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Naujas patentas.
Nepersenei Amerikoje radosi 

naujas patentas del pagerinimo 
szwiesos gazo. Wartojasi toks 
pat stiklinis kaminėlis,kaip ir ant 
lempos žibinanczios su kerėsimi, 
o wyduryje jo tam t ikrai iszmis- 
Ivtas knatas
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* Berlyne, fabrike Schwarzen 
kopfo apstelewo Bosija 
motiwu ant geležinkelii

L1ETUWISZKAS K0L10NIJAS. 
Arkanso.

Diena 18-ta szio menesio, 
Gruodžio, bus dideles exkursijos 
in Lietuwiszkas Kolionijas Ar
kanso. Jeigu kas isz Chicagos no
rės waziuotie pamatytie tu kolio- 
niju, tegul įvažiuoja 18 Gruodžio 
o kasztuos tiktai puse preke^ 
in ten ir atgal. Norėdami gautie 
exkursijos tikietus, atsiszaukite 
in redakcija “Lie‘' ves.”

Ketina straikuot.
Balti mores. kriaueziai bile die

na laukia prasidedant didelio 
straiko. Reikalauja jie 9 adynu 
dieno." darbo, mokesties no nedė
lios, o ne no “sztukos” ir reika
lauja, idant kožuas darbdawys 
(bosas) sudėtu $500 kaucijos ant 
to, kad jis duoto sawo žodžio 
dalaikys. Wisos unijos lietuwisz- 
kos prižadėjo szelptie lietmvius, 
jtiigu st ra i kas iaztiktu.

/Vėžiui Diewui jau baigiu lei- 
stie dwilikta menesy, bet da ne
reikė nei sirgtie, nei mirtie, arba 
kaip jie sake, iszbegtie. Czionai 
pribuwias esmių vvisiszkai sweikas, 
ko ir geriausiam sawo prieteliui

Diena 2b Lapkriczio, lietuwisz- 
ka draugyste “Szw. Juozupo,’ 
Pittstone, turėjo sawo antrameti- 
ny balių salėje “Arm ory Ha)],’ 
ant kurio susirinko didelio ^ka’t

Dėlto brolei mieli da karta ju
mis primenu, kad jeigu kuris mis- 
lyjate pirktie ir apsigywentie ant 
farmu, tai ilgai nelaukite, ba jau 
po Nauju Metu nepirksitia už ta 
paežiu prekini tu lauku, o turite 
ir ant to atsimytie, kad czionai 
kas dien pribuna swetimtaueziai 
slowakai ir czekai ir wis arti n 
musu apsiperka, o kaip lietuwiai 
teip nerangiai imasi už farmu, tai 
kompanija ilgai nelauks, bet pra
dės jiems pardawinetie laukus ir 
tarpe musu kolioniju, juk del 
kompanijos yra teip geri pinigai 
slowaku kaip ir lietuwiu, kompa
nija tuos laukus turi ant pardawi- 
nio,o ne ant parodos,o jeigu lietu
wiai sau.už pecziaus sėdi, o slo
wakai atwažowia iszsirenka ge- 
resny gabalėly žemes ir už jy pi
nigus moka, tai kam kompanija 
turi lauktie lietuwiu arba paskui 
juos begiotie ir jiėms siulytie? 
Už tai kurie norite pirktie, tai 
nelaukite ant iszranku,už kuriuos 
paskui turėsite moketie brangiau 
negu szendien už geriausias wie- c? cr

stipryn, yra wiltis kad in trumpu 
laika pagryž prie pirmutines swei- 
katos.

Dėlto mieli brolei ir sesers, pra- 
szykim Diewo, idant Jam 
si sugražytie sweikata, 
wisiszkai pasweiks, tai 
wilty jogei cze, pas mus 
kai apsigywens.

* Kynuose pastojo 
szalcziai, kurie labui kenkia japo- 
niszkai kariumeniai, nedaleidžia 
jos toliu in sziaurius.

t paskolinimo 
užrubežio jau 
Berlyno ban- 
reikalingi ant 

eležinkeliu Si

wadas, ukinyko sūnūs, tik nepa
sakysiu koks, tai jisai užweda ta 
pulką latru. Kaip jis liepia, teip 
anie daro. Teip darbuojasi jau 
treti metai. Tam wadui sekasi del 
to, kad ukinykai bijosi jo. Wisi 
nutaria, kad per jy wiskas yra pa
daryta. Tas wadas lando po kar- 
cziamas, kaip koke gywate, su 
pulku bernu; jau isz to pulko 
wienas rankose “sliedowateliaus” 
(tyrinėtojo); jis perpjowe su pei 
liu galwa sawo draugui, — tai 
wienu pesztuku mažiau Parau
siuose.Na, ar nekalti patys uki
nykai? Kam laikyt tokius iszka- 
dadarius?! Lyg nėra geresniu 
darbinyku. Wienas pawaro, kitas 
wel paima; wienas alga sudera, o 
kitas užkelia, tai bernas ta pame
ta, pas ana eina. Per tai iszdv ks-

apsirgo ir gir 
Mary’s Uos 
Taigi dūkta-C* .

D-ras Burke
Hank ii

žioja per wisus didesnius mie 
is tyrinėdamas ar greitai bi 
ilima lietuwius “obrusit”.

naujas lietuwi
Waik aS

* Lenkiszka- laikrasztis “Ju 
trzeuka”,iszeiuanti Cleveland*),O. 
kuris buwo organu lenku tweren 
ežiu “iiezalezne koAriolv”, jai

? C^uito, Ecuador kasdien dre
bėjimas žemes pasiantrina ir daro 
baisingas bledias. Nemažai na
mu sugriowe ir daugybia žmonių 

dratai telegrafu yra 
C V

r žino> ateina labai

* No Kaiwarijos ant Mauruczu 
pro Marjampolia maskolių inži
nieriai pereita wasara nusmaige 
užmanyta geležinkely.

* Paryžiuje waikszezioja pa 
skalas, kad Rosija padarius ko 
kv paslaptinga sukalby su Suwie 
n y tom i s Walsti jomis 
kares Kynu su Japonai

* Pereita nedelia, Streator Ill. 
buwo paszwentinimas naujos rus- 
kos cerkwes. Szwentino ja arki- 
riejus net isz Alaskos, ape kury 
jau buwome pirmiau praneszia. 
Prie tos naujos parapijom prigu
li net 200 maskolių.

liūs lietuwiu ir lietuwaicziu ir wi- 
si bowyjosi kogražiausei. Nebuwo 
jokiu barniu, musztyniu, peszty- 
niu nei pasigėrus)u. Džiaugsmas 
ima žmogų pasižiurėjus, kad 
jau ir musu lietuwiai powalei 
Įiradeda apsiszwieste ir suprastie, 
jogei žmonėse reikia grąžei apsei- 
tie ir pasirodytie protyngais wy- 
rais. Garbe mums už tai, broliai!

Draugas.

’ Ateina telegramai isz Rymo, 
kad sz. Te was pasiuntė gromata 
pas Rosijos eara Mikalojų, pra- 
szydama- susimylejimo ant Kra-

* Pereitoms dienoms buwo ant 
mariu dideles miglos, per ka daug 
guriai win susižeidė. Teipogi da- 

nuskendima dwieju.

Naujas kliubas.
Pittston, 29 Lapkriczio.

Guodotinas Redaktoriau
Teiksytes patalpyt 

laikraszty szia žinutia
Diena 25 szio menesio, lietu

wiai musu miestelio turėjo sawo 
susirinkimą bažnytinėje saloje, ant 
kurio uždėjo “Lietuwiszka Inde
pendent Kliuba.” Isz pirmo 
karto prisirasze daugiau kaip 80 
sąnariu. Kitas susirinkimas bus 
laikytas antra d. Gruodžio (jau 
turėjo būtie R.), ant kurio bus 
rinkta kliubo wyriausybe.

Musu kliubas rupysis, idant 
dirbtie del gero sawo broliu ir i- 
dunt toliau susiwienyjas 
miesteliu lietuwiszkais 
pawieto Luzerues 
tytie ant kokio 
broly lietuwy.

Te gywuoja 
kas Kliubas

isz Anglijos 20 milijonu swam 
szterlingu (200 mil. rubliu), už 
kuria tai suma nori moketie J.Į 
pr. Paskolinimą pinigu del Ro
sijos <*aro ketina aprupytie Rot- 
szildai — žydai, isz Berlyno, Pa
ryžiaus ir Londono, jeigu caras 
apsiims iszklausytie nekurtuos 
reikalawimus žydu po jo waldže 
gv wenaneziu.

* Aut ateitos arbata lures pa- 
braugtie, jeigu Kymfm parsieis 
tiek milijonu Japonam iszmoke- 
tie. Isz kur jie daugiau gali pini- 

imtie, jeigu ne i-z arbatos?

twa ,
<anso.

vienam gabaleo
i koku randasi miestelis Bsui
i. Komitetas aprinko Uja wlea

Įiagerinimas 
szw icsos guzo geriau dabar 
szwieezia kaip elektfika ir Chica- 
goje beweik wisur meta isz namu 
szwiesa elektrikos, o priima gaza 
su naujai iszmislytu knatu. Szwie
sa gazo su naujei 
tu yra mažesne 
trikos, bet daug

Į)hi]o8 ir cze apsigywens.
Nežino kaip dabar tūli “Lietu- 

wos” geradejai sakys ir kuom 
toliau žmones gazdys no ių>sipir- 
kimo farmu,, nes pirmiau gazdi- 
no su drugiais ir karszcziais, o 
kaip wisi karszcziai perejo ir 
drugio isz czionykszcziu nieks nei 
in akis nemate, tai jau nėra ka 
tais paežiais dalykais gazdytie,tu
rės galbūt iszmislytie ka uors 
naujd. Asz pats ajilurejau laisz 
kus notuluasubu sakanezius;“Na, 
na, tegul tik ateis Augusto me- 
liesis, tai tu bėgsi isz. Arkanso, u 
kaip neiszbegsi, tai turėsi mir-

pra^ze, kad nors 
paskambytie pra- 
liriejui. Ant szios 

s Stmkowskis 
pagal kataliku 
skambina tik- 
numirelius ir 

taigi arkirie-

Netrukus musu spaustu weje 
iszeis isz po spaudos didelis LIE
TUWISZKAS SAPNINYKAS, 
kuris bus didžiausias isz wisu ik 
szioliai buwusiu Sapninyku ir 
iszguldys kožna wiena sapna.

Kas užsimokės už “Lietuva” 
isz wirszaus už ateinanty meta 
du dolierius, tasai gaus ta Sapnu 
knygeliu dowanu. Red. kad skaitlius lietuwiu kolonijose 

“Lietuwos” kasdien powalei didi
nasi. Szia nedelia pribus isz Eu
ropos Mateuszo Giedrikio wisa 
familija ir pora swetimu waikinu, 
teipogi ir no kito ukinyko isz 
Europos girdetie, kad jau pasi
rengiąs yra atwažiuotie in musu 
kolionijas; gawau laiszka no sa
wo szwogerio A. Linausko, isz 
Philadelphijos, praneszanty, jo
gei netrukus pribus pas mus ant 
gyweninio; .Juozas VV’asiliauskas 
gawo žinia no sawo brolio, jogei 
bile diena atwažiuos isz Philadel-

j pa." niu." žmones buwo didelei 
i udžiugia kada pirma dienu Lap- 
kriezio, ♦> adyna iszryto, iszgirdo 
szwilpima wisuose brokeriuose, 
duodanti žmonėms žinia, kad no 
tos dienos wisos mainos pradės 
dirbtie kasdien pilna laika.Bet tas 
džiaugsmas neilgai twere. Sztai 
1 d. Gruodžio atsibudia žmones 
isz miego laukia,kada pradės bro
keriai szauktie in darba, Įierejo 
geras laikas ir brokeriai wis tyli. 
Žmones nesulaukdami, eina prie 
brokeriu, atranda wiska tikeisto- 
wint; eina prie “boso” ir klausia, 
kada pradės dirbtie, o tas jiems 
atsako: pradės dirbtie utarnyke 
4. d. Groudžio ir no tos dienos 
dirbs tiktai 3 dienas ant nedėlios 
ir tai ne isztisa diena, bet tiktai 
po i dienos.

Mt. Carmel, Pa. 3 d.Gruodžio. 
Diena 28 ir 29 Lapkriczio turėjo
me lietuwiszka balių, kuris atne- 
sze nemaža nauda del lietuwisz- 
kos parapijos, nes per abi tais 
dienas buwo sweeziu pilnutėlė 
rale ir wisi kogražiausei bowyjo
si, teipogi nei wienas ne iszejo 
nepaliktas nors keletą centu del 
labo parapijos. Geriausei tame 
atsižymėjo p. Petras Baronas ir 
p. A. Kazelis.Teipogi nepadywyja- 
me tiems biznieriams, kurie nega
lėjo pributie ant musu bąli 
priežasties atsilankymo į>u 
sweeziu, nes ta diena buw

ap wai ksz i oj i m as, tokiu 
ėjo newiena lenkiszki 

swecziai užlaikytie ir no lietu- 
wiszko baliaus. Wienok padywija
me tiems, kurie uepribuwo per 
sawo tinginy ir neranguma prie 
lietuwiu. Užtai geda jiemis; atsi- 
mykite, brolei, kad ir jus patys 
gywenate isz lietuwiu ir džiaugė
tės kaip pas jus atsilankia palieka 
koky centą, užtai nereikia ir pa
tiems no lietuwiu būtie atszalu- 
siems. Jums gero welyjantis.

PaKAI’IJONAS.

paproczius warpai 
tai ant maldos, už 
gaisrui pasidarius, 
jui wisai neiszpultu warpuotie 
Marjampoles obrusilciius buk bai 
sei užsirustinias už tai ant pro 
iiaSzcziatTs^

“Lietuwa”, 3 Lapkriczio. 
Mielas “Lietuvos” Rėdytojau!

Sulaukiąs sziokia tokia swar- 
besnia žinutia, skubinuosi jumis 
danesztie ir su wisais “Lietuvos” 
skaitytojais pasidalyt ie.

Galbūt newienas pamenate, 
kaip musu prieszai arba ardytojai 
musu Lietuwiszkos Kolionijos -— 
“Lietuvos”,reke wisa gerkliagaz- 
dydami žmonis, idant newažiuotu 
in Arkansa, ba sako,ten yra ligo
ta szalis, ten žmonis drugiai kre- 
ežia, ten serga, mirszta ir 1.1. Ta
sai pats teisingiausias Baczkaus- 
kas, iszduotojas “Saules”, iszder- 
ge wisaip užmanytojy sziu Kolio
niju p. Olszewski ir gazdino žmo
nis, idant farmu sau niekur ne
pirktu, o tiktai skaitytu “Šauliu” 
ir “Tūkstanty Naktų Wiena”, tai 
bus sweiki, gywi ir turtingi. — 
Tuom tarjiu, powalei pradeda pa- 
sirodytie, jogei nėra teip labai 
baisu, kaip tie musu didiejie phi- 
lozopai (?) nurodo.

