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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. 
,1'kininką“ su prisiuntimu už 1 d.

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

— Scranton‘o Vyskupas pa
skyrė 24 d. sz. m. dėl pasz- 
ventinimo kampinio akmens 
lietu viszkosios bažnyczios Ply- 
moutlde. Užpraszau dėltogi 
visus brolius, o įpaeziai lietu- 
vi^zkąsias draugystes, isz visur 
ant tosios iszkilmės pribūti.

Pribus daug kuningų. Pa- 
szventinimas nusidųs 3 ežią a- 
dyną-po pietų.i

Kun. A. Burba.

Plym«lliPa.,10i.Kiiiiiczi8.
Szitame numeryje „Vieny

bės“ talpiname p. Szliupo 
‘ rasztelį, isz kurio skaitytojas 
galės numanyti, jogei užpul
dinėjimai kun. Dutvevycziaus 
ant „Lietuvių Mokslų Drau
gystės“ turės nu sziosyk pasi
liauti. Jeigu kn. Dutkevyczius 
isz tikros szirdies, supratęs 
nedorumą sav'o pasielgimų su 
minėtaje draugyste, pildys 
prižadėtąjį žodį, gatavi busi
me užmirszti visas skriaudas, 
kokias jis, siundydamas neisž- 
manėbus lietuvius .ant iszma- 
nesnių brolių, lietuvystei yra 
padaręs. Kaip ten nebūk, 
vienok szitą sutįkmės faktą 
ženkliname su tumi pasitikė 
j imu, jogei nu szio laiko mi
nėtasis kuningas paliaus per- 

• sekioti niek ūmi nenusidėj tį
sią priesz jį draugystę. Kas- 
gi atsieina kitų jos „nepriete
lių“, tie nieko blogo jai neįs
tengs padaryti. Individai, 
kurie tik melagingu szmeižb 
mu garbės savo artymų, ne
praustu snukiu, kareziarnose 
iszmokę, vien gali kariauti —

x tokie „neprieteliai“ negali 
reikalams draugystės • daug 
užkenkti — kožnas prigimtą.

uotą/ turiiniį lietuvis nū jų 
purvinų burnųj Jcaip nu ligos, 
trauksis szalin. 

----------------------— 1-------------------------------- --

Isz Lietuvos.
Nu Vilkaviszkio Suvalkų 

rėd., raszo man vienas geras 
lietuvis ūkininkas tarp kitų 
dalykų taipos: „Asz buvau 
papūtęs į baisią nelaimę. 
K įmingąs vilias buvo ap
skundęs vyresnybei maskolių 
už hereziją; taip kaip seninus 
Džordaną Bruno, Galilėjų ir
kitus, buvo ir manę iszgabe- 
nę ir mano visą kni.ngynę; bet 
iszsisukau be jokios kaltės ir 
beveik į metus sugrąžino man 
visas kningas czielybėje. Isz 
visų man labiausiai gailėjo 
kningų Draperio: „Dzieje 
umyslowego rozwoju Euro
py“, bet ir tas atidarė — taip 
ir sziądien to kuningo nosis 
nuleista pasiliko“. . . .

Broliai lietuviai, ar jus ėsa- 
te kuningais ar sziaip žmonė
mis, atsiminkite visumet, kad 
nereikia szauktiesi dėlei teisy
bių pas arszausią Lietuvos ne 
prietelių — maskoliszkąją vy
resnybę. Gero vyresnybė 
maskolių nepadarys nieko, 
ale kiek piktumų musų paežių 
tarpe iszdygsta dėlei netiku
sių skundų —- kas tai gali 
czion aprokūti! Prieg tam 
su botagu nėra galima nei 
vieną žmogų priversti kitaip 
mislyti ir tikėti, kaip kad gy
venimas jo pažvalgas yra isz- 
taisęs. Dūkiame vieni ki
tiems valę ir valnybę, pągū- 
dokiame tiesas visų ir kožno 
žmogaus atskyri ūmi, o grei- 
cziaus meilė ir sutikmė isz- 
dygs dąrbuse dėl apsigynimo 
nu baisiausių neprietelių kaip 
lietuvystės, taip ir katalikys
tės.

Isz Kitur.
— Suv. Valstijos. Nužu

dymas Wilhamo KemmlePio 
per elektrybę Auburno kalė-

salaus dėl visiszko panaikini- 
no smertinės koros. Tąjį da- 
yką turės palytėti New Yor 
<|o valstijos legislatura, panai
kindama ehįktriszkąsias žudy
nes.

— Bostone numirė John 
Boyle 0‘Reilly, poetas ir rė
dytojas laikraszczio „Pilot“. 
Nabasztininkas prigulėjo prie 
skaitliaus geriausių publicistų 
szįtoje žiamėje. Jis atėjo 
czion isz Airijos.

y- Ant visos linijos geležm-

jime buvo pirmoji • įstatymisz- 
koji žudynė šzitos . veislės, ir 
visur, kur tik elektra yra pa
naudojama ’dėl reikalų žmogi- 
jos, žmonės nekantriai laukė 
kloties jos. Londone, Pary
žiuje, Berlyne ir Viennoje 
žmonės graibstė smulkiausias 
iszgales ir musų žiamėje ji į- 
gijo svarybę, prilygstanezią 
kūne prizidentiszkajai elekci 
jai. Opinijos yra labai įvai
rios įpaeziai po to, kaip pir
mutinė srovė neįgalėjo už- 
muszM isz-syk žmogų. Pa
jauta buvo užmuszta pirmu 
palytėjimu elektrybės, vienok 
gyvastis tik po kelių minutų 
apleidę kūną. Tuzinai žino- 
nių^ampa akimirkoje užinusz- 
ti Amerikos miestūse dasily
tėjimu paprastojo d rato, var
tojamo dėl apszvietimo, vie
nok KenitdlePis gyveno kele
tą minutų, nežiūrint ant mok- 
sliszko paleidimo toli didesnės 
srovės elektrybės. Isz tos 
priežasties ir szabninkai nau
jojo buklo nuleidę rankas ir 
regisi dauginus jau nebus da- 
romds tokios žudynės, pakol 
nebus gerai d avesta, kad * szi- 
tas buklivK yra mažiaus bar- 
barišzkesnis■ už pakorimą, 
Ant rytojaus laikraszcziai ap
garsino žodžius Kdisono, di
džiausio rasi žinovo elektrybės, 
kuris staeziai užmetinėjk dak
tarams ir specijabstains, Nio
vusiems prie žudynių, jogbi 
nieko jie nežino, jogei.esą tie
siog asilais. Kaip ten nebūk, 
vienok ir pats Dr. Spitzka, pa- 
ginųlytojas szitų žudynių, szią
dien sako: „Kemmleris buvo' 
pirmutiniu, ale ir paskutiniu 
pikiui ėjų, elektrybe nužudy
tu.“ Isz tos pat ■ priežasties 
vienas New Yorko laikrasztis

. . i

raszo: „Gadynei deginimo žmo
nių jau seniai perėjo!“ Abel- 
nai opinija reikalauja panai
kinimo szitos naujosios tiesos. 
Vienok szita.ncnusidavusi žu
dynė gali iszdūti vaisius, ko-<

kebo New York Central, tarp 
NeW Yorko, ir Bufallo, yra 
visotiuas straikas. Padarė jį 
darbininkai dėlto, kad kom
panija pradėjo pavaryti nū 
darbo visus darbininkus, pri- 
gubnezius prie „Knights of 
Labor.“ Darbininkai-gi pa
siryžo kariauti už savo teisybę 
isz visų pajiegų ir nepraleidžia 
jokio tavorinio trūkio isz New 
Yorko darbininkai sako, kad 
padarynę tokį straiką, kokio 
dar Amerikoje nebuvo. Kom
panija paszaukė ant pagelbos 
pinkertonus ir tie dasileidžia 
baisingų piktadarysezių. Taip 
antai Albany‘je 17'd. sz. m. 
nekaltai tapė paszautą viena 
moteriszkė, stovinti ant goti
kų savo namų ir du vaiku 
(vienas 18 metų senas). Žmo
nės yra neapsakomai įszirdę 
ant tų galvažudžių isz tos 
priežasties. Laukiama -yra 
'didelių ūiusztyhių, vienok 
mibsto valdžia pasiryžo iszva- 
ryti \pi n kortomis i$z rybų 
miesto.?\Kompanija nei ne- 
mislyja pNstoti ant teisingų 
reikalavymų oarbininkų. New 
Yorke yra taipogi didelis su
judimas. Ten buvo kelios 1 • • * \ • nelaimės, dėkavojanK naujai 
priimtiems ant streikoruK vie
tų dardininkams. Atvažiavo 
vyriausioji galva organizacbs 
jos ,,Knights of Labor,“ Pow
derly. Bufalloje darbininkai 
laikosi isz vien ir nei nemisly-

kių mažiausiai buv/>) laukta. 
Sztai jau nū kebų dienų ame- 
rikiszki laikraszcziai kelia

ja pasidėti kapitalistams. Re
gisi szitas straikas bus labai 
karsztas.



Lietuviiiktt
— Beveik 200 delegatų pri

buvo ant dailydžių -ir stabo- 
rilį konvencijos pereitų nedė
ję į Chtcagą. Szitoji organi
zacija yra neapsakomai*• au
ganti. 1881 m. ji turėjo tik 
12 „unijų“ su 2.042 sąnariais. 
Sziądien skaitosi jau 704 ,,li
nijos“ su ‘77.506 sąnariais. 
Laike dviejų paskutinių metų 
265.naujos „unijos“ su 25. 
353 sąnariais tapė įkurtos^ 
Tokiu budu szitas susivieny- 
j imas yra didžiausia ir galin
giausia ant svieto darbiniu- 
kiszkoji organizacija. Asztii- 
nių adynų darbo diena 36-o 
miestuse tapė užvesta, kituse 
miestuse darbo adynos likosi 
įmanytinai sutrumpintos. Szi
tas sutrumpinimas “darbo ady
nų suteikė darbą dėl 7.300 
darbininkų, kurie szaip be 
darbo butu turėję būti.

4

— ICamit/a. Anot officija- 
liszko pranesziino ,811.200 
emigrantų alėjoj Kanadą isz 
svetur tarpe 1 881 ir 1889-m.

— Virt. Amerika. Milita 
riszkoji galybė Argentinos 
republikės susideda isz 6.500 
gerai iszmokintų . kareivių. 
Apart szitos armijos, ten yra 
dar tautiszkoji milicija. (Ge
nerolų ir apicierių toje valsti- 
joje yra tiek, jogei jų užtektu 
dėl pusmilijoninės armijos. 
Laivyne susideda isz 30 laivų: 
be tų republikė turi dar ke
turis torpedinius laivus.

Ala-skol ija. ( ariszkas 
ediktas, pavelyjantis trims 
milijonams žydų Maskolijos 
gyvęti tik 16 e miestų,, yra 
niek ūmi daugiau, kaip gujimas 
jų lauk isz, Maskolijos. Jis 
prisĮuria tris ketvirezius 
visų žydų persineszti į di
džiausius miestus, ir yra abe
jotinu dalyku, kad szitoji 
centralizacija jiems ant gero 
nueitu. Sugrudimas žydų j 
dideles krūvas vargu suma
žins ncapkentimą kriicszczio- 
nių,-kurių tarpe jie prieglau
dą sav turęs jieszkoti; prie-

szingai toji neapykanta r dar 
didesne galės pastoti-. Euro
pa yra baimėje, kad szita žy- 
diszkoji emigracija neuž
plauktu ją. Anglija, Pran
cūzija ir Vokietija bijosi, kad 
persekiojainiejie caro žydai 
nesusi k raustytu į ių ir taip 
jau užkimsztus miestus ir per' 
tai kovą už būvį padarytu 
j use dar sirnkiasne. Szitoji 
baimė prispyrė vyriausias 
valstijas pakelti protėstą 
priesz caro szitą pasielgimą, 
vienok tasai isz tų protestų 
regisi sav nieko nedarys. Ma- 
skolijai nerupi opinija žmogi- 
jos, ji vien armiją, tarpe jos 
ir siekiamų Europoje ir Azi
joje. jos mierių stovinezią, 
godoja. T ai p dalykams sto
vint, pasitvirtina žinia, jogei 
naujas sukai lūs ant galvos ca
ro tapė atidengtas ir du aug- 
sžti apicieriai, daly vai su kal
ino, nusižudė patys savę, gerai 
žinodami, kokios kanezios jus 
laukia. Szitas sukalbis buvo 
suorganizavotas Peterburgo 
uniyersitėte ir prof. Colows- 
ki Su keleis savo studentais 
buvo j<> organizatoriumi, Isz 
visti penkesdeszimf į asabų 
sububa. Szita buitis, podraug 
ir atradimas dynamito, pa
kasto po geleži n kel io stote, 
per kur eieeorius Viliamas tu
rėjo važiuti, Europoje padarė 
dideli įspūdi. Veiklumas ni-v 
bilistų, jų pastebėtina isztri- 
vonė kovoje su esaneziu užva
dų dūda geriausiai suprasti apie 
nožniybę maskoliszkosios val
džios, kuri priesz nieką nešu
si! ai ko, idant sutriuszkinti 
tus, katrie pastoja kėlę des- 
potiszkamjam (Jarui.

1 — Kolera nepaliauja pla
tini iesi Pietinėje Maskolijoje. 
Vienuliką susirgimų, isz ku
rių penki smeitiniai, yra pra- 
neszama isz Nikolajevo.

— Vokietijos eieeorius at
važiavo 17 d. sz. m. į Masko- 
lija aplankyti carą. Maskolisz- 
kiejie laikraszcziai raszo, kad 
szitas pasimatymas sudrutin- 
sęs^pakajų Europos.

