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nėma, kurie vienok reikalau
ja vien sau prigulinčh) tiesų, 
įkištų savo pinigus ir jeigu 
kovą praloštų, jau jis savo 
pinigų neatgautų; jeigu gi 
užrizikuotų visus savo pini
gus, kaip daro gana tankiai 
Amerikos politikieriai norin
ti įtekmingą urėdą gauti, ir 
jeigu kovą praloštų, nieks 
jam jo pinigų nesugrąžintų. 
Be pinigų gi Maskolijos val
donui kituose kraštuose ne
būtų ką veikti, nes jis nė jo
kio darbo nemoka; tektų jam 
kur pas farmerį kiaules ga
nyti.

Kaip dabar yra šu. užrube
žių laikraščių garsinamoms ži
nioms, sunku įspėti. Jie gar
sina, buk caras galutinai nu
tarė prašalinti nuo vietos su
erzinusią visą kraštą Goremi
kino ministeriją. Bet pana
šias žinias tie laikraščiai ir 
pirma garsino, o caras Gore
mikino neprašalino. Ar da
bar bus kitaip, pirm laiko 
sunku žinoti. Goremikin vie
nok vis gi dar yra ministerių 
perdėtiniu.

Laikraščiai dabar garsina, 
jog sušelpimui badaujančių 
gyventojų 30 Maskolijos gu
bernijų reikia randui pinigų, 
kadangi bad uoliai gali mai 
štus sukelti. Iždo ministeris 
tam tikslui rengiasi nuo du
rnos pareikalauti 100 milijonų 
rublių. Dūma vienok šiuom 
kartu gali ministerijos reika
lavimą atmesti ir ji turėtų 
pasitraukti nuo vietos. Be 
abejonės, ministeriai stengtų
si dar kaltę už apleidimų ba- 
duolių ant durnos suversti, 
bet durna juk gali savo atsi
šaukimais į žmonis nurodyti 
visą caro rando netikumą.

Ištikro, vienok, jeigu caras 
ir prašalys nuo vietos Gore
mikino ministeriją, tai ant to 
atsilieps ne badas dideliuose 
Maskolijos plotuose, bet grei
čiau nepaklusnumas ir mai
štai kariumenės. Nepaklu
snumas kareivių apsireiškė 
jau net geriausiai užlaikoma, 
me gvardijos Preobraženska- 
me regimente. Kareiviai to 
regimento atliko susirinkimą 
ir nutarė protestuoti prieš 
vartojimą kareivių vietoj po
licijos, nešaudyti į liuosybės 
reikalaujančius žmonis ir pri
tarti durnai. Kareiviai savo 
užgyri muš perdavė jenerolui 
ir jis užtai juos dar pagyrė. 
Tuom tarpu Preobražensko 
regimentas iki šiol buvo pa
skirtas saugojimui caro ypa- 
tos, kareiviai jo turėjo gere
snį valgį ir geresnes kazarmes 
ir algos jų buvo didesnės. Iš
girdęs apie tai caras, pabūgo, 
kad gal būt riestai, pabarė 
jenerolą, o patį re- 
gimentą suspendavo, išmetė 
jį iš gvardijos. Bet to& bau
smės, be abejonės, nė kareivių 
nenugązdys, nė caro sosto ne- 
sudrutys.

Nepaklusnumas terp karei
vių apsireiškė ir daugelyj ki
tų vietų, kaip tai: Odesoj, 
Charkove, Poltavoj, Kaza- 
niuj, ant Kaukazo ir kitur. 
Net, kaip Londono laikraščiai 
praneša, Peterhofe, kur caras 
gyvena, terp jo dvaro tarnų 
susekė kokį ten sukalbį. Su- 
sibuntavojo kareiviai t virty- 
nėj Osowlec, Lenkijoj.

Griūva mat tvirčiaasi pa
matai caro sosto. Jis laikėsi 
ne ant žmonių meilės ir uisi- 
tikėjimo, ne ant .teisybės ir 
rūpestingumo, bet ant žmonių 

jos tautos. Tuom tarpu, jeigu kraujo^akalėjimų ir kareivių
karabinų. Jeigu tik karei* ministerius. Kadangi kitokio

Revoliucija Maskolijoj.
Užrubežių laikraščiai jau 

kelis kartus rašė, jog caras 
ant galo sutinka prašalinti 
savo kvailumu teip įerzinusią 
Maskolijos žmones Goremiki
no ministeriją. Bet panašius 

, paskalos užrubežių laikraš 
čiai leido į svietą ir pirma, 
tuojaus kaip Goremikin teip 
šiurkščiai atmetė visus durnos 
reikalavimus, kuomi suerzino 
ne tik dūmos sąnarius, bet 
visus Maskolijos susipratu- 
«ius žmones, net tuos, kurie 
itimai buvo priešingi, kadan
gi terp dūmos reikalavimų 
buvo ir toki, kuriems galėjo 
pritarti net tie, kurių kiti 
reikalavimai negalėjo užga
nėdinti. Prie tokių reikala
vimų reikia priskaityti: visi
šką panaikinimą mirties bau
smės net už už politiškus nu
sidėjimus, net už pasikėsini
mus ant gyvasties caro tarnų; 
toliau — atleidimą nusidėji
mų visiems politiškiems pra
sižengėliams be jokio skirtu
mo, net įmaišytiems į pasikė
sinimus ant gyvasties caro 
tarnų; panaikinimą kariški) 
sudų nusprendimų, nuspren- 
džiusių ant nužudymo ypač 
diktai darbininkų ir paleidi
mą jų, drauge su kitais, iš 
kalėjimų. Tiems durnos rei
kalavimams pritarė net Ma
skolijos revoliucijonieriai; iš
pildymas jų gal šiek-tiek bu
tų, bent ant tūlo laiko, nura
minęs Maskolijos žmones. 
Ministerių perdėtinis vienok 
atmetė tuos durnos reikalavi
mus, apreiškė durnai, jog jos 
pareiga padėti vien randui ir 
ji negalinti panašių užgyri- 
mų daryti, nė statyti randui 
kokius nors svarbesnius rei. 
kalavimus.

Ant to durna atsakė, užgir
dą ma reikalavimą, kad Gore
mikino ministerija tuojaus 
pasitrauktų nuo vietos. Ji, vie
nok, to durnos reikalavimo ne
išpildė, kaip neišpildė ir vė
liau užgirtų reikalavimų. 
Prasidėjo tąsynės terp dūmos 
ir įhinisterijos, matyt buvo, 
kad sutikimo negali būt, kad 
reiks, arba durną išvaikyti, 
arba prašalinti Goremikino 
ministeriją. Caras vienok nė 
vieno, nė kito nedarė. Gore- 
mikiną laikė ant urėdo, vai
kyti dūmą teipgi nodryso, nes 
pabūgo pasekmių išvaikymo, 
labiausiai gal pabūgo užrube- 
žinių bankierių, kurie tiesiog 
pranešė, kad jeigu durna bus 
išvaikyta, jie neduos likusių 
taigi $ paskolos, pinigų. Jei
gu ne pinigai, gal caras butų 
Goremikinui davęs tiesą iš
vaikyti durną. Be užrubežių 
pinigų mat caras negalėtų 
ant sosto laikytiesi. Rods, ca
ras, kaip aprašo, vien Angli
jos banke turi nuo savo žmo
nių priluptų 800 milijonų ru
blių, taigi daugiau negu Mor
gan arba Rockefeller, bet jis 
palaikymui savo sosto savo 
pinigų nenori pašvęsti, jis 
geidžia mat, kad prancūzai jo 
griūvantį sostą palaikytų. 
Jeigu rizikuoti, tegul rizikuo
ja draugai prancūzai, caras 
savo pinigų mat nenori rizi
kuoti.

Stebėtiesi Iš to nėra ką. Jei
gu sostas Ir sugriūtų, tai kol 
Maskolija nenupuls teip eko
nomiškai kaip Turkija, pran
cūzai carui duotus pinigus 
greičiau atgaus nuo Maskoli-

viai apleis carą, nieko jam 
daugiau neliks, kaip dumti 
iš Maskolijos, kurią jo tarnai 
į vargą ir nupuolimą įstūmė.

Laikraščiai dabar vėl gar
sina, buk caras rengiasi per
sikelti ant laivo ir lydimas 
kariškos laivynes, žada atsi
lankyti mieste Kiel, būti ant 
manevrų vokiškos kariškos 
laivynas; paskui ketina ke
liauti į savo pačios tčvišką, į 
Darmstadtą. Jeigu jis tą pa
darys, tai matyt, net jo rodi
ninkai jaučia, kad Maskolijoj 
užstos sunkios dienos teip ca
rui, kaip ir visai jo valdžiai.

GaJ caras visiems įkerėjusią 
Goremikino ministeriją pra
šalinti. Tas yra ne svarbiu. 
Svarbesniu yra, kas Goremi
kino vietą užims. Laikraščiai 
mini net tulus ateinančius mi- 
nisteriuB, bet terp jų paminėti 
tūli dar nedoresni ir kvaile
sni už ministerius Goremikino 
ministerijos, o terp tų mini 
net sūnų buvusio Lenkijos 
jeneral-gubernatoriaus Gur- 
kos, kuria, būdamas Varša- 
voj, teip susiteršė visokiais 
negražiais darbais, kad oficie- 
rai Varšavoj stovinčių kariu- 
menės regimentų nuo Gurkos 
pareikalavo, kad jis savo sū
nų pasistengtų perkelti kitur, 
nes jie su niekšais nenori 
drauge tarnauti. Rodosi, kad 
ateinanti ministerija negalės 
susidėti iš biurokratų, nes to
kia išsyk neturės žmonių už- 
sitikėjimo, ji nė ant trumpo 
laiko nenuramys į ekonomi
šką vargą įstumto krašto. 
Rods caro randas nelabai rū
pinasi apie ekonomišką gero
vę žmonių, bet dabar turi pai
syti, kadangi nuo vargą ken
čiančių žmonių nė paprastų 
mokesčių išlupti negalima; 
juo netvarka traukiasi ilgiau, 
juo smarkiau siaučia po kai
mus ir dvarus skraidytųjų ir 
policijos būriai,, juo vargas 
žmonių didesnis. Nors kokis 
vargšas ir norėtų mokesčius 
užmokėti, jis neturi iš ko. Pa
prastame laike už nemokėji. 
mą mokesčių randas parduo
davo krutančius skolininkų 
turtus arba ir čielas ukes, da- 
bargi teip darydamas ne daug 
pelnytų, kadangi nė ūkių, nė 
krutančių turtų, nė gyvulių 
nėra kam pirkti. Turtingie- 
jie pinigus išsiuntė į užru
bežių bankas, beturčiai 
pinigų niekada neturėjo. Pi
nigų todėl nėra, o be jų ne tik 
Maskolijoj, bet niekur randai 
negali laikytiesi šiądieninėse 
sanlygose.

Randas todėl,ar nori ar ne, 
turi ant galo pasiduoti žmo
nių norams. Jeigu caras dar 
bandytų kokiam žiauresniam 
jenerolui suteikti diktatoriš
ką valdžią, tai ir diktatūra 
neilgai laikysis, nes žiaurumu 
negalima susipratusių, išvien 
einančių, laisvės reikalaujan
čių žmonių nuraminti. Dik
tatūra gal dar trumpiau lai
kytųsi negu Goremikino mi
nisterija, o ji jau caro sosto 
nesudrutintų, tik prieš carą 
sukeltų visus Maskolijos žmo
nes.

Todėl tai užrubežiuose me
na, kad caras sutvers ministe
riją turinčią prieš durną už 
savo darbus atsakyti iš ma
žiausiai reikalaujančių durnos 
pasiuntinių, taigi ir kadetų. 
Sako, buk caras pasiūlys vie
tą ministerių perdčtinio da
bartiniam durnos prezidentui, 
profesoriui Muromcevui, ku
ris pats išsirinkti galės kitus

išėjimo tuomi tarpu caras 
rasti negautai jis gal ir grieb
sis tokio nuranteimo budo. 
Klausymas tik, ar ir to neai- 
griebs pervėlai. Mat durnoj 
savo neaiškiu programų ka
detai nužudė įtekinę, juo il
giau traukiasi netjvarka, juo 
didesnę įtekmę įgauna darbo 
partija, su kurią Į. eina krū
voj ir kaimiečių atstovai 
Taigi kadetam*' nuraminti 
kraštą gal nesisekti teipjau, 
kaip nesisekė Goremikinui.

Amerikos laikfraščiai mena, 
buk vidaus ministeris nori 
atiduoti po sudu ir jeigu xtik 
pasiseks, sušakdyM drąse
sniuosius dunute Atstovus, 
ypač gi kaimiečių atstovą A-

tų teip daryti, jis prieš save 
sukeltų visus kateilečius, ku
rių jau nė kazokalįneįstengtų 
suvaldyti. Todėl tai tam pa
skalų! nesinori tikėti.w Toks 
rando pasielgimu butų dar 
biauresnis negu Išvaikymas 
durnos, jo todėl caro randas 
neišdrys griebtfeeL .

pa-

caras į kovą su Maskolijos žmd-

Iš Kauno.
Kauno lietuviai gavo nuo 

vyriausybės leidimą viešos 
lietuviškos bibliotekos įstei
gimui Kaune.

IŠ LIET0VOS. - i—. -
Iš VilnMfS.

Lietuvos dvarponiai,
ataromis dienontfs, siunčia vi
daus dalykų ministerijai 
daug prašymų apie tai, kad 
jiems leistų turėti nuosavią 
ginkluotą policiją.

Vilniaus afo į-
staigose tankiai 
apsaugos sk 
kai su atvirais į ku
rių apačioje paprašyta dar 
buvusio vidaus dalykų mini- 
eterio DurnoVo ir su paliudy- 
jimais nuo pašto-telegrafo 
apskričio viršininko ir, pasi
remdami aut šių-dokumentų, 
knisa laiškus ir, (vairią kore
spondenciją, o teippat ir te
legramos. Laiškus ir tele
gramos perskaito,'nuima ko
pijas arba visai juos paima.

Už štraiką yra kaltinami 
43 pačto-telegri 
tiejie, kurie yri 
sman pagal krl 
str. 125, II skyr. ’ str. str. 384 
ir 844.

Ikšiol dar netardė 20-čio 
tarnaujančių. J-Br; ,V.Ž.’

Vilniaus gubernatorius ga
vo įsakymą apie užsieninių 
pasportų kainoį numažinimą 
5 rubliais, kuritfiM karės me
tą ir dar neseniai ėmė „Rau
donojo KryžiauiT'toaudai.

B. J. Šlakas gavo valdžių 
leidimą išleidinėti Vilniuje 
naują sanvaitin( laikraštį p. 
v. „Skarda.”

Iš Vilniaus, šiomis . dieno
mis ištrėmė į Rytinį Sibirą 
politiškųjų prasikaltėlių kuo
pą, skaičiuje 8 ypatų, kurių 
tarpe yra vienai! inteligentas, 
Kozubekis, o kiti darbinin
kai.

Vilniaus gubernatorius, 23 
gegužės, teatvMino pa- 
as miesto daryboje mė- 

u* : geriausios, 
tfeip iF atvežtų

9 tarnaujan- 
pašaukti tei- 
?įst. I. skyr.

d. i 
skirtas ____
sos kainas: 
kaip vietinių, 
iš kitur gyvuliai mėeos svarą 
— 15 kap.; IMos Ajšies mė
sos svaras — 1 kap.; III- 
čios rųšies —110| kap.. Kai
nos už kitokių rųšių mėsą pa
liktos tos pačioj

Kadangi ’ Į geležinkelių 

 

valdybas yra paduota daug 
prašymų apie ti 
tų tarnauti o 
ministeris
ležinkelių vi
ti tik bai
mokyklų m<

priim
tai kelių

ė Pagirio pe- 
bai priiminė- 

Vidutinių

Iš Kauno gub..
Kauno gubernijoje apsi

reiškia didelis sodiečių bru
zdėjimas. Teip, Raseinių 
pavietuose sodiečiai, nesi
klausdami dvarponių, gano 
jų pievose savo gyvulius.

Tūlas sodietis, susiginčijęs 
su dvarponiu apie gyvulių 
ganymą, davė dvarponiui į 
pakaušį.

Kitam dvarponiui, kuriam 
sodiečiai išganė arti 800 de
šimtinių pievos, vyriausybė 
prižadėjo duoti dvarą saugo
ti 40 kareivių.

Iš Ponateros, Kauno pav..
Dvarponis Kotelio, kvietė 

valstiečius prisidėti prie mo
kyklos statymo; susipratusie- 
jie lietuviai valstiečiai su 
mielu noru sutiko prisidėti 
prie to teip naudingo užma
nymo, tik pasakė, kad lietu
vių vaikai butų mokinami 
lietuviškai, ką išgirdęs ,,po
nas”, labai supyko ir iškolio- 
jo klapus už tokį reikalavi
mą.

Kovo mėnesyje po visas 
bažnyčias iš sakyklų buvo 
skelbiami atsiųsti iš Kauno 
konsistoro laiškai, kifriuos 
aiškino per du nedėldieniu, 
tik ne lietuviams, nes aiški
no lenkiškai. Męs, lietu
viai, negalime žinoti dėl ko
kios priežasties teip Kauno 
dvasiška vyriausybė elgiasi: 
ar Kauno konsistoras neturė
jo laiko atspaudinti lietuvi
škai, ar pritruko popieros, ar 
užmiršo, kad Ponateros para
pijoje lietuvių yra penkios 
dalys, o ,,lenkų” tik šešta 
dalis.

O ką gi mums kalbėti apie 
Vilniaus vyskupą baroną 
von-der-Rooppą! Tik turime 
visi pritarti Kauno lietuvių 
protestui prieš Vilniaus len- 
komanus.

Bet gryžkime vėl į Ponate- 
rą. Iš sakyklos girdėjome 
aiškinant minėtuosius lai
škus, kad reikia „pracodaw- 
c<5w szanowač, cudze dobra 
nie przywiaszczač, socialisto w 
nie siuchč, bo to *są zbląkani 
ludzie” (darbdavius gerbti, 
neprisisavinti svetimų turtų, 
neklausyti socijalistų, nes 
tai yra paklydę žmonės); bet 
ką daryti, kad ponai „darb
daviai” užgriebia valstiečių 
žemės skly^? Geri musų 
darbdaviai, kad atstato nuo 
tarnystės tuos, kurių žmonos 
negali eiti dirbt dvaran; o 
kiek moka toms, kurios eina 
dirbti? Ogi — po 25 kap. 
už dieną ant savo valgio!.... 
Šia jums ir teisybė!*

O vėl p. Mosnickis (Pane
vėžio pav., Remygalos valsč.) 
peršovė tarną už tą tik, kad 
pasiskundė „ ponui”, jog nu
sibodo valgyti centrifuginis 
pienas ir pareikalavo gere
snio valgio, nes toks pienas 
ne vienam dvaro tarnui pa
gadino sveikatą. Šiatau, 
vieton duonos, kulką!....

Per „Atradimo Šv. Kry
žiaus” atlaidus Ponateros ba
žnyčioje buvo net 9 kunigai, 
taČiaus, nežiūrint į tą, kad 
čia penkios šeštos dalys lie
tuvių, o tik 1 šešta vadina
mų lenkų, išskyrus lietuvi
šką evangeHją, jokių lietuvi
škų pamaldų nebuvo. Ma
tyt, kad ,dvasiškija visus

mus, lietuvius, ar jau skaito 
lenkais, ar tik tokiu keliu 
nori mus sulenkinti. Ir vie
tinis klebonas, tik supykęs, 
ką pabars lietuviškai (mat 
keikti ir bartis lenkiškai ne
išpuola).

Nenoroins lenda į galvą 
klausymas: kur krik- 
š č i o n Lė k a teisybė?

Jos n ė r a 1
Žirnis.

,V.Ž.’

Iš Skuodo, Telšių pav..
Pernai, Rušupių kaimo 

pievose, du broliu, vienas su 
šautuvu, antras su revolve
riu, nušovė savo trečiojo bro
lio sūnų. Žmonės tuoj aus 
suėmė šovusį iš revolverio ir 
pristatė į policiją. Antras 
gi, šovęsis šautuvu, pabėgo į 
Ameriką, nes tuo kartu žmo
nės nesugavę, daugiaus jį 
nebgaudė, o policija pati jį 
nesirūpino sugauti. Tada, 
kaip antrojo nesugavo, tei
siuos šovusį iš revolverio iš
teisino, nes gydytojas su ti- 
rinėtoju pripažino, kad nu
šautojo kuo e radę ženklus 
šruotų, o ne kulkos. Dabar 
šovėjas vaikščioja sau švil
paudamas.

Šįmet piktadarių būrys,ke
liaudamas iš Skuodo, patiko 
beeinančius keliu du žmogų 
ir vienam iš jų atėmė gyvy
bę, antrasis gi pabėgo. Pik
tadarius suėmė ir pristatė 
prie antstolio. Antstolis pa
vedė tirinėtojui ištirti jų kal
tę. Tas tirinėjo, tiri nėjo ir 
vis pė vieną palesto, pripa
žindamas nekaltu; ir iš visų 
penkių žmogžudžių vos beat- 
liko vienas, bet nežinia dar 
ir su tuo kaip eisis. Paliuo- 
suotiejie prisipažino, jog jie 
nemušę, darodyti gi jų darbą 
neatsirado galinčių, nes bu
vo nakties laikas ir arti kito 
žmogaus toj valandoj neatsiti
ko; pabėgęs užmuštojo drau
gas, nors ir liudyja, bet jo 
niekas neklauso.

Bus jau daugiau kaip mė
nesi s, kaip po musų miestelį 
vaikščioja piktadarys. Jis 
eina į arbatnamius ir krau
tuves, iš kurių yna sau reika
lingus daiktus ir už juos nie
ko nemoka. Jeigu kas neno
ri jam duoti reikalingų daik
tų, arba vieton jų ima kelias 
grivinas — tam jis tuoj su 
kumsčia į žandą, arba rodo 
ginklą, kuriuo, girdi, tuojau 
atimsęs gyvybę ir teip sau 
per duris išeina.

Apie tai nors policijai ir 
praneša, kurios yra apie 10 
žemsargių, antstolis, urėd
ui n kas ir pilna kareivių, bet 
piktadariui nieko nesako.

Ir teip, su padauginimu 
apsaugos, pas mus atsirado 
daug visokių vagysčių ir plė
šimų ir užmušimų, jog nėra 
tos nakties, kad kam svirną 
neišlaužtų, arba arklių nepa
vogtų, o musų policija nė ne
sirūpina tuo, tarsi ne jos bu
tų dalykas.

Iš Liepojaus.
27 d. gegužės suštraikavo 

viso miesto duonkepiai; pa 
statė sekančius reikalavimus: 
pakėlimas uždarbio ant 30 
procentų, 10-valandinės dar
bo dienos, veltaus gydymo 
(vaistų, daktaro, buto) ligos 
laike per 8 mėnesius; visi 
reikalavimai tapo išpildyti ta 
pačia diena.

Šitas greitas štraiko pasi
sekimas dar sykį parodė, jog 
galybė tiktai sutarime ir vie
nybėje.

Liko įtaisytas status susi- 
nešimas iš Liepojaus — Ame
rikon. Nuo šių dienų pra
dės vaikščioti garlaiviai tie
siai iš Liepojaus į Ameriką, 
tai yra, susinešimas Rusijos 
(ir Lietuvos) su Amerika su
trumpės ir bus daug lengve
snis, negu pirmiaus. Už nu
važiavimą iš Liepojaus Ame
rikon stačiu keliu mokės: I 
kliasoj — 175 rbl^ II kl. — 
130 rbl. ir III kL — 80 rbl.»

23 d. gegužės, policmeiste
ris Ber užtiko ant kapų pa
slėpta 2 maišu patronų ir ne
mažai knygų ir brošiūrų. 
Patronų butą 2100. .

28 d. gegužės prasidėjo 
teismas 27 ūkininkų latvių, 
kaltinamų tame, jog jie 30 
d. liepos 1905 m., sauvališkai 
dalyvavo viešame susirinki- ♦ 
me ūkininkų, kurie užpuolė 
ant dvaro Nodagen, įsiveržė 
viršminėto dvaro gyvenimam, 
šūviais iš revolverių išdaužė 
dvarponio rūmuose langus ir 
iš ten atvažiavo šešeriais ve
žimais, užkinkytais dvaro 
Nodage arkliais, kaimyni- 
škan dvaran Neženek, užmu
šė dvaro poną baroną Bistro- 
mą,‘ toliaus įsiveržė Tsitenų 
valsčiun, užgriebė valdiškas'' 
knygas ir raštus, išvežė juos į 
lauką ir ten sudegino, -pa- 
skiaus užvažiavo dvaran Am- 
boten ir ten atėmė ginklus ir 
ant galo ketinosi atimti gin
klus iš Dinsdorfo. dvaro.

8 iš apkaltinamųjų sura
kinti geležiniais.

į Užklausti, ar jie pripažysta 
save kaltais — visi vienbal
siai atsakė kad „ne”.

Tardymas pasibaigė 30 d. 
gegužės 9 vai. vakare; išne
štas sekantis nutarimas: 8 iš 

' apkaltinamųjų nubausti ant
• 30 mėn. į areštantų rotas su 

nustojimu visų tiesų, kiti 
mažesnėmis bausmėmis.

Liepojoj yra vidutinėse 
mokyklose (gimnazijoj, pre
kybos mok., realinėj mok.) 
apie 100 mokinių lietuvių, 
kurie su pavydu žiuri į savo 

: draugus Vilniuje, kurie mo- 
i kinasi lietuvių kalbą. Ne 

teip jau jie yra turtingi, bet 
visgi įsigalėtų įnešti po 5—8

• rublius per metus už pamo- 
■ kinimą jų nors 2—3 sykius

kassan vaite savo kalbos.
1 Taigi gal garbinga Liepojaus 

lietuvių savitarpinės pašei- 
pos draugija apsiimtų paduo 
ti prašymą su tėvų lietuvių 
parašais kaslink įvedimo lie
tuvių kalbos Liepojaus mo- 
kyklosna. Reikėtų pasisku
binti, kad jau nuo rugpiučio 
mėnesio galėtų pradėti mok
slą. - Lauksime draugijos at
sakymo. ,V.Ž.’

Iš Senapilės, Suvalkų g.»
Durnos atstovai Suvalkų 

gubernijos gavo iš Sosnavos 
žibią apie biaurius pasielgi
mus kazokų su žmonėms. At
kako čia, vedami vyresniojo 
policijanto, kazokai. Visi 
buvo girti. Sustoję prie 
šventoriaus, iš karabinų šau
dė į kryžius! Mušė kančiais 
gryžtančius iš Senapilės žmo
nes. Pavojingai sumušė Ka
zimierą Žitkų, Joną Brazaitį, 
Antaną' kamuolį ir Juozą Ar
miną. Sumuštiems atėmė 
laikrodėlius, pinigus ir viską, 
ką tik rado kišeniuose.
Iš Senapilės, Suv. gub..

Už Senapilės stovi kaimas 
Kpmelionis. Ūkininkai gy
vena sutikime, yra ir turtin
gų. Vien jaunimas, ypač 
merginos, savo prigimtos kai*

Iki#*'



bos nemyli, griebiasi grei
čiau gudiškos arba poniškos, 
o savųjų pamina po kojų. 
Pamiesčiuose ■ merginos ir 
laiškus rašinėja gudiškai pas 

x tarnaujančius kariumenėj...
Lietuvaitėms, rodosi, neiš
puola perdaug .susidėti su 

I kareiviais, Yra vienok mer
ginų skaitančių ir socijali-

• etiškus laikraščius, bet tik 
terp toliau nuo kazarmių gy
venančių; tos puošia savo 
gimtinį kaimų. Jaunų vyrų 
yra mažai; gudriausių, Kalė- 
dukų, suareštavo pabaigoj 
gegužio mėnesio ir patupdė 
Kalvarijos kalėj i man. Vie
nų rytų apsupo namus kazo
kai, iškrėtė — atrado 7 re
volverius, kelias dėžutes pa
tronų ir porų pundelių soci- 
jalistiškų atsišaukimų *ir

* knygų. Liko dar keli vyru-' 
kai.

Broliai suvalkiečiai, at- 
minkim Kalvarijos kalėjime 
sėdinčius; ten yra kelios de
šimtys politiškųjų, daugiau
sia beturčių! Jie šaukiasi 
pas brolius amerikiečius iš 
tamsių urvų: „broliai, męs 

| kariavom už visų žmonių lai
svę; dabar kalėjime esame, 
badaujame, — gelbėkite mus 
nuo mirties!.... ”

K. Dvase.

i

Iš Gižų valsčiaus, Vilka
viškio pav..

Sodiečiai, susirinkę ap
svarstyti vietinius savo rei
kalus, apdirbo eilę reikalavi
mų, kuriuos jie nutarė pašiu
rti savo atstovui į viešpaty
stės durnų.

Sodiečiai, terp Kit ko, rei
kalauja autonomijos Lietu
vai su seimu Vilniuje ir, kad, 
įvykus aįitonomijai, Suvalkų 
gubernija butų atskirta nuo 

♦ Lenkijos ir sujungta su Lie
tuva.

Paskui sodiečiai reikalau
ja, kad majoratų dvarų gi
rios butų pavertos visiems 
valdyti, o majoratų žemė iš
dalinta ' vietiniams beže
miam, sodiečiams už nedidelį 
išpirkimų.

Iš Naumiesčio pav..
Panoriu pasieninės karei

vių apsaugos būrio oficieras 
jpradėjo neleisti aplinkiniams’ 
ūkininkams, kurių laukai 
prieina prie siehos (rūbe- 
žiaus), girdyti arti sienos gy- 

| vulius, arti laukus, 
pievas ir ttJ.

Sodiečiai moka 
laukus mokesčius, 
neduoda naudotis 
kais.

• Apie tai yra paduotas 
. skundas Suvalkų gubernato

riui.

šienauti

už savo 
o jiems 
tais- lau-

Iš Torčinų, Nauru. pav..
24 d. gegužės, apie 3 vai. 

po pietų, krito labai smarkus 
ledai, kurie padarė daug 
nuostuolių: sukapojo rugius, 
dobilus, pievas, išmušė 
paukščius, o kaip kuriose 
vietose ir ’žųsinkus.* Ledai 
buvo tokio didumo kaip vi
štos kiaušinis ir apdengė že
mę dideliu sluogsniu.

Iš Minsko gub.
Daugelis Minsko guberni

jos dvarponių, dėl laukiamų 
agrariškų permainų, skubiai 
parduoda savo dvarus.

Iš Gardino.
Druskininkuose, Gardino 

gub., keli vaikinai užpuolė 
ant prabaščiaus katalikų pa
rapijos, atėmė nuo jo pini
gus ir pradėjo smaugti, bet 
pabūgę tarnaitės šauksmo, < 
su pinigais išbėjo iš kleboni
jos.

Rygos baisenybės.
„XX Viek’o” bendradar

bis, p. Vladimirov, buvo nu- ; 
važiavęs į Rygų ištirti visų 1 
Ęygos baisenybių. Jis surin- i 
ko medegų, kuri sujudino 1 
ne vieno skaitytojo širdį. 1

, ,Karės teismas susideda iš 
penkių ypatų: jenerai-majo
ras Arbūzo v, pa pulkininkai: 
Kerman, Banman, Vitkovski 
ir Drozdov.

Posėdžiams vietų jie išrin 
ko sau cerkvę. Ar galėjo 
kas perstatyti sau, kad ten, 
kur skamba krikščioniškos 
meilės, broliško atleidimo žo
džiai, Dievo namuose rustus 
karės teisėjai 
nekaltas aukas!

P L' Ir pamačiau aš, kad tei
smas atsibūva vietinio unter- 
oficierų batalijono cerkvėj.

i Prie sakyklos, prieš caro 
vartus, pastatytas stalas, už 
kurio sėdi rustus teisėjai.

Terp stalo ir vartų — plo
nas pertvėrimas.

Nuo sienų nuimti visi pa- 
• veikslai ir paliktas tik Kri
staus paveikslas.

