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u Vienybe
Kiekvienas skaitytojas — prenu

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

* • T i„Lietuvio Sapną“ Lakūno 
galima dar gauti už 5 centus 
musu redysteje.

HymoiilhPa.Jžfl.Riigiiiiiczlo.
Raszydami keletą kartų rei 

kai use -„Susivienyjimo“, pasi
tikėjome, jogei taip vadina
moji „vyriausybė“ teiksis at
likti savo pareigas dalyke pas
kyrimo vietos ir dienos, ku
riose turės būti laikytas sei
mas. Augszcziausioji galva 
tosios organizacijos nei puse 
žodžio neatsiliepė ant tų visų 
musų užpraszymų, nors pas 
kyrimas seimo, pagal esantį 
iki sziol „Susivienyjime“ pa
protį, vien prie jos prikląuso: 
Negalėdami atsistebėti isz to
kio atszalimo dėl atlikimo sa
vo pareigų, sziomis dienomis 
gavome pakaktiną paaiszkini-, 
mą „Susivienyjimo“ vadovų, 
nerūpestingumo, o tai pasiro
do, kad tų „vadovų“ nei vie
nas į „Susivienyjimą“ nepri- 
guli (žiur. koresp. isz Edward- 
sville‘s sziame num.), t. y. ne
yra „Susivięnyjimo“ sąnariais. 
Tie ponai tik dėl „u naro“ pri 
ėmė atkisztus jiems urėdus!

Teko matyti nevierytiniau 
sius dalykus įvykstant lietu
vių tarpe, vienok szitokis nu
tikus jau bene tik prie skait
liams veržiančiųjų gali būti 
priskaitytas! Ir kas gali lauk;

. ti, idant „Susivienyjimas“ 
augtu, k u met patys vadovai 
nėra sąnariais jo?

Atidengus szitį paslaptį, ant 
tolinus neatidedant ir nelau
kiant jokių informacijų isz 
augszcziaus, patiems iszpūla 
apgarsinti vietą ir dieną seimo, 
bet kadągi nenorime vieni - tą 
dalyką nuspręsti, dėlto sziumi 
užkviecziame draugystes „Sz. 
Petro ir Povyld“ Hazletone ir 
„Sz. Kazimiero“ Plyinouthe

(kaipo vieninteles, sudarai)- 
ežias „Susivienyjimą“), idant 
jos ant intymiausių sayo susi
rinkimų apsznekėtu vietą ir 
dieną seimo ir tusius savo su
tarimus prisiųstu į rėdyStę 
„Vienylįiėi“. Gavę tai, mes 
apgarsinsime dėl visumenisz- 
kos žinios lai k ryžtyje.

Daugumas isz skaitytojų 
atsiunezia į rėdystę praszymus 
dėl pristatymo - „Vienybės“ į 
Lietuvą. Negalėdami prista
tyti ją ten, paprastai nepri 
imdavome prenumeratos. 
Sziądien-gi, susineszę su ku
rni reikia Prususe, dudame ži
noti savo skaitytojams, jogei 
„Vienybę“ galime pristatyti 
Lietuvoje ko^nam vienam a- 
bonėntui į namus už 6 dor. 
ant metų.

gų. Tokiu budu atsiėjo, kad 
nesykį pasiųstasis parveždavo 
20, 30, o ir 40 kningų. Žmo
nės ėmė ukvatniai mokintiesi 
ant jų skaityti. Subatomis ir 
nedėliomis, ažūt pirmykszczių 
vakaruszkų, esti dabar suėji
mai, kur gerai skaityti mo
kantysis balsiai kningą skaito 
dėl visų. Pasakota man, kad 
;ie, kurie pirma szaukdavo į 
vakaruszkas ir girtynes,' .dabai* 
patys esti pirmiejie ant pas
kaitymo naudingų kningų. 
Kaip tai malonu yra tokias 
naujienas nugirsti! Matyti, 
jog nevisur dar lietuvių szir- 
dys yra papelyjusios. .... O 
»kad tai nors vienojo vietoje 
Amerikos lietuviai pasektu 
tokį paveikslą savo brolių 
S— iūse!....

J. Sz,

Ant liet, bažnyczios Ply- 
moutbe/mT’J* Razevycziaus isz 
Kauno red. apturėta 3 rub.

Isz Kitur.
.t-— S ar, Atėjus

.žinioms visatino varymo žydų 
isz Maskolijos, Valstijų val
džia telegrapavojo savo lega-Isz Lietuvos.

Kaip Lietuvoje greitai pla
tinasi apszvietimas, tegul bu- 
dyja žinia, man atėjusi isz 
Szėzdrabavo, Paųevėžip pay. 
S —i ų k ai me samd i n i nkai’
pirm .trijų metų isz didelė* 
dalies nemokėjo.j nei skaitytį: 
nei raszyti. Subat.Qi__j^ika-; 
rus ir nėdėldienius peiileizflavo 
tankiausiai ant vakarusznų ii’ 
girtynių. Ūkininkai pats jau 
buvo dikeziai prasiskolinę ten 
gyvenaneziam Morkeliui. Taip 
tai gyvenimui plaukiant, pas- 
kilbe, kad vienas kuningas, 
miestelyje B., tolume į tris my
lės, sakąs pamokslus apieblai- 
vystę, mokslą, lietuvystę ir tt. 
Žmonės patraukė vieną ir ki
tą sykį pamokslų jo paklausy
ti, ir taip tapė ant gero paju
dinti, jog ėmė pirkinėti knin 
gėlės; isz pradžios pirko kož- 
nas skyriumi po kelas, o pas
kui skaitymas jų taip visiems 
patiko, jog viso kaimo bernai 
susidėję siuntė pas tam tikrus 
geradėjus, idant parvežtu knin-

cijai į Peterburgą užklausymą 
— ar yra kokis pamatas dėl 
tokios barbarystės? Isz1 ten 
atėjo atsakymas, jogei nėra 
jokio.pamato. Su v. Valstijų 
valdžia regisi pakels protestą 
priesz tokį elgimąsi Caro.
/ —- Darbininkai, kurie dirba 
geležinės rudos kasyklose 
Little Lehigh Distrikte, tarp 
Reading‘o ir , Allentown‘o, 
gauna9 80 centų ant dienos. 
Kasy kimiai darbai buvo su- 
stapdinti laike pjutės, kadągi 
darbininkai ant laukų galėjo 
uždirbti po $1.25 ant dienos. 
Dabar kasyklos vėl pradėjo 
dirbti, o kadągi yra dideliš 
rei kai avy m as geležies, dėlto 
atsidarė ir T tos kasyklės, 
kurios, per kelis metus-nedir- 
bo. /Darbininkai reikalauja 
padiditiimo užmokesties ant 
10 centų, bet bagoeziai nenori 
jiems dilti. Kur yra sąžinė 
pas tūs besoezius?

— Auburno kalėjime tapė 
nužudintas elektrybe Kem-

mler‘is, žmogžudis, pirmutinė 
auka naujosios, elektriszkosios 
žudynės New Yorko valstijo
je. .

, — Nekoksai Noreiko, kuris 
lenkiszkitse laikraszcziuse tiek 
daug raszinėjo apie apleng- 
vinimą likimo lenkiszkujų 
emigrantų, atkeliaujancziujų 
į szitą žiamę, pasirodė niekti- 
nri daugius neesąs, .kaip tik 
vanagu, kuris drauge su žy
dais eksploatavojo nelaimin
gus savo' viengenezius neti
kinusiu budu. Nū urėdo 
emigrantiszkame „Office“ li
kosi žinoma pavarytas.

— Isz Kanados yra prane- 
szama, būtent Bostono piniu- 
gūczjai sutarė įsteigti naują 
ūstą. ant kranto Canso peria- > 
jos, N. S., kuris užimsęs labai 
svarbią vietą susineszimūse 
Europos su Amerika, Ėstas, 
kuris turėsęs vardą Terminai 
City, randasi penkias mylės į 
pietus nu Port Mulgrave, palei 
Intercolonial gelėžinkelį; val
džia prižadėjusi davesti gele
žinkelį į tą vietą. Terminai 
(’ity randasi ant kranto pui
kiausios^ prieplaukos visame 
Atlantikiszkame pakrasztyje; 
marės yra vainos nū miglų ir 
ledo per visą metą. Ant 
žiainlapįo toji vieta randasi 
visiszkai ant linijos, isz Liver
pool į Chicago nuvestos, ir 
kelionė jaja yra 400 mylių 
trumpesnė, nėg isz Portlando, 
Bostono ar New Yorko. Rei- 
kėsę 4 dienas užtrukti ant 1 
Vandens dėl nukeliavymo isz 
ten į Liverpool į, laivai* blisę 
naujausios konstrukcijos. Kū- 
met toji linija taps atidaryta, 
pacztas isz Europos bus gau
namas New Yorke ir Montre
al^ viena diena ankseziaus. >

— Vidurį n ė , zl merika.
Apie vainą San Salvadoro su 
Guatemala labai skupios atei
na žinios. Žinome tik, kad 
tų valstijėlių kariaunos turėjo 
keletą musztynių ir kad San 
Salvadoriecziai likosi apgalė
to] ais, Regisi ant to visa bė-



tos, užsibaigs. K u met vaina

džia, paszaukė generolų .laivas 
isz Honduras ir pavedė jam

nok tapė sumusztas.

DOS

tumi ir

me.

tangos pagydymo draugijų- 
tumi kruviniasnis milas buse?

' ėO v

t a r p t a u t i s z k a s d a k t a r i s z k a ■ 
kongressas sziomis dienomis 
Jame priima dalyvystę di

Oras yra nesvietiszkai karsz- 
tas.

rodė sost ą pi Įėję, Aladridi
mieste. V aidžia < lirba \ iska c
kas tik yra galyje dėl sulai
kymo plėtimosi e] ndemijos

11 cko nst i tu ei j on ai i sz’k i 
girnai sumų žiamėje,

vincijoje.

laikraszeziai pranesza. sekau 
ežių žinių isz Armėnijos: Ke

laužo viduryje kaimo. Ne
žiūrint ant skundo armenisz-

mil

1SZS1 -

krutu-

ezion

<tijos turi darnų sziųdien su 
tikru, gyvu' revoltueijiszku 
krutumu, kuris jutui asztriaus

maus auga. tai vaisiai

da\ i ant trijų mėnesių kalė
jimo su sunkiais darbais už

r?

iki tani laikui
sut-

ui jos viename Londone Įtrau
kė i savo eiles o<t(i.(»00 naujų 
sąnarių \yi ų ir moterių. 
Bet aky\ iausia pažymu įtar

ine laike vis (langiaus sąnarių

didina jų armijų.

itsi-

Tukstam-ziai žmonių kasmet C
yra varomi tiesiog ant smer-
v O

ežio. Jie yra nužudomi per

e laikraszeziai ne-

riose

užgriuvimų ar kito- 
klines nelaimes, ^ku- 
> nenkesdeszimts ir

tarytum nieko
Draugija yra

kad kurezia ant to \ is 
dar- tosios nelaimės yra

pareikalaus rokun- j bių.
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Vienybe

reikalauja „iszmintingų atsar 
gybių“; tiesos priesz žmogžu- 
dystą turi užginti tai. Mes 
turime tiesas priesz pardavi
mą šmertinių vaistų ir tiesas,

ti* 
kad 

Pliąnėta turi am- 
ant vieno szono, 
kitas szonas yra 

tamsiausia nak-

sakant, ant jos nėra .dienų i 
nakczių .par mainų, kaip 
ant žiamės.

tumi tarpu 
užtrauktas w U U " 7 ■

korojanezias pasėkėsimus ant 'ežia, 
savžudystų; vienok mes pa- 
velyjame žmonėms eiti į nas- jo, kad apsivertimu ant aszies 
rus smerties ir teisiname tai laikas tosios plianėtos esąs 
sakydami — toks ir toks bu-' visiszkai tokis pats, kaip ant 
vo inspektoriaus raportas, i žiamės, t. y. 24 adynos. Tai 
Kasyki ių valdytojai paprastai buvo dasiprantamarfsz paste- 
visą bėdą sukrauja ant darbi- [ bėjimų plėtmų ant pavirsziaus 
ninku neapsižiuros. 1 plianėtos, kurie kožną naktį

Szitos baisybės yra gėda dėl vienodūse daigtuse vis atsi- 
musų taip vadinamos krik- ■ i’anda, vienok Schiaparelli pa- 
szczioniszkosios civilizacijos;!10^0’ kad t 
yra tai piktadary s tos. Ką tu- bėjimų yra 
retu veikti anglekasėjai, jeigu 

/jiems butu uždrausta eiti į n _ 
pavojingas kasyklos? Jiems geležiaus patviitina 
butu dutas darbas kitose.
merikojė yra tokia daugybė | nusiduda į 224,7 dienas, 
anglinių laukų, jogei galima 
yra

Iki sziol astronomai misly-

aszies jo iszsižiuri beveik ap- 
veizda Dievo dėl tos plianėtos, 
kadągi isz tos priežasties po- 
liariszkose vietose gali būti 
palygintinai szvelnus i klima
tas, norint lygintojas (equa 
tor) ir tropiszkosios bei vidu
tinė vietos randasi neapsako
mame karsztyje. -i

