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POLITIŠKOS ŽINIOS.
Maskolija.

Caro randas laukia žmonių 
sukilimo ir kol jo pusėj dar 
stoja kariumenė, priešinasi, 
nepasiduoda žmonių reikala
vimams, rengiasi su jais į ko
vų. Rodosi, kad sukilimo 
laukia pirmiausiai pietinėj 
Maskolijoj, kur gyventojai 
tveria mišinį visokių tautų 
nevien paeinančių iš visokių 
Maskolijos kraštų, bet ir iš 
užrubežių, augščiau protiškai 
stovinčių už tikrus masko
lius.

Didžiausius prisirengimus 
caro randas atlieka: Polta
vos, Chersoniaus, Tauridos, 
Ekaterinoslaviaus gubernijo
se ir Bessarabijoj,. didesnėj 
dalyj .rumunų apgyventoj. 
Į Chersoniaus ir Tauridos 
gubernijas iš arsenalų išsiun
tė net 400 revolverinių ka- 
nuolių. Taigi randas mat 
su teip dideliu kanuolių 
skaitliumi nori neužganėdin
tus žmonis nuraminti, juos 
nutildyti, užganėdinti, nors 
atsitikimai kituose kraštuo
se, kur toki įnagiai seniau 
išbandyti, parodė, kad var. 
toj imas tų įnagių gana pavo
jingas tiems, kurie juos prieš 
žmonis vartoja. Nuraminti 
žmonis teisybės reikalaujan
čius tokiais įnagiais retai kur 
pasiseka.

Kanuoles ir kariumenę 
valdonai prieš žmonis vartojo 
šimtas metij atgal Prancūzi
joj; vartojo jas ir Prusnose 
1848 m., bet jos žmonių ne
nutildė. Antai Prancūzijoj, 
jeigu iš syk karalius butų iš
pildęs žmonių reikalavimus, 
ant tūlo laiko butų juos nu
raminęs, bet jis griebėsi to
kių jau įnagių, 
brasi Maskolijoj 
tarnai, todėl jo 
diniai, jam ir 
galvų nukirto.
Prancūzijos paveikslu Prūsų 
karalius 1848 m. greičiau 
prieš žmonis nusilenkė, to
dėl palaikė nevien galvų, bet 
ir sostų. Besipriešindamas, 
butų, be abejonės, ir vienų ir 
kitų nužudęs.

Ir Maskolijoj, dar laike 
1 karės, jeigu caras butų išpil

dęs be prievartos bent tokius 
žmonių reikalavimus, kokius 
dabar nori išpildyti, žmonės 
gal ir karėj butų stoję rando 
pusėj ir pati karė gal kitaip 
butų pasibaigusi. Bet ca
ras, nors jo armijų sumušė 
kiekviename susitikime ma
ža Japonija, tiek proto netu
rėjo, kad duoti žmonėms tų, 
kas jiems neatbūtinai yra 
reikalingu. Jis žmonėms 
nieko iš gero noro duoti ne
norėjo, bet pulkus laisvės 
reikalaujančių kimšo į kalė
jimus, varė į Siberijų ir Ar- 

-. changelsko gub.. Tūkstan
čius žmonių be sūdo sušaudė 
nuožmi caro jenerolai. 'Šim
tus kaimų jie išdegino ant 
Kaukazo ir Latvijoj. Argi 
tokiais įnagiais galima žmo
nis nuraminti?. Turbut ne. 
Tų rodo ir vaisiai tokių dar
bų.

Nors daugelį apskričių loc- 
nos tėvynės caro jenerolai 
pavertė į tirus, bet ir tuose 
tiruose, ekonomiškai išnaiky- 
tuose kraštuose, ramumo nė- 

* ra. Antai Kuršėj, kur gar
sus Orlov sušaudė daugybę 
latvių ir išdegino daug kai
mų, kur neva buvo žmonės 
nutilę, revoliucija kyla iš 
laujo. ’ Pulkai ginkluotų

kokių grie- 
caras ir jo 

locni paval- 
jo moterei 
Pamokytas

revoliucijonierių laksto po 
kraštų ir gaudo laikančius 
rando pusę ir jam tarnaujan
čius. Tokiais yra linteroni- 
ški pastoriai ir vokiečiai ba
ronai. Latviai pakorė - tris 
vokiečius baronus aplinkinė
se Mintaujos užtai, kad ant 
jų liudijimo pasirėmęs, Rygos 
kariškas sūdąs ant nužudy
mo nusprendė aštuonis dar
bininkus.

Bombų mėtytojai vėl labiau 
subruzdo, bombos dabar Ma- 
skolijoj atpigo, kadangi jas 
išmoko dirbti pačioj Masko- 

jau jų nereikia slapta 
iš užrubežių gabenti.

Pereitų sanvaitę Tiflise li
kosi mestos bombos, espliozi- 
jos labai pavojingai, gal mir
tinai užgautas vienas iš 
bjauriausių caro tarnų, Gru
zijos jeneral-gubernatorius 
Alicbanov. Jis likosi sutru
kusios bombos šukių užgau
tas į pilvų. Bombos buvo 
mėtytos į kariumenę Sebasto- 
poliuj, kur net keliolikų 
žmonių užmušė. Darbavosi 
su joms ir daugelyj kitų vie
tų. Nors rando šnipai kaip 
kur užtinka bombij krautu
ves ir bombas paima, bet kad 
jas neteip sunku padirbti, ži
noma,mokant, tai vietoj paim
tų, revoliucijonieriai pasidir
ba sau naujas ir jas vartoja 
prieš niekiausius caro tar
nus, atsižymėjusius didžiau
siu žiaurumu. Teip stovint 
dalykams, carui ant galo ga
li pritrukti tarnų, kadangi 
juo labiau, juo mažiau bus 
norinčių užimti įtekmihge- 
snius, taigi pavojingesnius 
urėdus, o jeigu ir kas priims, 
tai reiks geriau už jų atsida
vimų užmokėti, o caro iždas 
pinigų neturi ir dabar nėra 
iš ko nepriteklius uždengti.

Dūmai teipgi nesiseka. 
Jos darbų stabdo randas, ne
norėdamas išpildyti nė ma
žiau reikalaujančių reikala
vimų, todėl tokių įtekmė 
puola, viršų ima daugiau 
reikalaujanti. Juk jeigu 
randas nenori išpildyti nė 
mažų žmonių reikalavimų, 
tai tokių nėra nė reikalo sta
tyti. Jeigu jau durnai rei
kia su randu kovoti, tai jau 
geriau kovoti ne už mažmo
žius, bet už svarbesnius rei
kalus.

Kadangi demokratai kon- 
stitucijonalistai nežino, kaip 
užganėdinti ūkininkų reika
lus, tai ūkininkų atstovai ga
li visai nuo demokratų parti
jos pasitraukti. Ūkininkai 
reikalauja žemės, tai svar
biausias jų reikalavimas, o 
demokratai nežino iš kur tų 
žemę imti. Jie užmanė, kad 
randas išdalintų ūkininkams: 
caro, rando ir klioštorių že
mes, bet randas to padaryti 
nenori, kadangi iš tos žemės 
caro ministerija kas m etai su
renka milijonus rublių. Klio- 
štoriai, kuriems priguli dide- 1 
Ii žemės plotai, teipgi nenori 
jų ūkininkams atiduoti. 
Demokratai nežino, kaip po
pus ir randų priversti išpil- 1 
dyti ūkininkų reikalavimus. 
Demokratai, kad neužgauti 1 
perdaug įaudo, užmanė, kad 
tos carui ir klioštoriams pri 
gulinčios žemės, girios bntų 
vien ūkininkams pigiai par- 
samdomos, bet ūkininkai rei
kalauja jos šaut kad tai bu- i 
tų ūkininkų savastis, kadan- j 
gi samdydami nuo rando že- i 
mę, jie pastotų tikrais rando ] 
vergais. s

Kadangi ir tų žemių aki- .

* ninkame nepakaktų, tai jie 
i reikalauja dar,kad ir privati-
■ škų dvarų žemė butų jiems 

už mažų užmokesnį išdalinta.
- Radikalai gi reikalauja, kad 
j žemę apdirbanti tik tiek jos
■ turėtų, kiek pats gali apdirb- 
s ti. Taigi jie reikalauja, kad 
j Maskolijoj nebūtų didelių
• žemės plotų vienose rankose.

Tokiam reikalavimui vienok 
priešinasi demokratai, ka
dangi daugelis jų pasiunti
nių durnoj yra dvarų savi
ninkais.

Taigi mat juo toliau, juo 
pačioj durnoj atsiranda nesu
tikimai; kuriuos negalima 
prašalinti, durnoj terp pa
siuntinių išeina į aikštę prie
šingi kliasų siekiai, kurių 
negalima sutaikyti. Gal 
būt, kad randas, besipriešin
damas išpildyti durnos reika
lavimus, gerai žinojo, kad pa
čioj durnoj, net terp priešin
gų randui pasiuntinių už
gims nesutikimai ir randas 
galės remtis ant mažiausiai 
reikalaujančios partijos, jei
gu tik ji bus gana tvirta.

Nors durna pareikalavo pa
sitraukimo nuo vietos Gore- 
mikino ministerijos, bet visi 
ministeriai pasilieka ant sa
vo vietų ir ant durnos užgy- 
rimo visai nepaiso. Durna 
užgyrė atleidimų kariškų šū
dų ant nužudymo nusprę
stoms ypatoms ir savo užgy- 
rimų perdavė m misteriams. 
Tiegi, vietoj išpildyti durnos 
reikalavimų, suskubino vien 
nužudymų sudų nuspręstų.

Taigi aišku, kad ministeri
ja daro visai priešingai du
rnos užgyrimams. Teip ilgai 
trauktiesi negal. Nėra kito 
išėjimo: arba ministeriai be
sipriešinanti durnos užgyri
mams turi nuo vietų pasi
traukti, arba jie turi išvai
kyti dūmų. Kadangi vie
nok antruose rinkimuose 
žmonės išrinktų dar daugiau 
radikalų, taigie daugiau rei
kalaujančių, tai randas ne- 
drysta dūmų vaikyti bent 
teip ilgai, kol tiki, kad du
rnoj yra daugiau demokratų, 
su kuriais jis tikisi mažais 
nusilenkimais susitaikyti. 
Bet jeigu Goremikino mini
sterija nė demokratų reikala
vimus nenori išpildyti, tai 
suprantama, kad demokratų 
įtekmė ant žmonių turi nu
pulti, jų vietoj durnoj gali 
būt tik daugiau radikalų, su 
kokiais dabar randas nenori 
visai taikytiesi.

Tuom tarpu, juo toliau, 
juo blogiau Maskolijoj. Net 
gamta stoja prieš netikusį 
carų. Vėl didelius rytinės 
Maskolijos plotus pasiekė 
neužderėjimas." Dėl stokos 
lytaus dideli laukų plotai iš
džiuvo, žmonis ten laukia ba. 
das, o randas neturi ište
kliaus baduolius maityti. 
Tokiuose neramiuose laikuo
se ir baduoliai pastos rando 
priešais.

4 d. berželio, Odesos aplin
kinėse siautė audra. Ode
soj 4 ypatos likosi perkūno 
užmuštos, daug namų žaibai 
uždegė. 9 ypatos kelnori- 
niuose gyvenimuose prigėrė. 
Užgimę tvanai išnaikino vyn- 
vuogių kalvas ir 50000 akrų 
kviečiais užsėtų laukų.

Randas, pabaoginimui du
rnos, tyčia savo laikraštyj 
garsina,' matyt biuroiratų 
surengtus protestus prieš ko
kius nors paliuosavimus 
žmonėms. Dabar pagarsino

kalavimų, kadi 
mos atstovų 
cenzūra, taigi kad durnos at
stovai negalėtų kalbėti nieko 
galinčio carų arba jo tarnus 
užgauti. 'Reikalavimai tie 
ėsų neva nuo Kabanjaus ka
zokų, bet ištikro -greičiau jie 
biurokratų pačiam Peterbur
ge, arba gal cato rūmo ap
linkinėse padirbti. ■ Tegul 
randas bando tų daryti, o 
greitai pamatys pasekmes sa
vo darbo!

laibų du- 
tų uždėta

Ispanija.
Po vestuvių? Išpanijos ka

raliaus, važiuojant jam su 
nuotaka iš operos teatro, 
nuo vieno balkono metė į Jį 
dinamitinę bombų, kurios ex- 
pliozijos net 26 ypatos likosi 
užmuštos, o daug tapo sužei
stų. Viena bomblos šukė pa
taikė karaliui į kybantį ant 
krutinės orderį bet jo pra
mušti neįstengė ir karaliaus 
neužgavo.

