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Nauji Metai.
Sztai nepasijutus ir vvel praslin
ko vienas metas, o sulaukus atei- 
nanczio utarnyko jau turėsime 
Nauja Meta. Ateinantis numeris 
musu laikraszczio “Lietuvos,” 
acziui Dievvui, jau skaitys 3-czia 
meta savvo amžiaus, nors tūli ne
prieteliai musu sznekejo ir raszi- 
nejo kad “Lietuva” negyvvens 
trijų menesiu. Ir teipogi nekurie 
jos prieteliai (?) kasdien laukia 
jos smerties, bet nei kaip sulauk- 
tie negali ir teip rodosi, kad 
nevvienam isz ju pirmiau sa
vosios teks susilauktie negu 
“Lietuvos.” Jeigu jau mes perlei
dome tuos du vargingiausius me
tus, taigi szendien, kada jau 
skaitlius musu abonentu pasidvve- 
jojo, tai anų pranaszu nesibijo- 
me.

Žinomas daiktas, jeigu 
teip butume “Lietuva” 
kaip 
tojai 
butume toliau nenusivvaria už juos 
Bet mumis rūpėjo p.isiliktie ant 
visada terpu žmonių, o no tiktai 
ant szendien, mes dirbome nepa- 
ilsdami ir rupynomis iszpyldytie 
reikalus kiekvieno savvo tautie- 
czio pagal musu iszgalejima. Už
tai dasidirbome terp žmonių var
dą ir jau szendien galime atsisto-

• tie ant savo locnu kojų, jau mu
mis szis treczias metas yra szvie- 
sesuis, už ka turime dekavvotie 
Dievui ir musu skaitytojams, ku
rie mus paremia.

Dėlto Brangus Skaitytojai siun- 
cziame jumis szirdingiausia pasvei

• kinima ant sziu Nauju Metu už ju
su prielankumą, velvjame jumis isz 
tikros szirdies kogeriausios klo
ties ant ateinancziu metu; tegul 
su szitais senais metais pasibaigia 
Jusu visi vargai ir nelaimes, te
gul pasibaigia toji bedarbe, kuri 
jau neviena inkankino, o su Nau
jais Metais tegul mumis pražydi 
nauja laime, tegul no tos dienos 
pradeda visos dirbtuves krutetie 
idant Jus uždirbtumėte tukstan- 
czius dolieriu, o mes apture- 
tumėm tukstanezius nauju skaity
toju, ka sau ir Jumis isz szirdies 
velyjame. . Redyste.

“Lietuva' 
pirmutiniai jos 

vare, tai

ir mes 
waria, 

iszduo- 
galbut

vos 300.000 žmonių; pasiun
tiniai bus renkami per balsus 
visuomenes. Caras tame lieka 
virszinyku ir ga!wa vieszpatys- 
teš.

buvo ’nepripratia, idant 
cara teip drąsiai po u- 
miesto vaikszcziojanty. 
ape tai pasklido garsas 

nieks 
kokiu

vaikszcziotie

praeinantieje didei iai dy vijosi, ues 
prie to 
matytie
lyczias
O kad
po miestą Petersburgo, 
negalėjo sau iszmanytie, 
budu caras gali
po ulyczias miesto lyg ir pras
tas žmogus,

Teipogi wisa Lenkija neap
sakytai džiaugiasi, kad naujas

Isz Amerikos.

Isz Užmarės.
Caras atwalnina Kražie- 

czius-
Danesza isz Warszawos, kad 

caras Mikalojus II dawe palie
pimą in VVilniu, idant kogrei- 
cziausei paleistie ant liuosybes 
visus Kražieczius, kurie buvo 
nusūdyti ant sėdėjimo, arba isz- 
varymo in Siberija už maiszta 
Kražiuose. Toke žine pradžiugi
no visa Lietuva podraug ir Len
kija, Negalima tai suprastie, ar 
jis juos iszwalnino pats pagal 
savo meiles, ar galbūt daejo 
ir tame pagelbėjo, lietuviu pro
testai, daryti po visus kampus 
Suvienytu Walstiju, o labjausei 
ant paskutinio seimo “Susivie- 
nyjimo Liet. K. A.”—

Ape konstitucija Rosijos.
Berlynas; 23 Gruodžio. — Wo- 

kiszkas laikrasztis “Vorvaerts” 
paduoda žinias ape busenezia 
Rosijos koustitucija. Nevat jau 
paduoda jos sieky ir panaszuma, 
buk. jau esanty Petersburge su
taisyta. Esant surenkta panasziai 
in konstitucija \Vokietijos, apims 
ji savyje: visa ciesoriszka par- 
iiąmenta ir seimus dėl kožnos 
provincijos. Parliamente kiek
vienas pasiuntinys reprezenta-.

Naujasis caras galbut bus 
žmogum.

Szioks antgalvvis szio straipsne
lio galbūt neviena uždy vys ir 
nevienas galbūt užklaus: “Ar 
tai suligsziol caras nebuvo žmo
gumi.? Juk ir dabar ir yra žmo- caras Mikalojus antrasis atval 
gumi one gyvuliu” —Teisy-jnino visus lenkus isz nevalios, 
be, buvo žmogumi ir yra žmogų-' 
mi; juk ir pirmiejie carai, kurie 
sudilo isz szio svieto, ant pa
žiūros iszrode teipgi žmonėmis; 
bet ar galima buvo juos 
dytie žmonėmis pagal ju 
girna?—

Ar galima buvvo juos 
dytie žmonėmis už iszgujima tiek 
tukstaneziu nekaltu žmonių in 
kasyklas Siberijos, in katarga, 
kur nevienas pabaigė savo gy
vastį pirmlaiko žveriszkuose 
kankinimuose; ar galima juos bu-1 
vvo vadytie žmonėmis už naiki-] 
nima lietuviu ir lenku, ne už ka 
kita, tiktai už ju katalikiszku 
tikėjimą; argi tai buvo žmones, 
jeigu bijodavvosi vidui baltos 
dienos iszeitie ant ulycziu mie
sto tarp savvo žmonių, bijoda
vvosi pasirodytie tarp savo tik
ru broliu, lyg koki draskanti 
vilkai vidui dienos in kaima, 
idant ant jo neužpultu kerdžiai 
ir su lazdomis neužpanpytu, lyg 
bestija. Argi buvo kada girdetie 
ant viso apskritaus svieto, kad 
žmogus bijotusi pasirodytie tarp 
savvo žmonių ir teip prasėdėtu 
vvisa amžių,' apstatytas vartomis 
žandariu ir tukstaneziais paslap-. 
tinęs palicijos, lyg baisiausias ti- 
grisas, kad isz kletkos neisz- 
truktu?—

Jau szitasnaujasis caras pasi
rodo žmogiszkesniu, ape kaliu- 
dyja jo pasirodymas szioms die
noms ant ulycziu miesto Peters
burgo.

Papraszias caras savvo tarnu 
ploszcziaus <r kepures, sudilo kur 
isz dvjro, ape ka szitie apsižiu- 
reja, (kad caras 
kitas bemaž-ko 
iszejo.

Pirmucziausei 
palociu didžiojo

pawa- 
pasiel-

pawa

kurie jau 30 metu su virszum 
sėdėjo kaliniuose ir Siberijoje 
už
tai

kaliniuose 
maiszta 1863 metu; ir 
wadina jy žmogumi.

11Ž

isz dalies darbo.
Girdetie kad Pullmanas po 

Nauju Metu ketina pradetie dirb 
tie 400 nauju vagonu. Sako kad 
priims daugybia nauju darbinyku. 
Jeigu kas kada eitu in Pullmaim 
darbo praszytie, tegul nesivadina 
lenku, bet tegul sakosi lietuviu, 
nes lenkai pagadino sawo varda 
ant paskutiniu straiku ir dabar 
kaip tik iszgirsta kad jis yra len
ku, tai artyn jo nedaleidžia. Sako 
kad tuojaus po Nauju Metu tas 
darbas prasidesias.

Lietuwiszkos Draugystes, bus 
daugybe lietuviszku kunigu, —■ 
teipogi pribus ir isz Chicagos 
probaszczius, Guodotinas kun. 
M. Kravczunas.

1 l z wi»ub kitu* apt?*r«inimua.paduota*
< ant trutu|*e«nio Uikakaiti ant a>**tu,tari

.............(

Metas II

wo parapijos,taigi tame mumis go- 
riausei padėjo Guodotinas kun. >J. 
Kuulnkis, praba zezius lietuvisa
kos parapijos isz Philadvlphijoa. 
Atwnžewo Jisai pas mus 11 dienu 
szio menesio ir pats užsiėmė tuom 
darbu. Perėjo kolektavodamim 
per lietuvius mu«u miestelio ir 
surinko $300.00 — ir tai da ne 
per visus perėjo, nes Imk laiko 
neturėjo. Sukolektavotua ,pini
gus pats nuvežė pas Newnrko 
vyskupą ir sudėjo in bunka. Da
bar turime ant pradžios bažnytė
lės jau $700.00 Imnkoje.

Džiaugsmas mus ima. kad toke- 
me sunkėme laike, o gulėjome 
tiek pinigu sudėtie, tai yra viltis, 
kad instengsime nepoilgam ir upe 
bažnyczia pradetieruosztis. Musu 
parapijoje yra dvi Dr-tes: “Sz. 
Kazimiero” ir “Sz. Jurgio”, ku
rios teipgi prižadėjo pinigiukai 
prie to dasidetie. Dabar kad 16 
diena szio taencaio laikėme miiiu 
ga, susidėjo pini^ $13.00. Tei
pogi kada uždedant szm parapija 
buvo nutarta, idant kiekvienas 

I parapijomis duotu po $25.00 ant 
pradžios lietuui-zkos parapijos, 
tai j n u 12 purupijonu yra pilnai 
užsimokėjusiu. Szivyra: Juo
zus Luvcevviczius, P. Pikulis, I). 
Bražinskas, S. Makauskas, A.Ba- 
borskis, J. Bagdonas, J Goberis, 
J. IVnicziulis. Kr. Goberis, K. O- 
biecunas, P. MaczysirJ. Laba- 
szinskas.

Ant pereito mitingo tapo nu
tarta, kad jau reikia apjieszkotie 
ir pirktie žemia po bažnycaia. 
\Vienok pamykite Broliai, kad 
dviejie arba trise negali žemiu 
dėl visos parapijos nupirktie,nes 
jeigu ir nupirktume patys vieni, 
tai tada visiems nepatiks:vienas 
sakys,butu tengeriaus būviu pirk
tie,kitas sakys kitur ir 1.1.; toky 
dalyku negalime padarytie dvieje 
trise,anei deviniese, tiktai turimo 
darytie su rodą visu, o kaip visi 
padarysime, teip bus geraiusei.

Dėlto 11 diena Sausio, 1895 m. 
turėsime antra didely mitinga, 
visos parapijos, ant kurio užpra- 
szome visus lietuvius be sky
riaus kaipo prigulinezius in para
pija, teip ir ncprigulinczius, netik 
isz miesto Elizabeth’o.bet ir visus 
kilus aplinkinius lietuvius, už- 
praszome .koskaitlingiausci susi- 
rinktie ant teip svarbaus dėl mu
su dalyko. Pamykite Brolci, ne
snauskite, nepraleiskite to bran
gaus įniko ant nieku galiūnuose, 
bet pribukite visi ant minėto mi
tingo, idant galėtume ansprestie 
ta svarbiausia musu reiksią. Bro
liai mieli, kada mes bažnytėlių 

i susilauksime, toji surisz mus in 
i tvirta kuopelių, daugysis lictu- 
Iviai musu miestelyje, o tada ir 
i visiems bus geriau,nes jeigu ku
ris uores ir sztoreli musu mieste 

' užsidėt ir, jau turo kur, jau ga-' 
les tarp savo žmonių ^pradetio 
prekystia vestie ir gyvenimą Bau 
padarytie, ir nesinaudos tada iss 
musu žmonių koki žydai arba ki- 

; ti toki, bet savo žmones su sa- 
j vais, nes prie bažnyczioa galesi- 
■ me turetie susiriszimn terp savęs.

Teipogi visa parapija Eliza- 
beth’o siunezia szirdingiausia a- 
i'ziu Guodotimim kn. J. Kaulu- 
kiui už jo gera velyjima.

Elizaheth’o Parapijonai.

Nauja Draugyste.
Brockton.Mass., 18 Gruodžio.

Acziui Dievvui,nors syki ir mes 
sulaukėme atsilankant lietuviszko 
kunigo. Jau nekurie lietuviai ir 
ganu senei czionai gyvena, o da 
niekad nebuvo matia lietuviszko 
kunigo. Atvažiuodavo czionai 
lenkiszkas, bet kas isz to, kad ne 
visi lietuviai lenkiszkai supranta; 
ir gi lenkiszku familijiu musu 
miestelyje tiktai 2, o lietuviszl’.u 
septiniolika.