Jeigu aszis Vėliaus butu 
pasvirusi, taip kaip musų žia
mės kad yra,- tai atmainos me
tų gadynių butu tokios, jogei 
žiamgaliai plianėtos turėtu' 
ugninio karszczio dieną, nu
si tęsenezią per 17 nedėlių, o 
paskui tokio pat ilgio neapsa-

mas; Visi astronomai stebisi 
isz didelio žėrėjimo pavirsziaus 
Vėliaus, o tai paeina nū to, 
kad labai tirszti debesiai yra

gu Vėnąus at-

Kožnas, kas tik turėjo pro
gą tėmyti saule apszvieczia- 
mus debesius, gerai žino, kaip 
pastebėtinai jie atmusza ązvie- 
są, o žiūrėdami į kitos plianė- - 
tos debesius — mes galime 
matyti tik saulės a psz v lestąją 
jų pusę,
mosfėra yra tirsztai prikim- 
szta debesiais, isz to turi misi- 
duti didelis sumažėjimas vai
skumo szviesos ir < amžinoji 
diena ten pimpa ne taip asztri, 
kai į, kad galima butu misly ti. 
Yra (bitinės dėl mislyjimo, 
kad Vėliaus atmosfera yra 
labai turtinga. Josios gily-

i klaidingi ir vie- tatu tokių iszlygų turėtu būti 
toje nurodymo ant apsiverti-1 toji iszeiga, jogei gyvastis, 
mo plianėtos per 24 adynas kokis jis yra ant musų žia-

tą mės, negalėtu rastiesi niekiR’
2^. buitį, jogei tasai apsivertimas ant pavirsziaus Vėliaus, kadą-' bė yra daug didesnė už žia- 

---- : < n .u...... , per gi saulėn atkreiptas' ’....... •...................
- plianėtos rastųsi amžinai

szonas iniszkąją, nors pats Vėnus 
ug-'yra truputį mažesnė plianėta 

kupiną kelionę aplinkui niutame karsztyje, o kitas szo-j už žiamę. Buvimas vandeni- 
ę, arba kitaip sznekant,' nas ledinėje naktyje. Bet; nių garų toje atmosfėroje yra 

• tvirtai darodytas spėktrosko- 
piszkais tardymais. Apie 

vojant perpęndikuliariszkumui prasitraukimą ir buvimą nia 
jo aszies, nebūna atkreipti į rių ant plianėtos mes nieko 
saulę, dėlto jų apigardose ’ nežinome, bet kadągi ji turi 
karsztis įmanytinai pasimaži- atmosferą ir debesius, negali
na, cziūžiant nūžulniai saulės Ima yra mislyti,’kad ji neturė- 

Szaltis žinoma tu marių dėl iszdavimo reika- 
yra didelis, ir paskutiniūse Tautino garo, 
mėtūše balti plėtmai tapė pa- 

i vietose, kur pagal 
SchiaparelPį, turi rastiesi 
plianėtos žiamgaliai; szitie 
plėtmai yra parokūjami už 
susirinkimus sniego ir ledo 
tenai. Tolyn nu tų vietų vi
ii uti n iszkas klimatas gali ras
tiesi, turėdamas neapsakomą

kurį laiką plianėta atlieka sa
kasti anglis, nedarant jvo

jeigu ka-’8a"l«>.“,ba : .................................. . . ,
butu atsa- yra tai Vėliaus metas. Vė- kądągi, kaip Schiaparelli tvir-;

ka. nūs randasi G7.000.000 mylių tina, Vėliaus žiamgaliai, dėka- : 
Tik- Mtokume nu saulės ir jo orbi-' vojant perpęndikuliariszkumui 

rai, szis-tas turi būti pądary- tos Yra daugiaus už visų plia- j jo aszies, nebūna atkreipti į 
ta dėl sulaikymo žmogiszku į oėtų apskritesnės. Isz to pa 
jų aukų, n ės užstosianezios1 rc’na toji notis, jogei ten nėra 
gentkartės paskaitys mus už i beveik skirtumo jmlime sau- 
beszirdzius žudytojus musų 
brolių.

sykliiį valdytojai 
kyme už jas, pavojingos

linio karszczio įvairiose gady- spinduliams, 
nėse meto.

ą Schiaparelli sako, buk ,a-li 
szis plianėtos esanti beveik tėmyti 

•v ! perpendikuliariszka lėgsztu- SchiaĮ 
'mui orbitų. Jeigu taip yra, plianėi 

ita- 
liszkasis astronomas, kuris at 
liko daugiaus akyviausių pas
tebėjimų ,tarį> plianėtų, neg 
visi szios dienos astronomai 
drauge, sziądien apgarsino 
naują dyvą, didesnį dar už jo 
neseniai padarytas radynas,

Venus. Szviesrasztis

i.

tik apsivertimą laike kupino 
apsisukimo savo aplink saulę. 
Schiaparelli sako, kad Vėnus, 

isz 
žia- 
tik 
lai- 
ap-

(auszrinė) szviesiausioji 
visų plianėtų, sesti musų

, mės, apsiverczia taipogi 
vieną sykį ant savo aszies 
ke kupino savo apėjimo
liuku] saulę. Kitais žodžiais

tai Vėnus neturi permainų 
meto laikų, kokius žiamė kad 
turi. Jo lygintojas (equator) 
visados dega didžiausiame 
karšatyje ir jo poliariszkosios 
dalys pavirsziaus nekenczia 
atmainų temperatūros. Ka- 
dągi Vėnus gauną beveik dvi
gubai tiek sail urnos nū saulės, 
Kiek musų žiamė gauna, tai 
palei jo lygintoją turi būti 
nesviėtiszkai didelis karsztis, 
ant tosios pusės, • ku
ri amžinai yra atkreipta į sau
lės spindulius. Jeigu tai, ką 
didysis astronomas , apie Vė- 
naus apsivertimą sako, yra tie
sa, tai perpendikuliariszkumas

Vaidintuvė negali toli eiti 
muliavonėje paveikslų szitų 
tarpvieczių ant saulėti atkreip
tojo szono plianėtos/ kaipo 
vietų, apgyvendintų pagal žią- 
męs madą.
j Gyventojai net szitų laimin

Nevienas perskaitęs szitą 
užraszą painislys sav: jau be
ne ką naujo iszrado raszytojas 
tiį eilių? nėsa mės pažįstame 
rahkraszczius, tai yra ranka 
raszytus rasztus, ai e apie 
szviesrasztį pirmą sykį girdi
me! Ar-gi isz tikro tai butu 
pirmą sykį? Kegisi ne! Kas- 
gi tai yra tas szviešos rasztas? 
ar neaiszku, kad tai yra tik 
sulietuviūtas graikiszkasis žo
dis „

ir nakczių, bet yra kaitinami 
amžinai saule, vienok ir czion 
matomas gamtos rūpestingu-

Su- 
dabar kožnas 

kniosters, ir tars: su potogra- 
pijomis mės turime pažintį, 
nors — teisybė — nežinome 
daugiaus nieko apie tai, kaip
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jos pasidaro. - Nors lietuviai 
potograpiją iszguldė tai abro- 
zu, tai paveikslu, tai kitaip 
kaip, vienok regisi butu atsa- 
kancziaus vadinti szviesrasz- 
ežiu, kadą-gi tiktai per szvie- 
sos įveikmę potograpijos pa
sidaro.

Pradžioje szviesos raszymą 
tiktai dėl paloszimo tėmyta, 
bet dabar, labiausiai bėgyje 
pask n tini o j o d esz i nitui ecz i o,
szviesos raszynias tapė dide 
liai pagelbingu įrankiu kaip 
mokslams, taip ir d adonis. 
Dėlto nedovanai mokintasis 
svietas szventė pereitąjį metą 
pusszimtinę szventę iszradimo, 
padaryto per prancūzą Da
guerre, szviesos raszfą užlai
kyti ant metalinės plotmės; 
50 metų atgal mokintasis 
Arago, prie didelio suplauki- 
mo žmonių, apskelbė tas rū
dynas iszkilmingame suėjime 
suvienytu akademijų Mokslų 
ir Dailų Paryžiuje. Ir tos ra- 
(lynos, sziądien dideliai mito- 
bulintos tapė, tiek tik bėda, 
kad ir po sziai dienai nepasi
sekė spalvas sulaikyti, nežiu 
rtnt'į skaitlingus darbus, at
liktus toje linkmėje. •

Liudvikas Daguerre (gimęs 
1787 m. Paryžiuje) tęsė to- 

• liaus darbą Jūzapo Niepce, 
kurs vėliaus tapė jo talkinin 
ku, ir iszsilavino szviesos vaiz
dus , padarydinti ant pasida-. 
brutų metalinių plotmių,-ką 
dar ir sziądien vadina Deguer- 
reotypija; potograpija arba 
„szviesraseziu“ vadiname pa
darymą szv i es vaizdžių ant
stiklo, popierųs ir tt. Pran
cūzų vyresnybė, pagal patar
mę Arago ir Gay Lussak‘o, 
nupirko nū Daguerrė‘s ir sū
naus Niepce‘s (nėsa pats isz- 
radėjas jau buvo pasimiręs 
1833 m.) tas rady n as už me
tinę randą .(>000 fr. vienam ir 
4000 frankų kitam, idant, 
kaip sako protokolas, „pada
ryti dovaną visam svietui“. 
Ir isz tiesų tai buvo bran gin
tina dovana, ( kuri daugelį 
mokslinczių pakurstė į darbą,

taip kad tapė pasiekti nevie- 
rytini rezultatai.

Asz czion dėl lietuvių pa- 
aiszkinsiu paslaptis to stabu k- 
lo. Tai yra moliavojimas ar
ba raszynias, mums žinomas. 
Malioriumi czion, mat, yra 
saulė arba ir priemoniszka 
szviesa, o moliava — tai ke- 
miszkiėjie daigiai (chemiką 
lija), kurie, veikiami szviesos, 
atsimaino. Taip naugė vi
siems žinomoji — sidabras — 
sujungmėje su chloru, iodu ar 
bromu pajusta, kada szviesa 
ant jo pula. Jeigu tirpalu 
szitos baltai iszsižiurinczios 
sidabro sujungmės patrauk
tum stiklo plotmę ir padėtum 
į szviesą, tai ji, kaip bema
tant, parudus, pabrunės ir ant 
galo pajudūs, pagal tai ar il
gesnį ar. trumpesnį laiką 
szviesa veikė arba pagal tai, 
ar szx iesesnė ar tamsesnė bu
vo veikianezioji szviesa. Da
bar, jeigu nevisą plotmę o tik 
jos dalis iszstatysi ant szvie
sos, tai tos tiktai dalys, vei
kiamos szviesa, ir pajudūs.

Svarbiausiosios dalys poto- 
grapiszko prietaiso yra ,,(’a 
merą obseura“ ir objektyvas. 
^Tamsioji Kamara yra tai me
dinė skrynutė, kuri atvira sto 
vi tiktai isz užpakalio, ir ku
rios sienutės neįleidžia szvie
sos į vidų. Objektyvu vadi
nasi nauginė dudutė, į kurią 
yra įdėtos achromatiszkos lin
zes. Tas objektyvas yra įdė 
tas į skylutę, tyczia iszgręžtą 
prieszakyje medinės skrynu
tės, ir meta abrozą daigto, ant 
kurio jis nukreiptas, ant pa 
baltinto stiklo, kuris uždaro 
užpakalinę, atvirąję dalį skry
nutės ir kuris gali būti leng
vai iszimtas. Kad pamatyti, 
ar tas abrozas yra ganėtinai 
aiszkus, žjurovas uždengia savo 
galvą judu audiniu, idant mat, 
atbaidyti spindulius szviesos, 
kurie sutrukdytu tėmyjimą. 
Kad nuimtinas abrozas, su- 
stumiant ar isztęsiant skrynu
tę, tampa gerai nustatytas ant 
baltojo stiklo, tada tą stiklą

iszima laukan ir įdeda į jo 
vietą' kitą stiklinę plotmę, 
tiktai ką patrauktą tirpalu 
minėtų sidabro druskų. ži
noma kad czion, įneszant tą 
plotmę, neturi užtikti szviesos 
spinduliai, ir dėlto ją gabena 
uždarytą į medinę szupledaitę 
ir įleidžia į prietaisą;- tumi-gi 
tarpu objektyvas stovi uždą 
rytas su antvožėliu. Kad da
bar atidaro medinę szuplėdai- 
tę prietaiso viduje ir praszali-4 
na antvožėlį objektyvo, tai per 
jį pula aus abrozas, kurį ma
tėme pirmai ant baltojo stik
lo, ant jautriosios plotmės; 
plotmė tamsinas! tose vietose, 
kur ją užgauna szviesa, atsi
spindinti nu daigto, ir tumi 
labjau, kurni spinduliai yra 
stangesni. Kadą-gi baltosios 
vietas nuimdinamojo daigto 
(langiaus atmusza szviesos nei 
kaip tamsiosios, tai jos ant 
plotmės pastoja tamsiomis, o 
tamsiosios vietos abrozo turi 
pasirodyti szviesiomis. Ir 
taip yra isz tiesų. Dabar tai 
įgyjome — negatyvą, kaip 
tekniszkai sakoma yra.

