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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.,



Vienybe
Kiekvienas skaitytojas — prenu

meratorius ,, Vienybes Lietuvininku“ 
gauna per musu redakciją „Varpą*1 
su prisiuntimu už 1 dorei, ant metu, 
„Sz viešą“ su prisiuntimu už 30 et. 
„I kininką“ su prisiuntimu už 1 d.

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

PlwlHa, 5 Moteli).
Lenk isz k i e j i e lai kraszezi a i 

dar nepaliauja talpinę apra 
szinėjimus pergabenymo kū
no Adomo Mickevycziaus isz 
Paryžiaus į Krokavą. Per- 
gabenymas tasai nusidavė su 
tokia iszkilme, kokia dar gal 
niekad neturėjo vietos pas 
lenkus. Kūnas Lietuvos ge
nijaus tapė paguldytas' ant 
Vavėliaus greta su Jagėlionų 
grabais. Nėra laikraszczio 
ant s vie to, kuris nebutu szį-tą 
praneszęs savo skaitytojams 
apie tąjj didelį lietuvininką, 
kuris su savo saldžia lyra ant 
amžių amžių nemarystą užsi
pelnė.

Adomas Mickevyczius pri
guli prie didžiausių dainių ant 
Svieto j r, nors rhszė lenkisz- 
kai, prisidėjo \denok labai 
daug prie pabudinimo isz 
miego lietuvių. Jo dainos 
yra perimtos tokia karszta 
meilė tėvynėj Lietuvos, su
teikia skaitytojui tokį įkvė
pimą, jogei jokia nesugadin
ta szirdis negali jų įtekmei 
nepasidavusi atstovėti. Kas 
isz musų apszviėstos jaunu- 
menės, perskaitęs jo „Konradą 
Valenrodą“ ir „Gęažyną“, ne
pajuto savo szirdyįje uždegimą 
meilės Lietuvos, tasai jau tu
rėjo būti ku rėžias dėl prakil
niausių jausmų, tojo szirdyje 
jau nieko szvento neturėjo 
rast i esi.

Lietuvis Mickevyczius yra 
didžiausiu perlu * lenkų; jis, 
norint lietuviszką duszią turė
jo, vienok lenkiszkai raszyda- 
inas, lenkams teko. Laike 
iszkilmės Krokavojo vienas 

kalbėtojas (pralotai Chot- 
kowski) isztarė: „Lietuva 
davė Lenkijai didžiausią poė- 
tą“. Lietuva davė ir sziądien 
te bed ūda lenkams geriausius 
rasztininkus — apie tai visas 
svietas žino. Vienok svietas 
nežino, kad Lenkija už tasias 
brangiausias dovanas atsimo
ka Lietuvai bjauriausia nedė
ki ngyste. • Ką mus galt szil- 
dyti puikiausios kalbos apie 
vienybę musų su lenkais Pa
ryžiuje ir K ro kavoj e sakytos, 
k u met „brolis“ „brolį“ tik 
praryti tyko. Kokia brolysta 
gali būti tarp musų ir lenkų, 
jeigu jie nepripažįsta mums 
tiesos tautiszko būvio? Len
kams mes esame tik tu met 
broliais“, kada atsižadame 

j savo kalbos ir lietuvystės, ka
da tampame nelietuviais. Bet 

I kas gili vadinti tai brolyste?
1 Brolystę tik lygus su lygiais 
gali turėti! Lietuva nesigailė- 

[jo lenkams patarnauti; Lietu- 
j va davė jiems geriausius kara
lius ir geriausius apszviesto- 
jus, beje — rasztininkus. Lie,- 
tu va nesziojo szirdyje brolys
tę. Ne mės kalti, kad rysziiii 
tosios brolystės sziądien bra- 
szka ir trūksta, ne musų kal
tė, kad lenkai nedoram j am 
maskoliui,musų apszviestusius 
brolius denuncijavoja, ne mu
sų kaltė, kad jie musų vado
vus visaip persekioja, musų 
kalbą visaip i'szbjauroja, ne 
musų kaltė, kad lenkas ant 
lietuvio tik kaipo ant savo gro- 
bio žiūro!.. Laikas kartybių 
petsipildo... Dieve laimink 
jus, lenkai, turint savo žiamė- 
je kūną didelio lietuvio, kurio 
szirdis tokia karszta meile dėl 
tėvynės Lietuvos degė, bet kito 
jam lygaus geni jo, Lietuva 
jau jums, nedėkingi broliai, 
daugiaus nedūsL .

Isz Lietuvos.
' Isz Kauno mums raszo, jo

gei naikinimas girių pakrasz- 
cziuse Niamuno yra tokis di
delis, jogei už kelių metų, Lie

tuva pasiliks visiszkai apnū- 
ginta nū medžių. Prasigėrę 
dvarponiai pamestinai parda 
vinėja gražiausius plotus gi
rių žydams, o tie varo' musų 
medžius į Prusus. Rots, po
rą metų atgalios maskoliai isz- 
davė tiesą, uždraudžianezią 
kirsti plotus, bet žydai moka 
ją apeiti, palikdami kur-ne- 
kur nuskurusį medelį. Liūd
na ateitė laukia musų Lietu
vą, jeigu ji pasiliks be gi
rių!- • '

i

Isz Kitur.
t — Sun. Valuti j ox. Repre- 

zėntantas Farųuhas isz New 
Yorko įneszė „bill“ sutverti 
„Kommissiją dėl visasvietinio 
darbininkiszkojo kongresso“, 
susidedaneziają isz devynių 

• sąnarių; paszauktų per prezi- 
! dėntą. Prezidentas paszauks 
du sąnariu isz „Farmerių Al- 
liance*o‘, o kiti busę paskirti 
per „American Federation of 
Labor“ ir „Knights of Labor“, 
bet negalės būti du isz vienosO

valstijos. Kommissijonieriai 
gaus po $3.000 algos ir jų tar- 
nysta pasibaigs 31 d. Siekio 
1895 nj. Kommissijonieriai 
turės kratyti visus reikalavy- 
mus darbininkų . ir galės pa
kviesti delegatus isz svetimų 
žiamių dėl daly vystės konfe
rencijoje.

— Isz priežasties persekio
jimo žydų <. Maskolijoje 
„Scranton Republic“ raszo: 
„Užmanyta yra, idant musų 
valdžia užprotestavotu priesz 
netolerantiszkus įstatymus 
maskoliszkojo Caro, kuris mi
lijonus žydų lauk varo isz žia- 
mės, kurioje jie turi tokią pat 
tiesą gyvęti, kaip ii kitos tau
tos. Nėra musų žiamės val
džios polytika/N kiszti uosi į 
svetimų tautų reikalus, galiais 
šiai musų protestas gal nepa
darys ir effekto ant Caro, vie
nok jis parodys, kad mes be 
skausmų . szirdies negalime 
žiūrėti ant persekiojimų savo 
artymiį - kokioje nebūk dalyje 

svieto jie randasi. Baigiantė- 
si devynioliktam amžiui kož- 
nos krikszczioniszkos valstijos 
turėtu būti pareiga pas/prie- 
szinti priesz < pasielgimus bai
singojo Caro. Caro įstatai 
turi pažymę tikėjimiszkos ne
tolerancijos ii* yra daug bai- 
siasni, kaip buvo mislyta. 
Jie yra ne vien ant žydų galvų 
iszdūti, bet priesz protestantus 
ir abelnai kitatikius. Tarp 
aukų szitos netolerancijos yra 
amerikiszki ir kiti misijonie- 
riai Caro žiamė j e. Visiems 
liko įsakyta paliauti darbus, 
nės busę rasztavoti ir iszvary- 
ti. Musų valdžia turi kurni 
asztriausiai isztarti savo pro
testą priesz Caro stengi mąsį 
pagrąžinti civilizacijos vežimą 
atgalios.“

— Pietinė Amerika. Revo
liucija Argentinos republiko- 
je labai auga. Revoliųcijo- 
nieriai ant smert ^muszasi su 
valdžios kariumėne. Valdžia 
regisi turės praloszti, kadągi 
revoliucijoiiieriai yra daug 
skaitlingesni. Revoliucija 
pakilo dėlei neteisingumo val
džios tosios žiamės. Prezi
dentas Celman apsodino aug- 
sztūsius urėdus savo giminai- 
ežiais ir visi vien tik apie 
prisipylimą savo kiszenių rū
pinosi. Žmonės, negalėdami 
kęsti ilgiaus tokių neteisybių, 
susibūrė ir stengiasi geresnį 
parėdką užvesti.

— Anūt paskutinių žinių*, 
ateinanezių isz Buenos Ayres, 
revoliucija Argentinoje yra 
jau pasibaigusi. Revoliuci- 
jonieriai pristojo ant prezi
dento Celman‘0 iszlygų. Jis 
bene atsitraukė nū preziden- 
tystos.

— Afaukolija. Peterburgo 
laikrasztis „Graždanin“, nu
rodydamas ant vokieczių ir 
anglų sądoros, velyja Masko
liai. sutraukti daugiaus ka
riaunos į Afganistaną.

— Paryžiaus laikrasztis 
„Siecle“ gavo telegramą isa



Lietuvniku 3
Peterburgo, būtent ten tapė 
atidengtas dynamitas po gelž- 
keline stote Rasi k. Szita vie
ta yra ant kelio, kūriniui va- 
žilis ciecorius Viliamas Į Mas- 
kolijii-

— Vok i e ti ja. ('iecorius
lankosi Anglijoje.

— Maskoliszkasis soči jai is- 
tas Ilavinsky, kuris buvo lai
komas Berlyne tris metus už-' 
darytas kalėjime, tapė padu 
tas į rankas maskoliszkosios 
policijos. Kuniet jis buvo 
vežamas į parubežę, keletas jo 
draugu mėgino iszgelbėti ii; 
vienas tapė surasztavotas.

— Angliszki laikraszcziai 
raszo,. būtent ciecorius Vilia
mas turi mislį įsteigti Afriko
je valstija ant paveikslo (don
go su savim prieszakyje ir vo- 
kiszkais urėdininkais. Toki k 
užmanymų jis noris įkūnyti 
ate i n an ežiam c m ė n cs‘y j e.

—Kaip kad žinoma yra 
Vokietija padarė su Anglija 
sukalbu. Anglai prižadėjo 
vokiccziams atsitikime karės 
pagalbų aut marių. Vienok 
vokiccziams' dar negana to, 
jie stengiasi patraukti aut sa ’ 
vo pusės ir szvedus, idant tu
rėti dar didesnę galybę. Mas- 
kviszkis laikrasztis „Mosk. 
Viedom“, nuveltu persergi 
Maskolijų, jogei vokiccziai 
rengiasi trumpame laike už- 
klupti ant Maskolijos.

t
— Valdžia trau

kia savo kariaunų i A'rnienijų.
— Į Londonu atėjo žinia, 

būtent turkiszkoji valdžia isz- 
dalinusi Kurdams ir turkams,! 
gyvenantiems Armenijoje, di
delę daugybę szaudomų gink
lu dėl naikinimo krikszczio- • L 
niu.. •V X - - . - ---- *

—-- Italka tui, puwalis. Ži
nios, kokios isz ten pareina, 
labai paraku atsiduda. Ro
dosi, jogei vaina tik ant plau
ko kybo. Maskolija traukia 
ant kranto Dunojaus kariau
ną ir medegų dėl tiltų. Tumi 

na jąu pradeda auszti, nesą 
turime daug Lietuvos mylėto
jų, jeigu ne per rasztus, tai 
nors per tautiszkų agitacijų, 
beje: platinimų tarp žmonių 
lietu viszkų kningų ir lai- 
kraszczių. Vilniuje randasi 
ir tokių agitatorių, kurie, ne
suprasdami lietuviszkai, bet 
būdami tikrais lietuviais, pla
tina visokios įtalpos lietu visz- 
kus rasztus tarp žmonių, idant 
žmonės veiki aus susiprastu, kų 
reikia daryti dėl tautiszko pa
sikėlimo. 'Tie agitatoriai yra 
uždėję slapti nę draugystę, 
idan.t sujungtomis spėkomis 
tas dalykas Jputu varomas į' 
prieszakį. Ir kituse kampose 
Lietuvos randasi tokios drau
gystė^. Tų dalykų tvirtinu 
isz patyrimo, kų maeziau Lie
tuvoje savo akimis nevien 
tarp studentų ir augsztesnio 
mokslo žmonių, bet tarp jau- 
uos lietuviszkos kuningijos 
ir paežių ūkininkų. Žodžiu sa
kant, sziųdien Lietuvoje ran 
dasi tėvynainiai isz visų luinų 
ir lyczių, kurie, platindami 
tarp žmonių tautiszkų dvasę, 
yrit*pasirengę savo gyvenime 
ant visokių priepūlių, masko
liui užklupus. Juk sziųdien 
per Susijungimų tokių drau- 
gysezių iszeina dėl Lietuvos 
du laikraszczio: „Varpas“ dėl 

' lietuviszkosios inteligencijos 
i ir „Ūkininkas“ dėl ūkininkų, 
priedu laikraszczio, pranesz- 
darnu žinias isz Lietuvos su 
naudingais straipsniais, ragina 
lietuvius, idant neatsižadėtu 
savo tautos ir kalbos. Dėl 
Lietuvos dar turime du lai- 
kraszczių: „Szviesų“ ir „Ap
žvalgų“. Taigi matome, jog 
musų broliai Lietuvoje ne- 

'snaudžia, mylėdami savo tėvy
nę ir jos kalba. Tikt su 
skausmu szirdies turiu prL 
minti, jog „Apžvalga“, neži
nia kodėl, jieszko priekabių

1 prie tikrai tautiszkų laikrasz- 
ežių „Varpo“ ir „Vienybės“. 
Matyt, „Apžvalga“, turėdama 
savo rėdiku Jagamastį (Jego 
Mošc) ir jam lygius, trokszta,

rusztu Serbijoje vieszpatauja 
didžiausia neapkanta ant Aus 
trijos; toji užgy nė Serbijai vežti 
per savo rubežių gyvulius; 
serbiszkiejie p rėk ėjai atsimo
kėjo Austrijai už tai tumi, jo
gei nutraukė su ja visus rei
kalus. A'cramiasnės žinios 
ateina isz Senosios Serbijos, 
ėsanezios po Turkijos valdy 
mu. Ten nusiduda nesvie- 
tiszkos baisybės, apie kurias 
jau nesyk į buvo „Vienybėje“ 
minėta. Turkiszkoji valdžia, 
sako, siundo nožmiusiu.s ar- 
muitus priesz serbus. Jeigu 
tosios piktadėjyStos nepasi
liaus, Serbija turės apgarsinti 
vainų .Turkijai. Bulgarijoje- 
gi taipogi verda nepakajus, 
kurstomas per maskoliszku- 
sius agentus. Maskolija regi
si laukia tik progos dėl užė
mimo tosios žiamelės.

