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Plyiraitli, l’a., 16 J. Ubuos.
Talpinant szJiame numeryje 

straipsnį isz Waterburi o, turi
me patėmytj, jog Waterbu- 
riszkė draugystė vardan'szv. 
Kazimiero padavė paveizdų vi
soms lietu viszkoms Amerikoje 
draugystėms, uždedama lietu- 
viszkų krautuvę. Už tų daly
ku VVaterburiszkiai yra pagi
riami ir garbės verti. Velyti
na butu kad kiekviena gerai 
stovinti draugystė ir po kitus 
miestus imtu paveizdų nū Wa- 
terburiszkių ir užsidėdinėtu 
sziokius ar tokius ,,biznius“.

Pradėjus kalbų apie „biz
nį“, priminsime, kaip kiekvie
nas vertelga turi pasielgti pre- 
kybojo.

Yra žmonės, kurie trumpam 
laike dasidirbo tintų — dide
lio vardo ir t. t. Apie tokius 
žmones sakom jog jiem szvie- 
ežia laiminga ,,žvaigždė“.

Ta žvaigždė ne yra kas ki
tas, kaip tiktai populariszku• 
m as (pritikumas prie žmonių) 
žmogaus, smarkumas preky
boje arba pramonėje.

Krominįkas,sziauczius, kriau- 
■’ ežius, tarnauja dėl žmonių, o 

taigi rūpinasi pažinti tiis žmo
nes (savo ko^bmiierius). Yra 
tai labai svarbi tiesa, ba nū 
jos y pat i ligai prigulėjo pasi
vedimas prekėje, ir kada aisz- 
kiau peržiūrėkim, kiekvienas
pripažįs tf'hybę. Sztai yra 
klausymas driko žydui pasive
da prekyboje? Ar dėlto, jog 
naudoja nepaprastus budus? 
Ne. Tėmykim žydų ant kiek
vieno žingsnio, <» persiiikrin- 
sim, jog ji" nei burių, nei pra
keikimu iirsinaudoia, naga- v v 1 -1 O
lianų kas įstabesnio, jo tavoras 
yra niekai, svarai abejotini, 
o vienok noriau pas jį, negu 
pas sava mna žmonės dėl pir
kinių. Dėlko? O tai dėlto, 
kad kiekvienas \mk žydas ge
rai pažįsta žmones: gjis žino
kas kam .patinka. Jis žino, 
kaip kų priszneketi prie pirki
mo, kaip į kų prakalbėti. Jis 
rūpinasi kiekvienam įsznekėti, 

jog tiktai jo ta voras yra ge
riausias ir [ilgiausias ir prieg- 
tam taip užsibažyja, jog pirki- 
kas isz pradžių netiki, o pas
kui pradeda įtikėti žydui. Žy
das nelaukia iki kol suderėsi; 
jau jis deramų tavorų vynioja, 
panevali kemsza į rankas ir su 
szypsojimusi laukia užmokėji
mo.

< Priegtam žydas noriai pa
tarnaus, kų bovyjanezio pasa
kys, prajūkys, nuramys taip, 
jog pirkikas užmirszta apie 
piktumų ir pagaliaus tampa 
užganėdintu pirkiniu.

Kiekvienas žmogus nū vai
ko iki senam diedui žino, jog 
žydas apgaudinėja, o v,ienok 
noriai eina pas jį. Dėlko? 
Sztai jie tokį maž daug pana- 
szų dūda atsakymų: Žydas 
szunsnukis apgaus, bet asz pas 
jį valnas; paimsiu ta vorų į 
rankų, peržiūrėsiu szimtų sy
kių, derėsiūsi, saugosiu vogų 
ir inierų. Jis jau žino ko asz 
reikalauju, ir noriai patar
naus, atnesz, padus ir pakai- 
bės, daug naujienų papasakos, 
vienu žodžiu kiekvienas žydas 
yra atsakaneziu tarnu. Ir isz- 
tikro nieks isz musų nelaiko 
žydų už prietelių, nieks su jūm 
negyvena taip, kaip mes su 
kaimynais. Ba visada jie yra 
tolymi nū mus. Susieinam su 
jais tiktai tada, kada turime 
kokį reikalų. Ir jie taipgi 
nemislyja apie prilankomų 
link musų, bet vienatiniai apie 
reikalų; taigi bepaliovos pri
sižiūri musų gyvenimui, susi
pažįsta su musų trukumais ir 
patikimu, kad tokiu bodu ge
riau isz mus pasinaudoti ir 
dėlto mes jų rankose pasilie
kam tūmi, kurni skripka ran
koje? gero muzikanto: graji- 
jam taip, kaip ant mus žydas 
užgrajys. Jis nudūs liūdnu
mų, kada mes esame liūdni, 
linksniįsis, kada jis pamatys 
mus linksmus, jis nudūs piktu 
esant ant musų neprietelių, jis 
iszrodo labai esųs rūpestingo 
apie musų pasivedimų, pažįsta 
musų tėvus, gimines, jis ap- 

gailistauja musų, jeigu kas 
uitis nuskriaudė ir t. t. vienu 
žodžiu, pasirodo mum kaipo 
^geriausias prietelius ir iszti- 
kimiausias tarnas, o tai vis 
dėlto, kad mus paakvatinti 
prie pirkinio, szlekto ta voro ir 
szlektos mieros - o taipgi kad 
mus apgauti. Sztai visa pas
laptis pasivedimo žydo preky
boje, arba, pasitikrina tas, kų 
mes isz pradžių pasakėme, jog 
kiekvienas vertelga tarnauja 
žmonėm, o per tai turi pažįti 
žmones. Ne iszeina vienok 
isz to tas, kad krikszczioniszki 
prekėjai turėtu begėdiszkai 
apgaudinėti žmones, suvis ne. 
Vienatiniai norime pertikrinti 
visus prekėjus, jog ir jie ant 
paveizdos žydų turi tapti pie
teliais pirkikų, ale ne neap- 
kentėjais, neteisingais, bet tei
singais; turi pažinti žmogų 
dėlto, kad žinotu, kokį jam 
tavorų pasiūlyti, kaip jūs per
tikrinti, kaip jūs užbovyti, pa
linksminti, arba suraminti; tu
ri prieszai žmones pasirodyti 
kaipo tikrais ir teisingais prie- 
teliais; o kada priegtam dūs 
gerų tavorų i p teisingų mierų, 
be abejonės gali būti persitik
rinę, jog ankszcziau ar vėliau 
prisivilios daugybę pirkikų.

J. A.

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rė<hjba. Lie

tuviai tolyn, vis pradeda gre- 
tįtis prie prekystės. Ko-ne 
visi bažnytkaimiai turi po lie- 
tuviszkų krautuvaitę, kitūse, 
kur diktesniūse, arba stoviu- 
ežiose kur ant geresnio trakto, 
esti kartais net po dvi krautu- 
vaiti.’ Žydams pagal įstaty
mus negalima gyvent kaimū- 
se, o tūm labjaus varyt kokių 
prekystę. Bet žydas ne' žydu 
butu, kad jis nemokėtu, ap- 
glostęs įstatymų pildytojus, 
pro paežius įstatymus slidžiai 
praszl iaužti. Tas įstatymas, 
dar tik kelintas metas įvestas, 
labai, labai kur rėtų žydelį isz 
kaimo iszvyjo, dėl jo žydai bu-

tu galėję eksploatavoti kai
mus, kaip seiliaus eksploata- 
vojo. Bet jūs pradėjo varyti 
isz kaimų kitokia pajiega: su
sipratimas lietuvių, pažinusių 
vertę prekystės, kaip vi nd u 
vindūja žydus lauk isz sodžių. 
Dar netaip seniai, tegul tik 
priesz kokius ketveris metus, 
sunku buvo £asti žmogų, kur
sai rįžtusi užsiimti prekyste. 
Sziųdien jau lietas: nereikia 
jieszkoti žmogaus, kursai no
rėtu misti isz prekystės, bet 
toki žmonės jieszko, ar neras 
kur tokios vietos, kuri tinka
ma butu kromeliui. Žydų 
jau visai mažai liko sodžiūse, 
ir tie patys spareziai keliasi į 
miestus ir miestelius.

Bet ir miestūse jau nelabai 
gali žydai Jszsitekti per lietu
vius. Girdėt tovienio, tai vie
nam, tai kitam miestelije ne
žinia isz kur iszdygsta tai krū
melis, tai kareziamėlė lietuvio 
ir sziurpuliais perima žydus. 
Taip ir dabar Liudvinave 
(Kalvarijos pav.) vienas lie
tuvis, p. A., nusisamdė namų 
ir ketina užvesti vieszbutėlį, 
kur bus galima ir iszsigerti ir 
užsikųsti. Liudvinave yra 
vienūlika kareziamų, o visas 
žydai valdo. Dėlto kada da
ginio, kad gauna konkurentų 
lietuvį, ko nepaduko žydai isz 
piktumo ir apmaudus: žydų, 
kursai samdė savo namų lie-
tuviui, dabar kiti Liudvinavo 
žydai nė į sinagogų nepriima. 
Tas nabagas norėtu sulaužyti 
kontraktų, padarytų su p. A., 
siūlo jam net dvigubus rank- 
pinįgius, bet nieko nelaimi. 
Dabar visi Liudvinavo žydai 
iszvien stoja, kad neįleisti ten 
lietuvio, o p. A. pasirįžo ar 
szaip, ar taip įsispriausti. Pa- 
naszių atsitikimų, kur visi žy
dai iszvien stengiasi pravaryti 
lietuvį buvo jau nemažai, o 
reikia tikėtis, toliaus da (lan
giaus bus. Tai vis ženklas
kilirno Lietuvos.

Apie Senapilę da vis „saus
metis“, javai vysta, o dangus, 
nors taukiai apsiniaukia, vie-
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nok skupisi drėgnumo žemei.
Kitur, kaip apie Vilkaviszkį, 
Kalvariją, Dzūkijoje ir t. t. 
palijo užtektinai.

23 Sėjos buvo Senapilės 
bažnyczioje primicijos kun.
Jūzo Katiliaus isz kaimo Ka- 
tiliszkių. Szunskų valscziaus.
Naujai įszvęstasis kunįgas J. Į liepimą plianto padarymo da-
K. yra paskirtas už vikariją |lyke: 1) isz Kalvarijos miesto 
į Pilviszkius.

Truputį pirmiau numirė
Rudaminoje (Kalvarijos pūv^) 
kunįgas Jonkaitis.

milaszirdingų dovanų atsiuntė.
— Želvų miestelį, 'Volko- 

viszkio paviete didelis gaisras 
aplankė. Sudegė 58 namai ir 

140 gaspadoriszkų budinkų.
( Wįek).

N. 105 „Valdžios pasiunti
nio“ talpina augszcziausį pa-

Prie vagzalo ir po daugeležius pinįgus, kuriūs už mede*
gą gavo, žydams atgal pragė-1 kitų vietų iszlipįti yra nū vai- 
rė, už kuriūs žydai gana gra
žius namus iszsistatė. Ponas 
Andžejevskis, kuris pirmiau 

[Jelgavoje p. Helmsingo aptie- 
koje tarnavo, tiesą nū žydo 
aptiekoriaus atpirkęs, gražią 
aptieką Plungėje iszsistatė, o 
kad jam gerai eina tai gali isz 
to numanyti, kad per metus 
turi daugiau kaip keturis tuk- 
stanezius receptų dėl padary
mo, tada kada pa vieta vos ap-

— Vetjeraiy Szaulių pavie
te, pa-Kurszyje, nū kur „Teh- 
vvijas“ korespondentas raszo: 
Vegerai nedidelis Lietuvos 
miestelis prie pat Kuržemės 
rubežiaus, didesnėje savo da
lyje nū žydų užgyventas. Žy
dai, kurie yra gana drąsus, 
visokius reikalus užėmė. Ve 
gerai daugiau nieko neturi, 
kaip tiktai karezemą ir pora 
krornų, kuriūse sziokius tokius 
niekniekius gali gauti. Tur
gus ežia yra vieną kartą per 
metus,

per kaimą Krosna, Gudelisz- 
kius, Kalius, Kamionką, mies
telį Lazdijus, Llinų miestą, 
kaimą Gibius ir Macharcus, 
Szliuz-Przevviąz į Augustavos Į tiekos tiktai sulyg penkių tuk- 
miestą, Suvalkų rėdyboje. 2) 
isz Seirijų miestelio per Laz
dijus ir Novinką kaimą į pacz- 
tos staciją Szipliszkius, Suval
kų rėdyboje. 3) isz miestelio 
Rotnica per miestelius: "Mer
kinę (Merecz) Alvitį (Qlita), 
Jezną į Kranius, Suvalkų ir 
Vilniaus rėdybūse;sulyg Rum- 
sziszkių miesteliui Kaupo rė
dyboje. 4) isz Krąniųd mies
telio per Žižmarus į Kaszedo- 
rių kaimą, kur yra gelžkelio 
stacija Vilniaus rėdyboje.

džios apgarsinimai, idant visi 
nū kiszenvagių sergėtusi, ku
rių į kelis tukstanezius gal at: 
sirasti. Ant kiszenvagių pri
ėmimo trys kaliniai tapo paga- 
tavoti; kožną mažne dieną po 
kelis kiszenvagius suima, dėl 
kurių kvatiera,' kaip sakiau 
parūpinta, tapo.