—— Vubja rija, Kancleris 
Caprivi grįžsz isz Peterburgo 
per Vienną, kur jis turės pa- 
szneką su Crispi‘u., Jis su
sieis taipogi ir su grovu Kai- 
noky‘u. Paskala eina, būtent 
rodą bus daroma apie Bulga
riją

— Afrika. Tripolis‘e ant 
didelės papėdės yra vedama 
prekyba neval įlinkais. Tri- 
polis‘o prekėj ai maino.negrus 
ant tavorų. Tie mainai dau
giausiai atsitinka mieste Mur
zok, kur ant turgavietės visa
dos galima rasti tukstanezius 
negrų. Į Tripolį jie atvaro
mi buna naktimis ir slepia 
m i daržuse. Isz ten jus pas
kui .varo į Konstantinopolį, 
Smyrną ir Aleksandriją. Tur
gus vergų paprastai atsilieka 
privatiszkuse namuse arba ant 
kampų ulyczių. l’ž sveiką 
jauną negrę moka 860X80, 
Viename Beganz‘e laike 1<N 
turiu metų parduta tapė 21.- 
000 negrų; visame-gi Tripo- 
lis‘e tumi pat laiku parduta 
buvo 100.000. o Tunis‘e gi,’ 
kur toji prekyba tapė įstaty
mais užginta, apie ją nieko 
negirdėti. Zanzibaro sulta
nas taipogi uždraudė szitą 
prekybą įstatymais.

Rsikata sutikinęs.
Lietuviai Baltimorės perlei

do. keletą labai įtrukszmingų 
dienų po suėjimui „Lietuvių ; 
^jlokslo Draugystės“, 31 d. Lie
pos mėli. Neapmatoma buvo, 
koks galas tos n esu tikinės 
bus. Kn. Dutkevyczius tą 
nesutikmę pakurstęs bin o sa 
vo pamokslais, laikytais 3 ir 
10 d. szito mėnesio. Jau, jau 
buvo judas debesys beužgriu 
yąs ant lietu v iii Balti morėje,
bet tąjį debesį prablaszkė K n.
Radavyczius, kuriam už tai tokie nusiszmeiksztimai. Zi- 
szirdingas aeziu tegul bus tar-1 noma, priimant Dar\ino teo- 
tas. Ant patarmės Kn. Ra- riją evoliucijos lengviai gali- 
davycziaus, prieszgyniujan- ma Yra iszguldj ti tokį iszsi- 
cziosios pusės pasidavė bro- lanksto mą pi įgimtais * kaliais, 
liszkai rankas, atleizdamos1 be [patingos dėmės tyr \alės

kaltenybes viena kitai, ir rei
kia tikėtiesi, jog ir lietuviai 
visatinai su džiaugsmu priims 
tas suderybas, kurios tik ant 
gero lietuvystės nueiti galės. 
Per suderybas galės pasidi
dinti vienybė ir sutikimas 
tarp czionykszczių brolių, o 
kadą-gi vienybė yra drutybė 
— tai tiki mesi, jog sutikinę 
atsigarsės ir darbnsė lietuvių 
kaip bažnyczios, taip ir tėvynės 
reikaluse. Asz isz savo pusės 
galiu patikrinti, jog kaip esi n i 
dirbęs dėl lietuvystės, taip ir 
toliaus dirbsiu nuszirdžiai, su 
pasisz\ elitiniu ir drąsiai, ir 
linksminsiusi matydamas, jog 
ir K n. Dutkevyėzrrfs parems 
reikalus ir darbus lietinių, 
kada tie rūpinasi apie savo 
tautos gražią ateitę. Lsz to 
viso yra tikrai reikalas 
džiaugtiesi: niekur gal, nesu- 
tikmė nepadarė tiek piktybių, 
kaip Balt i merėje. Czion bu
tu rojus, jeigu tarp apszvies- 
dosniųjų musų tautos sūnų 
klestėtu ir didyn augiu meilė 
ir geri velyjimai. Padedamas 
ranką tiems, kuries pirma lai
kiau už prioszgynius lietuvys
tės,'. pasitikiu, jog brolystė, 
kurią abipusiai prižadėjome, 
nebus' veidmainiszka, ale ti
kra. kaip žodžiuse. taip ir dar- 
Inise.

Miciia ir Valstija.
VII.

i Kiuržai milžinai, sy- 
I i nez i a i, (galiūnai).

Nevienas isz musu susitiko t
į savo gyvastyje su vienu isz 
parasze minėtų žmonių, vy- 
riszko ar moteriszko gimimo, ir 
gal nepamislyjo giliaus, dėlko 
tarp žmonių neretai randasi



Vienybe
ners normaliszko. ’ Pagal geras ži

Lietuvniku
isz kitos pu>ės

medegos surinko dėl nūdug- 
naus ° iszaiszkinimo minėtųjų 
ekstrėmu. 

v

1. A biržai, kitaip vadina
mi skurducziais arba karliu- 
kais, yra žinomi sakmėse visu

trumpėjusios. Permieris vir
šutinės dalies kūno, palygi
nant su ilgumu apatinės, yra 
bene iszuiga apsistojusio au
gimo. ‘ Kituse atsitiki muse 
kūnas yra sukrop$», nugar-

bites) siikreivėję, kuiiagaliai

ar abnor-
iniszkai laibi.

Jkitų gadynę turėjo savo bar
it-

dutis, ’

nnmoniu
v

tada,ė stovi laukines įtekmes, 
orisi- anksti sensta ir veikiai

pusėtinai sunku, i

Czion-gi

nnr 
raumenių

Priežastys apsistojimo žmo
gaus ūgio vienos yra įgimtos, 
kitos gi įgytos. Nekurtos for
mos kiuržiszko augimo prigu-

taikiniui prie 
pas i 1 i e k a ž i a m us n i a i s 
ninėje mieroje savo j.

, kurie pre
savo amžiaus 

mažme- 
įtės, ir

Mažo augumo žmonės gema kaulii 
mažycziai isz paprastai nor- Jonės, 
maliszku tėvu. Ju broliai ir angim smageniniuO V

seserys buna_. tai kiuržais, 
jiems lygiais, tai vėl paprasto 
augumo žmonėmis. Kartais o
kūdikiai, gimę normaliszki,

tynių
smagumų 
lūs) vai

ni aplinkybių.
Nėra' giminių kiuržų; mat 

{atprastai vaisingumas kiuržų 
yra nei joks arba nors labai 
susilpnintas. Sakoma, kad 
Katarina du Mediči ir mote 
ris Joakimo Pridrikio, skirt

ragavimas ne-
menkai prisideda pr 
kimo ūgio žmogaus.

r i as etras

taip-gi jau po gimimo, tai yra pato-

Apsudydamdp prėžastis ap-

viduramžiuse 
tomi už ne- i dėlto kožuas kiuržas turi tie-

vavuno.
Anatomiszkai retas kiuržas

sugadinimų jo pavidalo, paar- 
dymų jo sveikatos, patrumpi
nimų jo gyvasties. Ncgelbti

o

(btazeri) dėl paloszos.
117 Prieszingai kiuržams, 

per daug augalotais žmonėmis 
mės vadinamė'tus, kurie turi 
augszezio 175 — 205 cm.; to
kių žmonių yra 5 ar 6 nūszini- 
ežiai tarp musų kraszto gy
ventojų. Tų augalotumo {pa

taip yra menka, kad vierytina, 
jog, kaip kovoje Galijato su 
Dovydu, taip ir ciesoriszkame 
dvare Vienuoju milžinai tapė

Navatna darosi su tumi su
lyginant mytologiszkas sak
mes senovės, kaip vokiszkojo

tybę jie pavaldė nu savo >tė- taip ir lietuviszkojo dievpiok- 
vų. Anatomiszkos jų dėmės slio, kur milžinai esti papiTbų
paprastai yra: palygiptinai isziami sužmoginta rustyoe, 
maža galva, trumpas nugar- | kersztingumu, dydžiu ir smar- 
kautis, mažumytį pailga kru-įkybe. Bet anatomai visai ki- 
tinės cūsztuma, ilgesnės kojos j taip sudyja; taip Langer 
ir žastai, sumažintas peczių szo: „Tegul mįlžiniszkasis 
plotis, augsztokas slėpsnių. vidalas dėlei savo retybės 
plotis; žinoma, kad kožuas isz j budina, . padyvų,‘ pagailos 
tokių žmonių turi tam tikras ' niekad nesužadins. Nes visos 
savo asabiszkas atmainas.’ | dalys, kurios iszreiszkia žmo-

.A.I Užimti# vadinama žmo ' gaus dvasiszkų būvį, kartais be 
nes, turinczius 205 — 235 cm. veik yra prapulusios tarp, ve- 
augszezio; labai retai kur pa- szanezių organų materijaliszko 
sitaiko žmogus 250 — 260 cm. gyvenimo. Anoji graži lygi 
a u gszcz io. An a to m isz kos

žos, pas daugumų dalis 
smakrinė permier aių

ant-

ki- 
ra- 
pa
pa
ja

miera, kuri visus sųnarius pa- 
dūda valdžion dvasiszkosios

siai bjaurus ir iszkyszus, taip lindo ir dar tiktai susigaubia

sikisza pro virszutinius. Vei-i placziausios papėdės, kaipo 
dinė kadkulė, kaip kaulinis centrumo. Pajiega ir energi

yra sustorėjo, nosis ir lupos likusioji dalis, nusikreipia ant 
tankiai buna padribtos, plotis pastangos neszti sunkiųjų nasz- 
peczių ir krutinės, taipgi plo- tų kūno ir jį mede^iszkai isz-
tis slėpsnių yra permier iszsi 
taisęs, ilgiojie duduti kaulai 
prietaikmiui laibi būna. Prie- 
tai k mini su maža skersine 
muskulaturos, raumenys ne
eina vienu žingsniu su užaug-

kramtytinė muskūlatura- isz- 
skyron patenka. Apie ne

nystei, milžinas padaro su sa
vo kresnais sąnariais tai al>- 
rozų vargu lingu ir apraudoti- 
nų, tai vėl, mėginant sztyvai 
liti ky tiesi, padaro symbolų 
nesutaikintos, tik trukumu 
isztrivonės suvaldytos pa jie-

mažai tėra žinių. Dydis ir' 
apymis tų padarų stovi • prie- 
taikmiui su kūno svarybe.

gyvenime veikliu pasirodyti
Kaip skurducziams, taip ly

ginai ir milžinams stokoja ga
bumas vaistnimosi, nėra mil-.

rai iszsitaisę, tankiausiai-gi, 
įpaeziai susirgus kaulams, 
lygmalė dvasiszkos galybės 
yra menka ir stovi žiamiaus

tai patalogiszkas padaras.
Pasitaiko dar mums kasdien'

)

labiausiai k u nagai iai, įgyja 
permierinį iszsitaisymų ir mil- 
žiniszkų dydį. Dalinė milži- 
niszka iszaugmė, kur visos da
lys, raumens, kaulai, yra ly
gioje prietaikmėje iszsivynioję,
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Paprastai abnormiszkas augi- trivojo jos rankos paspaudi-

na paprasto augimo, dėlto ne- 
pasiženklina czion pajiega 
paveldimo. Budas penėjimo

įveikia kuniszkų iszsįlanksty- tie Thompson, anglė, ir Tom 
mų. „Prieszingai alkoholiui, j Bell, airys. 
kurs rots jaunesniems žmo

lankstymų, mėginimais

dusais arszėniko, kaulai jaunų tino pakaustydinti savo arklį, 
truszkių pasidaro ilgesniais ir Gatavąsias pasagas Augustas 
kad vaikai, i ^yvuliii, paėmęk sulaužė ir kalvio klau- 

gymant sė, ar jis geresnių ųeturi. Kad 
mėsa, - karalius už darba metė amt

lasziiliais ir kaulais — iki ant priekalo 
33 prde. — neigu vaikai trusz-' k:d\is tų 
kių lygaus didumo, kurie to- sulaužęs

arszėniko. \ Panasziu bud u, 
kaip arszėnikl ’ ' ’ios- 
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tempimu sutraukė geležinius

kaina, Kao gaiincziai ėsų trinu- 
paamžia^, neilgai pagyvenu.

talentas n(*re-
tai

■•■'v i...... .
kaip patys nelaimingiejie jos 
tvariniai?! tacziaųs jie toli — 
gražu susipratimo*

kumet nors pareis >

me:

rai
m as

■ j--,
siiorganizavot as mėgini-

ir gamta pati ne-
žiamgalio



Vienybe
ners normaliszko. ’ Pagal geras ži

Lietuvniku
isz kitos pu>ės

medegos surinko dėl nūdug- 
naus ° iszaiszkinimo minėtųjų 
ekstrėmu. 

v
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ar abnor-
iniszkai laibi.
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cija 1*79 — 81 m. ir pražu
dymas tojo laivo atėmė norą 
daryti ekspedicijas nu Beh
ringo marių; vienok pasėkos 
tosios ekspedicijos tampa ant 
galo — pagalios taip vaisin
gos, kaiĮ> rasi nei nesisapriavo 
„Jeannettė‘s“ apicieriams, ka
da jie su neapsaky tinpmis 
sunkenybėmis dasigavo per 
ledus kranto Siberijos nu sa
vo nelaimingojo laivo. Bir
želyje 18*4 m., lygiai trims 
metams sukakus po nusken
dimui ,,Jeannettė‘s, tapė su
rasti netoli Julianshaab, 
Greenlandijoje, keli daigiai, 
prigulėjantiejie prie to laivo, 
palikti ant vietos jo pasken
dimo, ir kurie tapė atneszti 
ant lyties visai nū prieszingo 
szono Poliariszkujų įnagių. 
Szitoji buitis iszsyk padarė 
didelę nustebą — kokiu budu 
•galėjo įvykti toji kelionė sker
sai Arktikiszkąjį didmarį, ko
kia nežinoti na srovė atneszė 
ženklą nu Behringo perlajos 
į Greenland)ją? Kokiu ten 
nebūk keliu tie daigtai atsi
dūrė pas Julianshaalrą, jie 
vienok jokiu budu negalėjo, 
atplaukti isz Įlietų per Smit
hs Sound, lygipai ir isz va 
karų, isz vietos nuskendimo 
,,Jeannettė‘s“, ftėsa visos jū
rinės srovės aplinkui Naują
ją, Pranciszkaus Jūzupo žia- 
mes ir Szpitzbergeną yra ži
nomos ir regisi negalimu daig
iu atplaukti ledui su paliktais 
daigtais priesz vandenį per" 
tris metus laiko. Pasilieka 
dasiprolėti, kad turi Ųuti 
trumpas ir tiesus kelias peri 
Arktikiszkąjį didmarį pro 
^z'uiurinį žianujalį ir kad 
gamta pati turi dėl savęs taką 
prie tosios užkerėtos vietos.

