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tiszkos žinio.
asko

krsszto apskricziųose vietas, kur 
galėtu laikyti sawo kariaynę. Ži
noma, jeigu užtiktu karė Europoj, 
į kurię Maskoliju įsikištu, tę-yk 
nė Anglija, nė Japonija ant 
tų sutrauktų ežia maskoliszkų pa- 
jiegų ne žiunėtu.

Maskolija stengiasi tvirtai at 
sistoti ir Afrikoj, gerinasi ji vi
saip Abisinijos karaliui: dabar 
iszsiuntė jam muzikantus. Masko 
liai stengėsi įgriebti, žinoma 
dykai, nuo prancūzų jų valdy 
bas Obok, Abisinijos parubeiiuo- 
se, bet prancūzai ne sutinka 
tuom apdovanoti surbiuneziųs 
visaip juos maskolišzkus drau
gus.,

Warszawo4 jeueral gubernato
rius Szuvalov vėl apsirgo—jis 
jau galutinai atsisakė nuo vie
tos Warszavoj. Kas ežia bus je 
neral gubernatoriumi, dar neži
nia. Pareina žinios, kad ir Wii- 
niaus budelis, Orževsky, teipoegi 
pasitraukia ir į jo vie'f bus pas
kirtas Baranov.

Pruncuzija ir Wokietija.
M ai sz tai ant prancūzų užimto* 

salos Madagaskar jau beveik bai
giasi. Prancuziszkos kariaunos 
virszinįkas, jenerolas Galieni, 
prancūzė į Paryžių, kad ilgiausiai 
j mėnesį laiko maisztai bus ežia 
su visu apstabdyti.

Prancūzija, kaip ir kitos didė- 
sės vieszpatystės, drutina karisz- 
kas pajiegas: kariszkos laivynėa 
ministeris reikalauja 200,000,000 
frankų ant padauginimo iskait- 
iaiui kariszkž Laivų; koliopijųr1

jeigu įplaukimni į vieszpatystės 
iždę, paskirti ant mokėjimo vie- 
s ų skolų,bus apversti ant ko ki
bi, tai Europos vieszpatystės tu
rės su visu Turkij >s 
paimti į savo rankas ir 
at«akanczię kontrolę.

Terp Turkijos rando 
Europos vieszpatysczių 
dar kitoki nesutikimai: Turkijos 
randas iszdavė įsakymę kratyti 
svetimų krasztų laivus nužiūrė
tus kaipo v e iii n ežiu s ginklus 
maisztinįkama. Wisi svetimi pa 
siuntiniai tam pasiprieszino. 
Kada sultanas isz syk ne norėjo 
jų protesto klausyti, pisiuntiniai 
paszaukė savo kariszkus laivus į 
Turkijos pakrantes. To sultanas 
nusigando ir atėmė atgal savo į- 
sakymę.

Grekijos parubežiuose, į Pro- 
phetelių, Olympijos apskrity}, at
kako turkiszka tirinėtojų komis 
sija po uždanga 80 turkiszkų ka
reivių. Ant jos užpuolė grekisz- 
ki maisztinįkai. Muszyje krito 
visi turkiszki urėdnįkai ir 24 ka
reiviai. Maisztinįkų mažai buvo 
užmusztų, kadangi jie netikėtai 
ant turkų užpuolė.

iždę 
paskirti

ir kitų 
iszdygo

Iszpaiiija ir jos waldybos.
Jenernlaa Weyler atkako j Ar- 

temizę iss ežia gi jszkeliavo to 
liaus į kalnus. Žada jis pate pra
dėti gaudyti kubieczių pulkelius 
provincijoj Pinar dėl Rio. Netoli 
Santa Clara atsitiko didesnis su
sirėmimas kariaujanezių pkjiegų, 
kuriame puolė apie 200 kubie-

kada griebiasi visai vaikiszkų 
darbų, Ant nednleidimo karės 
terp Iszpanijos ir Suvienytų 
Wieszpatysczių Sziauriuės Ame
rikos, Prancūzija, Anglija ir Ita
lija rengiasi pasiūlyti savo tsrpi- 
nįkystę. Kad Isz|Mnija noriai isz 
jos pasinaudotų, nėra abe 
jonės, priimtu ję ir Suvienytų 
VVieszpatyszczių randas. Bet ar 
per tai pasiliautu erzinimai ir 
kurstymai į karę? Teip antai 
laikraszcsiai prauesza apie szilokį 
tikrai vaikiszkę erzinimo budę. 
Gyventojai Cap May ir Ne v 
Brunsvick padirbo paveikslę je 
nerolo Weyleroii jį pakorė. Wte 
toje Cap May tokiame pasilink
sminime ėmė dalyvumę ir vieti
nė milicija, ku$, VVeylero pa
veikslę pirma susiaudė, o paskui 
sudegino. Ar Isspanija pareika
laus už tokį darbę iszsiteiainimo, 
uežiuia, bet Europoj toki darbai 
nepasiliktu be perpranymo už
gautos vieszpatystės, o jeigu 
ne atsitiktu, butu jau karė 
prasidėjusi.

Pietine Afrika.
Maisztai matabelių kraazte 

prieez A ag b jos valdžię beveik 
pasiba'gė: daugumas jų vadovų 
atidavė ginklus ir isssiskyrstė po 
savo kaimus. Dabar vienok už 
gimė wėl maisztai kitame po an
gį i jonų valdžia atsiradusiame 
kraazte. Maisztę pakėlė ežia juo
dieji* To migs rezervacijos, Be- 
chuana krazataMaiasta* užkilo ne
tikėtai, taigi užpulti neaklaltiingi 
auglijonų pulkeluAįfltoUi apstoti.

tas 
ten

lainės randas nedaleis, pradėjo ru-j prieszingai, pagimdo dar didės 
pintiesi apie įrengimę nors vi- nį nekentimę lenkė; denunci- 
dutiniszkoe, 7 d. Lapkriczio, už jantų juk nieks nemyli! 
veizėtojas Wilniaus moksliszkos 
aprubės aUiszaukė ant rūsy k į ap-1 
szvietimo ministeriję su praszy- 
mu įrengti Wilniuje vidutinio |

Wil-Elektriszki žiburiai 
niuje/1

...» I.vue.. ........j v, VVienas turtingas (Lietuvos,
kę chemiszkai — techniszkę mok- dvarponis neseniai atsiszaukė į 
slainę. Apszvietimo ministerija Į ^Vilniaus miesto rodę: jis apsi- 
auairaszė su iždo ministerija ir ima įrengti savo kasztais Wil- 
praszė paskirti 75000 rublių ant niuje elektriszkus žiburius. Drau- 
pastatymo chemiszkai techniez ge su tuom, atsiszaukė teiposgi 
kai vidutiniszkosmokslainės Wil- ir keletas užrubežinių kompa- 
niuje, (miestas ir bajorija ant to nijų įrengti tę patį. Miesto rot 

140000 rublių) ir po da iki sziol dar neiszdavė savo 
bet perkratinėja 

kad

szię

kasztais Wil-

pusk i na
24000 rublių ant metų ant jos už- nusprendimo,
laikytho. Ant to atsiliepimo iždo tuos užmanymus. Gal būt, 
ministerija atsakė, lAd ji sutin- musų sostapilė sulauks ant 
ka ant įrengimo mokslainės, bet lo geresnių žiburių negu 
tik reikalauja, kad miestas ir ba- dieniniai gaziniai.
jorija dabar jau įnesztu į kasę Į --------------------
savo pažidėtua 140000 rublių. Į || Maskolijos iždo ministeris 
Sudėti bajorijos jau nuo seniai iszdavė padavadyjimę, idant gu- 
yra vieszpatystėskasoje, o 100 bernijose: \\ ilniaus, Witebsko, 
000 rubl. miestas žada neuždgio Garteno, Kauno, Minsko, Mogi- 
įneszti. lūkiu budu Wilnius su- levo ir Smolensko, ant ateinap- 
lauks ant galo teip reikalingos ežių melų patentui ant laikymo 
sau mokslainės.

Skaitlius mokslainių Wil- 
niaus gub.

Wilniaus gub., ant 1500000 gy
ventojų, yra isz viso 1461 viso
kių mokslainių, isz to skaitliaus 
Wilęiuje yra jų 229, kituose 
miestuose ir miesteliuose 153, ant 
kaimų gi 1019. Tame skaitliuje 
yra 994 žydiszkų mokslainių ar
ba chederų-, taigi žydiszkų mo- 
ksfainių isz wiso yra 68,03%, 
žydų g» gyventojų gubernijoj 
tik 13,5%. Jeigu mums randas

karczemų butų lazduoti tik ant 
pusės metų, kadangi nuo 13 
Sėjos mėnesio pardawinėjimp deg
tinės, tose rėdybose, randas pa
ima į savo rankas.

Antroje pusėje Lapkriczio mė
nesio, VVilniaus gubernijoj atsi
tiko isz viso 30 gaisrų. Isz tų 
buvo: 5 nuo neatsargumo pa
ežių padegėlių; 1 nuo negera j* 
taisymo pecziaus (kakalio) į 2 
nuo padegimo ir 22 nuo nesunk
tų priežaspezių. Wisuoae tijose 
■tai tikim uose^ugnelė Jė

visokio pavidalo; jie pasirodo 
paprastai tekapt arba nusilei
džiant saulei ir paeina nuo atsi- 
muszimo saulės spindulių viršu
tiniuose lediniuose debesyse. 22 
d. Balandžio 1847 m. ties Pary
žiumi, nusileidžiant saulei, pasi-< 
rodė keturi szviesus stulpai susi
keitę paveiksle kryžiaus, kurio 
viduriu buvo saulė. Tas, kaip 
sakėme, paeina nuo atsimuszimo 
saulės spindulių ledo dulkėse 
virszutinių deliesų. Jus žinote, 
kad žiburys atsimuszęs į vandens 
pavirszių iszrodo isztysęs—taigi 
tas atseina ir su saulės spindulisis 
ledo debesyse, kur ledinės dulkės 
nuolatai kruta ir tokiu budu 
szviesos spinduliui suteikia viso
kius pavidalus.

Tsnkiai, ypacz kada ore yra 
daug vandens garų, aplink saule 
arba^aplink mėnulį, matome ra- 
tę, kurį žmonės drigne vadina. J 
Tokį jau ratę galime matyti ir " 
apliek deganezię žvakę, jeigu į 
ję žiūrime per įrasojusį stiklę. 
Taigi tę ratę padaro szviesos ' 
spinduliai bėganti per vandens 
garus.

Žingeidžiausiu isz visų apsi- 
reiszkimų yra teip vadinami mi- 
nižiai. Juos mato tankiausiai 
Afrikos pieskynuose, bet pasiro
do jie kaip kada ant jūrių, ažerų, 
upių, kelių. Tankiausiai jie pa
sirodo vidurdienyj. Iszrodo jie 
teip, kaipi kad ant veidrodžio 
atsimusza ore, arl»a ir 
ant žemės, visoki daiktai: 
miestai, salos, žmonės ir 

LįšTodtlkkipi kftd; isžlikro butu r
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Prigėrė.
Superintendentas Caluraet Is- 

land, EdvinRogers, netoli miesto 
Clayton, N. Y. su savo sūnumi ir 
mergina Minerva Robbins, Kalėdų 
dienę kėlėsi isz Calumet Island 
į Grindstone Island, kur gyveno 
mergina Robbins. Bevažiuojant 
vienok vandeniu visi iszpuolė 
isz valtelės ir prigėrė. Wėliaus 
rado tuszczię valtelę, kurioje dar 
buvo prigėrusios merginos mufa. 
Rogers paliko paczię ir dvi duk
terį.

Lynciuotas.
Isz Quensboro, K y. Negras 

Alfred Aolt, apkaltintas už už- 
muszimę policisto White, likosi 
lynczaunįkų isz kalinio iszvestas 
ir ant medžio pakartas. Per vie- 
nę tik nedėlię priesz Kalėdas-tai 
jau 6 lynezavonė Kentuckyje.
Nesikentimaa terp darbininku.