Sziądien nekuriu sveczių 
atvažiavimo Jelgavos Latvisz- 
koji draugystė laukė. - Taigi 
netrukus po giedorių „Lihgo“ 
draugystės atvažiavimo Jei. 
Latviszkos Draugystės karū
ną neszė trys vyrai, paskui jūs 
Draugystės „Lihgo“ karūna 
neszama per tris vyrus buvo o 
pirmiau jų visų latviszkoji 
tautinė orkestrą ant misingi
nių dūdų isz gaidų (notų) 
prieszais eidama marszą grie
žė. J. L. Draugystės karūna 
yra žalios spalvos, ant kurios 
yra iszreik.szta j,mūza“ ar ko
kia ten kita szventenybė, kil

stanezių daeina. Yra tai žen
klas, kad žemaieziai dabar 
daugiaus daktarams ir aptie- 
koma, negu visokioms boboms 
ir diedams po kaimus su žo
lelėms gydantiems, įtiki.

— laz Lackavos miestelio 
(pa-Kurszyje, Skaitlių pavie
te) į „Latvveeschu Avvises“ 
raszo: 16 Gegužio prie stiprio 
vėjo žydų szuilė užsidegė. 
Taip sausame laike didelė lai
mė per tai tiktai buvo, kad
toji szuilė stovėjo prie pat rios galva aplinkui turi žvaigž- 
Ventos matuszėlės kraszto ir į 
ją Bzpricą (triszkinę) įdėjus 
galima buvo vandenį ant ug
nies leisti ir užgesinti. Per 
tai didelės iszkados nebuvo.

per Tris Karalius, 
nebrukavotos ir taip 

n (‘tyros (neezystos), kad ru
denio ir pavasario laike per 
purvyną nei važiu tas nei pėks- 
ežias pereiti negali. Triobos 
yra labai senos ir tos paezios 
sugriuvusios. — Gegužės 16 
diefioje isz nežinomos priežas
ties isz karezemos kiemo ugnis 
pakilo. Isz didelio vėjo gais
ras visų kiemų triobas sulyg 
pat turgui užėmė. Per tai 
kad Vegeriūse nei vieno dėl 
ugnies gesinimo įtaiso nėra, 
tai gaisrą nei kaip visiszkai 
aprubežiūti negalėta, pakol

Su visum *23 medinės triobos 
sudegė, tiktai pelenų krūvos 
ir nedadegusių balkių galai 
atliko. Daugel žmonių buvo 
baisiai sužeistų. Kaipo auka 
to gaisro krito vienas nū pen
kių metų -vaikinas, kurį de
gančioje trioboje užmirszią 
paliko. Dabar isz kitų mies
telių tautiecziai žydai daugel

ėmimo žemę, kurios ant 750 
desentinų reikės bus atpirkta, 
o savinįkai gaus užmokesnį 
pagal tiesą.

Tie visi keliai nėra daromi 
dėl vietinių gyventojų vigą- 
dos, bet dėl strategiszko mie- 
riaus, jei bent kada su vokie- 
ežiais karei atsitikus. Nės 
tie krasztai yra parubežyje; 
Kaune ir Alvyte daugel karu- 
menės ir fortai, prie to dar 
Vilniuje unteraficierių moky- 
la daroma, dėl aficierių skait- 
liaus padidinimo, kas karei 
atsitikus neatvengtina butu.

— Plungė (PI u n gi an y) 
Telszių pavieto miestelis po 
pernykszczio gaisro atsibuda- 
vojo, geresnį pažvilgį turėda
mas. Aplinkiniai gaspadoriai 
labai brangiai raedegą ant tro
bų žydams pardavė, bet tie ži
nojo, kaip galima nū jų tūs 
didelius pinįgus atgal atgauti. 
Pripratino anūs prie magary-

J el<į ava. 
jau szią- 
prasidė 
valando-

dės. Gal tai\ ženklina „Lat- 
vyją“. Ant virszaus to pa
veikslo yra paraszas: „wenp- 
rahtiba stiprina“ (vienprota
vimas, vienybe stiprina) o po 
paveikslu: „Jelgavos Latwees- 
chu Beedriba“.
H 
reiszkianti senelį, kuri ant vir
szaus turi paraszą „Lihgo“ o 
apaezioje paveikslo: „26 juh- 
nija 1873 g.“

Isz tos priežasties, kad per 
tą laiką kvatieros bus labai 
brangios, tai svecziai sziądien 
važiūti nesiskubina, nės tiktai 
ryto po pietų, taip paroda, 
kaip ir „svvetki“ prasidės. 
Kvatierų komisija iszrodo į 
kelis szimtus privatiszkų kva
tierų, ant to pagal ulyczių ir 
numerių trejose kalbose tai 
yra: maskoliszkai, vokiszkai 
ir latviszkai kataliogai atspau
sti tapo; kurie tiktai sziądien 
bus baigtinai ' gatavi. Sve
cziai, kurie gelžkeliu_ ar gar-

Draugystės 
“ karūna raudona isz-

taip kad gaspadoriai tūs pa-

Galima sakyti, kad 
dien Latvių „Svetki“ 
jo. Sztai ketvirtoje 
j e po pietų nū Rygos pusės 
pribuvo trūkis isz penkiolikos 
vagonų susidedantis, kuriame 
draugystės „Lihgo“ giedoriai 
isz Vecpabalgos (Wez-Pabal- 
ga, Sęnoji Pabaiga) isz Vid
žemės pribuvo. Keli desėtkai 
žmogysezių, taip vyrų kaip ir 
moterių iszeiginiszkai pasirė
džiusių. Pribuvo taipojau 
latviszki muzikantai su triu- 
bomis. Tūmi pat trukiu pri
buvo daug laudies ir apkerė
jus isz Rygos su popų svita 
dėl paszventinimo , parodos, 
kuri ryto 2| adynoje vakare 
atidengta bus, kaip apgarsini- laivinis atvažiūs nū Jei. Lat- 
mai skelbė. viszkos Draugystės sąnarių
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Jau nti 24
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kad lat- 
tapo, nės

vėliau prie 
ant vakzalo

— Aleksandr i ja,

— Tilžėje 23 Birželio tapo 
szvęsta dr. „Byrutės“ vasarinė 
szventė su antru perstatymu 
teatro ,, 
pilies“.

pelmeisterio Bucherio vado- nycziosel) 10 adynoje riti ryto.
Mokestis kožną vaka- Paskiau, pusę antros, gaspado- 

Dovanos riszkoji paroda bus atidaryta, 
dalinamos 19 Birželio o pusė penktos latvių szventė.

Kas dabar darosi po laukus 
priesz tą „szventę“ galima isz

vyste.
rą po 1.5 kapeikų.
bus
(sen. stil.). Ant parodos bus 
restauracija už paprastas pre
kes. '.

Isz tos priežasties, 
sziądien, ar I viai ežia pažeminti

paroda priesz jų szventę pir
miau pastatyta, tai „kvatierų 
komisija“ su kvatierų katalo
gų spaudinimu ir dalinimu 
nesiskubina tardami: lai tie, 
kurie ant parodos ankszcziau 
atvažitija jieszko sav kvatierų, 
o mes dėl savųjų 
vakaro 27 (15) 
dalįsime.

i — Jelgava.
Birželio Jelgavoje sujudėji
mas prasidėjo: ūžė lyg Petro- 
pilėje. Ir nedyvai, nės ateina 
jau laikas, kuriame ne tiktai 
bus latvių szventė, bet ir gas- 
padorystės paroda ir kermo- 
szius. Ant rinkos baisiai 
daug būdų pristatyta ir tai 
daugiau kaip kitą kart, prie 
to dar arklių ant kermoszių 
prie Kangiserskos ulyczios 
privesta. Diena po dienai 
20-30,000 sveczių laukiama. 
Jelgava to laukia, žinant, kad 
per tą laiką daugel pinįgų į- 
eis, o taipojau kiszenvagių, 
kurių ketina net keli tukstan- 
ežiai pribūti. Policijos ant to 
laiko labai daug ir isz kitų 
miestų pribus, bet ir tai poli
cija ar antis sužiūrėti ir suval
dyti galės. Prie to, nti tų ki
szenvagių ir padegimų laukia
ma, nės tada ktiparankiau yra 
vogti ir apiplėszti. Policija 
savo spėkoms netikėdama, 
vietinitise laikraszczitise ap
skelbia, kad svecziai ir gyven
tojai savo turtus patys sergėtu.

Vietinis gubernatorius ap 
garsino, kad szimtmetinė Kur
žemės prie Maskolijos privie- 
nyjimo apeiga, prasidės 27 
Birželio ktipirmiaus per mal
das katalikų ir liuteronų baž-

bus laukiami, kurie jiems ttis 
kvatierų kataliogus pardfls, 
isz kurių žinos, kurias kvatie- 
ras imti. Kataliogai iszrodo, 
kad už vieną lovų pataisymą 
nti sveczių nti 1 lyg 3 rublių 
ant dienos reikalaus, už 30
kapeikų ant dienos galima eis trukiai nti Rygos ir Ma- 
bus ant žemės gulėti. Taigi žeikių, o garlaiviai 
ryto pamatysime kas bus, ar rio“. 
bus daug ar mažai sveczių, ar 
bus lietus kaip 
bus pagada.

Isz tos priežasties kad vie
tinis gubernatorius ant pirmo 
pliano parodą pastatė, o ini- 
nisteris 10 adynoje nti ryto po 
bažnyczias melstisi paliepė, 
tai latvių szventės 27 (15) die
noje suvisum atsimaino taip, 
kad jie galės tiktai vakare 
koncertą iszdtifa. O kas pri- 
der parodos programa trijose 
kalbose apgarsinta yra toke: 

„Ukiszkai - gaspadoriszko- 
ji, pramoniszkoji ir amatnisz- j 
koji paroda Jelgavoje 1895 m. 
Parodą atidengė protektorius 
Jo mylistą ponas Kuržemės 
gubernatorius 27 tų metų 2į 
adynoje po pietų ir bus ana 
atidengianti 15 lyg 20 Biržio 
(sen. stil.) kožną dieną nti 9 
adyn. isz ryto lyg 8 adynos 
vakaro. Ant parodos bus 
apie 500 eksponentų sekau- 
czitise atskiritise:

I. Ukiszkoji gaspadorystė.
II. Pramonystė.
III. Amatų atskyrius.
IV. Literatūra ir pamoka

mi dalykai.
V. Istoriszkas atskiri us.
Įėjimo mokestis szioks:

. 15 Birželio (sen. st.) dėl pa
augusių 1 rublis, dėl vaikų jau
nesnių kaip 12 metų 50 k., 16, 
17, 18, d. dėl paaugusių 30 k.; 
o vaikų po 15 k., 19 d. dėl pa
augusių po 50k., dėl vaikų po 
25 k., 20 d. dėl paugusių po 20 
k., dėl vaikų po 10 k.

Per^parodą grajys muzika 
priesz ir po pietų. Apart to 
vakarais nti 9 lyg 12 adynai 
nakties.

Koncertai: Grajis kapelija 
29 artilerijos brigados po ką?

viete, o žinoma ir kitur žmo
nės, pinįgų neturėdami, pas
kutinius daįgtus pardtida, 
idant savo dukteris, seseris ir 
t. t. iszptiszus ant baliaus gai
lėtu iszleisti.

Liepos. Danieliui 
žinomas girtuklis ii 
kuris užmuszė s: 
kada ta mm orėjo jam dtiti

Vakar vakare tūlas žmogus, 
Įf O 7

kuris vadinasi C. Cole, sten
gėsi apiplėszti kareziamnįką 
P. MeGloin‘ą, jo paties kar- 
czemoje. Baisei pažeidęs 
MeGloin‘ą, pabėgo, bet ant 
gatvės tapo suimtas per vieną 
oaliemoną. ' Vienok dar pa
kol jį suėmė, pažeidė jis sun
kiai tris ukėsus, isz kurių vie-
nas, vardu Sternbenr be abe
jonės turės mirti.