Galbūt brangus skaitytojai pa
menate kaip nesenei buwo “Lie
tuvoje” praneszta, kad guodoti- 
nus kun. J. Balvewiczius i."7 
Spring Valley, III.
Įėjo ligonbutyje St

Baniusiu bernai
Parausiai, (Pažėrų v 

Wilkawiszkio paw., 
gub.). Pritwino in 
bernu isz wisu krasztu 
o daugiausei isz Pilwiszkiu puses 
— wisokiu iszdykeliu 
kad terp sawes pesza.->i 
nykams iszkadas daro 
Parausiu Pijusza Kiga 
durnakty, nuszowe szuny ir suri- 
szia inmete in szuliny. Negana 
to, kita nakty ateja su rewolwe- 
riais, eme szaudytie po kiemą; 
tai iszejo Kigas praszytie, idant 
paliautu; szowe du sykiu in Kiga, 
bet nepatacke. Kita nakty užde
gė awižas pradalgėse prieszais 
rikius; mat, pridegs prie rikiu, ir 
rikes sudegs. Kigas pagasdytas 
atsargiai miega: pradėjo szunes 
lotie, iszbego, žiuri, dega pamaži, 
mislijo, kad skarbas dega, bet 
pribėga, žiury, kad jo avvižos de
ga .. . Szokias užgesino. 'Toliau 
Juozo Stark wivzios sudegino. 
Kudžmos nurowe wisa daržowia, 
wikius numynė,>u žemia "Umaisze, 
miežius žaliu- n upjowe. O Kudž- 
mienes werkimas! Sako: ,, ka da
rysim žiemos sulaukia ka walgy- 
sim su mažais 
Mat žmogus 
žemes teturi. Juozo Balsio žug- 
rias in szaltiny insuko, ka tas 
žmogus wisa diena turėjo darbo, 
iki iszeme. °

Pas Kiga buwo sweeziu; wie- 
szejosi iki widurnukezio. Pajuto 
bernai, katruo keliu gryž sweczei 
no Kigo, suwcže isz kaimo įveži
mus ir skersai kelia sustatė dau
giau per 10 wežiniu. Bet szitie 
gryždami paskui wiens kita, tik 
pirmutinis sužeidė arkliui koja, 
kiti apsižiūrėjo.

Perietus metus to paties Kigos 
isz kluono pawoge szeszis kar
džius semenu; da kaip: Waicziu- 
ko buwo isz wakaro likusios bul- 
wes maiszuose, bulwias rado isz 
maiszu iszwerstas, o maiszai pa
imti sėmenis. Tai wis tu paežiu 
darbas. Yra Parausiuose wienas

Marjampoleje, Lapriezio mene
sy atsilankė Warszawos arkirie- 
jus. Wietinis pawieto wirsziny- 
kas (naczelnykas) p. Goliachows- 
kis buwo geiste geidiu-, idant 
Marjampoles probaszczins iszkil- 
mingai pasitiktu ta “szwentajy”. 
Bet kunigas Senkowskis atsisakė 
no tokios garbes. Ant galo p. 
Gqliachowskis 
warpais lieptu 
įvažiuojant ai 
propozijos kunigą 
buk atsakius, kad

rai to ligonbuczi( O
D-ras Mengle, D-ras
Dr-ka Glendenen pripažino g. kn. j 
Baleewlcziui, jogei jisai gali pas- j 
weiktie tiktai sziltame klimate, i 
Kn.Balcawiczius (lakiausias rodos j 
minėtu daktaru ir su pagelba sa
wo sesers Dr-kos Marijonos Bal- 
cewicziutes pribuwo in Arkansa, 
in musu “Lietuwiszkas Kolioni
jas” dienoje 29 Lapkriczio. Atwa- 
žewo wisai sergantis ir tik su pa
gelba dwieju wyru buwo inwestas 
in kambary, nes teip buwo nusil- 
pias, kad pats wienas paeit nega
lėjo. O dabar, ant sweiko oro, 
diena po dienai musu guodotinas 
kn. J. R. kasdien ^inn ®woikin ir

Skolos Rossi jos,
Lmidine v. uikrzczioja gandas, 

kad Rosija, ape Kalėdas, ketina 
wela užtrauktie sau ant sprando 
nauja skola. Nori pasiskolytie

Wilniuje, d. 9-ta praeitu me
nesio tapo iszkilmingai upwaik- 
szcziota atidarymas naujai įstaty
to geležinio tylto ant upes Wili- 
jos, kurio įstatymas kasztawo 
200,000 rubliu. Tyltasyr.i iszsta- 
tytas pagal projektą inžinieriaus 
Bielewskio, wirszu tilto dabina 
herbai Wilniau-, szalimi kuriu 
stowi atsakanti paraszai.

Isz netycziu papjowe sa
wo dranga.

Przemisliųie, arti Krokąwos, 
laike perstatymo teatraliszkos 
žaisles, papjowe isz netycziu ak
torius aktorių — lenkas lenką. 
Zaisleje, kuria grajyjo, aktorius 
turėjo nuwertie su durtuwu kita 
aktorių Czynsky, o kad prisiarty- 
damas su durtuwu prie Czynskio 
paklupo ir puldamas pataikė jam 
su durtuwu in krutinia, kury pas
kerdė ant wietos. Zalcwsky a- 
resztawojo, bet paskui paleido, 
nes datyre jogei lai atsitiko isz 
netveziu.

Maisztin y kai Korėjoj.
Ateina telegramai isz Japoni

jos, kad ant Koreos pakilo nauji 
maisztinykai weisles Monghak 
prieszai sawo karalių ir kariumenia 
Joponijos. Arti Kong Ju ape du 
tukstaneziai tokiu maisztinyku 
užpuolė ant mažo būrelio japo- 
niszkos kariumenes ir norėjo ja 
iszpjautie, bet Japonai atsispyrė 
stiprei ir iszpjowe maisztinikus. 
Keli szinitai maisztinyku krito 

pjowyneje ir du smarkiausi 
wadai teipgi tenai smerty ga-

i ketina numestie ak- 
amerikoniszko aliejaus 

isz bowelnos seklu, nes 
atranda jy sau labai reika- 

Jeigu tai 
stosis, tai amerikonai, kurie prie- 
kiauju sėklomis bowelnos ir alie
jumi isz ju iszdirbtu, padarys ge
ra biznv.

Preke apgarsinimu:
2 coliai, 1 kolumna,per meta..........S12.W
~ ~ h pasta meta...7.00

- - .. ciwerty meta.4.00
................. ~....... .. menesy........... 2.00 
.........................  ~ wiena .syky. 1.00
2 coliai, 2 kolumnos, per meta........ (20.00
~ .. .. .. .. pusią metu.,12.00
  w czwerty metu.7.00 
  ~.............menesy..........4.00 
.. ~ .................... wienasyky.. .2 00
3 coliai. 2 kolamnoa, per meta........ (30 00
.. ................... .. pusią metu.. 16.00
.. .. - .. .. czwerty metu 7.00
.......................... .. menesy..........5 00 
......................... .. wiena’syky...3.00

UA metiny apgarsinimu, puse pinigu 
turi liūtie užmokėta isz wirszaus, o kl- 

< ta puse po 6 menesiu. 
1 Už wisus kitus apgarsinimus.paduotas I 

ant trumpesnio laiko kaip ant metu.turi > 
būtie užmokėti wisi plnnrai isz wirszaus. I 

rWWWWWT WWTWWVW •

Kare Kynu su Japonais.
Japonai Kynus baigia smaugtie 

kaip žiurkias. Kynai norėtu gery- 
tis su Japonais, bet atwyrai ue- 
drysta praszytie ju, tiktai paty- 
koms meldžia, idant Japonai su 
jais gerytusi ir paliautu karia- 
wiu. Japonai reikalauja no Ky
nu 400 milijonu dolieriu kasztu 
ir teipgi reikalauja, idant Kynai 
urediszkai praszytu j u susimyle
jimo, kad .Japonams butu garbe 
no svvieto, jogei ne jie praszesi, 
tiktai Kynai. Kitau), sako, .Ja
ponai ginklo sawo nenuleis pakol 
ne lieka nei wieno Kyno gywo.

Yra menama kad Kynai bus 
priwersti Japonus užgerytie ir 
užmoketie jiems reikalaujama su
ma, o isz kur pinigus imtie, tai 
turės pakeltie prekia ant arba
tos, kuria Kynai in wisa swieta 
parduoda.

: Rates of advertising:
< - ------- .
( 2 inches, 1 column, one year.......... (12.00
‘ >■ „ half year............7.00
< >» »• .. .. 3 months.......4.00

>• ». n ,» 1 month........... .2.00
I >» »> •» >, one Insertment. .1.00
• -inches. 2columns.one year........... (20.00
(.......................... half year............12.00
' •• •• •• 3 months......... 7.00
I.......................... 1 month........... 4 00
' ■ • . <•_ ~ one insertment...2.00I 3 Inches. 2 columns, one year..........(30.00
' ” ................... half year........... (16.00
'........................... 3 months.........9.00
1.......................... 1 month...........6 00
j.......................... one insertment....3.00 •
< Payments for one year advertisement, * 
( half cash, balance after6 months.
, Paymments for all advertisements less 
I than 1 year must be paid in advance. ,
• "WWW* VW VWV wv
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kožnos wardos, o paskui papra- 
szys idant tie delegatai sudėtu 
ant stalo raszytus paliudyjimus 
no sawo kliubo. Sudetus paliu
dysimus sekretorius turės garsiai 
perskaitytie. Paskui prezidentas 
papraszys delegatus, idant kiek 
wienas sudėtu sawo anierikonisz- 
kas popieras ant stalo, o sekreto 
rius perskaitys jais garsei ko kem e 
korte, kokioje dienoj ir kokiuose 
metuose yra iszimtos; kožnas isz 
delegatu norintis sawomis akimis 
matytie keno popieras, turės wa- 
lia jais apžiuretie. Po tam wis- 
kam, prasidės rinkimas wirsziny- 
ku ant busenezio susiwienyjimo. 
Pirmiausei bus nominacija ant 
prezidento, ne per balsus, bet 
per kortialias, katrie tris delega
tai gaus daugiaašei balsu, tie yra 
naminawoti. Tada renkasi tik isz 
tu trijų numina wot u, teippat 
per kortialias, o kuris isz ju dau
giaašei balsu gaus, tasai yra 
iszrinktu. Jaigu wisi trys gautu

Pinigai turi būti siunsti per Money Order arba 
Reoistrawotoje Oromatoj ant ranku

A. OLSZEWSKIO,
954 33rd St., Chicago, Ill.

Isz Chicago s.
—o--

In Lietuwiszkns Kliubus
Chicagos-

Nedelioje, 9ta Gruodžio, 1 a-

lygei. balsu, tada bus priimtas 
da wienas delegatas wirszaus isz 
didžiausio kliubo ir tada da sy
ky bus raszytos korteles, o kuris 
isz ju gaus wiena balsa wirszaus 
tas yra iszrinktu. Jeigu isz nami
nawotu trijų kandidatu wiens gau
tu balsu mažiau,o kiti du daugiau, 
bet abudu lygiai, tada da syky 
bus raszytos korteles, bet jau 
tik ant tu dwieju, o kuris gaus

dyna po pietų, saloje L. Ažuko 
3301 Auburn avė., bus susirinki
mas delegatu isz wisu lietuwisz- 
ku kliubu Chicagos, ant užmez- 
gimo palitikiszkos wienybes tarp 
lietuwiu Chicagos. Isz kožno 
kliubo turės būtie nedaugiau ir 
nemažiau kaip po 3 delegatus,tie 
delegatai turės sudėtie ant stalo 
paliudyjima no sawo kliubo, jo- 
gei juos kliubas paskyrė ant de
legatu; paliudyjime turi būtie 
pasiraszia nors 10 sąnariu ir wi- 
sa wyriausybe to kliubo, idant 
žmones matytu, kad tas susiwie- 
nyjimas yra daromas per wisus, 
o ne per du arba tris sąnarius 
kliubo. Toipogi delegatai, kurie 
pribus nedelioje, naetbutinai tu
rės sudėtie wisi sawo ameriko 
niszkas popieras ant stalo, idant 
galėtu wisi matytie, kad jis yra 
ukesu szios žemes, ko neatbūti
nai tiesa Suwienytu Walstiju 
reikalauja.

In prezidentus wisu lietu wisz- 
ku kliubu, jau pereita nedelia 
yra iszsiuntinetos korespondenci
jos su apreiszkimu ape szy atei- 
nanty susirinkimą ir su užpra- 
szymu iszriuktie isz sawo kliubo 
po 3 delegatus ir prisiusite juos 
ant minėto susirinkimo. Jeigu 
dabar jie ne pribus, tai jau bus 
aiszkiai matoma, kad tie žmones 
wienybes nenori ir daugiau ju 
szauktie nereikalaujame.

Tiktai tiek jumis, broliai pri- 
mysiu: Ateinanty pawasary ar
tinas rinkimas naujo majoro mie
sto Chicagos, o jeigu pereis ant 
majoro republikonas, tai wisi de
mokratai no sawo urėdu eis szalin, 
o užims juos republikonai, tokiu 
bud u darosi mieste in keliolika 
tukstaneziu permainos. Jeigu ta
da lietuwiai bus wienybeje, tai 
teks ir del j u nors kokios tris 
geros wietos, o jeigu bus pakri
kta ii’ bėgios wienas kitam už a- 
kiu, kaip ik sziolei jau dare, tai 
tiek gaus kiek dabar gawo....

Dėlto wisi lietuwiai pasimisly- 
kit sau, ar butu jumis geriau tu- 
retie sawo susiwienyjima ir nau
dotis isz politikos potiems per 
sawes, ar geriau priguletie prie 
prie žydu ir jiems in skwerna' in- 
sikibus eitie ten, kur jie weda; 
apsimislykit ir darykit teip, kaip 
jumis patiems geriau iszrodo.