įsa Lead vi 11 e, Col. Prigulin
tis į kalnakasių uniję, PatrickCor- 
ney^ jo gyvenime likosi antręKa
lėdų dienę kalnakasių misuorie 
ežių,, neprigulinczių į darbi n į- 
kiszkas organizacijas, nuszautas. 
Carney ir jo moteris kę tik sugrį 
žo isz bažuyczios ir keturi vy- 
riszkiai jau ant jo tykojo ir susi
tikę su Carneyu, po trumpam ko- 
liojimui, jį nuszovė. Užmuszėjai 
likosi suaresztuoti. Nesikentimas 
terp prigulinezių į darbinįkiszkas 

k organizacijas ir neunijonistų dar- 
binįkų yra teip didelis, kad lau 
kia ežia tolesnių žmogžudysezių.

Patiudygte.
Mieste Orlando, Fla. užsidegė 

namai Dro Pitzero. Subėgo žmo
nes ant pagelbos, bet ugnies už
gesinti ne buvo galima. Wėliaus 
rado po degėsiais suanglėjusius 
kunus Dro Pitzero ir jo moterioe. 
Szale Pitzero rado revolverį, 
isz kurio jis sau paleido kulkę į 
galvę. Jo moteris mat ilgai sir
go ir Pitzer ne kartę iszsitarė, 
kad jeigu moteris turės mirti, 
jis pats savę nusižudys; taigi 
pamatęs, kad tojė mirszta, pade
gė namus ir paleido sau kulkę į 

\ galvą. Pitzęr pirm i aus gyveną

---------------------- <------- c ----------

are su aamdl nykals.
Meksike. Netoli 
kruvinos muss- 

kų prigulinezių turėsiu. Mieste St. Louis valgy- 
Tasai už kę ten 
nanezius pieme- 
į piemenų szoko

Guadalajara, 
nuo ežia atsitikę 
tynėu ant lau 
Juanui Vidrio. ’ 
iszbarė bandę gi 
nis ir užtatai 30 
prie darbdavio,gorėdami jį nu
bausti. Piemen į pradėjo drauge' 
visi szaūdyti į 
jį paszovė, b(j 
puolė, tik prisigriebė, ginda
masi nuo užpuolikų, į savo gy- 
venimę ir ii 
viais atsiliept^ ant szuwių savo 
piemenų; isz tų 2 likosi užmusz- 
ti, o 7 paszau i. 20 gi suarasz 
tavo atėjusi i tz Guadalajaro po 
lieja. Tie turi ut, pagal meksiko- 
niszkas tiesas] taps suszaudyti.

Baisus j atsitik Imas.
Isz Birmingham, Ala. 127 Jd. 

Gruodžio, ant tilto per Cahuba 
upę, koki ten piktadariai iszardė 
szėnis ant geležinkelio linijos. 
Atbėgęs trūkis, susidedantis isz 
ezpresinio ir dviejų pasažierinių 
vagonų, iszszoko isz rėlių ir nu
puolė į upę 110 pėdų žemyn, o 
paskui kyszanti viražui upės 
vandens vagonai užsidegė. Isz-

idrię ir sunkiai 
tas nuo to ne

jo pradėjo asu*

vagonų isztraukė 28 negyvėlius; 
8 gi nors iszvilko dar gyvus, 
tat isz jų 5 turės mirti.

Musztynea negru su baltwei* 
diiaia.

Isz Mayfield, Ky. 22 dienę 
Gruodžio ežia likosi baltųjų isz 
kalinio paveržtas ir už miesto pa
kartas negras, Jim Stone; lyn- 
ezauoįkaipaskui pradėjo muszti 
patiktus negrus ir tu&n/teip įpy 
kino juoduosius, kad tie susirin
ko į pulkus ir apsiginklavo. Bal- 
tiejie nusigando ir kas tik gyvas, 
griebėsi ginklų; ant pageltas 
jiems ateina baltveidžiai isz ap
linkinių. Negrai teipoegi susi- 
kvietė aplinkui apsigyvenusius 
vientauezius, jie renkasi į m i estę 
isz visų krasztų. Wisi ežia lau
kia smarkaus kruvino muszio

■< ■'

lis: maitino ji daugybę be-
y. R1K0.

keletas kitų peisuoezių, pas ku 
cq riuos lietuviai kaip nežzė, teip

dino savo susirinkimų vietose 
5000 beturezių ir 1000 szeimynų 
iszsiuntinėjo valgį į namus. Chi- 
cagoj teipgi keli tukstaneziai be
turezių gavo valgį.

t Kevanrk, III. Prie gele
žinkelio stacijęs rado ežia mirsz- 
tani į Christopherę Schirrę, kuri
sai nesugrįžęs prie žado ir pasimi
rė. Jis turėjo būt kokių ten pikta 
darių uimusztas. Netoli vietos, 
kur gulėjo Schirra, mda kruvi- 
nę lazdę. Kas yra^užmuazėjatrikT ' 
sziol nesusekė.

t Paudeah, Kr. 25 metų Al- 
len Green, 30 metų moteris Budo 
Ovens ir jos 12 metų duktė, 
įsėdo naktyj į valtelę ir norėjo 
persikelti per Clark River. Ant 
vidurio upės vienok valtelė ap
virto, besikelianti isz joe iszpuolė 
ir prigėrė.

t Szimtas nusikaltėlių kali
nio Frankfort, Ky, atsiszaukė 
prie szteto gubernatoriaus su 
praszymu, kad juos paliuosuotu, 
o jie trauksę kaipo liuosnoriai į 
pagelbę kariaujantiems už li^psy- 
bę kubiecziams. Gubernatorius 
vienok jų praszymo neiszklauaė.

Isz darbo lauka

*liėtuwhzka

Penki metai atgal, Sping Val
ias lietuviai pastatė, su lenkais 
susidėję, bežnyczię. Kol pas mus 
buvo kunįgas italijonis, viskas 
buvo gerai, kaip tik pribuvo 
lietu wys, kun. Balse vi cze, mo
kantis lenkiszkai, nepatiko jis 
lenkams ir jie pasistengė iszvyti 
kunįgę lietuvį ir parsitraukė 
lenkę ne mokantį lietuviazkai. 
Lietuviai matydami, kad len
kams reikalingi ‘ vien lietuvių 
pinįgai ir kad jie su lietuviais 
neteisingai elgiasi, padarė mi- 
tingę, ant kurio ištrinku komitetę 
ir nusiuntė pas vyskupęi sanariai 
komiteto pargrįžę nuo vyskupo 
suszaukė vėl mitingę ir apreisz- 
kė, kad vyskupas rodyje skirties! 
nuo lenkų ir statyti lietuvisskę 
bainyczię. Ant to mitingo likosi 
ištrinkti: pirmaėdis komiteto, 
sekretorius ir ■ kolektoriai; pa
ra pi Jonys apsiėmė mokėti po 20 
dol. ant pastatymo naujos lietu
vi szkoe bažnyczioe Per isztisus 
metus surinkome .tiek pinįgų, 
kad už juos nupirkome lotus ir 
snvežėme akmenie ant pamatų 
bažnycziai, d dar kasoje likosi 
811 dol.25c. J.žurauskas,

Parapijos sekretorius

ir nesza kavot savo pinįgus.
Dabar gavome kelis laiszkus 

nuo lietuvių su skundais, kad jie 
turi pasidėję po kėlės deszimts 
dol. pas vienę žydpaląikį ir 
niekaip jų atgaut negali; sako 
kad žydas liepė atvažiuoti už 
mėnesio, atvažiavus prisakytam 
laike, liepia atvažiuoti dar už 
kito mėnesio, tai paskui atranda, 
kad kvitą ėsant negera ir teip 
jau tęsiasi kelintas mėnuo, -o pi
nigų nuo žydo atgaut negali. 
Taigi ant galo praszo redakcijos, 
kad pagarsyti laikrasztyje, idant 
jau nors kiti lietuviai savo pinį- 
gus žydams nekaissiotu, nes ga
li atsitikti teip, kaip su Koper- 
liu.

Nuo guzo nžtroszko.
“Garsas” pranešza, kad 16, d. 

Gruodž o į Brooklynę atkako M. 
Gudaitis ir apsistojo hotelyj ant 
Kent avė. įeidamas gulti, norėjo 
užgesinti žiburį, bet nežinodamas 
kaip apsieiti su gazine lampa, 
vieton užsukti, jisai tik užputė 
liepsnę. Jam užmigus, per neuž
suktu dudę priėjo guzo, kurisai 
ir užtroszkino bemiegantį. Vieš
namio tarnai laukė iki 9 valandai 
isz ryto, nesulaukdami vienok 
atsikeliant, įėjo į jo kambarį, bet 
rado Gudaitį jau nėgy vę. Gudai
tis paėjo nuo Warenos, Trakų 
psviėczio, Vilniaus rėdytas.

tu ......
tuom tarpu reikalingi vien len
kai. Isz visų maskoliszkų laik- 
raszczių mažiausiai rūpinasi apie 
valdžių uždraudimus kaslink 
perkratinėjimo visokių vieszpa- 
tystės reikalų, taigi nepri'gųlmiu- 
giausių nuomonių yra laikrasz- 
tis “Novoje Wremia”-

Įzko klausymo, kad joms

Svetimi balsai.
Dėl kvailo padavadyjimo

Easton, Pa. LeRigh Mills, 
bovelninių iszdirbimų dirbtuvė 
South Eastone, likosi | užtaryta 
ant keturių mėnesių. Szimtas 
darbinįkų tuom tarpu neteko 
darbo.

T 100 darbinįkų Carnegie 
Steel Co., Duųuesne, likosi nuo 
darbe praszalintų, kadangi kom 
panija pasinaudojo isz naujo 
budo plieno dirbimo, prie kurio 
nereikia tiek kaip Beniaus dar
binįkų.

Scrantono pitrapijonų ml- 
tingis.

Scrantono lietuviai parapijo- 
nys laikė mitingę, ant kurio nu
tarė parsitraukti kunįgę. Susirin
kę nutarė parsikviesti isz Lietu-

Bostono LletuwiHzkas Po- 
litiszkas K Ii ubas.

Musų Kliuta užgimė nesuti
kimai, kuriuos pakėlė naujalenkiai. 
Mat Kliubas turi ui mierį darbuo- 
tiesi ant lietuvystės labo, o ne 
tarnauti lenkystei. Tas mieris 

rnepatiko lenkberniams, isz ko ir 
pistojo maisztai ir ardymas už
manyto darbo: lenkberniai atsi
skyrė ir sutvėrė „Polako litevski 
Kliub”, prie kurio tikėjosi pritrauk
ti dar daugiaus sąnarių musų 
Kliubo. Mes galėtume su visu 
betų lenkbernių apsieiti: mus 
yra ošia mažiausiai apie 200; 
jeigu terp mus būt vienybė ir 
vienoda mislis, visada mes sto
vėtume augszcztaus negu lenkai, 
bet vargas, mes skęstame tamsy
bėse, iszsiskyrstę į visas pu»ė> 
teip, kad negalime susirinkti į 
vienę krovę. Wieni apsivedę su 
lenkėmis, tai tie įsikinkė į lenkų

terp baltųjų ir juodųjų. Baltieji.^ 5 
pareikalavo per telegrafę kanuo
lių isz Padukab.

Nelaime anglių kastynese.