Metęs bombų, rods„ iš syk 
pabėgo, bet kad jį matė pir
ma daugelis žmonių, tai jam 
ištrukti nepasisekė. Mieste. 
Torrego de Ardos jį pažino 
vienas policijos agentas ir 
norėjo suimti, ..bet jis nesi
davė ir peršovė policijos 
agentų, bet jį apsupo pulkas 
žmonių. Jis, nejnatydamas 
išsigelbėjimo, paleido sau.šū
vį į galvų, puolė ant gatvės 
ir neužttgio pasimirė. Iš
kvosti kų nors nuo jo jau 
gaudytojams nej^i ė

Metęs į ka 
bombų revoliucij 
sirodė koksai Morales. Tėvas 
jo Barcelionoj turi dideles 
gelumbių dirbtuves, bet pas 
tėvų Morales negyveno, ka
dangi, kaip tėvap; policijos 
užklaustas, atsalto; jis savo 
sūnų iš namų išvijo, kadangi 
su juom šeimyna negalėjo 
sugyventi.

Taigi šiuo kartu Išpanijos 
karalius išliko. Bet jis pats 
vienam svetimam ambasado
riui apreiškė, kad pasikėsi
nimas ant jo gyvasties bus 
kada nors, anksčiau, ar vė
liau atnaujintas. Ar prana
šyste karaliaus išsipildys, 
nieks negal žinoti, bet išsi
pildyti ji gali, kadangi da
bar gyvastis visų valdonų, 
nevien karalių, bet ir repu- 
blikų prezidentų, visada yra 
pavojuje.

lietuviai išrinko komitetų Iš 
penkių žmonių: iš Šliupo, 
Naujalio, Samajauskio, Rai
los ir Cemnolonskio ir pa ve 
dė tam komitetui pasirūpin
ti, kad Kauno mokyklose bu
tų įvestas lietuvių kalbos 
mokslas.

Kun. M., rašydamas ,,Vil
niaus Žinioms” apie tos die
nos šventę, štai kų sako:

,, Lietuviai norėjo šioje 
mums brangioje dienoje tu
rėti pamaldas. Lietuvių ko
mitetas nusiuntė savo pasiun
tinius pas vyskupų prašyti, 
kad leistų tų dienų katedroje 
užpirkti mišias ir išgirsti 
prakalbų iš sakyklos. Vy
skupas neleido, sakydamas, 
kad tai busiųs pasirodymas, 
kurio jisai bijųs (I). Įsidė
mėkite! Žemaičių vyskupas 
vadina tuščiu pasirodymu, 
jeigu lietuviai Lietuvoje, sa
vo senobiniame Kaune, 
pradės brangiųjų tautos atgi
mimo dienų nuo Dievo žodžių 
maldos namuose!”

Kad Vilniaus vyskupas ne
leidžia Vilniaus lietuviams, 
susirinkus bažnyčioje, pagie
doti vienų-kitų šventųjų gie
smę, — mums visai 
stabu, nors baisiai 
(Vilniaus bažnyčiosė 
nei nekrikščioniškai
kiojama visa, kas lietuviška), 
bet kad Vilniaus vyskupų 
pėdomis eina Kauno vysku
pai, Žemaičių vyskupo Mo
tiejaus įpėdiniai, — tai jau 
labai, labai liūdna! Ko nori

Musnickis, kuris norėjo, kad 
j| Kaune valstiečiai išrink
tų durnos atstovu.

nenuo- 
s kurdu 
jau se- 
perse-

Mokyklos.
Laikraščiuose randame ži

nių, kad Kauno gubernijom 
žemiečių viršininkai gavę to
kį įsakymų:

1) Tie viršininkai turi pa
sirūpinti, kad visur pradeda
mosiose mokyklose eitų kaip 
reikiant mokinimas.

2) Jie turį pasirūpinti, 
kad valsčiai, jei buvo kame 
pradėję nebešelpti mokyklų, 
toliau tebeduotų mokykloms 
pašelpas.

3) Jie turį pasirūpinti, 
kad žmones, kur buvo nuta
rę išvaryti rusus mokytojus 
ir į jų vietas pasiskyrė lietu
vius, visus tuos savo nutari
mus paniekintų.

4) Jie turį išaiškinti val
stiečiams, kad patys žmonės 
negali skirti sau mokytojų 
arba jų atstatinėti, ir kad 
lietuviai gali būti mokyklose 
tiktai mokintojais antrinin
kais, bet ir tuo turi dar pa
sirūpinti, kur reikiant, val
sčiai (turi leisti mokslo vyre
snybei dėl to dalyko prašy
mus).

Kiek čia yra tikros teisy
bės, dar negalima sužinoti. 
Tačiaus, rodosi, kad Čia. yra 
koks nesusipratimas.

Neseniai apie Lietuvos 
mokyklas radome ,laikraš
čiuose tokių žinių: apšvieti
mo ministeriui leista įvesti 
lietuviškų, kalbų į pradeda
mąsias mokyklas Vilniaus, 
Kauno ir Gardino gubernijo
se. Lietuvių kalba busianti 
liesta į Lietuvos mokytojų 
seminarijas ir į mokytojųln- 
stitutų. Tikrų žinių betgi ir 
čia dar nėra.

Sujudimai ŠvenČioniuose 
prasidėjo dar rugsėjo mėne
sį. Mokiniai išstatė savo 
reikalavimus (terp kitko bu
vo reikalaujama sumažinti , 
mokyklos mokesnius iki 10 
rb.; dabar buvo mokama 15 
rb.; nebemokyti senosios 
slavų kalbos); surašę reika
lavimus, padavė mokslo vy
riausybei. Patys gi nutarė 
neiti mokyklon, kol tie rei
kalavimai nebus išpildyti. 
Bet pažadėjus inspektoriui 
kaip-kų išpildyti, mokiniai 
vėl pradėjo mokytis. Spalių 
17 d., prasidėjus visuotiniam 
sujudžiui, subruzdo ir Šven
čionių mokykla. Po antros 
lekcijos visi mokiniai išėjo iš 
kliasų į koridorių. Čia vie
nas mokinys pasakė prakal- ~ 
bų. Paskui visi, nuėję, pa- 
liuosavo mokinius iš cerkvi
nės ir žydų mokyklų. Aeip- 
pat Ir mergaites. Susitaisiu
si didelė minia (apie 1000 
žmonių), dainuodama revo
liucijos dainas, pradėjo 
vaikščioti miesto gatvėmis. 
Ties popo namais, ji šaukė: 
,,šalin j uodašimčiai. ” In 
spektorius, negalėdamas su 
mokiniais nieko padaryti, 
pasikvietė pagelbon. karei
vius, kurie greit išskirstė mi
nių. Vakare miesto tarybo
je susirinko prakilnesniejie 
miestelėnai ir nutarė paša
linti iš mokyklos inspekto
rių; jie išsiuntė telegramų 
gubernatoriui. Tiktai vėl 
įsigalėjus senajai „ valdžiai, 
viskas liko senoviškai: pasi
liko ir inspektorius; be to,

____ ______ ______ pradėta atstatinėti geruosius gį 
likti gerai. Daug kas iš’pa- mokytojus ir Salinti moki- 
šaliečių, nelietuvių, kurie[nius. Tuojau po Naujųjų 

Metų atstatė vienų mokyto
jų, laikiusį mokinių pusę, 
vasario 15 d. prašalino 6 mo
kinius, o balandžio 16 d. at
statė dar vienų mokintojų.

Iš Pandėlio, Ežetėnų ap..
Girbučių sodžius ir ūki

ninkas Inčiura, kuris turi 
pirkęs gale jų lauko vienasė- 
dį, bylinėjasi dėl kelių de
šimtinių žemės. Sodžius tų 
žemę sau savinasi, Inčiura 
gi sako, kad jis pirkęs jų iš 
pono visų. Atėjus ariamam- 
jam metui, sodžius neleidžia 
Inčiurai tos žemės dirbti. 
Vienų kartų, kad GirbuČiai 
atbėgo vaikyti Inčiuros žmo
nių iš tos žemės, iš kasžin 
kur atbėgo su šaudyklėmis 
sargybiniai. • Kaip jie ten 
lauke atsirado, sunku pasa
kyti. Vieni sako, buk Inčiu
ra juos tyčia atsikvietė, kiti 
gi gina, kad prieš tai Girbu
Čiai labai primušė Inčiuros 
brolį ir jam pasiskundus, 
Pandėlio pristovas nuleidęs 
kelis sargybinius. Bet ar 
šeip, ar teip, Girbučių vyrai 
susirėmė su sargybiniais ir 
šie pradėjo šaudyti. Ant 
lauko krito du negyvai užmu
štu — J. Glemža ir N. Gaiga
las, kitu du ėsų sužeistu. LUž- 
muštųjų likę pačios ir maži 
vaikai. Bė to, Pandėlyje da
bar sėdi 6 suimti vyrai. ,L.U.’

lš Latvijos.
Iš latvių ir estų krašto pa

reina žinios, kad ten praside
da mažažemių ir bežemių so
diečių sukilimai. - Terp so

tinami

IŠ LIETUVOS.
Iš Vilniaus.

13 d. gegužio, miesto salė
je buvo Vilniaus lietuvių 
Savitarpinės Pašalpos Drau
gijos vakaras. Artistai-my-

droje” ir ,,Mugų Garasis”. 
Pasibaigus vaidinimui, cho
ras padainavo kelias daine
les. Po dainų bpve šoki
mai. Vakaras ■ašisikė vi
dutiniškai. Žmonių buvo 
neperdaugiausia. & *.

19 d. gegužė 
„Kanklių” Dra 
tė visų ištisai 
gaikštį. ” * Šis vi 
niuje buvo pirmų kaitų 
tre rodomas. .

[II "„Vlo. žį.”U

Vii-

Vilniaus 
irsta-

b krašto visa, 
kas teip brangu lietuviams, 
— labai sunku suprasti. To
kio pasielgimo su lietuviais 
vaisiai gali bųji labai nege
ri ir, žinoma, pirmiausia 
tiems, kurie tuos vaisius teip 
auklėja. Iš tos visos žinios 
tik vienas dalykas džiugina: 
tų Žemaičių vyskupo pasiel
gimų papeikia patys kaip-ku- 
rie Žemaičių vyskupijos ku
nigai, bent pirma apie jų 
laikraščiams pranešė ne kas 
kitas, kaip tik kunigas M..

Iš Meškučių, Šiaulių aps..
4 d. gegužio, trys Šiaulių 

gimnazijos mokiniai išplėšė 
miestelyje monopolį. Keliu 
žmonės su sargybiniais juos 
pavijo ir pradėjo mušti. Du 
mokiniu (abudu 6 kliasos), 
Gutauskas ir Mantvilas tapo 
ant vietos užmuštais, trečių 
gi, Petronaitį, pusgyvį atve
žė į Šiaulių ligonbutį. Už
muštų kunigas neleidęs lai
doti gnt katalikų kapų.

(Iš „V. Žin.”). ’

i Ančiškio, Panevėžio 
apskričio.

Augštadvario Musnickio 
darbininkai buvo labai blo
gai valgydinami: juos penė
jo centrafugos išsukomis. 
Darbininkai skundėsi Musni- 
ckiui, kad jie tokioje darby- 
metėje teip prastai valgy
dami, negalį dirbti. Tuo
met šis pasakė: „jei nenorite 
dirbti, tai atsitraukite.” — 
,,Gerai, męs atsitrauksime, 
tik užmokėk mums algų nuo 
Naujų Metų iki pasitrauki
mo dienos.” Musnickis ne
norėjo užmokėti ir pagaliu 
grūmodamas, nuėjo savo 
kambarin. Įnirtę darbiniu-

IŠ

riama reikalauti žemės. Mal
šinti neri matantiems žmo
nėms, vyriausybė šiomis die
nomis apskelbė latvių laik
raščiuose, kad paskirti ėsų 
tam tikri valdininkai, ku
riems liepta išdalyti valdžios 
dvarai į sklypelius, padėti 
jiems kaina ir atiduoti jie 
nuomon bežemiams ir maža
žemiams valstiečiams. Tam 
reikalui nutarta ėsų paskirti 
visi valdžios dvarai ir dar 
63000 dešimtinių valdžios 
miško Kuršo ir Vidžemės gu
bernijose. Bežemiais val
stiečiais busiu skaitomi tie, 
kurie turį mažiau 3 dešimti
nių. Sklypeliai nuo 6 iki 10 
dešimtinių didumo ketinama 
ėsų atidavinėti nuomon 12 
metams. Jeigu kas mokė
siąs gerai ūkininkauti ir iš- 
statysiųs geras triobas, turė
siąs tiesų prašyti, kad ta že
mė visai butų jam parduota.

