
; llates of advertising: ;
------------------- ► 

2 inohea, loolumn, one year............gi2.00 I
.. m r m half year...............7.00 >
.**•»«* 3 months..........4.00 i
*••<«•» 1 month........... .2.00 ►

< .♦ ». m „ one insertment. .1.00 ►
■ 3inches. 2oolumns.one year........... (20.00 >
< •• •• «• •. half year............12.00 ’
* - .. 3 months........... 7.00 I
< •• - . .. ~ 1 month..............4 00 •
1 .. .. one insertment. . 2 00 I
( 3 inohea. 2 columns, one year.......... (30.00 ’

• •• - w half year.............. (16.00 1
• ................ - 3 months......... 9 00 ’

...... 1 month...........5.00 i

(

- - one insertment. ...3.00 ’
P&ymentfi for one year advertisement, [ 
fdf caah, balanoe after 6 months. į
Paymments for all advertisementa leas ' 

" ■ ' —--------- J

half caah, balanoe after 6 months.
. r_,_:___„j,...

tban 1 year mušt be paid in advanoe.

• Preke apgarsinimu: •
< 2 coliai, 1 kolumna,per meta......... (12(0 !
< .. .. - .. i u>a m« tu ..7.00 ,
< « % .. czwerty mecn.4 00 .
i................ - .. menesy..........2 30 >
.........................................  1.00 I 
( 2 coliai, 2 kolumnos, per meta....... (20 00 •
.................... ~ .. pusiu motu.. 12.00 I 
( .. w........................ .. czwerty metu.7.00 »
< •• .. M .* mėnesy..........4 00 I
I.................................. wienasyky.. 2 00 •
■ 3 coliai. 2 kolumnos, per meta........(130 00 I

.. pusią metu . .16.00 *
’ •• - .. ozvverty metu 7.00 I

M .. meneay f> 0G 1
’ •• «:• 7 •• •• w*ena syky.. .3 00 >

La metiny apgarsinimu, puse pinigu •
I turi būtie užmokėta isz wirszaus, o ki- l
* ta puse po 6 menesiu.
< L'ž wisus kitus apgarsinimus,paduotus I 
' ant trumpesnio laiko kaip unt metu.turi >
< būtie užmokėti wisi pinigai isz wirs7aus
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Isz Užmarės.
—o——

Szliubas caro Mikalojaus 
su kunigaikszciutic 

Alicija.
Petersburgas, 26 Lapkriczio. — 

Szendien pusiau antra adyna po 
pietų salives isz arinatu apreiszke 
ivisam miestui, kad caras Mikalo
jus II. su kunigaikszcziute Aali- 
cija Hesko — Darmstadska tapo 
sužiedoti palaiminimu szliubo 
moterystes.

Jau 7adyna ryto minios swieto 
stowejo ant Newsko Prospekto 
ant Bolszoi Morskoi ir ant plia- 
ciaus prieszai Žieminy Palociu.

Kariumene laike apstojus 
diviems rėdais kelia įvedanty no 
Aniczkoivo iki Žieminiam Palo- 
ciui, in kury jauna ciesoriszka po
ra turėjo eitie ant szliubo.

Dienu buivo ukaneta ir miestas 
mažai buivo iszredytu.

15 miliutu po pietų pradėjo 
trauktie karietos kaip lenciūgu.

Pirmutinėje karietoje ivaževvo 
caras Mikalojus su saivo broliu, 
kunigaikszciu Mikolu; abudu ap
rėdyti drabužiuose uzariszkos 
givardijos; karieta buivo absiaub- 
ta kariumenia uzaru, ulonu ir 
kazoku, aprėdytos puikiausiuose 
uniformuose. Toliau puikiausioje 
karietoje, ivažeivo naszle cariene 
ir kunigaikszcziute Alicija. Bū
riai sivieto siveikina cara ir jo 
busenezia motery riksmais “hu 
ra!” Toliau ivažeivo karietos 
cariszkos gimines, sivetimu kuni- 
gaikszcziu, diplomatu, dignatoriu 
ciįvilnu ir kariutneniszku.

Ape adyna 1,15 miliutu sivod- 
ba pribuivo in Žieminy Polociu. 
Pirmiausei nuėjo in salia Malichi- 
taivos ir surėdė procesija. Pir
miausei ženge divariszki uredny- 
kai, potam naszle cariene su sa
ivo tewu, karalium Danijos,toliau 
caras Mikalojus su kunigaikszcziu- 
tia Alicija, paskui juos kunigaik- 
sztis ir kunigaiksztiene VValijos, 
kunigaiksztis Anglijos Yorkas su 
iviena isz didžiųjų kunigaiszcziu- 
cziu ir kitos augsztos esybes. Wi- 
sa sivodba perejo per daugybia 
bagotai iszredytu saliu, potam 
“Kiemą Herbu” ir ant galo in 
didely pakaju prieszai koplyczia, 
kurioje turėjo būtie szliubas. 
Tame pakajujo susilaikė didžiu
ma svvecziu, tiktai artimiausiejie 
inejo in mažytia koplyczelia. 
Koplyczia ivisa buivo iszklota au
ksu ir sidabru,

Szliuba daive popas Janyszeiv, 
aprėdytas aukso drabužiuose, 
labai iszkilmingai pagal būda 
praivoslaiviszkos cerkives. Ape 
adyna 2 jau buivo po szliubui. 
Prasidėjo pasiveikinimas. Jaunos 
carienes akyse buivo matytie 
aszaros. Pabuczevvo ja szirdingai 
naszle cariene, kunigaiksztiene 
ir kunigaiksztis VValijos, kara
lius Danijos ir wisos kunigaik- 
szcziutes.

Naszle cariene sugryžo pirmiau
sei in Palociu Aniczkoivo, ne- 
kiek paskiau gryžo wisa sivodba. 
Pakelėje minos sweikino gryžtan- 
czius isz szliubo su griausmingais 
riksmais.

Prieszai Kazanska katedra lauke 
wisa divasiszkija gryžtanezios jau
nos poros. Cze ivisos karietos 
sustojo, o jaunoji pora iszsedo 
ir prisiartinus prie slankszczio 
katedros apturėjo palaiminimu 
no Petersburgo metropolito.

Atgiedota “Te Deum lauda- 
mus”.

Palociuje Aniczkoivo naszle 
cariene priėmė jaunaja pora. Po
tam buwo pietus dėl cariszkos 
familijos, kunigaikszcziu ir arti
miausiu urednyku. Po pietų ca
ras su sawo jauna paczia, pasirė
musiu jam ant peties ir su saivo 
jauniausiaje seseria Olga ylga 
laika stoįvejo ant balkono prie
szai Neivska Prospektą ir klo- 
niojosi minioms.

Ant to iszkilminga weselija 
caro pasibaigė. VVakare ilumina- 
cijos nebuivo.

Po pietų 40,000 ubagu tapo 
papenėtu kasztu caro, o ivisiems 
Petersburgo palicijantains (zem- 
skiams) caras liepe duotie po rub
ly “gratifikacijos”.

Teipogi ant atminties gobtuiviu 
(szliubo) caras iszdavve manifes
tą su atleidimu nekuriu kaltybių 
palitikiszkiems prasižengėliams 
ir su nekurtais palengivinimais 
dėl žmonių jo ciesorysteje. Ma
nifestas užtveria daugybia iviso- 
kiu atlaidų, terpu kuriu yra toki: 
Atleidžia ukinykams mokestis už- 
wilktas laike sunkiu metu; su
mažina arba ivisai atlaidžia kal- 
tias užsitarnaivusiems ant kali
nio, prižuros palicijos (nadzor po* 
licij) sunkiu darbu (katorgos), 
atėmimo tiesu (liszenia ivsech 
praw) ir 1.1. Atlaidžia ivisiszkai 
kaltias tiem, kurie da iksziolei 
buwo laikomi newalioje už lenlc- 
meczio karia metuose 1863 ir 
paivelyja jiems apsigiįventie ko
kioje nori dalyje Rosi jos; sugra
žina jiems tiesas civviliszkas, bet 
nesugražina saivaszcziu, kurios 
no ju tapo atimtos. Ant gulo 
prižada didy palengivinima ivi- 
siems neivalnykams sėdintiems 
kalinėse,kada ministras ividuriniu 
tiesu perstatys carui specijalisz- 
ka raportą.

Isz Kosi.jos.
Odesse aresztaivojo daugybia 

studentu, už tai, kad atsisakė no 
dėjimo pinigu ant grabo mirusio 
caro. Keletas lenku, kurie sėdi 
kalinėje už palitikiszka prasižen
gimą, atsisakė no prisiegos nau
jam carui Mikalojui II.

Isz \V iedniaus danesza kad ca
ras ant ateinanezios ivasaros isz- 
ivažiuosias ant atsilankymo 
per karaliszkus divarus VVied- 
niu ir Berlyną.

Prisieta imiijaiti carui.
Užengus naujam carui ant sos

te Rusijos,turi jam sudėtie prisie- 
ga netiktai urednykai ir kariume
ne, bet ivisas svvietas, įvyrai ir 
moterys, seni ir jauni no 12 metu 
amžiaus. Didesniuose miestuose 
palicija suivaro ivisus gy- 
įventojus in bažnyczios, cerkivias, 
sinagogus, meczetas,kirkiąs ir 1.1, 
kur akyse daugybes kunigu ir ki
tu urednyku, ivienas tyriausias 
isz palicijos iszszaukia kožno war- 
da, o katrų tuom kart norą, užra- 
szo ir kita karta szaukia juos prie 
prisiegos. VVisi tie kurie yra isz- 
eja kur už rubežiaus su paszpor- 
tuis ar be paszportu, kada su 
gryž atgal, turės eitie prisiegt 
naujam carui sawo jam pasidaivi- 
ma. Norint sugryžtu kas už keliu 
metu, nei ivienam ne doįvanos.
Kare Kyniisu Japonais.

Kare Kynu su Japonais kaip 
traukėsi teip ir traukiasi tolyn. 
Dabar Japonai kada apėmė drut- 
lyietia Port Arthur turi dideliu 
šyla, nes patys susikraustė in ju 
forteca ir sėdi sau rainei. Prie a- 
pemimo tos drutivietes krito trys 
kukstaneziai Kynu ir keturi szim- 
tai Japonu.

Kynai ivis rūpinasi ape susi- 
gi'finima, bet Japonai da nesis
kubina gerytis.

Isz Amerikos.
Dirba isztisai.

Danesza isz Shenandoah, Pa. 
kad tenai wisa menesy Lapkri
czio mainos dirbo kasdien isztisai,’ 
o ant menesio Gruodžio, sako 
girdetie, kad dirbs tiktai 3 dienas 
ir } ant nedėlios.

Padidino mokesty.
Pittsburgh, Pa, 26 Lapkriczio. 

— Kompanija New York and 
Cleveland Gas Coal Qo. padidiru? 
mokesty sawo anglekasiams, 
mainose Plum .ir Sandy Creek. 
Pirmiau mokėjo po 55 c. už to
na, o dabar moka po 62 c. VVie- 
nok darbinykai turėjo pasira»zyt 
kompanijai, kad jie nepriffules 
prie jokios darbinykiszkos unijos. 
Ape du tuksianeziai darbinyku 
dabar naudojasi isz to padidini
mo mokesties.

Ugnis mainose.
Shamokin, Pa. Užsidegė szif- 

tas Nelsono nr. 10 ir dega per 70 
adynu. Prie szifto buivo 20 įveži
mu su angliais ir tie wisi nuėjo 
su liepsna. Gesinimas yra neisz- 
pasakytai sunkus, nes baisingas 
karszlis ir gazai isz anglių iszei- 
nanti nedaleidžia ugnegesiu pri- 
siartytie. VVienok sako jau baigia 
gesytie.

Nelaime mainose.
Pereitoms dienoms mainose 

VVoodivard, Wilkes Barre, Pa. 
krito akmuo isz ivirszaus ant pe 
ežiu VVincentui Rukui kada dirbo 
pasilenkiąs ir sumusze ivisa nu
garkauly. Parivežtas namo pasi
mirė. Paliko paczia naszlia. Tose 
paeziose mainose ir ta paczia 
diena apdege guzu ivienas lenkas 
Petras Kelerą. Nuiveže jy in li
gonbuty .

Atkasė pinigus.
Isz Middlesboro, Ky. danesza, 

kad per paturima tūlos indijankos 
nekokia JohnMcCampbelI, gywe- 
nantis 20 myliu no Middlesboro, 
kalne ant siuvo farmos, atkasė 
$4000 auksiniu pinigu. McCamp- 
bėll mena, kad tame jo kalne 
raudasi da ir daugiau tokiu “skar- 
bu”.

Duona parsidnos ant svva- 
ru.

Reading, Pa. kamisorius pre
kystes pakele didia neapikanta 
terp duonkepiu, apgarsydamas 
kad no 1 dienos Sausio, 1895 m. 
duona turės būtie parduodama 
ant sivaro. Iszdaive ta iszsakyma 
pasiremdamos ant įstatymo senos 
tarifos da isz metu 1797, kuri lie
pia parduotie duona pagal sivara 
po kora $10. No daugel metu su 
ivis duonkepiai nežiūrėjo ant to 
įstatymo ir kepdaivo bandelius 
duonos tokias didumo, kokias jie 
patys norėjo ir pardaivineja jais 
nesiveda, o dabar bus priiversti 
keptie pagal sivara ir parduotie 
pagal sivara.

Nauja Draugyste.
Brooklyn, 22 Lapkriczio. 