Kad ant kokio daigto'ma
tome persimainymą spalvos 
(farbos), tai yra tik pavirszu- 
tinis ženklas atmainos paezia- 
me daigte. Tai kokia-gi at
maina įvyko tirpale sidabri
nės druskos? Szviesa turi 
galybę iszdėstyti tirpalą chlor- 
sidabrio, beje ji isz veja lau
kan chlorą ir sidabras, pasi
likdamas, labai susmulkėjęs 
nusisėda. O tokiame padėji
me sidabras iszsižiuri judas 
esąs. Pagal skaistumą szvie
sos iszsiskiria tamsesnis ar 
szviesesnis sidabras, ir tai pa
daro daugybę visokių szeszė- 
lių ant plotmės. Tai visa
paslaptis to stebuklo!

Taip įgytas negatyvas nuei
tu ant niekų, jeigu jį szviesa 
pagautu, nėsa szviesos visa 
plotmė pajustu; užtai jį vėl 
uždaro į szuplėdaitę ir n u ne- 
sza taip į tamsią grinezią ų> 
dabar tą negatyvą ima į mau
dynes kemiszkas ir mazgoja,

idant aiszkus butu įgytasis 
abrozas ir idant jis pastovėtu 
— ir potam jau plotmė nėra 
įveikiama per szv i esąs.

Idant padaryti meilyjamą 
pozityvą, t. y. abrozą su 
szviesa ir szeszėliais, panėszų 
į tikrąjį, elgiasi taip pat kaip 
su plotme, pritaiso apaezioje 
plotmės popierą, jautrią ant 
szviesos, ir pastato ant dieni
nės szviesos. Laike szitb
„Kopijavojimo“ — taip tek- 
niszkąi sakoma — szviesa; pe
reina per szviesesnes vietas 
plotmės ir pajudina apaezioje 
gulinezią, ant szviesos jautrią 
popierą. ir taip pasidaro ab- 
roz.as su paprastais szeszėliais; 
tų abrozų, „paveikslų1 tiek bus 
kiek sykių popierą, jautrioji 
ant szviesos, taps pakiszta po 
plotmės dėl įveikimo szviesos.

Nors toks nupaveikslindini- 
m as buvo patobulintas, vie
nok jis tapė dėl visu menės 
daug naudingesnis po to, kaip 
tapė iszrasta sausoji plotniė. 
Pirma, mat, plotmę reikėdavo 
vis pasigatavyti priesz paezią 
vartonę, nėsa ilginus laikoma 
ji prastodavo savo veikmės, 
ir dėlto nuimdinti paveikslus 
buvo galima ten, kur buvo 
tinkamos tamsios kamąros dėl 
parengimo plotinių. Užpi
lant emulsiją bromsidabrio, 
szmiesztą su želatina, dabar 
įgyja sausas plotmės, kurių 
pastovumas labai yra didelis; 
dėlto tai jas, tam tyczia paga* 
tavytas, galima visur kur pasi
imti su savimi. Delta tai da
bar įgyjus mažus prietaisus ga
lima viską nuimdinti lengvini, 
net kelionėje esant. Bet ir 
kitą tėmytiną įpatybę turi 
sausoji plotniė. Ji daug yra 
jautresnė ant szviesos už pir- 
minus apraszytąsins szlapias 
plotmes ir dėlto dūda aiszkius 
abrozus, nors tik dalį sekun
dos įveikta szviesos būdama. 
Per tai galima pastojo pada
ryti nuėmimus akies mirkoje, 
f. y. nuimdinėti krutėjime 

Įėsauczius daigtus, kas šutei 
kia neapstatomą pagelbą dėl



Vienybe

tyrinėtojų užsiiminėjo tais 
akimirkiuiais nuimin ėjimais 
dėl visokeriopų mierių. ir vy
riausiai Ottomaras Anschutzas 
isz Lissos Lenkiszkosios, kurs

I so ir tokiu budu turėjo kulką.

Netik jam a ežių

niai ėinanczių, szokanczių, 
dirbanczių žmonių ir gyvulių, 
kurni jis suteikė daug szviesos 
dalyk use musų „netikro ina-

tokių nuėmimų, kurios susta
tytos krūvon, o paduda vieniu-

nį, szules,ar szoksromklio-, 
ir tame randasi kafp sunkybė

aiszkins viena tiŠ paveikia. 
Anschutzas nuima vaizdą kul
kos, lekianczios po iszszovi- 
mo; dėlto parengtasis prietai-

tik ant 76 milijondalies se
kundos, ir tame tai trumpame 
laike kulka turi patekti į įna

Kitaip ,, 
votmn“,
szalį praszauti galima. Ne
žiūrint į tai, kad prietaisas 
elektro magnasiszku keliu la
bai greitai atidaromas buna

tai vis

nekurio laiko, ir tas laikas

dimo lekianczios ' kulkos isz 
’aky vaizdus prietaiso. An

kibirksztinio chronograpo, 
kad prietaisas dėl atsidavymo 
reikalauja o, 28 sekundų, ir

1 j llKj Į U t V UHOV J įl VII^V j

kad tasai veikė per su trauky
mą plono vielos tinklo, kurį 
pati kulka pertraukia. Ir

*) Mat lapaiKla legejlme patenka ilgokai, 
taip kad įspaudo* norą kelios butu, ale iskvarba 
pirmoji nepasihaix'**, kuomet antroji ir tt. prasi 
dėjo; dėlto me* esame netikrą nuomonę apie 
temvtua krutėjimus.

Bet likimo buvo lemta, idant

d id u menę lietuvių, o kriksz-
Szis-tas isz gyvenimo

lių, ir dėlto /neretai matome,
to lietuviai daug, labai alaugautomata

pdrduda ir iszduda

gia t ik brolius, kurie stengiasi'
kaip tik tasai

gaud a ėmė drutyn eiti ir tari)
vie-

K»

Didžius Kuni-n

neretaiv o savo

yra sru-

tymis ir lažomis (baudžiavo
mis), atstumta nu daly v ūmo

šu savimi gadynė 
nei sziadien dar

XII.

tos, už tai Lietuva tu met įėmė 
pažink Ii a' vieta tari) eurooisz-

randa savo arsziausius prie
is tarĮ) paežių lietuvių.

lis randasi tokių, kurie nemo
ka, nei skaityti’, nei raszvti.

ir apsiszvietimo, pasmerkta 
tokiu budu ant isztvirkimo,

Rymo ir “kitais anų metiniais

dvasės lietuvių, netik Euro
poje gyvenanczių, bet netiko-

lietuviai nusikraustę apsibu 
na. Netik1 nesutikom ir ne- v

ma. U tęji galybe vėl 
ko rėmesr, jeigu ne ant 
rįžimo žmonių; lietuvių

m a t i s z k a i su s j n e s z i o j 
su Rusijos „kniaziais 
torių „kanais“, (bct i

minystą ir suėję į gentystę su 
vokieeziais, airiais ir labiau
siai lenkais. Tarpe tokiu tai

g1 ją, k ii met žiamoji luina lie

n szimtai metų jau bėga nu 
tos neszvankios: valandos, ir 
lietuviai nesusiprato, kokiu 
budu jie įjungti pasiliko į ne- 
...j.... ‘ .... ‘.......

darbais. Retai kur ant avie- 
to galima yra užtikti taip di-

ti savo tėvynę nu gaujos pli

timorę. Czion gyvena keli

verczia dirbti nu 6 adynds isz 
ryti) neretai iki S ar 9 vaka
rei. . Nedyvas už tai, kad

sėjama sėkla, lietu vystės ir 
szviesos. BerOts jau ezion

kada tasai buvo atviras per 
76 milijondales sekundų, rei-

Žinoma ezion nėra galima 
arcziaus prisižiurinėti, kaip 
brangintiną tarnystą atlieka

dėl dailų, dėl pramonės ir te
chnikos, dėl astronomijos ir 
daugelio kitu mokslu; nėsa

pas dėl musų akies ardmę ma
tomą padaro iki neiszpranta-

grapavonė tai p-gi musų akiai rūpestį apie gerovę lietųvii 
palengvina szoksnį per ribą1 tautos, bet ir užmirszįmą pa
czėso.

mės gyvename „po ženklu au
tomato“, ir nėra isz kelio tai,

zėlTkozno aky viimo.

sosios plotmės, kurios po vie-

piningo. Tumi paežiu laiku

mę, merkia ją paeiliuįrį tris

symo,

vi na

ta dovana ant 50 metinio pami
nėjimo, ir krts-žin ką sakytu 
pats Daguerre pamatęs tokį 
prietaisą! Bet nemažinus ga-

koje bus padaryta bėgyje 
ateinaneziujų penkių deszim- 
czių mėtų? ir ar mės lietuviai 
taipgi mėginsime pirsztus 

isztobubnimoprikiszti prie
tos dailos? Velycziau nuszir- 
džiai to. . . . Bet tumi tarpu

f • * i
t



'I Lietuvniku
tose užmigusiame Szenando- 
ryje ar kitur Pennsylvanijoje, 
tacziau ezion yra daug pus- 
žinių ir apipaikusių nu alų-

tės. Kas labiausiai tokius'nį ar trumpesnį laiką lietu- 
verszius piktina, tai ta aplin- vystė, pasiremdama ant tei- Isz visokiu versmių.

nesigėdi isz to, kad sziądien 
yra dirbama dėl pakėlimo lie
tuvių tautos ant augsztesnės 
kulturiszkos papėdės. La
biausiai gaihi, kad tarp tokių 
nesupratėlių randasi ir keli 
czionikszeziai kuningai, k. a. 
nu vietos pavarytasis Polu- 
jauskis, nėtikęsis laike
tėžo“ lietuvių naikintojai kn.

nainiai turi viltį, jog musų 
tautiszkas krutumas pastoti 
gali polytikiszku, per ką Lie-

sillgų jieszkillių, trokszdama Priežastys, dėlko laike kelionės ap- 
aplaiininimo lietuvių nuvar !i"k'" »l>«iroki.jx ant vienos
...... i i paros. Paėjimas įvairiu laiko Iro-gi n tosios tautos įgys pergalę, . 4 o.15 . . i o Jtavymu tūlose vietose. Struvė‘s

, . mo musų laikrodžių. Vrisiriszimas
mtiszį I astronomų prie savųjų meridijanų. 
iadvk Pasistengimai pripažinti vieną isz

J ulesju už pirmaji.

,mia-

į sieną, lyg įkiszinti ožiai!. . . . 
Matote, broliai, kur nuvedė 
mus ilgi amžiai baudžiavų!

dar kitąkart
<urs priegjtam valnastį, tai musų iszgamai 
apsuko lietu- to nei nepamena, ar gal jie

ir tt.; tie tai duszių ganytojai, tus už kitokius žmones?! Rei-
kurie dar patys reikalauja ga
nymo, netik lietuvius bjauro
ja, iszjūkia tautiszką lietuvių 
kilimą, bet drabsto purvais ir 
ant žadintojų lietuvystės k. a.
kn. Burbos. Neseniai atsiti
ko, kad lietuviams Baltinio- 
rėn tiekiau tiesi parsikviesti 
kn. Valaiti isz Detroito —

tosios nėra skaitlingos, ir jei
gu jos palaiko savo savisto
vumą, tai kodėl mės to nega 
lėsime, jeigu tik imsi mesi į 
mokslą kabi n tiesi? Berots 
neapsiszvietę, mės nieko ne
valiosime, ir lietuvių tauta

tuviai dūda „atstauką“ už jo

vaniec, tas a važiausi as lietu v i (į

raszė „donosą“ — mat 
lenkiszkas yra būdas — pas

tai
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kn. Valaitį, kurs yra geras 
lietuvis ir Lietuvos gaivinto- 
jas, jog jis. gundąs parapijo
ms Baltimorės priesz bažny-

Bet kaip ją yra sunku didin-

kinti - ardo
suvedžio-

lietuvystę. Bet nėra vilties, . . ... * . . . KT . kam pi tisejog įiems tai pasiseks. Ne- : ?
gelbės nieko nei skundai pas| ,? ,. . , , * . : laikrodžius (dziegorius) ir ei-kardinolą Gibbons ant Bai . . . , , . ....... . . giasi pagal saulę, tarp civi-sioio Barzdocziaus, nekenks , ‘ \ ‘' lizavotų žmonių atsiranda ne- 
lietuvystei nei „donosai“ ant| „ ,.A.i ...
kn. Valaiczio ir kn. Burbos — 
lietuvystė žengia ir žengs to
linus, maldama neprietelius

lė seiliaus Gediminas, Algii

neturi

jimo u.niversaliszkojo laiko,

musza 1 2, tai

’ . , . , .. L , pino saulės ant dangaus. l)a-leisybė, neprietelių stau- ; , . - ,
. .. . - t . • bar4, kaip žinoma yra, kožnasgirnas ir geidavimas lietuviu . , * . . * , .