Kareiviai vis dar neduoda 
latviams ramumo. Balan
džio 27 d., kaip praneša iš 
Tukumo, dragūnų būrys 9 
valandų vakaro atvyko į vie
nų vienasėdį kratyti. Šelmy- 
ninkas labai nenorams atida
rė jiems duris; bet tuo laiku 
kasžin kas iššovė ir sunkiai 
sužeidė vienų dragūnų. Ta
da dragūnai urnai išjojo ir, 
kuriam laikui praslinkus, at
vyko jų didesnis būrys su 
oficieru, sudegino tų viena- 
sėdį, šeimyninkų gi išvežė su 
savimi ir, išsivežę, tuojaus 
sušaudė.

5 d. gegužio,. Rygoje buvo 
lietuvių vakaras. Buvo vai
dinama Šiaulėniškio ,,Pilėnų 
Kunigaikštis,” visas ištisai, 
nieko nepraleidžiant. Nusi
sekė artistams savo darbų at-

IŠ
Kauno lietuviai,1

24 d., šventė
žinimo suka;
daug kas todėl

grą-
•u

ir

laudami, kad jiems butų at
lyginta alga. ’ M ubu leki s,

dė vienų darbininku patei-
jis, matyt „juodašimčių*’ rei- ątaimint’a. Tų/pačių dienų] kęs pilvan. Yra tai tas pats

buvo atėję pasižiūrėti vaka
ro, stebėjosi, kad lietuviai 
teip jau ėsų įgudę ir sunkius, 
didelius, veikalus kaip rei
kiant, atlikti. Žmonių va
kare bfrvo nemaža. ,LU.’



fa .—,
Ir dabar liko mokykloje vie
ni juodašimčiai, kurie nemo
kina jaunuomenę, bet tiktai 
kvailina. ■„ ,L.U.’

Veiverių mokytojų semina
rijoje mokinasi dabar tik 4 
mokiniai: trys vokiečiai ir 
vienas rusas. Visi jie pil
nai ištikimi vyriausybei, per 
tai ir kareiviai juos labai 
sergsti: neatsitraukia nuo jų 
toli, ar tai jie bus seminari
joje ar lauke. Kada pradės 
mokyti kitus (dėl štraiko 
pašalintuosius) mokinius, ar 
bus išpildyti jų reikalavimai 
— nieko negirdėti.

Valsčiaus mokykloje mok
slas tebeeina; mokina ir lie
tuviškai. Tiktai mokytojas 

• yra lenkas ir nė kiek lietu- 
' viškai neišmano. , Pavyz- 

džiuj, jis teip verčia žodžius 
lietuviškai: baran 1— tai bus 
baronas, učitel — učiteliuš, 
škola — iškala ir teip toliau. 
Valstiečiai turėtų pareika
lauti tokio mokytojaus, ku
ris gerai lietuviškai mokytų.

,L. Uk.’

Piemeniška Groma Že
maičių Vyskupo Miečlslo- 
vo - Leonardo Visiems 
Vierniems Vyskupijos, 30 
d. sausio, 1906 metuose.

Nr. 10 „Nedėldienio Skai
tymo” atspaudinta ištisa 
, .gromata” Žemaičių vysku
po.

Toji gromata jau du kartu 
buvo perskaityta iš sakyklų 
Žemaičių vyskupijos bažny
čiose.

Paduodame svarbesnes to 
laiško vietas bu pasargomis.

„Ir terpu Jūsų, Mieliau 
siejie, vaikštinėja jaunikai
čiai, tankiai suvisu Jums ne
pažystami, ir nežinomi, ir į- 
kalbinėja Jums, buk atėjęs 
jau laikas nebeklausyti val
džios ir suvisu ją panaikin-

„ ... .Jie skelbia Jums, buk 
nebreikia jau mokėti arendų 
ir mokesčių, kursto Jus atim
ti žemę ir miškus nuo turtin
gesniųjų žmonių; jie teipos- 
gi stengiasi pažeminti Jūsų 
akyse Jūsų dvasiškus vado
vus, juokiasi iš Jūsų tikėji- 

, mo.” .
„ .... Iš kaip-kurių kraštų 

plačios vyskupijos, apturime 
žinias apie prisisavinimą sve
timos žemės, iškur kitur apie 
iškirtimą svetiipo miško, o 
dar iš kitur apie atstatymą 
kaip-kurių perdėtinių ir nai
kinimą jų daiktų ir tur
tų.

,,.... Klausiame, ar Jums 
šiądien geriaus yra? Arįgy- 
jote gi Jus pagerinimą gyve
nimo ir padauginimą turtų, 
kuriuos Jums žadėjo nepa
šaukti mokytojai ir netikri 
pranašai? Iš tolo girdime 
Jūsų atsakymą, kad šiądien 
Jums nė kiek negeriau?, ir 
kad dabar Jums dar blo- 
giaus, negu buvo pirma, nes 
į miestelius ir sodžius atėjo 
kariumeuė, netikri pranašai 

- pabėgo, o vargšams žmone
lėms prisieina kentėti dar di
desnį prispaudimą.”

jie neina! Jie nori,, kad 
kiekvienas tikėjimas butų be < 
prievartos, kad kiekvienas 
žmogus galėtų liuosai, nie
kelio nekliudomas, išpažinti 
arba neišpažinti kokį-nori ti
kėjimu. Ir Kristus nieko 
verste nevertė prie savo mok
slo.

Toliaus rašo vyskupas ši- 
teip:

,,—Kaip ateina pas Jus 
žmonės, vadinami socijali- 
stais, jų kalba tankiausia esti 
tokia: Jus vargdieniai ir be
turčiai vieni darbuojatės, lie
dami prakaitą, kiti gi visokį 
savininkai, kunigai, valdi
ninkai, ponai nieko nedirba; 
jie valgo duoną, Jūsų pra
kaitu uždirbtą ir visokų turi 
apsčiai. Jus gi darbininkai 
ir penėtojai badą kenčiate, 
visokiais vargais esate pri
slėgti. Susiskaitykite. Juk 
Jūsų milijonai. Jūsų didi 
galybė! Kodėlgi vaitojate? 
Susivienykite ir parodykite 
savo galybę. Viskas bus Jū
sų. Atimti žemes, miškus, 
dvarus, turtus, pinigus; iš 
visų šitų daiktų padaryti vie
ną didį turtą ir atiduoti jį 
visiems. Tegul tam tikri 
valdininkai valdo šį didį tur
tą. Tegul kiekvienas dar
buojasi ir tegul kiekvienas 
apturi iš to turto tiek, kiek 
jam būtinai reikia. Tada 
nebus jau turtingų ir nebus 
beturčių: kiekvienas turės, 
kas jam yra reikalinga ir visi 
bus lygus. ”

,,Girdėdami tokias kalbas, 
atminkite, Mieliausiejie, jog 
Dievas sako: „Nevogk; ne
geisk nė namų, nė tarno, nė 
tarnaitės, nė jaučio, nė asilo, 
nė lauko, nė jokio daikto, 
kuris yra artimo tavo”.”

Čia vyskupas pasirodo ne 
visai gerai apsipažinęs su so- 
cijalistų mokslu. Socijali- 
stai nemokina, idant visa sa
vastis, turtai ir pinigai butų 
atiduoti visiems. Ne, jie rei
kalauja, kad tik žemė, maši
nos, fabrikai, tai yra abelnai 
— darbo įrankiai butų visuo
menės rankose.

O ką apie prisakymus Die
vo: ,,nevogk ir negeisk nė 
jokio daikto, kuris yra arti
mo tavo” — tai socijalistai 
irgi to paties reikalauja, 
idant darbo žmonėms prigu
lėtų pilnai tai, ką jie savo 
darbu uždirbę yra. Bet čio
nai nesutinka jie su vysku
pu tame, jogei pripažysta, 
kad didžturčiai neteisingai 
turi pasisavinę ir didelius že- 

1 mes plotus, ir fabrikus, ir 
darbavietes, ir kitus daly
kus. Darbdaviai nuo to ir 
darosi turtingais, kad ne vi
ską darbininkams už darbą 

i užmoka, bet dalį uždarbio 
1 pasilaiko sau.
1 Čia vyskupas tuos Dievo 

prisakymus ne darbo žmo
nėms turi pritaikinti, bet

1 tiems, kurie valdo ir dvarus, 
' ir miškus, ir fabrikus ir ki- 
■ tus didelius turtus. Jiems

turi sakyt: „Nevogk! Ati- 
’ duok, ką esi pasisavinęs nuo

artimo savo!”
„....? odei, kiek kartų at | Toje „gromatoje” dar ran- 

eina pas Jus žmonės, kurie^ 
ar tai sakydami Jums pamok
slus, ar tai dalindami Jums 
raštus ir knygeles, išjuokia 
Jūsų tikėjimą, peikia Šventą 
Bažnyčią, ... .žinokite, kad 
tai didžiausi Jūsų nepriete
liai; neklausykite jų pamok
slų, neskaitykite tokių ra
štų, nes galite prarasti....
— šventą tikėjimą.”

Apsistokime truputį. Vy
skupas Čionai liepia neklau- 

, syti tik tų pranašų, kurie iš- 
1 juokia tikėjimą ir bažnyčią. 
Gerai tai žinoti. Tad kuni
gus už negerus jų pasielgi
mus galime ir peikt ir išjuok
ti, nes kunigas — ne vis 
vien ką tikėjimas ir bažny-

dame teip parašyta: , 
„Socijalistai, sulyg savo no

rų ir prašymų, jau keletą 
kartų turėjo savo žemes, kaip 
antai Afrikoje ir savo fabri
kus, kaip antai Prancūzijoj 
ir Amerikoje, bet kiekvienas 
iš jų tolinosi nuo darbo, gai
lėdamas sato sveikatos, kiek
vienas žiurėjo ir laukė, kad 
kiti dirbtų, ir teip jų gaspa- 
dorystė iškrypo ir išnyko.” -

Tai iš kur-gi, vyskupėli, 
paėmei tokias žinias? Mok
slas tokių žinių neduoda. 
Matomai, iš oro jos pagau
tos.

Socijalistai nė nemislija 
dabar užvesti socijalistišką 
„gaspadorystę” ir pripažysta,

čia. Teip ir daro tie perse- kad tai dar negalima yra,
klojami vyskupo 
pranašai.” f ‘

> ..netikri
Prieš tikėjimą

dar peranksti, dar svietas ne
pribrendęs yra prie to.

Truputį pirmiau s dar ran
dame teip parašyta:

„Jeigu butų vienas tiktai 
bendras turtas, ir jei niekas 
neturėtų jokio savo daikto, 
tai kiekvienas mislytų ir rū
pintųsi apie tai, kad nesu- 
mažint savo sveikatos, kiek
vienas žiūrėtų ir lauktų, 
kad kiti dirbtų, taigi ben
dras turtas palengva išnyktų 
ir pasidarytų visiems bloga.’’

Ant to tiek tepasakysime: 
geroje šeimynoje yra vyras, 
pati, vaikų; visi jie turi ben
drą turtą ir betgi nematyti, 
kad /kiekvienas tokioje šei
mynoje tik savo sveikatą ga
nytų ir lauktų kitų viską pa
dirbant. Taigi, mums rodo
si, kad ne visuomet žmonės, 
kurie turi bendrą turtą, yra 
toki bjaurybes, kaip reikėtų 
spėti iš „piemeniškos vysku
po gromatos”. Vyskupas 
čionai persūdė.

Kitoje vietoje patsai vy
skupas sau prieštarauja, nes 
šiteip sako:

„Jeigu visi žmonės pildytų 
Išganytojo musų prisakymą: 
„mylėsi savo artimą kaipo 
pats save,” tai, kaip pirmuo
siuose krikščioniško tikėjimo 
amžiuose ir kaip dabar katali
kų klioštoriuose, galėtų būti 
tarpu žmonių ir turtų ben
drystė ir tikra brolystė.”

Ar ne aišku, kad vyskupas 
patsai pripažysta, jog turtai 
gali žmonių bendrai valdytis 
ir tai ne betkaip, bet 
kroje brolystėj

Dar randame štai kaip 
rašyta:.