Guodotiuas Rėdytojau Lietuvos!
Praszome patalpytie dėl žinios 

ivisu lietuiviu, kad Brooklyne 
21 d. Spaliu, 1894 m., užsidėjo 
nauja Draugyste broliszkos pa- 
szelpos po wardu “Didžio Lie
tuvos Kunigaikszczio Gedemino.” 

Mierys Draugyste yra: elgtis 
katalikiszkai, nesztie paszelpa

ivienas kitam nelaimėje,ir užsiim- 
tie platinimu lieturviszku raszlu 
ir apszivietos tarp sawo broliu. 
Nepoilgam iszeis isz po spaudos 
instatai (konstitucija) tos Drau
gystes iy kiekrvienas brolis norin
tis instotie in draugystia, pers- 
kaitias instatus, matys Draugys
tes miery. Instojinas in Draugys
tia yra gana pigus ir mėnesines 
mokestysyra ne brangios, o pri
gulintis brolis in draugystia, gali 
atnesztie sau gausinga nauda.

Dėlto mieli Broliai, riszkimes 
kaip galėdami per draugystias in 
ivienybia ir paduokime ivienas ki
tam šarvo broliszka ranka, o kada 
trviitai busime susiriszia, gale- 
syme pamislytie ape didesnius 
dalykus.

Wirszinykai ir uždetojai Drau
gystes yru szie:

Petras M. Abraitis, Prezidentu,
Jonas Urbanawiczius,Wice pre

zidentu,
VVincas Sliesoraitis.Sekretorius 

pirmas.
Jonas Pilypas,, sekretorius II.
Antanas Sakalauckas, Kasierius 
Antanas Kilinskas ir Urba Ru- 

czis, dažiuretojai kasos,
Antanas Chmieliauskas ir Jur

gis VVeliczka,dažiuretojai ligoniu, 
Juozas Eiczius, Marszalka.

VV.Sliesoraitis, Sekr.

ISZ T11OMAS, WEST 
Wlrginijn.

Garbingas Redaktoriau! 
Praszau intalpytie in laikraszty 
“Lietuva” sziuos kelisžodius:

Diena 17 Lapkryczio atsilankė 
pas mus guodotiuas kun. Polian- 
skis apžiuretie mus divasiszkuo- 
se reikaluose. Lieturviai musu 
miestelio jau labai senei iszsiylgia 
lietmviszko kunigo, bego su noru 
iu bažnyczia, idant iszgirstie lie 
tuiviszka pamoksta. Nedėliojo, 
18 diena Lapkriczio, kn. Poliau- 
skis atlaikius sz. miszias, atsi
suko no altoriaus, persižegnojo ir 
žiurėjo ylga rvalanda aut musu, 
o mes ausis iszpletoja laukėme 
pradedant pamokslo. — Sztai 
kunigas prabylo szeis žodžiais:

— VVaikucziai mano, neužsiiin- 
kic jokioms zoboivoms, nedaryki
te jokiu susirinkimu; užsidarykit 
sau ir garbykit Dieiva, o man su
dėsite po doliery.—

Tai buivo ivisas pamokslas ir 
pradėjo pinigus kolektaivotie.

Subatoje ylga ivalanda teko 
man -su juom kalbėtis ape atšili
mą Kražiuose ir ape sprendimą 
laikraszcziu tame dalyke. Kuni
gas Poliajanskis sako, kad tais 
kilpas ant Kražiccziu sutaisė 
slapta tenykszlis kunigas, o įve- 
la žmones patys sau kalti, kam 
jiem buivo prieszytis prieszai gu
bernatorių. Asz norėjau ginezy- 
tie priesz tai ir sakiau, kad 
mes skaitome vvisus lietuiviszkus 
laikraszcziusisz Amerikos ir Prū
su, o juk laikraszcziai kitaip ra- 
sze kaip Tamista sznekat. — 
Kn. Polianskis atsake, kad lietu- 
vviszki laikraszcziai nieko nežino 
ir nevverta juos skaitytie. — Ge- 
riausei, sako, imkite lenkiszkus 
skaitytie, kaipo tai “Dziennik 
Chicagoski”, tenai sako iviska 
dasižinosite, dasižinosite ir kas 
Kražiecziams buivo kaltu. Iszgy- 
re ivisaip lenkiszkus laikraszczius 
ir kožnam įvelyjo juos skaitytie, 
o no lietuiviszku draudė. Teipo
gi insznekejo musu klebonui, 
airisziui, kad mes wisi -esame 
lenkais ir 1.1.

Taigi matote, broliai *tnieli,

kaip mes galime noret.ie idant 
musu lietuiviszka tauta pasikeltu, 
jeigu ja musu wadowai žudo 
kaip inmanydami. Musu mieste
lyje yra lietuiviszku familiju 10 
ir ivienstipiu 80, o lenku tiktai 
4 familijos ir 3 wienstypiai,o kn. 
Polianskis, kuris atwažewo buk 
tai sustiprytie mus lietuivius 
divasiszkuose ir tautiszkuose da
lykuose, tai tuom labjau nusilpni
no mus lietuivius įversdamas in 
lenkus. Jeigu daug tokiu ivado- 
wu turėtume, kaip kn. Polianskis, 
tai jau szendien būtume netu
reja nei ivieno lietmviszko laik- 
raszczio, nei jokios lietuiviszkos 
knygeles, o teipgt ir paežiu lie- 
tuiviu, norint atrastie, galbūt reik
tu ividurdienos su živakiu jiesz- 
kotie.

Ant ateinanezio karto busime 
protingesni ir ant iszklausymo 
spaiviedies pasirupysime kn. lie-Į 
tuvvų o ne naujalenky, kuris sus- 
tiprytu musu lietuiviszka divasia, 
nes mumis saivos plunksnos yra 
mielesnes negu lenkiszkos, in ku
riais mus kn. Polianskis norėjo 
paredytie. Parasze Pijokas.

ISZ SCRANTON, PA.
Praszoin Guodotino Redyto

jaus “Lietuvos” patalpytie in lai
kraszty sziais žinutiąs:

Diena 18 Lapkriczio buivo lai- I 
kytas mitingas lietuiviszkos Drtes I 
“Sz. Jupzupo” saleje Raubo, 
ant VVyoming Avė. Susirinko 
^mariu 85, sudėjo savvo menesi ■ 
nia, iszinokejo ligoniams ir per
žiurėjo knygas Dr-tes. Apart 
$100 gulineziu pas kasieriu, da- 
randasi bankoje sudėtu $616.56. 
Jauna ta Dr-ste, uždėta da tik
tai 22 Lapkriczio, 1891 m., bet 
jau yra turtinga kasoje ir sąna
riuose saivo, o teipgi yra tivirta 
divasioje tiKejimiszku ir tautisz-1 
ku dalyku.

Kaip jau ivisicm žinoma, kad 
atskalūnai uždeda ivisur bedie- 
iviszkas draugystias ant uaikimo 
katalikystes, taigi ir pas mumis 
atsibastias nei isz szeu nei isz ten 
d-ras Szliupas ir uždėjo tokia 
pat atskalunu draugystia po 
ivardu “Živai Auszros”. Dau
gybe nesuprantaneziu žmonių pri- 
sirasze prie tos “Žwaigždes”(?) 
net ir nekurie sanariai isz Dr-tes 
“Sz. Juozupo” buivo pristoja in 
ta “Živaigždia”.

Ant szio susirinkimo Drau
gyste “Sz. Juozupo” apsivarste 
ta dalyku, ka padarytie su krei- 
ivaprocziais, kurie pristojo prie 
szliupines draugystes. VV’isi ivien- 
balsei nutarė, idant prisiraszeliai 
prie szliupines, atsižadėtu jos, o 
jeigu nenori atsižadetie bedie- 
iviszkos draugystes, tegul atsis- 
įveikina saivo broliu musu Drau
gystes ant ivisados. Wisi paklau
sė protingos parsargos ir pamė
tė szliupinia “Živaigždia”.

Dr-te “Sz. Juozupo” užkirto 
teipgi gerai ir biznieriams, kurie 
užlaikė pas 8awe tokius atskalū
nus už barkiperius, ir nusprendė, 
kad jeigu biznierius per menesy 
laiko neatstatys toky paleistu iv a 
no tarnystes, jokys geras lietu- 
įvys nepriivalo pas toky bizniery 
eit pirkt nieko, nei už centą.

Garbe Dr-tei “Sz Juozupo” už 
toky energiszka nusprendimą 
kuris atitolys gerus lietuivius no 
daugybes ivaidu ir nesutikimu. 
Už ka ivisi scrantoniecziai iszta- 
ria szirdingiausia aeziu. K. Z.

UŽSIMOKEKIT už “LIETUVA”

ISZ

LietuwiszkuKok)irijii 
Arka nso.

"Lietuva”, Ark., 25 Isipkri- 
czio.

Guodotinas Redaktoriau!
Nors nekokios pas mus naujie

nos, ivienok negaliu iszkestie szy 
ta neparaszias. Pas mus wiskas 
eina po senoivei, da esame vvisi 
siveiki ir gyni, ko ir ju
mis iszszirdies įvelyjame. Jau ir 
pas mus ruduo atsilankė, Pradžio
je tekancziio menesio ivisi darbai 
lauko tapo užbaigti, žalioji žole 
no szalnu pabalo, o saule pasikel- 
dama in pietus ivisiszkai ja nu- 
džioivino; dabar iszrodo ivisisz- 
kai ruduo. Žmones pagili saivo 
paproty, kaip kožna meta teip ir 
szymct, laukuose sausa žolia už
dega ir deginu, idant sulaukus 
paivasario galėtu augtie jauna ir 
czysta be stagaru žole.

Liepsna uždegtos sausos žoles 
preirose labai greitai platinasi ir 
nekarta kaip kam, kas neapsižiu 
ri, pridirba nemaž bledes. Kas 
ivasaros laike aplink saive žolia 
ne nuszienuuja, tai nekarta žole 
degdama dasiekia jo tivoras, arba 
kugely szieno ir sužibina. Nekar
ta inpuola in ugny ir kokia kar- 
ivute ir teipgi iszkepa. Sztai ir 
mano Susiedo, Martino Gusz- 
cziaus, kugely szieno ugnis paga
lve ir padare bledes ant $50. O 
ta ivisa nelaimia atnesza žmogaus 
neatsargumas, kad aplink siuvęs 
žolia ne apipjauna,

Ant rudens pradėjo pributie 
isz kitu krasztu ivisoki pauk- 
szcziai, kaipo in sziltesny krasztu 
Amerikos žiembivotie.

\Viskas butu gerai, tik gailin- 
giausei, kad musu guodotiuas kn. 
J. Bulceiviczius apsirgo ir negali 
pas mus ativažiuotie, kaipo buivo 
prisižadėjus,—bet jei Dieivas duos 
pasiveiks, tui turime ivilty, jegei 
pribus pas mus ant gyivenimo, o 
tada ir mumis bus drąsiau puiva- 
dytie saivo Kolionijomis Izetu 
iviszka Sostą pi lia.

su guodone
J. Butkus,Arkanso farmerys.

Exkursija

LIETUMSZKAS K0L10NIJAS. 
Arkanso.

Diena 4-ta ir 18 ta menesio 
Gruodžio bus dideles exkursijos 
in Lietuiviszkus Kolionijas Ar
kanso. Jeigu kas isz Chicagos no
rės ivažiuotie pamatytie tu kolio- 
niju,tegul įvažiuoja tuosduutarny- 
kus, o kasztuos tiktai puse prekes 
in ten ir atgal. Norėdami gautie 
exkursijos tikietus, atsiszaukite 
in redakcija “Lietuvos.”

IN SKAITYTOJ UIS.
Teiksis ant mus neužpyktie 

brangus Skaitytojai, jeigu ku 
tiems isz ju sulaikemiu “Lietuva" 
siuntia, nes perraszant adresus in 
nauja knyga, jokiu budu uegale- 
jome raszytie tu kuriu laikas pre- 
umneratos buivo jau seniai iszsi- 
baigias; priiversti buivome palik- 
jucs ienoje . knygoje. Norėdami 
ant toliau “Lietuva” skaitytie, 
meilingai teiksis už-imoketie sko
la ir i pt toliau užsiraszylie,o siusi
me vjela teip, kaip ir siuntime. 
Kožmhu,kuris užsimoka du dolie- 
riu isž ivirszaus ant ateinancziii 
metu,duodame naudinga knygeliu 
“Akytei Apreiszkimai Siviete” 
dowar , Red.
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I “Lietuvos” užpraszeme, idant su- 
| sirinktu administracijos visu lie- 
tuviszku kliubu ant pasikalbėji
mo reikaluos susivienyjimo, tai
gi susirinko tik isz keturiu var- 

|du po kelis, kaipo delegatui, 
i Isz litus 'Vardus 5, isz 9tos 4, 
Į iszl5tos2ir isz 16to-4.'Visi pripa- 
] žino, kad nteinanezios pavasario 
I “©lekcijos” yra tai didžiausios ir 
naudingiausios dėl kliubu mies 

| to Chicagos;o idant ta nauda da- 
siektie, didžiuma lmlsu pripaži- 
no; jogei neatbntinai yra reįka- 

i lingu susivienytie visiems kliu- 
bains in viena milžiniszka kuopa 
ir tada imtis už darbo. Buvo 

I paduotas klausimas, kokiu budu 
j butu galima ta vienybių padary
čio. — Apsvarsczius ta dalyku, 
I galutinai nutarė suszauktie ant I
i 9tos dienos Gruodžio visus lie- 
Ituviszkus kliubus per “postai 
1 kortias” in ta paezia L. Ažuko 
| salia, ne po daugiau ir ne po nia- 
' žiau, kaip po tris delegatus isz 
kiekvieno kliubo ir isz tu dele
gatu rinktie nauja administracija 
ant teip vadinamo “Palitikiszko 
Susivienyjimo Lietuviu Republi- 
konu 'Valsteje III.” Nutarė teip
gi, idant tie delegatai, kurie 
bus prisiūti ant minėto mitingo, 
turėtu ant ruszto patvirtinimu no 
savo kliubo su pasiraszymu pre
zidento ir visos vyriausybes kliu
bo, teipogi kiekvienas toksai de
legatas turės parodytie savo a- 
merikoniazkas popieras ant stalo, 
idant butu žinoma ar jis yra uke- 
su; be to delegatai nebus priim
ti ir neturės jokio balso.