Svarybę rady n ų tų „Jean- 
nettė‘su daigių padidino dar! 
188A m. atradimas ant Green*-1 
landijos kranto lanko, kokį i 
vartoja Enki mošai Behringo 
perlajos, Porto Clarence, Nor
ton Sound‘o ir palei įplauką 
upės Yukon. . AL Nansen‘o 
ekspedicija turės iszriszti szįtą

lių materijos, vadinamų car- 
bon u, oksigenu ir calcium. 
Jis gali taipogi rbe sunkeny
bių pasakyti, kokiose propor
cijose szitie daigtai yra paimti 
į marmurą. Jis gali tokiu 
budu mums pasakyti, isz ko 
marmuras yra padarytas. Bet 
ar tai jau bus viskas? Ar gi 
negalime mes tol i aus klausti, 
isz ko tas carbonas, oksi^enas 
ir calcium yra padaryti! Tie
sa, jus vadiname elementais, 
arba prastaisiais kūnais, su
prasdami po tumi žodžiu to
kius daigtus, kurie negali bu- 
ti payereziaųd jau į prastės-
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nias formas. Po kokia nebūk 
į veikme dėkiame tūs taip va
dinamus elementus — jie ne 
iszsidėstys ant smulkesnių su- 
krantinių dalių. Todėl, kada 
kemistas isztardęs kokįsukrau- 
tinį kūną, pasako, isz kokių 
elementų jis yra sudėtas, tumi 
pasakojau isz ko kūnas yra 
padarytas. Bet ar gi ant to 
jau pabaiga yra? Ar jau 
dauginus nieko nepasilieka 
dasižinoti? Vienas didelis 
klausymas pasilieka dar dėl 
atsakymo: Kas tai yra ele
mentas? Ar yra tosios; for
mos materijos, kurias mes va
diname elementais, visiszkai 
nepriegulmios yiena nu kitos, 
ar nėra jos savo parėdku su
dėtos dar isz smulkesnių for- 
•mų materijos, kurias' gal 
mes atidengsime ateitoje?

Nors negalihie atsakyti ant 
szitų klausymų , sziądien, vie
nok paskutiniame laike tapė 
padaryti , tūli pastebėjimai 
kurie turi artymiausią sukabę 
su szitbųi dalyku. Masko- 
liszkasis kemistas prof Men- 
delejeff ir vokiszkasis Lothąr 
Meyer vieniai k iszrodė, kad 
elementai yra susigiminevę la
bai įstabingu budu taip anksz- 
tai, jogei jūs visus galima su
statyti į vieną toblyczią. Įsta
tymas, valdantis įvairiavimasi 
įpatybių elementų, y ra žinomas 
moksle po vardu „perijodisz 
kojo“, įstatymo. Anksztumas 
szito straipsnio nepavėlys man 

klausymą tiesiojo kelio skersai 
virszunę Arktikiszkojo didina- 
rio* Tani tikrai laivas bus 
pabudavotas 170tonnų,ir mais
to bei kuro bus paimta ant 5 
metų, nors yra' mislyjama, kad 
dviejų metų bus gana dėl atli
kimo tosios kelionės. Ekspe
dicija susidės isz 10 ar 1‘2 vyrų 
ir p. Nansen tikisi iszkeliauti 
isz Norvegijos Vasaryje 1892 m

J. A.

Kas tai .yra kemija ir 
jos iszgales.

Kemija yra tai mokslo sza- 
ka, kuri užsiima tardymu są- 
dėlio visokių veislių materijos. 
Nevien tardo ji įvairias veisles 
materijos, bet dar ir atmainas 
jų — tai yra, veikmę perėji
mo vienos formos į kitą. Kaip 
ten neaiszkiu szitas apskliau- 
pimas gali iszrodyti tiemą, 
kurie nepažįsta szito mokslo, 
jis bus gal neisztektinas dėl 
kemistų. Kemistų dažnai yra 
vadinamas tas žmogus, kurio 
darbu yra pasakyti, isz ko 
daigtai yra padaryti. » To k is 
apskliaupimas yra rots ne
peiktinas, vienok jis tik pusę 
teisybės savyje turi.. Dėl isz- 
rodyrno tikką pasakyto, pri
dursime porą paveizdų. Pa
dėklam sav, kemistui yra pa
dėtas gabalas (szmotas) mar
muro. . Tardydamas tąjį, jis 
be didelių sunkenybių iszras, 
kad jis yra padarytas isz veis-

suteikti iszgalingo iszaiszkini- 
mo szito akyvo įstatymo. 
Svarbiausias punktas, ant ku
rio asž noriu czion nurodyti, 
yra tasai, kad. taip vadina- 
miejie elementai yra giminin
gi vienas kitam ir. sz v ienoje 
szitų faktų, negalima yra mis 
lyti/ kad tai butu atsk irios 
formos materijos. Tai užmo
ją rant to, kad įsa v o parėdku 
jie yra sudėti isz smulkesnių 
elementų, ir yra jau sziądien 
davesta, kad visi elementai,,

.. S.' • ,

kurių priskaito aplink 70, su
dėti isz dviejų pamatinių ele
mentu.sukrautų įvairiose pro-

■ ' . _r
porcijose,' t-yNors neesame dar 
atidengę tų; pamatinių elemen
tų, vienok negalime ginczyti, 
kad ryto -;ar už-poryt jie ne
taps atrasti.. ' Nevisi juk dar 
ir prast’ejie elementai yra su- 
jieszkoti. Kada Mendelejęff 
pirmas/ sutaikė visus žinomi! - 
sius elementus į savo tobly 
ežią, jis pastebėjo, kad toji 
toblyczią yra nekupina, dėlto 
buvo reikalas palikti tulus 
tarpus tuszcziais dėl vėliasnio 
dapildymo’. Tarytum nevisi 
kaulai kokio didelio gyvulio 
buvo atrasti. Kraudamas są
narius vieną prie kito, atras- 
tojas pastebi, jogei jam szio-to 
dar stokoja, vienok, nežiūrint 
ant to, jis gali spręsti apie 
prietikius tarp sąnarių, isan- 
ežių pėiesz jį. Jis gali lygiu 
budu isz virszaus pasakyti, 
kokias įpatybes tiejie truks- 
tan tiejie sąnariai turi turėti. 
Taip ir czion . atidengtojas pe- 
rijodiszkojo įstatymo pastebė
jo, kad sistema yra nekupina. 
Jis paženklino protarpius ,ir 
pranaszavo atradimą nežino- 
tinų iki tam laikui elementų 
dėl dapildymo tų tarpų.„ Ne
gana to, jis drąsiai apraszė 
tulus isz, szitų nežinomų ele
mentu su vijomis iszgalėmis. 
Isz pradžių niekas nenorėjo 
pavioryti tam, betumu laiku 
tai pasirodė esant vienu isz di
džiausių įspėjimų, kokie tik 
yra užbrėžti ant mokslo lentų. 

•I keletą 1 metų visi trys (‘Ita
men tai, pranaszauti per Men- 
delejefPą, tapė atrast’ — pas
kutinis porą metų atgalios. 
Pirmasis buvo surastas Pran
cūzijoje ir dėlto tapė ap- 
kriksztintas — </<iHimn; an
trasis Norvegijoje ir pavadin- • 
tas — xcand imu; trecziasis, 
neseniai atrastas Vokietijoje, 
vadinasi ė/crnuniimii. Men- 
delejefPo api’aszymas jų, asz- 
tūniolika metų pirmiaus pa
tiektas, yra pastebėtinai su 
tinkantis mažiausiose sinuĮk- & 
menėse su tikrybe. Szitos ra- 
dynos visų kemistų akis nu
kreipė aut perijodiszkojo įsta-



Lietuvniku
tymo ir uždegė norą dėl pa- 
jieszkojimų naujų elementų. 
Be abejonės dar liekasi daug 
dėl atradimo. Gal ir musų 
Lietuva susilauks kada savo 
elementą, bet musų broliai ant 
mokslo dirvos sziądien dar nei 
nemislyja dirbti. I

Isz to, ką pasakiau, kožnas 
gali suprasti, kad pasakyti isz 
ko. daigtai yra padaryti ne 
taip lengvu yra, kaip gal isz 
pirmo Sykio rodosi. Geriau 
sias atsakymas, kokį mes tik 
galime suteikti ant to, vis bus 
apverktinai neiszteklus. Vie
nok liekasi dar vienas szonas 
dalyko, ’ užkerėtinai akyvas. 
Pasistengsiu Jszrodyti jį su 
kita pavęizda. Nu seniai yra 
žinoma, jogei yra du kimu,' 
vadinamu — </ldco*e ir tėra- 
lose, kuriedu yra sudėtu isz 
tų paežių elementų: carbono, 
hydrogend ir oksigeno lygiai 
vienodose proporcijose pagal 
savo svarumą. Nežiūrint 
ant to, kad szitiedu kunu turi 
visiszkai vienodų sudėjimą, 
jiedviejų įpatybės yra visisz
kai įvairios. Kemija turi 
daug tokių paveizdų. Ke- 

• mistai aiszkina tokius nuli- 
kius tilini, jogei dalelės, isz 
kurių susideda tiedu kunu, 
yra kitonisžkai sukrautos. 
Milžiriiszkas* darbas tapė at-* 
liktas laikęfy'askijtinujų pen
kių deszimczįų metų dėl isz- 
luksztenymo sudėjimo ke- 
miszkų sądėlių ir rezultatai, 
kokie pasiekti tapė ant szito 
lauko, yra neapsakomai dide
li. Szios dienos kemistas mo

rka prieiti prie giliausių pas
lėptų sądėlių ir iszaiszkinti 
susimezgimą, kokis randasi
tarp sukrautinių jų dalių. 
Daugelis sukrautiniausių są
dėlių, randamų gamtoje, tokiu 
budu Jikosi isztirtas, jų sudė
jimas iszaiszkintas ir pragu
mai iszrasti, kuriais gamtoje 
randami daigtai gali būti pa
daryti kemiszkoje laboratory • 
joje, be pagelbos gyvaštinio 
processo. Isz tokių pasieki- 
jnų ant szitos dirvos asz galiu

paminėti indigo. *). Tai yra rodosi penkiems pajautimams 
akyvas sądėlis, ir per ilgą lai- kokybe ir permaina medegos, 
ką jis nepasidavė jokioms doktriną prietikių tarp hydro-

karbonų, vargiai buvo leng- 
viaus, nėg iszplėtojimas plia- 
nėtariszkosios sistemos mecha
nikos isz riedėjimo szvieczian- 
czių spugų (luminous points); 
ogi Stecker‘io įspėjimas sut
vėrimo synthėzos, kuri vėliaus 
įer Volhard‘ą tapė isztikrinta, 
buvo isztikro nemažesniu da- 
yku už atidengimą Neptūno“.

V ė 1 i ausiai pasi sten g i a m a
yra dar giliaus žengti į pasla- 
)tis daigtų budavonės, idant 
szgauti isz ten siūlą 'smul
kiausiųjų dalelių, isz kurie s 
kaip mislyjama, visos formų, 
medegos yra sukrautos. Anot 
ponavojanezios teorijos, kožna 
medegos veislė yra sukrauta 
isz smulkiausiųjų dalelių, 
molfibulomis vadinamųjų, ir 
szitos molekulos, tariama, su
dėtos yra dar isz smulkesnių 
daluczių, vadinamų atomais. 
Szitoji teorija nėra vien fan
tazijos sapnas, bet paremta 
ant giliausiųjų tardymų, ant 
neaps kaitomos galybės bu i- 
ožių (faktų). Kemiszkuse są- 
dėliuse elementų atomai yra 
suvienyti vienas su kitu į mo
lekulas, ir sądėliai yra su
krauti isz szitų molekulų, ku
rios liusai kruta gazuse, sun 
kiaus skystose, o drueziai su
sikabinę kietuse. Uždūte ke- 
mijos yra iszaiszkinti, kokiu 
budu atomai yra sukrauti mo
lekulėse, arba — kokis susi
mezgimas yra tarp atomų. 
Kumet mes žinome, kad ato
mai ir molękulos yra neapsa
komai smulkios dalelės — 
taip smulkios, jogei smul
kiausioji materijos dulkė, ma
toma per gerą mikroskopą, 
turi savyje nu GO iki 100 mili
jonų molekulų — regisi nega
limu daigtu yra patiekti kokį 
apskliaupimą susiriszimo ato
mų į molekulas. Vienok tai 
yra punktas, ant kurio szios 
dienos geriausi kemistai dirba, 
ir rezultatai, pasiekti ant tos 
dirvos, isztikro yra dideli.

pastangoms, daromoms dėl 
isztyrimo jo sudėlioį vienok, 
galiausiai, karaliui eksperi- 
menteristų, Baeyer‘ui isz 
Muncheno, pasisekė, ir indigo 
sziądien yra iszdirbamas isz 
negyvos medegos; ir nors szi- 
tas pramoniszkai patiekiamas 
indigo negali stoti į lenktynes 
su iszgautuju isz augalo, ta- 
cziaus nėra nei per prastas, o 
ant galo isztobulinimas jo 
iszdirbystos taipogi yra laiko 
tik klausymu.