Liepos. Ateina žinia isz Me- 
dies, paviete Kresno, kuri pra- 
nesza sekaneziai. Apreikszta 
czionykszcziam koroneriui, 
jog upėje San Joaguin, atto- 
kume asztunių mylių nu ežia, 
atrasta lavonai aszttinių Kynų. 
Kynai tie darbavosi angleka- 
syklose ir dar nėra žinoma, ar 
jie gavo sme ” ar 
gal liko nužin 
džius.

marių i 
baisus drebėji

mas žemės, kuris padarė daug 
blėdies Usanijoj, Astraclianiui 
ir Krasnovodske.

statomo per prancuziszką fir- 
ną Nasel—Hamą, priegkam 
keturesdeszimts žmonių pate- 
riojo gyvastį.\

sus karszcziai vieszpatauja po 
visą Valakiją, kurie buvo 
priežasezia daugelio 
atsitikimų per

Iszgriovimas Kauno 
Žmonių buvo gana 

didis skaitlius susirinkęs, kad 
vėlei didi kamsza, kaip ir žie
moje, buvo. Szį kartą buvo 
daugiaus jaunųjų, kaip žiemo
je, nės jauniejie ant pasilinks
minimų daug smailesni už se
nius. Isz didžiosios Lietuvos 
buvo apie 40 ypatų szį kartą 
atvykę. Paužose buvo dainti- 
jamos dainos bei kalbą kal
bėjo p. dr. Sauerveinas, ragin
damas lietuvnįkus daugiaus 
už savo tautą rūpintis bei ka
ralių garbinti daugiaus ir sa
ve persistatė Lietuvos apaszta- 
lu, kad jis tiktai vienas tedir
bęs ir dirbąs dėl lietuvystės 
labo, jis nekenezia ir nenori 
nieko veikti su lietuvnikais v 
did. Lietuvos, vadindamas jūs 
įvandraunįkais, ir didei yra 
prieszingas vienijimuisi did. 
Lietuvos su Prūsų Lietuva. 
Tokiumi budu kam verti jo 
triūsai? Dabar draugystę ji
sai laiko su jaunaisiais žmo
nėmis, nės ir pats jau atgal 
grįžta į jaunystės metus.
_______ i

1) Apie cerkves ežia nekalbama, 
nės latviams isz to prisivienyjimo 
didesnis džiaugsmas turi būti, negu 
maskoliams, kurie, anils priimdami, 
didelę mylistą padarė, už kurių, rei
kia Dievui dėkavoti!
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Palermoje dų szieno ir daug skeveldų' 

kokio tai laivo. Pagal jo nū- 
monę turėjo tam daigte susi- 
muszti koks didelis garlaivis, 
važiu j antis su gyvuliais isz 

Journal talpina savyje žinią Į Montreal4© arba Quebec į Eu- 
isz Maskvos, kurioje pranesza ropų.
apie atidengimų tenai placziai ---------
azakoto suraszo, turinezio mie- — Tangier, 11 Liepos. Du 
ryje nužudyti carų. Caras kariszki laivai pribuvo į Tan- 
prisakė iszmokėti žandarui gieru, kad iszgauti užmokestį 
nagrados už tų atidengimų $40,000 už nužudymų vokisz- 
10,000 rublių. kojo ukėso.

saulės spindulių, 
termometras vakar rodė 111 
laipsnių pavėsyje.

Hm sfiioM,
Apysaka isz baudžiavos gadynių.

— Jlaivanna, 11 Liepos.— Londonas, 
Morning Post talpina telegra- I Garlaivis San Francisco pri
mų isz Pekino, kuris pranesza, buvo ežia isz Ispanijos ir at- 
jog Kynai sutiko ant iszlygų vežė 2,200 kariaunos. Apart 
paskolyjimo parankos per Ro- to garlaivis Lapez yra kelio- 
sijų vienatiniai su tūm aiszkiulnėje ir pribus sziomis dieno- 
persergėjimu, jog, kad Rosija mis su 250 kareivių, 
nedalaikytu savo priderysezių, Maisztinįkai sudegino gelž- 
tai pussalis Liao-Tung pasi- kelio tiltų po Punta Pilen, isz 
lieka savasezia Japonijos. kurios tai priežasties turėjo

— Londonas, 11 Liepos, grįžti gelžkelio trūkis, kuris 
„Times“ talpina savyje teleg- iszkeliavo isz Puerto Principe 
ramų, aplaikytų isz Limos sos- į Nivevitas.
tapilės Peru, kuriame prane
sza, jog tenykszti valdžia ne- 
mislyja užganėdinti Boliviją 
ir yra pasirengus energiszkai 
atsispirti jos reikalavimams, i

— Londonas, 13 Liepos. 
Tapo atidaryta telefono linija, 
suvienyjanti Londoną su Dub
linu ir atidūta vieszam naudo
jimuisi.

— Ijondonas, 13 Liepos. 
Telegramas isz Jokahama pra
nesza į Pall Mall • laikrasztį 
apie naujus sumiszimus ant 
salos ForrjĮozos. Gauja ky- 
niszkų maisztinįkų, susidedan
ti isz 700 žmonių, suspeitė ja
ponus po Hainchu pereitų 
utarnįkų. Vienok po trum
pai muszai japonai sumuszė 
gaujų kyniszkų maisztinįkų, 
isz kurių 200 krito muszoje, 
o žymi dalis papūlė į vergybų.

(Tąsa.)
Mocziutė pradeda bartis:
„Szia tav! Už gerų tu nė

jai, o dabar sulaukei tokio 
valkatos, kurs nū tavęs nori 
turėti dūnos kąsnelį. Asz to 
negaliu regėti, asz greicziaus 
aszarosna paskandysiu savo 
mielų mergelę“....... ji pa
griebia uzbonų su vandeniu, 
kurį jau jai pirm laiko padė

ant galvos. Visi jūkiasi, mie
la mergelė szlūstosi.

Po to dar buvo kitos bovos. 
Visur linksmumas vieszpata- 
vo. O kam bėdavoti? Ko 
truko? Ramybė, aczių Die
vui, gera, visi pavalgę ir di
delių pinįgų ponui nereikia

-- '.: ' ' . . .  ~ o 
cziaus paleis, nėsa ryt bus 
mėszlavežio diena, todėl iszlai- 
ko reikia kožnam vežimus su
taisyti, ratus isztepti, žirgus 
gerai priszerti — ryt auszrai 
ausztant, vėl reikia būti dvare.

yra atstu nū dvaro.
Bet kų darysi, ankszcziau 

negali iszkinkyti, pakol vago
rė pa velys — sukask dantis ir 
dirbk, veik bus visai tamsu, 
tada vagorė (langiaus negalės

Antrų dienų anksti, anksti 
dvaro kiemas tikt juda ir 
kuszta nū žmonių, kurie lau-

jie galės važiūti į laidarų. 
Kožnas ūkininkas, kiek galė- 
lėdams, sukvietė talkininkų; 
kas ankszcziau pabaigia veszti 
savo szmotų (gabalų); tam yra 
gūdas.

— Levis, Quebec, 13 Lie
pos. Garlaivis Parkmore, ku
ris sziųdien pribuvo, pranesza, 
kad mažiau daugiau 15 mylių 
ml Bell ę Isle matė daug negy
vų gyvulių, plukanczių po 
mares, o apart to apie 50 pun- 

a

— Hawanna, 11 Liepos. 
Vadovas maisztinįkų Garzon 
numirė isz priežasties žaisdų, 
kurias apturėjo muszoje po 
Minias Daiquiri. Visi trys 
broliai Diaz pūlė abelnam 
maiszte; vienas po Santo Do
mingo, o į kiti du po Canapnais, 
provincijoje Santa Clara. Is
panija aresztavojo amerikisz- 
kų ukėsų Vegatų ir įsodino į 
kalinį Remedijoje. Ameri- 
kiszkas konsulis Springer nu
sidavė į Caibarion, artimų 
miestų, kad isztirti tų bilų ir 
pareikalauti jo paliūsavimo isz 

i kalėjimo.

— Li/ma, Peru, 11 Liepos. 
Bolivija iszsiuntė į Peru laisz- 
kų, kuriame reikalauja į 24 
valandas atsakymo, ar Peru 
panorės jai užganėdinti už pa
pildytų sumiszimų ant terito
rijos Bolivijos laike naminės 
karės.

— Isz Santiago de Cuba, 
pranesza apie muszytfęs po EI 
Retiro ir Paiquiri, kuriose liko 

, pažeistas maisztinįkų ^adovas.

pakanka. Argi lietuviui 
dirbti buvo kada sunku?

VIII.
Kalėdos — Nauji Metai — 

žiema jau senei praslinko. 
Malonus pavasaris su visais 
savo gamtos papūszalais ap
klojo Lietuvos kalnus ir pa
kalnes bei lygumas. Matome 
vėl darbininkus nū vieno lau
ko galo į antrų vaikszcziojant. 
Nors vagorė (urėds) beveik 
mina ant kulnų su ilgu bota
gu, jie visai to nesibijo, nenu- 
įsimena. Kaipgi dabar galima 
nusiminti, kad visoje gamtoje 
žydi linksmumas. Žetndirbis 
su gamta yra apsipratęs, ypa
tingai isz to nesidžiaugia, bet 
nežinodamas jaucziasi daug 
linksmesnis gražiame laike.

Jau geras laikas kaip saulė 
nusileido, bet vagorė vis dar 
stovi ant kalnelio ir žiuri į ar
tojus. Szie vargūliai su savo 
nuvargusiais žirgais iszvaro 
vienų vagų, antrų, treezių — 
pažvelgia į vagorę; szis dar 
tebestovi ant kalnelio ir savo 
sveikąją akia rūstingai žiuri į 
artojus. Jie per visų dienų 
nū szirdies dirbo, pasitikėda- 

Imi, jog jūs szį vakarų anksz-

Mėžėjai kaip ir kapsty
tojos, ne žiūrint ant tokio dar
bo, visi gana dailiai buvo ap
sirengę. - Kapstytojų balti 
marszkiniai, judai — žilos ju- 
pos, skarytėmis apvaliai ap- 
risztos galvos. Vežikai ber
niukai numetę virszutinius rū
bus. Tas viskas dailiai iszro- 
do.

Vagorė iszeina ir kiekvie
nam parodo vietų. Prasidėjo 
darbas; viskas eina gerai, net

žvengia, vežikai važi ū j a, kiek 
arki i ai gal i....

Vagorei sziądien yra proga 
isžmėginti su savo ranka spė- 
kų- Tų jls isztikiniai iszpil- 
do. Kur tiktai jis esti, ten 
randa negerai: vienas važiūia

vienam užkliuvo, kitam mėsz-

dams nei žodžio, musza tu jau, 
ar akis, ar galva.

Kapstytojos ant lauko tūlos 
perdaug storai liko mėszlų, o 
kitose vietose permažai liko — 
ežia visur vagorės dalykas, 
bartiesi ir iszmėginti botagų. 
Visudaugiausei jis žvelgė ant

Buvęs kur nebuvęs, jis vėl ten

i.
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barasi, bet muszti dar buvo 
nemėginęs.1

Priesz pietus ant nelaimės 
Stypnėkų Katrei szakelė nu
smuko nū koto. Ji ją movė 
ant koto, bet negalėjo užmau
ti kaip reik; jeigu ir užmovė, 
tai vėl už valandėlės nusmuko. 
Trynė isz visų (spėkų ėmė kap
styti, bet vis liko užpakalyje. 
Ji numanė,, kad viena vertė
jams nebus arti.

„Ar tu visai negali pataisy
ti szakelę. Mat kaip jau mu
dvi toli pasilikome nū vertėjų, 
kada jūs pavysime!“ Trynė 
tarė.

„Kad tikt butu galima su
taisyti szakelę, tada mudvi jūs 
pavytume bematant, bet asz 
negaliu. Pas vyrus nedrįstu 
eiti, nėsa vagorė ten pat neto
li stovi. Ar tu negalėtum, 
Tryne?“ Katrė nusiminusi 
klausė.

Trynė numetė savo szakelę, 
pagriebė akmenį ir skiedrelę, 
kurią prispaudė prie szakelės 
skylės viename szone ir pradė
jo muszti. Szakelė ant koto 
laikėsi gana drucziai, kad 
Trynė ją dar posukinėjo, tai 
dar drucziau įvarė. Katrė su 
džiaugsmu žiurėjo Trynės dar
bui. Vagorei dabar buvo 
atėjęs atsakantis laikas, Try
nei atmokėti už pernai pada- 
rytą gėdą. Ji^per visą laiką 
ant jos žiurėjo. Kaip Katrei 
nusmuko szakelė nū koto tada 
jis it kaip nuregėdama, ten pat 
buvo pasilikęs, 
jis neapsiriko: 
veidusi savo szakelę, gelbsti 
Katrei. Abidvi taip darbū 
jasi su szakelės užmovimu, 
kad visai nepamato vagorę 

.prisiartinantį. i Szis (vagorė) 
lekia, kaip tigris ant aukos; 
su augsztai iszkeltu botagu ir 
velniszku džiaugsmu jis grei
tais bet tyliais žingsniais arti
nasi prie Trynės ir Katrės.

Botago kirtis, nusigandusių 
merginų klyksmas ir vagorės 
riksmas iszsyk pakilo.

„Jus dienos vagilkos, ar 
taip dirbate pono darbą?

Kad norite puti, gulėti, tai 
bukite namieje, ar grabėje, 
kur kiti nemato, bet ne ežia 
ant vidurio lauko gulėsite.... 
vagorė bliovė, szvaistydamas 
botagu po orą, ir vydams bė-

Nežinia kaip toli Imtu bė
gę, jei vagorė nebūtu suklu
pęs ant pirmyn numestos Try- 

Tolymesni dar-
pradėjo 

pasikėlė, 
ant 
ir

n ės szakelės. 
bi ninkai 
Vagorė

jūktiesi: 
dar sykį

ėmė jį už rankos ir veda pro 
vagorę, ant kurio visai nepa
žvelgdamas, per duris į darži
nę.

Veik Petras buvo atgal ir — 
vežimas pilnas. Darbas jam 
sekėsi ir spėkų netruko.