visų pajiegų susiimti, idant 
atstovėti gulį neprieteliszku- 
PI gauj»l-

meridijano, turi savo pusiau
dieni (pietus) ir pusiaunaktį,
nu kurių ir rokujasi pra- 

idžia parų; dėlto jeigu keleiyis

imtynės, tai visi tikri lietuviai ..• . . . . 2 , saules greitumu, tyra paszaukiann, idant drą- °. . .1 . ’ , ; sergėtu permainosšiai kariautu už lietuvystę szi-j ...v, , , !doiime ir rastu v
toje valandoje, ir Kada ims, 
muszis laimėtas, tai vėl links-i 
miai pasidžiaugsime dėl tėvy
nės pasekmingai padirbėję. 
Neužmirszkiame prieg tam 
visi, jog musų viltys remiasi

namon

nėse nepriklauso nu ilgumo

vystės nu tokių buvusių Len
kijos ponų laike „miatėžo“? 
netik kad ne, bet dar jei ga-. 
lėtu, tai jie lietuvius ir dabar 
kartu, ką galbna viltiesi dėlto, 
kad tie ponai bežnyezią pasi
naudoja ne dėl mokslo Dievo 
skelbimo, bet dėl keikimo ir 
ardymo vienybės ir sutikinęs 
tarp lietuvių. Žindma, kad 

ję į netikusį elgimąsi savo 

darni! Ko norėti nu nėmo- 
kintujų, kad jie eitu į geresnę 
ateitę, kada musų apszviestu- 
nai plaukia lietuviszkoje vai- 

lobstį. Bet netik Baltimorėje

Pažvelgus į lietuvius per visą 
plota Su v. V aisti i u nekito- 
k į prietikį atrasi m e. Teisy
bė visur yra žmonės, kurie su
pranta daugiaus už tokius 
Polujanskius, Dutkevy ežius

lietuvystės, ant isztri votimi-■ atlikta. . . *
mo kovoje su neprieteliais ir; ašakoj ama yia, jogei kada 
ant toliasnio szvietimosi, idantI Magellan^* atliko pirmutinę 
tumi asztresnį ginklą įgytu- i ąplinks\ ietinę kelionę, kuri 
mėme dėl n u trėmimo prįesziplaukėsi apie 3 metus, jo žmo-

ne o-

isz savo szirdžių ir numanių. LgdS(‘zbi pastebėjo, kad ke- 
Darykiame kožnas dėl visu lionejo apsii oka\ o ant \ ienos 
menes gero, dėl gero lietu-j 
vystės ir mokslo, o laimėsime! 
vainiką pergalės ir neužmar-. mis dienomis, kada pastnįu- 

kavo ir m (d d ėsi kiti katalikai.

savo nepraustą burną naudo- malszino savo sąžinę tik atli
kę kelionę į Rymą ir ini Įlo

fuvių ir bjaurojimo lietu vys tuvystės. Žinoma, per ilges-

f
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Vienybe Lietuvniku
vengtino

Dėl iszvengimo "tokių neda
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rių aplinksvietiniai keleiviu 
atkeiczia ant 1 skaitlių mėm

rokundų
su rokunda 

nijų, važiojau! isz Amerikos 
į Azija, vienų dienų iszmeta, 
t. a. po utarninkui 12 Rug4

ir prieszingai

skaitlį aus 

vijos misijomerių stambių 
klaidų jų laiko skaityme ant 
salų Tykojo didmario* Kur 
žmonės igyio civilizacija nu 

ta ant 12 i 
>

prieszmgai ten,

pervirszis ant 12
nų.

Tokiu budu nusidavė nesu
tarimas rokavyme ir užvadi- 

niu Alaskos ir amerikiszkiuv * 

t i jos nupirko jų nu Maskoli
uos. Naujiejie ateiviai isz 
Rytų pastebėjo, kad suhatinė 
diena yra szveneziama pas 
vietinius gyventojus, gavu
sius savo kultūrų nų masko- 

nedėlė. Alaska tokiu* badu 
gyveno viena diena pirmiaus. 
Szitas nesutikimas laiko ro- 
kundoje, labai daug klapato 
daręs n'aujai administracijai, 
tapė panaikintas tik 1871 m. 
delei pavelyjimo Peterburgo 
sinodo stacziatikiams Alaskos

pagal seno*

Tekis pat atsitikimas nu
sidavė ant Philippine ir Ma
riana salynu, prigulineziu

kurie buvo atrasti 
laidų 1521 m., at-

vyriausiu miestu 
o isz Rytu, per

ežius rokavymas ten dienų at
siliko ant vienos dienos nu 
rokavymo . Britiszkoje In-

ir

jojo į ‘San Francisco

nizavoti ateivius isz Vakaru.
if

rovė rokavymo 
victim’s rparas 
inkalo žmogus

dabar, 
laksto

laivinis ir geležinkeliais, susi
kalba vienas su kitu pėr tuk- 
stantnfylinius " attokumus, 
dangėje atsitikimų yra' labai

rarody 
veizdas: 
dienia ir

sime tam tikras pa- 
New Yorke pusiau- 
visos kitos adynos 

atsilieka keliomis minutėmis 
vėliaus, nėg Bostonai Maszi- 
nistas trūkio, važiodamas su 
vienodu smarkumu, niekados 
nepriimtų ant paskirtos mi- 
nu tos, jeigu jis nežiūrėtu į 
vietinį laikų. Dar ‘ didesnės

szų iszėjimo fr atėjimo trukių 

ktam isz New Yorko i San 

panija elgtųsi pagal savo lai- 

veizdų: Ant biržų neretai 

si su pažymųjį ui u tam tikro 
termino dėl iszmokėjimo pi
ningų arba skirtumo jų ver
tės; vertė-gi kartais mainosi 
kas-adyna; dedasi žinia apie
lai didžiausioms biržoms per

paryžiszkis tų priėmiįno .visose

ant termino 20 Vasario 
gari jas Peterburgo Pa 

n as

biržoje dviejų 
paszoko ant 25 

ir duta žinia ta- 
biržai; per pusę

i

gavės tikru
O V

min

gramas ateina pas* O 1,0

burgo laikų 2 adyn 
(skirtingumas laiko 

51’min. 52,6 sekim.).. Dėl 
to-gi isz ' Peterburgo jam at
sako, kad ne tik kad jam ne 
iszsiųs tosios sumos, bet pa- 
praszys jo damokėti dar loO 
r.., k adų-gi jis pasivėlino sir 
sav’d reikalavymu kupinai 
dviem adynom, ppr kuri laikų 
jo popieros,spėjo jau nupulti 
prekėje ant 15 kap.. Dar 

New Y o r k o
telegrapų Mask- Abu szitų užmanymu

vos Apsergejn 
į 100.000 rub

ant kon

s eina anų

trūkimo nu
&

įie: giminės
bet nu szirdii 
mirszta pa k
tiijaus per telegrapų dūda ži
nių į Maskvų. Vienok jiems

apgailėti savo

ki laikrodį G ad. 45 m. New 
Yorkiszkio laiko supiila su 
l ad. 30 min. Maskviszkio.

gerovių maskoliszkasis astro
nomas S tfu ve 188O1U. ineszė
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augsžtumo 

per

somis valstijomis už pirmuti
nį. Dapildindamas tų užma

damas 
žmonių

atkeisti

padėkim sav, anglų arba 
prancūzų, prišildė labai nagu- 

s tele- lavymus mokslo su gyveni- 
Peter-įmiszkais įproeziais. Jis pri- 

>7 min. : vėlyja skaitliniszkųjį pažymė- 
rp Pe iimų musu nd ynų apkeisti rai-

ir sustatyti jas taip, idant pu
siaudienis imt 1-o meridijano 

‘butu ženklinamas raide A, 
'ant 2-o,' atstovinezio mi pir

gyvenantis 

už

savo 
labai prielankiai

primtu,

Vyriausiu meri- 
asi meridi j anas

j\ » iv/ii i i i ivio ■ * * y ii « ■» iv < o y

tokiu būdu beveik kožna val
stija turi savo meridijanų.

Rodosi, kam tokis skirtin
gumas tarp visokių tautų as
tronomų, turėtu būti, kam jie 
apsunkina vienas kitų, pri
versdami daryti niibodžius 
perrok va vynios laiko savo ty
ri nėj i in use?

Bet tame tai ir dalykas^ kad 
kožna observatorija iszleidžia 
savus katalogus visų dangisz- 
kujų sz.viesalų su tikru pa- 
ženklinimu vietos jų ant dan
gaus, rokudamos pagal savo 
meridijanus; darbas toksai ne
lengvas, ir dėlto j ūmi giriasi 
ne tik pats tardintojas, bet ir 
toji tauta, prie kurios jis pri
guli; kožna observatorija, ■ at
likdama szitų darbų, nori, i- 
\lant ne tik apdarai kningos 
priminėtu kur ji randasi, bet 
ir kiekviena skaitlinė.

Nu 1875m. astronomai tu iš
gavėjusi apie pripažinimų vie
no isz esanezių meridijanų už 
pirmų, buvo įneszti visokie 
užmanynjai; taip antai, Szvi- 
carijos astronomas dėl paka- 
kinimo visų, tautų prišildė 
iszvesti meridijanų per Bell- 
ringiszkų perlajų, kuris tumi 
pat lųiku ant kitos pusė} žia- 
mės pereitu per Sszpicberge* 
nų, KoĮH’iiliagėiių, Leipzigų, 
Venecijų ir Rymų. Bet ir tas 
užmanymas netapė priimtas, 
norint nu to laiko buvo 5 kon- 
gressai, apsznekantiejie szitų 
klausymų.' Galiausiai dabar 
Paryžiaus Mokslų Akadėmi 
joje tapė Įiakeltas užmanymas 
priimti už pirmųjų meridija
nų, kuris pereis per būdavo- 
jamų Jeruzalėje observatori
jų. Szventybė vietos, godo
jimas jos viso krikszczionisz 
kojo szvieto gal sutaikins as
tronomus, kurie tumi pada
rys nemažai, gero vienas kitam 
ir mums smertininkams, isz- 
gelbėdami nu visokių nedasi- 
pratimų.

Kas atsieina klausymo ne- 
iszvengtinos nutrotos vienos 
Įiaros laike aplinksvietinių 
kelionių, tai jis nemažai užima 
sziųdicii Jule 'Verne‘ų, autorių 
veikalo „24 adynos aplink 

szvietų“, genijaliszkoji vaidin- 
tuvė kurio neduda miegoti ne 
\ ien gimnazistams, bet ir viso-’ 
kieiųs Jszradėjams ir kelei
viams. Phiugelis, kas iszėjus 
szitai kningai rokavosi paša- 
kiszku, kaip ' antai povande
niniai lutai, valdytiniai orlai
viai, trukiai, lekiantiejie su 
žaibo smarkybe, sziųdien rodo
si tarytum iszpikloniais daly
kais, truputį tik apdailintais 
vaidintuve apie [1įvyksianczius 
jų nutobulinimus. Ar“ galė
jom mes deszimtį metų atga
lios tikėti, kad galima bus 
atlikti kelionę aplink žiamę į 
70 dienų? Sziųdien jau Jsz to 
niekas nesidyvyja, kad ugi 
(Irusioji amerikietė, Miss. Bly, 
iszrisz<\ szitų klausymų apt 
praktikos. Kada Maskolija 
iszves geležiukelj per Siberijų, 
tada apvažiavimas aplinkui 
žiamę Įiareikalaus tik kokių 
40 dienų.

Žinoma, kad prie tokių ke
lionių troly t i vienų parų, dė- 
kavojant musų laikrodžiams, 
yra labai nesmagus dalykas.

- — ‘1 ♦ ......... .. •

Hi tris katu MickBYyczians.
11r<ir<hin ht f. t/stėn
„/Zicl///ė“ ><je.

į.l.ifluva, tėvyne mano, tu 
esi kaip sveikata!“ ,

Szitame sakinyje žodis sug- 
lubė virbanezius -aidus tvys- 
tanezios szirdies poeto, jus 
neszdamas į gilinę girių toly* 
mos Lietuvos. Atsiszaukė 
Lietuva sziųdien, būdama didi 
ir mandagi, ant szito stebuk
lingo žodžio, siųsdama į toly- 
mas svetimas žiames savo pa-/ 
siuntinius szlovinti paskiau- 
siųjį kartų tųjį, kuris jų tiek 
mylėjo!

Ale liaupsė didžiausia jau 
yra isztarta, myrai kii bran
giausi sudeginti ir lietuvis 
stovi sziųdien be žodžio prie 
kapo to didžiojo, kad ugi ap 
link savęs jau jis nieko neisz- 
vysta, kurni galėtu vertingai 
szvęsti arelį jo girių; ir szitoje

*) Szitų kalbų talpiname tik ant ipatiezko 
praszymo drugyHteH „Žeimena“, kadųvi neeutin- 
k/nne bu Job tendencija. Hed.

negalėje jis, palenkęs savo 
mislyjancziųjų galvų, jieszko 
sutraukti durnas, kurias szi 
szventa valanda jam prideda. 
Ir isz szito spiecziaus sutrauk
tų mislių brendžiasi szitas 
brendūlys: trys susivienyji- 
niai pasidavė tarp trijų sese- 
riszkų . tautų,—- pirmasis ant 
musza -Tanko Grunwald, an 
tras tai yrawzielo amžiaus ko 
va priesz musų nežmogiszkus 
prispaudėjus ir treczias — tai 
yra szitie mus szventi pelenai, 
kūrins mes sziųdien visi szv(*n- 
ežiam e.