Dirbtuvė 
N4 '‘Southon Pine Co”. Nichollse, 
30 mylių nuo Waycrofs, sudegė. 
Blėdį ugnej“ 
ant 100000-

e lės pa darytę skaito s,8Xk< 
*B.. užasekuruota ji fl

vos kunįgę Gerdiiunę. Wisi pri- wežiinę ir su visu neprisipažįsta 
pažino, kad svarbiausiu reikalu lietuviais eeę, kiti turi anglijo- 
musų parapijos yra turėti liętuvį nes< treti prancūzes — ir tie ne- 
kunįgę. Tuom Urpu musų baž .kaito aavę už lietuvius. Tie 
nyczloj Dievmaldystę atlaiko ai- mu#ų broliai, apsivilkę į sveti- 

mus rubus, labiausiai mus trukdo, 
jie sako, Kad Kliubas ne reikalin- 
gM-

Musų Kliubasstengėei nuo mies
to iszpraszyti atidarymę vakari
nės mokslainės. Miestas sutiko, 
tik reikalovo 60 paraszų, mes

rių kunįgas, kol savo locno ne 
sulauksime. Mes esame dideliai 
nupuolę dvasiszkuose
dalykuose, kadangi jau nuo ilgo 
laiko neturime savo locno dva- 
siszko vadovo. Scrantonietis

už- 
veizdos spaudos dalykų Masko- 
lijoj, lazdavusios savo įsakymę 
cenzūros komitetams daleisti 
spaudi n tf vien tas ‘svetimose 
kalbose knįgas, ant kurių vardas 
bus atspaustas ir maskoliszkoj 
kalboj, visi maskoliszki laikrasz- 
cziai pakėlė balsą: daugumas jų 
nupeikia tę kvailę įsakymę. 
Smarkiausiai peikia jį “Peter- 
burgskija Wied(>mo8ti”, kurisai 
jau ganu ilgai saągojosi griebtie
ji vėl lenkiszko klausymo. Da- 
bar, ,Peterburgsk| je W iedomosti”, 
nupeikdamas cenzūrą, suduoda 
kaip kur ir visiems maskoliaz- 
kiems urėdnįkaiųs biurokratams. 

“Peterburgskija Wiedomosti” 
sako, kad tasai cenzūros padavar- 
dyjimas yra mažmožis ir jo ne 
butu reikalo perkratinėti—bet 
prie to verezia persitikrinimas, 
kad Maskolijoj y fa pulkai tokių 
ypatų, kurioms reikia sėti nesu
tikimus terp valdžių ir gyvento
jų, jiems naudingi yra inaisz- 
tai, rugojimai ir paspaudimai 
parubežihose. Nuliūdimas nelai
mingų lietuviszkų szeimynų,
kurių vaikai iszmestf^ isz
Mintaujos gimnazijos, — nelai
mes “besiprieszinanczių” uųjjo
tų, kurių vardai ir atviras fisz- 
pažir 
rapoi 
Irku< 
krite

Lenkiszkas laikraštis “Zgoda” 
žada talpinti rasztę kokio ten 
GerszyU’ikio isz Paryžiaus (nėra 
terp lenkiszkų žymesnių raszėjų 
tokios pravardės) “Apie 
lietuwi*zkę klausymę”. Kę ver
tas bus tasai rasztas, pažiūrėsime. 
Ar skirsis jis kuom nuo paprastų • 
Amerikos lenkiszkų raszėjų sva
jonių? Tas pats laikrasztis gar
sina, kad turi dabar ir lietuvisz- 
kę korespondentę., kuris du kar
tų an 
apie lietuvius. Nežinia tik ar

mėnesio raszyė straipsnius

mas ne aUi randa ant lapų 
ių—nužeminki praszymai 
ko buriatų, su prievarta ap 
Lytu 1891 lėtiniu fa-

lietuj 
tai pri 
szėję, 1 
kai ra!
no sei
bet jie!
viszka
juos bt vo suprasti. Ar dabi 
niai b

a” tai pys tuos straipsnius 
szkoj kalboj? Jeigu teip, 
gulėtu pasirūpinti tokj 
.uri-.ii szick t • k . < ' ;
/\ t i moka •■/._■ ■ ' HĮI
baus rasztus p.
teip puikiai buvo li«B| 
| paraszyti, kad

geresni, pažiūrėsime

lensky Wiestnik”, pėrl 
kas maskoliszkai lei>l 
ptikius, teisindamas 11 
Į t lenkų uždėtus, vi J

„Wi 
tinėdai 
kus pri 
ežius a _ JĮJĮ 
vietcieįsziteip atsiliepia:

-turi eiti vartej 
visu] luuskoliszkos kalbos, L 
jusidutyti pamatai malkoj 
gode lė vieazpataujanczio 1 

iaskoliszka vieszpatya i 
priv lo ir ne tūri tiesos i 

pie platinimasi ir di I 
tavo rubežiuose lenki!

mo.

tiesi 
masi 
lietu riszkos, finniszkos, į 
niszlas ir kitų kalbų. Kas 
yra ] ižintis svetimos kai 
kas
paty tėj. Apie pirmę ris 
vieš patystė per savo filol 
kus tni versi tetų fakultetus 
ant tek, ant kiek tai reiktu 
Jeigi mokinimas lenk isz k oJ 
tas fra Oi kęs, tai ežia 1

itas vartojimas jos



arba

Mokslas apie nžlaikyma sveikatos,
pagal Berners’ą. •

[T^sa].
Priminiau jau apie tą kalbėdamasPriminiau jau apie tą kalbėdamas apie 

szilumą, sakiau, kad musų odoj yra visur 
mažytės skylutės, vadinamos porais ir kad 
per Jas iszsiveržia persikeitęs į garą vanduo 
(tą vadina prakaitavimu). Suprantate gal, 
kad prakaitas ne yra taį grynas vanduo, bet 
yra jame ir dalelės pagedusios medegos, ku
rios, jeigu ne butu urnai praszalintos, sto
tųsi nuodais.

Kalbėjau jau, kad jeigu tie musų odos 
porai, arba tos mažytės skylutės kokiu nors 
budu užsikimsztu, tai prakaitas negalėtu iszsi- 
veržti, o per tai mes gautume drugį, taigi 
tuo jaus apsirgtume.

Taigi, jeigu tik dalelės pagedusios me
degos ne galės pereiti per odos skyles, už- 
kimsz jas, tai tos pagedusios medegos turės 
pasilikti viduryj kūno, arba kitokiu budu isz- 
si veržti laukan. Pa veikslai!, jeigu dūdos sru
tų nubėgimui namuose užsikimsztu, pamaty
tumėte, koksai bjaurus oras butų toj vietoj. 
Tas pats yra ir su musų kunn, jeigu odos po
rai arba tos mažytės skylutės užsikemsza. Jei
gu kas savo kūną iszteptu klijais arba lakiem 
teip, kad visos odos skylutės užsikimsztu, 
kad pagedusios medegos. isz kūno iszeiti ne 
galėtu, neužilgio turėtume numirti, i

Jeigu todėl ne mazgojame tankiai musų 
odos, tai visokios dulkėZ ant jos užsilieka 
(teip isz lauko, kaip ir isz vidurio) ir užkenk 
sza tas skyleles ir nedaleidžia pagedusiai me- 
degai ir nereikalingoms dalims isz kūno, isz- 
eiti.

Daugelyj ligų, kaip antai prie tymų ir 
1.1., pati gamta stengiasi iszvaryti priežastį 
pikto per odą. Atmykite dabar, kad tas pats, 
nors ne teip smarkiai (teip kad to ne galime 
matyti), atsilieka nuolatai musų kūne, tai 
pats suprasite, kaip reikalingas yii tankus 
mazgojimas odos.

- Apart to, oda susinaudoja teip kaip 
drabužis, vietą susinesziojusios užiima nauja. 
Žalcziai su visu pameta savo odą, isz josiszsinę- 
ria, vėžiai teiposgi pameta savo serdoką teip; 
kaip mes darome su isznesziotais drabužiais 
ir galima tankiai rasti besivoliojanezią odą 
žalczio kur ant pieskos, vėžiai ją paprastai 
suėda. Su mum> yra kitaip: sena oda nus
lenka teip smulkioms dalelėms, kad to už- 
temyti ne galima; jeigu ji nuslenka dides
niais szmoteliaiš; tai ją galima matyti; sako
me juk kad tai veidas pleiskanoja. Jeigu oda 

-kieta, kaip antai po padais, tai pamirkius 
koją sziltame vandenyj, galime matyti tą 
nualinkimą senos jau nereikalingos odos pa
veiksle mažų grnmolėlių. Matote todėl, kaip 
neatbūtinai reikalingu yra mazgoti ir praus
ti musų odą, idant tokiu budu palengvinti 
nUslinkimą senos, jau nereikalingos, odos.

Daugelis tiki, kad užtenka vien prausti 
bumą ir rankas, taigi tik atidarytas, mato
mas kūno dalis; pažinojau vieną jauną mer
giną. kuri teisinosi, kad ne gražu yra maz
goti visą kūną, bet potam, ką jums papasa
kojau, kiekvienas supranta, kad tokia nuo
monė yra klaidi ir neiszmintinga ir kad 
kiekviena dalis musų kūno reikalauja van
dens ir muilo. Dalys uždengtos drabužiais, 
ant kuriu dulkės nepuola, neiszrodo teip sus
kretusiomis, bet jeigu pamislysite apie ter- 
szianezias medegas ateinanezias isz vidurio 
musų kūno, besirenkanezias labiausiai szilto- 
se uždengtose kūno dalyse, pripažinsite man 
teisybę.

Žvėrys ir daugelis paukszczių labai rū
pinasi apie szvammą. Ar matėte kada nors 
kaip paukszcziai maudosi? Nestypczioja, ne- 
sibaugina jie szalto vandens, teip kaip tai 
ne vienas isz jūsų daro, ypacz gi szalto 
vandens bauginasi maži vaikai; paukszcziai 
drąsiai eina į vandenį ir stengiasi kuo la
biausiai suszlapti.

Turėjau pažįstamą, kurisai laikė sode 
pripratintą kuosą, kasdieniniu jos reikalu, teip 
kaip ir valgis, buvo gerai iszsimaudyti. Tik 
gerai iszsiprausęs ir iszsidžiovinęs pauksztis 
griebėsi valgio. Wanduo tai kuosai teip buvo 
reikalingas, kad sykį jos savinįkui įpylus į 
prausinyczią vandens nusimazgoti rankas, 
kaip tik tas atsisuko, kuosa isz to pasinau
dojo, įlėkė per langą į kambarį ir pradėjo 
praustiesi.

Kalbėjau jau, kaip tai gerai yra kas rytą 
iszsimaudyti szaltame vandenyj, szaltas van
duo sudrutina žmogų, priverezia jo kraują 
greicziuus tekėti. Isz tikro tas reikalingesnis 
yra musu sveikatai negu czystumui, nes no
rint gerai odą numazgoti, reikia ant to szil
to vandens ir muilo. Teisingai pasakė an- 
gliszkas mokslinczius Lubbock, kad kultu- 
riszkas laipsnis tautų geriausiai duodasi pa
žinti isz to, tiek jos muilo suvartoja.

Wiskas, ką kalbėjau apie prakaitavimą, 
apie odą ir 1.1, parodo, kad reikia labai 
ampihtiesi apie czystumą apsirėdymo. Isz 
tikro, visos sugedusios, nereikalingos mede
gos, kokios atsiskiria isz musų kūno, pereina 
pirmiausiai į apsirėdymą; todėl neatbūtinai 
reikia tankiai mainyti ir skalbti apsirėdymo 
dalis. Kaslink gi virszutinio apsirėdymo da
lių, tai kadangi tos nesiglaudžia tiesiog prie 
kūno, todėl ne teip greitai susiterszia ir ne
reikalauja teip tankios permainos ir skalbi
mo.

Netikiu, kad gerai daro tie, kurie norė
dami iszsiliuopuoti nuo tankaus skalbimo, ne- 
szioja parvuotas vilnones paneziakas. Neszio-

janti jas užmirszta, kad nors aut jų ųe ma
tyt suskretimo, tai vienok ir jos lygiai leng
vai susiterszia kaip ir baltos, taigi ir jos turi 
būt tankiai permainytos ir skalbiamos.

Czystas apsirėdymas labai reikalingas 
1 musų sveikatai Girdėjau nuo daugelio ligonių 

kad czystas guolis labiaus pagelbėjo už visus 
aptiekų vaistus, nes Į)aėmę sutersztą patalą, 
drauge su juom paėmė ir visokius atsiskyri
mus nuo serganezio kūno. Nieks labiaus ne- 

i platina visokių ligų, kaip palikti po ligoniui 
suterszti inarszkiniai, paklodės isz jo lovos.