Sudėjimas arba budavonė 
kemiszkųjų sądėlių sziądien 
gauna daugiaus atydos nu dir- 
bancziujų kemistų už kitus 
dalykus. Didelis žingsnis ta 
pė padarytas laike paskutinių 
dviejų ar trijų deszimczių me
tų Ant szito lauko, lygiai 
kaip ir ant tikką minėtojo 
elementų lauko, /dyvinos pra- 
naszystės buvo padarytos ir 
iszsi pildė. Tegul man bus 
pavelyta czion padalyti isz- 
trauką isz praneszimo didelės 
garbės phiziologo ir pilozopo 
Emilio Du Bois — Reymond. 
Jis sako: „Asz nežinau dy- 
vinesnio žmogiszkojo proto 
tvarinio už struktūraiiszkąją 
kemiją. Iszplėtoti isz to, kas ----  __ v__

’*) Jh<U<įo (graikiszkai 7ndikon, 
i n<li j i szkas), brangiausia augalinė 
kvarbinė .niedega, iszdudanti pui
kiausią. mėlyną nenusidėvinezią 
kvarką, vartojantį prie vilnoniu au
diniu. Indijoje szita kvarba varto
jama buvo jau ankstybiausiose ga

udynėse; senovės graikai ir rymėliai 
parg^Jkmo ją į Europą, vienok tapė 
perversta czion laike viduriniu am
žių, nors auginimas augalo ir patie- 

> kimas kvarbos su visomis iszįjalėinis 
tapė apraszyti per Marco Polo. 13-e 
szimtmetyje ulandieeziai vėlink ją 
pargabeno i Europą. Anglijoje, 
Prancūzijoje ir Saksijoje jo vartonė 
per nekurį laiką buvo sulaikoma 
žmoni u prietarais, vienok tamsybei 
prasiblaszkius, indigo, ilgai augan
tis vien tik Indijoje, paplito po dau
gelį tropiszku ir sziįtu szaliii, kaip 
Aigyptas, West Indijos, Meksiko, 
Brazilija, etc. Yra tai ,pusiau krū
minis medelis, 2—3 pėdą augsztas.

Tegul nei vienas, kam kemija 
yra nepažįstama, nepiWiszine- 
ja jiems veltų laiko gaiszini- 
mą. Kemiszkosios hypotėzos 
yra dėl kemistų; kol ink jie 
yra pagelbingi, kol i u k jie ve
da prie aiszkiasnės ir dava- 
dnesnės pažinties teisybių szi
to dalyko, kol ink jie ragina 
mus prie darbo, o mokslas vis 
isz tos priežasties kyla, netin
ka sakyti, kad czion gal i. būti 
veltas darbas. Jeigu atsiran
da kartais klaidos kemiszkose 
hypotėzose, tai jas patys ke
mistai ir pastebi. Tegul nie
kas nemislyja, kad mokslas 
negali turėti darbą su tumi, 
kas randasi už proto rybų. 
Be pagelbos vaidintuvės nega
lėtu būti mokslo. V ienos 
buitys (faktai) negalėtu dar 
sutverti mokslo. Prietikiai 
tarp tų faktų turi būti ap- 
skliaupti, o tai negalima at
likti be pagelbos vaidintuvės. 
Didžiausias genijus yra tas, 
kuris užmato, kas prieszakyje 
buiezių dedasi ir su savo vai- 
dintuve iszjjali suriszti i sis- 
temą tasias buitis, kurios isz- 
rodo mažiausia; susiduri an- 
ežiomis. Vienok nereikia už- 
mirszti, kad tokia zvaidintuvė 
turi būtinai prigulėti prie ku
pinai mokinto proto, turi būti 
laikoma ry szi use giliausio 
mokslingumo, kuris veda prie 
d i d ž i a u si ų rez u 1 tat ų.

Asz sakiau, kad paskiau - 
šiame laike pastangos yra da
romos dėl isztyrimo povyzio 
molekulų. Neseniai pasirodė 
professoriaus Wisliecnus 
(Leipzigo Universiteto) vei
kalas, kuriame sudėjimas ato
mų į molekulas yra ruseziai 
ir akyvai apsznekėtas. Asz 
negaliu nei palytėti įtalpą to 
veikalo. Užteks pasakyti, 
kad kemistai visados interesą- 
vojasi Wislicenus‘o argumen
tais, ir tasai dalykas sziądien 
yra giliai kratomas. Kokie 
rezultatai isz to iszdigs, nie
kas negali įspėti, vienok, kaip 
ten nebūk, ženklyva yra jau 
vįen toji buitis, ,kad kemija
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užkopusi sziųdien yra ant taip mija yra praktiškas mokslas, 
augszto laipto, jogei tokius Kokių naudų dūda visi szitie 
daigtus gaYi krutinėti. <giliausi isztyrinėjimai elemen*

Kitas dalykas, sziųdien iszei- tų pobūdžio ir sudėjimo ke- 
nantis į prieszakį kemijos, yra 1 miszkujų sųdėlių?“ Szitokie 
tas, kurį asz turėjau ant mis- klausymai dažnai girdisi ir 
lies pradžioje šito straipsnio, ant jų reikia didi atsakymų, 
kada asz sakiau „tokis ap- Po žodžiu „praktiszkasd rei- 
skliaupimas tik pusę teisybė* kia suprasti tai, kas turi tiesų 
savyje turi“. Be ginczo, ke- susidūrimų su musų kasdieni- 
minto dalyku yra pasakyti,' niu gyvenimu. Praktiszkie

• isz ko daigiai- yra padaryti, 
bet antroji pusė teisybė* yra 
szita: jo dalyku yra tyrinėti 
taipogi ir paežių kemiszkujų 
veikmę. Jokiam atsitikime 
jis neturi pasikakdinti ant 
vien dasižinoji’mo, jogei • du 
daigtų, A ir B, suvienytu į 
krūvų, padaro naujų daigtų, 
AB. Jis turi tyrinėti ir tųjų 
veikmę (jHiįų) , susi vienyj imu, 
ir pažinti viskų,^kų tik galima 
yra. Kadųgi szitos veikmės 
paprastai nusideda akimirko
je, dėlto ir tyrinėjimas jų yra 
neapsakytinai sunkus. Ne
žiūrint aiit to, žingsnis į prie- 
szakį laike paskutinių metų ir 
czion tapė padarytas, ir skait
lius dirbanezių ant szitosdir- 
vos kemistų yra smarkiai au
gantis. Jie tardo tokius da
lykus, kaip greitumas kemisz
kujų veikmių, įtekmė masses 
ant kemiszkujų reakcijų, ir 
prietikius tarp šilimos, (dek- 
trybės ir kelniškosios veik
mė*. Geriausi rezultatai pa
rėjo isz Mąsk oi i jos, Sz ved i jos 
ir Prancūzijos. Szitoji atžala 
dažnai yra vadinama phizi- 
kiszka kemija. Galybės 
kningų apie tų dalykų pasiro- 

f dė ir laikraštis, vien juini už
siimantis, tapė įsteigtas perei 
tame mete.

Nenorėdamas ilgi aus pra
tęsti tųjį dalykų’, kadųgi mano 
skaitytojas ir taip- jau gal 
žiovauti pradėjo, asz pereisiu 
stacziai prie kito dalyko, kurį 
asz malonėeziau plaeziai ap- 
szneketi, vienok sziumi sykiu 
pasikakdinsiu jtik ant kelių 
žodžių. Gal man kas taip 
pasakys: „Tai vis labai dai
lu, bet asz mislyjau, kad ke- 

jie tardymai yra tie, kurie ve 
da ant įsteigimo kokios nau-
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jos iszdirbystos (industrijos), 
arba tokie, kų veda ant ati
dengimo kokių naujų daigtų, 
reikalingu žmogaus gyvenime. 
Mano praktiszkasis brolis ne
mėgsta tų visų tardymų, kū
rins asz šitame straipsnyje 
minėjau, bet reikalauja, idanb 
darbas butu taip pakreiptas, 
kad isz jo isz sykio nauda dėl 
žmogijos pareitu. Negalima 
užginti, kad visiszkųi nebūtu 
teisybės tokiame reikalavyme. 
Moksliškų darbų vaisiai turi 
būti kurni placziausiai panau
doti dėl. pagerinimo iszlygų 
gyvenimo žmogaus. Negali
ma yra nei iszrokiiti, kaip 
daug mes esame skolingi ke- 
mijai, ir su pasitikėjimu gali-- 
me viltiesi dar didesnių gera- 
dėjysezių ateitėje. Kožnų me- 
tų vis nauji pasinaudojiųiai 
kemiszkais iszradimais > ant 
praktikos yra daromi. Kam (krautuvę mokslo, ir mes visi 
mes turime dėkavoti už szįtus ’ naudojamėsi isz jos. Nauda 
pasinaudojimas? Mano atsa-: rots nėra taip apeziuptina,
kymas yra tokis: Alės skol.in- kaip kad med 

,gi ešame už tai tiems kulnis* nok nemažesnės 
tams, kurie di'fba ant .dirvos nėra < svietui genaus nu

ver t<’
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veda mokslų kemijos į augsz- viskų šalin, 
tesnę ’tobulystę, didina* tik ųpie pasėkas! 
progas pasinaudojimo , josios 1 rezultatais moksliszkų darbų, 
teisybėmis gyvenimą žmonių. Per szitūs darbus mes artina 
Kemiszkosios industrijos irJ mesi prie tikriasnio supratimo 
grynojo mokslo interesai yra. visatos ir vietos, kokių patys 
tie patys. Sėdynės didžiau- užimame joje. Sulaikyk tųjį 
sios ant svieto kemiszkosios darbų, ir intelektu aliszkasųs

Taip yra ir su

industrijos randasi toje ži'amė- ■]myris seks paskui. Darbas 
je, kurioje daugiausiai buvo turi eiti, visiszkai nepriegul- 
užsiimama grynu mokslu, m ingai nu klausymų —ar jo 
Vokietijoje, kur mokslas ke-‘ rezultatais galima bus isz^sy- 
mijos yra laJxai giliai tardo- kio pasinaudoti, ar nę. Alums 
mas, grynųjį mokslų geriau- reikia dauginus szviesos! Tai-

šiai p'ažįstantiejie vyrai yra po
draug ir geriausi vedėjai di- 
deliuse pabrikūse kemiszkujų 
darbų. Net techniškose iszka- 
lose Vokietijos kemijayra mo
kinama tokiame apėmyje, kaip 
ir universitėtuse; d id ži,ausi a 
atyda yra padėta an/ to, idant 
mokintiniams kurni daugiau
siai gryno mokslo suteikti. 
Jeigu mano praktiszkasis bro-
lis galėtu aplankyti didžiau* 
sias laboratorijas ant svieto, 
universitetine ar te'chniszkose 
iszkalose, jis iszrastu, kad tar
domi jose, dalykai yra dabai 

: nepraktiszki; vienok patyri- 
imas parodė, jogei ten, kur 
'daugiausiai tokio nėpraktisz- 
ko darbo yra atlikta, prak- 
tiszkiausi rezultatai tapė pa
siekti. ' Ales ateiname tokiu
budu ant persiliudyjiiųo, jo 
gei nepraktiszkiausias/ darbas 
—- yra didžiausiai praktisz- 
kiaušiu.

Vienok asz nemislyju, kad 
reikalas butu teisinti abstrak- 
tiszkusius darbus. * Apart pa- 
kakdinimo kuniszkų reikalų, 
žmogus yra tobulinamas dar ir 
kitokiais budais. Jisyturi 
augsztesnius reikalus, 'ir tūli 
isz jų yra nuspakajinami vien 
moksliszkos szviesos pasididi 
nimu. Kpžnas naujas atradi-, 
mas padidina ta visasvietinę

ta

tri dirbkiame

Tik szviesos reikia.
•Suvienytųjų valstijų sūdąs, 
rie‘je, Pa. esantis, darė ne-

ir aklinusiam tamsunui (10- 
danc’zių suprasti, kad mokslo 
visur veikia.

Kauke suraszinėjimo landės 
SluVmokin‘e tapė surasztavoti 
-Įmukai u ž t a i, k a d n ė n o rė j o 
atisakyti ant klausymų7 su ra
ižinėj anez ių urėdininkų. Su- 
rasžtavotusius statė priesz vie
tinį sudų, bet tas provų per-/ 
siuntė smlu i Su v. Valstijų. 
Advokatai, kuriems biedhi 
lenkai pavedė savo apginimų, 
iszlupo nu jų didelius pinin
gus, baugindami jus nebū
tais daigiais. Nabagai pa
protyje ant to porų szimtij do
relių. . Prokurorui toji prova 
įsz-syk pasirodė nevisai gryna, 
dėlto, kaipo tulkas, tapė pa- 
szauktas .1. Czernikas isz Wil
kes Barrėts. Prokuroras pa
vedė (/Zernikiii aplankyti ka
lėjime sėdinezius lenkus ir 
gerai iszkĮauginėti jų, isz ko 
pakilo toji visa prova. Czer
nikas isz apsakymo kalinių 
tu jaus suprato, kad jie neat
sakė ant klausymų „enumera- 
toriaus“. Jie mislyjo, kad 
urėdininkas -klausinėjo jų 
vien dėlto, idant paskui jiiš 
isz varyti isz szitos žiamės. 
Bėdžiui taip buvo pavargę, 
jogei raudojo, kaip maži kū
dikiai, ir bueziavo rankas ir 
kojas ('zernikui, idant ant jų 
susimylėtu ir gelbėtu. Czer
nikas Įiraneszė viskų, kų gir- 
dėjo,-prokurorui ir tas nu ap
kaltinimo atsisakėj Sudas 
taipogi ant rytojaus jus pa
leido ant valnybės.