Ateinantis mitingas turės būtie 
wedamas teip:

Kada jau wisi delegatai bus su- 
sirinkia, tada didžiuma balsu per
statys wiena isz tarpo sewes ant 
wedimo tos dienos mitingo, kai
po prezidentą, o kita kaipo 
sekretorių. Perstatytas prezi
dentas, atidarius mitinga, persta- 
tatys reikalu ant ko susirinkome, 
^szszauks delegatus paeilium isz

daugiau tas yra iszrinktu. Jeigu 
ir antru sykiu abudu lygiai bal
su gautu, tada teipgi prisiima isz 
didžiausio kliubo wienas delega
tas wirszaus ir balsuojasi per 
kortelius isznaujo ant tu paežiu 
dwieju kandidatu, ir kuris tada 
gauna balsa wirszaus lieka 
iszrinktu ant prezidento.

Kaip prezidentą, teip lygiai 
wice-prezidenta, sekretorių ir 
wisu wyriausybia turės rinktie at
skyriam per kortelius. Iszrinktu 
wyriausybe užims sawo wieta ir 
warys tolyn mitinga, apswersty- 
dama paduotus iimeszimus ir pa
ti paduodama naujus ineszimus 
ir nuspręsdama kaip ir isz kurio 
galo pradetie palitikiszka darbu, 
kas link ateinaneziu pawasario 
“elekciju”, del naudos musu su
siwienyjimo.

Užtai wisi lietuwiszkiejie kliu- 
bai pamykite, jogei prisiartina 
musu susirinkimas labai dideles 
swarbos ir galbūt swarbiausias ko
ky kada turėjome ir turetie gali
me, dėlto ant delegatu paskirkite 
geriausius žmonis, isz kuriu turės 
būtie iszrinkti wadowai del 
lietuwiu wiso miesto Chicagos.O
Teipogi tie delegatai tegul pa
mena ant augszcziau paduotu 
reikalawimu paraszu, o jeigu da 
wiska,neturi tai turi surasza sawo 
sąnariu, ir delegatai wisi trys su- 
batwakaryje gali pereit per 10 
sąnariu ir surinktie ju paraszus, 
idant butu ant ko atsiremtie.

Neturėdami 10 sanar.sawo kliu- 
be apart tu 3 delegatu,kliubas ne
gali wadytis kliubu ir ju delegatai 
priimti būtie negali. Tie paraszai, 
kuriuos delegatai perstatys no sa
wo kliubo, turės būtie intraukti 
in knyga susiwienyjimo kaipo jo 
pamatas, ant kurio tas susiwieny- 
jimas susitwere, ir teipgi turės 
būtie wisi apgarsyti laikraszcziuo- 
se ne tik lietuwiszkuose, bet ir 
angliszkuose, kokiu būdu ir ant 
kokio pamato “Lietuwiu Palifi- 
kiszkas Susiwienyjimas” yra su- 
twertas.

A. Olszewskis. 
Tuomtarpinis prez. “Sus. Liet.

Republ. W. III.”
Iii Kliubą Gtos Wardos.

Wisi sanariai Kliubo 6tos War
dos yra užpraszomi susirinktie 
in salia L. Ažuko szendien, su- 
butos wakare, ant adynos 8tos, 
ant mitingo. Yra labai swarbus 
dalykas, turime paskyrtie isz sa
wo kliubo tris kaipo delegatus 
ant ryt dienos, tai yra ant ne
dėlios, kur bus susirinkia dele
gatai isz wisu lietuwiszku kliubu 
ant užmezgimo wienybes tarp 
Chicagos lietuwiu.

Užpraszo A. Olszewskis prez.

In asztuntus metus jo pati 
atgijo isz numirusiu.
Priesz daugel metu, nes tai 

dėjosi 1860 m. nekokis .Jonas A. 
Hartsig apsiwede (apsiženyjo) 
su pana Persis Annie Spinning 
miestelyje Warren, pawiete Ma
comb Co., 111., potam persi nesze 
in Detroit, Mich., kur uždeja 
geležiny kroma dare szioky toky 
bizny ir dasigyweno keturin su
nn ir dwieju dukteru.

Metuose 1884 pati Hartsigo ap
sirgo ant sumaiszymo proto, per 
ku turėjo atiduotie ja in namus 
beproeziu in miestely Pontiac. 
Būdama tuose namuose pradėjo 
pasweiktie ir jau kartas no karto 
buwo jei pawelyta atlankytie sa
wo namus Detroite ir tonai po 
keletą dienu ir po daugiau prase- 
detie. Wienok wis da kartas no 
karto turedawo gryžtie in namus 
beproeziu, nes da wisiszkai nebu- 
wo iszgydyta.

Wiena diena, 1886 m. kada 
Hartsigiene bowyjosi kelias die
nas namiejie pas sawo familija, 
pawalgius pusryczius kaip iszejo 
isz namu, tai daugiau jau nesu- 
gryžo. Wyras ir waikai kiek ne- 
prisijieszkojo, niekur jos nerado. 
Tose dienose kada ji prapuolė, 
trukys geležinkelio Detroit, 
G.Haven& Milwaukee suwažinejo 
nekokia boba. In kelias dienas 
dasigirdo Hartsigas ape suvaži
nėta, pamislyjo kad tai galėjo 
būtie jo pati, o kad iszklausine- 
jo tu, kurie ja palaidojo ir apsa
kė kokios jos buwo drapanos, 
weidas, plaukai ir kad turėjo pa
dirbtus dantis, isz to wise apsa
kymo Hartsigas persitikrino, kad 
tai tikrai jo pati yra suwazineta 
ir pagal apsakymu liudinyku sū
dąs jos smerty užtwirtino. Wai
kai pasidalino josios palaikais.

In metus laiko po jos smerti, 
sūnūs jos E. A. Hartsig, persi
kėle in Chicaga, o nekiek weliau 
pribuwo in Chicaga ir kiti jo 3 
broliai ir abi seserys. Tewas ju, 
likias Detroite, metuose 1889 we- 
de antra paezia ir teipgi pribu
wo in Chicaga.

Tuom tarpu, Hartsigo pirmuti
nių paezia trukys nesuwazinejo, 
bet kaip ji iszejo in laukus už 
miesto Detroito, apkwaito ir ne
žinojo kur gryžtie in namus. 
Atradėja bekwailinejanezia palic- 
monas, o kad ji nemokėjo paduo- 
tie sawo wardo, a nei prawardes, 
a nei isz kur ji paeina, palicija 
nuweže ja in namus beproeziu 
net in miestely Benton Harbor. 
Tenai pabuwus nekoky laika pa- 
sweiko, bet wiska užmirszo ir 
nežinojo nei kaip ji wadinasi. 
Jei rodėsi, kad wadina
si Ona Hartmann, in wieta, k a 
reikėjo pasakytie Ona Hartsig.

Pasweikus, da wisa meta pasi
liko tuose namuose beproeziu už 
tarnaitia prie ligoniu, o potam 
ėjo tarnautie prie ligoniu in ligon- 
buezius arba ir in priwatiszkus na
mus ir susidėjo gerokai pinigu, 
pribuwo in Chicaga ir Evanstone 
pirkosi sau lauka.

Szioms dienoms praskaite ji 
laikraszcziuose, kad randasi are- 
sztawotu E. A. Hartsigas už ap- 
gawima kokios ten kompanijos. 
Dasiskaitymas tokios prawardes 
sugražino jei sziek tiek atminty. 
Nuėjo ji in suda iszbeluotio are- 
sztawotajy, o kad pasimatė wio 
nas su kitu, pažino sunu’s sawo 
motina,o motina sawo sunu.Potam 
dawc žinia kitiems jos waikams ir 
jos paežiam, seniui Hartsigui. O 
dywai ant swietol motcriszke, 
kuria per asztuonis metus laike 
už numirusia, szendien gywa 
yra! 1

Kas dabar stosis su antraja pa
ezia Hartsigo, kuri jau susilau
kė mergaieziukes ir kurios szliu- 
bas neyra tikras, tai uežine.

Dabartės nabasznyke Hartsi
giene iszwažewo pas sawo moti
na, kuri da gywa yra, o paskui 
ketina wažiuotie in Detroitą ir 
tenai apžiuretie sawo turtus, ku
rie nekąipo po jos smerti tapo 
iszdalyti ir nori gryžtie prie wy-

ro. Antroji pati Hartsigo apsigy- 
weno sau atskyrai ir laukia ant 
ko tas wisas dalykas pasibaigs. 
Waikai pirmutines Hartsigienes 
rodyja sawo motinai, idant ji im
tu persiskyrimą su sawo wyru ir • 
pawelytu antrajai su juom gywen- Į 
tie. bet szi a nei girdėt to nenori. 
Senis Hartsigas nežino ka dary- 
tie ir bijo, kad pats dabar isz 
Įiroto neiszeitu.

Yra tai nawatna naujiena, ko
kia da gal pirmu kartu ant swie- 
te taikosi.

Amerikoniszkas biznis.
Nekokis J. Ross-Landers isz 

Chicagos, wyras 30 metu, prikal
bino wiena boba, 70 metu, May 
Shocklett, teipgi isz Cpicago, 
idant wažiuotu su juom in Phila
delphia ir tenai teiktųsi už jo 
iszteketie. Bobelka buwo turtin
ga, nes turėjo ant Michigan avė., 
Chicagoje, sawo namus, wertes 
ant keliu szinitu tukstaneziu do- 
lieriu, o tasai Landers buwo 
grynas kaip bizūnas, ale insimy- 
lejus jauname jaunikyje, apleido 
sawo namus, iszwazewo su juom 
in Philadelphia ir tenai eme jiedu 
szliuba.Po weselei apraszc jaunam 
wyrui wisa sawo turtą, bet ne
trukus apsirgo ir numirė. Dasiži- 
nojo ape tai gimines tos bobos, 
apskundė Landersa ir kitus du jo 
prietelius už iszwiliojima jos tur
tu. Pakol prowa prisiartino, da 
pirma to, susigerino gražumu 
ant tokiu iszlygu: Landersas ga
wo no giminiu minėtos bobos 
$20.000 ir sugražino jiems tuos 
apraszus. Szie gawia in rankas 
apraszus, skunda atszauke. Ar 
tai ne “fine business”? wyras 
30 metu paėmė boba 70 metu, 
nutojojo ja ir už lai gawo 
$20.000!

Paaiszkiniiiiiis.
Chicagoje užsidėjo kli ubas 

szokiku, in kury instojantis sąna
rys moka $l.oo ir szokiu moki
na lietuwiszkns profesorius. Isz 
pradžių buwome praszyti, idant 
kelis sykius apgarsytie, per lai- 
kraszty, kad norinti mokytis 
szoktie susirinktu. Apgarsinus 
syky, kita, susirinko tiek daug 
sąnariu, kad jau daugiau jokiu ba
du nebuwo galima priimtie ir ku
rie weliau pribuwo turėjo gryž
tie atgal, nes jau wietos nebuwo. 
Taigi pora waikinu pribuwusiu 
isz Melrose, III., kad buwo pri- 
wersti gryžtie tuszczioms namo, 
didini perpyko ant prafesoriaus, 
sako, “kam garsina kad atėjusiu 
nepriima”. Dėlto norime paaisz- 
kytie, kad tame dalyke nėra kal
te profesoriaus, nes niekas nega
lėjo žinotie, kad tiek daug ant 
karto susirinks, o juk kliubas ne
gali daugiau sąnariu priimtie, 
kaip tik tiek, ant kiek wieta yra. 
Už tai teiksitės ta piktumą už- 
mirsztic ir atleistie.

Isz Draugystes “Sz. Kazi
miero”.

Pereita nedelia draugyste 
“Sz. Kazimiero” laike sawo 
prieszmetiny susirinkimu, ant 
kurio buwo rinkta wyriausybe 
ant ateinaneziu metu: Preziden
tu Kaz. Aridriuszis ant 3-cziu m.; 
wice-prezidentu Wai tiekus Pubi- 
lewiczius ant 4 tu m.; sekr. pr. 
Jul. Ostrauskas ant 2-tru m.; 
sekr. fin. Mikolas Kanapeckas ant 
1-mu m.; kasierius L. Ažukas 
ant 2-tru m.; gaspadoriais kasos: 
Franeiszkus Bagdžiunas ant 2-tru 
m., Kaz. Saluczka ir Simonas Ži
linskas ant 1-mu m.; marszalka I 
J. Stirbis ant 1-mu m.; marszalka 
II J. Szpokewiezius ant 2-tru m. ; 
prie bažnytines karūnos Mikolas 
Walancziunas ant l-mu m. ir 
Petras Kazlauskas ant 2-tru m.; 
prie szniuru tos karimos: Mateu- 
szas Skrickas, Jurgis Sereika, 
Antanas Žukus ir Kaz. Szworona- 
wiezius, wisi keturi ant 2-tru m.; 
prie amerikoniszkos karūnos Fran- 
ciszkus Zambacewiczius ant 2-tru 
m. — Wisos gromatos ir kores
pondencijos in Draug. “Sz. Kazi
miero”, turi būtie siųstos ant ad
reso sekretoriaus prot.:

J. Ostrauskas,886 B. 32nd st.
J. Ostrauskas, sekr.

Wietiues žinios.
Užsimokėkit už “LIETUVA”

— Žmones szneka, buk Chica
goje pradėjo nekiek geriau dirb- 
tie. Gal but mažai ka.

— Pereita sereda pribuwo isz 
Lietuwos in Chicaofa pas sawo 
wyru wargamistros motere su 
kūdikiu 3cziu metu.

— Kas nori wažiuotie in Lie- 
tuwa, szia nedelia gali gautie 
labai pigiai szifkortia redysteje 
“Liet uvos’’.

— Nepamirszkite, kad szen
dien subatos wakare, pas L. 
Ažuka bus mitingas “Kliubo 6tos 
Wardo-'”. Pribukite wisi ant 8tos 
adynos.

Įtapo nustwerti per palicmona ant 
Halsted st . ir 47-tos ui. ir nžda- 

Irvti in “police station”.
j — Nedelioje 9 d. Gruodžio, 

12 adyna widurdienio, bažnytinė
je saloje Dr-te “Sz. Jono Krik.” 
laikys sawo pusmetiny susirinki
mą, ant kurio užpraszo wisus 
sąnarius tos Draugystes pributie, 
o kas ne pribus, papuls po kora 

p5()e. Kaz. Pocius sekr.
i . - - -

Isz lietu wiszku dirwu

— Kražių Abroza galite dabar 
gautie pirkt ir redysteje “Lietu
vos” už 50c.su parsiuntimu 60c.

— Treczia nedelia adwentu 
Chicagos lietuwiszkoje parapijo
je bus iszkilmingai apwaiksz- 
cziota 40 adynine diewmaldyste.

—.Lenkiszkas laikrasztis “Bo
čiau”, kuris sulygsziol iszeidinejo 
kas dwi nedėlios, po Nauju Me
tu iszcidines kas nedelia.