.[raitija. Mekkojc siau- 
ezia pilnoje smarkybėje azi- 
jiszkė kolera. Benki szi nitai 
žmonių numirė 3 d. sz. m.v 

r

Apie Lietuvystę.
(^I\((IIk( K h,n. M. llarltox, ltd- 
kyla. su*/riūki rut Htddmorės 
„Ao/. J/oZ*7o />raih/t/dt'*“ 
1) 1 <1. LltpO* l/l, ■''•.i-. ///.)

Teisinga ateito nilHprųs teieylią 
ir tad ne tam bus gedĄ, kurs no
rėjo n negalėjo, bet tam,'kurs 
del lobio ar skaugei kitu, galin- 
e/.iu ka uarsu nuveikti, noazelpe 
ir neglobe.

i S; Daukantas.

. Meilingi broliai! Kožnas 
isz musų sziek-tiek apsiskaitęs 
žino, jog anų met, kada gyve
no ir dirbo dėl lietuvystės 
musu garbingas rasztininkas 
S. Daukantas, ant pirsztų ga 
Įima buvo suskaityti Lietuvos 
rasztininkus, lietuviszkai ra- 
sziusius. Vienok S. Daukan
tas, beveik nematydamas lie
tu vystės judėjimo, savo d va- 
sėje sprendė ii” atspėjo, jog 
ateis ana laukiama diena, ka
da Lietuvos vaikai kelsis isz 
tautiszko miego ir pradės ru
pi n tiesi apie savę. Sziųdien, 
aeziu Dievui, ta laiminga die

idant visi lietuviszki laikrasz
cziai nulankiai bueziutu jai 
rankeles, priimdami jos len- 
kiszkų dvasę, nėw vienas isz 
sųdarbininkų,,Apžvalgos“ taip 
man raszo'Jokie rjrui( „Apžv.“ 
Jagamastis ir jo draugai.) 
nedali nutilti, mattjtlauti, jo<j 
,, \ ientfl>ė", ^rietiszkas ltd- 
kraxzti*, norėtu jau nakflti 
tlt'a^iszkiems pautttkdux." Ar 
ne jukai!? Juk tautiszkuse 
dalykuse esame visi - lygus: 
kuningas, daktaras, ūkininkas 
ir t. t. Tauta priima kožno 
tėvynainio užmanymų, jeigu 
toks užmanymas yra naudin
gas dėl tėvynės. Jeigu „Ap
žvalga“ butu tikrai katali- 
kiszkas laikrasztis dėl Lietu
vos, tada szi tai p nedarytu, ne
są katalikystė neturi skirtumo 
dėl tautų, bet visoms tautoms 
yra prieinama ir apie kožnos 
tautos apszvietimų, kaip do- 
riszkų, tai Į) ir dvasiszkų, rūpi
nasi. V i e no k „Apžvalga“ 
katalikystėje mato tiktai pro
pagandų lenkystės.Už kiek lai
ko, pasitikiu, ir „Apžvalga,“ 
pažinusi savo klaidingų kelių, 
pradės tikrai apie tautiszkų 
dvasę rupintiesi, kadųgi ji, 
jeigu toliaus.žengtu keliu len
kystės, kaip dabar yra pradė
jusi, padarytu netiek blėdies 
lietuvystei, kiek katalikystei. 
Juk lietuviszka tauta, prade 
jusi irtiesi, irsis toliaus.... Argi 
ne jukas, kaip garsina „Ap
žvalga“, kad mės lietuviai ka
talikai be lenkystės negalime 
apsieiti. K od ė 1 g i A m e r i k o j c 
lietuviai katalikai apsieina 
katalikystėje be lenkystės, 
kaip va: sziezia Baltimorėjc, 
Brooklyne, Bittstone, Malia- 
noy Cityje ir Plymoutlie, tu
rėdami savo bažnyczias ir ku- 
ningus. O kųgi Sznekėti ajiiu 
Lietuvų, kur vieni lietuviai 
gyvena, nesuprasdami lenkisz- 
kos kalbos, nors tūlose vietose 
meldžiasi lenkiszkai. — Tatai 
matome, jog ir tarp Lietuvos 
darbininku dar randasi ne- 
iszmanėlių lietuvių, kurie ne
tikusiu budu lietuviszkų tautų

• -rf-



Vienybe

r ai

iziue

*¥HiMiirirAli ą-

seimo, 
Komas

lenkėmis, 
lenkams, 
lietuviai

kalty- 
vienok 

susivienyji- 
tebegy vil

nį o 
vieno iszmin

lenkais.
lietuvius, kurie 

apsipaeziavę, 
visai ne
kietu vos . ž

trukdinti. Kai; 
vadi n tiesi lietu s
szcziu, jeigu vist 
tuviszku, ant ju 
taradaikoje N

ji mokslainė turi būti tik- 
tautiszka, idant paaugę 

its i žadėtu savo tėvynės ir 
Ibos. Mokslainė turi būti 

visu*

naši, laip turiu vi 
susivienyjimas savo 
sidrutins,' nežiūrint

dinime moksliszkų rankknin- 
ime gerų laikrasz- 
t. Žinoma, lietu

viai Amerikoje, kaip matome 
isz patyrimo, pradžioje ka ge-

jo įstatus perk
irti a ra n t, kur to 
Hu vystė. Jeigu 

musų broliai Lietuvoje slapta 
užlaiko susi vienyjimų, kurio 
kasztais sziadien iszeina du

Baudžia 
^minėti,
pijos dygsta 
Juk lietuviai 
bažnyezių ir t 
lamingų, neatsižadės nei savo 
tautos, nėi-gi tėvyniszkos kal
bos. Prieitam turime tau- o
tiszkų ir tėvyniszkų laikrasžtį 
„Vienybę“, kuri savo skaity
tojams visados stengiasi dilti 
tėvyniszkų penų, kaip moksle 
ta i Į> ir kalboje. Berots atsi 
randa kaip kada neiszmanėlių 
lietuvių, kurie atsisako . nu 
jos skaitymo, vienok vietoje 
jų didesnis skaitlius tikrų lie
tuvių prisided 
galime supras

savo laikei Tiktai reiki; 
darbo, apSzvaistos ir tautisz 
ko susipratimo, o 
Dievo pamažu, 
viskų padarysimi

oje lietuviai ar mis- 
iė savę tautiszkame 
Trumpai ir abelnai 
ežia lietuviai neš
dama tiktai tai pa- 
j lietu viszkos para 

viena po kitai, 
turėdami savo

rūpinasi pardiiti lenkams. 
Kaip ten nebūk, vienok Lie
tuvoje, abelnai sakant, tarp 
visų lumu juda ir kruta lietu- 

ir pagal mano 
kiek metu tas

rų užmytų giria ir ant to pris
toja, bet aulink, kada koks 
neprietelius lietuvystės tų da
lykų pradeda pieineniszkai 
peikti, lietuvių szirdys atsza- 
la ir tujaiis nu naudingo už
manymo atsitraukia. Vienok 
sziųdien lietuviai darosi kas
syk iszmintingesni, nėsa ir 
„Liet. ‘ Mokslo Draugystę“ 
gana piemcniszkai peikia ir. 
pliovoja iki sziai dieimi Su* 
darjH konxeri'afarijos dudo- 
rius, taeziaus'ta draugystė dar 
nepakriko, bet kassyk didi- 

b jog ir 
laike su-

dar mės turime daug lietu 
tės neprietelių 
tuvių, kurie
lenkėmis. Nesakau ant visų 
bet daugumas isz tokių lietu 
viii taip padaro. O ežia ai 
.nepasirodo žmogaus aklybė t 
Jeigu lietuvis dėl meilės pa
eitos lenkės iszmoksta lenkisz- 
kai, kodėl-gi lenkė dėl meilėm 
vyro lietuvio neiszmoksta lie- 
tuviszkai? Todėl 
lenkė netikrai myli savo vyrų

l žtatdgi tok it? lietu • 
szventos sutaikinės 

iszsižada savo tautos, 
pasidaro jos prieszais.

vena lietuviai 
Apie tokius 
su lietuvėmis 
1 e n k i sz k a i k r<j v e'zo j a, 
szneku, kaipo apie 
tamsini us, be savo j 
iszminties. Ar m r 
mums susiprasti ir 
pradėti rupinįliesi ?

Dabar aiszkiai matome, jog 
tųrp lietuvių Lietuvoje ir 
Amerikoje yru judėjimas tau
tisz kas, tikt tarp dirbaneziu- 
jų apie lietuvystę randame, ir 
tokių lietuvių, kurie visokiais 
budais stengiasi musų lietu
vyste jei nevisai nusloginti

Taigi isz to 
kad Ameri

koje broliai lietuviai myli sa
vo tėvynę ir kalbų. Turime 
dar antrų, neva lietuviszkų, 
laikraszti „Saule“, kuri savo 
skaitytojus peni piemeniszko- 
mis pasakaitėmis ir taradai- 
komis su žaigonu liet u viszkos 
kalbos „Saulė“, kaip kalboje, 
taip ir savo įtalpoje, tiktai 
gėdų daro tikriems Lietuvos 
Vaikams. Norint man koktu 
minėti apie sųszlavinę „Sau
lę“, vienok, sznekant apie lie
tuvystę, negalima i 
•užtylėti Teko man 
uthe užklausti 
tin go lietuvio, mokanezio tik 
tai skaityti irsziektiek raszy

viai szi«| 
njimonę 
tautiszkas judėjimas gal pasL 
rodys ir polyti kiszk u. Jeigu 
galėjo iszdygti Graikija, Ser
bija, Bulgarija ir kitos mažos 
ku ri ingai ksztystės, kodėl Lie
tub - Latvija negal iszdygti

, Ims ir neprieini 
jieszkoti tautiszl 

, timo isz tėvynisz
ežiu, idant mus niekas-nesu 
viliotu. Juk be mokslo i

■ apsiszvietiifio niekados nesu 
lauksime laimingos g
dėl savęs. Kaip busime sziek 
tiek apsiszvietę. tada galėsimi 

■apkirti tikrus lie 
' tebus nug jos

Pagal mano 
įgyjimo tautiszl 
timo turi būti v 
tokie įrankiai: 
lietuvių - įtoi 
reikėtų dė

tokia •š^ventdieninį

viai de 
nevien 
bet dar

i J u k neretai prisieina, kad pa- 
įgalinus Lietuvos mylėtojas, 
apsigobęs su lenke, atsižada 

J<avo brangios lietuvystės. Kd- 
dėl-gi lenkai taip nedaro ap- 
sipaeziavę su lietuvėmis? ’ Tp- 
dėl, kad lenkai myli savo len
kystę. Visų tėvų vaikai eina 
pagal tėvus, bet lietuviai tė- 
yni, susipaeziavę su 
ųtidiida savo vaikus 
Ar ne gėdų tokie 
musų tautai daro? r. 
bę rasime kožname 
Suvienytų Valstijų,

ti: „ar tu, broli, skaitai „Sau
lę“? Tujaus nelaukęs atsa- 
kė man trumpai: „kam asz jų 
skaitysiu, juk asz geriau už

nas, nors

lai Kraszeziu „Varpas“ ir 
„Ūkininkas“, argi mums ne
gėda bus, jeigu mės, liiisoje 
žiameje gyvendami, negalėsi
me užlaikyti savo susivieny- 
jimų. Juk susivienyjimas lie- 
tuviszkas gali mums būti pa
gelbėjo: statyme lietuviszkų

gėriams paraszyti. Asz/skai- 
tau tokius laikraszczius, kur 
yra gryna lietuviszka kalba 
ii* naudingų pamokinimų.

musų piemenėliai 
nupliovoju už p.
Tatai matome, kad 

žmogus ir menkai apszs iestas, 
turėdamas sveikų lietuviszkų 
protų, atskiria gerų nu blogo.

Kožfnas tikras lietuvis sup
ranta gerai, jog „Saulė“ yra 
tai organas lenkų žargone Jie- 
t u viszkos kalbos, idant lietu- 
viii tautiszkų judėjimų sli

diniu lietuvystė 
ikalingiausias ir visunaudin- 
ausias dėl pakėlimo lietu-

ra su vieny j imas visų 
Amerikoje. Nors 

vienas tokia susivienyjimas 
pakriko per aklybę 
I ę paežių Ii etų v 
(lai1 liko antras 

mai

nors po v ienų< lelegatų, idantsu 
sivienyjimo pamatus audru 
anti, visus 
ratant ir ] 
reikalaus 1

su | matinių dėl 
co /ipsiszvie- 
artėjami Szi- 
Kur ramias; 
kelesdeszimt, 

savęs įsteigti 
susirinkimų, kur 

butu skaitomi tikrai tautiszki J ■ *
laikraszcziai ir naudingos 
k n ingos. - Tokiame susirin
kime drauge turi būti ir 
szventdieninė mokslainėdėl ne 
mokanezių skaityti ir raszyti. 
Tame dalyke, kur nėra lie
tu viszkos parapijos., turėtu, 
užsiimti lietuviszka draugys
tė. Jeigu vienoje vietoje yra 
kelios 'draugystės, tai visos 
drauge |ų darbų turi atlikti ;
2) kur yra lietuviszka para
pija, turi būti užvesta lietu
viszka rnoksbUnė dėl vaikų, 
idant toje mokslainėje, mo
kinant tikėjimiškų dalykų, 
drauge mokintu O

kampe dinių mokslų, bej 
kur gy-1 istorijos



kožno žingsnio 
rodyti mokslo

000.0(H) kareivių, ir su laivy
ne, siekianezia arti 50o laivu.

Bet už tai an use amžiūse (irai- Hėi

in savo

n

mės

■V

■

s

mėti lieti, jog 
nęrėmėme.

