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Ape nauja Jeneral-truber- 
natoriu Warszawo8.

Ape naujai ' iiauinuVtvo’at Jene- 
ral-gubernatoriu \Varszav*os ne
kurie lai kr:

Pasiskub
Kumgas J. Bale; 

leidžia aute iRŽgra; 
FARMA, 40 akru d

Baisiausios žudynes 
menijoje.

Turkai Armėnus baisiai : 
jau no keliu nedaliu, o ateina

migrantais labai 
einasi. Sako, kad emi- 
kada priplaukia in New 
aut salos Ellis Island, 

portą vas kontrolerius 
ko ir

i Am t su kartu ne batu no jo ka
ralyste atimtu, liepe iszktrett© 
visus vuikelius no dwhju metu 
ir žemiau. Erodas buwo tai Imi- 
siausius krūugerts: netiktai kad 
|sz|»jowe visus vaikelius Bet-

M.irket -t r 
ant p. P. 
noy City, 
ko, 314 E

dienos, 
kad 

lazduos 
.1 uosi a 

Keystono, 
myliu

Vaufos mainos aukso
I-z Cu-t
1Keystonas sto-is 
idilija žmonių jieszkancziu 
kz wi.Mi szaliu plaukia 
žmones kaip vanduo

TRYS KAKALEL
Kad užgimė Kristus, pasiro

dė Trims Karšiems žvaigžde 
ant dangaus reiszkenti, jogei jau 
užgimė Mesijoszius, kurs buwo 
no amžių svietui pažadėtas. Isa- 
vydia ta žvaigždei anie Try* 
K and i ai leidosi in kelionių, ne 
žiūrėdami ant jog \ tolumo nei 
vargingumo, idant tik pamaty- 
tie užgimusi Kristusa. 2w»ig- 
žde nedejuos in szaly vakaru 
ir teip bešokdami atvyko h> 
miestą Jeruzolimos.. Mieste Je- 
ruzolimbs užklydo Jie jias/ka ra
liu Erodą ir klausia joį “Kur 
oze gimė Karalius Žydu?” įsa- 
girdias tuos žodžius, didelei 
Erodas persigando,kad jau randasi

miestu lietuviai
“Lietuva”, tegul nueina 

pas augszcziau minėtus ukesus, 
o kožnas vienas isz j u gaus pri 
žadėta kalendorių. O jeigu kurie 
per kokia nors priežasty da nega
vo, arba negautu, tegul atsiazau- 
kia in mus, o prisiusime ir jiems.

Teipogiatsiszaukiame ir in tuos 
Brolius, kuriu prenumerata jau 
iazatbaige, idant teiktųsi ja 
atnaujytie ant ateinanezio meto, 
o jeigu per sziais dvi nedelias 
neatnaujys, tai busime priversti 
jiems “Lietuva” suturetie.

Tiems, kurie j<u užsimokėjo. 
siun?ziame szirdiilgiausia aeziu ir 
velvjame laimingiausiu Nauju 
Metu. Kurie yra pilnai užsitnokeja 
už wiaa meta iszaugszto. tai 
kaip tik knygele Sapnu iszeis 
isz po spaudos, gaus ja dovanu.

Su guodone Redystb

Auksą atkasė Michigane.
Gyventojai miestelio Marcel- 

lus, Chss Q» , Mu-h. buvo už-ie 
mia jieszkoji.iu aukso ant fanuos 
VVtHiam Putieraono, kuri randasi 
4 mylias azale Marcelina. Farma 
yra da nedirbama ir apžolus krū
mais, až tūlais ir kitokios veis
les medžiais. Menesis atgal pri
buvo ten vienas žmogus isx De- 
catur, o apžiurėjas ir gerai iszeg- 
zeminavojas f ta farma pradėjo 

į ant vieno kalnelio kastie ir dasi- 
I kasė auka*. ■

Nauja Draugyste.
Skaitome paskutineme nr. 1 

“Garso A. L.” ape užddejima 1 
sziokios Draugystes:

“Plymoulh, Pa. Liike ketures- 
deszimtines, kuri cze buvo lai 
kyta pereita nedelia, ausivaževo 
lietuuiazki kunigai ir uždeįo 
“ Lietu viszka Amerikos Kunigu 
Draugystia”, kurios mieriu yra 
gyvent sutikime ir meileje, 
szelptie vienas kita nelaimėje 
ir ligoje, o smerties laike dailei, 
krikszczioniszkai savo draugu 
palaidoti©.

Draugyste teipgi turi da ir ki
ta miery, kad platyt tarpe žmonių 
apszvietima per knygas ir laik 

į kraszczius, lenktio visus prie 
j Susi vienyjimo Lietuviu Ameri- 
! ke”, o ypacz rupyti^ape mok- 
e.lainias. < b

Bet dėl mokinimo vaiku pir- 
miausei yra reikalingos sesers, 
todėl visi nutarė rūpintis uždėt 
lietuviszka kliosztoria ir par 
trauktie in jy lietuvisskas seseris. 
Kn. A bromą t is žadėjo, jeigu 
drugyste tik tuom dalyku norei 
užsiims, duotie 100 akru lauko 
dėl kliosztoriaus statymo. —

Ne visiems kunigams tie mit
riai draugystes patiko ir netei
si prie jos prisirasze, da tik sė- 
kantiejie: kn. Abromaitis, kn. 
Burba, kn. PautieniūaOm. Žeb- 
rys, kn Sutkaitis, krt Žilinskas 
ir kn. Kuras.

Wyriausybe iasrinkta sekanti: 
kn. Žebrys prez. kn. Abromaitis 
kasieHum ir kn. Žilinskas sekre- 
toriumi .

jmteip prasig\ vemisiu, k 
idien nekurie ai o v i u ertai 
$10.000

MožGko 
B< >s* ona
Zdana vicziauH, 
in Brooklyna.

p. P. Abraiczio 
in Pittdiurgha, 
P. .Obiecuno, 

; in Clevelanda, 
F. N.Martiszau' 

Broadvay; i n Nev
M. J. Zarevicziaus 
tr.; in Nevarka, 
(’zerniausko, 520 
n Mt Carinei. Pa. 

Bieliauskio; in Maha- 
Pa. ant p. K. Petri 

,. Centre stf. in Phila- 
ant p. \\ . Dovidaiczio 

s t r. f in Plvmouth, >
. S: mana wiczius ; i n

Žemes drebėjimas Mcxike.
Paskutiniu diena sziu metu da

vėsi jaustie smarkus sudrebeji- 
mas žemes Mexike. Daugybe na
mu sugriuvo ir keletas žmogystų 
tapo užmusztu.

Pasarga dėl emigrantu.
New Yorko laikraszcziai ra- 

szo, kad dabar su pribunaneziais 
in Amerika 
sunkei 
gruntai 
Y orka, 
tut^aus 
kInūda jo: “ko ir pas ka važiuoji 
in Amerika”. O kad užklaustas 
parodo gromata, jogei yra kvie 
cziamas per savo broly arba per 
koky kita giminaity ir jeigu 
gromatoje raszo, kad ten kokeme 
fabrike galėsiąs nšdirbtie po $ 
nr po 7 dolieriua, — tai kontro
lieriui tuojaus pamislyja, jrtgei 
U&* emigrantas 
į>o kantraktu ir 
ta palaiko už kontraktu 
toky emigrantu

S t ra i kas kriaueziu 
Yorke

N o v Yorko “Unija Kriaucziu” 
Mirai kuoja jau no nekokio laiko, 
o tarpu straikuojaneziu randasi 
tokiu biednu žmonelių, kad maž 
ka inz bado nemirszta. Taigi 
prezidentas, draugystes “Paazel 
pos Biednuju”, R. Fultonas, 
paszveme $10.000 iszmoketie 
ant suszelpimo pavargusiu strai- 
kieriu, duodamas jiems darba 
prie czystyjimu sniego do uly- 
cziu miesto ir mokėdamas jiems 
po $l.oo ant dienos.

ranku merikos.
1113 j patauja

Dakotoj
dviejose

Prekyste Amerikos su už- 
rubežhiemis žemėmis.
VVashington. 29 Gruodžio. — 

Konzulis Suvienytu Walsi iju Air 
glijoje prisiuntė in \Vashingtona 
nekuriais žinias ape prekysta A 
ineį ikos su kitoms užrubežmemia i 
žemėmis begyje pereitu metu. 
Asz.tuonio* vieszpatystes iszeme 
per meta isz Amerikos 340.000. 
000 buszelia komu.Isz tu sureika-■ 
l.ivo Dideji Britanija 70.000.000 
Prusai arti 33.000.000, Francija 
10.000.000, o Ilolandija ir Aus
trija po 6.500.000 abidvi; Belgi
ja 5.000.000, o Danija ir Szveci- 
ja po 1.75O.OOO buszeliu kožna. 
D.iugiausei komu nuėjo in Didiaja 
Britanija isz Rumunijos ir isz Su
vienytu \Valstiju, o isz Rusijos, 
Canados ir Turkijos vos tik ket
virta dalis inejo.

Puse sunaudotu Prūsuose kur
nu paeina isz Suvienytu Walsti- 
ju. Rusija ir Bulgarija teipgi dūs
ta’o kornua Prūsam. In Francija 
Ameiika diktato vos tik 5-ta 

j daly komu kiek anoji sureikalau- 
j.i; o kitas keturias dalis dastato 
jei Rumunija Rosija ir Turkija. 
ILilandijai vienyteliai siunczfu 
kornus Suvienytos \Valstijos ir

I Rumunija.