Dėlto praneszame visoms 'Vai
dotus, kurios mislyjate savo de
legatus atsiustie ant virsz-mine- 
los dienos, tai padarykit sau 
priesz tai mitinga Ir iszrinkit ant 
delegatu geriausius žmonis, idant 
paskui neturėtumėte ant ko rugo- 
lie.- Ir pamykitia kad nedėliojo 
devinta dienu Gruodžio, 
1 adyna po pietų, salėjo L. A- 
žuko, bus minėtas susirinkimas 
delegatu.

Teipogi ant mitingo buvo pa 
duotas klausymas, ku darytie su 
tais dviems minėtais kandidatais 
in “relifo office”, juk butu lai
kas ape tai rupytis.

Reikalauja Konstitucijos 
no nulijo caro.

Kada caras Aleksandra III nu 
mirė ir jo sostą ūžimo naujas 
caras Mikalojus II. ruskiejie pa- 
donai, gyvonanliejie Amerikoje, 
susimislinosurengtie rezuliucija ir 
iszsiustie in nauja cara, praszvda- 
tni jo, ape daviniu konstitucijos 
po jo valdžiai gyvenautiems. 
Pirmutine mislis apo tai kilo Chi- 
cagoje terp lenku ir žydu. Kaipo 
Chicagoje yru in pusantro szimto 
tukstaneziu lenku,turoda mi savo 
tautiszka susivienyjima, turėda
mi savo organu laikraszty “Zgo- 
da”, jau menesis laiko kaip pra 
dėjo garsytie, kad “Len 
kinzkas Tautiszkas Susivienyji- 
mas" suszauks didy mitinga ant 
25-tos dienos Lapkriczio, pakels 
protestu prieszai barbariszkuma 
rusiszkos valdžios ir sutaisys mi
nėta rezoliucija.

Prisiartino minėta diena. Susi
rinko in paskirta wietQ Centrai 
Music Ilall daugiau kaip tukstnn 
tis rusiszku podonu, betilo lenku, 
liktai........ žydu. Buvo reporte
riui isz keliu angliszku laikrasz
cziu ir prisiklausė tai viuii de 
monstracijai. Buvo garsingi kal
bėtojai, bet wisi beveik žydai. 
Iszrodo amerikonams kaip caras 
Rusijos sunkina ir persekioja žy
dus, kaip užgina jiems žinogisz- 
kas tiesas prekystoje, urėduose, 
moksle ir religijoje. Kalbėjo pro
fesorius Hurovich, sudže She- 
p:ird, Bishop Fallows, Clarencep 
S. Darrov ir kiti ir-ant_ga4rrper 
skaitė sutaisyta anguszkoje kal

boje rezoliucija, kuria pervertė 
ant rusko nekokis Laon Zolotkov 
ir iszsiunte in cara. 'Viską ta da
rė varde lenku “Tautiszko Susi
vienyjimo”, o kada lenkai ape 
tai dasižiuojo, tai dabar ant žydu 
didei pyksta ir klausia, kas jiems 
pavelyju imtie varda ju susivie
nyjimo tokeine dalyke.

Kas ta padarys ka žydas? 
Lenkai ketino ir da szendiefT ke
tina, o žydai c'upu lapu jau ir pa
dare, o da ir neturėdami gero 
vardo, sugavo varda lenkiszko 
“Związko*'ir nuėjo jiems už gera. 
Ape tuja demonstracija angelski 
luikraszcziui gana placziai apra- 
sze ir visai nesako kad tai buvo 
žydu susirinkimas, staeziai sako, 
kad būvius tai susirinkimas rus- 
kiu ir lenku.

Prisižiūrėjus ant tokios rezoliu
cijos, nežine gal kartais kiek ir 
szelptie ji tuos žmonis, kurie ape 
tai rūpinasi.

‘‘Nawraca się”
Lenkiszkas kunigas Kolaszevs- 

kis, kuris būdamas Clevelande 
atsisktre no Bažnyczios katali- 
kiszkos ,ir tvėrė teip vadinama 
“ko8ci6l niezaležny”, — o kad 
tenai jam nesiseke, tai pribuvo 
in Chicaga ir czionai pradėjo 
tokiu pat parapija tverrie. Dabar 
jau nekurie lenkiszki laikraszeziai 
garsina, kad Kolaszevskis “na- 
vraca się”. Nei kaip negalima su
prastie kas tai per biznis tu len- 
kiszku kunigu; nesenei Kolesin- 
skis Detroite trubijo ant visos 
Amerikos, kad atbudavos Lenki
ja isznaujo per savo “niezaležny 
kožcičl”; Lenkija neatsibudavo- 
jo, o Kolesinskis vvela persiver
tė lyg barsukas po pusiaužiemiui 
ant kito szono. Dabar ta pati 
darosi ir su garsiuomju Kola- 
szevskiu. Reke ant visos gerkles, 
kad Kolaszevskis sutvers Ame
rikoje rojų dėl lenku ir iszvia- 
dias juos isz atklaniu patalpys 
jame, net ir lietuviszkasis Demb- 
skis pritarė tame ir szelpe agi
tacijoje. Tuorn syk visas užma
nymas baigiasi riksmu, o Kola- 
szevskis jau “nuwriica się....”

Jau bet ir pas paežius žydus 
tiek humbugo nerasi, kiek pas 
tuos lenkiszkus kunigus....

^Vietines žinios.
*

Užsiinokekit už “LIETUVA
— Raupai Chicagoje da ne isz- 

geso; vis kada nekada randasi 
atsitikimu.

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

— Chicagoje žiema artinasi, 
jau lauferiai kaip kur pradeda po 
namus naktimis atsilankytie jiesz
kodami maisto.

— Kas nori važiuotie i n Lie
tuva, szia nedelia guli gautie 
labai .p’giai szifkortia redysteje 
“Lietuvos”.

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

— Pereita sereda, arti ui. Jef
ferson, trukys geležinkelio per- 
vnževo ant smert viena lietuvy 
'Vincenta Juozaity, 29 metu se
numo, kurs gyveno po nr. 3415 
Ulmtm str.Czetverge tapo palai
dotus.

— Pereita czet vergu buvo 
apvaikszcziota amerikoniszka 
szvente “Tanksgiving Day”. Ta 
diena Chicagoje daugybe fabri
ku paleido darbinykus ant visos 
dienos no darbo, o kiti dirbo tik 
pusią dienos.

— Nedėliojo 2 diena Gruodžio 
1-ma adyna po pietų, bažnytinėje 
saloje Dr-te“Ssz.Kazimiero Kar.” 
turės savo prieszmetiny susirin
kimu,ant kurio turi pributie kiek
vienas sąnarys tos draugystes, 
ues bus rinkimas naujos vyriau
sybes ant ateinanezio 1895 meto. 
Teipogi ateidami ant mitingo tu
ri atsineszlie su savim mokesties 
knygeliu.Už nepribuvima taps 
patrauktas po kora pagal konsti 
tueija. K. Andkiušzis, prez.

J. OsTUAU.-KA8.sekr.

— Panedely 3 d. Gruodžio pri
puola mėnesinis susirinkimas Lie- 
tuviszko Republikoniszko kliubo 
7-tos vardus “Vitenio”. Dėlto 
brolei,pruszom susirinkti wisi ant 
7| ad. wakare. in seklyczia Nor- 
buto ant kampo Jefferson ir Hen
ry ulieziu ir aprinkite sau nauja 
rasztinyka.nes senasis atsisako no 
tolismesnes tarnystes.

Užpraszo Rasztinykas P.G.

— Nedelioje, 2 Gruodžio, 2 
adyna bažnytinėje sileje Dr te 
“S.Daukanto” laikys sawo mene- 

siny susirinkimą, ant kurio užpru- 
szo visus sąnarius pributie.

K. Pocius Sekr.

iszgerdavnu prie saviszkiuv turė
jau sau apszviesta atskiru kamba
rėly (liedrooma), kureme galėjau 
skaityt ir raszyt ik valei, ir ma
no gyvenimas pus amerikonus
buvo deszimts syk geresnis ir 'Vienok kurie trok.-ztata isz- 
iiaudingesnis, negu pus savisz- moktie ungelska kalba ir pripras 
kius. Nepoilgam suims “boar-1 tie prie svietiszko gyvenimo, tu- 
dingbosio” paprusze dęl manos rite liūtie ant “boardo” su angel- 
lengvesnio darbo ir asz galėjau skais žmonėmis.
dirbiie dailia be jokio nuvargini*/ 
neapleisdamas, o vakarais galė
jau mokytis ungelska kalba isz 
knygutes su pngelbu namiszkiu. 
Buvau no visu mylimas, o mer- 

I guites net isz kito namo ateida- 
I vo ir saldino mano grinoriszka 
szirdy. Kaip atėjo žiema irau- 
gelski darbi nykai pradėjo rinktis 

| isz visu pusiu darbo jieszkodami, 
I tai net treczies dalies neliko lietu- 
j viu tume darbe, o tepogi ir unga 
Į rus visus atsztapavo, o asz kur 
pirmiau uždirbdavau lygei su ki
tais po $1.25, ant žiemos gavau 
darbu da geresny ir uždirbau po 
$1.65 ant dienos, tada jau ir už 
“boarda” mokėjau po $4.oo ant 
nedėlios, l’er tuos 9 menesius, 
brangei mokėdamas už “boarda”, 
asz uždirbuu daugiau kaip $100.oo 
turėjau geriausias drapanas, nie
ko netrukdavo ir draugaudavau 
su geriauseis žmonėmis, o kada 
prisieidavo iszsigerlie, tai iszsi- 
gerdavau gardžei ir su miern, per 
ka atliko man dauk sveikatos ir 
nercikejo bėgiot ie su blakėmis, 
kad dauginus “byru” gautie ir ap- 
sirijimo nepapildžiau. Kiti lietu
viai iszkriko biedniokais kaip ir 
buvia ir beveik visi iszvnžinejo 
po Amerika. Ir asz iszvaževau. 
Pradėjau gyventie su saviszkiais. 
Nors man baisu buvo žiuretie in 
lietuviu gyvenimą, bet kas-žm 
kas mane laike prie ju ir tol asz 
negalėjau darbo gautie, kol ne
praleidau visus savo pinigus. 
Aut galo jau no szirdies darbo 
jieszkojau, bet negalėjau tokio 
gero gautie. Norėjau vėl eitie pas 
anglikus ant “boardo”, bet tiek 
daug turėjau kas dien iszdavimu, 
kad isz mano menkos algos ne 

I užlikdavo užmoketie už ungelska
“boarda”. Ant gulo netekau ge
resniu drapanų ir gedejnusi lystie 
in geresnius namus. Ir teip likau 
savo amžių terp saviszkiu ir lig 

|sziol daugiau nemaeziau geros 
dienos — kad gaudavau lengva 
darba, negalėjau nieko užsidirb
ti, o jeigu buvo galima kiek už- 
dirbtie, tai darbus buvo per sun
kus ir ne galėjau tesetie. Ant ga
lo su-ipratau, kur yra priežastis 
vargo ir stengiausi isz naujo ap- 
sigyventie su angliknis. Sutai
siau $4.oo dėl užmokėjimo už 
“boarda” pirma nedelia, nuėjau 
vėl prie biednos durbinykiszkos 
familijos, pasisakiau nesenei at- 
važevias isz sen^^njaus ir ap
sistojau pas juos ant “boardo". 
Padirbins a»z mėnesy, ingijju 
daugiau pažystamu terp angliku, 
su pagelba kuriu greit iosigawau 
in geresny darba ir mano gyveni
mas matomai pagerėjo, bet ne aut 
ilgo — užėjo demokratu sunkus 
laikai, darbai sustojo ir liko visi 
be gyvenimo.

Dabar kelis sykius buvau pa
kliuvęs ant firmų dirbtie. Ant 
fiirmu nors ilgiau reikėjo dirbtie, 
kaip kur kitur, bet daugiau turė
jau laiko mokytis, negu 
viszkiu, turėdamas visa 
liuosa. — 'Vienu žodžiu 
prie angliku kiekviena 
guli būt sunaudota ant 
prie saviszkiu vienos minutos 
negalima apverstie ant gero. — 
Ž'iiomas dalykus, jog nevisi jiesz- 
ko to gero, bet ir tie, kurie nori 
darytie gerui, ne gali.... per 
tuos isztvirkelius — kortu 
kus ir “ptiincziu” gėrikus.