Gal jums rodosi, kad aut užlaikymo 
’ czystumo reikia daug darbo ir laiko? Neuž

ginu to, bet ant to praleistas laikus tiek mums 
atgabena gero, kad galima sakyti szimtero- 
pai užmoka už trusą; užsilaikydami czystai. 
mes jaueziamėsi visada sveikais, linksmais— 
to suskretę niekada negal apie savę j>asakyti. 
Nesakau asz, kaip daugelis, kad tik czystame 
kūne gal gyventi czysta dvasia, bet man ro
dosi, kad kas tik nesirūpina apie szvarumą, 
czystumą, negalės suprasti, ką mislyjo kara
lius Dovfdas, kada kalbėjo: “O Dieve! su- 
teikkie man czystą szirdį!”

Yra ir toki žmonės, kuriems rodosi, kad 
Dievas myli vien suskretusius, nesziojanczius 
apiplyszusius rubus. Girdėjau apie vieną ma- 
homętoniszkądvasiszkajį vadinamą derviszu, 
kurisai per penkesdeszimts metų nė sykį nesi
prausė, ir apie kitą, kurisai per tokį jau laiką 
niekada ne valė savo drabužių ir niekada jų 
nenusivilkdavo: nesziodavo juos teip ilgai, 
kol sudriskę pats nuo kūno ne nukritų, 
Turėjo jie labai klaidžias turėti nuomones: 
apie Dievą, jeigu jiems rodėsi, kad suskretę 
gal Jam geriaus patikti.

Jeigu žiuriu į jaunus augmenis lendan- 
czius isz juodos žemės ir teip dailiai, czystai 
iBzrodanczius, ateina man tuojaus ant mia- 
lies vaikai, kurie galėtu būt lygiai linksmi, 
gražus, balti, o vienok teip tankiai prie jų 
net prisiglausti ne galima, teip jie suskretę.

Teisybė, daug reikia darbo ant užlaiky
mo vaikų czystai. Wiaką, ką norėcziau apie 
tai pasakyti, padalysiu į tris,dalis,

1. Rūpintis apie užlaikymą vaikų czys- 
tai yra daiktu neatbūtinai reikalingu, nors 
tas ir daugiausiai truso reikalautu. Pažino
jau keletą motinų turinezių daug vaikų, bet 
jos juos teip szvariai užlaikė, kad miela bu
vo į juos žiūrėti. Teisingas yra priežodis, kuris 
sako: "kas nori, tas ir gali.”

*2. Trusas apverstas ant užlaikymo szva- 
rūmo terp vaikų saugoja mus nuo daugelio 
pikto, taigi jis užsimoka. Jau nuo seniai pa- 
tėmyjo, kad czystai ir szvariai užlaikomi vai
kai yra ir geri. Jie visada linksmi, o suskre
tę visada pikti, susiraukę, nubudę. Motina 
arba sesuo, kuri kasdieną apvers valandėlę 
ant nuprausimo vaikų, apsaugos juoe ir to
liaus nuo daug pikto.

4 AtnV-gftlo, užlaikymas szvarumo ir riaikU buwo prowiaoriuę wienoe 
czystumo terp vaikų ne bus teip sunkus, jei
gu tik paežius vaikus prie to pripratysime. 
Jeigu szukuodami vaiką Į>eszate jo plaukus, 
arba prausdami iszmuiluojate akis ir lupas,. i®SWiiiiwo iw Peterburgo ir 
tąsyk, žinoma, vaikai prieszysis jūsų stengi- Lirioj nu8inuodino. Prieez itndi- 
muisi iszszukuoti arba nuprausti, bet tas ir 
ne žingeidus: jie nori vien apsisaugoti nuo 
skaudėjimų, kokius jiems darote ne mokėda
mi szvelniai ta atlikti. Bet jeigu motina, ne- , . „ . . .
szibtė arba sesuo dailiai ir atsargiai tą atlie-1 ta’^v )‘e’turbut’ ^zvvižiuodinn 
ka, tai ne tik vaikai nesi purto, bet pats pra-. Paliko koki nors risztę 
szosi nuprausti ir iszszukuoti.

Nemislykite vienok, kad susiterszti yra j 1 Apleiitoi wyrų mergino® jau 
pavojingu ir nesveiku daiktu. * iir Maskolijoj mokinasi nuo ame-

Viai dirbanti visada susiterszia. Nesvei- ”kiecz’li* ie,pu Prireikl* atkor 
ku yra vien tąsyk, jeigu nesirūpiname apie sawo «uvadžiotujui; baus- 
praszalinimą suskretimo. Pagirtinu yra daik- suvadšiotoju® pirmiausiai pra- 
tu paprotys, kur nė vienas szeimynos sana- deda dailios kaukaaietės. Nese- 
rys ne gal sėsti prie valgio, kol ne bus ežys- niai kazokų kaime Uapenskoje, 
tai apsirėdęs ir nenusipraus. Tas rodo, kad visi KubaniszkųKaaokųŽemej, gywu- 
susėdę prie stalo viens kitą godoja. •

Daugelis žmonių, ypacz gi moterys, meg-1 wo 
sta visokias graznas ir padailinimus. Wisos jų įeiti į cerkvę, kur norėjo apai- 
vartojamos graznos, kaip antai: lenciūgėliai, we8ti 8U mokintoja Z Ant u- 
sagtys ir 1.1, kasztuoja brangiai, bet,, tankiai iyciiog patiko wieQO^ savo pri-
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laukė, kol mergina tne iszeis. Isz-
moterį; bažnyčioj jieduteiposgj

H Pietinėse Iszpanijos pakran
tėse, 20 mylių nuo miesto Mala : 
ga, paskendo žvejims laivas*^ 
"Calona”. 15 buvusių ant jo 
žmonių prigėrė.

* 0 Pasibaigus karei Abisinijos 
su Italija, daugelis italiszkų ka
reivių, paimtų į abisinifeczių ne
laisvę,, ne nori atgal grįžti, ka
dangi jiems abisinieczių nelaisvėj 
geriaus sekasi negu tėvynėj. Jie 
iszleido į Italijos karės ministeriją 
praszymę, kad daleislu Abisinijoj 
pasilikti, kur kaipo amatnįkai gė
rę turi uždarbį, namiejie tokio 
gauti nepasitiki.

H Įvedimas auksinių 
Maakolijoj, tuom tarpu, dar už 
vilktas likosi ant toliaus. Wiesz- 
patystėa rodą perkratinėdami už
manymu iždo miuisterio, nutarė, 
pirm įvedimo auksinių pinįgų, 
surefonnuoti vieszpatystės bankę 
ir pastatyti jį ant tvirtesnių pa
matų. Projektas banko reformų 
yra jau teiposgi iždo ministerio 
apdirbtas ir jis bus dar priesz 
maskoliszkus Naujus Metus ant 
nusprendimo vieezpatyatės rodos 
paduotos.

pinįgų

H Ko jau neaigriebia nelemti 
žmonės, kad tik uždirbti lengvai 
kokį rublį, rodo tę dabar pasibai
gusi prowa Ekaterinenburgo ap
skričio sude. Czia buwo apskus
tos keturios moterisskės ukinįkės 
kaimo Newja, Ekaterinenburgo 
gubernijos. Jos mat ėmė ant au
ginimo mergvaikius, bet urnai 
juoe badu numarindavo. Į pen
kis metus jos tokiu budu numari
no per szimtę vaikų. Iszapskųstų, 
trys likosi nusūdytos į Sa k ha
linę, o vienę sūdąs iasteisino.

| Netoli Peterburgo, terp ge
ležinkelio stacijų Sergiejevo ir 
Strielna. girioje, praeinantį mal
kų kapotojai rado du gerai apsi
rėdžiusiu negyvėliu: vyriszkį ir 
dar jaunę moteriszkę. Negyvė
liai gulėjo szale viena kilo apsi
kabinę. Juos pažino: vy-

aplink Peterburgu aptiekos, mo
teriukė gi buvo tai pati tos ap
tiekos aavinįka Įsimylėjusi pore

mę negyvėlių matė girioj su pa
samdytais žmoni m® vaiksičio- 
jantį wyrę atrastos moteriszkėa,

lių gydytojas M. iazėjo isz sa- 
gyvenimo, norėdamas

-

vieton dabyti, dar labiaus bjaurina jas ne- 
sziojanezią. Norite, kad jums pasakycziau
apie padailinimu, kokį teip turtinga*, kaip ir 
varguolis visada gal turėti? Didžiausia grožybė 
Jaunos merginos, kas ją labiausiai gr<ui a i dabi
na—yra szvarumas, nekaltybė, kokia matyt 
ant veido, gerumas ir linksmybė; tas ne daug 
kasztuoja, o daug geriaus dabina negu visos 
brangenybės nupirktos krautuvėj; reikia 
vien rupintiesi tą, kas geriausiai dabina, pa
laikyti.

Geriausia pagva veidui yra muilas ir 
vanduo. Jeigu tik jauna mergina turi czystą 
veidą, dailiai suszukuotus plaukus, baltus 
dantis, szvarius drabužius—visada malonu į 
ją žiūrėti. f

Kalbėjau jau pirmiaus, kad suskretusios 
grindys, sienos ir lubos terazia ir gadina 
kambario orą. *

Girdėjau ne kartą gyvenimų samdytojus 
besiskundžianezius ant namų savinįkų, kad 
jie ne nori atnaujinti parsamdytų gyveni
mų; yra tai bjaurus jų godumas, bet atsira
dus tokiame padėjime, geriaus jau paežiam 
iszleisti kiek pinįgų ant atnaujinimo ir nuva
lymo sienų, grindų ir lubų, negu kvėpuoji 
nesveiku oru. /

Dar czia turiu pridurti apie tą, kas man 
rodosi labaj neiszmintingu, taigi kad iszklo- 
darni naujais tepetais sienas, tankiai ant se
nos popieros lipina naują. Tokiu .bodu, nors 
musų kambarys iszrodys dailiaus, Jilet oras ja
me nepasitaisys, kadangi mes dulkes ant se
nos popieros ne nuvalėme, bet tik jas aplipi- 
name naujais tapetais.

gautę merginę W.; pamatęs ję 
norėjo pabėgti, bet mergina iszsi- 
traukė revolverį ir paleido szu- 
vį į sawo netiku-į jaunikį. Ne
mokėjo vienok gerai szaudyti, 
taigi vieton į savo prigavėję, 
pataikė s«i į delnę.

fl Anglių kastynėse Renardo, 
netoli JSoanovicų, < <* Petrokovo 
gub., Pietinėj Lenkijoj, atsitiko 

 

nelaimė. Kasinėse, kaip tai pa
prastai bu besi kasdami to
li aus požeme, paliekaanglių stul

 

pus, k u rife yra ramszcziaia olose, 
kad wi us neįgriutu. Wienas 
isz toljfų paliktų anglių stulpas 

 

ne iazjukė kastynių virszaus 
kėny__ ir sugriuvo: be para- 
mojrpasifikęe olos virszus įgriū

 

vi ir užbėrė du czia dirbusiu 
darbinįnku. Apart to, nuo įgriu- 
vimo virszaus pasidarė toks 
smarkus oro sudrebėjimas'ir trau
kimas, kad darbinįkus toliaus 
nuo tos vietos dirbusius metė 
į sienas ir daugelį isz jų sunkiai 
apkūlė.