Vagorė nematant buvo nu
ėjęs szalyn. Jam szi diena 

nori manę padaryti!buvo ne po jo protui; pirmyn 
Tu priesz manę ant lauko buvo tokia gėda*, 

sze tav, tu begėdis pūlant ant szakelės
• 1 i 1 • •

mislyji, kad asz su tavimi jū- 
kavbjta^; Man tas neina gal
von. Per pietus, kaip kiti

Taip dabar 
fry nė, nūs-

toli
„P*, palaukite,

vežimus, kuriūs tu nuvogei“, 
vagorė, areziau prie Jokūbo 
ėidams, rėkė.

,,Vienu vežimu mes tikt 
esame'užpakalyje..

„Tu 
mulkiu!
sznekėsi! sze tav, tu begėdis I pūlant ant szakelės, bebėgant 
szuva....“ ir vagorės botagas paskui merginas, o dabar vėl 
pūlė ant seno ir nuvargusio su seniu Jokūbu — Petras tik 
senelio nugaros. Marszkiniai yra velnio vaikas.
kaip su peiliu tapo perpjauti. Savo kambaryn įėjęs, vago- 
Pirmiausei atvertoje vietoje rė visaip mąstė, kaip Petrui 
buvo regima aiszki raudona atkerszyti. Tą jis pats — va- 

, kad 
donas kraujas pradėjo sunk-1 Petras yra gerai padaręs, Be
tiesi. nam Jokūbui pagelbėdamas;

Visi nusigandę stovėjo. bet gėda, kurią jam Petras 
Kalnėnų Petras ežia pat su buvo padaręs........ tai nebu-

Andrium mėžė antrą vežimą, vo pakeliama.
Jis pirmas pradėjo judėti. „Atsilsėk, pakol szunies į- 
Jo veidas paraudonavo,. Jo kandimas užgis“, tas yra per- 
gyslos iszsitempė ir rankų daug, užtai tu, vaike, gausi 
pirsztai susieziaupė. Vienu savo užpelną, ‘kitoniszkai tai 
paszokimu jis buvo prie vago- kiti darbininkai mislys, kad 
rėš ir........ bet ežia atsiminė, asz to lupato, kiaulių piemens,

Nu, nu, vyreli, tav 
(prižadėjęs nieko vagorei ne-Į dar reik eiti septynis metus 
daryti. Vagorė atszoko nū parszų ganyti, kad tu galėtum 
pikto vaikino ir atsistojo du- būti mano prieszu — stiprybė 
ryse. Gal būti vagorė butu tav yra, bet iszgalės dar truks- 
kokį žodelį taręs Petrui, tada ta. I>ar sziądien tu gausi sa- 
butu ugnis pakulose, betszis vo mokslą“.
pamislyjo geriau būti drąsiu. Ant pietų vagorė nieko ne- 
Petras į jį pažvelgė baisiom valgė. Pokaityje jis negalėjo 
akimi, bet tada per antras du- užmigti. Vis ir vis jam Petro 
ris iszėjo laukan. rustus veidas ir iszpurpusios

Veik jis sugrįžo su Jokūbo gyslos buvo akyse. „Atsil- 
rubais; paėmęs savo kaklo sėk, pakol szunies įkandimas 
skarytę, su kuria užklojo Jo- užgis“, tai jis paąįdrąsino man 
kubo sužeistą nugarą, tad ap- girdint sakyti.
vilko jį kitais rubais, paėmė Petras liko ilgai laidare, 
už rankos ir tarė: „Eik szian kad galėtu pri mėžti užvilktą 
su manimi, Jokūbai atsilsėk, Jokūbo vežimą. Mislyse pas- 
pakol szunies įkandimas už- kendęs, jis nemaž neuztėmyjo, 
gis, asz už tavę primėsziu ve- kad vežimas senei buvo pilnas 
žimą! Tu Krisiau“, jis Jo- ir Trynė apsiverkusi 
kubo bendrui tarė: „eik į prie jo, jis vis dar 
mano vietą pas Andrių mėžti, mėžia, pakol Trynė 
asz ežia viens pats mėsziu“. sznėkino. Ji jam isz

Senis Jokūbas per visą lai- atsitikimą ant lauko, 
ką nieko nesznekėjo; per jo Petro gyslos vėl 
rukszlotus veidus tikt gausios temptiesi. Trynė nn 
aszaros riedėjo. Petras pa- jis nieko nedarytu, n

, merginų 
gan asz jums begėdėms paro
dysiu!“ sakydama, it su vėju 
parbėgo namon: — ’

Laidare visi dirdo spėkin-Ištrypa, bet aulink tamsei rau-1 gorė — sztai pripažino 
gai; visų nugaros garavo, 
marszkiniai buvo iszgrežiami. 
Darbas ėjo labai greit. Tikt 
žirgas buvo įvažiūtas, ežia 
viens, du, trys, vežimas ir pil
nas, tikt ka arklys gali pa
vilkti; vežlankys tikt traszka, 
kaip velka.

Vieningai tikt Diyirezių Jo
kūbui nesisekė. Jis isz ryto 
buvo norėjęs papulti tarp ver
tėjų, bet vagorė to nepavely• I kaip Trynei ir Daczai buvo! bijausi, 
jo. Jokūbas nespėjo savo pu
sėje taip greit pripildyti veži
mą, kaip jo bendras antroje 
pusėje; szis nors Jokūbui pa
dėjo, bet vienok vis užtruko, 
negu kitiems mėžė jams. Va
gorė tai užmatė.

„Ar ukinįkas negalėjo pa
likti tavę namieje ganyti kart 
ves, ar virti klerkus? Kam 
jis atsiuntė tokį tinginį prie 
dvaro darbų? Ar tu esi val
gęs pusryeziris?“ jis Jokūbo 
užklausė;

„Kaipgi nevalgiau, kaip ki
ti valgė, ir asz“ — szis nusi
gandęs atsakė.

„Kodėlgi" tu negali pakelti 
nei tuszczioS'Bzakės. Ar ne
reiks man paszaukti tavo pa
ežių, kad tav padėtu?! vagorė 
toliaus ant jo užpuldinėjo. 
Jokūbas neatsakė nei žodžio, 
bet iszraudęs dirbo kiek galė
damas.

„Kodėl tu, mulki, nesznfeki? 
Stovi kaip plaktukas! j Ar tu

stovėjo 
mėžia ir 
jo neuž-
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tu, bet Petras nieko neatsakė. 
Trynė isznaujo pradėjo verkti 
ir sakė, kad tai butu žinojusi, | 
kad iszto jis užpyks, tai butu 
jam nieko nesakiusi. Petras pa
ėmė Trynei už rankos, iszvedė 
ją isz tvarto, bet pats tėjau 
sugrįžo, pietų nevalgęs, laida
rai! atgal, atsirėmė ant ratų ir 
rūkė per visą pietų laiką. 
Trynė girdėjo apie atsitikusią 
Jokūbo nelaimę ir visą laiką 
verkė.

(Tolinus bus.)

vienu žodžiu cziela lietuviszka 
parapija, nės apie tą vietą 
kaip vainiką yra apsėdę visos 
lietuviszkos szeimynos. Įė
jimas per porą nedėlių 1 buvo 
kas nedel daugiaus per 200 
dolerių, antrą nedėlę ant 40 
|daugiaus buvo pardūta kaip 
pirmą. Daug svetimtauczių 
pradeda lankytis pas lietu
vius, kur viskas czysta, szvaru I nusiųsta į 
ir szviežia. Daug jau buvo 
mėginę biznius užsidėti Wa- 
terburyje, bet vis nesisekė, nėši Koks ponas,5 toks kremas; 
tai tada dar Waterbury s ne- koki lenkai toki ir jų vadovai.

pagelbinįko, turėjo daug dar
bo: apdraskė merginos drabu
žius, sutarszė plaukus, o kas 
arsziausei, padarė didelę jai 
gėdą. Mergina už tą kunįgo

dien, 9 d. Liepos, buvo jų bila. 
Abudu, t. y. kaltinįkas ir 
skundikė, likosi pastatyti po 
paranką $500, o bila likosi 

sūdą.
Parapijonai labai yra įnirszę 
ant savo kunįgo.

Koks ponas,

Edwarsville‘je kelias san vaitos 
atgal. Žmonių prisirinko ga
na diktokas skaitlius ant salės 
Į). Paciukoiuo, kuris ant to su
sirinkimo už elyką davė savo 
salę. Susirinkimą atidarė p.
M.

Isz liMzkn flirvu AimfMb
Waterbury Conn. 1 d. Lie

pos. Po laikraszczius isz visų 
pusių girdėtis balsai, kad turi 
lietuviai szmpti savus, savų 
visur reikalauti, visur lietu- 
viszkai sznėkėti ir t. t. Visur 
taiposgi yra kalbama, kad dė- 
tiesi į draugystes dėl prekia
vimo. Tai vis Waterburio 
lietuviai aiszkiai supranta, 
kaip yra naudinga ir patys I 
ant darbo pradėjo mėginti. 
Szitai didžiausia szv. Kazimie
ro draugystė Waterbury4je ir 
visame Konnektikos State pa
darė pradžią. Ant savo pus
metinio mitingo Birželio mė
nesyje nusprendė uždėti už 
draugystės pinįgus buczernią 
arba lietuviszkai mėsinyczią 
ir podraug sztorą visokių val
gomų daiktų. Paliko iszrink- 
ti du vyrai isz draugystės ge
rai iszmananti savo darbą; 
buvęs pirklis Jftzas Baltruszis 
ir buczeris Jonas 
tapo vedėjais viso 
d an draugystės,
džia rodo, turės reikalas kas 
kartas eiti augsztyn, pakol 
nesiras milžinų tarp visų szto- 
rų lietuviszkos ds.lies miesto. 
Sylos pinįgiszkos 
rėdytos:
300 pirmykszczaic 
kasztavo įrėdimui lig 150. 
Du drabinįkai po $2,oo ant 
dienos. Pirkėjai visi draugai 
szv. Kazimiero draugystės, o 
jei visi
100 szeimynų, 500 asabų arba mesti

tas, ir užkvietė ant sznekėjimo 
kun. A. Burbą, kurs trumpai 
nurodė reikalingumą, idant 
visi Amerikos lietuviai risztu- 
si į vieną didžią kilpą t. y. 
pasirūpintu prigulėti prie 
„Susiv.“. Aulink Sil. Pauk- 
sztys sznekėio apie reikalin-

taip sudrutėjus lietuviszka -----------------
kolionija, bet dabar Waterbu- — Forest Cit// Pa. 10 Ete
ryje viskas eina kitaip; jau pOS 1895 m. Godotinas Ta- 
randasi supratimas, meilė ir Meldžiu patai pyti sa- '
vienybė, o tie yra dideliu Vo laikrasztyje szį straipsnelį: 
daigtu. .Prie to susirinkimo Diena 4 Uepos buvo traukimas 
Waterburio lietuvių į vieną tų szimto dolerių. A n t salės 
krasztelį miesto yra viltis, kad prisirinko daugelis žmonių vi- 
Waterburyje jau pradės sek- šokių tautų; geru velyjimu dėl 
tisi visokiem lietuviszkiem parapijos atsižymėjo slavokai. 

į biznieriam, o ir pati Water? Bet su skaudėjimu szirdies tu- 
būrio lietuvystė užims žymią rime isztarti papeikimą neku- 
vietą tarp brolių lietuvių A- riems lietuviams, jog geras pa- 
merikoje. rapijos tą dieną visiszkai jiem

K. J. %. iszruko isz kaktos; praleidinė- 
----------------- j ° pinįgus Pc) kare,žemas, o ant

— Hazleton, Pa. 9 dieną parapijos baliaus netik pats 
Liepos m. Lenkų kunįgas D. neėjo, bet ir kitus atkalbinę- 
turėjo netikėtą bilą su sava jo. Giliukis piilė ant NN 
parapijonais. Nu senei viesz- 39,28 ir 33,78. N 39,28 turė- 
patauja nesutikimai 'ežio- jo prekę Vincas Sinelstoras isz 
nyksztėje lenkų parapijoje Peckwilės. Jau pinįgus, pri- 
tarp kunįgo ir paraki jonų ir gulinezius jam, atsiėmė. Kai- 
sziomis dienomis parėjo suvis po geras žmogus isz tų paau- 
į kersztą. Szis įvyko isz tos kavo 15 dolerių, nupirkdamas 
priežasties, kadangi tūla mer- į naują bažnyczią velonę (be
gina, lenkė, tarnavusi pas ku- nedietion veil).
nįgą, o dabar atsitraukus, pra- N 33,78 pūlė nnt Mikolo 
dėjo liudyti nekuriem para- Tamulionio. Jisai pora mė- 
pijonam, nežinia teisingai ar nėšių kaip iszvažiavo į New 
neteisingai, apie&unįgo nedo- Yorką. Tegul atsiszauku 
rus apsiėjimus. Kunįgas, isz-|dėlei paėmimo pinįgų. 
girdęs nepaprastas apie savę 
kalbas, didei įpyko ir, kada 
pereitą nedėldienį minėta 
mergina atėjo į bažnyczią, pa- 

Į matęs savo prieszinįkę, liepė
iszeiti laukan isz bažnyczios; j mėnesio 
o kad anoji nesiskubino, tai susirinkimą lietuvių, ant ku- 
kunįgas, pasitikėdamas ant rio buvo laikyti praneszimai 

i lietuviai pirktu būti savo sveikatos, pasirįžo ją isz- link lietu vystės, 
; bet metant, be jokio!draugystės, taip

žmonės visi rūpinasi prie 
draugysczių prigulėti, o musų 
žmonės tame dalyke yra labai 
atszalę. Paskui sznekėjo 
Mot. Motiejūnas kad vienas 
<itam ranką padėtume t. y. 
)rie draugystės prigulėti, nėsa 
<aip numirszta tas, kuris prie 
draugystės nepriguli yra vi
siems bėda, kadangi turi eiti 
elgėtauti ant pakasynų. Tos
visos sznektos gerą įspūdį pa
darė, nėsa tujau 7 vyrai prisi- 

prie „Susivienyjimo“, o 
daugelis dar ketina prisiraszy- 
ti po pėdei.