Szitokis perkratinejinias gyve
nimo lietuviu, gal nepatiktio ap
sivedusiam* lietuviams, kurie 
laiko “boarda”. Bet jie gali duo- 
tie sau rodą uždedami geras “bo 
ardingvietias” ir vaktuodami 
tvarka, idant kiekvienas galėtu 
gautie sau reikalaujama v igada, 
o lubjausei loszimas kortu ir geri-
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Skaitydamas pereitame nume
ryje “Lietuvos” upe gyvenimą 
lietuwiu Amerike,palemijau jog 
parengtųjų* straipsnio turėjo dide- 
lin teiąybia kas link gyvenimo 
lietuviu Amerike ir kiekviena 
žody ano straipsnio asz prijuižystu 
ui teisinga, o pagili savo patyri
mu, da noriu paaiszkytie, kad lie
tuviai gyvenanti terp svetimtuu- 
cziu, (lik ne terpu lenku ir slo
vaku, bet Inbjausei terpu angel 
skili kalbancziu durbinyku), guli 
lengvinu dnsignutie in geresny 
darbu ir užsidirbtie dipesnis alga, 
neprikiszant jau angelskos kal
bos. Bet yru priežastys kurios už 
stoja kelia lietuviams gyventie 
terp angliku, o tai szitos: užsi- 
vedimas ir pripratimas niurktie 
po urvus su savaiseis, ir 2, ne
drąsą, apsileidimas, ir stoka ener 
gijos dėl iszpildymo kas buvo 
gero patemyta. Girdėjau ne vie
na kalbant: “kas mokaangelskni, 
tas guli būtie ir prie angliku ant. 
“bourdo", o nemokėdamas kal
bos, kaip nsz ten busiu”. Kalba 
nedaro jokios periszkados gyve
nimui su anglikais. Tik isz pra
džios ne reik eitie ant “boardo” 
in didelius “boardinghauzins”, 
kol nepnprasi prie stalo ir pnpro- 
cziu, pasielgimo. Isz pradžių ge- 
riuusei prisiplaktie prie neligo
tos darbinykiszkos familijos ir bi
te tik tu užsimokėsi už “boarda,” 
tave mylės da labjau kaip ta, ku
ris moka ungelska kalba; niekada 
nieks isz tavęs nepasijuoks ir 
kiek gulėdami mokys angelskos 
kalbos.

Szicze privestu wiena paveik
slą isz savųjų, kur asz pats dtity- 
riuu Imdamas Amerike. Asz bu
vau iszbuves Amerike tik tris 
menesius ir visu laika buvau prie 
savis'.kiu ant “boardo”. Buvo 
tai mužas miestelis, kureme buvo 
kelios familijos ungaru ir dvi lie
tuviszkos. Mano lietuwys pra
dėjo mano skrinustie, kaipo gri- 
noriu. Man tas nepamėgo ir vie
na subatvary pamėginau jeszko- 
tio sau “boardo” pas amerikonus. 
Užėjau pus viena biedna ž nogely 
“Yiinkoo", kuris mane suprato, 
kad nsz jieszkaii “bourdo” ir su 
uk vnta mane priėmė. Asz iszbu- 
vau pus j y 9 menesius, mokėda
mas isz pradžių tik imi $3,50 ant 
nedėlios.

Kol asz buvau su anviszkeis 
ant “bourdo”, visi angelski dai- 
binykai laiko mane lyginai su ki 
tais ant juoko ir asz keneziau pa
niekinimu, o kaip parėjau |ris tu 
amonkona ant “boardo", tai visi 
mano neprieteliai pastojo grriau- 
seis mano prioteliais ir bro'ims.

Man kasztavo $l.oo brangiau 
per nedalia, bet tas man at kda- 
vo no alaus, kury kas vt taras

Brolei lietuviai mėgsta gyven- 
tio su saviszkiais didėlėse kuopo
se po urvus, kur jie nieko neina 
to, nieko negirdi, nieko nežino ir 
ir nepriguli prie jokiu susidrau
gavimu, o per tai visi isz ju juo
kėsi, ir kur kas atsitiko, matomai 
likos apgautas lietuvys.
Ar ne geriau butu, kad gyventų 
terp svetimtaueziu, taptų gudres
niais ir dauginu prigulėtu prie 
visokiu draugyseziu — tokiu bu
du greieziau susitvertu
o tada jiu nieks mus už uosiu ne
vadžiotu ir tiek vargo 
mem. O teipgi, turėdami savo 
kliubus, nereikėtų mumis eitie in- 
sikibus in žydu skvernus ir klau
syti© tokiu, kurie kalba arba ra- 
szo už pinigus.

Brolei! nebūkite bobomis per 
senusioms, imkitės už sveiko vy- 
riszko proto, meskite tais niekin
gas zabovas - loszimu ir “pain* 
cziu”gėrimu, lyskite laukan ir ur
vu ir tamsybes, szvieskite savo 
protus, tai yra tuos talentus,
riuos jums Dievas davė ne dėl 
užkasimo ir kavejimo, bet 
naudojimo ir padauginimo arba 
apszvietimo, kad galėtumėt su- 
prastie kas esate ir kad svetini- 
taueziai nesijuoktu isz mus, bet 
imtu gorus paveikslus ir guodotu 
mus.
KB?
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Petkas G.

Žinios visokios.
Bosija pakele akezyžia ant

prie sa- 
vuksra 
sakant, 
miliutą 
labo, o

loszi

invežimo amerikoniszkos bovel- 
nos.

* Dalyje Lenkijos vadinamoj 
Szlp-zku vėla pasirodė kolera.

* Lenkai džiaugiasi dasigirdia 
kad naujasis caras pavelyjas vi
sur ant Lenkijos atliktie prisiega 
lenkiszkame liežuvyje.

* Drebėjimas žemes davėsi 
jaustie apigurdoje Venezueli, Pie
tinėje Amerikoje; miestelis Cro- 
che tapo visiszkai sugriautu.

* VVarszave szioms dienoms a- 
resztavojo kėlės deszimts asabu, 
terp kuriu randasi keletas ir kuni
gu.

* Szia nedelia taps atidaryta 
telefoniszka komunikacija, tarpu 
Berlyno ir Wiedniaus.

* Miestas Eiseleben, Prūsuose, 
kur yra gimtine Luter-Martyno, 
kasdien griuwa ir griūva. Dau
gybe namu jau visai sugriuvo ir 
joki inžinieriai pagelbėt neinsten- 
gia.

* Invežimas galvijuisz Ame
rikos in Anglija trumpam laike 
taps užgintas. Matyt kad Anglija 
geriau moka valdytio sawo kra- 
jumi negu Amerikos demokratai 
statydami nauja tarifa.

* Karaliene Anglijos KViktori- 
ja apskyre cara Rusijos onoriszku 
pulkaunyku 2 rojo pulko drau- 
gunu Szkocijos.

* Japonai bile diena ketina už- 
pultie pamareje vėl wiena drut- 
vieta Kytru vadinama VVei Hei 
VVei.

* Prekyste terp Kanados ir 
Francijoe tapo suderėta ir užtvir 
tyta.

* Karaliene Anglijos 'Viktori
ja užprasze cara Rusijos su jauna 
ja caricnia ant atsilankymo in 
Anglija laike žiemos.

* Naszle cariene isz važi uos da
bar in Atars Tuman, ant Kauka
zo, dažiuretie savo serganty sunu.

* Manifestas karunavojimo 
najo caro Rusijos sumažina teip 
gi procentą no pinigu, kurie sko- 
lyje isz randavu banku; pirmiau 
mokedi vo 4j, o dabar mokės 
tiktai ajpr.

t

Mass-Mitingas.
'Visi lietuviai 7tos AVardos, 

kurie prigulite prie abieju kliu
bu ir kurie norite priguletie, pri
bukite ant szio Mass—mitingo iu 
Levandr.uskio salia, ant kertes 
Jefferson ir 18tos ui. po nr. 117, 
petnyczioje 7 d. Gruodžio, pu
siau asztunta adyna vakare, o 
iszgirsite daug svarbiu dalyku 
apeinaneziu kožns lietuvy. Bus 
iszreikszton apgąwystes abieju 
pusiu, kurios iksziolei mus dalino 
ant dvieju daliu. Susieja visi 
galenite apsirinktie sau nauja vy- 
riuusybia tokia, kokia patys no
rėsite ir musu vardoje turi bū
tie wienas geras lietuviszkas 
kliubaB ir tvarka terp jo sąna
riu. Užpraszo

Mylėtojai Lietuvystes ir 
Teisybes.

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
J. Žylis Sag Hurbor 3.00
S.J. Mirkovskis ForestC. 1.50 
J. Ztmeckis Indiana ... .1.00 
J, Budaviczius Chicago. ..1.00 
J. Radaviczius „....1.00
N. Lukoszcviezius ,,.... 1.00 
B. Lunas Philadelphia..2.00 
A. Kaulinskas „....2.00
M. 'Vąšeli U'aukegan. ..100
'V. Ažikas Chicago.... 1.57
G. Kaspar Athens... .1.00
J. Lukaszeviczius Pittaton 1.0J 
Fr. Naujokaitis Pittsburgh 1.00 
S. Grajauskas Nev York. 1.00 
G. Barzdaitis Nev Canaun 1.00 
S. J. Jeszinskas Bluefield 1.00 
J. Kaminskas Morengo 50c

M. Kupczlnskan laz 8h*nan<loab Agentą* musu 
tilkr&izczlo »ukolektawo)o ir prisiuntė prenu
merata no sekanczlu skatytoju:

PAJIE8ZK0JIMAI.
Pajieszkau siwo draugo Juozo 

Kisieliaus,pačinanezio isz Suvol- 
ku red. Wilkaviszkio pavieto, 
Pacžeru gmino,kaimo Ožinigaro. 
Jau6metui kai p Amerikoje, pirmiau 
gyveno Mechanicsville, o dabar 
nežinau kur jis yra. Jeigu kas 
npejy žino, tegul danesza, arba 
jis pats tegul atsiszaukia ant a- 
dreso szito:

'Vm. Geležunas
Box 17, Union City, Conn.

PnjieszKau sovo brolio Felikso 
Zubricko, paeinanezio isz Suvol- 
ku red., Seinų pav., Szventaže- 
rio gm., kaimo Mikycziu; jau 8 
metai kaip Amerike, pirmiau bu
vo BaltujyMreje, o dabar nežimVj 
ku|>gywena. Kas a,>e jy žinotu 
•praszau danesztie ant szio adresę:

Miss.Murie Zubrickiute 
39 Myrtle st.,New Britain, Conn,

P. Kurvojas.............................1.00
W. Kupris................................1.00
P. Kazakeviczius....................1.00
Andr. Maczis...........................2.00
A. Maliszauckas......................1.00
P. Pii8zkewiczius.................... 1.00
'V. Mileskis............................. 1.00
M. Barkauskas........................ 1.00

• Mexike in sziaurius no mies
to Sierra Majada du amerikonai 
atidengė iszpaniszka kasykla 
aukso. Pagal j u patyrimu yra me
nama, jogei tenai esant neapsa
kyta daugybe aukso.

t Gauname žinia isz Spring 
Vallcy. kad g. kn. J. Bulcevi- 
czius jau apleido ligonbuty St. 
Mary’s LaSalle, III. ir 26 diena 
szio menesio iszvaževo (nera- 
szo kur) ant pagerinimo sawo 
sveikatos.

t Girios dega net trijose wal- 
stese Amerikos: Tennesee, 'Ver- 
.monte ir Montanoje. Bledes daei- 
ua szimtus tukstf neziu dolieriu.

50c.su


LIETUVA.

KAIP GALIMA PACZIAM 
isz savęs tapt ap- 

szviestu?
(Tasa)

Darbumas ir isztvveriiuas.
Skundžiamės dažnai kad laime 

yra akla; sakome kad giliukas 
tarnauja žmonėms, kurie nieku 
ant jo neužsipelnyjo, o tikrai 
vertus žmonis užmirszta; vienok 
laime ne teip akla, kaip rodosi. 
Reikia tifc prisižiuret gyvenimu, 
idant pamatyt, kad laime yra 
paprastai isz szalies darhsztaus 
žmogaus. Ne laime darė žmonis 
dideliais, bet žmogaus darbsztu- 
mas, isztverimas ir uolumas. Pa 
guliau genij ii neniekino tais pri
vatumais. Negana to, didžiausi 
žmones mažiausiai tikėjo in ga
lybių genijaus. ,1. Fostoris lai
ke genijų.už galybių kurenczia 
savyje ugny, o Buffon’as pasakė: 
“Genijus — tai yra kantrumas”.

Nevton'us be abejones turėjo 
didžiausiai iszmiklintu protą, o 
vienok užklaustas, kokiu budu 
padare teip svarbius atidengimus, 
kukliai atsake, “per neperstoja
ma mąstymą ape juos”. Kep
leris kitas didelis mokslinykas, 
kalbėdamas ape savo tyrinėjimus 
ir mokslus tare:“Uolus mastymas 
ape daiktus, kuriais buvau užim
tas, buvo priežastimi da toles
nio mastymo; kol ant galo su 
visa energija savo proto neuž- 
simastydavau ant to dalyko”.

Dideli vaisiai, pasiekti darbu
mo ir isztverimo, privedė daug 
žmonių prie abejojimo, ar isztie- 
su dovana genijaus yra teip ne
paprastu daiktu. Voltaire’is mate 
tik menka skyrių terp genijaus ir 
paprasto žmogaus. Beccaria mane, 
kad visi žmones gali būt poetais 
ir dideliais kalbėtojais, o Rey- 
nolds, kad gali būt tepliotojais ir 
skulptoriais. Loeke’as Helvetius 
ir kiti tikėjo, kad visi žmones be 
iszemimo gali būt genijais.