— No pereito panedelio mieste 
Chicagos užėmė sawo ofisus wisi 
republikonai, kerie pereita rude
ny lapo ant urednyku iszrinkti, o 
demokratai turėjo eit szalin.

— Ant ateiuanezio susirinkimo 
delegatu lietuwiszku kliubu, už
dėjime palitikiszko susiwienyji
mo, Kliubas lOtos Wardos iszrin- 
ko sziuos delegatus: Aleksan
dra Roką, Kazimiera Kunca ir 
Stanislowa Jowaisza. Labai ge
rai, kad apsigarsina.

— Jeigu nori turetie sawo na
muose gražu t.autiszka abroza, 
tai pirk Abroza “Kražių Skerdy
nes” dabar naujei iszduota. Preke 
oOc.pas A. Ossowski, 276 W. Di
vision st.,Chicago, Ill. (3-2)

— Juodieje raupai pradeda 
wela Chicagoje platytis. Perei
toms dienoms nuvveže in ligonbu- 
ty wiena lenką isz po nr. 156 
Cleaver str. apsirgusya.nl juodų
jų raupu.

— Demokratai jauezia, kad ir 
ateinanezios “elekcijos” gali jiems 
teip nusisektie, kaip pereito ru
denio, tai bėgioja ir prikalbinėja 
“peoples” partija, idant ta su jeis 
susiwienytu, per ka turėtu dides
niu pajiega. — Wienok yra klau
symas ar “peoples” partija uores 
su demokratais wienytis?. . . .

— Stanislowas Žukauskas ir 
Petras Zacharewiczius uždėjo 
LIETU WISZKA SKALBYNIA 
(Laundry),po nr. 802 S. Ashland 
avė. Skalbia ir iszprosawoja mar- 
szkinius kogeriausei ir greitai, 
paima patys isz namu marszkinius 
ir iszskalbia, patys in namus kož- 
nam atwcža. Wisiem lictuwiams 
rod y j am e duoti e in s kai a wi m a 
pas sawo žmonis—lictuwius.

— Pereita utarnyka, ape piet, 
ant geležinkelio Northwestern, 
arti Elston avė. perwažewo tru
kys wiena žmogų ant smert. Jo 
keszianiuose nieko tokio nerado, 
kas butu galėjas parodytic jo 
prawatdia. Wakare ant to paties 
geležinkelio atrado kita perwa- 
žiuota žmogų. Pagal jo apreda- 
la yra menama, kad buwo lai 
koks walkata. Jau newienas tru
kys turėjo per jy penvažiuotie, 
nes wisas buwo supleszytas ant 
szmot u.

— Pereita scredos nakty, 11 
adyna, ant olektriszko streetka- 
rio ulyczios 47-tos užsėdo du sa
la weisziai. Kada konduktorius 
paprasze ju užmoketie “fare” 
jie dawc jam tikietus, kurie buwo 
ne no to karo. Konduktorius pa
sakė, jogei tie tikintai nėra geri, 
turite užsimoketie po 5c. arba ei
tie laukan isz karo. Ant to žo
džio,wienas salaweiczis iszsitrauke 
peily ir insmeige ‘konduktoriui in 
deszinia pusią kaklo. Abudu sa- 
laweiszei iszbego, bet netrukus

apbaszykas

■■ !■
(Ik iszdawimo Nerio.)

ffilniaif miestas guli aplink

denyje, kurs isz trijų pusiu kal- 
aimndfls. tiktai no sziau-

b mylia ilga ir pinti traukėsi

t Kl. Ant. Kaupas, antSzwen 
tęs Kalėdų, ketina iszwažiuotie isz 
Detroito, Mich, in Plymouth, Pa.

j Baltimoreje “Unija Lietu- 
wiszku Kriaucziu” atsiskyrė no
lenkiszkos unijos “Rycierze Pra- 
cy”, o prisijungė prie unijos “Fe
deration of Labor”. Nauju prezi
dentu Lietuwiszkos Unijos tapo 
aprinktas Jonas Baltruszaitis.

+ Mahanoy City, Pa., mainose 
Bowmano tapo užmusztas per di
namitą Jonas Kruczinas — lietu- 
wys. Turėjo 28 metus amžiaus 
ir paliko naszlia jauna paezia.

t Baltimoreje lenkai apwaik- 
szeziojo teip wadinama “Obchod 
Listopadowi” (lapkritiny ap- 
waikszeziojima), ant kurio buwo 
užpraszyta ir liotuwiszka drau
gyste “Didwyriu sz. Kazimiero” 
isz Baltimores.

I Isz Scranton, Pa. raszo in 
musu redakcija teip: “Jau par
sidangino pas mus ir senelis 
Dembskis, kuris cze pradėjo po 
žmonis kolcktawotie pinigus ant 
kokios ten mokslaines “Lietu
wiu mokslo Draugystes”. Mat 
kur wadas, ten ir tarnai jo. To
linus praneszime dauginus”.

į Guodotinas kn. J. Kuras, 
kuris nesenei isz Lietuwos buwo 
pribuwias in Chicaga, apeme lie- 
tuwiszka parapija miestelyje Fo
rest City, Fa., kurio tai mieste
lio lietuwiai netrus žada pradetie 
statyma locnos bažnyczios. Ape 
ka pranesza nr. 48 “Vien.”

f Redakcija “Garso Amerikos 
Liet.,” Shenandoah, Pa. dapir- 
ko už kelis szimtus dol. daugy- 
bia nauju, smulkiu literiu ir 
“džiabsawa” maszina, isz Chica
gos. Dabar žymiai gales padidyt 
sawo laikraszty, nes gal nei wie
na lietuwiszKa Amerikos spau- 
stuwe neturi tokiu puikiu nauju 
dabar literiu.

į Pons Baczkauskas sawo len
ki szka laikraszty ketina mest 
szalin,pripažydamas,kad jam mie
lesni marszkiniai negu kailiniai 
(ar jekc). Duodasi matytie, kad 
iszduotojas pel ui jo isz sawo len- 
kiszko laikraszczio tiek, ka pasi
rodo lenkams, jogei ir jis gali len- 
kiszkai raszytie. Beto, da pa
skaito sau už didely talentą len- 
kiszka raszlawa ir siko, kad nei 
wienas isz szcndienykszcziu lietu
wiszku redaktorių neparaszys at- 
sakaneziai lenkiszkos gromatos. 
o asz ir laikraszty moku lenkisz- 
kai raszytie....”

Tai tikra teisybe, kas tik len- 
kiszkai mokinosi, tai liotuwiszkai 
nemoka................

PIRMAS BALIUS!
—Draugystes—

1). L. K. ALGIRDO,
Jersei City, N. J. 

----- o----------
Utarnyke, d. 8 Sausio (Janua

ry), 1895 m. Draugyste“Didžio 
Lietuwos Kunigaikszczio Algirdo” 
turės sawo pirmutiny balių, saleje 
“Wood's Hall, 316—118 Barrow 
str.,Jersey City, ant kurio užpra
szo wisas aplinkinias lietuwiszkas 
Draugystias, kaipo tai: New 
Yorko, Brooklyno, Newarko, 
Elizabetho ir kitu ; užpraszo wi
sus lictuwius ir liotuwaitias ko- 
skaitlingiausei susirinktie kaipo 
ant pirmutinio tos Draugystes 
baliaus. Grajys puikiauso muzika 
ir bus daugybe jaunimo, kur kiek- 
wienas gales atrastie placziausia 
pažinty ir kogražiausei pasibo- 
wytie. Tikintas 50c. Moterims in- 
ženga uždyka.

Užpraszo Komitetas. (5-1}
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Pradžia IVilniaus siekia žiliau
sios senowes. Ta rodo mums pa- 
daw imas, pagal kury po teip wa-

orwas, kuriamo buk tai smakas 
gyweno. Tasurwas, kuris ir da
bar tebėra, turejas po žemėmis 
®ineszyma su H’ilne, apaezioj 
kalno plaukeuczia ir su IVilija ant 
Antokolio. Pagal padawimus, 
smakas koiua žmogų in jo urwa 
ineiuanty užmuszda wo wienu sawo 
pižinrejimu, kurio nieks negale- 
dsffo iszturetie. Wienok buk tai 
itsirsdias nekuris drąsuolis, kurs
10 urwa inejo priesz sawe zerko-
11 tnrcdamsjr smakas zerkole pa- 
matias,pats sawe, krito negywu.

Pagal rasztus metuose 1129 
Vilniaus wieszpaeziu buwes ne- 
kuris kunigaiksztis Dovilis.

Toliaus metuose 1272 Lietuwos
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naii apsiaustame ir no amžių ar
iniais apaugusiame, pastate del 
aukos diewaieziui aukury, ant 
kurio uidegeszventa ugny ir prie 
jos pristatė wyriausy kunigu-ku- 
niga, kureju-kureji, su kitais ku
nigais ir paezia wieta del sudegi
nimo lawonu, niirusiujū kunigai- 
kszcziu paskyrė. Tuojaus potam 
pagal lietuwiu inproty buwo isz-Į 
rinktas lieknas, paskiaus gojumi 
pawadintas, del kirtimo medžiu 
szwentai ugnei paskirtu, užkur-

dwww, wkxAfc mi
gdanti ugnele ir pats slems 
tapo pawadintas Szwentraginiu 
slėniu. Szwenlragio sudus Ger- 
mautis tame slėnyje sudegino sa
wo tewo lewona.

No m. 1320, bda Gediminas, 
didis Lietuwos kng., pastate cze
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pa aiszke'ūe. Metraszejei paduo-
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pastatymo.
Gediminas, wiena syki su dau

gybe pasekėju iszejas in Wilniaus 
apygarda pasimedžiotie, ant wie- ° 
no Pliku kalnu, kurie apsiauezia1111 
Willies intaka in Nori, uimusze 
didy stumbrą, no kurio ir kalnas 
Stumbriniu pawadintas tapo — 
arba isz lenkiszko “Turza gora”. 
Po medžionei Gediminas pasili
ko ikwotie Szwentragio slėnyje 
ir ten jam prisisapnawo, jog ant 
vieno isz tu kalnu, kame stumbrą i'e 
uimusze, jis mato didi wilka gel- 
fe blekia (apdengta, o kurio 
suugims buwo teip balsus jog 
tartom szimta vilku jo viduryje 
Awge. Kunigaiksztis nubudias 
skubino dyvina sapna visiems sa-
wo dvarponiams apsakytie, bet11 
tiktai vienas isz ju, vardu LizA 
deikis, o tai kureju-kurejis, kimi- n 
gu wyriausis, mokėjo ta sapna t 
Gediminui iszreiksztie. Wilks gel- 
finis, sake jis, paženklin, jog ant g 
los wietos kils stipri pylis ir mie- 
•tas, ponystes bus galwa, oszimtss 
rilku jame staugeneziu rodo, jog
miestas bus garsus sawo gywen 5 
tojais. To sapno iszreiszkimaGe- 1 
diminas linksmai priėmė ir tuo-1 
jaus ant wirszau« lo paežio Stum-1 
brinio kalno pradėjo statytie mu-1 

m szarvuota pyly szeszkertiniu 
toksztu papuoszta, apaezioj-gi 
prie ewentos ugnawietes, pagal 
Perkūno liekna, slėnyje, tapo 
pastatyta kita su boksztais me-

pylis, ir vis tas Wilniumi 
Ūpo pavadinta.

Gediminui isz Traku in Wilniu 
pwsikelant Wilnius tapo sostą- 
pylių. Gasztoldas kunigmkszczio 
l^oyku buwo paskyrt&s. Me-

nu;
Ja< 
seb 
see

Ki
Wl 
ra 

P1 
ža

i

50c.su
apsirgusya.nl
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Box 113, Union City, Conn.

185 Cleaver st., Chicago III.
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o po tani in Witebska. meldiszku žinycziu,

v«

, mi kuriobuwo 
aetuwiaka drais 
rc a Kamniero’’

tik 
tai

ant Wilniaus 
miesto puse 

1362 Wilniu

žinotu kur jis besiranda, tegul 
duoda žinia ant adreso szito:

Jonas Kudirka
526 Hamilton st. Cleveland,Ohio.
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Wilniaus miestas

“teuiiijotieis 
in Plymouth, Pa.
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mintie, jog tarpu Prusu, lietuwiu 
wiengeneziu, jau m. 997 ewange- 
lija szw. apsakinėja szw. Wai-

Miestas guli

warda ir prawardia,o jeigu to ne
mokės, nebus inleistas in Ameri
ka.... Pamykite!
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oagaiius laua su Kryžiokais, sawo 
sėbrais susižinojas, m. 1382 wel 
sėdo ant sosto Wilniuje o Keis
tutis, tas tikriausias Lietuwos ap
gynėjas, Krewoj isz Jagaliaus pa-

niekados neuž- 
ugnele ir pats slėnis 
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Ger-

czhuškis sawo te 
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m, Pa. raszo io 
teip: “Jau par
muš ir senelis 

s® pradėjo po 
fotie pinigas ant 
ksliines “Lieta- 
Irsngystes". Mil 
ir tarnai jo. To- 
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termos. Kpe 
4b “Vien.”
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imte dot dingy- 
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nu yra apsiaustas, tiktai no sziau- 
res už Wilijos gangreit per wi-

lyguma.
Pradžia Wilniaus siekia žiliau

sios senowes. Ta rodo mums pa- 
dawimas, )>agal kury po teip wa- 
dinamuoju Bokszto kalnu buwias 
urwas, kuriame buk tai smakas 
gyweno. Tas urwas, kuris ir da
bar tebera, turejas po žemėmis 
susineszyma su Wilne, apaczioj 
kalno plaukenczia ir su Wilija ant 
Antokolio. Pagal padawimus, 
smakas kožna žmogų in jo urwa 
ineinanty užmuszdawo wienu sawo 
pažiurejimu, kurio nieks negale- 
dawo iszturetie. Wienok buk tai 
atsiradias nekuris drąsuolis, kurs 
in urwa i nėjo priesz sawe zerko- 
la turedams,ir smakas zerkole pa- 
matias,pats sawe, krito negywu.

Pagal rasztus metuose 11 29 
Wilniaus wieszpaeziu buwes ne
kuris kunigaiksztis Dovilis.

