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IN SKAITYTOJUS.
Netrukus musu spaustuvėje 

iszeis isz po spaudos didelis LI FL 
TU W ISZ K AS S A P NIX T K A S, 
kuris bus didžiausias isz 'wisu ik 
szioliai biiwusiu Sapuiuv ku ir 
iszguldys kožna wiena sapna.

Kas užsimokės už “Lietuva" 
isz wirszaus už ateinaiHv meta 
du dolierius, tušai gaus ta Sapnu 
knygeliu dovanu. Red.

Isz Užmarės.
—o--

Naujasis caras buseiil ge
resniu.

Lenkai didelei džiaugėsi, kad 
jaunasis carus, Mikalojus II, bu
siąs daug geresniu del lenku ne
gu jo tevvas bu wo, Aleksandra III.

Kada szis naujas caras užsėdo 
ant cariszko sosto, wisos beveik 
tautos siuntė pas jy sawo delega
tus su pasveikinimu naujo caro 
ir su iszreiszkimu jam sawo gero 
welyjimu. Lygiai kaip kili, teip 
ir lenkai pasiuntė sawn delegaci
ja, kuria, sako, naujesis caras 
priėmiau su atsverta szirdžia ir isz- 
reiszke jai, jogei lenkams teip, 
kaip ir visoms kitoms tautoms, 
po jo svaldže gy venanezioms,
pri pažysta wiena lygybių ir ly
gias liesas. Warszawos general
gubernatorius Gurka, kuris su- 
rUAS/jpl bi i vvi >-<lid j u 
lium lenku ir koasztriausei juos 
persekiodavo, szendien apturėjo 
iszsakyma no ministro viduriniu 
tiesu, idant daugiau pats nedrįs
tu kisztis iii reikalus katalikiszku 
kunigu Lenkijoje, arba jiems da- 
winetie kokius sawo prisakymus, 
kaip ikszioloi dare. \\ įsiems yra 
žinoma, kad iksziolei maskolisz- 
ki gubernatoriai ir naczelnykai 
darė teip su katalikiszka kunigi
ja, kaip jie patys norėjo, one teip 
kaip jiem buwo no caro iszsakyta; 
užėjo jiems koks noras, tai prisa
kė kunigui daryt bažnyczioje ka 
tokio pusiau rusko ir turi jo klau- 
sytie, o jeigu teip nedaro kaip 
gubernatorius prisakė, tai uždėjo

I . Į
j kus sudus, (ant paweizdos teip j 
'lyg l usuose atsia>ti karalLzki j 
j seimai, ant kuriu susiįvažiuos 
'pasiuniniai isz visokiu proviii 
ciju cisorystes Rusijos R- darys 
rodąs žit surėdymo konst it unijos i

' del Roijos.
Sferse inteligencijos wieszpa- 

i tauja d i.iugsmas neapsakyt a>. ■— 
j Pcterslurge jau visi garsiu kalba 
ape prijektus konstitucijos. Wie-j 
nok teivkszcziai laikraszeziai da I 
neraszoibeko ape tai.

Darba Kauno gubernato
rial s Klingenbergo.

Skaitinio nr. 22 “ Aožv-algos” 
in t ai pyta paslaptinga raszta (se- 
kretna erkulioriu) Kauno guber 
natoriausKlingenbergo in palici- 
ja ir wisus urednykus, liepenty 
koaszt ringei persekiotie lietu
vius katalikus, o labjausei ju ku 
nigus isz priežasties atsitikimo 
bylos (prewos) Kražių; liepia 
temytie ki jie weikia,kalba ir ini- 
slina.

Rasztas maskoliszkai teip 
skamba :

So V E R S Z E X O 8 E K R ET X O

C1HKCL1AU.no.

G. G. Kowenskomu POLICMEIS
TERI’ I I'.IIFXDNYM Isl’ll A \V X I K AM (UliEU-

M1.
Po pawodu proizwodiaszczitliosia ny- 

nie w' Kor. Vilnie procesą o bywszich’ 
bezporiadkarii’ w’ M. Krožach' i \vi du 
predslojaszczaho sudebnaho prigowora 
budut’ uesomnieno rasi rosi ra nia t šia w’ 
sredj. • yiaiil-d' tiUuuutū-u;
waleluye lotki i neuiniesliivįa suždenija. 
Wsliedstwie czeho predpisywaju Gg. 
naczaluikam’ policii uslanosvil’ tszcza- 
telnoe nabliudenie za naslroeniem’ na- 
seleni įa i w’ osobennosli za powe<leuieni’ 
i diejatelnost’ju rimsko-katoliczeska- 
ho ducliowensi wa, obrotiw, osoboc wni- 
manie na proiznosimyja w’ kostiolach 
propowiedy i na besiedy duchowcnlswa 
s' prichožanami,i jesli budėt’ zamieczen 
no czto libo predosuditelnaho, nemed- 
lenno donesti ninie o tom’ sowseju ixxI- 
robnost' ju,

l’odpisal: Gubernator' Ki.incenbehg'.
Skriepil: Uprawliajuszczij kancelia- 

riej Ttkusewicz'.
Wierno:Pomoszcznik' Prawitclia kan- 

celiarii Kozkllo.

Perguldyta ant lietuwiszko 
teip skamba:

VVlBAI I’ASLACTINGAI IR AT-

REIK8ZTI PER CIRKULARA.
Ponams Kalno palicmeisteriui ir

Isz Amerikos.
Straikas kriaueziu.

l’hiladelphijoje, (> d. Gruodžio 
susiraikawo 4000 kriaueziu fir
mas Stawbridgo Clothier isz prie- 
žasties sumažinimo mokesties. 
Suligsziol mokėjo jiems no stukiu 
po 75c. ir po $l.oo, o dabar fir
ma aprciszke jiemis,jogei jau mo-, 
kės liktai po 50c. ir po 75c., už- 
lai wisi darbinykai pamėtė dil
ina. Str i ikieriai iszrinko isz tar
po sawes komitetą ir pasiuntė 
prie firmos ape iszderejima aug- 
sztcsiies utokesties, bet firma a 
nei girdėt nenori. Straikieriai 
pasakė, kad pa tol neis in darba, 
pakol firma nepiistos ant mokė
jimo los paezios senos mokesties.

Motina sudegė, o tewa tru- 
kys užnuisze.

Kaipo buwo daneszta nr. 17 
sziu metu “Lietuvos’’, kad mies
telyje Marinette, Wis. sudege 
dwi moteriszkes, kurios kurda
mos pecziu apsiliejo kerosimi ir 
užsidegė, taigi wienos isz tu mo- 
teriszkiu wyras liko naszliu ir 
mergaite įlenkiu melu. — Szen
dien daiiesza mumis isz Spring 
Valley, III., kad ta wyra 22 diem 
pereito menesio baisei sužeidė 
trūky." geležinkelio, o diena 25 
pasimirė ir jau tapo_ palaidotu, o
mergaite penktu metu amžiaus 
likosi sirata prie swetimu žmonių 
miestelyje Kewanee, III.

Korespondentas žino tiktai 
warda to nabasznyko, kad buwo 
Martinas, o prawardes suwis 
nežino, ir nežino isz kur 
jis paėjo isz Lietu-
wos. Teipogi anas koresponden
tas isz Marinette, Wis., kuris da- 
nesze pereitame pawasaryje ape 
sudegimą jo paezios, ir nepadawe j 
jos prawyrdesnei paėjimo isz Lie
tu wos.Xa ir kas isz to,dabar gal
būt cze kur arti ir geriausi jo 
prieteliai, arba artymiausi gimi 
nes, niekas ape tai nežino ir toji 
kūdikis turi wargtie be tewu ir 
be giminiu ant mielaszirdingos

ant jo piniginia kora ir tokiu bu- 
du sau pinigus isz kunigu plesz- 
dawo. Sztai ir szymet tas pats 
gubernatorius, Gurka, priwerte 
nekuriuos kunigus Lenkijoje, i- 
dant prisiega ant naujo caro duo
tu ruskoje kalboje, o ne lenkisz- 
koje.

Už toky pasielgimą gubernato
riaus Gurkos, naujasis caras dide
lei jy papeikė, ir sztai jau 1 dien. 
Gruodžio tuojaus po priėmimui 
pas cara lenkiszkos delegacijos, 
jau Gurka pasiduoda dimisijai 
(atsisako no sawo urėdo). Jis
snislijo kad caras neatleis jo no sa
wes, kaipo tokio garsingo wy- 
ro ir [iraszys jo, idant pasiliktu 
ant tolinus Warszawoje guberna
toriumi, o cze matyt, kad caras 
ant jo wietos spsiinia tuojaus pas- 
tatytie kita atsakantesny žmogų.

Duodasi girJetie, kad wietoje 
Gurkos, taps Warszawos gene
ral -gubernatoriumi griovos 
Szuwalow isz Berlyno.

I’erp gyweutoju Warszawos 
wieszpatauja džiaugsmas neapsa
kytas, kad ju Gurka nepoilgum 
welnei jiaims.

Naujesis caras žada duotie 
konstitucija sawo 

padonains.
Isz Petersburgo danesza, kad 

caras Mikalojus 11 ketina inwes- 
dytie sawo ciesorysteje karalisz-

APSKRICZIL SI’RAUNYKAMS GUBERNIJOS.

Isz priežasties esanezio szendiena 
Wiln i aje processo (prowos) tų>e buvu
sius miestelyje Kražių neparedkus ir 
ateinanezio sūdo dekreto, be abejojimo, 
terp gy wen toj u prasi pi utys netikusios 
kalbos ir nereikalingi sudyjimai. Isz 
tos priežasties liepiu [Kinams palicijos 
naczelnikams atkreiptie akis ant žmo
nių. ypatingai ant pasielgimo kunigu, 
o lab jausei ant j u pamokslu bužny- 
cziose sakomu ir ant kunigu kalbu su 
sawo parapijonais ir jeigu kas negeras 
pasirodytu, tad tuojaus ma ape ta da- 
nesz.tie su wisais iszgaleis.

Pasirasze. Gubernatorius Kl.iNOKN- 
berg’is.

Pastiprino: I’zweizdetojas kance- 
larijos Trusewicz’ius,

duonos.
Labai yra negeras paprotys lie- 

tuwiu, kad raszydami ape koky 
ten atsitikima pamirszta inraazy- 
tie tos asabos warda prawardia ir 
isz kokios wietos paeina, kas yra 
reikaiingiausei kožnam žinotie. 
Pamykite wisi, kad jeigu kada 
taikosi kokia žinia danesztie in 
redakcija, labjausei atsimykite pa- 
raszytie aiszkei tos asabos warda, 
prawatdia, isz kur paėjo ir kur 
dabar gyweno. Tas yra reikalin
giausias žinioje.

Tikrai: Pajclbinykus Uzweizdetojaus 
kancelarijos Kozkllo.

Matote brolei, pagal nuomone 
tokio surusėjusio pruspalaikio, 
Klingenbergo, tai jam buwo wa
le Kražiuose lietuwius musztie, 
smaugliu, pjautie ir prigirdytie, 
o lietuwiains ape tai ne wale kal- 
betie a nei mislytie. Bet jau ro
džiusi dasžinojo ape tai platus 
swietas, o toji žine kaskart tai 
labjau swiele platinasi. Juk tok
sai gubernatoriaus pasielgimas už- 
gedino wisi Rosija akyse sweti- 
mu wicszputyscziu. Tokiam Klin- 
<yenberjj’ui oowalei irali susirink •. . .• . .. itie ant jo gilwos wisos jo papil
dytos szunvbes ir su kartu gali 
jam Įiarsieitic szunu szukuotie!

Jeigu nori kad tau biznis 
gerai eitu, npsisfursik “Lietuve 
je”.

Pasielgimas lenku link 
lietuwiu.

Isz Baltimores raszo mums 
korespondentas, kad tenykszcziai 
lenkai nemandagei elgiasi kaslink 
lietuwiu.

Sako kad lietuwiai, ant praszy- 
1 mo lenku, patarnauja jiems isz 
tikros sawo szirdies ir duota sa
wo žody dalaiko, o lenkai su lie
tuviais apsieina su wis szaltai 
ir nekarta duota žody nedalaiko: 

: Pereita meta, kada lenkai užsi- 
; prasze lietuwius ant savo baliaus, 
į tai pribuvo ten abi lietuwiszkos 
i draugystes “Sz. Jono" ir Sz. Ka
zimiero’’ir wisi lietuviai pasiro 
de lenkams su atvira szirdžia. O 

j kad szymet, 24 Rugsėjo, lietu- 
■ viszka draugyste “Sz. Kazime- 
Iro" užsiprasze lenkiszkas drau- 
Į gystias ant savo piknvko ir wi

sos leiiki"zkosios prisižadėjo pri- 
butie, o kad lietuviai nuėjo jais 
su muzika pasitiktie, tai vos vie
na isz lenkiszku draugysezin isz- 
lindo ir lai atsistojo prieszai, lyg 
juoką isz lietuviu darydama. 
Lietuviai pamalia lenku palili- 
ka, spjovė ir atsitraukė. Dabar 
vėl lenkai uzsikwiete lietuvius 
aut s iwo lapkritmio apwaiksz- 
czipjimo. Lietuviai wela užsimir- 
sziu lenku nepatogumu, pribuvo 
pas juos aut. apvaikszcziojimo; 
teipogi lietuviai turėjo dvi lie- 
tuviszkas kalbas, kuriais iszgar- 
.siiio g. kn. Radaviczius ir s- kn. 
Žilinskas. Ir cze wel lenkai pasi
rodo lietuviams su savo atkakly
bių; laike liet u viszku kalbu ne
galima buvo žodžio iszgirstie, 
toky užima lenkui dare, ir czio- 
nai neiszkente nepasirodia lietu- 
viapis su sawo neapykanta.

Dėlto, broliai lietuviai, turime 
gerai temytie kiekviena lenku 
pasijudinimu ir apsimislytie ant 
to, kur mus gali nuwestie drau- 
gav imas su lenkais ir kokia imu- 
da mums gali atnesztie.