Chemikas Daitonas nenorėjo 
pripažint savin už genijų, bet 
viską, ka atliko, paskaitė tik 
savo darbumui. Jeigu prisižiū
rėsime apraszymams gyvenimo 
iszradeju, mąstytoju, filozofu ir 
kitu dideliu vyru, patemysime, 
kad ta, ka padare, jie padare tik 
per savo darbumą ir uolumą. Jie 
buvo žmones.kurie apvertė viską 
in auksa — net paty laika. Disra- 
eli’s vyresnis, pasakė, kad idant 
pasiekt ka norint, reikia tik 
mokintis ir būt uolum. Vyrai, 
kurie pajudino pasaulis, ne vi
si buvo tikrais genijais, bet 
dąugiausiais žmonėmis su vidu
tiniais gabumais, turėjo virszaus 
tiktai nenuilstanty kantrumą. 
Kantrumas ir isztwerimas yra 
žmonių gyvenime reikalingiau
siais dalykais. Italijoniszkas prie
žodis sako: Kas eina pamaži, tas 
eina ilgai ir toli. — Robertas Fe 
el’is, garsus Anglijos senatorius, 
tik per kantrumu pasigamino di 
delia atminty. Kad da teišbuvo 
vaiku, jo tėvas kasnedel lie|>da- 
vo jam atkartot pamoksta gir
dėta bužnyczioje. lszpradžiu at
kartojimas ėjo sunkiai, bet juom 
tolyn, juom lengvyn; ir aut gulo 
priėjo prie to, kad parliamente 
galėdavo atkartot visa kalba 
lyg vienam žodžiui savo prie 
sziniko. Rodosi, lengva griežt 
ant griežines, o vienok kiek 
darbo reikia ant to padėt. Giar- 
dini užklaustas, kiek laiko užim
tu iszsimokinimas ant grie
žines, atsake: “Dvylika valandų 
kasdien per 20 metu”.

Dideli vaisiai nebuvo pasiek
ti vienu kartu. Tolžengyste 
eina isz lėto; ir mes turime užsi- 
ganedytie mažais vaisiais,kuriuos 
žingsnis už žingsnio pasigamina
me. De Maistre pasako, kad 
“žinot, kaip laukt, yra dideliu slė
pimu pasisekimo”, o rytiecziu 
priežodis sako: “Laikas ir kant
rumas permaino lapa s'zilkinio 
medžio in szilka”.

Idant ka pasiegt, reikia pirinu- 
cziausiai tvirtai geist to daikto 
ir turėt wilty jo pasiekimo. Nie

kas negali užvaduot 
nustojima vilties. Kas 
vilties arba neužsitiki savo spė
koms —tas galima stacziai sakyt, 
yra prapuolus “Kaip asz galiu 
dirbt — kaip asz galiu būt lai

mingu”, tarė didelis bet nelaimin
gas gal voczius, “jeigu asz visisz- 
kai nustojau vilties”.

Filozofas d-ras Young’as saky
davo: “Kiekvienas žmogus ga- 
Ii padaryt ta, ka ir kiti padare” 
o žinoma yra, jogei viską, ka 
pats apsiijndawo padaryt, isz 
tiesu atlikdavo.— Gerai žinomas 
yra pasakoijinas ape Timour’a, 
kurs mokinosi isztverimo nelai
mėse no oro. Interesingas yra 
teip pat Įiraneszimas Amerikisz- 
ko ornitologisto *), Ąudubon’o. 
“Prietikis”, sako jis, “kurs pati
ko du sziintu mano originaliszku 
paisziniu, beveik buvo sustab- 
dias mano pajieszkojimus ornito
logijoje. Asz apsakysiu jy, viena
tiniai, idant parodyt, kaip entu- 
zijazmas (užsidegimas) — nes ne 
kokiu kitu vardu asz negaliu 
pavadint savo isztvverima —ga
li priduot žmogui tiek galies, kad 
jis gebi paskui nuveiki didžiau
sias kliūtis. Asz apleidau sodžių 
Henderson, Kentuckyje, kur 
gyvenau keletą metu, ir nuvy
kau in Philadelphia su reikalais. 
Pasižiurėjau ant savo paisziniu 
priesz iszvažiavima, sudėjau juos 
atsargiai in mediniu skrynia, ir 
atidaviau ja prieglobai vieno 
gimineezio, prisakydamas jam 
dabot ja, idant jokios bledes jai 
neatsitiktu. Nebuvau namie per 
keletą menesiu. Sugryžias ir pa
sidžiaugiąs da keletą dienu sa
vais namais, atsiminiau ape skry
nia, kurioje gulėjo mano iždas. 
Isztraukiau skrynia ir atidariau; 
bet, skaitytojau, stok in mano 
vieta — pora norvegiszku žiur
kių užvaldė visa skrynia ir pri
veisė jauna szeimyna terp sukir
stu szmoteliu popieros, kuri tik 
menesy atgal, perstatė ape tūk
stanty gyventoju oro! Deginanty 
kaitra, kuri toje pat valandoje 
perejo per mano smagenis, buvo 
per smarki idant nepergazdyl 
visos mano nerviszkos
sistemos. Asz miegojau per kele
tu naktų, o dienos praslinkdavo 
lyg dienos užsimirszimo — ko- 
laik gyvoliszkos galybes netapo 
pažadintos vėl prie darbo ma
no stipraus sudarymo, ir-asz pa
ėmiau szu’ dyklia, savo notesa ir 
paisziukus, ir iszejau in miszka 
teip linksmas, lyg niekas nebu
vo atsilikias. Asz džiaugiaus isz 
to, kad galėsiu dabar padaryt ge
resnius paiszinius, kaip pirmiau; 
ir treji metai-nepraėjo, o mano 
portfelio buvo isznaujo piluas”. 
— Žinomas yra teippat sunai
kinimas Isaac Newton’o popie
rių, kury sunaikino jo szuniukas, 
iszversdaraas deganezia žvakia 
ant stalo, kur gulėjo poperos — 
daugelio metu darbas ir masty
mas tapo tokiu budu paversta 
in nieką. Panaszus dalykas atsi
tiko su pirmu tomu Carlyle’o 
“Prancuziszkos Rewoliucijos". 
Jis buvo paskolinias jy savo 
draugo peržiurejimui. Per neran
gumu rankrasztis tapo paliktas 
ant grindų ir užmirsztas. Sa
vaites praslinko ir Carlyle’is pa
norėjo atsiimt savo veikalu. Bet 
vietoje jo gavo atsakyma, kad 
tarnaito radusi rankraszty, ant 
grindų ir tardama, tai yra nereika
linga krūva poperu, sunaudojo 
jy pakurimui ugnies in pecziu. 
Jausmui Carlyle’o, gavusio toky 
atsakyma, gali būt lengvai su
prasti. Nepasiliko jam niekas 
kitas, kaip raszyt isz naujo visa 
knyga. Jis atliko tai. Stebėtinas 
isztverimas ir kantrumas!

Gyvenimai prakilniu iszradeju 
parodo aiszkiai didely isztveri- 
ma. Jurgis Stepfenson’as kalbė
damas su jaunais žmonėmis, pa
prastai duodavo tokiu trumpa pa
tarmių: “Daryk, ka asz dariau 
—iszturek”. Jis dirbo ant patobu-

♦) Ornitologija—mokslas ape puakszoziuH Or
ui tolygia tas. žmogus, kurs tyrinėja ta moks
lą

žmogui j lininio savo 
nebeturi | penkiolika

lokomaty vos ape 
metu; o VVatt’usbu

vo užimtas per trisdeszimty me
tu savo sutirsztinanczia maszi- 
na, kol ant galo ja patobulino. 
Vienu žodžiu, kur tik randama 
darbus didelius ir atsižyminezius 
savo naudingumu, ten turi pri
simint mums žmones su dideliu 
darbsztumu, kantrumu ir isztve- 
rimu.

(Toliau bus daugiau)

Sunaudotinos drau
gystes Anglijoje.

Anglija tai yra szalis yvairiau- 
siu draugyszcziu, ypacz turineziu 
sieky pagerintie darbinyku būvy 
per savy tarpi ny suszelpiifia. An- 
gliszkos draugystes neturi savo 
szaltinio tiesdavy stoję, neisz- 
plauke isz teorijos, nebuvo už
mestos isz virszaus, bet pats gy
venimas davė joms pradžia. Isz- 
plauke isz gyvenimo reikalu ir 
dėlto atsižymi praktiszkumu ir 
nežiūrint ant daromo kliueziu, 
guviai ir inilžiniszkai iszaugo.

Iki pabaigai praeito szimtme- 
czio darbinyku draugystes neuž- 
siiminejo palitika, turėdamos tik 
viena sieky pagerint savo būvy; 
bet pasirodė, kad toks pasielgimas 
neatnesze nekokios naudos. Tada 
draugystes pradėjo plati utie už
manymą pertaisyt parliamenti. 
Tas dalykas privertė perliamenta 
užsiimt darbinyku reikalais, 1824 
m. tapo iszdildytas užginimas 
darbinyku kolegijų. Vallace’as 
tuomet apskelbė, kad visokie su
sidraugavimai darbi nikų yra ne- 
legaliszki, apart tu, kuriu siekiu 
yra nustelbimas užmokesezio, e- 
sanezio teisingu atliginimu už 
darba. Buvo tai pirmas žingsnis, 
nes tik 1875 m. isznaikinti tapo 
po 500 metiniogyvavimo “Lavs 
of Master atid Servant”.

Dabar tik, iszkovojusi legnlisz- 
ku keliu naujas tiesas, darbiuy- 
ku luomą Anglijoje ingijo pilna 
liuosybia draugautos, idant neszt 
viens kitam paszelpa ir bendro
mis spėkomis darbuotis ant dir
vos pagerinimo savo būvio. 
Naujos tiesos nepasiliko negyva 
raidia, pasinaudojo isz ju darbi- 
nikni — ir sztai matome skubu ir 
milžinisžka ūgy “Trade—uniju” 
ir teip vadinamu sunaudotinu 
draugyseziu.

Su sziomis pastaromis norime 
supažintie skaitytojus.

Sunaudotinos draugystes An
glijoje kilo gal vienatinai tik 
dekavojant pasidarbavimui Ro
berto Oveno ir paskesnei draug- 
dirbystei apasztalu kooperacijoj, 
pastoriaus Maurice’o, Vansittart 
—Neale’o ir J. J. Ilolycake’o.

Robertas Oven’as, sūnūs ri- 
moriaus, gimė 14 Gegužio 1771 
m. Nevtone, Valijoje. Mažiuku 
tebebūdamas parode nepaprastus 
gabumus, kuri asztriai užintere- 
si vo miestelio aristokraci ja: 
pastorių, gydytoja ir notiriju. 
Vienok netuite nedave jam eit 
in mokslą, ir jaunas Oven’as jau 
deszimtuose metuose inejo in ge
lumbių prekystia Hamford’e. Per- 
leidias daug užsiėmimu per sa
vo rankas, pabaigoje praeito 
szimtmeczio Oven’as dasigavo 
už prižiūrėtoja in dideliu dirbtu
vių hovelnos New Lanark’e, 
Skotlandijoje, kur ir apsivedė 
su dukteria savo patrono. Lai
ke 30 metinio užžiurejimo dirb 
tuves' Oven’as inwede daug at
mainų ant naudos savo darbiny
ku ir sulaukė dideliu vaisiu. Nev 
Lanark’ns tapo siekiu keliones 
daugybes prakilnu vyru isz An 
glijoB ir kontinento — ir buvo 
priežastimi užsimezgimo “Filan- 
tropiszko britiszko ir užrubežinio 
susidraugavimo”, praplatinimui 
idėjų Roberto Oven’o, iii kury 
instojo daug ainbasodiiriu, sąna
riu parliamente ir t. t. VValan- 
doje at’darimo pirmo visutinio 
susirinkimo 182? m.. Susidrau
gavimas tarėjo »u IĮ mil. franku

pinigais, bet ant to paties susirin
kimo entuzijaznfts (užsidegimus) 
susilpnėjo dėl laivatnaningu isz- 
sitarimu Oven’o. Netrukus su 
sidraugavimas isziro.

Tas insikirejo Oven’ui ir 1825 
m. pamėtė jis Nev Lanark’a ir 
inkure Amerikoje Nev llarmo 
ny kolionija ant 12,000 hektaru, 
nupirktu no Trapistu. Tolesny 
savo gyvenimą Oven’as pa- 
szvente vienut platinimui s-avo i 
dejų iszleisdinedamas knygelius ir 
insteigdumas savytarpinias pa- 
sznlpos draugystias.Mire 1858 m. 
turėdamas 87 m.; palaidotas
gimtiniumo savo miesto

Robertas Oven’asypatingai te- 
myjo ant nioraliszkos puses dir 
banezios luomos, ant iszaukleni- 
Tno pobūdžio (eh traktieriaus), 
esanezio užtikrinimu tolesnio bu
vimo. Jis laikėsi nuomones, kad 
pabudis iszsidirba po intekme 
sanlygu, kuriose žmogus gyve 
na;kuom jos bus geresnes,tpom ir 
pabudis bus geresnis

Sunaudotinos draugystes, pa
gal Oven’a, turėjo ta vertis, 
kad pratino - pavienius ypatus 
prie beinteresinio triūso ant nau
dos visuomenes, platino apszvie— 
tomą, per apvertima ant to sie
kio nuopelnu isz prekystes. Vi
suomene vienok nebuvo da pri
taisyta, ir idėjos Oven’o užspiu- 
dejo tik pabaigoje jo gyveninio.