Teipogi nekurie lai kruszczia 
pranesza, k.ud Japonui jokiu bu 
du Kvnu butu ue-umuszia, jeigi 
jiems Kynai nebuitį par>idavia

Kad tie wisi didiejie .lene-
Kynu, kui

sumuszti Jau m na 
užsikimszi:

Žiema Lietuvvoje.
Danesza isz Lietuvo>, kad su 

lig 14 dienai Gruodžio buvo trra 
žus, ir sziltas oras. 1 i d. p iširo 1 e 
pirmutinis griiiMzala>, 5 laipsniai 
szalezio buvo ir — ar.t vandens 
ledas užsidėjo.

rengėsi nainuosna kogreicziausei. 
In St. Fraiiciseo, kiek tiktai ten 
maskolių pribuvo, wi-i \ ra atbe- 
»jia i-z Sibenjos in lenai. Yra te-

Alekšandro II 
ūži ubežiniu 

avo užsiėmime la
su ta i sy tos 

szendien | 4^ Dudley 
Pa. ant p. J 
Shenandoah 
Kupczinsko, 
str.; i n ,ler>e\ 
ant p. VVm. 
Henderson str 
Barre, Pa. ant A. 
S. Meadstr.; in 
ant A. Szilingio, 
str; iii Waterbury 
p. K. Baltrukomo, 
nard st r.; in Du Bois, P; 
p. Alek. A kranui vieži
Grand Rapids, Mieli 
Uolia ko, 340 Quary ? 
nersville, Pa. ant p.

Eliza bet h 1 
Simono Mark

k ielCrKe a u 
’iant aut 
pd 2000 
Daug tnaŽa 
t-nas 
aukso

yvežima. emigrantu kontrak 
tn darbo. — Pereitoms dienomsr 
sako, sugražino iii Hamburgą 
net szesžis tokius emigrantus — 
lenkus.

tDelto tegul būna pasarga tok
sai atsitikimas ir dėl; musu žmo
nių — lietuviu. Jeigu kuris at> 
važiavias iu Nev Yorka, ' ant 
Lili- Mand, taptų užklaustu, ar 
jis turi jau sau užtikryta darba 
ir kiek jisai ūžta darba gaus, 
tegul niekad to nesako. ^Važiuo
jantis in Amerika turi turėti e 
su savims nors keliolika dolie- 
riu pinigu ir adresa kur važiuo
ja, bet užklaustas, ar turi dar
ba. tegul atsako:“darbo neturiu, 
bet turiu savo giminias, per ku
riuos tikiuosi gautie.”

Jus kurie traukiate savo prie- 
tcliire in Amerika nepamirszkite 
jiems ape tai pranesztie, idant 
žmones, per savo nežinojimą,kur

Kaezergio, 338 
i n \Vilkes 

P. Alek, 64 
Pittstona Pa. 

123 N. Main 
, Conn

iponais. bet tik dėl 
apmudiniino akiu savo karimne- 
ne-, ir tokiu badu p it y s juos su-, 
viliojo, kožnu kartu pasidavė 
Japonams. L’žtai szendien Japo 
nai Reikalauja tokios milžinisz- 
kos .-urnos kašztu, ka Kynai 
jau jokiu bildu neinstengia jiems 
isz-imoket io. Ir per tai tokios 
derybos ape -usigeriniina Irau 
kiasi jau kelintas meno, ir da ne
žino arba susigerys ar ant kito 
ko toji kare baigsis.

Kare Kynu su Japonais. 
f Kare Kynu su Japonai- da ne 
atbaigia. Nuomones ape jti susi- 
gerinima terp savęs vaik-zezio- 
ja, bet nei kaip -u-igerytie nega
li. Kiek Japonai pirmiau reikala
vo kasziu, tai <zendian jau kita 
tiek reikalauja, nes kiekviena die 
na vedimo kare- kasztuoja tuks- 
♦ anezius. h

ne iszpu< le ir ju paset i j:i 
vi-ai nedigo, o kad ir iszd\ 
tai paskiau" nudžiūvo. Isz 
priežasties neturi nei žmones

Badas NebratiKoj ir S. I 
koloje

Amerikon isz k i lai k raszcziai 
szo. kad da niekad nebuvo i 

as j<»kioje da 
koki

l;z galvos caro 
buvo jisai ministru 
tiesu ir dirbo 
bai rupestmgaii; per jy 
nekurios reformos ju 
yra priimtos begyje.

Metudse\884 tapo pastatytu 

ambasadorium prie Prusu eieeo- 
riszko dvaro, ant kurio tai dins- 
lo da ir sulig szia; dienai ten be
siranda.

Užrubežiniai laikra-zeziai ne 
karta palaiko Povipa Szuvalova 
už jo broly — Petia. kuris no 
metu 1874 iki 1879 buvo amba
sadorium Londone ir reprezen- 
tu Ro-sijos, Berlyne art kongreso

Nauj is tunelis.
Komjian ja g«4< žmkelio “Penu 

aylvaniu Lines” • ketina kastie 
nauja tunely apaczia miesto 
Baltimorea dėl pervaževimo tru
kiu. 'fu nelis eis i n ta paezia pu
sią kai p ir anas ka jau szendien 
ten yra.Szis įiirmutiiiis turi tiktai 
dvejas, relias, pertai urisztenka 
dėl .kompanijos^ nes ir kitu ge
ležinkeliu trukiai ponjy važi
nėja. > !

kutinės žinios tai galbūt baisiau
sios, kokios tik kada galėjo sviete 
atsitiktie. Sako kad per ta visa 
laika Turkai iszpjoive daugiau 
kaip 15.4)00 Armėnu. .Ale kokiu 

4>udu juos iszdusino, tai baisu yra 
apsakytie, sako tik viename kai
me turkiszk-i kareiviai surinko 
kelis karCzius akiu armen un- i-z- 
lupinetu.

.^zi- paskutinis jau 
1 č89 m.

Nežinojo kad caras mirs.
Isz \\’ar-zavos danesza, kad 

wisi kalendoriai, kurie buvo rsz 
spausti ant 1895 metu tapo sus 
tabdyti. Teip kaip buvo spausti 
priesz 1 Lapkriczio, negalėjo ži- 
notie jog caras mirs; dėlto nepri- 
rengo nekrologijos dėl jojo. VVi- 
808 maskoliszkos szventes, be ku 
riu negali iszeitie jokis kalendo
rius, isz priežasties myrio caro 
turi būtie atmainytos. Del tu 
prižaseziu maskoliszkh cenzūra 
oedaleidžia kalendorių leistie in 
svietą.

salėj© lietuvlszkoe parapijos, 
cag<M«rHt. ^THrietas fca®ztuoj» 
tiktai >1. DeJU pasUk uby kito pirkti© ša u tiki^A e^ak gali 

būtie teks laimikad už -wje- 
na doliery gali iszgrajytie 40 ak
ru derlingo lauko Lietuvisskose' 
KolionijoROs Jau Iki sziojot yra 
iszparduotu arti du szimtai tikie- 
tu,tai i>asiskubykite, ha tuojAus ’ 
visi Irkietai bus itizpirkti. Isz tu 
pinigu, kaip jau augszcziau mi
nėjau, ant pavasario; Ims statyta, 
tmžuytėle Lietuviszkoąe Kolioni 
jose” rr bus sutaisytos gražios ka
ilines pri© lwžnježios.. Dėlto, 
Broliui, ne pasigailėki t ta doliery 
prisiustie, ba tai yra ne ant -ko 
kito, o tik ant garbes Dievo ir 
ant įsikėlimo vardo Lietuviu A - 
nierikoje. Painatvsitia Broliai, 
kad Arkane© LietuViszkos Kolo
nijos stosis antroje musu Tevjuia.

Tikietus galite gautie pirkt pa*> 
probaszcziu Lietu.viszku Kolioui- 
ju kn. J. Balcevicziu 32Hk_L»nu 
rei str., Chicago, III.'ir Redysto
ję “Lietuvos” 954 33 xd st., Chi- 
cago, III. Pinigus galite prisiųsti® 
per money order, arba registre- 
wotoje gromatoje, ir drauge rei
kia pristie markia už 2c. o tikinta 
gausite toje paezioje gromatoje. 
—Chicagiecziai norėdami tikinta 
nusipirktie, tegul ateina patya in

■ namus. 4"4 , X * T J žž„b 'S

miestus darbo peszkod.imi.
Misijonisriai vaikszczioja po 

žmonis kitu vulscziu ir renka 
aukas dėl badauj niežiu.

Mieste Na.-hville, lenu, gy
ventojai szaukia mitinga ant 
kurio daryn kolekta dėl badau- 
janeziu. Isz miesto lliint-vdle, 
Ala. iszsiunte jiilna vagonu pi i 
krovia maisto dėl Nebraskos 
gyventoju. Miestus Atlantu, Ga. 
renka kornu- ir kitokius val
gomus daiktus dėl paszelpos b.i- 
daujancz.iu ir ant 15 dienos szio 
menesio ketina iszsiuslie visa 
trūky tuom priloduota. iiC Nel>- 
raska. Daugiau-ei duoda aukas 
farmeriai Georgij<»s. Fal inei i.ai 
N ot t h CurolinpH teipgi pyl-to 
javus ir rengia pilnutėly vago- 

‘ na jiems npii istie. Moteris 
pinigus ant to mierio vi 
kampuos^ N. Carolinos.

ritini, o m (lidesmus mi« 
siuntėme viename pakely 
so miesto -kuisyb jam- :n 
sek a neziu u k esu 

In BaltimoriM, 
p. Bonoventuro 
\\ at.son st. ; i n 
ant ranku p. A. 
1 81* Salem st r.;
N. Y. ant ranku 
174 \Vaterstr.; 
Pa. ant ranku |i 
1012 Carson st
O. ant nmku p 
ako, 129

zeziai teip raszo: A orka ant p
Szuvalovas užgimė 28 Scammel 

metuose 1830. dabar skaito 64 
metus amžiaus

vaigytiv nei Kilom savo gyvu
lius szertie. Nekurie isz bado 
apleidžia savo firmas ir i.-zva

