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. Metas IV.
t

Politiszkos žinios.
—o—

Pietinė Afrika.
Isz Pietinės Afrikos pareinan

čios žinios garsina, buk maisz- 
tai matabelių kraszte pasibaigė. 
Ant tarybų pas matabelius nuė
jo vienas, garsus Cecilius Rho- 
dęs, kuris ir prikalbėjo juoduo
sius padėti ginklus. Matabeliai 
pareikalavo vien praszalinimo 
keletos augsztesnių angliszkų 
urėdnįku jų kraszte, dėl kurių 
neteisybių ir žvėriszko pasielgi
mo juodiejie maisztę pakėlė. 
Reikalauja'jie teiposgi, kad jų 
kraszte, kaipo augszcziausias 
virszinįkas, pasiliktu patsai Rho- 
des, kuris apgintu matabelius 
nuo neteisybių angliszkų urėdnį- 
kų.

Prietikiai terp Anglijos ir 
Transvaaliaus teiposgi pradeda 
gerintiesi. Transvaaliaus prezi
dentas. Krueger, atsiliepė, kad 
terp Anglijos ir Transvaaliaus 
yra kuo geriausias sutikimas; 
garsai apie tokius nesutikimus, 
kurie galėtu pagimdyti karę,neturi 
nėjokio pamato.Karės terp Angli
jos ir Transvaaliaus, pasakė ant 
galo prezidentas Krueger,niekada 
ne bus, nes nė Anglija, nė Trans- 
vaalius ne paduos priežastės. Ne
žiūrint vienok ant to, Transvaa- 
lius drutina savo kariszkas pa- 
iiegas, nors ant tiek, kad galė- 
tu numuszti kiekvienę netikėta 
užpuolimę. Nusudyjus gana skau
džiai užpuolikę 
liaus, Jamesonę, 
transvaalieczių 
sveti mtaucziams,
gia pripažinti platesnes kaip iki 
-sziol tame kraszte tiesas.

sūdąs. Kaip sako, sultanks pri
ima tris pirmutinius užmany
mus, nesutinka tik ant paskuti
nio, t. y. ne nor pripažinti tik 
neprigulmingo kretieczių sūdo.

se iszpaniszkos valdybos, jos 
yra tik jau likucziais to, kę Isz 
panij i kitę kart turėjo: jai pri
gulėjo: Sziaurinėj Amerikoj-Me- 
ksikas, visa VVidurinė ir Pieti
nė Amerika, iszėmus vien Bra
zi liję. VVisos tos valdybos jau 
pradžioje szio amžiaus numetė 
nuo savo sprando iszpanijonų 
valdžię.

Marrash, ciesorystėj
(Sziaurinėj Afrikoj,

ant

Mieste 
Morokko 
prieszais Iszpamję; tapo atideng
tas sukalbi* priesz kraszto sul- 
tanę arba ciecorių. Susikalbėję 
norėjo parvaryti nuo sosto dabar
tinį ciecorių, Muleję Abdel-Azi* 
sę ir į jo vvietę apgarsinti val- 
donu o brolį — Muleję Mahometę. 
4 provincijų virszinikai prigulė 
jo prie sukalbio. Daugel sąna
rių sukalbio likosi suaresztuotų 
ir nugalabintų.

eitu, tasai neva akezyžios urėd- 
nįkasdavė rodę namų savinįkei 
įbrukti ispravnlkui į raukę 100 
rubl. Isz tikro namus jos apžiurė
jo atvažiavęs ispra vnįko pagelbi- 
nįkas, paskui gi atkako ir patsai 
ispravnįkas. Slavinskienė įbruko 
jam tuojaus 70 rublių; ežia buvo 
snraszytas kontraktas ir po 
nedėliai sutarė važiuoti į Dina- 
burgę ant suraszymo visko pas 
rejentę. Pirm davimo wienok pa
žadėtų 100 rublių, Slavins
kienė norėjo dažinoti, ar atkakęs 
pas ję yra ispravnįkas, paklausė 
apie lę žandarų virszinįko. Pasi
rodė, kad neva pavieczio virszi- 
nįkas ir jo pagelbinįkas buwo tai 
paprastas siuvėjas ir jo pagelbi
nįkas. Tiems tai Slavinskienė ir 
įbruko 70 rublių.

ant Transvaa- 
didinasi ir terp 

pasitikėjimas 
kuriems ren-

pa- 
ypacz

Turkija.
Maisztus Turkijoj gimdo 

ežios sultano valdžios, 
cri turkiszka kariauna. Czia vi- O
sai tinka szitasai senas priežo
dis: jeigu Dievas kę nori nu
bausti, tai jam atima protę 
ir suteikia kaldžię! Turkiszka 
kariauna, naikindama krikszczio- 
niszkus kaimus pjaudama jų 
gyventojus, priverezia tuos pa
sikelti ant savo paties apsigy
nimo. Dabar vėl pareina žinios 
apie naųja^pjovynes krikszczio- 
nių Macedonijoj. Turkai užpuo
lė ant krikszczioniszkų kaimų 
Trambuno ir Komino; iszdegi- 
no triobas, iszlupo turtus ir 
iszpjovė 80 žmonių, daugiausiai 
senelių, moterų ir vaikų. Iszli- 
ko wien tie, kurie įstengė pa
bėgti ir pasislėpti į kalnus. Pie
tinėj Macedonijoj atsitiko kele
tas susirėmmų kariaunos su 
maisztinįkais. Pagal žinias paei- 
nanezias isz
maisztas Macedonijoj 
bet toms žinioms ne 

■ kėti.
> Svetimi konsuliai 

Kretos pranesza, kad
mimo ežia maiszto turkai isz
pjovė 6000 krikszczionių, kurie 
ne ėmė dalyvumo maisztuose. 
Ant numalszinimo maiszto ant 
Kretos, Europos galybės padavė 
sultanui savo užmanymę pripa
žinti kretiecziams tūlas tiesas. 
1, ant gubernatoriaus salos turi 
būt paskirtas krikszczionis; 2, 
vietinė patvaldystė ant salos;
3, žandarai turi būt po valdžia 
europeiszkų oficierių ir 4, nepri- 
gulmingas nuo- turkiszkų valdžių

turkiszko szaltinio, 
mažinasi, 

galima ti

caro atsiųstas ežia Je- 
Dabar jau ir Italijonys 
kalbėję apie sandarę. 
tolesnių derybų pradės

Italija ir Sziaurine Af
rika.

Susitaikyti Italijai su Abisini
ja nepasiseka: karalius Menelik, 
torbu^ kurstomas Maskolijos 
ir Prancūzijos, reikalauja tokių 
iszlygų, ant kokių Italija sutik
ti ne gal. Kad tik atsinaujinus 
karei ir sutraukus Italijai į Af- 
rikę dideles kariszkas pajiegas, 
Abisinijos ne apleistu dabar ję 
į karę kurstanti: Maskolija jau 
ne kartę atsižymėjo tuom, kad 
sukurszczius savo draugus
pasikėlimo, paskui, tiems pasi
kėlus, juos visai apleido. Gal 
teip atsitikti ir su Abisinija; ne
apgins jos priesz dideles Italijos 
pajiegas 
lisiejev. 
paliovė 
VVieton
siųsti daugiaus kariaunos į Af- 
rikę. Menelikui tiek padeda jo 
draugai, kad gabena isz Euro 
pos ginklus.

Italijos sosto įpėdinis susižie
davo siT^'clukteria Montenegro 
kunįgaikszczio, vienaitinio ir gal 
tikro Maskolijos draugo. Ant 
vestuvių pribus caras ir carienė.

^Vidurinėj Afrikoj pasikėlė 
priesz europieczius mahometo- 
nys Kongo wieszpatystėj. VViesz- 
patystė ta priguli Belgijos ka
raliui ir užima didelius plotus 
nuo Wakarinės Afrikos iki szal- 
tiniams upės Niliaus, taigi ru- 
bežiuoja gu Mahdistų krasztu, 
kurį dabar anglijonys stengiasi 
užimti ir priskyrti prie Egipto. 
Baronas Dhinis su skaitlinga ka
riauna isztraukė priesz pasikėlė- 
lius. Bijosi, kad isz to neuzgiln- 
tu nesutikimai . u kitoms Euro
pos vieszpatystėms, nes prie 
Kongo prieina rubežiai valdybų 
didesnių Europos vvieszpatysz- 
czių: ’ Anglijos, Wokietijo; ir 
Prancūzijos.

Mieste San Paulo, Brazilijoj, 
jau nuo keletos dienų traukiasi 
musztynės terp brazilijonų ir i- 
talijonų. Pereitu nedėlios dienę 
musztynėse 3 žmonės likosi už- 
muszti, 40 gi yra sužeistų. Mie
tinės valdžios kaltina italiszkę 
konsulių, buk jis pagimdęs mu- 
sztynės. Isz to, žinoma,turės už
gimti nesutikimai terp Italijos 
ir Brazilijos.

Girdėt buk Warszavos gene- 
ral gubernatorius, Szuvalov, 
pasitraukia nuo tos vietos. Ant 
jeneral gubernatoriaus busęs pa
skirtas jenerolas Koropatkin. 
Butu laikas jau sykį praszalin- 
ti ir Wilniaus jeneral guberna
torių Orževskį, kurisai jau ga
na Lietuvoj tamsiais savtf^dar- 
bais ir kvailumu pagarsėjo.

Gaisrai VVilniaus guber- 
Hijoj.

Pirmoje pusėje Liepos mėnesio 
VVilniaus rėdyboj buvo iszviso 
27 gaisrai; isz jų atsitiko: nuo ne 
atsargumo paežių padegėlių—2; 
nuo suodžių nevalyto kamino 
—5; nuo padegimo-4; nuo per
kūno^—2; nuo nežinomų priežas- 
czių— 14. Blėdys ugnies padary
tos pasiekia 70311 rublių. Dau
giausiai blėdies padarė ugnis kai- 
meMaladuma, VVarenos wal.Trakų 
pavviec^io; ežia sudegė dirbtuwė 
brolių žydų Jerszauckių su vvisoms 
prietaisoms ir maszinoms; bledį 
cziapadarytę skaito ant 37000 rub. 
Dirbtuvvė ta buwo užasekuruota 
ant 20.000 rublių. Antras dides
nis gaisras bu wo dware Bud si a- 
we, VVileikos pavvietyj. Sudegė 
ežia degtinės vvarinyczia ir t tvar
tai, vviskas vvertės 12600 rublių; 
užasekuruota gi wiskas buwo tik 
ant 500 rublių. Dvvaras tas pri
guli p. Oskierkai.

užlaikomas, bet už tai 1090 kata
likų ne turėjo ne vieno kunįgo. 
Kaslirik algos dvasiszkujų, tai 
wisi dwasiszkiejie svetimų tikėji
mų turėjo mažesnę algę už algas 
staeziatikių, o isz swetimų: algos 
k&talikiszkų kunįgų buvo mažes
nes už algas protestantiszkų pas
torių.

Dabar Maskolijos randas suly
gino algas dwasiszkujų: katali- 
ciszki kunįgai prie kariaunos 
gaus tokię jau algę kaip ir pro
testantai ir wisų dvasiszkujų al
ga tampa pakelta iki tai, kokię 
ima staeziatikių dvasiszkiejie, 
tik skaitlius kunįgų prie kariau
nos užgirtas mažesnis už skaitlių 
jrotestantiszkų pastorių: ant 
6000 kareivių katalikų valdžios 
užlaikys vienę katalikiszkę kunį- 
gę; ant 3000 gi protestonų vie
nę pastorių.

VVežimai be arklių.
Į Wilnių likosi atgabenti nese

niai iszrasti ir jau iszbandyti 
?eterburge, Maskwoj ir Odesoj, 

gariniai vežimai. Pasirodo 
ie labai geri, praktiszki ir 

dailus, tinka wažiojimui žmonių 
ir sunkenybių, o kas svarbiausias: 
užlaikymas jų kasztuojatik tęsyk, 
tada važinėji; arklį gi reikia 
maityti vvisada. Gaila vien, kad 
tie vežimai netinka ant važinėji
mo po purvynę; galima su jais 
gerai vėžintiesi wien ant plianto 
ir ant kieto kelio.

nuo salos 
nuo užgi-

Iszpanija ir Sala Kuba.
Pereita panedėlio dienę atsiti

ko didesnis su-imuszimas kubie- 
czių su iszpanijonais. Kubiecziai, 
po wadowyste jenerolo Aguire, 
susimuszė su iszpaniszka kariau
na jenerolo Ochoa. Iszpanijonų 
buvvo 2500, kubieczlų gi 2000. 
Iszpanijonys likosi sumuszti; pra
žudė jie 330 užmusztų ir 300 pa- 
szautų; kubiecziai daug mažiaus 
nužudė. Atsitiko ir kitur keletas 
susirėmiriių, bet tie buvvo mažes
ni, todėl tų neminėsime. Isz Isz- 
panijos wėl siunezia nauję kariau- 
nę ant salos Kubos. Paskirta 
iszsiųsti kuo greieziausiai: 35000 
pėsztinįkų, 500 raitelių, 1500 
artilerijos ir 1500 inžinierijos.