'M*?K*

ė.tiktjfF

eitume su Dievu, kuris palai-1 
mins musų tautiszkus žygius 
ir mės galėsime sulaukti lai-

X- ■

P. S. Turiu » r

„L. M.

gimines 
•s revo- 

numonėse žino

kesnio supratimo klausytojų, 
o tai į) viskas buvo sakyta 
czielybėje. — Labai džinu- 
ginsi, jog Baltimorės lietu v įai

,jviena kregždė 
darys“, taip ir

tės, kuri * musų gyvenimeir 
szirdyse ant visados liks. Ta 
da persiskirdami su savo bro
liais valandoje smerties, drų- 
siųi galėsime atkartoti tus'žo-

vasaros nepa- jog nevienas gentainis ima

1 >

nekuriose vietose
itpie lietuvystės prieszus, įkur

praneszime
, sznekant

Lietuviuku

gi sziųdien atsiszaukiu į visus nep: 
brolius lietuvius, kuriu szyr-; past 
dyse dar neužgeso tėvyniszka mo.

riszkimėsi į lietuviszkas ku- kių neiszmanėlių, kurii 
pas ir tiktai su vienais lietu- A'/eA 
viais, nėsa kur įsimaiszo ar jos 
lenkas ar lietuvis lenkiszkos! kinti bėgant, ir 

neiszmanėliai 
bai veik pakrinka. Visuse į susipras, rasdami sveikų lie- 
musų darbuse turi būti prin-; tuviszkų protų; Dūk, Dieve, 
cipu pirmiausiu, idant dir- kad tai greieziausiai įvyktu!

Szis-tas isz gyvenimo

Įiuses gyvenimo liet uv in Aim 
rikoie, ir nedariau tai,'

seni •

r 
y $•-
y

ateitė etc, ir tada naujoji jose, ale rieszkucz
gentkartė negalės mums isz- 'dainas atsitikimus

į! gyvenimo musų b
moję szalyje. Tikiu, o ir gir
džiu, kad vienam ar kitam ne

nėsa „L. M. Draugystės“ su
sirinkime buvo dauginus szim- 
to klausytojų. Viskas buvo 
dailiai. Tiktai vienas p. Ba 
czkos tarnas nekokia A. Skl., 
po pasibaigimui visų sznektų, 

ant ,,L.j M. D.“, pasipraszę.S 
balso. Žinoina, kaipo girto 
žmogaus labai neszvanku bu
vo klausytieji. Bet ant galo 
aiszkiai pasirodė, jog p. A. 
Skl. visai nepriguli prie ba 
žnyczios, nors savo dvokam 

mokslo dėl gyvenimo, 
judėjimas toje linkme

ir savo

•isz
vien.

, teisi ilginus

si, jog traszkanos nu lietuvių 
akių nusilups ir, pražiūrėję 
sz\ iesiaus i

tik svarbiausiai

lai kraszcziai

Kas butu

ti’ mums daryti ir elgtiesi? O 
sziųdien mės darome visai ki 

einame ke-

liurlino.

gyvenimo ue auklėjo 
pasileidimus, giftuklystę, ne
sutikimus ir n/apikantas sa\ o 
tai pe — ir ifeliko jų, bėgant 
laikui, ant/ žiainės, jų vietas
ir turtus /atėmė kiti žmonės, . ./ . . i ' .guvesni/r mitresni, neiszlepėję

mums lėni-

kur d‘ir didės- 
gyvename, ten 

suti-

mino
v o tarpe, Syg g 
noma turn artinasi 
riaus

nerei ai
Mikoliūnas,

1 )au kan tas, \’ ai a i i/ zau 
kas, Mickevyczius ir tty, jin;

no!!laivų galės atstovėki 
nesuskaitomas minias

O vienok atstovėjo! įvisatinai



6 Vienybe
nasi tarp jų noras turėti savas

nieko nedaro dėl tautybės ge
ro. Pažvelgkite, kiek mės O 7
Amerikoje turime lietuvių

mokslų galva? guldo?! Lie
tuvoje dar randasi tokie, ku
rie savo giminaiezių vaikus 
į angsztesnį mokslų iszleidžia 
arba vėl savo parapijoms 
mokslan ragina ir ar patyš^duma buvo „paliokais“ ir mie 
kasztus nesza dėl kningų, iriu visūmenės buvo į „palio 
laikraszczių ar patys paslaptai kus“ pavirsti! Keli metai 
mokina savo aveles rokundas, jau permainė idealus (jieszki- 
skaitymų ir raszymų, geogra- nius), sziųdien jau lietuvystė 
pijų, visatinę istorijų ir tt

jė auga skaitlius lietuvių, į- 
gyjusių augsztesnį mokslų. 
Czion-gi, Amerikoje, kunin 
gai musų, isz didesnės dalies, 
yrą persi gėrę Yankių d vase, 
renka piningus, keiksnoja 
mokslų ir mokintinius, nera
gina žmones įtaisyti mokslai- 
nes ar vaikus siųsti į augsz-

lenkų ir jų dūdas puczia, net

kn. Palujanskis, kaip asz pa
tyriau isz pasitikėtino szalti- 
nio, žada Philadelphij‘os lie

viaus sugyventi). O lietuviai 
patys, žinoma/ nebūdami mo- • 1 • i I •

kas lietuviszkųjų tautų velka 
į prapūlenų ir nesistengia 
szalintiesi nu saVo polio. Ne
seniai man vienas senas lietu- 

' vis kuniugas sakė: „Vokie- 
ežiai eina augsztyn už tai, kad 

"*jie visados pirmiausiai moks
lai nę įsteigia, o paskui jau 
prie jos stato bažnyezių; airiui 
daug žiamiaus stovi dėlto, 
kad jie pirma stato klebonijų,

liaus mokslamų; lietuviai-gi 
visiszkai liekasi be kultūros—- 
dėlko? dėlto, kad jie visados

stato bažnyczias, o mokslai- 
nių jiems nereikia!!!“ Man 
tie žodžiai senojo kuningo 
dėjosi į galvų, nėsa j ūse yra 
žiupsnis teisybės. Žiūrėk į 
Amerikos lietu viszkas para
pijas, visur rasi bažnyczias, o 
niekur nerasi mokslą inės ! Ir 
norėk, kad musų kultūra pa
sikeltu . . Ir prie tokių isz-
lyg1! nesi liekame visisz
kai be vilties-į ateitų.

Pirui kokių szesziųxnTOtų, 
tarp Amerikos lietuvių, ne
buvo visai tėvynainių. Di- 

ėmė- kvapų atgauti, perku? 
per tai, kad czion ir ten rado
si pavieni žmonės, tankiausiai 
sziek tiek mokslo ragavusio- 

ti su viduramžiniais pelėsiais.

ežių svetimose vilnyse, pa
kreipti į savųjų brolių pusę. 
Pasi pl at i no 1 ai k raszcz iai,
kni ngos, daugelis iszmoko 
skaityti ir raszyti. Visa tinai 
imant, lietuviai czionykszcziai 

prie

rasztyje marės koryczioje. 
Beplaukdami pataiko ežia ir 
ten už važioti ant olos ir rie- H
vos, ir dėlto neumai dar prip
lauks prie 
mokslo, .vienok jo linkon jau 
iriasi. Dabar už tai ant tė
vynainių pūla didelis uždą vi - 
mas: prasiblaivinantį protų 
žmonių drųsinti, įkvėpti viltį 
į ateitų, ir parodyti atvirai 
kelius, kurie veda į laimingų 
ateitų. Isz pradžios su neisz- 
sitikėjimu ir rugone priima 
žmonės procų tėvynainių, ne
retai jiems patiekia daug ne
gerumų (nū kurių regisi czion 
nėi vienas tėvynainis neyra 
iszsisukųs); bet mės, dirbau- 
tiejie dėl tėvynės, nelaukkia- 
nqe ir nenorėkiame atmokės- 

ties už savo darbus — nėsa 
nū senovės sakoma yra: „Jokia 
pranaszas nieko ' neženklina 
savo tėvynėje!“ Dirbkiame dėl

kokį nuė galėtu

mės įgyjome sziek-tiek szvie
šos, tam tikroms aplinkybėms 
susibėgus, nep’alikkiame-gi

se iszlygose!

isz rakiu versmiu.
ir samaus llur-

Kiek vienam žinoma,

trinu, moksle, e

pasididini mo 

nulio ir saulė

Eototjrapa roj i m,tp< žiamės i*z 
rolairiu. Nordensch. Hilo ke- y

Atradimas Afrikos tt/rusc su-

tai pareina sutikti vardų sūnaus 
greta su vardu tėvo, turi nezi us 
vienokias užpelnąs. Prie- 
skaitliams tokių priguli Vardai 

nų. Mokinimas pirmojo apie 

vinių buiczių iki sziai dienai 
agitavoja mokslinczius; tasai 
mokinimas žinomas yra szįų-

Vhędas George‘o Dar wino tai
pogi įtrauktas jau yra į istori
jų mokslų, kaipo sutvėrtojaus 

mokslo, užsiinianezio tardymu 

nės sistėmos nu įtekmės ant 
jų atsiradimo ir judėjimo ant- 

mušė szito dalyko jis persi- 

dynėje gyvenimo musų žianiės 
laikas apsivertimo jos aplink 
savo aszį buvo 8 sykius grei- 

iszneszė 
eehtrabėgi

a<

didesnė, nusakysi ė masa jos 
radosi bepertrukiniaine ban
gotame judėjime nu saulės 
pritraukimo. Szitoii vilnis

eitumu apsivertimo žiamės 
dink aszį. Tolinus George 

Darwin isžvadžioja, jogui už-

> mėnesiui ir 
/kti per 150 

t Pažiūrėsim, 1 7
a

dūda po įtekme? pritraukimo 
mėnulio. Szitiė antplūdžiai

media-

smilczių ir tt. Tokia media- 
niszkasis darbas (turi nusidėti 

nės energijos, o įvykstant ja 
kokioje nebūk formoje„.vieno 
je vietoje, turi nusiduti suma 

j e formoje kitoje, ko k tai isz .. 
įstatymo užsilaikymo energi
jos yra žinoma. Minėtame atsi
tikime ėnėrgija, pereinanti į 
meelianiszkųjį darbų,atliekamų ’ 
vilnimis, tampa gaiszinama per 
energijų apsivertimo žiamės 
aplink savo aszį, o per tai 

mažintiesi, t. y. smarkybė ap

turi, mažintiesi. Ir kaip nei 
menkas yra «fasai suma- 
žėjymas, bėgantį amžių am
žiams, jis gali tapti labai pa

judės ant , paviršiaus žiamės, 

, k u met
antplūdžius vilnys pasiliaus 
ant pavirsziaus žiamės judėjų, 
o tai įvyks tada, kada laikas

-r ,, • ■. *.»..., '
%

Jin
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savo didumu pereina visus ant

iszva-
le<£

Mer-

ir rodėsi tiktai po

mos szviesos, mirgėjimų liekni-

•' labai įvairus,

kių pervirszina ilgį žiamės

kuri paskutiniame daike ne- 
svietisžkai tobulinasi. Foto- 
grapiszkoji kamėra dabar yra

leidžia, kaip žinoma, pietinio- 
jo žiamgalio linkon ir tikisi

.7

grapas dar dauginus apieng\ i 
no fotograpavojimų tokių da-

prieszakį atliktas. Francu- 
ziszkasis fotograpistasdaro nu
traukąs, vartodamas septynes

turą. Anot isztyrinėjimų szi- 
tu plėtmų vieno italiszkoio

laivelio, i 
ant virvės.

tvirtina ant mėnulio ir 
kurio, artymiausios nu saulės

Fotograpiszkosios n ūtrau • 
kos dalių žiamės isz augszczio 
— dalykas ne naujas. Jas 
seniai daro orlaivininkai, vie
nok isz priežasties savo neto-

sė iki sziol daug nu asabiszkų 
nužiūru arftronomų. Galiau
siai fotograpija įteikia mums 
galę nutraukimo kurni ti
kriausių paveikslų pavirsziaus

ant szi tęs ir susirenka visoš 7 
atskiros nū traukos, prie ko

paukszczio negali būti didelė 
dėlto czion negalima vartot 
elektriszkojo aparato, drata 
kurio szauniai padidina svai

judėjimų žiamės ir davarys jį 
iki to, jogei musų diena 
trauksis vienų pusmetį, o nak
tis — kitų.

turėjo. Sziųdien ir . szitanle

mažo orinio

nių, kuris veikia isz virszaus 
paskirtame laike. Žinoma 
czion nūtrauka gali iszeiti ne
tikra, arba

Lietuvniku,
apsivertimo žiamės aplinkui 
aszį taps lygiu . laikui apsisu
kimo mėnulio aplinkui žiamę.

Saulinei antplūdžiai ir nū- 
pludžiai, kurie sziųdien yra 
visai menki szale mėnuliszku- 
jų, vėliaus įgis didelę vertę, 
vienok ir szitie savo parėdkti 
atliks savų darbų; jie dar dau- • _ • • f • . » 

noma, atlieka apsivertimų ap
link savo aszį laike savo ap&i- 
sukimo aplink žiamę, t. y. per 
isztisų mėnuliszkų mėnesį name teisingas nutraukus sau- 
(28 dienas); antrasis, anot lės plėtmų, nu kurių, kaip ži- 
naujausiujų isztyrinėjimų 
Schiaparelli‘o, sukasi dar pa- 
mažiaus; para lyginasi jojo 
metui, iszneszancziam 88 mu- 
siszkas dienas. 

1 <

kožno geroko teleskopo. I)ė- 
kavojant jai, ne tik nutraukia
mi tampa ant popieros padė
jimai szviesalų ant dangaus 
tuluse momentuse, bet ir ap- 
rokūjama kurni tikriausiai jų

mėnulio, Veneros, Merkinio 
ir paczios saulės.