Nauji Metai prasidėjo — 
Uteiraszykit “Lietuva”, o kurie 
<ja skolingi esate, praszotn užsi- 

is- moketie. z

Žeftie kuria iszkasa yra pilna 
Inineralu. Per kalėdas susirinko 
tonai 14 prospektoriu, kurie ap-. 
tokuoja kad tonas tokios rudos 
lazduos ant $100 verturilo aukso. 
Keletą^ tokiu mineralu buvo 
prisiųsta in Chicaga, kuriuos cze 
isz tyrinėjo “Mining Co.’J 
ir užtvirtino, jogei yra tikriausiu 
auksu. Dabar prospektoriai isz 
u isu pusiu n ukasi in Michigana

met 
t <>ks 

sausas, kad u nei laszas

Manifestas caro.
“Chicago Daily Nevs” raszo 

kad manifestas szliubo n iro jai 
dasi(4;e ir Amerikoje iszbegeliu- 
i-z po j<» koro- ir duoda jiems pa- 
velyjima liuosai sugrvsztie in sa
vo te vy nia. I ■ 
Cal 2000 maskolių nmgiasi gr\ ž 
tie in savo žemia.ir i-z to džiaug
smo, kad manifestas naujojo caro f irma ir jos a pi inkinia 
atleidžia jiems prasikaltimu^, ne
vienas i-z iu pa

mus liesutei)
j* is tvartai ir pasziures. Ao m< 
tu l-8b7 niekad cze nebuvo^jjel 
žmonių, kiek szendien. I>au£ vh 
isz pribuvusiu po medžiais ži<’ 

ra aprokuot 
o randasi, 
20 metu 
tonu unt 

rok uoja, 
i-zkasto- rudos 

unt $15 vertumo, 
po žemiu, urti 

si 3 mylias ilgio ir

IN SKAITYTOJUS.
Kalendorių, kury prižadėjome 
vo skaitytojam- ant prezento, 
sitmūuejome in maže-nius mie- 
- visiems po viena — atski

lus isz 
• to vi 
t ranku

; Kates ofadvertising: ;
| t iaebM, 1 oohunn, one yvar..........$11.00 I
« .. » * n balt ye*r............i oo >
z k. OT „ - 3 months.......4.00 I

„ n 1 moti t b......... J .00 ,
I M n one iti8ertment..l.00 >
< 2 inebea. 1 eolumna.one year.............120 00 I
t .. ~ - half year............. 12.00 ’
< - ~ .. 3 months........... 7.00 I
t .. « - 1 montb............. 4 00 >
< .. one insertment...2 00 I
t 3 inchee, Soolumns. one year............130 00 ’
< ” ~ ~ balt year...............216.00 •
’ ~ ~ 3 montbs......S 00 ' .
’ •• - - .. 1 montb........6.00 *
J - * ~ one insertment....3 OO *
’ Paymenta for one year advertlsement, 

half cash, balance afterfl months.
Paymments for all aavertisements leas 

than 1 year mušt be paid in advance. I I



LIETUVA

The Lithuanian IVeekly

PUBIJSIIED EVEKY SaTURDAY. 
Liecuteg nU kind of Jtob Printing and trana- 

■tlng in ali modern language*

Subseriptionl$2.00 per year.

Ali comnumicatioiis mušt be addressed 
“Lietuva” Publishing Co., 

954 33rd St., Chicago, III.

Nedelinis Lalkrasztis

. "LIETUVA”
i; . r •

Iszeiun kas Subata, Chicage,lll.

? KASZTUOJA:
Ant Metu Amerikoje........ $2.00
In Užmare.......................... $3.00

Užveizdetojas A.OLSZEWSKIS.
Rankr*s7.c7tai (korėsp>in<l<*ncijns) ir.lal«?kai tu- 

. n būti •»drbšawoii ant szio /

^Lietuva” Publisliiiig Co.
954 33rd STREET

CHICAGO, ILLINOIS.
* - -

Pinigui turi būti siunsti per Mohkt Ordeb arba 
RnuiSTHAivoTuJE Gromatoj ant rauku

: A. OJiSZElVSKIO, ,
954 33ixl St., Chicago, III.

'Wietines žinios.
Užsiinokekit už “LIETUVA”

— Chieagoje Į nekurtoms die
noms Aviėszi smagus szaltis ir 
sniegas.

— Darbai Chieagoje, žiemos 
laike, nei -neinišlyja geriau -eilie. 
Daugybe žmonių kaip sėdėjo be 
darbo teip ir szendien te besedi.

r — Delegatai Avisu Lietuvis?.-r o
/ ku kliubu, nepamirszkite, kad 

bus mitingas f‘Li<tuAviu Paliti- 
kiszko Susivienyjimo” nedelioje, 
4 adyna po pietų, ant kertes 
Ashland avė. ir 18 ui.

— Guod. kn. M. Krthvczunas 
isz av liže v o ant nekokio laiko ant 
wakacijos. Tuom tarpu jo ivieta 

.... užima g. kn.J. Balceviczius, pro- 
baszczius “Lietuiviszku Kolioni- 
ju” isz Ąrkanso.

— Neužmirszkite, kad suba-1 
7 toje, 8 adyna Avakare bus mitin- j 

gas “Lietuviszko Kliubo 29tos i 
I; AVardos” pas Oiverka ant Toavu I 

• of Lake. -
. . ’ —• Pęreita nedelia Armour Co. 

sutrumpino darbintkams laika 
/ darlio isz 10 adynu ant 8,žilipnia. 

A kad podraug ir mokesty sutrum 
< py no. -
t — Jeigu nori turetie bravo na

muose gražu tautiszka abroza, 
, tai pirk Abroza rKražiu Skerdy

nes” dabar naujai iszduota. Preke 
,50c.pas A. Ossovski, W. Di- 
Vision st.,Chicago, 111.' (3-2)

— Kapitalistai Chicagos 
hori uždelie kompanija gazo 
New Yorke. Sakė galesia tenai

■ duotie gaza ant szviešos už 90c 
1000 pėdu, o ant szildymo po 1 
75 centus 10J0 pėdu.

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

— Antpardavvimo labai pi
giai Buczerne geroje Avietojo 
tarp lietuviu, netoli lietuvvisz- 
kos ir lenkiszkos bažnyczios.

.. Norinti pirklie, tegul atsiszauke 
in redystia “Lietuavos”.

— Nedelioje, G d. Sausio, Ima 
adyna po pietų bažnytinėje salėje, 
Dr-te “Sz. Kazimiero” laikys 
savo metiny susirinkimą, ant 
kurio nauja vyriausylte užims 
sawo vieta'; už tai visi sanariai 
tos Dr-tes pravalo pributie.

J. Ostrauskas, sekr.

— Pereita utarnyka,.5 adyna .

nyjima L. K. A.” Sulig sziai die-Į ■ 
nai jau chicagin© jpiopa skaito 
70 Banariu.

— Necįelioje, 6 Sausio. 1895 
m. pusiau pirma adyna popietu i 
bažnytinėj© salėj© Dr te ' 
Daukanto” laikys savo gienesi 
ny mitinga, ant kurio visi Bana
liai tos Dr-tes privalo pributie.

Z K. Pocius, sekr.

Panedely, 14 Sausio, pu
siau aaztunta adyna vakafe, sa
lėje Lcvvandauskio, po nr. 117 
I8th str. kerte Jefferson str. 
“Lietuviszkas KI’iuIkis 7tos \Vat 
dos” laikys savo mitinga, ant 
kufio užpraazo Avisus lietuvius 
tos Avardos. pributie, (12—1)

B. ZiciiAREviczius, prez.
— Panedely bus proAva su Joc- 

palaikiu. Kas turile laiko galit ė 
'ateitie pasiklausytie. Ateinan- 
czumuH^numeryJe pasirupysime 
apraszylie dėl žinios visu lietu
viu, kuom tas, Jucis yra, kuom 
buvo, koke buvo pažintis su 
juom ir ant kokio pamato skun
džia.
j —Pereita sereda paliemonai 
at Avede in Bažnyczia isz korto jau 
po szliubui jauna lietuAviszka po 
ra, idant kunigas duotu jei antra 
szliuba, bet Avietinio probaszcziaus 
nebuAvo namieje, tai paliemonai 
Avela ja nusiAvede^ atgal, Minėta 
pora jaunavedžiu gyvena kur 

Tirti Canal str. i
• • j

— Lenkai Chieagoje su pradže 
Nauju Metu pradeda apvaiksz-: 
cziolie želaba ant a (minties suka
kusio szimto inetuj po paskuti
niam suardymui Lenfyj s. Daro 
milingus,laiko kai Ims ir t.t.Tuom 
avisu daugiausei užsiima kn. W. 
Barzynskas.

—- Chicagin© “Auszra” (drau
gyste Avalnamisliu) anei nemisli- 
na užmoketie $3 už tikietus,,ku
riuos drukaAvojome jiems ant te
atro “Nihilistai*/ Beje! Jocis, 
sąnarys tos draugystes, skundžia 
mus už $200, tai < galbūt laukia 
kada iszgrajys, tai isz tos sumos 
ir tuos $3. mums užmokės. -

— Ka pereita rudeny nekokis 
! demokratiszkas ■ agentas lietu- 
I viams davinėjo popierns ant 
Tovn of Lake, tai jau szendien 
detektyvai tuos žmonis gaudo 
ir jau keletas isz tokiu sėdi, Tei- 
pogi girdetie, kad ir ape Canal 
str. ta pati dedasi. Kvaili skun
dai vis tai daro.

— Pereita sereda sudege dide
lis fabrikas mezgimo panezeku ir 
kitokiu mezgimu ant Belmond 
avė. ir Herndon st. Fabrike dir
bo arti’ tūkstantis mergaieziu ir 
dabar pa si b ko visos be darbo. 
Ugnis iszsiplete ape 12 adyna vr 
durdienio, o kad darbinykes isz 
iszgasczio pradėjo grūstis urmu 
laukan, daugybe isz ju tapo ąmer- 
tinai sužeistu ir sumindžiotu. Wi 
sas vidurys fabriko iszdege, tik 
sienos liko riogsotie. BĮ ėdė isz- 
nesza ant $65.000.

Pirmas .Mitingas Lietu- 
wiu Palitikiszko /

Susivienyjimo. *
Nedelioje, 6 d. Sautįįo, 1895 

m. 4 adyna po pietų, saleje A. 
Skrzydlevskio, ant kertes Ash
land avė. ir 18 ui. “Lietuviu Pa- 
lilikiszkas Susivienyjimas” laikys 
savo pirinutiny mitinga, ant. ku
rio privalo pributie visa vyriau
sybe ir isz kožno kliubo po 3*) 
delegatus, teipogi yra užpraszo- 
ini delegatai ir isz neprigulineziu 
kliubu, kurie mislytu prigulėti©.