Ant pertvėrimo, prieš caro 
vartus, pakabintas caro pa
veikslas. Visi kiti paveik
slai teisėjams pasirodė nerei
kalingais ir juos išnešė. Aš 
netikėjau savo akims ir už
klausiau stovintį kareivį:

— Pasakykite: čia jus mel- 
džiatėsi Dievui?

— Teip — atsakė jis — 
nuimame pertvėrimų ir mel
džiamės.

— Kurgi jus padėjote pa
veikslus nuo sienų?

— Prieš teismų nuėmė juos 
nuo sienos ir nugabeno į la
gerius! — atsakė kareivis. 
— Negalima, kad per teismų 
kybotų šventųjų paveikslai, 
nu ir išnešė juos!

Aš pasiskubinau išeiti.
Vieton paprasto cerkvėje 

kvepalų kvepėjimo, čia kve
pėjo nekaltų žmonių krau
jas. Vieton paprasto cer
kvinio giedojimo, čia girdė
josi ginklų žvangėjimas, o 
vietoj besimeldžiančių, matė
si čia kazokų veidai, šautu
vai, durtuvai, nagaikos”.

Šiurpuliai perėjo per visų 
kūnų, matant dabartinės be
tvarkės, sauvalės paveikslų, 
įsiskverbusį į žmonių tikėji
mo šventinybę.

Pirm, negu aprašyti šio 
teismo veikimų, reikėtų dar 
pabrėžti šiek-tiek apie tas į- 
staigas, kurios išdirba ir su
teikia tam teismui medegų. 
Argi galėjo kas tikėti, kad 
Rygoje yra tam tikros įstai
gos, kuriose kankina apkalti
namuosius, o tačiaus tokių į- 
staigų Rygoje yra bent trys:

1) Šnipų skyrius.
2) Susivažiavimo 

prie 2-tro Peterburgo sky
riaus ir *

3) Antroji Mintaujos nuo
vada.

Šnipų skyriuje teip tirinė- 
ja: kada apkaltinamųjį atve
da į skyrių, policija jį tirinė- 
ja, reikalauja nurodymų, o 
kada negauna geistino atsa
kymo, grųsina kankinimais.

Po grųsinimų policija pri
eina prie darbo. . Vyresnie- 
jie valdininkai išeina iš to 
kambario į tolymesnius, o že- 
mesniejie policistai su kazo
kų pagelba pradeda mušti.

Muša smarkiai ik pasibiau- 
rėjimo!

Muša nagai komis, kulbė
mis ir gurno lazdomis, kurias 
ten vadina „pipkomis”. Tu
ri dar jie mušimui kanapių 
kančius, supintus su dra- 
tais.

Muša kaltinamuosius iki 
to, kad jie apalpsta. Kada 
gi apalpusis krinta ant že
mės, jį apipila šaltu vande
niu, kol neatsiteikės. Bet, 
jei ir tas nieko negelbsti, jei 
ir po ilgų kankinimų kalti
namasis neprisi pažysta prie 
kaltės ir neišduoda draugų, 
jį vėl pradeda mušti, bet jau 
,,mirtinai”. Tada mušėjai 
jau naudojasi savo sųbrolio 
budelio Avramovo metodą — 
išpeša iš jo galvos plaukus, 
trina tų vietų druska, o kar
tais naudojasi elektriką....

baudžia

namas

Jei kankinamasis dar gali 
kalbėti, tai prie jo ateina iš 
kaimyniškojo kambario vy- 
resniejie policijos valdinin
kai ir prikalbinėja atvirai vi
same prisipažinti.

Perkentėję tokius baisius 
kankini mus ir matydami, 
kad dar daug-daug ateitėje 
reikės kentėti, jausdami bo
tagų skausmus, silpnesniejie 
tvirtindavo tų, ko norėjo iš
gauti iš jų policija.

Po tokio „prisipažinimo” 
policija nustodavo kankinus.

Užkankintų aukų veždavo 
į kamerų ir už pusantro mė
nesio kaltinamasis stodavo į 
karės teismų, kuris jį ir ,,iš
duotus” jo draugus nubaus
davo mirties bausme.

Toliaus p. Vladimiroy ap
rašo, kaip kankina Peterbur
go t-kyriuje. Čia vienas kal
tinamasis, sužinojęs, kad jį 
vėl kankins, pasikorė.

Paskiaua p. Vladimirov 
priveda valdiškas žinias iš 
protokolo apie apžiūrėjimų 
Rygos kalėjimo daktaro Vi- 
be dviejų ypatų, kurias kan
kino 2-troje Mintaujos nuo
vadoje.

Prižadėdamas smulkiau 
aprašyti 8 neseniai sušaudy
tų procesų, p. Vladimirov 
pereina prie dabar tirinėja- 
mos Rygoje bylos — 36.

Norint išgauti šioje byloje 
„tikrus prisipažinimus”, rei
kėjo griebtis dar už radikališ- 
kesnių kankinimų, negu iki 
šiol buvo vartojami. Čia ne
gana buvo kankinti, reikėjo 
baidyti mirtiin ir dagi užmu
šti.

Sulig trijų liudytojų priro
dymo, šeip atsibuvo tirineji- 
mas:

„Reikėjo 4 suimtuosius 
nugabenti į Rygos pasitaisy
mo skyrių (areštantskoje ot- 
dielenije). Juos lydėjo ap
sauga, kurioje buvo ir kul
kosvaidžių rotos kapitonas 
Pavlovskis. Suimtuosius ve
dė ne per miestų, bet pakra
ščiais, naktyj. Tuo laiku 
švietė mėnuo. Išėjus jiems 
į tuščių vietų, ties Gruzenber- 
gu, apsauga sustojo.

Kapitonas patarė visiems 
keturiems prisipažinti pasi
kėsinime apiplėšti kontorų 
„Nadežda”.

Jie gynėsi nedalyvavę.
Tuomet kapitonas pasakė 

jiems, kad, jei jie neprisipa- 
žysta, jis juos užmuš ir liepė 
vienam iš jų, Jodpiui, stotis 
į šalį ir pagalvoti.

Keletui minutų praslin
kus, kapitonui užklausus, ar 
jis prisipažysta, tas atsakė, 
kad jis nekaltas ir nieko ne
žino.

Kapitonas liepė kareiviams 
jį sušaudyti.

Jopį pastatė į -šalį, iššovė 
keletu kartų ir.... užmu
šė....

Kapitonas Pavlovskis ma
nė, kad po tokio reališko į- 
bauginimo likusiejie trys 
tuojau prisipažins, bet apsi
rijo, nes sekantis iš eilės, 
Bušman,teippat atsakė nieko 
nežinųs ir nieko neprirodė.

Ji ištiko toks pat likimas. 
Ir po šūvio jis negyvas krito 
ant žemės.

Kapitonas Pavlovskis pri
kišo degantį degtukų prie 
Bušmano lupų ir persitikri
no, kad nubaustasis nedu- 
suoja, — paliko juos gulin
čius ant žemės, o pats vėl 
kreipėsi į likusius gyvus du, 
ar neprisipažins jie dabar.

Jie, persigandę, suriko: 
viekų, viekų pasakysime! Ne- 
užmuškite!

Ir šiuodu, Andree ir Re- 
wald, norėdami išgelbėti sa
vo gyvybę, apkalbėjo daugu
mų iš šios 36 bylos.

Staiga Bušman atgijo, bu
vo nugabentas į ligonbutį ir 
per mėnesį pagijo.

Užklausus teisme Pavlov- 
skį, kodėl jis kelyje sušaudė 
Jodpį ir smarkiai tužeidė

Bušmanų,,įis a^pakė, kad jie

Jį įprašę; nurodyti to 
pasikėsinųjno t^gį ir užmu
šimo smuŲpneų^s; jis labai 
painiojosi^, savų. aiškinimuo
se; pirmaus jjs sakė, kad 
jis nelj dėjęs gimtųjų, o tik 
ėjęs kitajjįųse gatvės; apsau
gų gi ved^p npteroficierlus, 
kurio pravardėj jis neatme
nus, o teippat nežinųs nė vie
no'buvusio apsaugoj karei
vio. Paakinus Pavlovskis 
parodė, kad laike šūvių, jis 
buvęs toli pasilikęs nuo ap
saugos. , , .'j

Apginė jauja užklausus, ar 
buvo to dalyko tirinėjimas, 
karės teismo pirmininkas su
laikė apginėjų ir neleido dau- 
giaus kalbėti apie šį klausi
mų.

Trys gi pasilikusiejie gy
vybėje, viskų augščiaus nuro
dytų — patvirtino.

Reikia pridurti, kad kuo
met Bušman pradėjo taisytis, 
į ligonbutį pas jį atėjo žan
darų pulkininkas Baikov ir 
pradėjo įkalbinėti jam visa
me tikrai prisipažinti,nes, jei 
neprisipažygius, jį vėl nuve
siu ant Gruzebergo kalno.

Bušman tvirtai laikėsi ir 
sakėsi nedalyvavęs.”

Ant galo p. Vladimirov 
kreipiasi į domų:

„Kol viešumas nepalietė 
šios bylos, budeliai ramiai 
galėjo varyti savo darbų, bet 
dabar, kada M žinia aplėkė 
visų Rusijų, jus turite apgin
ti šiuos žmones ir sulaikyti 
baudimų.

Jei jus j to nedarysite, jus 
turėsite atsakyti už tų prieš 
žmones, i<p pralietasis krau
jas apsunkins n jūsų šautinę.

Justu turite daryti! Jus 
tų galite padaryti!”

• „V. Ž.” 
v\ *

Iš Peterburgo.
Gardino f gubernijos atsto

vas, apsilankęe-Gardine, pa
tyrė, kad vietinė administra
cija narsiai platina po žmo
nes miuisterių ir dešiniųjų 
atstovų kalbas durnoje ir 
drauge su >too slepia nuo 
žmonių kalbas kitų atstovų; 
tur būt administracija turi 
paliepimų „ikviršaus” sau
gotis diskredituoti valdžių 
žmonių tarpe. Tasai apsi
reiškimas tapo apskelbtas 
atstovų tarpe. Lietuvių 
kuopa nutarė kuo veikiausiai 
pradėti suteikti reikalingas 
žinias ir informacijas kaslink 
durnos veiklumo Lietuvos gy
ventojams; tam tikslui įreng
tas tapo komitetas, susidedųs 
iš Lietuvių ^atstovų (infor
macijas ir žinias rinkti pave
sta Bramsonni ir Jarulaičiui, 
ekspeditoriais paskirti Lopas 
ir Kubilis);. tasai komitetas 
siuntinės žinias į Lietuvų pas 
valsčių atstovus, pas kaip-ku- 
riuoa kunigus, 'platinimui tų 
žinių po žmones ir prirengi- 
mui jų prie busiančių dide- 
liU"Yeformų* Draug su tuo 
ūkininkai privalo vienytis ir 
rinkti savo atstovus į karali
škų susivažiavimų ir tuo truk
dyti dVarppnįų darbus, pra
dedančius apsireikšti jų bu
simuose Iptiiri^kimuoee.

27 d. įeguži>, Peterburge 
susiorgaiftfcavč  ̂lietuvių kliu- 
bas. Ant tortai dienos p. 
Zubrzickik užkvietė valstybės 
durnos atštovtfe iš Lietuvos 
ir kelias šeip Bu y pa ta s; su
sirinkimai atėjo dvasiškos 
akademijas profesoriai, keli 
lietuviai konservatoriai ir ke
li esdekai. ..Į susirinkimo 
pirmininkus buvo beišrenkų 
kn. Bučį, bet jam, „dėlei ne
miegotos nakties”, atsisa
kius, pirmininko pareigos 
tapo pavestos ponui Matulai
čiui, noris de facto pirminin
kavo kun. Bučys. Po išrin
kimui pirmininko, iš eilės 
priderėjo perskaityti praėju
sio susirinkimo protokolų ir

nurodyti dienos ; programų; 
praėjusia atstovų susirinki
mas atsibuvo dvasiškoje A- 
kademijoje — tai protokolo 
perskaitymas pasirodė reika
lingu esųs, bet iš protokolo 
galima buvo spręsti, kad re
dakcija prie jo sustatymo vi
sai nesirokavo sų dalyvavu
sių susirinkime nuomonėmis; 
protokolo gale pasakyta, kad 
susirinkimas pavedė kun. 
Bučiui suredaguoti protokolų 
—• bet apie tų nebuvo minėta 
susirinkime; toliaus, kalbant 
apie agrariškų klausimų, pa
sirodė baisi nekonsekvencija, 
ar tačiaus prasišalinimas nuo 
atstovų ir jų išdirbto jau ag- 
rariško programo minties: 
protokolo redakcija, kalbant 
apie žemės klausimų, sako, 
kad iždo, kabinetinės ir cer
kvinės žemės atimamos be at
lyginimo, už žemes dvarinin
kų ir katalikų dvaeiškijos tu
ri būti atlyginama. Atsto
vams pasergėjus, kad apie 
tai nebuvo svarstyta ir kal
bėta, redaktorius išrodė, kad 
programe nepaminėta apie 
katalikų dvaeiškijos turtus 
— tat eo ipso, už tų bus atly
ginama.

Prie dienos klausimo priė
jus, svarstyta apie dabarties 
politiškų padėjimų; progra
me buvo nurodytas, ir agrari- 
škas klausimas. Tūlas iš su
sirinkusių pakėlė klausimų 
apie suorganizavimų lietuvių 
kliubo, kuris paduotų lietu
viams atstovams , ,pašelpų”, 
kaip išsireiškė užmanymų pa- 
kėlusis. Po ilgų debatų, ku
riuose išrodyta, kad lietuviai 
atstovai nereikalauja jokios 
„pašelpos” ir kad kliubas ne
gali gyvuoti dėlei kaip-kurių 
priežasčių, nutarta liko į- 
rengti lietuvių biurų, kur vi
si lietuviai atstovai galėtų 
rasti reikalingas žinias ir- in
formacijas ir kur galėtų kiti 
lietuviai kreiptis. Į biurų 
taiK> išrinkti penki lietuviai 
ir jisai pradėjo jau veikti.

Prie agrariško klausimo 
susirinkimas teip ir nepriėjo, 
ačiū ilgiems debatams svar
stant mažos vertės klausimus.

♦ V.Ž.’
51 d. gegužės atsibbyo pri- 

vatiškas posėdis lietuvių at
stovų (posėdyje dalyvavo vi
sa lietuvių kuopa apart Mil- 
vido, kuris išvažiavo į Lietu
vų ir kun. Jarulaičio, daly
vaujančio tik „garbės” posė
džiuose) ir lietuvių inteligen
tų, terp kurių buvo žymus 
skaitlius lietuvių socijalde* 
mokratų. Iš sykio, posėdis 
išrodė lyg koksai pasikalbė
jimas be tvarkos ir vienodu
mo, netrukus gi, kada soči- 
jaldemokratai pakėlė agrari
škų klausimų, vėl pradėjo in
teresuotis pačia tema. Kal
bėtojai gynė savo agrariškų 
programų, išrodinėdami, kad 
Lietuvoj negali būti pritai
koma žemės nacijonalizacijl- 
nė sistema; iš visų agrari* 
škos reformos atmainų 
pripažinta geriausia Lietu
vai žemės munipalizacija.

Socijaldemokratų kalbėto 
jame pavyko pertikrinti op- 
pozicijonistus (nors tie pa* 
skutinlejie ne labai te-oppo- 
navo) tame klausime ir kal
boms pasibaigus, nutarta ne
priimti žemės klausimo pro
jekto, kurį sustatė Triūso 
Kuopa ir konstitucijoualistai 
demokratai, bet klausimų tų 
išrišti prisitaikinant prie vie
tinių Lietuvos šaulygų; terp 
kitką nuspręsta, kad dvari
ninkų žemė kaip-kur bus 
konfiskuojama ir tat tose 
vietose, kur to reikalaus vie
tinės sanlygos.

Vienas iš kalbėtojų pakėlė 
klausimų apie organizavimų 
agrariškų komisijų ant vietų 
Lietuvoje; to reikalauja že
mės klausimas, nes kitaip 
dvarininkų darbavimaisi gali 
kenkti ta n klausimui, nes

jau ir dvarininkai pradedu iš 
savo pusės darbuotis, telkda
mi „susivažiavimus”* savų 
reikalų apginimui. Susiva
žiavimai žada atsibūti vienas 
Minske, ir antras Lietuvoje; 
į tų paskutinį, Lietuvos dvar
poniai kviečia iš Peterburgo 
dvarininkų Babianskį (norė
jusį patekti į durnų), kad ji
sai referuotų vietiniams dva
rininkams apie durnos dar
bus kaslink agrariško klausi
mu, kuris yra opiausias dva
rininko „rūpestis”.

Prie žodžio {visuomenę.
„V. Ž.”, No. 106, Dras Bu

kontas, Dras Avižonis ir Z. 
Avižonienė, visi trys kartu, 
I ’.kėlė labai svarbų klausi
mų. Lietuvių mokslųeiviai 
vyrai miršta, it rudeniui sto
jus medžių lapai krinta.

Duonos . trukdami, gavo- 
džiovų ir mirė dar jaunais 
vyrais tebebūdami (oki gar
singi lietuvių rašėjai, kaip 
antai, a. a. dr. Kudirka, stu
dentas Vaičaitis* ir Povilas 
Višinskis. Tie neatsigailia- 
miejie trys vyrai nors tiek 
sugyveno laiko, kad jiems 
jau bentgi pavyko įrašyti sa
vo vardus aukso raidėmis į 
lietuvių literatūros istorijų. 
Bet kiek tai yra išmirusių 
musų jaunų vyrų vis dar teb- 
sitaisant žengti į visuomenės 
dirvos laukų, besirengiant 
pradėti naudotis mokslo vai
siais ir besiruošiant dalytis 
tais vaisiais su savo kiemuo
se pasilikusiais giminaičiais 
ir su visa Lietuvos visuome
ne. Terp gerai žinomųjų iš 
Šiaulių pavieto mokslo vyrų 
vienoje tiktai Viekšnių para
pijoje nesulaukė jų lauktos 
laimingosios valandos: Pur
vėnų Liaučius, Rekėč ių Kuši
nąs ir Sidabras, Pluogų Liu
dvikas, Beržanskis, Medžio- 
lenkės Tenys, Žibikų Šini- 
pys, Stumbrų Skabeikis ir 
Kegrių Keršis.. Tie visi vy
rai išmirė arba dar studen
tais tebebūdami ir mokslus 
beeidami, arba tuojau pat, 
vos tiktai juos užbaigus, 
kaip antai: Liaučius numirė 
kaip tik Maskvos Universite
te philologijos mokslų baigęs, 
Rušinas — vos pastojęs į Pe
terburgo Technologijos In
stitutų, Sidabras — prabuvęs 
tiktai trejus metus studentu 
Peterburgo Universitete, 
Liudvikas Beržanskis — vi
sai jau beužbaigaamas mate
matikos mokslų Peterburgo 
Universitete, Tenys ir Šini- 
pys abudu numirė kaip tik 
išėję į oficierius ir, ant galo, 
Skabeikis ir Keršis nuo mu
sų pasitraukė, idant amžinai 
ilsėtiesi, vos tiktai pradėję 
darbuoties kaipo lietuvių ku
nigai. 'Šie visi astuoni vyrai 
širdingai buvo atsidavę savo 
tėvynei Lietuvai, it visi jie 
mokinosi tiktai dėlto, kad 
paskui pasidarbuoti visuome
nės naudai. Bet neturtas, 
badas ir visokį kiti vargai 
per ilgų jų mokslų laikų atė
mė nuo jų sveikatų, — ir jie 
visi, giltinės būdami pakir
sti, išvirto iš kojų! — Amži
nų atilsį! Jie visi buvo di
džia vilčia ir savo tėvų ir sa
vo giminės ir visų savo kra
što žmonių. Liudvikas Ber- 
žanskis buvo jau bepagar- 
stųs kaipo žemaičių rašėjas, 
kunigas Keršis buvo jau nu
girstamas kaipo Peterburgo 
lietuvių labdarys ir oficieras 
Šinipys buvo jau beatsižymįs 
kaipo už-Kaukazio kareivių 
lietuvių šelpėjas, teippat ir 
visų kitų pradžia amžiaus bu
vo graži ir pagirtina, gaila 
tiktai, kad jų gyvenimas ir 
pasibaigė ant tos tai kų tik
tai apsireiškusios pradžios! 
Tokių paveikslu šiuose lai- 
Kuose jau yra galima po visų 
Lietuvų suskaityti neMmtais 
ir tas vis kyla tiktai išilgų 
badavimų ir didžių vargų 
musų mokslųeivių vyrų. Lai

kas jau pradėti gelbėti nuo 
mirties ir pragaišties bent gi 
jaunesnes mokslųeivių kar
tas, laikas jau uždėti musų 
labdaringas mokslųeiviams 
draugijas ir šelpti juos kiek 
galint! ,V.Ž.’

Nuo socijalistų partijos.
Tankiai pas mus visokį, 

neva socijalistai, prisidengę 
partijos vaidu, eina, muša, 
plėšia, drasko: kartais pa
prasti juodašimčiai. teršia 
musų vardų.... Čia męs 
paduodame vienų, antrų atsi
tikimų, kur musų vardu bu
vo daroma, tuom tarpu gi 
męs su tais darbais nieko 
bendro neturėjom. Toliau 
ir skelbsime panašius darbus.

Pereitame „Darbininko” 
numeryj (Nr. 8, 1906 m.), 
yra minėta apie nušovimų 
Prienuose (Suv. gub.) Sima- 
no Šalnos. Kaip ten yra ra
šyta, jo praeitis buvo gana 
tamsi, bet toliau, rasi, butų 
išėjęs iš jo geras partijos 
darbininkas. Dabar męs pa- 
tiriam iš vieno draugo laiško 
daugiau žinių apie senuosius 
Šalnos ir kartu kaip-kurių 
kitų griškabudieČių darbus.

„Daužė jisai monopolius
— rašo tas draugas — vien 
tikf kad galėtų paimt degti
nę. Nepersenei patyriau, 
kad jis buvo išplėšęs Griška
būdžio monopolį ir 6 degti
nės skrynias nuvežė pas Ru
gienių (Steponaitį) paslėpt
— Pas Jį paskui rado kiėsda- 
mi kazokai.... Tau plau
kai ant galvos pasistos, pa
tyrus apie tokius darbus — 
toliaus rašo tas draugas — 
bet tame krašte ir daugiau 
buvo panašių atsitikimų: 
daug kas buvo atlikta parti
jos vardu, o vis panašiai! 
Plėšimai pas girininkus ir 
panašiai buvo atlikti; kaip 
striuka tiems plėšikams pasi
darė, daugumas iš jų į Ame- 
rikų išbėgiojo.”

Griškabūdžio ir Tamošbu- 
džio valsčių kanceliarijos 
(Naumiesčio paviete) buvo 
sudegintos.. Tas darbas bu
vo atliktas susitvėrusios tam 
krašte teroristų kuopelės, 
kuri, pasistačiusi sau buvo di
džiausiu darbu — šnipus ga- 
labinti. Ta kuopelė dargi 
buvo'išleidus tam tikrų, atsi
šaukimų su musų partijos pa
rašu, bet nieks jai tokių . tie
sų nėra davęs ir užtai už jos 
darbus partija negali atsaky
ti.

Keturvalakių apielinkėje 
(Vilkaviškio paviete), ' veikė 
Zableckio kompanija. Vi
skų ji darė partijos vardu, 
tuo tarpu gi su partija nieko 
bendro neturi ir neturėjo. 
Paduosime čionai tokį atsiti
kimų: vienas zableckinis su
šaukia Taboriskių dvare su
sirinkimų — „pamokslų” jis 
sakysiųs, bet, vietoj „pamok
slo”, parsigabena degtinės, 
alaus;* susiriukusiejie ima 
gerti, paskui šokti. „Cičili- 
kas”, išsitraukęs Browningo 
revolverį, ima skerečioti: 
„šiųdien, sako, aš da atsiga
vėsiu — bus mėsos!” ir tikrai 
,, atsigavėjo”: begkerečioda- 
mas, netyčia iššovė ir kulka 
pataikė į krutinę mergina i 
su kuria jis šoko! Ta mer
gina, rodos, numirė.... Ne, 
su tokiais, neva socijalistais, 
męs nieko bendro neturime, 
męs stačiai persekiojam to 
kine „cicilikus”! O čia tuos 
zableckinius daug kas skaitė 
už partijos žmones!

Bartininkų kanceliarijos ir- 
sūdo išgriovimas — teippat 
ne musų darbas. ’ '

21 d. balandžio, kaip rašo 
mums vienas draugas, trys 
Šiaulių gimnazistai: Gutau- 
skis, Montvilas ir Petronaitis 
nukeliavo į Meškuičius. Ma
tyt, norėdami pasipinigautu 
užpuolė ant monopoliauą 
degtinės pardavėjo ir, smaug-



iami, išreikalavo nuo jo 7 
rublius, 50 kap.. Apsidir
bus jiems ten, pasikėlė mie
stelyj didelisj trukšmas — 
ėmė juos vytis. Tie, šaudy
dami iš revolverių, kelis už
gavo, bet, pritrukę kuo šau
ti, visi trys buvo suimti. Su
ėmę, žmonės juos teip sumu
šė, kad Montvilas ir Gutau- 
skis tuojau numirė, o Petro- 
naitis dar ir dabar tebeser
ga.... Ir Čia atsakymas 
metamas ant musų partijos, 
norint tas Užpuolimas nieko 
bendro su mumis neturėjo ir 
negalėjo turėt.

„Darb.”

Šalin šnipai ir išdavikai!
Prasidėjus tokiam dideliam 

caro tarnų siutimui, visuose 
Lietuvos kraštuose priviso 
daugybė šnipų ir išdavikų. 
Pirmiausia beveik visur pa
sidarė bjauriausiais šnipais 
seniejie valsčių viršaičiai 
(vaitai arba staršinos), ra
štininkai ir urėdninkai (žem- 
sargiai); be to dar atsirado 
daugybė tų nenaudėlių ir iš 
teip žmonių. Čia męs, kiek 
galėdami, skelbsime jų pra
vardes; o koks jų likimas 
laukia, kiekvienas pamatys 
iš žemiau paduodamų žinių.

Griškabūdžio apielinkėj 
(Naumiesčio paviete), tur
būt, daugiausia šnipų privi
so, bet jų ten daugiausia ir 
buvo nubausta. 11 d. sau
sio mėn., atėjo 3 vyrai į šni
po Bliuvo aludę. Išsigėrę 
alaus butelį, jie pradėjo klau
sinėt padavėjo ar jis Bliuvas. 
Tas, nieko blogo nemanyda
mas. pasakė, kad jis. Tuo
met jie paleido jam tris kul
kas. Ilgai jisai sirgo, bet 
dabar jau. tako, galę gavęs. 
Tą patį vakarę tie 3 vyrai 
paleido apie 30 šūvių į kito 
šnipo, Bukšnio, grinčię. Jis 
vedžiodavo po kaimus kazo
kus. Sušukę: „šalin, šni
pai, iš Lietuvos!”, vyrai nu
keliavo savo keliu. 30 d. 
sausio, nepažystami vyrai už
mušė Griškabudyj buvusįjį 
žemsargį Anckaitį. Jis kar
tu su Bukšniu buvo tę dienę 
areštavęs vienę iš tų revoliu- 
cijonierių, nusigabeno jį į 
kanceliariję ir ėmė visaip ty
čiotis. 'Tik1 štai staiga už
puola ant jųdviejų kiti drau
gai, ant vietos padeda Anc
kaitį, peršauja koję Bukš- 
niui ir paliuosuoja suimtąjį. 
Paskui, nuėję ant rinkos, iš
kelia raudonę karunę su pa
rašu: „šalin caro valdžia! lai 
gyvuoja demokratiška respu
blika! lai gyvuoja socijaliz- 
mas!”; šaudydami, susėda į. 
vežimų, uždainuoja darbinin
kų dainę ir išvažiuoja. Tam 
laike buvo už kokio versto 
nuo Griškabūdžio Naumie
sčio viršininko pagelbinin- 
kas su 4 kareiviais, bet į patį 
Griškabūdį bijojo važiuot. 
Atjojo kazokai, bet ir tuo
met neišdryso vytis revoliu- 
cijonierių. 7 d. vasario 3 
vyrai ir 1 mergelė atėjo į 
Žardelių kaimę, Griškabūdžio 
valsčiuj, ir nušovė šnipę Ur
banavičių — prieš tai naktį 
buvo sudegusi jo grinčia, bet 
tai ne revoliucijonierių buvo 
darbas. Iš ten tie patys re- 
voliucijonieriai nuvyko į 
Gražiškių kaimę ir nušovė 
šnipę Jurkšaitį.

Lukšiuos, Naumiesčio pa
vietė, yra šnipai: Jeronimas 
Puidokas, valsčiaus sekreto
rius ir Juozas Valavičius. 
Dabravolės valsčiuj didžiau
sias šnipas judošius — tai 
vaitas.

Gižuos, Vilkaviškio pavie
te, buvo nušautas išdavikas 
Matulevičius. Bartininkų 
valsčiuj yra šnipai: Gusta
vas Velsas, Juozas Orensber- 
gis (ūkininkas) ir aludinin- 
kas Petras Aleksandrovas; 
išdavikai: Dabiškių kaimo 
ūkininkas Klimavičius ir sū

do sekretoriaus p’agelbinin- 
kas Liud vi Haitis — jis netei
singai apskundė sūdo sekre
torių Pranokėvičių. . Dar 
prieš Kalėdas buvo pašautas 
Moliniškių katine senas šni
pas Jonas Šūkis.

Liudvinave valsčiuj, Kal
varijos paviete, yra senas 
šnipas, buvusia vaitas, Kri» 
ščiunas; Daukšiuos yra šni
pas mokytojas — Misiurevi 
čius; Krosnos valsčiaus išda
vikai: Pėdiškių Šalaševičius 
ir Krasnenkos Jurgis Bronc- 
kevičius, Kirsnos valsčiaus 
— vaitas Kručkas.

Pilviškiuos, Senapilės pa
viete, 28 d. sausio mėn., bu
vo subadytas ir pašautas bu
vusia žemsargis ir šnipas 
Naujalis; už 3 dienų jis nu
mirė. 4 d. vasario, Vinčų 
karčiarpoj buvo paleista 12 
šūvių iš Browningo revolve
rio į pagarsėjusį Sasnavos 
šnipę Kubilių; jį saugojo 25 
Senapilės dragūnai, bet ir tai 
nieko negelbėjo. Gudelių 
valsčiaus vaitu pavieto virši
ninkas paskyrė žinomę šnipę- 
išdavikę Veiverį. Neseniai 
tapo pašautas apie Budka gi
rios sargas šnipas Bieglju
kas, kartu su juo — sargas 
Šopis, bet ’ šitas nekaltai: 
puolėsi suimt šovikus, tai ir 
gavo. Pagermonio valsčiuj 
yra šnipai: vaitas Batutis, jo 
pagelbininkė Šalčiuvienė 
(pas Bagušį gyvena), šalty- 
šius Kemežys ir jo žentas 81- 
manas Kairukštis iš Rokų, 
Panemunės valsčiuj; sykiu 
su jais'varo darbę Panemu
nės vyresnysis žemsargis Čy- 
žikas; šitam krašte dar yra 
pagarsėjęs Garliavos žemsar
gis Sidorikas. Panemunės 
valsčiuj yra budelis žemsar
gis Kravčenko; jisai persirė- 
do moterii} drabužiais ir eina 
šnipinėt; kas pakliūva į jo 
rankas, jau gerai neišeina; 
jisai baisiai sumušė du are
štuotu Varkalos bernu: Juo
zą MikuleviČfų ir Jonę Gry- 
baUckę; čia dar reikia pami
nėti šnipę Viršužiglio kaimo, 
šaltyšių Jokubę Šalną ir Juo- 
zę Merkevičių. Prienų šni
pai išdavikai: vokietis Fri- 
cas Blokus — tarnauja Ur
bono viešbutyje Šiauliškių 
kaimo šaltyšins — Ulinauc- 
kas ir girios sargas — Če- 
panskis.