(Toliau bus/

Q Lenkiszkas laikrasztis, "Ku- 
ryer Lvovski”, apraszo szitok j 
atsitikimą. Jaunu mergina, apsi
gyvenusi pj.s savo tetą mieste 
Lvpve, iszėjo rytmetyj į bažny
čią j-iszėjjsi isz namų patėmyjo 
einanezius paskui ję vyriszkį ir

ėjus isz bažnyčios, mergina nu- 
! traukė pas savo motinę ir anie- 
|dwi žmogystos sekė paskui. VVos 
| įėjo įpriemenę ir užlipo ant trepu 
vedančių į motinos gy vėnimę, 
paskui sekantis vyriszkis su 
griebė ję isz užpakalio, o drauge 
su juom einanti moteriszkė nu
traukė jai pirsztines ir užkimšo 
burnę. Wyriszkis užsitraukė isz 
kiszeniaus virvę, suriszo rankas 
į užpakalį, paskui abudu jau pra
dėjo raiszioti kojas. Suriszę teip, 
pametė ję į kampę, o pats iszėjo. 
Kaip ilgai ji gulėjo, nežinia; mo
tina isz netycz^ų užtiko ję kampe 
gultnczię ir nuo raiszčių iszliuo- 
savo. Molina praneszė tuojau® į 
l»oliciję, bet ta iki sziol nieko ne 
isztyrė. Ko norėjo užpuolikai, 
sunku žinoti; kad tai ne buvo 
plėszikai, rodo tę ir tas, kad 
kiszenių ne iszkratė.

| Isz Tifliso, ant Kaukazo, ra- 
szo, kad 15 d. Lapkriczio trys 
plėszikai užpuolė be važiuojan
tį iszmokėti algas darbinįkams 
dirbantiems prie naujo geležin 
kelio isz Tifliso į Karsę, inži
nierių Bęlinskį. Balinėki mat 
vakare paėmė isz kasos 10000 
rubl. ir ant rytojaus su tais pi
nigais važiavo ant dirbdinamo 
kelio linijos. Bevažiuojantį už
puolė plėszikai; turėjo jie kara
binus ir isz jų pradėjo szaudyti 

vežėjui pataikė į smilkinį ir 
užmuszė, drauge su Bilinskiu 
važiuojančiai merginai, Krasno- 
polskei, kulka nugrendė ®xonę; 
Bulinskiui ne pataikė, pinigų tei- 
posgi nuo jo neparvežė. Už
puolikais pasirodė: viens isz 
darbo prižiūrėtojų ant to paties 
geležinkelio, sūnūs vieno dvar
ponio gruzino ir vienęs masko
lius- Užpuolikai likosi suimti.

| Angliszkas laikrasztis "The 
Colonies of Indis” pranesza, kad 
viduriuose Australijos, kur dar 
niekada nebuvo nė vienas eu
ropietis, bet kur tikėjosi, kad y- 
ra vien pieskynai be vandens, 
rado didelius plotus labai vaisin
gos žemės. Rado tę v tėtę koksai 
Mann, užsiimantis naikinimu be 
galo prisiveisusių kralikų. Cfcia— 
būviai nuožmi austrai iečiai pa
vogė jam keletę kupranugarįų. 
Jisai eidamas kupranugarių pė
domis, atėjo į vietę visai nepa- 
žystamę, bet žemė czia buvo la
bai vaisinga. Jos yra apie 40000 
000 akrų. Pakol vienok prisi
griebė tos vietos, turėjo daug 
nukęsti — reikėjo papjauti įsū
nis, nes niekur ne buvo vandens, 
taigi gėrė užmusztų szunų krau- 
ję. Atrastoj vietoj yra vandens 
užtektinai, lytus tankiai atsitin
ka — žemė tinka auginimui 
visokių augmenų.

( Peterburge pradeda vagiliai 
jau dienoms užpuldinėti ir 
smaugti pinįgus turinčius, 
žinoma, jeigu tik keno kiszeniuj 
daug pinįgų suuodžia. 10 d. 
Gruodžio, kasierius barono Sti- 
glico, Kopylov, atėmęs isz paei
tos 13681 rublių, neszė juos į bajo 
rieškę bankę. Atėjus^įKopylovui 
ant Senato Pliaciaus, prieaiais 
biurę “Szvencziausio sinodo,” isz 
užkampio iszszoko kareivis Wa- 
silius Adrtanov. Užpuolikas no
rėjo sudrožtianamį smilkinį, bet 
nepataikė, sudavė į veidę. Smūgis 
vienok buvo teip smarkus, kad 
nuo jo parpuolė, bet vagilius isz to 
negalėjo pasinaudoti, kadangi Ko- 
pyiov puldamas suriko, o ant to 
atbėgo policistas ir su pagelba te
legrafo vozno pasisekė jam suimti 
besistengiantį bėgti Adrianovę. 
Oria pasirodė, kad Adrianov 
gerai jus i pažysta su Kopylovu, 
jis žinojo, kad paskutinis atsiims 
isz paczto daug pinįgų, taigi ant 
grįžtančio ir tykojo.

I ■■ į \ • ... ..
Brangus akmenys Pennsylvanl- 

Joj.
' Pennsylvani ja pagarsėjo per sa
vo žemdarbystę, anglių ir gele
žies kastynes, bet jbs žemės vi
duriuose yra ir daugiau® brangių 
daiktų. Ant jos plotų yra vietos, 
kur žemėj yra ir auksus; ant to
kios vietos yra Pbiladelphia. 
Rubinus (raudoni, jeigu dailus, tai 
brangesni už deimantus akmenė 

į liai), safyrus (mėlynus ekmenė- 
lius) randa po draug su korun- 
du: Chestero, Delevare, Lankas-/ ’ L

Iter, Lechą, Montgomery, Phila- 
de'phia, ir kituose paviecziuose. 
Juos rado ir Clinton pąvieyj, 
netoli Nenowo.

Paprastai randa safyrus ir korjun- 
dus kastynėse Delevare paviejyj. 
Rubinus dailios parvos suranda 
kalkėse ir granito akmenyse. Jie- 
rijius ir szmaragdus (žali bran
gus akmenėliai) surado Deleira-! 
re if Chestero pavieczimtee.! 
Opai jai retai pasitaiko, bet ir j 
juos surado \ Corn valyje, Lepa- 
non ;< dailesnius apie Frankfortę, 
VVinahichon, Arondale, bet tik 
mažus szm oteliu s.
Q Ametistu® (rausvai mėlynus 
akmenėlius) iszkasa paprastų 
akmenų kastynėse Delevare pa- 
vietyj, apie 50 mylių nuo Phiia- 
dėlphios. Nutil (rausvas akmenė 
lis dailiai žibantis) yra apie 
Patkesburgo staciją ir pagal 
Pennsylvanijos geležinkelio liniją, 
netoli Philadelphios. •

Iki sziol vienok kasimu bran
gių akmenų niek® czia ne užsi
ima, neisztirta gerai žemė, per 
tai nežinia ar užsimokėtu 
jų kusima^ ar daug tų akmenių 
yra, ar jie tik lyg isz netyčių pž- 
sitaiko? Iki sziol amerikonys rū
pinasi vien apie sujieszkojimę 
anglių ir geležies kastynių, to
liaus gal pradės jieszkoti ir b ra il
gių akmenėlių.

-Urti-i; i!t‘ laiko.

■ ■ : I ?•’ ’s’

.. ' J 
ne turi vertės, nors raszeHV,*’J" 
pinosi apie užlaikymę 
gramatikos, tai Jau lietuwisz^f 
vertėjas lygiai gramatiką, kaip| 
raszybę ir kalbę su wisu panieki
no. Musų lietuviazkas vertimas 
daug žemiaus stovi už vokiszkę 
originalę.

Į Shenaudorio Lietusius.
Sulygsziol mieste Shenandoah, 

Pa. buvo agentu musų laikrasz- 
czio p. Motiejus Kupčinskas, o 
dabar, nuo 1 dieno® Sausio 1897 
m., pastojo agentu laikraszczio 
"Lietuvos” p. Andrius Maczys, 
gyvenantis po nr. 445 W, Line 
str. Taigi kiekvienas to miesto 
lietuvys, norintis parsitraukti 
laikrasztį "Lietuvę”, gali užsira- 
szyti jį pas musų agentę, p. An
driu Mačį ir pas jį pinįgus užsi
mokėti, o viską gražiai apturės. 
Teipogi ir seni skaitytojai", kuriems 
yra neparanku vaikazezioti ant 
paczto dėl prisiuntimo prenume
ratos, gali užsimokėti pas agentę, 
o pinįgat bus priduoti mums ir 
skaitytojai dovanas savo, kekias 
nbrės, gaus nuo^gento. Red.

NAUJOS KNĮG0S.
1. Padėjimas Lietuviu Tautos 
Rusu W ieszpatysteje, Grafe 
Lilivos. Verte Kun.A Kaupas.

Po tokiu užvardinimu iszleido 
kun. A. Milukas lietuviszkoj kal
boj, darbę Grafo Lelivos, kurį 
maskoliszkoj kalboj autoriaus pa- 
raszytę Susi vienoj imas iazsiunti- 
nėjo maskoliszkam durųi ir jo 
ministeriams kaipo skundę ant 
prispaudimo lietuvių po jo val
džia esanezių.

Weįkale telpa maskolių ist- 
duotos1 tiesos ant panešiojimo 1U- 
tųviy, teiposgi keletas paslėp
tų padavadyjimų. Tiesos vie
nok czia, ant musų paneziojimų 
iszduotos, ne visos; autoriun 
pasinaudojo vien isz svarbesnių 
ant parodymo, teip sakant, pa- 
virszutiniszko pieszinio sunkaus 
lietuvių padėjimo po maskolių 
jungu, bet parodytų ant to už« 
tenka. Ant paminėjimo vistį 
maskolių neteisybių ir surinkti 
visas, kokias lietuviai turėjo 
nukęsti, reiktu keletę didelių lomų 
paraszyti.

Darbas padalintas į tokias sky
rius, kaip maskoliszkos valdžios 
žiuri ant lietuvių uždedant ant jų 
savo pančius, taigi spaudžia juos 
kaipo lenkus, toližus kaipo ka
talikus, o toliaus kaipo lietuvius; 
taigi geradėjingi carai užvertė 
mums ant sprando trigubę nasztę; 
nors kiti tautiszki gaivalai atsa
ko vien pats už savę, lietuvius 
gi maskoliai baudžia už tę kuom 
jie yra ir už tę kuom nėM. Gra
fas Leliva perkratinėja lietuvių 
pereituvę, toliaus jų padėjimę 
po maskolių valdžia kaipo ypa
tų lenkiszkos kilmės, toliaus 
kaipo. katalikų, kaipo tautos. 
Užbaigia gi nurodydamas vai
sius prispaudimo. Raszėjas, kai
po maskoliszkas urėdnįkas, paži
nojo ir paslėptus vietinių Lie
tuvos administratorių ir Peter
burgo ministerijų įsakymus.

Knįga paraszyta suprantamai, 
lietuviszko vertimo kalba teipoe 
gi gera. Kiekvienam norinčiam 
pažinti darbus maskolių, jų pa- 
slaptus tinklus, velijame szitę 
knįgutę perskaityti. Czia viskas 
remiasi ne antsanprotavimoraszė 
jo, bet ant rando lazduotų doku
mentų. Knįga gaunama "Garso” 
redakcijoj,

2J81ber<j& arba Kencrloa nė* 
kaltųjų, Blaptlbe Ciecoriaus 
Piločių, lai wokiszkosant lie 
tuwiszkos kalbos piardejo M. 
Twarauskaa. x

Minėtos knįgos Wokletijdj 
nieks ne skaito už literariszkę 
darbę; ji priguli ten prie teip 
vadinamos virėjų literatūros. 
Teisybė, tendencija nurodanti 
piktus maskolių darbus galėtu 
ne vienam patikti, bet ir tame 
autorius pasirodo ne labai pažįs
tas Maskoliję. Kaslink gi pačio 
pasakojimo— matyt, kad autorius 
nepratęs prie raszto, sįlpnumę 
formos jis stengiasi užkloti su 
tendencija, kaip tai daro musų 
nepaSzaukti originaliszki drama
turgai. Augszčiaus paminėtas 
veikalas ^Vokietijoj platinasi 
wien virinycziose ir terp miesto 
vežėjų, kurie laukdami pasažie- 
rių skaito apie baisybės, Siberijos;

Chicago, III. 29 Gruodžio. 
1896 m. Pranesza me visiems 
giminėms ir pažįstamiems, kad 
19 Lapkričio 1896, m. persiskyrė 
su sziuom svietu a. a. Kazi
mieras Gabalius, paeinantis isz 
Kauno rėd., Sziaulių pav., We- 
ksznos parap. turintis 30 metų 
amžiaus. Keturis metus pragy
veno Amerikoj, bet labai var
gingai, nes per pusantrų metų 
neturėjo darbo, o kada liga galu
tinai prispaudė, pasidavė į 
pavargėlių namus ir tenai pasi
mirė. Apie jo Juyrį dasižinojome 
tik į mėnesį laiko, it kokioj vie
toj yra palaidotas, dar ir fc-iędi en 
nežinome.
. . . i Adolfas GudavJj^Jodrauga, .r Wa|>n^

PaĮieszkojimai.
Pajieszkau Mirono Palubinskio, 

paeinančio isz Kauno' red., 
Reseinių pav. Teiksis atsiszaukti 
ant adreso sztto: Juliau Jucevicz

4505 Pnge SU, Chicago, III.

Pajieszkau sawo draugo, Si- 
mano Szneideraičio, paeinančio 
isz Suvalkų rėd., Naumieszčio 
pav., Sudargo parap. Pirmi aus 
gyveno Wilkes Barre, pas kiaus 
persikėlė į Colsville, o dabar 
nežinau kur. Jis pats, ar*kas kits, 
te i kris duoti žinię ant adreso 
szito. Ignacy Karbo vski, -
99 Sheridan St. VVilIkęsBarrB Pa.