Toliaus metuose 1272 Lietuwos 
kunigaiksztis Szwentragis intek- 
moj Wilnes in Neri, slėnyje kal
nais apsiaustame ir no amžių ar
žuolais apaugusiame, pastate del 
aukos diewaieziui aukurv, ant 
kurio uždege szwenta ugny ir prie 
jos pristatė wyriausy kunigu-ku- 
niga, kureju-kureji, su kitais ku
nigais ir paezia wieta del sudegi
nimo lawonu, mirusiųjų kunigai- 
kszcziu paskyrė. Tuojaus potam

rinktas lieknas, paskiaus gojumi 
pawadintas, del kirtimo medžiu 
szwentai Ugnei paskirtu, užkur
ta Perkūnui, griaustinio ir perkū
nijos diewaieziui, 
gęstanti
tapo pa wad int 
slėniu. Szwentragio sūnūs 
mantis tame slėnyje sudegino -a- 
wo tewo lewona.

No m. 1320, kada Gediminas, 
didis Lietuwos kng., pastate cze 
sawo pyly, Wilniaus istorija tam
pa aiszke-ne. Metraszejei paduo
da oze priežasty Wilniaus paties 
pastatymo.

Gediminas, wiena syki su dau-

tuose 1323 jau Wilniuje buwo 
atwertas sandoris Gedimino su 
Rygos arciwyskpu ir potam su 
mistru ricieriu kalawijoniu inflan- 
tiniu; toliaus m. 1325 cze buwo 
padarytas suokalbis, pagal kury 
graži Aldone, Gedimino duktė, 
isztekejo už Kazimiero, lenku 
karalaiczio, Lokietko sunaus. 
Miestas po didžio kunigaikszczio 
sparnu urnai augo. In cze isz swe- 
timu krasztu, o labjausei isz wo- 
kiszkos Hanzos, kupeziai ir ama- 
tnykai Gedimino buwo paszaukti 
ir jiems buwo duotos tos pa 
ežios, kaip Hanzoj, tiesos. Wie
nok prie to wiso Wilnius Gedi
mino laike wargei sostapilium isz- 
rodytie galėjo.

Tiktai Algirdžiui wieszpatau- 
jant, kurstei)) pat isz Wokieti- 
jos ir Gudijos kupezius in Wil
niu kwietejuos liuosybemis apdo
wanodams, Wilnius ir jo mainos 
iszsiplatino. Krikszczioniu globė
jui Algirdžiui rėdant buwo Ga
sztoldas, jo wietinykas. Jis Fran- 
ciszkonus in Wilniu atkwietc, pa
sodino sawo namuose, kame 
szendien eiesoriszkas palocius, ir 
del j u iszstate medžio kliosztoriu 
toj wietoj, kame sziandien baž- 
nycze Bonifratru yra. Bet neil
gai trukus, Gasztaldui isz miesto 
iszwažiawus,lietuwiai priesz krik- 
szezionis inirtia in kliosztoriu in-

widžio namai, wieno isz didžiau- 
siuju Lietuwos ponu. Apaczioj 
kalno stowejo žemoji pylis, o 
truputy toliaus, Szwentragio slė
nyje, no amžių aržuolais apaugu
siame, buwo matoma rusti me
džio žynyczia, kurioje be palio- 
wimo szwenta ugnis kurenda- 
wosi. Tuojaus netoli no cz<‘ bu
wo gywenimai stabmeldiszku ku
nigu. Wietoj kame szendien ka
tedra, tarpo didžiausiųjų aržuolu 
stowejo rustas Perkūno stabas, 
o ten, kame sziendien warpiny- 
czia katedros, buwo boksztas, 
isz kurio kureju kurejis žmonėms 
diewaieziu norą apskelbdawo. 
Ape ta plečiu szwentu wadinta, 
riogsojo didi rūmai žemosios py
lios, tankiausei medžio, su aug- 
sztomis boniomis.

Palocius didžio kunigaikszczio 
buwo sudėtas isz keleto dideliu 
rumu, tarpo kuriu buwo namai 
paskirti del turtu kawojimo, o 
teip pat ir arkliu kūtes, ne toli 
no karaliszko malūno, paskiaus

Witautas, Lietuwos didis kuni
gaiksztis, ir ten tur sawo dwara 
su dwarponiais ir sawo gywenima. 
Netoli no pylies teka upe, kuri 
apaezioje per miestą sawo wilnis 
waro ir kuri upe Wilija arba Ne
ris wadinosi. Miestas ylgus ir 
siauras, no pat kalno iki apaeziai 
blogai medžio rūmais užstatytas,

Jagaliu krikszezionystia buwo 
priemia. Wienoj tikrojoj Lietu
voj tebebuvo stabmeldiszkas ti
kėjimas, bet ir ten aus nebebuwo 
twirtas, nes jau no seno katalikisz- 
kas tikėjimas, po kraszta buwo

trotyjo, kitus-gi septynis, kurie 
pabegia norėjo pasikawotie liek
nuose ant Plikakalniu, ten sura- 
dias nukryžiawojo ir kunus no 
kalno in upia sumetė. Potam ka
da jau po Lietuwa krikszeziony- 
ste iszsiplatino, del atsiminimo 
tn muezelnyku ant t.o kalno buwo 
trys kryžiai pastatyti, kuriuos 
franciszkonu kliosztorius nuolatai 
atnaujindawo ir prižiuredawo, ir

kalniu pramytas. Gasztaidas su- 
gryžias, Algirdžiui daleidžiant, 
rustai pakorodino žmogžudžius 
ir wel isz naujo atkwiete Fran- 
ciszkonus ir intaise juos wietou, 
kaine iki paskutiniu laiku ju klio- 
sztorius yra buwias.

Metuose 1377 pasimirė Apgir
džius; jo inpediniu buwo Jaga- 
lius. Algirdžiui dar tebegyvenant 
kryžiokai kuopoj 12000 Godfri- 
do Linden wedaini

apygarda pasimedžiotie, ant wie
no Pliku kalnu, kurie apsiauezia 
Wilnes intaka in Nei i, užmusze 
didy stumbrą, no kurio ir kalnas 
Stumbriniu pawadintas tapo —

isz lenkiszko “Turza gora ”.
medžionei Gediminas pasili

ko nakwotie Szwenti agio slėnyje 
ir ten jam prisisapnawo, jog ant 
wieno isz tu kalnu, kame stumbrą 
užmusze, jis mato didi wilka gel- 
žies blekia ^apdengta, o kurio 
staugims buwo teip balsus jog 
tartum szimts wilku jo widuryje 
stausre. Kunijraiksztis nubudias 
skubino dywina sapna wisiems sa
wo dwarponiams apsakytie, bet 
tiktai wienas iszju, wardu Liz
deikas, o tai kureju-kurejis, kuni
gu wyriausis, mokėjo ta sajuia 
Gediminui iszreiksztie.\\ ilks gel- 
žinis, sake jis, pnžonklin, jog ant 
tos wictos kils stipri pylis ir mie-

sudegino. Metuose 
baisus badas bi
Metuose 1381 Keistutis, Traku 
kunigaiksztis, — zVlgirdžio brolis 
ir Witaut( i tewas,— su Jagalium, 
sawo broliawaikiu susiwaidyjes, 
tut Wilniaus užpuolė, užėmė py- 
li ir Jagaliu sugawias in Krewa 
n usiuntc

Keistuczio lawonas in Wilniu bu
wo atwesztas ir puikiai Szwent
ragio slėnyje sudegintas. Tarpu 
puikiu Gedimino pylios rumu lau
žas buwo sukrautas ir ant jo už 
dėtas lawonas paskutinio
meldiszko musu milžino, lawonas 
buwo szarwais aptaisytas ir ku- 
nigaiksztiiiiu ploszeziumi prideng

ninis boksztas su langu, per ku
ry augszcziausis kunigas kureju- 
kurejis žmonėms diewaieziu norą 
apskelbdawo; ne toli no to bok
szto stowejo wel muro namai su 
ketureis — boksztais — tai wy- 
riausiojo kunigo buwo gyweni- 
mas. Wisas tas Krewu arba kū
rėju pylis tankeis senowineis sta- 
tineis apstatytas buwo ir to nero- 
kuojant isz wienos puses Wilnes 
upe buwo apjuostas, 
Gedimino perkasu
Wilijos wan Jony in wiena 
danezia. Isz tos pyliesejo keliai in 
Kernawa, Wilkmergia, Grodna, 
Lida, Medninkus ir 1.1.

Szios buwo swarbiausiosios 
stabmeldiszkos žinyczios: Perkū
no žinyczia Szwentragio slėnyje; 
antra toj wietoj, kame szendien 
szw. Jono bažnyczia. Ant Anto
kolio buwo žinyczia Mildos, mei
les diewaites, ten kame szendien 
szw. Petro bažnyczia. Ten kame 

"Sspl č'hrū“patdčiūsTTu wo,szend i en i n 
kareiwiszka ligonbuty pawerstas 
— ten buwo lietuwiszkasis pante
onas, kuriame wisiems diewa i- 
eziams wienkartu aukaudawo. — 
Augsztojoje pylije, ant paežio 
kriauszio ties Wilne, buwo teip 
pat stabmeldiszka žinyczia, pas
kiaus in szw. Martino bažnyczia 
apwersta.

Buwo dar Raguczio, girtuok
lystes diewaiezio, žinyczia pas
kiaus no Marijos, Algirdžio pa- 
ezios, in staeziatikiu cerkwia war
du Petnicka pawersta.

Nerokuojant primytu cze stab- 
, senowes ra- 

sztuose suraszytu, dar buwo 
szwenti lieknai, wisokiems die- 
waieziams paskirti. Taip Szwent
ragio slėnyje buwo nedidelis ar
žuolu lieknas, kurio medžiai bu
wo kertami tiktai del kūrenimo 
ugneles ant Perkūno aukuros. 
Sziendieninis-gi po Bernadinis so
das, no žmonių isz lenkiszko go
jų wadinamas, teip pat buwo 
szwentu lieknu. Tame tai liekno 

stab- ant Wilnes arba Wilneles, stowe- 
jusi stabmeldiszka žinyczia.

Ten, kame rotuže buwo, szen
dien teatras, ir teip pat szw.

wilku jame >taugeneziu rodo, jog 
miestas bus garsus sawo gywen 
tojais. To sapno iszreiszkima Ge
diminas linksmai priėmė ir
jaus ant wirszau- to paežio Stum-1 gaikszczio

klys, kurs jy musziuose nesziojo, 
gulėjo szunis suriszti ir wanagai I 
del sudeginimo. Aukantiejie, lu-Į 
sziu ir meszku nagus mesdami, 
uždege lauža, giesmėmis numiru- 
sy girdami; kada-gi ugnis wisa 
lauža apėmė- - tai. kaip padawi-

tuo- j bias nesz,žeme persiskyrė ir kuni- 
pelenus in sawes pri-

szw. Kazimiero m. 1840 perdirb
ta, bu wo madžio rūmas, augsztais 
zomatais 
kromai

rode.

ro szarwuota pyly szeszkertiniu 
boksztu papuoszta, apaezioj-gi 
prie szwentos ugnawietes, pagal 
Perkūno liekna, slėnyje, tapo 
pastatyta kita su boksztais me
ne pylis, ir wis tas Wilniumi 
tapo pavadinta.

Gediminui isz Traku in Wilniu 
persikelant Wilnius tapo sosta- 
pyliu. Gasztoldas kunigaikszczio 
wietinyku buwo paskyrtas. Me-

erne.
Antroj pusėj XIV amžiaus 

Wilnius jau ir ant pažiūros isz- 
rode kaipo puikus miestas. Ant 
augszto kalno, itekmoj Wilnes 
in B ilija, stowejo puikus murai 
stiprei szarwuotos pylies trims 
boksztais in dangų szaunaneziais. 
Wisos 
augszta 
tu pusėj tarpu minėto kalno ir 
upes Wilnes stowejo didi Mon-

tos pylis buwo 
siena apjuostos. Pie-

wyje užtūrėjo keturiolika redybu, 
szendien po Rossijos waldžia esan- 
cziu, o tai: Wilniaus, Kauno, 
Suwalku, Grodno, Minsko, Mo
bilia wo, Witebsko. Ki ja wo, Czer- 
nigawo, Ekaterinoslawo, Cher- 
sones, Podolės, Wolynijos ir Smo
lensko. Daugumas sziu redybu, 
Gudu apgywenta, jau senei priesz I

norint nekurios bažnyczios isz ply
tų yra iszstatytos”.

Witauto susigywenimus ir su
sižinojimas su Gudija, Lenkija, 
Turkija, Totoriais ir su wakarinia 
Europa buwo priežaseziu priplu- 
dimo in Wilniu dideles swetim- 
taueziu daugybes. Toliaus cze did. 
kunigaiksztis aiszkei szwente sa
wo ant Kryžioku ir Totorių per
galėjimus, cze pasiuntinius no wi- 
sokiu karalių priimdawo, cze už- 
twirtindawo Totorių kanus ju 
wieszpatystej, cze jam sawo donia 
Totoriai mokedawo; daugely isz 
ju in nelaiswia paemias ant lau- 
kiszkiu (szendien Lukiszki) paso
dino, wisokiomis liuosybemis iuos 
apdowanodams ir nenickidamas 
nei ju tikėjimo, nei ju liežiuwio, 
nei j u i (įpratimu. Da metuose 
1414 Didžio Nowgorodo pasiun
tinei in Wilniu buwo pribuwia 
del sandaro padarymo, o metuo
se 1427 ir 1429 Pskowo pasiunti
nei cze pagal derėjimą Wiiautui 
donia mokėjo.

tala wo szw. Bruno m. 1009. Me
tuose 1252 Mindaugas priėmė 
Naujapylej, szendien Liszkow 
Suwolku redyboje, krikszta szw. 
ir tape Lietuwos karaliumi ap- 
szauktas. Tada Naujapyleje buwo 
ir Lietuwos wyskupyste ir pirmu 
wyskupu buwo Christijonas. Al
girdžiui wieszpataujant. Nerokuo
jant staeziatikiu cerkwiu, Wil
niuje' buwo szios katalikiszkos 
bažnyczios: szw.Mikalojaus, szw. 
Marijos Panos ir szw. Kryžiaus 
(bonifratru). Tokiu budu platino
si katalikiszkas tikėjimas ir pa- 
ezioje Lietuwos szirdyje. Todėl 
tada Jagaliuas noras ir nerodo 
priesztarawimo. Lenkams lietu- 
wiszkai nemokant pats karalius 
sake pamokslus ir iszguldinejo ti 
kejima, kunigai tik lotyniszkas 
maldas skaitė ir susirinkusius 
žmonis kriksztyjo. Stabmeldisz
kos žinyczios buwo sugriautos, 
diewaieziu stabai perwersti, am
žina priesz Perkūną ugnis tapo 
užgesyta, ir szw. lieknai iszkir- 
sti. Ant griuwesiu stabmeldiszku 
žinycziu kryžiai buwo užstatyti ir 
buwo bo paliowos bažnyczios pra
dėta statytie. Ten, kame Perku- 
kuno ftukurys buwo, tapo katedri
ne bažnyczia szw. Stanislowo 
iszstaryta. Wyskupu Indre Wa- 
silius, franeiszkonas, tapo pa
skirtas. Jagalius wyskupui dowa- 
nojo dalia Kureju pylia su dalei- 
dimu ten namus statytie, o po
draug su tuom dowanojo ant gy- 
wenimo pirm buwusia rezidencija 
kureju-kurejo. Gangreit wienu su 
katedra kartu buwo užwesta ir 
szw. Jono bažnyczia ir ant wir- 
szaus Pylimo kalno szw. Martino 
bažnyczia, kurios griuwesiai ir 
szendien yra matomi.