(Iš „Darbininko”).

vardę užpuoliko, peršautasis 
atsakė, jog gera garbė jam 
nedaleidžia išduoti vardo. 
Jis prašė policijos, kad ji ne
sirūpintų daugiau, su užpuo
liku jis pats jau atsirokuos. 
Porą minutų vėliau jis pasi
mirė. Tę galima juoko ver
tu laikyti, bet ‘ištikto žmo
gaus garbė daug verta, dau
gelis musų brolių to nesu
pranta; peršautas italijons 
tę, turbut, geriau . ui musų 
brolius, prie kiekvienos pro
gos besiskundžiančius val
džioms, suprato; mes vien 
mėgstame, turėdami ir netu
rėdami pamatus, šmeižti ir 
apkaltinti viens kitę. Tas 
yra blogu, bet ką gi daryti, 
to ne supras mėsgtanti šmei
žimus ir besi skundimus.

* Sūdo klaida.
. WAukESHA, Wis. Pasimi
rė čianykščiame kalėjime N. 
H. Berton. Mirdamas, jis 
prisipažino, jog porę metų 
atgal, mieste Black Cartb, 
užmušė vienę porę ir jos 
namus išplėšė ir užmuštų na
mus uždegė. Tuom tarpu už 
tę nusidėjimą koksai Fuller 
likosi nuspręstas ant viso am
žiaus kalėjimam Matyt jau 
iš to, kad su apskųštais Ame
rikos sūdai didelių ceremoni
jų ne daro, ant kartuvių, 
kaip ir į kalėjimą siunčia vi
sai ne kaltus žmonis.

Prieš saliunus.
Kansa&City, Mo. Čia gė

rynių priešai užgyrė tiesas 
prieš saliunų laikytojus. Gu
bernatorius Hoch apreiškė, 
jog jis lieps išgrauti visus 
namus, kurie juos samdo 
saliuniukams. Tas gerai. 
Bet kad saliuninkai galėtų 
saliunę laikyti, valdžios turi 
jiems duoti daleidimę. Tai
gi čia kaltesni tie, kurie sa- 
liuninkams laisnius duoda, 
negu parsamdanti savo namus 
saliunams. Ant 100 saliunų 
mieste Kansas City, uždarė 
50, o dar rengiasi saliunų da
lį išgriauti. Geriau butų, 
jeigu valdžios terp savęs susi
prastų. Saliunai, teisybė, 
žmonijai naudos neatgabena, 
bet čia kaltesni tie, kurie sa- 
liuninkams laisnius duoda ir 
už juos pinigus ima.

Karščio aukos.
Milwaukee, 29 d/ 

berželio čia buvo dideli karš
čiai, termometras rodė 93° 
šilumos. 3 y pa tos likosi 
karščio užgautos, reikėjo jas 
tuoj aus gabenti į ligonbu- 
čius.

Garlaivių lenktynės.
New York. Kadangi pran

cūziškas pasažierinis garlai
vy s „La Provence” perplau
kė jūres, nuo Havro (Prancū
zijoj) į New Yorkę į trumpes
nį laikę negu koks nors ki
tas, taigi pasirodė greičiau
siu laivu ant svieto, tai lai
komas už greičiausia vokiš
kas garlaivys , įDeutechland”, 
nenorėdamas apsileisti, už
manė prancūziškojo laivo 
kapitonui atlikti lenktynes, 
plaukti lenkčiui nuo New 
Yorko į Eųropę. Prancūziš
kas kapitonas užmanymą pri
ėmė. Pamatysime, katras 
greičiau atliks savo- kelio
nę. -

Roosevelt nenori būt ilgiau 
prezidentu.

Colorado Springs, Col. 
Gyvenantis čia politikierius 
Conant parašė prezidentui 
Rooseveltui laišką, pranešda
mas, jog pasibaigus dabarti
niam laikui, jis mislija vėl 
Rooseveltą pastatyti kandi
datu ant prezidento. Ant to 
laiško gavo nuo prezidento 
sekretoriaus atsakymą, jog 
pasibaigus dabartiniam ter
minui, Roosevelt ne nori dau
giau būti kandidatu.

IŠ AMERIKOS.
Užmušė nuotaką ir savę.

Camfort, Tex. Prie visų 
užprašytų ant vestuvių sve
čių, jaunavedys Juozas Rein- 
hardt prisiartino prie nuota
kos, Ernestinos Kutzer ir iš
sitraukęs revolverį, paleido į 
ję trįs šuvius ir užmušė ant 
vietos. Paskui du šuviu pa
leido į savę ir pavojingai su
sižeidė. Dėl kokių priežas
čių jis tę padarė, nežinia.

Prigėrė.
W aterbury, Con. Kero- 

sino rezervoare prigėrė čia 
trįs darbininkai: Englin 
Povvley, Fred.Scott ir D.Sul- 
livan.

Apsunkinimai ateivystės.
Washington, D. C. Kon

gresas užgyrė naujas tiekas 
apsunkinančias ateivy stę. 
Apsunkinimai remiasi beveik 
vien ant didesnių mokesčių, 
kokius ateiviai turės mokėti. 
Nors prezidentas ir randas 
geidė, kad butų uždrausta 
atkakti ne mokantiems skai
tyti ir rašyti, tę reikalavimą 
vienok atmetė kongresas.

Garbė nedaleidžia išduoti 
kalto.

New York. Ant Forsythe 
st. rado čia su peršauta gal
va italijonę T. Petto. Pa
klaustas policijoj apie pra

Tirinėja policijantų ukėsystė: 
po pi era*

New York. . VAdžifcs tipi
nėja ukėsystės popiete čia- 
nykščių svetur gnnuslų poli- 
cistų, kadangi mbl dVižiuri, 
kad daugumas pblicistJų turi 
netikras ukėsyst^ popieras, 
svetimų gi kraštų^ ukėsai ne
gali Amerikoj neikiu urė 
dų pildyti. Dau^hma'š poli- 
cistų Amerikos dideshiuose 
miestuose yra airftii. c

Paskendo laivai.
Red Banks, N J J. Netoli 

nuo čia paskendo Anglių prį^ 
krautas laivas „Emma Hen- 
drix”. Kapitonas Brown, jo 
pagelbininkas ir 12 metų sū
nūs prigėrė. Paskendo teip- 
gi laivas „Buena Vista”. 
Kapitonas ir jo pagalbinin
kas prigėrė. • s

Varlinis lytus.
Alton, III. Švento Jono 

dieną čia smarkiai palijo./Su 
lytum nupuolė daugybė žalių 
varlyčių. Varlių nupuolė 
neišpasakytą daugybė. Me
na, kad tas varles pagriebė 
iš visokių klampynių vėjas.

Vėtros.
- St. Paul, Min. Grand 
Forks, N. D. aplinkinėse, 28 
d. berželio, 7 valandą vaka
re, netikėtai užkilo vėtra. 
Kadangi vėtra nutraukė te
legrafų dratus,tai visų pasek- 
tnių iškilusios vėtros nega- 
ma žinoti. Tiek vienok ži
nia, kad vien miestelyj Bis- 
bee vėtra išgriovė 7 namus ir 
vienas vyriškis likosi mirtinai 
sužeistas.

Calumet, Mich. Per Kan
toną perėjo baisi vėtra, kuri 
sugriovė įtaisas- Sparron 
Lumber Co. Daug medžių 
iš šaknų išrovė.

r > 
Tvanai.

Riverside, Col. Pylimas 
aplink miestus Pulo’Wode 
likosi vandens išgriautas ir 
išsiliejęs,užliejo Vanduo visas 
aplinkines. Gyventojai savo 
galvijų bandas nuginė į kal
nus ir namus apleido. Co
lorado upė išsiliejo ant 8 
mylių plačiai ir išnaikino vi
sus paupiuose esančius lau
kus.

Expliozljos.
Eveleth, Min. Mohawk 

kastynėse expliodavo para
kas. Expliozijos 10 darbi
ninkų likosi užmuštų. Nuo 
ko užsidegė parakas, tikrai 
nežinia ir sunku bus tę su
sekti, kadangi visi liudinin
kai likosi užmušti. '

Gaisrai.
Paterson, N. J. Siautė 

čia didelis gaisras Hubbard 
Lumber Co. Sudegė aštuo- 
ni arkliai, o gesinant, du ug- 
nagesiai likosi pavojingai su
žeisti.

Nelaimės ant geležinkelių.
Phįladelphia, Pa. Netoli 

nuo čia, Gerynedde, geležin
kelio trūkis pervažiavo ketu
rias ypatas, o terp tų ir ką 
tik apsivedusių jaunavedžių 
porą.

---- - r , m-
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1S DARBO LAUKO.
5 Piqua, Oh. Čianykščio- 

se blėtos dirbtuvėse dirba tik 
vienas pečius, keturi jgtovi. 
Negeriau eina dajfcai ir( kito
se dirbtuvėse, b e šėlk niekur 
ne dirba visos dal^.

T Columbus, On.di Standard 
geležies dirbtuvės#! diifcž visi 
pečiai. Prigulint. į uniją 
darbininkai galėtų čia gaut 
darbą. , t -d

c Ashland, Kr. Ashland 
Steel Co. dirbtuvėse darbai 
eina gerai, bet darbininkų 
yra pakaktinai, todėl iš kitur 
pribuvę negali tikėtiesi gaut 
čia darbą.

5 Lancaster, Pa. Organi
zuoti darbininkai Amalga 
mated Association of Iroii 
Steel and Tin Workers gavc 
nuo organizacijos viršininke 
prisakymą štraikuoti. Dar
bininkai reikalaują pakėli 
mo ant 50c. nuo tonos užmo
kesčio - pudleriams ir atsa
kančio pakėlimo algų finl- 
sheriams. Darbdaviai at
metė darbininkų reikalavi
mus, todėl tiems neliko nie
ko daugiau kaip štraikuoti.

East Chicago, Ind. In
terstate geležies dirbtuvėse 
darbai eina gerai, darbą truk
do vien stoka anglių. *Bet 
prasidėjus darbams kautynė
se, be abejonės, tas trukdy
mas išnyks. Išlavinti darbi
ninkai, ir iš kitur pribuvę, 
galėtų čia gaut darbą.

* Barnesboro, Pa. Štrai- 
kuoja čia kalnakasiai. Pos- 
soner Glory kastynėse dirba 
su seabais. Pradėjo dirbti, 
teipgi su seabais ir Grenwich 
kastynėse.

c Massilon, Oh. Šito di- 
strikto kalnakasiai, 6 d. lie
pos, atliks konvenciją ir už
girius reikalavimus perduos 
kastynių savininkams. Gal 
pasiseks susitaikyti.

. Ashtabula, Oh. Darbi
ninkai varstotų Lake Shore 
& Mich i gan Southern gele
žinkelių štraikuoja. Darb
daviai sutiko išpildyti tulus 
darbininkų reikalavimus, ne
sutiko tik pakelti algas ant 
1c. už darbo valandą. Dar
bininkai todėl negrįžta prie 
darbo.

T New Orleans, La. Dar
bai eina čia vidutiniškai, bet 
lietuvių čia,turbut,nėra.

T Chicago, III. Organi
zuoti geležinių budavonių 
darbininkai pareikalavo pra- 
šalinimo nuo darbo ne pri
gulinčių į uniją darbininkų 
dirbančių prie naujų viršuti
nių geležinkelių; kitaip jie 
pasirengę štraikuoti.

• Bay City, Mich. Angle- 
kasiai šteto Michigan galuti
nai susitaikė su darbdaviais 
ir sugrįžo prie darbo.

• Allentown, PA’J^Štrai- 
kuoja čia tarnaujanti aut 
gatvinių geležinkelių.

* Phįladelphia, Pa. Agš- 
čiausias sūdąs nusprendė, jog 
tik išlavinti kalnakasiai gali 
gaut darbę Pėnnsylvanijos 
anglių kastynėse.

ni galėtų turėti geresnį 
prieigą, o gal galima butų 
pradėti ką nors veikti ir tau
tos labui.

Šiuom laiku šie tautiečiai 
paaukauvo revoliucijos nau
dai: J. LinkeviČia $1.00; P. 
Mačėnienė, J.Šalčaševičia, G. 
Mačėnas po 50; B. Mačėniu- 
tė, M. Mačėniutė po 25c., vi
so labo $8.00. Pinigus siun
čiame „Lietuvos” redakcijon 
su pasarga, kad perduotų L 
8. D. P.

J. LinkeviČia.

Iš New Brltain, Con.
24 d. berželio, susirinkę 

pas J. Stankelį ant krikšty
nų jo dukters Elenos, besi
linksminant, K. Senkus nuro
dė vargus darbininkų ir re
voliuciją Lietuvoj, aiškino 
reikalingumą aukų ir papra
šė paaukaut. Aukavo šios 
ypatos: A. Gradeckas 50c; 
J. Stankelis, M. Stankelis, 
J. Senkus po 25c. Mažesnių 
aukų 75c. Iš viso 2 dot, 
kuriuos pasiuntėme ant ran
kų kasieriaus C. K. R. Š. ir 
skiriam L. S. D. P. Malo
nus tautiečiai, sukruskime, 
visi šelpkim revoliuciją, kiek 
galėdami. Tegul prasmenga 
caras Mikė su visais pritarė
jais! Mes darbininkai žengr 
kime pirmių. Ant susirin
kimų kalbinkim prie aukų.

K. Senkus.

Iš Pittsbnrg, Pa.
Draugystė D. L. K. Vita u- 

to kareivių, 6 d. gegužio, lai
kė paprastą mėnesinį susi
rinkimą, ant kurio buvo 
skaityti Atsišaukimai S. L. 
A. Centraliįko Komiteto rei
kaluose Prieglaudos namo su 
kolionija. Perskaičius atsi
šaukimą šešių tūkstančių S. 
L. A. sąnarių, Draugystė pa
aukavo 100 dol. prieglaudos 
namui su kolionija.. Nė vie
no sąnario ne buvo priešin
go tam užmanymui, nes visi 
pripažino tokį namą labai 
reikalingu lietuviams. Jei
gu kitos tautos turi prie
glaudos namus su kolioni- 
joms, tai kodėl mes negalime 
turėti, reikia tik vienybės, 
reikia mums suvienyti musų 
pajiegas, o daug tautos labui 
įstengsime nuveikti.

Dr-tė D. L. K. Vitauto ka
reivių ne turtinga, ji mažiau
sia Pittsburge, turi tik 24 
sąnarius, vienok ne tik pri
taria geriems užmanymams, 
bet su grašiu prisideda prie 
jų nuveikimo. Šįmet paau
kavo revoliucijai Lietuvoj 25 
dol., o dabar aukauja 100 
dol. parengimui Prieglaudos 
namo .su kolionija. Butų ge
rai, jeigu visos Dr-tės prisidė
tų nors su našlės skatiku, o 
namą greičiau turėtume. 
Pittsburgo draugystės teik
sis tą klausymą apsvarstyti ir 
prisidėti skatiku.

D. L. K. Vitauto Kareivių 
Dr-tės Prez.

— J. M. Mockeliunas.

In Brooklyno Lietuvius.
Guodotini draugai ir drau

gės! Visi, kurie ėmete nuo 
Brooklyno Revol. Šelp. Kom. 
blankas rinkimui ankiį šelpi
mui revoliucijonierių Lietu
voje, meldžiami iki 1 d. lie
pos Šių metų blankas būtinai 
sugražinti. Priešingame at
sitikime priversti busime 
vardais ir pravardėms. pami
nėti su prašymu išaiškinimo 
priežasties nesugrąžinimo. 
Ant susirinkimų ir per laiš
kus jau seniai kviečiami 
blankus sugražinti, bet vis 
iki šiol to ne padarė. Sugrą
žinti galima ir ant susirinki
mo komiteto, kuris atsibus 
24 d. berželio, 8 vai. vakare, 
svetainėj Draugelio,78 Grand 
st. Brooklyno ir per laiškus 
ant antraše:

Šūkis, >
109 Gnrfid st,

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
Iš Tacoma, Wash.

Garbus redaktoriau „Lie
tuvos”, prašau įdėti - į 
skiltis* „Lietuvos” šio
kią žinutę. Gyvenant man 
dar Louisvilleje, Maine valst. 
Teko perskaityti 9 numeryje 
„Vienybės Liet.” straipsnelį 
S. Mačeno iš Tacomos,Wash. 
valstijos, kuriame ragino tau
tiečius važiuoti be baimės į 
Washingto valstiją. Uždeg
tas žingeidumo, leidausi į tą 
tolimą šalį. Pagyvenęs dau
giau kaip mėnesį ir ištyręs, 
pranešu, kad Tącomoje yra 
daug visokių darbų; už dar
bą moka ne mažiau kaip 
|2.00 už 10 vai. Darbą gali 
gauti, kas nori ir kada nori; 
nėra jokios baimės, gali kiek
vienas* važiuoti į Tacomą. 
Darbai čia sveiki ir ne pavo
jingi. Lietuvių tęipgi čia 
yra apsigyvenusių, tik jie 
nelabai kuom užsipelno ant 
vardo lietuvio. ,- Daugumas 
paskendę girtuoklystėje ir 
tiems, žinoma, nieks daugiau 
nerupi, kaip tik raugalas. 
Yra ir apsivedusių su lenkė
mis, tie bijo, kad kas nepra
šnektų lietuviškai, nes jie 
sarmatinaai savo kalbos. Gei
stina butų, kad atvažiuotų 
čia kelios šeimynos gerų tė- 
vinainių, pas kuriuos pavie

Ir vėl nekaltas kraujas....
Šiomis dienomis Rygoje 

karės teisme bus nagrinė
jama tūlo Leppe’s byla, kurį 
tas teismas nubaus, kaip ir . 
visuomet jis daro, mirtim.

Frauenburge, netoli Ry
gos, kaip rašo p. Vladimiro v 
„XX Viek’e”, gruodžio mėne
syje didelė žmonių minia su
laikė policistą Syrmelį ir pa
reikalavo nuo jo kardo ir re 
veiverio.

Policistaa atidavė ginklus 
ir viskas apsėjo be kraujo 
praliejimo.

Nuvykęs į nuovadą, poli- 
cistas savo pranešime pūro- 
dė, kad, atimant iš jo gink
las, minioje buvęs tūlas Lep- 
’pe, kurio -vardo jis nežinąs.

Paskiaus, kuomet nubau
sti kaltininkus išsiųstas buvo 
kareivių būrys — daugybė 
žmonių tapo suimtų ir be jo
kio teismo sušaudytų.

Terp suimtųjų buvo ir Jo
kūbas Leppe.

Minėtojo Jokūbo Leppe’s 
negalėjo nubausti, kadangi 
policistas Syrmelis savo pra- 
nešime,nenurodė jo vardo, o 
Jokūbo Leppe’s buvo dar an
tras brolis.

Tuomet skrajojančio karei
vių būrio vadas, pulkininkas 
Vizirov, laoai išmintingą pa
darė nusprendimą: kad pas- 
kiaus nepyktų vienas brolis 
ant antro ir kad nepadaryti 
klaidos, jis liepė sušaudyti 
abudu.

Ir vedė juos sušaudyti....
Tuo tarpu senis Leppe, j - 

jų tėvas, sužinojęs tokį bai- 
barišką vado nutarimą, puo
lė jam į kojas ir pradėjo pra
šyti dovanot gyvybę jo su- 
nams:

„Aš senas caro ir tėvynės 
tarnas! — sakė jis, — aš se
nas tarnas feldfebelis!.... 
nustojau jjmkos karėje su 
turkais.... Aš negaliu už
sidirbt duonos, mane penėjo 
mano du aunu.... Pasigai
lėkite jų!.... Pasigailėkite 
manęs!.... Reikės badu nu
dvėsti, arba eiti elgetaut,”

Šie prasti meldimo žodžiai 
sujudino Vizirovo širdį ir su 
pasigailėjimu tarė jis sene
liui:

„Gailiuos tavęs, seneli, ir 
išrink iš sūnų vieną, kurį no
ri sau pasilikti?!....! ■

Ir tėvas išrinko....
Ilgai jis svyravo. Abu au

nu lygiai jam buvo meilus ir 
geri. Minutė buvo baisi — 
galutina: vienas iš jų tuo. 
jaus bus užmuštas, antras 
antrojo brolio krauju išgel
bėtas ....

Širdis jo apsipylė krauju, 
jis žiurėjo ‘ tai į vieną, tai į 
antrą ir nežinojo, kuris iš jų 
atiduot, o kuris pasilikt. Vie
nas iš jų, Jokūbas, buvo fi
ziškai stiprus ir tankiai susi
pykdavo su tėvu, bet tėvas 
guodojo ir mylėjo jį už jo 
darbštumą. Antrasis gi sū
nūs daug silpnesnis fiziškai, 
bet tas buvo daug geresnės 
širdies ir labiau mylėjo tėvą 
— prie darbo jis ne teip bu
vo tikęs, kaip brolis Jokū
bas.

Ilgai jis svyravo, gaila jam 
buvo ir vieno ir antro, bet 
kova už gyvenimą, amžinas 
pilvo klausimas sumaišė se
nelio protą ir jis nurodė Jo
kūbą. ...

Tuojaus senelio akyse my
limąjį jo sūnų sušaudė, o Jo
kūbui dovanojo gyvybę.

Praslinko kiek laiko ir 
darbštus Rygos veikėjai, per
žiūrėdami įvairius protoko
lus ir pranešimus, knisda- 
mies po kanceliarijas, užsi
dūrė ant policisto Syrmelio 
pranešimo apie atėmimą.iš jo 
kardo ir revolverio ir vėl ant 
scenos pasirodė tūlas Leppe, 
kurį buk matęs Syrmelis mi
nioje.

Policijai įsakius, likutis 
gyvybėje Jokūbas Leppę tuo
jaus vėl iauvo suimtas; karės



teismas i policijos valdinin
kai dųbar nebeabejojo, kad 
nurodytasis policijos proto
kole Leppe — yra' tas pats 
Jokūbas 'Leppe, kurs buvo 
minioje ir kuris laimingai 
gyvena Frauenburge, kadan
gi antrojo Leppe’s nėra gy
vo....

Antrais Leppe už tų daly
ku jau sušaudytas....

Dabar . neužilgo Jokūbo 
Leppes byla bus nagrinėja- 

: ma karės teisme; jis kaltina
mas yra sulig 279 str., pagal 
kurio jis gali būt nubaustas 
mirtim.

Teismas buvo atsisakęs iš
šauki toje byloje liudytojus 
ir tik advokatui Šablovskiui 
pinigus įnešus, teismas suti
ko ant to.

Štai dar vieaas biaurus, 
nežmoniškas musų , ,teisda- 
rilį” biurokratų pasielgimas! 
Bet kų aš sakau! Tokių fak
tų galima privesti daugybę, 
bet kų jie padės? Budeliai 
vis tiek, kaip skerdė — teip 
ir tebeskerdžia, kaip liejo, 
teip ir vėl lieja nekaltų žmo
nių kraujų.

Bet jau nebetoli tas 
laikas, kada visiems bude
liams, nekalto kraujo čiulpė- 
jams, bus užmokėta pagal jų 
•užsitarnavimo. Nebetoli tas 
laikas, kada.... gal juos pa
čius sutiks tas pats likimas!

Ant^ropoliogija moteries 
Iš L esi vystymo atžvilgio.

• Dr. E. Teichmann.
Yra taiJabai keblu dalyku 

svarstymas apie tai, kų šitose 
eilėse rašoma. Labiausiai to- 
dri, kad aiškinimas klausimo 
dažniausiai iš naujo, svetimo 
mums atžvilgio paimtas. Vi
si žinome, kad tas yra neti
kusiu dalyku ypač todėl, kad 
svarbiausi reikalai, būtent 
visuomenės interesai, į par- 
tiškus būva paverčiami. Vie
nok, nieks, turbut, neabejos, 
kad moksliški ištyrimai nė 
jokiu budu nesitaiko prie 
partijų ir ypatų reikalų. 
Užtaigi, kliudydamas šitų ke
blų klausymų, remiuosi ant 
moksliškų ištirimų, ant 
nesenei išėjusio veikalėlio 
anatomijos profesoriaus Ot- 
tono Schulze, ,,Moteris iš 
anthropoliogiško atžvilgio” 
(Das Weib in anthropologi- 
scher Bertrachtung).

Kiekvienas, be abejonės, 
žino, kad sudėjimas vyriškio 
kūno daug kuom skiriasi 
nuo sudėjimo moteries kūno. 
Skeletas ir raumenys moteries 
kur-kas silpnesni, bet taukų 
karta storesnė, oda plonesnė, 
labiau permatoma ir mažiau 
plaukais‘apžėlusi, o teipgi ir 
nagai silpnesni negu vyrų. 
Kaslink augščio, tai ištyrę 
Vidutiniškų skaitlių abiejų 
lyčių, galime tvirtinti, kad 
aplamai,augtis europiečio vy
ro yra 1.72 metro, o moteries 
1.60 metro; svarumas gi vyro 
65 kiliogramai,moteries 55 ki- 
liogramai. Liemuo pas mo
teris ilgesnis negu pas vyrus, 
vienok vyrų krūtininis gur
bas yra daug platesnis, pe
čiai teipgi platesni negu juo
sta; pas moteris gi pečiai ne 
daug platesni už juostų. Gal
va mdteries mažesnė negu vy
ro. Bet jeigu matuosime 
galva nuo smakro iki skla
stui, tai rasime, kad vyro 
galva aštuonis kartus mažes
nė už jo ugi, moteries gi gal
va septyni ir pusė arba septy
nis ir tris bertainins kartų 
mažesnė negu jos ūgis. Tai
gi, išpuola, kad, sulyginant 
galvos didumų su kūno di
dumu, moteris turi galvų di
desnę negu vyras.

Jeigu gU skirtumų kūno 
abiejų lyčių sulyginsime su 
kunu užgimusio kūdikio, tai 
pamatysime,kad moteries kū
nas visada kūdikiui labiau 
panėši negu vyro, būtent:

skeletu, raumenimis, oda ir 
taukų karta. Šitas, vienok, 
sutinka vien su užaugusio 
kunu, nes kunui beaugant, 
besivystant, ne visada būva 
tas pats skirtumas. Besivy
stant kunui, pasirodo, kad 
iki dešimtam metui kūnai 
abiejų lyčių vienodai auga. 
Paskui pralenkia mergaitės 
vaikus augime ir būva sun
kesnės, o tryliktuose metuose 
mergaitės ypač smarkiai au
ga. Penkioliktuose metuose 
keičiasi augimo paveikslas: 
vaikai pradeda labiau augti 
negu mergaitės ir net jas 
pralenkia, merginos auga da
bar palengviau ir sulauku
sios dvidešimties metų, skai
tėsi užaugusios, kuomet vyrų 
augimas tiktai dvidešimtstre- 
čiuose metuose pasibaigia.

Sulyginę dviejų lyčių besi- 
vystymų abelnai, matome, 
kad moterįs greičiau užauga 
negu vyrai; moteris, vienok, 
auga nelygiai — veik grei
čiau, veik palengviau, kuo
met vyrai palengviau ir 
lygiau. Ypač įdomiu yra 
tas, kad merginų smegenys 
jau septintuose metuose ke
turis kartus daugiau sveria 
negu prie užgimimo, kuomet 
vaikinų smegenys tiktai tri
nktuose metuose keturis kar
tus pasididina negu prie gi
mimo. Augimas smegenų 
pasibaigia pas moteris terp 
šešioliktų ir aštuonioliktų 
metų, pas vyrus devyniolik
tuose ir dvidešimtuose.

Kadangi smegenys svar
biausia dalis žmogaus kūno, 
tai apskaitymas jų, be abe
jonės, užims kiekvienų. 
Jau pirma pasakėme, kad mo
teris turi galvų mažesnę ne
gu vyras, bet sulyginus gal
vos didumų su kūno didumu 
— didesne. Sunkumas gal
vos sutinka su sunkumu kū
no; vyrų galva sveria apla
mai, šešioliktų dalį viso kū
no, taigi yra lengvesnė ne
gu moterų. Teip pat yra ir 
su kaukole. Užtai galima 
pasakyti, „kad galvos mata
vimas, galvos ir kaukolio 
sunkumas parodo, kad mo
teris, sulyginant su visu ku
nu, turi didesnę galvų negu 
vyrai. ” Ir tame mat vyrai 
toliau nužengę nuo kūdikiš
kumo negu moterįs Vienok ir 
daugumas mažmožių kauko
lės sudėjimo parodo, kad 
visgi moterų kaukolė panaši 
labiau kūdikio kaukolei ne
gu vyro. Bet aprašymas to 
užimtų per daug vietos, užtai 
pakalbėsime da šį-tų apie 
kaukolės didumų ir sulygin
sime smegenų didumų.

Tirinėjimai parodė, kad 
ruiųias kaukolėj mažesnis 
pas moteris negu pas vyrus. 
Per tai ir moterų smegenys 
mažesni negu vyro. Sunku
mas smegenų, sulyg Schalbe: 
moterų yra 1245 gramai, vy
rų 1375 gramai. Sulyg Wal- 
deyr’į: moterų 1231 gramas, 
vyrų 1372 gramu. Čia, kįla 
klausymas, ar mažesnis apė- 
mis smegenų reiškia ir mažes
nį protiškų gabumų? Nes 
abelnai manoma, kad didu
mas nuveikto darbo kokio 
nors organo priguli nuo di
dumo ir formos to paties 
organo. Vienok ant tokio 
klausymo negalima da atsa 
kyli, kadangi iki šiol da ne 
tapo surasta, ar didumas 
smegenų pas žmogų surištas 
ir su proporcijonališku didu
mu jo protiško gabumo. 
Suprantamas dalykas, kad 
juo didesnis yra kūno apė- 
mis, juo didesnis" turi būti ir 
smegenų apėmis; vyrų kūno 
organai didesni, užtai ir sme
genys jų didesni negu mote
rų. Bet jeigu sulyginsime 
kūno apėmį abiejų lyčių su 
smegenų apėmiais, tai pama
tysime, kad moteris turi di
desnius, sulyg savo kūno di
dumo, negu vyras. Sulyg

aprokavimų Wierordt’o, iš
puola ant 100 gramų kūno 
medegos: vyrų 2,224% sme
genų, moterų 2.32%. 
Taigi čia pasirodo, kad mo
teris, turėdama daugiau sme
genų sulyg savo' kūno sunku
mo, turėtų būti gabesnė, 
protingesnė, ko, vienok, ne
galima pasakyti. Beto, jei
gu didumas smegenų reikštų 
didumų proto, tai daugumas 
gyvūnų turėtų būt daug pro
tingesniais už žmonis. Pa- 
veizdan, visi maži nugarkau- 
liniai gyvūnai: šermuonėlis, 
žiurkė ir kiti, turi, sulyg sa
vo didumo, daug daugiau 
smegenų negu žmogus. Tas 
pats yra ir pas didesnę dalį 
paukščių.

Norėdami ištirt priežastį 
nesutikimo didumo smegenų 
su kūno didumu abiejų ly
čių, turime griebtis besivy
stymo istorijos.

Kų-tik gimęs kūdikis turi 
daug didesnę galvų, sulyg di
dumo savo kūno, negu suau
gęs. Pas kūdikį išpildo sme
genys kaukolę, užtai lyginasi 
jo smegenų svarumas kūno 
svarumui kaip 1 prieš 6; tai
gi, kūdikio kūnas yra vos 6 
kartus mažesniu už jo sme
genis. Besivystant, vienok, 
greitai persikeičia skaitlinės: 
antruose metuose smegenų 
didumas'prie kūno didumo 
bus kaip 1:14, trečiuose 1:18, 
o penkioliktuose iki aštuo
nioliktų 1:24. . Iš šito suly
ginimo teipgi išpuola, kad 
ir suaugusi moteris vis labiau 
kūdikiui panėši negu vyras. 
Panašumas moteries kūdi
kiui charakterizuoja moterį 
visame jos besi vystyme,- tas 
apsireiškia beveik visuose jos 
organuose. Paveikslau: ko- 
sere, kepenys, skilvys ir kiti 
organai moteries labiau pa
naši kūdikiui negu vyro. 
Tas pats yra ir su krauju, 
pulsu ir kūno temperatūra. 
Sulyginę užaugusios mote
ries organų didumų, pamaty
sime, kad moteries organai 
niekada'ant tiek nepasididi
na kiek vyro, jie neauga teip 
sparčiai, išėmus vien blu- 
žius.