1 " ■ -ii—■

Pajieskau Juozo Ambrozo, 
kuris pirmiaus gyvenoCleveland, 
O. ir Simano Urbono, kuris gy
veno Detroit, Mich. Jis pats, ar 
kas kitas teiksis duoti man žinię, 
ne® turiu svarbius reikalus. 
Adresas mano saitas.

. W. J. Petkon,
13 Emerson, Avė. Brokton Mass.

Pajieszkau savo draugų: Jono 
Cehkio ir lzjdoriaus Mačiulio, 
abudu paeina isz Kauno rėd. Re- 
seinių pav. Erzvilkos. parap. 
Jie pats, ar kas kitas, teiksis duot 
žinię ant szito adreso:

Jonas Globis
K)12 Carsonstr., Pittsburgh, Pa.

Pajieszkau savo brolio Janulio- 
nlo, paeinanezio isz Žagarų so
džiaus, gm. ir parap. Serijų, Seinų 
pav. Suvalkų rėd. Teiksis atei- 
szaukti ant szito adreso:

Feliksas Janulionis
box 544, Plymouth, Pa.

— Martynas Bagdonas, 
i®z Toluca III. važinėja po visus 
miestelius w a Estėje ir pigiausiai 
parduoda visokias iietuviszkas ir 
lenkiszkas knįgas, abrozus, ab- 
ropeliusir t. t. Yra teisingas žmo
gus ir visi, kas reikalauja ko, ga
li drąsiai nuo jo pirkti.Neapgaus.
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LIETUVA

Žinios.
UHs lietuvys.

‘t’3 Pn- • 22nd st., 
nežinia kur. pereitų Ka 

mHFu naktį ir po sziai dienai nieks 
Vapie jį nežino. Buvo jis ave

liuose pas savo draugūs pn. 817 
W. 21st if isz ten 
nakties iszėjo, bet 
grįžo.

— Apsigyvenęs 
19 str., Juozas 
pereita-* arbatos rylę rinko an
glis ant relių Chicago Burling
ton & Quincy geležinkelio lies 
Center avė. Atbėgo trūkis, kurio 
pasilenkęs žmogelis ne toatė ir jį 
pervažiava Bondoviak turi nu- 
lauž'ę de?zinę koję ir kairiaję 

** raukę. Nugabeno jį į pavieczio 
ligonbutį. I

— Kalėdų dienę, į alaus par- 
davinyczię Williamo Burdette, 
ant kertės South Water ir River 
ui. atėjo penki plėszikai, szeslas 
gi pasiliko lauke. Parda viny ežioj 
buvo tękart pats jos savinįkas, 
namų sargas ir vienas svetima* 
žmogus. Plėszikai paėmė isz ka
sos 106 dol. Burdette isz syk ne
paklausė plėszikų ir bandė gin
ties!, taigi jie paleido į jį du szu- 
viu ir pataikė į koję. Atėjus po
licijai jau plėszikų ne buvo. \

—. 7 metų George Demark, 
apsigyvenęs pn, 607 ant Troop 
ui. ant kertės 18 ir Troop ui. li
kosi elektriszko sztritkario per
važiuotas ir atliko ant vietos. 
Batas sztritkario perpjovė jį pu
siau. Susirinko žmonės, viens isz 
pulko riktelėjo, kad maszinistę ir 
kondukturių reikia pakarti. Susi 
rinkę isztikro rengėsi tę padary
ti, bet tuom tarpu atsirado poli- 
cijantai, kurie iszgelbėjo sztritka 
rio tarnus ir nuvedė juos ant po
licijos stacijos.

— Apsigyvenę ant kertė W. 
Erie ui. ir Cranford a^* Alerso- 
nai, paguldė^ j‘*ovę trejetę 
savo vaiku, o pats iszsirengė į 
pietinę miesto dalį atlankyti ser- 
oa-.czią motinę. Iszeidami dar pa- 

^flkė vaikams, kad naktyj ateis 
||H5anta Claus” ir atne-z jiems do- 
^^anaa Naktyj pabudo vyriausia

sis vaikas iriszgirdo kę ten vaik-. 
szcziojant po kambarius, paszoko 
isz loveles ir pamatė vyriszkį su 
žvake rankoj. Tikėjosi, kad tai 
“Santa Claus” su dovanomis, 
prisikėlė kitus vaikus ir dręsiai 
priėjo prie ano vyriszkio. Tas 
siautė pusę valandos su vaikais, 
paskui paėmę mahzęsu pavog
tais ežia daiktais, iszsineszdino, 
pasakęs, kad eina kitus vaikus 
dovanoms apdalinti. Maieze bu
vo visokį pavogti daiktai apie 
300 dol. vertės. Sugrįžus tėvams, 
vaikai papasakojo apie atsilanky- 
mę “Šauta Claus”. Tie, žinoma, 
suprato tuojaus, ir dawė žinię į 
policiję.

— Szięndien visiems skaity
tojams iszsiuutinėjame po mažę 
kalendoriukę kabinamę ant sienos, 
dovanų. Jeigu kuris isz kokios 
priežasties nebotu gavę), tegul 
atsiliepia.

10 valandę 
namon nesu-

pn. 567 W.
Bondoviak,

Į Su narius Dr-tčs Simano 
Daukanto Chicagoje.

Sąnariams Draugystės SimanO 
Daukanto, kurie mums jokios ne
davė žinios, szį numerį “Lietu
vos” iszsiunczidme paskutinį. 
Kurie isz jų norį sau privatiszkai 
“Lietuvą” užsipazyti, tegul 
mums duoda žinią. Red.

Mitingas.
Nedelioj, 3 Sausio, tuojaus po 

žumai, bažnytinėje salėje, Drau
gystė Sim. Daukanto laikys sa
vo czvertmetinį susirinkimu, ant 
kurio visus sąnarius užpraszo pri
būti. Teiposgi užpraszo ir tuos, 
kurie norėtu prisiraszyti prie 

. s> draugystės.
Pocius, sekr.

Uiarnįke, 5 dj Sausio, 1897, 
LietzRepubl. Klidbas i6tos var
dus ant Norih ąide laikys mi- 

* t ings, ant kurio bus rinkimas 
\naujų delegatų į Susivien. Už
tai yra užpraszomi susirinkti kuo 

> daugiausiai lietuvių. Teiposgi už 
į kviecziame lietuvius ir isz kitų 
1 kliubų, idant ant szio mus mi
ltingo teiktųsi pribūti. Su godone 
■ J. Norbutas, prez.
H W. Ažukas, sekr.

Grand Opentng.
Subat6j ir Nedelioj, 2 ir 3 d. 

Sausio 1897, darom balių atida
rymo saliuno po nr. 584 S. Jef- 
ferson stri, kertė I4ih Place. Su- 
b&toj prasidės 6|. o nedelioj 2 
wal. po pietų. Grajya puiki muzi
ka, bus szokiai ir kitos zabovos, 
už tai visus aplinkiniuslietuvius 
užpraszum atsilankyti. • 
Su guodone i Ig. Kriszcziunas,

( A. Ambraziejus

Grand Opening!
Pėtnyczicj ir subatoj, 1 ir 2 d. 

Sausio 1897, bus balius atidarymo 
mano naujo saliuno, po nr. 117 
Division St. aut “North Side”, 
ant kurio grajys puiki muzika, 
bus daugelis jaunimo, szokiai ir 
kitos gražios zabovos; už tai 
visus lietuvius ir pažįstamus 
szirdingai užkviecziu atsilankyti.

Su guodone 
Juozas Žukauskas.

turinti 
15c.
75c 

50c.

(2-1)

Apie myslę.
Dar szię.dien tikros žinios nėra, 

kiek McKinleyisz viso gavo e- 
lektoriszkų balsų? 
me pereitame numeryje, kad par
tija su partija provojisi už su vo
gimu balsų, o prova su pora die
nu nepasibaigia, bet ima ilgę lai
kę. Wienok tie, kurie minė, te
gul nesibijo, kaip tik tikros ofi 
cijaliszkoa žinios ateis,kiek tikrai 
elektoriszkų balsų McKinley ga
vo, tuojaus pažadėtus pinigus 
iazmokėsime tam, kuris atminė. 
Tie visi laiszkai su minimais guli 
sudėti geriausioj tvarkoje, ir nė 
vienas ne pražus. Kaip jau bus 
tikros žinios, tada perskaitysime 
visų laiszkus ir kurio bus atmy- 
ta, tas gaus pinįgus,

kaip sakė-

Kataliogas knygų,
Knygos malda.

Šakio Altoriui arba Szaltinis daagiszkn

si.eo
•loo

SenMor Nauja* Aukso Altorių*, woki*zkom* 
• □taromis ° “ •• •• |180

r žaa* Batandele* arba Mašaa Šlaitinei!* 75c 
'dalia* Balandėlė* apkauttita* „ 86c.
Balta* Balaadele* iu Offiolum Parrum l.oo
Halsai Balandėlė* iiagrla* “ 1A0
Mašaa aukso altoriui, mašyt* maldaknyge, wt-

gadna dėl wyru in kyizeniu apdaryta drūta 
m* audeklineme apdare...............................80*

Maiai auk*o altoriui grašem* izagrino apda
re................................................................. «0c.

Maita aakio Altoriui kryti tolinome apdare 75c. 
Garbe Diewui ant augiztybea, įkuroj*. ap- 

kauatyta Ir au kabe " 11 JO
įmaningi dūmojimai ap* topuliui nw. 

Mari jo* Fano* ’’
Meno ra*. Marij** Fano* 
RaAanczui amšlnai Ir iu nacijom* “
Stebuklai Diewo nw, Sakramente ”
TajemnYczio* Gywojo Rašancziaui 
Kantlczko*............................................................
150 paalmu Dowido kamliaui ant pa**lkal*

palteliu „ 75c

lOo 
soc 
15c

Knygos Dvaaiszkos.
Aplankimai SS. Sakramento „
■waagelijoi, draugi lieluwi*xko* ir lenkuv- 

koi ant košno* nedelo* ir imntei 
FUotea arba kelia* ia maldinga gy wenlm* 
Gana* ape bailybia indo Dlewo ”
Gydyklo* n<> baimei įmertie* 
Gyvenimai *zw. Diewo ir UI aokoaa* *a.

Franciaskaui
Gyw*nlma* *iw*ato Benedikto , “ 
Gyvenimą* i*weno*. Marijo* Fano* ; „ 
Gyvenimai WI«izpettM Jėzau* 
Gyvenimai vilu Szveatu ant košno* dieno*

5 didele* knygos, košna po 86c
Tie patys gyvenimai Szventuju drūtai ap

daryti, viso* 5 daly* vienoje knygoj*, ant an
gare* nšwardinimai *t*pau*ti aukso litą ro
mi* 54.».
Gnesznvka* *ugrašytai ant gero kelio per

Jezrta Poną „ „ . 10c.
Girtybe „ „ r. 15c.
Utorite Kataliku Baknyczio* 5100
Iitoriia leno ir naujo litaUmo iu abrozelei* 
Istorija stventa seno ir naujo Įstatymo no 

sutveri-no svieto iki *ru rtl Kristau* 
Ka* yra griekai* iabai naudinga knygute 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip »p*pekajitie lumianlja 
Kanczia wie*zpalie* Jezaui arba Oavenloa 

knygele
KaėdienineiMaldo* •• •• --
Lietu visiko* miiziesiu natom ii 10c
Miilje Kc
N>*kaltvt>»aug»rtybcirgrošybe to*dorvbe« 20- 
Pa mokate! apesuda Dievo - “ 15c
Pamokslai antdldšiuiu metiniu izvenczin 

ir didiiosio* nedeloi „
Pamokslai ir Ganytojau* kalbos „ I 
Pekla arba amšinai pragaras 
Peripejima* ape szventa tikėjimą “ 
Prislgatavojima* aat smerozio “ i 
Vadovas in dangų •• 
Vartai dangau* “ 
Vadovasaplankancziu kanczia Wie*zpet;«* 

Jezuso Knituio “

Knygos mokslyszkos.
Abecela geriau** mokintuve dėl vaiku Kc. 
Akyvi Apsiretazkimai Sviete, ant kuriu šiuo 

nei nuolatos šiuri, bet ju gerai nesupran
ti; iu 7 abrozeilai*. Naudingiau** kny
gele ant svieto dėl daiišinojimo ta* ko 
darosi laibai, griausmai, lietu* ir sniegą.. 
ka* yra debesiai ir ant ko Jie laiko*).