Priesz iszpanijonis rengė pa
kelti maisztę ir gyventojai salų 
Filipinų, Pietinėj Azijoj, bet su- 
kalbis tapo atidengtas. Mierissu- 
kalbinįkų buvvo: per maisztę isz- 
vvyti nuo salų iszpanijonis ir 
visai iszsiliuosuoti nuo iszpanisz- 
kos valdžios. 20 ypatų, prigu- 
linczių prie sukalbio, likosi sua
resztuotų. Madride, Iszpanijos 
sostapilėj, žandarai padarė kra- 
tę filipiniszkame kliube ir su
rado svarbius rasztus, isz tų da- 
žinojo ir apie sukalbį ant paežių 
Filipinų 
Kuba ir 
džiausios

Po Prancuziję praplito žinios, 
buk iszvvažiavvus carui, Prancū
zijos prezidentas, Faure, susi įva
žiuos su VVokietijos ciecoriumi.

Laikrasztis “Autprite” peikia 
prancuziszkę laivvynę. Eitpliozi- 
jos garinių katilų ant kari&zkų 
laivvų atsitinka bevveik kas die- 
nę; aficieriai ir jurinįkai, kaip 
.sako tas laikrasztis, negal tygin- 
tiesi su VVokietijos arba Anglijos 
jurinįkais. Su tokia laivvynę Pran
cūzija ne galint stoti su kuom 
nors į karę. Tę rodosi patwirtina 
ir atsitikimas per paskutinius 
prancuziszkos laivvynės manevv- 
rus. Laivvas “Vautour”, wieton 
szaudyti isz kaniuolių į paskirtę 
cielių, kurisai buvvo apie 500 
žingsnių į szalį, wisas sawo ka- 
nuoles nukreipė į kitę laiwę, 
“Brennus”, ant kurio buwo ir 
laivvynės wirszinįkas, admirolas 
Gervais. VVienas jurinįkas ant 
to laivvo likosi paszautas, szuvviai 
pridirbo daug blėdies ir paežiam 
|&iwui.

SenoMes tirinčtojų susi- 
wažiawimas.

Rygoj, 13 d. Rugpjuczio tapo 
atidarytas senovės tirinėtjų su
sivažiavimas. Ąnt to susivažia
vimo atkako apie 600 isz wi>ų 
trasztų garsių mokslinczių, Isz 
užrubežinių mokslinczių atkako 
atsižymėję moksluose: Rudolfas 
ir Hansas Wirchowai, Kossina, 
Grempler, Konvenz, Bezzenber- 
ger, prancūzas de Baye ir iszsių- 
sta Pennsylvanijos universiteto, 
amerikietė Želia Nevthal, žino
vė senovės amerikoniszkos civi
lizacijos likimų, szveicarietis 
Hoss ir belgietis Nifel 
Atkaks gal ir daugiaus 
mokslinczių isz svetur.

Gaisras Dagdoj.
Miestelis Dagda, VVitebsko rė- 

dyboj,beveik su visu iszdegė; isz- 
degė isz viso 160gy venamų namų, 
wisi kromai ir kitokios trio- 
7os, keletas žydiszkų maldos na
mų ir puiki sinagoga. Ne apsiėjo 
ue žmogiszkų aukų: sudegė ir 
viena widutiniszko amžiaus žy- 
delka. Tamsi naktis ir smarki 
wėtra tiek padarė, kad nieko ne
galėjo iszneszti isz deganezių na
mų, neiszueszė nėjokių daiktų; 
iszsisigclbėjo žmonės vien su 
tuom, kę prie sawęs turėjo; turtai 
jų wisi liepsnose pražuvo. Tuom 
tarpu padegėliai gyvena tyczia 
parengtose būdose ant daržų ir 
ant lauko; trūksta jiems wienok 
maisto.

Isz Lietu wos.

Begčdiszka prigmvystč.
Miestelyj Kreslaviuje, \\ itbl>- 

sko rėd., gyvena senute SlaJtiMs'- 
kienė, turinti ežia dn dailiu naitTu. 
Neseniai atvažiavo pas ję kokia 
tai ypata, kuri pasisakė esanti 
akezyžios urėdnįku ir užmanė, 
kad Slavinskienė parduotu savo 
namus ant įrengimo juose rando 
degtinės krautuvės; už namus 
pasiūlė jai gana brangiai. Senutė 
sutiko ir tapo nuspręsta, kad na
mus pirma apžiūrės ispravnįko 
pagelbinįkas, o paskui ir pats is- 

>nravnika£ Kad viskas greitai

Anzio. 
žymių

Perkūnija Suvalkuose.
28 ji. Liepos siautė ties Suwal 

kais smarki audra su ledais ir per
kūnija. Prie vienos ulyczaitės,bro
lis pasimirusio kunįgo Makov- 
skio, buvusio Suvalkų prabasz- 
cziaus, sėdėjo ant uždengtų su 
stiklu gonkų savo locnų namų 
ir skaitė knįgę. Durys buwo ati
darytas o ant slenkszczio gulėjo 
szuo. Pradėjus žaibuoti, p. Ma- 
k$vski norėjo uždaryti duris, 
bet likosi nuo durų numestas ir 
apsvaigintas smarkaus griausmo. 
Isz syk ne žinojo nė ant kokio 
skieto atsirado: ne galėjo ne tik 
pasikelti, bet ir pasikrutinti: tik 
skaudėjimas, kokį jautė kairėje

muszė atgal į pirmąjį kambarį, 
iszmuszė sienoje skylę ir perlindęs 
į virinyczię, iszsineszdino į prie- 
menię, isz jos ant užlų, sudavė į 
sparę ir jį padegė, Pamatęs ugnį, 
Makovski pradėjo szauktiesi pa- 
gelbos; subėgo žmonės ir ugnį 
užgesino. Tapo paszauktas gydy
tojas, kurisai sugražino valdžię 
kojoms ir rankoms Makovskio. 
Dideli ledai,kurie tęsyk iszpuolė, 
lebai daug blėdies padarė ant 
laukų Suvalkų aplinkinėse.

Iszdegė Szczuczinas.
Miestelis Szczuczinas, Lydos 

pavietyj, Wilniaus gub. 2 dienę 
Rugsėjo iszdegė. Miestelis tas 
buvo iszdegęs 2 Balandžio szių 
metų, dar nuo ano gaisro ne bu
vo pasitaisęs, o ežia jį pasiekė 
jau antras. Buvo labai dideli 
kaitra, todėl ugnis isz syk apė
mė keletę namų, o ežia truko 
gesinimui prietaisų; ne buvo 
užtektinai ir vandens. Į porę 
valandų ugnis isžnaikino 40 na
mų, iszlikusių dar nuo pirmiaus 
buvusio gaisro. Gesinti nebuvo 
kuom, nes artimiausių szulinių 
užsidegė rentiniai ir' prie jų ne
galima buvo prieiti, o tolesnie- 
jie buvo sugedę. Priežastis už
sidegimo nežinoma. Blėdį skaito 
mažiausiai ant 30000 rublių. 
Sziratai szeimynų neteko turtų 
ir pastogės.

Žmogžudystė.
Netoli geleži Akelio stacijos Di- 

naburge, vietoje vadinamoje 
“intendantiszkas miestelis”, gy
veno jaunas prekėjas su savo pa- 
czia. Wienę vakarę pas juos už
ėjo 12 metų mergaitė, sesuo pre
kėje moteries, atgabeno vakarie
nę ir pati rengėsi grįžti namon, 
bet sesuo prikalbėjo ję ežia pa
silikti ir drauge pavalgyti; ta to 
pakvietimo ir paklausė, bet jau 
namon nepargrįžo. Ant rytojaus 
to prekėjo namuose surado jo 
moterį papjautę, o. jos seseiį, anę 
12 metų mergaitę, užsmaugtę: 
priesz tai dar ji buvo žmogžu
džių sužagta. Paties prekėjo na- 
mieje ne rado. Surado paskui 
kunę toliaus nuo nkmę. Galva jo 
buvo užsukta su maiszu. Matomai 
žmogžudžiai pirma jį iszviliojo 
neva norėdami kę tai parduoti, bet 
nuvedę į tuszczię vietę, užslogino 
užriszę burnę su maiszu. Kas buvo 
žmogžudžiai, 
kad kaimynas 
suaresztuotas, 
žmogžudys.

nežinia; pasakoja 
užmusztujų likosi 
kaipo nužiūrėtas

salų. Salos: Filipinų, 
Porto-Rico yra tai di- w 
svetimuose krasztuo-1pravnįkaį. Kad viskas greitai

Stowis katalikystes Mas
kolijos kariaunoj.

Kad AMaskolijoj katalikystė ne- 
keneziama, tę kiekvienas žino; 
randas tę savo nekentimę parodo 
ant kiekvieno žingsnio; parodo 
tę ir skaitlius dvasiszkujų mas- 
koliszkoj kariaunoj. Peterburgo 
kariszkame apskrity], ant 
12000 katalikų kareivių val
džios užlaiko, tik vienę kutai ir pusėje kūno, reiszkė, kad dar gy- 
kiszkę kunįgę, o ant 3000 karei
vių evangelikų užlaiko 4 pasto
riuj. , ^Vilniaus apskrityj, ant 

katalikų ne buwo nė wie 
no valdžių užlaikomo katalikisz- 
ko kunįgo, o ant 3000evangelikų 
užlaikė 2 pastorius; Odesos ap
skrityj,ant 12000 katalikų teipos 
gi nebuvo kunįgo, ant 1500 
evangelikų valdžios užlaikė 3 
pastorius. Rytinės Siberijos ap
skrity] ant 70 kareivių e vangeli 
kų buvo viens pastorius valdžių

was yra. Pasirodė, kad turi wisę 
szonę apdegintę,kamaszas ant de- 
szinės kojos buvo sudraskytas į 
szmotus, o kits mažiaus iszardy- 
tas. Perkūnas mat parmuszęs 
Makovskį, užmuszė ant slenksz- 
czio gulintį szunį, sutarpino už- 
raktę prie durų, įpuolė į kamba
rį, kuriame buvo susirinkusi Ma- 
kovskio szeimyna, iszplėszė 
szmotę grindų ir iszmuszes skylę 
sienoje, įėjo į kitę kambarį, ežia 
iszardė teiposgi grindis ir prasi-

Wėžių penėjimo įrėdne.
Netoli Peterburgo- Warszawi- 

nio geležinkelio linijos, Sventė- 
nuose (VVilniaus gub.), jau keli 
metai atgal, tūlas wokietys įtaisė 
vėžių penėjimo įrėdne, į kurię 
suweža isz wisų Maskolijos ir 
Lietuwos vandenų vėžius; ežia 
juos sortuoja ir czielais vagonais 
gabena į užrubežius ir tai tąkart, ., 
kada jie brangiausi. Jau 1890 m. 
tas vokietys užlaikė 3 wėžių sta
cijas ir kiekvienoje turėjo po 100 
wėžių penėjimui dėžių, kiek— 
vienoje isz tokių dėžių po 5000 
vėžių. Kaip juos peni iružlaiko, 
tas nuo žmonių yra slepiamas. 
Stacijos tos įrengtos ant upės 
Zeimos, giliausioje jos vietoje. 
Kas meta prekyba wežiais į už
rubežius auga ir isz to vokietė- 
lis gana didelį sau pelnę, renka.

VVyskupai: Palulonis ir Bara- 
nauckas paszventino naujai pas- 
statytę bažnyczię Laiženoj, Kau
no gubernijoj, Nauja bažnyczia 
grynai gotiszko stiliaus;pastatyta 
ji kasztais parapijonų.

.__ :. ...
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Isz Amerikos.
Neteisingi uredninkai.

Isz San Francisco, Cal. raszo: 
Per 6 mėnesius specijaliszkas iž
do departamento agentas tirinėjo 
darbus miesto muito įrėdnės. Su
sekė jis daugel visokių priga- 
vyszczių muitinyczios urėdnįkų; 
keletas isz jų likosi praszalintų 
nuo wietos, kiti gi tapo apskųsti 
už peržengimą tiesų; apskųstas 
yra kasierius muitinyczios, \Vise 
ir jo sūnūs. Pirmasis apskųstas už 
tai, kad vertėjas chiniszkos kal
bos, Duck Wiliiams, uždarbiavo 
paslaptai važiodamas chinieczins 

1 į Ameriką, kas tiesomis yra už
drausta. Antrąjį skundžia už tai, 
kad jis ėmė brangias dovanas 
nuo chinieczio Duck VVilliamso ir 
todėl'slėpė ano paslaptą chinie- 
ozių važįojimą į Ameriką; kada 
gi tas pasirodė, stengėsi papirkti 
liudinįkus, kad jie liudytu ant 
naudos Williamso.