Sulyginę viskų, pamatysi
me, kad moteries kūnas pa
nėši labiau kūdikio kunui 
negu vyro. Kūdikiškumas, 
mat, yra moteries tipu.

Čia ne vienas iš skaitytojų 
gali klausti, kokios prieža
stys gimdo tuos apsireiški
mus. Autorius paminėtos 
knygelės priežastis tas aiški
na šiteip: nuo veisimosi ir 
palaikymo giminės moteries 
organai daug daugiau nu
kenčia negu vyro, jie atlieka 
svarbiausių darbų; beto lošia 
nemažų rolę ir mėnesiavimas, 
nes per tai mažinasi perijo- 
diškąi moteries pajiegos. 
Perijodiškas besi maži n imas 
pajiegų gimdo psychiškus ir 
fiziškus įspūdžius.

Žinoma, nereikia imti ši
tuos išvedžiojimus tokioj 
prasmėj, buk tas reiškia, kad 
moteris silpnaprotė ir todėl 
jų reikia atstumti nuo pro
tiškų darbų. Tas butų vi
sai neteisingu ir vienpusiš
ku, nes juk tuodu da netapo 
darodyta, kad moteris turi 
mažiau sumanymo negu vy
ras. Kiekvienas žmogus, ko
kios lyties jis nebūtų, turi 
turėti pilnų tiesų veikti liue
sai pagal savo gabumų ir 
palinkimų, kuriuo jį gamta 
apdovanojo, nes vien tas iš-

prie kiekvieno tirirėjimo bū
va sanl/gbs kitokios, tai ne
galima išduoti nusprendimo 
pasiremiant ant vieno paty
rimo. žįnorųa, jeigu tirinė
jimai butų pilni ir visuotiniš- 
ki, tas išeitų <nt didelės nau
dos visaPžmohijai, bet jeigu 
ne, tai pertai3 nukęs dideli 
žmonių dalis.**

Verįjį J. Ugaudas.

nakTraštai

eina ant gero visai žmonijai, svarbaus d klausimo, atšilau*
Autorius paminėtos knygelės 
priveda išsitarimų Havelock 
Ellis’o, kuris gerai tinka 
prie šito klausymo, tas skam
ba šiteip;

,,Kokiam darbui viena ar 
kita lytis labiau tinka ir ko
kia lytis turi turėti pirmuti- 
nystę, tų gali nuspręsti vien, 
ant neapribotų tirinėjimų 
paremti patyrimai, o kad

Apsireiškimai atmosferoj 
arba Meteorologija.

Pagal ProL Wojeikov’a.
Amerikoj vartoja kitokį termometrų. 

Čia vartojamas yra Fahrenheito termome
tras, bet jį vartoja vien Amerikoj ir Angli
joj, daugiau niekur, kadangi jis ištikro ne
praktiškas, laikosi jis Amerikoj ir Anglijoj 
tik todėl, kad žmonės’iš patrijotizmo nenori 
jo išsižadėti- ir priimti geresnius Europoj 
vartojamas.

Matavimui temperatūros, paprastai vie
nuose rėmuose stato du termometru, iš kurių 
vienas matuoja oro temperatūrų, kitas gi 
teip vadinamas drėgnasis tennometras\ jo re- 
zervoarų apvynioja plonu audimu ir įdeda į 

termometro rezervoaras visada būva drėgnas. 
Nuo garavimo vandens temperatūra drėgno
jo termometro bus žemesnė negu sausojo ir 
skirtumas bus juo didesniu, juo oro šiluma 
didesnė ir juo jis drėgnesnis. Su šita prie
taisą matuoja oro drėgnumų.

Kartais reikia žinoti didžiausia ir ma
žiausia šiluma, < kokia buvo kokiame laike, 
taigi reikia žinoti kraštinės temperatūros. 
Tam tikslui vartoja maksimaliėkus termome
trus, turinčius parodyti didžiausių šilumą ir 
minimališkus, rodančius žemiausias tempera
tūras.

Maksimališkasis termometras skiriasi 
nuo paprasto tuom, kad jame vieta susijun
gimo dūdelės su rezįrvoaru susiaurinta. Ky-

Susitelkimas Lie
tuvių Amerikoj. Ofi- 
cijališkas organas „Žinyčios”.

wi vua.ru apvynioja piouu auauiiu ir jueua į 
Yra tai organas susitvėru-Ištikiu su distiliuotu vandepiu. Tokiu budu

sios Chicagoj organizacijos 
„Žinyčia”, turinčios už inierį 
uždėti Amerikoj lietuviškų 
kolionijų,,pakėlimui lietuviš
ko mokslo, dailės ir visko, 
kas civilizuotai tautai yra 
reikalingu”. ,,Susitelkimas 
Lietuvių Amerikoj” aiškina 
prieža-tis, kurių dėl užsidė
jo, būtent: kad iš dviejų Chi
cagoj išeinančių lietuviškų 
laikraščių, ,,vienas grištaj 
atbisaki priėmimą kokio nors 
raštu nuo „Žinyčios”, o ant
ras padavi išilgas talpinima 
jos raštu apgarsinimu sky
riuje už užmokesti nuo 25 iki 
40 centu nuo eolo.”

Tuom tarpu pasielgimas 
tų laikraščių lengvai duodasi 
išaiškinti. Argi jų ,,Žiny
čios vedėjai ne nori suprasti? 
Tegul nors su atida perskai
to visus savo su nesiduodan- 
ciaiš prie šiųdieninių sanly- 
gų išpildyti pažadėjimais, o 
pats supras priežastis neno
rėjimo ijnti apsakymų už „Ži
nyčios” raštus. Kas žada 
daugiau neg® galima išpildy
ti, tas turi žddyti užsitikeji- 
inų. Išgyrimams dar ne pa
gauto žvirblio vieta tik ap
garsinimų skyriuje. Už ap
garsinimus laikraščiai ne ima 
atsakymo. ' 
. No. 1 „Susitelkimo Lietu
vių Amerikoj”! išėmus „Ži
nyčios” reikalų ir jos išgyri- 
mų, beveik nieko nėra. Lie
tuviška kalba netikusi, teip 
biaurioj kalboj išleidžiamo 
laikraščio, turbut, kito nėra 
bent dabar. Gal redakcijai 
rodosi, kad rupintiesi apie 
grynumų lietuviškos kalbos, 
apie kokių nors ortografijų 
nėra reikalo. Bet jeigu mes 
tokia kalba užsimanytume 
kelti mdkslų, dailų, lietuvių 
gerovę, tautystę; jeigu tokių 
sudarkytų kalbų mokytų 
„Žinyčfos” parengtose mo
kyklose— netoli nužengtu
me. Ne vienam, perskaičius 
Nr. 1 naujo laikraščio, gali 
užeiti ant mislies, kad redak
cijai ne tiek rupi tautiškas 
lietuvių pasikėlimas, kiek už
kimšimas spragos likusios po 
nelaimingos atminties „Griau 
smul.” .
Socijalistiškos propagan

dos prakalbos!
Chicagos socijalistai t. y. 

susipratusiejie darbininkai 4 
kuopos L. 8. P. A. pastatė 
sau už tikslų, kartų mėnesyj, 
laikyti visose dalyse miesto 
propagandos susirinkimus, 
nežiūrint ant visokių kliūčių 
daromų priešų. Mes mato
me, kad kiekvienas žmogus 
trokšta žmogiškai gyventi, 
bet šis jnetifcęs kapitalistiš
kas surėdymas riša žmogų. 
Kodėl, teip yra? Tas tai yra 
svarbiausiu klausimu. To
dėl, jeigu nefrite išgirsti apie 
geriausių būdų išrišimo šio

Makbimali&k&s ir minitnaliSkas termometrai, 

lant temperatūrai, gyvojo sidabro stulpelis 
gali liuesai kilti augštyn, bet puolant tem
peratūrai,, stulpelis trūksta ir viršutinis jo 
galas visada parodo vietų, iki kol, prie.di- 
tižiausios šilumos, pasikėlė gyvojo sidabro 
stulpelis.

Miniinališką termometrų, taigi rodantį 
kokio nors laiko žemiausias temperatūras 
rengia teip kaip ir paprastų termometrų, bet 
vietoj gyvojoj sidabro, pripildo jį amiliniu 
spiritu, kuriame yra vąšelis įdėtas; puolant 
spirito stulpeliui, jis pagriebia ir vąšelį, bet 
kylant spiritui, vąšelis pasilieka toj vietoj, 
kur pirma buvo, taigi viršutinis jo galas pa
rodys žemiausių temperatūrų, taigi didžiau
sių buvusį j»er tčmijamų laikų šaltį.

Matavimui eilių besimainančių tempe- 
raturų vartoja prietaisų vadinamų termogra- 
fu. Šita prietaisa pati užrašo temperatūros 
permainas jeigu ir ne paprastu raštu, tai

Termografas Richardo, 

pripratusiems suprantamais ženklais. |
Pažiūrėkime, kaip skirstosi saulės šilu

ma ant žemės paviršiaus.
Ant paskirstymo saulės šilumos ant že

mės atsiliepia visokios aplinkybės. Svar
biausia priežastis yra palinkimas žemės ašies, 
kuri nukreipta į šiaurės žvaigždę. Nuo to 
paeina metų dalys ant žemės ir nevienodo il
gumo dienos visokiuose žemės kraštuose.

Ilgiausia ir trumpiausia diena visokiuo
se musų žemės kraštuose bus: terp tropikų 
ilgiausia — 12 vai., trumpiausia — 12 vai. 
Taigi tuose kraštuose diena tokio jau ilgio 
Kaip ir naktis ir tai peništisus metus. Po 
40° — ilgiausia diena 14 vai. 51 min., trum
piausia — 9 vai. 9 min.. Po 60°, ilgiausia 
— 18 vai. 80 min., trumpiausia — 5 vai. 30 
min.. Po 70°, ilgiausia diena — 65 dieftos, 
trumpiausia — 60 dienų. Po 90° arba prie 
žemgalių, ilgiausia — 186 dienos, trumpiau
sia — 179 dienos. •

(Toliaus bus)-

kykitė sUbatos vakare, 7 d. 
liepos, 1906 m. 7 vai. vakare 
Rašinskio salėje, pn. 633 8. 
Canal st., kampas 15 gatvės, 
ten bus plačiai apie tai kal
bėta, nes specijališkai yra 
pasirengę kalbėtojai. Dar 
tariame į jus, vargo pelės, 
nepasigailėkite valandėlės 
liuoso laiko, ateikite ant šio 
žingeidaus susirinkimo.
Kviečia visus nuoširdžiai at

silankyti Komitetas.

Kokiu budu gali svietas kada-nors 
" pasibaigti? ~— 

Parašė Prof. Dr. M. Wilh. Meyer.
Vertė J. ILGAODAS. «

Vienok — jokia tvarinys nepatenka am
žinai. Nors męs musų saulės sistemai da ne
skaitytus milijonus metų išsivystymo ir gy
vavimo užtikrinsime, ji visgi turi kada-nors 
nukaršti ir mirti, ir po to vėl iš naujo užgim
ti, nes gamta nepažysta absoliutiško besi Išė
jimo. Kokis bus musų žemės ir visos siste-

mos normališkas gyvavimo galas, kokia bus 
mirtis!

Žinome, kad žemės paviršius pirma daug 
karštesnis buvo negu dabar. Jos atvėsimo 
procesas yra normališkas apsireiškimas, kurį 
ant visų karštų koemiškų kur.ų atitinkame, 
kadangi jie labai šaltame ruime yra, kurio 
temperatūra nemažiau kaip 200° CeL žemiau 
zero išneša. Tyrinėdami patėmijome, kad 
kosmiški kūnai, turinti plonų lukštų arba 
neesu da teip kieti, turi ypatybę susitraukti 
ir tokiu budu savo sunkumu kokį laikų dau
giau šiluĮnos pagaminti, negu pats kūnas 
erdmei atiduoda; tokiame išsivystymo laip
snyje gali dabar musų saulė būti ir ji, nuo 
masų besispaudimo, gali da kokį laikų vis 
karštyn eiti. Vienok neilgai teip gali eitie- 
si. Juo t virty n kūnas nuo vidurinio gravi
tacijos darbo eina, juo mažiau jis galės su
sitraukti, ir tokiu budu šilumos atidavimas 
kas-kart už įėmimų didinsis, ikikol kūnas, pa
siekęs maksimališkų tirštumų, kietumų, vien 
šilumų beišduos. Jeigu gi neįvyksta koki 
ypatingi įspūdžiai, apsireiškimai, tai laikui 
bėgant kiekvienas kosmiškas kūnas turi ant 
tiek atšalti, kad jo temperatūra bus lygi erd
mei, kurioje jis lekia; kad atšalimas pir
miausiai . ant kūno paviršiaus įvyksta, kur 
visa gyvybė vystosi, tų, rodosi, jau nereika
linga beaiškinti. Kaip rodosi, yra jau be
veik šitokios apystovos ant mėnulio pavir
šiaus įvykusios. Ypatingai daryti tirinėji
mai parodė, kad aplama mėnulio paviršiaus • 
temperatūra 85° C. žemiau zero išneša, tam 
prieš žemės temperatūra siekia — 15°. Iš to 
matome, kad mėnulis abelnai atšalęs-daugiau 
už musų žemę ant 100“ C. Teisybė, mėnu
liui stoksta erdmės šaltį sulaikančio oro 
sluogsnio, be kurio ir ant žemės kur-kas šal
čiau butų. Bet užtai puola saulės spindu
liai tiesiog ant mėnulio uolų ir‘‘kadangi tas 
išlydo per keturiolikų dienų atsitinka, tai 
gal-but kad mėnulio pietų laiko temperatūra 
pasikelia šiek-tiek augščiau zero ir kad tada 
žemiau gulinčiose vietose, kur da kiek oro 
užsilikę, šiokia-tokia gyvybė vystytiesi pra
deda. Paskutiniame laike pradėta įtikėti, 
kad jau pėdsakiai tokios gyvybės likosi su
rasti. Vienok, męs matome mėnulyje pa
veikslų per įveikimų erdmės šalčio baigian
čio mirti ar jau mirusio kosmiško kūno. 
Kaip žinome, mėnulis yra daug mažesnis už 
žemę, per tai ir jo paties atšalimas įvyko 
daug greičiau, negu žemės; jam, kaipo ma
žesniam gyvūnui ir trumpesnis amžis pa
skirtas. Nėra abejonės, kad ir musų žemei, 
normališkame dalykų bėgyje, tokie likimas 
paskirtas. Ir męs su nusistebėjimu patėrai--' 
jame, kaip pati gamta gyvybę prie kosmiško 
-šalčio pripratina, beiskverbdama išsivystymo a 
peri jode kelias ledų gadynes. Naujesniame 
laike, padarius mokslišku budu šaltį, Sie
kiantį — 250°, tapo darodyta, kad galimu
mas gyventi diegi} kaip-kurių mikroorgani
zmų tokiame šaltyje da nepasibaigia, jie ne
sunaikinami. Nors gyvybės apsireiškimas 
su besididinančiu šalčiu susimažina, vienok 
galimumas gyventi jame'da nepasibaigia.
Šaltis niekada nėgali ant koemiškų kūnų 

beesančių gyvybę suvisu numarinti, jis gali 
tiktai tos gyvybės apsireiškimus sumažinti 
ir galų-gale lateutiškafs (besiilsinčiais) pada
ryti. Nors yra neabejotina, kad labai dide
lis šaltis kada-nors musų žemę ir kilūs kosmi- 
škus kunus įslėgs, kuriems katastrofos ke- 
jiu nebus nenaturališkas myris suteikiamas, 
ir kad laimi didelis šaltis laika po laikui iš
nykimų visų svietų generacijų įvykins, žmo
nių veislę ir da augščiau už šituos išsivysčiu
sius gyvūnus ant visada šalčiu nuo pavir
šiaus prašalins, bet visuotinų svieto pabaigų, 
kurios visi organizmai išnaikinami, kaip ma
tėme atsitikimų su naujųja žvaigžde žvaig
ždyne Perseus, šaltis jokiu budu neįvykins. 
Priešingai, šaltis geriaushi budu konservuo
ja (apsaugoja nuo pagedimo) visuomažiau- 
sius organizmus, visas stebėtiniausias fiziolo
giškas mašinas. Galų-gale pavirs žemė arba ir 
kitas kosmiškas kūnas į vienų, viskų apiman
tį, didelį diegų kuokštelį (sėklos grūdelį),ku
ris į sušalusių žemę įsodintas savo prisikėlimo, 
išdygimo laiko laukia, kuris naujam pavasa
riui užėjus, pasirodžius iš mieąp kelsis, vy
stysis ir gyvens.

Bet, pakol šitas įvyks, rasminga-gyvybę 
atras da gana daug išeiginių kelių, ir^šverš 
skupiai gamtai daug naujų apgyventiffų že
mės plotų. Vien liktai gamtos nevienumas 
išauklėjo inteligentijų, protų, kuris į vis ir 
vis nesibaigiančias gamtos pajiegas gyveni
mo tarnystai pajungia. Žmonių veislė jau 
senei išmoko, priprato tuose kraštuose gy- 
ventinai įsitaisyti, kur žiemos temperatūra' 
ne kiek didesnė už abelnų mirusio mėnulio 
temperatūrų yra. Nereikia manyti, kad gy
vybės apsireiškimas visada nuo buvimo van
dens trijuose aggregatiškuose (sudėtiniuose) 
stoviuose ir nuo oro sukrautinumo musų at
mosferos priguli, kas dabar ant žemės yra. 
Viešpataujant augėlesniam ar žemesniam 
laipsniui abelnos temperatūros gali visai 
kitokį chemiški .elementai susivienyti ir gy
vybę palaikyti. Išeiga šito bntų — išsivy
stymas visai kitokios gyvybės formos. Ne
reikalaujame toliau šitų nuomonę sekti, nes 
užtenka dažinojus, kad gyvybės diegai jo
kiu būdų prie laipsniško temperatūros besi- 
mažinimo nė mažiausios temperatūros, kuri, 
kaip žinome, 273° siekia, neišnaikinami visi
škai. Galime tvirtai tikrinti: kad prie nor- 
mališko besivystymo, absoliutiškos svieto pa
baigos nėra bent linkmėje, paliečiančioje 
vien kosmiškų kūnų atšalimų.

Bet kas įvyks dabar? Kas atsiųs pava
sarį, esant aplinkiniams kosmiškiems kūnams 
labai didelio šalčio į amžinai betveriančių be- 
gyvybę paverstais? Ar nereiškia tas stovis 
tų patį, kaip kad jie amžinu myriu apvaldy 
ti butų? Ir saulė, visos gyvybės motina, tu
rės, laikui bėgant, atšalti. Iš kur imsime
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tada neatbūtinus gyvybės išsivystymui rei
kalingumus — šviesu ir šilumai

Gamtoje niekada nepasibaigia visi pa- 
gelbiniai vaistai. Kaip rodosi, prie pagim
dymo naujos šilumos ant mažesnių kosmiškų 
kūnų paviršiaus, ant tokių, kurie aplink di
džiuosius skrieja — mėnulių, lošia nemažą 
rolę meteorai, ką ir ant mėnulio matome. 
Juo senyn kosmiški kūnai eina, taigi juo jie 
labiau atšala, juo daugiau jie chemiškais ir 
gyvybės apsireiškimais oro sluogsnį suvarto
ja, jį sumažina, užtai juo lengviau gali kū
no paviršių visoki meteorai pasiekti. Duoki
me sau, jeigu ant mirusio, bet, matomai, da 
pilno gyvybės diegų esančio, mėnulio pavir
šiaus kokis didis meteoras užkristų, tai jis 
gana didelį plotą mėnulio lukšto sutrupintų 
ir Jį» tygiai kaip ir save, į skystę, žėrintį 
skystimą pavęrstų. Teisybė, arčiausioj susi
mušimo aplinkėj liktųsi visi gyvybės diegai 
sunaikinti, kadangi karštis (visai atbulai 
kaip šaltis), viską, net atomus sunaikina. 
Pasidariusioji magma užtvenktų paviršių, 
ledas sutirptų ir iš žemės išsiveržtų nauji ga- 
zai, gimdanti naują atmosferą, vietoj sunau
dotos, žodžiu sakant, visos gyvybės išsivysty- 

. mui tinkamos apystovos liktųsi išnaujo su
tvertos ir visi gyvybės diegai pradėtų išnau
jo vystytis. Šitokiu nuomoniavimu gal iš
aiškinami mėnulio paviršiaus dažų yvairu- 
mai (atmainos), kurie už, užaugančius pietų 
laike augmenis laikomi ir kurie tiktai 
kraterių atvarose teapsireiškia, taigi centre 
pirmbuvusio susimušimo, ten, kur gal da be
galinis tuometinis karštis iki šiai dienai užsi
liko. Apart to, tose kraterių atvarose gali 
ir vanduo geriausiai susirinkti ir užsilaikyti. 
Išpažystame dabar aiškiai, kad ta pati prie
žastis (musų labai bijoma) svieto pabaigos 
— užkritimas mažesnio kosmiško kūno — 
yra mirštančiam svietui vaistu įgyjimui nau
jos gyvybės. Ištikrųjų, yra labai įdomu pa- 
tėmyti kaip gamta gerai sutaisiusi, kad tokis 
užkritimas vieno kūno ant kito mirštantiems 
kūnams visame apėmyje ant gero išeitų. 
Vienok, gyvybės žydėjime esančius svietus, 
kur tokiu susimušimu didelė dalis gyvybės 
išnaikinta liktųsi, kiek galint, pati gamta 
nuo tokių kosmiškų sviednlių saugoja.

Kitas gamtos pagelbinis- vaistas, idant 
kaip galint gerai šilumą išnaudoti, yra tame, 
kad planetos povaliai piis’artna prie saulės, 
o mėnuliai prie planetų. Teisybė, įstaty
mai abelųų medegų pritraukimo, kurie visų 
kosmiškų kūnų pasikrutihimus valdo, ant 
tūkstančių milijonų metų ir musų saulės si
stemose toje-pat tvarkoje pasiliks, užsilaikis, 
o ypatingai abelni planetų tolumai nuo sau
lės negali persimainyti, bent teip ilgai, kol 

. tie abelni įstatymai viešpatauja ir kol jokia 
didesnis kosmiškae kūnas į musij sistemą ne
įsiskverbia.

vienok, erdmė nėra tuštuma. Meteo
rai, debesiai žvaigždžių dulkių, miglos ma
gu skraido erdmėje, kuri net turi neatbūti
nai kosmiškų kūnų besikrutinimui šiokias- 
-tokias kliūtis statyti. Mat ant amžių dirb: 
ta dangiškh mašinerija pridulksta su laiku 
ir neatbūtina pasekmė to viso yra: abelnas, 
labai povalus, kosmiškų kūnų susiartinimas, 
susigrūdimas. Mėnuliai prisiartina prie 
planetų, planetos — prie saulių, o, galų-ga- 
le, pačios saulės su viena-kita susiartina. 
Kompleksai svietų ir didžiausios žvaigždžių 
sistemos, yra teip-jau subudavoti kaip ir vie
nas kūnas, kuris savo molekulais ir atomais 
(kurie teip-jau viens.nuo kito atsiskyrę, įsta
tymiškai sukasi), tokia-jau, įdomiai surėdy
ta, sistema yra, ką ir paukščių kelio sistema. 
Viskas mat povaliai sutirštėja, susitraukia.

Kosmiškų kūnų susiartinimas yra išsily- 
ginimu bfcsimažinančios saulės spindulių pa- 

- jiegos ant planetų. Visai ^toks jau bendra- 
ryšis ^ra tarpe planetų ir jųv mėnulių. At
šalus mažesniems kosmiškiems kūnams ant 
tiek, kad ant jų paviršiaus gali šiokia-tokia 
gyvybė vystytis, yra da planetų paviršiai žė
rinčiai skystais, taigi, šitie yra saulėmis se- 
kundariškose (antraeilinėse) sistemose. Tas 
pats apsireiškia da šiądien, nors mažame pa
vidale, Jupiterio sistemoje.

Apart šitų, yra gamta da kitą įdomią 
prietaisą išradusi, pagimdžiusi, idant, kiek 
galint ilgai tamsus kūnai didesnių butų ap- 

* šviečiami.. Kada mėnuliai prie planetų, ar
ba šitos prie saulių gana arti prieina, prade
da dides-niejie kūnai ant mažesnių tokią į- 
tekmę gimdyti, kad šitie savo apsisukimo lai
ką aptiiik ašį povaliai sumažina ant tiek, 
kad jis yra lygus kūno aplinkbėgiui; tame 
stovyje atkreipia antras kūnas vis tą pačią 
pusę centrališkam kunui, kaip šiądien mėnu
lis žemei ir, kaip rodosi, su visais kitais mė
nuliais tas pats yra. Kol centrališko kūno 
šildymas labai didelis yra, sukasi ir savaran
kiškas kūnas juo greičiau aplink savo ašį, 
tokiu budu spindulių įveikimo vietą pamai
nydamas, idant gyvybė ant jo nuo perdidžio 
spindulių įveikimo suvisu nesunaikinta lik
tųsi. Bet, juo centrališko kūno spinduliai 
mažinasi, juo ir antrasis kūnas ilgiau kaiti
nasi, jo dienos darosi kas-kartas ilgesnėmis 
ir, galų gale, prisuka jis centrališkam, jį šil
dančiam kunui tiktai vieną, tą pačią, pusę, 
turbut todėl, kad bent viena jo pusė pakak
tinai šilumos gautų ir šeip-teip gyvybę juo 
ilgiau galėtų palaikyti. Kaip rodosi, šitos 
apystovos yra jau ant arčiausiai prie saulės 
esančių planetų įvykusios, ant Merkuro ir 
Veneros, vienok, reikia pridurti, kad reali- 
škumas tų patėmijimų, paskutiniame laike, 
labai abejotinas.

Šitas besitęsiąs nuolatinis prisiartinimas 
turi pagalios pagimdyti mėnulių užkritimą 
ant planetų^ o planetų ant saulių. Pirmiau
siai turi mėnuliai su planetomis susivienyti, 
kadangi jų kelias prie viens kito arčiausias. 
Visos planetos, išėmus žemę ir labiausiai at
stu esantį Neptūną, turi do kelis mėnulius.

Marsas turi du, Jupiteris — penkis, Satur
nas — aštuonis, Uranus — keturis mėnulių. 
Nėra teipgi abejonės, kad ir Neptūnas turi 
kelis mėnulius, bet jų, dėl didelio planetos 
atstumo, negalime matyti. Jeigu gi arčiau
sias planetos mėnulis ant jos užkris, tai tas 
užkritimas bus planetai tikra ,,svieto pabai
ga”, žinoma, jeigu užkrintantis mėnulis ne 
perdaug mažas bus. - Šitokių ,,svieto pabai
gų” užeis ant planetos tiek, kiek ji iš viso 
mėnulių turi; musų žemę tik viena tokia iš
tiktų.

Bet šitas mėnulių užpuolimas ant pla
netų neįvyks teip, kaip męs sau persištato- 
me. Ir čionai gamta jį reguliuoja, pritaiso 
ir išranda visokias apsaugos prietaisas, idant 
katastrofą, ant kiek galint, sumažinti. Juo 
labiau kokis kūnas prie savo pritraukimo 
centro artinasi, juo greičiau pradeda jis kas
kart mažyn einančiu aplinkbėgiu centrą ap
lėkti. Dabar turi įvykti tas, kas su kiekvie
na, prie saulės perarti prisiartinusia, kometa 
atsitinka (žinoma, jeigu kosmiškas kūnas ne 
perdaug mažą diametrą turės), būtent: kū
nas liksis iš priežasties skirtų kūnų pritrau
kimų sudraskytu, suskaldytu. Nors kūnas 
ir kasžin kaip kietas butų, visgi liksis jis po
valiai sutrupintu, trupiniai gi, teip-jau kaip 
žvaigždžių dulkių, ant jo viso aplinkbėgio 
kelio pasiskirstys. Ištyrę ir apmąstę viską 
gerai, pamatysime, kad planetos Saturno 
lankai iš tokių, nuo skirtų pritraukimo veik
mių beišsidėstaučių mėnulių susideda. Jau 
senei tapo darodyta, kad jo lankai iš mažų 
pavienių, savarankiškai bekrutančių skevel
drų susideda. Viduryj šviečiančių laukų si
stemos matome da kitą lanką, kuris, kaip ro
dosi, iš skeveldrų, paeinančių nuo pirmuti
nių, susideda, su viena-kita susimušdamos, 
dalį savo pasikrutinimų nužudo ir dabar spi- 
rališkais keliais ant Saturno krinta pavidale 
ypatingos rųšies meteorų. Tie meteorai, 
kaip rodosi, jau jokios blėdies negali pada
ryti, kadangi planetą perdaug tirštas oro 
sluogsnis apsupa. Akyvaizdoje šito galime

le, kokiame jisai dabar yra, nes jeigu tame 
įvyktų, tai pą sidąrytų ant žemės labai didelis 
karštis, kuria visą-gyvybę išnaikintų; be to, 
jau vienas suarebinimas, (Vykstąs nuo tokio 
užpuolimo, Į^teuįtų visą viešpataujančią 
tvarką sunaikint!? Mėnulis turi pirma į že
mę apsupantį lanką išsidėstyti ir per tai že
mės dangui ypatingą išveizdį suteikti: tokios 
įdomios permainęs atsitinka geologiškuose 
laiktarpiuose ir su visu daugumu, kuris 
mums, galima sakyti, viendieniai musei svie
tų besivystyme, nesimainančiu išsirodo.

Pradžią tokio mėnulio išsidėstymo gali
ma jau ir dabar ant jo patėmyti, nes jo pa
vidalas yra žemji pusei linkui pailgas, tar
tum kiaušinio formos; Už šito ištysimo pa-
sitvėrė jį musų žemė, kaip už kokios uodegos 
ir jis tiktai mažais pasisukimais mums lin
kui tesvyruoja. Besiartinant mėnuliui da 
labiau prie musų žemės, pradės nuo to ištysi
mo dalys medegų po valiai atlužinėti: smil
tys, dulkės, uolų skeveldos išsiplės laiku jo 
aplinkbėgio kelyje. Taigi ir šitame laip
snyje svietų gyvenimo matome visur aiškiai, 
kad gamta labai rūpestingai, teip ilgai kaip 
vien galima, išlaikymą sutvertų .organizacijų 
saugoja.

Tas-pat turi atsitikti ir su saulėmis ir jų 
planetomis; ir Šitos, laikui bėgant susivie
nys su viena-kita. Ar šitas susivienyjimas 
staiga (per užpuolimą) arba povaliai (plane
tos įnašai į lankus beišsidėstant), įvyks, vis- 
-tiek užgims nuo to nauja šiluma, kuri pri
duos mirštančiai saulei naujas gyvybės ki
birkštis. Jeigu susivienyjimas staiga įvyks, 
tai nuo to teipgi staiga ir saulė užsižiebs, 
itin, kokia nauja žvaigždė, bet jeigu pova
liai, tai tas priduos rakais (laiktarpiais) sau
kei naujos šilumos.

Planeta Saturnas su savo lankai*.

Vienok, galų-gale susivienys ir paskuti
nė planeta su saule, ir paskutinė, tokiu bu
du pagimdyta, šiluma, lėks erdmėn. Visa 
masa tvėrusi aną saulinę sistemą, susivienys 
ir pavirs į kamuolį šaltos, tamsios masos. Ir 
ta masa skris per erdmę be jokio uždavinio, 
be tikslo. Šitas yra paskutinis, visų pa
skuti niausiąs svieto galas. Kas gi galėtų 
išvystyti, užžiebti dabar ant jos gyvenimą, 
kada užaks visi gamtos pajiegos šaltiniai?