Tuose pat 1387 metuose Ja- 
galius miestui dowanojo magder- 
ginias prowas su wisomis ju liuu- 
sybemis, pagal kurinis kito ko ne
rokuojant pylionis liuosai galeda- 
wo sau burmistrą iszsirinktic 
sudžias paskyrtie. Pylionis 
wiena reikmenių teturėjo — o

re jo peroitie garsas- ape iszmititi 
ir narsumą to kunigaikszczio, 
jogei jy Czeku pasiuntinei tris 
kart kwiete ant karaliszko sosto, 
bet meile tewynes pas jy teip di
di buwo, kad jis welyjo atsisakyt 
karaliszko sosto, negu Lietuwos 
iszsižadetie, ir in Czekija sawo 
broliawaiky Zigmantu Kori butą 
pasiuntė.

(Toliau bus daugiau).

Mokykitės raszytie.
•Ant Ellis Island, po New Yor

kų, kur emigrantai iszplaukia in 
/Amerika, no 1-mos gruodžio ta- 
po paiimtas_ bpksab^AstalyiuaaL:.
Kiekwienas suaugias emigrantas

apzoinatuotas, kuriame 
ir kupeziu gywenimai

i maž-daug Wilnius isz- 
kada [d. Lietuwos kn. Ja-

Krokawoje su Jadwiga, 
karalaitia, apsiwedias po- 
su ja in Wilniu m. 1387

GROM ATN Y CZIA.
K.N.Rib Lake Wis.Už taradai- 

kos darbus, per laikraszty bartis 
nepritinka. Geriau bus kad tamis- 
ta jam paežiam gromata paraszysi 
ir iszreikszi sawo skriauda, o gal 
jis teiksis jumis atligytie. Redak
cijai in swetimus reikalus kisztis 
nepritinka, nes tai butu isz jo pu
ses neteisingai, liktai tada gali 
alsakytie, jeigu ja paezia užkubi- 
na.

PAIE SZK0JIMAS.
Pajieszkau sawo szwogerio 

Antano Rugieniaus, paeinanezio 
isz redybus Suwolku, pawieto 
Marjampoles, gmino Weiweriu, 
kaimo Girinyku, Garlewos par. 
Jau ketwirtas metas kaip Ameri- 
kc, pirmiaus gyweno New Yorke

Pajieszkau sawo draugo Miko- 
lo Tamoszaiczio, kuriam wisada 
galiu būtie pagialbojc. Jisai paei
na isz redybos Suwolku, pawieto 
Marjampoles, gmino Szunsku, isz 
paliwarko Mikalinos; jau 3 metai 
kaip am erike ir nežinau kur da
bar besiranda. Jeigu kas ape jy 
žinotumėt, teiksitės meilingai da- 
nesztie ant adreso tokio:

Pajieszkau sawo pusbrolio Be
nedikto Sieruno paeinananezio 
isz Kauno red. Panevėžio paw. 
Klowainiu parap.. Kaimo Lai- 
puszkiu; pirmiau gyweno Mt. 
Carmel, Pu. o dabar nežinau kur 
besiranda. Jeigu kas žino, pra- 
szau danesztio ant adreso szito:

Apgarsinimas.
Mitingai naujos Draugystes 

“D.L.K. Gedemino” Brooklyne, 
N. Y.esti kas autra nedolia kožno

lio, Į)O nr. 73 Grand st. Brookly
ne. Kas nori pristotic in nauja 
Draugystia, tegul ateina ant mi
tingo ir prisiraszo, ir tegul pasis
kubina pakol da inženga yra pi
gi, nes dabar mokasi tiktai wie- 
nas dolieris, o kas weliau norės 

| pristotie jau bus brangesne inžen
ga. A. Abraitis, prez.
. W. Sliesoraitis, sekr.
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Jagaliusisz Wilniaus iszwažiįlo
damas wietoj sawias Skirgaila,^sa- 
wo broly, buwo palikins. Bet jam 
waldant, blogai wedesi — kry
žiokai du svkiusant Wilniaus bu- •/
wo užpuolia — wiska degino, ir 
tada liūdim ant miesto buwo žiu 
retie: terp szwiež’m degėsiu ir 
griuwesiu riogsojo lik dwi pylys, 
o žmones no turtu nupleszti 
slankstesi po degimo mitybos 
jicszkodami. Wietoj tada Skirgai
los ant sosto didžiu kunigaiksz- 
cziu Witautas taĮio paszauktas ir 
jis urnai, kaip miestą, teip ir 
kraszta, augsztyn pakele.

lenku 
d rang 
atwažewo. £Atwažewo idant ga
lutinai Lictuwa per pus jau krik- 
szezioniszka wisiszkai in katali
ku tikėjimą priwerstie. Sakome, 
jog Jagalos laike Lietuwa buwo 
per pus krikszezioniszka del sziu 
priežaseziu. Pirmucziausei, Lie
tuwa wadinosi tada newien ti
kroji Lietuwa, kame lietuwisz- 
kai buwo kalbama, bet wiaas 
krasztas buwo ne mažas, nes sa-

noy m. 1413 Wilniuje būdamas 
szioki to miesto apraszyrna pa
duoda: “Pribuwau in Lietuwos 
wieszpataujanty miestą, Wilniu 
wadi narna, kuriame yra pylis la
bai auksztai ant smėlio kalno isz- 
statytos isz akmenų, žemėmis ir 
muru apjuostos; widuryje pylis 
wisiszkai isz medžio yra iszstaty- 
tos. Apjuosimas primintos py- 
lies eina isz augszto no kalno že
myn dwejomis eiliomis ir apaezio- 
je muru užsidaro; tame apjuo
sime daug namu yra. Priminto 
je pylije ir apjausime paprasti
nai gywen augszcziaus pamintas

Daneszu wisiems gentiems 
Įiažystamiems, kad sz. atminties 
Jurgis Brokewiczius pasirgias 7 
dienas ir apweizetas per kunigą 
Szwentais Sakramentais, diena 
21 Lapkriczio persiskyrė su 
sziuom swietu. A. a. Brokewi
czius paėjo isz rodybos Suwolku, 
pawieto Wilkawiszkio, Grazisz- 
kiu parapijos, kaimo Jekiszkiu. 
Turėjo 38 metus sawo amžiaus, 
gyweno po nr. 90 North 5-th st. 
Brooklyn N. Y. prigulėjo in 
draugystia “Sz. Juozupo” ir už
tai kasztu Draugystes, su muzika, 
tapo puikei palaidotas. Wisus 
gentias. prietelius ir pažystamus 
užpraszome pasimelstie prie Dic- 
wo už jo duszia. Jo draugas

J. Wasiliauskas

BA LIŪS! BALIUS!
— Draugystes —

,,Sz. Antano“
Philadelphijoje, Pa. 

---- o---------
Wyrai, moterys! nei akys re

gėjo, a nei ausys girdėjo tokio 
baliaus, koks bus dabar Philadel-

diena Kalėdų. Balius bus naujoj 
gražioj saloje Washington©, po 
nr. 523 S. 4th st. Prasideda 8-ta 
adyna wakarc ir trauksis iki 4-tai 
ryto. Grajys puiki muzika, o ti- 
kietas tiktai 25c., moterys ir pa 
neles turės inženga už dyka.

Užtai užpraszome wisus lietu- 
wius ir lietuwaitias, waikinus ir 
mergaitias, kaip isz Philadelphi- 
jos teip ir isz aplinkiniu miesteliu, 
koskaitlingiausei susirinktie.

J. Matulis, Dr-tes sekr.
(22—12)

NAMAI ir LOTAI!
Kas nori pirktie geroje w "tetoje 

ir pigiai lota ar narna, tegul atsi- 
szaukia pas Simona Mack po nr. 
82 Bond st., Elizabeth Port, N.J. . 
o gaus ant labai geru iszlygu.O o O

Toaiosc wietose nusipirktas lota 
ir pastatias narna, tai ir kelis 
metus patys randaunykai jy ap
mokės.

Apgarsinimas.
. Szvmet sukako SZKSZEKI metai, kaip TIL
ŽĖJE, už sudėtus apszwiestesniu Lietuwiu pini 
gus, tapo insteigtas laikrasztis -----

‘‘VARPAS”
"VARPAS" tai yr.a reiszkejas siekiu, steigimu 

ir darbu jaunos, patnjotiszkos Lietuwos inteli
gencijos. ą

‘‘VARPAS-’ paduoda wisokeropus turinius, 
rasztus prakilniausiu Lietuwos wyru.

"VARPAS" leidžiamas tikrai gražioje kalboje, 
o karias no Karto talpina in straipsnius su iszgul 
dyniais ape lietuwiszka kalba.

Didci welitma butu, kad kiewienas prakilnes
nis Amerikos Li°tuwys parsitrauktu ir skaitytu 
ta laikraszty.

“VARPAS”, su parsiuntimu in Amerika ir iu 
kitas swetiraas žemes per metus, kasztuoja 1 A- 
merikos dalinta arba 1 pru-iszkus auksinus.

Tie patys Lietuwos inteligentai jau penkti me
tui leidžia ir Kita laikraszty ------ “•

“ŪKININKĄ“,
Paskirta kėlimui patrijotizmo ir platinimui ap 

szwietlnio bei reikalingu žinių tarp Lietuwos 
ūkininku bei kitu prastesniu žmonių.

Pirmuosius metus “ŪKININKAS” ėjo tokiame 
pawldale, kaip ir kiti Inikraszcziai; vėliaus pra
dėjo is/eiti pawidale knygucziu, lyg "Ausz.ra” o 
dabar iszeinu dwiejuose pavidaluose: KASME- 
N liSIS iszeina laikrasztis. kaip po senowei. ir da 
“priedas”, takios knygutes, kuriose kas kartas 
talpinusi wisai nauji, ka tik paraszyti labai aky- 
wi skaitymai arba gražus ir naudingi pamokini
mai ukinykams (žemininkams, laukininkams).

Dabar nuo nauju metu patsai ŪKININKAS- 
(laikrasztis)iszeis na jau DU SYKIU per mėnesy 
Ir talpins, kaip ir iksziolei, iszguldymus apie 
tautiszkus ir kitus musu reikalus, apie Maskolius 
palitikn ir kitu szaliu naujienas, o ypatingai — 
Daug žinių isz Lietuvos.

"Ukinininkas" wartoja koaiszkiausia kiekwie- 
nam mokaneziam skaityti suprantama, gryna 
lietuwiszka kalba.

Didei pravartu butu Lasai laikrasztis kožnam 
bei wienam Amerikos Lietuviui.

Ne menkos verezios da ir tasai dalykas, kad ne
žiūrint ant tokio pagerinimo ir padidinimo, tasai 
laikrasztis "Ukimkas" palaike senąją prekia.

“UKINIKAS“. su parsiuntimu in Amerika, 
kas/tuojaanl metu 1 amerikoniszka Doliara ar 
ba 4 prus. auks.

Lietuvoje “Ukinikas“ turi daugiaašei skaityto
ju už wisus lietuwiszkus laikraszczius,

Siunc.ziant pinigus arba laiszkus in VARPA 
bei UKINIKO.

Redakcija reikia szitokis adresas padėti:
HERRN Dr. BRUAŽIS,

Tilsit, Ostpreussen (Germany )
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UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
, J. Markiowiczius Chicago 1. o o

J. Budginas 4 i 2.oo
J. Sierumis Ki 1 .oo

' K. Kigas 4 t 1.00
D. Ūdras 4 K 1 .oo
P. Karėčkas 4 C i .oo
M. Ko warski s k ( 1.00
Fr. Jucius ll 1.00
K. Domins kas 44 2.oo
Ch. Clemons E:<port 1.00
A. Mikulyczius Pittston 1 .oo
A. W. Tepliuszis “ 2.00
S.Strimawiczius Grand Rap. 1 .00

Knygos mokslyszkos.
AKYNVI APSIREISZKIMAI, ant kuriu žino 

nes nuolatos žiuri, bet Ju genu nesupran
ti; su 7 nbrozeliais. Naudingiuuse kny
gele ant sjft-ieto del dasižinojirno isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi.

Preke.... ...................................30c
Etnologiszkos smulkmenos “ “ 25o
Lementorius lletuwiszkas ., 10c
Lietuwiszkai wokiszkas žodinas arba grama

tikas " “ $5.00
Lementorius lletuwiszkas “ '* 10c
Spasabas greito iszsimokinimo angelskos kai 

bos ne apdarytas “ *’ $ 1.00
o apdarytas “ $1.25

Lletuwiszkas Kalendorius aut metu 1895 “ 15a
Szimtmetiuis kalendorius 15c
Žodynas keturiose kalbose: lietuwiszkai.

latwiszkai, lenkiszkai, irruskai, y- 
ra gertause knyga del norineziu isz-
moktie lenkisžkos, ruskos arba la
twiszko’ kalbos ., $2.oo

Gywenimas Stepo Randuosiu “ 15c
Kas dienines Maldos “ 5c

A. Kuistowtas Melrose Park 2.oo

Abrozas ■•Krežiu skerdynes” perstato kaip 
maskoliai pjowe lietuwius prie bažny 
ežios Kražių miltuose 1893. Ganėtinai di
delis. Preke ., 50c
o su pasiuntimu ,, 60c

ZENONAS BYKOW, .
4458 Wood St. Chicago,

— tižiai ko —

Puiku Saliuna
“RUSKA LAZNIA“

Puikiausios maudykles teip kai[j Ro- 
sijoje, wiskas yra po sudegimui isznau- 
jo atbudawola. Norinti maudytis gali 
kasdien gautie szillas ir czystas maudy
klas.

Prie to užlaiko puiku Saliuna, biliar
dą ir salia del mitingu ir weseliju.

Užpuaszo wisus lietuwius atsilankytie.
17-3)

JONAS ZAVVECKAS
331-1 MUSFRATT STREET' 

:it idure naujei 

Krautnwia Augliu.