Preke.... ..................................““
Etnoliogiszko* smulkmenos 

•Istorija Europos iu mapom*
Istorija Suvienytu Valstijų Sz.iaurine* Ane- 

riko*. Apraazokalp Koltumbai atrado 
^-^Amerika, Koki ežia tada šmone* gyveno 

koki šmone* pirmiausiai te* F.uropo* pra-, 
d*Jo wašluoti in Amerika, kokio* karei 
buvo, uš ka karevo ir kokiuose metuose: 
kiek prezidentu buvo, keki ir kiek kuri* 
gero padare dėl *zio* šerne*. O ant pat 
galo talpinau Konstitucija Suvienytu 
Valstijų, kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
szioje Amerikos šemeje gyvenaneziam.
Turi puslapiu 864 Prske 51 00

Ta pati druczial apdaryta........................... 11.85.
Ka darytie, kad butume sveiki ir Ilgai gyventu

me....... ........................................................ 10c.
Lemt* n toriu. Ltetuvtezkaa iu poteriai*, *' 

kotekirmai* ir mtetranturu. 10c
Lietuvos Istorija, paraižyta 8. Daukanto 11.50 
Mokslas apie Žemia ir Kitn* svietui, Ju bū

vy ir pabaiga. Apraizo ka* yra šerne, 
isz ko Ji susideda, ant ko Ji laikosi ir 
kaip sukasi; ka* yra saule, žvaigžde*, 
menulis; kaip toli in sau Ii* ir in kita* 
šw*igždias, kas yra planetos, korneto* ir 
kito* retai matomo* žvaigždei. Yla tai 
naudingiausia knyga ir reikallngiauie 
dėl penkaitjmo ir pasimokinlmo kiek- 
vienam žmogui ant *zio* pagaule* gyve- 
naneziam. ..................... ................  75c

T* p*ti drucziai apdaryta........... ............  51 00
Pilna* szlmtmetinii kalendorių* su plane

tomis , 15c.
Pradžemoksli* Banko* Raizto dėlnorluczlu 

lizmoktie gražiai raseytle 10c.
Raukvedi* Orom»tu raižymui. Yra labai 

naudinga knygele, kuri mokini, kaip reik 
raazytie gromata* in:pažystamus, priet*- ; 
liūs, giminia*. mjHmaiaias ir mylimuo- 
■iu* prie** apitaedima, in ponus, kuni- i 
gus, wy*kupus ir kita* suirsztai pastaty
ti* ypata*. Pasveikinimai (pawinczevo
tie*) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kituo«e svarbiuose atsitiki- 
mouese. Preke. 50c.

Trumpa senove* Lietuviu Istorija „ 10c
Praeit* Vilniau*. 10c.
Lengvas budai paežiam per save* p ra niek

ti e raiz-tie. dėl nemokancziu 10c
Nauja* lketuwiszkat Lementonu* „ 10c
Spaiaba* greito tezsimokimmo anget.ko* kai 

bo* n« apdarytas ” “ S LOO
o apdaryta* “ i 1A5

75c 
Mg

50c 
le.tn 
75c 
10c 
40c 
40o 
15c 

I
15c.

Knygos istoriškos, swieti«z- 
kos, pasakų ir giesmių.

Anegdotai iszsitanmni ir patari*** isz gyvenimo 
seui>wes Grekonu bet Rymionu •• “ 5c

ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge
le}* 10 grašiu pasakaieziu.................................. 15c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c.

Sl.oo

Damų skrynele ,, 90c.
Graži Valku knygele “ - • 10c
Gyvenimą* G*navaite* (Genovefos), Yra 

tai labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai Jau daug kartu gir

dėja yra 50c.
Gyvenimą* Stepo Rauduoiio ” 16c
Istorija gražios Katrų k o» “ “ 10c
Istorija lizialko Francuzu vainos M 8Uc 
Istorija gražio* Mageieno* ., 80c
istorija septynių Mokytoju - “ 50c
Juokingas pasakojimas ape Szaltabuiziu* 5c 
Kaukte*, lietuviszko* dainos su natomis, sutai- 
Ko* ant 4 bailu, dėl vyru „ ,. 86c.

ip igytie pinigu* ir turtą „ ‘
Ka* teisybe tai nemeta* puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo „ lįSi
Kristijoną* Duonelaiti* „ „ 15c
Kas yra. oka* bu* „ „ 10c.
Krumpliu Joną* m 10c.
Lletuviizko* dainos l*z visur surinktos,

ape keturi szlmtal SIJD
Lletuviszka* sziupinl* ••
Lletuwl*zka* Kalendorių* ant matu 1896 
Lietuvos Kankles, nauju daina knyg*le 

78 daina*. , „
Nameli* puatelnyko “ “
Lietuwi»*ki Raistai ir Ratstlnykai
NAUJAU8I8 LIETUWI8ZKAS 8APNINYKA8, 

surinkta* i*a daugel tw«timtautl*zku sapni- 
nyku ir nurodytas pagal tikra Perslsakai 
Egiptiszka sapnlnyk*.—*u 810 alszklu abro- 
aeliur-su. aprastymu planetų ir naalapcziu 
kokia* senove* žmones vartojo dėl nuspėji
mo ateitos —Geriausei issguido visokius 
sapnus, koki tik žmagul prisapnnot gali. 
Preke...............................   50c
A pdarytas. 

Kražių Skrrdvne Apraszo ana baisu at
sitikima, kada 1893 m. maskoliai užpuola 
ant bainyoaio* miestelyje Kražių, mu
ile, siaudė Ir pjovė nskaltus žmoni*, lez- 
ariosru altorius Ir užpeesetijo bašayczla. 
Kuo aisskiaustal apraszo ta visa ateiti-

kimB. 15c.
Olltypa, apysaka ia* taiko terpaavtaakoa ka

res Indijon u Amerikos.
Pasakojimas Antano Tretininko - -
Pirmutinis degtine* varytoja*, komedija 
Puiku* apraszyma* tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1803 m.
Pažangos Ju»e “
Petro Armino raistai •• “
Puiki istorija ape Kantria Alana. kuri per S 

tu* waik*zcziodama po svietą, daugybia 
du ir vargu kantrei uakentejo 

Rinaida Riualdina “ “

Itzsluncziatne ln visos miežius ir miestelius wisos A. 
merikos wirokius daiktus, kaipo Ui: Kasimas dėl aiuwj. 
m o, Masainasdel drukawojimo gromatu, Siutus, Overkc 
«us, Wargonus. Armonikas, Orajyjamas Dėžutes, Klarne
tas, Fleitas. Baselles, 8kripkas. Gitaras, Trintus. Žiūro 
nūs, Brilwas, Peiliui, Widelcius, Szauksatus, Slrielbis, 
Rcwolwerius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelius, 
Kompasus, Žiedus, Auskarus^ Abrozus ir visokius' kilus 
daiktus. Teipogi padidiname fotografijas, 4irbdiname 
luksztus dėl laikrodėliu j r t. t. Prtsiuncziame kalalioga 

kožnam dykai. Adresavvokit teip:
Kelpsch, Noreiko & Co., 

56 Flfth Are., CHICAGO, 1LL.

... 7bc

- 10c
r-; 3 m*- 

daugybi* be-
> SOe- i •• gjjo

ROBINSONAS KRUZIU8. moraJlizka apytaka 
dėl Jaunum«D*a. " 5 “*

Rotu Lapeliai naujaulioi dainos . H 
Tahnuda*šydu " “
Trumpi Pamokinimai ir Rodo* lizunta 

knyitu kun K. Antanewic*ia<il. 
tipena* bei Zlpone

Knygos LenkiszkoR.
ANIOL 8TR62. Zbi6r ModMv 1 Piešai ilušfcy 

dla du*z pobožnych (zdodatklom n!e*zporow 
i piešai teci6*kick)....................................#5c

V plfKniej opravie......................... . .................Si.85
CICHA LZA. Zbidr Modidw i Piešni stužfcych 

dla du*z pobožnych ..............................96c
Ta *ama oprawna v morocco skdrke, vrzteoaae 

bfmku M iteconym tytulikiem, okuta i m 

OLTARZYK ŽLOTT Zblor modtev"i pužai, 
stežacy diadas* pobodayvh. (Wydante dla 
Mtem*). Z dodatktem nte*zpor<5w i piešni 
teclŠsKich. Zaviara blizko 860 stronnic vyta- 
znego druku na pipkaym papterse, opravn* 
v morocco ik orka, vyitacaor brzegi ne sšoco 
nym tytuliktem...............   96c

Ta lama opravna w morocco tkdrae, vyatecen* 
brzegi t* zšoconym tytulikiem.........g 1 Jš

WYBOREK................................... .........po*0c 1 Sic
ALEKSANDRA CHODŽKI SMvnik Poteko-An- 

gtelskli Angielako-Poiski w mocnej opravie 
ne ztocnaemitytuilkamy. Cena 8*.00

8ENN1K ozyll Wrd**nte a* *ndv, na praesašo 
1600 przvpadkacb Uušfoe, * r6žuych.tarodav- 
nych kils* aabraay i-p'r/a<lkiem abecadio- 
wym dlarozryvkli aanavyclekavych indu 
ogi...tone przez Przyjaciela Nievinaych za 
babandv. ” 15c

Etemeatan Polskl “ “ 10c
Kaifška Polako-N*imiecka do tatvego nau- 

czente šie czytad pi*a4 t mdviž po nle- miecku .. .. 75c

PRAVDZIVY PER8KO-EGTPSKI 8KNNIK—

1*0 w Itaroš) molei do prMnc*l*d*al» i wr4- 
šeni* przyszJošci. -Z KO obraikami. Do*šow- 
ny priedruk i Senaika drukowan«<* * dru- 
karai Uniw*nytetu J»gWlon«kie«o v Kra- 
kowte. Ko

POSRKDNIK POL8KO-AHGIKL8KI ikakąš kadi* 
Polak6w w Am^ryc# dla l»twe<o naucMnia 
•I* po an<iel*k*; s optoaaiem kaldego wyza- 
■u )*k *tema wymawiae, i nteae i lity w pol- 
(klm I augi*likim Jpzyku

Augustas Kilę viešiu s 
3301 Laurel Str. kertė 38-ios.

Arba ant 3252 Laurel St.,
Pigiausiai iaavažioja:

ANGLIUS ir MALKAS.
Teipegi užsiima per k rausly m u (per- 

mufavimu) virokių daiktų, permainant 
vietą tavo gyvenimo. Prii ma uąpraaay- 
mus ir per gromatas isz toly m elniu 
dalių miesto, kas ko reikalaujate, tegul 
paraszo, o tuojaus pribus Wiską atlieka 
pigiau kaip kiti.