Geriausia isz visų musų 
observatorijų skaitosi pakol 
Californiszkė, ant viražu n ės 
kalno Hamilton, įsteigta 1874 
m. Ji pernai įgyjo naujų ėk- 
vatorijalų (teleskopų), kuris 

fotogęapiszkoji kamera, dil
danti be priemoniszko padidi
nimo saulės n (įtraukų su 5,5 
coliais dijametre; mėnulio nu
traukęs yra taip aiszkios, jo- 
gei padidinant jas pasidaro 
tikriausia mapa su smulkiau
siomis pažymomis jot pavir
sziaus, kurios perliudyja mus, 
kad gyvastiszkoji ‘ daina me

metbuvo ant jo gyvi tvariniai, 
tai jie dabar’ ilsisi amžiname 
miege, ir neverta svaiez.oti 
apie iszradimų budo nuvažia- 
vymo ant mėnulio, kadųgi, 
numiręs ant visados, priimti

astronomo, reikia laukti, kad 
urnai bus galas vienutikineti
nio perijodo jų pasirodymo. 
Pernai buvo mažai plėtmų, jie 
buvo maži 
liariszkosc 
virsziaus.
plėtmų iki sziol priderincziai 
dar neiszaiszk hitas. Mena, 
buk jie yra niekas, kaip tik 
praszvaistos per eliromosferų 
kietosios saulės m ąsos, raudau- 
cziosios dar kudikiszkame pe- 

žiaus, vienok pasirodyme plėt
mų ir iszmėtyme jų ant pa
virsziaus patėmyta yra tūlas 
peri jodiszk urnas, su piliantis 
su puslaikiu saulinio apsisu
kamo. Didumas jų taipogi 

instrumentų ir fotograpiszkųjį 
aparatų dėl patiekimo kaip 
dangaus, taip ir sausžiamio 
inapos. Vertę rezultatų szitos 
kelionės sunku yra įspėti, nės

negali užginti, kad ir

jų sav ir atras smagumų kovo-

• > ’Ml O U V Ik ' J J

užima apie 7,000,000 ket. ki- ;

jis pasilieka ant žiamėsįr da-! gal aprokavymų, turi turėti 
boja tik pagabiausiųĮjfogų dėl 21.780.000 ket. kilometrų, 
nutraukęs, prie ko jam reikia t. y. turi būti dusykiu dides-

Europų, didvsnis

ja gatava. Tokis įtaisymas i kėni is s: 
labai atpigina paežius nuirau- pasirodo, 
kas, kadųgi dėl jų nereikia nei 
dideliu orlaiviu, o užtenka api

nnis. Abelnai-gi 
kad mes neturime 

menkiausio supratimo 

pakelti tos dalies pavirsziaus žiamės,

nentus pas abudu žiamgaliu. 
Vienok kada paimame ant ro
ku ūdos tųjų buitį, kad per 50 
metų į artymiausias dalis jų

tojo popierinio paukszczio, bet ės

tos geograpij^ 
ir bus reikalas

vendinių žiamių sziaurinio 
žiamgalio pakol priklauso ark- 
tiszkasis sziaurameri kiszkasis 

nuimta ne nū pa- salynas, užimantis plotų 1.301.- 
punkto, bet vis 1800 kilometrų;Greenlandijauž-

piginus, ne kad nors ima 2.169.750 kilom su 10,000 
jį orlaivį taisytieji. i gyventojų, Icelandija — 105. 
vasarų bebaimis ke-; 198 kilom su 72.000 gyven.,

turi 99.91 S

91.813

• . . . Į ' ‘ .prie ko jis pasiima su savim 685 gyv. Isz viso 3.859.444
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koše szalyse mes pasipažįsta
me tik su pietiniais galas 
Amerikos (žinutėmis (kulia
mo, Aleksandro) ir Australi
jos (žiamės: Viktorijos Adell, 
Klaros, Sabrynos, Enderbos), 
kurios visos draugėje užima 
plotą vos 6G 1.000 k et. kilo
metrų. ' Tokiu budu neiszty- 
rinėta liekasi tenai dar 
n es v i e t i szk a i daug.

Sziądyksztis szaltis polia- 
riszkujų szalių abelnai negali 
sulaikyti mėginimų dasigaCi- 
mo tenai, dėlto,’kad nežinia ko
kie mineraliszkiejie turtai te
nai stovi, dar niekeno neju
dinti, dėl priėjimo prie kurių 
nu szalezio galima apsiginti 
sziltais kailiniais, o antra, kli
matas ant žiamės yra atsimai
nantis.

-Tilluse atsitikimuse, kaip 
antai Siberijoje, jis isz vidu
ti niszkoj o virsta į szaltąjį; 
Afrikoje prieszingai jis buvo 
kitkart daug vidutiniszkesnis, 
nėg dabar. Tai parodo pas
kutiniai atradimai suakmenė
jusiu jų girių Tunise, A Meri
joje ir kit. vietose, priguliu- 
ežiose sziądien prie tropiszku- 
jų, nusvilintų saulės apygar
dų. Liekanos, tokių girių 
traukiasi placziu diržu per 
visą sziaurinę dalį Saliarosf iki 
paežiai Abisinijai; jos randasi 
taipgi ir pakraszcziuse upės 
Zambeze. Dėl to-gi nesi l iek a 
jokios abejonės, kad sziądyk
sztis karsztasis klini^tas Salia- 
ros buvo kitkart kupinai ge- 
radarirjgu kaip dėl gyvulinės, 
taip lygei ir dėl augalinės ka- 
ralysezių. Teisybė, iszmislas 
žmogaus sziądien neturi rube- 
žių ir LesseĮis jau vilioja pro
jektu užlieti visas žiamumas 
Salim os, paleidus ant jų dalį 
Tarpžiaminių marių vandens, 
per ką jos klimatas isz karsz- 
tai sausojo Turės vėlink pa-, 
virsti į drėgną,gėbsnų sutverti 
vėlink puikią žalisą.

Niekas negali eiti į laižy- 
bas, kad ir poliariszkase sza- 
lyse mes neužeisime ant tokio 
geologiszko perijodo istorijos

Vienybe
žiamės, kada ji per savo jau- 
nystą buvo ųesulygintinai vai
singesnė, negu dabar.

Primename skaitytojui, kad 
po pirmutinio mėginimo ang
lo Cook‘o 1773 m. pasiekti 
pietinį žiamgalį, kuris dava- 
žiavo tik iki 71 laipto ir buvo 
sulaikytas palei pietinį galą 
•Naujosios Zelandijos, jo vien* 
tautis Woodwille 1823m. pa
siekė. pasileidęs nu pietinės 
Amerikos, 78 laiptą ir nepati* 
ko ant kelio nei ledo, nei 
sausžiamio; bekrasztė atvira 
jure sulaikė jį nu tolymesnio 
plaukimo, Galiausiai 1841 m. 
J. Uoss atidengė ant 78 lai p. 
10 inin. krasztą Viktorijos 
kontinento, nu kur pasiliko 
iki paežiam žiamgaliui važift-1 
ti isz viso 1300 kilometrų, ką1 
galima būti atlikti geležinke-/ 
liti daugiausiai' į 24 adynas.

Aviete,
z\r ne kalno avietėlė buvau? > 
Ar ne kalne raudonoji buvau?
Ėmė manę, sukapojo,
Ir pundeliais išnešiojo. - 

Tokia dalis mano! 
Skaudi dalis mano!

Ar ne lauke avižėlė buvau?
Ar ne lauke garbiniutė buvau?
Ėmė manę nukapojo, 
Iri pėdus suraišiojo.

Tokia dalis mana! _ 
Skaudi dalis mano!

Ar ne lankoj Širdužėlė buvau?
Ar ne lankoj, žaliukėlė buvau?
Ėmė manę iKpupjovė
Ir i kupetą sukrovė.

Tokia dalis mano!
Skaudi dalis mano!

Ar ne kičine mergužėlė buvau?
Ar ne kieme numylėta buvau?

♦ Ėmė manę sužiedojo 
Ir jaunystą suteriojo.

Tokia dalis'muuo! •
Skaudi dalis mono! * 

Ar nereikėj prisigirdit man? 
Ar pamylėt1 patogesni man? 
Buvo upės tos išseko, 
B‘o berneliai - tu neteko.

Tokia dalis mano! 
Skaudi dalis mano!

K.
> f t g . . ‘l

Isz liemviszkD dirva Artoji
Baltimo/’ė' (kovesp. „Vieny

bės“). „Lietuvių Mokslo Drau

*!■

gyste“ laikė 31 d. liepos mėn 

|nivo per 100 žmonių; susirin 

kiršyti praneszimo kn. Bur 
bos isz Plvmoutho; apsilanki

Andziulaitis, ir P. Pasiackas 
isz Pittstono.

(lėtinis draugystės atidarė

smą dėl taip didelio skaitliaus 
suėjusiu j ų suteikė 
Pasiackui. Tąsi 
maž — daug taip:

„Neatvažiavau kaipo misi jbnorius, i irsisi 
bet geisdamas krūvelę draugystės 
padauginti. Reikia mums, mat- 
szviesos, (langiaus szviesos! 
goję XIX šzimtmeezio visi žmonės 
imasi i mokslą. Mokslas priguli į

Mokslą 
mokslas

kėjinu| ir gyvenime. Kas už 
yra mokintesni, tie mus paima, 
tiems tarnaujame, 
niėko'netrotvsime,

mės rią kalbą,koktu butu czion kalbėti 
ryję lyginai kaip ir apie begėdisžkus ra- 

nemir- szymus. Lietuviai, apsipaeziavu- 
szta. Lietuviszko 'mokslo seiliaus sicjie su lenkėmis prieszgy ninja lie-, 
nebuvo, ir dėlto pasiliko liet. įkalba 
prie žagrės ir prie baudos. Sziądien 
yra krutėjimas, lietuviszkas misly- 
jimas. Lietuvoje ir Prususe kruta
broliai musu, laikraszcziai eina. Mo- a ,
kintiejiė lietuviai riszasi į krūvą.
Reikia mums sutarties! ir sutikimo! 
Eikiame visi ranka į ranką, liesis- 
kirstykiame! Dabar ir musu kalba 
pamaiszyta, kožna parapija kalba sa
vaip. Musai yra I milijonai dusziu. 
Neprapidėme priė spaudimo per il
gus nįetus, nei neprapulsime. Tik
tai asabiszkas ’ priėkabes atmeskia- 
me! Musu paszaukimas yra risztiesi 
visiems į krūvą. Be susiriszimo, 
mės dirbame taipogi, alo musu geri 
darbai eina ant svetimo vardo. Ne- 
susiklausymas paeina nu neturėjimo 
mokslo. Paveikslą tam dūda lietu
viai Pittstono. t Ir poly tikos. reika- 
luse eikiame į krūvą, stokiamėsi u- 
kėsais! Nėvien mes dumi ėsamo .gy
vi, bet ir dvasė reikalauja peno ir 
darbo.“ -1

Potairi sznekėjo k n. Burba:
„Mės stengiamėsi sueiti į v ienybę. 

Nedarykiame skirtumo tarp savo 
broliu, vadydami ' vienus kaunisz- 
kiais, kitus dzūkais, treczius vėl ki
taip kaip. S. Daui^eiftrs dirbo dėl 
visu lietuviu prikėlimo isz miego; 
jis raszė tamsos gadynėje ir lūkėjo 
lietuviu pasikėlimo. Abelnai szią
dien yra judėjimas lietuvystės. Vil-

lietuviu, kurie.platina liet, kningas 
ir*' laikraszczius. Tarp studentu, 

si lietuvystė. „Varpas“ „Ūkinin
kas“, ,tSzviesa“ ir „Apžvalga“ -- 
iszeina kasztais kūpą. 'Pik gailu,

ėsT tintoja ir sėjikė lenaiszkos dvasės 
tarp lietuviu už tai ji yra žudyto
ja lietuvystės. Mat yra neprieteliai 

! ir tarp paežiu lietuviu. .Jei mės ka-
K 1 tulikai, tai kata.likystė yra lygi vi- 

soms (automs. Lietuvoje tautos isz-

minsi darą gerą katalikystei. Nėra 
czion, Amerikoje, tokio judėjimo, 

< kaip Lietuvėje, kur musą broliai sel- 
J pia po botagu maskoliaus

ir czion lietuvystė iriasi i
Vienok 

ateitę ir 
Musu tautiszkas judėjimas 

Jei 
mat, iszdygo Serbija, Bulgarija ir .kitos 

Pabai- valstijos, kodėl-gi
fskiriasi jau nii 

\’iąn^/He“ stengiasi mokslą 
j“-gi yra nepriete- platinti.

I *•

viszka. Pagal mane, vaikai tokiose 
szeimynose kuri eiti pagal tėvą, o 
tarp musu viengem-ziu yra kitaip.
Lietuviai neretai gėdisi psavo kalbos. 
Mdkėkiame visokias kalbas, bet ne- 
apleiskiame savosios! Rėikia mums
apszvietimo. Mokslas parodo, kas 
reikalingas, o kas būna ižeidinjras. v 

X

- Kokie yra musą įrankiai dėl 
apszvietimo? I ždėkiam szv entdieni- 
ni susirinkimą dėl skaitymo tferu 
liet, laikraszcziu, iren<fkiame szvent- 
dieninę mokslainę dėl skaitymo ir 
raszymo! Penėkianie czion dvasę 
lietuviszką! Ir tautiszko susivieny- 
jimo reikia; per v isus kožnam tegul 
būna nauda! Susivienyjimas gelbė
tu uždėti bažnycziiis, mokslainos, 
palaikyti laikraszczius. Latviai turi 
susi v ienyjimą, jie susiklauso, yra 
apsiszviėtę, dūda piningfszką pagel- 
bą dėl m>4<slan einanezios jaunu- 
menės. Per pliovones lietuviai atsi
traukia ir nii gerą užmanymu. Su- 
praskiame, kas geras, ka's blogas!

i Prisikėlimas liefuvystės priguli nu 
j musii pacziiį, jeigu imsimėsi į mok- 
, slą. Kas Lenkija pakėlė ir ‘ iszmo- 
kino? Ar ne musu Kraszauekas, 
Senkevyczius, Mickovyezius ir dau
gybė kitu lietuviu? Jeigu mės savo 
pajiegas dėl savęs vartosime, tai 
Lietuva prisikels veikiai, veiklaus 
už Lenkiją. Kokią mės gauname

niuje yra nemokaneziu lietuviszkai padėkavonę iiii lenku? Plymoutho



Lietuvniku
numirėlius isz kaplį atkasinėja! Vi
sur lietuvius dero-ia! Visur isz lie
tuviu kiszenės naudą traukia! Len-J 
kai tai peilis po gerklės dėl papjo- 
viino niiisii.,.. Atsižadėkiame len- U
kystės, laikykiamėsi lietuvystės. 
Lietuvis I)ynęvyezius uždėjo jiems 
pirmą laikraszti’Amerikoje, lietuvis 
taip-gi sutvėrė jiems ,,Z\viązek Na- 
rodowy“ tai gana ir ezion dėl 
lenku ėsamė dirbę. Jau lietiniai v L
dariusi savi, turime savo rasztininku 
gana it tokiu, kuriė. at virto isz len 
kystės. Bus mums saldu numirti 
su teisingais jieszkiniais. Turime 
padaryti susivienyjimą, su kuriumi 
gelbėkime ir tėvynę prikelti. Ar 
mums negėda atsilikti nu kitu? Ne- 