Nauja Draugyste.
Miestelyje Waukegan, PI., kur 

pusrtinas būrelis lietuviu gyve 
na, pereita nedclia, 9-la diena 
Gruodžio, užsidek* pirmutiue lie- 
tilv szka Draugyste po vardu 
“>./• Baltramiejaus^, in kuria isz 
pirmo karto prisirasze 40 sąnariu. 
Ant virszinyku tapo iszrinkti se
kanti uk<'sai; Prezidentu Kazi
mieras Wai t iekunas; Wice-pre- 
zidentu Juozas Pecewiczius; Se
kretorium prot. Juozas Brevins- 
kus; Sekr. finan. Kazimieras 
Miklaszeviezius; Kasierium Win- 
centas Zubkus; Užveizetojais ka
sos Mnteuszae Rūta ir Dominy
kas Norke.viczius.

Mieriu minėtos Draugystes yra: 
broliszka paszelpa, priegloba 
naszliu ir siratu ir podraug plati
nimas terp broliu vienybes, mo- 
raliszkumo ir blaivystės. Drau
gyste susitvėrė per paturima 
guodotino Chicagos klebono, kn. 
M. Krawcziuno, kuris augszcziau 
minėtoje dienoje buwo nuwaže- 
wias ten apweizetie lietuwius 
dwasiszkuose dalykuose.

Szia žinutia suteikė moms Chi
cagos wargamistra, A. Popkewi 
ežius,kuris tuom kart tenai buwo.

Labai gerai Brolei darote, risz- 
kites kaip įmanydami in draugys- 
tias, nes tokios draugystes netik
tai ka žmogui nesza pagelba ko- 
keme ten priepuoloje, bet da pla
tina terp ju moraliszkuma ir do 
rybia, sulaiko neviena no isz- 
twirkimo ir weda ant tiesaus ke
lio, per ka žmogus gali uszczedy- 
tie sau sveikata, turtą ir ant szlo- 
wes užsitarnautie" Red.

TEATRAS ir BALIUS.
26 Gruodžio, antra diena Ka

lėdų,lietuviai Pittsburhg’o grajys 
teatra “Kražiecziai” ant naudos 
lietuwiszkos Draugystes“Szwento 
Powylo”. Teatras bus grajytas sa
lėje “Odd Fellows Hall’’, 18th & 
Sarah sts. S. S., Pittsburgh, Pa. 
Prasidės 8 adyna wakare, duris 
bus atidarytos jau 7 adyna.

Po teatrui bus didelis balius.
Szirdingai užpraszonie wisus 

lietuvius ir lietuwaitias, kaipo 
Pitti-burgh’o teip ir aplinkiniu mie 
oteliu, koskaitlingiausei su-irink
liu. Su guodonu,

Ko.m i tetas . ( 2 2—12)

Gro mat ny ežia.
Dr. Br. siusk “Var." no pra

džios metu 1895, Mr. John Bud- 
gin, 4443 Goodspeed st., Chicago 
Ill.

Palitikiszkas Susiwieny.ji- 
nias Chicagos Lietu

wiu yra sutwer- 
tas.

Kaipo rasz. nr.49 “Lietuvos”, 
kad Chicagos Lietuwiszki Paliti 
ki-zki Kliubai, kuriu cze yra net 
9, nori sutwertie terp sawes 
susiwienyjima ir kad ant 9tos 
dienos Gruodžio nutarė wisi kliu
bai prisiustie sawo delegatu.", po 
3 isz kiekwieno kliubo, isz ku
riu iszrinks wisi nauja admini- i 
straeija ant minėto “Susiwieny- j 
jimo”, taigi viskas tapo atliktai 
tuom patim Hudu kaip buwo ra- 
szyta ir “Palitikiszkas Susiwie- 
nyjimas Lietuviu Chicagos” ta
po sutvertas gražiai ir teisiu 
gai, kuris tikimės ant ateinanezio 
pa vasario daug lietuviams gero 
padarys.

Ant uždėjimo minėto susiwie- 
nyjimo pribuvo delegatai isz 
7 wardawu kliubu: isz Btos War- 
dos A. Olszewskis, J. Ostrauckas 
ir A. Aselskis; isz 9tos Wardos 
A. Jauksztis, A. Bijanskis ir Fr, 
Palionis; isz lOtos Wardos A. 
Rokas, K. Kunca ir S. Jowaisza; 
isz lotos Wardos W. Wabalms- 
kas W. Wasiliauskas ir J. Stan- > 
kewiuzius; isz 16tos Wardos M. 
\\ aranka, P. Jonaitis ir W. 
Balsiawiczius; isz 18tos Wardos 
J. Rokosza ir W, Malyszsa;, isz 
23czios Wardos L. Petelis ir S. 
Lukoszeviczius. Isz wiso buwo 
20 delegatu.

Ant wedimo tos dienos mitin
go tapo paszauktu ant preziden
to W. Wabal diskas, o ant se
kretoriaus A. Olszewskis. Kada 
mitinga atidaro, delegatai kož- 
no kliubo sudėjo ant stalo sawo 
aplikacijas ir ukesystes popieras, 
o kad viskas buwo atsakanezio- 
je tvarkoje, prasidėjo rikimas 
naujos administracijos. Wisa vy
riausybe tapo iszrinkta per kor
telius tykei, grąžei ir be barniu: 
Prezidentu A. Olszewskis, Wice 
prezidentu Franciszkus Palionis, 
Sekretoriumi I Motiejus Waran- 
ka, sekretoriumi II Petras Jo
naitis, Kasierium Wincentas Wa- 
siliauskas. — Tai yra wisa admi
nistracija “Susiwienyjinio”.

Dabar po iszrinkimui minėtos 
administracijos, tapo nutarta 
wienbalsei per wisus delegatus, 
idant isz kožno lietuwiszko kliu
bo, prigulinczio prie “Lietuwiu 
Palitikiszko Susiwienyjinio”, bu
tu paskirta po 2 delegatus, kai
po reprezentantus sawo Wardos. 
Tie delegatai turės būtie ant 
kiekwieno“Susiwienyjimo” mitin
go ir jie turės lygu baisa su 
administracija kiekvienoje rodo- 
je ir kožname swarbesneme da
lyke; jie reprezentawos sawo 
wardas, paduos žinias isz ju 
“Susiwienyjimui”, o isz “Susiwio- 
nyjimo” parnesz žinias sawo war- 
doms ir 1.1. Tame dalyke tapo 
nutarta, idant kiekwieua warda, 
prigulinti prie “Susiwienyjinio” 
suszauktu kogreieziausei sawo 
mitinga ir patis isz tarpo sawes 
tokius du delegatus iszrinktu, o 
kada jau bus iszrinkti, tada tu
ri duotie žinia “Susiwienyjinio” 
sekretoriui ape tai.

Sulygsziol buwo terp lietu
wiu Chicagos du pu Ii tik isz k i su- 
siwienyjiniai: wionas vadinosi 
“Lituanian Rcpublikan Ligue 
of Cook Co.”, o antras “Lilh- 
uanian Republican Alliance 
State of Illinois”. Tie abudu su- 
siwienyjimai turėjo kožnas sawo 
“chartering” ir nebuwo tarpu sa

wes sutaikoje, o dabar abudu su
siejo in kruwa per augszcziau 
miueta susirinkimą delegatu, pa
dare terp sawias wienybia ir wi
si iszrinko nauja wyriausybia, 
ir priėmė wisi wiena warda ir 
wiena “cliartery”. “Lithuanian 
Republican Alliance State of 
Illinois”, ka ant lietuwiszko rei- 
szkia: “Susiwienyjimas Lietuwiu 
Republikonu Walsteje Illinojo”.

Ant galo buwo apswarstyta, 
kaip tankei “Susi wienyjimo” 
mitingai bus laikomi; ta klausy
mą paliko ant walios wisos ad- 
ministiacijos. Botam buwo ap
swarstyta kur geriausei pri
derėtu “Susi wienyjimo”
mitingai laikytie. Ant to ta
po iszrinktas komitetas isz trijų 
wyru, ir tas komitetas turės isz- 
rastie atsakanezia wieta.Komite
tas susideda isz A. Olszewskio, 
A. Bijanskio ir W. Wabalinsko.

Pirmutinis “Susi wieny j m o”
mitingas bus dabar laikomas ta- 
da, kada visos wardos prigulin- 
ezios in “Susiwicn”, ant sawo 
wardawu mitingu iszrinks tuos 
du uugszcziau minėtus deligatus O o
ir wisos duos per raszta žinia 
“Susiw.” sekretoriui, o sekre
torius duos žinia prezidentui, 
kad jau wiskas yra gatawa, ta
da bus galima suszauktie pir
mu! iny mitinga. — Adresai wisu 
'Virszinyku “Susiwienyjimo” tal- 
pysis wisada “Lietuvoje” idant 
kiekvienas, turintis tame reika
lą in “Susiwienyjima”, žinotu in 
ka atsiszauktie.

Turime wilty, jogei szis “Chi
cagos Lietuwiu Susiwienyjimas" 
augs ir suaugs in milžiniszka C o
organizacija, ba czionai neval
dys jy nei prezidentas, nei vice
prezidentas, nei sekretorius, a 
nei kas kitas, o tik waldys jy wi
si lygiai, tai yra: administra
cija ir tie delegatai, kurie bus po 
du isz kiekvienos wardos; kož
nas isz ju turės lygu baisa ir tu
rėdamas gera inneszima gales jy 
paduotie, o matydamas ka blogo, 
turi lygia tiesa prieszai ta atsi
szauktie.

Teipogi angliszki republiko- 
niszki laikraszaziai grąžei apgarsi
no musu “Susiwienyjima”, ape ka 
du Chicagos amerikonai wisai bu- 
wo negirdėja ir suwis ape lietu
wius niekas nežinojo, o dabar pra
dės mus kas kart geriau pažytie 
ir jeigu tik sutaikoje dirbsime, 
tai yra wiltis,kad lietuviai pastos 
ant augsztesnio laipsnio pas re- 
publikonus už lenkus, ba lenkai 
wisi yra demokratais.

Tdpogi užprašome ir anais 
dwi lietuwiezkas wardas, kurios 
da nepriguli prie “Lietuwiu Su
si wienyjimo”, tai yra 7ta ir 29ta 
Warda, idant teiktųsi iszrink- 
tie sawo delegatus ir atsiszauk
tie in prezidentą arba in sekre
torių, o užkwiesime ir jais an- 
sawo susirinkimo ir teipgi pri
imsime in “Sutiwienyjima”, idant 
wisi Lietuviai Chicagos suwie- 
nytomis sawo spėkomis galėtu 
pradetie dirbt del sawes ir labo 
wisu sawo broliu prigulineziu in 
lietuwiszkus kliubus.

Su Guodone Olszewskis, 
Prezidentas “Susi wienyjimo 
Lietuviu Republikonu Walsteje 
Illinojo”.

Apgarsinimas
Už nedėlios laiko iszeis isz po 
spaudos puikus LIETUW1SZ- 
KAS KALENDORIUS aut metu 
1895, pakabinamas ant sienos. 
Wisi skaitytojai Lietuvos gaus 
jy PREZENIE ant NAUJU 
METU.
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Dabartine Prancūzija
Kaziukas pasakė, kad “patri- 

jotizmas *) tai yra regėjimas ydų 
sawo tautos ir stengimasis patai
syt jais”; kitais žodžiais mylėk 
sawo tcwyma, yra tai temyt ant 
sawo tautiecziu ydų ir kiek galint 
stengtis isznaikyt jais. Pažysta
me gi aiszkiausei sawo kliaudes 
palygyndame sawia su kitomis 
augszciau stowincziomis už mus 
tautomis. Mes, Lietuwiai, užsi- 
jimamc wienatiniai žemdirbyste; 
turime užtai atsižiūrėt ant kitu 
tautu augsztesniu už mus, ir už- 
sijimancziu, teip kaip ir mes, 
žemdirbyste. Dailia proga tokiam 
atsižiūrėjimui mums pakisza miss 
M. Betham Edwards sawo kny
ga “France of to-day” (Szendie 
mine Prancūzija). Pamokinancziu 
tas weikalelis gali but m u nisi, 
dėlto, kad raszytoja jo stengėsi 
perstatyt tik žemdirbįnga Pran
cūzija, ir apraszo tik sodieczius 
ir skaitinius isz kuriu jie semia 
sau pelną.

Betham Edwards pasiryžo isz- 
tyrt ant wietos, isz kur ima pra
džia Prancūzu neiszsemiami tur
tai ir medegiszka gerowe. Tam C o
tikslui ji apwažinejo ir isztyre 
Normandija, Delfinata, Britani
ja ir kitas dalis Prancūzijos ir' 
isztyre wersmias uždarbio tik 
pas sodieczius, nes fabrikai ir 
dirbtuwes yra amžinai uždaryti 
priesz swetimszalius, bijodami, 
idant koks slėpinys budo j u isz- 
dirbimo nebutu atidengtas ir su- 
wartotas praszaliecziu.

Pirm uczi ausi ai negirdėta mede- 
giszka Prancūzu gerowia raszy
toja mato dwiejuose faktoriuo
se (weikiniuose): nenuilslanczia- 
me darbume Prancūzu tautos, ir 
prigimtoje ju liuosybeje, tame 
linksmame pasitikėjime, kurs 
yra beweik tautiszku ju priwalu- 
mu, ir podraug judiniu, neduo- 
dancziu jiems nustot wilties. žino
ma yra, kaip sunaikinta ir suliež- 
ta buwo Prancūzija po pastara
jai karei su Prūsais, o wienok 
netwere nei deszimties metu, o 
Prancūzija buwo wel turtinga, 
kaip ir priesz karia, — buwo da 
turtingesne: drąsą gywenimo, 
drąsą triūso pakele ja isz nuo
puolio.