A. Olszevskis, prez.
•) Nors buvo nutarta tik po 2 

delegatus *sz kožnos vafdos, bet 
nekurle sako; kad' atsakaneziaii 
butu po 3, ui tai ir užpraszome 
poBį o ant mitingo g iles ta da
lyką galutimvi uusprestie. J 

-- ■ ’•
Isz Kliubu 6-tos Vnrdos.

Nedelioje,1 22 Gruodžio, 1894, 
saleje L. Ažuko, “Lietuviszkas 
Republikoni izkas Ktnibas 6-tos 
Wardos” laike sawo mitinga, ant 
kurio iszrin 
sus ant rėpi 
in “Susisvicnyjimą”. Julijona Os
trausku, Kazimiera Andriuszy ir 
L. Ažuka.'l'eiĮmgi nekurie sąna
riai užmokėjo savo menesiiiia po 
5 c. isz ko irioje in kliubo kasa 
pinigu 65c^, o no,seniau binyo 
$1.45, syki i pasidaro $2.10.

W. ZaCuareviczius, sekr. :

ta ant Bridgeporto, prie iszbloka- 
votos ulyczios Auburn avė., tik
tai pusantro bloku no lietuvisz- 
kos bažnyczios, kur lietuvys pa
sietai ias. narna galėtu tik isz ren- 
to gyventi©; ne tcip kaip neku- 
ric 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 reutaunykai jumis jy iszmo 
kės. Aut Bridgeporto nęra nei 
Avienos stubos tuszczios. Dasiži- 
nokitia ape ta lota Redysteje 
“Lietuva.”

BALIUS! BALIUS!
— Nedelioje, 6 diena Sausio, 1?95

Žinios visokio
t New Yorke pereita .sereda 

sudegė vienas gyvenamas karnas 
ir drauge su juom 3 žmogystos.

t Wisi garlaiviai,kurie atplau
kė sziose dienose i n Nev Yorka, 
danesza ape baisias vętras ant 
mariu, per kuriais vos. vos dnsi- 
gawo in krasztd.

. 4

t Ar girdėjote, kad bacžkaus- 
kiiiia “Saulia” jau szerifas ketina 
parduotie per licitacija už skolas? 
Jeigu negirdvjote, tai perskaity
kite daneszima p. R. Poęevi-

Jau gal būt
Baczkaoska ir sd jo “Saule”

grėbs welnei.
Mahanoy City,23 Gruodžio. 

Guudotinas“Liętu vos” Rėdytoją u! 
Daneazu jumis naujena da niekad 

negirdėta: Jau gal būt Baczkaus- 
ka ir su jo smirdaneziaje “Saule” 
grėbs welnei,*) visai teip Iszro-. 
do. — VVisi skaitytojai ta jo nut- 
kojy meta szaliti ir nieks nei ,in 
rankas imtie nenori. Baczkauskas 
išlindo in skolas ;sulig kakli, o 
kLnstabeliai kasdien atsilanko ir 
dusina jy už skolas. Yra jam duo-

mente keturfliorinio namo, ant 
j kertes Harrison st. ir 5-th avė.

Espliozija sužeidė 12 žmogystų.
Ii — Chicagos lietuviai, per pa- 

reginima g. kn. - M. Kravcziuno
I pradėjo gerai risztis in “Susivie-

At kurio bus didis susirinkimas 
jadnimo, szokiai ir gera muzika. 
Dėlto užprasao visus Lietuvius 
ir Lietuvaitias, koskaitlingiausei 
susirinktiė. Balius prasidės sep
tinta adyna vakare.

Su guodone L. Ažukas.

> PADEKAMONE.
Su pasveikinitmr Nauju Metu 

siuneziu szirdiugiausia acziu Lie
tuviams gyvenantiems .mies
tuose St. Louis, ir Coljinsville, 
III., pas kurios atsilankydamas 
su dvasiszkais reikalais, atradau 
kogražiausei ir dievobaimingai 
pasielgenczius. Užtai /Broliai mie
li turėsiu jus visados atminty
je sravu ir ant kožno . jusu atsi- 
liepipio prie manės, gataivas es
mių Jus atlankyti© ir aprupytie 
Jus reikaluose Jusu.

Su guodone ka.J. Balceavicz*us, 
prie lietuviszkos Bažnyczios Chi- • 
cagoje, III.džiaus isz to pat miestelio o da-|la laikas tik ant dvieju nedeliu, 

sižinosite, Į j 6 jeigu prr tais dvi nedelas neuž-
piokes niahaiiojiccziams skolų, tai 
tamst ai lėliui parduos jo “Saulia” 
drauge'su taradaika” ir jo krioku.: 
Dawar žmogus mažai ka nępasmn- 
taįisz uivydejiįnb, kad “Lietu
va’’ toks jaunas laikrasztis, o de- 
szįnifs sykiu geriau stovi už jo ta 
persenusią Bzlamszta — “Saulia”.*

Ka žmogus padarys, dabar ri>-. 
guja ant “Lietuvos”, buk ta f 
Lietuva no jo skaitytojus nubai
džius, bet kas jam kaltas, kad 
j»s pats “Lietuva” pradėjo užkabį- 
netie. . ■ ' v 4 \,
• Pažiūrėsime kas cze su (aje 
varginga “Saulepalaikia” sti^s 
už dvieju nedeliu laiko, o pasiru- 
pisime jumis mielas “Lietuvos” 
Iszdūotojau ape viską danesztie. 
Bet užtviitiname kad ilgiau ne. 
pagyvens baczkauskine.“Saulele” 
kaip tik dvi nedeluis,

' Su guodone, 
Raulynas Poceviczius.

•) Tikime jogei tai yra teisybe,^ 
uis toji varginga “Sau’opaluike” 
vos syki in dvi nedelias atsivel
ka i n Chicaga.

aiži uosi te.
J Minersville, lietuviai rengia 

statytie savu locna b.įžnyczia. 15 
Gruodžio pereitu melu už-idejo 
parapija ir iszrinko jos vyriausy
bių Ant susirinkimo buvo ir g 
kiĖ Abromaitis, . kuris, matytie, 
tehykszezius žmonelius sydrulino 
jū užmanyme.

t Homstead, Pa. geležiniuose
■inko sekniiczius 3 ūke- Lbrikuo^ mokestis d.rbmyku 
Gintautu .ziqkliubo'y,'“teil’ cumažyta,

Mitingas Kliubo 
Žt) Kardos. /
,5 d. Sausio, 1895 m. 
įkaite, silcje Overkos, 
luliua str,, ant- Tow of 

‘Lietuviszkas Republ. 
K Ii ubas 29 tos AV ardos’* laikys 
&jvo mitinga ant kurio bus wisil 
sąnariui to kliubo ir bus keletas 
Kalbėtoju, 
is^aiszkys 
liūtimis guli atnesztie. Teipogi 
iškili liksime savu delegatus, kurie 
galėtu reprezentavotie mušu 
kliuba “Palitikiszkam© Susivie 
nyjime”,o 
turime ir 
ne.

Dėlto užpraszome visus aplin
kinius lietuvius, prigulinczius ir 
n e priguli ė ežiu s in 
skaitlingiuusei susirinktiė.

.. Komitetas.

Didelis

_ Suimtoje, 
8 adyna av 
•4500 S. P:
L i Likę,

kliubo ir bus keletas 
kurie subrinkusiems 

kokia nauda kliubtii

* tada galėsime žmotie ar 
mes prigulėti© i n jy ar

kliuba, ko-

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
J.Rdikafj
J. JanuszOnis
J. Arinonas
K. Eringis
F. Majauskas
J. Slirbis
A. Ramar auskas?
J. Kazlai
K. Gasiu

• CJlicago 2.oo 
1 .oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 

■" i.o<» 
1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

'1.00 

2.do

iškaiš “ 
lionis “ 

A. Ivanauskas . “ 
K; Plungis “
L. Normantas “ 
S. Abromaviczius “ 
A. VVirbickae “
M. Smith Grand \Vorks 
P. Bumblis Kensingtou
J. Saboliauskas Mayvvood 2.oo
K. Konstdntinavicz Bridget. |.oo
J. Abraitis Duryea 
\V. Do vidui ti s Phi 1 adė I ph ia 
\VF. Saliklis •. “
E. Karlai v skis Unioii City
F. Truikia/ Wilinerding 
J. AYalinCzius PittRtou 
M. Sivengel Northnnpton

i lI<8[M*ria 
J. Wa*i 11|ib Worcester 

Hudson

i, kad nekurie 
jau ant maisto sau uždirbt negali. 
Ltalto pasiryžo Avisi straikuotie. 
Kniszyniu terp skabau ir slraikie- 
riu da negirdette.

t Sirguliuojanti. “§aule” da- 
neszn, kad Shenandoab. Pa. isz
ejo naujas, satiriszkus, lietuvisz- 
kas laikrasztH po vardu “Per
kūnas”. Tšzeimi du sykiu ant me
nesio. Iszduotoja's jo yra L. Ka- 
ziunas ir T. A. (galbūt T. As- 
tromskis, buAvias “Garso” isz- 
duotojum.)

t Ateina žinios, kad Armėnai 
isz tos Į)ik tylios, kad juos Turkai 
teip baisci žudo, susitaria di^ele- 

>je gaujoje, užpuolė ant.miesto 
Billis ir papjovė to miesto guber- 

‘ftatoriu Tansin Pas ha.
J Isz Petersburgo danesza, kad 

karūnacija caro Mikalojaus 11 bus 
net Balandyje, 189G m. Po karū
nacijai caras ketina važiuotie in 
Nižnyj-Novgorodą ir tenai sutai
syti© tautiszka paroda( įvystava). 
Karūnacija bus Moskvoje.

| Popiežius prisiuntė rašzta 
Mgr,Satoli kas link apsaugojimo 
žmonių no paslaptiniu', d ra ūgy s- 
ežiu. Mgr, Satoli iszsiuntinejo jau 
psdiepima iu viskupus, o visku- 
pai iszsiuntines in visus probasz- 
czius. , •

4 Teip rodžiusi, kad Amerika 
nepoilgam negales jokiu savo 
iszdirbiu anei kitokiu produktu 
i n Europa iiiAvėžtie. Prusai už
gynė invežima amerikoniszkos 
mėsos in savo žemiu, jau dabar ir 
Francija ketinu sektie ju pėdoms. 
Povalei galbūt užgins ir Aviška 
Amerika su savo naujaje tarifu 
atidarė Europai kelia in SuAvieny? 
tas Walstijas, o Europa dabar jei 
uždaro. Gerai už tai....