Vielinės.

raszė

Szuirinskas 
biznio var- 
Kaip pra-

taip yra su- 
Bizniį uždėtas su 

daiktai

i 
Baž- 

nyczia jau augszcziau langų.

Kas ■ „Susivteiiyjimo“.
New Philadelphia 11 d. Lie

pos. Skaitant ,,Vienybės“ N. 
27 užtėmi jau straipsnį po ant- 
gal viii: /szaiszkinimas kas
link ,,N axioienyj imo“. Yra
tai labai svarbus ir naudingas 
straipsnelis. Isz vienos pusės 
jis naudingas dėl norinczių 

ų prigulėti prie 
o nesuprantanczių

Komitetas.

turėjome

ir

,,Susiv 
vertę ,,charterio“. Isz antros 
gi pusės, užgėdinimas tų, ku
rie pakėlė tokias kalbas, uorė-

u

limą.
atkreipti

y. 1894, kaipo žiedo ,,Susiv.u 
kuris po vadovyste garbės
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verto kn. A. Burbos, žymiai 
pakilo. Bet nežinau cisz ko
kios priežasties, suprantanti 
tautiecziai „Susiv.“ reikalin
gumą, užvydėjo jam, kad per
daug nepasikeltu ir nebūtu 
per didelė garbė „Susiv.“ va
dovui. Gal bijodami, kad ne
būtu perdaug „Susiv.“ skait-

*x

i Tas užvydėjimas labjausei 
pasirodė SchuyJkino naujoky- 
nėse; kaip tai Shenadoryje, 
Mahanojuje ir aplinkėse. 
Man ding labai buvo gera 
proga sutraukti prie „Susiv.“ 
draugystes ir- pavienius su pa- 
gelba vietinių garbės vertų 
tautieczių.... Bet kur tavi 
Pradėjus nekuriem apie tai 
darbūtis, tai augsztesnio lūmo 
ypatos pradėjo jų neužkęsti. 
O ant galo pasakė: „sustok 
dar nėrą ' laikas apie tai pra
dėti, nės dar „Sūsiv.“ netu
rim“! Nesuprantu dėjko tai 
taip? Juk jeigu praėjusį me
tą nebuvo laikas, tai dėl ko ir 
szį metą tose pacziosepietose 
niekūmi nėra atsižymėję ant 
tautiszkos dirvos? Ale ką gi

kadangi jau Shenandoryje vi
sai nyksta. Taigi draugystė 
v. Voloncziau^ko, kuri yra 
per organą „Susiv.“ » garsina
ma, jau beveik iszdilo, ir ne
žinau ar dar yra jos kokis są
narys Shenandoryje. Virszi- 
nįkas, kuris yrą apgarsintas 
organe „Susiv.“, jau gal neto
li metai kaip ne virszinįku ir 
jo jau visai nėra nei Shenan
doryje. Vienok „Susiv.“ vy
riausybė apie tai nieko nežino.

Taigi kas visame szitam da
lyke yra kaltas? Tamsybė ir 
užvydėjimas. Tamsesniejie 
nesupranta reikalingumą tau- 
tiszko darbo, o kurie daugiau 
supranta, tie užvydi, sakyda
mi: „jeigu jam pasiseks tas 
darbas gerai atlikti, tai bus 
Per didelė garbė; velyk jį nu- 
vijtie,rasz tą garbę užsipelny
siu“. Kas žinoma, isz prie
žasties silpnumo spėkų, ir pa
siseka nubaidyti pradėto

darbo. Vienok, ant galo sz 
nuvijęs, pats nieko nedaro. 
Taip kaip tas priežodis sako: 
nei pats szuva kaulą graužia, 
nei kitam dūda. Taip tai ir 
szie visi dalykai stovi.

stovio, manding butu labai 
naudinga, kad ant ateinanezio 
„-Susiv.“ seimo butu apsvars
tyta ir nutarta pakelti metinę 
mokestį ir isz kasos „Susiv.“ 
paskirti kokią mokestį dėl 
„Susiv.“ organo ir paskui siu^t 
laikrasztį dėl kiekvieno „Su
siv.“ sąnario. Nės tokiu tai 
budu butu daug naudingiau 
dėl „Susiv.“ ir nereiktu ant 
kiekvieno užsikabinimo isz- 
aiszkinimus raszinėti, kadan
gi tokiu budu kiekvienas sąna
rys matytu, kaip „Susiv.“ rei
kalai stovi, ir neabejotu apie 
kokius, ten, baili nimus.

Nežinau, ar bus kam vertas 
szitas mano straipsnelis. Bet 
kaip nū daugelio girdėjau to 
reikalaujant ir pagal mano 
paties supratimą, nevertėtu 
pasilikti be naudos.

Juzas Ra manauckas.

„Susiv“. reikaluose.

Sziūmi praneszame Broliams 
„Susiv. Liet. Amer.“ liūdną 
žinią apie smertį dviejų musų 
garbingo „Susiv.“ sanariipa. a. 
Vaitukaiczio Jono ir .Petrai- 
ežio J. (buvusio musų „Susiv.“ 
organo „Vienybės“ redakto
riaus) už kuriūs dievobaimin
gai atsidusus, praszau sudėti 
posmertinę po 15 centų už kiek 
vieną, kaipo paszelpą dėl mi
rusiųjų giminaiezių.

Kn. Ji. Žilinskas
„ Sus i'v.“ prezid.

Aukos dėl mirusio brolio

Hazen Arkans. Užmokėjo 
posmertinę 15 c., Jiįzas But
kus win.

Ontonagon Mi< h. ,,

1. Sziuipis Jūzas,
2. Plonis Jūzas,
3. Gelžinis Stanislovas,
4. Gelžinaitė Katrina.

Tuckahoe K. ) . „Susiv. 
kupos paaukavo po 15 c.
1. Jokubinas Jūzas,
2. Kazakevyczia Adomas,
3. Lalaszus Vincas,
4. Abraitis .Jonas, 

u

6. Aksztanavyczia K avalus,

pavienis

nas.
Kansas C it g. M o. pavienis 

paauk. $loo, Kažlauckas Zig- 
montas.

J.horp, Jkm. pav. už meti
nę už pereitus ir sziūs metus 
$loo, Mikolai n is Feliksą.

Forest Cit į/. pad ū ta jog 
pilnai yra užsimokėję 29 san. 
ir moterių 5 pilnai užmok., 
o tris san. tik po metinę.

Shaft Pa. a.a. 8 sanar. už
simok. po 15 c. posmer.

Union City Conn. „Susiv.“ 
kūpos, auk. po 15 c. 24 san. ir 
vienas užmok, met. ir 4 pos 
inertines.

Amsterdani N. Y. „Susiv.“ 
kūpos auk. po 15 c. 14 san.

mok. posmertinę seneimeris 
ir 7 san. aukavo po 15 c.

Pasarga. Kad ir kantriau
sias žmogus, turi supykti nors 
kartą. Jau nekartą buvo gar
sinta jog naujai prisiraszant 
prie ,,Susiv.“ vardus ir metus, 
nusiųsti pas „Susiv.“ prezid., o 

simokant metinę ar posmerti
nę, padėjus vardą draugystės 
ar kūpos, ir vardą sąnario 
dek kokios mokesties siunczia, 

o dabar daugelis prisiunczia 
vardus, o ne padėta kokios 
draug. ar kūpos ir isz kur? 
<itas prisiunczia taip: nekurie 
užmokėjo metinę ir posmerti- 
ię. Tai žinok katras isz tų už- 
nokėjo‘metinę, ar posmertinę. 

Ant galo da kaltina „Susiv.“ 

komitetą, jog nėra jokios tvar
kos. Kaip gali but tvarka, kad 

ir posmertinę, tegul veda pa- 
rėtką ,,Susiv.“ sekretorius ba 
jis ant to yra. Jeigu taip ir to
liau tik su tokiu paaiszkinimu 
prisiimtinėsit, tai niekad ne
galima bus sueiti į pared ką, su 
nekurtais, ba ne visi taip daro, 
ir nevisi kelia vaidus tarp „Su- 
sivienyjimo“.

mus to garbingo „husiv.“ 
draugysezių ar kūpu perdėti- 

vardus ir pravardes san. ir 

užsimoka ar metinę ar pos- 
inertinę? ir isz kokio miesto, 
su savo vardu ir pravarde pa- 
siraszant, banoru padaryti prie 
galo metųsziokią tokią tvarką 
tarp tų, kurie niekad aiszkiai 
nieko neprisiuntė, pas ,,Susiv.“ 
sekr., o randa jį kaltu, o gal 
kitas naujai iszrinktas geriau

sekreto)'i u,s. *

PATĖVIAI.
Aleksandro Gu'zuczio.

Kada starszinui liepus, pri
važiavo prie karėzemos pad- 
vados, ir einanti į vidų žmo
nės sužvangino geležimis; ta
da rasztinįkas, rengdamasis ei

goldvaserio (goldvasėris, saldi 
arielka) o dėdamas į kiszenių 
ploksztą pinigų, P1 ie stovio- 
ežio faktoriaus atsiliepė:

— Asz nakvosiu numeryje 
įeinamam nū gatvės - veizėk 
Motke! kad nerugoeziau.

— Ai vei viską ponai ežiui 
prirengsiu - fain! reritas, tik
roji karalaitė - ežiuipdamas

Jiusi-
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jūkęs iszbėgo ant gatvės, kur 
įsėdęs į vežimą, nužvangėjo į 
rekrutijos komisiją.

Pasibaigus szios dienos sta
tymui \ rekrutų, komisijoje 
daugiausmieko nebuvo, kaip 
tik sekretorius su savo raszti- 
nįkais, dėlto musų rasztinįkas, 
kurį vadįsim Proszinskiu, ap- 
sireiszkęs sekretoriui, jogei at
važiavo su rekrutais, praszė: 
atvežtus žmones įraszyti į 
skaitlių ryto statomų rekrutų.

— Dėl ko taip pasivėlinai? 
daugybė užsiraszė ant ryto
jaus; vargu galėsi statyti — 
pasakė sekretorius rūkydamas 
puikų sigarą Hannemano.

— Meldžiu pono sekreto
riaus pataikyti, idant galė- 
cziau ryto statyti.

— Taip pataikyti, o jus 
ūdegą pasidengsite.

— Ne, pone sekretoriau — 
mes gerai žinom, kad sauso 
niekas neklauso.

— Kiek jums prigul staty
ti rekrutų?

— Deszimts - atsakė Pro
szinskis.

— Tai kaip dabar bus?
— Dūšių ponui 10 rublių.
— Kad nori ryto statyti, tai 

už mano darbą užmokėsi 15 
rublių, ir 3 rublius dūsi tam, 
kurs apreiszkimą raszys - isz- 
tarė sekretorius.

— Tebun ir taip - atsilie
pė rasztinįkas ir 15 rublių se
kretoriui į delną įbruko.

— Pone Bocianski! praszau 
dar vieną karaliszką valstį už- 

, raszyti - atsiliepė sekretorius 
prie vieno isz kancelistų savo.

Iszdžiuvęs kaip skiedra, o 
ilgas lyg szienkartė Bočiaus- 
kis, pakilęs nū kresės pasakė: 
tūjaus, ir paszaukęs prie savęs 
Proszinskį, klausė kaip vadi
nasi valsczius, žadantis ryto 
statyti rekrutus?

— Szitai suraszas statomų 
žmonių - tarė Proszinskis pa- 
dūdamas papierą Bocianskiui, 
kurs perskaitęs aną, atsiliepė: 
- žadate statyti 10 rekrutiį ir 
5 podstavnūsius; tai gana ilga 
litanija,

Proszinskis malonėdamas tą 
litaniją nutrumpįti, 3 sidabri
nius rublius įbruko Boczians- 
kini, kurs pajutęs rankoje ru
dį, meilingai nusijūkė, pagel
tusius dantis rodydamas, ir 
prižadėjo reikalingas popieras 
rytojui prirengti.

Dabar Proszinskis atsisvei
kinęs su sekretorium ir kance- 
listu, iszbėgo ant gatvės, ir 
laukencziam ten vežėjui pasa
kė: prie pavietavo daktaro.

r Vežėjas subaudė arklį, o 
szlajutės cziūždamos greitai, 
prie gražių namų, netrukus 
sustojo.