Szitokie atsitikimai be pa
liovos atsitinka Suv. V'alsti- 
jose, ir lenkai su lietuvinin
kais visados yra aukomis vi
sokių lupikų, o tai vien dėlto, 
kad musų žmonės yra tamsus, 
o mokslo baidosi. \ .
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Tik dabo 
tas minėtasis Ja 

tai nekaltas pru

dabar t as 
dievaitis 

razbajisz-

iems tik padėk! Kaip 
ėsąs ponas D. Šaunius 

Rokaięzių, netoli Naujo 
(Neukirch), apie tą daly

ku labai stropiai dirbęs, esąs 
labai pajiegus kalbėto] 
karsztas lietuvis; kai į 
jis, norint jau baržai 
esąs tam dalykui labai

lyg kaip ir 
i p isz tikro 
labai daug 

nu to laiko, kada 
er vein as 
ių gen- kareivį, kuriam tik ant to ii 

pareina, idant kovoti prieš; 
savo apsiaszarojusius brolius 
paklibinsime, gaus jo 
tus protas naują versmę 
tinių, pradedant no v 
anatomiszkų sukrautinių ku

kai p tai vienas lietu visz- 
amas 
o tai

iro tiktai formą /at- 
sakanczio rėdytojo. Nar
siausias rėdytojas to rasztelio, 
tai ponas Vytautas, didis ka 
ręivis su staczia apkakle, ir 
paeina isz vyžbajorių „szla-

no 
kas laikrasztis bekovoti 
kad pasinaudoja, 
žinai tokie žodžiai, 
ma gali pabucziuti 
nebijau 
si rod 
j iena

„(I kaip supyko 
dievaiti

Pakilo aulaukėlis,

1 rususe visi 
po senovei, ale 
pažiūri, tai tik 
alsi '.nainius 
tas garinis 
tiktai vienas su lietuv 
tės pjovėjais vyžunais riejosi 
ir kovojo už brangią lietuvys
tę. 27 Liepos atliko tlrau-

irtą, kada „Vienybė“ 
lįaus paveizdoje, ne- 
donėjau į ją žiūrėti, 

buvo tumi, kutui asz 
40 metų; dabar 
užbaigsiu 33 metą 

amžiaus. Dabar pasi- 
visai kas-kitas. Vakar 
nedėldienė, sziądien pa- 
š — na, tai ryto ir su

lauksiu „Vien 
jaunadvasis lietuvis randa sav ’ ■ J . . >. .lygtą dvasę, neužmirusę tiktai 
ant davadniausio ir szvan 
kiaušio pasielgimo, bet prie-- 
taikmėjė prie žmogaus, kursai 
tiktai mislyia ir daro, kas tik-

taip kalbėjo: „Asz ir esmu 
lietuvė ir daugiaus myliu Lie
tuvą, kaip tie visi, kūrins jus 
man minėjote, gailu -tik, kad 
mano vaikueziai su slūgine 4> 
lietuviszkai pliauszkia, nės 
per tai užmirsz musų bajo- 
riszką kalbą, ant kito meto 
nusisamdžiau slūginę, kuri tik
tai lenkiszkai moka.“ Žino
ma, kad tokia bajorė — tai 
tikra JJetuvos augyvė ir rei
kia į registratūrą Lietuvos 
stulpų ją į teplioti. Mums 
bajorų nereikia, ar jie butu 
vyžbajoriai ar ženklabajoriai 

iriai; tegul 
dirba pagal

ponų Šaunių atsirastu, tai mes 
galėtumėme veik nusikratyti 
vokiszkąsias dulkes.

Labai gražu žiūrėti ir į. tai, 
kad pastoriai musų kraszto 
pradeda labai krutėti dėl lie
tuvystės, y nors jų mįeris ik 
sziol dar nėra žinomas, gal jie 
tik sektiszkos surinkiminin- 
kystės labai baidosi ir todėl1 
savę prie lietuvių priskaito ir 
žada procios pridėti prie lie1 
tu vystės užlaikymo. Tarp tų 
randasi ir musu geras priete-

O jis apvertęs^
Musu laiveli v V
Prigirdė brolužėlius4
Zėlėk, kad tik ii 

krikszczioniszkasis 
neutsimanytu tokį 
ką dievaiczio papj 
nepaskandytu visą iksziol 
vargais bei rupescziais pradė
tą tėvyniszką darbą. Bet jau 
ką veikti, geri aus tylėti ir nie
ko nesakyti, tai tas bangpu- 
tis, matydamas, kad mus ne- 
tropyja, iszpus visą savo dvo
ką ir tame bus atlikta. .Jei 
mes tiktai žodžiu ta karszta

iszrjo z eg
labai nu
nės
patsai pii

kursai savo iszgale žada dirbti 
dėl lietuvystės, rasi atsiras ir 

Idaugiaus tokių gerų vyrų.
Paskiausią numerį „Vieny

bės“ perskaitęs, atradau ir tą 
nelemtą naujieną, jog jus su 
„Apžvalga“ susiriejote. Klau- 

'siu, kaip jus galėjote taip ne
atsargus būti ir pakelti balsą 
priesz tą galingą Apžvalgą. 
Tik ar nenumanote, kad 
mums sunku atstovėti priesz 

i ją, nės ji tik grynai lenkinin
kų laikrasztis yra, ų ir tik 
progos laukia, idant galėtu 
su mumis vaidą užvesti. Ar 
tai nežinote, kad tai laiszkas 
vyžbajorių iszdudamas ir len
kininkų szelpiamas? Jam gė- 

j (Jos nebus, kad jis pliaups viską 
taip, kai Į) daro „dangaus
Saulelė mieliausia, ką szildo 
piemenaiczius 
kite ant to, •

Isz visokiu lafkraszizin.
Lenkiszkasis „Echo“ 

apraszinėja vargą tarp 
Yorko krauczių: C

„M ricinas New Yorkas, 
jmivs žinoti, yra sėdyne ir mi 
kojo vargo. Žinojome apie t; 
visi nu seniai, vienok niek 
tail) baisingai jis neapsireiszkė, ka,p 
kad laike paskueziaiisiuju straiku, 
kokius pradėjo ezionv kszcziai krau- 
cziai ir siuvėjos (cloak makers). 
Sziądien turime davadus, kad (lan
gelis tėvu turėjo savo szeimynas 
užlaikyti per isztisą nedėlę už.S'Loo 

kada-iri. daujnaus uždirbti ne- 
buvo jokios galės. Pabaigoje pir
mosios nedėlios tosios bedarbės bė- 
džiai turėjo užstatyti rakandus, pa
talynes, drapanas idant iszveng- 
ti alkanąjį myri. Po trijų ne/lėliu 
bedarbės apie 2.00(1 pamilijų liko 
be cento ir be jokio rakando namit- 
se. Moterys vaikszcziojo tusz.eziiise 
butiise pusiau migos, o vaikai visi- 
szkai nu,ri. \ iskas nuvažiavo i f*' x V
„pawn -shops“.

Buvo metai, kada New orke 
isztikro galima buvo szi-tą užsidirb
ti prie drapanų dirbant, bet sziądien 
czėsai atsimainė. 1 >i«l<-li drapanų' 
pabrikantai atideda vi$ą darbą ant

ponas ir daugiaus vardų turi, 
Bctnyputis. Dar 

jaunesnis buvau ir 
mėgau dainuti lietuviszkas se
no viszkas dainas, tai asz taip
gi dailindavau ir apie

gyste „nyrinę“ savo v įsotiną 
susirinkimą, idant savo žvgius 
atliktu. Iszskyrė Jani 
Bitėnų į virszininką, 
isz Ragainės į rasztininl 
kningininką, kupczių D. Pie- 
teraitį isz Tilžės į skarbininką 
ir Strėkį isz Jaksztelių (ne
toli nii Szilokarcziamos) ’ į 
vietininką. Rodos, kad dabar 
jos reikalai, į manyti nai apda- 
Vadyti, galės dailei tolyn ve
dami, būti, nės nesi ras. tokių 
lietuvystės trukdintojų, kokių 
želėk savo czėsu kad buvo, o 
ir draugai kitaip apsipratę. 
Beto dar Jankaus užmanyta
sis koravonės įstatas tapė pri
imtas, ir ant vėlesnio laiko 
dins toksai vyriausybės (Irau gamastis 
gas koravotiuas, kuris savo sukas, su labai meilibmis ake 
pareigas neiszpildo, su dviem ilėmis, d 
markėms., To dar negana, 
užsidėjo komitetas, kuris da 
bar skaito 50 sąnarių, kurie 
skyrimą lietuviszko deputato 
į seimą vokieczių žada ateisen-
tį kartą be abejonės pervesti;1 Lėtos“; gailu tik, kad tas pats

arba ir 
jie sa\ 
įgalę, žinoma mus trukdyda
mi, mes isz to taip daug ne- 
iszsidarome. Kad „Apžval
ga“ turi apie 300 skaitytojų, 
nėra abejonėm, nės ją skaito 
ir tie, kurie skaityti nemoka, 
bet tik dėl poniszkumo pri
laiko, kaip ponas Veirinskis 
akuliorius. i

(//v i// / its1.

asz tavęs 
i?“ isz-

jau su visu ne nau- 
Ką ta garsioji „Apž- 

raszo, tas gali būti ir 
paczioje bažnyezioje apsako
ma ir nereik dar peiszoti ant 
popieros; kuezės geriausia 
prie spaviednės aiti ir iszsįspa- 
vledotiį Antra, juk žinote, 
kad sakė toji „Apžvalga“, jog 
ji ne dėl ko kito iszeina, kaip 
tik suvaldyti lietuviszką raszt- 
liavą, kad ji neeitu per rybą 
lenkiszkos Unijos su litrin iais 
kitkart ponų padarytos ? Ku
ri sako: tu turi būti tas, kur
sai viską dirbi, tu turi priduti 
anajį, su kuriumi kilius musza, 
tu U f vine!

Viena bajorė kitkart man
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ranku taif> vadinamu kontraktorių, 
kurie jau nusamdo darbininkus. 
Akyvos tai yra tosios darbinyczios, 
kuriose kontraktoriai pasodina savo 
darbininkus ir darbininkes. Apra- 
szysiu jums vieną tokią „shop‘ą“, o 
turėsite supratimą ir apie kitas - 
visos yra viena ant kitos paveidžios, 
kaip dų> laszu vandens. Ant East 
Broadway pilna tokiu „shopų“. Pa
prastai buna jos arba ant angszcziau- 
siojo vainiko namo, arba skiepe. 
Salėje, 20 pėdu plaezioje o 80 gi
lioje, stot i apie 40 siuvamu musz,inų, 
prie kož^os moteriszkė arba vyras. 
KoR$*> gras s/.itose darbavietėse! 
Vasarą, kada langai ir durys atidari 
— dar pusė bėdos, ale žiema! Sve
timas neisztrivos tame dusznume 
nėr pusės adynos; porą minutu isz- 
buvęs tokioje salėje įgyji baisu gal
vos skausmą. Lengva dasiprotėti, 
kokią įveikmę tekis oras" padaro ant 
biednu siuvėczku, po kelioliką ady- 
nu toKiose urvose pasiliekancziujų 
Paminėti pridera, jogei kasdieniniu 
maistu tu nelaimingu žmogiszku 
esybių yra sausa duna*, laszelis pie
no, kartais pudelis szaltos kavos 
arba arbatos. Vidutiniszkai darbi
ninkas uždirba czion ' ^5.00 ant ne-1 
dėlios, bet nemislykite, kad yra dar
bo per visą metą. Kartais po kelio
liką nedėliu nėra darbo.

Abelnai armiją visokių, veislių 
kraucziu ir siuvėczku’ New Yorke, 
tokiu bud u gangariujancziu, pris- 
kaityti galima ant 30.000. Yra 
tai isz didžiausios dalies ateiviai.isz 
Maskolijos, Lenkijos, Vengrijos ir 
U/.ekijos, retai isz Vokietijos, o dar 
recziaus isz kitu žiamiu Europos.

Kita veislė negeriaus apmokamų 
darbininkų, lygiu bildu sunkiąk dir- 
bancziujų, yra padieniniai darbinin
kai, taip vadinamiejie „day labo
rers“, rekhitavojami isz tarpo nepa- 
liaujanczių atplaukti .italų, vengrų 
ir lenku, kurie visada gatavi yra 
dirbti už pigiausią inokestį. Lai
mingas tas, kuris doleri ant dienos 
gauna uždųbti. Diduma isz jų nei 
tiek neuždirba“. .

1 - .

Isz lietau dim Aurtoit
— Shenandoah y (koresp. 

„Vienybės“). Vienas angli
nis pabrikas, vadinamas „Gio- 
ver‘s“, sustojo dirbęs isz prie
žasties, kaip žmonės szneka, 
szitos; Visos kasyklos to pa
kriko paeina po visu krasztu 
miesto nug vakarų pusės ir 
anglis jau beveik iszpnta, o

i K *

anglinė gysla tujų tusztumų 
buvo labai augszta, per kų 
jau kelis kartus buvo susiju
dinus pavirszutinė žiamė slin
kti žiamyn ir nekurie namai 
gulti ant szonų. , Dabar gi, 
kaip sznekama yra, visos ka
syklos tojo pabriko pradėjo 
jau judintiesi, per kų likosi iw 
darbai ten sulaikyti, ir nežino 
ar pradės kada dirbti, ar ne. 
Keli szimtai žmonių; likosi be 
darbo, Kv i et iszkėn as.

Shenandoah (koresp. „Vie
nybės“). „Saulė“ dažnai yra 
papratus, savo skaitytojus va
dinti „puikus vyrai“. Czia 
beveik galėtu būti ir kiek tei
sybės, bet gi ant kiek jos skai
tytojai yra „puikus,“ ant tiek 
jie yra ir per daug lėti smage
sniame veiklume, jog dar lig- 
sziol negalėjo permanyti sko
nį „Saulėje“ virto paszaro. 
„Saulė“ renka trupinius nug 
visokių stalių ir pilsto pamaz
gas isz nevalyviausių *bliudų. 
o isz tokių* bjaurybių iszvirųsi 
kosz<b P^ni savo paiku sius vy
rus. Kur tav czia gah būti 
sveikata pas tokiu maistu 
maitinamus?

Pažiūrėsime tiijaus, kurni 
yra ta „Saulė.“ . Czia nuplė
šiu jos skydų, kuriumi ji 
dangstosi nu musų akių. Pir
mutinė litara „S“ jų apdengia 
nug viso jos plikumo; dabar- 
gi, skaitytojau „Saulės“, ’gali 
nuga akia perskaityti, kaip tu 
esi apgautos pėr tulus void' 
mainius. Skydas n u pi ė sz tas, 
skaityk dabaė, neapsigausi — 
szvieczia: „aule.“ Pažink da
bar, kad tu lig^iol aule jiesz- 
kojai ^szviesos. Apgautas, 
brolau, buvai, lysk isz aulo į 
teisingų szviesų!

Ž n iri> Ii
. t

Margumynai.
— yenybos su yirliMiais. 

Geriausios pastangos pakelti 
augsztyn isz nu pu limo girtu k- 
liūs ir jų’paini Ii j as ant prak
tikos paprastai nenusiduda.