Diena 18 szio menesio atsilankė 
pas mus guodotinas kn. J. teb
ris isz VVaterburio, Conn., susz.au- 
ke mus visus in viena kuopelių, 
sudrutino szvenvame tikėjime ir 

i per jo patarimu užsidėjo Lietu- 
] viszka. Katalikiszku Draugyste, 
po vardu “Szvento Andriejaus”. 
Isz pirmos dienos susirasze in mi- 

I lieta draugystia 33 sąnariui: Ant 
virszinyku tapo Užrinkti sekanti 
ukesai: Prezidentu p. Budreckis, 
\Vice—prezidentu p. Gajus, Sekre- 

j torium p. Okas, Kasierium p.Ge- 
jriba. Sąnarys.

Darbai giriu.
Raszo mumis vienas lietuvvys 

isz giriu Wisc<>nsino, kur jisai jau 
visas metas dirba, teip:

“Szia žiema giriose \Visocnsi- 
no darbu yra daugybe, nes szy- 
met dirba daugiau kempių kaip 
kitais metais, ale szymet ir svie
to czionai yra daugiau jicszkan- 
ežio to paties darbo. Nežinau ar 
visur teip, bet in mano kempia, 
tai kasdien ateina darbo jieszko- 
dami. — Mokestis kempėje no 
$16 iki $26 ant menesio, tas eina 
pagal kokia kompanija; “timste- 
liai” ir “lioderiai” gauna bran
giau.

Giriose da vis yra lengviau 
darbas gautie kaip kur kitur, dėl
to kad yra labai vargingas”.

Audros Anglį joje.
Londonu,s23 Gruodžio. — Isz 

visu pusiu Anglijos ateina žinios 
ape baisias audras kaipo ant sau
sos žemes teip ir aut vandenio. 
Blede isznesza szimtus tukstan
eziu svaru szterliugu.

Daugybe namu sugriautais; 
į telegrafiniai dratai tapo sutinu, 
jkyti; daugelyje vietų vand 
1 užliejo relias geležinkelio ir per
trauke komunikacija, o antfoa- 
kraszczio mariu sudaužė dtlug 
laivu ir laiveliu; 135 žuvvyni- 
kiszki luoteliai yra sudaužyti.

Naujoje Holandijoje namai isz- 
vartyti; užprudyjimai iszpleszti 
ir daugybe galviju paskendo.

Sala Marken vvisa yra van
deniu užlieta ir iszrodo tik vie
nos marios.

Didele užprudyjimo siena ant 
upes Yessel plyszo ir vanduo 
užsiliejo ant relių geležinkelio 
ir pagavo vilnys kelis vago- 

, nūs ir su lakomatyvva.
Wietoms ant pamario vilnys 

iszplesze didelius plotus žemes, 
o tais vietas užliejo vanduo.

Priestolis Flushing iki pusei 
yra iszardytu.

Prusiszkas garlaivys “Caro- 
line” susimusze ir 10 žmogystų 
isz jo paskendo; septynis da isz- 
gelbėjo. No pakraszczio buvo 
matytie ant mariu daugybia lai- 

i vvu ir laiveliu basiauseme pavo- 
- jingume. Didelis laivas “Os- 

vold” isz Whitby susimusze ir 
visi žmones jame esanti paskendo. 

' Sziaurinejo Anglijoje ir Szko- 
• cijoje dratai telegrafiszki da ir 

szendien nesutaisyti ir tikros ži
nios yra sunkei gaunamos.

“Lloydas” apgarsina net 79 
atsisikimus susimuszimu garlai
viu ir pražuvimo žmonių.

Garlaivis “Ostruria”- isz prie
žasties baisios audros negalėjo ju- 
dytis isz porto isz Queestono ir 
priverstas buvvo lauktie 15 miliutu, 
paskui iszsijudino in kelionia.

XVėjas buvvo toks smarkus, kad 
per adyna sieke 60 myliu.

Miestai yra sunaikyti, stogai 
namu nulupti ir kaminai nugriau
ti.

Nurokuoja, kad keli szimtai 
žmonių isz priežasties tos audros 
pražuvo.

i

u o

Straikas.
Massillon, Ohio. 24 Gruodžio, 

susitarė 150 mainieriu neitie in 
darba už tai, kad mokesty suma- 
žiuo iki G0c.no tono.Teip rodžiusi 
kad ir kitu susiediniu kasyklų 
mainieriai stosin straika.

I

kur prapuolė) 
isz galwos ne-

Nuszoko no augszto tilto.
Mieste Poughkepsie, N.Y. ne- 

kokis anglikas Marry Minier,ku
ris isz to biznny daro, nuszoko in 
vandeny no tilto 212 nugszczio. 
Turėjo prisitaisius viražui savo 
galvos koky ten parasona, 
kurs bisky jy ant oro prilaiko, ir 
szokias no virszaus tilto in 8 mi- 
nutas’ dasieke vandeny. Du jo 
prieteliai lauke ant upes luotelyje, 
o kad szis krito in vandeny, pa
gavo jy ir isz trauke in kraszta. 
Wanduo toje vietoje buvvo 60 
pcdufgylio. Nuszokimas Minieriui 
su vis nieko nekenke.

jy su- 
rankos 
ulyczia 
Tuom

nusidavė jis i n 
kunigaikszczio 

Jurgio, kur valandelia užsibovy- 
jasjszejo prasivvaikszcziotie ant 
Nevvsko Prospekto (didžiausios 
ulyczios Petersburge).Cze susitin
ka adjutanta griovo Kocziubeyo, 
kurisai pažinias, norėjo apsilenk- 
tie ir pabegtie, bet caras 
laike, ir paemias jy už 
ėjo tolyn taje paczia 
prasi vaikszcziodami.
kartu palociuje Ąniczkovvo pas
tojo didis sumiszimas. Caras 
urnai prapuolė ir niekas nežino 
kur. Telefknavoja in naczelnyka 
miesto YVahla; tasai sedias in 
ratus važiuoja per miestą tyrinė
dama.

Naczelnykas isz to iszgasczio, 
pravaževo ajdfy pro pats cara 
bet nepažino jo, o kad antru sy
kiu pataikė ant jo užvažiuotie, 
jau tada pažino ir persigandias 
puolėsi prie caro, ir suriko: kaip 
drysaj sziteip ant ulyczios iszei
tie?

Caras, kury toks atsitikimas di 
deliai bovyjo, užklausė jo garsiai:

—Ar yra kur paraszyta kokiuo
se iszstatymuose, kad carams ne
valė prasi vaik.-zcziotie?

Po tam susiemia už ranku su 
Kocziubeyu gryžo abudu in pa
lociu; ir tyczia visi trys ėjo 
viduriu ulyczios, ka pamatia

IN SKAITYTOJUS.
Kalendorius, kury prižadėjo

me musu skaitytojams ant pre- 
zento, jau yra gatavas. Prisiusi
me kožnam vienam skaitytojui. 
In didesnius miestus pasiusime 
antranku agentu musu ir kiek
vienas skaitytojas galės pas juos 
nueitie ir gautie. O Chicagie- 
czius užpraszotne visus atsiszauk- 
tie in Redakcija.

Sapninykiis bus gatavas už ko
kio menesio, jeigu kili darbai ue- 
periszkadys. Kurie isz skaitytoju 
n ores gautie Sapninyka, meldžc- 
mi yra biskel'y palauktie, o kurie 
norėtu gautie kita kokia knyge
liu, in vieta Sapninyko,tai tegul 
atsiszaukia, / o tuojaus prisiusi
me. Red.

Numažino mokestis.
Homestead, Pa, arti Pittsbur- 

go, dideleje dirbtuvėje plieni
niu iszdirbiu,24 diena Gruodžio, 
tapo prikaltos notos apreiszken- 
ezios numažinimą mokesties dar
binykams tos dirbtuves. Darbi- 
nykam prie teip vadinamos ma- 
szinos “Converting Mills" suma
žino moksty no 10 iki 20 pr.Darbi
nykams iszkoczejimo geležies su 
mažino no 20 iki 
tiems darbinykanX*\|’i 
sumažyta. ruvtff... i “ 
dos 
tur 
kad 
tik 
ties

35 pr. Papra.s- 
įasiliko ne 

Darmnv ka lause to
pas savo pravadniMyr 

darytie, liet szitie at 
jokios rodos tame nėra, kaip 
pristotie ant tokios mokes- 
koke yra mokama.

P.isziveut iitiitias Lietu wi 
szkos Bažnyczios l’itts- 

tone, Pa.
Sausio 1-nia,

Nauju Metu 1
Pa.” bus iszkil 
paszventinimo 
v i szkos Bužny 
Sz. Kazimiero, 
yra užpraszytos

;ra dienoje 
“Piltstone,

,-z vente: 
i tos Lietu-

t

Antra melaginga kores
pondencija.

Jau pereitame numeryje at szau-' 
ke Kriauczius, jogei paduotos ži
nios ape Raltimores lietuviszkuB 
kriauezius buvo melagingos; da
bar vėla atszaukia antra tokia, 
ka nr. 50 buvo dnneszta ape pa
sielgimą lenku link lietuviu, j 
Negalime suprastie kas su tais’ 
padavėjais neteisyngu žinių da-i 
darosi — ar jie tai ant juoko da
ro, ar gal greieziau... .per nesu- ’ 
pratimą, savo dalyku. Sztai koky 
gavome antra atsztiukimaisz Bal- 
mores:

Baltipiorc,Gruodžio 19 d. . 
Guodotinas Rėdytojau!

Norėtume žinotie, kas cze per] 
melagis raszo in jusu laikraszty 
ape Baltimores lietuvius. — Jei
gu teisingu žinių nerandame, tai 
ape melą yra bjauru ir klausytis, 
Dr-te “Sz. Jono” buvo pas len
kus 3 sykius, o Szvento Kazimie
ro teipgi tris,nebuvo sykiu 
abidvi,kaip tas Baltimores kores
pondentas “Lietuvai” danesza; 
teipogi nebuvo kunigo Žilinsko, 

! kaip jisai sako,kad kalbėjo, teisy- 
] be. kalbėjo Žilinskas, bet ne ku- 
nigas.o tiktai leplioris, pusiau su- 

] lenkėjus lietuvys. — O kas link 
lenku palitikos su lietuviais — 

Į tai anie daug žemiau stovi ap- 
szvietime už lietuvius: yra 
prasti, be jokio amato žmones; 
va.-aru vuogauja, o žiema oiste- 
rius kulia. Lietuviai da tik pirmu 
sykiu buvo juos užsipraszia aut 
savo piknyko, tuom sykiu jie bu
vo iszvažeivia pas fermerius to- 
meieziu rinktie, o kiti turėjo pro- 
wa su kunigu. Ir ka raszo.kad tik 

) vhiųa lenkiszka draugyste pasiti
ko lietuvius, tai teipgi melas — 
ne draugyste pasitiko, bet tik 
vienas leNka- iszlindojjyg 
žiurke isz olos.

Isz Elizabeth Port,
G uodui i na.s redy tėjau“ Li< 

Meldžiame patalpylied
Visu lietuviu ape musu Ii 
ku pai Ipiji:

Kaip ’au buvo gatsyla 
voje”, kad Elizabeth’o 
pradėjo ruosztis ape šutai

balius:
it f’iiniip!
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APE
Lietiiwiszkas Kolionijas Arkanso.

Kaip jau praneszeme pereitame 
numeryje “Lietuvos”,kad “Lietu- 
viszkose Kolionijose apsigyweno 
lietuwiszkas kunigas ir kad atei- 
nanty pavvasary rengia pradetie 
nore maža koplytelia statytie, in 
kuria teiiykazcziuijietu'vi ii susi- 
rinkia galėtu pagerbytie stovo 
Sutvęrtojy.

Gerai butu turėtie saivo baž
nytėlių “Lietu'viszkose Kolionijo- 
ee” ir galbūt kožnas isz musu to 
geistu.-Ale utsitnykime broliai ir 
ant to, kad sutaisymas norint 
mažiausios ir biedniausios bažny
tėlės, kasztuos daygiau kaip 
geriause farnia, o kas szendien 
duos ta kaszta, kad mes wisi da 
esame neturtingi ir tenai musu 
lietu'viu da labai mažas būrelis 
yru. — 1‘rileiskime, kad ju tenai 
yrii 30 familiju, tegul kožna deda 
po $10, tai kas isz to—bus tiktai 
$300, — na ir ka mes galime už 
$300 pradetie, — tai tik pats isz- 
8tatymassienu,'iorint menkiausios 
koplytėlės kasztuos tiek. O kur 
altorius, kur arnotai, kopa, kie- 
likasirt.t. Norint skupiausei 
ir biedniausei apsieitie, tai mažių 
mažiausei, reikia nors $1000 ant 
pradžios. Ir isz kur ta paimtie?—

Dabar jau gulbut kieksvienam 
isz mus iszrodys, kad jokiu budu 
negalima bus to pradetie. O 'vie
nok musu senelis, aruodotinas kn. 
.J. Balcewiczius, pasiszwente ant 
to, nesigailėdamas savo sveika
tos ir vargo, norint yra teip ly
gei neturtingu, kaip ir mes patys, 
bet sako kad padarys tiek daug 
su savo darbu ir pasiszventimu, 
kiek kas kitas su pinigais.