Prancūzas yra durbsztus: nesi
bijo jisai nei wargo nei nepasise
kimo. Raszytoja mums apsako, 
kaip gywentojui pakalniu žings
nis už žingsnio daro derliomis 
kalnu pakriauszius, kurie buwo 
pirmiau nuogos. Jie wežioja že
miu ant pliku uolu, iszdirba pa
didintus tokiu budu daržus, to
liau ir augszcziau wary darni sawo 
sodybų ribas. Užtatai nenaudin
gi žemes plotai pamaži nyksta: 
tuszti “Landai” wirsta in derlin-

*) Patnjotizmas—meile tewynes; patrijotas — 
mylėtojas tewynes, tewynainis.

gus slėnius, saules kepinami 
krasztai Rodano bus weikiai wai- 
singais, mariu pakraszcziai yra 
jau suimti kamszomis teip, kaip 
Holandijoje. Prancūzai moka isz 
traukt kodaugiausiai naudos isz 
dirwu, mokėdami pritaikiut jais 
labiausiai atsakanczia sėkla. Ga
na primint, kad nuogas da nese
niai Mont Ventoux dabar laip 
sniais isz naujo apsidengia me
džiais, ant pietines nuolaidos ap
augdamas ąžuolais, skroblais ir 
ilexu,tuom tarpu kad skujiniai mi- 
szkai apklojo jy no sziaurines 
puses. Persi tikriniu, kad kur ran
dasi ilexas, ten auga grybai wa
di narni “lycoperdo bovista”, wie 
tiniai gywentojai pradėjo augint 
trufelius (grybus, branginamus 
labai smalszcziu žmonių). Tas au
ginimas atsieina pigiai, o pelno 
duoda daug. Kiekwienas žemes 
hektaras gali iszduot ape 50 k i 
lo trufeliu, no kuriu gryno pelno 
pasilieka 500 franku. Taigi pelną 
isz trufeliu Prancija skaito mi
lijonais.

Prancūzijos sodietis nežiūri už
darbio wientik isz jawu ir gy 
wuliu, bet wisur jieszko nauju 
keliu irszaltiniu pragywenimo. 
Reikia tik prisižiuret, kaip kar- 
sztai jis waikszczioja aplink bitias 
Awiliu Prancūzija skaito in du 
milijonu. Prancūzas netik prižiū
ri bitias namie, bet da stengėsi 
palengwytie joms neszima inc 
daus. Pate iszwcza awilius ant 
lauku, žydineziu sweremis, dobi
lais ir kitais žolynais. Wienu žo
džiu isz wisko stengiasi traukt 
sau pelną: prancūzas — laukiny- 
kas užsiima ir auginimu wyn- 
wuogiu, ir szilko, ir tabako ir 
daržowiu.... Nei wienas žemes 
kasnialis nepalieka tuszcziu, ne
naudingu. Betham Edwards ap
raszo mums, kokiu szaltiniu pel 
no yra obuoline sula, iszspau- 
džiama sziaurineje dalyje isz rug- 
szcziu ir netikusiu walgimui wai- 
^iuj ktĮi’ię ikį Gruodžio men, pa- 
silieka ant medžiu, o paskui szi- 
lumoje pradeda weikiai waiksz- 
cziotie (fermentuotie), ir tokiu 
budu sodiecziai pasigamina sau 
sweika gėrimą ir nemaža uždar
by, ypacz no laiko, kad wokie- 
cziai pamėgo obuolinia sula. 
Prancūzui niekas negali atimt 
drąsos ir wilties: jis pasirengiąs 
yra wisa sawo dirwa apset aguo
nomis, wietoje kwieeziu, arba ap
sodint swogunais, arba pradėt 
augint sėkla ir t.t. . .. ilgai reik- 
tu rokuot ywairias atmainas už
siėmimu Prancūzo — laukinyko. 
Todėl ir neturtes, aimanawimo 
ir iszmetinejimo ant sunkiu laiku 
— retai yra patemyti ITancuzi 
joje. Betham Edwards stebisi 
Prancūzu dwasiszkam iszsipleti- 
mui, darbumui ir iszmincziai. Ste
bisi ypacz iszmincziai aprokawi- 
me tos naudos,kuri gali iszplaukt 
isz iszdetu kasztu. Specijaliszkos 
mokyklos Prancūzijoje dabar dau
ginasi, kilsta ukiszkos mokyk
los su trumpu ir pigiu kursu 
žemdirbystes, szilkdirbystes ir t. 
t. Prancuzas-sodietis, nepaisyda
mas ant kasztu, siunezia in juos 
sawo sūnūs, nes yra persitikrinias 
jogei jo pinigai iszleisti ant to 
mokslo, atnesz jam gausius wai- 
sius, kad jo sūnūs parnesz namo 
ir pritaikins ingytas mokykloje 
žinias. Wienu isz smarkesniu ak 
stinu iszsipleftmo ir pasitobuli
nimo žemdirbystes Prancūzijoje 
yra ukiszkos parodos. Ūki nikai 
su pasididziawimu rodo mede
lius ir pagiriams, gautus ant ju 
už gera wedima ukes. Botham 
Edwards pagiria teippat prisiri- 
szima kiekwieno Prancūzo prie 
aprinkto užsiimimo. Sodiecziu 
sūnūs, nors ingi j a augsztesnius 
mokslus, neapleidžia tewiszkes, 
neina in miestus gywent, bet po 
senowei dirba sunkiai, pritaiky
dami tik prie sawo triušio ingytas 
žinias. Labjausiai jam rupi surinkt 
kiek pinigu juodai dienai arba ko
kiam netikėtam reikalui. “Musu 
žmones pažysta wertia triušio, ži
no kiek reikia prisikamuot, idant

surinkt szimta franku, piniguose 
gerbia sawo krauja ir prakaitu” 
— mėgsta pasigirt Prancūzai.

Edwards placziai aprasze ta pa
žinimu wertes triūso, kurs aisz- 

• kini pasirodė užezedyjime pini- 
|gu. Jau 1891 m. kiekwienas su 
augias Prancūzas turėjo knygeliu 
užezedyjimo kasos. Ypacz užeze- 
dyjimas pasididino, kad kasos 
tapo insteigtos prie pacztu. Wie- 
iiiinie tik deszimtmetyje 1880— 
1890 suma užezedytu pinigu dwy- 
gubai pasidaugino, ir pasiekė 
flwieju miliardu franku. Idant 
suprast diduma tos sumos reikia 
atsimint, kad 1890 m. nepras
linko da nei wieno miliardo mi
liutu no walandos užgimimo J. 
Kristaus.

Bet Prancūzams negana to. Pa- 
reginimai prie užezedyjimo užsi
manė mokyklos nebeduot knygų 
arba kitu dalyku kaipo užpelną 
už gera mokinimas!, bet knvge- 
les užezedyjimo kasu, ant ko
kios norint smulkios, pridines 
sumos. Prie tos progos Edwards 
apraszo wienu atsitikima miesto 
Lugdune. Direktorius wietines 
užezedyjimo kasos karta iszwy- 
do priesz sawia prasta amai ny
ku, kurs atėjo atimt uždirbtus 
tokiu budu jo dukters pinigus. 
Kaipo towns, turėjo tiesa pada
ryt tai, bet direktorius pradėjo 
tardyt jy, klausdamas ape prie 
žasty tokio pasielgimo. L’ga ir 
mirtis paezios iszteisino ta žing
sny: užmokėjimui szermenu a 
mat nykus neturėjo kito kelio. 
Atiduodamas jam 30 franku di 
rektorius primine jogei tai buwo 
skola, užtraukta pas sawo duk- 
tory. Amat nykus prisipažino, 
kad priežastimi neturtes szeimy- 
nos buwo jis pats, nes megdawo 
tankiai iszgert. Praslinko trys 
menesiai ir tas pats amatkyka- 
wel pasirodė priesz direktorių, 
įvesdamas už rankos szwariai ap
taisyta mergaitia, ir atskaitias 
30 franku, ture direktoriui: 
“Turiu tamistai padekawot už 
padaryta man parspejimr., kad 
buwau užėjus atimt 30 franku ant 
szermenu mano paezios. No to 
laiko nei karto ncatsilankiau kar- 
cziamoje, teip man rūpėjo su
gražint mano mergaitei skola. 
O dabar pasiryžau laikytis ir to
liau, kasnedel priduodant franka 
prie sudėtos ežia sumos, kol dar
bo ir pelno nenustosiu”.

Jeigu Prancūzus galima pagirt 
už darbumą, isztwerima, tai ne 
mažiau jie užsipelnyja ant pagy
rimo už sawo blaiwuma, kuria 
galima pawadint tautiszka ju 
dora. Gaila tik kad sziaurinese 
prawineijose pastaruose laikuose 
girtuoklyste biski prasiplatino, 
ypacz no laiko, kad del di
deliu užderejimu obuoliu, pradė
jo isz ju waryt spiruta ....

Bet gana raszyt. Juk ir tas 
biskis parodo, koks didelis sky
rius užeina terp suusu ir Piancu- 
zu. Kažin ar negalima butu pa
sinaudot mums isz tu nors ir 
tsumpu žinių ape juos, ypacz se
kant juos blaiwysteje, czedyjime 
ir bude ukes wediino.

Isz Chicagos.
— o--

In Sąnarius Chicagines 
Kuopos “Susiwieny 

j iino L.K.A.”.
Praneszame wisiems broliams 

chicagines Kuopom “Susiwienyji- 
mo L. K. A.' , kad Forest City, 
Pa. szioms dienoms Įiersiskyre 

j su sziuom swietu wienas isz musu 
'broliu, prigulintis in “Susiwieny- 
jima L. K. A.” Dėlto nžpraszome 
wisus brolius musu Kuopeles, 
idant teiktųsi pributieant susirin
kimo in salia L. Ažuko, nedėlio
jo, 16 d. Gruodžio, tuojaus po 
sumai, pasikalbėjimo reikaluose 
posmertines musu draugo ir tei- 

i pogi bus kitos kalbos reikaluose 
“Susiwien.”, ant ko nžpraszome, 
netiktai sąnarius musu Kuopos, 
bet ir wisus kilus lietuwiu- pri
imt ie. A.Žemaitis, prez.

Isz Kliubo 7 tos Wardos.
Diena 7-ta szio niesio buwo su-

rnusu iszmanancziu ir geru wlo- 
wu. Parengsi m sau pa ūži 
konstitucija, saliunykains papsi
mu warytie ju biznius ir pas ius 
bus gražus ir naudingas kliuls.

Sąnarys.

Wietines žinios.
Užsimokėk it už “LIETUI”

— Kas nori waziuotie in le- 
tuwa, szia nedelia gali galie 
labai p giai -zifkortia redvs>je! 
“Liet uovs’.

— Neužmirszkite po misoa 
•rui ateitie in bažnytinia slia 
ant mitingo Lietuwiszku Kuo 
niju.

— Stock Y ardose pereita te
redo atidaro nauja “Pacing 
house”, kuremę dirbs 5U0 drbi- 
nyku.

— ITaszome atkreiptie .-iwo 
jatydaanl istorijos “Praeito Vil
niaus”, k tiri prasidėjo pracinme

žmones, kurie nesuspėjo isz karu 
iszoktie laukan, sužeidei smertinai 
net 18 asabu, isz kuriu jau du nu
mirė.

— St. Zukowski ir P. Zachare- 
wiezius, kurie uždėjo lietuwiszka 
skalbynia po nr. 802 S. Ashland 
avė., atidaro dabar antra ofisą, 
wieninteliai tik del lietuwiu, kai
po “Branch Office”, po nr. 3339 
Fisk st., pas Petra 'A'enclowa. 
Wisi lietuwiai norėdami paduotie 
niarszkinius in sk dbima, gali su- 
nesztie iuszita ofisą ant Fisk ul.

— Nedėlioję, 16 d. Gruodžio, 
1-ma adyna po pietų, “Gwardija 
1). L. K. Wilauto”, laikys sawo 
menesi n\ susirinki ma bažnytinėje 
saleje, ant- kurio užpraszo wisus 
sąnarius to- Gwardijos priimtie.

A. Žemaitis sekr.
— Nedėliojo, 16 d. Gruodžio, 

tuojaus po sumai, bažnytinėje 
.saloje Dr-te “Sz. Jurgio” laikys 
sawo czwertiny susirinkimą, ant 

1 kurio užpraszo wisus sąnarius
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ABtff n*®'
jie irsto yn. kBn* 
tolime nJMininykffl

aĮflj! 111* |gjt giistotie. Metuose 
.-liffhu mūras ai

įšilto
niurifi 8p 

pu w«tuoneriu metu(

tarai
.pilteirLiejos pinigii ai 

F ,n*-;ttfredaoatmusztaJaga 
T^jbair ietuw miliniu 

jaudMttiefliiiiio ^ni wieszpaiaujant
^į. dšnaiie Ihltū^ dtariJUloiuje koger 

nniln svaraini- taisyta-bu wo. Teip pa

{f&a,tūpi«tiria Lur-įni lino atkwiHi ir t 

JifiliU' tu a<“ ko> itsytos. Taip p:
jjpwste Mawrijoj.se 150 in k ilniu Doi 
gttarii kum?aik'i-įpribuwt ir del ju Ali 
•įtii' did^M\ <Wh'dietoj ttdžio szw. D* 

< rugiilsiis nycziuNia-ilate muro

sirin kim as lietuwiu—repu bl ikonų nr. “Liet uwos'’, nes tai yra iau-ltos Draugystes pribuue; už nc-

FIRMS BALIUS!
—Draugystes—

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

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

ry), 1895 m. Draugyste‘‘Didžio 
LietuwosKunigaikszczio Algirdo” 
turės sawo pirmutiny balių, saleje 
“Wood’s Hali, 316—118 Borrow i 
str.,Jersey City, ant kurio užpra- Į 
szo wisas aĮilinkinias lietuwiszkas 
Draugystias, kaipo tai: New 
Yorko, Brook lyno, Newarko, 
Elizabetho ir kitu ; užpraszo wi- 
sus lietuwius ir lietuwaitias ko-1 
skaitlingiausei susirinktie kaipo 
ant pirmutinio tos Draugystes 
baliaus. Grajys puikiause muzika 
ir bus daugybe jaunimo, kur kiek
wienas gales atrastie placziausia 
pažinty ir kogražiausei pasibo- / 
wytie. Tikietas 50c. Moterims in- 
ženga uždyka.

