivu 
ir siuncziu piningus i visas dalis

UŽEJGA gereuse del Lietu- 
WN1KU JUIS

Juozą Zablacka
MAHANOY CITY - PA.

Randasy gera ARIELKA, 
ALUS ir wysoki Likierej, o 
tejpos-gi C YGARAJ pujkus 
isz Turkijos pargabety o du
rnelis tcjp swejkas kad gido 

kosulį.

Dvi cliclcUv
isokiu valgomu daigiu 

arbatos, kavos ir visko, I 
ties reikalinga. T 
verykai, marszkiniai 
pigiausiai ir didžiausiame

Plymouth’e ir Edwardsville, Pa



16 Vienybe

PLYMOUTH

knigu 
kitokiu ta j 
is K. Žale-

mano namas

r. o lo J1 itnorer
< more, M. D. Ira 
r tejsyngas wiras ir 
l ietelis Lietuwniku

riasni ne kad kiti užmokesti. 1 hdto-gi, jei 
as savo viengenti, kuris geriajus ir rupostin 
kad svetimnencziai.

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

Tojpoe gi rsndaay dydele zopoetie wyeoklu pyningu del lazmajnimo, kajpo taj: Kueyjos jivb 
UU, Prueynzkoe markoj, Auetryjokiszki ovldbnaj, Erancuzyazki fhankaj ir t. t.

J ago katras at*yweža iaz užmarės i’YNINGVS, tuos tsjpoa gi permajnau ant amerykantaku.
Suuczu pyningua in wyaaa dalia i»wieto tlesog in namus.

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

Wyskas tąjsyngaj ejna 
Ne užmirszkite

ANTANAS PAJAUIS
128 ir 130 Main str. PLYMOUTH l’a

žalu EUROPOS. .
n<f namus, o

Prietam Irtjk 
ka tik namuose geraj gasj 
žino. Darbiniu drobužių

lėly RROMA su wysokejs.wdIgomajs dajktajs, 
uulvnej pryrejke,-ir su tuo nesygiriu: ba kuinas 
ir wysokiu marszkiniu; žodžiu kalbnt wysko ga-

oTaip yra įtaisyta jog gali spausdinti Viską, kas tik į 
°darbą jos prigdli, yra LOCNOS MASZINOS, LITARU 

visokiu didele daugybe, drukavojasi apart 1 <■

: „Vienybes Lietuvniku,”
"visokios konstitucijos, kniiigos del drau- 
ogyscziu, apgarsinimai, tykietai gromatos 
® kvieczianczios ant veselijos ir t. t.
o --------  Visokiose kalbose, khipo tai: --------
"Lietuviszkai, lenkiszkai, angliszkai, vo- 
okiszkai, maskoliszkai, italijoniszkai, pran- 
® cuziszkai ir 1.1.

OOOOOOOOOOOOQOOOOOOOQQOOOC

Pirmutinis Lietuwiszkas Kremas,
cries} PITTSTONE, pripilditas wysokejs taworajsdel žiwnastje 

noe del darbi ninku, wyskas ko no geriauso parsiduoda 
•• primenu ir taj jogoj parduodu Abrozus szw., knigas 

o tejpgi szifkortes ant geriausiu ir drūčiausia lajwu. 
Tiktaj ne užmirszkite kad tan wyska gausyte: pas A. TEPLLSZI.

*Nr. 177. NORTH MAIN Str. PITTSTON, PA.

Sztaj brolej !\
Jago norite gero* trąjankos 

gaut, arba užsyrukit kweperiti 
cygara, taj ejkite tiesiog pas:

Wincenta Bobina
/Ant C *ohI i r •/orthi h ulieziu.

Lietuviszkas Oziegornikas,
Pardavinėja pigiau už visus, Viso

kius auksinius ir sidabrinimTdaiktus, 
kaipo tai: Dziegorelus, Leifciugelus, 
Zmdus, Špilkas, Revolverius ir t. t. 
Ir prijimu visokius dziegorius ir 
žiedus taisyti už labai mažą prekę, o 
kartais ir už dyką.; Pakol eisite? pas 

nezius, ateikite pas manę: 
į geriat) ir pigiau galite pirkt

Juoz. Roblauckas,
Ht'/'c Ave> iSudiios J/no/t namuoscy

Plymouth, Penu’a.

t žsijnna pagrahais uz į 
gu kam prireiks ko, ateikite 
giaus viską atliks del justi, i