Isz kur pinigai gautie ant pra
džios statymo bažnytėlės? — Ant 
to guod. kn. Balceviczius padare 
toky pliana:

Apart savo fanuos, ka turėjo 
pirkias 87 akelius, nupirko prie 
szalies da 40 akeriu— ir dabar 
ta 40 akru iszleidžia ant iszgrajy- 
jimo, ant naudos pradėjimo lietu- 
wiszkos bažnyczios.Už akiery mo
kėjo po$8., tai už 40akru užmo
kėjo $320., dabar padare 1000 
tikietu ir kožnas tikietas kasz- 
tuoja tiktai doliery; iszpardavus 
tikintus bus $1000.Ir jau yra isz 
ko pradetie statytie koplytelia 
“Lieluviszkose Kolionijose”.

Traukimus busUžgaveniunedė
liojo, tai yra 24 dienu VVaserio, 
bažnytinėje salėjo lietuviszkos 
parapijos Chicagoje.

Dėlto Broliai mieli, nepasigai
lėkite to vieno dolierio sudėtie 
ant altoriaus Lietuvos, ant 
n nulos lietuviszkos bažnytėlės, 
kuri nepoilgam stos musu jauno
se “Lietuviszkose Kolionijose” ir 
pasiliks atminezia ir antra tėvy
nių dėl visu Amerikos Lietuviu. 
Pirkdamas tikietu už doliery, ne 
liktai Broli mielas padarysi, “afie- 

j

ra” Dievui, netiktai kad toje baž- 
nyczioje už tavos bus atminimas 
kožnose szventose isziose, ne
tiktai, kad padarysi geradejystia 
savo broliams lietuviams Arkan- 
se apsigyvenusiems, bet da gali 
Tau laime patarnautie ir — už 
viena doliory, gali iszgrajytie 40 
akru derlingo ir gražaus lauko! 
juk isz tu, kurie tuos tikietus isz- 
pirks, vienas turi iszgrajytie, o 
mažu Tu gali tuom būtie!

Tikietus galite gautie pas guo- 
dotina kn. M. Kravezuua, pro- 
baszcziu lietuviszkos parapijos, 
3216 Laurel str. Cgicago, III. ir 
Redakcijoje“ Lietu vos”,954 33-rd 
st.; teipogi jeigu kada kur va
žiuos pats probaszczius “Lietu- 
viszku Kolioniju”, g. kn. J. Bal 
ceviczius atsilankydamas per lie
tuvius, teip pat turės su savim 
tikietus ir kas norės galės gautie. 
Chicagiecziai gali ateitie in na
mus in nusipirktie sau tikietu, o 
kas nori isz toliau, isz kitu 
miestu, tegul prisiunezia per gro- 
mata doliery, ir už 2c. markia ir 
aiszkiai paraszias savo adresa, o 
prisiusime jam tikieta su gryžtan- 
czia paczta.

Traukimas bus pagarsytas per 
“Lietuva” ir kas iszgrajys teip-gi 
bus apgarsyta ir liūs jam prisiųsti 
pilni apraszai tu lauku, kaipo tai: 
“abstraktas” “deetas” ir 1.1, ir 
dauginus niekas, anei vienas cen
tas jam nekasztuoja, už doliery 
isztraukia sau farnia,40 akru lau 
ko.

Užprasžu visus Brolius Lietu 
vius paduotie savo ranka 
mums naujokinims.

Su guodone,
Kn. J. Balceviozius.

Žinios ^visokios.
t Naujasis caras nepoilgam 

ketinaatlankytie IVarszava.
t Milvaukee, Wiss. ketina da 

vienas lenkiszkas laikrasztis už- 
gimtie.

į VVilkes Barre Pa. mainos 
dirba tik po tris dienas ant nedė
lios ir tai tik po j ant dienos.

t tVilkes Barre, Pa. Kn. F. 
Bologh, greku—katalikiszkos
bažnyczios, perejo ant pravosln- 
vijos. Rublei, sako, tai padare.

t Kare Kynu su japonais vis 
da tęsęsi. Japonai vis povalei 
eina giliu in Kynu žemia. Ne
žino ant ko ta kare baigsis.

t Ant konvencijos populistu, 
kuri bus laikoma St. Louis, Mo. 
Coxey, buvias jenerolas cosey- 
jonu.uori pasiduotie imt kandida
tu Suvienytu tValstiju.

* Danesza isz Petersburgo, 
kad caras Mikalojus II sumažino 
skaitliu paslaptines palicijos serg- 
stinezios jo esybia, vienok visai 
isznaikyt ja nemyslyja.

t Guodotinas kn. J. Balcevi- 
czius, probaszczius “Lietuviszku 
Kolioniju” Arkanso, iszvnževo 
ant visos nedėlios su misija in 
St. Louis. III. Colinsville.
III. atlankytie Lietuviu. Sugryž 
isz ten nedėliojo 30 Gruodžio.

t Diena 11 Sausio, 1895m.Eliza- 
betho lietuviai laikys parapijiny 
mitinga, ant kurio bus daryta ro
dą ape pirkimą žemes po lietu- 
visiką Bažnyczia. IVisi lietuviai 
gyvenanty tame mieste ir aplin
kui, užpraszomi yra ko skaitlin- 
giausei susirinktie.

t Iu Paryžių, diena 23 szio 
menesio pribuvo pasiuntinys ca
ro Mikalojaus II, jenerolas 
Czerkov. su apreiszkimu Franci- 
jai ape užžengimą ant sosto ca
ro Rosijos. Priėmė jy onoravvai 
su kariumenia. Ant ulycziu su
sirinko 30,000 žmonių ant jo 
pasitikimo. Sveikino jy su griau
smingais riksmais.

t Turkai baigia pjautie Armė
nus: sudegino 23 kaimus ir pa
verto viską in pelenus; 11 
kaimu apiplesze isz visokiu I ur- 
tr , 40 kunigu iszžude. Žudy
mas ir kankinimas Armėnu yra 
neapsakytas: Turkai pririsza
juos prie stulpu ir su pjūkle
liais nupjaustė jiems ran
kas ir kojas kitiems iszbado akis, 
isztaso ju žarnas; vaikus gyvus 
sumeta in verdanty aliejų; mo
teris torturavoja ir t.t.

Ar girdėjot ia tokia nau
jiena.?

Utelpalaikis Jociukas, kuris 
Petersburgo per pusantrų metu 
kaeapams ir nihilistams czebatus 
pucavo ir už nihilizmą ar už ki
ta kokia piktadarysta isz tenai 
iszstnuko nuogas ir uteliu už
graužtas, atidume in Tilžia in 
Prusus ir prisiplakė prie “Ap
žvalgos” redaktoriaus p. Fr. An 
grabo; isz Angrabo kiszeniaus 
per kelias nedelias mito ir pas jy 
turėjo kambary, o už ta Angrabo 
geradejystia inkando jis jy, kaip 
szuva, už ka turėjo dunitie in A- 
merika, nes Prusu palicija buvo 
suaresztavojus, ir jeigu geri žmo
nes butu nesuBimyleja ant jo,butu 
tapiasiszguitu inSiberija. Atvaže- 
vias in Pennsylvanija, kasdien ra- 
sze pas mus gromatos; kuriose 
verkdamas prasze nors mažiausio 
darbelio, idant nors isz bado ne
nustiptu; prasze verkdamas, i- 
dant jam prisiustume tikieta, o jis 
atvaževias atidirbs už tai; jeigu 
raszyt negalėsiąs tai nors literų 
mokysis statytie, kad nors savo 
gyvasty užlaikytie.

Iszklauseme to verksmo jo, pa
siuntėme tikieta in Vilkes Barre, 
Pa. ir parsitraukėme jy; pradėjo 
jisai raszytie (redagavote) “Lie
tuva”.

Ape jo galėjimu raszytie, ne
reikalaujame jau pasakotie, nes 
visi skaitytojai “Lietuvos” pame 
na gerai pereita pavasary, kaip 
jis nekurtuos straipsnius buvo gu- 
snarglojas, ka jau nekarta buvo 
geda ir žmonėms pasiustie. Per 
ta visa laika jo redagavojimo, 
ape 200 skaitytoju atsimetė no 
“Lietuvos” skaitymo.

Pirma nedelia davemia jam 
“boarda”, po $3 ir po $1.50 
pareina jam no tikieto, tai turi 
pinigais $4.50, o “boardas” $4, 
sykiu $8.50. Ir jeigu butume ži- 
noja ape jo galėjimą raszytie, tai 
kad da jis butu mums norėjas 
moketie, tai teipgi butume jo ne 
emia mums laikraszty susnarglo- 
tie. VVienok buvo gaila žiūrint 
ant tokio “mizericordia” ir kur 
jy velniuose buvo padėtie, davė
me nors po $3 ant nedėlios ir ti
kėjomės, kad tol i n pramoks. Bet 
kur tau, toliu pradėjo jam eit ar- 
szyn. — Jau baigėsi deszitsnede- 
liu, oJociuks in vieta pramokt 
raszytie, tai visai kvailiu nuėjo. 
Ant galo jau bovome pasiryžta 
jam moketie ant nedėlios tiktai 
po doliery, idant po velniu atsi- 
kratytie no jo, bet ant galo ir 
pats iszejo nevarytas.

Nusikratemia jy no savo gal
vos 25-ta Rugpjuczio, o szendien 
kada jau praėjo 4 menesiai po jo 
iszejimui, — susimislyjo vyras 
skustie už ALGA. — Ar girdėjo 
tia kas kada tokia komedyja? Ir 
da kaip:Stoja ir prisiegia,buk mes 
jam suderėjome moketie po du 
dolierius ant dienos?!

Na ir matote kaip tai gerai 
kaip susimyli ant tokio valka
tos svieto, kaip jy pagelbi ba
du stimpanty, tai da jis tave po 
sudus paskui tašo. Ir nesigėdi 
bestija kreivai prisiegtie ir me- 
luotie tavo akyse. Juk da tos 
visos jo gromatos guli pas mus, 
teipogi guli gromatos ir tu kuni
gu, kurie melde susimyletie 
ant tokio vargszo ir duot jam 
nors ant duonos užsidirbtie, ir 
dabar szungalvis toks stoja 
priesz sudžia ir iszkelias ranka 
prislegia, buk tai mes jo jieszko- 
jnmi.i ir jam suderejomia alga po 
$2 ant dienos?!

Dėlto atsiszaukiame in visus 
Brolius Lietuvius ir gerus kata
likus, idiijit toky szungalvy, ku
ris drysta kreivai prisiegtie, 
nepriimtie nei in kokia žmouisz- 
ka draugystia, o ir isz tu iszmes- 
tie in kuriais , jau inlindo, ba 
žmogus, kuris drysta kreivai 
prisiegtie, drys jisai ir didžiau 
sios piktadarystes dasileistie, 
drys jisai pavogtie ir žmogų 
papjauti?, jam bus vis tas pats. 
Užtai Broliai mieli, geda mums 
tokius netikėlius laikytie terpu 
savęs, terp savo draugyseziu, 
geda netik no lietuviu, bet no 
svetimtaueziu; iszraukime tokius 
usnias isz terpu savęs ir iszmes 
kimo szalin, idant savo parkais 
neužkrėstu ir geresniu žmonių.

^Vietines žinios.
Užsimokekit už “LIETUVA”

—Namuose siratu, po nr.2228 
Michigan avė. insisuko szkarlati- 
na ir apsirgdino net penkiolika 
kūdikiu ant sykio.

— Jau lenkiszkas laikrasztis 
“Velnias” persikriksztino ant 
“Krapylo” ir dabar iszeina dides
niame formate.

— Pereita nedelia ruskoje cer
kvėje Chicagos, isztikamiejie 
padonai Rosijos priėmė prisiega 
naujam carui. Prisiege net — sze- 
szy....

—Pereita czetverga, Chicagoje 
pastojo žiema toke, kaip Rosi- 
joje: sniego pridrėbė sulyg ke
liu, langai visu namu ledais 
apaugo, sniegas gyrgžda. Sibi- 
riszkas szaltis.

— Jeigu nori turetie savo na
muose gražu tautiszka abroza, 
tai pirk Abroza “Kražių Skerdy
nes” dabar naujei iszduota. Preke 
50c.pas A. Ossovski, 276 W. Di
vision st.,Chieago, III. (3-2)

— Dabar gali gautie szifkartia 
isz Chicagos in Hamburgą arba 
Bremena už $22, o po Nauju Me
tu bus $32. Kas mislina važiuo- 
tie in Europa tegul pasiskubina.

— Nedelioje 30 Gruodžio, 
tuojaus po sumai, bažnytinėje sa
lėje, bus parapijos mitingas, ant 
kurio yra užpraszomi visi parapi
jonai pributie,

— Utarnyke pripuola Szvente 
Nauju Metu. Redyste “Lietuva” 
isz szirdies velyja visems savo 
Skaitytojams ant atei nanezio 
meto naujos laimes ir geriausios 
kloties.