Užpraszo Komitetas. (5-1)

7-tos Wardos Lewandauskio se- 
klyczioje, suszauktas per mylėto
jus tautos, del perorganizawojimo 
jau pairusio palitikiszko kliubo. 
Lietuwiai apsigywenia 7-toje 
wardoje yra labai szaumi- wyrai 
ir prielankus prie susiwicyyjinio. 
No pradžios organizawojimo poli- 
tikiszko kliubo, susirasze daugiau 
kaip 100 sąnariu ir atsilankyd.i wo 
ant susirinkimu kuonoskait lin- 
giausei, net malonu buwo pažiu- 
retie. Bot ant nelaimes neturėjo 
me geru wadowu sawo kliubo, o 
prakilnesniejie lietuwiai, kurie 
atcidawo >u sawo rudomis isz ki
tu kampu miesto, neturėjo jokio 
[laszwent imo del labo musu ir pa- 
niatia, jog lietuwiai yra paklus
nus, isz pirmo sykio norėjo wes- 
tie mus neteisiu keliu. Pri
sistebėją tani nekurie biznieriai, 
panorėję ir jie ka nors pasinaudo- 
tie isz lietuwiu susiwienvjimo. 
Kaip matai susikiwirezijo terp 
sawias du saliuninykai; o kaip

dingiause del kiekwieno lelu- . wio.
— J uozas Sa wi c kas, po nr 21 7 

W. 11 enry si. uždėjo nauja -t liū
ną, o suimtoje ir nedėliojo bus 
Grand Opening; neužmirškite 
aGilankytie pas lietuwy,

—Nedėliojo, tai yra rytoi,lielu- 
wiszkoje bažnyczioje prasideda 
4()-adyninediewmalsdyste si isla- 
tatymu szw. Sakramento ir 
trauksis per tris dienas, ant kurios 
tai szwentes wisi diewobai ningi 
katalikai priwalo atsilankyt o.

— Palitikiszkus susiwienyji- 
mas Lietuwiu Chicago' susi! were 
pereita nedelia isz 7 lietuwiszku 
kliubu. T’ikimes jogei ir anie du 
kliubai 7-tos ir 29-tos Wardos 
nepasiliks atszalusiuis no lietu- 
wystes darbu, bet teiksis risztis 
in wiena twyrta ryszy.

— Angliszkas republikoniszkas 
laikrasztis “Inter Ocesui”,^ Įierei- 
tam utarnyke grąžei apgarsino

pribuwima papuola po kora [fa- 
gal konstitucija.

A. Jakszewicziis, sekr.
Ant pardawimo puiki Lo

ta ant Bridgeporto, prie iszbloka- 
wotos ulyezios Auburn avo., lik
tai pusantro bloku no lictuwisz- 
kos bažnyczios, kur lictuwys pa- 
si'latias nam i galėtu tik isz ren
io gywentie; ne teip kaip ncku- 
rie neiszmonei susipirko kur ten 
laukuose \\ aukegan,mokėdami už 
lota widuryje lauku po $1000 ir 
po daugiau, o szendien neturi ka 
tenai we'l.tie. Birkitia ant Brid
geporto, pastatykitia narna, o pa
tys rent innykai jumis jy iszmo- 
kes. /Vnt Bridgeporto nėra nei 
wienos stubos tuszczios. Dasiži- 
nokitia ape ta lota Redysteje 
“Lietuva.”

Mitingas
LietuwiMii -Kolionijik-
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Lahjausii Wilnius pi 
srtyu lūki Zygmaoi 
yieszpitawimo. Jis

jie turėjo katras sawo szalinykus 
teip ir wisas kilubas pasidalino 
in dwi szakas. Labjausei daede 
wiens isz tu saliunyku, kaipo la
bai sumanus wyras (?). Ant susi
rinkimu jis neiszmane daugiau 
nieko pasakytie, kaip tik: kas— 
susirinkimas reikalaudawo naujos 
wyriausybes; idant susirinkimai 
butu laikomi pas jy saliune, kad 
wisi esą kwaili ir falszywi, tik jis 
wienas protingas ir teisus, kad 
kliubas iszrinktu liudinykus del 
gawimo popieru ukesystes isz su
do ir teip toliau. Žinoma, tokios 
kalbos ir barnei ant susirinkimu 
nepamėgo musu brolems ir jie lau
ko ilga laika, o nesulaukdami 
nieko geresnio, pradėjo kiiktie ir 
daugiau newaikszeziolie ant susi
rinkimu. Per tai swarbesniejei 
lietuwiai įnašu wardoje, matyda
mi tokius waidus, gedejosi prigu- 
letie prie tokio kliubo. Prie to 
dar nemažai padare mums godos 
tūli atėjūnai, kurie wisai negyw<- 
na musu wardoje, bet nteidawo 
be užkwietimo ir norėjo padary- 
tie chartery kliubo su žydiszku 
waidu ir tokiu budu, ne žine už 
ka, norėjo apkrikszi y tie mus žy
dais. Ir dar norėjo suteiktie 
kwietka už kliubo pinigus del 
pasweikinimo kokio ten žydo, 
kurs ant Clark st, turi skuduru 
sztora. Bet garbe Z icharewieziui 
kuris tuom kartu buwo wirsziny- 
ku kliubo ir patemijas szelmysta 
užstojo kelia tai bjaurybei.

Taigi dabar mes susiainkia wi
si no abieju kliubu, susijungėm 
welei in wiena kliuba “Witenis” 
po wienu ehirteriu, iszrinkom 
nauja wiriausybia,kūrei pawedem 
wisus reikalus kliubo westie tei
singai, kol neineisim in šyla.

Teipogi praszom daugiau ne- 
atsilankytie jokiems wadowams 
isz kitu wardu, kurie nebus už- 
kwieeziami, nes galite but užge- 
dyti kartais. Tiek daug mes ir 
wieni instengsime nuweikeie.

Praszom brolei skaitlingiau a- 
teitie ant susirinkimu ir tviska 
weiktie sawo wale, o atsiras terp

“Lietuwiu Chicagos Palitikiszka 
Susiwienyjima”. Teip rodžiasi, 
kad ir kiti republikoniszki laik- 
raszcziai ta apgarsys.

— Jeigu nori turetie sawo na 
muose gražu tautiszka abroza, 
tai pirk Abroza “Kražių Skerdy
nes” dabar naujei iszduota. Preke 
50c.pas A. Ossowski, 276 W. Di
vision st.,Chicago, Ill. (3~2)

— Wisi lietuwiszki kliubai te
gul tuojaus daro sawo mitingus, 
ir tegul ant mitingu iszrenka po 
du geriausius wyrus isz sawo 
kliubo, kaipo delegatus in “Susi
wienyjima.” Iszrinkia juos tegul 
duoda žinia “Su<iw.” sekretoriui 
ir tegul paduoda jam skaitliu są
nariu sawo kliubo.

— Duonkepis Libuckis —len
kas, kada ana petnyczia wužewo 
su duona ulyezia North Halsted 
st., o kad anksti ryto da buwo 
prietamsa ir nepasergejo, kad 
tyltas yra atidarytas. Nekokis P. 
Leiteris norėjo jy sulaikytie, bet 
jau nespėjo. Labuckis da suspėjo 
iszszoktie isz wožimelio, o arklys 
su wežimu nuėjo staezia in upia 
kur jo tik žarnos isztryszko.

— Lenkai rugoja, kad jie tiek 
daug dirbo del republikonisz- 
kos partijos, o toji da szyinet ne- 
dawe nei wienam okia 
miesto .vieta. — Nėra d’wo, 
kad republikonai lenkam' ne
duoda, nes kurioje tik wardoje 
lenku daugiau gywena, w.sada 
tos wardos yra dcinokratisžkos. 
Isz to republikonai lenkus labai 
gerai pažysta.

— Pereita utarnyko wakaia, a- 
pe 6 adyna, kada karai waiewo 
isz miesto pilnutėlei žmonių pri- 
sikiinszia, inwaziuojant in tinely 
ant Washington st., nežine kokiu 
budu draiweriui karas insibejro ir 
ko tolyn to smarkyn pradėjo in 
pakalnia lektie ir jokiu budi jau 
sulaikytie negalėjo. Užlėkė ant 
kito karo pirma jo cinanczio t su- 
sitruszkino keletas karu in iruz- 
gulius. Karuose pastojo ugnis, o

Nedėliojo, 16 Gruodžio tuojaus 
po miszparui, bažnytinėje salėjo 
bus didelis mitingas wisu lietu
wiu Chicagos, kurie nori dasi- 
žinotie tikros teisybes ape “Lie
tuwiszkas Kolionijas” Arkanse. 
Dabar parwazewo isz tenai guo- 
dotinas kunigas J. Balcewiczius, 
kuris susirinkusiems apsakys ap
link Lietuwiszkas Kolionijas 
tikriausia teisybia. Užtai broliai, 
kurie norite wiska isztyrtie ir 
tikrai ape tai dasižinotie, tai pri
bukite ant szio mitingo, o kutii- 
gas jums iszaiszkys geriausei.

Juozas Sawickas, 
szioms dienoms uždėjo nauja 

Lietuwiszka Sali ima.
217 Henry st.
kerte Newberry avė.

Saliunas yra didelis ir puikei 
iszredytas, meblei wisi nauji irezy- 
stai užlaikomi. Gerymai geri, o 
“lunchius” puikiausias kaip wisa- 
me mieste Chicagos. Dabar suba- 
toje ir nedėliojo, tai yra luta ir 
16ta szio menesio, bus balius ati
darymo saliuno (Grand Opening) 
Muzikos ir jokiu szokiu nebus, nes 
yra laikas Adwentu, tiktai teip 
užpraszo wisus lietuwius,pažysta
mus ir susiedus atsilankytie ant 
pasisweczewimo, o busite ko mie- 
I iausei priimti. Bus iszkelti geri 
pietus ir t. t.

PASARGA:
Kas permaino wietasiwo gy

wenimo ir reikalauja, idant jam 
permainyt ūme adresa, turi neat
būtinai prisiustie ir sawo senajy 
adresa, nes kitiip jo praszymas 
nebus isz klausytu. Paduodami 
sawo nauja adresa, rupykites ko- 
aiszkiausei jy paraszytie, o labiau- 
sei warda ul\ežios, miesto ir su- 
wo, nes nekarta taikosi kad jokiu 
budu negalima dasimislytie, koke 
tai ulyczia. Jeigu patys gerai 
nežinote kaip raszosi ulyczia, 
kiek literų in ja eina ir kokios, 
tai papraszykit bile kokio ame
rikono, o jis jums paraszys atsa- 
kanty adresa. Red.
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miestui statytie netoli 
Asztri« Bromus namus, kame 
jie ir <ahar yra, kuriuose mas- 
koliszkegie maininykai butu ga
lėja apistotie. Metuose 1506 bu
wo paaigtas mūras ape miestą, 
jau no sztuoneriu metu dirbamas, 
Buwo lenkeri wartai: no Me~ 
dininki. Rūdininku, Traku, Wi- 
lijiK ir wartai Raudoniejie.

Lietuvos pinigai ant ^awias 
tured.-i\o atmuszla Jagalioniuher 
ba ir lietuwos raitininką. Alek
sandrui wieszpat aujant pining- 
dwaris Wilniuje kogeriausiai in 
taisytas buwo. "Teip pat laike to 
w’ieszpaawimo in \\ ilniu dakta
rai buw) atkwiesti ir tapo aptie
kus i taisytos. Taip pat meluo 
se 150 in tVilniu Dominykonai 
pribuwo ir del ju Aleksandras, 
wietoj irndžio szw. Dwasios baž- 
nyezios, instate muro bažnyczia 
iki szemien tebesiowinczia-.

Tokiu tai bud u Wilnius kaskai t 
in galyle augdamas laike abieju 
Zygmantu, Senojo ir Augusto, 
wieszpatiwimu (1506—1572) bu 
wo wieia-> isz szaunesniuju Eu
ropos sestapyliu.

Metuose 1522 prie katedros 
buwo uzwesta pirmutine Lietu 
wos iszkila, o metuose 1530 to
kie pal is/kala buwo uzwesta prii* 
sz. Jono lažnyczios.Metuose 1522 
buwo inwestas Liet u wiszkas St a • 
tūtas del didžios Lietuwiu kuni
gai ksztystrs, o metuose 1528 
Zygmįinto buwo iszduoti įstaty
mai del Žemaitijos Metuose 1513, 
1530 ir L542 .atsitiko ugneles, 
kuriose katedra buwo sudegusi; 
metuose 1506 ir 1533 buwo pa- 
wietres, lięos ir daug žmonių isz- 
mire. Zygmantas Senasis atn.au 
jino apdegusia apatiniu pyli, o 
jo sūnūs Jonas, tame laike Wil
niaus wyskupas, katedra isznm 
jo iszstate. '

Labjausei Wilnius paszoko aug- 
sztyn laike Zygmanto Augusto 
wieszpatawimo. Jis ant kožno 
žingsnio Wilniuje įialiko žymia 
sawo del Lietuwos malones, ru- 
peszczio ape jos gera ir augimu. 
O kaipo sawo Wilniu mylėjo, 
tai ta mums rodo tos meiles už- 
wydetojai, kurie negalėjo 
užsituretie no tos meiles 
iszjuokimo.Lenkas Warszawicki’s 
teiį) sako: “Zygmantas Augustas 
wiena tik Wilniu sawo namais ro- 
kawo, kitus sawo miestus ir pa- 
locius už swetimus laikydamas. 
Wilniuje pirtis, sodus, namus 
palocius ir nežinomai, kiek ki
tu daigiu užwede, ir kiek tiktai 
kartu isz Lenkijos pabėgti galėjo, 
tai tuojaus in Wilniu wažiawo”.