Puikioje apstatoje gyveno 
daktaras; laikė porą gerų ark
lių, važnyczią su didele barzda 
ir gaurūta kepuria, o taipgi 
tarną, vadinamą lekoju, kurs 
numanė, kad dėlei turtingų 
pacijentų reikia būti manda
giu, ir tūjaus anūs prileisti 
ų>rie daktaro; o jieszkanczius 
pagelbos vargszus, po szimtą 
velnių pavaryti. - Puiki ap- 
stata dūdavo daktarui gerą 
pelną; nės patys turtingieji© 
žmonės, drįso rodos prąszyti, 
o jeigu koksai vargszas pri
verstas buvo atsidūti puikiam 
daktarui, tai ir tasai nabagas 
nepasirodė su dvideszimts ka
peikų; bet pardavęs paskutinį 
apvalkalą, atgabendavo jo 
mylistai visą rublį.

Augsztas paszaukimas gy
dytojų, kurių pareiga yra, no 
ringai neszti pagelbą, lygiai 
turtingiems ir vargszams, isz 
katrų nevienas tėvas arba mo
tina, sunkiu darbu maitinanti 
savo gyminę, tankiai reikalin
gesni ant svieto, kaip bago- 
ežiai, galinti turtais aprūpinti 
giminę.

Užtiesą, kad atsiranda dak
tarai lygiai skubinantis! prie 
vargszo ir bagoeziaus, o su 
abelnu pagyrimu pildanti pa
reigas savo; bet apgailėtina, 
kad toki draugijos geradėjai, 
retai pas mus atsitinka.

Pavietavas miestas paženk- 
lįtas statymui rekrutų, nelabai 
gyrėsi gydytojais savo, o mies- 

czionys paklausti, koksai ge
riausia daktaras? atsakydavo:
- ponas N... . geras žmogus,
bet ne daktaras, ponas B........
nors daktaras bet ne žmogus, 
o tretysis, ponas O. . . nei dak
taras, nei žmogus. — Už per 
ilgą kalbą apie daktarus skai
tytojai atleis, nės tankiai sirg
dami, gaivinant įpatingą sim
patiją prie davėjų sveikatos.

Pažibūtas lekojus, pamatęs 
atvažiavusį Proszinskį, apvilk
tą gražiais kailiniais, suprato 
kad tą poną nėra ką gaiszinti; 
dėlto iszėjęs prieszais ir dasi- 
žinojęs, jogei atvykęsis turi 
reikalą prie daktaro, įvedė 
svetį į seklyczę, o patsai pa
siskubino poną savo pakviesti.
- Po valandai atėjo daktaras, 
jau nejaunas žmogus, su ža
liais akulioriais ant didelės 
nosies.

Proszinskis pakilęs nū kre
sės, pasikloniojo daktarui, 
kurs, mostelėjęs galva, pak
lausė, ko geidžia?

— Atvažiavęs su rekrutais, 
atėjau ponui pasiklonioti - ta
rė Proszinskis.

— Kiek statote rekrutų?
— Prigul atidūti deszimts, 

ir pagal to skaitliaus, atne- 
sziau 10 rublių.

— Asz nevienas priimu, 
prie manęs yra kitas daktaras; 
todėl prigul 20 rublių.

— Gerai pone konselieriau 
pasakė Proszinskis dėdamas 
ant stalo 20 sidabrinių.

Daktaras priėmęs pinįgus 
paklausė: - ar dauginus nieko 
neturite pasakyti?

— Dar turėcziau veikalą - 
vienas isz statomų rekrutų tru
putį neprigirdi, o mes norėtu
mėm, idant tą žmogų kaip 
kurezią iszlesziūti.

— Tiesą kalbant, tas kur- 
cziasis, girdi kaip pavasaryje 
žolė auga - jūkdamasis pasa
kė daktaras.

—- Kur tasai nabagas gir
dės augant žolę, jisai ir trenk
smo barabanų neiszgirstu - 
szitai ponui penki pusimpe- 
rijolai — isztarė Proszinskisį 

brukdamas auksą į delną dak
tarui, kurs pajutęs szvelną ru
dį atsiliepė:
— Pažiūrėsim kaip tą veikalą 
galima bus atlikti - kaip tasai 
kureziasis vadinasi?

— Jonas Vilktrakis - atsa
kė Proszinskis.

Daktaras užsiraszęs vardą ir 
pravardę kureziojo, pasakė: - 
veizėkite kad tas žmogus mo
kėtu būti kureziu - mes jį dėl 
iszbandymo nusiųsime į laza- 
rietą, o ten turi visiszkai ne
girdėti trenksmo daužomų į 
lovą pūdynių.

— Kad visus pūdus ir bliu- 
dus lazarieto sudaužyta bus, 
tai kurezias musų nieko negir
dės - kalbėjo Proszinskis ir 
pasikloniojęs norėjo iszeiti; 
bet daktaras sulaikęs rasztį- 
nįką, pusbalsiai pasakė: - fel- 
czėriui lazarieto, keletą rublių 
dūkite •- apie visus tūs daly
kus niekam nekalbėkite; nės 
dasižinojus marszalui, visas 
reikalas iszeitu ant niekų.

— Tylėsiu kaip aptroszkusi 
žuvis tarė Proszinskis ir pasi
kloniojęs iszėjo. . *

Teisybę žmonės sako, kad 
mokslas neturi rubežiaus; nės 
pagal augszcziaus paraszytų 
žodžių gūdo tino daktaro,^ (vei
zėkit kad tas žmogus mokėtu 
būti kureziu) apart visos dau
gybės mokslų, reikėtų dar mo
kyti visus kurezius, aklus, rai- 
szus, nebylius ir iszbludusius, 
būti tobulais neįgalėjimūse 
savo.

Grįždami prie veikalų rasz- 
tinįko Proszinskio, prigul pa
sakyti kad jisai iszėjęs isz na
mų daktaro, nuvažiavo, prie 
karumeniszko priimtojaus.

Pakrasztyje miesto, netoli 
kalėjimo, buvo kareivių ka- 
zarma, o szalyje jos gyveno 
komendantas rotos vidurinės 
sargybos, kapitonas Bykovas, 
karumeniszku priimtojo pra
mintas; tasai ponas Bykovas 
isz prasto kareivio dasitarna- 
vęs lūmo kapitono, nors 
nelabai mokytas, bet gerai nu
manąs tarnystę, žmoniszkai



Lietuvininku 349
apsieidavo su kareiviais savo, 
visūmet buvo linksmas, ir tan
kiai mėgdavo į dugną stiklelio 
paveizėti - toje dienoje atlikęs 
pareigas tarnystės rekrutisz- 
-koje komisijoje užėjo į bufetą, 
ir ten su urėdnįkais drucziai 
pasilinksmino; tokiam tai pri- 
taisyme Proszinskis rado ka
pitoną, kurs dasižinojęs nū 
denszcziko (denszczikas tarnas I
aficierių) kad kas žiu .koksai 
bari n as (ponas) nori pas i ma
tyti su kapitonu, iszėjo į prie
menę ir, kalbėdamas: „malo
nės meldžiam“, įvedęs svetį į 
seklyczią praszė sėstis, atsi
liepdamas: „ką liepsite balan
dėli?“

— Atvežęs rekrutus, atėjau 
pas kapitoną —1 atsakė Pro- 

į szinskis. i i-
— Puikiai brolau, puikiai

- kiek jums priguTdūti rekru- 
t'l?

— Prigul deszimts, o turi
me 15?

— Puikiai balandėli, pui
kiai.

— Atnesziau ponui deszimts 
rublių - sakė Proszinskis, dė
damas sidabrinius ant stalo.

— Dėkavoju -szustras! vei
kalą numanai - isztarė kapi
tonas, žerdamas pinįgus į štai- 
ežių, ir suszukęs ant denszczi
ko: „ei Spiridonai atneszkie 
arielkos, atsiliepė prie Pro- 
szinskio, iszgersim brolau po 
czierkelę.

Spiridonui atneszus butelį 
arielkos, kapitonas vaiszyda- 
mas Proszinskį, kalbėjo: visus 
augalotus, į gvardiją priimsiu.
- Tamsta susipažinkie su ma
no unteroficieriu Maksimu, ta
sai szelmis, statydamas prie 
mieros, mažus isztemps į strli
ną, kreivus isztaisys.

Proszinskis nepigiai isztru- 
kęs nū kapitono, ,jau brėksz- 
tant skubinosi apsireikszti ok- 
ružnam naėzelnįkui.

Okružniejie naCzelnįkai ka- 
raliszkų turtų, nors neturėjo 
balso rekrutų komisijoje, vie
nok neva dėl pridabojimo tei-' 
.singo, atlikimo rekrutijos, at- 

važiodavo į miestą, kur buvo 
komisija, ir ten sėdėdavo, per 
visą laiką statymo karaliszkais 
valscziais rekrutų - tasai bu 
vimas mieste ir vaiszinimas 
urėdnįkų nors nemažai kaszta- 
vo, bet valsčiaus pinįgų ne
buvo ko gailėtis.

Proszinskis įėjęs į seklyczią 
naczelnįko, sustojo prie durių 
ir iszsitiesęs pasakė: „sveika
tos! veliju jūsų mylistai“.

— Ar jau atvažiavot su re
krutais? - užklausė naczelnį- 
kas.

— Atvažiavom jūsų mylis- 
ta, ir žadam ryto statyti.

— Ar padavei į komisiją 
apreiszkimą?

— Padaviau jūsų mylista, 
o su daktaru ir priimtoj u pa
sikalbėjau.

— Gerai tik reikėjo 
tiems plėszikams per daug ne- 
dilti.

— Po truputį apdalinau, 
jūsų mylista.

— Czėdykit pinįgus! kad 
viską patogiai atlikti.

Tūs žodžius iszgirdęs Pro
szinskis pamislyjo: dėlko atvi
rtai nesakai? czėdykit pinįgus, 
idant man daugiaus tektų. 
Tumi tarpu naczelnįkas iszta- 
rė: - dabar gali eiti ant nak
vynės, o į komisiją asz ryto 
atvaži ilsiu*

— Laimingai! pasilikit jū
sų mylista, - pasakęs Proszins
kis, isz seklyczios iszėjo.

(Tolinus bus).

Margumynai.
— Grovas Tolstojus, nežiū

rint ant 67 metų senatvės, su 
užsidegimu atsidavė važinėji
mui ant „Bicyklio“.

— Didžiausia dai niauto ka- 
syklė randasi pietinėje Apri- 
koje, Kimberley‘juje. Kom
panija De Beers tos kasyklės 
yra verta 100 milijonų dolerių.

— Kelionė isz Chicagos į 
New Yorką tapo atlikta ant 
bicyklių į 64 valandas ir 57 
m in utas.

Apgarsinimai.
Jurgis Baronas esiu pabai

gęs mokslą ant dudoriaus 
(vargamistros) ir pajieszkau 
sav vietos. Galiu gerai grajy- 
ti kaip su rankoms, taip ir su 
kojoms ir galiu mokyti didelį 
horą. Jeigu reikalautusi kur 
tokis, meldžiu dilti žinia ant 
szio antraszo:

G. Baronas, Pittsburgh, Pa.
S. S. 12 St. 1123.

Geri vaistai.
Jeigu kuris tu r didelius ro- 

matizmus, tai turiu žolių, ku
rios yra labai naudingos ir jau 
nevieną iszgydė, kaipo tai: 
prusą angliką ir lietuvį. Ti
krą teisybę jeigu katras norė
tu gauti, tai tegul prisiunezia 
5 dolerius, o asz tam per 
pacztą atsiunsu palei adresą.

Vincent Blažys, Agent, 
1516 Washburn str., 

Scranton, Pa.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo draugo Ka

zimiero Griaužinio, paeinan- 
ežio isz Kauno gubernijos, 
Panevėžio pav. Vabalnįkų 
paj’. Naticzkių sodžiaus, 3 me
tai kaip Amerikoje. Girdė
jau, kad jisai pirmiau buvo 
Machandjuje, o dabar nežinia 
kur: jeigu žino kas jo antra- 
szą (adressą), nūszirdžiai mel
džiu man prisiųsti.

Mano antraszas tokis:
Grigalius Vidugiris 

Bx 201
East Chicago Ind.

Asz Jonas Kuczinekas isz 
kaimo Bebruliszkės pajiesz
kau Andriaus Kiverio, paei- 
nanezio isz kaimo ir gmino 
Szunckų, pav. Vilkaviszkio, 
rėdybos Suvalkų, kas apie jį 
žino, ar jis pats meldžiu dilti 
žiniąlant szito antraszo.c J

John Cuchynski,
13 Keli str.

Wilkes Barre Pa.

LIETUVIAI m LIETUVAITES
Pikninkas!