— Jonas Jazavitas, prigulintis 
in Dr-tia „Apveizdos Dievo”, 
buvo iszvaževvias iu Boonesbor- 
ough, lova, ant darbo ir tenai 
apsirgo ant tifuso. Dabar parva- 
ževo in Chicaga irguli pajvieta- 
vam ligonbutyje-

—- Jocpalaikis apskundė “Lie
tuvos” iszduotoj.y ant $200.00, 
esant priguli jam už alga. Jeigu 
iszduotojas “Lietuvos” kožnam 
valkatai szimtus dalytu, tai ne
turėtu jau už ka nei popiera ant 
laikraszczio nupirktie.

— Palicija aresztavojo neko
kius T. C. Watsona ir W. Schnei- 
dery už gana gudria apgavysta. 
Apsigarsydavo jie laikraszcziuo- 
se, kad reikalauja jaunu vyru prie 
kvarbavimo fotografijų, žadėda
mi moketie po $12 ant nedėlios, 
isz visu tokiu iszmelavo sau po 
keletą dolieriu ant pirkimo me- 
degos, o darbo nei vienam neda
vė. Dabar sėdi abudu.

— Kad petnyczioje, 21 szio 
menesio buvo prova su Jocpa- 
laikiu ir kada jis kreivai prisie
ge, buvo tuom tarpu reporteris 
isz angliszko laikraszczio “Inter 
Ocean” ir ant rytojaus jau visa 
ta prova buvo apraszyta. Ra- 
szo kad ex-nihilistas Jocis skun
džia iszduotoji “Lietuvos” už 
tai, kad jam neužmokėjo už su- 
darkima to laikraszczio.

— Nekoke Charlotta Morse 29 
metu senumo Kalėdų vakaru nu- 
sitrutyjo isz tos priežasties, kad 
jos vyras 10 minutu pasivėlino 
pareitie ant vakarienes. Pasakė 
in savo susiedia: “žiurekTamista, 
kas mano per gyvenimas, jeigu 
vakariene jau gatava, o mano 
vyro ir vėl nėra.. .. Jau esu 
sukankyta tokiu gyvenimu ir tu
riu sau gyvasty atimtie”. Nuėjus 
iszgere trucyznos, o kad in de- 
szimts minutu vyras sugryžo, jau 
buvo per vėlu atgelbetie.

— Chicagoje, laike szventes 
Kalėdų, atsitiko daugiau kaip 
puskapis žmogžudyseziu. Nevie
nas tapo užszautasisz revolveriu, 
papjautas su peiliu, apipuole ne 
viena liauferiai ant ulyczios ir te
nai baisiai sumusze ir kiszenius ap
klaustų; Dieve gelbek kas dėjo
si. Teipogi danesza, ki.d ir viena 
lietuvy perszove, Adoma Kun- 

ca. Užpuolė ant jo liauferiai nak- 
cze arti saliuno Norbutos, ant Je- 
ferson str., szoive ir pataikė in 
galva. Dabar guli ligonbutyje.

— Gražu Abroza “Kražių Pjo- 
vynes” galite dabar gautie redak
cijoje “Lietuvos” už 50c., Už 
paczta 10c., o kas ant sykio ima 
kelis tokius abrozus, tam kasztu 
paczto nerokujame.

— Jociukas landžioja po žmo
nis gy venanezius ant Bridgepor- 
to ir rankioja paraszus no ju,pasi
tikėdamas gautie biblijoteka isz 
miesto. Jeigu miestas jau butu 
toks kvailas ir bile valkatai, o 
da grinoriu pavestu tokius daik
tus,taijau Chicagas negalėtu mies
tu vadytis. Ugi kur jau toji 
tvarka butu.

— ^Vietinis probaszczius G. 
kn. M. Kravczunas, iszvažiuoja 
ateinanezios nedėlios vakara 
isz Chicagos ant dvieju nedeliu 
ant vakacijos. Per ta laika užims 
Jo vieta G. kn. J. Balceviczius, 
probaszczius “Lietuviszku Ko
lioniju” isz Arkanso. Kas isz pa- 
rapijor.u turės kokius reikalus iu 
krikszla ar prie ligoniu, gali atsi- 
szauktie prie g. kn. Balcevi- 
cziaus.

— Darbai kriaueziu Chicagoje 
labai blogai eina. Sztai kriauezius 
A. S.......... ežius, kuris turėjo
kriaueziu “shopa” ant 21-mos ui. 
matyt kad darbo netexo, o idant 
užsidirbtie ant duonos, tai pasi- 
samdo in svietkus kas jo parei
kalauja ir teip sau žmogęs ta 
varginga žiemialia prasistums. 
Sztai pereita czetverga buvo ji
sai svietku Jociui, kury jisai pa
žino in penkta nedelia po atsi
traukimui isz “Lietuvos,” o da
bar prisiege, kad jisai girdėjas 
kaip mes Jociui alga suderėjome 
po $12. ant nedėlios. Matyt kad 
žmogų ant to badas privertė. 
Ka padaryt, si nkus metas Chi- 
caijos kriaueziams!

— Tasai Jocius pastojo Chicago
je baisiu biznieriumi: Asekuravoja 
no gyvasties, kad kaip kas nu
mirs, kad daugiau neatsikeltu; 
uždeda biblijoteka^mokinasi duk 
tat-yst.os, kunigystos ir nihilystys 
tos, ir dabar parduoda lotus Wi- 
scousinc pelkese,kur vilkai vakus 
veda, lotas tik po $5, o akras 
žemes tenai kasztuoja net 50 cen
tu! Žmonos tuos lotus labai perka, 
nekurie nusipirko po 3 ir po 4 
ant sykio; viena nedelia par

davė in 40 lotu, o po$5 dolierius, 
tai tuajaus turi $200. Bet skun
džiasi nabagas kad jau liauferiai 
isz jo atemia tuos pinigus, — ir 
užtai dabar skundžia “Lietuva“ 
ant $200, tikėdamasis kad isz 
czionai jam sugryž,O!tai „smart” 
vyras isz jo(?)—jis moka už- 
dirbtie; tik bedžiausei, kad tie 
liauferiai isz jo atima. Rodžius 
bestijoms, nevertėtų isz savo 
imtie.........

— Nedelioje, 30 Gruodžio,tuo
jaus po sumai, bažnytinėje sale 
Draugyste “Apveizdos Dievo” 
laikys savo prieszmetiuy susirin
kimu, ant kurio bus rinkimas nau
jos administracijos ant 1895 me
to; užtai privalo pributie kiek
vienas sąnarys tos Draugystes ir 
tur atsinesztie su savims knyge
liu mokesties. Už nepribuvima 
papuola po kora pagal Konstitu
cija. A .J aksz e viczius,—sekr.

Įp^jT“ Ant pardavimo puiki Lo
ta ant Bridgeporto, prie iszhloka- 
votos ulyczios Auburn avė., tik
tai pusantro bloku no lietuvisz
kos bažnyczios, kur lietuvys pa- 
sistatias narna galėtu tik isz ren
tų gyventie; ne tlip kaip neku
rie neiszmonei susipirko kur ten 
laukuose Waukegan,mokėdami už 
lota viduryje lauku po $1000 ir 
po daugiau, o szendien neturi ka 
tenai ve’ktie. Pirkitia ant Brid
geporto, pastatykitia narna, o pa
tys rentaunykai jumis jy iszmo- 
kes. Ant Bridgeporto nėra nei 
vienos stubos tuszczios. Dasiži- 
nokitia ape ta lota Redysteje 
“Lietuva.”

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”. Yra tai labai akyva ir nau
dinga knygele dėl kožno 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 t.t. su 7 abrozeleis persta- 
taneziais akyvesnius dalykus. 
Preke 30c.

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

Teipogi jau pirmiau kasztu ir 
spaustuvia “Lietuvos” iszdavem 
dvi knygelias: “Istorija ape Kan
tria Aliana”, kurios Preke. 20c. 
Ir “Olitypa” 25c.

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

Ą. Olszevskis 
954 33-rd st. Chieago, 111,

Dėl iszmokinimo anglisz- 
kos kalbos.

P. M. Minkus, Shenandoak, 
Pa. neperseniai iszleido nauja 
knygeliu, kaipo pradžemoksly 
angliszkos kalbos. Knygele turi 
154 puslapius, isz karins norintis 
mokytis angliszskos kalbos gali 
gera pradžia ingytie. Pirmiau bu
vo parduodama po 75c., o dabar 
kožnas gali gautie už 50c. iki 
Nauju Metu, o po Nauju Metu 
vėla bus parduodama po 75c.

Norintis ta knygeliu gautie, 
tejzul raszo ant adreso tokio:

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

Pa.
Pinigus gali siųst per “money 

order”. (29-12)

P1RM8 BALIUS!
—Draugystes—

I). L. K. ALGIRDO,
Jersei (lity, N. J.

Utarnyke, d. 8 Sausio (Janua- 
ry), 1895 m. Draugyste“Didžio 
Lietuvos Kuliigaikszczio Algirdo” 
turės savo pirmutiny balių, saleje 
“VVood’s Hali, 316—118 Barrov 
str.,Jersey City, ant kurio užpra- 
szo visas aplitikįnias lietuviszkas 
Draugystias, kaipo tai: Nev 
Yorko, Brooklyno, Nevarko, 
Elizabetho ir kitu; užpraszo vi
sus lietuvius ir lietuvaitias ko- 
skaitlingiausei susirinktie kaipo 
ant pirmutinio tos Draugystes 
baliaus. Grajys puikiause muzika 
ir bus daugybe jaunimo, kur kiek
vienas galės atrastie placziausia 
pažinty ir kogražiausei pasibo- 
vytie. Tikietas 50c. Moterims in- 
ženga uždyka.

Užpraszo Komitetas. (5-1)

Apgarsinimas.
Szyiuet sukako SZE8ZERI metai, kaip TIL

ŽĖJE, už sudėtus apszwiestesniu Lietuwiu pini
gu*. tapo insteigtas laikrasztis -----

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

ir darbu jaunos, patrijotiszkos Lietuvos inteli
gencijos.

“VARPAS1 paduoda visokeropus turiniua, 
raBZtus prakilniausiu Lietuvos vyru.

“VARPAS” leidžiamas tikrai gražioje kalboje, 
o kartas no karto talpina in straipsnius su iszgul 
dymals ape lh*tuwiszka kalba.

Didei velitina butu, kad kievienas prakilnes
nis Amerikos Lietuvys parsitrauktu ir skaitytu 
ta laikraszty/^

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

Tie patys Lietuvos inteligentai jau penkti me
tai leidžia ir kita laikraszty -------

“ŪKININKĄ“,
Paskirta kėlimui patrijotizmo ir platinimui ap- 

szvietimo bei reikalingu žinių tarp Lietuwoi 
ūkininku bei kitu prastesniu žmonių.

Pirmuosius metus “ŪKININKAS” ėjo tokiame 
pavidale, kaip ir kiti laikraszcziai; vėliaus pra- 
deioiszeiti pavidale knygucziu, Ivg “Auszra” o 
dabar iszeina dviejuose pavidaluose: KAS ME- 
N ESIS iszeina laikrasztis. kaip po senovei, ir da 
“priedas“, takios knygutes, kuriose kas kartas 
talpinąs! visai nauji, ka tik paraszyti labai aky
vi skaitymai arba gražus ir naudingi pamokini
mai ukinykams (žemininkams, laukininkams).

Dabar nuo nauju metu patsai ŪKININKAS 
(laikrasztis jiszeis na jau DU SYKIU per meueay 
ir talpins, kaip ir iksziolei. įszguldymus apie 
tautiszkus ir kitus musu roikalus. apie Maskolius 
palitika ir kitu szaliu naujienas, o ypatingai — 
Daug žinių isz Lietuvos.

“Ukinininkas” vartoja koaiszkiausia kiekvie
nam mokaneziam skaityti suprantama, gryna 
lietuwiszka kalba.

Didei pravartu butu tasai laikrasztis kožnam 
bei vienam Amerikos Lietuviui.

Ne menkos vereziosdair tasai dalykas, kad ne
žiūrint ant tokio pagerinimo ir padidinimo, tasai 
laikrasztis “Ukimkas“ palaike senąją prekia.

“UKINIKAS“. su parsiuntimu in Amerika, 
kasztuojaant metu 1 amerikoniszka Doliara ar
ba 4 prus. auka.

Lietuvoje “Ukinikas“ turi daugiausei skaityto
ju už visus lietuviszkus laikraszczius.

Siunc/ziant pinigus arLa laiszkus in VARPA 
belUKINlKO.

Redukcija reikia szitokis adresas padėti: 
IIERKN Dr. BKUAŽIS, 

Tilsit, Ostpreussen (Germany)



PRAEITE VILNIAUS
— ir jo —

Pirmbuwusios Akademijos.
(Isz iszdawimo Nerio.)

(Tasa).