Pirmos sunaudotinos draugys
tes nenusiseko dėlto kad neduo
davo betarpiuos medegiszkos 
naudos susidraugavusiems. Tik 
1843 m., alkani audėjai isz Roch- 
dale’o iszriszo problemati (klau
symu) sunaudotinu draugyszcziu, 
apgarsindami principu (pamatu} 
padalinimo nuopelną atsakomai 
skaitlui pirkiniu kiekvieno sąna
rio ir iszdalindami tik daly tu pa
ežiu nuopelnu ant bendru siekiu: 
apszvietimo, inkurimo knygino, 
parengimo praneszimu, žaisliu, 
pasilinksminimu ir t. t. Ta siste
ma vadinasi “Rochdaleplan”, i- 
dant atskirt nuo antros sistemos 
Civil-Service—plan, iszsiszako-
jusios tarpe turineziu užsiimima 
armijoje ir flotoje, ir užpamatuo- 
to ant padalinimo nuopelnu at 
sakomai dilinykystei insteigtina- 
ine kapitole.

Pirma sunaudotinu draugyste 
ant virsz minėtu pamatu užmez
gė 1813 m. 28 audėjai flanelos 
Roch lale, keueziantieji vargu 
dėl stokos darbo. Surinkta smul
kiais sudėjimais 28 svarus ster
lingu, sokuneziuose metuose ati
darė mažutia krautuvia. Už me
tu 74 susidraugavusiejie turėjo 
j iu 180 svaru insteigtino kapi- 
tolo, atlikia apvertima ant 710 
svaru ir užpelnyja 22 svaru ster- 
linu. “Rochdale equitable pio- 
neers society limited” turi da
bar savus namus ant trijų gyve
nimu, skaitė 1891 m. 11,647 są
nariu su 372,000 sv. insteigti
no kapitolo, ir gavo tuose me
tuose 52,200 sv. pelno.

Per rūpesty anglikoniszko pas
toriaus Maurice’o kilo 1841 m. 
“Susidraugavimas prieglobos rei
kalu darbinyku” ir bisky paskiau 
“Tautiszk3 kooperatyviszka uni
ja” ant sekaneziu pamatu:

1) visa žmonių draugija yra 
veikalu vieno kūno, sudėto isz 
yvairiu organu, o ne surinkimu 
atomu be susiriszimo; 2) tikri 
darbinykai turi tarpsavyje szel- 
ptis, o ne eit lenktiuen; 3) prin
cipas teisybes, o ne individualiz
mo, turi būt pamatu mainymo 
tiesos.

Iki 1852 m. sunaudotinos drau
gystes Anglijoje susidėdavo be
veik vienatinai isz neturtingu 
darbinyku, nes neturėjo da le- 
galiszko pamato. Tik Maurice’as, 

. tupias vadovu jaunu ir apszvies- 
tu veikėju, daugiausiai advoka
tu, šukele agitacija, kuri pri 
verte parliamėnta pripažint tais 
draugystias už legaliszkas. Ant 
suvaževimo Manczester’o apskel
bė, jogei harmonija žmogaus 
prigimimo, Evangelijos ir ko
operacijos pagaminu persiliudyji-

GIIOMATOS
lietuviszkos irlenkiszkosužsilaikė 

ant paczto.
722 Aleksundrovicz Paulina
723 Algminovicz Jakob
725 Bambas Frank

I 745 Balis Frank
773 Diszulski VV’ladislav
810 Gudoitis Peter
836 Janus Feliks
841 Jeziorski Peter
843 Kaczinski Peter
8^57 Kolozinski Julius
888 Meisztinik-Anton.
894 Milcvski M.
897 Marazevski Jau
907 Neviedomski Macei
908 Norvil IVIadislava
910 Novak Jozef
912 Novak Francziszek
913 Novak Jakob
915 Oldovski Stanislav
920 Podolski Mr
924 Polanski Frank
933 Remiszevski Floryan
942 Rutkovski August
943 Rutkovski Jozef
977 Suchorževski Antoni
984 Szimanski Franciszek
988 Tamaszevski Miehal
10ii Witkovski Emanuoel

ma, jogei žmones turi būt val
domi moruliszkomis tiesomis, ir 
kolaik ta tiesa nebus pripažinta 
visutiniszkai, iktol nepasiliaus 
kova terp žmonių apskritai ir dir 
banezia luomą ypatingai.

Ingija legaliszka pagrindu su
naudotinos draugystes iszsiplete 
negirdėtai greitai, ir užstoja lai 
kas susivienyjimo draugyseziu 
da stambesniam veiklumui. Per 
pasirūpinimą Abr. Greenvood’o 
kilo Manches.ter’e draugyste pri
statymui pirkiniu sunaudotinoms 
draugystėms, po vardu “North 
of Englųnd Cooporative \Vho- 
lesale Industrini a-nd provident 
Society limited”. Ta milžinisžka 
draugyste, prie kurios priguli 
tūkstantis suvirszumi sunaudo
tinu draugyseziu, turėjo pernai 
12 mil. svaru sterl. apvertimo, 
turėjo keliolika dailiu namu pa
talpinimui savo krautuvių, ir 7 
garlaivius.

Apskritai 1892 m. buvo An
glijoje 1,655 sunaudotinu drau
gyszcziu, turineziu 1,240,000 są
nariu, 14 mil. svarusterl. insteig
tino kapitolo, prie apverti
mo ape 50 mil. sv. ir gauto pel
no tuose pat metuose — 5 mil. 
svaru.

Dideli vaisiai, kokius pasiuke 
angliszkos sunaudotinos draugys
tes, pasigamino ypaeziausiai isz 
susivienijimo draugyseziu, nes 
tik tuomet tegalėjo jos pirkt 
pirkinius stacziai isz szaltinio ir 
ir už sumažinta prekia. Anglisz- 
kos sunaudotinos draugystes 
duoda 10 pr. gryno pelno, o 
prancuziszkos 12—15 pr.

Angliszkos sunaudotinos drau
gystes atsižymi dideliu krutumu 
ir placzia užduotia. Joms negana 
parduvinet valgomus dalykus, 
bet isz visko, kas yra reikalingas 
žmogui jo kasdieniniame gyveni
me, jos stengiasi traukt sau pel
ną. Netik perka pirkinius, bet 
ir paezios iszdirba, užlaikydamos 
daug dirbtuvių, malunu, kep
tuvių ir t. t.

Susivienyjimas sunaudotinu 
draugyszcziu. kartu su pasisten
gimais Trade - Unioms atnesze 
dirbaneziai luomai Anglijoje ne- 
apskaitoma nauda, per numažini
mą prekių ant dalyku pirmo rei
kalingumo ir per pasiekimu lega- 
liszku keliu padidinimo mokesties 
ir sumažinimo skaitliaus a lynu 
darbo. Robertas G. fenas speci- 
juliszkoje broszuroje patvirtina 
faktais ta dalyka. Ir teip trūky
je penkiudeszimtu metu mokes
tis pasididino ant 70 pr., o ne
kurtose szakose net ant 100 pr., 
kaip pabrikuose, toip žemdirby
stėje ir ant mariu. Laikas darbo 
tame trūkyje numažintas ant 20 
pr. Tik vieni gyvenimai pabran
go, bet ir tas pasididinimas pai
ma sau tik dal^ pasididinimo 
mokeszczio. Statistika iszrodo 
didely sulygintinai ūgy sunaudo
jimo ir vidutinio ilgio gyvas
ties, sueimažinimo elgetavimo. 
1851 m. mokinosi tik 328,000 
vaiku, o dabar 3, 275,000, skai
tlius užsiezedijaneziu 10 kartu pa
sidaugino, o suma ihdejimu paau
go no 13 iki 90 milijonu. Iszdnvi- 
mai ant apszvietimo per pusią 
szimtmeczio priėjo rki 15 mil. 
sv., o iszdavimai miestu ir vnl- 
seziu, isz kuriu daugiausiai nau
dojasi dirbanti luomą, — iki 40 
mil. sv.

VV’irszmineti faktai parodo isz- 
tiesu žymu pagerinimą būvio 
darbiniku Anglijoje. L. Brentano, 
iszvydias tokius gružus vaisius 
korporacįju Anglijoje, priėjo 
prie persitikrinimo, kad pageri
nimas būvio darbiniku gali atsi-t, 
likt be permainymo dabartines' 
draugijos tvarkos. Reikia tik, i 
dant dirbantiejie siulyjantiejie sa
vo darbu, isz tiesu naudotu-i isz 
tu paežiu tiesu, ka ir pardavinė
tojai kitu pirkiniu.

Apgarsinimas.
Mitingai naujos Draugystes 

“D.L. K. Godemino” Brooklyne, 
N. Y.esti kas antra nedelia kožno 
menesio, saleje Petro A. Drauge
lio, po nr. 73 Grand’st. Brookly
ne. Kits nori pristotie in nauja 
Draugystia, tegul ateina’ant mi
tingo ir prisiraszo, ir tegul pasis
kubina pakol da inženga’ yra pi
gi, nes dabar mokasi tiktai vie
nas dolieris, o kas”veliau norės 
pristotie jau bus’brangesne inžen
ga. A. Abkaitis, prez.

VV. SuEsoRAiTis/sekr.

NAMAI ir LOTAI!
Kas nori pirktie geroje'viotoje 

ir pigiai lota ar narna, tegul atai- 
szaukia pas SimonaJJMack po nr. 
82 Bond st., Elizabsth’Port, N.J. 
o' gaus ant labai ’geru iszlygu. 
Toniose vietose nusipirkias lota 
ir pastatias narna, tai ir kelis 
metus patys randaunykaij jy ap
mokės.

JulijonasWitkauskas
2814 Carson str. S. 8.

Pittsburg, Pa.
užlaiko

PuikiausiiiJBiiczernin 
(MESOSaKROMA)

Mėsa visada^sviežia ir czystai 
užlaikoma, o ;*prekes pigesnes 
kaip visame mieste Pittsburgo. 
Už tai rodyjame visiems pirktie 
pas lietuvy, o ne pas svetimtau
ty. (29—12)

Apgarsinimas.
Szyrnet sukako SZE8ZERI matai, kaip TIL

ŽĖJE. už sutintus apsztviestesuiu Lintuuriu pini 
gus, tapo insteigtas laikrasztis ----

“VARPAS.”
“VARPAS“ tai yra reiszkejaH siekiu, steigimą 

ir darbu jaunos, patrijotiszkoa Lietuvos inteli 
gencijos.

“VARPAS" paduodu wisokeropua turiniui, 
raaztus prakilniausiu Lietuvos wyru.

• VARPAS” leidžiama* tikrai gražioje kalboje, 
n kartaH no Karto talpina In Htralpanius su lustui 
dymais ape lietuwiszka kalbu.

Didel velitina butu, kad kiewienas praktines 
Mis Amerikoj. Lietuvys parsitraukto ir skaitytu 
ta laikraazty.

‘•VARPAS”, su parsiuntimu In Amerika ir in 
kitas svetimas ieiuns per metus, kasztuoja 1 A- 
merlkos daliam arba 4 pru->lszkus auksinus.

Ar paveizdos Anglijos neragi
na ir musu prie inkurimo tokiu 
pat draugyszcziu? L, Ivanickis

Kas nori gautie šviežios ir pt- 
gii/s mėsos, tegul eina pas Jokū
bą Dalius,po ur. 203 E. Centra 
str. Shenandoah, Pa. (19—5)

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

“ŪKININKĄ“,
Paskirta kėlimui pat.rijotlzmo ir platinimui ap 

szvietlmo bei reikalingu žinių tarp Lietuvos 
ūkininku bei kitu praste*ulu žmonių.

Pirmuosius metus “ŪKININKAS” ėjo tokiame 
Sawidale, kaip ir kiti laikraazczial; meilaus pra 

. tois/eiti pawidale knyguczlu, lyg "Ausim“ o 
dabar iszeina dviejuos pavidaluose: KA8ME- 
N E8I8 iszeina laikraoztis. kaip po senovei, ir da 
“priedas", takios knygutes, kuriose kas kartas 
taipinasi visai nauji', ka tik paraszyti labai aky
vi skaitymai arba gražus ir naudingi pamokini
mai ukinykams (žemininkams, laukininkams).
. Dabar nuo nauju metu patsai ŪKININKAS 
(Sikra-ztls)i*z«is na jau DU SYKIU per menesy 
ir cUpIns. kaip ir ikazlolei. iszguldymuh apie 
tautis\kus ir kitus musu reikalus, apie Maskolius 
palitikKsjr kitu szaliu naujienas, o ypatingai 
Daug žir'u isz Lietuvos.

"UklniidnkaB" wartoja koaiszkiuusia kiekwie 
nam mokkncziani skaityti suprantama, gryna 
lietu visz.k a kalbu.

Dld«*l pravartu butu tanai liiikrasztin kožnam 
bei *ienari Amerikos Lietuviui.

N»* meiiKoa vereziosdair tasai dalykaa, kad ne 
žiūrint ant tokio pagerinimo ir padidinimo, labai 
laikrasztia “Ukinikau’- palaike senąją prekia.

“UKIKIKAS”. su parsiuntimu in Amerika, 
as tuokiant metu 1 amerikoniazkt D. bara ar 

□a 4 prus? auk s.
Lietuvoj ,TTTkįnikus“ turi daugiausei skaityto 

ju užwinah Uetuviszkus.lalkruszcžius,
Siunr.ziĄr.t pinigus arba laiszkus in VARPA 

bei ŪKI N (KO.
R ’dukcp-a reikia szjtoki* adresas padėti 

HEl.’KN Dr. BRUAZIS.
Til«it, fostprausoun (Germany).

*



L I E T L’ V A.

PA1ESZK0J1MAS.
Pijieszkau dvvieju draugu Ta- 

mosziaus Masulio ir Sin oio Ado- 
maiczio, abudu paeina isz redy- 
bps ir pavvieto Kauno, parapijos 
Veliuonos, kaimo Grauzenu; gy- 
weno kur ape New Yorka. Jeigu 
žinot meldžiu malonei daneszt 
ant adreso:

Krank Vienckevviszius
707 Market st. Vaukegan, 111.