Neseniai legislatura Victori- 
jos valstijos (Australijoje) 
iszleidė tiesų, kuri suteikia 
moteriškei galę reikalauti 
atsiskyrimo, jeigu jos vyras 
yra girtiiklis. Jeigu po su- 
tuktuvių ji pastebės savo vy
rų esant girtu Kliu, ji gali tai
pogi gauti perskyras. Vyras 
gali taippat apsieiti su paczia, 
jeigu toji yra girtuklė. Yru 
tai au^sztesnis laiptas su prati
nto humanitarizmo, kuris rei
kalauja ..atliusa.vyi’no ryszių 
barbariszkų įstatų, daranczių 
ženybas su girtfikliais neper
skiriamomis.

------ ------------- t -m-- ----------
i

30 d. szio mėnesio Su baloje 
bus laikomas didelis 3-rziax 
metinis Piknyhas ' lietuvisz 
kbs parapijos S to JURGIO1 
Brooklyne SehuniaeheC* Me
tropolitan Parke (Junction 
Flushing and Metropolitan 
avės) ant naudos vietinės 
Lietuviszkos Bažnyczios. įėji-, 
ma 25 et. pradžia 2 valandų 
po pietų. ‘ Į

Užpraszo Komitetas. ,

J)P L SKA IT Y TOJ U.
Ant pareikalavimo siuneziame ant 

pažiūros vieną numerį „Vienybės” 
dykai. Raszant į rėdystę su reikalu, 
reikia pridėti už du centu markę dėl 
atsakymo. Užmokėjusiejįe, o nepa- 
kvitavotiejie abonentai tegul atsi- 
szaukia. RĮiszant apie, permainymą 
adreso, būtinai reikia pasakyti vietą, 
kur pinpa laikrasztis ėjo.

liėdystė. ,

Pajiesžkojimai.
Pajieszkau savo szvogėrio 

Augusto Raimanto, paeinah- 
ežio isz kaimo Skriaudžių 
Veiverių gminos, , kuris jau 
ketvirtas metas kaip Ameri
koje. Gyveno New Yorke. 
Kas jo adresų žino, arba jisai 
pats, tegul atsiszaukia pas 
manę po adresu:
Ludvikas Talaitis, 309 Bank 
str. Waterbury Conn.

Pradžioje szio Liepos mėne
sio atvažiavo į Amerikų .Elz

bieta Barzdžiukė isz Kauno 
rėti. Paneviežįo pav. Ligumos 
parapijos kaiiųo . Rubaicžių ir 
kelyje pragaiszino adresų prie 
savo giminaiczso Vincento 
Vaiczekauskio isz to paties 
kaimo. Adresas .jo buvo į 
Baltimorę; jei kas jį žino, 
praszoni atsiųsti' jo adresų, ar
ba jisai pats ir tikietų nės es- 
m u vargingai.

Elzbieta Barzdžiukė
3 Kelley str.
Troy N. Y.

Apgarsinimas prenu
meratos Žodyno Ku- 
ningo Mykolo Mie

žinio.. |
’ I

Daugelis atsiunčia į Tilžės kningiJ 
nyčias užklausymus, ar b^egalėtii 
gauti lietuvišką žodyną, ale kningi- > 
ninkai priversti yra atsakyti, nės Kur 
šaičio žodyno kupčystoje jau visai 
nėra, o naujas žodynas kuningo Mie
žinio dar neišėjo, dėl stokos kašto. 
Buvo pradėtas spausti,: ale, mirus 
autoriui, turėjo pasiliauti, dėlto kad 
nebuvo kąm dilti kaštą. Dabar ke
li lietuviai sustatė komitėtą dėl vei-i 
kesnio iszdavimo to veikalo su pagel- 
ba prenumėratos. - I

Tajigi šitilmi apgarsinimu užpra
šote mylėtojus lingvistikos abelnai 
ir mylėtojus lietuviškos kalbos įpa- 
čiai, prisidėti su savo piningais prie 
šito didei svarbaus <161 lietuviu, lat- •A w ‘
viu lenku, ir maskolių darbo, nės žo- 
(lynas išeis keturiose kalbose: lietu
viškoje, latviškoje, lenkiškoje ir ma
skoliškoje.

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

Kas nori, idant?1 žodynas greit pa
sirodytu, tegul siunčia piningus ant 
antrašo:

Salintus p. Neuktrcli Rokaitcn Ost- prcHsscu Germany. ■ , 
l Sykiu su piningais prašom siusti ži
nią į rėdystę „Varpo“ arba „Švie
sos“ dėl kontrolės. «

Žodynas turėš apie 350 puslapių 
in 8-vo smulkaus raąto ;

Iszdavejat:.. ■
S šernas..

( ' Jonas.
I

MILAUCKO KROPAS val
gomu- tavom ir visokiu naminiu dai
ktu randasi ant

Ao Center st. Sheųandoa/i.
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tą miszką. Tuomi sykiu akyvumas mano tapė- atlygintas. 
Macziau gamtos stebuklą — tūkstantmetinį aržuolą!

— Ak, Dievaitį! — nusijuokė Julė - tamsta matei ide
alą pono Morkaus. >

— Kaip tai idealą?
— Na taip. . . Tą medį ponas Morkus myli (langiaus už 

viską.
— Dėl ko? Gal kaipo giminiszką paminklą?
— Gal.... Asz nežinau.. . Ponas Morkus nesznekus 

yra, ale aržuolą tą guodoja ir dažnai jį ten galima rasti užsi- 
mislyjusį...

Czion szneką pertraukė Marvitzas. Onutė priesz valan
dą įėjo į vidų, Ragio merkiama, dėlto amerikietis, nustojęs 

■mierio savo pbservacijos, nukreipė ją į kitą szoną. Pažiurę 
jo į daržą ir staigu dasilytėjo petį Irenos.

— Iry, kas ten? — užklausė pamažu angliszkai.
Tasai „kas“ buvo tai pone Anė ir Grėnys, abuodu su 

sietais ant galvų, apsiauptu debesėli! durnų palei avilį.
Irena žingeidžiai pažiurėjo ir paklausė Julės.
— Kas tai yra? — atkartojo klausymą.
— Tai yra teta pono Morkaus, užimta spieeziu-mi biržių.
— Akyvas daigtas! — užtėmyje Marvitzas —- eisiu ar- 

cziaus prisižiūrėti.
— Tasai akyvumas tamstos gali labai 1 minai nusi

baigti.
— O//, ??o! Asz tik pažiūrėsiu!
Atsidarė dureles ir iszėjo.

1 Tuomi tarpu bute tarp Ragio ir Onutės ėjo skubri pasz- 
neka. . .

, • I I

— Ko-gi ji nori?
— Turi reikalą pas Morkų.
— Ką? ir ji! Dar ir jos stokavo!
4— Ką mes su ja darysime?
— Reikia pavytoti! Paszaukkiame tetą!
— Žinoma! Aha, tuojaush.Nesakau Orvydžiutė, kad ir 

tavo nabasztininkas tėvas abatu., ji nuo tų prakeiktų biržių 
neatsitrauks. Miela pažiūrėt, kaip iszsižiuri. Ko-gi ji taip 

'juokiasi? — pertraukė per langą pažiūrėdamas.
i Priežasczia juoksmo buvo Adatuoczius. Pabaigęs savo 
cukrų, įsikraustė į Onutės skrybėlę ir užmigo. Paskui regi
si nuo cukraus užsimanė gerti, <ędto su didele sunkenybe isz- 
si rito isz to savo lizdo, užtiko pieno torielkaitėje ir pradėjo jį- 

1 godžiai lakti.
Ireną labai užėmė toji regykla, palenkė jam sudyną ir 

glostė,' stebėdamasi isz prijunkinimo. Ragis szitą sykį užpy
ko ant „neszvankaus besoezio,“ prisiartino su noru jį atimti.

Irena sulaikė jį praszanczi’omis akimis. Pažiurėjo vie- 
nas ant kito ii^jiusiszypsojo vienkart abuodu. Buvo tai ne
bylė pradžia didelės savitarpinės prietelystės.

ė— Papraszyk, tamsta, to pono palikti szitą szaunų žvė
reli — isztarė J ulei. 1

v

Ragys, iszgirdęs norą, krustelėjo galva, o matydamas, 
kad ceremonija netoli nuves, savomis rankomis pripylė i to- 
rielką žiamuogių, užpylė pienu ir padavė jai, pamojimu ran
kos praszydamas valgyti.1

i i

(Dar neviskas.)

DIEVAITIS
Apysaka, pagirta ant konkurso „Kurjer 

Warszawski‘o“,
i Murė# liadzevyczhitfa,

(T1(sa) '
.....T'l * • • •Priesz norą ynergma nusiszypsojo.

— Szneku! — pasakė tikriausiu paryžiszkiu akcentu.
Veidas Pasvitės valdytojos džiaugsmingai nuszvito.
— Ak, Dievui dėkui! — atsiduso visa krutinę, dabar 

galėsiu susisznekėti! Ale pradedu nuo persistątymo. , Irena 
Orvydžiutė — atėjau isz Pasėitės su. tukstancziu reikalų pas 
p. Morkų Czertvaną. Ar isz tikro jo nėra namieje?

—- Nėra. Nedėle baigiasi, kaįp iszėjo, bet sziądien par- 
grįžsz tikrai.

— Pargrįžsz?. . . Žinai, tamsta^ką, turiu didelį norą pa
laukti jo czion-. Visą dieną pėstiAhakszcziojome po apigąr- 
dę. . . 1

Onutė užkaito. (
— Praszau tamstą atilsėti! — iszmikcziojo, jausdama, 

jogei kaskart prastėja drąsą; pažiurėjo ant Julės. . .
Toji.suprato. Pasznabždėjo kas žiu ką Ragiui ir artinosi 

prie ateivių.
— Ir mes turime pradėti nuo prezentacijos — isztarė lin

ksimaitai yra sesuo pono Morkaus, Ona, o asz netolyma 
kaiminkat Taip kaip ir tamsta turime pas uktvėrį tukstan- 
ežius reikalų, su tuomi tik skirtumu, kad laukiame jo jau ke
letą adynų. i

>. — Tai tamsta mokiniesi Paryžiuje? Tamsta atvėriai man
kelą į tėvynę? Na, žinai tamsta, szito susitikimo neatiduo- 
cziau už tukstanezius! Tukstanezius sykių dėkinga, esmi. . . 
Prašiau manę laikyti už savo skolingąją. . . >

laibai nedrąsiai padėjo Onutė savo ranką ant atkiszto 
delno. • I

. — Asz nieko nepadariau dėl tamstos! — isztarė . patyka.
Tylintis iki tam laikui Marvitzas Užtraukė isz ploszcziaus 

kiszeniaus ranką, kilstelėjo kepurę ir užmanifestavojo savo 
esybę žodžiu.

— Perpraszau, Iry, o manę supažindinti neteiksiėsi?
— 0, ir kaip mielai! Tai yra ponas Marvitz, kavalierius 

dėt jūsų tarnystos, su taja įpatybe pobūdžio, jogei, kol gyve
na, niekad dar priesz galanteriją nenusidėjo!

Merginos pasveikino tylu paklonu sztyvajį amerikietį. 
Julė graužė lupas, neiszsilaikydama nuo juoko, Onutė kaito, 
kaip ugnyje. '

Turėjo priežastį;. Clarke.Marvitz per visą laiką nenu
leido nuo jos akių savo.

Irena luošai atsisėdo ant suolo, nusimovė pirsztinaites, 
nusiėfnė skrybėlę ir linksniai pradėjo sznekucziudtiesi su Jų- 
le.

— Prisipažįstu tamstai, neapsakopiai džiaugiuosiu, galė
dama dar su kuomi kitu, apart (darko, susisznekėti. Misly- 
jau, jogei busiu pasmerkta ant amžino tylėjimo Pasvitėje. 
Isz nusiminimo jodinėjau, isz nusiminimo kasdien vaikszczio- 
jau ant miszių, isz nusimiųinio sziądiėn luote) ų atplaukiau į
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Lai Bačka su savo kriokti čia tamsybes peri: 
deraČia jai vieta tikt

Ein kassykį mokslą augštyna, susipras musų broliai 
Ir sarmatysis minėki skaitę jų ikšiolini. — 
Savo pajautomis dvasės skrendu į Lietu vų,. 
Šiek — tiek noriant apdainuti, kas tėvynėj buvo. 
Mano kanklės, suskambėkit, .stygos'garsų dūkit, 
O Lietuvos širdis, meilė manyje liuliukit!