Augszcziausloii Lietuvos 
mokslawiete ir Lietu- 

vvos apszvvieta.
L Kaip jau matėme augszeziau 
(joji Lietuvos mokslaiviete po- 
vaireis iv ardais \Vilniuje iszbu- 

U<> no 1578 iki 1842 metu, o tai 
isz wiso 264 metus. Nes ta mok- 
jiawiete dauginus negu pustreczio 
iDižiaus buvo szaltiniu isz kurio 

įipszwieta ir sziviesa po musu 
kraszte platinosi, tada tikiu, jog 
ne bus perdaug ape ana ir Lietu
vos apsz vieta su anaje suriszta 
cze keletu ž<xlžiu placziaus pasa-

’ Kokiu Lietuvos a|>szvieta bu
vo giliausioje senoveje? Tas 
laiktaB nėra gerai isztyri lietas, 
vienok be abejojimo galima pa- 
akytie, jog Lietuviu apszvieta 
ie buvo mažesne, negu prasza- 
aieziu, o labjausei neg prasza- 
■ieziu no pietų ir rytu puses. Tai 
įums aiszkei rodo daiktai randa- 
įiejie pylekitlniuo.se ir milžinu 
apuose. Tie randamieje ginklai, 
nsipuoszimo daiktai aukso ir si- 
ubro, molio visoki indai ir t. t. 
ludyja jog tie daigtai musu pra- 
įoeziams no senu senovės žinomi 
iuvo. l’atis vardai geležies, 
Įukso ir t. t. grynai lietuviszki 
bume liudyju, jog musu prabo- 
pei, gal da isz Azijos iszeidami

i

alavo ape juos žinios. )Vel ki
lki iszdirbimai, seneliu senelei, 
»gal Baltikes marias gy venda- 
li, maina arba prekyba su 
lutomis gana atokiai gyvenan- 
liotnis, kaip tai su Finicyja ir 
Hzantyja. Gintaras buvo svar
iausiais maino diliktas. Jis ėjo 
etik in VVizantyja ir Finicyja, 
et ir kitur, o teip pat ir in Gu- 
ija. Toks maino vedimas neat- 
utinai reikalavo nekurio ap- 
ivietimo, ir supratimo savoterp 
itu padėjimo. Ne gana to, pada
liniai ape musu praboeziu tike
rną aiszkei mums rodo, jog ju 
lislis ne buvo užgimusi ir jog jie 
nt svieto žiūrėdami, stengėsi 
tu iszreiksztie, isz ko ir dėl ko 
įiskas dedasi. Stabmeldžeis bu 
įimi, jie vienok tikėjo, jog 
iuogus tur duszia arba dvasiu, 
uri nemir.sztanty yra, ir kurios 
■tame gyvenime kitoks gywe 
imas laukia; jie tikėjo kad 
kietas, ant kurio gywename ir 
kt kurio žiūrime, turėjo turė
ję pradžia, o per ta ir turėjo 
t tie sutvertas irjogtuomi su-

ertoju buvo dievas Prąmžius, 
i> amžiu-amžiu esantis. Tai bu 
to vyriuusis dievas. Žemes dre- 
ejirnai, patvanas, — tai jo bu
to darbai. Po Pramžiu ėjo vėl 
fcie trys galingi dievaieziai: 
erkunas —dievas žaibo irgrinu- 
jinio, Atrimpas — juriu dievas 
I Poklius — dievas peklos. 
■iii buwo Kovas — dievas 
bs. Prakūrime ir Lietuti — 
jaites ngnies ir liuosylies;
ia—dievaite meiles ir H'ellione 
į- dievaite ateinanezio gyveni- 
po. Da buvo daug kitu dievu 
’ dieviu. Dėl mažumo vietos 
rimysime cze ape dvi deivvias: 
pe Laumia ir Karalienių.

Ape Laumia — deivių mote- 
szkos vilioklystes szis eina pa
avimas. Ji buvo neiszpasakytos 
rožybes ir gyveno debesiuose, 
yki ant savo diemantinio sosto 
įdedama, ji unt žemes užmatė 
Tnžn jaunikaity, kurs jei labai 
atiko. Ji tada, paleidus savo 
lizganezia juosta nusileido že- 
>yti ir susiejo su jaunikaieziu, 
tinsiu kurio susiejimo buvo su- 
us Maitas no Laumes girnius, 
alina — diena gera 
artus nusileisdavo žemyn, i 
:iwo krūtimis mažuty pavalgy 
t'ntio. Teip vis tas kelintu mene-! htt

>ogalis 
viską.

didžio kunigaikszczio. Ten pa- 
tarnavia, svietiszka szvelnuma 
ingija ir viso ko patyria potam 
jie budaivo skiriami in kariume- 
nia in uredininkus, in dvaru pri
žiūrėtojus ir 1.1.

Po invediaiui m. 1387 kri- 
kszczionystes szviesos ingijimas, 
norint pirmutines, truputy len 
gvesnis tapo. Atsirado Latali- 
kiszkos bažnyežios, o prie j u pa
rapijos ir kliosztoriai. Tapo tada 
ilgainiu investos prie parapijų 
kliosztoriu mokslinyczios. Wie- 
na isz pirmutiniu tokiu moksliny- 
ežiu buvo iszkala prie 
VVilniaus katedros, norint 
ir ta netuojaus po krikszczio- 
nystes invedimui atsirado, o po
tam mokslinyczia prie szv. Jono 
bažnyczios Wilniuje užvesta m. 
1513. Kogi vaikai tose moksli- 
nycziose mokinami buvo? Pirmu- 
cziausei ska-itytie ir, gal būt, ra- 
szytie, potam poteru mistrantu- 
ros, idant misziose galėtu patar
naut ie, o potam sziek tiek giedo
jimo. Ir-gi vėl nedaug vaiku 
ten buvo mokoma — vien tiek, 
kiek reikdavo dėl bažnyczios rei
kalu. Tėvai, kuriu vaikai in tais 
iszkalas nepakliudavo, o kurie 
vėl norint sziek tiek norėdavo 
juos pramokintie skaitytis ir ra- 
szytie, turėdavo in namus kvie- 
stie sziokius tokius mokytojus. 
Tas vis brangei kasztavo, o vai
kai vis-gi gangreit kaip ir nemo
kyti buvo.

Diena no dienos buvo jauezia- 
nui didesne stoka geru moksli- 
nycziu, netik dėl prastu žmonių 
kuriems ape mokslą vargu ir 
mislytie buvo, bet ir dėl žmonių 
augszcziausios kilmes. Kas norė
jo kunigu pastotie, arba vėl 
szeip taptie kokiu augsztesniu 
uredinyku, tas turėjo ir augsztes 
nius mokslus pereitie, o to mok 
slo savo Tėvynėj, Lietuvoje 
ne buvo. Teisybe, Lenkijoje, su 
Lietuva su vieny toj, Krokuvoj 
jau buvo universitetas, arba aug- 
szcziausioji moksiaviete, bet 
Lietuvos didžiūnai, ilgainiui 
skersai ir su neapykanta in Len
kus žiūrėdami, ne mėgo ten mok
slo jieszkotie — jie velyjo szvie
sos jieszkotie po svetimus krasz- 
tus, kaip tai po Wokietyja, pas 
Czekus Pragoję, arba Paryžiuje. 
In ten podraug su didžiūnu vai
kau* ir ant iszdejimo iszkeliauda- 
vo dažnai ir vaikai biedniausiu- 
ju ponu ir szeip prastu žmonių.

Su kuom gi tada isz užrube- 
žiaus gryždavo namo Lietuvos 
jaunuinene? Žilionis, su tuom 
mokslu, kury anie svetimuose 
krasztuose atradia buvo. VVieni isz 
ju, kurie mokėsi Paryžiuje arba 
VValaku kraszte, 
tikrais 
mokslą 
Cze k u 
mokslo
formatoriu, 
dyti. Ne gana to—Liuterio ir ki
tu reformatu pasėkėjai namo sii- 
gryžia ant to neapsistojo, idant 
tyloms savo tikėjimą iszpažintie, 
bet ana už iszganinga rokuo- 
dami norėjo jy ir terpsavo vien- 
taueziu praplatytie. Tokiu tai bu
du VVilniuje nekurio Abrohomo 
Kulvos tapo 
praplatinimo 
uždėta
metuose, 
pasakyta. 
Lietuvoj 
pasekėju,
mo atnaujintoju.
to mokslo apgynėjais buvo Radz- 
villai, Juodasis ir Rudasis, kurie 
ta tikėjimą ant stipriu pamatu 
pastatytie norėdami, kitiems po
nams taip pat padedant, užve
dė upe 1556 m. sziais tikrojoj 
Lietuvoj iszkalas: VVilniuje, 
Biržiuose, Szidlavoj, Kėdainiuo
se ir Breste arba Brastoje. Isz 
tu iszkalu VVilniaus ir Biržių 
mokslinyczios gymnazijomis ro
ką vosijeze buvo mokinama: Die
vo mokslo, istorijos, aritmetikos 
ir liežiuviu: lotyniszko, gu- 

'diszko, lenkiszko ir lietuviszku.1

Tose gymnazijose mokydavosi Į tridesėtkos metu tebuvo užves- 
vaikai szaunesniuju ponu ne tiki 
isz Lietuvos ir Gudijos, bet da 
isz Lenkijos ir Prusu.

Isz ko tik cze pasakyto ma
tome, jog pirmutines kaip pri- 
gul iszkalos Lietuvoj Radzviliu 
buvo užvestos ir tai dėl reforma
tu. Jeigu dabar da priminsime,jog 
Prūsuose, Karaliauczuje, 
reformatu universitetas, 
me ercokas Albrechtas 
stipendijas dėl asztuoniu 
viu pasigatavojaneziu būtie refor
matu kunigais, tada bus aiszku, 
kad apturetie pirmutinia szvie- 
sa jau ir namie, savo kraszte 
buvo galima, o dėl apturėjimo 
augsztesniuju mokslu teip pat ne
toli reikėjo važiuotie, nes Ka- 
raliauczius paszonyje buvo — tai 
viena, o antra gi vėl bus aiszku 
dėl ko urnai po visa musu krasz
ta daugybe reformatu atsirado.

Wilniaus ^Vyskupas Waleri- 
jonas Pratoszeviežius su didžiu 
gaileseziu matydamas, kaip po 
Lietuva nyksta kataliku tikė
jimas, o platinosi reformacija — 
padėjo sau už miery gintie kata- 
likystia no visiszko pragaiszimo. 
Neatbūtinai reikėjo užvestie ka 
talikiszkas mokslinyežias, kuriose 
jeigu nedaugiaus, tai norint tiek 
pat jaunumenes butu galėja 
szviesos gautie, kaip ir pas re
formatus. Bet dėl mokslinycziu 
reikėjo ir geru pinigu ir geru 
mokintoju. Piniguose ne buvo 
stokos, nes Protasze vieži us, tas 
geriausis bažnyczios ir savo tė
vynės sūnūs, turtingu būdams 
visus didžius savo turtus bu
vo apsimisiyjas, kaipo paskiaus 
ir padare, paaukautie ant Lie
tuvos apszvietimo, dabar reike 
jo tiktai gerus mokintojus su- 
jieszkotie, Sziu paskutiniu vys
kupas Walerijonas apsimislyjo 
jieszkotie tarp kunigu Jėzuitu.

Ordenas kunigu Jėzuitu nese- 
nei, nes 1540 metuose popie
žiaus Povvylo III buvo užtvir- 
tytas per storonia Igno Loyoles, 
gimusio Hiszpanu žiamej m. 1491. 
Dyvinas tas žmogus, potam terp 
szventuju parokuotas, sūnūs 
turtingu didžiūnu, isz pradžios 
buvo kareiviu. Wienoje su Frau 
euzais karėj, kame Igntis paro
de neiszpasakyta savo narsumą, 
jam kojos buvo sulaužytos. No 
opu besigydydams ir matydams, 
jog nebgalesias kareiviu būtie, 
o vėl prisiskaitias szventuju 
gyvenimu jis apsimislijo jiems 
pasektie ir tame stengime užsi 
mane užvestie nauja dvasisz- 
ka ordena, kurs katalikystei nau
da atnesztu. Dėl atlikimo to 
užmanymo rekejo taptie mokytu 
žmogumi ir Loyole 33 metu bū
dams pasiėmė mokytis lotynisz- 
kos grammatikos, nes tada visi 
mokslai lotiniszkai buvoiszgul-l 

Įdomi. Universitetuose nugsz 
Įcziausius mokslus iszbaigias jis 
sustatė Statutus Jezuso Dr-tes ir 
anuos davė popiežiui ant pa- 
tvyrtinimo. Dr-te buvo užtvirty 
ta. Sąnariui tos draugystes, 
zuitai vadinami, turėdavo 
biednystes, nusižiainiuimo, 
tatos ir ant visiszko 
žiui paklusnumo 
Loyole buvo 
gystes 
lu”. Jenarolas Draugystes 
me gyveno; 
tęs sąnariu 
visus 
skyrė 
dena 
tiktai 
sios.
kavosi aklas savo virsziuin- Į 
kams paklusnumas; virsziny- 
kams inažesniejie Jėzuitai tu
rėdavo spavviedotis netik isz sa
vo veikalu, bet ir užmanymu; 
Jėzuitai turėdavo viens kitaty- 
rinetie ir kas abejotinu pasirody
davo, tas pavaromas isz Drau
gystes būda vo.