A. Balcziunas East Chicago 2.oo 
J. Waicziulis Krebs 2.oo
M. Burusewicz Sugar Notch l.oo 
St. Žakas Newark l.oo
Ig. Breiksztas 11 l.oo
Kn. J. Sutkaitis Pittsburgh 2.oo 
M. Maroz ' Assumption l.oo
J. Kudirka Cleveland 2.oo
P. Beckman Crivitz 2.oo
J. Hendrikis Florance l.oo
J. Draugia]i* Sheboygan l.oo 
A. Bulotas Baltimore l.oo
St. Ferawiczius “ l.oo
Ch. Bataitis N. Gram by l.oo

B. Mozeika, Baltimore Md., ugeutas musu
laikraszczio, sukolektnwojo ir prisiuntė prenu
merata no seknnczhi skaitytoju:
A.Dimijonailis................................................... l.oo
W. Abromaitis.....................................................2.oo
A.Sekewiczius.................................................... l.oo
M.Waitukaitis....’.............................................l.oo
G.Schienvogt.......................................................l.oo
J. Kurtinaitais.....................................................l.oo
W. Llepinaltis................................................... l.oo
K. Milaszewiczlus...............................................l.oo
K.Galewskis.......................................................9.oo

Knygos istoriszkos, svvietisz- 
kos, pasuku ir giesmių.

ROBINSONAS KRUZIUS. moraliszka apysaka
del jaunnmenes. “ “ 25o

Arielka yra nuodai su Iliustracijomis 30o
Ape senowes Lietuwos pilis “ 10c
Birutes dainos “ “ 10c
Bolcslowas arba antra dalis Genowefos 30c
Bestiality of the Russian Czardom toward

Lithuania “ “ 20c
Budas Senowes Ljetuwiu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

parasz Simano Daukanto $1.00
Graži waiku knygele “ “ “ 10c
Istorija Simono D .tauto, didžiausia; isto

rija Lietuwos “ ., $1.50
Istorija gražios Magelenos ., 20c
Istorija septynių Mokytoju • “ 50c
Istorija gražios Katrukos “ “ 10c
Istorija Lietuwos “ “ 50c

Kas nori gautie swiežios ir pi
gios mėsos, tegul eina pas Jokū
bą Dalius,po nr. 203 E. Centre 
str. Shenandoah, Pa. (19—5)

Naujos Knygos.
Szioms dienoms iszejo isz po 

spaudos “Lietuvos” dwi naujos 
ir labai naudingos knygeles:

1) . “Akywi Apsireiszkimai 
Swiete, ant kuriu žmones n uola-

I 
tos žiuri, bet ju gerai nesupran
ta”. Yra tai labai akywn ir nau
dinga knygele del kožno lietuwio 
pasimokyti e: isz ko imasi žabai ir 
griausmai, isz ko susideda debe
siai ir ant ko jie laikosi,isz ko da
rosi miglos, lietus, sniegas, kru 
sza ir t.t. su 7 abrozeleis persta- 
tancziais akywesnius dalykus. 
Preke 30c.

2) “Robinsonas Kražius”. Yra 
teipgi graži ir moraliszka istori
ja del jaunumenes ape jauna Ro
binsoną, kaip jis per keleto metu 
iszgyweno pats wienas ant tusz 
ežios salos tarpu mariu. Prek.25c.

Teipogi jau pirmiau kasztu ir 
spaustuwia “Lietuwos” iszdawem 
dwi knygelius: “Istorija ape Kan
tria Aliana”, kurios Preke. 20c. 
Ir “Olitypa” 25c.

Kas prisius $1 sykiu ant szi- 
tu wisu ketiniu knygeliu, tam 
kasztu paczto nerukuosime,iszsiu- 
sime sawo kasztu. Pinigus reikia 
siustie ant tokio adreso:

Ą. Olszewskis
954 33-rd st. Chicago, Ill,

Katalogas knygų.

Knygos maldų.
Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 

akarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brinels ir kitokeis krlžels, iszsodyta bal- 
czlauseiskaulelels.wisaip zalatitos, 3.50 ir M.00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu, apdaryta drutoi skuroje, zaiaty 
tais krasztals, druczjm apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ “ $1.60

Apdaryta szagrinc “ “ $2.00
Balsas Balandėlės didžiuuses ir puikiauseme 

apdare, balcziauseis kauleleis pulke! 
szauksuotais kryžeis po ’ $3.00 ir 3^0

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 75c 
Balsas Balandėlės Krlsztollnis $2.00
Garbe Diewui ant auksztybes, skuroje, ap

kaustyta ir su kabe ” 8 1.50
lazganingi dūmojimai upe sopulus szw.

Marijos Panos ”, 20c
Ražanczius amžinas ” 5c
Ražanczlus ir draugyste '* “ 10c
Ražanozus amžinas ir su stacijoms ■' 5o 
Szauksmas balandėlės “ 30c
Stebuklai Diewo szw, Sakramente ” 40c
Senas ir Naujos Aukso Altorius, woklszkoms

Utaroms “ “ “ $1.60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skarojo apkau

stytas ir su kabe “ $1.60
160 psalmu Dowido karaliaus ant paweikslo 

kantlczku ,, ,, 75c

Knygos Dwasiszkos.
Broetwos “ “ “ 05c
Draugija dM dusziu “ “ 10c
Ewangelijos, drauge lietuwiszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos nedelos ir szwentos 75c 
Filotea arba kolas In maldinga giwenlma 50c 
Garsas ape balslbia sudo Diewo ” 25c
Griesznykas sugrąžytos ant gero kelo per

Jezusa Penu ** 15c
Gywenlmai Szwentuju Diewo “ 50c
Gvwenimas szwonto Benedikto “ 10c
Giwenlmas Jezuso Krlstuso ” 75c
Giwenimas szwencz. Marijos Panos ., 90c
Qlwenima wisu Szwentu ant kožnos dienos

4 dideles knygos, kožna po ” 6oc
Istorija seno ir naujo istatlmo su abrozeleis 15c 
Istorija seno Istatlmo ’’ 25c
Iszguldyraas metiniu szweneziu " 10c
Kas yra grlakas? labai naudinga knygele 15c 
Kalba ape Kataliku tikėjimo 15c
Kaip apspakajitie sumianija 15c
Mokslas Rymo Kataliku 40a
Mokslas kataliku, “ “ I5o
Pamokslai ape guda Diewo “ 16c
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szweneziu

ir didžiosios nedelos ,, JOa
Perspėjimas ape szwenta tikėjimą 
Perkratimas sumianljos 
Prlsigatawojlmaa ant smerezio 
Raktas m dangų "
Uieiatanawlk ant to gerai L 
Wadowa in dangų “ “
Wartai dangaus “

10c
20a
40a
15a
50

40ac
15c

Istorija iszlaiko Fraucuzu wainos “ 30c
Juozapas Konluszewskis arba kankinimas U- 

nijotu po waldže Maskolių “ ” 50c
Kaip igytie pinigus ir turtą ,, 20c
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuwiu gywenimo ,, 15c
Lietuwiszkos dainos isz wisur surinktos, 

ape keturi szimtai “ $2.00
Lletuwiszkas sziuplnis “ 5c
Namelis pustelnyko “ “ 75c
Olitypa apysaka isz laiko terpsawiszkos ka

res Indijonu Amerikos. 25c
Palangos Juze “ “ 20c
Pajudykimc wyrai žemia, puiki istorija (5c
Pasakoljmas Antano Tretlnyko “ 25c
Petro Armino rasztai “ “ 10c
Ponas ir mužikai *“ 15c
Puiki istoria ape Kantriu Alanu, kuri per 22 me

tus waikszeziodama po swieta, daugybia be
du ir wargu kantrai iszkentejo 20c

Talmudas židu “ “ 10c
Waiku knygele su abrozelais “ 30c
Wisoki abrozdelei in knygas 5c
Abrozas Gedemiuo. Lietuwos kunigaiksz 

ežio, didelis ir labai puikus; Masko- 
lus puola priesz jy ant kėlu. 30c

Perkėliau Sawo Olfisa
isz po nr. 3117 po nr. 3121

— ir —
uždėjau bsnka del užkawojimo pinigu, iu ku- 

riapriimu pinigus no $5 ir augszczlau ir 
moku už juos procentu,

Kam turit waikszeziot?
Pas kitus ir duotis apsiguudinet. kad galltia teip 

lygei gerai ir pigei atuktie interesus pas 
sawo žmogų. Ateikit ir persiludykit.

Uždėjau nauja banku ant užkawojimo gali sudėt 
pinigus no $5 ir daugiau pinigu, už ku

riuos moku procentu.

SZ1FKORTES
ant geriausiju liniu isz Chicago per NewYor- 
ka in Berlina Ir isz Berliuo in Chicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kruju.
UWAGA:

Rublis...............................54
Guldenas........................... 39 f
Marka............................. ,24f

Julian Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeport o

Atwcž:i miglius kožnain iii na
mus ir parduoda pigiau kaip wisi 
kiti angliniai cxprcsinanai. Tes- 
po<ji užsiima ex’presy st a perkrau- 
tymu ir perwažiojimu wisokiu 
daiktu. Rodyjame wisjem< geriau 
eitie pas >awo žmogų lietuwy, 
nei kaip pas swelimtauty, 

(2-1—3)

I A. BUSZKIEWICZIA, | 
ila'tuto wisiems m niimu- gerinusiu

g Keresina, Geselina ir Aliejų.
Skalbia Murszkinius kobalczinusei ir pats 

atgal kiekwienaui in namus pristato, leipo- yJ 
(I, gi pnjlmu užpruszymus ir per gromata. 
ijy Y ra labai žmogus geras ir teisyngas ka we- žrt 
Jį lyjeme wisiems pas jy nusiduotie Jį

\DRESAS: m

$ A. BUSZKIEWLCZ, g
886 James avė., Chicago. Jį

Knygos lenkisžkos.
2YW0TY SW. PANSKICH $"7.00
ANIČL STRČŽ. Zbldr Modiow i Piežni siuž^cy 

dla dusz pobožnych (zdodatkiem nieszporow 
i piesni lacifiskich). Zawiera blizko 650 scro- 
nicwyraznego druku na pigknym pnpierz.e, 
wydanie dla obojga plci; oprawne w morocco 
skdrke, wyzlacane brzegi ze zloconym ty tu li
kom; ceua................................................. 95c

Ta samu oprawna w morocco skurkg, wyzlacane 
brzegi, ze zloconym tytulikem, okuta i ze za- 
mklem................................................... ? 1 25

C1CHA LZA. Zbior Modldw, i Plefini shižįcy dla 
dusz pobožnych (Wydanie dla piewmst) z 
dodutkiem nieszporow i piešni lacinskich. Za- 
wiera blizko 650 stronnic wyraznego druku 
na pigknym pnpierz.e, —Oprawne w morocco 

sk6rke. wyzlncune brzegi. ze zloconym tylu! i- 
kiem Uena................................................. 95c

Ta samu oprawna w morocco skOrkg, wyziocone 
brzegi, ze zloconym tytulikiem, okuta i z.e 
zamkiem ...........   $1.25

KASIN CLEVELANDA ATKELATSIT 
PASOLSZYNSKA W1SKO GAUSIT;

Szalto alaus, geros arielkos ir
Kwepeucziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIK 
IR TO W1SO PABANDYTIE

Gywenu poor. 825 St. Clair str.
Cleveland, O.

Turiu puikiausia Karczema isz wisu Clevelando 
lietuwiu irdaugiause wisokiu gerymu užlaikau

Lletuwiszkas Salimas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no wi
sokiu žolių, cigarai patys gerinus o del zo- 
bowos randnsi biliardas.

Teipogi parduoda laiwakortias, siunezia pi
nigus in Lietuwa ir wisas dalis swieta, o ko- 
žuame reikale duoda Lietuwiams geriausia 
rodą. Jusu wiengentis,

K. PETRIKAS, 
Mahanoy City, - - - Pa.

Puikiausias Salimas
wisam mieste Shenandoah

— pas---
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bowers str.
Wiskas yra czysta, gerymai wisoki pirmos kla- 

sos, o žmones isz duszios prleteliszki. Rodyjame 
wisiems lietuwiams, turintiems walandela laiko 
atsilankytie pas sawo brolus lietuwius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah welyjame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuwiszka užeiga

NO wisokiu Ilgu wienautine gydykla yra
“TRAWICIEL.”

be kurio Europoje didžiausi namai n<- gali apsi- 
eitie. Gydo wisokias užsiseneju-ias ligas, kaipo 
tai: Prletwnriu, Skaudėjimu galwos. Dziowu 
kepenų,Geltligia, Reumatižma,Wandeniny apti- 
niina. Karsziliuia, Rožių. Szusus, Drugy. Skropu- 
las} Niežus,Kirmelas,Laszus,Szunwotia, Wežy, 
Guzus. Sopulus ir žeidulus, Kaulu skuudejima, 
Sukudima, Moterių ligas, Uždegimą plaucz.iu, 
trenu skaudėjimu, Galwos užima ir t. t.
Toji gydykla “TRAWICIEL” yru ne apsakytai 

gelbenti; kas pyrma karta pabandys, tai ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiems Ju wolys.

Ta gydykla pali gautie tiktai pas manės; po 
prisivntimui wieno dolerio tuojaus bus jums isz- 
siusta. Adresas;

H. S. BO.JANOWSKI,
885 W. 19-th Str. Chicago, III

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujirna puikias Fotografijas, už tuzinu tiktai

$2.00
Aut weseliu ir kitokiu reikalu nujimu Fotozra 

fljas kopulklausei.

J ulij onas W itkauskas
2814 Carson str. S. S.

Pittsburg, Pa. 
užlaiko

Puikiausia Buczernia
(Mėsos Krona)

Mesa wisada swiezia ir czystai 
užlaikoma, o prekes pigesnes 
kaip wisame mieste Pittsbargo. 
Už tai rodyjame wisiems pirktie 
pas lietuwy, o ne pas swetimtau- 
ty. (29—12)
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Lietuwiszka Aptieka
J. J. ROBLN, Prop.

643 S. Jeiferson st. cor. Liberty st. 
Diplomawotas Daktaras isz 

Europos.
No 25 metu pruktikawoja ir pritaiso geras lie- 

kurstus už vridutinia prekia.
Kalba lietuwiszkai, lenkiszkai, 

ruskai irwokiszkai.
543 S. Jefferson st., cor. Liberty. 

telephone: canal 369.