Lietuvis szirdžia ir mislia, 
lenkas žodžiu ir darbu, tries- 
alininkas, kurio kapo lieka- 
has mes sziųdien garbiname, 
pasikėlė, kaipo įžemintas isz- 
pažinimas szito broliszko su- 
shienyjimo, kaipo užvadas 
didžių ir tejsingų lukesezių, 
nės kur trys susivienyji m ai 
kalė vaszus broliszkos meilėj 
ten yra pirma nudėmė; ket
virtasis, didžiausias, galin
giausias susivienyjimas — am
žinasis!

Dar kartų Lietuva sutiks 
lenkų ir rutėnų ant kovos lau
ko dėl draugiszkos jų tiesos 
ir darys szį paskiausių amžinų 
susivienyjijnų ir saulė valnys- 
tos apsiaus jus savo szviesos 
spinduliais, giedra szitų trijų 
lygių prisižadėtų valnų žmo
nių, ir kiek viens isz jų gyvęs 
saviszkam bude, kožnas 
džiaugsis ir naudosis savųjų 
vaisiu, didžioji* sutarmėje ir 
liusybėje, dabos atskryje, pa- 
kajuje ir sųndaroje.

’Taigi mes pavedame lenkų 
žmonėms szitas liekanas, taip 
brangias lietuviszkoms szir-- 
dims, mes jas padudame pa
sitikėjime ir viltyje, /<aipo už
vadų derybų vienių.

Eik, sunau Lietuvos, mie 
goti miegų didžiųjų į Paulė 
onų Lenkijos, ir miegok atil
syje, ir jei Tu kartu n tų isz- 
girsi ūžimų ir tranksmų au
dros ir staugsmu gaisztanczių 
vilkų isz žiem-ryczių nu Wa- 
wel‘io, tai tark Kaszcziusz-

koms ir Kazimierams: tai ėst 
Lietuva, Lietuva Gedimino 
ir \ y tauto, kuri paszaukusi 
savo tikras ginklo sesei is, 
keliasi, kaip v ienas vyras, ko
voti paskiausių nutremianezių 
kovų! Sakyk jiems, jog ne- 
prietelius melavo begėdiszkai, 
tarydamas, jog Lictuvbs ra
gotinė yra sulužlįsi, kad gal 
at(*iti valanda, kurioj*’ lictu- 
v iszkai krūtinei galėtu kvajvo 
pritrukti ir pajiegos lietuv isz
kai kuiiiscziai. .Jis melavo, 
nėsa „Lietuva, tėvynė tavoji, 
pasiliko visad kai ii sveikata!“

Gana aiszkiai parodžiau 
„A ienybės“ N. lt), jog Malia- 
»()y‘y ,,Saulė“ nėra nėi lietu- 
v iszkas, nėi katalikiszkas 
laikrasztis, nėsų ,,Saulė“ v isuse 
savo raszymusę lietuvystę der
gia, o katalikystę žiamina. 
'Poliaus ,.Vidiybėjc“ rasziau, 
kad ant p. Baczkos karkiami- 
nių pliovonių nieko Aeatsa
kam, nėsa laikau saA- už di
džiausių gėdų ir pažiamiii'inų 
savo žmogystos vesti polemikų 
su žmogumi, moraliszkai sto- 
vįneziu ant žiamiausiojo laip
to. Tų’“patį sziųdien atkarto
ju aky vaizboje kareziaminių 
pliovonių Mahanoy‘o „Saulės“ 
ir jo draugų. O jus, broliai 
lietuviai, apsirinkkite sav — 
ar „Vienybę“, kuri rūpinasi 
savo brolius apszv iesti tautisz* 
kuse dal|'kuse irgi moksle, 
arba Malianoy‘o „Saulę“, ku
ri lietuvystę begėdiszkiausiai 
darko ir Kun. Burbų girtu- 
k 1 iszkai dergia! Su- Dievo 
pagelba, kaip iki sziol dirbau 
dėl musų brangios tėvynės 
Lietuvos, taip ir lobaus dirb
siu, nei truputį nepaisydamas 
ant gyvuliszkų skalyjimu p. 
Baczkos, ir tolesniame laike* 
ant visų jos begėdy .vėžių nei 
puse žodžio neatsakysiu.

Kun. - I. J) u rbn.
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tronomų, turėtu būti, kam jie 
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perrok va vynios laiko savo ty
ri nėj i in use?

Bet tame tai ir dalykas^ kad 
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lios tikėti, kad galima bus 
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niekas nesidyvyja, kad ugi 
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mylėjo!

Ale liaupsė didžiausia jau 
yra isztarta, myrai kii bran
giausi sudeginti ir lietuvis 
stovi sziųdien be žodžio prie 
kapo to didžiojo, kad ugi ap 
link savęs jau jis nieko neisz- 
vysta, kurni galėtu vertingai 
szvęsti arelį jo girių; ir szitoje

*) Szitų kalbų talpiname tik ant ipatiezko 
praszymo drugyHteH „Žeimena“, kadųvi neeutin- 
k/nne bu Job tendencija. Hed.

negalėje jis, palenkęs savo 
mislyjancziųjų galvų, jieszko 
sutraukti durnas, kurias szi 
szventa valanda jam prideda. 
Ir isz szito spiecziaus sutrauk
tų mislių brendžiasi szitas 
brendūlys: trys susivienyji- 
niai pasidavė tarp trijų sese- 
riszkų . tautų,—- pirmasis ant 
musza -Tanko Grunwald, an 
tras tai yrawzielo amžiaus ko 
va priesz musų nežmogiszkus 
prispaudėjus ir treczias — tai 
yra szitie mus szventi pelenai, 
kūrins mes sziųdien visi szv(*n- 
ežiam e.

Lietuvis szirdžia ir mislia, 
lenkas žodžiu ir darbu, tries- 
alininkas, kurio kapo lieka- 
has mes sziųdien garbiname, 
pasikėlė, kaipo įžemintas isz- 
pažinimas szito broliszko su- 
shienyjimo, kaipo užvadas 
didžių ir tejsingų lukesezių, 
nės kur trys susivienyji m ai 
kalė vaszus broliszkos meilėj 
ten yra pirma nudėmė; ket
virtasis, didžiausias, galin
giausias susivienyjimas — am
žinasis!

Dar kartų Lietuva sutiks 
lenkų ir rutėnų ant kovos lau
ko dėl draugiszkos jų tiesos 
ir darys szį paskiausių amžinų 
susivienyjijnų ir saulė valnys- 
tos apsiaus jus savo szviesos 
spinduliais, giedra szitų trijų 
lygių prisižadėtų valnų žmo
nių, ir kiek viens isz jų gyvęs 
saviszkam bude, kožnas 
džiaugsis ir naudosis savųjų 
vaisiu, didžioji* sutarmėje ir 
liusybėje, dabos atskryje, pa- 
kajuje ir sųndaroje.

’Taigi mes pavedame lenkų 
žmonėms szitas liekanas, taip 
brangias lietuviszkoms szir-- 
dims, mes jas padudame pa
sitikėjime ir viltyje, /<aipo už
vadų derybų vienių.

Eik, sunau Lietuvos, mie 
goti miegų didžiųjų į Paulė 
onų Lenkijos, ir miegok atil
syje, ir jei Tu kartu n tų isz- 
girsi ūžimų ir tranksmų au
dros ir staugsmu gaisztanczių 
vilkų isz žiem-ryczių nu Wa- 
wel‘io, tai tark Kaszcziusz-

koms ir Kazimierams: tai ėst 
Lietuva, Lietuva Gedimino 
ir \ y tauto, kuri paszaukusi 
savo tikras ginklo sesei is, 
keliasi, kaip v ienas vyras, ko
voti paskiausių nutremianezių 
kovų! Sakyk jiems, jog ne- 
prietelius melavo begėdiszkai, 
tarydamas, jog Lictuvbs ra
gotinė yra sulužlįsi, kad gal 
at(*iti valanda, kurioj*’ lictu- 
v iszkai krūtinei galėtu kvajvo 
pritrukti ir pajiegos lietuv isz
kai kuiiiscziai. .Jis melavo, 
nėsa „Lietuva, tėvynė tavoji, 
pasiliko visad kai ii sveikata!“

Gana aiszkiai parodžiau 
„A ienybės“ N. lt), jog Malia- 
»()y‘y ,,Saulė“ nėra nėi lietu- 
v iszkas, nėi katalikiszkas 
laikrasztis, nėsų ,,Saulė“ v isuse 
savo raszymusę lietuvystę der
gia, o katalikystę žiamina. 
'Poliaus ,.Vidiybėjc“ rasziau, 
kad ant p. Baczkos karkiami- 
nių pliovonių nieko Aeatsa
kam, nėsa laikau saA- už di
džiausių gėdų ir pažiamiii'inų 
savo žmogystos vesti polemikų 
su žmogumi, moraliszkai sto- 
vįneziu ant žiamiausiojo laip
to. Tų’“patį sziųdien atkarto
ju aky vaizboje kareziaminių 
pliovonių Mahanoy‘o „Saulės“ 
ir jo draugų. O jus, broliai 
lietuviai, apsirinkkite sav — 
ar „Vienybę“, kuri rūpinasi 
savo brolius apszv iesti tautisz* 
kuse dal|'kuse irgi moksle, 
arba Malianoy‘o „Saulę“, ku
ri lietuvystę begėdiszkiausiai 
darko ir Kun. Burbų girtu- 
k 1 iszkai dergia! Su- Dievo 
pagelba, kaip iki sziol dirbau 
dėl musų brangios tėvynės 
Lietuvos, taip ir lobaus dirb
siu, nei truputį nepaisydamas 
ant gyvuliszkų skalyjimu p. 
Baczkos, ir tolesniame laike* 
ant visų jos begėdy .vėžių nei 
puse žodžio neatsakysiu.

Kun. - I. J) u rbn.

*
t



Vienybe

R*

Isz lieiimszKn dim Amerikoje
— Edwardsville (korėsp. 

„Vienybės“). Netycziomis 
pateko man į rankas numeris! 
„Saulės,“ kur, tarp visokių 
pliovonių, nu kurių žmogui 
pikta ant szirdies darosi, užti
kau net keliose vietose mina- 
vojimą ir musų „Susivienyji
mo.“ Tarp kitko, Baczkaus-

\ seimą, buk tas bus laikomąs 
Mahanoy Cityje. Isz visko 
matyti, jogei p. p. Vroczinskis 
ir Baczkauskas apsiėmė sa-

, viszkai ti$į „Susivienyjimą“ 
paėmę į savo nagus valdyti.

Labai nusidyvyjau isz to, 
kad tie ponai, suvisu nebūda
mi sąnariais „Susivienyjimo“, 
apie jo seimus rusziasi. l)y- 
vas ima manę, jog. tas pats 
Baczkauskas, kuris pernai 
bjauriausias pliovones isz savo 
smirdinezios „Saulės“

dėl sudėjimo kožnam sąnariui tosios 
organizacijos po 06 centus ant isz- 
mokėjimo posmertinės vienai nasz- 
ei. Kadą-gi „Susivienyjimą“ laiko 
tiktai dvi draugystės (Plymouthisz- 
<ė ir Hazletoniszkė), tatai rokavau 
už nenaudingą dalyką garsinti tąjį 
jo rasztą, atidėdamas tą dalyką dėl 
nusprendimo ant seimo, apie ką p. 
Vroszinskiui savo parėdku daviau 
žinią per gromatą. Vienok p. Vro- 
czinskas už neftpgarsinimą jo raszto 
abai užsirūstino, garsindamas „Sau- 
ėje“, buk asz raszęs jam, jogei „jau 

„Susivienyjimas“ prapulė“; nepasi- 
cakdindamas ant tokio sumelavymo, 
jis dar taip toliaus ževernojat „ir isz 
to dudasi suprasti, ant ko lietuvius 
nori iszvesti ir nežine isz kur tasąį. 
sūkurys atsisuko į „Susivienyjimą.“

ant 
szią- 

dien, kaip koki* geradėjas, a- 
piekavojasi jau apie seimus ir 
jo iszlaikymą.

Kad „Susivienyjimas“ ne
pražus, apie tai tegirl Vrocz. 
su Baczk. nesirūpina, geriaus 
butu, kad p. Vroczinskis, bu- 

' damas neva sekretoriumi, pa
sirūpintu pirma sąnariu. „Susi
vienyjimo“ pastoti. * Ar ilgai 
dar mės rinksime į vyriausybę 
žmones, kurie nėra sąnariais 
„Susivienyjimo“? Sziądien juk 
visa vyriausybė, iszskyrus žia- 
miaus pasirasziusyjį, nėra pri
gulinti į sąnarystą! Ir po to, 
ar galima yra laukti, kad j 
dirbtu dėl gero „Susivienyji
mo“ ? Niekur' asz nemaeziau, 
kad taip butu, dėlto tikinsi, 
kad nu ateinanezio seimo dau- 
giaus taip vyriausybė nebus 
skiriama.
Selr. Pauktoztin, ka*ier. Sus.