.**1 M
sidukiame vadžioti už nosies bile 
kokiems laidokams!“

Botam Szliupas‘‘kalbėjo a- 
pie apszvietimą. P i lipiausi a i 
nurodė naudingumą mokslo 
dėl uktvėrių ir darbininkų pti 
biHkuse. Botam trumpai ap-
sakė metodas apsųsz\ ietimo’ dono paroda. Ant galo dora,-- 
pas žydus, graikus (Sparte- szvelnus jausmai, skonis gro-
nus ir Atėnėmis), rymėnus. žio labiausiai isztobulinami 
Nurodė ant mokslaiuių Karo- yra per dailas (muziką, būda 
lo Didžiojo, labiausiai ant jo volių, moliavonę, poeziją ir tt.),

^schola platina, isz kurios isz- 
' dy go Universitetas Paryžiaus.
Apipasakojo užsidėjimą kitų. 
Universitetų Europoje, (Bolog- 
nos, Oxfordo, Pragos) ir . įs
teigi nų zokoninkiszkų mokslai • 
liių. Nurodė taip-gi, užėjimą 
Reformacijos ir kiek toji pri 
sjdėjo prie apszvietos pask.'i- 
dimo tarp žmonių. Polam 
perėjo trumpai istoriją' Ame
rikos mokslaiuių ir iszgiildė. 
dėlkę jų diduma randasi po 
kontrole presbiterijonų, pu
ritonų, kvėkerių, ir kaip pas
kutiniame laike ėmė platintie-

• si vyriausybinės mokslainė< 
Botam pakilo klausimas, koks 
turi Imti tautiszkas apszvieti- 
inas? A pszvietimas, anot kalbė 
tojo, turi eiti pagal reikalus 
gyvenimo, o tie yra keleropi. 
Pirmą vietą užima <1
eo ihu ik‘*f //ma*, kurs įvyksta 
mokinantiesi kalbos, matoma 
tikos, gamtos mokslų (kiliau
siai kemijos, geologijos, phy- 
zijologijos), mokslų apie svei
katos užlaikymą. Antroje sie
loje stoviu reikalai polytikisz-

kai (j i/ renimo.
Czion reikia tirti istoriją, su
prasti paėjimą sziądyksztės 
valstijos, stonų, kapitalistisz- 
kos sistemos, ir tėmyti, kokrų 
atmainų reikia, idant įszvengti 
draugijiszkų ydų, neteisingu
mo, vargo. Taip-gi stambią 
vietą ezion įima mokslas po- 

įlytikiszkos ekonomijos. Prieg 
j tani reikia prit/afarojinK) tnit 
pramonė*. Czion netiek kal
ba ėjo apie professijas (dakta- 
i ų, juristų, mokintojų etc.), 

.kiek apie iszdarbystą, preky- 
įbą. Nurodytas buvo reika
lingumas prainoniszkų mok- 

i šiaudų, kurios nu 18<»6 m.
randasi Anglijoje ir tapė įves
tos kitosna žiamėsna. Ir drau- i
gystės pramoniszkos tobulina 

j žmogų, kaip ir parodos, ka
irios prasidėjo 1851 m. su Lon

kaip parodo pereituvė tautų. 
Žodžiu sakant darbininkai tu
ri pastoti’drauge artistais," jei
gu norime įgyti tokius piji- 
U ii

kius tvarinius, kokius paliko 
.mums Graikija, Viduramžiai 
ir tt. Ir istorija įkvepi viltį 
lietuviams, nėsa matome, jog 
tikras apsiszvietimas tik ne nu 
seniai ėmė tarp'žmonių platin
ti esi, tai gi nėra n Ugandos jog 
4nės kitų nepavysime, jeigu 
tik ant mokslo busime palin
kę.

J. Olevyczia dėklainavojo 
polam ,,Skausmų Aidą“ Vana
gėlio, kuri daina randasi Ali- 
szroje, 1885 m.

J. Andziulaitis trumpai už
minė svarinimą „L. M. Drau
gystės“ gyvenime lietuvių.

Polam .Joanna Želvienę 
gražiai dėkliamavojo „Lietu- 
\ ystę“ Lakūno, už ką nu’suąi- 
rinkusių užsipelnė gausų ran
kų plojimą.

S- Vencius sznekėjo apiė 
sunkią praeitų ir vargus musų 
jaunos draugystės. Parodė, 
kaip tamsumai apszaukė mus

nihilistais, apdengė keiksmais 
žodiszkais ir rasztiszkais (cp. 
„Saulę“). Nekuriu net nesi- 
gėdyjo praszyti policijos, i- 
dant toji iszvaikytu susirinku 
mus draugystės; tok is .vienas! 
geradėjas n ii svetimų žmoniiy 
net muszti gavo. . . . Skund/- 
kn. Dntkevycziui, kurs buv<\ 
pats užpraszomas į suėjimus 
ateiti, ir „abivaleliai“ net pei
liais grėsė. Dabar už tai, sa
kė kalbėtojas, reik tokias 
bjaurybes numazgoti nu sąži
nės tumi, kad prasižengėliai 
piningiszkai paremtu draugys
tę. Ant galo dėklainavojo 
d-ro Sauerveino dainelę „Pri
sikeik“! ' •

Botam tapė žengta atlikti 
draugystės bėgancziusius rei
kalus. Praheszta tapė, jog p. 
Szernas davė atraszą priėmęs 
$15.oo dėl spaudos žodyno kn. 
Miežinio ir isztarė padėkavo 
nę draugystei už pagėlbą. — 
V. Rutkariškas isz Ansonia, 
Conn., prisiuntė tokią groma- 
ta: v

,.l. L. M. Draugystę. Negalėda
mas pats pas jus atvykti, idant pasi
kalbėti apie abeluai sunku padė
jimą musu raszliavos dalykuse, pri- 
siuncziu jums nors broliszką pasvei
kinimą, velydamas, kurni naudin
giausiai darbutiesi ant tėvyniszkos 
dirvos. Skauda yra pamislyjus, kad 
Amerikojeyra rokujama apie loo,- 
ooo lietuviu, o neatsiranda nei vie- 
mis ant tukstane.rio, norintis szelpti 
nupulusius reikalus musu brangios 
tėvynės. Jeigu taip toliaus eisis su 
musu broliais, tai dar negreitai su
lauksime, gadynės, kada galėsime 
isztarti: Lietuva jau linksmini gy
vu ja! Sziii žygiu prisiuneziu $2.oo 
velydamas puikiausios ateitės musu 
tautai ir tėvynei, ką galėsime pasiek
ti tik per apszvietimą ir rūpestingu
mą apie pagaminimą moksliszkų 
kningų; tariu: Tegyvitja tarp musu 
brolystė! Tegyvuja lietuvystė! \ . 
Rutkauskas.“

Sąnariai tą dieną užmokė 
jo $15.oo, už įėjimą tapė su
rinkta $9.20. 'įaip tai drau
gystės reikalai pasibaigė. Bet 
neprieteliai draugystės ezion 
taiįi-gi tūnojo; tarp jų savo 
ragus iszkiszo du broliu Bieliu, 
kurių vienas neseniai dar tei-

i 
sintiesi sude turėjo už begė- 
diszką pasielgimą, taip-gi kup
rotasis And. SkladauckaK, 
veidmainingasis Dudonis ir 
dar vienas mulkis, kurio pra
vardę pamirszome, kadą-gi 
tie poną’i nieko daugiaus ne
žinojo ką pasakyti, kaip tik 
keiksmus (prie kurių mat yra 
prato karoziamose), tai gavo 
per snukį nu sumanių vyrų, 
kurie į draugystę nepriguli. 
Taip gi Kn. Burba, P. Pa- 
siackas ir dar kiti nesigailėjo 
žodžio dėl užgėdinimo neprau
staburnių papaikėlių.

/.. J/, /b'-c’.s- I t/bė.

Xh<įn(in<l<mli (koresp. „Vie
nybės“). Man atsitiko vieną 
gražų iszmokesties vakarą į- 
lėkti pe:; atdarą langą į vieną 
saliuną ir atsitūpti ant kraszto 
stęvinezios ton szėpos. Giliu- 
kis mano, jog nieks manęs 
nepasergėjo, nės jau bueziau 
savo pi linksmas palydėjęs, 
Kaip spręsti buvo galima isz 
įnirszimo ten susirinkusiųjų 
dvikojų gyvulėlių. Mat man 
navatna pasirodė žiūrint į tus 
taip vadinamus „prakilnes
nius sutvėrimus,“ kurie, kaip, 
asz patėmyjau, daug žiamiaus 
stovi už musų, veislę — pauk- 
szczių, o gal dar ir ant kiek 
laiptų už tus kurie vaikszczio- 
ja net ant keturių kojų. Tei- 
syke, ji<* y>’n daug margesni 
už visokius kitus gyvius; jų 
ruRri susideda jsz didelės 
daugybės dažų, ir paženklinti 
ežia ir ežia navatniais žibu- 
ežiais. Bet jeigu nuplesztum 
jų tus rūbus su žibueziais; 
kas-gi liktu? Gy\uliszkumas 
visame savo plikume! Gėda 
tav, žmogau, ir szimtą syk gė
da tav, aviniuke Lenarkevy- 
ęziau, kuris tik' kirpti sa\o 
avių \ linas teįstengi, o jų vi- 
siszkai nesirupini pakreipti 
ant tiesesnio kelio doros, ku
rios jau bene tik žengė ant 
paskutinio laipsnio sodomisz- 
kų paleistuvysczių!

Tupiu sav tykiai už briau
nos szėpos ir temyju isztiesęs



Vienybe

kaklų, kas nuaidės toliau s. 
Ant stalo stovi pustusztis išz- 
bonas alaus ir tori ei ka pri- 
paikinto sūrio; man butu ma-- 7 v

lomi koįrį trupinį sulesti, bet 
tik nū riksmo po aslų strapi- 
nėjancziujų ima drebulys ma
no kūnelį. Sztai tojaus, su 
trenksimi busi vertė nu vir-

skriausdami būrį tujų nekal
tų avinėlių. :

— Shenandoah (k ores p

ir tųjį lenkai tariasi czion pa
laikyti, norint visi jie pripa
žįsta, kad lenkiszka parapija 
czion negalės jokiu bud u isz- 
silaikyti.

Lietuviai tumi tarpu be

visiszkai kitokios lyties (ku
rios tik ant to vakaro buvo pa
samdytos, žinomų delei „bu- 
sines“) ir paskui jas kaimenė 
(anot Baazkausko) „puikių“ 
ponaiezių, kurie visa ta ruja 
dūrė lauk per užpakalines du
ris. Veikiai vėl turn paežiu 
par ėd k u grįžo ir bildėjo ant 
virszaus. Tumi tarpu vienas 
su rusvoka barzda prisiartino 
prie stalo ir, kilstelėjęs stovin
tį ant stalo iszbonų, pakratė ir 
suriko: „Iszbonas tuszczias. 
Szian kitų.“ Tojaus pasirodė 
stora riebi moteriszkė su 
skliudinu putojaneziu iszbo- 
nu alaus vienoje . rankoje, , o 
kitoje su suriu ir, - paraikiusi 
sūrį, grįždama pasakė: „Lin- 
kjsminkitėsi vaikai, tai jus 
dienos.“ Viską, kų ten regė
jau, nenorėkite žmonės lietu
viai (langiaus manęs klausti, 
nės ir musų, paukszczių,

o , 
truboezių piknikas dar irau- ginezų, be piktumų, sųtaikmin* 
tru atveju 2 d. sz. m. atnau-'gaj elgdamiesi, kūne baigiu 
jin tas tapė, Matant pirmu- jau savo bažnyęzios statymų, 
tinio nekalti lietuvėliai labai į 
dailiai apsiėjo. Jeigu ten var- i 
tojosi peiliai ir * 
trk dėlto, 
yra ne vien „puikus“, 
smarkus vyrai.
Naujunas isz netycziiį gavo su^ 
akmeniu i virszgalvį, I v v ' j. d

akmens, tai. — Scranton‘o Vyskupas pa- 
kad musų'lietuviai i skyrė 24 d. sz. m. dėl pasz- 

bet ir ventinimo kampinio akmens 
Jaunasis . lietuviszkosios bažnyczios Ply

mouth‘e. Užpraszau dėltogi 
kuris, visus brolius, o įpaeziai lietu- 

viszkųsias draugystes, isz visur' 
ant tosios iszkilmės pribūti, t 

JCunu A. B ariat.
rė dar kartinų ant virszugal- 
vio.

Tokios tai tokelės toje mu
sų „sostapilėje“ dedasi. Dar
bams pasitaisius gertynės su 
musztynėmis po karcziamas> 
o pas p. Szlubį „business“ įs
tojo į savo tikrųjų vagų. Ir 
dar tūli broliai mislyja, kad 
czion ]<;is gero tarp lietuvių 
galėtu atsirasti. .. 7’.

Ant pareikalavimo siuncziaine aut 
pažiūros vieną numerį „Vienybės” 
dykai. Kaszant į rėdystę su reikalu, 
reikia pridėti už du centu markę dėl 
atsakymo. I'žmokėjusiejie, o nepa- 
kvitavotiejie abonentai tegul atsi- 
szaukia.

ir paeina isz Bartininkų val- 
seziaus Oszkabalių sodžiaus 
Vilkaviszkio pav. Jei kas ži
notu, praszau (luti man žinių 
po adresu: Peter Budowicz, 
3365 Laurel st. Chicago Ill.