GROMATOS.
Redakcijoj “Lietuvos” jau no 

senei guli szios gromatos:
Stanislowo Valionio 
Jono Lako 
Vincento Stankewicziaus 
Jurgio Mikolaiczio 
Viktoro Vaiszwilos

Kas esate toliau iszwažewia, 
prisiūkite savvo adresa ir markia 
už 2c. o prisiusime.

KeT Ant pardawimo puiki Lo
ta ant Bridgeporto, prie iszbloka- 
wotos ulyczios Auburn avė., tik
tai pusantro bloku no lietuvvisz- 
kos bažuyczios, kur lietuvvys pa- 
sistatias narna galėtu tik isz ren- 
to gyvventie; ne teip kaip neku- 
rie neiszmonei sueipirko kur ten 
laukuose Vaukegan,mokėdami už 
lota widuryje lauku po $1000 ir 
po daugiau, o szendien neturi ka 
tenai vve'kHe. Pirkitia ant Brid
geporto, pastatykitia narna, o pa
tys reni aunykai jumis jy iszmo- 
kes. Ant Bridgeporto nėra nei 
vvienos stubos tuszczios. Dasiži- 
nokitia ape ta lota Redysteje 
“Lietuva.”

Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 10c
Perkratimas sumianijos “ 20c
Prlslgatavojlmas ant smerozio 40c
Raktus m dangų “ lfic
Visistanuvik ant to gerai “
Vadovus in dangų “ “

fiCc
•• 44 c

Vartai du u gnu s “ “ •• 15

Knygos iiioaaiynzkos.
AKYWI aPsirbiszkimai. am kuriu žino 

nes‘nuolatos žiuri, bet 1 u gerai nesupran- 
t r; su 7 abrozeliais. Naudingiause kny
gele ant svieto dėl dasižinnjimo Isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi.

Preke.... .............................. 30c
Rtnologiazkos smulkmenos ** “ 25c
Lementorius lietutviszkas „ 10c
Lletuvriszkai tvokiszkas lodinąs arba grama

tikas “ “ 15.00
Lementorins lietuvlstkas •• “ 10o
8pasabas greito iszsimokinimo angelskos kai 

bos ne apdarytas •• “ S 1.00
o apdarytas •• $1.25

Szimtmetinis kalendorius 15c
Žodynas keturiose kalbose: lietuwiszkai, 

iatwiszkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra gensuse knyga dvi norlncziu i s*- 
mok tie lenkiszkos, ruskos arba la- 
twiszko< kalbos „ „ |2.oo

Gyvenimas Stepo Ra u d uosio •* 15c
Kas dienines Maldos " 5c
Abrozas “Kražių skerdynes” perstato kaip 

maskoliai pjovė lietuvius prie bažny- 
eziofl Kražių mėtuose 1893. Ganėtinai di 
delis. Preke „ 50c
o su pasiuntimu ,, 80c

ZENONAS BYKOW,
4458 IVooil St. Chieago,

— užlaiko —

Puiku Saliuna
“RUSKA LAZKIA“

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

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

UžĮpuaszo wisus lietuwius atsilankytie. 
17-3)

JONAS ZAVVECKAS 
3314 MUSPRATT STREET 

, atidarė naujei 

KrautiHvia Augliu.
Atweža anglius kožiiam in na

mus ir parduoda pigiau kaip wisi 
kiti angliniai expredinanai. Tes- 
pogi užsiima expresysta perkrau- 
tymu ir penvažiojimu vvisokiu 
daiktu. Rodyjame vvisiems geriau 
eitie pas savvo žmogų lietuwy, 
nei kaip pas svvetimtauty,

(24-3)

“LIETUVA”

Knygos IstoriHzkoH, swietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

ROBINSONAS KRUZIU9, morallszka apysaka 
dėl jaunnmenes. “ “ 25c

Arielka yra nuodai su iliustracijomis 30c
Ape senowe8 Lietuvos pilis “ 10c
Birutes dainos “ “ 10c
Boleslovas arba autra dalis Oenovefos 30c
Bestiality of the Russian Czardom tovard

Lithuania “ “ . 20c
Budas Senovės Ljetuviu Kalnėnu ir Žemalcziu, 

parasz Simano Daukanto 11.00
Graži valku knygele “ ** 11 10c
Istorija Simono D Kanto, didžiausiarAeto-

rija Lietuwos “ $1.50
Istorija gražios Magelenos 20c
Istorija septynių Mokytoju * " 50c
Istorija gražios Katrukos “ ** 10c
Istorija Lietuvos “ “ 50c
Istorija iszlaiko Prancūzu vainos “ 30c
Juozapas Koniuszevskis arba kankinimas U- 

nijotu po valdže Maskolių “ “ 50c
Kaip igytie pinigus ir turtą „ 20c
Kas teisybe tai nemetas puikios apysakėlės

isz lietuviu gywenimo ,, 15c
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos,

ape keturi szimtai “ 52.00
Lietuviszkas sziupinis “ 6c
Namelis pustelnyko “ “ 75c
Olitypa apysaka isz laiko terpsaviszkos ka

res Indijon u Amerikos. 25c
Palangos Ju?e “ 20c
Pajudykime vyrai žemia, puiki istorija 15c
Papakoijmas Antano Tretinyko “ 25c
Petro Armino rasztai “ “ 10c
Ponas ir mužikai “ 15c
Puiki istoria ape Kantria Alana, kuri per 22 me

tus vaikszcziodatna po svietą, daugybia be
du ir vargu kantrei iszkentejo 20c

Talmudas židu •* “ 10c
VVaiku knygele su abrozelais “ 30c
W Įšok i abrozdelei in knygas 5c
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

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

Temy kitia! Temykitia!
Kam turit waikszcziot?

Pas kitus ir duotis apsigaudlnet, kad gnlltia teip 
lygei gerai ir pigei atilktle įntaresug pas 

savo žmogų. Ateikit ir perstludykit.
SZIFKORTES

ant geriausiju Halu isz Chieago per NevYor- 
ka in perlina ir isz Berlino in Chicaga.

Isziuutimas pinigu in senu kraju.
UVVAGA:

Rublis...............................54
Guldenas......................... 39}
Marka...............................24}

Juliau Piotrovski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

Lietawiszka Aptieka
J. J. ROBIS, Prop.

543 S. Jetferson st. cor. Liberty st.
Diplomą tvotas Daktaras isz

Europos.
No 25 metu praktikavoja ir pritaiso geras lie- 

k&rstaH už vidutiniu prekia.
Kalba lietuviszkai, lenkiszkai, 

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

telepiione: canal 3G9.

A. BU8ZKIEVVICZIA, 
dastato visiems in numua geriausia 

Keresina, Geselina ir Aliejų.
Skalbia Marazkiuiua kobalcziauaei ir pats 

atgal kiekvienam in namus pristato, taipo
gi prijima užpraszymus ir per gromata.

Yra labai zmoeus geras ir teisyngas ka ve- 
lyjeme visiems pas jy nusiduotie

ADRESAS:

A. BUSZK1EVICZ, 
88G James avė., Chieago.

WEINATINIS LIETUWISZKAS 

SALIUNAS, 
Vinco M. Kaczergio 

338 Anderson str. Jersey City.

Užlaikau puiku szalta Alų, 
Degtiniu tikra ruginia, lietuvvisz
ka Trejonkin vvisokiu Vynu ir Li- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabe 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
vvienas pakeleivingas puikia nak- 
vvynia ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

V.M. Kaczergis.

Nedelinis Laikrasztis,
iszeina kas suhata ir talpina savvyje ko naujausias ir stvarbiaviaias 

žinias dėl žmonių darbinyku.

“LIETUVA”
turi daugiausei skaitytoju po vvisa Amerika ir už tai biznieriam* 

geriausei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsytie.

H 55
kasztuoja ant metu S2.00

Spaustuwe „Lietuva“ 
spausdina (drukawoja) vvisokias Knygas, Konstitucijas, Tikietas 

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

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

Naujos Knygos.
Szioms dienoms iszejo isz po 

spaudos “Lietuvos” dwi naujos 
ir labai naudingos knygeles:

1) . “Akyvvi Apsireiszkimai 
Svviete, ant kuriu žmones nuola
tos žiuri, bet ju gerai nesupran
ta”. Yra tai labai akywa ir nau
dinga knygele dėl kožno lietuvvio 
pasimokytie: isz ko imasi žabai ir 
griausmai, isz ko susideda debe
siai ir ant ko jie laikosi,isz ko da
rosi miglos, lietus, sniegas, kru 
sza ir 1.1, su 7 abrozeleis persta- 
tanėziais akyvvesnius dalykus. 
Preke 30c.

2) “Robinsonas Kražius”. Yra 
taipgi graži ir moraliszka istori
ja dėl jaunnmenes ape jauna Ro
binsoną, kaip jis per keletu metu 
Užgyveno pats vvienas ant tusz 
ežios salos tarpu mariu. Prek.25c.

Teipogi jau pirmiau kasztu ir 
spaustuvių “Lietuvos” iszdavvem 
dvi knygelias: “Istorija ape Kan
tria A liana”, kurios Preke. 20c. 
Ir “Olitypa” 25c.

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

Ą. Olszevvskis 
954 33-rd 8t. Chieago, III,

Katalogas knygų.

Knygos lenkiszkos.
ŽYVVOTY SW. PAN8KICH *7-00
ANIČt STRČŽ. Zbior Modi6w i Piežni služjęy 

dlu dusz pobožliyeh (zdodatki<*m nieszpordvv 
i pleAni laciliskich). Zaviera bliz.ko 650 scro- 
nic wyruznego druku na pigknvm papierze, 

< wydanie diaobojga plci; opravne v morocco 
Hkdrkg. vyzlucane brzegi ze zloconym tytuli- 
kem; cena................................................. 95c

Ta suma opravnrfv morocco skurkg. vyzlacane 
brzegi, ze zloconym tytulikem, okuta i ze za- 
mkiem................................................... $125

CICHA LZA. Zbior Modlov, i Piefini služiįuy dla 
dusz pobožnych (VVydanie dla nieviast) z 
dodatkiem nieszpordw i pienui lacifiskich. Za- 
viera bli'/ko650 Ktronnic vyraznego druku 
napigknym papierze, —Opravne v morocco 

skdrkg, vyzlucane brzegi, ze zloconym tytul i- 
kiem Cena..................................................95c

Ta tarnu opravna v morocco Bkdrkg, wyztocone 
brzegi, ze zloconym tytullkiem, okuta i ze 
zatnkie.ra ...... *.................................... $ 1.25

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modtdv i pienui, 
shižiĮc.y dladuNZ pobožnych. (VVydanie dla 
tngžczyzn). Z dodatkiem nieszpordv i piežni 
lac.iAskich. Zaviera blizko 650 stronnic vyra- 
znego druku na pigknym papierze, opravne 
v morocco skorkg, vyzlacane brzegi ze zloco- 

Tym tytulikivm.................................  95c
na suma opravna v morocco sk^rue, wyzlacon« 

brzegi ze zloconym tytullkiem.............. $ 1.25
WYBOREK........................................ po 40c 1 65c

KABALA c/.yll odkrycie tajemnlo przyszložo 
tu pomocę kart. (Dlazabavy i rozryvki)

Cena ” „ 10c
ALEKSANDRA C1IODŽKI sldivnlk Polsko-An- 

glėbki i Angielsko-Polski w mocnej oprnvle 
ze zloconemi tytulikamy. Cena $4 00

ŠEN N IK czyli Wrdženie ze snriv, na przeszlo 
1600 przypadkach siuž^ce, z ružnychstarodnv- 
nych ksijg zebrany i porz|dkiem nbecadlo* 
wym dla rozryvki i zabuury oiekavych iudu 
ogloszone przez Przyjaciela Nlevinnych ze 
bobonov. •’ ” 15

LISTOVVNIK polsko-amerykaftski. Podrgcznik 
zavieraj^cy: Nutikę pisauia listov. v VNZVNt 
kich pTzypadkach žycia, mianovicie: Listy 
pohcajuce. radzgee, opisuj^ce, powinszowa- 
nia, podaula itd. ’* • ” 6

KASIM CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PA8OLSZYN8KA WISKO GAUSIT:

Szalto niaus, geros arielkos ir 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIB 
IR TO W1SO PABANDYTI E.

Gyvenu po nr. Clair str.
Cleveland, O.

Turiu puikiausia Karczema isz wisu Clevelando 
lietuviu irdaugiause visokiu gėry m u užtaikau

PUIKUS
LIETUWISZliAS BALIUKAS, 
M.Plaucko ir VVenckevicziaus 

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

Kury atpirko no Jyozo Brusoko.

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

LIETUVVTSZKAS

^SALUNAS-:;;
Juozupo Dzialtvos,

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui.
TJžlajknu šviežia ltavarska Alų, Reneu«es ge- 

reuses Arielkos. Li.kierius ir kvepenezius 
Cigarus.—Kasdien šviežas užkandis.

Ateik Broli pamatitie 
Ir to wiao pabauditie

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel ui.
Jaigu tau skaudu galva, tai pamegyk 

. .osikli Bojanalisko. Yra geriause gy
dykla no skaudėjimo gaivos, kojoke Kita taip 
reit ne gydo, kaip Pro<zko Bojau Miško. Galima 
autle kožnoje ap'iikoje, arlia prisiunczinnt 25 
entus poeztinemis markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu uptaikys jais.