Atsiliepimas. J
. V. Vroczinskis isz Mahanoy City, 

isžrinktas laike pernykszczio Seimo 
ant sekretoriaus „Susivienyjimo“, 
atsiuntė ant mano rankų dėl „patal
pinime)“ „Vienybėje“ užkvietimą

"A* i.

metinis
kos< parapijos to'JURGIO 
Bropklyne .SeliumaaheCs Me
tropolitan Parke (Junction 
Flushing and Metropolitan 
avės) ant naudos vietinės 
•Lietuviszkos Bažnyczioš. Įėji
ma 25 et. pradžia 2 valandą

Toliaus jis prižada seimą daryti. 
Mahanoy City‘je, o kada jam ateis 
noras iszpildyti tai, prižada apgar
sinti laikrasztyje. Podraug neuž 
mirszta ir suraminti lietuvius, jogei 
„iki sziol „Susivienyjimas“ neiszny- 
ko, nės remiasi ant drūto poinato“, ne 
patingėjo godotinas sekretorius tai- , 
po-gi ežia „suduti“ ir pamokslą.

Taigi p. sekretorius, neprigulėda
mas pats į tą „Susivienyjimą“, pasi- 
rįžo podraug su Baczkausku paim
ti vadžias jo ir partraukti jį į savo 
'Mahanoy‘ų. Dėl visumenės žinios 
sziumi padųdu, kad seimas bus laikė*- 
m&s ten, kur diduma balsų „Susi
vienyjimo“ sąnarių nutars ji laikyti.

nyjvmą“, nors jie ir „sekretoriais“ 
skaitosi, tącziaus negali turėti tiesos 
į tokius reikalus „Susivienyjimo“ 
kiszti savo: nosis. z - t

Kas-gi atsieina konstitucijos, už 
kurios neatspausdinimą p. V. taip 
smarkiai is/barė manę, turiu pasa
kyti tik tiek, kad surėdymas jos bu
vo pavestas Rektoriui (N. B. nepri- 
gulincziam lygiu budu į sąnarystą 
„Susivienyjimo“), o asz jos iki sziai 
dienai neapturėjau.

— Scran ton‘o Vyskupas pa
skyrė 24 d. sz. m. dėl pasz- 
ventinimo kampinio akmens 
lietuviszkosios bažny ežios Ply
mouth^. Užpraszau dėltogi 
visus brolius, o įpaeziai lietu- 
viszkąsias draugystes, isz visur 
ant tosios iszkilmės pribūti.

30 d, szio mėnesio Subatoje 
bus laikomas didelis 3-czias

Užpraszo Komitetas.

OMm Už Laitazli.
„VIENYBE LIETUVNIKU”

V. Juknelis Mt Carmel 
Ji. Xaica ,, „
M. Mockus Detroit 
P. Skunski Cleveland 
J. Maczulaitis Millerton 
J. Maurik Hazleton 
J. Ulszinskiene Baltimore 
J. Aleksaitis Wilkes-Barre 
J. Burinskas Baltimore 
M. Arminas' ’ „ „♦
J. Bliudžius Shenandoah 
J. Szlnpas Baltimore 
J. Daukszys Mahanoy Plane 
J.’ Puczkus Thurlow
J. Kazlowski New York
K. Balsis Heywood /.ng 
V. Kubilus Hudson 
F. Iszganaitis Med Hat 
J. L. BYower New York.

lietuvisz- bieta Bavzdžiukė isz Kauno 
rėd. Paneviežio pav. Ligumos 
parapijos kaimo Rubaiezių ir 
kelyje pragaiszino adresą prie 
savo giminaiczso Vincento 
Vaiczekauskio isz to paties 
kaimo. Adresas jo buvo į 
Balti morę; jei kas jį žino, 
praszom atsiųsti jo adresą, 
ba jisai pats ir tikietą nės 
m u vargingai. - ,

Elzbieta Barzdžiuke
3 Kelley str.

ar
es

$4,100 

„Lp° 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„2,00 

„2,00 

„1,00 

$ 1 ,oo 

„1,00

,3,00 

2,00 

, 1 ,oo 

,2,00

Ant pareikalavimo siunėziame ant 
pažiūros vieną numerį „Vienybės” 
dykai. Raszant į rėdystę su reikalu, 
reikia pridėti už du centu markų, dėl 
atsakymo. Užmokėjusiejie, o nepa- 
kvitavotiejie abonentai tegul atsi- 
szaukia. Raszant apie permainymą 
adreso, būtinai reikia pasakyti vietą, 
kur pirma laikrasztis ėjo. ; -i

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo szvogerio 

Augusto 
ežio isz 
Veiverių 
ketvirtas 
koje. G (orke. 

arba tisai

Raimanto, paei n an - 
kaimo Skilandžių 

gminos/\kuris jau 
metas kai|\Ameri- 
t ve n o New

Kas jo adresą žino, 
pats, tegul atsiszaukia pa> 
manę po adresu:
Ludvikas Palaitis, 309 
str. Waterbury Conn.

1 •Pradžioje szio Liepos
šio .atvažiavo į Ameriką Elz

Bank

m ė ne-

■ešg
Apgarsinimas prenu

meratos Žodyno Kii- 
ningo Mykolo Mie

žinio.
Daugelis atsiunčia i Tilžės kningi- v 1 **

nyčias užklausymus, ar negalėtu 
gauti lietuvišką žodyną, alo kifingi- 
ninkai priversti yra atsakyti, nės Kur 
šalčio žodyno kupčystojų 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 iszdavimo to veikalo su pagel- 
ba prenumėratos. * ,' * 1

Taigi ši tumi apgarsinimu užpr’a- 
šom mylėtojus lingvistikos abelnai 
ir mylėtojus lietuviškos kalbos įpa- 
čiai, prisidėti su savo piningais prie 
šito didei svarbaus dėl lietuvių, lat
vių lenkų, ir maskolių darbo, iiės žo
dynas išeis keturiose kalbose: lietu
viškoje, latviškoje, lenkiškoje ir ma
skoliškoje. i ’ .

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:

Saliutus p. Ncuktrch Rokaltcn Ost- 
■ urcnsseu Germany. •

Sykiu su piningais prašom siųsti ži
nią į rėdystę „Varpo“ arba „Svie-
sos“ dėl kontrolės. .

Žodynas turės apie. 350 puslapių 
in 8-vo smulkaus rašto
J Iszdavcjaf:
x S žema s.
\ ' Jonan.

MTLKUCKO KROATAS val
gomu tavorudr visokiu naminiu dai
ktu randasi ant\

JYb 10$ Center st. Shenandoah,

i

t
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Apysaka, pagirta ant konkurso „Kurjer
W,arszawski‘o“,

, ragaudanios
raudonas uogas.

siekdavo su ilgu snapu prie uogų, likueziai manažerijos prisi- 
žiurinėjo isz tolo.

van

ten ant 
raudo-

nas linksmas ž\ėrelis.

ži il
ga-

— Dainavo, sznekucziavosi n 
tėjo į piįkriauszas, į szuliiiį, apėjo i 
liausiai pamatė manę ir prisiartino! j

Pone moka tru
putį lietuviszkai, bet nesupratau. Paskui pažiurėjo į knin- 

dincziujų savo apskrieziomis akutėmis.
. — Nori rieszuczio? — paklausė Onutė nusijuokdama.

Pamaeziusi rieszutį voverė padarė naguotų szokp pag
riebė rieszutį ir nubėgo su juomi ant tvoros. Lapė žingei
džiai dairėsi, gervė nužingsniavo prie jos gal su piktomis mis-

— Daili naujiena! suszuko Julė —
Tikrai czion ateis... 
lauksiu jų nors iki 
amerikiete. Niekas

nų.
— Dar vieno sto kuoja isz mano senų pažystamų — atsi-

dar jos nematė?
— Niekas. Klausiau Morkaus, gra; 

žinai, nieko nedasižinojau - - atsakė Ragys.
— Regisi labai darbszti ir praktikiszka. 

pas juosius "užvakar —- atsiliepė Onutė — sa

Dėlkp gali tai tvirtinti?

liuos

juokdaringai

— Adatuocziau! — suszuko R džiugiai — kur tai

dienas miega, o naktimis valkiojasi, 
lis! lio, lio, mokinu jį be palovos, 
muose sukietėjęs! Užbaigs blogai, kaip kožnas palavikas!

—- Gamta sunku perdirbti! —pasergėjo ruscziai .Julė.

; numylėta tai J

ned kė

tėma. •
Juk jokia darbszti ir praktikiszka mer- 

ameri-
— Tai ir gana.

gina už jo netekės! Lyg asz nežinau. Ant galo tasai 

turėjo!
J

— lio, lio, lio! Nemenant, ir jūsų akys turėjo aptempti 
tamsta Lukosziene! nusijuokė pasit vežiodamas Ra<rvs.

žmonės,
tik tuomi geresni, kad sznekėti nemoka ir piningų nežino! 
Kitkaine tokie patys! Buna padorus ir blogas, meilus ir pik
tas, paezėdus ir viendienis, teisingas ir vagis, mandagus ir 
bjaurus. Reik tik prisižiūrėti! prabaszezius

pakutavo-
man nedavė iszdėti viso

— isztarė sugėdinta. bis visokius auginu, erai. \ lenok nėra 
O, kiek tas mano

los. Atsikrejpė prie vartei ų, užtraukdama skarų ant akių.

— tikrai
pono Morkaus skonis?

— O gi skonis! — isztarė senis. — Sergėk Kristau iiųo 
tokio skonio! . ..

Anė pasirodė ant slenksczio su tasa, užkrauta torielkai-

iszneszė stalų, baltai uždengtų.
— Ragaukite, mano vaikelai! 

gai —- o asz tuomi tarpu bitutes į ; 
kankintu-maiszel vie!

— nusiszypsojo ineilin- 
nesi-

bojo kuoduotas pakaszkes ponės Am

— O man triuszkius! — pridūrė Onutė.
— Tuojaus, tuojaus! Pirma Adatuoezių 

paskui visus tuos laidokus suszauksiu. Slap 
netikėjai!

i

relį. Auatuoczius, isz saldaus miego susirietė
— Dėkavoju, mano,aukse! Grėnys pagelbė
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m as, į taktą kojukėmis, nurėplojo pas poną.
— Nori cukraus, laidoke? — paklausė Ragys.
Snukutis pakito į viražų, godžiai uostydamas.

Aha, nori! O palauti laidokauti naktimis, tai nenori? 
Pakajų gadini visame name! Ho, lio! klausyk!

Laike tosios praszneko.4 isz kiszeniaus szvarko pasirodė 
szmotelis cukraus. Moralizuod im is kolieka laikė jį ant gal
vos nusikaltėlo.

Ažys tylai kentėjo iszbarimus, uostė, kėlė snukutį, ga
jausiai, naudodamasis proga, pagriebė sukrų ir laižė jį go
džiai. . i „

— -Visados su juomi taip! — skundėsi Rimkus — nei ne 
klauso! žirnis į sieną! Kad ne jo rūpestingumas naikinime 
pelų ir pamaczkių, pakareziau netikėlį! Gabumus turi, ale 
pobūdis netikęs!

Matyti buvo isz mynas senio, ka i netikėlis tas buvo jo 
numylėtiniu. Paglostė jį porą sykių ir žiprėjo ant jo mei
lingai .

— Na, dabar gužynė! —- isztarė! vėluk atsikeldamas.
Įėjo į butą ir akimirkoje sugrįžo, turėdamas seną fleitą 

žalose makszty.se. Pridėjo ją pi ie lupų ir Uždūdavo dainų 
tę: . . . 7

\ ,,Mėnuo nusileidę, szunias jau sumigo. . . “
Niekas neimtu tikėjęs, kokį perkuniszką effektą pada

rys toji sentimėntaliszkoji melodija. ' Ant pirmo garso kele
tas vaikų, loszianczių ant ulyczios, nubėgo, kaip pulkas žvir- 
blų nuo szuvio. Grėny.s, užimtas pr’ntbiczių, sudrebėjo, lyg 
drugyje, žmonės, grįžtantiejie nuo laukų, arba sė lintiejie ant 
slenksczių artymujų butų, apsidairė baimingai ir kaip drūti 
movė į butus, uždarinėtlami drueziai duris, ir ant tų / pėdų 
Morkaus sėdyboje užponavojo nepaprastas krutumas. 'Gauja 
ilgakojų kralikų szoko ant kiemo prie kojų senio, atmaszie- 
ravojo gervė skubiai, pertraukė karksėjimą visztų rudasis 
Vabalas, pametė rieszutį raudonoji Ųyvutė, Adatuoczius ne- 
vat teikėsi-pertraukti graužimą cukraus?..

Visi susigrūdo aplink didį burtininką ir nekantriai < žiu
rėjo jam į akis. Ant galo szpokas szaukė didelu balsu, o 
juodvarnis, kaip mokėjo, pamegždžrojo dainą apie Filoną.