*
PIRUS BALIUS!

—Draugystes-—

D. L. J. ALGIRDO, 
t Jersei City, N. J.

--- ------ o —
Utarnvke, d. 8 Sausip (Janua- 

ryj, 1895 m. Draugyste^4)idžio 
Lietuvos Kunigaikszczio Algirdo” 
turės savo pirniuUny balių, salėj© 
“\Vo<xl’s Hali. 316—118 Barrov 
slr.,Jersey City, ant kurio užpra- 
szo visas aplinkinias. lietuviszkas 
Draugystias, " kaipo tai: Nev 
York o, Brooklyno, ' Nevarkė, 
Elizabetho ir. kitu; užpra^zo vi
sus lietuvius ir lietu vaidas ko- 
skaitlingi^usėi susirinktiė kaipo 
ant' pirmutinio• tos Draugystes 
►baliaus. Gnijys puikiause muzika 
ir bus daugybe jaunimo, kur kiek
vienas-galės atrasde placziausia 
pažinty ir kogražiau>ei piisibo- 
wytie. Tikietas 5Qc. Moterims in- 
ženga uždyka.

Užpruszo Komitetas. ,, (5-1) ’

J. W.(jragįmoa

Kansas City

Nev Britą i n 
Shenandoah

Plymoulh 
Minersville

2.oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
l.bo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
2,oo 
2.oo 
l.-oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo

\V. Snmson 
Ch. Vilkes 
J. Rewutis 
J. Baltruszaitis Braceville
J. Benderius
S. Miliauskas 
P. Pugareckis 
W. Gbbaitis
J; yVasilkauskas . “ 
J)Čzereszkeviczius Leviston 
G. Waluiis. Piedmond l.oo
A. Szeszkeviczius Brooklyn
K. Bernotas New York .
F. *Daknis Mc'KeesKocks 
F. Scher Richmoud < 
S. Wiskiczka. Loveli ' 
J. Pūkelis Seaioville

1.00 

1.00 

K.OO

GROMATNYUZIĄ.
J. K., \Vilkc-Barre, Pa.r •

Negali gautie jokiu dovanu 
kol. esi neužsiinokejas už ‘ 
va’ 
ai;

Apžvalgai: — siuskite no pra
džios 1895 m. ant adreso: Geor
ge Aiduks, 3700 I^ster str., 
Richmopd. Va.

pa- 
‘Lietu- 

kaip užsimokėsi tada gau

laik- 
kudi-

Naujos Knygos.
Szioms dienoms iszejo isz po „ 

spaudos “Lietuvos” dvi. naujos 
ir labai naudingos knygeles:

1). “Akyvi Apsireiszkimai 
Sviete, ant kuriu žmones nuola
tos ž'uri, l>eLju gerai nesupran
ta”. Yra tai Labai akyAva ir nau
dinga knygele dėl kožno lietuvio 
pasimokyti 
griausmai,

t Prnnesza mums “Garsas A. 
L.” kad Scrantote, ant laidotu- 
aviu RudzcAvicziaus lietuvio, pri-’ 
buvo Radziszevskis probnszczius 
neprigulmingos parapijos isz Chi- 
cagos ir daktaras Sz Ii u pa s/

Buavo alAvažewias teipgi ir 
Dembtkis, bet ana lenku kunigas 
kasžin už ka isz savo klebonijos 
iszmete. , ;

Laidotuves a t si pro v i jo labai 
trukszmingai, nes Dembskis noYs 
iszmestas, vieiiok Avis in kleboni
ja, in bažnyczia ir ant szvento- 
riaus spraudėsi.

Redaktoriai.
W ienas amerikoniszkas 

rasztts taria teip: Užgema 
kis, tai daktaras, kuris prilįsti
prie jo gimimo, gauna $1J, re
daktorius paduoda ape tai žinia 
ir užtyli gauna 0; kunigas apkrik- 
sztyja- kūdiky ir gauna, už tai 
$4.00, rėd akt orius paduoda ape 
tai žinia ir gauna už tai 00; 
kūdikis danugias in vyra paeziuo- 
jasi, kunigas gnjjna wel užmokė
ta, o reduktorius nieko, arba 
000. Po nekokiam laikui tasai 
žmogus inirszta, daktaras gauna 
no $5.00 iki $20.00, kunigas ko
kius $4.00 arba daugiau, grabo- 
rius no $10-00 iki $50.00, o re 
, . . . i . . ...□aktorius paminavoja apėjo mi

rimą ir už tai gauna 0000— ir da 
nekarta yra prilenktu pariiszytie 
ape tai—priverstinai. *•

j: iszko imasi žal»ai ir - 
sz ko susideda debe- 
iiji® laikosi.isz ko da- 
, lietus, sniegas, kru* 

sza ir t.t. su 7 abrozeleis persta- 
taneziais aky vėsai u? dalykus.
Preke 30c. . |.
, 2) “Robinsonas Kražius”. Yra 
teipgi graži ir moraliszka istori
ja dėl jnunumenes ape jauna Ro
binsonu, kaip jis per keletu metu 
i*zgy veho pats vienas ant tusz
czios salos tarpu mariu. Prek.25c.

Teipogi jaif pirmiau kasztu ir 
spaustuvių “Lietuvos” iszdavem 
,dvi knygelius: “Istorija ape Kan
tria Aliana”, kurios Preke. • 20c./ 
Ir pOlitypn” ’ / 25c.'
\ Kas prisius $1 sykiu ant szi- 
tif visu4 ketūriu knygeliu, tam 
kasztu paczto nerukuosinie,iszsiu- 
sime savp kasztu. Pinigus reikia 
siustie ant jtoki«rfidreso:

Ą. Olszevskis 
954 33-rd st. ■ Chicago, Įll, f

oo
oo •

ĄPGARSINIRAS.
Tilžėje, Prusnose, szionps die

noms iszejo isz po spaudos nauja 
knyga “Pamokslai ir Kalbos Ga- 
nytojaus” paraszyta per kn. Ka
ralių Fischery. Yra tai puikus pa
mokslai ant kožnos nedėlios ir 
szventes per laika no 1-mos ne
dėlios Adventu iki Papielcziui. 
Preke kurios $l.oo Norėdami ta 
knyga iszsiraszytie ir pinigui už 
ja pusiustie, uždekite adresu to- 
ky: '

J. Angrabas, 23 Hohe atraše,
Tilsit, Ost-pr,Germany.

JAUNIKIS ATWAŽEVVO.:<
Trijų dukterų tėvas taria in 

busenty žentą:
—- Tai. ta mist a norėtai su Avie

na isz mano dukterų apsiženytie. 
Gerai, galime atAviriau yąpe tai 
pakalbetie: Už jauninusiąja duo
siu 5.000 rubliu paaogos, už vi
dutiniu duosiu 8.000 rub., už va
riausia duosiu 10.000 rubliu.

Žentas: — O kiek tamista žadi 
už savo bobutia?

Apgarsinimas.
Szvtnet *uk»ko SZE8ZERI m^tai. kaip TIU— 

ŽEJE, ui nudėtu• *p»zwi»*BiPsniu Lietuwiu pini
gus, tapo in»t*-igt«s laikraczti* —

“VARPAS”
"VARPAS'' taL/r* reiszkrjan siekiu, steigiinn 

ir darbu jaunos, patrijotiszkos Lietuvos* intnli- 
gencijof.

“VARPAS" paduoda wisokeropus turinius, 
rasztus prakilniausiu Lietuwos wyru.

‘ VARPAS” leidžiamas tikrai gražioje kalboje, . 
o karta, no Karto talpina in -traipsnius su iszgul 
dymais ape lietunriszka kalba.

Didei neliuna butu kad kiewiena* prakilnes
nis Anierik.ii. Li-tuwys parsitraukiu ir skaityta* 
ta laikraszty.

“V ARP is”, su parsiuntimu in Amerika ir in 
ki tas swetinias žemes per metus, kaštuoja ant 
amerikoniszku pinigu tl.25, arba 5 prusiszkus 
auksinus.

Tie'patys Lietu w.>i> luieiiKeuiai jau penkti me- i 
tai leidžia ir šita Jaikraszty ——

“ŪKININKĄ“,
Paskirta kėlimui pairijotizmo ir platinimui ap- 

Mwietinio bei reikalingu žinių tarp Lietunos 
ūkininku bei kitu praste-uiu žiuomu.
/Pirmuosius met'usz‘UKIMNK AS” ėjo tokiame 

. ‘_ \ .. 11/ 11 r ; aėilaus pra-
. eiti paividalė knygucziu, iyg “Auszm’’o 

dabar iszeina dwi^juo>e pawida, u>ise: KASME- 
N riilS iszeina.lalkrasztis. kaip po SfUOH.ei, ir da 
“priedas", takios knygutes, kuriose kas kartas 
taipmnsi wi,ai nauji, ka tik paraszyti labai aky- 
wi ,kaitymai arba gražus ir naudingi pamokini
mai ukinykams (žemininkams, laukininkams). ! ■

i Dabar duo nauju metu pat-ai. ŪKININKAS 
| (laikra-ztis)i>zeis na jau DU SYKIU per meursy 

ir talpins, kaip ir iKsziolei. iszguldt mus apie u * 
tauilszkus ir kitus musu ryikalus. apie Maskolių* 
tm 11 tik a ir kitų szaliu naujienas, o ypatingai — 
Daug žinių isz Lietuvos.

“Ukinininkas" vartoja koaiszkiausia kiekwiš
nara inokancztam skaityti suprantama, gryna 
lietumisz.ka kalba. *

Didei pravartu butu tasai lalkrasztis kožnam 
bei mienam Amerikos Lietuwiui.

Ne menkos verezios da ir tasai dalykas, kad no- *- 
žiūrint ant tokio pagerinimo ir padidinimo, tasai t 
lalkrasztis “Ukinikas" palaike senąją prekia.