Ir dėl moty uos 
Pons Bačka su savo „Saul 
Irgi ardo k u bjauriausiai <

P^ie tėvynės prisirišimas širdyn vai^ų varos. 
Ant, pakalnėj regias dvaras, kalne eglynėlis, 
Kitam krašte riokso dengtas pusėmis kalnelis, 
Apie kurį kaimų žmonės pasakų dauj> turi, 
Bet ant dvaro pono Bartkaus kreivoms akims žiuri. 
'Įkasai ponas ne lietuvis, Lietuvoj gy vendams, 
Nės piktais, blogais darbeliais žmones labai skriausdama, 
Jau jgyh tokių garbę, jog jį keik lietuv 
Nors nekurie iš lenkystės dar nėra iškili

alėčiau brolių širdyn pilti tavo meilę, 
l'ždžiovinčiau jų burnose lenkiškajų seilę; 
Tad laimingas didiai tapčiau, nebnorėčiau nieko, 
O Lietuvos apšvietimas neitu jau ant lieko. 
Ačiū Dievui! jau Lietuvoj vyrų yr apšviestų, 
Nors vargais ir sunkenybėmis daugis yr apkėstų, 
Vienok dirba dėl tėvynės ir jos vaikų labo, 

giltinė, maskolius jiis guldys į grabų.
Kaip brangi tu man, Lietuva, ir kalnais, upeliais, 
Ir miškais, laukais ir lankoms, pievomis, strauteliais 
Kur tikt žengiu tavim džiaugi us, jog esu 

se tavę širdyj turiu !
Neatskirs manę nū tavęs neigi pats perkūnas, 
Mano gyvastis tai tavo, taip pat visas kurias. 
Nors nū tavęs sziųdien toli, tu brangi man esi 
Mano širdyj tavo kalba ir tu neužgeąi. 
Visos

Bet tamsiausių musų brolių čion yra daugybe, 
O ir tūlas apšviestesnis lenku pasirodo

Lietuvos nugarų parodo.
•“ musų kalbų darko
i on lietuvių tvarkų, 
lito jos bjaurybes

Ir palengva prisipratih traukti.es prie lenkybės. 
„Saulė“ musų tautų bjauriu, prapulty n a stumia: 
Jos skaitytojų išmanyms nykst su pypkės durnu. 
Ai! lietuviai, laiks suprasi, nū Bačkos atsiraukti

Aplink Vilnių
Ir kalneliais, ežerėliais inniškais aptiestų. 
Ant, pušynais' i iv Palūšė visaplink apūjsVb 

po jos kojų klastos,
Aure, toliaus regias sala vandeniu tarp rioksant 
Tarp alksnynų ir beržynų nu vėjo
O Palūšėj,ant kalnelio ,veids bažnyčios dailios, 
Aplink kiliųjų Žaliu j a liepos augštos, smailios: 
Čia maža yra bažnyčia — parak vija menka, 
Bet su žiburiu ješkokie norint rasti.lenkų; 
Čia visi lietuviai dori, savo kalbos laikos, 
Nės mažai yra tamsu n ų, kuruĮ tamsoj draikos; 
Čia kaip vasara pražydi jau žiedų žalumais, 
Pilnas oras giesmių, dainų su balsų graudumais: 
Kaip bernai užtrauk ir mergos musų skambias, dainas 
Ir nuskurdusiam^vargdieniui skausmas džiaugsmu 
Čia lietuviai išmintingi, garbiu lietuvystę, 
Čia retai rasi kur kame, kas gudoj, lenkystę, 
Jei bent Bartkus tiktai vienas, kurs lietuvius peikia 
Ir Lietuvos apšviestunus su purvais dreb4, keikia; 
'Kelets ponų čia lietuviais darbū'se pas4 rod o 
Yr praplatint lietuvystę laiko sav už godų. 
Kapinėse,’ant, ant pono akmens parašyta \. 
Ir lietuviškai, jog žmonės.gali paskaityti: 

„Apsidairyk* žmogau, jau nerasi tūlo, 
j M’isų gyvenimas lygiai kaip ant siūlo, 

Jau ašai kapūse, bet ir tu čia busi, 
Rūšiuos kasdien mirti — tu kart nepražūsi! 
Perskaitęs tūs žodžius galvęn įsidėkie 
Ir nors „Tėve musų“ už man šilkai bėk ii*!“savo juk tautystes,

) musų tūlų brolių iš tamsios paikystės • 
Tokių yr, kurie užmiršta savo bočių kalbų 
Ir tarp lenkų ar kittaučių matant apsiskelba. 
Po maskolium vargšai broliai šiųdien nebesnaudžia: 
Noriant šiauriui prieštaraujant į draugystes glaudžias 
Piningėbų nesigaili, kningas kad skaityti, 
Žmonių pajautas lavinant, šviesų kad matyti.
Nors Amerikos lietuviai džiaugiasi liūsybe,*

Kelets varstų nū Palūšės tęsias daug kalnelių 
Tarp kurių maž krūmų regias, o daug ežerėlių. 
Kaip gi dailu paž valgyti nū kalnelio augšto, 
Kada saulė jurėn lenda arba mums praaušta! 
Kaip ji spindulius grąžiusius ežerėlius maudo — 
Tad ir dainius tur užtilti ir užmiršti raudų:

Antri metai, kaip pagimdžiau savo „Senkaus Jurgį 
O šiųdienų kų aš veikiu 
Nū Lietuvos labai toli: antį am krašte švieto, 
Km mus broliai iškeliavę sav atrado vietų; 
Kur tarp jųjų ir aš vargstu Dievo dėl malonės, 
Idant savę išganyti, o podraug ir žmones. 
Nesyk veidas apsilieja ašaromis karščiausiomis 
Ir nesyk į širdį spaudžiu minimis skaudžiausiom4.* 
Kam.Lietuvų aš apleidau ir jos tamsius vaikus, 
Kur daugiausiai reikia dirbti dabarynius4 laikus4 
Kad laikytus4 bočių kalbos, džiaugtųsi Lietuva, 
Kų maskoliai vargiu, kaukiu, kuri dar 
Ai! Lietuva, motyn mano, tu brangi* man esi, 
Nors taipsybėje tebsnaudi, sunkius vargus neši, 
Daug vaikų yr, kurie tavę blogais darbais trina 
Tavo papročius ir kalbų regi an t kojofhls mina. 
K ad

traukti.es
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GEROS FARM OS.
Szimtas aplankytoji! buvo HOEA,PARKE ir Pulask y jo I, 5 ir 6 die- 

ną Liepos m. Telegrapavota buvo dėl įpatingo trūkio dėl jų isz GREEN 
BAY ir tas jus vežė iki Seymour dykai, o 15 vežimų nebuvo gana dėl 
nuvežimo į kolionijjp Isz ■ pirkusiu jų pamename sekanczias pravardes: 
Alb. Nowicki, K. Stomka, .L Plucinski, J. Klimowski, visi isz Chieagos.

Alb. Passon, 2810 Church PI., J. Zielicki, 2907‘Farrell Str., T. Fr.au- 
chowiak 2825 Short Str. Chicago, ir Lorenz Cegielski isz McKeesport.

l’o tokiais adresais galima i jus raszyti. Jio-pripažino musų žiamę už 
(fei'bmsią. Alb. Paradowski isz Milwaukee, kuris dėlei ligos norėjo par
itu ti savo lįiatnę už 800, kada dabar aplankė, sako nepardusęs už $2000. 
Grįždami namon, visi negalėjo atsigėrėti. Apipirkta 5000 akrų. Seniejie 
farmeriai prieteliszkai jiems velyjo apsigyvęti toje-Amerikiszki je Lenkijo
je: llofa Parke ir Pulaskyje, kur dųl tukstanczių dar yra žiamės.

Lietuvis B. Rutkautskas isz Connecticut apipirko 560 akrų Id. Lieposų

T. T. HOF XueixxcL Co.,
119 W. Water Str., Milwaukee, Wis.

Kningos! Kningos!
1’iirt M. Mockų galima gauti visokiu lietu) iszku 

kningu, k. t.: miilda kningiii, istorlszkti, mokslisz-

1 Knigos pargabentos 
isz užmarės, o kuros

kn, daininiii, sztukaunti ir kitokiu, kokiu' dar ik 
Bziol nebino, <> parsiduoda užritimą prekę. No- 
rliiliejię apturėti kningu kut.dingą raszykite gru
mulas ir indekite marki; už 2 centu del atsakymo.

randasy krautuweje 
knigu Juozapo Pauk-

Adresas:
Mr. M. Mockus,

//o.r i) I Detroit, .V ė /o

Milaucko Krome parsiduoda szip- 
kortes ant geriausių ir drųcziausių 
akrutu pigiau ne kaip kitur.

i ............— . --....
----------—'■- —* — ———- ~ ' j r Ll' -

‘K at it A s Noki Užsir«aszyt

SZCZio, PLYMOUTH, PA.,
1. ) AUKSO ALTORUS, arba 

SZ ALTINIS dangiszku skarbu 
nuo $2,25 et. iki $5,50 et.

2. ) SENAS ir naujės
AUKSO ALTORYS pujkej

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

„VIENYBE LIETUVNIKU

1). : Kazimiera

' apdaru................................ $2. 25
4.) GARBE D1EAVUJ 

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

MARYJOS P.......................   o30 c. j
16. ) WADOWAS in Dangu.o50c
17. ) Stebuklai Dievo Szv. Sakra

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

Kataliku....................................... o75 c.
19. ) Z1NE apie gidima ligų 

kūno ir duszios apie Ritery ir
K A LAVINA...................... 1,00

20. ) PALANGES .JUZE,
linksmi skajtimaj.................... o 10,e.

21. ) KALENDORIUS ant
1889 meto ,, „ ,, ,, v o25 e.

22. ] KALENDORIUS ant .
1890 metu ,, „ „ 25 c.

23. ) Tulmuda židu 10 et.
21.) Sopule] Motinos Diewo25ct.
25. ) Kajp Sumneine nuspa- I

ka j i t i ,, ,, ,, 25 et.
26. ) Giwenimas Benedikto

1 .ai>ro ,, ,, ,, 15 et,
27 ) Prisygatawojimas ant 

snierties „ ,, ,, 65 et.
28. ) Draugija del iszluosawi-

ma dusziu ,, ,, ,, 10 et.
29. ) Giwenimaj szwentuju

tint wisu metu kožnos dienos pir
ma dalis 80 et., Antra dalis 80 c. 
pirma dalis ,, ,, ,, 80 et.

Š0.) Sopulej .Jėzaus Chris- 
taus ,, ,, ,, 25 et.

31 ) Garsas ape bajsibe Die- 
wo sudo ,, ,, „ 50 et.

32. ) .Jėzau mano atpirktojau 5 et.
33. ) Kalinis Diewiszkas 5 et.
31.) Diewas mano ir wyskas

mano ,, ,, ,, 10 et.
35. ) Girtibe ., 10 et.
36. ) APLANKOMAS SS.

SAKRAMENTO.................... o25 c.
37. ) Ižguldimas LITANIOS .

SZ. MARY.JOS P........................o25 c
38. ) I’AWE.JKSLAS 1ZGA- 

NITOJAUS su pnjke maldele o5 c.
39. ) SZ. PANA MARY.JA

Szidlawos su maldele............... o5 c.

11.) Szwie»»a IMevvo ,, ,, ,, ., 6.S < t
15.) KInnkla Uinalilinan „ ,, „ $L.M»ct.
l(i.) DMjnoe i«z wyt«iir surinktos ,, ,, 75 < t.
17.1 NmlorybcH Rymo < tenoriu, hintorije inz lajko

ponio)ujimo Ncrono ,, ,, 80 et.
18.1 l’iijkim upriifz) mnj tikru atnytikimu it»z cz«-

nu wrtjnofl ISt.3 mylit ,, ,, 40 et.
19.1 Witan ir Kol > tina liistorijė inz lajko perse

kiojimo 15 įžn \ i /io« S per Ift-oklecijana 95 < t.
20 > Hir-torije isz lajko I ram tizkon wajnon Afri

koj „ ‘ o .. m ao « t.
21. ) I’rawailnikaa angelnkoe kalbos neabilar $1,00

o abdarytan ,, ,, $1,25.
22. i .Jur/is M ilorlawakin ,, ,, Ko et.
23. > Holi-dava^ arba antra tiulis Genowefoa ;jo et.

Del Draiigistu
L i e t u w y s z k u

AV. Slominskiene
679 Milwaukee Ave.

Chicago, III.
Pailuodu del zines uysu lietu- 
wvszku Draugistiu kad mano krau
tuweje randasy wysoki dajktaj koki 
tik rejkalingi del draugistiu kajpo 
taj:
garimos su patronu draugistes 

J HOStoS
Zenklaj ant krutinės (sz/Hr- 

fos.) 
K wietkos

Balti mok e, M.
Zelejjfiri.

Jersey City : J.
Chicago, III.:

Szpakewiczo.
Mahanoy city.: .Juozas Milauc- 

kas.
Mahanoy Plane, Pa,: I. Czera-

■ ' kawicze.
Nanticoke, Pa.: Tamosziu Bu't- 

kewicze.
Pittston, Pa.: And. Tepluszi.
Sjienandoah, Pa.: Kazimieriu Ra- 

dzewieziu. 1
Shenandoah, Pa.: J on a Bobina.
Waterburio, Con.: J. Danisewicze.
Scranton, Pa.: J. Bajorajti. :
AVil kės - Barre, Pa.: J. Czernika. I
Pittsburg, Pa.: Wincenta Kudžiu. ' ari^‘>S .'

-- ------------------------------ j 1 -I.) 1ZG U LI) i M A S meti -

Raszkauckas. $1, 65

tinis AUKSO ALTORUS
pu jkej apdarita su kabtlte $1, 50 c.

8.) Pradže mokslo arba z v
Elementorius lietmyyszkas su • 
gražejs ska jtiulia js tikta j už. . o25 c. 

į 9.) JI1STORLJE SENO ir 
J Nau jo ižstatimo su abrozeleis o25 c.

11.) 150 PSALM U DOVVl 
1)0 karalaus pawydalo kantycz- 
ku ir tėjo dydeles...................  o75

o20 c.
30 et.

Kas reikalaujate piningų siųstie į niu szwentiu laba j naudinga
užmary tiesiog i namus, dasižinokit knigele................... L.., o25 c.
pirma pas MILĄ UCKĄ. . 15.) GI AYENJĮMAŠ SZAV.

-10.) PAAVE.JKSLAS SZ. P.
MARYJOS su (maldele ......... o5 c

Daugibe Avysokiu abrozchi 
su maldelėm po penkis centus.

1.) HiHtoiije gražios Katrukoe ir jos wynok-i atsy.
tykimaj ,, ,, ,, ,, ,, io<t

2. ) SumyszymiiH arba bajine tury tlyileles akis
Tykra tejsjbe isz. Suwaiku gubernij< h 15 < t

3. ) Koiintytucyje del darbininku ,, 10 et
1.) .Historijc apie grąžę Magelona, dukterv kara

lauš inz Neapolo ir apie l’etra karejui 4<»ct.
5.) Vžsystanauik ant to geraj ,, ,, 50 et.
ii.) Atsytikimaj ant žiamee ir vandenio 10ct.
7. ) Du pujkiiH apraazymaj apie nedorybę žyi^o

ir piktą augynimą wajku ,, ,, $1,00
8. ) l’ujkim aprasz.ymas apie Lietteą ,, $l,o0.

Nameliu puatelniko paraižytai dvi pujkiu 
Lletuvvniku ,, ,, ,, ,, „ 15 et.

10.) Apieka Diewo ,, ,, ., $1,00
11. ) Seno wee apraszymas apie Duktery Pilypo

Karejwio ,, ,, ,, ,, ,, .’lOct,
12. ) Juozapas Koniuszewakis arba kankinimas

Cnijotu po wal.lže maskolauB ,, 50 11
13. ) Kaleudoriim bu paaukotus ir dajuviue 25 c],.