Tokiame tai zokoue Proto- 
szeviezius užmislyjo mokintoju

I jieszkotie. Ir nėra dyvu! Jėzuitu : reczio 
ordenas norint tiktai ir no kokios dvaras

iviete Divorzyszczie ir Žmuidkai 
su visais prie ju prigulincziais 
sodžiais, miszkais, pieivomis, 
ežerais ir mokescziais. Paežiam 
Wilniuj guodotinas Protaszevi- 
czius Jėzuitams, grynu pinigu 
nerokuojant, atidavė kelinta mu
ro namu, kelinta dyku ivietu ir 
sawo knyginyczia. Karalius Zig
mantas Augustas mirdamas, Jė
zuitu gymnazijai paliko sawo 
knyginyczia 10 tukstaneziu rau
donųjų verta. Ta pat buwo pa
darius Žemaicziu wyskupas Pacas 
ir garsus Leonas Sapieha. Wisu 
auku nėr galima cze iszrokuotie.

Todėl Jėzuitai būdami teip 
turtingai apžiūrėti i n mokslą 
dykai priimdavo. In ju iszkalas 
budawo priimami jaunikaieziai 
wisu musu kraszto luomu — tvai
kai didžiūnu ir ivaikai menkiausiu 
kaimynu. Tie kurie neturedawo 
isz ko gywentie, in konviktus 
budaivo priimami, kame no Jė
zuitu ivisa užturejinia gaudaivo. 
Pirmutiniu tokiu konviktu bu
ivo koniviktas Walerijoninis, 
paivadintas no tvardo sawo in- 
kurejaus, tvyskupo Walerijono 
Protaszeivicziaus. Potam buivo 
uživesti komviktai kanaunyko 
Ambrožiaus Beinarto ir Korsako.

Isz to wiso mes matome, jog 
dabar netik kad sawo kraszte 
mokslu jau buvo galima ingy- 
tie, bet ir tas pats ingijmas jau 
labai szaunei palengwytas buivo. 
Todėl in Jėzuitu iszkalas jau- 
uikaieziai isz įviso kraszto plauk- 
daivo ir Jėzuitai, gerai moky
dami, butu galėja musu krasztui 
geriausei užsiturnautie, o ivienok. 
tik pasiutiniai te atsitiko. Ir nėr 
diivu! Jėzuitai muku kraszte in- 
kurtio viena miery teturėjo — o 
tai reformacija isznaikiutie — ir 
jie ta pasiekei kas gi dasilyti 
kraszto apszivietime, tai tas da
lykas mažai jiems terūpėjo. 
We kaip musu Motiejus Wolon- 
cziauskis, įvyskupas Žemaitijos, 
ape ju mokslą sako: “Kaipogi 
wisa provisu tuokart reikalawo 
no mokitiniu: kad kiaurai mo
kytumas Alivara — lotiniszka 
kalba — moksle — bylotum jeib- 
kaip 
platius lakeztus ant garbes ge- 
radeju ir 
sziokias tokias eilias lotyniszkas. 
O vis tai mokinami waikai nei- 
kiek da mokytais nebuivo. Isz 
tokio tai mokymo kyla didis • 
neapszivietims”. Teip teisybe, 
tikros sziviesos nebuivo, o vie- 
nok reformacija buivo isziversta 
ir Jėzuitai nieko dėl to reika
lo nesigailėjo. Tarp ju, ir labjau
sei isz pradžios, buivo daug die- 
ivobaimingu žmonių, kurie ne
laimėms ir marams užėjus, žmonis 
globdaivo — o tas darė juos gar- 
seis ir paežius atskalūnus prie ju 
trauke. Sventenybias jie apvai- 
kszcziodaivo su didžiausiu iszkil- 
mingumu. Waikai in aniuolus 
budaivo aptaisomi, dėl procesijų 
triumfo skliautias statydavo, 
vienu žodžiu darydavo viską, 
idant swieto akyse saivia pakel- 
tie ir idant svietas ape juos kal
bėtu. Ir jis garsus tapo. Refor
matai visiszkai užpakalyje pali
ko. Kada szie paskutinei norėjo 
su jeis užvedimo augsztosios mok- 
slavietes sulygint — tai Jėzuitai 
karalių buvo perpraszia, idant 
aniems tas nebutu daleista. Ne 
gana to. Nebuvo tos paleistu ■ 
vystės, kurios savo studentams 
nebutu daleidia, idant tiktai re
formatams kerszta padarytie. 
Reformatu bažnyczios visu aki
vaizdoj perneval studentu buvo 
griaunamos, reformatu lavonai 
ju iszjuokiami būdavo, patys re
formatai ant miesto ulycziu stu
dentu užpuldinėjami būdavo ir 
ne vienas reformatas anų buivo 
užiuuszlas.

(Tol au bus).

siu traukėsi. Ant galo 
Perkūnas dasižinojo ape 
Užpyktas g__  — —
deives, kury su žmogumį SU9le" 
jo, Perkūnas sugriebė ui kojų 
kūdikėly ir užmėtė ji in pi0"111 
dangiszkos vietos, kamfl18 Pa" 
virto in žvaigždia Seti^1 wa' 
dinama. Užpikias Perkj,as a^' 
pjovė Laumei krūtis, fls 111 
szmotelius sukapojo ir ar aia" 
mes iszblaszke. No to pu° *)e‘ 
lemnytai, paprastinai laumes 
pupais vadinami. Ant vH° ne* 
atsižiūrint vis gi Laume ,ie" 
iszpasakytai graži ir 
visiems yra žinoma.

Karaliene teip pat 
dangiszkoji deive, 
saulia yra papuoszta. 
ežius žvaigždėmis yra 
tas ir užsegtas velkeliir- wy- 
duryje kurios — menuo, j8 Pra
sijuokimas — tai auszra, iszaros 
— deimentai.” Kada saule8zvie- 
cziant lietus lyja — tai ii dabar 
lietuviai yra papratia saklb j°g 
Karaliene verkia.

Man rodosi, jog ir toki trum
po paminėjimo svariausiųjų 
Lietuvos dievu ir dievinus ga
na, idant 
praboeziai 
sos, ir tai 
Ant galo, 
pagal padavimus jie 
voeziaus 
iszmokyti 
isz sėjimo ir jog jiems 
ežio ir Bruteno buvo induios tie
sos, pa^al kuriais jie ture! elgtis 
ir pagal kurias visa taui turėjo 
klausylie vyriausiojo kuigo ku- 
reju-kurejo, — tada aiszb bus, 
jog Lietuva tai ne buvokruva 
žmonių be tvarkos ir rėjos gy
venanti, bet jog tai jaugtoje se
noveje buvo tauta turini ir sa
vo dievaiezius, ir savo tisas, ir 
savo 
kunigu-kuniga, 
kurio visi ir kunigaiksz.au, 
iszskiriant, klausytie tui^o, 
tai buvo tauta, kuriai javu 
jimus ir kiti amatai isz šio 
vo žinomi.

Teip Lietuvos gyvennui 
sidedunt ana turėjo ir salo rasz
tus turėti ir, pagal moųtu 
ru liudyjima, 
si iki XIV amžiui, 
kada kovose 
kureju-kūrėjo pasimažini 
džia karvedžiu kunigai 
pasididino, kada Gėdina 
girdžius, Vaitautas sueis) 
vo valdžia daugybia temiu ir 
Kijevo neiszskiriant iriada dėl 
daugybes suimtos gudickos že
mes priesz kuria tikroji Lietuva 
tik maža tebuvo, rėdos ležiuviu 
patapo liežiuvis gudiszlasis, ta
da lietuviszkoji raszliaik suma 
ž«*jo ir kaip rėdos kalia, kas 
pirmiaus buvo, visiszlai pra- 
gaiszo. Lietuviszkas liežiuvis 
atliko savo tėvynei, ir jiom kal
bėjo ten kaip prasti žrianes teip 
ir didžiūnai, k unluii kszcziu 
neiszskiriant.

Albertus metraszejis jiwo kro 
nikoje raszo, buk 
vyskupas, vardu 
Prūsuose būdams, 
tuviszkos kalbos ir 
iszverte garsia Donato gramimi- 
tika m. 1223.

Algirdžiui ir Gedimhui viesz- 
pataujant krikszczionisįuismoks
lus, norint Križoku r trukdo 
mus, platinosi isz lenpvo, o su 
juom ir svietiszka ap-zvieti. 
Iszkalu vienok tokiu, kaip mes 
jais dabar suprantame, (#da nebu 
vo. VVaikai didžiu kunguikszzeiu 
ir didžiūnu buvo mokami inokito- 
ju tyczioms dėl to 
isz svetimu krasztu ii’uį didžius 
pinigus atkviestais, 
primisiine, jog tada 
gos buvo raszomos r 
tu, o ne spaudžiamos 
mis, kas tiktai m.

. i berge buvo didžiai sjukiu daly- 
| ku. \Vaikai biednesiiuju sziek 

motina tris s'.viesos ygydnnh tarnau-
idaiit (i IIUi ant dvaru tokiu didžiūnu, 

kiip Mouvidai ir Gartdi lai, ar- 
i vėl tarnaudami antį dvaro

didei ant dai isz^os

josj uosta

yra gr«*' 
Jot galva 
jos plosz- 

hsody-

parodytie, joj musu 
ne visiszkai lgsz vie
ša votiszkos, buivo. 

jeigu primysiit , jog 
s Jo gal- 

varęlu Iszmintj buivo 
vylycziomis sįudytie 

\Vjdavu-

virszinyka, augpziaiisi
kurefkureji, 

ne- 
jog 
sė
liu

su-

vy- 
ana juos ir tureju- 

bet potam, 
už būvy,valdžia 

o wal- 
kszcziu 
uis, Al- 
i po sa-

namo grįždavo 
katalikais, kiti gi vėl, 
gaivusiejie VVokietyjoj, 

žiamej, namo gryždavo 
Liuterio, arba Kitu re- 

atnaujintoju, pripil-

l’o- 
ka- 

die- 
Mil-

tai Alo Ienos
Vilhelmas, 

isįnoko lie- 
in ta kalba

buwo 
kuria- 

instate 
lietu-

dažniausei

Jeigu da 
3isos kny- 
ikoe rasz-

1 maszino-
1455 Niiren-

mokslaviete dėl į 
Liuterio tikėjimo) 

dėl 50 ivaiku ir tai 1539 
Aukszcziaus jau buivo 
kad Kalvinft mokslas 
dauginus buivo radias 
negu mokslas tikeji- 

Svarbiauseis

tas, bet jau garsu ape save visa 
svietą buvo pripyldias. Jo są
nariai buvo garsus isz gilio mok
slo, dievobaimingo gyvenimo 
ir didžiausio kataliku tikėjimui 
atsidavimo. Gangreit visos Eu
ropos ponystėse, Wokietijos ir 
Lenkijos neiszskiriant, jie turė
jo savo mokslavietias, kame su 
didžiausiu pasivedimu 
karia su reformatais.

Ant galo metuose 1569 vys- i 
kupo Walerijono kviecziami in i 
Wilniu pribuvo; jo grąžei apžiu- : 
reti cze intaise savo kollegija ir i 
ateinaneziuose metuose >avo 
gymnazija užvede. Gymnazija 
buvo padalyta in penkias klia- 
sas: Infima, Grammatika, gin
tasis, Poetika ir Retorika. Cze 
daugiausiai buvo mokama loty- 
niszkos kalbos ir truputy istorijos 
ir geografijos.Isz lotyniszku rasz- 
tu Ciceronas ir Wirgilijus buvo 
skaitomi. Tai buvo svietiszka 
iszkala. Dėl tu-gi jaunikaieziu, 
kurie in Jėzuitus pastotie norė
jo, buvo skyrimą iszkala prie 
Jėzuitu kollegijos — kame laike 
3 metu filiozofijos mokinosi 
ir laike 4 metu teollogijos.

Wisas Jėzuitu iszkalos mok
slas ant to buvo atkreiptas, i- 
dant isz Lietuvos reformacija 
iszverstie. Isz pradžios tas jiems 
sunkei ėjo, bet no metu 1573, 
kada in Wilniu pribuvo garsus 
Petras Skarga, juos geresne klo
te sutinka.