Dideli želve.
Jurinįkai žvejų laivo Minne- 

chaha, prie Cod, netoli Boston 
Mass. pagavo želvę sverianczią 
1800 swarų. Laivas grįžo nuo 
žvejojimo, tuom tarpu pamatė 
kokią ten baisybę ant vandens 
pavirsziaus; isz pradžių tikėjo, 
kad tai koksai jūrių žaltys. Nu
leido nuolaivvo valtelę ir į ją įsi
sėdo 4 žvejai nuplaukė prie baisy
bės.Tiems pasisekė užmesti ant jos 
tinklą ir drauge pritraukti prie lai
svo,ant kurio ir likosi ji užvinduo- 
ta. Buvo tai neiszpasakytai dideli 
želvė.Brolis laivo kapitonollarto- 
no,prisiartino prie jos, bet ji isz- 
tiesė sawo kaklą, 5 pėdų ilgio, ir 
su naisrais griebė už kojos; nu- 
plėszė szmotą kelnių ir krasztą 
guminių czebatų aulo. Perneszus 
tą želvę ant kranto, susirinko 
daug žmoniųjsiulėuž ją 1000 dol. 
bet žvvejai pasitiki gauti 
mažiausiai 3000 dol. Ilgis tos žel 
vės npo kaktos iki
yra 11 pėdų, platuma gi 9 pėd.

Žmogžudyste ir Patžudyste.
Isz Čmcintiati, Oh. Sabunįkas 

Fred Graef, turintis saliuną po 
nr. 1582 ant Central avė., 21 d. 
Pjutės po pietų, szovė į savvo mo
terį, o paskui pats save nusis^o- 
wė. Graef nuėjo į savvo kambarį 
ant viršzaus persi rėdyti ant lai
dotuvių vieno savvo pažįstamo; 
viens gi isz jo draugų tuom tar
pu pasiliko galiūne. Nuėjus wie- 
nok Graefui, pasilikęs sali utie 
iszgirdo keletą szuvvių Graefo 
kambaryj ir nubėgęs ten, pamatė 
Graeflene gulinczią miegstubėj, 
paszautą į pilvvą, o ant grindų 
gulėjo patsai Graef su perszau- 
ta galva; tasai neužilgio ir pa 
simirė; moteris gi dar gyva, bet 
rodosi ir ji turės mirti.

galui uodegos

Susidaužė ąmerikoniszkas lai
vvas.

Amerikoniszkas laivvas “Wil- 
lie Rosenfeld” ant jūrių susi
daužė, 400 mylių nuo Brazilijos 
pakranczių. Dalis jurinįkų ant 
vvalczių atplaukė į Santa Catha- 
rina, bet 14žmonių prigėrė. Lai
vvas tas prigulėjo Arthurui Le- 
vvell, demokratų kandidatui ant 
vvice-prezidento.

Debesų pratruk imas.
Isz Mongolon, N. M. 20 dieną 

Pjutės, apie 4 vvalandą, praply- 
szo ežia debesys, isz ko pasi
darė labai daug blėdies. Kalna
kasys John Knight, gyvvenantis 
Georgtovvne, prigėrė savvo name
liuose; apart to surado dar kūną 
vvieno meksikcnieczio; tiki vvie- 
nok, kad daugiaus dar žmonių 
nustojo gyvvasties, nes daugelio 
surasti negal. Apie 100 žmonių 
neteko pastogės, nes vvanduo nu- 
nesziojo namus; iszvviso nuneszė 
apie 30 namų. VVanduo iszgriovvė 
daug triobų Calomel Mining Co. 
Paczios kastynės, kaip pasakoja, 
likosi teiposgi užlietos.

Nusinuodino lenkiszkas redak
torius.

P. Adomas Skarzynski, buvvęs 
redaktoriumi laikraszczio “G6r- 
nik^ę-jyiĮkesbarre Pa. isz ežia 
iszvvažiavvo į Nev Y orką, kaip pa 
šakojo, idant iszkeliauti ant Kubos 
kaipo * kubieczių pakvvies- 
tas. Dabar gi pareina žinios, kad 
Skarzyfiski ne iszkeliavvo ant Ku
bos, ne nukako nė į Nevv Yorką, 
bet nusinuodino giraitėj netoli 
Arehibald Pa. Norėdamas patžu- 
dystę užslėpti nuo motinos, ty- 
ežia paleido paskalą,kad jį kubie- 
cziai pakvvietė. Atradę kūną, pa
laidojo nežinodami nė kas yra nu
mirėlis; dažinojo apie jo ypatą 
tik vvėliaus isz surastų pas jį rasz- 
tų.

Negru balius.
Isz Lebanon, Ky. raszo: neto

li nuo Lebanon negrai kėlė savvo 
balių. VVienas isz szokėjų, negras 
Charley Warnėr, netyczia užmy
nė ant szlebės szokėjos kito neg
ro, George May. VVarner tuojaus 
iszsiteisino priesz merginą, bet 
tuom nepermeldavvo jos szokėjo, 
May’o, kurisai tuojaus iszsitrau 
kęs revvolvverį, szovvė į \V. rnerą 
ir dar į kitą negrą, Charleyą Pi- 
pes ir abudu užmuszė ant vvietos. 
Szovvė ir į Bady Hardy ir mirti
nai ir tą paszovvė. Paskui, pasinau
dojęs isz sumiszimo terp susirin
kusių ant baliaus, žmogžudys 
niekeno nesulaikytas i szs i neszd i no. 
Iki sziol dar ne pasisekė jį suras
ti: szerifas užsiėmė sujieszkoji- 
mu.

Nelaime ant geležinkelio.
Isz Pittsburg, Pa. raszo: pacz- 

tinis trūkis nr 14 Pittsburg & 
VVestern geležinkelio, pereitą pa- 
nedelį, apie 22 mylios nuo staci 
jos Valencija, iszszoko isz relių. 
Pirmiausiai susidavvė jis į tavvo- 
rinį trūkį ir paskui nusirito že 
myn, nes kelias ežia gana urnai 
leidžiasi žemyn; apaezioj vvėl 
susidavvė į pasažierinį trūkį ir 
kad susidavvimas buvvo smarkus, 
iszszoko isz relių ir nupuolė nuo 
Sugszto kelio pylimo žemyn. 
Apie 20 pasažierių sunkiai ir pa
vojingai apsikulė ir isz jų dides
nė dalis pasimirs. Apart tų, 
teiposgi apie 20 yra lengvviaus 
sužeistų.

Banko iszpleszimas.
Nepažįstamas ir /nesugautas 

vagis iszplėszė banką “American 
National Bank”, Kansas Cityje. 
Atsirakinb~Ku-wi4riku kasą ir pa
ėmęs isz jos 1000 dol., pabėgo. 
Kasierius banko, E. R. Rosvvell, 
atidarė duris banko po 9 vval., 
iszėmė isz kasos pinįgus, bet at
siminęs, kad turi dar kokį ten 
reikalą ant ulyczios, greitai to
dėl dalį pinįgų įdėjo wel į kasą, 
kitus įkiszo į szuklėdą biurko ir 
iszėjo vos ant kelių minutų. To-
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laiko vienok vagiliui užteko ant 
paėmimo pinįgų isz kasos. Prezi
dentas berzes, J. Stoller, sėdėjo 
savvo biure prie; žais įėjimą į ban
ką, todėl kasierius drąsiai paliko 
atdaras duris. Stoller pasakoja, 
kad jis matė, kaip ka* ten įėjo į 
banką, perszoko per barijerą; bet 
kad teip banko urėdnįkai visada 
darė, todėl jis patikėjo, kad iryra 
kas isz bankinių. Policija nužiūri 
patį banko kasierių Ros veli į; ji 
mena, kad jis pats turėjo tą 1000 
dol. paslėpti, ir tik, norėdamas 
kelius supainioti, pasakoja apie 
apvogimą. Keno ežia teisybė, pa
sirodys isz tolesnių tirinėjimų.

Sukapotas jaunikis.
Isz Frederichsburg, O. Koksai 

Dalias Bruce. isz Karolinos,buvvo 
ant kariaunos revijos Richmonde, 
be’t nuo jos atgal nesugrįžo. Ži
noma buvvo, kad iszeidamns ant 
revvijos paėmė su savvim 400 dol. 
Todėl apie jo prapuolimą tapo 
praneszta į policiją, Po ilgam 
jieszkojimui surado jį namuose jo 
numylėtinės, vvienosnegriutės,ku
rią savvo kasztais užlaikė, buvvo į 
szmotelius sukapotas ir įrūdytas 
statinėse sūdymui kiaulienos. 
Sukapotasis paliko paezią ir kele
tą vvaikų.

t Seatonville, III. 10 Rugpju- 
czio tapo saulės karszczio užmusz- 
tas41 metų Kazimieras Žukauskas, 
lietuvvys, paeinantis isz Svilių 
kaimo, Panevvežio pavv., Kauno 
gub.

t Amerikonis Harrison, savvi- 
nįkas aukso kastynių San Domin
go, Provvincijoj Carrabaya, repu- 
blikoj Peru, surado Andų 
kalnuose didelius plotus, ant 
dvviejų ketvvirtainių mylių,aukso 
kastynių, Neužilgio bus ežia į- 
rengtos kasimo prietaisos.

t Isz Pittsburgo, , Pa. Lieji- 
nyczioje, ,,Elgar Thomson Steel 
VVorks” atsitiko sutirpusios ge
ležies expliozija, kurios 10 dar-J 
bmįkų likosi apdegintų. Pavo
jingai apdegė darbiuįkai: Mikola 
Strakovv, Jonas Lorvvik ir Jo
nas Dusma; kiti 7 apdegė ma
žiaus. Apdegusius reikėjo tuojaus 
gabenti į ligonbutį.

t Dirbtuvvėj “Fambrichen 
Povvder Co”. Deringere, netoli 
Hazleton Pa., atsitiko smarki ex 
pliozija,kurios darbinįkas Witįe- 
bread likosi ant vvietos užmusz- 
tas, o Petras Scholl, Oliver Rose 
ir John Kissboch likosi baisiai su
žeisti. Triobos dirbtuvvės tapo 
iszgriautos. Priežastys expliozi- 
jo£ nežinomos.

Svvetimi balsai.
IVokiszkas profesorius Del- 

brueck raszo apie vvaisius 
stengimosi isztautyti sveti - 
mus gaivvalus; apie privverstiną 
gi mokinimą vtokiszkoj kalboj 
vvaikų pradinėse mokslainėse, 
krasztuose svvetimų gaivalų ap
gyventose, szitaip atsiliepia:

“Wisuose VVokietijos parube- 
žiuose swetimųgaiwalųapgyven
tuose, būdas mokinimo pagim
dė vvien smarkų pasiprieszinimą. 
Pertą būdą mokinimo mokslai
nėse musų pakraszuzių užrube- 
žiuose vvisur užsipelnėme garbę 
barbariszkos vieszpatystės, o vi- 
duriuose užgimė daug negeisti
nų atsitikimų”.

Gaila vvienok, kad tokių kaip 
prof. Delbrueck yra mažai; jei
gu tūlas teisingai žiūrintis ir 
atsiranda, tai jo neklau
so tie, kurie turi galybę tai- 
sinti kitų kvvailumą. Dėl neisz- 
minties tų, kuriems pavvestas 
platinimas terp žmonių apszvvie- 
timo, stabdosi vvien jo platini- 
masi; neatsakanti mokslainė 
daugiaus pikto, neng gero atga
bena: ji naikina iszmintį lankan- 
czių vvaikų, piwerczia žmogų, 
galima sakyti, į bezdžionką ue- 
galinczią sanprotauti.

Lvvovve iszėjo knįga lenkisz- 
koj kalboj po vvardu. “Masko- 
liszka kalba katalikiszkoj dievv- 
maldystoj” (Język rossyjski w 
katolickim rytuole). Autoriumi to 
vveikalo yra kn. Przybyszevvski. 
\Vienoje knįgos dalyj autorius 
vvisupusiszkai perkratinėja, ar 
maskoliszka kalba gal būti mas- 
Kolių įvvesta į katalikiszką baž- 
nyczią Lietuvoj. Raszėjas tos 
knįgosgerai susipažinęs su pa
dėjimu katalikiszkos bažnyczios 
Lietuvo .

«

Tame pat Lwowe iszėjo 
dabar ir kita knįga, lenkiszkoj 
kalboj, užgriebianti reikalus 
Lietuvvos; knįga ta yra tai: Kra
žių skerdynės, kaip jos pasiro
do isz dokumentų (Spravva 
Krožafiska w ošvvietlieniu doku- 
mentėvv). Apraszyti joje atsitiki
mai paežių skerdynių ir provva 
apskųstų. Isz tos knįgos galima 
numanyti, kad maskoliszkas ran
das vvisai ir ne norėjo surasti 
teisybės; jam rūpėjo, arba kitaip 
sakant, mieris jo buwo vvien 
nubausti pasiprieszinusius guber
natoriui kražieczius katalikus. 
VViskas buwo teip parengta, jog 
galima sakyti, kad tikri kalti- 
nįkai, tai yra Klingenberg ir Or- 
žęvvski, buvvo ežia skundėjais 
nekaltų žiyonių. Kada apgynė
jas apskųstų kražieczių, kunį- 
gaiksztiš Urusovv, paklausė Klin- 
genbergo: “kas buvvo padaryta 
ant iszvvijimo žmonių isz bažny
czios?”