Toje valandoje IrėiĮm Orvy^lžiutė ir Clarke Marvitz arti
nosi pėsti prie sėdybos. Pas pirmus vartus apsistojo ir mer- 

. gina paklausė kėlų mergų, dainuojanczių darželyje, kur gy
vena ponas Morkus Czertvanas?

Užklausymas sutaisytas buvo pagal vokiszkai — lietu- 
viszkąją rankkningę, mergos nesuprato jo. Pažiurėjo viena į 
kitą ir pabėgo, kaip stirnų pulkas, į tankumyną vysznių.

Amerikonai nuėjo tolyn, labai sugėdinti tokiu priėmimu.
Po kėlų vėl nenusidavusių praszymų gajausiai pasitiko 

bernuką, jojantį be pavadžių ant mažo arkluko su sieksniu- 
gu botagu rankoje.

Tas isz po placzių brylų skrybėlės pažiurėjo ant baltojo 
piningo rankoje Marvitzo, ant puikios suknės pon£s ir valan
dėlę pasimislyjęs pasileidę tolyn, pasmaukdamas juųdk| pamo
jime JTięszai Morkaus sėdybą sustojo ir botagu parodė var
tus. ' - .

Marvitzas padavė žibantį piningą.
Bernukas galvą-pakratė. ‘ • i
— Dėkui ponui! Nennriu! — isztarė ir nujojo tolyn.> 
Nusistebėjęs amerikietis vartė tarp pirsztų piningą, ei

damas paskui Ireną prię vartų.,
— Matai Clarke, jis gyvena, kaip prastas sodietis. Ne

atskirtum jo farmos tarp kitų. Matai. . .
Norėjo dar ką sakyti, ale nutraukė ir sustojo ant vietos: 

Pamatė prięszai savęs ..n u balty tą szvarų butą, apskleistą lapais 
laukinių.vynmedžių, o prięszai jį įpatingą regyklą. Gauja 
laukinių žvėrių meilinosi apie žilą žmogų, lipo jam ant kėlų, 
glaudėsi prie kojų, o szale dvi jaunos merginos pasilenkę 
prisižiurinėjo tam ir linkiniai kvatojo.

Irenai atėjo į galvą padavimai apie pustelninkus seno
vės gadynių; jai pasirodė, kad sapnuoja vieną isz? tų pasakų, 
užsimirszo, kur randasi* Senis szvilpė ant fleitos,’ pauksztis 
klėtkojė antrino tį patį, o ant kiemo mirgėjo margoje netvar
koje karvelai, kralikai/tapė, gęrvė ir szunių keletas, be ker- 
szto ir piktumo visi vaiksztinėjo.

— Ar matei kada tokią /regyklą, Clarke? — isztarė ga
jausiai Irena. , t

Amerikietis stovėjo Nesijudindamas su iszpustomis aki
mis, bet ne į žvėris žiurėjo, tik į žmones. ' .

-— Heautifull! — isztarė gajausiai.
Galėjo stovėti visai nbpat^inyti, nes Ragio szeimyna už

ėmusi buvo visą atydą abiejų merginų, o pone Anė buvo už
imta savo bi ėniis, vienok pajuto svetimus szunias Rimkaus 
ir, nežiūrint ant fleitinio koncerto, pradėjo nespakainiai dairy 
tiesi. Senis priesz norą nukreipė ąkis ant vartų, instrumen 
tą paleidė, isz rankų. ' \ !

‘Pirmutiniai pakilo karvelai ir kaip baltas debasys iszki- 
to į virszų; kralikai, gardžiai graužę žolynus isz rankų Onu
tės, suszoko į priemenę; voverė nus/oko nuo peties Ragio ir 
nubėgo jieszkoti rieszuczio po tvora'; szunias szoko apžiūrėti 
atėjūnus, o paskui juos iszdvdžiai nužirglp).o gervė.

Irena priėjo areziaus, apsidairė aplinkui, tarytum jiesz- 
kodama ko, ir atkartojo savo steyeotypiszką klausymą:

— Ar czion gyvena ponas Morkus ('zertvanas?
,,Kas Ims jeigu jo nėra namieje? — pamislyjo — mano' 

lietuviszkas žodynas išzsibaigs per porą minutų.“ \
»— Žodis stojosi kunu! — isztarė Ragys, visiszkai , nusis

tebėjęs — tikrai tai Orvydžiutė, o Morkaus namieje\iėra!
Onutė surinko drąsą dėl pasitikimo, žinoma primerkus 

Julei. z \
— Czionai, tamsta! - - pasakė atsistodama ir ‘žengdama 

keletą žingsnių prieszais. . ' \
Ką ji nebutu davusi už tai, kad jis pats czion rastųsi ir 

iszgelbėtu ją nuo tosios sznekos ir tardanezių akių svetimi^ 
žmonių. į .

— Ar yra namieje? —- sėmė liekanas savo talento ir at
minties. •

— Ne, tamsta! \ .
Buvo tai sunkus kirtys. i\Iergina misjyjo valandėlę, 

bet (langiaus reikalingų tame dalyke žodžių negalėjo atsimin
ti. Pažiurėjo tada ant suknios Onutės, ant jos inteligentisz- 
ko veido ir baltų rankų —ir praszneko:

— Ar tamsta szneki prancuziszkai? — paklausė, toje

(Dar neviskas.)

\ ’ I I ,

makszty.se
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Katras Nori Užsira

„VIENYBE LIETUVNIKU
Ir siųst pinigus už ję, 

eina
Baltimore,

Zelegiri.
Jersey City

Chicago, Ili

MARYJOS P................. . .. o30 <
16. ) WADOWAS in Dangų. o50
17. ) Stebuklai Dievo Szv. Si

mente............................... <
18. ) MOKSLAS RIMO

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

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

20. ) PALANGES JUZE,
linksmi skajlimaj..................

Milam ko Krome parsiduoda sz 
kortes ant. oeriausiu ir drucziau

.*1.) Prjiv adnikas angeji
o abdarytas ..

J2. > Jtir^iR Miloelavskis ,, Hl et
23.I Jlolestawa.4 arba antra dalis <x'ihihvIuh ;įo , ■♦,

Maha noy Plane 
kawicze.

Nanticok e, 
kewicze.

Pitts ton, Pa.
Shenandoah, 1 

dzewieziu.
Shenandoah, Pa.: Jona Bobina.
Waterburio, Con.: J. Danisewicze
Scranton, Pa.: J. Bajorajti.
Wilkes - Barre, Pa.: J. Czernika
Pittsburjr, Pa.: Wincenta Rudžiu

SZ. MARYJOS PX.. ......
38. ) PAWEJKSLAS IZGA 

N1TOJAUS su pu jke maldele
39. ) SZ. PANAMARYJA

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

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

Kningds! Kningos!
Ptw ,M Mockų galimu gauti 'isokiu lietuviezku 

kningu, k. t.: malda knin'giu, iatoriazkii, niokaliaz.- 
k'j, dtiiiilniu, H/.tiikaiinii ir kitokiu, kokiu dar ik 
Fziol ni'btno, o parsiduoda už ži.imą prekę. No- 
rintiejle apturėti kningtt kat .liogą Tauzykitegro- 
matas ir indekity markę už 2 centu del atsakymo.
Adrcatia:

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

1.) AUKSO AhTOH.US, arba 
SZALTINIS dangiszku skarhu 

2,25 et. iki £5,50 et. 
s’AS ir naujės

35. ) G irt i be .,
36. ) APLANKOMAS SS

SAKRAMENTO................

tejsingaj padarau ir isz gerauso ta w<p 
ro. Per septiniolika melu tuo tiktaj 
♦‘su užsvemus ir wysos draugistes del 
kuriu dyrbati wysokius dajktus mano 
darbo ne peikė.

GEROS PARMOS.
S/.imtas apla'nkytojft buvo IIOFA PARKE ir Pulaskyje 4, 5 ir 6 die- 

mį Liepos m.- Telegrapavota buvo dėl ipatingo trūkio dėl ju isz GREEN 
BAY ir tas jus vežė iki Seymour dykai, o 15 vežimu nebuvo gana dėl 
nuvežimo i kolionijtį. Isz pirkusiu ju pamename sekanezias pravardes: 
Alb. Nowicki, K. Stomka, J. Plucinski, J. Klimowski, visi isz Chicagos.

Alb. Passon, 2810 Church PI., J. Zielicki, 2907 Farrell Str., T. Fran- 
chowjak 2825 Short Str. Chicago, ir Lorenz Cegielski isz McKeesport.

Po tokiais adresais galima i jtis rąszyti. Jie pripažino mušti žiamę už 
(jeriou.siiį. Alb. ParadNwski isz Milwaukee, kuris dėlei ligos norėjo par
tieti savo žiamę už 800, kada dabar aplankė, sako nepardusęs už $2000. 
Grįždami namon, visi negalėjo atsigėrėti. Apipirkta 5000 akru.- Seniejie 
farmeriai prieteliszkai jiems velyjo apsigyvęti toje Amerikiszkcje Lenkijo
je: lįofa Parke ir Pulaskyje, kur dėl tukstaneziu dar yra žiamės.

Lietuvis B. Rutkauts,kas isz Connecticut apipirko 560 akru 4 d. Liepos-

T. T- HOT ZLarxcL Co.,
119 W. Water Str., . Milwaukee, Wis.

taus ,, ,, ,,
31 1 Garsas ape bajsibe Dit 

wo sudo ,, ,, ,,
32. ) Jėzau mano atpirktojau
33. ) Kalinis Diewiszkas
31.) Diewas mano ir wyskas

Karimos su patronu draugistes 
.1 uostos

Ženklą j aut krūtines (szar-

6.) SZALTINIS DIE-
W1SZKOS loskos arba wydu 
tinis AUKSO ALTORUS 
pujkej apdarita su kabute :

8. ) Pradže mokslo arba
Eleven torius lietuwyszkas s 
gražejs skajtimajs tiktaj už

9. ) III STORI J E SENO ir
Naujo ižstatimo su abrozeleis o25 c

10. ) historije seno įstatymo ,o50 c
' 11.) 150 PSALMU D0W1 

DO karalaus pawydaio kantycz- 
ku ir te j p dydeles........... .  o75 c

12. ) MENUO Szwencziausios
13. ) Pokilis Szventuju .. .. o2G c

Marijos Panos............  30 et
________________________________ 14.) 1ZG ULD1 MAS meti

Kas reikalaujate piningu siustie į uiti szwentiu labaj naudinga 
užmarę tiesiog į namus, dasižinokit knigele 
pirrtia pas MILAUCKĄ. į 15.) <

„ o40 
ant

Kningos
' LOCIJOS SPAUSTUVES.

1. ) Historijo gražioj Katrtjkoe ir joH vvytmkl atsy.
tykimaj , ,, ,, ,, ,, ,, Ito i

2. ) SuniyflzymaH arba bajme 'tūry dydeh-a akis
Tykra tejaybe iaz Suvvaiku gubernijca

3. ) Konaty tūryje del darbininku
I. ) Hiatorije apie grąžę Magelona, dnktery

lauš iaz Neapoly ir apie Petra karejwi
5.) Vžeystanawik ant to geraj ,, ,,
<».) Ataytikimaj ant žiamea ir uandenio
“.) Du pujkue apraazymaj apie nedorybę

ir piktą augynimą wajku ,, ,,
S.) l’ujkue apraszymas apie Lietuvą ,,
•J.) Namelis pustelniko paraižyta* del

Lietuwnikif’ ,, ,,
10.) Apieka Diewo ,,
II. ) Senowes apraszymas

Karejwio ,, ,,
12. ) .) uozapas Koniuszewskis arba .kankinimas

Unijotu po «aldže maskolaus ,, 50 < t.
13. ) Kalendorine eu pasakome ir dajnoms -o et.

1889 meto ,, ,, ,, ,,
22. j KALENDORIUS

1890 metu ,, „
23. ) Tubnuda židu 10 et
21.) Sopulej Motinos Diewo 2* et
25.) Kaiu Sumneine nuspa-

„ 25. et
enedikto

apdarytas.............. .................. $2, 75 c
3. ) Toko jau kn. pratesniu

apdaru.............................. $2. 25 c
4. ) GARBE DIEWU.J

ant auksztibes pujkej apdarita 
su kabute............................... $2,oo

5. ) Toko jau su prastesniu

- Maszynu — 
(įseknraeoj>- NAMISlr wysokiua 

I >A.I K I I s. ir- > ugnies

m. miiUH, iEi»iu.
MAIN Str., Plymouth, Pa.

Szviesa Dieno ,, ,,
Rinalda Rinaldinae ,, 
Dnjnos isz. wyeur surinktos 
Nedorybes Rvmo < u-soriu, liietorije i«z. lajko 
ponawojimo Nerono ,, \ ,, ,, 80 et.

IH.i Pujkus apraszĄ maj tikru atsy tikimu isz eze- 
eu vajuos 1863metu ,, ., ,, |0<(.

lt*, i M itas ir Kerynu i hmt-.rije isz lajko perse
kiojimo Itažnyezi-M S. ju-r D.-oklei ijann t»5 «t. 