Plymouth^) trys draugystės 
isztaiso pikninką 23 dieną Liepos 
(July) mėnesio ant Hanover Park, 
kuris randasi tarpe Wilkes- 
Barre^ ir Nanticok‘o. 3 ^aigi
praszome visus lietuvius ir lietuvai
tes kaip vietinius, taip ir isz aplinki
nių miestelių imti dalybumą sziame 
smagiame pasibovyjime. Bus labai 
linksma ir gražu, kadangi apart szo- 
kių prie pirmos klesos muzykės, bus 
įtaisomos zobovos, kaipo tai: viso
kios lenktynės, galynės didelių ir 
mažų, trauktynės ir visokios, kas 
tiktai ką geriau iszrnislys. Isztai- 
sant tokį pasilinksminimą, pasitiki
me, jog neatsižadės tą dieną pribūti 
ant Hanover Park ir pasidalyti ta 
linksmybe nei vienas, kaip jaunikiai 
su savo panelėm, taip ir paczidti vy
rai su savo visom szeimynom.

Pradžia bus ant 10 valandos isz 
ryto ir trauksis iki vėlam vakarui.

Nūszirdžiai užpraszome visus 
Komitetas.

Utlwiszta Wnte■
77/ iladelphijos parapijos.

Philadelphijos lietuviszka pa
rapija isztaiso pikninką 20 d. 
Liepos (July) mėnesyje Schu- 
zen Parke Kamden; nu Mar
ket str. Farry tiesink gali nu- 
važiūti į Parką. Taigi užpra
szome visus brolius ir seseris 
Philadelphijos imti dalyvumą 
sziame smagiame pasibovyji
me, kadangi apart szokių 
ir dailios muzykės bus įtaisy
tų daugybė zobovų. Pasiti
kime, jog nei vienas tą die
ną neatsižadės pribūti, nės isz 
to visas pelnas eis ant lietu- 
viszkos parapijos. Prasidės 
nil ryto ir trauksis iki vėlam 
vakarui.

Nūszirdžiai užpraszo para
pijos Komitetas.
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Sta binoklis
-A.;pyssLfcEL. 

Paraszė Vai kas.
III.

Raudonos'pažaras vakarėse žiba: 
Sutinka jis saulės szviesumą ankstybą, 
Jis žėri užkaitęs per dieną, per naktį. 
Tartum tamsų regratį nori uždegti; 
Sutikęs jį, balzgenas kaista mėnulis. 
Arba debesys isz rytų greit atėjęs, 
Tdj4 lekia szalin ir isznyksta nugulęs: 
Negab sugrąžįti jį nė audros vėjas. 
Ir ledas ant ažero lėto užszalęs 
Gražiais spinduliais nd szviesos jo užrausta. 
Iszvydęs jį, dreba keleivis iszbalęs 
Ir da labjau veržia krutinę suspaustą. 
O szunes pamatę tą aiszkų szviesumą
Vis staugia: tas gaisras jds linksmu! ir baido — 
Iszgirdę isz ten lekentį balsą aido, 
Kartoja jie garsą, taip baisų, taip urną. .. 
Suprato: karė! — Tenai badosi, pjaujas, 
Ten aszaros teka sriovėmis ir kraujas, 
Ten pleszka paeilium ir kaimai ir pilys 
Ir gaisras padangėsna dailiai iszkilęs, 
Kaip liūdnas paminklas ant didvyrių kapo, 
Nd dūmų ir plėnių jau jddas net tapo!.. .

Tas gaisras, po visą Lietuvą pasklydęs, 
Da ilgai ne‘tadengė paslapties savo.

Tik viens vaidelotas į miszką atklydęs 
Sutikęs kiekvieną, nulindęs dainavo:

Jau Kauno pilis po savais griuvėsiais 
Palaidojo iszrinktus vyrus — 

Ir balsą gailingą tėvynė iszleis
Szirdyj4 savo žaisdą datyrus: 

Užgeso jau žvakė szviesi Lietuvos, — 
Likimas į kraujus ją merkė. 

Perkūnas, netekęs jos, bepaliovos 
Sriovėmis isz debesio verkė. . . .

Per siaurą langelį szviesa žemyn pdla, 
Apszvieczia ji iszkastą žemėje kdlą, 
Ir retėžius storus ant kalinio kūno 
Ir baržda jo jddą, ir žibanczią akį, 
Kuri jausdama savyj4 jiegą galiūno, 
Tik laukė, ar drucziai krūtinė jo plakė, 
Teiravo, ar kraujas taip gyslose kruta, 
Jog rįžtus, sutrupinti retežį drūtą;
Bet laikas sav bėga, o spėkos da menkos, 
Veltu szirdis garsei krutinėję trankos: 
Tolyn — ji pails ir lėcziau pradės plakti, 
O akys per langą vis įžiūri naktį. ..

Lauke — girdėt, džiaugias, daindja ir szoka, 
. Isz džiaugsmo padūkusio szukauja minės;

Juk kraujas stabmeldžių priszėrė Kryžioką, 
Kur‘s prieglobstėje vergių jieszko nakvynės: 
O griukite, sienos, kalėjimo szito. 
Kryžioke! greicziau dėk jam angį į antį, 
Ne ddk jam sulaukti arcziausiojo ryto: 
Ne ddk tarp verksmo savųjų gyventi!. . . 

s 
Urnai spynoj4 raktas sunkus sugirgždėjo: 
Į vidų gal kalinio sargas įnėjo, 
Gal kunįg‘s krikszczioriis su kryžium atvyko 
Ir nori prirengt jį prie aukso vainiko, 
Kurį danguje apsikriksztyję gausią, 
Ką metė dievus ir tėvynę mieliausią, 
Ką mindžiojo kriokianczią brolių krutinę, 
Ką vergė vaikus, motinas isznaikinę . .
O gal pamatys pas jį budelį siustą: 
Nors sykį iszgirs jisai isztarmę rustą -— 
Ir mirdamas jdksis, ką prieszus prigavo: 
Nd jų iszviliojo jis mirtį ne savo!

Bet ne. Tarpu durių tik kryžius suszvito, 
Iszsiutas ant ilgos kareiviszkos skraistės; 
Ir veidas senelio, vargų sudarkyto, 
Tamsoj4 pasirodė: — balti plaukai sklaistės, 
Lyg aržfilo lapai nd rudenio vėjo, 7
O isz po žilų skrdstų akys žvilgėjo. 

f

— „Kaip szd tarė — tunai prikaltas prie sienos, 
Diena tav lyg amžis pailsusi slenka, 
Naktis tav tamsybės savyj4 neisztenka, 
Dejavim‘s vientauczių tai tankios naujienos, 
Kurias tavo ausys į szirdį vis nesza;
Už kiek vieną kraujo iszbėgusį laszą * /
Tu dddi gyvybės savo vieną dalį, \
Bet atvaddti jau nieko negali:
Prie gėdingos smerties, vargėliau, taisykis — 
Isznyksi, kaip kirmins, žymės nepalikęs!44, 
Tai tavęs, Kryžiokas užkeikė) iszlėto 
Vardu dangaus Vieszpaties neapgalėto: 
Tas keiksmas, pirmneg ant jo lupų sustingo, 
Į murines lubas kalėjimo rėmės, , 
Tartum pasiskundė dievams negertomis, 
Tartum szaukė keisto nd Dievo galingo.. . 
Iszgirdęs tai, dantimis kalinys griežia 
Ir szaukia: „Kryžioke! szunie, tu pasenęs! 
Po kojomis stabmeldžių tu szliaužiantis drieže! 
Pasiuskie, bet nesitycziokie isz manęs!
Tav kraujas gardus, taigi gerklę prapjovęs y
Iszlakk jį isz gyslų aukos nužudytos, s
N‘iszdžiuvo da vargdienių aszarų sriovės — 
Tu nori, kad bėgtu jau naujos, jau kitos!
Asz tavo auka — tai mane nužudykie 
Ir savo troszkimą dabar numalszykie!“ 
Nutilo. Kryžeivis prie jojo priszoko, 
Už rankos nustvėrė ir smarkiai ją kratė.

' O kalinį lyg dalytėje gyvatė, 
Taip greit atsitraukė szalin nu Kryžioko. 
„O, aczių, tav aczių! — suszuko senelis:



Lietuvininku 351
Asz mieliau, kad tu jau kaip ledas atszalęs, — 
Tu karsztas — gaszlumai szirdyj1 tavo tuno.. . 
Dabar tav į ranką tik kardą padūti, 
Pajustum tūj‘ ranką ir szirdį galiūno. . . 
Dabar tiktai reikia tavę iszliūsūti. ..

KALINYS.
Klausyk! ką kalbi? tu, Kryžiokas pasiutęs, 
Galėtum.. . O, ne! tu tik auką pajutęs 
Tycziojies4, kaip budelis kietas. . . bet jeigu 
Ant tikro, liūsumą apreiksztum man staigu, 
Asz gatavas mislyt4, jogei nainiej bunu, 
Jog stoviu viduj* draugų savo drasunų, 
Jog tarp tankių girių ant briedžių medžioju, 
Liūdnųjų dainų girdžiu skambantį aidą, 
Ir tėvo matau susiraukusį veidą, 
Ir sveikinu jįjį ir kalbu su j uju 
Ir veidą sesers. .. bet tu, seni iszdžiuvęs, 
Jei da neesi užkietėjusiu suvis, 
Jei szirdį nor sykį tuiėjai jaunystėj4, — 
Atmyk nors dabar, — atsigręžk ant tų metų, 
Kada szirdį savo, kaip kūdikį vystei, 
Siispausdams krūtis, kad lėcziau ji tviskėtų, 
Tik syk4 pasimaczius su mylimu daigtu, — 
Bijojai, kad džiaugsmui praszvitus, ne‘psvaigtu: — 
Ne plėszyk man szirdį, ne degįkie kraują: 
Opa ne ugnies, bet vandens reikalauja!

KRYŽIOKAS.
Kalini jaunas! — matau: tik tav gaila 
Garbės ir kraujus paplūdytos tėvynės, 
Gailiesi, kad galą ragotinės smailą 
Neatkreipiai ant apgink kitos krutinės 
Prieszų, kurie maudos4 tavųjų kraujūse, 
Gaisrais savo brangią tėvynę apjūsę, 
Iszplėszia mergelių ir motinų turtą — 
Sugėdįtas veja į ugnį sukurtą: 
Bet užsimirszai apie prigimtą kampą, 
Apie žmogystas tavo szirdžiai taip brangias.. . 
Per langą žiūrėk — į raudonas padangės — 
Kas valanda jos raudonesnės vis tampa. 
Pažįsti, kokia vieta aiszkiai taip žiba. . . 
Juk tėvą turi, turi seserį jauną. . .
Žinai, kum labjftus4 moteriszkę užgauna. . . 
Dabar jau gal szaukia pagelbą vėlybą!. . . 
Rimgenti! jaucziu, kaip dar szirdį tav gelia — 
Sargai papirkti. . . stokie — skubink į kelią!

KALINYS.
Ir tu. .. ir tu manę pažįsti? Ikszioliai 
Kaip kirmius norėjau asz tavę sužeisti, , 
Cypiau negalėdama nūdus tav įleisti, 
Dabar pažinau: isz dangaus man nupūliai. 
Veltu szitie rubai tavo Įcuną dengia: 
Pažįstu asz jį — ir nakėzia jį pažyczia. 
Numesk jūs, — jie slepia man atmintį brangią: — 
Ant nieko asz tos valandos nemainyczia! 
Tai tu!. . . Barzda tavo nū vėjo siubūja, 
Aplinkui tamsu — dažnai griaudi, žaibūja... 
Prisiekia! tu man. . . veikiai viską iszklausęs. . . 
Tu man geradėjas už viską brangiausias!

Sztai rankos: sutrupįk sziūs retėžius storus44!.. .

Czionai kalinys prie senelio greit pūlės, 
Bet geležys czerszka, ir virsta vargūlis: 
Nebviltyj4 galva ant krūtų nusikorus 
Ir kūnas, apsilpęs nū vargo, nū bado, 
Iszrodė jau be atminties ir be žado. 
Senelis stovėjo, rankas ant krutinės 
Sukeitęs — į žemę žiurėjo iszlėto, 
Ir veidas jo rustas buvo nusiminęs.
Paveizdėj4 da sykį ant retežio kieto, 
Paskui ant sudžiovusio kalinio veido — 
Ir jojo galva ant krūtų nusileido: 
Tūj4 tiesiąją ranką prie veido pakėlė — 
Ir, rodės, kad nū apszi apėjusio skrusto 
Nematant gailingą jis aszarą szlūsto, 
Bet jo akyse sužėrėj4 kibirksztėlė,
Kaip žaibas — akimirksnyj4 kasžin kur dingo: — 
Liūdnumas tik liko ant veido graudingo.

KRYŽIOKAS.
Stovi retežiai, bet asz tvirtas, vaikeli!
Man prieszytis niekas ant svieto negali!
Sztai sargai Kryžiokų, kaip szunes sopulę, 
Dūsavimus tavo, žodžius tavo skaito — 
Jie tikisi tavo kankinimo greito, 
Kasdien jiejie mitrina briginius szūle, 
Kad jie tavę smarkiai ant kilio iszlesta — 
Ant kūlo, užasztrįto ant kelių mastų. ... 
Drebi — tavo gyslose; kraujas sustingo. . . 
Bet asz tik prie retežių ranką pridėsiu — 
Skambėdami puls jie nu kūno vargingo — 
Namo nukeliavęs, po liepų pavėsiu, 
Ant mylimos prieglobstės galvą padėjęs >
Silsėsi — nė rupesties jokios nejausi. . .
Tik uždams viražui tavęs sziaurinis vėjas 
Tav žinią įdės į apalpusį antį « .—'
Apie tavo tėvą, apie tavo szalį
Ir apie manę, atgimdytą senelį. . . .
Bet laikas. . . Jau sargai galės pasigesti O O I o
Įeiti į vidų — ir ežia manę rasti. . . 