Nnrintis p»rsis*bendlDti “u gorinus Urttata Lninga 
visokios 1 n talpos, kaip antai: isto- 
riszku, moksliszku.pasakissku, dai
nų, dainų su gaidomis, gyvenimu 
szventuju, maldakningiu, giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegul proszo

Kningu Katalioga
kreipdamasi in GERIAUSIA 

LENKISZKA
KNINGYNA AMERIKOJ,
WL Dynievicziaas

532 Noble St., Chicago III.

Geriausias Saliunas
WIDURYJE MIESTO

A. J. KOWALSK1 
40 La Šalie Str.

Kuriame randasi geriausi gėrimai, ir 
puikiausiai užkandi!, islltas ir szaltas, 
wisada yra ant stalo. Barteoderis yra 
lietuwyl: taigi lietuwiai .turėdami kokį 
reikalę mieste, gali paa jį gaut rodf, 
nes snliunas randasi visai arti korto 
(City Hali).

Dr. Marija Doviatt, Lietuve.
Paeinanti isz Kauno Gubernijos.

838 W. 18ih Str.
Priima ligoniu* adynose: nuo# iki lt prie* z piet 

ir nuo 6 vakare. Tetephonas: Canal 187.

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
3432 8. Halsted ui. ‘

N ujimą puikia* u*tn,ln> tiktai

A* wmc1Iū ir kitokiu reikalu nujlma Foto t: r* 
ftjas kopuik ausei.

PIGIAUSIAS KROMAS

Czebatuir Czewenkn
pas

M.W.Goodmana,593 N* Gay St. 
BALTIMORE, MD.

Per iziaii 80 dienu turiu Utpaduotle wnu* 
mano šiamhilui taworc*. kaip tai: C*.batui 
Czew«rykui dėl wyru. moterų, walku ir kūdi
kiu. Uitai teip labai »um-šiūauju prekta*. kad 
wl«ka pa* mane dabar eaii pirkti bew.ik uš pu
te preke*. Dėlto atkreipiu atyda wiiu aplinki
niu ir pašyitemu ir prairau ateit pamegyt, o 
penltlkryiit* kad teip pigiai nifkur neraiite, 
kaip pa* mene SU GUODONE

M. W. Goodman.

Daktaras M J Stupnlckls 
geriausei ir pigihl sei gydo viso 
kias ligas. Rodyjame visiems 
lietuviams savo reikaluose krei
ptis pas jį, busite užganedįti. 
Neturtingus lietuvius gydo ui 
dyka kas panedėlis tarpe Ūtos ir 
12tos adynos vidurdienioj Adre
sas: 3121 Laurel st. Telefonas: 
Yards 695 \

A. SILHA & CO. 
551-555 Blue Island Avė. 

kerte 18-toB ir Loomis ui., CHICAGO.
Užlaido didžiausi, krautu., *

DRAPANŲ ir AP AUTU WO 
lis sztoras pilnai užverstas rietu 

vems naujausių vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 

/ czeverj kų, ir t. t., o prekės pigiausios
/ kaip wisUr- l’rie to bila|ko visokiu

kufdrėlius, dėžiutias (valizas). I’aran 
kiti yra privažiuoti, nes streetkariai pri- 
eina isz visų dalių miesto.

Lietuvy* Kazimieras Ramanauskas, 
kurį czeant fotografijos matote, yra kler- 
ku toje krautuvėje ir lietuviams, tena 

perkantiems, patarnauja isz sairdies. Parodo tikrus tavomis ii 
paduoda teisingas prektas, per kę kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingu ta w orę ir nė ant vieno cento nebus ap 
gautu.

Ben. Ha t o ws kis.
Vfį/ 527S.CaDiU.le Jadd, Chicago, l|

Dirba, taiso ir parduoda:
LAIKRODŽIUS, laikkodElius
Lenciūgėlius, Žiedus, Špilkas, auskarus 

teip toliau.
Kas '■ -■ * - *i: ’ ■ į ;i '■ ■1

K ai.' 1 '■ i.Kni.'iij m. Elgim, *

c/.u. i- ant

Ku tik ko reikalaajete ateikite pas mane, 
pirkaite wiakf pigiau kaip kitur.
Ziegorelaczistyimas 5Oo. Sprendzyna 50c. Styklas ir akazupkoe 10( 

Szlubioej ziedaj 56 ir 72 prabos nog |3 iki |6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska gurant* v oje ant metu.

HEL.L.O SENI PAŽYSTAMI!
Kaip Jums einasi?

Asz mislijn, kad Jus atmenate Jūsų seną pažystama

■įg dabar aax gyvenu po nr.

544 Blue Island Avė., keHė 18topul., Chicago.

The Golden Gate Wine & Liqnor Co.
Mes dabar turimo dldę daugybę visokių Wynų, Likierių ir Cigarų. Mes par

duodame geriausia tavorę. o musų prekes yra pigiausios kaip visų, ypses per
kantiems ant ssventfe duodame didelį rabotą. Nepirk kitur, pakol nepamatysi 
musų tavoro! Mes duodame prosenius savo seniems pažįstamiem* perkantiems 
pas mus gėrimus. Neuimirsxkite adreso: 544 Blue Island Avė., kerte 18tos ui.

The Golden Gatę, Wine & Liquor Co.
Su guodone M. RUBIN, prez.

M** priimam* orderiu* ir per (rromaui. ir prUtatome Uworui ln visa* daili mleito, uš itwešlm*

N tujas
Lletuwi8zkas Saliunas.

Fel. M ajausko 
3301 Laurel 
kerte 33czios ui.

Užtaikau šviežia

bailu Ir vesiallju.

Ateik broli pamatylie ir to viro 
pabandytie.

Felizas Majauskas, ’ 
3301 Laurui st., kerte 33czios ui, 

CHICAGO, ILLINOIS.

Kiekvienas, V kuris siuneziant 
pinigus arba perkant szifkortę tapo 

apgintas per žydą Koperly 
ant S. Canal ui, 

tegul atsisznukia pus mane, į ma
no offisę, i>o nr. 3121 Laurel ui., 
o asz jam padėsiu atjies^ioti pra
žudytų pinjgu. \

Asz teipgi parduodu sa f kortos 
ant visų linijų kuo pigiausiai ir 
siunežiu pinįsrus į Europą. \

Jnllan PlotrowsklX
3121 Laurel St., Chicago, BL

— Geriause lietuviszkai-lenki- 
szka Aptiek* Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel sL, kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
caias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi kasdien noadynoe 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Boiyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Caet vergai s ir Nedė
liotus no 10 iki 12 adyn. vidur
dienio ir daktaras W. Statkevi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauklie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir košnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
y vairiose kalbose ir gydome Jy 
gae per laiszkus.

Telefonas Yard 709

E. ZAN1EWSK1S.
924 33rd Street, Chicago.
Lietuwiszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausiu kriauczhzkę 
Sztorę ir geriaubei padirbą viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
kialnes, bruslotus ir tt. Siuva 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkaift gatavas. Tei
pogi taiso ir caysfiįįja visokius 
drabužius. Darbą atTibka gerai, 
gražiai, greitai ir p^giaiy

: h \\

Gazeta Handlowo-geograflczna, 
organ Po Išklego Tovarzystua 

Handiovo-eeograflcznego 
įprzedU'tn s tai v 

dodatak "Przeflįdu Vtzechpdaktefo") 
wychodxi 1. i 15 kaidego

Prenumerata roezna
v Ameryce pvinocnej.

P6Iroezna..
\ "Gazuta Handia>wo-<ikookaficzna” 
bedzie podawač dokhidne sprawozdania 
o poioženiii naszych rodakow po sagra- 
nicAmi k raju, oraz wsk^e6wki i infor- 
MACTF. DOTYCZfCB KMIGRACTI I KOLONIZA- 
cyi, Jkaz ekonomieznego stanų rdžnych 
kraidv, a zwia87.cz*. tych zietn, do kt6- 
rycn ludnoid wychodcza naaza podąža. 
Celeni ga\ety rdwnicž będzie popieranie 
przeniysiuKi handlu polskiego a žvlaaz- 
C7M wywoa.)wego (eksjiortu) przez do- 
atarcznnie <mjšwlež8zych wiadotnožci o 
bandlowych stosunkach zagraoicy.— 
Oprdez tego, VGazbta Handlowo-geo- 
graficzną" urhieszczač będzie wyczer- 
pujjce sprawozdknia z, najnowszego ru- 
chu naukowo geoįrraficznegG.

miesiąca.
wynosi
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“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeins Chicagoje kas subtita ir paduoda žmenėms ,
SVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

. isz Amerikos, Lietuwos ir wiso paswieczio.
“Lietuva"’ kasztuoja ant įdėtų tik 12. Kas abu do- 

iianis užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kas užsimoka II, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz mutų katsliogo kas kokię nori, kad tik nebran
gesnę-per 50c. o prisiusime dykai.

“Lietuva” yra labiausiai iszaiplatinus po wisa Ame
rika, deltogi biznieriams geriausiai užsimoka joje apsigarsinti.

“Lietuvos” spaustuvė spausdina visokias knįgas, 
konstitucijas ir visus kitus drukus: liet uviszkai, lenkiszkaįir an- 
gliszkai. Darba padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locname 
name turi kuopuikiaušiai įrengta visę spaustuvę.

“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant ge
riausių laivų, siunezia pinįgus į Lietuvę ir visas dalis svietą 
Pinįgai per mus iszaiųsti greirzi.<u>iai suvaikszczioja kaip isz visų 
kitų agentų. Mes teipgi parduodame lotus ir namus aplink lietu- 
viszkę bažnyczię ir atliekame visokius lietuvių, reikalus gerai, grei
tai ir teisingai. . ’

Raszant į mus su bent kokiu reikalu, arba pinįgus prisiun- 
cziant, visada uždėkite szitokį adresę:

924 33rd Street. CHĮOAOO. 1&
Pinįgus siųskite registruotose gr matos? arba per "tnoney order”, tai nie

kada ne pratus. Iszpirk j “money ordąr” nelaikykite jį kisieniuje, bet tuojana 
prislųskite mums; siuneziant “money orderį", gromala registruoti nereikia, 
prisi usk i te prastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pintoj isz paeito ne- 
iszims. ’ L -

Ofisas "Lietuvos" esti kasdien atidarytas nuo 7tos valandos ryto iki 9 va
karo. o nedaliomis nuo 12tos vidurdienio iki 6 vakaro. Chieagiečziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minėtose valandose.

“GARSAS”
AMERIKOS LIETUSIU.

yra pigiausias nedelinis laikrasztis. , 
Iszeina Szenadorije kas su- 

bata, kasztuoja tik wie- 
na dolery ir 20 et.

ant snetu, .
60 centu už pusmety,

TALPINA puikias istorijas ir apraazymus isz lietuvių gyve
nimo; teipgi žinias isz Lietuvius ir viso svieto; Garse daugiausiai 
galima rasti žinių isz Amerikos apie darbus.

Jei nori žinoti kas svietejdarosi; jei nori pasiskaityti puikių 
istorijų, jei nori dasižinoti apife darbus kituose miestuose—parai- 
kviesk “Garsę”. Prisiųsk sawo adresę, tai gausi porę nume
rių ant pažiūros už dykę.

Mus Adresas «QargaS” PublishlUg Co.
SHENANDORH.

W. SZyMANSKI 
624 Blue Island Avė: 

užlaikau didžiausia

Krautuwia Mebli
kaipo tai; f

Stalų, Szėpų, Lowų, Peczių, Lem 
pų, Divanų ir t.t. o pardutjd 
viskę pigiau kaip visi kiti szto- 
rai. Teipogi parduodu ir ant mėne
sinių arba nedėlinių iszmokescžių. 
Pamėginkit pas manę, o pamaty
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirkaite viskę, nė kaip kur pas 
kokius žydus. h

N. L. PIOTROWSKI,
Advokatas augsztesifiu sudu ir Notitry Public.

Ofisas: 84 La Šalie St., Ruimas 626. Gyieninas: 112 W. Division St .
Atlieka provas visuosę juduose, iszdirba visokias popieras — \ 

dokumentus; o lahjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- '
Kiekvienas turintis koki }Redakcya i Ądniinistracya: szima geležinkeliu, fabrikuose ir t.t. Kiekwiei 

LWOW (Leill^rg-AllStria) reikalu tegul pirmiiriisei p$s jy rodos pasiklausė, 
ulica Mochnsfliįego 1. 12. Gali susjazneket lenkiszkai.

MUTILATED
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