■20.' ilistoriji- isz lajko I rati-u/.kos vajuos Atri- 
,. .. 30 et.
kalbos ueabdar. $1.00

bzpakewicze.
MahaNoy city.: Juozas Milane

W. Slominskiciie
679 Milwaukee Ave.

Chicago, III
Pa’dmulu del žinos wysu lietu 
wvszku Drauinstiu kad mano krau 
tuweje ramlasy wysoki dajktaj kok 
tik reikalitkn del draiiLfistiu kaipt

4u.) Uriwenimaj szwentuju 
ant wisu metu kožnos dienos pir
ma dalis 80 et., Antra dalis 80 
įiirma dalis ,, ,, ., 80



14 V ienybe

Polski, Slovenski i Litewski
J. PAUKSZTIS

_____________ >__________________________

40 Canal Str., — 142 Division Str.,
i ____ _ ____ ____

Agentas Lietuwiszkas ir Lankiszkas 
s 81 y i a a s z h

* / Lr a i? rr 11 kr i? i? rr n w v (1 ir \ *

Wiraj! duodam jum žine, kad mias parduodam Szifkortes, ant wysu 
paez.tawu Szifu, už pigouse preke, sunczem pynigus, katruos jusu priete-

ir lankiszkaj, atejkite ir matikite, kad m i as per 20 metu, su kožnu apsyęj-

dam tikietus ant wysu geležiniu kėlu Ameryke ir Europoje. 
• i

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

Lieluwysskas ir Lonkisska:
L O HVE -21

(G ROGER YS)

drucziausiti A K ROTU.
Iszmaino visokius piningus o ir nu- 

s’uinęze ing uzmare tiesiok iii namus

Tom. Biitkiewicziu
y

HENRY LEES & CO.
Pigiause vieta visame mieste ant pirkimo drapanų del

bargo tiktai už piningus.

ir

125 et.
150.
200.

ir szluru, ateikite o datirkite.
Geri mainiuei czebatai už
Pora dailu szvontadieniniu czebatu
Czeverykai po i 125, 150, .175,

Vienu žodžiu sakant, visas tavoras geras ir galimas patikt kožnam, 
o prekios tai pigesnios k|tip kįtuose kremuose, visam mieste.

Ateikite ir pamegyl^ite, o busite Rantanti, tiktai ne pamyrszkite nu
merio. »

Henry Lees.
J/.inV ,87/-., Z'j

O*1 x . zy m A , <. & j

wysu Kialu Mariomys Ra do pigeuse !zz| 
įfijg'-Prusyszkaj s gereusejs akrotajs. Sun- 
cze pynigus in wysas szalis swieto, o tej- 
pos-gi ir iszmajno kajpo. maskoliszkus, 
prusiszkiis, austryjokiszkus, Francuzysz- 

l kuš ir 1.1.

Cziens Szipkorcziu.

S

Isz I.l VERI’OOI,, G1.ASC.OW, QUEENSTOWN, BELFAST, I.ON DOX . . $ 1 9.00 
Isz Hamburg, Amsterdam. Rotterdam, Havre or Bremen . .$22.50

Isz Antwerpo in New yorka. . . .> . 
Isz Antwerpo in PhiladelpRie. .. . 
Isz.Bremo in Baltimore.................

----- ------------- -—o----------- 
t ■

Isz Amery k os in
Isz New Yorko in Bremen. :.............
Isz PiiiLADELPinos in Hamburgą. ..

$20.00

$21.00

.$20.00

.$22.00
Isz Baltimores in Brema.. ...................... $22.50
Isz New. Yorko in Bioerpool, Glasgow, Belfast, London.. .,.$19.00

fTip-r_--Į.. r~in-|--------r". ~"ii i r - -J.- ----- -- ^Ttr-’ -------- ................................................................................. ..

Lankiszkos knigos 
maldų, pargabentos 
isz užmarės.
1.) Westchnienie duszypobo- 
žnej. zbidr nabozeristw i pieš-

wej, Gorzkich žali i psalmow

2.) Gios synogarlicy, na

nabožefistw dla ėhrzešciau'i 
katolikow........ ... 1.30 et.

žedstwa dla mlddziežy katolic

5.) Wyborek nabožėnstvva (Ha, 
mlodziežy katolickiej. . 50 et.

pobožnycli dzieci katolickich

■>



Lietuvniku

Tikras LietuviszkasGėriai ases

Shenandoah

SZTORNIKAJ

wylnoniu 
audekliniu

BARRE, Pa.
3 ant wysokiu akrotu ir in wysas 
cze nvniuus tiesotr in NAMUS.

“taukiig Goods
-—Wysokiu dajktu kajp< 
marszkiniu

Arielku wysokiu, 
Alaus gardaus.

Wyno wisokio, 
Cygaru ir 1.1 

Ateik Broli pamatykie 
Ir to wisko pabandykie.

„Kosciuszko Hotel
Užpraszau brolius lietuv 

mirszti užeiti pas 
manų meili 
lik i er i ai, 
visada pas 
/ / N. ('anai Str 
į’rkuz L. Y- gelvžinllvMYuik

panczeku 
petneszu

wysokiu dajktu kokiu tik žmoguj prirejke.
Gauayte paa—

Chas. CASPER & Son
103 NORTHAMPTON .St)

Wilkes-Barre, ra.

ZLZC BZlirrrsLS
177) A’ojV// >S7/.’,,

J’JTTS'J'OX, /

Wilkes-Barre - - - Pa
jfiSj^-Ten možna gaut Lager Beer ir porte 

rio isz czisto iawo daritu.

ms neuz- 
manų. Rasite pas 

mgų priėmimu. Vynai, 
alus, cigarai ir užkandžiai 

io no geriausi.
WILKES-BARRE,

dalis EUROPOS
Galima pas ji pasydet pynigus, už kuruos duoda procento $3,00 ui 

szimta knt metu.
Llettiwyezkaj, Lonklnzknj ir Ungarekaj galt BUayazneket, ba prilaiko tam tikrus žmonis.

Ne užmirszkitd ipa.cz tie ka giwenate arti to miesto.

Wilkes-Barre Deposit Savings BANK

St. Ramanaucka
Luzerne Buroik’ji, P

Sa.l-cLxta.s_
Ahis, visokie gėrymai ir geriausi 

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

J ago re.jkaiaujete m sa\vo 
KRAUTU W E (KROMA) 

dajktu in sztora tada pirkite pas

ir
210 East Market Str. 

WILKES-BARRE PA.
Tenaj galima 

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

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

laivakortes (szipkortes) pir- 
^^yjr^kti, arba pinigus nusiusti i 

Europą ir i kitas dalis svie
to, atsiszaukite pas:

AI . KALI ,/VTN.
Turkiszkojo ir Jluninzkojo Tabaku 

PAPUI KAUTAS,
Importeris ir pardavinėtojas viso

kiu tabaku, cigaru ircigarėtu. Lietu- 
viszki prekėjai mėginkite mano 
„RUS1SZKŪŠ11S . PAPlltOSCS", 
o nelaikysite kitokiu.

7)10 South Third Sir.,
PUlLAJdUPPHlA, PA,

Ttiozapo X’a’U.kszczio
I>vf JKviibiitiivofs

miltu, cukriaus 
me gyvas- 

a czebatai, cze- 
Viskas

Kureme del zobowos atejgiu 
randasy Bylardas ir Wargonaj 
int kuriu grajina ticze pasam- 
dily niuzykantaj.

Delio kas noryte pralejst links
mai lajką ir atsygert gardaus Alaus, 
Arielkeles parukit geru Cygaru.

isokiii valgomų daigtų, .kumpiu 
arbatos, kavos ir visko, kas tikt užlaiky 
ties reikalinga. Taipogi parsiduod 
verykai, marszkiniai .ir visokie kiti daigta 
pigiausiai ir didžiausiame pasirinkime.

Plymouth’e ir EdwardsYille, Pa

UŽĖJO A goreuse del Lietu- 
wnikit pas

Juozą Zablacka
MAHANOY CITY - PA.

Randasy gera ARIELKA, 
ALUS ir wysoki Likierej, o 
tejpos-gi CYtį^RAJ pujkus 
isz Turkijos pargabety o du
rnelis tejp swejkas kad gido 

kosuli.

* ikvv

A
r* zi į
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* Agentas no szifkorcziu

.(

JSJ

ir

JCS?* Sztaj brolej!

>

LIETUVISZKAS

Juęz. Roblauckas,
’ "r’ * "zp ’ . \ / ’ ’ -. - - - ’J’  ” ■*')

I I ....

Parduodu szifkortes ant pujkiausiu ir drueziausiu LAJWU isz tvysu 
žalu EUROPOS. Ir tejpos-gi galu husiut fynygus in, Europa tiesiog 

n<r namus. ' '

,....... . . ,

/ .1., JUŲZ. IVODiaUCKaS,
Jis ira tykras J.ietuvvnikas ir tej- Ccidrc Jive. Sudžius n6h namuose 

syngas žmogus, L Plymouth, Pcnn’a,

Vienybe
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

o 
o 
o

Vienybes Lietuvniku :
13 2 LCain Street,® 

o 
o 
o
o

°darbų jos priguli, yra LOCNOS MASZ1N0S, 
visokių didele daugybe, drukavojasi apart y

:: „Vienybes Lietuvniku,”
"visokios konstitucijos, kningos del’ drau- 
ogyseziu, apgarsinimai, tykietai gromatos 
" kvieczianczios ant veselijos ir 1.1.
o -------- Visokiose kalbose, kaipo tai: -------- (
"Lietuviszkai, lenkiszkai, angliszkai, vo- 
“kiszkai, maskoliszkai, italijonisžkai, pran- 

cuziszkai ir t. t.
V t ..
OOO^OOOOOOOCOOOOOOOQOOOOOOO

LITAM’0 v o

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

ANT, r A J AUS i
Kas tūry kiek PYNIGU, o norėtu juos patalpint saugio wie 

toje kad jam ne pražūtu, tegul patalpina pas mane RANKOJE.
Tejpoa gi randaKy dydele zoposlln wyaukiu pynlngu del iazmajnlmo, kajpo taj: KusyjoB rub 

lbj, 1‘ruayazkoB markos, Auatryjokiszkl gvi.ijenaj, Francuzyazkl frankaj ir t. t.
Jago katras atsyweAa iez užmarės PYN INGIS, tuos tejpos-gi permajnau ant amerykantakn.
Suuczu pyningita in wyaaa dalia awieto tlesog In namus.

druczeusu LAJWU.

Wyskas tejsyngaj ejna
Ne užmirszkite

ANTANAS PAJAUI8
123 ir 130 Main str. PLYMOUTH Fa.

Pirmutinis Lietuwiszkas Kremas,
> •

•cries) > PITTSTONE, pripilditas wysokejs taworajsdel žitvnasties, tejp- 
gi ir drapatios del darbi ninku, wyskas ko no geriause parsiduoda pigoj ir 
trjsingaj, •- primehu ir taj joge j pardupdu Abfozus sz\v., knigas maldų

ir mstoriju; o tejpgi szitkortes ant geriausiu ir oruciausiu lapvu.
f ik taj lie užmirszkite kad tan wyska gausy te: pas A. TEPLUSZI.

Nr. 177. NOKTU MAIN Su. PITTSTON, PA,
r

Andriejus Stankevyczius
lų, kėdžių, lovų, vi id rodžių (zerkolų)Jr t. t.
Taipogi turi didelę krautuvę gražiu ir

<3rra,t>uL 
ir visokiu daiktu atsitikime snierties. j a

Užsijima. pągrabais už pigiasnį ne kad kiti užmlikestį. *1)elto-gi, jei
gu kam prireiks ko, ateikite pas savo viengentį, kuris gerinus ir rupestiii; 
ginus viskų atliks del justi, ne kad svetimgeneziai. i

And: Stankevyežius,*

C/J
N

roc/>

ka tik namuose gpraj gaspadynej pryrejke, ir su tuo nesygiriu: ba kožnas 
žino. Darbiniu drobužių ir wysokiu marszkiniu; žodžiu kalbat wys'eo ga
lima gaut,

Neužmyrszkite kad mano namas randasy ant uliezes 
M a in*' Numeras 132 szale paczto.

Shenandoah Pa.

Laikau gerų alų, cigarus ir 
geriausius gėry mus. . Kas 
kartų atsilankys pas manę, 
tas tikrai neeis pas kitų.

Vincas Szmerauckas,

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

Wincenta Bobina
’ Ant Coal ir Jordan uliezin.

Kirigos Maldų. ir-
IZi. tekios

Kokiu tikta j noryte knigu 
ar taj* maldų ar kitokiu etaj 
szaukites tiesiok pas K. Žale-

Iras ir tejsyngas wiras ir dyde- . 
lys prietelis Lietuvvhiku.

*

Lietuviszkas Dziegornikas,
Pardavinėja pigiau už visus,, viso

kius auksinius ir sidabrinius daiktus, 
kaipo tai:: Dziegorehis, Denciugelus, 
Žiedus, špilkas, Revolverius ir t. t. 
Ir prijirtiu visokius dziegorius ir 
žiedus' taisyti už labai' mažų prekę, o 
kartaifc už dykų. Pakol eisite pas
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