— Pasinaudojau tuom, ką 
laikiau už atsakantį; apie tą pa
sakysiu vvien, jeigu sūdąs man 
palieps, atsakė Kauno guberna
torius. Sūdo perdėtinis uždrau
dė apgynėjui klausinėti ką nors 
apie tą, kas atsitiko pribuvvus 
kazokams.

Mat toks tai yra supratimas 
teisybės Maskolijos vvaldinįkų! 
Kiekvienas ežia gal suprasti, 
kokiu bjauriu szaszu-yra Masko 
lija ir jos būdas vvaldymo ant 
kimo Europos 19 amžyj. Knįgo- 
je yra surinkti dokumentai apie 
tas lietuvių pjovvines; isz jų ma
tyt,kaip ir Peterburgo augszcziau- 
sios vvaldžids, kokiais bjauriais 
įsakymais, stengėsi užslėpti kal
te Klingenbergo ir Orževvskio ir 
apkaltinti vvien nekaltus žmo
nis.

• • •
Lenkiszkas laikrasztis “Prze- 

gląd \\rszechpolski” vėl patal
pino straipsnį po vvardu “Rosz 
czenia litevvskie”, kaipo atsaky 
mą ant atsiliepimo p. Žmogaus 
ir liėtuvviszkų laikraszczių ant jo 
pirmutinio darbo, kuriame palai
kė Lietuvą už dalį Lenkijos ir 
už jos savastį, kurioj, jeigu 
Lenkija įgautu patvaldystą, len- 
kiszkai kalba prigulėtu tokios 
tiesos, kokias sziądien turi mas
koliszka. Taigi parodė, kad Lie 
tuva, jeigu norai jo Kzsipildy 
tu, nieko nepelnytu. Tas 
vien rodytu, kad lietuviams nė
ra teip didelės naudos isz vie 
nybės su lenkyste. Dabartinia
me straipsnyje, teisybė, jau tru
putį daugiaus tiesų ne lenkams 
pripažįsta.

“Kiekvienai tautai civilizuo
toje vvieszpatystėj, sako “Prze- 
gląd VV’szechpolski”, priguli lygi 
dalis tiesų ir politiszkos liuo- 
sybės. Lietuviai dėl savvo aisz 
kiai pažymėtos skirtybės ir tau- 
tiszko supratimo turi neužginamą 
tiesą vartoti savvo kalbą mok
slainėse, suduose, urėduose ir 
1.1. Tas neduoda vvienok tiesos 
sapnuoti apie kokią nors supre- 
maciją ir vvieszp itiszką skirtybe”.

Mes tą seniai žinome, mes 
negeidžiamo primesti savvo su- 
premaciją kitoms tautoms, bet 
nepripažįstame tos supramacijos 
ir lenkystei: Lietuvoj, Balt, ar
ba Mažrusijoj. Kiekviena tojė 
tauta turi tiesą valdytiesi savvo 
namieje teip, kaip jai patin
ka, visai lenkų nesiklausdama; 
visai teip, kaip lenkai turi tie
są savo apgyventuose rūbe 

žiuose daryti tą, kas jiems pa
tinka. Kad Finlandijoj dabar 
nėra smarkių nesutikimų terp 
szvedų ir finų, tai todėl, kad 
szvedai turėjo finų daugumai 
nusilenkti; lenkai gi dar niekur 
tokios iszminties kaip szvedai 
neparodė, taigi -su anais savvę ir 
lyginti netur tiesos.

•
Chicagos lenkiszkas kasdieni

nis laikrasztis, “Dzienuik Pols- 
ki”, sziteip atsiliepia apie lietu 
vius:

“Patikau asz tikrus masko 
liūs ir vokieczius, bet terp jų 
neatradau tokio nekentimo len
kų kaip terp lietuvių. Nekartą 
skaieziau ir Dziennike klaidžias 
nuomones apie lietuvius. Lenkai 
arba rusinai gal po maskoliumi 
nužudyti greieziaus už lietuvius 
savo tautiszkas ypatybes. Mes 
susigimineve su maskoliais kai- 
biszkai, lietuviai gi ne ir todėl 
kalba jų yra tai tvireziausia gin- 
tuvė priesz iszsitautijimą. Nuo 
susivienyjimo lietuvių su len
kais, Lietuva pavertė du trecz- 
daliu lenkų ir rusinu į lietuvius: 
pravardės užsibaigianezios ant 
ski-cki-viez, tai pravardės tikrai 
lenkiszkos, o sziądien tokias ne- 
szioja į lietuvių. ‘ Kad augsz- 
tesnė lietuviszka intiligencija 
su mums susijungė, darė tą to
dėl, kad visas skriaudas savo 
baudžiaunįkų atliko vardu Len
kijos. Teip elgėsi ir rusiniszka 
bajorija ir užtai sziądien ne vie
ną reikia mums nukęsti nuo tų 
tautų. Kas link patriotizmo ir 
civilizacijos, lietuviai gal mums 
būti paveiksiu: turi jie tėvynėj 
keletą paslaptų draugyszczių, 
pinįgus į jas siunezia isz sziezion ; 
asz pats pažįstu tokius, kurie 
į savo tautiszką iždą siunezia 
po 50 ir po 100 dol. ant metų. 
Turi savo tautiszkas dirbtu
ves: muilo, žvakių, briežiukų 
ir kitokias, isz. kurių dideli pi
nigai plaukia į jų tautiszką iž- 
df”.

Kogi /daugiaus reiktu, jeigu 
tai viskas būt teisybė, ką apie 
mus raszo korespondentas 
“Dzienniko Polsko”. Tuom tar
pu nėra ne tos be pamato ne-’ 
užkantos lenkų teip didelės; at
sitinka ji tąsyk, jeigu lenkai 
priežastį duoda. Nėra terp mus 
nė tokių didelių aukautojų į 
musų tautiszką iždą. Jeigu daug 
terp musų butu aukautojų po 
100 dol. tai mes geriaus stove- 
tume; kas link gi anų dirbtu
vių, tai isz jų, turbut, tautisz
kas musų iždas neturi naudos!

J ............. ■■ ■

»
Juokai.

Žverinypzioj visi stebėjosi isz 
drąsos jos užlaikytojo, kurisai į- 
ėjo į kletką tigrisienės.

— Tai nedidelis daiktas, atsi
liepė sziaucziaus mokintojas, jeigu 
mano meisterio pati butu kletko- 
je, tai asz ėsu persitikrinęs, jis ne 
iszdrystu į ją įeiti.

—o—
Pas dantų gydytoja.

— Kiek reikia mokėti už isz- 
rovimą danties?

— VVieną doliarą.
— Dolarą? tai jums nereikia 

daug laiko ant uždirbimo doliaro..
-- O, jeigu jus norite, asz ga

liu dantį rauti isz palengvo, il
gai.

Priežastis linksmybes.
— Ko teip džiaugiesi, ar iszlo- 

szei ką ant Luzijanos loterijos?
— Et, kam man loterijos!
— Taigi ko teip džiaugiesi?
— Mano pati su Raulu iszke- 

liavo į Mexiką ir pasakė, kad 
niekada jau nebugrįž.

—o— •
Mažo ūgio, bet iszmintingas 

žmogus vieną kurtą susibarė su 
dideliu, bet kvailu.

— Jeigu ne paliausi, tarė didž- 
kis, įsikisziu tavę į kiszenių.

— Įsikiszkie geriaussau į galvą, 
tai ne bus ji tuszczia, atkartojo 
mažasis.

Isz darbo lauko.
Isz Anderson, Ind. raszo: 

dirbtuvės,,Union Steel Co”, dėl 
sunkių laikų, likosi uždarytos, 
per tai 1600 darbiuįkų neteko 
darbo.

5" Isz Lovel, Mass. Merimako 
divonų dirbtuvės, kurios porą 
nedėlių atgal tapo uždarytos, nuo 
pereito utarnįko vėl pradėjo 
dirbti. 3000 darbiuįkų gauna ežia 
vėl darbą.

Isz Leviston, Mo. raszo,kad 
tenai darbai eina labai silpnai; fa
brikuose dirba tik po dvi dieni 
ant nedėlios, o kiti fabrikai su 
visu sustojo.

T Ne v Castle, Col. Po ne
seniai atsitikusiai expliozijai, da
bar darbas tose paeziose mainose 
eina labai gerai. Wisi darbinįkai 
dirba per isztisias dienas.

Dirbtuvės “Irnsen Glas 
Comp”, Pittsburge, Pa. nusiban- 
krutinO ir likosi uždarytos. Dir- 
busiejie jose darbinįkai nustojo 
darbo.

* Nev Yorke jurinįkai ir lai- 
vų^iszkrovėjai rengia sztraiką; 
prie to žada prisidėti ir jurinįkai 
svetimų laivų. Per sztraiką 
jurinįkai stengiasi iszderėti ne pa
kėlimą užmokesnio už darbą, bet 
pageriu į mą jurinįkystės tiesų.

Anglių kastynės ,,Mason”, 
prigulinezios prie “Dayton Coal 
& Iron Tem Co.” užsidegė ir per 
tai likosi uždarytos iki 1 Rugsė
jui, bet mena, kad tas užsitrauks 
ilgiaus. 500 darbinįkų per tai, 
nustojo darbo.

Detroito “Michigan Car 
VVorks” dirbtuvės likosi vėl už
darytos. Keli tukstaneziai darbi
nįkų, tame daugelis lenkų ir lie
tuvių, neteko darbo. Kitos dirb
tuvės teiposgi numažino darbą. 
Todėl padėjimas darbinįkų labai 
ežia sunkus.

•' BuffaToy, N. Y. nusibankru- 
tino “Globė Cycle Co”. Pereituo
se metuose tos kompanijos dirb- 
tuve paleido į svietą 8000 bicy- 
klių; szį metą tikėjosi paleisti 
dar daugiaus. Per tą nusibankru- 
tinimą apie 200 žmonių neteko 
darbo. '

* Apie 200 darbinįkų dirban- 
czių prie statymo namų “United 
States Breving Cb”, Chicagoj, 
prie Chicago avė. ir Robey ui. 
paliovė darbą. Priežastis sztraiko 
yra ta: 75 pagelbinįkai pareika
lavo pakėlimo užmokesnio, bet 
kad kompanija atsisakė jų reika
lavimui užganą padaryti—tai 
visi prie to dirbanti paliovė dar
bą.

* Geležies ir plieno dirbtu
vė Sharpsburge, netoli Pittsbur
go, likosi uždaryta. Per tą 700 
darbinįkų neteko darbo.

Pasakoja, buk nuo ateinanezio 
panedėlio Sherpsburgo stiklo '■ 
dirbtuvėje pradės darbą, bet 
dirbtuvė priims vien darbinįkus 
neprigulinezius į uniją. Užmp- 
kesnis^ už darbą bhs ant 5tos 
dalies mažesnis. Kiek vienok tei
sybės tame paskale, mes nežino
me.

T Chicagoj, namuose “Buil- 
ding Trades CounciP ausirinko 
delegatai unijų pagelbįnįkų muri- 
nįkų ir plytnįkų ir užgyrė, kad 
paliautu dirbę visi pagelbinįkai, 
kuriems kontraktoriai moka ma
žiaus 35c. už valandą darbo. Tū
li isz pitgelbinįkų gau
na tik po 16 centų už valandą; 
daugelis kontraktorių vienok su
tiko pakelti ir tiems užmokesnį 
iki 25c. už valandą darbo. Yra 
dar vienok ir toki, kurie moka 
tik 16c. Taigi tuos ir stengiasi 
per sztraiką priversti pakelti al
gą darbinįkų.

Karolis IVilkonis. isz Peoria, 
UI. prisiuntė ant paszelpos ne
laimingam Rėkliui 50c.



LIETUVA.

APIE
ŽEMĘ

JŲ BUWĮ ir PABAIGA.
Pagal Heilperną.

----- o-----
(Tąsa.)

ir KITUS SW1ETUS, | vilizaciją

wel i apaczią ir atsigabeno su savim ir seną, a-' 
pacziose jau buvusią priesz tukstanczius metų ci-l 

i su visais jos vaisiais.
Isz wisur.