„Žmonių draugystėje turi 
būt visokios vyresnybės, viso
kį pašaukimai, dvasiški ir 
svietiški. • visokį užsiėmimai 
ir visokių žmonių padėjimai. 
Visi yra būtinai reikalingi ir 
visi tarnauja vieni kitiems.. 
Į dangišką tėvynę veda mus 
valdžia dvasiška, apie page
rinimą gi žmonių būvio ant 
žemės rūpinasi svietiška val
džia .... Ne nuo žmonių 
paeina valdžia ir ne žmohių 
valia suteikia įstatymams 
tvirtybę, nes ant žmonių ir 
ant visos žmonijos yra Die
vas ir jo šventa valia.”

Tad jei „visi yra būtinai 
reikalingi”, tai vyskupas at
randa, kad būtinai yra reika
lingi ir žandarai ir urėdnin- 
kai ir Trepovai ir Durnovai 
ir Dubasovai ir Skalonai ir 
visa eilė kitokių kraugerių. 
Męs nemislyjame, kad be to 
negalėtume apsieiti. Teip- 
pat nesunku butų apsieiti ir 
be tos kariumenės, kuri, a- 
not vyskupe gromatos, atėjo 
į sodžius ir padarė žmonėms 
dar didesnius prispaudimus. 
Ne, nevisi yra būtinai reika
lingi.

Ne labai mums supranta
mas ir kitas vyskupo pasaky
mas, buk „apie pagerinimą 
žmonių būvio ant žemės rūpi
nasi svietiška valdžia”. Kad 
Jai priderėtų apie tai rūpin
tis, tai męs žinome; bet da
bartinė maskolių valdžia apie 
pagerinimą žmonių būvio ti
krai nesirūpina. Ji ne „pa
remta”, kaip ant pamatų ko
kių, ant teisybės ir meilės” 
ir nesirūpina „valdyti teisin- 
gai ir mielaširdingai, vieųo 
daikto tiktai tetrokšdama, 
kad visiems žmonėms būtų 
kaskart geriau?, labiausiai gi 

i silpniems, vargdieniams, be
turčiams.” — Ne, dabartinė 
maskolių valdžia visiškai to
kiais dalykais neužsiima. 
Bereikalo, visai bereikalo, 
vyskupas ją gina nuo tų 
„jaunikaičių, netikrų pra
našų”, kurie su žmonių pa
galba nori dabartinę netiku
sią valdžią sugriauti ir pasta
tyti naują, „paremtą, kaipo 

, ant pamatų kokių, ant teisy- 
. bes ir meilės”.

Sulyg vyskupo ir kitų ku- 
> nigų: valdžia ir įstatymai tu

ri nuo Dievo galybę. Labai 
gerai, sutinkame. Tada ir

t i- 
e.
pa-

, .cicilikų’’ jvaRfeia yra nuo I 
Dievo ir ją^Turi' kunigai pri- 1 
laikyti. Algi^tik tos vai- i 
džios reiki® klausyti, kuri y- 
ra stipresnė, ■ it tokios, kuri 
yra senesnė? iReikėjo paai
škinti, kalta gi valdžia yra 
nuo Dievo? Teisybę sakant, 
nėr ko ant to laukti atsaky
mo. Dievas teip sakys, kaip i 
vyskupas įam -lieps.

Neužmigta gromatoje ir i 
viešpatystes durna. Pataria
ma rinkti visiems, pasakyta:

„Atėjus gi laikui rinkimų, 
visi rinkite;; kas nerenka, 
tas nesirūpina apie savo rei
kalus.” ' : q

Kad butų visuotinas balsa
vimas, teipagalima butų drą
siai pasakyti; bet dabar, 
kaip visi -tinome, įstatymai 
visiems rinkti neleidžia^ 
Kaipgi gali vyskupas reika
lauti, kad visi būtinai rink
tų. Argi vyskupas eitų čio
nai prieš valdžią? Argi jis 
lieptų ir tiems rinkti, kurie 
jau seniai išrinkti” ir sėdi 
kalėjimuose? Matomai, čia 
negerai vyskupo pasakyta, 
turbut norėta pasakyti: „rin
kite visi tie, kurie turite rin
kimo tiesas”/ Bet nuo „pie
meniškos vyskupo gromatos” 
galime laukti, kad būt teip 
parašyta, idant nė pridėti, 
nė atimti nieko nereikėtų.

Apie rinkimus, be to, vy
skupas dar prideda:

,,Kas rinktų žmogų sveti
mo tikėjimo ir svetimos dva
sios, tas nesitupintų nė apie 
savo naudą, nė apie kitų rei
kalus.”

Taigi ^vyskupas norėtų, 
kad katttHkai rinktų tiktai 
kataliku^,-'* reformatai — re
formatus, žydai — tiktai žy
dus ir tt.v AJęsgi geistame, 
kad, geresniems laikams atė
jus ir Visučtiniems rinki
mams užstojui, kad visi rink
tų tiktai gertis žmones, kad 
rinktų “j^krtHausIa tokius 
žmones, ’ltArib'ms rupi miisų 
tautos ir krašto gerovė, į ti
kėjimą gi Jų ne nežiūrėtų, 
nes. tikėjimas pats žmones 
doresniais nedaro.

,7 ,
Visi kunigai musų remte- 

-remia rinkimus į tą dūmą. 
Nebereikalo. Kiek galima 
spėti, į tą durną iš Lietuvos 
bene daugiausia dvarponiai 
paklius. Pažiūrėkite tik į 
gubernijų rinkikų skaičių, 
kurie galutinai išrinks į du
rną atstovus. Suvalkų gu
bernijoj išviso 40 guberniji- 
nių rinkikų išrinks 2 atsto
vu; iš tos 40 — dvarponių 
bus 16, valstiečių 14 ir 10 
miestelėrių. Vilniaus guber
nijoj 91 rinkikai išskirs 7 at
stovus; iš tos 91 rinkiko 
dvarponiams priguli 44, val
stiečiams 40 ir 7 miesčio- 
nims. Kauno gubernijoj 90 
rinkikų, renka 6 atstovus: 
dvarponiai turi 85 rinkikus, 
valstiečiai 89 ir miesčionys 
16. Taigi tik Kauno guber
nijoj valstiečiai turi keliais 
rinkikais daugiaus už dvar-. 
ponius. Žinoma, didžiuma 
bus dvarponių atstovų. Ku
nigijai to ir peikia, nes dvar
poniai ir kunigai Lietuvoj 
beveik ^vienokius ekonomi
škus reikalus turi.8J i<

Mumg gi ^alstiečiams ver- 
čiaus vįsjai ępe tokių rinki
mų nestoti iį aiškiai tai pa
rodyti, tokių rinkimų1 
męs neųprfan^ Rinkti atsto
vus į viešpatystės seimą męs 
tik tada dorai galėtume, kaip 
butų visiemtf liuosa visur vi
ską kalinti, lįuosai susirink
ti, nebūtų nė kokių 'ten sar
gybų, nė karo stovio, kad 
žmogus be?teismo negalėti, 
būti suimamas, kad turėtume 
visuotinį, lygų, slaptą, be- 
tarpinį balsavimą.

Dabar gi išeis komedijos, 
ne rinkimai. - Jei vyskupui, 
kunigams: i ir kai p-kuriems 
lietuviams patinka ta kome
dija, lai žaidžia. Mums gi,

tikriems demokratams, išpuo
la tik nepristoti prie tokių 
rinkimų. *

Bet gryžkime prie vyskupo 
„piemeniškos gromatos”. Už
baigia ją rekolekcijomis ir 
maldomis.

* Rasi kiek ir klystame, bet 
mums rodosi, kad Jaus Kri
stus, jei imtų vėl terp žmo
nių vaikščioti, Žemaičių vy
skupą už tokią piemenišką 
gromatą tikrai nepagirtų.

Jeigu sulyginti šią groma
tą su praloto Antanavičiaus 
1905 metų aplinkraščiu, tai 
matome skirtumą. Šita gto- 
mata bent nepataria bedie
vius paduoti į svietiškos val
džios rankas, kaip tai buvo 
padaręs, grasindamas eksko
munika, Bėtnų administrato
rius. a . Rg. K.

Iš „Varpo.”

Iš Johanesburgo, Petlnėj 
Afrikol.

Patilpęs „Lietuvos”, no. 5 
straipsnelis perdaug ’ blogais 
nurodo, „ponus' aristokra- 
1;us.” Gal jis ir tikrai matė 
jų vien tik blogas puses; bet 
aš turiu pasakyti, kad aš vos 
tik į Johanesburgą atvažia
vęs, nepažinojau jų, ne jie 
manęs, bet aš jieškojaujų 
kaipo draugų, turinčių gerą 
vardą terp žinomų man tikrų 
tautiečių, kad rasti pas juos 
prieglaudą. Bet kaip aš turė
jau nusiminti, kada vienas 

i etų vis 'pasakė, jog mano 
manymai esą klaidingi, nes 
tie žmonės yra „bagoti”, „ari
stokratai”, ,,jie nemyli varg
šų”. Bet aš radau tuos žmo
nis tokiais, kokiais mieli jau; 
jie manę priėmė ir pagelbėjo, 
kame reikėjo, ir po šiai die
nai aš, kaipo vargšas, nepa
tyriau nė jokio paniekinimo, 
ir kiek pažinau juos — tai 
aristokratai neužsipelno ant 
papeikimo. t Autorius „Lie
tuvoj” patUpusios korespon
dencijos, p. Sąnarys,' vadina 
juos „ponais”, „aristokra
tais”, bet jie. yra toki jau 
darbininkai, kaip ir visi; 
skirtumas tik tame, kad jie 
savo uždarbį nepraleido ant 
niekų, todėl turtingesni, jei
gu „nenori draugauti su ki
tais”, tai tik dėl to, kad dau
gelis lietuvių prastai apsiei
na: girtuokliauja, barasi, 
ginčijasi už tuščius niekus, 
ir tankiai susimuša. Teip 
lietuviai praleidžia šventes, 
susiėjimus, ir liuosas valan
das, todėl netik menami 
,,aristokratai”,, bet ir kiti 
vargšai nenori draugauti su 
mėgstančiais nesutikimus sė
ti. Jeigu p. Sąnarys trokš
ta, kad „ponai” ir „aristo
kratai” draugautų su kitais 
lietuviais, tai tegul pasirūpi
na išmokyti juos doresnio ir 
rimto apsiėjimo, tegul atpra
tina nuo girtuokliavimų ir 
muštynių, o pripratina prie 
skaitymo naudingų knygų ir 
laikraščių, toks darbas p. 
S. bus šimtą syk vertesnis 
negu rašymas koresponden
cijų su - tuščiais apkaltini
mais ir lietuviams bus dau
giau naudos, nes jie, skaity
dami laikraščius, išmoks žmo
niško apsiėjimo, pažįa savo 
reikalus ir pareigas, . savo 
priešus ir draugus ir tada 
įgis draugus ne tik Johanes
burge, bet ir visur; geistina 
butų, kad p. S. apie tą rei
kalą pasidarbuotų, tikiuos, 
kad ir visi „aristokratai” tam 
pritars.

Apie draugystes negaliu 
daug pasakyti, bet man ro
dos, kad ginčai, ir. nesusi
pratimai sąnarių ir viršinin
kų tarpe gali būt apkalbėti 
ant vietos,» be laikraščių pa
gelbos. Tas ne labai svarbu, 
o ypač dabar, kada lietuviai 
visur užimti labai svarbiais 
reikalais, visą tautą apei
nančiais, apie kuriuos Joha* 
nesburgo lietuviai visai nesi-

"rūpina, o tas parodo, kad 
abelnai jie nenori būti tau
tos sąnariais. Svarbiausiu 
reikalu musų tautos yra pa- 
siliuosavimas nuo despotiš
kos caro valdžios ir abelnai 
nuo visokių ponų valdžios, 
visiškai sugriauti caro sostą. 
Dėlto tai vedama kruvina 
kova, arba revoliucija, ku
rioje žūsta tūkstančiai musų 
brolių, trokštančių laisvės 
visai tautai, ir gerovės visai 
vargšų darbininkų luomai. 
Tai kovai prijaučia ir tolimų 
šalių lietuviai, kaip tai: Ame
rikos) Anglijos ir kitų; jie de
da aukas, ir siunčia į Lietu
vą kovojantiems avo bro
liams, tik Afrikos lietuviai, 
ypač Johanesburgo, ne tik 
ką dar neprisidėjo prieiš- 
liuosavimo Lietuvos, bet ma
žai atjaučia svarbumą reika
lo ir baisumą kovos, kokią 
veda vargšai lietuviai. Jei
gu yra Johanesburge ypatos, 
p v. p. Sąnarys, kuris stoja 
vargšų darbininkų pusėj, 
tai darbininkai mielai jam 
pritars, jie bus dėkingi, jei 
sulauks nuo p. S. ir visų Jo
hanesburgo lietuvių tikros 
pagalbos pinigiškos, o. tas 
yra galimu, nes daugumas 
lietuvių čia pasiturinti. Lai
kas gelbėti tėvynės brolius, 
nes revoliucija siaučia, reikia 
ginklų, todėl reikia daug pi
nigų, kurių Lietuva ant vie
tos neturi. Aukautojai pa
darys daug gero kovojan
tiems, jei aukų pasiųsti ne
užmirš.