Zygmantiis Augustas tris kart 
buwo ženotas. BirmuAjziausiai 
jis buwo apsiwedias su Elžbieta 
Ferdinando rymiszko ciesoriaus 
dukteria, kūrei m. 1544 pasimi
rus jaunas k.ar:ilius antra syki 
ajisiwede su Barbora, Jurgio 
Radzwilio, W ilniaus kasztelionof 
dukteria. Zygmantas Augustas 
tais abidwi sawo žmonas mylėjo, 
bet labjausei Barbora, kūrei Kra 
kawoj m. 1551 pasimirus, jis jos 
įjelenus in W ilniu atweže ir grą
žei katedrej palaidojo. Ant ga
lo jis buwa apsiwedias su Kat
rina, pirmosios žmonos seseria, 
bet tai buvo nelaiming.is nu'gi- 
nimas naujo gywenimo.

Zygmantui Augustui Diews 
waiku nedawe ir pasibaigė Jaga- 
lionu dynastija ant Lietuwos ir 
Lenkijos s)sto.

Metuose 154 7 neKuris Palec 
kis už miesto užwedias stiklo 
dirbtuwia, o p.nts karalius ant W i- 
lijos buwo intaisias armotinia, ar
ba ginklu dirbtuwia, isz kur gink
lai ir paraias po wisa Lietuwa 
buwo waži)jami.

Zygmantui wieszpataujant kaip 
po W iln'niis toil) ir po wisa kra
szta reformacija didžei įilatintis 
pradėjo.

Liuterio tikėjimas pirmueziau- 
sei buwo isz užrubiažiaus užne- 
sztas nekuro lietuwio Abrohomo 
Kulwos m. 1530, o potam Wik- 
lef’o 1555 n., bet prasiplatini
mas to tikeimo maž-daug Wil

(Tasa).
Witualas Lietuwai geide di

džiausios galybes ir garbes. Lie
tuwa buwu galinga, bei jei tru
ko karaliszko wainiko. Todėl 
Witautas, jau asztuoniudesziintu 
metu senelis užsimanė Wilniuje 
karai isz k u wainiku apsiwaini- 
kuotie. Dėlto prieža<z<-zio in "fra
kus ir Wilniu, taip pat iriu Luc
ką atwaži:iw<> ,Jag.aliu< su sawo 
paczia, apsiaustas Mazowijos, 
Lignitzo ir Pamariu kuniiraiksz- 
czcis ir kitais didžponeis, didis 
Moskwos kunigaiksztis Bazilis 
II, su Tweres, Riazanes ir kitais 
kunigakszeziais; Erikas, Danijos 
karalius; didis magisteris Li 
woninio Zokono Sigfridas; Jono 
Paleologo ciesoriaus pasiuntinei; 
Indre Popiežiaus pasiuntinys; 
Kryžioku pasiuntinys, Maskuos 
metropoly tas Foliji; Rymo cieso
rystes ciesoris Zigmantas su sa
wo paczia Barbora ir sz iunu pa
sėkimu, sudėtu isz ereogu, grafu, 
kunigaikszc/.iu ii- baronu Wokio- 
tijos, \\ engru žemes, Czekijos, 
Kroacijos ir 1.1.

itaulas rokąwosi už turtin
giausi poną tarpo wisu tos 
gadynes wieszpacziu. Todėl ir 
sunku dabar supraslie ta puiku
mą ir iszkilnuma su kurc-is jis 
sawo sweczius Lucke waiszino. 
Teip ten pagal metraszius laike 
septynių nedaliu kasdiena ant 
sweeziu priėmimo buwo iszduo- 
dama 700 baczku wyno, alaus, 
midaus, milwazijos, 700 jaueziu 
ir karwiu, 1400 aweliu, 100 
Stumbriu, 100 sziarnu, 100 brie
džiu.

Tie patys metrasziai raszo jog 
Lenkai pa wyrledami I Jet u wai- Lh— 
raliszko wainiko ta paskutiny 
no Zigmonto Rymo ciesoriaus 
iszsiusta a.it kelio pereme ir jy 
perpus perkirti# pridėjo prie ka
rūnos Krakawos wyskupo, ka ir 
dabar Krakawoje Sz. Stanislowo 
hažnyczioj galima maty tie.

Tuom nepasiwedimu Witautas 
užgautas pasimirė "Turkuose 
1430 metuose.

Lietuwa turėjo daug didžiu.ir 
Bzauniu vvyru, bet W i tatas juos 
wisus pranoko. Wienas tiktai 
Zigmantas Augustas su Witiutu 
gal susilygintie meileje sawo tė
vynės.

Sekantiejie Swidrigailio ir 
Zigmanto wicszpatawimai del 
Wilniaus nelaimingi buwo. Mie
stas tik truputy atsigawo po 
maloningu Kazimiero, antro Ja- 
galiaus sūnaus, wieszpat.il wimu, 
Atnaujydamas apleistas magde- 
burginiu prowu priwilegijas. Ka
zimieras užwede du nedelinius 
kerui oszius: wiena ant trijų kara
lių o kita ant in dangų ėmimo 
P. Marijos. Mainu globdamas 
Kazimieras atmainė muitą imama 
no Wilniaus pylioniu po wisa 
kraszta tnainikaujencziuju. Kazi
mierui wieszpataujant ant suei- 
mes Wilniuj m. 1404 tapo in- 
westas Statutas Kazimiero Ja- 
GAiLAiczio, pagal warda jo už 
many tojaus. Metuose 1478 Ka
zimieras isz Wilniaus iszwažiuo 
dams del apėmimo Lenkijos sos
to ten paliko sawo sunu Kazi
miera, įlotam tarp Szwentuju pa
rūkuota, kurs prie redos ir wal- 
džios nesi k isz damas, tyka die 
wobaimiaga wede gywenima mu- O O J
ruošė apatinio pylio, kame no 
džiowliges ir pasimirė 4 dienoj 
Kowo menesio, 1484 m. Tykus 
to waldono wieszpatawimas 
(1478—1484) didžiai prisidėjo 
prie miesto augimo. Nemažinus 
del Wilniaus buwo laimingas 
Aleksandro wieszpatawimas 
(1492—1506). Buwo kare su 
Maskwa. Laike sandaros po ka
rei daug maininyku isz Moskwos, 
Nowgorodo, Tweres ri kitu mie
stu in Wilniu pribuwo, todėl 
metuose 1503 Aleksandras leido 

niaus wyskupu bu w©-suturi am as 
Be palyginimo liuosnaus Wilniu
je platinosi Kai wyno mokslas, 
kinio stipriu globėju buwo Mi
kalojus Radzwillis .Juodasis, 
Wilniaus waiwada.

Zygmantas— Augustas norint 
ir mirė kataliku, bet reformatu 
nepersekiojo. Jis sake, kad kož- 
nas tur turetie liuosybia pagal 
sawo nuomonia Diewa garbintie. 
Todėl tai Kalwinas, Bilingeris, 
Gessleris wede su juomi kores
pondencija. Liuteris Baaukawo 
j on sawo biblijos iszwertima, o 
Kalwynas iszguldyma szw. Bowi- 
lo rasztu pas žydus.

Metuose 1561 perdetinis Zo 
kono Infliantinio, G-ottard Ket- 
tler’is, Jono Piktojo, Rossijos ca
ro, prisįiyrtas atsižadetie sawo 
padėjimo, in W ilniu pribuwo ir 
oze karaliui ir jo inpediniams In- 
fliantus ir Estonija wisiszkai ;iti- 
dawe, o Kurliandija no jo prigu- 
linczia padare.

Metuose 1569 atsibuwo teiį) 
wadinamoji Liublino Lilija — pa
gal kuria Lietuwos bajorai, ko
kio wien jie tikėjimo neimtu, 
tapo sulyginti bajorystes priwi- 
legyjose su lenkijos bajorais. Isz 
dwieju sujungtu ponyszcziu tapo 
wiena ponyste padaryta, ilorint 
daugumas Lietuwos didžiūnu 
ape ta ir girdelio nenorėjo.

Paskuiiniani Jagaliui m. 1572 
pasimirus .W ilnius perstojo būtie 
sostapyliu skyrimos didžios po
nystes. No to laiko red.a oze bu
wo rankose waiw.adu, wiskupu, 
etmanu, tribunolu.

Metuose 1569 W alorijonas 
Protaszewicze, Wilniaus wysku
pas, noredams kataliku tikėjimą 
no Liuteriu ir Kalwino mokslo 
apgintie, in Wilniu Jėzuitu orde- 
na atkwiete, kuris ateinaneziuo-e 
metuose no Protaszewicziaus ap
turėjo kollegija ir gimnazija, szio 
Įiaskutinio turtais intaisytas. Zy
gmantas — Augusta* mirdamas 
tai gymnazijai sawo brangia bi- 
blijoteka paliko. Metuose 1578 
karalius Staponas Batory prsimin- 
ta gymnazija in Akademija (A- 
kademija et Universitas W"ilnen- 
sis) perdirbo, prowose ir liusybeje 
su Krakawos Akademija sulygi- 
damas, o wyskupas Protaszewi
cze apdowanojo ja no sawes 
“bursa Walerijanine”, kurioj 
neturtingi studentai užturejinui. 
galėjo gautie.

Gangreit su Zygmanto III ant 
sosto užžengimu paswiro wisas 
krasztas, o per ta ir W’ilniaus 
laime. Beperstolio gineziai terp 
kataliku ir pasekėju Liuterio ir 
Kalwino, toliaus negražus war- 
žas del paneles Z ifijos Sluekos 
terpo Kristupo Radzwillio ir 
Chodkewicziaus, toliaus m. 1610 
baisi ugnele, no kurios isudege 
4700 namu, 10 bažnycziu, kolle
gija, pylis ir Katedra, iszskiriant 
-szw. Kazimiero koplyczia, ant 
galo kart-kartomis užeinantis ba
das ir maru ligos — wis tai teiį) 
bloga iweikmia turėjo, kad tre- 
czia dalis miesto gywentoju pra
žuvo — o laike Zygmanto — 
Augusto Wilnius rokawo 100.000 
gywentoju — ir miestas baisei 
iszsitusztino. Laike to wieszpa
tawimo rodosi tik wiena del Wil- 
niaus linksma diena buwo, o tai 
diena, kurioj kūnas nesenei kauo- 
nizawoto szw. Kazimiero kara- 
laiczio su gražiausia szwenteny- 
bia ant aukoriaus buwo užkeltas 
ir buwo to szwentojo koplycze 
katedroj uždėta. 'Tas atsiliko m. 
1604.

W’ladislowas IV norint nuola- 
tai W ilniuje negtyweno, bet meg 
dawo dainai in, cze atw.ižiuotie. 
'Teiį) m. 1 636 jis buwo Wilniaus 
uniwersitete ant doktorizacijos 
Sarbicwskio Kazimiero, pirmiaus 
buwusio Kražiuose' mokytojumi 
garsio wisame/swiete dainio, po
etes ir brangiu 'žiedu apdowa- 
nojo.

(Toliau bus daugiau.)

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

KAIP GALIMA PACZIAM 
isz sawes tapt ap- 

szwiestu?
(Tasa)

Paszelpos ir Progos.
Proga tnri plaukus isz prieszakio, 
isz užpakalio ji plika, jeigu pagausi 
ja už kaktos, iszlaikysi Ja; bet jei
gu isztruks. nei pats .Jupiteris ne
begales jos pagaut.

Kartais gywenime duodasi isz 
girsi, ypacz tarpe intelligentu, 
tuos žodžius: “Asz sutwertas 
augsztesniams daiktams; :isz ne
galiu užsiimi mažmožiais”. Sta- 
cziai sakant, gyweuimas tokio 
žmogaus jau sugriautas, sulandy- 
t is paežiam užsimezgime, — nes 
didžiausi žmones yra ne lie, ku
rie niekina mažmožiais, bet tie, 
kurie uoliai stengiasi apdirbt ir 
patobulint juos. Mykolas Anio- 
las (wienas isz didžiausiu teplio
tojo, skulptorių ir architektu) 
wiena karta apsakydamas sawo 
sweeziui, ka jis weike priesz jo 
atėjima, tarė.: “Asz patobulinau 
ta daly — nuszwelninau szita, 
]) idariiiu miiik<ztesniu szita isz- 
reiszkima — įiapucziau ana rau
mens — pi idawiau daugiau ener
gijos szitam sąnariui,” “Bet tai 
niekai”, patemijo sweezias. “Ga
li but”, atsake >kiilį)torius, “bet 
atsimink tamista, jog niekai pa 
daro tobulumą, o tobulumas ne 
yra nieku”. Teiį) pat, sako, 
taisykle pasielgimo tepliotojo 
M. Bousin'o buwo. “Kas yra 
weita padarymo, yra werta ge
ro padarymo”; pabaigoje gywe- 
nimo užklaustas sawo draugo, 
kokiu bodu ingijo sau teiį) gera 
warda terp Italijos tepliotojo, 
jis atsake: ‘Del tokad nenieki
nau nieko.”

Sakosi kartais, kad toli iszra- 
dimai buwo padaryti isznetycziu; 
bet jeigu isziyrsime gerai pra
džia ju, aplinkynes, kuriose ta
po atlikti, tai iszwysime, kad 
isznetycziu niekas neatsirado. 
Tirgyprietikiai arba netikėti apsi- 
reiszkimai buwo tik progos, isz 
kuriu pasinaudojo dideli žmones, 
genijai. Teip, sako, Newtonui 
puolė in galwa teorija pasauli 
szkos swarybes (grawitation), 
iszwydus obuoly krintanty ant 
žemas. Bet reiki?! atsimintie, jo- 
gei Nevvtonas jau no keliu me-, 
tu buwo užimtas tuo problema- 
tu (klausymu); regėjimas krin- 
tanezio obuolio patarnawo tik 
am wienu kartu iszriszt jy.