* . . . Netiktai
vanduo Įsigena į žemę, bet ir įsigėręs jungiasi 
chemiszkai su viduriu žemėschemiszkais elementais 
ir padaro visokius kunus; tie chemiszkai padirb 
t i kūnai isz vandens sudėtinių sujungtų su kito
kiais chemiszkais elementais jau pasilieka, t. y. 
isz jų vanduo jau nepasidaro.Todėl tik mažesnė 
vandens dalis, kuris tapo žemės sugertas, nu 
puolęs kaipo lytus, garuoja atgal ir sutveria 
vėl lytingus debesis, arba pasilieka žemės gilu
mose kaipo vandens szaltiniai. Didesnė dalis į- 
sigerusių vandenų susijungia chemiszkai sucKe^ 
miszkais elementais vidurio žemės ir padirba vi
sokius kunus, kurie jau į vandenį vėl ne persikei- 
czia. lodėl dauguma. vandenų ant žemės pavir
šiaus: jūrės, ažęrai, upės, klampynes isz pa-

- lengvo, bet uuolatai, džiūsta; tą gal ne vienas ir 
pats patėmyjo ir tas trauks's teip ilgai, kol vi
sas vanduo nuo žemės pavirsziaus ne susigers į 
jos plutą, pakol visas vanduo nuo pavirsziaus 
neisznyks, teip, paveikslan, kaip jis isznyko ant 
musų mėnulio. Mėnulis, kaipo kur kas už žemę 
mažesnis, daug greieziaus už ją ir atauszo. Nėra 
abejonės, kad ir ant mėnulio kitą kart buvo van
dens, sziądien gi nėra ten jo ne vieno laszo. Įgė
rę jis į save visą nuo savo pavirsziaus vande
nį. Mėnulis taigi yra kaipo zerkolas, kuriame 
matome musų žemės ateite. Tuom tarpu vienok 
nėra dar mums isz to į urną laiką pavojaus. Pirm 
iszdžiuvimo vandenų ant musų žemės ateis atsiti
kimai, kurie vėl padaugįs vandenį aat musų 
žemės pavirsziaus, kurio užteks vėl ant daugel 
tukstanezių metų. Sakome ežia apie neiszpasakytus 
debesų praplyszimus, lytus ir isz to didelius 
ant musų žemės tvanus. Kasgi tuos tvanus

Didžiausias žemės prisiartinimas prie saulės, 
4100 metų priesz Christaus užgimimą (didžiojo 

. tvano laikas), iszpuolė 23 d. Rug-ėjo, sziądien 
gi iszpuola 1 d. Sausio; besitraukdamas nuola- 
tai į pryszakį, metuose 6400 po Christaus užgi
mimui iszpuls jis 21 d. Kovo. Tąsyk vandenų 

ekvatoriumi turės bet didžiau-g: iravim ai 
-i; todėl ta ?na bus diena didžiausių lytų, 
audrų ir debesų pXiĮ>lyszimą ant žemės, taigi tu
ri ežia būti neiszpajįkyti tvanai. Tas atsitik 
urnai, bet iszpalengvo: pasididinimas lytų 
žemė
tie didžiausiejie tvanai. Dabar jau musų žemė 
50 metų peržengė rubėžių laiko sausinusio 
Kuri, prasidėjo 1150 musų metskaitlio; bei dabar, 
į teip urną laiką pasidauginimo lytų negalim i 
užtėmyti. Gal būt, kad jau ateinantį szimtmetį 
turėsime jų dauginus ir tą pasidauginimą užtė- 
myti galėsime. Parankiausias laikas ant tokio 
užtėmyjimo bus 4000 metų musų metskaitliaus; 
nes tąsyk bus dideli lytus ir vietos ant žemės pa
virsziaus, kur sziądien nieks ne auga, kur vien 
sausos pieskos lakioja dėl nedatekliaus drėgnumo, 
vėl sugriebs vandenį ir augmenis, atgis ir ežia 
gyvybė dabar be vandens isznykusi. Tąsyk per 
tukstanczius metų puls ežia vėl gaivinanti lytus 
ir atsidengs nauji ruimai žmonių gyvenimui.

Szventas Rasztas sutvėrimą svieto paduo
da ant 4000 metų priesz Christaus užgimimą. 
Laikas tas isztikro reiszkia pabaigą senojo ir už
gimimą naujo, galas tas senojo svieto užgimė 
ne ūmai, bet isz palengvo, per persikeitimą oro 
'ii vi-aisto persikeitimo vaisiais. Jeigu te p žiū
rėsime, Szventas Rasztas bus mums visai su
prantamas, jis uesjpriešina mokslui. Jeigu debe
sų praplyszimas dabar, besitraukiant jam vos 
keletą valandų gal isznaikinti didelius plotus, 
teip kad to darbas kebų mėnesių neįstengia 
pataisyti, tankus toki atsitikimai turi per
keisti klonis į balas ir klampynes ir priversti 
žmonis pasitraukti isz žemu vietų ant augsztų r’.'.'V*'"?’ 
kalnų, kur jeigu jau gyveniiųas ne geresnis, tai 1 
nors galimas. Pažvelgę į praeitę žmonijos ant 
žemės, apsi-toje ant 4000 metų priesz Christausuž- 
Lriinimą, matome, kad tąsyk ji nestovėjo ant teip 
žemo/ laipsnio dsvasiszko gyvenimo, kad tą ga 
įima Imt palaikyti už pradžią, už vaiky.-tą musų 
eivilizacijos; buvojau terp žmonių ant žemės j 
'valdonai, kunįgai, raszėj.ii, net ir žvaigždžių, 
t' inytojai. Tas viskas negalėjo atsirasti drauge su 
it'iradimu pirmo žmogaus ant žemės. Taigi isz 
kur atsiranda ta sulyginant jau gana augszta 
tuose laikuose civilizacija ir mokslas, nes ir jo 
likimus nuo tų laikų atranda krasztuose apgy
ventuose: chinieczių, indijonieezių, babilonieczių. 
egiptijonų? Isz kur jie atsirado ir kodėl paskui 
wi>kas apsistoja nuo 4000 metų priesz Christaus 
užgimimą? Ant to duoda atsakymą istorija, ji 
luszkina, kad visos senovės tautos nusileido 
nuo kalnų į klonis ir atsigabeno jau kultūrą, 
m nusileido jo visai laukinėms. Teip musų protė
viai arėjai nusileido nuo Himalajų kalnų ir isz-

ne 
ant 

turi trauktieji tukstanczius metų, kol atris 
nuo 
oro,

KŪOM UŽBAIGS SAWO AMŽĮ MUSŲ ŽEME? 
, Kalbėjome apie visokias nelaimes, kokios gal 
.pasiekti apsigyvenusius ant musų žemės žmonis 
•atliekant visokias permainas musų žemei. Tie 
vienok atsitikimai dar-neužbaigia būvio paezios 
žemės; ji gal pasilikti ir slankioti toliaus svie
to ruimuose, nors ir visai apmirusi, nors ant jos 
ir pasibaigtu visokį’* gyvybė. Nieko nėra am
žino ant svieto, apart amžinos nežustanezios me- 
degos, taigi ir musų žemė ir tur savo pabaigą, 
ir jai tur ateiti laikas, kada ji turės pražūti. Tai
gi kas su ja gal atsilikti, kokia jos ateitė? Ar 
ji ne 'Visada keliaus jai paskirtais keliais aplink 
saulę, ar tur tame atsitikti permainos? Ar pri- 
siartįs ji prie saulės, ar taps nuo jos nustumta?

Ant tų klausymų galime jau atsakyti pasi
remdami ant sziądienmio mokslo stovio. Szim- 
tas metų atgd garsus prancuziszkas mokslinczius 
Laplace tokius klausymus sau uždavė ir pradė
jo tirinėti dangaus surėdymą. Susekė jis, kad 
žemė ir kitos planetos per tūlą laiką truputį pri
siartina prie saulės, o paskui vėl pradeda nuo 
jos toTintiesi; ant to pasirėmęs jis nusprendė, kad 
vidutiniszka toluma žemės ir kitų planetų nuo 
saulės pasilieka amžinai vienokia. Ant to klau
symo sziądieniniai mokslincziai visai prieszin- 
gai atsako; sziądien visi žino, kad teip visos 
planetos, kaip ir musų žemė per milijonus metų 
perkeis savo kelią, jos prisiartįs prie saulės ir 
ant galo turės ant jos nupulti. Taigi kodėl gar
sus Laplace savo nusprendimuose paklydo? Lai
ke kada gyveno Laplace, ruimą terp planetų, 
kaip ir visą neiszmieruotą dangaus ruimą, 
laikė už visai tuszczią. Tikėjo, kad žvaigždžių 
ir planetų jų kelionėse nieks nėstalnle, kad vi
sur jos turi liuesą kelią. Sziądien žino, kad po- 
visus pasvieczių ruimus lygiai iszsisklaidusi y- 
ra labai lengva ir labai reta medega, ją vadi
na eteru. Apie buvimą etero, stabdanezio ke
lionę dangiszkų kūnų, persitikrino mokslincziai 
1829 m.;( Taigi ruimai terp žvaigždžių pripil
dyti eteru; per jo drebėjimą nigs turime szviesą 
ir szilumą. teip kaip, paveikslan, balsai paei
na nuo drebėjimo musų oro: kur orą nėra, nėra 
ir balso, nors ir kasžin kaip stengtumėmės bala
doti: be oro balso padaryti negalima. Apart 
etero, stabdanezio kelione dangiszkų kūnų, Svieto 
ruimuose yra dar kiti smulkus kūnai: meteoritai, 
kometos, debesys, kosmiszkos dulkės; kūnai tie 
iszsiplatine po svieto ruimus ir prisigriebia ir 
musų pasaulės, perkerta kelius planetų visokio
se vietose. Taigi planetos ne tur liuoso kelio, 
bet ant kiekvieno žingsnio patinka stal>dymą: 
tai nuo etero, tai meteoritų, kosmiszkų dulkių 
ir 1.1. Nors pasiprieszinimas etero yra neiszpa- 
sikytai mažas, o pasiprieszinimas kometų, mete
oritų arba kosmiszkų dulkių ne bus didesnis už 
pasiprieszinimą, kokį patinka kanuolės kulka lėk
dama per uodų spieczių, tųi negalima vienok 
uimirszti, kad tasai stabdymas yra nuolatinis ir 
traukiasi per milijonus amžių, taigi per tokį il
gą laiką turi atsiliepti'ant planetos kelio: įsibė- 
gimas planetos turi iszpalengvo mažintiesi ir 
todėl jos kelias siaurinusi; tokiu budu ji 
turi artintiesi prie saulės.

Ką sakėme apie žeme, tą patį trukdymą 
savo kelionėj atranda ir musų mėnulis. Kaip že
mė keliauja aplink saulę, teip mėnulis turi ke
liauti aplink žemę. Ir toks areziausias musų že
mės kaimynas ne gal Ruošai, be stabdymų, savo 

Pkelionės atlikti, ir jis turi savo kelionėj irtiesi 
per eterą ir meteoritus. Todėl kelias mėnulio ap- 

,-link žemę turi darytiesi juo tolyn, juo siaures
nis ir siauresnis, taigi jis tur, nors labai paleng
va, uuolatai artintie-i prie žemės ir ant galo a* 
teis I tikas, kada turės nupulti ant savo gimdyto-

gauja su Maskolija: mat į trum
pą laiįią ’Maskolija iszmokino 
prancuziszkus Paryžiaus rodinį 
kus sunaudoti vieszai naudai pas
kirtus pinįgus ant savo naudos. 
Prancūzijoj dar mat vagystos pa
sirodo; Maskolijoj gi jas augsz- 
cziausi valdžių perdėtiniai pats 
paslepia.

|| Raszėme pradžioje szių metų 
apie neiszpasakytus karszczius ir 
audras Australijoj; dabar vėl pa
reina isz ten žinios,apie nepapras
tus szalczius. Pietinėj Australijoj 
sniegas uždengia žemę ant keletos 
pėdų storai; apie Melbourną su- 
szalo keletas žmonių. Apie Sidney 
ant laukų sniego nėra, bet tan
kiai ežia puola. Nė augmens nė ja
vai ant laukų prie szalczių ne pa 
pratę: niekur jone buvo nuo 1832 
m., todėl dabartiniai szalcziai 
daug padarė blėdies ant laukų ir 
giriose.

|| Ukinįkas Staszek isz Skarbia- 
wo, netoli Koronovo, Pozna- 
niaus provincijoj,grįžo namon isz 
miesto; jam be einant užėjo 
smarkus lytus su perkūnija. Sta 
szek nuo lytaus pasislėpė po me
džiu. Bestovėdamas iszsyk tapo 
baimės apimtas: jam rodėsi, kad 
perkūnas trenks į medį, po ku
ri uom pasislėpė. Todėl isz ežia 
pasitraukė. Isz tikfo, vos nuėjo 
apie 10 žingsnių, perkūnas tren 
kė į medį ir jį suskaldė. Trenk
smas buvo teip smarkus, kad ir 
pasitraukusį Staszeką apsvaigi
no.

Mieste Piatigorske, ant Kau
kazo, apsistoję ežia dragūnai, 
kaip tai visada buwa, isztraukė į 
teip pramintus logeiius. Apsisto
jo jie netoli stacijos Elchotovo; 
ežia vienok užklupo juos smarki 
audra su lytum ir dideliais ledais. 
Ledų muszami arkliai nutraukė 
raiszczius ir iszsisklaidė po kal
nus, lėkė audros varomi kur akys 
neszė, myniodami viską, ką ant 
kelio patiko. Apie 10 kareivių 
likosi arklių sumyniotų, Isz 1700 
pabėgusių arklių sugavo tik 724. 
3 sudraskė bėgantis geležinkelio 
trūkis.

|| Sako, kad pardavinėjimas 
vaikų tankiausiai atsitinka Chi- 
nieczių kraszte. Atsitikimai vie
nok bu va ir ‘Szventoj Maskolijoj’.