Ant pardavimo randasi Sa- 
liūnas, arti Public S(piare‘o 
138 E. Market st. Wilkes* 
Bųrre‘je, Pa., isz priežasties va- 
žiavymo valdytojaus į Europų. 
Gera proga. Kreipti esi pas 
John Thomas.

truksta žodžių, ar gal kad ir; 
jūs rastum, tai dar ir „Saulė“ 
sziųdien gėdytusi jūs vartoti. 
Niekur gal taip smarkiai nesi- 
plėtoja prostitucija tarp lie- 
tuvių*kai|K toje „sostapilėje“ 
lietuvių. Lenarkevyczius la
bai aiszkiai apie tai žino, bet 
ar tyli, lyg užkeiktas, ar gal 
dar neiszmoko . nieko kito, 
kaip tik apie piningus aniems 

Jeigu (lievotes- 
nepasirupins ežia 
lietuvį kuningų, 
lenkiszkas „Ja- 

nugrainzdins jūs
į < amžinų bedūgnę, 

nors tai suprantame, kad la 
bai yra sunku, nes visi ežia 
pilvūzai lipdo lietuvius dėlei 
savo „business‘u“ prie lenkų, 
medegiszkai ir doriszkai

n i lietuviai

tai isz tikro 
gain antis 
veikiai

ris czion buvo pirma kuningu 
ir kurį vyskupas pavarė nu 
kuningystės už visokius nepa
dorius darbus, atsirado usūtas 
Plymoutlie ir apskundė Jen-, 
kiszkųjų parapijų už $5:817. 
Tų krūvų piningų jis reika
lauja. už'tris metus algos ir 
pavogimų nū jo drapanų, daig- 
tų ir piningų. Nežino, ar jam 
pasiseks kų (langiaus gauti 
czionai, bet lenkiszkoji para
pija vis turės daug klapato 
su j’ūmi. Prie savo mažumo 
toji parapija serga didžiausia 
anarchija, o dabarėsantis kun. 
Szimanowski savo .pasielgi
mais nesutikimus tarp lenkų 
dar dauginus didina.' Tarp 
savęs lenkai dabar riejasi isz- 
sivilkę.
t. v. „
kuningo, 
isz Maskolijos, 
sznairūja, nors diduma isz jų 
jo pusę laiko.
bar k įmingąs isz Poznanians,

a

Pajieszkojimai.
— A good girl to do ge

neral housework. Inquire at James 
B. Brennan‘s Hotel, Main st., fly
mouth. Good wages paid.

Reikalauju geros mergos dėl 
namu darbo. Dasižinoti James B.* y
Brennan‘o Hoteliuje, Main ulyczia, 
Plymouth. Gera alga bus mokama.

Pradžioje szio Liepos mėne
sio atvažiavo į Amerikų Elz
bieta Barzdžiųkė isz Kauno 
rėd. Paneviežio pav. Ligninus 
parapijos kaimo Rubaiczių ir 
kelyje pragaiszino adresų prie 
savo giminaiczso Vincento 
Vaiczekauskio isz to paties 
kaimo. Adresas jo buvo į 
Baltimorę; jei kas jį žino, 
praszom atsiųsti jo adresų, 
ba jisai pats ir tikietų nės 
mu

Apgarsinimas prenu
meratos ižodyno Ku
ningo Mykolo Mie

žinio.
Daugelis atsiunčia į Tilžės kningi- 

pyeias užjdaušymuy, ar negalėtu 
gauti lietuvišką žodyną, ale kningi* 
ninkai priversti yra atsakyti, nės Kur 
šaičio žodyno kupcystoje 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 dilti kuštą. Dabar ke
li lietuviai sustatė komitetą dėl vei
kesnio iszdavimo to veikalo su pagel- 
ba prenumėratos.

Taigi šitumi apgarsinimu užpra
šote mylėtojus lingvistikos abelnai 
ir mylėtojus lietuviškos kalbos įpa- 
čiai, prisidėti su savo piningais prie 
šito didei svarbaus dėl lietuviu, lat- 
tin lenku, ir maskolių darbo, nės žo
dynas išeis keturiose kalbose: lietu
viškoje, latviškoje, lenkiškoje ir ma
skoliškoje.
' ,• ‘ OŽodynas dėl užsirašančiu iš augš- 
to kaštus 2 rubliu arba 5 markiusA)

Į ‘ ;
perkant po išėjimui atsieis 3 rubliai.

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

Šaunius p. Ncukircli Rokaiteu Ost- 
preussen Germany.

Sykiu su piningais prašom siųsti ži
nią i rėdyštę „Varpo“ arba „Svie-

K1, -

ar
ės-

Poznaniecziai, arba 
pirkos“, nekenczia szito 

kaipo paeinanczio 
mozūrai-gi ir

Atsirado da-

vargingai.
E1 zbi eta Baržd >. i u ke 

3 K el ley str.

Pajieszkau savo brolio 
zo Budavycziaus, kuris devy
ni metai Amerikoje gyvena

Jū-

s<ps“ dėl kontrolės.
, Žodynas turės apie 350 puslapiui 

in 8-vo smulkaus rašto

Iszdavejai: • z S žema s.

MILAUCKO KRŪMAS val
gomu tavom ir visokiu naminiu dai
ktu randasi ant

No IOS Center st. Shenandoah,,
V
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DIEVAITIS
Apysaka, pagirta ant konkurso „Kurj er 

Warszawski‘o“, i
Radzevį/czhit^.

\ ■ . ' ■ (T0»a)

tr — Asz jo negrynų-piningų žinoti nenoriu! Tegul man’ 
atiduoda, ką prisisavino ir eina sau po velnių! Asz jį iszmo- 
kįsiu teisybės! )t

-ų Gal ir manę? — įsikiszo Ragys.
— Jus priguli taipgi pamokinti traktavoti ruscziausyustų 

dalyką. Kvaili juokai visai czion ne ant vietos.
— Ir kvaili gąsdinimai taipogi?
—Pažiūrėsim, kuomi toji atkaklybė ir suktybės jūsų už

sibaigs?
— Pažiūrėsim, o tuomi tarpu justi saldžią kalbą reikia 

užraukti, snarglau! — pakėlė balsą, Rimkus, pakildamas nuo 
suolo.

Ant tokio ženklo ir balso keturkojė kariauna stojo gata
va į muszį. Szunias szoko, labai baisingai skalydami. Se
nis paėmė kucinį ir atsistojo prie viirtų.

— Grįžk namon, snarglau! Czion szit.oje sodyboje nėra 
vietos dėl valkijozų! O liežuvį valdyk, nės gali labai aprau
doti I Marsz!. . t

Vytautas nuo savo arklo pakersztingai pažiurėjo ant ko- 
liekos, kanczių d’rucziai sugniaužė delne ir grąuždamas iki 
kraujų pabalusias lupas, mėtė keiksmus.

Ragys priėjo prie durelų, atidarė jas; szunias žiurėjo 
jam į akis.

—- Marsz! — isztarė kolieka.
Szunias, tarytum ant ženklo, szoko prieszais. Du puolė 

prie szriervių arklo, du prie kojų ir pilvo. Vienas isz nety- 
eziu įsikabino į czebatą ponaiczio. Pakilo pekliszkas kliksmas 
Arklys pradėjo prunkszti, spardytiesi, mėtytiesi, kaip lydeka. 
Kanezius Vytauto, vietoje ką nuvaikyti szunis, pykino arklį, 
kuris, iszėįęs isz savęs, galausiai szoko į ulyczią. l'ž valan
dėlės vienas szuva atneszė prie Ragio kojų supurvįta kepurę, 
kitas pristatė suplėszįtas pirsztinaites, dukitu szlu- 
buodamu ir urkszdamu graudingai sugrįžo, paskutinis vienok 
su didžiausiu laimikiu atsirado - neszė iszdydžiai baisingą 
priesz valandą kanczių.5* No nelaimingojo jojiku pasiliko 
debesys dulkiu J

Szunias, didei nusidyvyję, slankiojo apie poną ir laižė j am 
rankas. Negalėjo suprasti, dėlko po ristynių su tokiu stam
biu žyėriu, negavo jokių dovanų. Ragys goruodamas piktu
mu, nežiūrėjo nevat ant savo numylėtinių.

Pakajus tyla bėgo isz sodybos. Pasiliko nepaprastai 
priklus įspudys, prisidėjo dar nuoszalinė klauja.

Vainotų bernukas iszkiszo galvą isz už tvorio ir pasakė 
baimingu balsu.

— Gaspad irius praszo poną Morkų.
/ — Nėra namie - subumbėjo Ragys.

— Oi, kastgi dabar bus?— -sudejavo vaikinas — jis 
turbut greitai mirs!

— Vainotas! Ko jam ten reikia?

— Dievas žino! Atsigulė labai griesznai szneka. Regisi 
priesz savo galą!

— Pasakyk, kaip tik Czertvanas pareis, tai jį tuojaus 
atsiųsiu. Bernukas atsitraukė, bet naujiena toji labai šute- 
riojo senį: Ko gi gali reikalauti tetėnas nuo isžvyto kadais 
broluno? Gal ant tikrųjų mirszta?... .

Neilgai mislyjo atvangiai kolieka. Lemta buvo Morkaus 
sodybai tapti tąją dieną vieta netikėtinu įaujieiių.

.... Vartelai sugirgždėjo, ant kiemo užėjo nejaunas sodietis, 
susimiltavęs, staczios pastovus, nežiūrint ant metų, iszduodan- 
ežios žalnierystę.

Per tris žingsnius nuo Regio sustojo su visomis iszgalė- • 
mis kareiviszkojo muštro ir tylėjo. *

— Kas ten girdėti, drauge Jukneli ? — praszneko bū
vėtus Icaprolas, sukinėdamas tisus.

— Su raportu nuo malūno atėjau. Sziąnakt vanduo 
n u neszė ratą. •

— O kur tu buvai, kad nepasergėjai! Miegojai?
— Miegojau. Ponaitis man paskyrė tris adymas dėl atil

sio. Kuomet pakilau, jau nebuvo rato. Iszėjau jieszkoti, 
ir suradau jį po Gryniszkiais. Sodiecziai pagavo jį. Reika
lai! j a iszpirkimo.

— Tai dabar komedija! Tokis ratas! Porą szimtų rublų 
vertas! O kiek sykių sakiau tau, Jukneli: malum*, kaip gin- 
tuvėje, Dubysa visados apie szelmystaš mislyja. Pasalus tai 
neprietelius! Na, ir turi dabar!

— Taip, ale tas užinas ir trenksmas taip užoszia žmogų, 
jogei miegi, kąip užmdsztas. Sodiecziai reikalauja trisde- 
szimts rublių! Bucziau savais iszmokėjęs, ale iszsiuncziau a- 
liukui į iszkalą, dėlto atėjau pas ponaitį dėl pagelbos.

—- Kur (langiaus, kad ne pas ponaitį! Jis jau tik ant to 
ant svieto užgimė! Ha, kožnas nori guzą nuo galvos jam ati
duoti. Dar iszlojA. paskui dėl padėkos! Grįžk namon seni, 
nės tau Dubysa Viską nunesz., Ponaitį ryto anksti atsiųsiu.

Czion Ragys, kaip vyriausias vaidelotas didelio dievo, 
maloningai ir iszdydžiai mostelėjo galva ir iszsitiesė ant savo 
suolo.

-- Stebuklinga motyna — isztarė su įkvėpimu, kuomet 
vartei ai jau užpakalyje *Juknelo užsidarė — dėkavojų tau 
dar sykį, kad nors tą medelį turiu už savą ant svieto. — Pa- 
lingavo galvą ir pertraukė monologą niuniavymu:

Kas graszių neturi, tas tik yr laimingas
Naktį tur‘be vargo, ir dieną džiaugsmingas!
— Morkutis mano juk szį-tą turi, ir kas jam isz to! Bė

ga, bėga nuo to ažero, tarytum į puotą kokią! O taip, bus 
jam puota! Vytautas, Vainotas, Juknelis sii ratu! Antifonas! 
Dar pakol pareis, keli atsiras. Sztai tau ir dvarponystė! O, 
mano tu medeli — su tavim neturiu asz klapatų!

Nusiszypsojo senelis ir paglostė meilai savo medinę ko
ją ir staigu ausį pastatė.

— O taip, grįžta Anė su musėmis savo. Sveika drūta! 
Gausiu buczkių nepraszęs! Tai tau įsimylėjimas!

Trinkėsis artinosi, Ragys atsistojo mitriai ir nubėgo į 
butą. Per langą iszkiszo galvą ir parlamentavojo:

--- O ką? Pasisekė?
— O kaip ne, geradėjau, žinoma! Kaip tik Grėnys pa- 

rakino, iszlėkė nabagėlius. Padaviau joms szakelę szermuk- 
sznio, tuojaus sutūpė. Karalienė nutūpė man ant rankos
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sztai — turiu ją ęzion, klėtkelėje!
— Dėkavoju, dėkavoju, nežingeidus esmi! Kraustykite 

jas nuo kiemo! U, kiek jų laksto! Net manę sziurpulai ima!
.— Ar negėda senam kareiviui bėgti nuo silpnos bitu-O 0*1

tės? — atsiliepė svetimas balsas isz prieszingo szono, nuo 
pievų. v - ’ >

— Ar negėda jums/merginos žolę man mindžioti? Oi ap
tūpsiu, aptūpsiu! atsakė — nesusi tarszęs,- atsigrįždamas su 
linksmi u veidu.

Ant kiemo, palei daržo tvorą stovėjo, dvi mer
gini: Julė Nerpąlytė ir Onutė Czertvaniutė. T

Mdilė juodvibjų tarpe prasidėjo nuo pat kūdikystės. Ju
lė su sa*vo blaiviu,įgyvu pobūdžiu paprastai turėjo pirmystę. 
Metas sunkios prolės ir draugavymosi dar drucziaus suvaržė 
tą meilę. Susilygino procia, isztrivonia, papildinėjo viena 
antrąją. r

Ant pažiūros nepaveidzios buvo, jeib tik parėduose. 
Viena raudona, mitri, szneki, visados linksmi, su žėrinčiomis 
akimis ir atsikeicziancziu kas valanda veidu, buvo įkunyjimu 
darbo ir praktikos; antroji iszbliszkusi, tyli, amžinai užsi- 
mislyjusi, amžinai nžsiniaukusi, buvo paveikslu mislies ty-
klos, gilos ir didelės.. .... i, . .Priežodžio iszmindziotos pievos, iszgąstis ir' susigėdyji- 
mas szvysterėjo akysę Onutės. Nebuvo papratusi prie juo- 
kavonių, kožnas žodis buvo dėt jos szventaje tiesa. Julė su
kratė galvą ir atsiliepė luošai.