“UKINIKAS“. su parsiuntimu in Amerika, 
kas'tuojaant metu 1 amerikeniszka Dvlmra ar
ba 4 prus. auks. <

Lietuvoje"‘UkinĮkas“ turi daugiaašei skaityto
ju už wiaus lietu wiszkuslaik<M**»u>.

I Sluncziant pinigus arba laiszkus in VARPA 
beiUKINIKo/

Redakcija reikia stiidkis adresas padėti:
HBRRN Dr. BRUAZIS, I

Ostpre ussen (Germany ) :

iAawidale. kaip ir kiti taiknaz-cziai; 
*a«J >iazeiii pMwidaM knygucziu; iyg
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Li KTUV A

* (Užbaiga).

Atigszcziausioji Lietuvos 
,mokslawtęte ir Lietu- 

tvos *pszwieta.

ise auku Lidos pastaras tęs, Da
ntelio Szyszkos, ir jau truputy 
jaunumenia buwo gerinus pra- 
deja mokytie, kaip patis popie • 
žio Klemenso XIV metuose 1773 
no to reikalo |m> visa kraszta 

. atstatyt tapo.
Vienok, apie Jėzuitas baigiant 

kathetie, nėr galima pasakytie, 
i^mit jie ne»i jokio gero musu 
krasztui nebūt u atneszia. Koks 
j u mokslas ten nebuvo. wiLgi- 
jie szio to,mt>kiiio,rr gerinus mo
kyt iejie piltis nemokėjo. Tolinus, 
ant paaukautu pinigu jie musu 
kraszte yra istatiu daugybių gra
žiu Itažnycziu, kuriomis ir iki 
sziandien gražiuojames. Ant galo 
ant Jėzuitu atsižiūrint ir kiti Ko
konai vaiku* mokino ir po wis> 
kraszta priviso kliosztoriu ir 
moksli nycziu, kuriose norint 
skaitytie ir raszytie žmones pra 
moko. Teip patis Jėzuitai Kra 
šiuose mokslą vietin buwo už
ved iii;? Beruadimti-gi Titowenuo- 
se, Telsziuose, Datnavoj; Domi
nikonai r Kalvarijoje, Raseiniuo
se; Karmelitai: Linkuvoj, Kė
dainiuose, Raseiniuose, • Kolai-

R issei niuose;
Pnszallotiiej.;

daginiuose; Ba-
Rtkytiri

•Varniuose,Kettstnicziuose ir tt. 
kas, i Kožnoj-gi isz tu iszkalu, anot ž»

Me tuose 1832 kaip žinome, 
Wil iaus Universitetas isz v e reta s 
ta|>o. Wietoj jo buvo Medrco- 
cbirurgine Akademija ir Dwa- 
81 sz koji Akademija, kuriu

184*2 iii Petersburga

Tokia neapykanta pikta vai
siu sėja: jaunikaieziai isz pat 
m ažuRHis pratinos prie. sauvaL 
nvkvste* ir rėdos neatlmjimo. 
Patis kareiviai kųgjars studen 
tū Imdavo užpuolami .ir Mtdu 
tribunolai • tszjuokiaim. Tai .vis 
dėjosi toęlelj jog nieks studentu 
in suda negalėjo be Akademi
jos daleidimo paszauktic, o Aka
demija ant tu visu snvo studen
tu nusidėjimu maloniomis aki
mis žiurėjo ir už studentus gal- 

guldė.
Tolinus, norint Jėzuitai in sawo 

iszkalas ir priimdavo Įiavargn- 
mus podraug su turtingais, bet
ju apsiejimas su vienais ir kitais ' niuosc; Pipirai — 
didžei nevienodas badavo. 'Benediktinai 
Priesz didžturezusjie patįs galva Franciszkonai — 
lenkdavo, pasitikėdami, jog zilionai — Padubiseje 
gzvelniu apsejimu ingys potam 
turtu užrasryma,
teisybe, dažnai ir atsilikdavo. įdžiu \Visk. Voloncz ludco,^Mokosi 
\Vis tas-gi turėjo ta inveikima, ape 300 vaiku ’d* tai dvkai, nes 

Jog didžtureziai rnislydavo, buk visur ožraszai miela*zirdingu 
tai jie isz kitokios ta-zlos esą. žmonių p idiryti buvo. Tilt vi- 
Jėzuitai labai sz velnindavo* j si 
prie karaliaus ir jo dvaro — ir su
ten visuomet gera'paspirti ture- ta gera atnesze, 
dawo. Sulfitais gi vėl peszty- tytie Įiramoko. - 
neis eidavo, 
gumas ir 
daleistie. 
niaus^ kapitula barnis, kuriame - 
kapitulos sąnariai, net szv. Jono į 
bažnyczioj ant Įiamokslo Jėzuitu 
iszjuokjami *huvo. . A

Tai-gi da syky sakom^A jog 
Jėzuitai daugiausei viską dėl 
parodoj ir g&rso dt*re. Ju Aka
demija Universitetu tiesas turė
jo, o vienok ten nei teisdarys- 
tes ne į-medicinos ilgainiui nebu
vo mokoma. Kada-gi kiti pra
dėjo užmetinetše, kad VVilitiaus 
Akadeįniju negal Universitetu 
vadintis, tada Jėzuitai m. 14>41 
rszprasee pas VVladislova IV da- 

, leidimą mokytie teisdarystes ir 
medicinos, bet gavia,daleidima 
vėl lauke iki Kazimieras Leonas 
Sapieha nepaaukavo 37,000-aug-j 
suiiu an: teisdaryates mokslo,— 
o medi' iniszko... fakulteto teip 

* niekados ir neliuvo užvedia no
rint turto ant to pertektinai tu
rėjo.

Protestantu gangreit nelikus 
Jėzuitai neturėjo su kuo gle
binote ir todėl tarsi snustia už 
snūdo. Isz miego juos potam pri
kėlė 'Stanislovas Konarskis, ku
nigas prie Pijaru ordeno prigu 
liūtis. Metuose 1722 kunigai Pi- 

I. jurai in Wilniu vyskupo Brzos- 
tovskio buwo atkviesti ir cze 
po dideliu su Jėzuitais gineziu 
savo konvikta užvede. L’ai 
gi augszcziaus primintasis 
Stanislavas Konarskis, lenkas, 
Lenkijoj visiszkai atmainė ta 
mokslą,kuriuom iki^tuo laiku kaip 
Pijarai, taip ir Jėzuitai vtfikus 
moki no. Jis sumažino mokslą loty- 
niszkos kallios, o invede vietoj 
to mokslo francuziszkos ir vo 
kiszkos kalbos, mokino gerinus 
rnatematykos ir fizikos ir vietoj 
visur kamszomos net ir papras- 
tinoj sznekoj kalbos lotyniszkos 
□žveje lenkiszka kalba, pri- 
žiuredams idant ana grynai var
tojama butu. \Vietoje mokslo 
knygų lotyniszkai paraszytu ta- 

! po investos knygos lenkiszkai 
raszytos. * #

Konarskio paveiksią Lietuvoj 
paseke kunigas Motiejus Dau
gelis perdetinis Pijaru konvik- 

. to VVilniuj su tuo viep pasiri- 
kimu, kad vietoj visur vartoja
mos lotyniszkos kalbos užvede 
mums svetima lenkiszka kalba 
vietoj lietuviszkos. Jėzuitai Pi- 
j aram s praailenttie neduodami 
užvede ColegiumNobilium

pamyli zokonykai podraug 
Jėzuitais masine kraszte jiu 

kad ž utines skui-

da ir kaipo rasztinykas. Szias 
knigas jis parasze: 1. Oavis 
lingu p. e lithuanicae — tai loty 
niszkai raszytas kalbamokslis lie
tuvi iszkos kaliais; 2, Dietiona-
rium Polono — latino — lithua- pirma m 
nicum — tai žcnlynas lenkiszkai perkelta, tajio.
— lotyniszkai — lietuviszka*. 1 Tokiu budu norint ir trumpai, 
3. Punktai sakymu — tai pa- vis-gi periinrejomp veika- 
mokslai. — Balinskis apraszyme lu^ \Vyriausios AVilniszkos Isz 
^Vilniaus Akademijos ape lietu- kalnu. Iszpuola da keletą žodžiu 
viszkus Szirvydo pamokslus sa i pasakytie a|H*
kydams szeip atsiliepia: Szirvy- augalas musu kraslto atsimusze 
das ilgainiui buvo lietuviszku J1Ht raazliaviszku veikalu.
pamoksle sakejo p'rie Akudemi-. Lotyniszkai iszkaloje nmki- 
itdnes sav. Jono bažnyczios, nes ' W:mt, daugumas to laiko knygų 
tada du didi dalis pylioniu t»edi-.^e||) pM£ Intyniszkai buvo raszo- 
mino sostą py l'io norint ir kalbėjo mos: gana eže bus primytie |>o- 
lenkiszktii, liet wietw»k dėl isz- etiszkus kn. Sarl»iev.-ki<» weika- 
rei>zkimo gilesniu supratimu, rei Jujų k^rie visi lotyniszkai buvo 
kalavo senosios savo prubacziu , raszvH, urb i 
kuMios. ' •

Po Jėzuitu atstatymo ju <ur« 
tiri ir tipe iškalas ru|»es(is persi 
bele in rėdos rankas.

ta, kaip mislies

spaustas, tureje tevynia apleistie 
ir Paryžiuje apsigyveno. 1855 
m. Adomas Napoleono siustas isz 
Paryžiaus in Konstantinopoly nu
sidavė, kame tuose pat metuo 
se ir pasimirė.