Nors Johanesburge lietu
viai da snaudžia, bet yra vil
tis, kad pabus ir stos į darbą, 
nes kartas nuo karto,, vis 
apsireiškia neužsiganėdini- 
mas jų tarpe, tuom ką turi. 
Draugystės nesutinka terp 
savęs. Sanariai rugoja ant 
savo viršininkų, praščiokai 
ant „aristokratų” ir „ponų”, 
tik nesmagu, kad tūli lietu
viai dar nemato reikalo vi
siškai nuo ponų atsiskirti, 
pv. p. Sanatys šaukia: „ga
na mums ponystės”, o apsi- 
grįžęs sako, „kad jų (t, y. 
ponų) pareiga vesti lietuvius 
į vienybę.” Ne broli! Lie
tuviai privalo patįs telktis į 
vienybę ir suvis atmesti po
nus, nes „ponai” jau savo 
laikus atgyveno. Reikia pa
žiūrėti į praeitį, kuom buvo 
, ponai” " praščiokams ir dar
bininkams, jeigu ir ant to
liau bus „ponai,” tai jie teip 
elgsis, kaip ir pirma. Kada 
ponai jau visiškai atsižadės 
ponystės, kada dirbs praščio- 
kų ir darbininkų labui, tada 
tik praščiokai galės juos pri
imti į savo tarpą kaipo sau 
lygius draugus, bet ne kaip 
ponus. Reikia neužmiršt, 
kad varguolių luomą pati 
be ponų pagelbos pramynė 
geriausią kelią į ateitį, jjrie 
laisvės ir gerovės žmoi ių, ir 
eina pati, ne ponų vedama. 
Tas kelias aiškiai matomas 
visiems, kurie pabudo iš 
snaudulio nesusipratimų, tas 
kelias nušviestas gęstančio
mis gyvastimis musų brolių 
ir lyginamas jų lavonais ir 
krauju, tuom keliu eina 
tūkstančiai pasekėjų, kovoja 
ir žūsta už laisvę; taigi ir 
Johanesburgo lietuviam^ ne
sunku tą kelią patėmyti, ir 
juomi eiti. Tik reikia no
rėti.

. Johanesburgo lietuviai ru
goja, kad nėra vienybės. Ma* 
lonus atbalsy s. Kur nėra 
vienybes, nėra niek* \uro. 
Bet kad sueiti į vienybę, lie
tuviai turi pamesti girtavi
mus, mokytis kantrybės, ne 
šokti į ginčus už jeib niekus, 
iš ko tankiausiai kįla vaidai. 
Vienybė brangus žmonių 
turtas, — kas ją turi, — turi 

į viską, todėl geistina, kad ir 
Johanesburgo lietuviai ją 
įgytų, nors tai sunku ta pa
daryti, bot vis galima norin
tiems. Vargšas.

Paskendo laivas.
f Detroit, Mich. Netoli St. 
Clair, laike tirštos miglos su
simušė garlaivys „Corle” ir 
„Erie”. Paskutinis garlai
vys paskendo. Iš paskendu
sio laivo įgulos, prigėrė: inži
nierius Patrick Quinn, peč- 
kurys Hill, moteris Marry 
Rud ir nežinomos pravardės 
virėja. ’

Vodinga degtinė.
Rowlins, VVyo. Cianykš- 

čiame kalėjime pasimirė du 
nusidėjėliai: Woodlaw ir Jes- 
se Keating. Abudu pasimi
rė nuo degtinės, padarytos iš 
medinio spirito.

Užmušė perkūnas.
Boonville, Ind. Netoli 

Newbuty trenkė pekunas į 
pašiurę, kurioj buvo daug 
nuo audros pasislėpusių mo- 
kyklų mokintinių. Perkū
nas ant vietos užmušė 12 me
tų Malviną Greer, o penki ki
ti vaikai likosi pavojingai 
perkūno užgauti.

Nelaimes ant geležinkelių.
Psovidence, N. J. East 

Providence parvirto pilnas 
žmonių karas; kuris ant 
smarkaus kelio užsisukimo 
iššoko iš relių. Prie to 11 
ypatų likosi užmuštų, o daug 
tapo sunkiai apkultų.

Gaisrai.
Danyiltle, Va. Mieste 

Boston, Va., siautė gaisras, 
kuris pridirbo nuostolių ant 
800000 dpi.

g DARBO LAUKO,
T Chicago, III. • Tarnau

janti ant viršutinių geležin
kelių susitaikė su kompani
ja. Algos tarnaujančių li
kosi pakeltos: šenių‘nustaty
tojai gaus po 30c. už darbo, 
valandą, dirbanti antpliat- 
formų $1.95, agentai $1.85, 
jų pagelbinkai $1.50 ant d.

T Whekling, W. Va. Ry
tiniame Ohio štraikuoja ang- 
lekasiai, bet štraikas daugu
mui darbininkų nusibodo, 
vis daugiau jų grįžta prie 
darbo.

T Spbingfielde, III. Ang- 
lekasiai Ulinojaus anglių ka- 
styniiy susitaikė su darbda
viais ir tokiu budu gana il
gai besitraukę štraikai pasi
baigė, darbininkai gryžta 
prie darbo Algos darbinin
kų .bus tokios, kokios buvo 
1903 m.

T Hibbing, Minn. Darbai 
eina labai gerai čianykščiose 
kastynėse. Dirba po 10 vai. 
ant dienos. Algos darbinin
kų po $2.00—2.50 ant die
nos. Lietuvių yra čia 2 ap
sivedusių pori ir 6 pavieni. -

Milošas.
• < Webeb, III. 300 darbi-1 
ninku plytnyčiose Weber, 
III. ir Maynard, Ind. paliovė 
djrbę.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
Iš Sprinfield, Ui.

Trumpame laike turėjom 
čia du visuomenišku susirin
kimu visij Springfieldo lietu
vių. Ant pirmutinio tapo • 
išrinktas visų vietinių drau
gysčių revoliucijos komite
tas, ir kelektoriai, kurie ėjo 
per lietuvių gyvenimus, rink
dami aukas, sušelpiami mu
sų brolių kovojančių už lais
vę ir prigimtas tiesas žmonių • 
su tironiška caro valdžia. 
Ant antro susirinkimo atė
jo nedaugiausiai žmonių, nes 
ne buvo pagarsinta nė laik
raščiuose, nė per plakatus, 
tai mažai kas žinojo apiesu-



eirinkimą. Turėjome karš
tas prakalbas apie šiądieni- 
nį sunkų padėjimą darbinin
kų, apie reikalingumą moks
lo, apie socijalizmą, tėvynę 
Lietuvą ir kovojančius^ musų 
brolius? Visų kalbėtojų kaf- 
bos buvo pamokinančios, tau
tiškai socijalistiškos. Kalbė
tojai, nors nebuvo specija- 
liškai išsilavinę,bet kalbas ne 
rėmė afht riksmo, tik ant tei
singų išreiškimų. Pirmiau už
manydavo kas apie susirin
kimus, tai kiti atsakydavo, 
kad nėra kalbėtojų,dabar pa
sirodo, kad kalbėtojų netrūk
sta ant vietos, ir*jei nenu
stosime dirbę pradėtą darbą, 
su laiku teip išsilavinsime, 
kad bus nauda musų tau
tai, nes geresni terp mus 
darbai platinsią. Taigi bro
liai į darbą! Dirbkime ir ki
tus prie to raginkime,- o ge
resnė ateitis mus laukia. 
Trečias visuomeniškas susi
rinkimas Springfieldo lietu
vių atsibus 24 d. berželio; 
Broliai ir seserys! nepraleis- 
kime progos ir visi ant jo 
ateikite.

Senas Krivaitis.

bono, kun. A. Kaupo, su pa- 
rapijonais ir nė jokiu budu 
negali pasibaigt ir nežinia, 
Eenę čia kaltė, ar parapijo
nų, ar klebono, bet biznis 
užtai eina gerai. Ant meti
nio parapijoj susirinkimo ta
po vienbalsiai išrinktas pirm- 
sėdžiu G. Aponas, buvęs ku
nigo draugas. Bet kas pasi
darė? Kunigas abidvi ranki 
iškėlęs rėkė: „aš nepatvirti
nu ir Aponas negali būt, aš 
perstatau Butkų, tik jis gali 
būt pirmsėdžiu.” Bet para- 
pijonai patyrė, kad tas atsi
tiko todėl, kad Aponas pa
reikalavo, kad visos bilos bu
tų mokamos kasieriaus ir pas 
jį visos kad butų. Klebo
nas iki šiol rašė čekius 
į banką, o dabar reikia, kad 
čekiai butų rašomi kasieriaus 
ir trustisų. Parapijonai, pa
tyrę, kad G. Apono teisybė, 
manė, kad klebonas turi su
tikti su parapijonais, o jeigu 
nenori, tai gali sau eiti, iš 
kur atėjo. Kunigėlis vienok 
ant tokio reikalavimo tik nu
sijuokė. Jis sakė: ar gali 
manę keletas šliuptarnių iš
varyt?

Na, ir prasidėjo procesi
jos pas vyskudą Hobaną ir 
bergždi mitingai. Parapija 
išrinko 12 sumanesnių vyrų 
apsvarstyi reikalą ir parodyt 
sutarti su klebonu, betj pa
kvietus jį ant susirinkimo, 
jisai atsakė: jus esate 
Kaifošius su Annošium ir fa- 
rizėjais; kaip pasakiau, teip 
turi būt: Butkus pirmsėdžiu, 
o aš kasieriu, 'O kiti negali į 
tuos reikalus kištis, girdi, jei 
mano „loska”, jeigu norėsiu, 
paskirsiu vyrus peržiūrėt ma
no knygas, bet tai tik mano 
malonė.

Parapijonai, išgirdę tokį 
kunigo atsakymą, kaip per
kūno trenkti, sušaukė mitin
gą ir nutarė eiti pas vysku
pą, kunigą apskųst (o kur 
parapijonai girdėjo, kad var
nas varnui akis kapotų. Rd.). 
Kunigas nelaukė, kol jį ap
skųs, bet jis pirkia apskundė 
parapijonus (parapijonai ga
lėjo žinoti, kad jis tą pirma 
padarys. Rd.), buk tai Šliu
pas su Dembskiu įsisuko ir 
ardo tvarką. Komitetas su
šaukė parapijonų mitingą ir 
papasakojo, )<ą sakė vysku
pas; pasakė,kiek kunigas pri
melavo vyskupui. Beveik 
vienbalsiai (išėmus .keletos 
kunigo čebatlaižių) atsakė 
kunigui algą ir namus, kad 
jis neturi tiesos parapijos na
muose gyventi, liepė nešdin
tis.

Musų klebonas, matyda
mas, kad karvnti gali užtruk
ti, pradėjo pusti iš kitos dū
dos. ; Jis surado tokius, ku
rie vos du, trįs metai čia gy
vena, arba iš Lietuvos atva
žiavę. Su jais išsirinko ko
mitetą ir pradėjo darbą va
ryt, bet nesiseka. Pabuvęs 
porą mėnesių su savo komite
tu ir bandęs pąra pi jonus ko
kiu nors budu prie savęs pri
traukti, o kad tas nesisekė, 
užsimanė sušaukti susirinki
mą parapijonų 20 d. gegužio. 
Susirinkus žmonėms pobaž- 
nytinėj salėj, apie dviem tpk- 
stančiams,ir atėjus klebonui, 
►pirmsėdis Aponas atidarė su
sirinkimą.

Vienas iš komiteto parei
kalavo nuo prabaščiaus, kad 
paaiškintų, dėl kokio reikalo 
sušauktas susirinkimas?