Visos masos kruta be sustojimo erdmė
je. Jokia saulė nestovi ant vietos. Jos vi
sos skrieja tolyn su labai dideliu kosmiškų 
greitumu, nors ir kasžin kaip baisus likimas 
jų bile-knr lauktų. Teipgi ir mirusios sau
lės nestovi ant vietos, bet lekia tolyn. Mat 
pas jas užsiliko da jas varanti pajiega, nors 
jos ir labai daug ,,svietų pabaigų” pergyve
no. Bet mirusi saulė negali apversti šitų 
pajiegų ant savo naudos, nes tiktai dvi prie
šingos viena-kitai veikmės gali pagimdyti vi
durinę veikmę. Mat permainymui krutėji
mo reikalinga ypatinga pajiega, bet ne tole-

manyti, kad visi, planetą apsupanti, lankai 
su laiku, be jokių katastrofų įvykimo, su pa
čia planeta susivienis.

Jeigu gi, apkalbamas, mėnulis mažas 
bus, tai ant jo išdėstant! pritraukimo veikmė 
(kuri, principe, tam pritraukimui lygi, ku
riuo tai mėnulis ant musų žemės jūrių užtvi
nimus ir nuslugimns gimdo) nepadarys jokio 
įspūdžio, arba tiktai labai mažame laipsnyje. 
Mažesnio apėmio mėnuliai gali ir tokiame 
pat (nesumažintame) apėmyje ant planetų 
užkristi. Bet, vis tiek, nupuolęs mėnulis 
gali da tokio didelio apėmio būti, kad nevien 
visą, ant kūno esančią, gyvybę išnaikinti į- 
stengtų, bet teipgi ir kūną teip aiškiai už
žiebti, kad šitas net toliausiuose atstumuose 
kaipo naujai užgimusi žvaigždė pasirodytų, 
kuri tiktai už mėnesių, ar metų, tik užgestų. 
Bet, su žvaigždės žibėjimu nepasibaigia kar
tu jos šiluma, einanti kitiems.sistemos mėnu
liams ant naudos. Mat užkrintąs mėnulis 
savo myriu palaiko gyvybę kitų mėnulių, 
esančių jo giminėmis. Ne veltui tapo vienas 
svietas aukautas. Šitokiu pat budu tupi ir 
saulė savo kūdikius, t. y. planetas, praryti, 
su joms susivienyti, idant tokiu budu kitus 
savo kūdikius kaip galint ilgiau gyvais už
laikyti.

Visa eilė apystovų aiškiai parodo, kad 
ir musų žemė žiloj senovėj da kitą mėnulį 
turėjo, kuris ant jos užkrito. Šitas, ant že 
mes užkritęs, mėnulis yra trečiaeilinėj arba 
tercijinėj gadynėj įvykusias permainas pa
gimdęs, paveizdan: atplyšimą Andų kalnų 
retežio, nuslugimą didžiojo oceano, pakreipi-, 
mą žemės ašies, kurio drebančias pasekmes 
da ir šiądien atjaučiame ir, ant galo, pasku
tinio apsireiškimo pasekmes, būtent: pasku
tines ledų gadynes, kuriose ledų sluogsniai 
daugiau kaip 1000 metrų išnešė ir ant labai 
didžių plotų išsiplėtė, vhą gyvybę apmary- 
dami. Planeta Jupiteris, rodosi, turi da to
kį mažą mėnulį, kuris jau gana arti yra prie 
jos priėjęs ir kuris, be abejonės, kada-nors 
ant planetos nukris, nors iki tokiam laikui 
gal da milijonai metų praeis. Astronomai 
busiančių žmonių genčių galės tą įvykimą 
jau iš-laiko pranešti ir musų žemė bus tada 
liudininke jau iš laiko aprokuotos katastro
fos, kuri ant giminingo jai svieto įvyko ir 
kuri nemažas geologiškas permainas ant ko
smiško kūno pagimdys. Bet *ir šitas mėnu
lis neįstengs visos gyvybės ant tokios didelės 
planetos, kaip Jupiteris, išnaikinti, teip-jau 
kaip ir ant žemės nupuolęą mėnulis neįsten
gė ant jos, kaip rodosi, visą gyvybę išnaikin
ti. Jisai pagimdė tiktai ypatingai didelį 
randą, didelę pakraipą į abelną svietų besi- 
vystymo vilniavimą. Kaip rodosi< neįvyki
na mėnulių su planetų vėl susi vieny j imai Jo
kių perdaug radikališkų katastrofų, arba 
jeigu tokios atsitinka, tai tiktai labai ypa
tinguose išėmimuose, kadangi jau paskirta
me mėnulio didume jo sutrupėjimas ir per
sikeitimas į planetos lankus prasideda. Su- 
lyg musų protavimo, neįvyks nė mėnulio už
puolimas ant žemės tame jo stovyje, pavida-

sniam kūno buvimui — kūnas gali užsilaikyti 
ant to paties laipsnio be jokios ypatingos pa
jiegos. Bet galinčios permainyti Jos krutėji 
mą pajiegos mirusiai saulei stoksta. Veikmė 
užgimtų vien tąsyk, jeigu ant saulės veiktų 
kiti kosmiški kūnai.

Žinome gana gerai, koki tarpai skiria 
saules nuo viena-kitos Paukščių kelyje; ypač 
gerai žinome tarpus saulių toj dalyj Paukš
čių kelio, kur4 sukasi musų saulinė sistema. 
Kadangi saules -skiria toki dideli tarpai, tai 
turės pereiti tūkstančiai milijonų metų, iki 
kol prisiartins saulės prie viena-kitos teip, 
kad jųjų savitarpinis pritraukimas pakaiti
nius masų krutėjimus įvykins. Vienok, ga
lų gale ir tas įvyks. Jeigu-gi keliai abiejų 
saulių pro viens-kitą praeina (nesusitinka 
viename punkte) tdi saulės nepagimdys di
delės veikmės ant viena kitos, bet prasisuks 
ir, gal, amžinai daugiau nesusieis. Šitokis 
susiartinimas tebus tiktai kaipi episoda jų 
gyvenime. Visai kas-kitas įvyks, jeigu sau
lės teip arti susieis, kad įlėks į rybas vienos 
ar kitos planetų. Tada, be abejonės, liksis 
suardyta tvarka anos sistemos ir labai gali
mas dalykas, kad didesnėjė saulė mažesnią- 
ją teip-jau pavers į savo lažininką,.kaip da
bar musų saulė, su pagelba planetų, kome
tas pasigauna. Nuo to gims sistema dvily- 
pinių saulių, kurioje viena, ilgai ištęstu elip- 
eišku aplinkbėgiu skris aplink antrąją. Kaip 
rodosi, tai toki-pat įspūdžiai padarė ir kome
tų aplinkbėgius tokius ištęstus. ,,Dvilypi
nių žvaigždžių” yra gana daug erdmėje. Vi
si keliai tų žvaigždžių turi išveizdį ilgai ištę
stos elipses, kas parodo, jog žvaigždės tiktai 
liuosai su viena-kita rišasi, ne teip kaip Ju
piteris su saule.

Daugumas šitų dvilypinių žvaigždžių iš
rodo mums, kad Jos labai arti yra prie vie
na-kitos. Yra net ir tokių žvaigždžių, ku
rios ir per geriausius teleskopus žiūrint pa
sirodo kaipo viena žvaigždė. Vienok, su pa
gelba spektroskopo galime išpažinti ypač 
ant sistemų linijų, kurios keičiasi savitarpyj 
paskirtuose jierijdduose, kad ten po teisybei 
yra dvi žvaigždės; bet kadangi labai arti yra 
prie viena-kitos, tai sukasi labai greitai ap
linkui. Kiton žvaigždės, paveizdan, pagar
sėjusi žvaigždė Algol, žvaigždyne Perseus, 
maino regultžriškai savo šviesumą, ką tegali
me vien šiuo budu išaiškinti: ten sukasi tam- 
snš* kūnas aplink šviesųjį ir tokiu budu šito
sios šviesą reguliajriškai mums uždengia, ly
ginai kaip mėnulis laike saulės aptemimo. 
Apart to, iš t šito išeina, kad abu kūnai apė
myje beveik lygus ir kad yra labai arti prie 
viens-kito, teip arti, kad beveik susisiekia. 
Šitame pavidale kaujasi labai baisiame due- 
tiuje dvi saulės: viena tamsi, mirusi, antra 
šviesi, gyva, ir jiedvi besikaudamoe susieina 
kas-kart artyn. Susiėję perarti dvi lygių 
pajiegij rivalės ir šitoje, perdaug lygioje, ko
voje turės abidvi pražūti, idant neišvengti- 
nu susivienyjimu vieną naują pagimdyti. 
Susimušimas būna neišvengtinu. Susimuši
mą gal kiek paskubins lankas, pasidaręs ap

link vieną saulę ir iš jos planetų beišsidėsty- 
mo; į kurį antroji saulė perdidžiu susiar
tinimu įlys.

Šitas susivienyjimas reiškia pabaigą 
dviejų svietų ir pradžią vieno didesnio. Vi
si gyvybės diegai, kurie gal ant kokio svie
to latentiškame (užslėptame, besilsėjimo su
rištame) stovyje užsilikę buvo, liksis ant vi
sada išnaikintais ir, jeigu musų1 augščiau 
paduoti nuomoniavimai apie senąją žvaigždę 
žvaigždyne Perseus, teisingi yra, visi chemi
ški sukrautinumai, visi atomai, liksis teip- 
jau išardytais, perkeistais į pirmapradinius 
atomus, į elektronus. Maksimališku Šviesos 
greitumu lekia jie į erdmę, jie yra vėl tą pa
čią gyvybės pajiegą įgavę, su kuria naujus 
svietus sutveria, tokius jau, kokiais buvo su
simušę svietai. Čionai baigiasi musų tema
tąs svieto pabaigos, tirinėjimai, nes nuo čio
nai turi prasidėti tirinėjimai svietų besitvė- 
rimo, kurie kitoje, šio rankiaus, knygutėje 
aprašyti (knygutė: Dr. M. Wilh. Meyer 
,,Kokiu budu svietas susitvėrė?”).

Vienok, negaliu praleisti patėmyjimo, 
nors jisai ir kasžin kaip hypotetišku yra. 
Kol miręs svietas (bent ant paviršiaus pilnai 
atšalęs, iš vėl susivienyjimo Jo sistemos kū
nų pasidaręs) su kita tokio-jau dydžio masa 
susitinka, kuri augščiau aprašytu budu ant 
jo (mirusio svieto) gyvybę pagimdo, praeina 
begalo dideli ir, sulyg kosmiško supratimo, 
laiktarpiniai. Po visų augščiau darytų apie 
tuos dalykus patyrimų, gali labai būti, kad 
gamta tame laiktarpyj, kuris gal tūkstančius 
milijonų metų apima ir kuriame kūnai be 
tikslo, be užduotės, gamtai neverti, po pla
čią erdmę skraido, vidurius mirusių masų 
prie naujo svietų išsivystymo priruošia, gal 
teip-jau kaip po lapo nukritime naujas bum- 
buras užgema, bet kuris po saugojaučia žie
ve pasislėpęs net per visą žiemą pavasario iš- 
budinimo laukia. Žinome juk gerai, kad 
kūnų viduriuose labai didelis karštis ir tada 
da gali būti, kada jo. lukštas jau senei, it 
uola, pastiręs buvo. Ir maksimališkam šal
čiui ant kūnų paviršiaus viešpataujant, gali 
jo vidurius da iš karštų, labai suspaustų, ga- 
zų susidėti. Bet Juo labiau kokis kūnas šal
čio ir savo svarybės suspaudžiamas, juo la
biau darosi apystovos tinkainos radiumo ato
mų besivystymui, kurie, kaip rodosi, tiktai 
po įtekme labai didžios spaudos arba kitų 
anormališkų apystovų, viešpataujančių ko
smiškų kūnų viduriuose, teišsivysto ir tegali 
gyventi. Labai galimas dalykas, kad laik
tarpyj, apimančiame kosmiško kūno mirimą 
ir vėl gimimą,kūno viduriuose radiumas arba 
tam panaši medega daroma, kurios pasiliuo- 
savusios dalys į pirmapradinius atomus išsi
skirsto. Žiemiškame miege beesančio kūno 
viduriuose formuojasi, vystosi bumburas, ku
rio lukštui nuo susimušimo, susivienyjimo 
dviejų kūnų trukus, diegus naujo svieto — 
pirmapradinius atomus — išskirsto, pasė
ja.

Šitokiu aplinkiniu keliu sugryžome vėl 
prie pradžios musų tirinėjimų, kurioje svie
tų kimus su gyvais organizmais sulyginome. 
Betirinėdami matėme aiškiai, kaip ir jie gy
venimo besivystymo taką seka, kaip ir jie 
gimdomi, užauginami, diegus leidžia ir vai
sius išduoda, kaip ir juos kovoje už būvį, 
kuri ir jiems neišvengtina, visokios nelaimės 
patinka ir Jie sužeidžiami ir teip-jau negam
tišku myriu savo gyvenimą užbaigti gali. 
Vienok teipgi matome, kaip ir apie juos 
gamta motiniškai rūpinasi, kaip ir juos sau
goja ir visokias saugojančias prietaisas išra
dinėja, idant Juos nelaimės ne perdaug grei
tai patiktų. Apart to išpažinome teip-gi, 
laikydamiesi vien prie . viešpataujančių ant 
žemės apystovų, kad kosmiškas kūnas savy
je visas apyrtovas normališkam išsivystymui 
ir ramiam užaugimui reikalingas, reikalin
gumus turi, nors kovoje besivystančių ele
mentų kai-kurios katastrofos neišvengtinoms 
yra. . Išlaukiniai įspūdžiai visada besivy
styme įvyks, kadangi musų žemė nėra sava
rankiškas kosmiškas organizmas. Vienok 
matėme ir tą, kad įspūdžiai, paeinanti nuo 
mums žinomų kosmiškų kūnų, niekada svie
tų katastrofos įvykinti negali. Bet bijotis 
nežinomų dalykų, kųnų, kurių buvimą, 
tiesa, pripažystame, butų labai juokinga ir 
kvaila, teip-jau kaip ir kad bijotis plytos 
nuo stogo nupuolančios, kuri mus, pro na
mą beeinant galėtų užmušti. Su tuo-pat 
tvirtumu, kuriuo galime sakyti, kad gerai 
sutvarkytam kosmiškui kunui, it musų že
mei, ne teip lengva bile-kokiai sunaikinan
čiai nelaimei įvykti, tokiu-pat tvirtumu pa 
tyrėme, kad normališkame dalykų bėgyje vi
sų kosmiškų kūnų tokis-jau myris laukia, 
kaip ir kiekvieno sutverto daikto. Bet ir 
kosmiškų kūnų myris, teip jau kaip visų gy
vų organizmų, nėra abelnas. Atomai, su
vartoję visą savo pajiegą toje sukrautinumo 
formoje, išsiskirsto, idant naujai susivieny
tų, naują sukrautinumo formą sutvertų. 
Kiekvienas myris yra sykiu ir naujas prisi
kėlimas, iš kapų dygsta nauja gyvastis. 
Kas sena — griūvą, mainosi gadynės, gyve
nimas naujas gauna atžalas ant griuvėsių.

Jeigu gi sunkioje gyvenimo kovoje už 
materijališkus ar ideališkus svieto turtus vie
nas individuumas pasilpsta, teip kad įvyku
sioji katastrofa Jo ir Jo svieto pabaiga būna, 
tai visgi Jisai tebuvo atomu svieto ir išnyki
mas, myris mažesnės organizacijos tarnavo 
pabudavojimui, patobulinimui, padailinimui

Ar kadetai pripažįsta ki
toms tautoms autonomi

ją
Viename iš paskutiniųjų 

numerų kadetų dienraščio 
,,RieČ” randame mes gana 
įdomų Valstybės Durnos at
stovo prof. Ščepkino straips
nį po antgalviu: Ar esame 
mes nacijonalistais?

To straipsnio autorius duo
da atsakymą tai rusų visuo
menei, kuri užmetinėja ka
detams, buk jie esą kitoms 
tautoms parsidavę ir giną jų 
reikalus.

Visi jau mes žinome, kokie 
buvo ikišiol biurokratų poli
tika link kitataučių. Visą 
praėjusį šimtmetį, ypač ant
rąją jo pusę, biurokratai, 
kiek įmanydami, stengėsi su
tramdyti visus ne rusų tau
tiškus apsireiškimus. Jų 
tikslu buvo padaryti iš įvai
rių prie Rusijos priskirtų 
tautų vieną tautą — rusų. 
Tam Jie vartojo visokius 
įrankius, kuriuos dar mes vi
si gerai atmename, ir apie 
kuriuos ilgainiui pasakys sa 
vo tikrą žodį istorija.

Tačiaus tokia jų politika 
atnešė jiems negeistinus vai
sius. Tautiškos sąmonės ki
tataučiuose jie negalėjo iš
dildyti. Jeigu kuriam norą 
ir buvo pasisekę apdumti 
akis, tai tik lyg laikui. Už
tat gi pas kitus tautiška są
monė dar labiau sutvirtėjo, 
ir jie, matydami, jog visa 
tat, kas jiems yra brangu, 
yra paojuje, su karšta širdi
mi stojo ginti ir atvėrė akis 
kitiems.

Kitaip ir negalėjo atsitik
ti. Čia dar kartą apsireiškė 
visiems jau mums žinoma 
tiesa, kad kiekviena prie
spauda gimdo visuomet pasi
priešinimą.

Kuomet rusų visuomenėje 
pradėjo reikšties nauja srovė, 
kuri pradėjo skelbti liuosy- 
bę, kitataučiai tuojaus jai 
pritarė ir pamatė joje savo 
draugus, ir nuo to laiko kovo 
tojų pajiegos žymiai pradėjo 
eiti stiprin.

Nežiūrint į tą prispaudi 
mą ir tą persekiojimą, ku 
riuos tiek metų kentėjo kita- 
taučiai,’jų gorovė nenuslin
ko žemyn. Priešingai, 1897 
metų sąrašai parodė,kad žmo
nių gerovė centralinėse rusų 
apgyventose gubernijose 
daug žemiau nupuolė, ne^u 
pakraščiuose, kur vietomis ir 
gyventojų skaitlius ir jų ge
rovė dar net auga.

Tie apsireiškimai*atkreipė 
į save kai-kurių rusų atydą, 
ir jie jau atsižadėjo senosios 
politikos.

Tokiais rusais iš dalies yra 
ir tie, kurie sutvėrė dabar 
žmonių liuosybės partiją. To
ji partija šiądien įgijo daug 
šalininkų ir lošia didelę rolę 
Rusijos politikoje, tverdama 
Valstybės Dūmoje didumą. 
Kadetų programas šiek-tiek 
užtaria kitataučių reikalus ir 
tuo sukėlė prieš save biuro
kratus ir ,,tikruosius rusus.? 
Tie pradėjo platinti visokius 
paskalas apie kadetus, buk 
jie esą atsidavę kitataučiams 
ir visai užmirštą ir nesirūpi
na didžiarusių reikalais. 
Taigi dienraštyje ,,Rieč” 
profesorius Ščepkin duoda 
atsakymą jiems ir aiškiną, 
kodėl kadetai priėmė tokią 
taktiką.

Kadetų tikslu esanti teisų 
lygybė. Iš to atžvilgio žiū
rint, reikia esą tą pat pripa
žinti ir kitatauČiapiB, todėl 
reikėję pridėti žodžiai — be 
skirtumo tikybos ir tautos.

didesnės.
Viskas, tarnauja visam. Ir nelaimė ir 

augščiausiame laipsnyje myris, yra neatbuti- 
numas, gydąs, tarnaująs visatos besi tobuli
nimui vystymosi procese. Męsgi, augėle
sniame išpažinime, turėtume myrio baisumus 
panaikinti, jo nesibijoti.

GALAS.

Reikalaudami kiekvienam 
piliečiui ypatiškos liuosybės, 
jie negalėję nepripažinti kita
taučiams tiesų liuosai varto
ti savo kalbą, išpažinti savo 
tikėjimą ir išreikšti savomin- 
ų.

Teip-pat, giliai persitikri-



jog tik tuomet pakilsian
ti Rusijos gerovė, kuomet 
busianti panaikinta centrali
zacija, kuomet nebebusianti 
pavesta tolimųjų kraštų glo
ba vienam tik Peterburgui, o 
busią leista vietinėms įstai
goms rupi uties savo krašto 
reikalais, kadetai reikalaują 
srytims kuo plačiausios savy- 
valdos iki pačios autonomi
jos.

Tokie principai esą pas ka- 
y dėtus. Mes neabejojame,

# kad tie principai yra tikri ir 
neveidmainingi, kad kadetai, 
patįs geisdami laisvės, nepa
vydi jos ir kitiems. Vie
no tik mes dar nevisai su
prantame, o tai, kodėl kade
tai, plačiai kalbėdami apie 
Lenkijos autonomiją, visai 
bijosi atvirai pasakyti savo 
įuomonę apie kitų kraštų, 
kaip antai Lietuvos, Kuršo, 
Ukrainos ir tt., autonomiją, 
kurie irgi prie to žengia. 
Jie sako, kad taktika jiems 
neleidžianti to išpasakoti, 
kad nesukeldinti prieš sa
vęs tamsiosios rusų minios.

Taktika, žinoma, pirmu
čiausia. Reikia pripažinti, 
kad jos netrūksta kadetams, 
ir ačiū savo taktikai, jie lai
mėjo rinkimuose. Štai ir 
dabar piofesorius Ščepkin 
sako, kad norint atsiekti sa
vo tikslą,jų taktika reikalau
janti eiti išvien su kitatau
čiais, kadangi didžiarusių at
stovų Valstybės Durnoje esan
ti mažuma.

Bet jeigu j ieškoti sau pa
ramos kitataučiuose, jeigu 
kviesti juos talkon griauti 
senąją tvarką, tai reikia aiš
kiai pasakyti jiems,kokia gali 
jbuti už tai padėka, ką kade
tai žada kitataučiams? Čia 

, jau jokio neaiškumo nebega
li būti. 4

Dabargi mes matome ką 
kitą. Paskutiniu laiku ka
detai labai pradėjo vengti žo
džio autonomija. Toks jų 
pasielgimas sukėlė pas kitus 
abejonę, ar tikrai jie nori pa
kakinti kitataučių reikalavi
mus teip, kaip to geidžia tie, 
ant kurių jie remiasi, ar tik 
prižada jiems, kadangi teip 
liepia elgties jų taktika.

Metas jau išaiškinti tai. 
Toliaus jau nebegalima teip 
elgties. Metas jau kadetams

* s pasirodyti, kas jie tokie yra,
ar tik dėlei savo taktikos 
prisidengia kitataučių drau
gais.

Kad jie geidžia liuosybės, 
• mes jau matome ir neabejo

jame tame, bet autonomijos 
klausimuose jų pažiūros dar 
nėra aiškios.

Čia pas mus dar kįla klau-
V.2.”simas.

1S VISUR
Charkovo, Paltavos

į/'

ir 
Tambovo gubernijose užgimė 
kaimiečių maištai. Netoli 
Poltavos, susirėmime su ka
riumene, keturi kaimiečiai 
likosi užmušti, o daug tapo 
sužeistų. Kazaniuj 3 rotos 
kariumėnės susibuntavo, ap
leido kazermes ir ištraukė na
mon. Sebastopoliuj 4 rotos 
kareivių atsisakė klausyti 
perdėtiuių. Nizne Novgoro
de susibuntavoję artilerijos 
kareiviai užmušė keturis ofi- 
cierus. Kalugoj pėkštininkų 
regimentąs atsisakė pildyti 
pareigas, kol iš kalėjimo ne
bus'paleisti kareiviai, kurie 
atsisakė šaudyti į darbinin
kus. Ant Kaukazo, mieste 
Vladikaukaz, susibuntavoję 
kareiviai apstojo oficierų 
kliubą ir pradėjo šaudyti. 
Čia kareiviai pasižadėjo, jei
gu užgimtų žydų skerdynes, 
Šaudyti į rando suorganizuo
tus juodašimčius, 
todėl manyti, kad 
kareivių negali per 
/^tikėti,

J Londono laikraštis „Stan
dard” padavė telegramą iš 
Maskvos, jog kur ten aplin
kinėse Chodinkos per visą 
valandą girdėt buvo karabi
nų ir kan uolių šūviai. Me
na, kad kanuolėms randas 
stengėsi išvaikyti susibunta- 
vojusių kareivių susirinkimą. 
Susibuntavojo ant kariško 
kreiserio ,,Nižny Novgorod” 
gabenamo iš Odesos į Seba- 
stopolių artilerijos kareiviai.

| Amerikonai Panamos ka
nalo apskrityj parengė 23 
mokyklas 1128 mokiniams ir 
nori įvesti priverstiną mo
kyklų lankymą. Tas labai 
gerai, klausymas tik: kokias 
mokyklas rengia? Jeigu ang. 
liškas, tai nauda nebus dide 
lė, kadangi Panamos apskri- 
tyj gyvena ispaniškai kal
banti ir ten išpaniška kalba 
reikalinga, o ne angliška. 
Laike rinkimų Panamoj, 9 
policistai ir liberalų vadovas 
Paredes likosi sunkiai sužei
sti, viena ypata užmušta.

| Kareiviai gvardijos Pre- 
obraženskio regi mentę, aut 
lauko Krasnoje Selo, laikė 
susirinkimą ir nutarė remti 
durną, jai jos darbams pri
tarti. Užtai caras pabarė re- 
gimento komendantą, jenero- 
lą Ozerovą, kadangi tas, vie
toj nubausti kareivius, jų už- 
gyrimą pagyrė.

| Aplinkinėse Le Mans, 
Prancūzijoj, atsibuvo terp- 
tautiškos automobilių lenk
tynės. Prancūzas Sies, su 
prancozišku automobiliu, lai
mėjo didžiausią dovaną. Pa
baigoj lenktynių jo automo
bilius bėgo su greitumu 148 
kiliometrų, taigi netoli 100 
angliškų mylių į valandą lai
ko, taigi net greičiau negu 
greičiausi Amerikos geležin
kelių trukiai. Siss dalyva
vo lenktynėse dvi dieni; visą 
kelią, 1236 kyliometrus, per
bėgo į 12 vai. 3 minu tas ir 57 
sekundas.

| Tularak apskrityj, Tau- 
ridos gubernijoj, laukų dar 
bininkai metė darbą. Tūlos 
gubernijoj per kaimus trau
kia pulkai štraikuojančių 
darbininkų ir prie štraiko 
pritraukia kaimų ir dvarų 
darbininkus. Latvijoj gu
bernatorius daleido dvarpo
niams organizuoti ginkluotą 
sargybą. Net durnoj konser
vatyvų partijos atstovai su
tiko atimti rando, klioštorių 
ir privatiškų savininkų že
mes, kas jų turi per daug, ir 
išdalyti terp neturinčių že
mės kaimiečių.

| Maskoliška kari u menė li
kosi išsodyta ant salos Aa* 
land. ant Baltiškų jūrių, kas 
Paryžiaus traktatu 1856 m. 
(po garsiai Sebastopolinei ka
rei) Maskolijai urd rausta. 
Anglijos parlamente pasiun
tiniai užklausė užrubežiniv 
dalykų ministerio Grey, ki. 
Jis ant tokio sulaužymo trak
tato mislija daryti. Mini- 
eteris vienok atsake, kad jis 
nieko nežino apie sulaužymu 
traktato ir todėl negali duot 
ir atsakymo ant užklausi
mo.

| Peterburge durnos atsto
vai demokratų partijos su
šaukė eitra susirinkimą. 
Mena, kad buvo kalbama 
apie paskyrimą naujos mi
nisterijos iš durnos atstovu 
po viršininkyste durnos pre
zidento Muromcevo. Jeigu 
caras sutinka prašalin
ti Goremikino ministeriją, tai 
ir čia jam rupi ne krašto ge
rovė, bet baimė prieš tolesnio 
besipriėšinimo žmonių atsto
vų reikalavimams pasekmes, 
ypač, kad, kaip parodo maiš
tai užkėlę čieluose kariume- 
nės regimentuose, caras jau 
ir ant kariumėnės negali 
remtiesl. Bet ir tas caro nu
silenkimas, kas-žin, ar neatė
jo per vėlai. Jis mat, jeigu 
ką duoda žmonėms, duoda 
vis per vėlai, per tai jų nega
li nuraminti.

| Berlyno laikraštis „Lo- 
kai Anzeiger” pranešė, jog 
Maskolijos caras atsilankys 
Vokietijoj prisižiūrėti jos 
cariškos lai vynes manevrams, 

o paskui ant ilgesnio laiko 
celiausęs į savo pačios tėviš
kė, į Darmstadtą. Matyt ca
ras rengiasi kokią kvailystą 
padaryti ir jaučia, kad dėl 
jos jam butų per karšta na* 
mieje, todėl mislija prasiša- 
inti ant teip ilgai, kol jo 

išrinkti ministeriai, per krau
jo praliejimus, karščio nesu- 
mažys. Bet jiems gal visai 
nepasisekti karštį- sumažinti. 
Tąsyk jau carai ne butų ko į 
Maskoliją grįžti, kadangi 
apart gal biurokratų ir 
tai ne visų, jo, turbut, nieks 
ne myli.

| Varšavoj kariškas sūdąs 
nusprendė ant pakorimo 
šešis vyriškius už užpuolimą 
ant vieno žydo. 30 d. berže
lio Varšavos citadelėj prasi
dėjo prova penkių oficierų, , 
dviejų unteroficierų ir 13 
civilistų,apskųstų už platini
mą priešingos randui pro pa- i 
gandos terp kareivių, kalbi
nimą kareivių sukilti prieš 
valdžią. T virty nė j Osoviec, i 
Lenkijoj, susibuntavojo ka- 
reiviai. Kokios priežastys 
kareivių buntą pagimdė, ne
žinia, kadangi valdžios ne
leidžia telegramų su kokioms 
nors žinioms apie kareivių 
maištus. Peterburge papli
to paskalas, buk visi oficie- 
rai gvardijos Preobražensko 
regimento likosi prieš kariš
ką sūdą pastatyti, tik nežinia 
už kokius nusidėjimus.

| Mieste Kremenčuge po
licija sureštavo tūlą agitato
rių skaitlių. Policija sako, 
buk suareštuotiejie stengėsi 
pagimdyti žydų skerdynes. 
Ištikto vienok žmonių'sker
dynes paprastai rengia ir or 
ganizuoja pati policija.