Petras Skarga buvo Jėzuitu ' 
tikėjimui visiszkai atsidavusiu. 
Jis norint ir lenkas, bet visgi ( 
už savo kraszto žmogų roką- 
vosi ir musu kraszto reikalus 
gerinus numanė, negu Jėzuitai 
svetimtaueziai. Jis buvo garsu 
pamokslasekeju. Ant pamokslu , 
jis drasei kliutias iszmetinedavo 
netik didžiūnams bet ir karaliams. 
Ne gana to. Jis mokėjo eitie 
tiesiai ir tvirtai prie paskyrto sau 
inierio. Taigi netrukus Jonas 
Chodkievieži us isz Liuterio tikė
jimo perejo in katalikystia, o po- 
tani sunai Radzvillo Juodojo, 
kalvinistu globėjo, visi in kata-1 
likystia sugryžo ir isz ju viens, I 
vardu Jurgis, da mažutėliui 
vaiku būdams, tapo in Wilniaus Į 
pavyskupy paskyrtas.

Jėzuitai tokiu budu sudrute- 
ja užsimanė atsiektie to mierio, 
idant viso kraszto akyse ju isz- 
kalos butu už augsztesnia ro- 
kuojamos, negu iszkalos refor
matu — todėl jie panorėjo Wil- 
niuje užvestie Akademija lygei 
tokia, koke jau Krokovoj bu- 

j vo ir ape ta karaliaus prasze. Ka- 
I ralius Staponas Batory ta daieido 
ir ant to m. 1578 raszta iszda- 
ve. Akademija tapo inkurta ir 
in du skyrius padalyta: in sky
rė filiozofiny ir teolioginy. Fi- 
liozofmiame skyryje buvo moki
nama: mefizikos, logikos, etikos, 
matematikos, istorijos, geografi
jos, lotynitzkošT^ grekoniszkos, 
retorikos ir poetikos; teologinia
me gi skyryje: teoliogijos dvva- 
siszkos, dogmatines, Raszto szv. 
Seno ir Naujo Testamento, ka- 
zujistikos, polemikos, tiesu ke
lioniniu, bažnyczios veikalu ir 
liebraisko liežiuvio. Pirmutiniu 
tos akademijos rektorium Petras 
Skarga buvo paskirtas. Tarpu 
profesorių buvo Emmanuelis de 
Wega, portugal ietis, Antanas 
Arrias,-hiszpanas, Laurinas Eauu- 
tneus, ingliknas, ir daug kitu 
svetimtaueziu.

Wisas tas užvedimas reikalą 
vo turtu ir tai diduliu. VVis-gi 
tas isz auku atsirado. Protasze- 
vieziui pradžia padarius— ir ki
ti jo būda seke.

Ant mokslo aukautie Lietuvoje 
rokąvosi už teky pat priesz 
va .luopelna, kaip aukautie 
bažnveziu ir ligonbueziu. 
kaujama gi buvo ne niekai, 
na Ims cze priminite, jog 
taszevycziausJez itams sziedva- 

aukuoti: Medninku, Me- 
ir Rikontu, Szirvintos 
ir miestelis, Lidos pa-

vede

ldtyniszkai, priraszytum

didžiunu, braižytum

Je 
ant 

czis- 
popie-

apsižadetie. 
pirmutiniu Drau- 

virszinykų arba “jenero-
Ry

jis buivo Draugys- 
iszrenkamas, bet 

virszinykus jis pats 
norą. In or-

kitus
pagal saivo
būdavo priimamos asabos 
ilga mėginimą isztureju- 
Svarbiausiuoju dalyku ro- 

aklas saivo
paklusnumas;

Die-
ant
Au—
Ga- 

Pro-

+ Kurie Ra-zoie in Aikansa, 
norėdami drsižinotie upe “Lie- 
'uyiszkas lioliomj.-is,” nepamirsz- 
ki'i indelio markia dėl atsakymo 
gromato-:, nes tie žmones kasdien 
apturi po kol as ir po keliolika 

.i'iusHi, o ded ms ant I ožnod 
!>■> du edutiis, tai nekarta jiems 
kasztuot gali po 10 ir po 20 ceu-

-<ni di- io>, /t> juk ir jie 
i a neturtb.gi ir ii ms ptĮftdže gy
venimo Am su iki, taigi tiek 
kasztuol.is negali.

S

pylekitlniuo.se
kunigaiksz.au
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BALIUS! BALIUS!
— Subatoje, 6 diena Sausio, 1895 
L. Ažukas rengia didely balių, 
aut kurio bus didis susirinkimas 
jaunimo, szokiai ir jgera muzika. 
Dėlto užpraszo wisus Lietuvius 
ir Liotuvaitias, koskaitlingiausei 
susirinktie. Balius prasidės sep
tinta adyna 'vakare.

Su guodone L. Ažukas.

PAJIESZKOJIMAI.
Pajieszkau sawo draugaites 

Onos Urbonaitės, paeinanezios 
isz miestelio Radzviliszkiu, 
Sza*uliu pa'vieto, Kauno redybos 
jau du metai kaip Amerike, pir
miau gyweno Chicagoje, III.; 3 
meno kaip ga'vau gromata jogei 
esant blogai serganti ir rasziau 
net 4 gromatas in ja, bet atsaky
mo negavau ir pertai nežinau ar 
ji yra gyva ar myrus. Kas ape ja 
žinotu praszau meilingai mau 
nesztie ant adreso tokio:

Fr. Aismont
Box 398, Duquesne Pa.

PASARGA:
Kas permaino wieta savo gy

venimo ir reikalauja, idant jam 
permainytume adresa, turi neat
būtinai prisiustie ir savo senajy 
adresa, nes kitaip jo praszyuias 
nebus iszklausytu. Paduodami 
savo nauja adresa, rupykites ko- 
aiszkiausei jy paraszytie,o labiau- 
sei warda uh ežios, miesto ir sa
vo, 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.

S. BAROS FORMERLY OF
M. ROSENBAUM & CO.

LITUW1SZKA1 LENK1SZKA BANKA.
400 Grand Street, NEW YORK. N. Y.

da-

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
J.Rinkeviczius Wilkes Bar.
J. Karaszka Edvardsdalle 
T.Jukavouis S.Boston
L. Butkeviczius Chicago
S. Szimkus
M. Klimas 
A.Szilingis 
M.Czupas 
A.Szimkouis
T. Jakubauskas Elizabeth Pt. l.oo 
D.Stonis
K. Savka 
C.Unick 
M.Miller
K. Katovski 
J. VValenta 
A.Masiokns 
J.Plungis 
F. Lankutis 
J.Blažys
W.Cooper 
J.Kishen
L. Patn ėdikas 
l.Ambrozaitis

PUIKUS
LIETUWISZKAS SALIUNAS, 
M.Plaucko ir Wenckewicziaus 

po nr. 90 Chriutie street 
New York N. Y.,

Kury atpirko no Juozo Brusoko.
—O-——

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

Wyrai! duodu jums žinia,kad 
mes parduodam Szifkortes ant vi- 
su greicziausiu laivu už pigiausia 
preke, siuncziame pinigus, kuriuos 
jusu prieteliai gaaua in 15 . dienu. 
Musu kantoroje galite susiszneke- 
tie lietuviszkai ir lenkiszkai. A- 

teikite ir persiliudykite, kad mes per 15 metu su kožnu apsiėjome 
teisingai. Teipogi parduodame tikietus ant visu geležinkeliu Ame
rikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinveg. Bremen.

9* 
Pittston

99

Forest, City 
Sugar Notch

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2 oo
1.00
1.00
1.00

Adresai Wirszinyku.
Susivienyjimo Lietuviu Repu- 

blikonu AValtteje lllinojo.
Prezidentas, A. 01*zew*ki*, 954 38rd st.
Wice Prezidentas. Fr. Palionis. 686 Van Ilorn st. 
ŠelmtoriUB I, M. VVaranka. 114 W. Division st. 
8ekretorius II, P. .Jonaitis, 77 Cl?aver st. 
Kasierius. W. VVasilIauskas, 817 Dickson st.

ZENONAS BYKOW,
4458WoodSt. Chicago,

— užlaiko — t

Puiku Saliuna
“RUSKA LAZNIA“

Puikiausios maudykles teip kaip Ro- 
sijoje, wiskas yra po sudegimui isznau- 
jo atbudawota. Norinti maudytis gali 
kasdien gautie sziltas ir czystas maudy
klas.

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

Užpuaszo wisuslietuwius atsilankytie.
17— 2)

NO wisokia ligų vienantine gydykla yra 
“TRAWICIEL.”

be kurio Europoje didžiausi namui ne guli apsi- 
eitie. Gydo visokias užsisenejųt-ias ligas, kaipo 
tai: Prietvariu, Skaudėjimu galvos, Džiova 
kepenų,Geltligių, Reumatižma,\Vandeniny apti- 
nima, Knrsztligia, Rožių, Szasus, Drugy, Skropu- 
las, Niežus, Kirmelas, Laszus, Szunvotia, Wežy, 
Guzu*), SopuluH ir žeidulus, Kaulu skaudėjimu, 
Sukudimu, Moterių ligas. Uždegimą plaucziu, 
trenu skaudėjimu, Galvos užima ir 1.1.
Toji gydykla “TRAVVICIEL” yra ne apsakytai 

gelbenti; kas pvrma karta pabandys, tai ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiems ja velys.

Tu gydykla gali gautie tiktai pus manės; po 
prisivntimui vieno dolerio tuojaus bus jums isz- 
siusta. Adresas:

II. 8. BOJANOVVSKI,
885 VV. 19-th Str. Chicago, III

—

LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis, -

iszeina k»s suimta ir talpina savyje ko naujausias ir svarbiausia 
žinias dėl žmonių darbinyku.

“LIETUVA”
turi daugiau-ri skaitytoju po visa Amerika ir už tai biznieriams 

geri.-uisei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsytie.“Lietuva kasztuo.ia ant metu |j||

# <

Spaustuwe /Lietuva“ 
spausdiaa (drukavoja) visokias Jtnygaį, Konstitucijas, Tikieta© 

ant lioteriju, balių ir teatru, Programus ir 
kitokius reikalingus drukus. 

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

i

M 99

Nev Britain 
Philadelphia 
Berlin Falls

Menekaunee 
.Jessup 

Indi ne 
Boonesborough 

Brockton 
Bridgeport

99

Crevitz 
Rutland 

Evansville

2,oo
1.00
2.oo
2.oo
l.oo
2,oo
2.oo
l.oo
1 .oo
2.oo
2.oo
2,oo
2.oo
2.oo

M. Wyszniauskiene.
403 Henderson st., Jersei City, N. J.

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

visame mieste Jersei City.
Geriausias Alus, Arielkos, VVy
nai, Likieriai ir 1.1. Turi gera di- 
delia salia dėl susirinkimu, mitin
gu, balių ir veseliju; turi daugy- 
bia ruimu ant pasamdymo dėl 
lietuviszku familiju, rentas labai 
pigus. Rodyjame visiems eitie 
pas savus, o ne pas svetimtau- 
czius.

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

uždėjau banka dėl užkavojimo pinigu, in ku- 
riapriimu pinigus no $5 ir augszcziau ir 

moku už juos procentą,

Kam turit vaikszcziot?
Pas kitus ir duotis apsigaudinet, kad galitia teip 

lygei gerai ir pigei atiiktie interesus pas 
buvo žmogų. Ateikit irpersiludykit.

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

riuos moku procentu.
SZIFKORTES .

Preke Pinigu.
—o—

Rublis in Rosija..................53įc
Marke in Prusus.................24įc
Guldenai in Austrija......... 39įc
Frankos in Francija............. 20c

JfF" Jaigu tau skauda gaiva, tai pamegyk 
. .osikli Bojanalisko. Y'ra geriause gy
dykla no skaudėjimo gaiwos, ka joke kita taip 
reit ne gydo, kaip Proszko Bojau vusko. Galima 
aurie koznoje aptiekoje, arba prisiuneziant 25 
entus pacztinemis markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aplaikys jais.

Adresas toks: H. S. BOJANOVVSKI,
885 VV. 19-thSt., Chicago

aut gerinusiju liniu isz Chicago per NevYor- 
ka in Berlina ir isz Beriino in Chicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

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

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto

JONAS ZAWECKAS 
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujei 

Krautuwia Augliu,
Atveža anglius kožnam in na

mus ir parduoda pigiau kaip vist 
kiti angliniai expresmanai. Tes- 
pogi užsiima expresysta perkrau- 
tymu ir pervažiojimu visokiu 
daiktu. Rodyjame visiems geriau 
eitie pas savo žmogų lietuvy, 
nei kaip pas svetimtauty, 

(24—3)

S;;.; dastato visiems in numu* gerinusia

| Keresina, Geselina ir Aliejų. į 
J], Skalbia Marszklnius kobalez.muteiir pat* X 
y atgn! kiekvienam in namus pristato, teipo- 
J/, Ifi prijima užpraszymus ir per gromata.

Redysteje „Lietuvos“
Parsiduoda Szifkortes ant geriausiu laivu. Siuncziasi pinigui in 

wisas szalis svieto. Pinigai iszsiusti per redystia 
“Lietuvos” greieziause suvaikszczioja, 

kaip isz visu kitu agentu.
—11 . ., i ■ . .* ■r* ■ • j

Rasiant syj kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky

fi. Olszmkls
954 33rd st. Chicago, III,

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

Lietuviszkas Salimas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no vi
sokiu žolių, cigarai patys geriaus o dėl zo- 
bovos randasi biliardas.