' And: Stankcvyczius,
Ant Main ulyczios, • A'///$’A’J A’/W. I//•

Vienybes Lietuvniku
• 132 ZvCairx Street

Andriejus Stankevyczius, 
‘jo didelę krautuvę visokiu naminiu daiktu, kai.

lu szifkortes ant pujkiausiu ir drueziausiu LAJWU isz wysu 
i’YNYGus in Europa tiesiog

Kokiu tikta] noi 
ar taj maldų a 
szaukites tiesiok 

.giri pas manę, lb 
i. / i />"1 Kita. /

IW»GABSAS^SUSIVI EN Y JIM O. <
———- -- Į . Į „ _|| Į _ .    ’    — ■ --         . _ ' _____________________ Į II I J —

Plymouth, Pa., diena 6 Rugpjuczio (August) 1890 m.
4.

3 as laikrasztis yra patvirtiiitas ir pavelytas del skaitymo 
oliams Lietuviams nuo valdžios dvasiszkos katalikiszkos.

l\oii; il-ra* M. J itodi*:n m, klebonas Brooklyno.
A'unimja.s J, klebonas Plymoullio,

ZEZo-loxxca.oxi’o.s 2-SOO.

H ŠAKNAITĖ (NėDĖLĖ) PO SEKMINIŲ.
h i'ttmjclipi: „Apie k urvai a ir nd/ih .

(Mork.. 7.)

KU(iP,J l’TIS (Al (i t ST) MENI’. Tur dienu 31.

1) I E N O S . ' V A R 1) A 1 SZ V ENT U J C .

10 Ned ėle. Laurymo mucztdn. b* Paulinos P. M.
1 1 " Pa nt'd ė.

i
Ti burei jo su draug. ir Zuzanos P. M.

12 I’tarni. \ Kliaros panos ir 1 liliarijos.
13 Sereda. \ llypolito muczeln. ir Kazijano.
1 1 Ketvei'g. Euzebijų Iszpažint. (l ^č/'7)
lo Pėtnycz. / /Z//;/y?z lėmimo A', /b • (jaunas)
1/) Subata. Rokaus iszpažintojo ir Serėnos;

Į LOCNAST.IS J. PAUKSZCZ1O. 

l/'/yhijos ,/. An<h;bA<(itis.

ha nkraszrzia t, atsiusti nuo ini/sii 
broliu \io>r(f<jKi)idi.ncij(js\ nebus su-

1 'jsažiufi (//</<i Į;Ufft
1 "CSUBimi

Adresai Uredininku 
>s us-f rii'Hi/juno J net ūmiu/-u 

-1 menkoje.

lektorius,
Rev. M. Juodyszius, 
/A? N\>rt/t l()-t/i Aim t, 

1> rook!įiu , ]).
j ------------- ----------

Prezydentas,
Thomas A. Butkiewicz,

A autu'ok'e^ Tjicu rne k'oioilį/ l^eioi'u.

Sekretorius,
Vincent VVroczyncki,

, Ma/ianu;/ t'ilt/^ Srbui/tki/l <’</. l*a..
P. O. Bo,x 429.

i- Kasi erių s,
Sylvester Pauksztis,

j ki'ilicardsuillcy County Pen/Ca

'Į' a E \\ K 1. K L Y

“Vftlie Lietuviuku"
AI'PI-ARINt. EVERY WEDNESDAY 

The only Litlmanian “N r.wsratee” 
in Ply.moi ih, Pa. Represents the 
interest of mor** than Litini*
anians in 11.<? I >• ,t:<l Slat<s A 
tian only 'I'u'o /A//!>>>'s />< r //< /•,

KATES 01' AhVEKTISINU.
1 oNE LINE ONCE............................... $0 .'5

ONE IN' H ONCE........ ..................v (O
ONE INCH, ONE YEAR ..............t...

i ,1ZZ com m n / /1 <■< /11 <) n s ) n n s 'n a<l<l rt sst <1

Joseph Fantails. Plymouth. Pa..
The Printing < >lli< <* of ,,Vienybe

I Lietuvniku' executes tin* cheapest, 
I promptest and most e<»rrect printin<r 
! in lithuanian languages:
i Job Printing in all niodcrii languages.

*■> • <*«■► 4 ■

“Vienybe LisliiW
l.szema kožną Sered.-i, Plyniouthe, 

K A S Z T U () J A .
A n r Meti Amerikoje.... x*’(Fl 
l czMAiu;..........................

Adresas toks;

Joseph Pauksztis,
132 12. Alain Str.,

Plymouth, Luz. Co. Pa.,
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