— Tamsta nugrobk pieiųenius bandos, kurią mudvi tik- 
ką iszvarėme isz pievos. Mudviem už tą darbą priguli dė- 
kingystė!

Anė ant tų pėdų suprato baimę Onutės, skubinai dėlto 
nubėgo su pagetba, pakorusi pavergtą spieczių ant vysznios.

— Neklausykite, mergaitės. Geradėjas juokavoja! Ei
nam pas mus! O kokią tu žolelę, Onute, turi rankoje? Gal ką 
gydanczią?

— Cinoglossum, teta. Yra labai placziai vartotina! -— 
atsakė mergina, szirdingai bucziuodama senės kietąją ranką.

— Gal nuo reumatizmo?. . užsznekino Ragys, prisiar
tindamas.

— O ne. Prie reumatizmo mikstūros nieko negelbti.O 
Reikalingas geras oras, mislyju — nedrąsiai ir labai tykiai 
isztarė.

— Nedaryk dijagnozos, Onut! Palauk keturių metų! — 
nusijuokė Julė ir, kreipdamasi prie uktvėrių, pridūrė:

— Pono Morkaus nėra namieje?
— Ką? Ir tamsta jo reikalauji! — suszu^o Ragys.
— Žinoma ir dar labai. Dėdė jo reikalauja kokioje ten 

provoje dėlei bažnytinės žiamės, kurią žydas — randavotojas 
nori nuo jo atimti. Praszb labai gražiai jį į kleboniją. •

Kas jį nepraszo... Ale jo nėra. Vilaikuose jau vi
są nedėlę sėdi — gal sziądien parsiras.

Onutė susimaiszė truputį ir po valandėlės tarė patykai.
— Ir asz norėčiau jį pamatyti. Ten, namieje. . .
— Žinau, žinau — pertraukė Ragys — turėjau sziądien 

garbę sznekėti su jūsų meilinguoju dvarponiu. Na, pauk- 
aztukas!..

— Jaunysta, geradėjau, neiszmintis! — teisino, kaip pra
tusi buvo, senutė. )

Merginos atsisėdo ant suolelo po langu. Julė 

padėjo isz rankų atsinesztą kningą, Onutė puoksztę žolynų 
nusiėmė skrybėles ir pradėjo susipažindinti su manažerija 
Ragio. .

Anė bėginėjo į namus ir isz namų, regimai labai sukta- 
patinta.

— Mano dukrelės, kuomi jus pavytosiu? isztarė galan- 
šiai labai rūpestingai.

Pirma nėg spėjo juodvi pasidėkavoti, sugirgždėjo varto
tai ir gražioji pati’ Gralaus įėjo į kiemą. ‘Balta skepetą pri
dengusi buvo jos auksuotus plaukus, saulė nudeginusi buvo 
truputį burną. V ienoje rankoje turėjo diktą gurbą, lapais 
pridengtą.

— Labą dieną. Atnesziau ponei Anei žiamuogių isz go
jaus! . '

— Dėkavoju, martele, dėkavoju! Ale nepritinka atimti 
uogas! Rinkti sunku! Gal rinkote dėt vyro?

— Tai tav! Lyg jis apie ką • gerą supransta! — atsakė 
gražioj i motoriszk ė.

Ragis primerkė akis ir užsuki nėjo uselus.
— Isztikro? Gero nepažįsta! Žinau! Svogūnas! Negerai 

Lukosziene, kad tąip. Be skonio žmogus, tai jau visai fe!
Moteriszkė nusijuokė gardžiai ir, pastacziusi gurbą ant 

suolo, pridūrė:
— Keno miszkas, to ir uogos. Rinkau su pasimėgimu; 

nės bute taip nuobodu, jogei irszuva neiszbus.
—- Vainotas girdėjau mirszta! - - pertraukė Ragys.

’ Mortos vęidas akimirkoje persikeitė. Isz juokianezio- 
sios pastojo rusti ir žiauri. Mostelėjo ranka.

,— Tegul sav mirszta! — isztarė per dantis.
— Morkų sziądien szaukė — subumbėjo kolieka.
— Jau szaukė? Paiųėgino ponauti tuszcziuose kampuo

se!
Na, pamatys, ar taip lengvu partraukti, kaip iszvaryti! 

Morkus tikrai nenuėjo? (
— Nenuėjo, nės namiejė nebuvo. Vienok jeigu butu 

buvęs, tai nebūtu atsisakęs nuo ligonio. Ir^jnms, Lukosziene, 
pritinka ten dirsterėti. . .

— Kad ir mirtų, tai neeisiu! Kaip szunis. iszvijo Mor
kų ir manę! Tegul szuva jį dabar prižiuro.

Sužėrėjo jos akys, veidai. Moteriszkė tapė nepažįtina. 
Ragys pažiurėjo, pakraipė gaivą ir jau tylėjo.

— Man nuduoda, kad ir Morkus neeis — kalbėjo to
laus ot, jeigu szauktu Lukoszių, tai kas kitą! Tam visados 
rodosi, kad jis už griekus viso svieto turi kentėti! Asz ne to
kia! ’ .

Ant laimės Anė negirdėjo tosio^ sznekos, n'ės nebūtu 
drįsusi priimti uogų nuo tokios pikeziurnos. Senė, apsiruo- 
sziisi apie butą, paėmė gurbą ir prapuolė su juomi viduje. 
Pasirodė jau po szito karszcziavimo su tuszcziu gurbu ir szir- 
dingu padėkavojimu pertraukė nemielą regyklą.

— Nėr,už ką — nusiszypsojo paprastai Morta, ale asz 
szneku, o nesakau svarbiausio dalyko. Ten pas Dievaitį su
tikau ponus isž Pasvitės. Luotu persiyrė. Pati pone labai 
daili ir puikiai pasirėdžiusį, o ponas, turi būti jos vyras, tai 
tokis negražus, jogei baimė! ■

I i
(Dar neviskas.)
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ant

ant

IV.) W. Water Str

mano

oo

izimieriu
15 <t 
10 et 
kara- 
40 < ( 
50 et, 
10 et. 
žydo 

$1,00. 
$1 ,<>0.

pujkiu 
75 et. 
$1,00.

05 et
$1,50 et

75 et

.............■ ............

//elejziri. O
Jersey City
Cl! ICAGO, I 1,1

Už *2000.
3000 akru. Seniejie 

vęti toje Amerikiszk< je Lenkijo- 
kur dėl tukstaneziu dar yra. žiamės.

Rutkautskas isz Connecticut apipirko 500 akru I d. 1 -iepos.

HOT ZLeirxok -°- 
Milwaukee, Wis.

1L) Szm lesa Die wo ,, ,,
15.) Rinalda lUiialdinns ,,
10.) Dajnos iez wyatir eurlnktoa
17. ) Nedorybe* Rymo Ciynorhi, hietorije iez lajko

ponawojimo Nerono ',, „ ,, HOet.
18. ) Piijkue apraazymaj tikru Hte^pkimu iaz < ze

eu wajnoa 1863 motu ,, „ „ 40 et.
10.) Witaeir Korynna hist<»rlje Ihz lajko per mu 

kiojiiuo Bažnyezios S. per Dookleeijana 95 et.
20. ) Htetorije iaz lajko Franeuzkon wajnos Afri

koj ,, ., ,, ,, 30 et.
21. ) Prawadnikae angelakoa kalime nealalar. $1,00

o abdarytae „ „ $1,25.
22. ) Jurgi* MlloMawaklH „ ,, Ho < t.
151.) lloleidawHH arba antra dalia Genowefoa 30 e».

Jie pripažino musu ziainę uz 
kuris dėlei li<ros 
sako nepardusQS 

pipir

MARYJOS P........................ o30 c.
16. ) WAI)0WAS in Dangų. o50 c
17. ) Stebuklai Dievo Szy. Sakra

mente .........•..................... o 10 et
18. ) MOKSLAS RIMO

Kataliku.....................................
19. ) ZINE apie gidima lig

kūno ir duszios apie lutery ir 
KALW1NA................... ..

20. ) PAEANGES*JUZE,
linksmi skajtimaj....................

Kningos
A ()('NOH N / \ 1 u S TU I j: S. .

1. ) llietorije gražine Katrukoa ir joe wysoki atey.
tykimaj ,, ,, „ ,, ,, 10 et.

2. ) Suniynzymae arba bajine tūry dydelee akie
Tykra tejeybe iez Suwalku gtibernijoH

3. ) Konetytueyji* del darbininku ',,
4. ) H istorija apie gražų Magelona,. duktery

lauš isz Neapolo ir apie Petra karejwi
5. ) t ZeyHtanawik ant to geraj ,, ,,
ii.) Atsytikimaj ant žiatneair vandenio
7. ) Du pujkua apraazyinaj apie nedorybę

ir piktų augynimą wajku ,, ,,
8. ) PujktiB apraazyman apie Lietuvą ,,
9. ) Nameliu' piiHtelniko paraižytai del

Lietuwnikii ,, ,, ,, ,, ,,
10. ) Apieka Diewo ,, ,, ,, .,
11. ) Scnowes apruHzymaH apie Duktery

Karejwio ,, ,, „ „ ,,
12. ) Juozapas KoniuezewekiH arba kankinimas

l’nijotu po wal iže maekolaue ,, 50 et.
J3.) Kalendorine eu pasakome ir dajnonie 25 et.

Jėzau mano atpirkti 
Kalinis Diewiszkas 
1 )ie was mano ir w\ j

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

1.) AUKSO ' AUTUVUS, arba 
SZALTINIS dangiszkif skarbu 

2,25 et. iki *5,50 et.

taus „ „ „
31 1 Garsas ape bajsibe Die 

wo sūdo ,, ,, ,,

L i e t u v i sz k a s S ai i i iri as 
P. Raczimv>

Ten gali gauti szalto alaus 
ir taip visokiu gėrynių, lietu- 
viszku cigaru ir prictcliszkų 
rodą 643 St. 01 iii r st.

Cleveland, Ohio.

Maha noy Plane 
' kawicze.
Nanticoke, Pa. 

kewicze.
Pittston, Pa.: And
Shenandoah, Pa.: K 

dzewieziu.
Shenandoah, Pa.: Jona Bobina.
Waterburio, Con.: J. Danisewicze 
Scranton, Pa.: J. Bajorajti.
Wilkes— Barre, Pa.: J. Czernika 
Pittsburg, Pa.-: Wincenta Kudziu

35. ) Girtibe ,, .10 t
36. ) APEANKIMAS SS.

SAKRAMENTO.................... ' o25
37. ) Ižguldimas L1TAN10S

SZ. MARYJOS P........................o25
38. ) PAWEJKSEAS 1ZGA

NI TOJ AUS su pujke maldele
39. ) SZ. PANA MARYJA

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

Mz\.RYJOS su maldele...........

ka nopigause. Apsteluotus dajktus 
ttfjsingaj padarau ir isz gerauso ta wo
re. Per septiniolika metu tuo tiktaj 
esu užsyemus ir wysos draugistes del 
kuriu dyrbau wysokius dajktus mano 
darbo ne pejko.-

W. Slominskiene,
679 Ali l wav k ee Avenue

J.) ir naujės
AUKSO ABTORYS pujkej 
apdarytas................................

3. ) Tol 
apdaru . .

4. ) G A h’BE D1EWU.I
ant auksztibes pujkej apdarit 
su kabute.............

5. ) 'foke jau su
apdaru...................

6. ) SZALTINIS 1)1 E- 
WISZKOS loskos arba wytlu- 
tinis AUKSO ABTORUS

i

pujkej apdarita su kabute
8.) Pradže mokslo arba 

Elementorius lietuwysz.kas su 
gražejs skajti ma js tikt a j už. 
’\).) UISTORIJE SENO ir 
Nau jo ižstatimo su abrozeleis

10. ) hisĮorije seno įstatymo
11. ) 150 PSALM U DOW1 

DO karalaus pawydaio kantyc 
ku ir te.jp dydelt

12. ) MENUO

GEROS FAR M OS.
Szimtas aplankytoji! buvo 1IOEA PARKE ir Pulaskyje 4, 5 ir 6 die- 

niį Liepos m. Telegrapavotą buvo dėl į patingo trūkio dėl ju isz GREEN 
BAY ir tas jus vežė iki Seymour dykai, o 15 vežimu nebuvo gana dėl 
nuvežimo į kolioniją. Isz pirkusiuju pamename sekanezias pravardes: 
Alb. Nowieki, K. Stomka, .L Plueinsk-i, J. Klimowski, visi isz. Chieagos.

Alb. Passon, 2S10 Church PI., J. Zieliuki, 2907 Earrell Str., T. Eran- 
chowiak 2825 Short Str. Chicago, ir I.orenz Cejrielski isz McKeesport.

Po tokiais adresais galima i jtis raszyti.
</< i'hiušią. All). Paradowski isz .Milwaukee 
duti savo žiamę už 800, kada dabar aplankė 
Grįždami namon, visi netfalėio atsiizėrėti 
farmeriai prieteliszkai jiems 
jei 1 lofa 1 ’arki 

Lietuvis I

1889 meto „
22. ] KALENDORIUS

1890 metu „ „
23. ) Tulmuda židu

W. Slominskiene 
679 Milwaukee Ave.

Chicago, III. 
Paduodu del žines wysu lietu- 
wyszku 1 )rau<ristiu kad mano krau- 
tuweje randasy wysoki dajktaj koki 
tik .rejkalingi del draugistiu kajpo

„VIENYBE LIETUVNIKU.
Jf si list pinigus už ję, I 

eina pas
Baltimore

Milaucko Krome parsiduoda szip- 
kortes ant geriausiu ir drueziausiu 
akrutu pi<riau ne kaip kitur.

ant wisu metu kežuos dienos pir
ma dalis 80 et., Antra dalis 80 
pirma dalis ,, ,, „ 80

irijos l anos.............
1 L) JZGULDIMAS meti.