Paikos del marszol- 
kn, etc. I

ka nopigauso. Apsteluotus dajktus 
tejsingdj padarau ir isz. gera u so ta wo
re. Per septinidlika metu tuo tiktaj 
esu užsyemus ir wvsos draijgistes del 
kuriu dyrintu \\ysokius dajktus mano 
darbo ne pnjke.

W. Slominskiene,
679 Milwaukee Avenue

Cixica.g'o, Ill.
AG.KNTAS no suwamu

- - - - - -— Maszynu- - - - - - - - -
o tejpos pi už asekura\voj<‘ NA Ml Sir wyeokliie 

DA.IKTt > no ugnit-e

ffl GWILL1AM, etilas.
MAIN Str., Plynwiiili, Pa.



Vienybe

Polski, Slovenski i Litewski Agentas Lietuwiszkas Lankiszkas

Henry Lees 
MAIN Sir., P

KANTO RAS MUSU HAMBURGE IRA TOKIS
S. I. Ilerschmann, Teilfeld Str. No. 7-8.

Lankiszkos knigos 
maldų, pargabentos 
isz užmarės.
1.) xWestchnienie duszy pobo- 
žnej. zbiėr nabožeiistvv i pieš
iu z przydaniem Dro^

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

kus ir 1.1.

Isz
Isz Liverpool, Glasgow', Queenstown, Belfast, London 
Isz Hamburg, Amsterdam. RotterdamHavre or BremIen 
Ant gerausu akrotu isz Bremen in New York a. 
Isz Antwerpo in New yorka......................... ..

Cziene Szipkorcziu.
Su ropos i Ame ryk a. 

.419.00 
. *22.50 
$24.00 
$20.00 
$19.00 
$21.00

myšlanie. ....... 1,40 et.
3. ) Zloty Oltarz czyli zbiėr
nabožeiistvv dla chrzešcian i 
katolikovv............... 1,30 et.
4. ) Oltarzyk czyli zbiėr nabo-
žeiistvva dla mlodzicžy katolię- 
kiej.................... .. 70 et.
5. ) Wyborek nabožeiistvva d]a 
m lod z i ežy k ato 1 i c k i e j. . .50 c t.
6. ) Maly zloty oi tar zyk dla 
pobožnych dzieci katoliekicli

gi krzyžo- 
Gorzkich žali i psalmė vv 

................ 1,50 et. 
2.) Glbs synogarlicy, na pusty • 
ni švviata tego jęczącej,. t. j na- 
božne duszy cbrzešciaiiskiejroz-

parduodam Szifkortes, ant wysu 
pynigus, katruos j tisu priete- 
alite susyszneket lietuwyszkaj 

matikite, kad mias per 20 metu, su kožnu apsyej- 
gražej, megikito o nesygajlesyte.- Tejpos-gi parduo 
rysu geležiniu kėlu Aineryke ir Europoje. J

Wiraj! duodam jum žine, kad mias 
pacztawu Szifu, už pigeuse preke, sunezem 
]ej gali gaut in 15 dienu, musu kantoro ir 
ir lankiszkaj, atejkite 
name tejsyngaj

LieUwysikas k Lsnkisikas
K H <Z> JVT

(GROCERYS)
W y s o k i u s zw i e žiu J

Teipo-gi parduoda Szipkortes , ing 
vysas dalis svieto, ant greieziausiu ir 
drucziausiti AKROTU.

Iszinaino visokius piningus o ir nu- 
siuneze ing uzmare tiesiok in namus 
greit ir pigei.

Tom. Butkiewicziu, u r o p a.
............ $26.00
...........$22.00
............ $22.00

Isz Baltimorek in Brema......... .. j .. j. .... . .$22.50
Isz New Yorko in Liverpooly Glasgow,..Belfast, London... .#19.00

Pigiause vieta visame mieste ant pirkimo drapanų del 
^yru, vaikinu ir vaiku, dėlto kad jie visiį tavorų perkiį ne ant 
bargo tiktai už piningus.

Turijnė didžiausi skyriai, visokiu kepurių, skry 
ir szluru, ateikite o datirkite.

Geri maininei czebatai u/.
Pora dailu szventadieniniu czebatu

- y ■ 4 —
Cze very kai po 125į, 150

Vfenu žodžiu sakant, visas tavoras geras ir galimas patikt kožnam 
° prekios tai pigesnios kaip kituose kromuose, visam mieste.

Ateikite ir pamegykite, o busite kantanti, tiktai ne pamyrszkite nu 
mero. , ‘ ’ i ’
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Geriauses
JBaznl^iex’iTXS

WILKES-BARRE, Pa.
Ižduoda szifkortes ant wysokiu akrotu ir in wysas 

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

szimta ant mętu.
Lletuwyazk^j, Lenkiezknj ir Ungnreknj gali flueynzneket, ba prilaiko tam tikrua žmonis.

Ne užmirszkite ipacz tie ka giwenate arti to miesto.

WjUkes-Barre Deposit Savings BANK.

Tikras Lietuviszkas
KR I /VI < z 11 *
Kas norite turėti puikius pdrėdus, 

o už pigių prekę, taipo-gi norėdaini 
laivakortes (szipkort.es) pir- 

tAcS^Ž&J'ti, arba pinigus nusiusti i 
E u ropą ir i kitas dalis svie- 

to, atsiszaukite pas:

J//A’A/L1Ž7, c C /
Shenandoah, Pa.

P i r m u t y n e

UŽEJGA
Def LIETUWKIKU Pas

□"•vxo±&,po ZF’a.na.lszszoziC)
•k

Salonas

visokių valgomų daigtu, kumpių, miltų, cukrines 
arbatos, kavos ir visko, kas tikt užlaikyme gyvas
ties reikalinga. Taipogi parsiduoda czebatai, cze- 
verykai, marszkiniai ir visokie kiti daigiai. Viskas 
pigiausiai ir didžiausiame pasirinkime.

Plymouth’e ir Edwardsville, Pa.

. Alus, visokie gėrymai ir geriausi 
Cigarai. Parduodu taipogi laiva
kortes (szifkortes) ant visokiu laivu 
ir siuneziu piningus i visas dalis 
svieto kuo pigiausiai.

—

arba

• JjfiįgKTen možna gaut Lager Beer ir porte
rio isz czisto jawp daritu.

SZTORNIKAJ
Jago rej kalnu jute in sawn 

KRAUTUWE (KROMA) 
dajktu in sztoratada pirkite pas

Wiltaoh ir Macs
210 East Market Str.

WILKES BAKKE PA.
' Jsžisir Tenaj galima 
gaut ka no gereusiu 
ir szwiezeusiu taworu 
waigomu ir kitonisz- 
ku dajktu.

DYDELYS KKOMAS!

“Furnishing Goods”
—Wysokiu dajktu kajpotaj:—
marszkiniu

wylnoniu

Arielka wysokiu, 
Alaus gardaus.

Wyno wisokio, 
Cygaru ir t. t.

, Ateik Broli paniatykie 
Ir to wisko pabandyki?.
> «

■ ... ...... ..... ...... .... ,.........— ...............- .-I.

iMšTU WYSZKAS

Kureme de« zobowos atejgiu 
randasy Bj laidas ir Wargonaj 
.mt kuriu grajina ticze pasam- 
dity niuzykautaj.

llt'l to kas noryte pralejst hnks- 
maj lajka ir atsygert gardaus Alans, 
Arielkelcs parukit geru Cvgaffi.

-------- Atėjkite pas:----------

St. Ramanaucka
Luzerne Borough, Pa.,

-

Importeris ir pardavinėtojas viso
kiu tabakų, cigarų ir cigarėtų. Liętu- 
viszki prekėjai mėginkite mano 
„RUSISZKUSIUS PAPIROSUS", 
o nelaikysite kitokiu.

510 South. Third Str.,
J^lJUAVULPllIA, AL

Juozo Czerniko
i „Kosciuszko Hotel”

Užprasz.au brolius lietuvius neuž- 
mirszti užeiti pas manę. Rasite pas 
manę meilingų priėmimų. ‘ Vynai, 
liktoriai, alus, cigarai ir užkandžiai, 
visada pas manę kuo no geriausi.
11 s a: anal Str., WILKES-BARRE,1
Pricsz L. Y- gclvžinkOdyarL

audekliniu
panezeku

petneszu
wysokiu dajktu kokiu tik žmoguj prirejkc.

t.H'* Gausyb' pas —

Chas. CASPER & Son
1G3 NOKTI I AMPTON Str.

W ilkes-Barre, pa.

UŽEJGA gercuse del Lietu- 
wniku pas

i Juozą Zablaeka
MAHANOYCITY - PA.

į Kaiulasy grra A KI ELK A, 
ALUS ir wysoki Likierej, o 

'D‘jpos-gi UA(iAEAtl pujkus 
isz Turkij0^' Iwirgabety <> du- 

Iniulib teip bwejkas k;u’ gido 
kubiili.

szipkort.es
U%25c5%25beprasz.au


16 Vienybe
0000000000000000000060000 0

Vienybes Lietuvniku :
o o
o 132 Street,<>
() ' L _____ l O
o 5^—PLYMOUTH, PA.—

oTaip yra įtaisyta jog gali spausdinti viskų, kas tik įo 
odarbų jos priguli, yra LOCNOS MASZINOS, LIT AKŲ0 

visokių didele daugybe, drukavojasi apart

" „Vienybes Lietuvniku,” ' °

Andriejus Stankevyczius, i
Uždėjo didelę krautuvę visokių naminių daiktų, kaip tai: 

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

Grabu.
ir visokiu daiktu atsitikime smerties.

Užsijima pagrabais už pigiasnį
gu kam prireiks ko, ateikite pas savo viengentį, kuris geriaus ir rupestin- 
inaus viską atliks-del justi, ne kad svetimgencziai.

And: Stankevyczius,
Ant Main iilyczios, S HE NA I /Ą 7\1.,

1 imim u.................  i—■ 1111 w*■’»—

"visokios konstitucijos, kningos del drąu- 
ogyscziu, apgarsinimai, tykietai gromatos 
" ; kvieczianczios ant veselijos ir t.4.
o £-------- Visokiose kalbose, kaipo tai: ------ ,

O 
o 
o 
o 
o 
o

Jonas J.1 Bobin ai.
Agentas no szifkorcziu

"Lictuviszkai, lenkiszkai, angliszkai, yo-° 
okiszkai, maskoliszkai, italijoniszkai, ,pran-<’ 
" cuziszkai ir t. t. °
O 00000000000000000'000000 ;oc 00

ANT. P A JAUKS
ZX 1VTX^>T— JfczS.X’Jk-. Jlb JLJtzJiJtTK.
Kas tūry kiek PYNIGU, o norėtu juos patalpint saugio wie

toje kad jam ne pražiltu, tegul patalpina pas mane BANKOJE.
Tejpoa gi randasy djtlele zopoatla ^ysokiti pyningu dei laziuajnhno, kajpo taj: Kunyjoo rub 

lej, l’rusyszkoe markos, Aiietryjuklezki «vi.i>knaj, Francuzyezkl frankaj ir t. t.
Jag<> katras atayweza 1b z užmarės I’YNINGL'S, tuos tejpvs-gl permajnau ant amerykantsku.
Suuczil pyningus in wysas dalia swieto tieeog in namus.

I

O tejposgi i/.duodu SZ1EKORTES ant wysu linijų ant pujkėusu 
druczeusu LAJWU. ' b

žalu EUROPOS. Ir tejpos-gi galu nusiut pynygus in Eukoi’A tiesiog. 
in<r namus. • ■ / :

Prietam iajkau dydely k ROMA ,su wysokejs walgomajs dajktajb, 
ka tik namuose g^raj gaspadynej pryrejke, ir su tuo nesygiriu: ba kožnas 
žino. Darbiniu drebužiu ir wysokiu marszkiniu; žodžiu kulbnt wysko ga
lima gaut, į

Neužmyrszkite kad mano namas randasy’ ant uliczes 
Main Numeras 132 szale pacžto.

Shenandoah Pa.

Ne užmirszkite
ANTANAS PAJAUIS 

128 ir 130 Main str. PLYMOUTH

Pirmutinis Lietuwiszkas Kromas,
Groceries) PITTSTONE, pripilditas wysokejs tawoFajsdel žiyvnasties, tejp- 
gi ir drapanos del daiĮbi ninku, wyskas ko no^geriause parsiduoda pigej ir 
tejsingaj, •- primenu ir taj jogej parduodu Abrozus szw., kn.igas maldų 

ir bistoriju; o tejpgi szifkortes ant geriausiu ir drūčiausia lajwu.
Tiktaj ne užminėkite kad tan wyska gausy te: pas A.’ TEPLUSZL

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

Laikau gerų I alų, cigarus ir' 
geriausius gerymus. Kas 
kartų atsilankys pas manę, I 
tas tikrai neeis pas kitų.

» *

Vincas Szmerauckas,
PRIUEBUllG, PA.

% '

į^-Sztaj brolej!
Jago norite gerbs trajankos 

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

i _

r Wincenta Bobina
I -Ant Coal ir Jordan ulicziu,

SHENANDOAH, HA.,
Jis ira tykras Lietuwnikas ir tej- 

,! syngas žmogus.

.... 4!L.. ................. .. ' ..................." 

Knigos Maldų ir 
IZitol^ios

Kokiu tiktaj noryte kJiigu 
ar taj maldų ar kitokiu taj 
szaukites tiesiok pas K. Žale- 
giri, Nr. Jhtnoccr Si red, 
Baltimore, Al. 11 Ira taj ge
ras ir tejsyngas wiras ir dyde- 
lys prietelis Lietuwniku.

Lietuviszkas Dziegornikas,
Pardavinėja pigiau už visus, viso

kius auksinius ir sidabrinius daiktus, 
kaijio tai: Dziegorelus, Lenciūge!us, 
Žiedus, Špilkas, Revolverius ir t. t. 
Ir prijirnu visokius dzie,gorius ir 
žiedus taisyti už labai mažų prekę, o 
kartais ir už dykų. Pakol eisite pas 
svetimgenczius, ateikite pas manę: 
Kur viskų geriau ir pigiau galite pirkt

Juoz. Roblauckas,
Centre -Icc. Vadžios E nok namuose,

Plymouth, “PcmPa,