KALINYS.
Palaukk da! apreikszkie aiszklau kalbą tamsią! 
Asz netikiu tav —man kas valanda, rodos, 
Nelaimės manę isz visur taip suremsią, 
Tartum sienos szito kalėjimo jūdos — 
Kas valanda rodos4 regėjimai rustus;
Tarp miglų. . . toli... niekados nematyti 
Prajovai man žiburį rodo mažytį
Ir ragina, kad duszia mano jam skųstus4. . . 
Bet asz nė sapne negaliu jo dasiekti.. . 
Jis man nesuprantamas, tolymas liekti...

(Tol i aus bus.



Vienybe

<£al

75c.

75C.

mo kožnam katalikui.

15c.

IOC 
10c

65c.
10c.
40c.

40c.
20c.
30C.
10C.

CHICAGO ILLS.

HE INDEPENDENT VVATCHC
105.BROWN ST.

DžmHli ož laitezli.
“vienybe lietuvniku”.

M. Stelmoką Lewistown
L. Szpakovicz Pulaski
J. Gegznas Brooklyn1
S. Tarnulevyczia Edwardsville
S. Kūpa Detroit
Jos Morgan Burden Col.
Kap. Gobės Traversse City
Gjiaries Pawll North Jay Me 
F. Szipaila Bridgeport

Kun. J. Gricius S. Boston
J. Krizanauckas Duryea 
J*. Daukszis Wilkes-Barre

P. M. Kadžius Louth Beud 
J. Milasz.evyczia Duquesne 
A. Jankauckas Plymouth 
S. Cartel 1 Wilkes-Barre

♦ 1,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„2,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„3,00 

„1,00 

„0,50

Galima gauti sa prisiunti- 
mu szias knygas:

1. Istorija Katalikų Bažnyczios.

20c.

15c.
- 5.
20c.
15c.
15c.
5c.
5c.
5c.
5c.
5c.
5c.
5c.
5c.

25c.

10c.

30c.

pnraszyU Aleksandro Gužuczio, 15c. Į Aukso Verszls, labai puiki drama ,, 20 et.
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę

• žydo ir piktų augynimų wajkn >1,(X>. 
Kgiė, žalczlų karalienė ir iszgriovimas Kauno 

pilies 1362 m., du puikus dramatal 
paraižyti Aleksandro Gužuczio, 

lllstorlje gražios Katrukos ir jos visokį
,, ,, ,, atsitikimai

įlieto riję isz laiko Krancuzkos
,, ,, vainos Afrikoj’

Isz po budelio kalavijo ir Kajlmas, dvi p iii kl< >s 
apysakos, ant liotuviszko |>ordėjo V. Stag. 40c. 
Istorija Septynių Mokintojų

,, „ ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Miioslawskls — — 80c.
Juozapas Konluszewskls, arba kankinimas

IJnljotų po valdžia maskoliaus 50c.
į Kabalas talpinantis savyje visokius užminlmus 

ir aut Jų reikalaujantį atsakymų 10c.
Konstitucija dėl darblnjkų — 10c.
Namelis ])ustelnįko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hietorlje Isz lajko 

80 et.

metai ir viskas trerai vedasi. Prie- o
žastis pardavimo yra ta, kad negali
me szvąsti Subatos dienoję, kadangi 
valgomi daigtai turi parslduti kiek 
vieną dieną. Pardudame savo krau
tuvę ant labai lengvu ir B
mum kasztuja į keturis tutystanezius, 
o mos pamažiname prekę ant vieno 
tukstanezio ir ligi penkių szimtq do-

15c.

,, ,, ponawojimo Nerono
Plijkus apraszymaj tikru atsytiklmu isz

,, ,, czesu wajnoB 1863 metu
Prawadnlkas angolBkos kalbos neabdar.

,, ,, ,, * atidarytas
Pujkue apraszymas apie Lietuvi} ,, 
Rinalda Rlnaldlnas „ ,, ,,
Seno wee apraszymas apie Du k tory

,, ,, Pilypo Karejwio
Suinyszymas arba bajine tūry dydeles akla 
l'ykra tejeybe isz Suwalku gubernijos 
Szwlesa Diewo ,, „ ,, ,,
Tltkus Persų Karalius, ,, ,,
Užsystanawik ant to geraj ,, ,,
Wltaslr Korynr.a historlje isz lajko persekiojimo 

į Bažnyczios 8. ]>or Deoklecijana 95 et.

40 et. 
>1,00 

>1,25. 
>1,00.

>1,50 et.

50 et.

ir

5c. 
15c.
5c. 

10c. 
•20c. 
20c. 
20c. 
10c.

15 et.
65 et.
25 et.
50 et.

V

Norintis dasižinoti apie viską, 
atsiszaukti ant szio adreso:

N. Surowiczt
226 Penn Ave. Scranton, Pa.

darbų Amerikoje 1892 m. Ji iszro- 
do aiszkiai lietuviszkų bedievių dar
bus ir podraug kaip katalikas turi 
nū jų apsisaugoti. Kasztuja. 20c,

3. Valtis bei iszguldymas szventų 
evangelijų ir lekcijų ant visų metų 
su labai naudingais dvasiszkais skai
tymais. Puslapių esti 896. Linkė
tina kad kožno lietuvio namūse ji 
butu. Kasztuja — 1,50c.

pas Hun. /I. Burba. Box 1053 
Plymouth, Luzerne, Co. Pa.

Ant pardavimo!
Parsideda didelė krautuve visokių 

valgomų daigtii, kokių tiktai reika- 
laujasi dėl užlaikymo žmogaus gy
vasties. ;

Yra geriausia vieta dėl lietuvių, 
ant dailios ir lygios ulyežios. Mes
prekiaujamo su lietuviais jau szesz.i

75c.
15C.
25c.
20c.
30c.
20c.

i.ooc.

pargabentos isz užmarės:
^fahltį knįgosy

Aukso Altorius, arba Szaltinls dangiszku skar- 
bu 2.00 iki 3 00.
i^arbe Diewnj ant auksztybės ,, ,, „ >1.50. 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Kntnga giesmių arba Kantlczkos ,, 
150 Psalmu Dowido karaliaus ant

paveikslo kantlczkų
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knpjos, 
Gyvenimas Viešpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abro/.ėl. 
istorija seno Įstatymo „ ,, ,,
Gyvenimas Marijos ,, ,,

; Menno Szwencztauslos Marijos Panos 
Bopulej Motynos Diewo ,, ,,
Evangelijos supulkels apdarais

i Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnoe 
dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta

1 dalis už kožnų dalį po ,, ,, ,
Į Gyvenimas szv. Benedikto I.abro , 
( Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, ,, „ 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkrasztls kun. Petravyczlana į Vilniaus 

džlakonystės kunlngus 1870 m. ,, 5c.
Už kų mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knįgntė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkaisnd pat 

krikszlo Lietuvos 
Žlponas bei žiponė „ ,,
Žirgas ir vaikas „ ,,
Vytautas didis Lietuvos kunįgalksztla 
Apie senovės Lietuvos pilis ,,

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis ,, ,,
Vitoliorauda, puikus poeinatas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knįgos
D&nelaic.zio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvyniazkoe giesmės — —
J tikaunos dainos „ ,,
Naujos dainos „ ,,
Blrntės dainos ,, ,,
Tėvynainių giesmės ,, |t
Petro Armino rasztai eilės 
Pagirėnų gobtuvės teatraliszka
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose,

Palangos J uze, linksmi skaitymai ,, 20c.
Kas teisybė tai ne me las puikios apysakėlės 

iaz lietuvių gyvenimo 15c. 
Hietorlje apie gražų Magelonų, dukterį karaliaus 

isz Nea milo ir apie Petrų kareivi 
Pajudįklme vyrai žemų, puiki apysaka 

parasžyta patrljotiszkoje dvasėje pagal 
vengriazkų pono A. isz B. autoriaus 
knįgutės „Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka apė Mzaltabuzlus (jukinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis ,, ,, ,,
Vaikų kningelė „ ,,
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ten ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas daigtas 
Pasakojimas apie vaitų ir jo rasztinjkų 
Senis Makrickas 
Vakaras Tilviko pirktelė
Gyvenimas Stepo Itauilnosio Ir kiti naudingi 

skaitymai. [ketvirta dailu 
„Szlaulėnlszkio Senelio”)

■Moksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos

Knlngadėl iszsimokihimo visaavietlnės kalbos 15c 
Apie buwimu Diewo ,, 
Grieszninkas priverstas metavotts 
Pamokslai apie trusų ,, 
Talmudas ir musų žydai ,, ,
Szkala su kalba „
l’rieszauszris „ ,
Kai]> įgyti pinįgus ir turtų 
Girtybė 5c.
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

kaip labai svietų slogina maskolių valdžia 
Apie Dangų 
Pinai Ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna 
Lietuvos gaepadinė 
Žodynas kun. M. Miežinio 
Naujas elementorius j 1895 m.) apdarytas 

su puikiais paveikslais
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c., dėl perkupezių po 
Kalendoriai ant 1889, 1890 ir ant 1891 m. po

Įvairios dnasiszkos knpjos 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssveuclų 
džioaios nedėlios, 
Tiesos Zodžei, 
Pilioteaarba kelias | maldingų gyvenimų 
Pokilis Szventųjų ,, ,, ,,
iszguldimas metiniu szwenczlu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku ,, ,
Kas yra grtekas? ,, ,,
Nekaltybė ,, ,,
Vartai dangaus ,, ,,
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra ntidai; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
Raktas į dangų ,, „
Didžioji nedėlla ,, ,,
Kaip Sumenijų nuspakajįtl ,,
Vadovas į dangų ,, ,,
Prisigatavojimas ant smerczlo 
Draugija dėl duszių ,, 
Lietuviszkoe iniszios ,, 
Kasdieninės Maldos

N’otos dil partapijono. 
Varpelis [ valcas| 30c. Dėdienė Į polka) 
Sudiev (mazurka) 40c.

Paveikslai |abroza/i]. 
Kražių skerdvnė 50c. Paveikslas Gedimino 30c. 
Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c. 

Visokį Abrozėllal su maldelėmis po 5centus.

5c.
5c.

10c.
10C.

>200.

15c.

10c
10c

Ir (U-
50c.
35c.
50c.
15c.

<F

PATENTS
Promptly secured. Trade-Marku, Co|>yrights 
and Labels registered. Twenty-live years ex* 
perlence. Wo report whether patent can bo 
secured or not, free of charge. Our fee not duo 
until patent Is allowed. 3*2 pit u e Book Free.
H. B, WILLSON CO., ž Horneys at Law, 
Opp. U. B. Put. ofllcv. WASHINGTON, D. O.

Kas nori atsigert gardaus Alaus 
ir kitokių saldžių, karužių ir kiloki ii 
skamų gėrynių, tegu užeina pas tik- 
ri liotH'i ai. Maslauską. 
Jis taipgi laiko didelę krautuvę viso-

,Oc* kiiĮ reikalingų dėl žmogaus dalykų 
K>c ir mėsinyczią su szviužia mėsa ir rie- 
iOr* biomis deszromis, tadgi nepamirszki- 
75c. teatsilankyti: į)O N r. 415, *117 ir 

ill) W. Main str., PlyįlOllljį, Pa,30c.
25c.
15c.
5c

40c, 
40c 

5c
10c

30c.

Sa-XivLixeis
Szaltas alus, skanus gėrymai, <rar- 

dus, cigarai. Smagi vieta dėl Užei
gos. Prasz.au brolius atsilankyti
>as manę.

Jūzas Miliauckas

5c.
10c.
10c.
40c.
10c.
10c.

Lietuvos istorija, nd seniausių gadynių iki 
Gediminui D. 1.. K., paraszyta 1850 m.‘ 
Himaiio Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunama už 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczių 
paras/.ytas Simano Daukanto, gaunamas už l,(X). 
istorija Katalikų Bažnyczios, ,,
Kumpos Istorija su žiamiaplais ,,
Lietiivlazkos Dainos isz visur surinktos 
Pasakojimas Antano Tretininko paraazė 

Žemaiczių Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraazė kun. A. Burbu, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apieka Diewo ,, ,, ,,

Paveikslas!
Nori gražų tautiszką paveikslą, 

nusipirk paveikslą /f UA'/J U
Kiek vienas

1,00.
50 et. 
200c, 
vysk.
25 et.
20 et.

1,00 et.
$1,00.

lietuvis turintis nors kibirksz.tėlę 
tautiszko jausmo, privalo tureli savo 
narnose 
kimo. 
A dresas:

paminklą to krūvinio ataiti- 
Prekė 50 centu.

A. Osso^vski,1
Chicago 111337 Noble str

Prasz.au