Atskyrius terp žmonių stowi 
daugiausiai gebime temytie ant 
daiktu. Rusiszkas priežodis sako 
ape netemyjanti žmogų: “Jis ei
na miszku ir nemato malku”. 
“Iszmiutingo žmogaus akys yra 
galwoje”, sako Šąlamomis, “bet 
kwailas waikszezioja tamsybėje”. 
Rimtas unito teiį) pat gerai, kaip 
ir akys. Nemąstanti regėtojai 
nieko neužtemyja,tuom tarpu kad 
mastantys stengiasi permanyt wis- 
ka, isztyrt smulkiausias sudėtimis 
delelias daikto, kury regi. Dau 
gelis žmonių priesz Galileo ma
te, kad pajudinus kab inty daik 
ta, jis įir.adeda suptis lygiose 
perwarose laiko; bet tik Galileo 
pirmas mokėjo apibrangytie wer- 
ti?i to patemyjimo. Wienas za- 
kr.astijonas katedroje Bižos, pri- 
pylias kabanez?! liampą su alie- 
jum, įialiko ja supanczuisi, mate 
t:i Galileo, tuomet da asztuonio- 
likos metu waikinas, ir temyda- 
mas ant užmanymo [iritaikint 
ta supimasi prie matawimo Tai
ko. Wienok 50 metu praslinko, 
kol jam nutiko patobulint isz- 
rast:i tokiu budu Pendulum — 
labili swarbu prietaisa matawi- 
mui laiko ir astronomiszkams 
tyrimams. Fauasziu budu Gali
leo, iszgirdia®, kad tūlas olandisz- 
kas žiūronu taisytojas padare 
toky prietaisa, per kury tolimi 
daiktai iszrodo artesni weizetojui, 
užsiemime tokiu negirdėtų daly- 
ku, ir waisium to užsiėmimo atsi
rado teleskopas, su kuriuom tai 
prasidėjo naujas periodas astro
nomijos. Toki atidengimai nega
lėjo nekokiu budu but atlikti ne
at bol no žiūrėtojo.

Samuelis Brown’as būdamas 
užimtas tyrinėjimu sutaisymo 
pigiausiu tiltu, waikszeziojo kai
ta ryto meta po soda ir pamate 
woratinkly kabauty skersai taka, 
kuriuom ėjo. Tuojau jam atėjo in 
galwa, kad tiltas isz geležiniu 
wirwiu ir retežiu gali but pastaty
tas pamisziu budu — ir sztai pa
daru to patemyjimo buwo iszra- 
dimas kabanezto tilto (Suspen
sion Bridge). Garsus statytojas 
Tamizos tunelio, inžinierius Bru
nei, mokinosi -statymo tunelio 
no mažucziu kirmeleliu, kurios 
?mt laiwu pragraužia skyleTui 
isz wienos puses lentos, paskui 
isz kitos ir teiį) padaro urwely 
per wis?i lenta, paskui iszdaili- 
na szonus ir lubas ir isztepa juos 
lyg su Likeriu. Brunel is perwede 
tokiu pat budu urwa (tunely) po 
upe Tamiza. — Ant swieto nėra 
nieko teiį) mažo daikto, kad jy 
galinui butu užmirszt, arba pa
niekint. Dideli Anglijoj kalnai 
kreidos yra darbu m.ižiucziuku 
wabaliuku, kuriuos per padidi 
nanezius si iklu< tegalima užtomyt. 
Kas gi po to užgins swarbuina 
mažmožiu ir ant pažiūros nieko 
newer!u daiktu? W"isas žmonių 
mokslas yni tik sutr.-iukimu in 
wiena wieta mažu faktu ir pa- 
temyjimu užmatytu ir apmastytu 
daugelio genikareziu.

Kad Franklinas,atidengė, jogei 
žaibas ir elektriku yra tas pats, 
žmones tycziojosi isz to įnityrimo, 
ir klausė: “Kas do nauda isz to?” 
Franklin is s’tsake: “Kas do nau
di isz kūdikio? Jis gali tapt 
žmogumi!” Swietas, duodamas 
toky klausymu, užmirszo ta in 
statymu, jogei mažmožiai, atsa- 
Icinczuii sunaudoti, gimdo dide
lius daiktus, kaip elektrikii ku 
ria Galwani patemyjo pasijudi
nime warles kojų, iszaugo dabar 
per atsakanty sunadojima iii tele
grafus, telefonus, elektriszlci 
szwiesa ir kitus beweik stebuk
lingus dalykus.

Darbus ir suprantiejie žmones 
žino wertia mažmožiu, ir ant ju 
temyja daugiausei. Ypacz bran
gus yra laikas. Rodosi kas tai 
yra 5 minulos, arba pusadynis! 
o wienok, ka per juos galima 
atlikt! llale’is parasze sawo 
“ Apmasti m us (Content plation)” 
laike keliones aplink svvieta. 
D-ras Burney iszmoko prancu- 
ziszkos ir italiszkos kalbos, ju
di nedarnos no wieno sawo muzi
kos mokytinio iki kito. VVhite’as 
iszmoko greikiszkos kalbos ei- 
damas ir griszdamas isz adwoka- 
to rasztinyczios, kurioje dirbo. 
Dauquesseau, wienas isz didžiau
siu kancleriu Prancūzijos, para
sze swarbu ir didely weikala 
tose walandose, kad lauke pietų, 
Madame do Genlis parasze keletą 
branginamu weikalu laukdamas 
kunigaiksztienes, kuria kasdien 
mokino. Elihu Burrit'as, kaiwis, 
paszwesdamas wisas liuosas wa- 
landas lawinimusi, iszmoko asz- 
tuoniolika senu ir nauju kalbu ir 
dwideszimti dwi Europiszki tar 
mi. (Nepabaikta).

Del iszmokinimo anglisz- 
kos kalbos.

P. M. Minkus, Shenandoak, 
Pa. neperseniai iszleido nauj;i 
knygeliu, kaipo pradžomoksly 
angliszkos kalbos. Knygele turi 
154 puslapius, isz karius norintis 
mokytis angbszskos kalbos gali 
gera pradžia ingytie. Pirmiau bu
wo parduodam i po 75c., o dabar 
kožnas gali gautie už 50e. iki 
Nauju Metu, o po Nauju Metu 
wela bus parduodama po 75c.

Norintis ta knygelia gautie, 
tegul raszo ant adreso tokio:

Mr M.Minkus,
205 E. Centre st., Shenandoah,

Pa.
Pinigus gali siųst per “money 

order”. (29-12)

Adresai Wirszinykai
Susiwienyjimo Lietuwiu Repu- 

blikonu Walrteje lllinojo.
Rreziden.A. Olszewskis, 954 33rd st.
Wice Prezidentas, Fr. Palionis, 686 Van Horn st.
Sekretorius I, M. Waranka. 114 W. Division st.
Sekretorius II, P. Jonaitis, 77 Cleaver st.
Kasierius. W. Wasiliauskas, 817 Dickson st. t

; Žinios wisokios.
—o--

* Prusai ketina uždarytie ke
lia inweznnui ainerikoniszkos 
kerosi nos in ju žemiu.
• * Ir wel Italijoje drebėjimas 
žemes pridyrbo bledes ikwalei,ne
gana to, da ir pawandenes dawe 
swieto matytie.

* Kyuai dalyko susigerinnno 
>u Japonais, reikalaujji,, idant 
Japonai jiems iszduotu wisus 
kynezikus, kurie Japonijai už pi
nigus buwo parsidawia.

* Gutrie, O. T. nekokis Paul 
Feierbacher, jaunas woketis 
iszrado naujos weisles balkius 
po relems ant geležinkelio. Kom
panijos geležinkelio siūlo jam 
$50.000, i lant jis parduotu sawo 
į>atcnt?i.

* Atnerikoniszkas kapitalistas 
C. P. Huntington pirko Mexike, 
netoli Darangi), geležiny kaina 
už visa m lijona d<»lieriu — ir 
pr ides dab ir kast.ie rud i. Sak >, 
jogei tai busi:i didžiausios kasyk
los rudos ant wiso swieto.

* Isz Petersburgo telegrafi- 
woja, kad griowas Manawiowas, 
Rusijos pasiniu i nys Danijoj'*, 
lups iiipediniu griowo Szuwalowo 
ambasadoje Berlyno, kaipo szis 
paskutinis yra įiarengtas in War
szawa ant wietos general-guber
natoriaus Gurkos.

New Yurko Lietuwiai teipgi pr i
dėjo iabjau ruosztis tautiszkuose 
dalykuose, szymet užsidėjo net 3 
naujos draugystes: 1) “Lietu 
wiszkas Republikoniszkas Kliu- 
bas.”2) “Draugyste Giedoriu.” 
3) “Gedemino” kaipo moksliszka 
ir broliszkos paszelpos draugys
te. Gerai broliai, riszkites in wic- 
nybia per wisokias draugystius, 
nes kiekwienas musu susidrauga- 
wimas nekenks mumis, bet wi- 
sada nauda atnesz.

Apgarsinimas.
Mitingai naujos Draugystes 

“D.L.K. Gedemino” Brooklyne, 
N. Y.esti kas antra nedelia kožno 
menesio, saleje Petro A. Drauge
lio, po nr. 73 Grand st. Brookly
ne. Kas nori pristotie in nauja 
Draugystia, tegul ateina ant mi
tingo ir prisiraszo, ir tegul pasis
kubina pakol d?i inženga yra pi
gi, nes dabar mokasi tiktai wie
nas dolieris, o kas weliau uores 
pristotie jau bus brangesne inžen
ga. A. Abraitis, prez.

VV. Sliesoraitis, sekr.

NAMAI ir LOTAI!
Kas nori pirklio geroje wietoje 

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. 
Tokiose wietosci nusipirkias lota 
ir pastatias narna, tai ir kelis 
metus patys raudaunykai jy ap
mokės.

Apgarsinimas.
Szymet sukako SZESZERI metai, kaip TIL

ŽĖJE, už sudėtus apszwiestesniu Lietuwiu pini 
gus, tapo įnsteigtiis laikrasztis -----

“VARPAS”
“VARPAS” tai yra reiszkejas siekiu, steigimu 

Ir darbu jaunos, patrijotiszkos Lietuwos inteli
gencijos .

‘‘VARPAS ' paduoda wisokeropus turinius, 
rasztus prakilniausiu Lietuwos wyru

‘ VARPAS" leidžiamas tikrai gražioje kalboje, 
o kurtas no Karto talpina iu straipsnius su iszguL 
dymais ape lietuwiszka kalba.

Didei welitina butu, kad kiewienas prakilnes
nis Amerikos Lietuwys parsitrauktu ir skaitytu 
ta laikraszty.

"VARPAS”, su parsiuntimu in Amerika ir in 
kitas swetimas žemes per metus, kasztuoja 1 A- 
merikos daliara arba 4 pru-iszkus auksinus.

Tie patys Lietuwos inteligentai jau penkti me
tai leidžia ir Kita laikraszty--------

“ŪKININKĄ“,
Paskirta kėlimui pairijotizmo ir platinimui ap 

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

Pirmuosius metus "UK1N INK AS” ėjo tokiame 
pawidale, kaip ir kiti biikraszeziai; keliaus pra- 
dejoiszeiti pawidale knygucziu. lyg "Auszra" o 
dabar iszeina dwiejuose pawidaiuose: KASME- 
NES1S iszeina laikrasztis. kaip po senowei. irda 
"priedas”, takios knygutes, kuriose kas kartas 
talpinąs! wlsai nauji, ka tik paraszyti labaiaky- 
wi skaitymai arba gražus ir naudingi pamokini
mai ukinykams (žemininkams, laukininkams).

Dabar nuo nauju metu patsai ŪKININKAS 
(laikrasztls)iszeis na jau DU SYKIU per mėnesy 
ir talpius, kaip ir iksziolei, iszguldymus apie 
tau t iszk us ir kitus musu reikalus, apie Maskolius 
palitika ir kitu szaliu naujienas, o ypatingai — 
Daug žinių isz Lietuvos.

"Ukinininkas” wartoja koaiszkiausla kiekwle- 
nam mokaneziam skaityti suprantama, gryna 
lietuwiszka kalba.

Didei pravartu butu tasai laikrasztis kožnam 
bei wienam Amerikos Lietuwiui.

Ne menkos verezios da ir tasai dalykus, kad ne
žiūrint ant lokio pagerinimo ir padidinimo, tasai 
laikrasztis "Ukinlkas" palaike senąją prekia.

"UKINIKAS". su parsiuntimu in Amerika, 
kasztuojaant metu 1 amerikoniszku Dollars ar
ba 4 prus. auks.

Lietuvoje “Ukinlkas" turi daugiausei skaityto
ju už wisus lietuwiszkus lalkraszczius,

Siunczlant. pinigus arba lalszkus in VARPA 
bei UKINIKO.

Redakcija reikia szitokis adresas padėti: 
HERRN Dr. BRUAŽIS,

Tilsit, Ostpreussen (Germany)

wieszpat.il


BALIUS! BALIUS!
— Draugystes —

„Sz. Antano“
Philadelphijoje, Pa.

- - - - - - - - - - - —o- - - - - - - - - - - —

Wyrai, moterys! nei akys re
gėjo, a nei auyys girdėjo tokio 
baliaus, koks bus dabar Philarlel-

diena Kalėdų. B.il us bus naujoj 
gražioj snlej • Wasliinglono, po 
nr. 523 S. 4ih st. Prasidės 
adyna vakare ir tiauksis iki 4 tai 
ryto. Grajvs puiki muzika, o ti- 
kietas tiktai 25c., moterys ir pa
neles turės inženga už dyka.