Juozupas Kraszevski’s gimė 
1812 m. AVarszaAoj, in kur laike 
didžio nepakajingumo kraszte, 
jo tewai, dvarponei Grodno gu- 
liernijos, buvo ant nekuiio lai
ko atvnži <via. Gymnazija Svis- 
locze iszbAigias Kr.aszevskis mo
kinosi ^Vilniaus universitete Tai 
rasztinykas buvo, kuriam mažai 
tėra lygiu. Meluose 1852 jis jau 
:liuv<> paraszias dauginus 200 
tomu visokios inturos knygų. 
Pasimirė 1887 metuose — ir ym 
rokuojama kad, jis viens yra pa- 
raszias 500 'knygų. Wisi ant to 
tinka, jog tai Kraszevski’s buvo, 
kurs Lenkija skaitytie iszmokino. 
Dauginus negu laike 15 metu 
pradžioje savo darini Kraszevs 
kis dėl Jsavo knygų intura 
eme tiktai isz musu kraszto at 
>ilikimu. Teip jis yra para>^»t4 
\V i I n i a u s istorija 4 to 
muose. Lietuvos i s t o < 
r i a 2 tomuose, « Pas kutinę 
Slucko kunigaiksz- 
t i e n e 3 tomuose, Poetas 
ir svietas 2 tomuose poe
mai : \\’ i t o I i o r a u d a.
Mindaugas,^ \V i t o 1 i o

npredavo lenki-zku knygų plati
nimu atsiektie. Tada, girdi, Lie
tuva tikrai su įlenki ja susilies — 
ir bus ta pati kaip ir tikra Len 
k i ja,

Tiktai dabar akys atsidarė, iv 
wbi pamate, jog noras" Lietuvos 
kiemionius apvVrstie in lenkus -r— 
tai tikra utopija ir lenkai no- 
rotus nenoroms ’tur at>ižadetie 
savo noro, lietuviai supratai, jog 
laikas yni gryžtie prie apdirbimo* 
savo spleist^s dirvos.—

savo draugailes
’paeinauczios

Radzviliazkiu,

PAJ1ESZK0J1MA1.
Paj)cšzkaų 

Onos U rl m maitos 
isz miestelio
Szauliu pavieto, Kauno redybos 
jau du metai kaip Amerike, pir
miau gyveno Cbicugoje, III.; 3 
meno kaip gavau groiuata jogei 
e.Unt blogai serganti ir rasziau 
ncį 4 gromatas iii ja, lietatsaky- 
nio negavau ir pert ii nežinau ar 

/ji yra gyva ar myrus. Kas ape ja 
pinotu prusžau meilingai mau da- 
nesztie ant adreso tokio:

Fr. Aismont
Box 398, Duguesne Pa.

veikalus Waitie- 
j kaus Koj daviezio. Konarskis 
vis ta pradėjo iszjuoktie. Jis sa- 

1 ke “koįlel-gi mes raszome ir 
kalbame tokioj kallioj, kurios

Pagal ušnrnnytna lietuvio Jo- muša paežiu kraszto žmones ne
isimo Liutavoro Chreptaviczio, supranta? Kokc-gi bus nauda isz 
žmogaus gilaus mokslo ir karsz- inuMszko raszvmo? 
tos dėl tėvynės meiles tapo pas- ku būdamas, 
kirta Edukacija arba Apszvie- 
stos komissija ir M ilniaus Aka
demija ta|M> pertaisyta in Wy- 
riausiaji Iszkala Didžios Lietu
vos kunigaiksztystes. Rektorium 
buvo paskirtas teip pat liet u vys 
Martinas Peczobuias, garsus mu- 
I eina ii kas. Iszkala buvo padaly
ta in du skyrius: kolėgium pri- astronomas Martynas Ppczobutas. 
gimtine ir kolegium dvasiszkoji. jls wjs l(] lenkiškasis
Pirinulimj buvo skaitomus lėk-j liežiuvis neiszture^ias, kad aus 

pražus. “Didi ir laitai mokyti 
liežuviai, |kaip grokoniszkas, lo- 
tyntszkas, iicis/skiri uit ir mu>u 

t yriausios Iszknbis M ilniuj tu- (lietuvi^zko, ilgainiui pražuvo, 
rojo klausytie visos kitos musu neatsimenant jau semisniuju lie- 
-------  ---- j. Metuose 17M žuviu— (*hald<*jinio, egiptinio 

Bet- dalci-kime, kad ans 
(lenkiszkasis) ir i-ztures, tai kas 
gi isz to? u Atspausime naujas 
knygas, isz | naujo iszduosime 
senas, ir vis tai už didžius pini
gus. Kas-gi bus toliau? — patys 
jais skaitysimu, jomis mėginsi
mos ir girsimes, o už rubežiaus 
nieks nei ju, nei musu nežinos 
ir ueguodos.

Ant to jam istorikas Balinskis 
savo knygoj “Davna Akademi
ja NVileneka” sžeip* atsako: Ne
suprato to guodotiuas senelis, 
jog munfe'dabjaus rupi ne szlowe 
ir užrubežinis pagyrimas, bet 
apszvietimas musu paežiu tautos, 
kurs apszvieltmas juk-gi neki- 
toniszkai gal in visu luomu su
pratimą ineitie, kaip tik kalbo
je kuria mums Dievas paskyrė 
ir kurioje musu praboeziai no 
nealmeiiatndju laiku si.vo nfislis 
ir norus viens kitam skelbe. Ne
suprato to, jog kožnas geniju- 
azas, jog . kožna eilia tikrai in- 
kvepta savo paeziog stiprumu 
iszsimusz 
bet ir isz 
kalbos in 
ir privers 
tautas ja sawo kalboje 
vintie ir jos intura guodotie, kuri 
dėl visu taps vienodai brangi”.

Tada kibą visi kas turėjo no 
Dievo ant to i kvėpta dvasia, 
lenkiszka* knygas raszytie. Prie 
to darbo ėmėsi nevien lenkai,bet 
ir lietuviai stojo—ir gi Imj pasigy 
rimo’ malonu yra mums cze už 
temytie, jog lenkiszkoje raszlla
voje lietuviai kogražiausei už
sipelnė ir cze lenkams kelia pra
vedė. Del darodyjimo to tvir
tinimo gana bus jeigu cze pri
minsime norintsziiios du vyrus: 
Mickevicziu ir Kraszevski.

Adomas Mickoviczus—tai gar
siausi* musu dainius.Jistokeis sa
vo rasztais, kaip Gražyn a. 
K o n r a d W a 1 e n r o d, o la- 
hjausei Pan Tadeusz visu 
akyse ingi jo sau nemaria garbia 
ir lenku raszliava isz vien kar
to augszt/n iszkele. Tuose vei
kaluose Adomas apdainavo Lie* 
tuva, tevynia sawo. Adomas 
gimė pagal Naujapyly m. 1798, 
mokinosi Wilniuje,potam pats bu
vo mokintojumi Kaune, kame ir 
tapo jo Grašy na sudėta. To
jaus nelaimėmis savo kraszto su

ragino 
kiszkui raszyti. Jis 
suprastas buvo ^r

Pats len- 
wi«kn len- 

daugumo 
tada kaip

ki-zkasis liežiuvis knygose pra
dėjo užimtie vieta lotyniszko. 
\K ienok buvo esybes, kurios 
su sziai pažiūra ir netiko. Prie tu 
asu bu prigulėjo ir garsus musu

eijos niatcmulikos, ir medicinos, 
mitroj gi troliogijos, teigia ryž
tos, istorijos,- ir literatūros.

Sulfitais gi
nori ui to j u dekin- j Laike Jėzuitu szio buvo svar | 

nebutu galėjas jiem* ' biausiejie profesorei lietuviui • 
Ta mums rodo su Wil- Į Wilniaus Akademijoj:

barnis, kuriame Alotiejus Kazimieras Sarbievs- 
kis-(g. 1593fi640) irdabir ro- 
kuoj imas tarpo g irsi ausi u loty- 
niszku dainių. Popiežius Urba- 
nas VIII pats ant jo uždėjo lau
ru jrniuika, kas tada rokavoBi 
už didžiausia pagodonia. To ne- 
cokuojaiit jis Sarbiesky papuosze 
ant liukso lenciūgo medaliu su 
savo paveikslu ir nekuriuos jo 
rasztu* — himnus net ijy bažhy- 
tw>y Breviara piitalpintie palie
pė. Sarbievskis mokėsi \Vihiraus 
Akademijoj, potam vaikus mo
kė Kražiuose iki nebuvo pats, 
kaipo Jėzuitus, in \Viluiu isz 
szauktas dėl apėmimo urėdo fi 
liozofijos profes<H‘io Akademijoj. 
Polam m. 1622 ji* buvo in Ry
ma iszsiustas dėl iszsilaviniino 
teoliogijoj, isz kur ir sugryžo m.
1627. Subuvias tVilniui, profe
sorium teoliogijos • pcnkelis 
metus, laike kuriu neperstojo de- 
stytie gražiausias eilias ir odas,po
tam in \Varszava buvo iszauk- 
tas, kaipo teoliogas prie karaliaus 
\Vladislovo IV. Potam už 8 me
tu Warszawoj' pasimirė. Sar- 
bievskis visu žinovu vienoj ei- 
lioj su Horacijuszu yra statomas 
ir jo rasztai yra iszvcrsti in kal
bas visu szvie siu tautu.

VVaitiekus AVijukns Kojalavy- 
czius,- gimė Kaune 1609 m. 
re W ilniuj 
rektorium 
jos. Kaune

nu-
Jis buwo 

kademi 
insteige/

1677 m. 
\V diliaus 
kolleg um 

garbia sau labjausęi 
užsipelne savo rasztu II i s t o r i a 
L i t h u a n a, kame lotyniszkai 
apraszo musu kraszto veikalus. 
— Brolis \Vailieko — Kazimie
ras teip pat buvo Akademijos 
rektorium. *

Konstantas Szirvydas, vienuo
likos metu in Jėzuitus įlįstojo. 
VVilniuj gyvaudama ryto mete 
szv. dienomis --aku pamokslus 
artojams szv. Jono bažnyežioj; 
per-piet ta pat dėl diduomenes 
katedroj atlikdavo; ant galo 
pavakariu žmonėms visokio pa- 
szaukimo evangelija iszguldine- 
davo szw. Igno bažnyčioj. Pa
mokslus gangreit vied lietuvisz- 
kai sakydavo. Pasimirė Wil- 
niuj m. 1631. Jis yra garsus ne- 
vien kaipo stropiausia kunigas 
ir nepailstantis darbe ape apszvie- 
tima sau pavestųjų žmonelių, bet

į I 
kraszto iszknlos 
buvo/iszdu0ti įstatymai Komi te- jr 1.1, 
įto Apszvietos. Pagal tuos įs
tatymus, kožnn Wyskupyt-te . tu
rėjo užturetic po 50 iszkalu dėl 
prastu ukinyku, nemkuojaiit 
prie to iszkalu kurios <»c to jau 
turėjo būtie prie parapijų ir 
kliosztoriu.