I Dabar laikraszcziai paduoda žinią 
apie tokį atsitikimą. Simbirsko 
gubernijoj, ukinįkus vieno 
kaimo kaltina, buk jie 15 metų 
atgal“pragėrė duszią”.Tam kaime 
mat pasimirė vienas ukinįkas ir 
paliko 2 vaiku: mergaite ir vai
ką. Tapo suszauktas valszcziaus 
susirinkimas; tasai nusprendė: a 
liduoti mergaitę vienai senutei 
ant užauginimo, o vaiką parduo
ti czigonams, kurie tąkart buvo 
atkakę į kaimą. Davė czigonams 
viedrą degtinės ir tie vaiką paė
mė. VValszczius visai buvo už- 
mirszęs apie tokį puikų savo 
nusprendimą, tik sztai szį metą 
atėjo laikas stoti parduotam vai
kui į kariumenę, o ežia nieks ne
žino, kur reikia jo jieszkoti.

gerai įsižiūrėjus vienok tuos pa
veikslus galima pažinti. Tame 
pat įneszime dr. Baradue paduo
da,kad jam pasisekė nuimti foto- 
grafiszką paveikslą d-ro Istrate, 
kuriasi laike nuėmimo to paveik- 
šio buvo Bukareszte, t.y. apie 
500 viorstų nuo vietos, kur buvo 
fotografiszkas aparatas. Tašei 
wienok įneszimitnas labai pana
šaus į paprastą amerikoniszką 
humbugą, norą ne Amerikoj jis 
užgimė; taigi sunku viskam, x 
paduoda, įtikėti.

|| Genuoj, Sziaurinėj Italijoj, 
atsitiko musztynės darbinįkų 
italijonų su vokiecziais. Muszty- 
nėse 20 darbiiiįkų likosi sunkiai 
ir pavojingai sužeistų.

|| Mieste Graez, ^Vokietijoj, 
popieros dirbtuvėj expliodawo 
garinis katilas; 16 darbinįkų likosi 
pavojingai apkultų.

|| Pranesza apie smarkias au
dras ir didelius ledus, koki siau
tė daugely] Wengrijos krasztų. 
Daugelis žmonių yra užmusztų. 
Daugelis vynyczių yra ledų isz- 
daužytų

|| Provincijoj Kiangan, Chinie- 
czių kraszte, užgimė netikėtas 
tvanas, kuris kelesdeszimts kai
mų suvisu isznaikino. Apie 4000 
žmonių prigėrė. Terp prigėru- , 
šių yra Austrijos konsulius.

|| Prancuziszkose Sziaurinės 
Afrikos valdybose, Algiere, už 
sidegė girios aplink Saukaras 
Nokstanti javai pagiriuose tei- 
posgi iszdegė, draugia ir daug 
kaimų; vienuose namuose su
degė viena arabiszka szeimyna 
isz 6 ypatų.

H Isz Kecskemet, VVengrijoj, 
raszo, kad 80 kareivių raite
lių (huzarų) nusinuodino per 
tai, kad virė valgį ne gerai bal- 
tytuose variniuose katiluose. 
Nors tuojaus tapo paszaukti gy
dytojai, bet visgi didesnė dalis 
apsirgusių kareivių turės pasi 
mirti.

|| Maskoliuos raudas griebiasi 
dabar vokiszkų Maskolijos mok- 
slainių, užlaikomų vokieczių 
kalionistų Pietinės Maskolijos. 
Mokinimo kalba tose mokslainė- 
se bus visur maskoliszka, tik 
ant jų užlaikymo eis vokieczių 
kolionistų pinįgai. Wien tikėji
mo mokslą galės mokinti vo
kiszkai.

|| Angliszkasgarlaivys, “Salis- 
bury”, kūrinai 24 d. Liepos isz- 
plaukė isz Londono ir plaukė į 
Pietiną Afriką,ant jūrių užsidegė, 
todėl turėjo grįžti atgal prie 
kranto, kur iszsodino keliaivius. 
Laivas tasapaezioj degė per 10 
dienų. Nors ugnies neįstengė už , 
gesinti, tiek vienok jūrinį kai pa- Į 
darė, kad jos iszsiveržli nedalei- 
do.

|| Ką tik sugrįžęs isz savo ke
lionės į sziaurius, nervegietis 
Dr asNansen, rengiasi vėl keliauti 
į amžinų ledų krasztus. Dabar 
rengiasi ne į sziaurinį žemės galą, 
bet į pietinį. Nansen tiki, kad pri
sigriebti į pietinį žemės galą leng- 
viaus, neng į sziaurinį, nors ke
liaujant į pietų krasztus ledai yra 
areziaus: kur ant sziaurinio že 
mės puskulkio yra dar viduii- 
niszkas oras, ant pietinio prasideda 
ledai.

* Mažoj Europos kunįg^k- 
sztystėj, Monaco, terp Pranėu- 
zijos ir Italijos, yra įrengti lo- 
szimo namai, kuriuos užlaiko 
koksai Blanc. Pereitą metą tie 
namai dawė jų užlaikytpjui 
13000000 frankų gryno pelno. Isz 
viso pelno buvo apie- 50000000 
frankų (10000000 dol ); isz tų 
vienok reikėjo užmokėti krasz- 
to kunįgaikszcziui už daleidimą, 
toliaus diktai kasztavo užlaiky
mas paežių loszimo namų, teat
rų, koncertų. L;ko gi gryno pel
no 13000000 frankų. Tokio pel
no ne duoda nėjokia naudinga 
žmonijai įrėdnė.

Neseniai Maskvoj darė banda
vones su naujai iszrastu kokio 
ten Kilduszinsko (pagal pravar
de, galima jį už lietuvį palaikyti) 
telefonu. Kalbėjo terp Maskvos 
ir Rostovo ant Dono, t. y. ant 
1340 viorstų. Nežiūrint vienok 
aut tokios tolumos, kalbą leng- 
vai galima buvo suprasti, rodėsi 
kaip kad kalbautis stovėtų ežia 
jau; rodėsi kaip kad toluma nė 
jokios įtekmės neturėtų ant aisz- 
kumo žodžių. Tuojaus iszsidir- 
bęs patentus, iszradėjas telefono 
rengiasi jį iszbandyti pasinaudo
dama dratais povandenipio tele
grafo terp Europos ir Amerikos, 
taigi bandyti kalbėti isz Euro
pos su Amerika.

f

Isz Politikos.
Pereitą subatvakarį, 22 Rugp. 

“Lietuviszkae Politiszkas Susi- 
t 

vien”, laikė savo mitingą, ant 
kurio priėmė sziuos nutarimus: 
Ant 13 dienos ateinanezio mėne
sio, tai yra Rugsėjo, surengti di
delį lietuviszką mas-mitingą kur 
puikioje salėje ir dalyje miesto, 
ant milingo užpraszyti reporte
rius isz visų angliszkų laikrasz
czių, angliszkus ir lietuviszkus 
kalbėtojus, gerą muziką ir tada 
užsikviest) busenezio Suvien. 
Walstijų prezidento reprezentan
tus, idant tie pamatytų, kad ir 
lietuviai, teip kaip ir kitos tau
tos,turi savo kliubus, savo orga
nizaciją, jauezia lygiai su kitais 
reikalus szios žemės ir trokszta 
pagerinimo jų per aprinkimą 
ro ir iszmintingo žmogaus 
prezidento Su v. Wal. Pagal 
tarimą, tapo pasamdyta ant 
neto mitingo salė Pulaskio,
S. Ashland avė. ant nedėlios va
karo, 13 d. Rugsėjo.

Dabartės visi vardiniai kliu- 
bai privalo laikyti savo vieti
nius mitingus ir apreikszti žmo
nėms (savo sąnariams; kada tas 
didysis mitingas bus, kur bus ir 
1.1, idant iki tam laikui visi žino
tų ir kiekvienas į laiką pribūtų. 
Gaila, kad ant pereito ‘.‘Susiv.” 
mitingo ne visi delegatai pribu
vo ir pertai kiti kliubai dar su 
visu nežino apie “Susiv.’ užma
nymą. Užtai ant szios nedėlios 
mitingo pribukite visi, o iszgirsi- 
te apie viską.

Susiv. Wyriausybė.

kad mėnulis isztikro artinasi prie žemės, 
tas atsilieka ne žymiai; jie iszmatavo ir 

artinasi jis po 9 pėdas 
Žinome, kad mėnulis yra 

nuo žemės ant 50000 mylių, todėl mokslin- 
czianis nesunku iszmatuoti. kada jisai turėtų 
nupulti. Daug pirmiaus vienok galima bus už- 
tėmyti artinimasi mėnulio prie žemės. Pirmiausiai 
pasikėlimas ir nuslūgimas vandenų ant jūrių 
turės būti kur kas didesnis, nes kaip žiuo

line, tą pasikėlimą gimdo mėnulio pritraukimas.
Juo areziaus žemės atsiras mėnulis, juo aug- 
szcziaus ties j uom turės pasikelti jūrių van
dens; taigi jūrių vandens, szimtmetis nuo szimt- 
meczio-, turės įsigriebti vis giliaus į sausą že
me, ant galo vanduo turės apleisti visai savo 
senus rubežius ir su neiszpasakytu smarkumu 
užlieti sauses žemės plotus, taigi turės atsitik
ti baisus tvanas. Ir ant žemės turės atsiliepti 
prisiartinimas mėnulio, nes dideli pasikėlimai 
vandenų ant žemės pavirsziaus turės mažinti 
greitumą sukimosi žemės aplink savo aszį, teip 
kad tas sukimąsi turės būt vis palengvesnis, die
nos bus ilgesnės. Užgims neiszpasakytos audros, 
perkūnijos, smarkus žemės drebėjimai: sutirpęs 

i vidurio žemės ugninis skys imas smarkiai pri
siartinusio mėnulio pritraukiamas pasikels, kaip 
ir vandens, augsztyn; atsidarys visi žemės ugni
niai kalnai ir isz jų iszsilies ugninis vidurio že
mės skystimas. Ant galo ateis baisi valanda, 
kurioj mėnulis nupuls ant žemės; nuo smarkaus 
bepuolant tryny mosi mėnulis turės užsidegti ir 
susidavęs į žeme turės ir ją uždegti. Ugnis isz- 
naikįs gyvybę ant žemės.

Norėdami susekti kada ta valanda, kurioj mė
nulis turės nupulti ant žemės, ate’s, turime isz- 
tirti ar prisiartinimas mėnulio atsilieka nuola- 
tai ir ar jis visada kas szimtmetį prisiartina ant 
9 pėdų ir ar tas trauksis amžinai? Ant sprendimo 
apie tą reikia žinoti priežastės, kodėl jis artinasi. 
Jeigu nėra kitokios priežastės, tik vien stab
dymas jo įsibėgimo nuo etero ir meteoritų, 
tai toksai artinimasi turi trauktiesi uuolatai ir

(Toliaus bus.)

žino
nors
greitumą to artinimosi

imi motį.
50000

iszmat uoti.