į Londono lairaščiai pra
nešė, jog cara* su savo še: • 
myna rengiami vėlh persikelt 
iš Peterhofo į.Carpkoje Selo, 
kadangi buk terp *caro tarnii 
ir tūlos dalies* kariumėnės su
sekė revoliucijonierišką sukai 
bį prieš carą. Dėlt^Iikosi nuo 
vietos prašalintas ' Peterhofo 
komendantas,ojeuerolas Plės* 
ko.' Randairodv garsina, 
buk tie užrulfįžių laikraščiu 
paleisti paskalai neteisingi, 
bet rando užgynimams nieks 
netiki. Randas, baimės ap
imtas, turi nuo žmonių, 
ypač nuo kariumėnės, slėpt 
žinias apie kareivių neištiki
mumą, nes tas galėtų užkrė
sti ir dar rando klausančius 
regimentue.

| Vokietijoj gana tankiai 
pasitaiko daužymas pamink
lų ant kapinių. Toki dau
žymai keli metai atgal buvo 
ir Prūsų Lietuvoj, mieste 
Širvintoj. Dabar Dueesėldor- 
fo priemiesty j Western, kokli 
bepročiai sudaužė 96 pa
minklus, iškasinėjo kapus, 
jaunus medelius išsukinėjo,o 
nuo didesnių nulupo žie-

| Kaip paduoda Londono 
laikraštis ,,Daily Chronicle”, 
rugsėjo mėnesyj Anglijos 
porte Portsmouth atsilankys 
maskoliška kariška laivynė 
po vadovyste admirolo Vire- 
no, piutės gi mėnesyj Kron- 
stadte (Maskolijoj) atsilan
kys angliškos kariškos laivy
nės dalis. Mat Maskolija 
nori parodyti, kad politikoj 
ji neturi nesutikimų su Ang- 
ija ir nori fu ja užmegsti 

ankštesnį drąugišką ryšį.

| Varšavoj, važiuojant 
perdėtiniui geležinkelio žan
darų, pulkininkui Mūra- 
dovui, koksai vyriškis į ve
žimą metė bombą, jos eiplio- 
zijos vežėjas ir vienas žanda
ras likosi sunkiai, o pats Mu- 
rsdov lengviau sužeisti. Me- 

1 >usio bombą nesuėmė.

| Kad nubausti kareivius 
Preobražensko gvardijos re
gimento, caras laike kalbą į 
juos ir apreiškė, Jog todėl, 
kad regimento kareiviai iš
reiškė pritarimą durnai, jis, 
caras, niekada daugiau nusi
vilks į uniformą šito regi
mento. Gal Jam būt atimta 
ir proga vilktiesi, kadangi 
Juk jį Maskolijos žmonės ga-. 
Ii išvyti; ant galo,Jeigu ir ne
si vilks, nedidelė dar bėda. 
Už pritarimą durnai ir atsi
sakymą toliau pildyti polici- 
os pareigas, caras Preobra- 

ženskam regimentui atėmė 
gvardijos privilegijas, ir iš 
o padarė „specijališką pėkš- . 

tininkų regimentą”. Dabar 
jau ir karės ministerija ne- , 
slepia, kad užgimus kovai 
i;erp rando ir žmonių, karei
viai gali pereiti į žmonių pu- , 
sę. Dėl kareivių maištų dau- , 
gelyj vietų, net prie caro sto
vinčius kunigaikščius apėmė ( 
baimė. Jie ant galo pats nuo 
caro pareikalavo prašaliniroo 
Goremikino ministerijos. Wit- 
te iš užrubežių pranešė carui, 
jog dėl paskutinių žydų sker
dynių Maskolijoj, jos kredi- , 
tas su visu nupuolė, paskolos 
gauti dabar negalima.

| Paryžiaus sūdąs nuspren
dė turtingą amerikoną She- 
3ardąišNew Yorko, už per
važiavimą su automobiliu 
mergaitės, ant: 120 dol. bau
smės, 4000 dol. atlyginimo 
tėvams pervažiuotos mergai
tės ir 3 mėnesių kalėjimo.

| Vokietijoj, 27 d.berželio, 
siautė žemės drebėjimai, nuo 
sūrių daug namų likosi pa- 
gadytų, bet nukentėjusių 
žmonių, rodosi, nėra.

| Mieste Elizabetpoliuj,ant 
Kaukazo, net du kariumėnės 
regimentai, pašaukti suval
dyti keliančius neprilankias 
randui demonstracijas darbi
ninkus, atsisakė šaudyti į 
žmonis.

| Pietinėj Turkijoj nuola- 
tai atsitinka susirėmimai bhl- 
gariškų pasikėlėlių su turkiš
ka kariumene. 27 d. berže
lio buvo susirėmimas netoli 
Kumanova. Susirėmime ke
turi bulgarai likosi užmušti; 
turkai gi nužudė 2 užmuštu 
kareiviu ir daug sužeistų. 
Bėgdami, bulgarai, užmušė 2 
moterį.

| Mieste Samaroj likosi 
sureštuoti du kareiviai už 
tai, kad atsisakė pagarbinti 
oficierus. Jų draugai, karei
viai Kupeluk regimento, užsi
manė iš kalėjimo paliuosuoti 
sand raugus. Regimantas, 
su muzika maršavo gatvėms, 
keldamas neprilankias ran
dui demonstratijąs.
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| Mieste Ussove, Doniškų 
cazokų žemėj, rapdo tarnai 
bandė pagimdyti žydų sker
dynes, jie tyčia sudraskė 
cerkvėj šventu abrozdą ir pa
leido paskalą/? kad tai žyd ų 
darbas, bet žmones ne pati
kėjo, ir ektįfliyij'Ių ne bu
vo. n
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Drg. Žagaras Pennsylva- 

nyjofe.
Šiuomi pranešam Pennsyl- 

vanijos ir susiedinių valstijų 
lietuviams darbininkams, kad 
draugas Žagaras — atstovas 
Lietuvos Socijąldemokratų 
Partijos — atkeliavo Penn- • 
sylvanijos valstijon su tikslu - 
apkeliaut visas didesnes ir 
mažesnes lietuvių sodybas. 
Drg. Ž. bėgyje savo kelionės 
laikys pranešimus ant temos 
,, Lietu vos darbininkai ir re
voliucija.”

Dabar, kada revoliucija 
Lietuvoje ir visuose Rusijos 
kraštuos vėla iš naujo prade
da liepsnoti, reikia ir mums 
prie jos prisidėti iš visų pa- 
jiegų, kas tik kuom galim. 
Reikia subruzti 
rinkimu aukų, 
mums patiems
rais Lietuvos revoliucijiniais 
sunais,reikia prisiruošti mums 
pačius save, kad mokėtu
me sutikti ateinančią naują 
Lietuvoje tvarką.

Drg- Žagaras pradės savo 
pasi untenybę nuo Philadel- 
phijos. Todėl šių apygardų 
ir artesnių vietų lietuviai 
malonės parengt susirinki
mus, kur drg. Žagaras mielai 
aplankys ir padės vietiniams 
darbininkams pastūmėti re- 
voliucijinės ir socijalizmo 
agitacijos darbą.

Susirašyt su drg. Žagaru, 
iki kol:

Žagaras,
412 Siegel et., 

Philadelphia, Pa.

| Maskoliška? randas, už (gatvinis išnikusioms akims 
* > j ieško: vieni — duonos, ki- 

> ti — linksmybių, kiti ant ga
lo, stovėdami ant gatvių ker
čių, dabojo, kad silpniejie 
be rugojimo pasiduotų drū
tiems. Drūtais vadino tur- 

’ tingus. Visur išsiplatinęs 
buvo įtikėjimas, kad tik pini- 

■ gas duoda žmogui galybę ir 
laisvę. Galybės, valdžios 
trokšta visi, nes visi buvo 
vergais. Puikybė didžturčių 
gimdė pavydėjimą ir neuž- 
kantą beturčiuosejnieks nepa 
žinojo puikesnės muzikos už 
skambėjimą aukso; tai visi 
buvo priešais viens kito, o 
valdžią ant visko turėjo žiau
rumas.

Ties miestu kartais švietė 
saulė, gyvenimas vienok vi
sada buvo baisus, o žmonės 
išbalę. Naktiihis jie uždegė 
daugybę ugnių, bet drauge 
ant gatvių iš visokių olų lin
do išalkusios moterys ir už 
pinigus pardavinėjo glamo
nėjimus; iš visur ėjo kvapas 
valgių, iš visur teipgi, paty- 
loms, su povidėjimu žibėjo 
piktos akys alkanų. Ties 
miestu nešiojosi prispaustas 
vargo vaitojimas, , bet ne tu
rėjo pajiegų balsiai apie eavę 
atsiliepti.

Gyvenimas ėjo sunkiai, bai
mingai. Buvo tik priešai ir 
prasižengėliai, retai kas jau
tėsi teisingu, visi buvo lauki
niais kaip žvėrys ir kaip žvė
rys nuožmi. į

Visi norėjo gyventi, bet 
nieks ne mokėjo ir negalėjo 
liuosai eiti keliu savo pagei
dimų; kiekvienas žingsnis į 
ateitį vertė žiūrėti į dabarti
nį laiką; tas^i savo tvirtais 
visogalingais nagais nepaso- 
tytos baisybės sulaikė žmogų 
ir griebė į savo slidų glėbį.

Nusistebėjęs ir nusiminęs 
žmogus žiuri į iškreiptą gy
venimo išveizdį. Tūkstan
čiais liūdnų akių žiurėjo jis 
jam į širdį ir ko ten meldė; 
tąsyk tai apmirdavo jo dva
sioj šviesus paveikslai atei
ties ir silpnas va i toj amas pa
vienes ypatos skendo čiela- 
me chore šauksmų likimo 
nukankintų, nelaimingų,var
gingų žmonių.

Visada buvo liūdna, visa
da pavojinga, kartais baisu; 
aplinkui kįlo apmirę murai 
miesto kalėjimo, kurio biau- 
rios, simetriškos akmenų 
eilės atmušė gyvingus saulės 
spindulius ir dengė šventi- 
nyčlas.

Gyvenimo meliodijas dengė 
šauksmai skaudėjimo ir pik
tumo, tykus šnabždėjimas sle
piamas neužkantos, baisus* 
staugimas žiaurumo ir šauks
mai patremimo.

II
Terp tamsaus vargo ir nu

siminimo, kovojo geismai su 
reikalu, patamsėj saura y li
etos, kelnorėse namų, kur 
glaudėsi vargas padirbantis 
viso miesto turtus, klaidžio
jo nepatėmyti svajotojai užsi- 
tikinti ant žmogaus, visiems 
svetimi garsintojai pasikėli
mo, neramios kibirkštys to
limos teisybės ugnies. Slap
ta nešė jie į kelnores smul
kius, bet visada vaisingus 
grudus aiškaus ir svarbaus 
mokslo ir kartais aštriai, su 
šaltu akių žibėjimu, tai vėl 
su gerumu ir meile bėrė tą 
sėklą į tamsias širdis vergų, 
paverstų norų ir galybės ne- 
pasotytų, žiaurių į spangus 

iir tylinčius įnagius išnaudo
jimo.

Tamsus, įbaugyti žmonės 
su neužsitikėjimu klausė 
skambėjimų naujų žodžių, 
tokių nuo seniai ir be vilties 
laukė sergančios Jų širdys; iš 
palengvo kėlė jie galvas, 
traukė raiščius, kuriais 
suraišiojo juos galingi ir go
dus žmogaus tiesų mynioto- 
jai.

liudininkus provoj admirolo 
Roždestvenskio, pakvietė tū
lą skaitlių japoniškų laivy
nės , oficierų ir du dakta
ru.

| Darbininkų štraikai Pe
terburge išsiplatino ir ant 
laivynas jurininkų, dirban
čių rando parako dirbtuvėse. 
Jurininkai laiko susirinki
mus, ant kurių ateina ir Pe
terburgo garnizono kareiviai.

| Laike vieno darbininkų 
susirinkimo Peterburge, susi
rinku patėmijo už darbinin
kus persirėdžiusius paslėp
tus policistus. Juos teip su
mušė, kad mirštančius pas
kui nuvežė į ligonbutį.

. | Europoj pereitą sanvaitę 
buvo neišpasakyti karščiai. 
Londone Šimtai žmonių nu
mirė nuo karščio, o daug ypač 
moterų, nežinančių kaip 
nuo jo apsisaugoti, nusižudė. 
Dar didesni karščiai buvo 
Prancūzijoj ir Išpanijoj.

| Wiesbadene, Vokietijoj, 
likosi suareštuotas augštas 
karės ministerijos urėdnin- 
kas Ullrich. Jį nužiūri, kac 
jis pardavė Prancūzijai plia
žus mobilizacijos Vokietijos 
kariumėnės.

| Vokiškose pietinės Afri
kos valdybose, Uhlva apskri- 
tyj, likosi čiabuvių išskersta 
eipedicija Dr. Wiebe ir 35 
lazarieto tarnai ir ligonių da
botojai.

, | Respublikos Guatemales 
pasiuntinys pranešė Ameri
kos randui, jog revoliucija 
šitoj respublikoj pasibaigė; 
bet privatiškos žinios visai ką 
kitą skelbia.

| Holandijos randas pra
nešė kitiems kraštams, t jog 
šįmet Haagoj nebus terptau- 
tiškos santaikos konferenci
jos, kokią vėl Maskolijos ca
ras baudė sušaukti.

| Gabenimas konservuotos 
mėsos į Vokietiją su visu ap
sistojo. Vieną prikrautą mė
sos vagona iš Berlyno sugra
žino atgal. .. Laikraščiai rei
kalauja visiško uždraudimo 
gabenti į Vokietiją mėsą iš 
Amerikos.

| Veik visi Vokietijos laik
raščiai reikalauja apsunkini
mų ’ gabenant į Vokietiją 
Amerikos tavoms, kadangi 
vokiškiems prekėjams Ame
rikos jnuitinyčios daro teipgi 
visokius apsunkinimus.

| Petrokave, Lenkijoj, ant 
gatves likosi užmušti 8 augš- 
;esniejie policijos urėdninkai.

| Varšavoj, tardymo kalė
jime sėdi dar 514 politišku- 
Jy-

Draugas.
Pabašč Maxim Gobkyj.

Mieste tamsu, viskas čia 
įstabiu, nesuprantamu. Dau
gybe bažnyčių kėlė savo ži
bančius bokštus į padanges, 
bet murai ir kaminai dirbtu
vių kįlo augščiau už bažny
čių bokštus; . bažnyčios, 
bruktds terp sunkių pra

monės triobų,žuvo terp šaltų 
akmenų, kaip žūva fantastiš
ki žiedai kvietkų terp griu
vėsių dulkių ir šašlavų. Šau
dant dievo namų varpams 

prie maldos, jų variniai bal
sai, atsimušdami į stogų ge- 
ežį, skendo ankštuose gatvių 
>1 y šiuose.

Namai milžiniško didumo, 
tartais gražus, žmones susi
rūpinę. . Nuo ryto iki nak
ties, kaip palšos pelai tęs, be-

| Batume susibuntavojo 4 
rotos kareivių tvirtynės arti
lerijos ir pionierių regimen- 
tas.

| Laikraščiai rašo, buk šį
met ant jūrių vėl susitiks

! Maskolijos caras su Vokieti- gioja terp šauksmų siau- 
jos kaizeriu. rais, išsivingiavutiais terp-
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darbuotis 
reikia ir 

tapti tik-

A.

Protestas.
Mes, Šv. Juozapo draugy

stė New Britaine, Conn.,pro
testuojame prieš kun. J. Žeb- 
rio melagystes patalpintas 
kalendoriui, išleistame Bi- 
schoff’o Banking House, New 
York (paprastai bankų ka
lendoriai yra tik rekliamos 
įn agi ai,neturi v e rtės,ant j uose 
talpinamų raštų mažai kas 
paiso. Protestai gi yra vien 
rekliama bankui. Rd.), ku
riame kun. Žebrys, straipsny
je, po antgalviu „Lietuvių 
Draugystės Connecticute”, 
melagingai, be jokio pamato, 
apšmeižė virš minėtą draugy
stę, mėgindamas nurodyti 
anos medegišką ir dorišką nu
puolimą. Jeigu butų apšmeiž
tas kas iš musųasabiškai.mes 
visai ant to nepaisytume, nes 
žinome, kad musų kunigėlis 
mėgsta teršti melagystėms 
savo jizdą. Bet kad tas gali 
kenkti organizacijos augi
mui, kadangi yra daug dar 
spaugai tikinčių kunigė
liams, tai mes, virš minėta 
draugystė, ant susirinkimo 
22 d. balandžio, nutarėme tą 
dalyką išaiškinti, parodyti, 
kad musų draugystė ne nu
puolusi, bet tvirtesnė, ne 
kaip kun. Ž. sako: ,,Draugy
stė turi mažiau turto ir gar
bės”, visokias kaltes užmeta 
teip vadinamiems vai n am a- 
niams. Tas yra begėdiškų 
melu. Draugystė Šv. Juoza
po, ant metinio susirinkimo 
1903 m., pataisė nekuriuos 
skyrius įstatų:

1) kad vietoj 50c. mėnesi
nės duoklės mokėt 25c.;

2) nežiūrėt ant tikėjimiškų 
pažvalgų, bet priimt kiekvie
ną lietuvį, ar. jis katalikas, 
ar liuteronas; o pirma buvo 
priimami tik atliekanti ka
talikystės pareigas.

Kun.Ž. rašo, kad,, už pote
rius skyrė iš savo tarpo žmo
nis.” Iš tikro išskirdavom 
kas metas po kelis sąnarius, 
kurie ar šiokiu, ar tokiu bu- 
du negalėdavo atlikti ausinę, 
o kas blogiausia, kad sąna
riams būdavo Rūgštesne 
prekė, nesanariai da nuderė
davę kiek, o sanariai turėda
vo užmokėt reikalaujamą 
prekę, arba tapti išbrauktais 
iš draugystės. ■ J :

Reiktų 
caras ant 
daug už-

(Pabaigą bus)



3)reikėjo užpirkti už $10.00 
mišias kas metas, ant kurių 
turėdavo kiekvienas sąnarys 
pributjei ne,buvo nubaustas.

Kun. Ž. rašo, kad draugy
stė padarė bjauriausią daik
tą, sulaužė konstituciją. 
Tegul kun. Ž. neužmiršta, 
kad žmonės žengia pirmin, 
jie jau trenkė tą jungą, kurį 
keli metai atgal, būdami ap
svaigintais fanatizmo, užsidė
jo.

Kun. Ž. rupi tas šmotelis 
žemės, kurį kelios vietinės 
draugystės kapinėms pirko, 
ir aimanuoja, kad Dr-tė neži. 
no, ką su joms daryti, ka
dangi jos nenori pavesti baž
nyčios globai. Gardus tai 
butų kąsnis kunigėliui, bet 
ant jo nblaimės, žmonės pa
žino vilkus avies kai] i je-ir 
jau be jų apsieina. Prista
tėme bažnyčių, pripirkome 
kapinių, o ką turime iš to? Ir 
N«w Britain bažnyčią sta
tant, draugystė paskolino 
$650.00, tai vos nevos į de- 
sėtką metų atgavo, ir tai pa- 
sidėkavojant trustams, ku
rie, turėdami ant saro rankų 
tuoin laik pinigus, prieš ku
nigo norą, atidavė draugy
stei (kame kunigo rašte yra 
melagingasapšmeižimas? Pro
teste tas ne išrodyta. Rd.).

Vardan Šv. Juozapo Dr-tės 
' Jonas J. Gerdauskas.

Dėk savo taupinį į seną ir 
galingą banką.

Chicago yra laimingu, tu
rėdamas bankus, kurie yra 
žinomi sviete kaipo tvirčiausi 
Suvienytose Valstijose.

Vaisbininkų Skolinimo ir 
Vienybės Benbrija buvo 
įsteigta 1857 m. ir yra „se
niausiu banku Chicagoje”, 
atlaikęs laimingai kiekvieną 
nelaimę, žinomą istorijai ban- 
kii šitoje šalyje bėgyje pas
kutinių 50 metų.

Jis atlaikė-paniką 1859 m.
Didžią civilišką karę 1861 

-65 m.
Cbicagos gaisrą 1871 m.
Paniką 1873 m.
Paniką 1893 m.
Vaisbininkų Skolinimo ir 

Vienybės Bendrija ištaisė 
tvirtą bankinimo užsiėmimą 
dėka užsitikėjimui savo sudė- 
jikų ir savo būdams konser- 
vatyviško ir užtikimo banki
nimo. Ji turi išmokėto KapiJ 
talo ir Prieauges $6.500.000. 
Padėliai jo viršija $50.000- 
000. x

Vaisbininkų Skolinimo ir 
Vienybės Bendrija atidarė 
taupinimo skyrių 1902^m., 
kuris tarpiai auga. Taupi
nimo padėjikai gauna 3% 
palukio. Padėliai $1.00 ar 
daugiau yra priimamu

Taupinimo įdėliai visų no
rinčių patarnavimo seno ir 
tvirto banko yra širdingai 
užprašomi.

Viršininkais yra: 
Orson Smith, Pirmininkas, 
J. G. Orchard, Išdininkas, 
F. N. Wilder, Pagelbininkas 

Išdininko,
F.G.Nelson,Pagelbininkas Iš

dininko,
P. C. Peterson,Užveizdas Už

sieninio skyriaus,
J. E. Blunt Jr.,Užveizdas Abli- 

ginio skyriaus,
Leon L. Loehr,Užveizdas Vie- 

nybinio skyriaus,
F. W. Thompson, Užveizdas 

Ukininkiškojo Skolinimo 
skyriaus.
Vaisbininkų Skolinimo ir 

Vienybės Namas, šiaur-vaka- 
rinis kampas Clark ir Adams 
gatvių, tiesiog priešais Nau
jąjį Suvienytų Valstijų kra- 
sanamį. Banko įėjimas 135 
Adams gatvės.

Chicagos bankai moka 
kas pusmetis palakius tau
pinimo padėjikams liepos 
mėnesyj, kuris ypatingai 
yra geru laiku pradėti nau 
jus taupinimus.

Užtikimos padėjimo skry
nios. Dėžės, $3.00 aukštyn.

Chicagos tautininkai gauna

$2.225.000.
Pusmetinis palukys moka

mas taupintojams ateinančia
me liepos mėnesyj pasieks ši
tą viršijančią visas lygšiol su
mas.

Tau pinto jai Chicagos ban
kuose turi su virš $150.000- 
000 savo vardui. Išgalinė 
skaitlinė parodyta paskuti
nės bankinės apyskaitos, nuo 
balandžio 7, buvo $149.714- 
977, kurie pusėtinai pasididi
no bėgyje paskutinių dviejų 
mėnesių.

Geriausiu davadu visuome
niško užsitikėjimo taupinimo 
bankams — yra augimas tau
pinimo sudėlių bėgyje pas
kutinių dešimties metų. 1896 
m. visa suma taupinimo su
dėlių siekė tik $24.000.000, o 
penkis metus vėliaus jie pa
sididino iki $49.000.000, pe
reidami $100.000.000 rėžį 1903 
m.

Kitu puikum pavyzdžiu 
visuomeniško užsitikėjimo 
musų taupinimo bankams 
buvo Marshall Fieldo pasi
rinkimas Vaisbininkų Skoli
nimo ir Vienybės Bendrijos 
pirmuoju vedėju -savo turtų, 
išnešančių apie $120.000.000. 
Dėlei savo užsiėmimo prieti
kių Marshall Field turėjo iš
imtinę pažintį reikalų Chica
gos bankų ir tas, kad jis pa
sirinko pavesti globai savo 
didelius turtus Vaisbininkų 
Skolinimo ir Vienybės Ben
drijai, seniausiam bankui 
Chicagoje, yra puikum pripa
žinimu tam bankui.

Gera metodą.
Visuose musų darbuose tu 

rime turėti metodą, tai yra, 
tara tikrą tvarką valdančią 
juos. Jei mums atsieitų už
miršti šitą taiklę ir daryti ką 
priešingai tam, tai mums 
parsieis jieškoti greitos pa
gelbės. Gyvendami snlyg 
prisakymų gamtos męs džiau
gsimės iš gyvenimo ir busi
me tvirti ir laimingi; gyve
nant kitaip abelnas nesma
gumas ir menkas valgomas 
bus išeiga. Tąsyk Trinerio 
Amerikoniškasis Eliksyras 
Karčiojo Vyno yra vieninte
liu vaistu, kuris atitaiso visą 
organizmą reguliariškam vei
klumam Jis veikia pirma 
ant virinimo organų, o pas
kui ant viso kūno. Kaip 
veik tau nesinori valgyti, tai 
tu negali laukti būti tvirtu. 
Šitas vaistas kožnu sykiu su
teiks tau gerą, sveiką valgo
mą. Visose ligose rišančiose 
su netekimu valgumo, maža- 
kraujybe ir silpnumu Trine
rio Amerikoniškas Eliksyras 
Karčiojo Vyno yra vaistu, 
kuriuo visuomet gali užsiti- 
kėti. Jis taiso kožnus vidu
rius, sveikus ar ligotus. 
Gaunamas aptiekose arba pas 
pabrikantą Juozapą Trinerį, 
799 So. Ashland avė., Chica- 
go, m.

Biskelį atydos.
Gaunam daugybes laiškų 

nuo j ieškančių pagelbos, tū
li aprašo savo ligą kįek apie 
ją išmano, kad jau galimą 
permatyt suirusią sveikatą, ir 
ar galima išgydyt bei su ko
kiais vaistais (nes kožna liga, 
kad išgydyt, reikalauja skir
tų vaistų, kadangi negalimas 
daiktas, kaip bra voriukai 
patentuotų' vaistų mėgina 
įkalbėt, jog jie šimtą visokių 
ligų išgydo vis su tais pa
čiais karčiais vynais, balza
mais arba aliejais, iš dvėse
nos taukų padarytais. Jei
gu vienas žmogus gali būti 
įvairių Šimto išdarbysčių ge
ru amatininku (meisteriu) 
pradėjus nuo daktaro imant 
iki šiančiaus, tai pipiruoti 
vynai ir nuo šimto ligų pa
gelbėt, o kalvis lairodėlį pa 
daryt). Norėjom pasakyt, 
kad terp meldžiančių išgy

dyt yra tokie, kurie neapra
šo ligos, tik klausia, ar gali
ma jį išgydyt ir kiek kaš
tuos, Profesoriau šioks, profe
soriau toks, bet ne apie ligą.

Užtai panašiai rašantiems 
ant kart pranešame, kad 
šaldros, šundaktariai, bravo- 
rininkai patentuotų vaistų, 
tai gali jums stebuklus pri
žadėt ir tuojaus atsiust vai
stų, kurie nė kenkia,nė gelb
sti kaip vanduo ir vis tie 
pats, kaip senam teip jau
nam, dideliam ir mažam vis 
lygus, bet norintis kad išti- 
kro būt išgydytu, tai rašant 
į mus Institutą žemiaus pa
sirašiusį, kad žinotų ar gali
ma liga išgydyti ir kiek iš
gydymas kaštuoja, — neat
būtinai, pagal nusimanymą, 
kad aprašytų, ligos savo pa
jautimus, — kaip seniai ser
ga, ką labiausia skauda, ar
ba priežastį ligos, ar jau bu
vo gydytas, o jei žino pami
nėt ir ligos vardą, teippat 
amžį, o lygiai ar vyras ar mo
teris, senas ar jaunas, kiek 
turi metų ar apsivedęs, rašyk 
viską rimtai ir teisingai — 
tai po ištyrimui per profeso
rių Instituto ir reikalingus 
pagal ligą specijalistus dak
tarus, kad bus pasakyta, jog 
liga yra išgydoma, kaip liko
si pripažinta, tai gali būt 
linksmas, jog apturės gerą 
pirmutinę sveikatą, teip 
kaip tūkstančiai dėkingų ir 
išgydytų.

Su guodone
Dr. E. C. Collins Med. Inst.

„ 140 W. 34th st,
New York City.

Draugysčių Reikalai.
Broliai San Franclskiecelai.

Viii, kurie e«*t« nukenteje nuo ug
nies San Franciske ir reikalaujate pa- 
szelpos, susirinkite 22 d. asio menesio 
ęo nr. 1609 Todd st., Su. Berkeley/ Ool. 
Turi m ^surinktu suku *74.00, kuriuos 
pasidalinsime po kiek katram Užpuls 
Britą garsiname per latkrazstl, kadangi 
nežinome visu adresu; todėl, atminkite 
ta diena susirinkti, nes neatele ant to 
laiko galės patys ant savęs rugoti.

Jos. Žilvitis, 
1609 Todd su, S. Berkelej, Cal.

Didelis Piknykas.
Chicago. Dr-te Apvaizdos Dievo pa

rengė dideli piknyka 22 d. liepos, Berg
mano darže, Riverside, 1)1. Bus tai gra
žiausias pasilinksminimas, kokio dar 
lygsziol Chicagoje ant piknyku nebuvo. 
Bus lekktynes vyru, merginu ir moterų 
su iszlaimojimais szale kliokiu žaismių; 
gera muzika ir gėrimai; prasidės 9 vai. 
ryto. Visus lietuvius ir lietuvaites szir- 
dingai k vieczla alsi lankyli. ,

Komitetas.

LIETUVA
Pajieszfcotimal.

Pajieezkau savo’lovo^ Jurgio Jusske- 
lio, 18 metu kaip yAmęflkoje, gyveno 
pirma PIttsburge, fa., r paeina in Vil
niaus gub., Traku'1 t>*v.; ‘Aleksandravo 
vol., Aluvoe AaimdJihirittįprio jo labai 
svarbu reikale. Jis. patQar kas kitas 
teiksis duoti žinia adresu:

’ Alena JuszkoMtfte,
39 Hendonon st., it) Uoion City, Conn.

Reikalauja mokyki 1 snigo. Turi mo
kėti raižyti Ir kalbėti angliszkai. Gera 
mokestis. Stovi vieta. Alsiizaukti ry
tais — 825 W. 63rdht. ažtSHalstod st

Pajieezkau savo broliu Jurgio ir Jo
no Zemliausku, Kauno gub., Raseinių 
pav., Jurbarko vol., Skirsnemunės per., 
Skirsnemuniszklu kaliko; pirma gyveno 
Waterbury, Conn. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinia adresu:

Ant Zemlianokas,
1814 Clifton st, 8. B. Pittsburg, Pa.

Pajieezkau Jurgio Jooiono, Suvalkų 
gub., Btarapoles pav., Preldos gm.. 
Stanaicziu kaimo; turiu prie jo reikale, 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia ad 
resu;

* Alek. Balsevicz,
238 Troy st., Dayton, O.

Pajieezkau Kazimiero Klimaucko. 
Kauno gub., isz Vabalninku miestelio, 
gyvenęs Rygoje, H menesiai kaip isz 
Lietuvos. 29 metu amžiaus, be uau, 
tamsaus gymio, mažai kalba, kalbėda
mas su ranka skėtrioję; 24 d. birželio 
szbego jis su toms tik drapanoms, ku. 
romi spslvilkes, turi balta skrybėlė ir 
Chicagoj būdams mano pravarde pasida
vęs. Kas man apie ji pranesz gaus gera 
pinigiszka dovana.

Jonas Motiejūnas,
Box 188, Steger, III.

Pajieszksu savo szvogerio Antano Ur 
bano, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Kutromu sod., VaduokUu pirap., 6 me
tai kaip Amerikoje, gyveno daugiausiai 
Philad’a; turiu prie jo svarbu reikale. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
adresu:

8. Stelbs,
8 Green st, Baltimore, Md.

Pajeszkau darbo prie kriauczlu vyrlsz- 
ku drabužiu, moku ta darbe gerai; estu 
buvęs 3 metus kirplku ir ezion metai 
kaipdirbu prie kriaueain; esi u lietuvys ir 
tuszoeku vokiszkal, italijoniszkai, iszpa- 
niszksi, lenkiukai Ir (naskoPszkal. Rei
kalaujanti malones aiiiszauati adresu:

Jos. Janu’ionlž
237 Perk st., ( . Lewiston, Ne.
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Pajieezkau savo sus<edo Jurgio Zeron- 
kos, Kauno gub., Szilollo para p., Debliu 
sod.: metai atgal gyveno Nanticoke,Pa.; 
turiu prie jo svarbu reikale. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinia adresu:

‘ Pet. A makalais,
Box 388, * y ;Westville, III.

Pajieszksu jauno vaikine, lietuvio m 
offisa. katras yra jau dirbos prie emi
grantu. Tegul ataiazaukia per laiazka, 
lletuvmkoj ir leakiazkbj lalbose «dre- 
au:

Henry J. Schnltser, 
141 WashlDgton st., New York City.

(iš—vn>
Pajieezkau sau tinkamo partnerio su 

*200 prie ofiso; turi būti jaunis vaikinas 
mokantis kalbėti ir raasyti lenkiukai, 
anglisskai, vokiixkai.’ Biznis Employ- 
mrnt offiee. Atsiszaukti adresu:

John Massanauckas,
3219 S. Halited it., Chicago, III.

Pajieezkau savo sesers sūnaus Stepono 
Soinaucko, Kauno gub., Panevėžio pav., 
girdėjau buk esąs *dsbar Chicagoje. 
Jis pats ar kas kita* teiksis duoti žinia 
adresu:

** Silv. Lukoeseviosia,
150 Townond st., arti E. Chicago avė.

Chicago, III.