Teipogi parduoda laivakortias, siunczia pi
nigus in Lietuva ir visas dalis svieto, o ko- 
žname reikale duoda Lietuviams geriausia 
rodą. Jusu viengentis,

K. PETRIKAS,
Mahanoy City, l’a.

Lietuwiszka Aptieka
J. J. ROBIS, Prop.

543 S. Jellerson st cor. Liberty st.
Diplomąvotas Daktaras isz 

Europos.
No 25 metu pruktikuvoju ir prituiso geras lie - 

karstas už vidutiniu prekių.
Kalba lietuviszkai, lenkiszkai, 

ruskai ir vokiszkai. -
543 S. .Jefferson st., ęor. Liberty. 

telephone: canal 369.

| A. BUNZKIEVVICZIA
L; dastato visieinM in mimus geriausia
« — • “ - - - ----

X Skalbia Marszklnius konaiczmuauiir pat* 
atgn! kiekvienam in tumus pristato, teipo- 
gi prijima užprnszymu* ir per gromata.

Yra labai nnovusgera*irteisyngas ka ve- 
mz lyjcm? visiems pas jy nusiduotie
X ADRESAS:

A. BUSZ IEVVICZ, ą 
Jnines avė., Chicago.

f/. >> J AT iU* “, . - r,

Ofi 
ryto iki

------------ (>-------------
tts “Lietuvos” esti kasdien atidarytas no 7-tos adynos 
! tos vakaro, o nedėlioję no 12 vidurdienio iki 9 vakaro.

Pirma LetoisĖa Kolionija 
■po wardu “Lietuwa“, 

PRAIRIE, ĄIIKANSAS.
oje jau apsipirko 24 lieuviszkos familijos ir jau 10 lietu- 
imiliju tenai gyvena. Teipogi jau apsigyveno tenai

J olijonasWitkauskas
2814 Carson str. S. S.

Pittsburg, Pa.
užlaiko

Puikiausia Buczernia
(Mėsos Kroma)

Moša wisada swiežia ir czystai 
užlaikoma, o prekes pigesnes 
kaip wisamo mieste Pittsburgo. 
Už tai rodyjame wisiems pirkti© 
pas lietuwy, o ne pas svetimtau- 
ty. (29—12)

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas. ui tuziną tiktai

$2.00
Antveaellu ir kitokiu ra i kalu nujima Fotogra 

fljat kopaiklautei.

WEINAT1NIS LIETUWISZKAS 

SALIUNAS, 
VVinco M. Kaczergio 

338 Anderson str. Jersey City. 
"-"•O*-“

Užlaikau puiku szalta Alų, 
Degtinia tikra ruginia, lietuvisz
ka Trejonkia visokiu VVynu irLi- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabe 
vu. Pas mane o”»,i gautie kiek 
vienas pakelevingas puikia nak- 
vynia ir geriausia rodą duodu 
dėl savo broliu.

VV.M. Kaczergis.*

Puikiausias Salimas
irisam mieste Shenandoah

— pas —
J. Knpczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bovers str.
Wiskas yra czysta, gerymai visoki pirmos kla

ses, o žmones isz duszioB prieteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems valandela laiko 
atsilankytie pas savo broius lietuvius, o busitia 
kngražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah velyjame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga

TI7 BVY A tikras elcino UZj LHIy/i laikrdelis
• Prisiusk szita ’ ap
garsinimu su savo 
vardu ’pravardia ir 
tdresu, o mes atsiųsim 
tau szita *
Tikra Elgino 
Laikrodėly 

dykai ’ 
umatyno. Luk- 
> yra " tikro auk- 
dfnamo 14 Ka

rst Soiid Gold, 
puikiausei iszkviet- 
viioti.iszrodo teip.kaip 
Soiid Gold laikro- 
Je'iu. kuriuos kiti vi- 
■d parduoda po $40. 
\Viduriai jo yra tikri 
El^iniszki, gvu- 
runtuoti ant 20 metu. 
Apžiūrėk visa gerai, 
kada tau jy ex presą b 
atsius, o kad matysi, 
kati už tuos pinigus y- 
ra gana pigu, tai už
mokėk expr?smanwi 
$9.25 ir kasztus expre- 
r >. o laikrodėlis yra

GRAN
Ku 

viszku _ _
lietuvis) as kunigas J. Balceviczins ir ant ateinanezio pavasario 
statys Ii tuviszka bažnytėlių.

Lai ai yra derlingiausi isz visoB vaistės Arkanro. 
javai de 1 labai gausei, 
prietaro aug 

žiemoj

Wisoki

lovelna, o walsei sodu puikiausi isz visu Suvienytu VVnlstiju. Klimatas svveika*, 
umpos. o vasaros yigos, karszcziu dideiu nėra, sziluma lyginasisu Chicago*.

VVanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.
isldraikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi 
lentos neisz.sakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

Preke tauku no $6 iki $8 už akra.
Mokaai | ^90 isz virszaus už kožna akru, o likusi suma iszsidalina 

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižinotie ape viską ra*zykitia ini

UNI0N LAND COMPANY,
163 VV* liington St., Chicago, III.

---- ARBA IN ------

REDYSTIA „LIETUVA”,
9541 Ird Street. Chicago. 111.

ARBA PAS ROMITRTA
A. Bijant i, 626 W. 17-th St. J. Butkus, Ilazen, Ark.

a .CAGO.ILL. P. O. Box82.

A. ZDANAVVICZIUS,
181 Salėm ui.

BOSTON, MASS.,
Uždėjo pirma lietinis. agentūra

tawo. .jeigu nori puikaus lenciūgėlio prie Imik- 
rodelie. tai atsiusk 50 centu pacztinemis markė
mis, ogausi puiku kvietkuota auksiny lenciūge- 
iy, verta $3.50, arba priniusk $9.25 ant minėto 
jaikrodeli*, olenciugely gausi dovanu.

Adresą* szitas:
ATLAS WATCH CO.,

Masonic Temple, - CHICAGO, ILL
(IK-2I

KASIM CLF.VE1.ANDA ATKEI.AUSIT 
PAS0L8ZYNSKA WISKO GAUSIT;

Szalto alaus, geros arielkos ir 
Kvvepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO WISO PAHANDYTIE

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

Turiu puikinusia Karczeroa i*z wi*u Clerelando 
lietuviu irdaugiause visokiu gerymu užlaikau

Apgarsinimas.
Mitingai naujos Draugystes 

“D.L. K. Gedemino” Brookly> e, 
N. Y'.esti kas antrįi nedelia k< žno 
menesio, salėjo Petro A. Drauge
lio, po nr. 73 Grand st. 
ne. Kns nori pristoti© .n 
Draugvstia, tegul ateina ‘UH 
tingo ir prisimszc, ir tojui | 
dubina pakol d:t inžen;

..gi, nes dabar mol 
uos dolieris, o kas ve 
pristotic jau busl>r:uig 
gi

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praktikawoja visuose suduose, 
iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuwnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giwoiiimas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

Parduodu laivakortes (szifkortes) ant greicziau
siu laivu in ir isz E u rope s, iszmaino ir siunczia 
pinigu* in visas svietoszali* kuomipigiausei ir 
lu 4nedeles po iszsiuntimo parodo kvitą su priė
musio paeiraszymu.

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiva
korte* jo ofice, duoda tikėta už dyka, net in pat 
NevYorka; o laivakoreziu Drėko ta pati ka ir 
Nev Yorke.—Iuždirba rasztus d*l dalies iszjesz- 
kojimo isz teviszkes arba kitokiu dalyku ar ra 
szlus su konsuiio užcwirtinimu. O teip-gi atjie 
szko skolas isz Europo*:asekurawoja nuo ugnies 
namu* ir kitus dalykus; parūpina vieta- darbi- 
nikams ir wietaa tarnams ir tarnaitiem* ir užlai
ko visokias malda-knyges.— Wi*ka atlieka kuo
ro i geriau«-i.

KASPAR BARTKŲ VVIAK,
Konstabelis Paiietaias.

IR N0TARY PURLIU.
l*zprownjH gena u* e t visokia* nrovas visuoae 

suduosi*. Ktumoczyja kalbose: lenkiszkoje. va- 
kiszkaje ir angelskole. Teipogi kolektavoja pini
gus už visokias skolas. Gyvena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

Kas nori gautie geros ir 
szviežios mėsos tegul eina pas 
Simona Mack, po nr. 82 Bond 
st., Elizabeth port, N. J.— Po 
draugiai prilaikiau puikia Groser
nia ir parduoda "iska pigiau kaip 
kiti. VVisi ta vorai švieži. Ge
riause vieta dėl Lietioviu.

Ape iszinetiin;i literes t.
Daugumas isz lietuviu nei kaip ne gali pripra 

stia skaityti? be literos i, užtai pasiryžom? per- 
l?i*tie per kelis numerius szy paaisz^inima, isz 
kario skaitytom! galėtu pasimokytie ir suprasti* 
kur toji litera vadinasi 1. • kur L Skaitant lietu
viszka raszta. kur tik pasitinki su literai, nie 
kad Janeuadyk 1. • tik visada sakyk ant 
jas I. Tada tiktai ja pavadvk 1. jaigu kūrėm 
žodyje, paskui ja rasi •, i arba y ; tada wa- 
dyk ja 1, o kitur visur vadyk 1 ir pamatysi, 
kad naturesi jokia sankuma suprastie kurisz- 
sitaria I. • kuri. LZJ

Ant pavei/dos žodžiuos* sziuose: Gilti* girdi 
L ba paskui ja nėra nei e. nei i nn?i y ; o ža- 

iili. jau <■/• girdimai, ba paskui ja »to 
vi J: žadyje gilyba teipgi' girdim? I. ba pas
kui ja stovy y. Žodyje galas girdimal, už
tat, kad paskui ja nėra n?i e nei i a nei y, 
e kuda pasakysi gale, tadn jau giidi 1, ba 
paskui Ja stovi litera e

Teip lygiai ir kiekvienam? radyje darasi, 
kaipo tai: kulnas, kala*; kalba, kalbetie; gai
vu. galvele ir Lt. kurtik paskui Ja randasi e, 
i arba y, isz.siuiria teip kaip I, o kitur visur 
reikia isztartia teip kaip 1.

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.

527 S. Canal ir Judd uliezios,
CHICAGO, ILL.

Tajso visokiu* ziegorelus, ziegorius ir kitokius 
aukrvnius dajktus, zaiatiimas ir sidabrinimas
visokiu dajktu labaj pigej. aukazynius sydabrynius z> e Ko
relius iszvejcze kajp naujus. I*z plauku lencugelus daro ant 
orderio.

ūstyimas50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
inej ziedaj 56 ir 72 prabos nog 13 iki $6. Sidabrini 
jin” ziegorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

iAX KOBRE.
— SUCCESSOR TO —

KOBRE & HERSCHMANN
tewski i Polski Bank
tr.

li roo k ly
ną uja 

mi- 
ul |>asis- 

ra yra pi 
i tiktai vie- 

lilįu norės 
s/iie inžen- 

A. A n ra rusi p rez.
‘VV. SiJEsoRA.ri-', sekr.

LIETU VVISZKAS

SALUNAS
Juozu po Dzialtvos,

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui.
Užtajkau *vi?žia Bivarska Ah), icsenM* ge« 

r*u**?M Arielku*. Likleriu* Ir kvepenoaltta 
Cigaru*.—Kazdien šviežas užkandi*.

Atejk Broli parantitte 
Ir to viso pabiiNcllti*

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel ui.

GERIAUSIA UŽEIGA 
I3T pas L. AŽUKA 

3301 Auburn avė.kerte 33czios ui.
Arti Lietuviszkos bažnyczios.

Užlaiko puiku Saliuna ir Salia ‘ 
dėl mitingu, balių, veseliju ir ki-; 
tokiu zabovu.

Ir kurie atkeliauna ■ isz kito 
miesto, gali visa rodą gautie ir: 
spakaimai perntikvotie.

L. AŽUKAS

A lF/IV-Ilo1*!d'vinedelinis 
„Ap/nVdlgd kataiiki.-zk.as 
laikrasztis iszeina Prūsuose du 
syk ant menesio, talpina visokias 
svarbias žinias isz Lietuvos ir 
kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

’ N'irintiejie turetie taji laikrasz 
t.y gali iszsiraszytie per redystij 
,,Lietuvos” kožnamelaike 
ta puczia prekia $1.50.

<

Wyi 
su grei 
jusu pdį 

J keti liu 
jpei 251' 
tikietus

iSt.

Few York

uodu jums žinia, kad m< s parduodam Szifkortes ant vi- 
du laivu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuos 
ai gauna i;i 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
Szkai ir lenkiszkki. /Įteikite ir persilūdykite, kad mes 
s su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.
NTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:

itat strasse, Hamburg. 20 Maaskade, Rotterdam.
46 Heerdenthorstein'veg, Bremen.
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