• <* JT -F, ,
'i"kyrstė po visus krasztus; peruaniszka ir mek-'į 
'ikoniszka civilizacija (Amerikoj) turėjo savo 
pradžią Andų kalnuose, ir dabar dar kalnų aug- 
'Ztybėse randa likuczius senų būda vonių vieto
se, kursziądien nieks negyvena; likucziai te 
rodo, kad ta pati civilizacija, kuri persikėlė į klo
nis, pirma buvo angsztai ant kalnų, ant kurių 
dabar jau nėra žmonių. Taigi klausymas, kas 
tuos žmonis privertė apgyvendinti kalnų augsz- 
tunias ir kodėl jie paskui vėl į klonis nusileido 

♦ir t zia uždėjo vieszpatystes? Tas, kad apie 6000 
metų ntgal nenustojanti lytus užliejo klonis ir isz 
j'i iszvijo gyventojus į kalnus. Per tokį persi kėli- 
nią daug civilizacijos vaisių turėjo pražūti, bet 
iii<ucziai jos visgi drauge su gyventojais persi
kėlė į kalnus; jeigu jau ne visos tautiszkos gi
mines ją užlaikė, tai nors tūlos isz jų. Apie 3000 
metų priesz Christaus užgimimą, pasiliovus tva
nams ir lytui, kada vanduo nuo žemumų džiūti 
pradėjo ir klampynės pavirto į kietą žemę, tąsj k 
ie seiliaus į kalnus pasislėpę žmones persikėlė

|| Belgijos sostapilėj,Bruxellej, 
aeronautas (lakiotojas po orą) 
Capazza, ant balono “Camille’ 
jas i kėlė į orą; su juom pasikėlė 
>. Picard ir garsiausias szioje ga

dynėje geografas, prancūzas 
£lise Rečius. Balonas isz kilo ant 
2300 pėdų ir nuo ežia, nežinia 
codėl, su anais trims jame sėdin- 
cziais, pradėjo urnai pulti žemyn 
ir užsikabino ant stogo operos 
teatro. Capazza iszmėtė visą sun
kenybę, balonas per tai paleng
vėjo ir vėl pakilo iki 3300 pėdų 
augsztyn; vėjas nuneszė jį už 
miesto, bet ežia vėl ūmai pradė
jo pulti ant girios, užsikabino už 
medi ų virszunių; ant galo bonė 
perplyszo ir balonas nupuolė ant 
žemės. Picard ir Rečius buvo pu 
siau užtroszkę; greitai vienok 
juos atgaivino; apart to dar, Pi
card nusilaužė koją. Pats Capazza 
visai ne užsigavo.

|| Paryžiaus miesto kasoj tapo 
surasta dideli vagysta: trūksta 
72 milijonų frankų, kurie tapo1 Roentgeuo szviesos 
apversti ant pirkinėjimo balsų žmogaus smegenų, ant jų matyt 
prie rinkimų sąnarių į miesto ro- ne aiszkua paveikslai tų daiktų, 
dą.Ne bereikalo Prancūzija drau- apįe kuriuos jis tąkart mislyjo;

Wisokios Žinios.
ra-• Koksai tai laikraszczių 

szėjas, Freidenberg, isz Odesos 
padirbdino automatiszką telefonų 
staciją, taigi tokią, kurioj ant su
jungimo terp savęs kalbanczių 
nereikia žmogaus pagelbos (dabar 
tą darbą ant stacijų atlieka mote
rys), bet dratai susijungia auto- 
matiszkai,pats. Angliszka kompa
nija, kurios perdetiniais yra Ro- 
ger VVallace ir Santa Anna, Frei- 
denbergo tą iszradimą nupirko.

ge' 
aut
nu- 
mi- 
800

* Dr-as Baradue padavė į Pa
ryžiaus Mokslo Akadėjimą įneszi- 
mą apie.savo bandavones nuim
ti fotografiszką paveikslą žmo
gaus mįslių. Raip apsako dakta- 

j ras Baradue, nuėmus su pagelba 
t. *--- ----:---- ( paveikslą

— Kas pas jus girdėt? klausia 
ukinįkas pono tarno.

— O kas, Babelio boksztas.
— Kaip tai?
— Ugi sztai kaip: ponas su 

arklinįku kalba angliszkai; poni 
su muzikantu italiszkai; vaikai 
su mokintoja prancuziszkai; so- 
daunįkas su virėju vokiszkai; 
kaip kalba szunų tarnas, asz nė 
nežinau, nes vien szunes jį su
pranta. Tik bernai ir antrinįkai 
kalba lietuviszkai.



^Vietines Žinios.
— Sządien “Lietuvos” redak

cija tapo perkelta į savo locną 
nauja namą, po nr. 924 33-rd st. 
pirmutinis mūrinis namas prie 
lietuviszkos bažnyczios. Turintie
ji© reikalus teiksis ežia atsiszauk
ti.

— Pereitos subatos naktyj bu 
vo visiszkas mėnulio užtemimas. 
Wisas tasai apsireiszkimas Chica 
g.ų dailiai buvo matyt, nes nak
tis buvo graži, ant dangaus ne
buvo debesų. Užtemimas pra 

sudėjo apie llj valandą, pasibaigė 
gi pusėj treczios valandos* isz 
ryto.

— Pereitos subatos vakarą, 
apie 10 vai., į barzdaskutinyczią 
Romanelio, pn. 282ant BlueIsland 
avė. atėjo koksai Hovard nusiskus
ti barzdą. Atsisėdo ir laukė, pakol 
barzdaskutys rankiojo skutimo 
įnagius, bet kad laukti nusibodo, 
todėl sugriebė vieną britvą. ir 
perpjovė sau gerklę. Paskui tapo 
jis nuvežtas į ligonbutį, Įpjovi
mas, nors gilus, bet aszmensbrit- 
vos neužgriebė gerklės. Hovard 
turi paezią ir vaikus; pasipjauti 
mat norėjo isz girtuokliavimo.

— Į Chicagą atsilankė popie
žiaus szambelanas, kunįgas Wav- 
rzyniak, ant isztyrimo stovio ka- 
talikiszkos bažnyczios terp len
kų. Bažnyczioj Szv. Jadvigos 
pasakė pamokslą, ragindamas len
kus prie santaikos. Ar nuo to 
santaika užgims, ar isznyka nesu
tikimai lenkiszkose parapijose ant 
toliaus? Nesutikimų negalima isz- 
naikinti žodžiais: isznyksta jie 
vien praszalinus priežastis nesu
tikimų.

Kiekvienas žino, kad žydai bi
josi paimti į rankąszaudyklę; bet 
baugus jie turbut tik Europoj, A- 
merikoj, kaip kada ir nereikalingai 
szaudyklę į rankas paima. Ant 
12 ui. buvo toksai atsitikimas: 
du žydukai, sunu? maskoliszko 
žydelio Flecko, 8 metų Dovidkė 
ir 12 m. Izaaks, pasitraukus isz 
namų tėvams, surado kur ten re
volverį. Izaak, kaipo vyresnis, 
pradėjo gazdinti Dovidkę ir nu
kreipęs į jį revolverį patraukė. 
Piksztelėjo ir Dovidkė užvertė 
kojas-augsztyn. Kulka pataikė į 
deszinę akį ir iszlindo per wirszu- 
gal vį. O C

— Subatos vakarą, apsigyve
nę pn. 350 ant W. Carpenter ui. 
lenkai: Jonas ir Andrius Przyg- 
notai susibarė su Pranciszkum ir 
WalentuMatusiakais.Kaip žinoma, 
nė lenkų nė lietuvių nesutikimai 
nepasibaigia ant barnių, bet vis 
pereina įpesztj nes.Tas pats buvo ir 
szitameatsitikime. Matusiakai kai
po ginklą vartojo: viens plaktuką, 
kitas gi Jcirvį ir su tais įnagiais 
Przygniatu abu sužeidė. Jonas 
gavo 6 kirezius su kirvių į gal 
vą ir, rodos, turi perskeltą gal

avos kaulą, . nuo ko turės mirti; 
Walento gi sužeidimai menkesni. 
Matusiakai likosi suaresztuoti ir ■ 
patalpinti prie policijos stacijos j 
ant Chicago avė.

— Melrose Parke, ant kertės Iškaitykite su atyda: 
3 ir Ląke avė. vienoj pasziurėj, 
medinėj skrynioj rado kūną 70 
metų italijono, Emiliaus Allabo 
ne. Kūnas buwo sėdiueziu į skry
nią įkimsztas; į deszinę ranką tu
rėjo įbruktą revolverį. Deszinėj 
galvos pusėj buvo gili žaizda. 
Negalima daleisti, kąd Alluoone 
butu galėjęs pats uusiszauti, nes 
ant galvos buvo vilnouėskrybėlė, 
kuri uždengė žaizdą nuo. į-zovi- 
mo, o joj skylės ne buvo. Turėjo 
jis būt uuszautas, o jau žmogžu
džiai negyvą kūną į skryne įkim- 
8zo. Apie tokį radinį likosi pra- 
neszta į policiją ir toje, kaip pasa
koja, jau tris ypatas suare&ztawo, 
bet ar suaresztuoti isztikro žmog
žudžiai, pasirodys isz tolesnių ti- 
rinėjimų.

— Ant kertės Huron ui. ir 
Milvaukee avė susibarė du pa
žįstami: daktaras Edvardas Bar
čai su Edvardu Gorczakovu, 
kaip jis pats pasakoja, giminai- 
ežiu buvusio neperseniai Maskoli- 
jos kanclerio ir susibarė už ko
kią ten merginą. Nuo barnių pe
rėjo į pesztynes (uors toks būdas 
iszriszimo nesutikimų teip žy
miems vyrams nepritinka). Mas
kolius pasirodė drūtesnis ir dr-ui 
Barčai reikėjo dumt. Pergalėtasis 
vienok nepasigaiiėdino tokiu 
iszriszimu , klausymo: 
policiją ir apskundė maskolių, 
buk tasai žadėjo jį 
Taigi ant to pasirėmusi policija 
ir suaresztavo giminaitį buvusio 
maskoliszko kancleriaus.

Nauja Knįgelė po vardu 
Rankvedib gromatu Raszymui 
jau iszėjo isz po spaudos. Yra 
tai pamokinanti knįgelė, kaip 
raszyti gromatas visokiuose rei
kaluose į žmonis visokių luomų: 
į gimines, draugus, pažįstamus, 
ponus, kunįgus, audžias, urėd- 
nįkus ir į patį carą; teiposgi mei
lingi laiszkai jaumkaiezių į mer
ginas ir merginų į jaunikaiezius 
reikaluose susipažinimo ir apsi 
vedimo. Knįgelė turi net 155 
gromatas. Prekė jos 50 c. Norė
dami gauti tą naudiagą knįgelę 
prisiųskite pinįgus j redakciją 
“Lietuvos” ant szitokio adreso;

A. Olszevskis
33rd str. Chicago, III.

Naujas
LietUKiszkas Saliunas.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33cžios ui.

Uilaikau «wiežia 
ge-

balių ir wesialiju.

L®. 1 -iau»ia« A • n la i

rielkai. 
Vyną. 
Likieriui 
ir puikiauiiui Ciga
rui.

Prie saliuno tu
riu puikb didelia 
sale ant mitingu.
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Pajieszkojimas.
Pajieszkau savo brolio, Juoza

po Kuzmos.Paeina jis isz Bludžių 
kaimo, Panevėžio pavieto,Kau
no rėd. Teiksis atsiszaukti ant 
žemiaus padėto adreso, nes dėl jo 
yra labai svarbi žinia.

Kazimieras Kuzma
110 Clever st., Chicago I

nuėjo į

nuszauti

Laikykit wagį!
Jurgį Rakickį! Paeina jis 

Kauno gub., isziaulių pavieto. 
Kaip szneka, labai žemaicziuoja, 
o angliszkai nemoka nė žodžio, 
nes da tik treczias meno Ameri- 
ke.

Pagaut jį lengva, nes labai 
znaimus: metų gal turėt 30, aug- 
szczio* į 6 pėdas, eina avis krutinę 
atstatęs. Plaukus turi juosvus ir 
isz pryszakio ne labai tankius; tu
ri ir ūselius, jeigu ne nusiskuto. 
Z iaimiausias vienok yra jo vei
das rauplėtas ir raudonas. Nosis 
buka ir užriesta. Szuekėt labai 
mažai ką szneka.

Pavogė tas nevidonas Mount 
Cariniuose nuo manęs 500 dol. 
ir iszbėgo, nežinau kur. Nu- 
manydamas, kad jis negal kitur 
prisiglausti, kaip tik pas lietuv- 
nįkus, nes kitokios sznektos ne
moka, praszau vyrueziai, jei kur 
atsibaldys, jį suaresztuoti, arba 
nors paraszyti man gromatą ant 
žemiaus padėto adreso. Kas jį su
gausite,tam asz duosiu nagrados 
23 dol.

Mr. Joseph Zuinis 
P. O. Box 508 Mi-Carmel,

isz

Pa.

MITINGAI
Subatoje, 29 Rugpjuczio (Au- 

gust), pusiau asztuntą valandą 
vakare, saleje J. Juszkos, po nr. 
749 VV. 22nd str. kertė \Vood str. 
bus mitingas visų ukė?ų 9tos 
VVardos. Ant szio mitingo yra už- 
kviecziamt pribūti visi iki vie
nam. J. Jauksztas prez.
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l.oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
1 .oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
1 .oo 
1 .oo 
l.oo 
1 .oo 
2.oo 
l.oo 
1 .oo 
2.oo 
l.oo

Užmokėjo už ‘‘Lietuva
C. H. Jalun
M. Janik
J. Kaziulia Great Neck
S. Grigiszkis Westville
A. Krantauskas Pottsville
M. Navickas
Fr Pollack
E. Gaubia
K. Lementaviczius Shenan.
J. Waicziulis Krebs
D. Kalkis Seatonville 
W. Rudzinskas Scranlon 
G. Jukonis Brocton 
Milaszeviczius Chicago
K. Palszis
J. Urbikas “
S. Szlepaviczius “
S. Bekeraitis Grand Rapids 2.oo

Lietuwiszkas Piknykas.
Lietuviszka parapija Philadel- 

ph jos rengia puikų piknyką 5 
d. Rugsėjo(September) Schueizen 
Parke. Camden, N.J. Nuo Mar- 
ket ulyczzics Ferry staeziai į sod
ną nuvež. Ant minėtos dienos 
užpraszome kuomdaugiausiai sve 
ežių isz visos aplinkinės.Pi k ny
kus prasidės isz ryto ir trauksis 
iki vėlam 
užpraszo

laikui. Szirdingai

Komitetas.