Užtai užpraszome visus lietu
vius ir lit‘1 uwaitias, vaikinus ir 
mergaiti.- s, kaip isz Bhiiadelphi- 
jos teip ir isz aplinkiniu miesteliu, 
koskaitliniriausei susirinktie.

J.. Matulis, Dr-tes seki-.
(22—12)

8 ta

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
A.Domeika

Southwick
Gilberton

Wenona
W. Mato k as 
K. Wilkonis
Ig. Stiupewiczius Chicago
J. Gustawtas
M. M irkewiezius “ 
P. Abrazewiczius “
K. Miller
Fr. Elzberg “
W. Wasiliauskas “
A. Giedrinąs 
J.-Balcziunas 
J.Juraszka 
J.Gutauskas 
A. S u rd okas
W.Starenauskas “ 
R. Perlaviczius Pittston

2 00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00Wilkes Barre

Spring Valley 2.00 
Duryea 1.00

1.00
1.00
2.oo

• Naujos Knygos.
Szioms dienoms iszejo isz po 

spaudos “Lietuvos” dvi naujos 
ir labai naudingos knygeles:

1) . “Akyvi Apsireiszkimai 
Sviete, ant kuriu žmones nuola
tos žiuri, bet ju gerai nesupran
ta”. Y’ra tai labai akyva ir nau
dinga knygele del kožuo lietuvio 
pasimokytie: 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 1.1, su 7 abrozeleis persta- 
taneziais akyvesnius dalykus. 
Preke 30c.

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

Teipogi jau pirmiau kasztu ir 
spaustuvia “Lietuvos” iszdavem

tria Aliana”, kurios Preke. 20c. 
Ir “Olitypa” 25c.

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

Ą. Olszewskis
954 33-rd st. Chrcago, III,

Katalogas knygų
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu,puikiausiuose apdaruos, su slda 
brinels ir kitokeis križeis, iszsodyta bal- 
czl&uselskauloleis.wisaip zalatltos, 3.50 ir 84.00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu, apdaryta drutol ekuroje, zalaty- 
tais krasztais, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ “ I

Apdaryta szagrine “ “ I
Balsas Balandėlės didžiausea ir puikia useme 

apdare, balczlnuseis kaulelels puikei 
vzauksuotais kryžeis po ’ 83.00 ir 3gO

Balsas Balandėles arba Mažas Szaltinelis
Balsas Balandėlės Krisztolinis
Iszganlngi dūmojimai ape sopulus szw.

Marijos Panos ”
Ražanczlus amžinas •*
Ražanczius ir draugyste 
Raianczus amžinas ir su stacijoms ’* 
Szauksmas balandėlės
Stebuklai Diewo szw, Sakramente
Senas ir Naujės Aukso Altorius, wokiszkoms 

litaroms “ “ “ 81-60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su kabe “ 81-60

81-60.
82.00 |

75c
62.00

20c
5c

10c

3Oc
40c

Knygos Dwasiszkos.
Brostwos “ “
Draugija dddusziu ** “
Ewungelijos, drauge lietuwlszka 1 ir lenkisz- 

ka aut kožnos nedelos irszwentes 
Filotea arba kolas in maldinga giwenima 
Griesznykas sugrąžytas ant gero kelo per 

Jezusa P<*na ’’ ”
Gywenlmal Szwentuju Diewo 
Gvwonimas szwento Benedikto “
Giwenimas Jezuso Kristuso ”
Giwenimas szwencz. Marijos Panos ,,
Giwenima wisu Szwentu ant kožnos dienos 

4 dideles knygos, kožna po ’’
Istorija seno ir naujo Istatimo su abrozeleis 15c 
Istorija šono istatimo 
Iszguldymas metiniu szwenczlu ” 
Kas yra grhkas? labai naudingu knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimu 
Kaip apspakajitie sumianlja 
Mokslas Rymo Kataliku 
Moksias kataliku, “
Pam- kslai apo suda Diewo 
Pamokslai nnt didžiųjų metiniu szwenczlu 

ir didžjosios nedolos

Perspėjimas ape szwenta tikėjimu “
Perkratimas sumianijos “
Prlsigatawojimas ant smerezio “ 
Raktas m dangų “

75c
50c

i Knygos >noksly>zkos.
I AKYW1 APSIREISZKIMAI, ant kuriu žino 

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupran
tu su 7 nbrozeliais. Naudingiause kuy 
gele nnt swieto del dusižinojimo isz ko 
darosi žaibui, griausmai, lietus ir sniegas: 
kas yra debesim ir nnt ko jie laikosi.

Preke.... ...................................3 >c
; LementoriUb Uuluwiszkns .. 10c

Lietuwiszkni wokiszkas žodlmisarba grama
tikas " " $5.00

Lemcntorius lietuwlszkas " “ 10c
i Spasuhns erelio iszsimokiniiuo amtelskos 

bos ne apdarytas 
o nudarytas

Lietiiwisz.Kns Kalendorius ant metu 1895 
Sz.imtmetinis kalendorius
Žodynas k.-turiuse kalbose: lietuwiszkui, 

hitwiszkui. ieukiszkui, ir ruskai, y 
ra genause knyga del norineziu isz 
moktie lenki-zkos, ruskos urbu la

$ 1.00
6 1.25
•• 15c

15c

$ 2.00

30c 
10c 
10c 
30c

20c

Gywellimns Stepo Rauduosio 
Kas dienines Maldos 
Abrozas "Kružiu skerdynes’’ persiūto kai| 

maskoliui pjowe lietuwius prie biižuy 
ežios Kražių meluose 1893. Ganėtinai di 
delis. Preke ., 50c
o su pusiuutiiuu ,. 60c

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasuku ir giesmių.

ROBINSONAS KRUZIUS. moraliszkn apysaka 
del jnunnineues. “ “

Arielka yra nuodai su iliustracijomis 
Ape seiiow.-s Lieluwos pilis 
Birutes du Inos “ “
Boleslowa-arba antra dalis Geiiowefos 
Bestiality of the Russian Czardom toward 

Lithuania “ “
Budas Senowes Ljetuwiu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

parasz Siinano Daukanto 81 (X)
Graži tvaiku kuygeie “ “ “ 10c
Istorija Simono D ! ratilo, didžiausiu, isto

rija Lieluwos
Istorija gražios Miigeletios .,
Istorija septynių Mokytoju • “
Istorija gražios Katrųkos ••
Istorija isz laiko Prancūzu waiuos 
Juozapas Kouiuszywskis arba kankinimas U 

nijotu po waldže Maskolių '• 50c
Kaip krytie pinigus ir turtą ., 20c
Kas teisybe lai nemelas puikios apysakėlės

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

ape keturi szimtal “ 82.00
Lietu wiszkas sziupiu is “ ftc
Namelis pustelnyko “ “ 7oc
Olitypa apysaka isz Įniko terpsawiszkos ka

res Indijonu Amerikos. 25c
Palangos Ju-'e “ •• 20o
Pajudykime wyrai žemiu, puiki istorija 15c
Pasakoijmas Antano Treti nyko “ 25c
Petro Armino rasztui “ •• 10c
Ponus ir mužikai " 15a
Puiki istoria ape Kantria Alanu, kuri per 22 me

tus waikszeziodama po swieta. daugybių be
du ir wargu kantrai iszkentejo 

Talmudas židu " •*
Vaiku knygele su abrozeluis 
Wisoki abrozdelei iu knygas 
Abrozas Gedemino. Lietuwos kunigaiksz 

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

Knygos lenkiszkos.

J1.50 
20c 
50c 
10c 
30c

20c 
10c 
30c 
5c

ŽYVOTY SW. PANSKICH jtf.oO
ANIČL STRČŽ. Zbior Modlow i Piesui služįcy 

dhi dusz pobožnyeh (zdodatkiem nieszpordw 
i piešai hicifiskich). Zawieru blizko 650 siro- 
ulc wyraznego druku na pigknym piipierze, 
wydanle din obojgti plci; oprawue w morocco 
skorkg. wyzhicane brzegi ze zioconym tytuli- 
kem; cena................   95c

Tu sama oprawna w morocco skurkg, wyzhicane 
brzegi, ze zioconym tvtulikem, okut'a i ze za- 
tnkiem.........’....................................... g 1 25

CICnA LZA. Zbior Modlow, i Piešai služįcy dla 
dusz pobožnyeh (Wydanie dla niewiast) z 
dodatkiem uicszpordw i pieSni incibskich. Za- 
wiera blizko 650 slronnic wyruznego druku 
na pipknym papierze, —Oprawne w morocco 

skbrkj;. wyzlacaue brzegi. ze zioconym tytul i- 
kiem Cena............................................ ..95c

0

403 Henderson st., Jersei City, N. J.
— užlaiko —

PUIKIAUSIA SALIUNA
visame mieste Jersei City.

Geriausias Alus, Arielkos, Wy- 
nai, Likieriai ir 1.1. Turi gera di
deliu salia del susirinkimu, mitin
gu, balių ir veseliju; turi daugy- 
bia ruimu ant pasamdymo del 
lietuviszku familiju, rentas labai 
pigus. Rodyjame visiems eitie 
pas savus, o ne. pus svetimtau- 
czius.

daigu tau skauda gulwn, tai pamegyk 
. . osikli Bojanalisko. Yru geriuuse gy
dykla no skaudėjimo galwos, ka joke Kita taip 
reit ue gydo, kaip Proszko Bojan \usko. Galima 
aur.ie kožnoje aptiekoje, arba prlsiunczlant 25 
entus pacztinemis markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aplaikys jais.

Adresas toks: H. S. BOJANOVSKI,
885 W. 19-th St., Ch icagoč

Lietuwiszkas Salunas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no wi
sokiu žolių, cigarai natys geriaus o del zo- 
•>owos randasi biliardas.

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

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

Puikiausias Salunas
visam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.
Kampas E. Centre & Bowers str.

Viskas yra czysta, gerymai wisoki pirmos kla- 
8OB, o žmones Isz duszios prieteliszkl. Rodyjame 
wisiems lietuwiams, turintiems walandelu taino 
atsilankytie pas sawo brolus lietuwius, o busitin 
kogražlausei priimti. Teipogi ir naujai pribunau 
tiems in Shenandoah welyjame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuwlszka užeiga

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 S. Halsted ul.

Nujima puikias Fotogrufljus, už tuzinu tiktai

$2.00
Antweseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopulkiausel.

ZENONAS BYKOW,
4458 H ood St. Chicago,

— užlaiko —

Puiku Saliuna
“RUSKA LAZN1A“

Puikiausios maudykles trip kaip Ito- 
sijojo, tviskus yra po sudegimui isznau- 
jo atbudawota. Norinti maudytis gali

m am l \ -

Užpuaszo visus liči u wi us atsilankyt h-.

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

— ir —
uždėjau banka del uŽKuuojinio pinicu, in k 

riapriimu plnnriis no >5 ir auc-ze/iau ir 
moku už juos procentą.

Kam turit waikszeziot?
Pas kitus ir duotis apsignudinet. kaū

SZIFKORTES

•p

ka in Bėrimu ir isz Berlino iu Cbicagu.
Isziuntimas pinigu in semi krajn.

UWAGA:
Rublis. . .
Guldenas
Marka. . .

39£
24i

Julian Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgcporto

Lietuwiszka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

543 S. Jefferson st. cor. Liberty st. 
Diplomawotas Daktaras isz 

Europos.
No 25 metu pruktlkawoja ir pritaiso geras lie- 

karstas už widutinia prekių.

Kalba lietuviszkai, lenkiszkai, 
ruskai ir wokiszkai.

543 S. Jefferson st., cor. Liberty. 
TELEPHONE: CANAL 369.

NO wisokiu ligu wienantine gydykla yra 
“TRAWICIEL.”

b« kurio Europoje didžiausi mimai ne gali apsl 
eitie. Gydo wisokias užsisen<-ju'ias ligas, kaipo 
tai: Prielwariu, Skaudėjimu galwos. Džiona 
kepen u. G ei t ligia. Rėmini t ižtmi. Vandeni n y apti- 
nimu. Karsztliirin. Rožių, Szasus. Drugy. Skropu 
las, Niežus, Kirracliis, Laszus. Szunwotia. Vėžy, 
Guzus, Sopulus ir želdulus. Kainu skaudėjimu, 
Sukudimn. Moterių litrus. Uždegimu plaucziu, 
trelių skaudėjimu. Gnlwo- užimu ir I. I.
Toji gydyklų "TRAWICIEL" yru ne upsiikytni 

gelbenli; kus pyrimi kurta pabandys, tai ue tik 
puls džiaugsis, bet klotiems ja weiys.

Tu gydykla gali gautie tiktai pas manos: po 
prisinntimui wieno dolerio tuojau-’ bus jums isz 
siustą. Adresas:

ILS. BO.JANOWSK1,
885 V. 19-lh Sir. Chicago, HI

LIETUVY ISZKAS

SALONAS
Juozupo Dzialtwos

3253 Laurel ul. ir kampas 33 ul.
Užlajkau swicz.ia Biwurska Alu, seneuses ge- 

reuses Arielkas. Likierius ir kwepenezius 
Cigarus.—Kuzdien swiežas užkandis.

Atejk Broli pamalitie 
Ir to wiso pabanditie

J. DZIALTWA, 3253 Laurel ul.

KASIN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PAS OLSZYN'SKA W1SKO GAUSIT:

Szalto alaus, geros arielkos
Kwepeucziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTU! 
IR TO WISO PABANDYTIE

Gyvenu po nr. 825 St. Clair s
Cleveland, O.