Adresas toks: H. S. BOJANOVVSKI,
885 VV. 19-th St., Chieago

A. ZDANAVVICZIUS,
181 Salėm ui.

BOSTON, MASS.

Knygos maldų.
Aukso Altorius arba Szaltiuis dangiszku 

skarbu.puikiausiuose apdaruos, nu sida 
brinels Ir kitokeh križeis, Is/sodyta bal- 
cziauseiskauleleis,visaip z&latitos, 3.50 ir $4.00

Aukso Altorius arba Sultinis dangiszku .
skurliu, apdarytu drūtai Rkuroje, zalaty- 
tais k nu z tais, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ “ $I.60u

Apdaryta szagrine “ “ $2.00
Balsas Balandėlės dldžlauses ir puikieuseme 

apdare. baloziHUmils kaulelels puikei 
^/.auksuotais kryžels po ’ 83.00ir3.50

Balsas Balandėlės arija Mažas Šlaitinei i s 75c
Bals ie Balandėlės Krisztollnis $2.00
Garbe Dievui am auksztybea, skuroje. ap 

kaustyta Ir su kabe ” 11.60
lazganlngi dūmojimai ape sopulus szv.

Marijos Panos ” 20c
RažancziuH amžinas “ 6c
Ražanc/ius ir draugyste •• “ 10c
RažanczuN amžinas ir su stacijoms ** 6o 
Bzauksmas balandėlė* •• 30c
Stebuklai Dievo szw, Sakramente ” 40c.
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms

ii tarom s “ “ “ $1.60

Lietuviszkas Salimas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no vi
sokiu žolių, cigarai patys geriaus o u ei zo- 
*»uwos randasi biliurdas.

Teipogi parduoda laivakortias, siunezia pi- 
uigus in Lietuva ir visas dalis svieto, o ko 
žnaiue reikale duodu Lietuviams geriausia 
reda. .Tusu wiengentis.

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

Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greiczlau- 
siu laivu in ir isz Europos, iszrnaino ir siunezia 
pinigus in visas svieto szalis kuom i pigia usei ir 
In 4 nedeles po iszsiuutinio parodo kvitą su priė
musio pasiraszyniu.

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiva
kortes jo otice, duoda tikėta už dyka, net in pat 
Kev Yorka; o laivakorcziu preke ta pati ka ir 
Nev Yorke.—Is'/dirba ras/.ius <11 dalies i-zjesz- 
kojimo isz teviszkes arba kitokiu dalyku ar ra- 
sztussu konsulio užtviytiniinu. O teip-gi .atjie- 
szko skolas isz Europosįasekuravoja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina wįėta« darbi- 
nikams ir vietas tarnams ir tarnnitleins ir užlai
ko visokias malda-kuyges.— Wisku atliekakuo- 
migeriausei.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praktikawoja vvisuose suduose, 
is7.pildo savvo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame vvisiems lietuvvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja provvu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Givvciiimas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N 4923

DZ DYKA TIKRAS EUCINO 
LAIKRDELIS

Prbiusk szita ap
garsinimu su savo 
vardu pravarti iu ir 
dresu. o mes atsiųsim 

.au szita
Tikra Elglno 
Laikrodėly 

dykai
ant pamatyuo. Luk- 
sztaijoyra tikro auk
so, vadinamo 14 Ka
rai Solid Gold, 
puiktausei iszkvvt- 
<uoti iszrodo teip.kaip 
Solid Gold luikro- 
lelu. kuriuos kiti wi- 
>i pnriliioJa po $40. 
\ViduTini jo yra tikri 
Eldinis z k i. gva- 
r.intuoti ant 20 metu. 
Apžiūrėk visa gerai, 
kada tau jy expresas 
atsius, o kad matysi, 
kad už tuos pinigu* y- 
ra gana pigu, tai už
mokėk expresmanu< 
$9.25 ir kasztus ezpre- 
s », o laikrodėlis yra 

tavo. Jeigu nori pulkaus lenciugelio prie la’ik- 
rodello. tai atsiusk 50 centu pacztinemls margė
mis, ogausi puiku kvielkuota auksiny lenciūgė
ly, verta $3.50. arba nrisiuBk $9.25 ant minėto 
laikrodėlio, o lenciugely gausi dovanu.

Adresas szitas:
ATLAS WATCH CO.,

Masonic Temple, - CHICAGO, ILL
(»-2)

Kas nori gautie geros ir 
szvviežios mėsos tegul einu pas 
Simona Mack, po nr. 82 Bond 
st., Elizabeth port, N. J.— Po 
draugiai prilaikiau puikia Groser- 
nia ir parduoda wiskn pigiau kaip 
kiti. Visi tavvorai stvieži. Ge- 
riause vvieta dėl Lietuvviu.

Benas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau
stytas ir su kabe “ $1.50

160 psaknu Dowldo karaliau* aut paveikslo 
kanticzku * ,, 75c

Kanttizkos ., , 75c

Knygos Dvasiszkos,
Brostvos “ “ •• Ofio
Draugija dildusziu “ " lOo
Evangelijos, drauge lletuvlszka i Ir lenklsz-

ka ant kožnos nedėtos irszventes 75c 
Fitotaa arba kolas in maldinga glvenima 50c 
Garsas ape baisibla sūdo Dlewo ” 25c
Grle.sznykas sugrąžytas ant gero keto per

.JezuMa P< na ” ’* 15c
Gyvenimai S/.ventuju Dievo “ 50c
Gyvenimas szvento Benedikto •• 10c
Givenlmas JezuNo Krlstuso ” 75c
Glvenimas N/.vencz. Marijos Panos „ 20c
Glvenima w‘su Bzventu aut kožnos dieno.4

4 dideles knygos, kožna po ” 65c
Istorija seno ir naujo istatlmo su abrozeleis 15c 
Istprija seno tataiImo ” 25c
IszguldyinaN metiniu szveneziu ” ( 10c
Ka* yra grtaka*? labai naudinga knysle 5 15c
Kalba ape Kataliku tikėjimu ” \ 15c
Kam apsnakajltl* suinlanlja ” / 15c
Mokslas Rvmo Kataliku 40c
Mokėtas kataliku, •• •• i 15c
Pamokslai ape suda Dievo •• “ 15c
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveucz-u

ir didžiosios nedėtos 50c

Puikiausias Saluuas
visam mieste Sliennndoali

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bowers str.
Wiskas yra ciysta, gerymai visokį pirmoB kla

ses, o žmones isz duszios prteteliszki. Rody jame 
visi tms lietuviams, turintiems valandėta talko 
ats Janky tie pan hhvo brolus lietuvius, o busitia 
koi.rhžlauRei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tl ^ms i n Shenandoah velyjame nusiduotle kaipo 
in geriausia ir In tikra lletuwi8zka užeiga

NO wisokin ligų wieūautine gydykla yra 
“TRAWICIEL.”

b* kurio Europoje didžiausi namai ne gali apsi- 
eltie. Gydo visokia* užstaeneju-ias ligas, kaipo 
Ini: l’ri.-tvariu. Skau<lt-|im»i «dW08, Džiovu 
kepenų,Geltligių, Reumatizmu,tVandeniny lipti - 
ninia, Karszlllgia, Rožla. Sznsus. Drugy, Skropu- 
ius. Niežus, Kirmėtas, Laszus. Szunvotia, Wežy, 
G užu b. Sopulus ir žeidulus. Kauiu skuudejima. 
Sukini Ima. Moterių ligas. Uždegimą plaucziu, 
trenu skaudejima. Galvos užima ir 1.1.

T<».|i gydykla 'i K A Wl< I E I.“ yra n<- Apsakytai 
gelbenti; kas pyrma karta pnbandys. tai ne tik 
pat* džiaugsis, bet kietiems ja velys.

Tu gydykla gali gnutie tiktai pas manės; po 
priBii’ntimui vieno dolerio tuojaus bus jums isz- 
siusta. Adresas:

H. 8. BOJANOWSKI, 
HR5 W. 19-th Str Chieago, 111

KASPAR BARTKŲ VVIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IK NOTARY PUBLIC.
Iszprovoja geriausei visokias provas wisuose 

suduose. Klumoczyja kalbose: lenkiazkoju, wo- 
kiszkoje ir angel.skole. Teipogi kolektavoja pini
gus už wiBnkias skolas. Gyvena po nr.
320U Musprntt st., kerte 32 st.

GERIAUSIA UŽEIGA 
pas L. AŽUKA 

3301 Auburn ave.kerte 33czios ui.
Arti Lietmviszkos bažuyczios.

-—O——
Užlaiko puiku Saliuna ir Salia 
dėl mitingu, balių, weseliju ir ki
tokiu zabmvu.

Ir kurie atkeliauna isz kito 
miesto, gali wisa rodą gautie ir 
spakaimai pernakwotie.

L. AŽŪRAS.

Ape iszinetima literos L
Daugumas isz lietuviu nei kaip ne gali pripra

st ie skaitytie be literos I. užtai pasiryžom? per
leisti? per kelis uumerius szy paaiszKinima, isz 
kurio skaitytojai galėtu pasimokytie ir suprastie 
kur toji litera vadinasi 1, o kur i. Skaitant lietu- 
viszka raszta. kur tik pasitinki su literai, nie
kad ja newadyk 1, o tik visada sakyk ant 
jos 1. Tada tiktai Ja pavadyk 1. jaigu kūrėm 
žodyje, paskui ja rasi e, i arba y; tada va- 
dyk ja 1, o kit.lir visur vadyk I ir pamatysi, 
kad neturėsi jokio sunkumo suprastie kur (sz- 
Bitaria 1. o kur 1.

Ant pavei/dos žodžiuose ežiuose: GilUs girdi 
l, ba paskui Ja nėra nei e, nei 1 anei y « o žo 
d.vje flili, jau cze girdime!, ba paskui ja sto
vi žodyje gilybe taipgi girdime 1, ba pas
kui Ja stovy y. Žodyje galas girdime 1, už
tai. kad paskui ja nėra nei e nei i a nei y, 
o kada pasakysi gale, tada juu giidi 1, ba 
paskui ja st<>wi litera e

Teip lygiai ir kiekviename žodyje darosi, 
kaipo tai: kalnas, kalns kalba, kalbetie; gal
va. galvele ir tt. kur tik paskui ja randasi e, 
i arba y. iszsitaria teip kaip 1. o kitur visur 
reikia isztartie taip kaipl.

III LLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujima puikias Fotogrufijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antveseliu ir kitokiu reikalu nujimH Fotogrt 

ftjas kopulkiausei.

A dwinedo!inis
„AĮMBdlgd katalikiškas 
laikrasztis Užeina Prūsuose du 
syk ant menesio, talpina vvisokias 
svvarbias žinias isz Lietuvvos ir 
kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

Norintiejie turetie taji laikrasz- 
ty gali iszsiraszvtie per recj^stia 
„Lietuvos” kfiižinunelaike ir už 
ta paezia prekia $1VO.

gh.

Redysteje „Lietuvos“
Parsiduoda Szifkortes ant geriausiu laiwu« Siuncziasi pinigai in 

vvisas szalis svvieto. Pinigai iszsiusti per redystia 
“Lietuvos” greieziause suwaikszczioja, 

kaip isz vvisu kitu agentu.

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky - fl. OI§Z6W§KI§ 
954 33rd st. Chieago, UI.

----------------- o-------------------

Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas no 7-tos adynos 
ryto iki 9 tos vvakaro. o nedelioje no 12 vvidurdienio iki 9 vvakaro. 

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuva“, 

GRAND PRA1R1E, ARKANSAS.
Derlingiausi tauKa isz wisos vaistės, Arkanso.

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru vvienam gabale 
poabiems pusėms geležynkelo “Mėmphis tt. Little Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis H a t e n 
kur žmones ęaii sutvertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko tajs vieta 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuviszkos kolonijos.

AVisoki javai dera labai gausei,
prietam auga bovelna, o vaisei sodu puikiausi isz visu Suvienytu ^Valstijų. Klimatas sveikas 

žiemos trumpos, o vasaros yigos, karszcziu didelu nėra, szituma iyginasisu Chicagos. 
Vanduo svveikas. Bzulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsidralkstia straiįpsneis puikios girios, farmerei gali gautie taukus su giria ir be gi 
rios. Balkei ir lentos nciszsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

Preke lauku no $6 iki $8 už akra.
Mokasi $l,oo isz ivirszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalina 

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižinotie ape viską raszykitia in 

Union land company, 
163 VVashington St., Chieago, III.

---- ARBAIN------

REDYSTIA „LIETUVA”,
954 33r<l Street. Chieago. III.

ARBA PAS KOMITETĄ
A. Bijanski, 626 V. 17-th St. J. Butkus, Hazen, Ark.

GHICAGO, ILL. P. O. Box82,

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS gi

— parduoda — R'f/i
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.

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

Tajso visokius ziegorelun, ziegorius ir kitokius 
aukrynius dajktus, zatatiimas ir sidabriyimas 
wis<>kiu dajktu labaj pigoj, aukszynlus sydabrynius ziego 
relius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencug^lus daro ant 
orderio.

Ziegorelaczistyimas50e. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej zįedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

“Elgin” ziegorej $7.00. Vyska garantavvoje ant metu.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

K0BRE & HERSCHMaNN
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str. Few York
N. Y.

Vyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant vvi
su greieziausiu laivvu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuvviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant vvisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorkteinvveg, Bremen.


	1894-12-01-LIETUVA 00001
	1894-12-01-LIETUVA 00002
	1894-12-01-LIETUVA 00003
	1894-12-01-LIETUVA 00004