— Jeigu mistini pirkt lotą, 
tai pirk jį ant Bridgeporto, arti 
lietuviszkos bažnyczios, o nesi- 
graudysi. Wisur lotai atpinga, o 
ant Bridgeporto brangsta; kitur 
rentai tuszti stovi, o ant Bridge
porto žmonės užtektinai jų ne
gauna; taigi,jeigu ežia pasistatę 4* 
namą, visada turėsi pilną randau- 
nįkų; apsimokės ne tik taw<> 
kasztai, bet ir pelną turėsi. Ne 
miegok!

Ant pardavimo geras saliunas, 
geroj vietoj, tarpe lietuvių, biz
nis eina gerai. Atsiszaukite pas 
J. Szeputį 3325 Fisk st. Chicago.

(29—8)

Ateik broli pamatytie ir to wiso 
pabandytie.

Felixas Majauskas, 
3301 Laurel st., kerte 33czios ui, 

CHICAGO, ILLINOIS.

E. ZANJEWSK1S.
3307 Auburn avė, Chicago.
Lietuwiszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausią kriaucziszką 
Sztorą ir geriausei padirba viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
kialnes, bruslotus ir tt. Siuva 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatavas. Tei
pogi taiso ir czystyja visokius 
drabužius. Darbą atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

GEMAI
ŽINOMA

FIRMA

California Wine & Liqaors Co.
384 Blue Island avė. ir 476 Centre avė.

Padidino savo krautuvę gėry
nių, o sumažino visas prekes. 
Pristato į namus visokius gėry- 
m u s reikalaujantiems ant balių, 
wesiailių, piknykų ir kitokių za- 
bovų už pigesnią prekią kaip ki
ti tokiems visiems atrokuojame 
gera procentą. ORDERIUS ISZ 
PILDO GERAI, GREITAI ir 
PIGIAI.

Ateikyte ir pabandykite, o bu
site užganėdinti.

Nepamirszkit adreso: 
384 Blue Islane Avė.

ir 475 Centre Avė. (13-12)

— Geriause lietuviszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynako, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nede- 
lioms 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 kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose' ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

“LIETUVA”,
Nedėlinis Laikrasztis, iszeina kas suimta ir paduoda žmonėms 

naujausias, svarbiausias ir teisingiausias žinias isz Amerikos, Lie
tuvos ir viso pasvieczio. -

“Lietuva” kasztuoja ant metų tik $2.
Kas užsimoka abu dolierius isz virszaus tam duodame dowa-

nų knįgą vertės 50c., gali isz musų kataliogo iszsirinkt kokią no 
ri. J" ■ • •• • • ......................... -
sime dykai.

Kas neturi kataliogo musų knįgų, teiksis atsiszaukti o prisiu-

Spaustuve “Lietuvos"
Spausdina (drukuoja) visokias knįgas, konstitucijas, tikie- 

tus ant lioterijų, teatrų ir vesiailių, ir visokius kitus drukus, koki 
tik geriausiose spaustuvėse padaryti būt gali. Darba padaro gra
žiai ir pigiai. Netrukus redakcija “Lietuvos” taps perkelta į sa
vo locna nauja namą budavojama dabar prie pat lietuviszkos baž
nyczios, kur wisa spaustuvė taps dvejopai padidinta ir tada viso
kius drukoriszkus darbus galėsime atlikti dar gerinus ir greieziaus.

A. 01szewskis, iszduotojas “Lietuvos”,
Parduoda szifkortias ant geriausių laivų, siunezia pinįgus į „ 

Lietuva ir į visas dalis svieto. Pinįgai per mus iszsiųsti grei 
cziausei suvaikszczioja kaip isz visų kitų agentų. Mes teipgi par 
duodame lotus ir namus aplink lietuviszką bažnyczia; parduoda
me farmas geriausiose lietuviszkose koliomjose, Arkanso, kur jau 
kelintas metas lietuviai yraapsigyvenia, ir atliekame visus kito
kius lietuvių reikalus Sferai ir teisingai

Raszant į mus su kokių bent reikalu arba pinįgus sinncziant 
visada uždėkite szitokį adresą:

A. 01szewskis,
924 33rd Street, CHICAGO, ILL.
Pinįgus siųskite registravotose gromatose arba per “money order”, ta 

niekada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį keszeniuje, bet tuo
jaus prisiųskite mums, “money orderį”: siunezian gromatą registravoti nerei
kia, prisiųskite prastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pmįgų isz paczto 
□e gaus.

Ofisas ‘‘Lietuvos’ esti kasdien atidarytas nuo 7tos valandos ryto iki 9 va
karo, o nedėliomis nuo Ižtos vidurdienio iki G vakaro. Chicagiecziai turint 
reikalus teiksis atsilankyti minėtose valandose.

Kas norėtų pamatyti, kaip musų ma- 
szinukės dru kuoja, tegu] raszo į mus, o 
mes užsiusime prabas druko. Kožnas 
kas pirko nuo musų maszinukes dėl 
drukawojimo gromatų. sako kad musų 
maszinukes yra geriausios.

Tos maszinos yra ne ant vvienos die
nos, bet ant wisados.

GERIAUSIOS
Siuvamos masžinos, sukamos 

su ranka, kasztuoja $13.00

Jeigu dar kas neturite musų lietuviszko kataliogo Avisokių 
daiktų, raižykite, o mes prisiusime jį dykai.

PASISKUBINKITE SU ADRESAIS.

Kelpsch, Noreiko & Co.
356 W. 12th Street, CHICAGO, 1LL,

551-555 Blue Island Avė
kerte 18-tos ir Loomis ui., CHICAGO.

L žlaiko didžiausia krautuve* <•

— Kad Chicagoj turbut dau
giausiai yra vagių ir plėszikų, 
tai kiekvienas žino; ežia ant tos 
dirvos j tu moterys vyrams kon
kurenciją daro. Detektyvai: Ha- 
milson ir Phelke suaresztavo 
dabar Eiisą Svveeney ir Rusę 
Vold už vagystas ir plėszimus. 
Pereitą su batą nusisamdę jos 
kambarį namuose Marės Dawis, 
po nr. 44 ant N. Sangamon st. ir 
užsipraszė pas save namų savi- 
nįkę. Ta iszgėrusi stiklą alaus, 
tuojaus užmigo. Kada pabudo, 
jau jos vaiszintojų ne buvo, bet 
drauge su joms prapuolė jos na
muose brangenybės ir drabužiai 
vertės keletą szimtų doliarų. 
Apvogtoji prancūzė policijai ir 
detektyvams pasisekė surasti va
giles ir pas jas dalį pavogtų daik
tų. Tos paezios vagilės, porą die
nų pirmiaus, įsi veržė į gyvenimą 
Sadie Fall. pn. 73 N. Wood ui. 
ir pavogė daug auksinių ir ctda- 
brinių daiktų vertės apie 500 
dol. Detektyvai ir tuos daiktus 
surado.

Nedėlioj, 6 d. Rugsėjo, tuojaus 
po sumai, bažnytinėje salėje bus 
czvertmetinis susirinkimas Dr-ės 
S Daukanto, ant kurio sąnariui 
visi ik vienam turi pribūti, o kas 
nepribus, papuls po kora pagal 
konstituciją. Tie, kurie jokiu budu 
ant minėto susirinkimo pribut ne
gali, tur pirm to, per raszlą, duot 
prot. sekretoriui žinią; kitaip pa
puola po kora. Ant szio mitingo 
bus apsznekėti svarbus dalykai 
reikaluose draugystės, taigi yra 
užpraszomi ateit ir tie, kurie no
rėtu prie S. Daukanto Draugys
tės prisiraszyti. (5—9)

J. Aleksandra v iezius prez.

Nedėlioj, 30 Rugpjuczio, 1 ad. 
po pietų, salėje L. Ažuko, bus 
mitingas “Lietuviszko Politiszko' 
Susivien”, ant kurio delegatai 
iszvvisų lietutviszkų kliubų neat
būtinai privalo pribūti, nes arti
nasi svarbiausios elekcijos, o mu
sų lietuwiszki kliubai miega ir 
neapmislina apie sa'wo užduote. 
Pribukit visi. P. Jonaitis, prez.

7tos wardos Republikoniszkas 
kliubas Algirdo laikys sawo susi
rinkimą Subatoje, 5 d. Rugsėjo, 
8 vai. vakare, salėje po nr. 584 
Jefferson st. ant kampo 14-1 h pi. 
Ant susirinkimo bus apsvarstomi 
ateinanti rinkimai ir pripildimas 
administracijos. Užpraszom wisus 
sąnarius pribūti.

F.P. Bradchulis, prez.

— Ant pardavimo Grosernė 
ir saliunas, gera vieta dėl lietu
vio. Locninįkas jos iszvažiuoja 
į Europą,, už tai parduoda labai 
pigiai. Atsiszaukite po nr. 3338 
Auburn avė. (5—9)

Pirmas metinis balius.
Dr-lė Lietuvos Sūnų rengia 

pirmą savo, balių, ant nedėlios 30 
Rugpjuczio, salėje Pulaskio, 800 
S. Ashland avė. terp 17-tos ir 
18-tos ui. Prasidės pusiau szesztą 
valandą vakare. Įženga wyro 
su moteria 25c. Isz vi^ų pusių 
miesto galima į tą salę davažiuo- 
ti tik už 5c. Užtai visi lietuviai 
ir lietuwai lės szirdingai yra už- 
praszomi atsilankyti. Grajp pir
mos klasos muzika.

Užpraszo, Komitetus.

— Pirmas lietuvviszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuviszkos bažnyczios. 
Jžlaiko viską czystai ir puikei. 
VVisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
do puikia salia dėl mitingų, vese- 
ijų ir kitokių zobovų. Jeigu isz 
iito miesto atvažiuoja lietuviai, 
galt atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

DRAPANŲ ir APAUTUW0 f
Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 

vems naujausių vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 
czeverykų, ir t. t., o prekės pigiausios 
kaip visur. Prie to užlaiko visokiu 
kufarėlius, dėžiutias (valizas). Paran
kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri- 
eina isz visų dalių miesto.

Lietuvys Kazimieras Ramana uskas, 
kurį cze ant fotografijos matote, yra kler
ku toje krautuvėje ir lietuviams, tena 

perkantiems, patarnauja isz Bzirdies. Parodo tikrus tavorus h 
paduoda teisingas prekias, per ką kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingą taworą ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

Daktaras M. J. Stupnickis 
geriausei ir pigiausei gydo viso 
kias ligas. Rodyjame visiems 
lietuviams savo reikaluose krei
ptis pas jį, busite užganedįti. 
Neturtingus lietuvius gydo už 
dyka kas panedėlis tarpe 9tos ir 
12tos adynos vidurdienio. Adre
sas: 3121 Laurel st. Telefonas: 
Yards 695

Geriausias Saliunas
WIDURYJE MIESTO

— pas —

A. J. KOWALSKJ 
40 La Šalie Str.

Kuriame randasi geriausi gėrimai, ir 
puikiausias užkandis, sziltas ir szaltas, 
visada yra ant stalo. Bartenderis yra 
lietuvys; taigi lietuviai ,turėdami kokį 
reikalą mieste, gali pas jį gaut rodą, 
nes snliunas randasi visai arti korto 
(City Hali).

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 8. Halt^d u L

N ujimą puikiai Fotografijai, ui tuziną tiktai

$2.00
Antweaeliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

f t Jai kopų Įklausei.

. PIGIAUSIAS KR0MAS

Czebatu ir Czeweryku 
pas 

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

Per Bztaia 30 dienu turiu iazpaduotie wisus 
mano watariniua tawurna. kaip tai: Czebatua 
Czewervku« dol tryr... moterų, waiku ir kūdi
kiu. ūžtai teip labai sumažinau iu prekiaa, kad 
wUka paa mane dabar sali pirkti beweik ui du
ms preke*. Dėlto atkreipiu atyda wiau aplinki
niu ir pažystamu ir praszau ateit pamegyt, o 
peraitikryaite kad teypiiriai niekur neraaite.kaip 
paa mene 8ŪOUODONE

M. W. Goodman.

ui pu- 
plinKi- 

o„.kaip

Ben. Hatowskis.
527 S.Cana iUfte Judd, Cbicafn, l|

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

ir teip toliau.
Kas nori gali gaut puikių “Gold Fielled-’, 14-ko 

Karatų, ant 15 akmenų, su / tikrais Elgino v 
viduriais laikrodėlį nuo $17 iki $20 ant iszmokes 
ežiu, mokėdamas tik po vieną ooliery ant nedė 
ios.

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane,
pirksite viską pigiau kaip kitur. į,

Ziegoreia czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styfclas ir skazupkos 10( 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin’ ziegorej 17.00. Wyska garantawoje ant metu.

— --------—--------------- - ■ ■ —---------

Lietūwiska Daktarka, paeinanti isz Kauno gubernijos,
Marija Dowiatt, 817 W. 21st Place (Hinman str.)

Priima ligonius adynose: puoi? nuVI wlk?repiet
'* Telefonas. Canal 151. (12—9),.;
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