Metuose 1797 Povilas I pri
buvo iiiAVilniu ir cze, norint ir V
patvirtino įstatymus Alkvie
tes, bet visi turtai po Jėzui
tais a tl i k usiejie tapo no Komis- 
sijos atimti ir m ponystes iždą 
atiduoti. Turtaigi pojezuitinei 
visokiu asibu ant apszvietinio 
musu knfszto paaukauti, turėjo 
isziiesztie neinažiaus 1*2 milijonu 
rubliu.

Metuose 1799 Poczobut-is rė
kt orystes atsisako ir Dinaburge 
apsigyveno, kame ir pasimirė'm. 
1810. j Po 
rektorium kliuvo.
Strojnovski-*, garsus moksle po- 
litiszkos ekonomijos.

Metuose 1803 ^Vyriausioji Lie
tuvos Iszkala, Aleksandrui pir
mam liepiant. Imperatoriniu U. 
niversitetu pavadinti buvo. 
Buvo užvestos katedros fizikos, 
chemijos, prigimtines istorijos, 
Imtanikos, agromopijos, astro
nomijos ir architektūros. Rasz- 
liaviszkanie skyryje buvo mo
kinama givkoniszkai, lotyniszkai, 
lenkiszkai, daeidavo iki 1750 a- 
sabu.

. j no m 
Jeronimas

ne tik* isz lenkiszko 
mažiausei žinomos 

svietą civilizavota 
visas šviesiausias 

pasisa-

muszei ir 1.1.
Cze negalima iszrokuotie visu 

musu kraszto vyru, kurie prie 
raszlūivds mėtėsi. Czfe norint ke- 
leis ž'»džeis da primysime ape Jo 
na Chodzka, gimusy 1777 m.. 
\Vilniaus redyboje ir kurs pani- 
8ze: P o n a Joną i s z S v i s- 
1 o c z i a u s , ape skurdą ir tik 
rai lietuviszka dainy Liudvika 
Kondratavycziu, kurs g. 1822 m. 
Slucko pavietoje ii pasimirė 
U ilniuje 1862 m. ir ape iųusj is 
torika T’eodora Narbutui, kurs gi
mė Szauru dvare Lidos pa vietoj 
1734 metuose ir pasimirė AVilniu- 
je 1864 m. Tai pagal amata Igjvo 
inžinierius, kurs sveikatai suny 
kus apsigyveno Szauru dvare ir 
cze daugiaus neg laike 40 metu 
buvo užsiemias raszymu L i e •* 
t u v o s I e t' o r i j o s , įkuria 
ir parasze 9 tomuose.

Trumpai sakant — \Vilnius bu
vo vieta, kame atgijo ir sustam
bėjo lenkiszka raszliava. Czia 
trip pat užaugo ir potanuUniver 
sitete mokinosi garsus lenku dai 
nins Julijuszas Slovackis, cze pro
fesorium buwo garsus istorikas 
Lelevel ir 1.1.

Pirmutinis laikrasztis kurs mu 
su kraszte pasirodė ' no 1759 m. 
ir\Vilniuje buvo iszleidžiamas,tai 
buvo Lietu v isz k a s 
K u r j e r a s . Laikrasztis Ą- 
kademijos buvo lazduodamas ir 
lenkiszkai. raszomas. Metuose 
1841 buvo paliepta ta laikraszty 
pawndintieWilenskiji VVięstnik ir 
iszdavinetie lenkiszkoje ir mas 
koliszkoje kalboje, o potam, kaip 
ir dabar vien maskoliszkoje kai-. 

J>Oje.> . .. y
Dramatiszki iszradimai VVil 

niuje prasidėjo nog 1^5 metu ir 
tai namuose pirmiaus Oskieros 
buvusiuose, o kame >zendien yra

Pajieszkau savd pusbrolio 
Franci sekkus Jakevicžiaus, paei- 
uanezio isz redylms Suvolku, 
pavieto ' \\ ilkaviszkid, gmino 
diliosios; jau bus 5 metai kaip 
kmerike ir nežinau kur besiran

da. Jeigu kas upe jy žinotu 
meldžiu danesztie man ant ad
reso szito:

John Baltrušaitis 
i 'Box 152, Braceville, III.

Pajieszkau labui svarbe 
me dalyke savo draugo, Kazimiero 
Szumskio, paeinanezio ' isz redy
bos Kauno, . paw. Panevėžio, 
vai. Smilgių, kaimo Kuru; jau 
septyni metai kaip Amerike, per- 
oskyreme Nev Yorke, jis iszva- 
ževo in Philabelphija, Pa. ir no- 
to laiko daugiau nesimatėm. Jisai 
pats arkas kitas, jeigu ape(jy 
žinotu, meldžiu man danešzt/e 
ant adreso tokio: ' < '

Jonh Revutio ’
919 Bell str., Kansas City, Mo.

Pajieszkau savo brolio Winco 
Kudirkos, diieinanczio isz redy- 
bos Suvolku pavieto Marijam
polės parapijos Pilviszkiu, kai
mo Tilcziu, ja u ji po 1!) metu kaip 
\merike; jeigu kas ape jy žino

mu, tegul danesza ant adreso to
kio

M. Gvconis.
3553 Franklia str. Denver, Col

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 togul pasis
kubina pakol da inženga yra pi
gi, nes dabar mokasi tiktai vie-. 
nas dolieris, o kas vėliau nortis 
pristotie jau bus brangesne inžen-

A. Abraitis, prez. 
VV. Sliesoraitis, sekr.

<ja.

’riai buvo j Jonas Sniadeckis, gar
sus astronomas, kurs podraug 
su tuom da buvo Universiteto 
rektorium no 1807 iki 1814 me
tu.

Franciszkus Norvoiszas, gi- 
nie 1742 m. Wilkmerges pavie
te. Tai buvo geras matemati- 
tiksis ir buvo profesorium
minti- mankos

iki pat savomiriui \\ ilniuj 
m. 1811h Norvoiszas da tuom 
yra garsus,, pagal Tizenhauzo 
norą buvo i žsiemias Niamuno 
iszkuopimu ir no 1770 iki 1772 
m. jis ji no Grodno iki Rum* 
sziszkiu pagal Kauna kogražiau- 
sei iszkuopias buvo ir irklavi
mui ■ sugadnu padare.

Stanislovas Jundzilas, profe- 
Boris botanikos, kurs m. 1799 
užvede VVilniuj Botan isz kiny 
soda. ,

Indre Sniadeckis — buvo gar- 
ir chirurgijos pro-

Dabar gal kas paklaus, delko 
wisi rasztai ) Vilniuje buvo raszo- 
mi lenkiszkai,o ue lietuviszkai?

Pirmucziausei todėl, jdg gan
greit visi niežti nykai to laiko bu- 
wo sunais dvarponiu, norint ir 
lietuviu, bet senei jau susi.lenke- 
jusiu ir pametusiujiu lietu viszka 
kalba. Turbut nieks isz ju ir mo
kėte nemokėjo lietuviszkai. Mu
su visa bajorija sulenkėjusi bu
vo — o raštai ir tebuvo dėl tos 
bajorijos mszomi, o ne dėl prastu 
kiemioniu, kurie už nieką buwo 
laikomi. ,.

Ir wel, kaip da nesenei drau
gystėje buvo kalbama, jog labai 
yra pageistinu daiktu, idant Lie
tuvos kiemionis mestu savo pra-

Preke Pinigu.
/ ..Rublis in Rosija....

Marke in Prusus....
Guldenai in Austrija.... .39|c
Frankos in Francija............ 20c

.53Įc

Kas nori gautie šviežios ir pi- 
gios mėsos, tegul eina pas Jokū
bą Dilius,po nr. 203 E. Centre 
Str. Shenandoah, Pa. (19—5)

PUIKUS 
lietuvviszk as saliunas, 
M.Plaucko ir Wenckewicziaus 

po nr. 90 Ghristie Street 
New York N. Y.,

Kury atpirko no Juozo Brusoko. !

Pas mus randasi puikiausi da- j 
bar truhkai: szaltas Alus, skanus : 
VVynai, wisoki Likieriai, o Ciga-

sus medicinos 
f es sūrius.

bocziu kalta., o .mtmi ui lenk.®- raiJnct i8Z pat Turkijog. Atradia 1/ •
kos, kaipo iabjaus civilizavotos waiandelia liuoso laiko atsilanky- t 
ir iszdirbtos — teip ir pirmiaus kitę, o busite kogražiausei pri- Į 
visi raazto vyrai ta paty miery imti.



ATLAS WATCH CO
CH1CAGO, 1LL

Pridenk 
Karai n Ima 
vardu pr 
drenų, o n 
au azlts.

Tikra Elgino 
Laikrodėly 

dykai

tauro. nori puikaus 1___ ._____
rodrll tai atsiusk 60 oentu pacztinemi ___
mis. ogau*i puiku kaietkvota aukslny lenciūge- 
|y. nerta 43 50 arba prislusk (k 25 ant minėto 
laikrodėliu. uleneiugvls gauni dovanu.

* Adresas szilaa:

Masonic Temple,

ant pamntyno. Lute- 
sztaijovra tikro auk
so. vadinamo 14 Ka
rst Solid Gold. 
■ulkiauaei iir.kwi.-i- 

Į uoti iarrodo tetp.*kaip 
iolidOoltf talkrv- 
ir'iu-kuriuos kiti wi- 

I i parduota po $40. 
1 Viduriai įn jra tikri 
Zlginiazk.1. gwa- 

ra a t uoti ant 90 metu. 
A pilu rėk visa gerai, 
kada tau iy rzpresa* 
atsius, o kad matysi, 
kad ui tuos pinigus y- 
ra gana pigu, tai ui- 
mokek expre*mnuui 
IBM Ir kasztus ezpre- 
« .. o laikrodėlis yra 
lenciugelio prie laįk

iš marke-
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