Turiu puikiausia Karczema isz wisu Clevelaudo 
lietuwiu ir daugiause wisokiu gerymu užlaikau

ir

A. ZDANAWICZIUS, 
181 Salem ul. 

BOSTON, MASS., 
Uždnjo pirma lietowis. agentūra

Parduoda laiwakortes (szifkortes) aut greicziau- 
stu laiwu in ir isz Europos, iszmalno ir siunezia 
pinigus in wisas swieto szalis kuomiplgiausei ir 
In 4 nedeles po iszsiuntimo parodo kwitu su priė
musio pasiraszymu. -1|

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiwu- 
kortes jo ofioe, duodu tikėta už dyka, net in pat 
NewYorka; o laiwakorcziu preke ta pati ka ir 
New Yorke.—Iszdirba rasztus del dalies iszjesz- 
kojimo Isz tewiszkes arba kitokiu dalyku ar ra- 
sztus su konsulio uztwirtinimu. O teip-gi atjie- 
szko skolas tsz Europos;asekurawoja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina wietas darbi- 
nikains Ir wietas tarnams ir tarnaitlems ir užlai
ko wisokias malda knygos.— Wiska atlieka kuo- 
migeriausoi.

JONAS ZAWECKAS
3 311 M U S B R X T r S r R E EI’ 

atidarė naujei

Krautuwia Ainrliu
Al vež t anglius kožnam in na- 

mu.> ir parduoda pigiau kaip wisi 
kili anirliniai <*xpresmanai. Tes- 
pooi už^iiimi expresysia perkrau- 
tymu ir pervažiojimu visokiu 
daiktu. Rodyjame visiems geriau 
eitie pas >awo žmogų lietuvy, 
nei kaip pas ->\vel imt aut v,

A. BUSZKIEWICZIA,
da.stato wisjcins in hninu> ir^rinusia

Keresina, Geselina ir Aliejų.
at<ral kiekwieiiain in namus pri-lato, teipi 
gi prijima užpra.-zy mus ir p' t gronnita.

\ ra lal>ai znioju> ceras ir u isi ncas ka w<
lyjeme wisiems pnsjy nusiduotie

A l) K ESĄ S:

A. IJLSZli I iAVll Z, 
886 James ;ive., (.'liicano

WEINATIN1S L1ETUWISZKAS

SALIUNAS,
\\ indi M. Kni’zergio

338 Anderson str. Jersey City.
—o---

Užlaikau puiku szalta Alu, 
Degtiniu tikra ruginiu, lietuvisz- 
ka Trejunkia visokiu \Vynu ir Li 
kieriu. Turiu Billiarda, del žabe 
vu. Pas mane guli gautie kiek 
vienas pakelevingas puikia nak
vynių ir geriausia rodą duodu 
del savo broliu.

W.M. Kaczergis.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

Įirakt ikavoja visuose suduo.se, 
iszpildo savo daliklis teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikanis 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prow u.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
.fjiwenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

117 TWO TIKRAS ELCINO 
UZj VI Art LAIKRDELIS

Pri-iusk szita ap
garsinimu su sawo 
vardu prnwurdia ir 
įdresu, o mes atsiųsim

Laikrodely 
\ dykai

ant paniatyTio. Luk- 
JSpi sztaijovra tikro auk 
■;wy| so. wadinamo 14 Ka- 
įrat Solid Gold, 

pulkiausei Iszkwivt- 
kuoti isz.rodo teip.kaip 

uk,Solid Gold hiikro-

si piirduola po $40. 
" >0|irinl J° yra tikri 

cJįJ E15 i n i s z k i. gwa- 
ZjM rantuoti ant 20 metu.

Ir T Apžiūrėk wisa gerai, 
Jf’/j kada tau jy espresas 

atsius, o kad matysi, 
kad už tuos pinigus y 
ra ganu pigu, tai už- 

yy- mokėk expresmanui 
|9.25 ir kasztus expre- 
s.i, o laikrodėlis yra 

tuwo. Jeigu nori puikaus lenciugelio prie laik
rodėlio. tai atsiusk 50 centu pacztinemis markė
mis, ogaus] puiku k wietkuota auksiny lenciūge 
iy. werta 83.50. arba prisiusk Į9.25 ant minėto 
jalkrod<dio, o lenciūge! v uausi dowauu.

Adresas szitas:
ATLAS WATCH CO.,

Masonic Temple, - CHICAGO, ILL

l'iv 7, -
įt uellti, kuriuos kiti wi-

Kas nori gąutie geros ir 
szviežios mėsos tegul 
Simona Mack,

eina pas 
po nr. 82 Bond 

st., Elizabeth port, N. J. — Po

kiti. Wisi taworai švieži. Ge- 
riause wieta del Lietuviu.

iszoina

ETUVA”
Uelinis Laikrasztis

subata ir talpinaiawyje ko naujausias 
žinias delšmoniu darbinyku.

“LIETUVA”
turi duugiausei skaitytoju p< visa Amerika ir už 

geriuusei užsimoka ‘LIETUVOJE” apsij

ir

tai

svarhiaiwm

biznieriams

__ •_______ AA
kaštuoja ant metu U V

Spaustuwe,,Lietuva
i»j;i) \vis<ki;i< Knygas, Konstitucijas, l'ikietii.s 
• •riju, balu ir teatru, Programus ir 
kitokiu- reikalingus drukus.

O'

Redysteje,,Lietuvos“
Parsiduoda Szifkortes ant reriaut-iu laivu. Siuncziasi pinigai in 

visas szalis svieto. Pinigai iszsiusti per redystia 
“Lietuvos” gfeieziause suvaik<zezioja, 

kaip isz visu kitu agentu.

Kaszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa loky ■

fl. oiszBwskis
954 33rd st Chicago, Ill

Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas no 7-tos adynos 
iki 9 tos vakaro, o nedelioje no 12 vidurdienio iki 9 vakaro.

Pirma Letuwiszka Ko’ionija 
po war du “Lietuwa“, 

UKANI) PKA1B1E. ARKANSAS
ape penkesdeszimts ruksianczin akru vienam gabale ------ -

poubii-ms pusėms gvležynkelo Memphis A Little Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis Ilazen 
kur žmones gali sutwertie sau didžiausia ir puikiausiu parapija. Komitetas aprinko tuja wieta 
kaipo geriausia del uždėjimo Lietuwiszkos kolonijos.

puikiausi isz wisu Suwienvtu Valstija. Klimatas sweikas 
, karszcz.iu dldelu nėra, sziluma lyginasisu Chicagos.

as. Szulnei gylu no 20 iki 50.
Aplinkų iszsidrnikstia straipsnius puikios girios, furmerei gali gautie laukus su iziria ir be gi 

rios. Balkei ir lentos neiszsakytai pigios del pasistatymo sau namu.

Preke lauku no §6 iki už akra.
Mokasi $l.oo isz virszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalina 

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižinolie ape wiska raszykitia m

Union Land Company, •
163 Washington St., Chicago, Ill.

pri etam augu bowchia 
žieme?, trumpos.

---- ARBA IN

REDYSTIA „LIETUVA”,
954 33rd Street. Chicago. 111.

ARU A PAS komitetą

Bijanski, 626 W. 17-thSt. .1. Butkus, Hazen, Ark.
CHICAGO. ILL. P.O. Box 82.

Ben. Hatowski
ZIEGARMISTRAS

— parduoda — 
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS,
ZIEGORIUS ir

AKULORIUS.

5S7 S. Canal ir Judd aliezios,
CHICAGO, ILL.

Tajw wisokius zicgorelus, ziegorius ir kitokius 
aukrjnius dajktus, zalatiimas ir sldabrinimas

::.: • i. SįįįS:
, - - . months. . . . . <00

':: ■ ■ U5*5«
. , , * 3 ®>ntN-' ^00

1 " °n«ara‘l^rUi€®eDt’

■sksEstbm i year

KALĖDOS.
Utaroyke, 25 Gruodžio, pri 

' puola didžiausiu ir linksmiausi 
fatelikiszka szweute - Kaledc 
»Im užgimime Wieszpaties 1111 
& Jezuao Kristuso. T11 
kiekvienas katalikiszkas kunig 
laiko trejas miszias sz. ant ga 
bes Trakte Szwencziauaioa n t 

^mirimo trejopo gyfffflimo Jez

(nose pusnaktyje esti laikon 
tnisaos szwentos, wadinan 
4,Mi8iioms Piemenėlių , nes 
me laike, wider tamsios nakt

Isz Užmarės

25c 
10c 
15c 
15c 
15c 
40c 
15< 
15e

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

Pittsburg, Pa.
užlaiko

Puikiausia Buczernia

KASPAR BARTKOWIAK,

Konstabelis Pawietawas.
IR NOTARY PUBLIC.

Iszprowoja genuusei wisokias prowas wisuose 
suduose. Klumoczyja kalbose: tcnkiszkoje, wo- 
kiHZkoje ir angeiskolo. Teipogi kolektawoja pini
gus už wisokias skolas. Gywena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

Ape iszmetima literos L
Daugumas isz lietuwiu nei kaip ne guli pripra 

stie skuitytie be literos 1. užtai pasiryžorae per- 
leistie per kelis numerius szy paaiszitinima, isz 
kurio akuilytojai galėtu pasimokytie ir suprastie 
kur toji litera waainasi 1, o kur 1. Skaitant lietu- 
wiszka raszta, kur tik pasitinki su literai, nie
kad ja newadyk 1. o tik wisada sakyk ant 
jos l. Tada tiktai ja pawadyk 1. jaigu kūrėm 
žodyje, paskui ja rasi e, i arba y; tada wa- 
dyk ju 1. o kitur wisur wadyk l ir pamatysi, 
kad nuturėsi jokio -unkumo suprastie kur isz- 
sitaria 1. o kur l. . i ~i

Ant paweizdos žodžiuose ežiuose: Gillis girdi 
I. bu paskui ja nėra nei e. nei i anei y • o žo 
dyjejjiii, juu cze girdime 1, bu paskui ja sto 
wi 1; žodyje jjilyb.e teipgi girdime 1, bu pas
kui ja stowy y. Žodyje galas girdime l, už
tai, kad paskui ja nėra nei e nei j a nei y, 
o kada pasakysi gale, tada jau girdi 1, bu 
paskui ju stowi litera e.

Teip lygiai ir kickwienume žodvje darosi, 
kaipo tai: kalnas, kulnai kalba, kafbetie; gal 
wa, galwele ir tt. kurtik paskui ja randasi e. 
i arba y, iszsttaria teip kaip I. o kitur wisur 
reikia isztartie teip kaip l.

wisoiiu dujktu labuj pigoj, aukazyniua sydabrynius ziego- 
rellui iszwejczo kajp naujus. Isz plauku icncugėlus daro ant 
order.o.

Ziegorela czistyimas 50c. Sprcndzyna 50e. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 7i prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

“Elgin” ziegorej $7.0(. Wyska garantavoje ant metu.

— SUCCESSOR TO —

KOBRE & HERSCHMANN
Lite wski i Polski Bank

40 Canal Str.
GERIAUSIA UŽEIGA

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

Arti Lietuviszkos bažnyczios.

Mesa visada šviežia ir czystai 
užlaikoma, o prekes pigesnes 
kaip visame mieste Pittsburgo. 
Už tai rodyjame visiems pirktie 
pas lietuvy, o ne pas svetimtau
ty. (29-12)

del mitingu, baba, veseliju ir ki
tokiu žabo v u.

Ir kurie at keliauna isz kito 
miesto, gali visa rodą gautie ir 
apakainiai pernak votie.

L. AŽŪRAS

„Apžvalga“
laikrasztis
syk ant menesio, talpina visokias 
svarbias žinias isz Lietuvos ir 
kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

d vinedelinis 
katalikiszkas 

iszeina Prūsuose du

ty gali iszsiraszytie per redystia 
,,Lietuvos” kožuamelaike ir už 
ta paezia prekia $1.50.

142 Division St.

Isz Lietmvos.
Vienas isz musu kures|>on(

į tu Lietuvoje teip raszo: 
"Guriewoje, Marijampolei 

wieto, Suwolku vedybos, i 
nes perstojo musziasi, o pri 
pjautis. Diena 2H Rugsėjo, 
ke szweiP.es Sz. Mikolo, g 
Szniuru, ties kaiczema, pa| 
Antanu Maszianaiiska. Per| 
jum su peiliu abi gerklias, 
nok per rūpesninga pagelba 
turu, sako, taps iszgydyt 
Antra papjovė Martina I 
Szniuru karczemoje, pae 
isz kaimo Tvarkiszkiu. F 
jam iszilgai visa pilvu s 
liu ir tasai nespėjus a nei i 
isztartie sukrito ant žemes 
wu. Abudu papjautiejie 
isz gmino Kreidos, pai 
Garlewos ir abudu buwo 
wyrai. Treczia papjovė I 
Rucky, teipgi ir tam p 
pilwajdabuvodwi dienas; 
bet turėjo mirtie. Papji 
Ruokio yraRauljmaitis, pa 
tis isz kaimo Maurucziu, ;
Weiweriu, teipgi Garlewos 
pijos, o papjautojo Antan 
szianauako ir Martino Lu 
yra nekokia Milczunas”.

Few York

Wyrai! duodu jums žinia, kid mes parduodam Szifkortes aut vi
su greieziausiu laivu už pigiaisia preke, siuneziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna ia 15 dienu. Musu kontoroje galite susiszne- 
keti lietuviszkai ir lenkiszkai Ateikite ir persiludykite, kad mes 
pei 25 metus su kožnu apsiejime teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YrRA TOKI:
31 Admiralitat strasse, Hamlurg. 20 Maaskade, Rotterdam.

46 Heerdentlorsteinweg, Bremen.

Kure K y nu nii Japoi 
Du kare Kynu su Japou, 

pabaigta ir visai nežino. k 
pasibaigs. Szendien toji k 
na labai isz valios, nes K 
didi szalcziai ir gilus 
poriszkadija smarkumui 
Laikraszcziai isz wisu pusi 
do, kad Japonai sunaikys 
Wl^i ir paims ju wia 
sa^0 'valdžiai.

; | . Kynai, kaipo da
h joji tauta, sugawia lailc 

isz Japonu, tai kanl
Rausei: nupjaostc jiem 

į iszlupmejo akis, m

suduo.se
szweiP.es