Musų tėvelis, drebančiu 
balsu, kaip koksai ligonis, 
pratarė, kad ant paliepimo 
vyskupo yra šauktas susirin
kimas ir prisakyta taikytinai 
su parapijonais ir prieš juos 
nusilenkti. Vienas iš para
pijonų paklausė, ar sutinka 
kunigas sugražinti parapijo
nų pinigus? Kunigas atsa
kė, kad ir dabar galįs čekį 
parašyti. Viešpatie! Kokia 
permaina! Jau jis nenori

Iš Athol, Mass.
Lietuviškų šeimynų čia 

yra apie keturios dešihitįs, ir 
tris, kartus tiek pavienių. 
Prie tautiškų darbų čianykš- 
čiai lietuviai beveik niekur 
nėra prisidėję. Yra čia drau
gystė Marijos Panos Aštrios 
Bromos, bet tautos labo ji 
nesupranta, rupi jai vien ti- 

’ kėjimas. Prigulinti prie 
draugystės samanai neatbū
tinai turi prigulėti prie vieti
nės airių parapijos (juos ver
čia prie to draugystės įstatai). 
Matydama airių kunigas lie
tuvių nesusipratimą, lupa 
juos be malonės. Mokėdami 
mėnesinę donį, lietuviai turi 
kartu mokėti extra už .už
vilktas bažnytines skolas.

v Kas tam pada*vadijimui prie- 
'šintusi, tokį varo iš bažny
čios laukan.

Keletą metų atgal čia bu
vo atvykęs lietuvys kunigas 
J a kstis ir apsigyveno pas ai
rių kunigą, bet, pabuvęs ke
letą sanvaičių, išsidangino; 
teisinosi, kad tokiu maistu 
negalys gyvenai, nes^airys 
kunigas jį šėręs vien krekėm 
ir pienu.

Pastarame laike čianykš- 
čiai lietuviai buvo vėl su- 
bruzdę jieškoti kunigą lietu
tį, bąt veltui, nes lietuviškas 
kunigas maitytis krekėm ir 
pienu nė nesutiks. Mūsiš
kiai mat nemėgsta airiams 
bernauti, jie vien atiduoda 
airiams ganyti savo ave
les; pastatytas už lietuviškus 
pinigus bažnyčias, o patys, 
užėmę kerdžių vietas, laikosi 
iiio airių ištolo. Tai viena 
priežastis, dėl kurios dauge: 
lyje panašių vietų kaip At
hol, negal lietuvis kunigas 
apsigyventi. Antra: nors 
Atholiečiai kunigą maitytųir 
geresniu maistu už krekes 
ir pieną, bet negalėtų pripil
ti jų kišenių, o musų kuni
gai neatbūtinai to reikalau
ja. Daugumas jnusų brolių 
nesupranta amerikoniško biz
nio.

Keleivis.

Iš Shieroaks, J’a.
Darbai eina čia ne geriau

siai.
Lietuvių gyvena čia kelios 

šeimynos, bet apšviestesnių 
mažai, laikraščių mažai skai
to, užtai mėgsta be reikalo 
provotis. 30 d. gegužio bu
vo čia dviejų lietuvių prova, 
kuri pasibaigė tuom, kad ly
giai skundikas, kaip ir ap
skųstasis sudžiai užmokėjo po 
* dol. J. M.

Iš Scranton, Pa.
Nuo keturių mėnesių tę

siasi nesutikimai musų kle- 

būt nė prezidentu, nė kasiė- 
riu, nė raštininku, geidžia 
vien šiltos vietos, bet tie 
šliuptarniai, kaip kunigai 
papratę vadint tuos, kurie 
nori šiokios tokios teisybėj 
sako: mums tavę nereikia, 
eik saujš kur atėjai, eik pas 
tuos policmonus prašyt vie
tos, kuriuos buvai pakvietęs 
kelios nedėlios atgal. Mes, 
girdi, ne Chicagos lietuviai, 
kad policmonai mums daužy
tų galvas. Kunigėlis aplei
do salę, o žmonės, apsvarstę 
savo reikalus, išsiskirstė. Už 
2 dienų pasklydo apgarsini
mai, kad bus susirinkimas 
gerų parapijonų pobažnyti- 
uėj salėj (24 d. gegužio) su 
persergėjimu, kad neitų tie, 
kurie nenori klausyt vysku
po. Kadangi mes veik visi 
klausom vyskupo, tai ir 
susirinkom, bet buvo kok
tu klausyti, kada iš kunigo 
geriausių tarnų lupų ėjo mas
koliški keiksmai. Kada atė
jo kunigėlis ir prabilo, kad 
jo draugai šaukė šitą susirin
kimu, tada visuomenė pradė
jo rėkti. Salin su savo drau
gais, kur pipirai auga! Ap
simalšinus, tapo* įnešta pra- 
baščiaus išrinkt komitetą 
tam vakarui. Visi pritarė. 
Bet kada perstatė kunigas 
savo tarną Mikutį, žmonės 
pradėjo rėktų kad eitų sau 
su Mikučiu ir visais pasekė
jais! Kįlo liarmas, švilpi
mas ir rankų plojimai. Vel
tui prabaščius rankoms mo
savo ir norėjo ką pratarti, 
bet švilpimas ir rėksmas vis
ką uždengė. Tada nabagėlis 
pakilo ir apleido salę su vi
sais sėbrais, kurių buvo apie 
10. Likę surengė jam cere
moniją palydėjimo bu šuka
vimais ir riksmu.

Teip tai pasibaigė garsus 
geri} parapijonų mitingas pa
rapijos ŠventoJuozapo Scran- 
tone, Pa.

Vienas iš Komiteto.

XXI S. L. A. seimas. 
SESIJA II.

Prasidėjo 1 vai. Rinkimas 
seimo administracijos. Bal
savimas slaptas. Kandidatai 
ant pirmsėdžio: Birštonas iš 
Shenandoah, M. J. Damijo
naitis ir Bijanskas, abu iš 
Chicagos. Birštonas gavo 
28 balsu* Damijonaitis 20, 
Bijanskas 12. Liko Biršto
nas prezidentu, Damijauaitis 
vice-prezidentn. ’ Rinkimas 
sekretorių. Balsavimas slap
tas. Kandidatai: J. Ilgau- 
das ir A. Ramanauckas, abu 
iš Chicagos, Antanas Au- 
dėjaitis iš Shenandoah, Pa., 
B. Jasiulis iš South Chicagos, 
M. Jokubynas. Balsus ga
vo: J. Ilgaudas — 33, A. Ra
manauckas — 15, Audėjaitis 
— 8, Jasiulis — nieko, Joku
bynas — 2. Liko pirmu raš
tininku J. Ilgaudas; antru — 
A- Ramanauckas. Rinkifnas 
presos komiteto paprastu, ne 
slaptu balsavimu. Presbs 
komiteto užduotę — ne vien 
į angliškus laikraščius apie 
seimą žinias suteikti, bet ir 
lietuviškiems laikraščiams. 
Išrinkti: A. Olševskjs, Alek- 
sandravičia ir F. GtĄ’flbickas. 
Maršalkos išrinkti: A. Bi
janskas ir J. Kurila. Laiš
kus atidaryti: V. Jokubynas 
ir Audėjaitis. Po pertraukai, 
B. Balevičiaus kalba į dele
gatus. Kalba maž daug ta 
pati ką ir ant apvaikščiojimo 
ir kad Susivienyjimas neuž
mirštų moksląeivių. Paskui 
skaitymas įnešimų nuo yvai- 
rių kuopų, kas traukėsi iki 
5:30. Įnešimų viso apie 50. 
Svarstymas apie . Waterbu- 
ry’o prisiųstą rezoliuciją^ ar 
ją terp dokumentų padėti, 
ar oficijališkai 11 kuopai 
perduoti, ar rašėjams, sulyg 
jų prašyrrio, sugrąžinti. Kilo 
ginčai. Sekr. kuopos nori, 
kad oficijališkai kuopai per

duoti, kiti priešingi, ant ga
lo po visų karštų ginčų sei
mas pripažysfo sugražinti ją 
rašėjams ir neardyti kuopos, 
nes perdavimas oficijališkai 
kuopai gimdytų *ien dides
niu! nesutikimu*! Beskai
tant įnešimu surast* dviejuo
se laiškuose aukų?<ant prie
glaudos namo: išh Pana, III. 
$20.00 ir iš Conrtney, Pa. 
$25.00, už ką Belipąs ištaria 
toms Kuopoms kuoširdingiau- 
šią ačiū. Rinkimas komisi
jos sutvarkymui įnešimų, 
paskirstymui į skyrius. Ko
misija: Dr. J. Želvienė, J. Ta
rei la, F. Eisiu auta s, Antra 
sesija pasibaigė po 6 vai.

SESIJA III.
Prasidėjo 9 vai. ryto. Per- 

šaukimas delegatų. Prote
stas prieš 'delegatus, kurie 
nusiima savo delegatystės 
ženklelius. Skaitymas lin
kėjimų. Komisija sutvarky
mui kuopų įnešimų išduoda 
raportą: koki įnešimai ir nuo 
kiek kuopų., Skaitymas pro
tokolo pirmos dienos seimo. 
Diskusijos apie užtvirtinimą 
protokolo II sesijos. Ginčai 
apie iš Waterbury’o prisiųstą 
rezoliuciją. Aut galo proto
kolas II sesijos užtvirtintas 
su pataisymu. Svarstymas 
apie kuopų įnešimus. Punk
tas 1—posmertinė. Nutarta, 
kad liktų ta pati. Punktas 
2— padėti S. L. A. pinigus 
ant didesnio nuošimčio negu 
dabar, taigi, kad gaut bent 
5 ar 6 nuošimtį. Įnešimas 
— išduoti aut nepajudinamo 
tur*o. Po ilgų diskusijų nu
tarta palikti pinigus ant to 
paties nuošimčio kaip dabar, 
taigi aut 3%. Sesija pasi
baigė 12:15.

SESIJA IV.
Prasidėjo 1:30 vaL po pie

tų. Peršaukus delegatus 
vardais,ėmėsi seimas prie ap- 
svartymo reikalų punktas po’ 
punktui. 3) punktas — vai
kų skyriais — palikti kaip 
yra. 4) Dovanos viršinin
kams — atmesta. 5) Orga
nas — reikalingas, nesavas, 
bet vienas iš lietuviškų laik
raščių. Slaptai balsuojant, 
perėjo „Lietuva” už organą, 
33 balsais. 6) Tautiški cen
tai — palikti. 7) Pašelpa li
goje — atmesta. 8) Organi
zatorius — nereikalingas. 9) 
pensija sekr.; turi būti po 
kaucija $500.00, už ką moka 
Susivienyjimas. 10) Chica
gos kunigams suteikti papei
kimą už jų nedorą pasielgi
mą. 11) Algos viršininkų 
liekasi tos pačios. (Pertrau
ka 10 minutų). Skaitymas 
linkėjimų, o pabaigus, ištarė 
seimas visiems aukautojams 
atsistojimu delegatų širdingą 
ačiū. Svarstymas tolesnių 
punktų. 12) Paryžiaus pa
rodos liekanos — pavesta C. 
Komitetui.' 14) Paskirta $50 
už parašymą geriausios S. L. 
A. istorijos. 15) Prieglau
dos namas. Nutarta nupirk
ti žemę namui ir kolionijai. 
Tolesnis svarstymas apie jį 
atidėtas ant kitos dienos. 
16) Atspausti 5000 gramati
kų, pridedant syntaksį. 19) 
Persikėlipio kortos — turi bū
ti pagerintas. 20) Atsišauk
ti į Genaus Biurą, kad suskai
tytoje! gyventojų, skaityda
mi lietuviu* lietdviai'8 užra
šytų. Po svarstymui apie ap
likacijas sesija IV užbaigta 
6:20. »

t > i
SESIJA V. ii

Prasidėjo 9 val’Jrytd.1 Per
šaukus delegatus, tapo skai
tytas protokolas III ir IV 
sesijų, kuris tapo vienbalsiai 
priimta^ Po to skaitymas 
linkėjimų ir atėjusių įneši
mų. Atlikus tą, perėjo sei
mas ant svarstymo reikalų, 
paliktų sesijos IV. Pirmiau
siai Prieglaudos namas su 
kolionija. Nutaria išrinkti

tam tikrą komisiją, kuri už
siims apžiurėjirųu žemės. Ko
misija išrinkta iš šių ypatų: 
F. Golubickas, P. V. Biršto
nas, P. Lazauckas, J. Tarei- 
la ir A. Melninkaitis. Ko
misija apžiūrės žemę, ir pa
duos visuomenei ant apsvar- 
tymo: kur visuomenė pritars,* 
ten bus parengta kolionija 
s u Prieglaudos Namu. Tarp 
kito, nutarta, kad metodą 
rinkimo viršininkų palikti tą 
pačią. Sesija pasibaigė 12 
vai.