PUIKUS
LIETUWISZKAS SALIUNAS, 
M.Plaucko ir Wenckewieziaus 

po nr. 90 Christie street 
New York N. 1.,

Kury atpirko no Juozo Brusoko.
—o—

Pas mus randasi puikiausi da
bar trunkai: szaltas Alus, skanus 
Wynai, wisoki Likieriai, o Ciga
rai net isz pat Turkijos. Atradju | 
walandelia liuoso laiko atsilanky
kite, o busite kogražiausei pri
imti.

LIETUWISZKAS

SALONAS• • • • ••••

Juozu po Dzialtwos,
3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui.

Užlajkau swiezia Bawarska Ahi, seneuses ge- 
reuses Arielkas, Llkierius ir kwepenezius 

Cigarus.—Kuzdien swiežas užkandis.
Atejk Broli paraatitie 
Ir to wiso pabanditie

J. DZIALTWA, 3253 Laurel ul.
re/-" Jaigu tau skauda galwa, tai pumegyk

. oaxk.li Boja natisko. Yru geriuuse gy
dykla no skaudėjimo galwos, ka joke kita taip 
reit ne gydo, kaip Prosz.ko Bojau xusko. Galima 
autie koznoje aptiekoje, arba prisiuneziant 25 
entus pacztlnemls markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu apbukys Jais.

Adresas toks: H. S. BOJANOWSKI,
885 W. 19-thSt.. Chicago;

A. ZDANAWICZ1US,
181 Salem ul.

BOSTON, MASS.,

Uždėjo pirmi lietawis. agentūra

Parduodu laiwakortes (szifkortes) ant greicziau- 
siu Iniwu in ir isz Europi s, iszmaino ir siunezia 
pinigus in wisas swieto szalis kuomipigiausei ir 
in 4 nedeles po iszsiuntimo parodo kwita su priė
musio pasiraszymu. W—S

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiwu 
kortes jo ofice, duodu tikėtu už dyku, net in put 
New Yorku; o lulwukorcziu preke ta pati ku ir 
New Yorke.—Iszdirba rusztus d**l dalies iszjesz- 
kojimo isz tewiszkes arba kitokiu dalyku ar ra- 
sztus su konsulio užtwirtinimu. O teip-gi atjie- 
szko skolas isz Europos;usekurawo ja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina wletas durbi- 
nikams ir wletas tarnams ir tarnaitlems ir užlai
ko wisokias maldų knygos.— Wisku atlieka kuo- i
iBigerlausei. 

KASPAR BARTKOWIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IR NOTARY PUBLIC.
Iszprowoja genausei wisokias prowas wisuose 

guduose. Khimoczyjtt kalbose: lenkiszkoje, wo- 
kiszkoje ir angelskoje. Teipogi kolektawoja pini
gus už wisokias skolas. Gywenu po nr.

3200 Muspratt at., kerte 32 st.
GERIAUSIA UŽEIGA

pas L. AŽUKA
3301 Auburn avė.kerte 33czios ul.

Arti Lietuwiszkos bažnyczios.

Užlaiko puiku Saliuna ir Salia 
del mitingu, balių, weseliju ir ki
tokiu zabowu.

Ir kurie atkeliauua isz kito 
miesto, gali wisa rodą gautie ir 
spakainiai pernakwotie.

L. AŽŪRAS.

WE1NATINIS LIETUWISZKAS 

SALIUNAS, 
Winco M. Kaczergio

338 Anderson str. Jersey City.
—o----

Užlaikau puiku szalta zklu, 
Degtiniu tikra ruijinia, lietuwisz- 
ka Trejonkia wisokiu Wynu ir Li- 
kieriu. Turiu Billiarda, del žabe 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
wienas pakelewinga.s puikia nak- 
wynia ir geriausia rodą duodu 
del sawo broliu.

W.M. Kaczergis.

MAX DRZEMALA,
— LEXKISZKAS —

Adwokatas,
praktikawoja wisuose suduose, 

iszpildo sawo daliklis ti'isinga ir 
gerai.

Rodijame wisiems liet uwnikams 
eitie pas Drzeniahi gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block, j

163 Randolph St. ’
Giweiiimas 1256 N. Halsted St. j 

Telf. N. 4923

n7 IWK A TIKRAS ELCINO 
UL Pl Ml LAIKRDELIS

1’risiusk szita ap
garsinimu su sawo 
wardu prawardia ir 
idn-su, o im s atsiųsim 
luu .-.zita
Tikra Elgino 
Laikrodėly 

dykai
ant paniaty no. Luk.- 
sztai jo yru tikro auk 
so. wadinamo 14 Ka
rat Solid Gold, 
puikiausiu iszkwiel- 
<uoti.iszrodo teip.kaip 
Solid Gold Inikro- 
leliu, kuriuos kill wi 
• i parduoda po $40. 
Widuriai jo yru tikri 
El^inisxki. gwa- 
rantuoti uni 20 metu. 
Apžiūrėk wisa gerai, 
kada tau jy exprvsas 
atsius, o knd matysi, 
kad už tuos pinigus y 
ra gana pigu, tai už
mokėk expresmanui 
$9.25 ir kasztus eipre- 
so. o laikrodėlis yni

tawo. .iciuu ..on puikaus lenciugelio prie laik
rodėlio. tai atsiusk 50 centu pacztinemis markė
mis, oguusi puiku kwietkuota auksiny lenciuge-
jy. werta $3.50, arba prisiusk $9.25 ant minėto 
jaikrodelio, o lenciugely gausi down nu.

Adresas szilus:

ATLAS WATCH CO.,
Masonic Temple, - CHICAGO, ILL i

Kas nori gautie geros ir 
szwiezios mėsos tegul eina pas 
Simona Mack, po nr. 82 Bond 
st., Elizabeth port, N.J.— Po 
draugiai prilaikiau puikia Groser- 
nia ir parduoda wiska pigiau kaip 
kiti. Wisi taworai swieži. Ge- 
riause wieta del Lietuwiu.

Ape iszinetima literos t.
Daugumas is-z lietuwiu nei kaip ne gali pripra 

stle skaitytu: be literos 1. užtai pnsiryžome per- 
leistie p> r kelis numerius .-zy paaiszsinima. isz 
kurio skaitytojai galėtu pasimokytie ir suprastie 
kur toji litera wadinasi i. o kur 1. Skaitant lietu
wiszka raszta. kur tik pasitinki su literai, nie
kad ja newadyk 1. o lik wisada sakyk ant 
jos 1. Tada tiktai ju pawadyk L jaigu kūreni 
žodyje, paskui ja rasi e, i arba y; tada wa- 
dyk ju 1, u kitur wisur wudyk l ir pamatysi, 
kad nuturėsi jokio sunkumo suprasite kur isz- 
sitaria 1, o kur l.

Ant paweizdos žodžiuose sziuose: GilUs girdi 
l, ha paskui ju nėra nei e. nei i anei y • o žo 
dyje^ili, jau oze girdime 1. bu paskui ja sto 
w’i i. žodyje gilybe teipgi girdime 1, ba pas
kui ja stowy y. Žody ie <ja la s girdime t, už
tai, kad paskui ju n>Ta nei e nei i a nei y, 
o kada pasakysi £ale, tada jau girdi 1, ba 
paskui ja stowi litera e.

Teip lygiai ir kiekwienaiue žodyje darosi, 
kaipo tai: kalnas, kalne; kalba, kulbetie; gal- 
wa, gulwele ir tt. kurtik paskui ja randasi e, 
i arba y, iszsitaria teip kaip 1. o kitur wisur 
reikia isztartie teip kaip l.

A TV?J’O'Q dwinedelinis 
„AĮJAVV dlgd katalikiszkas 
laikrasztis iszeina Prusnose du 
syk ant menesio, talpina wisokias 
skvarbias žinias isz Lietuwos ir 
kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50 j

Norintiejie turetie taji laikrasz- 
ty gali iszsiraszytie per redystia 
,,Lietuvos” kožnamelaike ir už 
ta puczia prekia $1.50.

Nedelinis Laikrasztis, 
iszeina kas subata ir talpina sawyje ko naujausias ir swarbiattstsa 

žinias del žmonių darbinyku.

“LIETUVA”
a

turi daugiaašei skaitytoju po wisa. Amerika ir už tai biznieriama 
geriausei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsytie.

kasztiuya ant metu $2.00
Spaustuwe,,Lietuva“ 

spausdina (drukawoja) wisokias Knygas, Konstitucijas, Tikiotus 
aut lioteriju, balių ir teatru, Programas ir 

kitokius reikalingus drukus.O

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

Redysteje,,Lietuvos“
Parsiduoda Szifkortes ant geriausiu laiwu. Siuncziasi pinigą* in 

wisas szalis swieto. Pinigai iszsiusti per redystia 
“Lietuvos” greieziause suwaikszezioja, 

kaip isz wisu kitu agentu.

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresu Loky.-

fl. Olszewskis
954 33rd st. Chicago, Ill.

----------- o-------------
Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas no 7-tos adynos 

ryto iki 9 tos witkaro, o nedėliojo no 12 widurdienio iki 9 wakaro. 

Pirma Letuwiszka KoĮionija
po wardu “Lietuwa“,

GRAND PRAIRIE, ARKANSAS.
Derlingiausi liu-Ku isz wisos wulstes. Arkunso.

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru wienam gabale 
poabiems pusėms geležynkelo “Memphis X Little Rock”, tarpe Lu lauku randasi miestelis Hw.en 
kur žmones gali sutwertie sau didžiausia ir puikinusia parapija. Komitetas aprinko Vaja w-ieta 
kaipo geriausia del uždėjimo Lietuwiszkos kolonijos.

Wisoki jawai dera labai gausei, 
prietam auga bow« hia.u waisvi sodu puikinusi isz wisu Suwicnytu Wulstiju. Klimatas swoUcm, 

žionios trumpos, o wasuro.s yitfos, kurszcziu diddu nera-, sziluma lytiiuasisu Chicago^.
Wanduo sweikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsidraikstia slraipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria tr b« gi
rios. Įtaikei ir lentos neiszsaki tai pigios del pasistatymo sau namu.

Preke lanku no $6 iki §8 už akra.
Mokasi $l,oo isz wirszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalūaa, 

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižinotie ape wiska raszykitia iu

Union Land Company,
163 Washington St J Chicago, HL

-----ARBA IN

REDYSTIA „LIETUVA”,
954 33rd Street. Chicago. III.

ARBA PAS KOMITETĄ

A. Bijanski, 626 W. 17-th St. J. Butkus, Hazen, Ark.
CHICAGO. ILL. P.O. Box 82,

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS,
ZIEGORIUS ir

A.KULORIUS.
527 S. Canal ir Judd uliezios,

CHICAGO, ILL.
Tajso wisokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 

aukrynius dajktus, zalatiimas ir sidabrinimas
wisokiu dajktu labaj pigej, aukszynius sydabrynius ziego 
relius iszwejeze kajp naujus. Jsz plauku lencugelus daro ant 
orderio.

Ziegorela ezistyiinas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini

“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantawoje ant metu.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

KOBRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str,
IR

142 Division St

Few York

Wyrai I duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi
su greieziausiu laiwu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gaunu in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad me* 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant wisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Admiralitat strasse, Hamburg. 20 Maaskade, Rotterdam..

46 Heerdenthorsteinweg, Bremen. O '
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Lenkti didelei džiaugėsi, kad kre
■ jiiMsis caras, Mikalojus 11, bu- naU

sasdaug geresniu del lenku ne-
gujo tewasbuwo, Aleksandra III. koa

kilu sis naujas caras užsėdo wiu
ui cariszko sosto, wisos teįveik nig
Uuto> siuntu pas jy sawo delega hyl
tus su pasveikinimu naujo caro tem
irsuiszrtiszkimu jam sawo gero slin
welyjitnu. Lygiai kaip kili, teip I
e lenkai pasiuntė sawo delegaci
ja, kuria, sako, naujesis caras

ska

pwmias su atverta szirdžia ir isz- 
reiszke jai, jogei lenkams teip, ra
kaip ir wisoms kitoms tautoms, n
po ju waldze gywenanczioins, P 

uie
pripusta wiena lygybių ir ly bez
gias tiesas. Warszawos geueral- pre
gulieniatorius Gurka, kuris su-
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I persekiodawo, szendien apturėjo uat

iszsakyma no ministro viduriniu 
tisu, idant daugiau pats uedrys-

tell 
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' tu kisztis iu reikalus katalikiszku 110
kunigu Lenkijoje, arba jiems da- ma

winetie kokius sawo prisakymus,
pn 
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kaip ikszioloi dare. Wisiems yra no
žinoma, kad iksziolei maskolisz- leu

ki gubernatoriai ir naczelnykui rot

dare teip su katalikiszku kunigi £ *.
ja, kaip jie patys norėjo, one teip rie
kaip jiem buwo no caro išsakyta 
riejo jiems koks noras, tai prisa-

i
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h kunigai daryt bažnyczioje ka 
tokio pusiau nisko ir turi jo klau- 1 

lytie, o jeigu teip nedaro kaip 
gubernatorius prisako, tai uždėjo 
ant jo piniginia kora ir tokiu bu- 
du sau pinigus isz kunigu plesz- 
dm. Sztai ir szymet tas pats 
gubernatorius, Gurka, priwerle 
uekuriuos kunigus Lenkijoje, i- 
dint prisiega ant naujo caro duo
tu ruskoje kalboje, o ne lenkisz-

te

Al

lt 
si
&i 
u 
k 
i 
i 
n 
o 
c 
s

Ui toky pasielgimą gubernato-' 
nans Gurkos, naujasis caras dide
lei jy papeikė, ir sztai jau 1 dien. 
Gmodiio tuojaus po priėmimui 
pascara lenkisžkos delegacijos, 
ju Gurka pasiduoda dimisijai 
(tliisako no sawo urėdo). Jis 
■lialijo kad caras neatleis jono sa- 

kaipo tokio garsingo tvy
ro ir praszys jo, idant pasiliktu 
ant tolinus Warszawoje guberna
toriumi, o cze matyt, kad caras 
ut jo vietos spsiima tuojaus pas- 
ritytie kita alsakantesuy žmogų.

Gurkos, taps Warszawos gone- 
’ ral -gubernatoriumi griowos
i l ‘

į bzuivalow isz Berlyno.
Terp gywentoju Warszawos 

= ’neszpatauju džiaugsmas uea|»sa- 
j hiii, kad ju Gurka nepoilgam 

l( ’elnei paims.
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^aujesis caras žadaduotiė 
konstitncija sawo 

padouams,
Isz Pdereburgo danesza, kad 

^uas Mikalpjus U ketina inwes- 
oytie sawo ciesorysteje karalisz-