Kas reikalaujate piningu siustie į niu szwentiu labaj naudinga 
užmarę tiesiog i namus, dasižinokit knigele.^.................................

pirma pas MILAUCKĄ. - | 15.) G1WEN1MAS SZW

M. MILIAM, ųtdu.
MAIN Str., Plymouth, P

......................S 4,00
prastesnių
........ *1, 65

- - - - - - - - - - Maszynu - - - - - - - - - - - -
o tejpoB gi už an» kurawoje N’AAH’S Ir wyeokiue 

DA J KTl.’S per iigniee
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Polski, Slovenskid Litewski Lankiszkas

Tom. Butkiewicziu

VO

$26.00
$22.00
$22.00

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

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

kus ir 1.1.

Wysokiu szwieziu 
Teipo gi 

v^sas dalia
• drucziausiu

& 1 szmaino
s iu n czt

i, musu kantoro galite susyszneket netuwyszKa 
matikite, kad mias per 20 metu, su kožnu apsyej- 

ūkite o nesygajlesyte.- Tej pos-gi parduo 
kėlu Ameryke ir Europoje.

I.s z A m e r y k o s
Isz New Yorko in Bremen..........
Isz P1IILADELPIII0S 111 IIaMBUROA
Isz New Yorko in Antwerpa . . .
IsZ IĮa LT I MO RES ill BrEMA..........
Isz New Yorko in Liverpool, G-laagow, llelfaxt, London.. . .119.00

myšlanie..............  1 1,40 ct.
3. ) Zloty Oltarz czyli zbior
nabozeiistw dla chrzescian i 
katolikow;............ ' 1.30 ct.
4. ) Oltaizyk czyli zbior nabo- 
Zeristwa dla mlodziežy k aioli c-

5. ) Wybol’ek naboženstvva dla 
mlodziežy katolickiej . . 50 ct.
6. ) Maly zloty oltarzyk dla
pobožnych dzieci katolickicli 
............................... 45 ct

Lankiszkas knigos 
maldų, pargabentos 
isz užmarės.
1. ) Westchnionic duszy pobo- 
žnej. zbi6r nabozeiistw i pieš- 
ni z przydaniem Drogi krzyžo- 
wei, Gorzkich žali i psalmčvv

........ 1,50 ct.
2. ) Glos synogarlicy, napusty- 
ni šwiata togo jęczącej, t. j na- 
božne duszy chrzešciariskiejroz-

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 .. 122.50 
Ant gerausu akrotu isz Bremen in New a’orka . .$24.00 
Isz Antwerpo in New yo^ka................ .>.............$20.00
Isz Antwerpo in Philadelphie............................ $19.00
Isz Bremo in Baltimore.........................................$21.00

parduoda Szipkortes ing 
svieto, ant grėicziausiu ir 

AKROTU.
visokius piningus o ir lin

ing uzmare tiesiok in namus 
ncei.

Pigiause vieta visame mieste ant pirkimo drapanų del 
vyru, vaikinu ir vaiku, dėlto kad jie vis:| tavorų perk^ ne ant 
bargo tiktai už piningus.

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

Geri maiiilnei czebatai už 125 ct.
Pora dailu szventadieniniu czebatu , 150.
Czeverykai po . 1£5, 150, 175, ir 200.

Vienu žo<lžiu sakant, visas tavoras geras ir galimas patikt kožnam, 
o prekios tai pigesnios kaip kituose kromuose, visam mieste.

Ateikite ir pamegykite, o busite, kantanti, tiktai no pamyrszkite nu
mėto.

Wiraj! duodam jum žine, kad mias parduodam Szifkortes, ant wysu 
pacztawu Szifu, už pigeuse preke, sunezein pynigus, katruos jusu priete- 
lej gali gaut in 15 dienu 
ir lankiszkaj, atejkite ir i 
name tejsyngaj ir gražej, me 
dam tikietus ant wysu geležiniu
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Geriauscs
W I L K E S — B A R K E , Pa.

ĮjgT“ Ižduoda szifkortes ant wysokiu akrotu ir in \vysas 
dalis EUROPOS. Suncze pynigus tiesog in NAM US. 
Galima pas ji pasydet pynigus, už kuruos duoda procento $3,00 už 

szimta ant metu.
Lietiiwyezkftj, Lenkiszkaj ir Ungarakaj gali auajažneket, ba prilaiko tani tikron žmonis.

Ne užmirszkite ipaėz (tie ka giwenate arti to miesto.

Wilkes-Barre Deposit <fC Savings BANK.
II —«|| «■■! į »| !!■ ■ imwunw r^ivi-iiBin I     uria—»n.   i m»-w—wiww«—wi——.n.i—

l>5’i cliclolojs Km ii tlives 
visokiu valgomu daigtu, kumpiu, miltu, cukrinas 
arbatos, kavos ir visko, kas tikt užlaikyme gyvas
ties reikalinga. 'taipogi parsiduoda i zobatai, cze- 
vervkai, marszkiniai ir visokie kiti daigiai. Viskas 
pigiausiai ir didžiausiame pasirinkime.

Tikras Eietuviszkas
KH IyVlT< XI IX
Kas norite turėti puikius parėdus, 

o už pigią prekę, taipo gi norėdami 
,r'A~A laivakortes (szipkortes) pir- 

jyfc&-k t i, arba pinigus nusiusti i 
^SSBEŠSjė'Europą ir i kitas dalis svie
to, a twisz.au k i te pas:

,/e.v.i j///•;/.d.ižz,
Shenandoah, Pa.

I A<‘( liviszlias 

Salunas.
Alus, visokie gėrymai ir geriausi 

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

P i r m u t y n e

UŽEJGA
IM L1ETUWN1KU Pas

S. ZEPecgi.lesz'tl
KINGSTON, PA,

Plymouth’e ir Edwardsville, Pa.
W I R A J

SZTORNIKAJ
J-g?" J ago re.jkalaujete iii sawo 
\KRAUTU W E (KRONA) 
dajktu iii sztora tada pirkite pas

Williamson^ ir Wallace 
210 East Market Str. 

WILKES BARRE BA.
gCJSr Tenaj galima 

gaut ka no gereusiu 
ir szwiezeusiu taworu 
walgomu ir kitonisz- 
ku (Jajktu.

.....................I...... .......... .............. .. .................. .... ■■■L.l. .......... .....  .............. ..........................

DYDELYS KRONAS!

“Furnishing Goods”

Arielku wysokiu,
Alaus gardaus.

Wyno wisokio,
Cygaru ir t. t.

Ateik Broli painatykie
Ir to wisko pabandykit*.

T

Kureine del zobowos atejgiu 
rand as v Bylardas ir \\ argonaj 

i ant kuriu grajina ticze pasam- 
dity npizykantaj.

] )«•! to kas noryte pralejst links
imai lajka ir atsygert gardaus Alaus, 
I Arielkeles parukil geru Cygaru.

Wilkes-Barre - - - Pa.
JCfef-Ten možna gaut Lager Beer ir porte- 
/ rio isz czisto jawp daritu.

— Wysokiu dajktu kajpotaj:
marszkiniu

wylnoniu

, --------- Atejkite pas:---------

jSt. Ramanaucka
Luzerne Borough, Pa.,

M. IVAIIAX:
Turkiszkojų ir llusiszkojo Tabako

P A Ji P I KANTAS,
Importeris ir pardavinėtojas viso

kiu tabaku, cigaru ircigarėtu. Lietu- 
viszki prekėjai mėginkite mano 
„RUSISZKŪSICS PAPIROSUS”, 
o nelaikysite kitokiu.

510 Mouth. Third Mir.,
TUITAV^LTULA^ TA.

J uozo Czerniko
„Kosciuszko hotel"

Užpraszau brolius lipiusius neuz- 
mirszti užeiti pas manę. Rasite pas 
manę meilingą priėmimą. Vynai, 
likieriai, alus, cigarai ir užkandžiai 
visada pas manę kuo no geriausi.
// 5. Canal Mir., WILKES-BARRE, 
I’rlew L. Y- gciužiakuldvarL

audekliniu
panczeku

petneszu
wysokiu dajktu kokiu tik žmoguj prirpjk'’.

r Ga<inj te pas----

Chas. CASPER.& Son
103 NORTHAMPTON Str.

Wilkes-Barre, Pa.

lUŽE’IGA gereuse del L1ET1J- 
wnikp pas

i Juozą Zablacka 
mahanoycity ■ PA.

Randasy gera A BI I J J\ A, 
ALI S irwysoki Likierej, o. 
lejpos-gi CYGARAJ pujkus 
isz d’urkijos pargabety o du
rnelis tejp swejkas kad gido 

kosulį.

twisz.au


16 . Vienybe
—.. '... ; — ------- r------------------------ -

pOOOOOOOOOOOOOO. OOOOOOOOOOO Q

SF^LUSTUVE!

:: Vienybes Lietuvniku :
o ..-'į ■■ 'E '■ o
o -■ 132 Main. Street;' 
o X - o
b 5^—PLYMOUTH, PA.—o
° g|-------„--- ---------------------------- & 6o —j —x x—x luia o
oTaip yra įtaisyta jog gali spMisdinti viską, kas tik įo 
°darbą jos priguli, yra LOCNOS MASZINOS, LIT.ĄKU° 
° visokių didelė daugybe, drukavojasi apart
o . . > °:: „Vienybes lietuvniku, :
"visokios konstitucijos, kningos del tlrau-" 
ogyscziu, apgarsinimai, tykietai gromatos<> 
° kvieėzianežios ant veselijos ir 1.1. “
o ■ --------- Visokiose kalbose, kaipo tai: --------- o

' .' X’*_ *

"Lietuviszkaųi lėnkiszkai, angliszkai, vo-" 
<>kiszkai, maskoliszkai, italijoniszkai, pran-> 

cuziszkai ir 1.1. ‘ , °o • o
oooooo.ooopoooooooooooooooo

ANT, PAJAUIS

Andriejus, Stankevyczius,
Uždėjo didėlę krautuvę visokių naminių daiktų, kaip tai: 

Stalų, kėdžių, lovų, veidrodžių (zerkolų) ir t. t.
Taipogi turi didelę krautuvę gražiu ir

Užsijima pagrabais už pigiasni ne kad kiti užmokesti. Delto-gi, jei
gu kam prireiks ko, ateikite pas savo viengentį, kuris gerinus ir r u pusliti- 
giaus viską atliks dėt jusfg ne kad svetimgenuziai. *«

And: Stankevyczius, ,J
Ant Main ulyčzios, S'//A\VJ A/><< I// /VI.,

Agentas no szifkorcziu

Parduodu* szifkortes ant puikiausiu ir drtieziausiu EAJWU isz wysu

IBANT,’ lEBIS-i
1^" Kas tūry kiek PYN1GU, o norėtu juos patalpint saugio wie 

toje kad jam ne prabūtu, tegul patalpina pas mane BANKOJE.
Tejpo« gi r»n<la«y dydele zo|w»8tiw wy«okln pynlngu del l»/.tnajniin<>, kajpo taj: Kuayjos hub 

lkj, Pruaysz-koe marko^ AiiBtryjoklezkl tu?Li>KNA.r, FrancuzyBzkl trankaj ir t. t.
Jago katras ataywė£a Ibz. užmarės PYN INGUS, tuos tejpoe-gi permajnau ant ainerykanteku.
Suuczu pyningua in wysaa dalig awieto tiesog in namus.

O tej|>osgi ižduodu SZ1FKOKTES ant wysu linijų ant pujkeusu ir 
druczeusu LA J W V.

žalu EUROPOS. Ir tejpos-gi galu nušilti rv.NYi.rs in Europa tiesiog 
ng namus. / ,

Prietam iajkau dydely JiROMA su wysokejs walgomajs dajktajs, 
ka ti^ namuose gėraj gaspadynrj pryiejke, ir pu tuo nesygiriu: ba ko/.nas 
žino. Darbiniu drobužių ir wysokiu marszkiniu; žodžiu kalimi wys\o ga
lima gaUt,

Neužmyrszkite kad mano mimas randasy ant uliczes
Main N u meras 132 szale paežio.

S h e n a n d o a Ii P a. i

Wyskas tejsyngaj ejna
Ne užmirszkite

ANTANAS PAJAUIS
128 ir 130 Main str. PLYMOUTH Pa.

LIETUVISZKAS
I

Uaikan gerą ūdų, cigarus ir 
gedausi us gėry mus. Kas 
kartą atsilankys pas manę, 
tas tikrai neeis pas kitą.

Vincas Szmerauckas, 
rniu e n c iki, /’j.

Kpigos Maldų ir >'
Kokiu tikta j noryte knigu 

i ar taj maldų ar kitokiu taj 
’szaukit(‘s tiesiok pas K., Žale- 
giri,* /•. <)!•) 1I<ui(n-( r Mrctl, 
Haiti more, M. I). I ra taj ge
ras ir tejsyngas \vii,*as ir dydc- 
lys prietelis Lictuwhiku.
4 ' *

lietuviszkas Dziegornikas,

. Pirmutinis Lietuwiszkas Kromas,
Groceries) PITTSTONE, pripiklitas wysokejstawora-jsdelz.iwnasties, tejp- 
gi ir drapanos del darbi ninku, wyskas ko no geriause parsiduoda pigoj it 
tejsingaj, - primenu ir taj jogoj parduodu Abrozus szw., knigas maldų 

ir historiju; o tejpgi szifkortes ant geriausiu ir druciausiu lajwu.
Tiktajam užmirszkite kad tan wyska gausy te: pas A. TEPLUSZI.

? 177. NOKTU MAIN Str. PITTSTON, PA.

Sztaj brolej!
J ago norite geros t rajau k os 

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

Wincenta Bobina
yi/tl (Jool ir Jorthoi uli^ztH,

SJ1ENAN1)()AJ[, /\1.,
Jis ira tykras Lietuwnikasi ir tej

syngas žmogus.

Pardavinėja pigiau už visus, viso
kius auksinius ir sidabrinius daiktus, 
kaipo tai: 1 )ziegorelus, Lenciugelus, 
Žiedus, Špilkas, Revolverius ir t. t. 
Ir prijimu visokius dziegorius ir 
žiedus taisyti už labai mažą prekę, o 
kartais ir už dyką. Pakol eisite pas' 
s\iitliineeiiczius, ateikite pas manę:

i ■ r> 7 . . * . .‘iKur viską geriau ir pigiau galite pirkt

Juoz. RobinuCkas,
(Jcnh'C I C<i> >Si(<lžios noh munuonc,

Plymouth, Penn’a.