* SESIJA VI.
Prasidėjo 2 vai. po pietų. 

Paduoti Čia tik svarbesni nu
tarimai: kasierius turi būti 
renkamas ant dviejų metų. 
Laikas seimo paliktas tas 
pats. Ištyrimas apie lietu
višką vėliavą, kokia spalva, 
ir kokia išžiūra, pavestas 
Centr. Kom. Paskirti <j.u 
konkursu, po $50.00 parašy
mui lietuviškos tautiškos po
ezijos ir sukomponavimui lie
tuviškų meliodijų. Rengti 
knygynus kalėjimuose ir vie
tose kur yra lietuvių, t. y. 
duoti po kiek egz. iš 8. L. A. 
knygyno. Višteliui mokėti 
po $5.00 aut mėnesio pašel- 
pos. Sesija pasibaigė ant 
5:45. ,

SESIJA VII.
Prasidėjo 9 valandą ryto. 

Peršaukus delegatus, tapo 
skaitytas protokolas V ir VI 
sesijų, kuris tapo viebalsiai 
praimtas. Paskui tapo skai
tyta yvairi prašymai, labiau
siai apie posmertinę. Iši
mant kelis, nutarta vi
siems prašantiems išmokėti. 
Po tų svarstymų buvo ap
svarstymai apie bilas. bei
mąs nutarė visiems bilas ap
mokėti, išimant p. Mikolai- 
nio bilą, kuri prisiųsta jau 
per vėlai ir beto ne ant tikro 
pamato paremta. Mat Mi- 
kolainis atvirai ant XX sei
mo pripažinęs, kad jokių bi
lų neturįs apie provos reika
lus, taigi, dirbęs iš gero no
ro. Bilą, po aiškinimų, at
mesta. Sesija pasibaigė 12:-
10.

SESIJA VIII.
Prasidėjo 1:30 po pietų. 

. Svarbesni nutarimai tos sesi- 

. jos yra: pastatyti J. Paukš- 
, čiui, garbės sąnariui, pa- 
, minklą ant jo kapo už $50.00, 
, nes jis buvo sutvertojo tos 
. organizacijos. Paskui tapo 

skaityti laiškai yvairių orga- 
. nizacijų ir pavienių, prašan

čių pašelpos. Prašymas Vin- 
. co Pasecko paskolinti per 4 

metus po $100.00 kas metą 
mokslui, tapo atmesta. Nu- 

i tarta duoti sąnariams knygas 
, už pusę prekės pardavinėti.

Atsišaukusiems knygynams 
paaukauti po keletą egz. 
Rinkimas delegatų palikti 
kaip yra. Nutarta, kad ką- 
sierius liktųsi po tą pačia 
kaucija. v Nutarta, jokiam 
suspenduotam sąnariui ne
mokėti posmertinės, išski
riant atsitikime klaidos. Po 
pertraukai 15 minutų, tapo 
skirstyti tautiški centai. Įne
šimas Į)r. J. Želvienės skirti, 
atėmus $60.00 Vištaliaus, 
visus tautiškas centus kan- 
kintiniams ir revoliucijai, 
tapo* atmestas, jo vieton di
dumu balsų priimta: paskir
styti tautiškus centus šiteip: 
$100 moksląeviams; $210 
konkursams ir Vištalui; $100 
Prieglaudos Namui su kolio- 
nija;o likusius,iš viso $344.42 
paskirti revoliucijai. Iš po- 
smertinių -tapo nubalsuota 
nieko neskirti (evoliucijai. 
Iš posmertinių, nutarta pas
kolinti be nuošimčių $5000 
pirkimui kolionijos su Prie
glaudos Namu. Seimą nuta
rė laikyti ateinančiuose me
tuose Clevelande, Ohio.
- Rinkimas viršininkų: Pre- 
udentu tapo išrinktas — P. tylėjimu!

V. Birštonas iš Shenandoah, 
Pa., sekretorių — M. J. Da
mijonaitis, iš Chicago, III. 
Kasieriu — senasis, J. Skri- 
tulskas iš New Britain, Con. 
Knygius tas pats, M. Palta- 
navičia iŠ 8o. Boston, Mass. 
Kasos globėjais: Ant. Povi- 
laika iš Waterbury, Conn. ir 
A. Ramanauckas ir 8o. Bos- * " 
ton, Mass. Sudžia konkur
sų lietuviškos tautiškos 
poezijos ir kompozicijos lietu
viškų meliodijų.— p. Šernas, 
,,Lietu vos” redaktorius. Ren
kant sekretorių, tapo atrasta 
2 balsai viršaus, negu buvo 
delegatų, per tai rinkimas 
buvo nelegališkas, reikėjo 
antrą kart rinkti. Nutarta 
užmokėti sekretoriams už 
darbą po $10.00. Aukų su
rinkta $449.78. Nutarta pa
dalyti ant pusės, revoliuci
jai ir Prieglaudos Namui su 
kolionija. Ištarta atsistoji
mu ačiū darbininkams XXI 
seimo. Ištarta atsistojimu 
,,amžina atilsį” įnirusiems 
per tuos metus draugams. 
Ištarta atsistojimu ačiū 36. 
kuopai už parengimą seimo. 
XXI seimas S.*L. A. pasibai
gė 7 vai. vakare, 31 d. gegu
žio.

J. Ilgaudas.
Klaidos pataisymas. Se

sijoj I pasakyta, kad prisių
stoj iš Waterbury’o rezoliuci
joj protestuoja ir prieš C. 
sek. J. Žemantaucką. Tas 
netiesa. Priešingai, J. Ž. 
rezoliucijoj pripažinta už le- 
gališkai išrinktą delegatą ir 
prašė seimo ir ant toliau C. 
sekr. palikti.

J. Ilgaudas.

Kankiniai šaukiasi pagel
bės!

BROLIAI ir SESERS!
Du kartu jau šįmet buvo 

šauktasi į jus kankinių reika
luose, maldaujant gausesnių 
aukų—ir abu kartu pagelbos 
šauksmas tapo jūsų pro ausis 
praleistas, beveik neišgirstas, 
it butų buvęs tai koksai sve
timas, atidžios nevertas bal
sas! ....

Laikraščiai paduoda jums 
mastinius kalinių surašus, — 
kalinių,kurie šaltį ir alkį ken
čia kankinami ir mušami po 
kalėjimų urvus, — kalinių, 
kuriu šeimynos, atsilikusios 
tankiai be globėjų ir penėtojų, 
neriasi iš paekutinujų besiris- 
damos su badu-alkiu ir vargu 
— milžinu už gyvatą ir mirtį, 
o jus.... jųš, ranka širdį su
gniaužę ir kišeuius užspaudę, 
dedatės apkurtę it negirdį, 
kad skatikas kartais ne
iškristų alkiui numalšinti, 
vargui numažinti!....

Atšausite man: mes revo
liuciją šelpiame, revoliucijai 
dedame aukas!
. O, puikus jus revoliucijo- 
nieriai,jeipamirštate ieip pa
prastą ir lengvai, rodosi, su
prantamą daiktą, jog kur tik 
kova verda, ten turi būti ir 
sužeistiejie, kur revoliucŲa 
senąją tvarką griauja, ten tu
ri būti ir jos aukos — kanki
niai.

.... Kankiniai, kurie par
griūti turėjo bekavodami už 
visų laisvę ir už visų gero-

Negut juos ir musų visuo
menė ims kojomis spardyti, 
kaip spardo juos caro val
džia po kalėjimų urvus?!.... 
• Broliai ir Sesers, duokite 
gi aiškų atsakymą ant šio 
prakeikto klausimo!

,,Kankinių Kasa”, visas sa
vo įstaigas 'įšsėmusi, skęsta 
skolose. į

Kankiniai iš kalėjimų,verk
dami, šaukiasi pagelbos savo 
likusioms ir badą kenčian
čioms šeimynoms....

O visam tam pritaria musų 
karštos, it ledas^ išeivių šir- 
dįs -w- balsiu, labai balsiu.....

Bet štai caro durna susirin
ko; ji ėmė svarstyti jau am
nestijos klausymą, gal netru
kus bus ir kaliniai paleisti. 
Tai kam gi, sakysite, ir kan
kiniams dar aukos? Jei kas 
tikisi, jos sulyg durnos susi
rinkimų tapo jau pabaigtas 
ir revoliucijos darbas, tai 
tam, ištiktųjų, apie kanki
nius nebeverta jau • minėti. 
Bet caro durna—tai tik vie
nas iš musų revoliucijos atsi
tikimų, kurie mainysis viens 
po kito, it spalvos kaleidos
kope, tiesdami ilgą sunkios 
musų kelionės siūlą ir vesda
mi mus ten,1 kur prasideda 
jau tikroji laisvė ir tikroji 
žmonių valdžia. Ar šiaip, ar 
teip, pirmoji musų kruvino
sios revoliucijos stotis bus 
tik ten, kur nebus caro val
džios, kur bus neatmaino
mai įvykintos visos politiš
kos laisvės ir žmogaus tie
sos.

O kol kas revoliucija tebe
verda ir jos galo tuo tar
pu anaiptol nematyt. Ir 
kol revoliucija virs, tol bus 
ir jos aukos — kankiniai, tol 
bus reikalingos aukos ne tik 
ginklams ir kitiems revoliu
cijos reikalams, bet ir kan-x 
kiniams, revoliucijos au
koms.

Broliai ir Sesers! Agituo
kite, rinkite aukas kanki
niams ir siųskite jas grei
čiaus per savajį „Kankinių 
Komitetą” Lietuvos „Kanki
nių Kasai”, kuri rūpinasi ir 
užsiima kankinių šelpimu.

Paryžiuje „Kankinių Ka
sos” Komiteto užsienio atsto 
vas

A. Vardas.

negalėdami 
velijo bal- 
kad tik ne 
kandidatas,

Kodėl lietuviams ne 
dal ei s ta?

Lenkiško Związko organas 
,,Zgoda,” redaguojamas ištau- 
tėjusio lietuvio Siemiradzkio, 
rašydamas apie rinkimus į 
durną Vilniuje, gailestauja 
labai, kad Vilniuje durnos 
atstovu išrinko ne lenkų kan
didatą. bet ?• žydą Leviną. 
„Zgoda” sako, kad Levin 
į durną pateko, „per lietuvių 
malonę, kurie, 
išrinkti lietuvio, 
suoti ui žydą, 
pereitų lenkų 
advokatas Wroblewski. „Zgo
da” sako:

„Pykti ant žydų, jeigu jie 
norėjo pervaryti savo kandi
datą ir, tuom parodyti svie
tui, kad Vilnius, sostapilė 
krikščionybės Lietuvoj, mie
stas J a gailos, Vitauto irvfiv. 
Kazimiero yra žydišku mie
stu, nėra ką. Galėjo jie tą pa
darytinas buvo galimu. Bet 
ar daleista buvo lietuviams 
įvesti žydą nacijonalistą, 
taigi svetimą lietuvių tautai 
ant pasiuntinio suolo iš Vil
niaus, tegul atsako musų 
lietuviški seperatistai. Klau
sti lenkų atsakymo nėra reika
lo.”

Tuom tarpu, jeigu „Zgo- 
dos” redaktorius butų pa
klausęs Vilniaus lenkų ir jei-, 
gu suprastų lietuviškai ir 
nors kada nekada skaitytų 
lietuviškus laikraščius, se
niai butų galėjęs suprasti, 
ar daleista buvo, ar ne da- 
leista Vilniaus lietuviams 
balsuoti už žydą ir padėti 
Vilniaus žydams siųsti į du
rną rabiną Leviną. Butų ga
lėjęs, jeigu nori, suprasti, 
kodėl lietuviai susijungė si 
žydais. Gaila, kad ,,Zgo 
dos” redaktorius sprendžia 
apie dalykus, kurių nežino 
gerai, o per tai ir sprendžia 
klaidžiai. Mat lietuviams 
teip sunku su lenkais susi
prasti, kaip sunku susiprasti 
„Zgodai” su „Dzienniku Chi 
cagoaku”. Kaip „Dziennik 
Chicagoski” laiko viską už 
blogą, kas neina ant garbės 
ir naudos kunigų, teip ir 
„Zgodos” redakcija niekina



'■*x"

—■
viską, kas lenkams spaugai 
nenori tarnauti.