$0OO Dovanu u* atradimą rožes 
pražydusios ženacaiugo žlegu.
Chicago. Shultzo darže, Riverside, 

L1L Dr-te izv. Petro ir Povilo 8 d. lie
pos turės savo piknyka su kuogortausia 
muzika ir yvairiausiais pasilinksmini, 
mais, tarp kuriu bus suradimas rožes 
pražydusios žemczlugo žiedu. Daržas 
yra apszvioaUs elektra, intaisyta daugy
be supyniu ir kitokiu žaismių. Pikny- 
kas prasidės 9 vai. ryto; inejimas porai 
25c. Nuvažiuot reikia Metropolitan 
elevatorių iki 48 avė. arba 12 ui. karais 
iki 52 avė., knr gausite La Grange ka
rus, kurie nuvetz iki Bergmano daržui, 
kur iszllpus reikia eiti puse blioko in 
sziaure. Vitus szirdingai kvieczia atsi
lankyti.

Komitetas.

Pirmas Didelis Metinis Pilinin
kas.

Chicago. Draugyste Baldžisusios Szirj 
dios Vieszp. Jez. parengė piknyka ssio 
menes o,-nodelioj, 15 d. Rolssigo darže, 
Riverside, Dl. Prasidės 8 30 vai. ryto. 
Iužauga vyrui su moteris 25c. Yra už- 
prassomi visi lietuviai Ir lietuvaites ant 
musu piknyko, kur grajie puiki muzika 
iss visos Chicagos iszrinkts. Meldžiame 
nepamirszti atsilankyti kuoakaitlingiau- 
slai. o busite užganėdinti, nes ten psma- 
tysit visus savo pažystam ua.

Komitetas.
Važiuodami imkit Halsted kanu iki 

12 ui., 12 ulyczios karais iki 52 ui. 52 
ui. karai davesz iki daržui.

ADRESAI 
CENTRALIŠKD V1RŠ1NINEŪ 
SDSIVIENYJIMO LIET. AMERIKOJE:
Prezidentas = P. W. Biersteie,

Sbensndeah, Penn’a.

Vlce-Prezld. — J. Taraila,
22 Star It, Ansoois, Cena.

Sekretorius «= M. J. Demijoeaitis,
3120 So. HstsM St, Chicago, III. 

Kasierius = J. Skrltulskss,
26 Broad St, New Britain, Conn.

KASOS GLOBĖJAI: 

A. Ramanauskas, 10 Honderson St, 
Somerville Sis. Boston, Hess.

Ant Povilaiks, 824 Bank St, 
Materbury, Conn.

Knygius = Psltsnavičia,
52 B. Street, So. Boston, Mass.

Praneszimas.
Sziuomi pranešiu savo draugams, pa

žystamiems ir visuomenei, kad perai kė
liau po nr. 3120 So. Ilalsted St. ir 
atidariau krautuve musikalieaku ir ki
tokiu daiktu, kurioje guodotina visuo
mene krelpiancziasi prie manei pasirū
pinsiu kuogeriausiai užganėdinti. Su 
guodone

M. J. Damijonaitis, 
3120 S. Halsted st., Chicago, III.

Kam tu eini ir dirbi teip sunkia! už 
*1.25 diena ir lieki rainu, kuomet gali 
eiti in Noseokoffso skutimo mokykla ir 
issmokti barsdaskuesio amata su ketu
rioms ar szestioms savaitėms; ji* išmo
kino daugeli lietuviu saito amato. At
sisaukt! po nr. 1405 Penn av„ Pittsburg 
Pa.

Reikalaujame darbininku in vakari
nes valstijas prie visokiu darbu; giriose 
darbininkams moka *28 ant menesio su 
guoliu ir valgiu. In Washingtono val
stija yra gera proga nuvažiuoti,, nes tik 
*12 iss Chicagos; ton yra užtektinai viso
kiu darbu, mokostiri2.7d’ant dienos.

Lietuvlsskas agentas, arti lietuviszkoo 
bažnyczioe szv. Jurgio.

J. Matzanauckas,
3349 So. S. Halsted^ < Chicago, Dl. 

arti 33czios uL į

Reikalauja 10000 darbljAnku in girias, 
tentu plovyklas, atmenu skaldyklas, 
prie geležinkelio darbu, vyru ir moterų 
in restauracijas ir vfessnamius mieste ir 
kitur, kelione bus prigelbttma. 500 vyru 
in Washingtono Ir (Jregono valstijas prie 
geležinkelio darbu, algos”nuo *2 25 iki 
*3.00 ant dienos; galima gauti ton visokį 
darbe; kslione nuo Chicagos *12.00. Ra- 
s*yk savo kalboj indedamas už 2c. stom- 
pa atsakymui adresu:

General Information Bureau, 
J. Luoas, Mgr.,

666 Milwaukee avė.. Chicago,III.'

Reikalaujame 300 drūta vyru,
Isztutztlnimul dideliu stiklu, kokius

Pigiai aat. pardavimo saliuose geroje 
lietuviu apgyventojo vietoje miestelyje 
Bollewood, III.; labais Uk *500. Aire 
tas: Tam. Pedlaaki, 25 Bellewood ava, 
Bellevood, Dl.

Ant pardavimo.
Graži šlubele su 6 kambariais trauksz- 

tu poaamiu. parsiduoda už *1800.00, la
bai pigiai, 3455 Aubum avė. Pasiklau
skite „Lietuvos** redakcijoj.

Ant randos saliunas su sale ir gyveni
mu, 82 ir Wa|l gat. Gorą'viota lietuviui 
ar lenkui. ,

The Standard Browing Co., .
W. 13th A Chmbell ėv., Chicago, UI.

Ant pardavimo sankrova apciautuvu, 
vyrams, moterims ir vaikams esevery- 
ku su visoms sziauoziszkoms intaisoms. 
Biznis gerai iszkirbtas, vieta tiražini ap
gyventa lietuviu; priežastis pardavimo 
iszvažiavimas savininko Lietuvon dol 
pataisymo sveikatos. Atsiszaukti in 
„Lietuves" redakcija arba szituo adre
su: j

Juozapas Jablonskis,
4552 8. Paulina st, Chicago, 111-
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LIETUVOS ŪKININKAS 
Laikraštis skiriamas LietovM darbo 

žmonėms, eina ii Vflnians kas savaite.
Didumu: *% x 11 ooll^ 1* padą. Amerikojunt 

matą g£.SO. Kam rupi Lietuva ir žinoti kas 
dabar tanais dedasi, tai užiiraijrlsite LIETUVOS 
ŪKININKU jame telpa teisingos žinios ii visos 
Lietuvos ir kitą kraitą svieto. Kas norėtą užraiy- 
ti dėl savo d r au<ų Tėvynėj gyvenančių, metų pre
kė Ameriko vienas num. dėl pametimo 7et
Agentas: M. J. Darai Jonaiti*, # 
8108 8. Halated at. OUcstao, IH.

Knyga Kataliogas,.
—

88 Gyvenimo Vaizde Halsus Įdedant i UaMnonln 
sekančiu gražiu pasakaičių: Atsisveikinimas;
— Vagis;—Kas kaltas; — Gatves vaikai; — 
Paparčio žiadas;— Milko sargas; — Signalas;
— Keleivis. Chicago, I1L ĮSOS, pusL flS.-TSo

Kūnas Antano Giaczio, nusiauto Jono 
Bendžaicvio, zakristijono Apvaizdos 
Dievo bažnyczloe, 8 d. birželio, tapo isz- 
kilmingai palaidotas 11 d. birželio, per 
kųn. Ambrazaiti, kleboną Auszros Var
tų parapijos, ant szv, Kazimiero kapu. 
Laidotuvėm užsiėmė Juozapas Andriusz- 
ka ir Domininkas Oziaras. Kasztus 
laidotuvėmssukolektavo nuo lietuviu. 
Velionis G.'aczas paėjo isz Kaimo Gyvu
liu, Vieksznorparap.- Kauno gub. Bu
vo biednas ir religiszkas vaikinas. Jis 
i»2*5.kiro atlikęs iszpažinti Apvaizdos 
D.evo bažnyczioje, ant rytojaus anksti 
pi ie tos paezios bažnyczioe klūpojo lauk- 
d imas kada bažnyczia atidarys, kad 
prieiti prie kominijoe. Zakristijonas 
radęs ten Ji beklūpanti m išlijo, kad tai 
kunigo prieitas ir nori ka nors blogo 
bažnycziai padaryti, užtai ji nuszove. 
Policija iszkretusi nuszautojo kiszenius 
ado tik *5 35 pinigu, szmoteli duonos ir 

dvi šilki. *' v
Mes žemiau pasirasze Isztariame nuo 

vardo veliono szirdinga acztu visiems, 
kurie kuom nors prisidėjo prie vargszo 
laidotuvių..

Juozapas Andriuszka, 
Domininkas Cziara,

640 S. Canal st, Chicago, III

*
“Lietuvos” Agentai.

NEW YORK. N. Y.
A. Lesnlesrskia, 144 E. Houston 8t.

So. BOSTON, MASS.
Nlkod. Gendrolis. 287 3-rd Street

NEWARK, "N. J.
V. Ambrazeviczia, 178 Ferry st.

A. Stanaity „66 West St.

BROOKLYN, N. Y.
8t<n. Rinkesviciius, 73 Grand st.

8HENANDOAH, PA.
Andrius Maczis. 131 S. Malusi.

,waterbury4oonn.
Vincas Žubriokaa
Jonas Žemantauokaa, 39 W. Porter St.

NEW BRITAIN, OONN.
M. J. Cheponis, 72 Jubilee St.,

BALTIMORE. MD.
L. Gavrlts, 3018 N. VVashlngton st
Jonas'Želvis, 711 W. Lombard sL

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2nd St.

PITTSBURG, PA.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Square S.S.
L M. M atkėlimas, 2137 5-th Avė.

ELIZABETH, N. J.
Dom. Boczkus, 211 First st.

VFESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

KENSINGTON, ILL.
Mikolai Valeckas, 2464 Kensington avė.

BROCKTON, MASS.
Petras Marcinonis, 63 Blendale, St.

M1NERSVILLE, PA.
J uozas Ramanauskai,

kpringfleld; ill.
J. Klembauskas, 2028 Peoria Road .

WILKESBARRE PA.
A. P. Aleck, 71 N. Hancock sL

WORCESTER, MASS.
Ant. Bernotas, 12 Harlem M.

GILBERTON, PA.
J. Ambrazeviczius, Box 4

. Mc KEES ROOKS, PA.
Fort. J. Bagocziua, 149 Ohio SL

NEW HAVEN, CONN,
K. Blažaitis, 524 East Sl

MOUNT CARMEL, PA. 
Jonas Banis Box 541

Keliaujanti Agentai.
Jur. Kazakevicsia
Josepb Petrikis,
8. J. Kasputis -
Follk. J. Gal mina*
Stanislovas Valaskas

Kur gali gauti „Lietuvą” 
„Lietuvos" redakcija turi savo agentus 
Brooklyne, PhHadaiphijoj, Baltimorej, 
Boston* ir Brocktone.

Batai agentu adresai.
Brooklyn, N. Y.

E. Froomes, 73 Grand sL 
ą. DiržulaitiA 155 Metropolitan ava

Philadelphia, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 So. *-nd St., 

Jos 5L Smolenski, 783 So. 2nd st 
Baltimore, Md.

Wm. J. Morren,

5»fl Žemės Istonja. ParaėS S. M Įdėklo T.M.D., 
Chicago. UI . 1*4 pusi. 6& Su paveikslėliais. 
Pagal mokdiėka ištyrimą aprašyta kaip ir per 

•* kiek amžių tvėrėsi žemė, kokia ant jos pir
miausiai radosi gyvybė, kaip ji vystėsi ii že
mesniu yeislto to augėtesnee, ir tt...lOo _

007 Ar vyskupas Valančius [Valančauskns] Be
buvo v iliugu lietuvystės! ParaM kn. Demb- 
skis. HDeido Susivienijimas Lietuviu Laisva-

■ maniu Amer., Chicago. Iii, 1901, pust S7.13o

Ąfoago. Iii. 1908. pusi. 667. Yra tol rvarbiao-

ėiu, visu žemes kraštu ir net mažiausiu sale. . 
lin žmonis ir ju paveikslus. Aprašo ju kilme* 
parva, tikėjimą, papročius, užsiėmimą ir abel- 
nal viską. Iš patilpusiu paveikslu matysite 
žmonių gražiu, prastu ir biauriu, tulu visas 
kūnas plaukais apželes, veidas i beždžionei . 
panašu*. Raštas šventas sako: „Sutvėrė Die
vas žmogų ant abrozo ir paveikslo savo," bet 

• pažvelgus į tulu žroonla veislių veidus, mato
me dideli nevienodumą, tada nežine kurie i*

43 Pasakos ii gyvenimo lietuviiku Valių bei 
Velnią, surlnktoe D-ro J. Basanavičiaus, <70 

■: taytolą
(dangų), čytčiu, pekla, apte giltine, mare, 
ketera, apie dvaaes (dūdas), velnius, *u vai- 
dlnimasl ir tL Pasakos užraiytca 4 klojo 
kalboje kokioje buvo pasakotoe Kaune gub, 
pagaTkauniečiu kalba. Suvalkų gub. vaga! 
suvalkiečiu kaibe.Prusu Lietuvoje pagal Pro- 
su lietuviu kalba, Dzūkijoj pagal dzuku kalba 
ir tt. Kas mėgsta gražias pasakas, tegul nu
siperka *ta knyga. Preke neapdar__li fto
Apdarytos...........................  1^.00

44 Ii mano atsiminimą (sn autoriaus paveik
siu). ParaM Dras Vincas Pietaris, spaudo* 
parengė Dras J. Basanavičius, Chicago. III., 
1906 m., pus). 301. Gražios apysakėlės it gy

venimo sodiečių...................................75e.
07 Lietnvlikos Pasakos Y vairios. Dalie L Su

rinko Dr. J. Basanavtčins, Chicago, 111., 1903 
m. pusi. >80. Čia telpa 141 labai grašiu, ju> 
kingta ir žingeidžių pasakų. Kas šita knyga 
turės, tam geru ir gražiu pasakų niekados ne

truks. Preke neapdarytos...............11.85
Apdaryta...................................................UBO

08 Lletuvilkos Pasakos Yvalrloe. Dalis n. Su
rinko Dr. J. Basanavičius. Chicago, J Ii. 1903 
pusi. 330. Telpa čia 806 gražiu, žingeidžių ir 
juokingu paseku, bovyjaučiu kiekviena skel

toje ir klausytoja............................. *I.ef»
Apdaryto............................................ J1.5O

60 Lietuviuos Pasako* Y vairios. Dalis m. S» 
rinko D-ras Basanavičius. Chicago. III.. 1904. 
pusi.333. Telpa čia 20S gražiu ir labai juokingu 

pasakų .... ....................................
Drūtuose apdaruose................................. 11.30

70 Lietuviškos Pasakos Yvairios. Dalis IV. Su- 
rinko D-ras J. Basanavičius. Chicago, Iii. 1905. 
pusi. 299. Telpa čia 234 labai gražios ir uži
mančios pasakos, bosijančios Kiekviena skai
tytoja ir klausytoja .........................*1.123
Drūtuose spdaruoso .............................*1.5V

07 Pamokslai Išminties ir Teisybės išgitidinėtl 
ftalvočiu visu amžių. Chicago, III., 1890. pus- 
apiu 18? Szitoje knvgelėj telpa 128 gra

žios, juokingo* ir išmintingo* pasakaitės Kas 
nori turėti gražiu, juokingu ir pamokinančiu 
skaitymu, tegul nusiperka šia knygele, o turės 
ka papasakoti ir ant kiekvieno klausimo mo 
kės duoti išmintinga atsakyma.........5Oc

1OO Pasaka apie Kantria Alena, kuri per 22 
metu vaikščiodama po svieto daugybe bėdų ir 
vargu iškentėjo. Chicago, TU. 1902.pusl.68.2Oc

114 Ponas ir Bernas. Chicago, Dl. 1904 pusi. 64. 
Apysakaite L. Tolstojaus U gyvenimo masko
lišku kaimiečiu; žingeidi norinčiam susipa
žinti sn buriu ir saulygoms gyvenimo masko
lišku kaimiečiu; ji verčia skaitvtoja jausti 
drauge su prislėgtais var^u žmonėmis.... 13c 

124 Robinsonas Kražius. Graži ir morališka pa
saka, Antra pertaislto laida. Chicago, II). 
19U3 pusi. S..........i...............................eso

185 Žmogus Neplluškis. Vertė iš SvedBko Nėris 
Chicago. 111., 1890. pusi. 23. Graži apysakėlė: 
kaip turtingo pirkėjo sudus apsivedė* su var
ginga mergina ir laimingiau gyveno už kitus, 
su turtingoms apsivedusius................. lOe

OI O Dede stvailava. Komedija viename akte. 
Pagal lenkiška sutaisė K.B-a ir M. P U. Chi
cago, IU. 1902. pusi. 62. Šita komedija buvo 
kelis kurtu* lošto lietuviško* draugystes Pe
terburge, Maskolijoje. Ji yra maskoliškos 
valdžios eenzuruota ir todėl ja galima ir į 
Lietuva parsiųsti, Maskoltjos valdžia jos par
siuntimo nedraudžia............................. 2Oe

filS Gerinus vėliaus negu niekad. Komedija vie
name akto. Pagal lenkiška sutaisė K. U;a ir 
M. P-U. Chicago, IlL įsu;!, pusi. 48. Bita 
kuygute teipskaip ir No. 210 yra Maskolijęs 
cenzūros daleis ta ir gali būti Lietuvon siun
čiama....................................................... 15c

202 Mlnaaueis Lietuvos karalius. Chicago. III. 
190(1. pusi. 86. Istoriškas paveikslas penkiuose 
aktuose. Lenkiškai parašė Julius Slovacki, 
lietuviškai verto Vincas Kapsas jDras Kudir
ka). Knygelė pasUirta ypatingai mylėtojams 
teatro.,,..............................................„.25c

831 Žile golvon — velniu vuodegnn. Komedija 
viename akto. Pagal lenkiška sutaisė M. P-is, 
Chicago, III. 1902. pusi. 81. Bita knygute teip 
kaip ir No. 210 yra Maskolijos cenzūros dalei- 
•a ir todėl gali būti Lietuvon siunčiama. lOo

471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant kuriu žmo
nės nuolatai žiuri, bet ju gerai nesupranta, 
Chicago. Dl., 1894. pusi. 76. Sn paveikslais. 
Parodo iš ko darosi žaibai, griausmai, lietus 
ir sniegu; ku yra debesiai, ant ko jie laikosi, 
irtt........................................................... 3Oe

473 Mokslu apie žeme ir kitu* svietu*, ju bū
vi ir pabaiga. Chicago. I1L 1896. pusi. 255. Su 
paveikslėliais. Aprašo ku yra žemė, iš ko ji 
susideda, ant ko laikosi ir kaipsukui. ku yra 
saulė, žvaigždė*, mėnuli* ir kaip jo* toli vie
na' nuo kito*; ku yra planetos, kometos ir ki
to* setai matomo* žvaigždės.Yra tai vienatinė 
knyga, iš kurios žmogus gali tikrai apsišviesti 
Prekė.............    75c
Drūtuose, gražiuose apdaruose ..........*1.00

475 Aritmetika. Knyga išsimoki n imul roku n- 
dą. Prekė.............................................25c

480 Biologija arba Mokslu apie gyvu* daik
tu*. Pagal prvf. Nusbauma sutaisė Szemaa, 
Chicago. III., 1901, pusi. 147. Su paveikslėliais. 
Tai yra mokslas, kokiu bud u radosi sutvėri
mai ant musu žemės, kaip jie vystėsi pradėjus 
nuo mažu vabalėliu kol daėjo iki paukščiu, 
tvėrių ir kitu sutvėrimu.....................4Oc

ju yra panašus paveikslui Dievo. Kas nori 
pilnai pažinti žmonių istorija tegul perskaito 
lia knyga. Preke neapdarytos........ 13.00
Apdaryto gražinote ir drūtuose audimo apda- 
reoee.....................................  *0.50

041 Geografija arba Žemės aprašymas. Pace, 
Geikie. Nalkovski ir kitus sutaisė Szernas.Chi-.- 
cago. IK. IflM. pusi. 4fl0. Su paveikslėliais. Ai
škiai ir suprantamai aprašo visa musu žeme, 
tos pavidale, diduma ir platuma, jo* kalnus, 
jn vardus, aegėti. vulkanus metančius iš savęs 
ugul; iš kokia sluogsniu susideda žemė, kur ir 
kiek joje anglių, geležies, aukso, druskos ir 
kitu mineralu; kiek mariu, ežeru, upiu; ju 
vardai, plotis, gylis; koki kuriuose vandenys; 
sprus. prėski, saldus ar kart us, koki juose gy
vūnai gyvena, tr tt. Kiek kurioje žemėje yra 
gyventoju; koki ju tikėjimai, kalbos, papro
čiai. užsiėmimai, pramonės ir tieso*;kokimie
stai. su kiek gyventoju, pibriku, pramonių; 
kur koki orai: šalčiai, karščiai, lietus ar gie
dro*: kur koks ilgis dienos ir nakties: kur vi
sada vra lygi diena ir naktis, kur saulė per ke
letą dienu nenusileidžia arba neužteka, ir 
lt. Preke.......................... .............. 12 00

> .'daryta..................................................*xž-3O

C37 Istorija Suvienytu Valstija Sziaurinės A- 
merikos. Chicago. IIL, 1S86 m. pusi. 364. Ap
rašo kaip Kolumbas atrado Atnerika.koki čia 

. tada žmonės gyveno, koki žmonės pirmiau
siai iš Europos pradėjo Amerikon plaukti, ko
kio* karės buvo, už ka kariavo ir kokiuoee me- 
tuose; kiek prezidentu buvo, koki ir kiek ku
ris gero šiai žemei yra padaręs. Teipgi telpa 
Suvienytu Valstiju'konatltucij*. kuri yra rei
kalingiausia Amerikoje gyvenančiam dėl su
pratimo kokias jis čia turi tiesas, kas jam yra 

valia daryti, kas ne.........................11.00
Apdaryto................. ...............................  (1 1Ž3

033 Istorija abeina. Dalis I. Parašė Dras A.
Bacevičia. Chicago, III., 1904. pusi. 4S». Su pa
veikslais. Aprašo viską, kas ant svieto dėjosi 
nuo laiku 2890 prieš Krištaus giminia iki 
146 po Kristaus gimimui............... ..  r 1.00
Apdaryta...................................................*1.25

058 Istorija Chicagos Lietuvio, ju parapijų ir 
kn. Krnuciuno prova su laikraščiu "Lietuva” . 
buvusi balandžio mėnesyje. 1899. Chicago, III., 
pusi. 5S.». Yra čia surinktos viso* tikriausio* 
žinios sple Chicagos lietuviu* ir visa kn. 
Kraučiuno prova, kuri tesėsi per 5dienas kri- 
minaiiškamesode, žodis in žodi; teipgi foto
grafijos abieju pusiu advokatu, kn.Kraučiuno, 
“Lietuvos” melstojo, redaktoriau* ir paveik
slai Chicagos šv. Jurgio liet, bažnyčios*1.00 , 
Apdaryta............................................. *1.50

007 Kražių Skerdynė ir jo* pasekmė*. PapleM 
kn. J. Ž., Chicago. III.. 1997, pusi. *7. Aprašo 
ana baisu atsitikima, kada 1893 m. maskoliai 
užpuolė ant bažnyčios Kražių miestelyj*, mu- 
U, šaudė-ir niovė nekaltu* žmones, išgriovė 
altoriui ir uzpečėtijo bažnyčia......... _15c

075 Lenkai ir Lietuviai nuo 1238 iki 1430 m. 
Parašė pagal lenkišku* istoriku* Žemkalnis. 
Chicago. III.. 1899. pu*L64. Yra tai aprašymas 
Lietus o* su Lenkija susivienijimo ir jo pasek
mė*. Kaip lenkai t asielgė su Lietuvos kuni
gaikščiais; Keistučiu. Vytautu iš kitai*, ka 
perskaito suprasite, ar mum* prietelyste len
ku naudinga, ar blėdinga.................... 15o

078 Lietuviu pratšviai Mažoje Azijoje nuo se
novė* iki jie pateko po valdžia persu. Parašė 
Lietuvos Mylėtojas, Chicago DL. 1899. pusi. 
283 ir 4 didelė* mapos, parodančios vietas, kur 
senovėje lietuviu prateviai gyveno 800 metu

4

600 Kaip žmogus gyveno, ant žemes? Parašęs.
I M. Išleido T. M. D. pusi. 47. Chicago, III. 

Knygute aprašo visa žmogaus gyvenimą aut 
žeme* nuo put jo rtslradlmo iki pasiekimo ci
vilizacijos. 25 paveikslėliai parodo senove* 
žmonių vartotus akmeniniu* inrankius, na
mus ir tt..........................  1O

720 Trumpa Geografija. Sutaisė Nėris, Chicago 
Iii.. 1898. pusi. 94. Su paveikslais ir manomis. 
Trumpai ir suprantamai aprašo visa* 6 dali* 
svieto ir visa sėmės istorija,' teip kaip didelė 
geografija. Ji geriausiai atsako reikalams 
pradiniu mokyklų......... ............  25c

722 Trumpa senobė* istorija. Pagal prof. R. 
Vipper. vertė iš rusiškas kalba* D. Su paveik
slai* senovišku liekanų ir 5 kolioruotoi* žem
upiai* Jmapomi*]. Chicago, III.. 1904, pusi. 
306. Yra tai tikriausia svieto istorija nuo se
niausiu laiku, daug metu prieš Kristaus gimi
mą. iki nupuolimai Rymo viešpatystė* 11.00 * 
Apdaryto.... .  ...............*1.25

851 Apie turtu iidirbim* Parašė Sėbram, ver
te S. M. . Chicago, III.. 1900, pus). 139. Veika- 

_ las gvildenantis politišksjaekonomija.kokiai* 
keliai* išsidirba tartai, kaip jie susikrauna ir 
kaip atsiliepia ant draugijos gyvenimo..35o

860 Baudžiava Lietuvoje. Parašė Žmogus. Iš
leido T. M. D.. Chicago. III., puti, 75. Yra tat 
baudžiavos istorija, kokiu budu ji Lietuvoje 
invvko, kaip kankino lietuvius, kaip ilgai tve
rė, kada ir kaip tapo panaikinto.......15o

801 Dr. J. Basanavičius. Lenkai Lietuvoje. Iš 
rusiško išguldė V. Gintautas. Chicago. III. 
1908, pusi. 41. Išrodymai kaip lenkiška kalba 
sunaikino ir sudemorallzavo Lietuva ir kaip 
ji kenkiu lietuvystei sulyg šiai dienaL_.,15c

870 Dvyniai Vagiu. Parašė kn. Dembskl*. Iš- 
, leido Sustv. Liet. Laisvamaniu Amer. Su pa
veikslu autoriau* ir paveikslėliu Ltakoono 

: grupos, Chicago, IU., 1902, pusi. 88. Knygelė 
patiekta reiktai pakėlimo moteriškė*. Ji nu- | 

' rodo priežastis, dėlei kuriu moteriškė tapo že
mesne už vyriški ir paduoda rodykle* ant jo* 
pakėlimo.................................................25«

800 Aukos Kares Dievuk Paraše Jonas Gražy* 
Chicago, Ilk, 1902, pusk 40. Si knygele ap
rašo Kokios kada kares buvo, kae buvo ju 
priežasčia. kiek los kaštavo, kiek biedes žmo
nėm* padare ir daro, ir kas į ja* žmonija stu

O1O Kaip M* kolija persekioja Lietuva. Pagal 
- L'oppresskn. rasto en Lithuanie, supieėė kn.

V. Dembskis, Chicago. Ilk. 1900, pusi. 15, lOo
007 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr. 071 Užmušima* caro Aleksandro IT. Paraše ja 

A. Bacevlčia, spauda „Lietuvos,” Chicago, na* Gražy*. Išleido 8u»iv. Liet. Laisv. Chi- 
111. 1903. pusi. 9U0. Knygele su daugeliu po- - ‘ --------- --------- *-*
veiksieliu: gyvuliu,vabalu, tuviu, žmonių, me
džiu ir akmenn. trumpai, aiškiai ir supranta
mai išaiškina gamtos istorija, ypač tuos da
lykus, ant kuriu žmones nuolatai žiuri, bet ju 
gerai nesupranta............. . ..........................5Oc

008 Gamtos pa jiegos tr ka ip iš Ju naudotis. Pa
gal Bitaera sutaisė Sserna*. Chicago, Ui. 1904 
pusi. 238. Svarbios moksliškos vertes knyga, 
su daugybe paveikslu yralriu — .{neriju ir 
kitokiu prietaisu Ui išnaudojimo gamtoms 
pajiegu..--......................................... 5Oc

S16 Iš knr atsirado musu naminiai gyvuliai ir. 
auginami augmeny*?Pagal Lunkevičiusutaisė , 
Szernas, Chicago, 111. 190L pusL 73. Su pavetk- 
* teitai*.................................................. eoc

cago, Iii., 1906. pusi. 38. Knygute aprašo ki
lime Ir lankstrmasi revoliucljlško judėjimo 
Rosi jo j. kova *u carizmn ir, kaipo pasekme 
to* kovos, užmušima minėtojo caro......... 15c
35 Hygiena. Daktariška knyga arba moks
las apie užlaikyme sveikatos, iš kurio* gali be 
pagelbos daktaro Išsigydyti nuo daugybė* li
gų? Chicago, IU-. 1897, pusi. 1M. Szita knyge
lė privalo rasti* kiekvienuose namuose, ne* 
ka* ja su atida perskelti*, pateiki* apsisaugo
ti nuo tuksiančiu ligų. užlaikytičfrlyDėje svei
kata, pailginu savo amži ir užauginti sveikais 
ir tvirtais savo vaikelius..........................35c

galima gauti pas Kazoke ir Trumpaiti. 
Jo saliunas yra pirmos kliasoe, degtine 
pulki, cigarai net isz Vilniaus. Kožnam 
duodame rodą, nes sznekame visokioms 
kalboms. Nepamirszklte adreso:

M. Kazokas & Trumpaitis,
443 CoUiDRvUte avė., E. St. Louis, III.

B. E. Cor. Sharp & Camden str. 
F. Bakutis, 521 Columbia avė, 

Brockton, Mass.
Jonas Pocius, 14 Intervallost.

Pas uituos agentas gausite „Lietuva”

525 Kaip gyvena augmenys? Chicago. III. 1901, 
pusi. 129. Sn paveikslai*. Aprašo yvairios mo
šų žemė* augalu*, ju sudėjime, atmaina* gy
vi ir plėtojimąsi nuo menkiausiu augalėliu iki 

didžiausiu ir tobuliausia.... . ..............35c
545 Nematomi priešai ir draugai žmonių, pa

gal Biltneri sutaisė Szernas, Cnicago, IIL, 1906, 
pusi. 111 Su paveikslais. Aprašymą* visokiu 
veislių bakterijų, mikrobu, bacilllu ir kitu 
smulkiausiu gyvūnėliu, gimdančiu svarbiau
sias ligas terp žmonių, kaip tai: mare, chole
ra, raupus dlfterija, sifili* yra geriau žinoma* 
neng prancuzllgė. ir tt.........................,3Oc

553 Paėjima* organiiko svieto. Pagal Blttneri 
sutaisė Szernas, (’hlcago, IU., 1906, pusi. 137. ■ 
Su paveikslai*. Yra tol istorija augmenų ir gy
vūnu nuo sena geaiauštu laiku pagal moks
lišku* ištyrinėjimus saaektu* požeminiuose 
sluogtniuose. Knyga didelės moksliškos ver
tes.............................................................35c

S0C Senu Gadynių Išnykę Sutvėrimai. Pagal 
Hutchinsona *utalsė Szernas.Chicago.Iil..1900, 
pusi. 370. Su paveikslais. Aprašo sentausiu.ga- 
ayniu yvalrius sutvėrimus gyvenusiu* ant že
mės dar prieš atsiradime žmogaus. Sziandien 
u sutvėrimu kanu* žmonės kasdami giliu* 

Šuliniu*, kanalus, ar imdami iš žemi* anglis 
randa žemėje. Tulu sutvėrimu atrado čielo* 
n• > jodintu* kanu*, kurie šiandien yra išsta
tyti vvairiuoee muzėjuose tr iš ju žmonės mo
kinasi pažinti, kaip sena vra musu žemė, kiek 
daug milijonu meta reikalavo pakol ant mire- 
slo žvėries kūno užaugo eilė žemė* keliolikos 
sieksniu storio ir pagal storuma tr senumą že
mės sluogsniu, kuriuose tu sutvėrimu kunus 
randa, mos k I inčiai apskaitė kaip tona yra mu- — ,--------------- —i---------------- - žmo-

Lh.oo 
,41 20A pdaryta

507 Spėka ir Bedega, principai prigimUaiosu- 
rėdymo visatos drauge su morališka mokslu 
ant ana paremtu. Viste) 
prof. Dras L. Buechner, 
laida su mažais pridėčki 
lietuviškai perguldė Dra_______,____ _
TU.. 1902, pusi. MO, su paveikslu ir biografia 
rašaliaus. Yra tai mokslas gvildenantis gam
tos dalykus, kuriuo* žmonės vadina Dievo su
rėdymu.................................. fL. *1.50
Gražino**, dratuooe apdaruose..........*2.00

astinai parašė 
XIX vokiška 
enesnin laidu

00O Svieto

šia knygute.

permaina* ir veikmes: kaip ji* persikeičia ir 
kyla ta virtu ir tenai tveria debesio*, debesiai 
padangėse atvės*, keičia*! in vandens lašelius 
ar stringu lustelius ir vėl krinta ant žemė*, iš 
kurios buvo pakilęs ir čia sniegu kartais už
dengia čielu* kaimu* ir laido ja savo pusnyse 
žmones ir gyvulius, paskui tingiams nuo .au
te*. keičia*! in vandeni ir užlieja laukus, išrė-

lOo

1515 Naajas Pilna* Orakulas arba knyga bur
tu. monu ir visokiu paslapčia, ir praktiška C. 
C. St. Oermain Delnaėinyste, su paveikslėliai* 
Surinko ir išguldė iš svetimu kalbu J. Laukis, 
Chicago, JIl. 1904. pust 414 Knygos formate* 
6x9 colius, »nt viršau* apdaru kolioroota* pa
veikslas burtininko ruimo. Yra tai didžiau
sia ir praktiškiausia knyga monu, bortu ir del- 

nažinystė* mokslo..........................*3.00
Apdaryto...........................................,...*14.50Apdaryta, 

Žodynas angUSkai-lieturillrot kalbos » 
[dalis IIL Sutaisė A. La Ils. Chicago. IIL, 

* 1606. pusi. 835. Čia rasi visu* angliškus žo
džiu* tšguidvtu* lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio kabėse yra pridėta tarme, 
kaip žodžio* angliškai tarti, teipgi kiekvie
nas žodts psutonkiiutaa kursyvom* literom* 
prie kokio skyriaus gramatikos jis priguli. 
Knygos formatas 6x9 colius Apdarai, nuga
ra ir kampai drūto*, gražio* morokko sktiros, 
šonai audimo, ant nugaros parašai auk
so 11 taroms, lapą kraštai marmuraoti 04,00 

1327 Žodynaa Itetovlškai-angliško* tr atudl- 
škai-lietuviškos kalbu [abi dalys — I ir 11. t. . 
y.. Nr. 1396 ir Nr. 1328] vienoje knygoje. Yrą 
tol reikalingiausia knyga norintiems gerai 
SAinti angliška kalba. Formatas ir apdarai 

kt kaip Nr. US8....7............. *6.00
1302 Gyvenimas Šv, Tėvo, Popiežiau* Bene

dikto tX. valdžiusio apaštališką sesta Ryme 
nuo 1083 iki 1044 metą. Ka* nori pažinti po
piežių šventtnybą, tegul perskaito šitą

1320 Žodyną* iietuvilkal-angliško* kalbos fda. 
Ils I). Sutaisė A. Lalts, Chicago. IIL, 1902. 

” Pusi. 381. Čita rasi visokio* lietuvišku* žo
džiu* išguldytu* angliškai. Kiekvlenartodis 
nožaakllnto* kursivoms literoms prie kokio 
skyriaus gramatikos jis priguli. Knygo* for
matas 6x9 eoliu*. Kieti mėlyno audimo ap- 
(taraL sidabrinės literos ant nugaros $2 ,OO

*408 Ltetaviška* Sartminlnkaa, surinkta* 11 
daugelio svettmtautišku sapnininku ir surėdy
to* pagal tikra persiškai egi puška sapnininke 
— su 310 paveikslu ir antešymu planetų bei 
paslapčia, kokia* senovės žmonės vartojo ln- 
spėjimui ateiti*. — Geriausiai išguldo riau
kiu. sapnus, Chicago, IIL IMS, pusi 906 5Oc

1300 Raakvedi* angliškas kalbos. Pagsl Ok 
lendorfa. Harrey, Max well tr kitu* surašė J. 
Laukis. -Chfcsgo. III., 806, pusi. *07. Yra tol 
praktiškiausia knyga iėsimokinimul angli
ško* kalbos psčiam per save be pagelboa tno- 
klntojo. Jo* žodžiai yra surašt ti trejopu bu-

gus, nors ir mažiausio mokslo, gali lengvai 
ftmoktt angliška kalbai.............„L..01.5O

Apdaryta....................   *1,75 -
1320 Žodynas. Ta* pat* kaip Kr. lM7. Uk pH- 

sutaisė F. J., lietuviškai veste J. Lenkt*. Chi- ,



Lietuvviszka Aparatu Dirlrtuwe

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

DIC

Lietuvos Kunigaikštis

Lietuvos Kunigaikštis

Kunigaikštis

Lietuvos Kunigaikštis

DR J. KULIS

::UNI-VER-SAL GYDUOLES:
Visi žmonės uisiiiki mums Ir mustj 

gyduolėms, kuriems duodame leisto 
giausiį rodę per Išliką dykai

Lietuviu Gydytofas Ir Chirurgas ::::
8265 80. Halsted Street, CHICAGO, ILL

728 W. 18tb Street
Priima ligonius koina diena 

nuo 8 iki 12 ryto.

Lotu agentai:
A. Olsxew8kis, 924 89rd lt.
Felix J.Wenglerskt, 3187 S. Morgan st.
J. M. Tauanevlcsia, 3244 S. Morgan M.

EIKITE PAS DR. B- M. ROSS
SU SAVO NESVEIKUMAIS

Aut 17 Akmena
žodelis

Goodoiimoms tautiszkoms ir bai-i 
artinoms 'draugystėms tezdirba:-] 
KaiHt><^*, AtnerikoalMkas, 
Kelia was, Szarpaa, Juos
tas. K u kardas, ZraklolliiK 
Kepures ir dėl Marszalka. 
parėdus. 1

TelerouM: Caaal 7082.
Teiefonuot gal M* a les kiekvienos 

apkteko* *

0FFI3AS—Kampas 81-mos Ir 
South Halsted Gatuiu ::::::

CHICAGO, ILL.
GYVENIMAS VIR8ZUI AFHEK08

ATTORNEY & COUNSELOR at LAW 
Chambsr of Cemmsrco Bidg., Room 709 
S. E. Cemar La Šalis and Washiagton Stroots 

CHICAGO, ILL. 
TILEPN9BE MAIN M42

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Chicagoj tai atsilankyk in 

GALERIJA MOKSLO 
344 South State St. Chicago, IU. 

IneiimM Dykai

Patemyk stebuklus Osteologijoa 
„ „ Fiziologijos
„ „ Neurologijos
,, „ Paihologijos

Mokykis pradžia žmoglszkos rasos nuo 
lopozio iki grabui.

Mllžiniszkumai ir keistumai gamtos.
Atdara kasdien nuo# ryto iki 1S ------------- ------ ...

Papraszyk jdaStaretojo prie dura iietavisskoe 
Knygos, visai dykai! Atelssaukitsstedien.

344 South State SU arti Harrlson 
CHICAGO, ILL. ■

Lietuvys advokatas, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provaa, civiliškas ir krimina- 
1 iškas, visuose teismuose (soduose). 
Gyv. 31128. HalsMSL.arti 31 mos gatvės 

TatoeMee Ysrdk 8046

Traukta dantis bb jokio 
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS, 

AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 

nori. Darba gvarantuoja. ::

■tai — Dr. E. €< _______
šaukus asabiŠkai at aprašant ligą bei Kilnybes, Daktaraf’Specialistai 
po Vadovystę Profesoriaus ištyria ir, kad pripažino ir apsėmė iŠgydit, 
sutaisant Speciališkai pritaikant, prie ligos visu silpnybių vaistus, 
varginančiam ligom, tai vartojant juos pagal pamokinimu, — apturi 
pilna — gerą sveikatą ir liga neatsinaujina.

Daugybes sergančiu visokioms užsiseneiusioms ir Chroniškoms 
ligoms, kuriuos nieks neišgydė, per Mokslinčius Daktarus to Insti
tuto ir j u sutaisytus GERUS VAISTUS, tapo išgyditi — ištrau
kiant iš nasrų prapulties. Kad tas Institutas, išgydo geriausei visokęs 
ligas ir nieks susiligint, negali, — tai liudija daugybes padekavoniu, 
pačiu išgyditi! laikraščiuos paduotu, tukstančei laišku, o pagal norą 
išgyditu ir mes čion nors keletą patalpiname:

NAUJI TAUT1SZKI

PAVEIKSLAI

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.
Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at* 

silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnj išgydymą, kuris pasiliks 
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.

Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta 
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigąs 
atantis, nespakainas ir užerzinantis?

Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo* 
dus paakius, pučkus, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant skutos, nemota* 
liškus sapnus, nubėgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per 
naktį, skausmą strčnose, inkstų ar pūslės ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar 
Užakimą Varpos?

Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs 
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus 
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo 
atydos, po visas dalis pasaulės.

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodų#

7™ pasokmlagteusl, gydii. PUrtti tikrai ataugina. sliikii

Prot. J. M. Brands*
N«w York dbBrooklyn, U. 8. A.

Lotai
Granto Žemiškosios Bendrijos po* 

dalyje neužilgo pakils 
vertėje.

(Dovydas B. Lyman, globėjai. Vlllard T. Block, isadlnlnkas.)

Męs, parduodame juos dabar po $450 
lotą. $50 įmokėti, likusiejie po $10 kas 
mėnesis.
Peali centai nuvažiuoti in vidurį miesto.

ir negalejimg, dusuli patrukime. Motera rombo, skausminga* nereguliarUka* mėnesines. Dispepsia. rapturair. v -

Visokęs kurios tik ligos ant varginimo žmonių atsiranda, busite išgyditi I Slaptybe, Šventai yra 
užlaikoma. Per lal&ka ar arabiškai atejas, badams Lietuviu ir lletuvyška kalba vartok. Vaistus 
išsiunčia po visą Ameriką ir kitas šalis.

Rašant adresuok:

$300 įmokesties,
Liskinys po 832.00 kas menesi*. Imant palaki drauge. Rando, 830.0} 

ant menesio; k ar 6 kambariai, trlobe su aukaztu ir 7 pėda ponausiu ta 
iaaUetaie pamatai,. Georgijoe pu»xi,i apdabai; maadykla, mitas Ir szai- 
taa vanduo. Vi*oki gatvių pagerlaimai intaieytl ir apmokėti.

14 TA Ul>. ir 4P-TA Ava.

Brukuojamos Maselnos Pigiai!
Dabar yra goža pruga pifkti pigiai Bru

kuojama MfttzinA,

Maszina Odeli Typewriter No. 4, 
kurios fksziolei preke buvo 810.00, dabar 
ja galite pirkti už..........................$6.93

Mat mes nupirkom* uitu munnu 
1QU) isz vienos subackrutytusios firmos 
pigiai, todėl galiate ir parduoti tas p 
etai. Masiimm yra naujutėlės, tik ka 
Isz fabriko paimtos.

Kas reikalaujate gūras drukuojamoS 
maszinos, tad girkite dabar pakol pigios, 
nes kaip szi iazparduosime, ui jau 
kito taip pigiai negausite.

Kitss reiks pirkti isz fabriko, kur jos 
kasztuoja po 816.00. Taig pirkite da
bar pakol pigios yra.

Gausite jas po 84.96 pas:
A. OLSZEVSKI,

924 33rd St. Chicago, in

Dr. E. C. COLLINS Jledical Institute, 
140 W. 34th Str., (Netoli Broadway) New York, N. Y
Ofisas atdaras kasdien nuo xo*ild 5. vai. po pietų. Nedelioms: nuo zo vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

0 vakarais Ofiaas atdaras kM irtarninkas ir kas p4tnyči| nuo 7 Iki 8 valandai.

Galvos liga. Slinkimą plauką ir Pliki
mą. Puikus, Saulis įdegimo. Didervi- 
nes. Niežus ir lytiškąjį br»da. Gyduo
les nue dantų geriausios už 20c. Nuo kė
lų užtriną tik 10c. Męs turime apie pu
sę milijono laišką su yadfkavonėmis 
nuo žmonių visokią tautysčių. Rąžyk 
pas mus: a M. BRUNDZA C0., 
996-998 Broadway, * BroeMyn, N.Y.

Kad dirva butu naudinga, — reik išdirbt gerai ir pikžolęs išraut; 
o kad išgydit ligą *— reik ištyrt, pažint moksliškai ir pritaikit gerus 
vaistus, kurie pamariškei iš šaknų JĄ IŠVALO.

Taip gerai išgydo be apsirikimo visokęs ligas vienatinei tik su 
pasišventimu ir angšto mokslo Profesorius ir Daktarai Speciali
stai — Dr. E. €. Collina Medical Instituto New Yorkę, nes atsi-

ffli Miiiis DiHn ir Galite Gn Vaistu 
Pergali nelaimęs ligos. ■

I pr><• koii.o Uikrod 
J gal yra prHlų»ti 1 
Į taimę» duodamai 
1 kana, ar Aului n į 1 
fiaateipreto ka* 
ka rakome. 6it*» 
T 1.00 daugiau. Ra 

EWF.LftY OO. i 
Chicafs, 11L

Dabar tik išėjo iŠ po spaudos la
bai grąžąs tautiški Paveikslai (ab- 
rozai).

1, Didis
Vytautas.

2, Didis 
Keistutis.

3, Didis
Algirdas.

4, Didis
Gediminas,

Paveikslą miera 22x28 colių.
Preke 35c kožnas.

Nusipirk po vieną šhįpaveikslą, 
o galėsi gražiai papuošti savo rui-

Nerviški Vyrai.
Ponas C. NstUson, P. g. Boa SU, CMcogo, 

11L. prioluaTa Mvr«*f hranffiatiao rocepto d*- 
M. PaoiohtMvS.hąJisaaBo.

A naia metai, a* n u v;'

dėjimą 
■m, vemto—.,,____ , _ ____ _ ___

ik replių. kari*i» l*t«i' pajuodavu- 
t būram, diegly, greito poliai- 

rMunuoae, 
įuay Ir tkaudam* lie- 
iantu Maegeau, ,11 p- 
tlu. aalrdie, plakhua.

galvoje ir kojo- 
Irtu, pabalimą 
flma tr akaude

įturinora 
ii tuojau,— _ ___ ~

Gaunam ,'ū virai >00 ridėk arealu 
. Preke tt.00 u* butely?* buteliai 
tartai turi hrailluoauotl maiiau.

IŠIMTINIAI AGENTAI

. Knott, Chandler & Co.
110 DEARBORN ST.

Vietini, ofiua: 12-taul. Irto-taAve. Atdara, ka^lien ir n^ieliamto 
JAS. K. HILDRETH,

UAveiida. Savinybra Skyrių,.

Ant vietos randamas ADOMAS SZILINGIS.

KOZMIN8KI & YONDOKF, 
73 D»arborn *t.

Bau kierlai.
Mm skolijsme PINIGUS ant turtsny- 

biu Ir jol tu rengiMi turtenyba pirkti 
mes su džiaugsmu prigelbMime, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas 
veikimas. Lengvos iszlygos. Agentai Į 
apmokami dosniai. GYDOLiuAgaoraBr, vannriaVTBuraauKiaaAL

Prisiąsdamas pinigus- adresuok 
A. OLSZEWSKI,

■924 33rd st., Chicago, III,

J. MLRAUSKIS,
3305 Auburn avė., Chicago.

Lietuvlszka Krautuve Laikrodėliu. Laik
rodžiu, Žiedu, Špilkų, vlsukiu graznų ir 
raieaterijo, muzikaliraku iaMramentu. Vjrlraku drabuSia, ,p 
rcdaln, eaaverika. kepurių ir daugybe, kitokiu taveru.

Žiedu, padirbu tat orderio ,ę vardai, ir pravsrdemt. Talrau 
iarkrodeliu, ir muzikali,,ka, iaatramentu,.

Per vim Kepo, mene,! perdedi vlaka n* nutolinta kaina, 
kad atitaiztlati visto iiemiaiam, teroram,. Ka, tik reikalaujate 
dabar pirkite pa, mane, o vilką gaaalte pigiau kaip kitur. ■ Ak 
parduodu ,ave tavom, in vi»a Amerikai, koko reikalaujate, ra- 
,zykite, o pa, mane gauaite vieke geriau Ir pigiau kaip kitur. 
PatiraublnkMe pakol kaino, yra pigios.

o jis jumi išgydys. Yra vienas iš pasekmingiausių Mfflh
gydytojų Chicagoj. Turi 23 metu patyrimo. Išgydo A
svaigimą, užimą ir skaudėjimą galvos, prastą atmmtj, 
negalėjimą suvienyti mįslių ant vieno dalyko, slinki- F^sjrV 
mą plaukų, silpnumą ir įdubimą akių, pajuodavimą Ly 
paakių, spuogus ir plemas ant veido ir kūno, kttarą ’įSįS
nosies ir gerklės, užimą ir spingimą ausyse, sunkumą ĮSĮMk, 
ant krutinės ir skausmą duobiukėje, negalėjirną vai- 
Syti, atsirūgimą vėju ir skystimu, plakimą širdies,

usulj. greitą nuilsimą, gumbą, užkietėjimą vidurių, 
skaudėjimą strėnų ir kaulų, reumatizmą, drebėjimą 
kraujo ir jausmą bėgiojimo po skūra kas yra ženklu nervų silpnumo, inkstų 
ligas, kraujo uinuodyjimą, paslaptingas ligas kaipo tai: šankerį, svfilį ir 
triperį, nesveikumus kylančius nuo patžagystės iauąose dienose, naktinius 
ir dieninius nubėgimus sėklos, nervišką nusilpnėjimą, išsigatidimą, baisius 
sapnus, gėdingumą, nusiminimą, susišlapinimą lovoje, ir šeip tankų šlapi- 
nimą, silpnumą lytiškų dalių, kylą, silpnumą kūno, patrūkimą, kiaurąjį 
kaltūną, rožę, niežus, sunkumą kojose, nutirpimą dalių kūno ir tt. Jeigu 
turi nors vieną iš virš paminėtų nesveikumų, tai tuojaus kreipkis pas Dr. 
B. M. Ross, kuris yra specijalistu, jis tau duos teisingą ir gerą rodą. Yra 
ypatingai pasišventęs išgydyme ligų kurių paprasti daktarai nsinstengia 
išgydyti Norėdami rodos per laišką, įdėkit keletą markių ant atsakymo.

DR. B. M. ROSS
ANT KAM0O MONROV •TtoCKT. UZ8IKELK KLKVEITORIUM AWT STO PLONO 

Orivo ViLAsaos:— Kasdien n no 9 ryto iki 4 no p*»t. Vaksrail, 
Mskyru* Utarnįk) ir Ketvtr<|, nuo 7 iki & Nedėlioto nuo 10 iki IK

JOHN'S EUXIR 
Užgydo visa* vkllvto Ugaa. negromuliavlma, 
negalejima valgyti, akliui-1 n>a krutlnva dno- 
bmketot-—--- ----------~
dilu 
*dim______
gerklėje ir 
■tirdtoa,gi 
jima tinztuiirre|i 
»iu. prlkartejlma_______,___,_________
ma arba trumpa kvape, akiu ima ridi 
tryda, apalveluay, liaaky*—- - 
tuvy, bėgimą kraujo lai 
name vlao kano ir plaua_._. „ 
negalejima miegotf aunkuma 
ae, snauduly, o ypatingai po c 
ar pagrltnnavima vakfe,' evai(,______________
jima gąlvoa Ir daug kitokiu neavrikumu. pa- 
einanežlu nuo neevelko skilvio. 7etgu turi norą 
viena laz viražui paminėtu tankiu, tai tuojau* 
orderluok Jahn'e Ellrlr gertause gyduole nuo skilvio iteu. e-----------------S*------------—*-*----------■-
ant nedefioe.
ui 16.00. Vld_________________________________
■lai syky ant dteaoe te jeigu to nepadarė tai 
Jie yra neįveiki. Naudok John'* Llver Pflla, 
nuo vkiurto litUetejtmo. tiktai JSc ut akry- 
neie. -Išdek pinigu in grotu a te teadremok* 

JOHN'S SUPPLTNOUSE CMKMįOJU.

iszlroszkM, o 
MM Ji galima Ktsi- 
vedytl, nes ji* tori

• 4uiku i* SzalUlba-
Paraka alų, gardžia 
ru>k* ocziszczeoa 
arielka, cigarui nei 

l«a Havanos, o lazalgerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, lai Jau 
Ilgiau su tomistą kalbeli negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Prie te jis turi 
puikia sale dvi vąšeliu ir mitingu Ir pa
klauso kiekvieno, e ypacz ui tlumooziu 
susikalbėti angllMkai. Ateikite peš ma
ne, o Mz lum patarnnusiu už dyka viso 
ktuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pM mane 
geriausia nakvyne.

Petru Szlakts,
8321 Aubora ar.t Chicago, III. 

(TaroeBS-ional. ir 88-ioP .).
TelsphoaM Yarde 6012.

Ar nori gera ir geroje vietoj 
Lota?

Jei teip, tai pirk lota ant Auburn uly- 
cztos arba ant 32rd ui. priešai ssr. Jur
gio bažnyčia lotai dideli, turi dvi 
eiles, gražioje, ramioje, lietuviu apgy
ventoje vietoje, prieszai hetuvlszka bei 
nyocla.
Lotu prekes nuo $900 Ir augsz- 

cziau.
Szie lotai ui metu bus verti 81200. Yra 

tiktai 19 lotu ant pardavimo. Paaisf u- 
binkite kas norite Ingyti gera, geroje 
vietoje lota, pakol dar yra iu ko pasi
rinkti.

T)po*fiTiA! MORRIS FORST & C0. SlvvinP^ UUgllllC. C()|L 8EC0|(D AVE a 8MITHFIEL0 STREET VHlt\
M PITT8RURG, PA.
38 Mes esame pagarsėja po vlaas Suv. Valstijas, kad parduoda

me geresne degtine pigiau negu koki nors kita firma ar degtines 
EM krautuve Amerikoj.

Mm apmokame vista siuntimo leszas (kaastus) in rytus iki 
New Yorko ir in vakaras Iki Chlcagos ant pirkiniu vimaus 85.00. 

Al Km ^e’8u parsieina toliau siusti, duodama 10 nuMsimtl, idant tuomi 

pirkėjas paraiunsdinlmo Imzm galėtu apmokėti,
Ordertuojant siunakite pinigus registruotame iaiszke ar per 

j J Money Order ant varko Morris Forat <£ Co., Cor. Second 

■ Ava. & Bmlthfleld St., Pi t tabu rg, Pa.
Parsisiunsdlnktte mum privaliszkajl prekių surasza. Kalba- 

me vltose kalbose.
Įį Morris Forst če Co«
Vud8q! co,l secono avė. a smithfielo Street vjnas. pittsburg, pa. lorKOly!

Puiki Proga Grant Works<MM.

Bąnda dykai! Banda dykai!
Gyvenk vienoj ir išrandavok kitą. 

Už $2700 iki $3250 
Pirksi vieną iš

50 Nauju dviem auksztais namu
ArtlWeatera Eleetrio Ko*p., Saara, Roebuak A Co., National Ma 

leableCMtiagaKomp., Wina)ow Broliu ornamentaliazku geležiniu darbu 
ir amerikiniu tplrallizku dudu >tedirbiniu.

20,000 Darbininku Žmonių
[ Guedotinieais Kunigams iszdir* 
>ba:-Ka*as, Arnotai, Daluiatl- 
'klU, Alnas. (Ūmiai ir wi»u> bai- 
'nytinias paradu* Visoki darbą ar 
'lieka artistizzkai in laiką.
i Norėdamos gJodutines Dr-tes, 

______________ arba guodotini Kunigai, kad JĮuau 
darbas butu prideranczial atliktas ir tnom suszelpde**® Uutetą, paveskite ji tifaąi 
BctswsofaUto

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. DItIiIoh 8t, Chicago, Dl.

MII ir C)\L'S1 Kad sergi? nelauk kad iš ma-
žos kibirkšties, didele ugnis pasidarytu! Jeigu nuo senei serganče ligą 
vi šoki daktarai neišgydė,, netrotik laiko, nestumk savę labiaus in pra- 
pulti, bet atsišauk in tą geriausę Institutą, kuremę, ant kožnos — ligos 
apart Profesoriaus yra Daktaras Specialistas nuo:

Haežiu ilgos, itosnUo. kepami, inkstu, vidnrin U*m, kraujo neiystumo, galvas akaudeiisno. diegliu ir reamatizsao: akuroa (odos) ligas ir n lėtėjimą, 
vidurio ntkietejima. slaptu Ugas vyra ir motoru, sekios nubegima. santagystg n jea visais baisybes Taisiais, nervu litas, abeln, nusUrnuyimg, kataro 
fslogoai, pęslas, galvoj spiegimu, miegūstamegaUliga, skausmingas metėm masmaines ir baltąsias antdrapanoe, utsikrečiamas piktu bjaurės Kilikas ligas

dykai. 'K?; 
tau pagnlbAti 
Vlaus* mano , ... - j .i
jteyranllonl rveikton. Ponaa K. J. Kąra, ii Al
iarme, Iowa, yra v tema M jto P«.kaityk, ka jis ra
to. Kugp. IK 1808 n- •

..Poną C. Hentooi 
nuo Ta m i»toa au,« 
Vai linksmas, kadi

Pasirodavyk su.Lietuviszku Dakta>u 
.......... pas.........

Chicago Medical Climc

šitas yra tik vteaaat* daapoBo U1(ką padėka 
rouSa. kortuot a* gavau Ir tvirtai galiu pasakyti, 
tad kotais laltka* giriantis litą vaiste yra pri- 
Mą»tas mau be pratymo 1* manopu***.

A* pasiusiu nuoraia to brsagintteo recepto dra
uge »u reikalingais paaltklniiaai* dykai kotnanr 
porelkalaviistem jo. Gali ji gauti sutaisyti gerute 
apttekoje u* maža kaina, arba a( gausiu ji Ha 
Chicagoje sutaisyti, to pareikalavus, bet no ki
taip. Asnasluaflu nieko apmoksimai priimau: 
ir neturiu jokio* u mįsle i*gaut pinigus ar parduot', 
vaistus, kurią kas nereikalauja, o jeigu nerasi 
mane teisingu i* visą mato tai gali mane pagar 
aisti per *itą lalkraMlt^tteoras:

C. Bantzon, P, H. Bm 665, Chicago III.

pranaraaa pasakiau, nes litą paskutine 
mreaąti spaude. Bet]amt kaip tik apraiiau 
figa te prisiuotet valetas.Mtlan vartot, au 
kotnu laiku jaučiau geriam ir girtaus, o 
dabar jau esu suvisai sveikas, kaip niekad 
nesirgta. Gaila kad ii pradžios mano ap
šilimo neatsiiankfau, buča daug pinigu 
sučedyjas ir senei buče buvęs sveikas kaip 
dabar, u* tai labai dekavoja ir mano deka- 
vonegalit pagarsint, tikiu kad m vienam 
bus aat pat ei bot. Jus isreyditas

JSJ Canal Str.. j Bluo island, Dl.

Laikrodėlis ant Viso Amžiaus tik $6.95.
3 a Tikras Mg. aukrud Upilytno o

neaptrauktas laikrodiis.alėk lai (RJ įbristos viduryj lukitų „14k 
guanutoed K yoers" nuo i*dir- yjBįSįfflL b*)ą- ItottloIrdėvl.ikalptUras ftyiyiįremh autsiata l»ikro.l*:i» t Ik yra dm 
l-sula, a-- >ra slt kietai ptds 

HjnaKjtfvsa-.tAis B>-.ujlkk*i« »r

Įę^rMį W . tviru virtum, grsriti grsvlrm- 
u s, ar lygu*, su gerais atnerlki- 
nlala nikelio viduriais, pilnai 
akmenluota*. greitėtais, Ure

note plunksna. balta amalljin* rodi k K. visokio 
ykdtio, moteriMkas, ar vyrukas. 1* d\dis, a< vi

dutinis 14, o moterų K ar raatesn vsts O dydis. 
Mos siunčiame ezaresu C *.D. te duodame apdiu- 
riti pirma utmok$tono; jot matysi, kad laikredi'- 
lis ui tuos pinigui yra rariauslaa, tai ntmokfk 

sao hatius. Paiką reteMl| 
ainabarae dytsi, o jei pinl- 
lao eAMdijant mums laika, 
jnoms gurno Trykahne Plu- 
mljpte K ryteli tftatet, liven- 
Nestajok Mes Ir Ikomčsi to 
roddUs su EI gino viduriais 
alMttat ko nori. CROWN 

BandolphStr^

tas pas, garsu daktara iri tau nuo įo'g, d.- o svei
kai. Sirgau koleia nivteaatviUcutau u abeinuau- 
siipnjjtmu te veltai mOpnau ivalvius vaistus bei 
rydymua. Recepte vaistu kuru mane itgvdt, a* 
<r po Hat dienai turte te. štacdams*. II patyrimo, 
kalpauakti yra Mktaidvtl M •?> esmėje, a* atsi
usti la u yeibeti kiiMiete kadram, ka* parado pas 

urane, luuiarytame kanverta pasiunčiu nuora*a*j- 
■o bruagtetino įaiato dy^ab

Jei esi silpna* ir nervMkaa. jas t les i abelnai at
rakusiu. be pailsta, jai ta* Muk i a bloga atmintis, 
•losliuininguinas, 
-mbieijos. šudvm 
ryryb* ir tt. nuoj

y JiB^, Patentuota* regeliu 
tortas, susukta užsuka 
ma* ir nustatoma*, vy 
r'srks* ar moterlsika* 

auksuotas dvigubi 
2fiKHSKE®ęLll‘ Hunitag'’ iuksstai 
r9aUto&v9£^> v* t i * 11 * tk vi -11 u© t* * 

r i s r* i garai laika rodo 
ĮBMHKBkliljCTre Y'ra * ,ur vartojamas 

geleilnkello tarnu, 
ingCUfU&SUV'' kaipo goriausiai laika 
VMfikŽJBgaJy laikantis; gvaran- 

tuotas ant 9S motu 
8zy laikrodėly pasius- 

atme C. O. D. ant kiekvieno adreso, su pavolyji- 
ma 1*segtam!nuoti. Jeigu bus toks kaip raižo
me, atsimokėk ezpresnl 9B 7B te atvedimo 
kaastns ir pasiimk iaikrodaly, jei ne, nemokėk 
ne vieno cento. Atmink, kad u* toki pat laikro
dėly kitur mokosi 8® 00. Prie laikrodėlio dar 
pridedama MK suksiu ta labai grgtu louciugsiy 
su kompasą dykai.

. Ws!or Yateh Co..
900 Central Bank Bldg, Chicago.

>jau vaistus, gautu* 
štai atgal, ir ošiu įs
toti Tamlstal. jog* 
(o*, kuria sirgau tk k 
Tamisto* vaistą, a* 
m. galintis man pa-
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