Jeigu „Zgodos” redakto
rius butų skaitąs lietuviškus 
laikraščius, tai ten butų ra
dęs, kad lietuviai pirmiau
siai bandė tartiesi su lunkais, 
bet kad lietuvių buvo stato
mos susitaikymo išlygos, len
kai ignoravo lietuvių atsilie-- 
pimą, vilkino atsakymą. Lie
tuviai, manydami, kad len
kai tartiesi nenori, pradėjo 
tarybas su žydais ir ponai 
lenkai tik tąsyk atsakė, kada 
sutartis su žydais buvo pada
ryta. Tas pats buvo ne. vien 
Vilniuje, bet visur Lietuvoj. 
Lietuviai, negalėdami su len
kais susitarti, kadangi len
kai reikalavo,kad lietuviai,be 
jokių pasargų, balsuotų už 
lenkų kandidatus, turėjo 
tartiesi su žydais, arba su 
maskoliais, kurie ištikro ne 
vienoj vietoj ir lietuviams 
padėjo, lenkai gi rinkimuose 
visur prieš lietuvių kandida
tus statė savuosius, taigi vi
sur pasirodė lietuvių prie
šais; Vilniuje metė net plaka 
tus su visokiais gazdinimais 
panašiais į tuos, kokius leido 
savo laike jucdašimčių orga 
niza toriai.

Jeigu laike rinkimų lenkai 
niekur lietuviams padėti ne
norėjo, tai kokią tiesą jie tu
ri rugoti, Jeigu ir lietuviai 
tą patį darė lenkams? Politi 
koj dykai nieks nieko neduo
da.

Teisybė, žydas Levin lietu
viams gal būt svetimu, bet 
svetimais yra ir lenkai. Lie
tuviai juk ne lenkai, tą, tur
būt, pri patys ir ,,Zgodos” re
dakcija. Tautiškuose lietu
vių siekiuose ypač Lietuvoj, 
dar vis svajojanti apie Lenki
ją, „od morza do morza”, len
kai yra dabar svarbiausiais 
lietuvių priešais, kaip Galici
joj jie yra priešais rusinu, o 
paskui rugoja, Jeigu lietuviai 
arba rusinai ne tiki lenkams! 
Žydai, rods, lietuviams teip
gi svetimi kaip ir lenkai, bet 
Jie nors tautiškuose lietuvių 
siekiuose kelio neužstoja. 
Lietuvos žydai moka ir lietu
viškai, mokinasi žmonių kal
bos, kad su jais galėtų susi
kalbėti, lenkai gi daro atbu
lai: Jie reikalauja, kad lietu
viai ar rusinai išmoktų len
kiškai, kad galėtų su ponais 
lenkais susikalbėti. Taigi 
lenkai su lietuviais elgiasi 
teip kaip ir maskoliški urė- 
dninkai. Teisybė, lenkai 
spausti lietuvių negali, nes 
ne Jų rankose valdžia, bet 
lenkiški laikraščiai ne dau
giau už maskolius prijaučia 
lietuvių tautiškiems siekiams.

Porą metų atgal gana įtek
mingas lenkiškas laikraštis 
,,Przegląd - Wszecbpolski”, 
kurį, ,Zgoda” beveik visą per- 
spaudindavo, nors meškinas 
dar nebuvo pagautas, jau 
manė, kad ateinančiame Vil
niaus seime Jo sanariai turę- 
sią lenkiškai kalbėti. Nuo 
žydų dar lietuviai nieko pa
našaus negirdėjo. Žydai Lie
tuvoj vien laisvai nori gyven
ti, lenkai- gi nori Lietuvoj 
ponauti.

Todėl tai lietuviai Jungia
si greičiau su žydais negu su 
lenkais, Užtai ne lietuvius 
reikia kaltinti. Ir Jeigu rin
kimuose durnos atstovų Lie
tuvoj išrinko mažiau lenkų 
negu Jie tikėjosi, tai Jau di
džiausia kaltė ne žydų ar 
lietuvių, bet greičiau pačių 
lenkų. Lietuviai savo tėvy- 

, nėj svetimų ponų ne reika
lauja. Lenkai gali ir turi 
tiesą reikalauti sau lygių tie
sų Lietuvoj, bet ne turi tie
sos reikalauti sau kokių nors 
privilegijų. *

=sfc===
Atsišaukimas korporaci
jos Lietuviško Tautiško

Namo Brooklyne, N.Y.
Ant susirinkimo, atsibu

vusio 25 d. piutės 1903 m.,

To-

Pa-

tulų draugysčių delegatai at-l Šita korporacija gali įsteigt 
rado už reikalingą pastatyti 
lietuvišką tautišką namą 
Brooklyne ir nutarė sutvert 
Tautiško namo organizaciją, 
prie kurios prisidėjo draugy
stės: Šv, Kazimiero, Šv. Juo
zapo, Šv. Jurgio, D. L. K.’ 
Gedimino ir Lietuvos Sunų^ 
nutarta organizuoti korpora
ciją ant 50000 dol.; pardavė 
net akcijas po 5 dol., rengti 
naudai tautiško namo balius, 
piknykus ir pasilinksmini
mus ir tokiu budu surinkt 
reikalingus pinigus pastaty
mui tautiško namo. Tame 
name talpysis: draugysčių su
sirinkimams svetainės; kny
gynas pasiskaitymui visokių 
knygų, mokykla dieninė ir 
vakarinė ypač reikalinga 
ateiviams pasimokyti angliš
kos kalbos, teipgi ir lietuviš
kos (o kas Jos mokys? Ar 
Jie moka lietuviškai? 
kių, ypač terp Amerikos lie
tuvių, yra labai mažai, 
simokinimui angliškos kal
bos yra vakarinės miestų už
laikomos mokyklos. Iš to
kių mokyklų, kur nemokan
tis lietuvius mokina, didelės 
naudos nėra. Rd.),be moks
lo angliškos kalbos lietuviai 
turi daug vargo šioj šalyj.

Iki šiol tam reikalui turi
me surinkę 1218 dol. 41c., 
nes ant kiekvienos akcijos 
iki šiol priaugo po 4Gc. Tas 
rodo, kad mūsų darbas žen
gia pirmyn. Prisidėjo prie 
to nauja draugystė, Blmano 
Daukanto dramatiškoji drau
gystė. Ji 28 d. balandžio 
parengė teatrą, lošė dramą 
p. a. Keistutis. Teątras la
bai gražiai nusidavė. Minė
ta draugystė prisidėjo prie 
Tautiško Namo išpirkdaina 
2 akciji, iš ko matyt, kad Ji 
nori paremt .Tautiško Namo 
korporaciją ir ant toliau. 
Turtas korporacijos auga, 
bet kad Brooklyne žemė la
bai brangi (ne yieu Brookly
ne, bet viguose- dideliuose 
miestuose ir tai ne tįk Ame
rikoj. Rd.), tai reikia kelių 
dešimčių tūkstančių doliarių 
pastatymui Tautiško namo. 

I Todėl atsišaukiame į lie
tuvišką visuomenę su prašy
mu pagelbėti mums, išper- 
kant nors po vieną akciją, 
kurios parsiduoda po 5 dol., 
bet prie pirmutiųės akcijos 
reikia pridėt po 25c kaipo 
įstojimo mokestį. '

Korporacijos pinigų nega
li prisisavini nė jokia ypata. 
Pinigai sudėti New Yorko 
geriausiame banke ant kor
poracijos vardo ir ant Jos 3 
trusteesų komiteto. Sekre
torius ir kasierius yra po 
kaucija. Sulyg pareikalavi
mo akcijonierių, pinigai gali 
būt išmokėti . sulyg vertės 
akcijos.

Lietuviai ir lietuvaitės, pa
likę brangią tėvynę ir savo 
turtus, pribuvę į šią šalį, kur 
mes gyvename terp svetim
taučių, nors mes parengiame 
gražiausius susirinkimus, bet 
vis svetimtaučių vietose, kur 
išgirstame paniekinimą. To
dėl kviečiame mums pagelbė 
ti prie šio musų darbo, kvie
čiame padėti mums pastatyti 
musų tautišką namą visiems 
lietuviams Amerikoj gyve
nantiems. Kiekvieno lietu
vio giminaitis, jeigu turė
tume tautišką namą, ne butų 
teip kankinamas svetimtau
čių, kaip dabar. Tautiška
me name kiekvienas butų 
priimtas. Visi lietuviai turėtų 
atkreipti savo akį ant jautiš
ko namo ir svetimi pamatytų, 
kad lietuvių tauta gyvuoja 
(Kaip tą reikia suprasti? Ar 
tasai Tautiškas namas bus 
labdaringa tautiška institu
cija, ar paprasta lietuvių 
užlaikoma užeigos vieta, tai
gi biznis? Bet biznis su ide
ališkais tautystėasiekiais ma
žai turi bendro. Bd.).

visokias reikalingas vietas, 
kaip tai: ’ parkus pikny- 
kams; gali pirkti plotą žemes 
ir įtaisyt lietuviškas kapines. 
Reikalingų daigtų yra daug 
tokių,, kokių mes neturime. 
Net gėda sakyti, kad mes, 
apart pagelbinių draugysčių 
(turime -ir kitokias. Rd.), 
neturime ne Jokios savasties. 
Reikia padekavot musų dva
siškiems vadovams, kurie pui
kiai musų tautą augina, -nes 
vien Brooklyne pirko 3 baž
nyčias, o nė vienos lietuviai 
neturi, viena dar riogso su- 
skretusi, kaip lietuviška 
pirtis, bet ir toje paversta 
vien į biznio vietą dvasiško 
vadovo, kurio kišinių negali
ma pripildyti.

Daugelis mana, kad ir 
Tautiško Namo korporacijoj 
gali atsitikti tas pats. Tas 
Joje vienok negali atsitikti, 
nes Jos turtą prižiūri New 
Yorko valstija ir Jis negali 
būt niekam kitam užrašytas, 
negali niekam prigulet, kaip 
vien Tautiško - Namo. korpo
racijai.

Mitingai Tautiško namo 
korporacijos atsibūva pirmą 
ir trečią panedėlį kiekvieno 
mėnesio, 8 vai. vakare, aut 
salės 73 Grand st., Brooklyn.

Sekr. V. Simanavičia.

A pšvletoa sąj ungos” įsta- 
tymai.

1. „Apšvietos sąjungos” 
tikslas — sušelpti mokslo pla
tinimą Rusijos viešpatijoje, 
to mokslo, kursai bus atsa
komas įsigyvenusiam visuo
menės demokratiškam sutvar
kymui.

2. Sąjunga į savo reikalų 
apskritį stato visuotiną ap- 
švietą visuose jos laipsniuo
se: augšteeniają. vidutiniają 
ir užmokyklę a pavietą.

3. Sąjunga užsiiminėja te
oriškuoju apšvietos klausy
mų gvindėnimu, Jų pritaiki
nimu prie gyvenimo sąlygų 
ir įvairių įstaigų, atsakomų 
jos tikslui, įkūrimai.
• 4. Sąjunga yra savy stovis 
juridiškas asmuo ir turi tei
sę įsitiekti kilnojamą ir^ ne 
kilnojamą nuosavybę.

5. Apšvietos sąjungą daro:
1) Visuotini susivažiavimai,
2) Sąjungos valda ir 3) sriti
niai sąjungos skyriai,

5. Visuotiniai susivažiavi
mai tuo-pat sykiu yra ir vi
suotina sąjungos sueiga.

7. Visuotinį susivažiavimą 
daro sritinių sąjungos skyrių 
atstovai (Juos renka skyriai: 
vieną atstovą nuo kiekvieno 
srities skyriaus).

8 Visuotini susivažiavimai 
esti eiliniai ir išeitiniai.

9. Eiliniai susivažiavimai 
skiriami vieną kartą į dvejus 
metus, laiku, išanksto susi
važiavimų paskiriami.

■■ 10. Išeiliniai susivažiavi
mai skiriami sąjungos valdos 
dėka, arba skyrių grupai nu
sprendus, Jai tą nusprendimą 
padarė nemažiaus kaip vi
sų skyrių skaičiaus dalis.

11. Eilinių susivažiavimų 
darbas:

a) klausimų, paliečian
čių sąjungos darbavimosi 
svarstymas;

b) Sąjungos valdos są
matos ir atskaitos peržiūrė
jimas ir nutarimas; --

c) Valdos sąnarių ir kitų
* pildomųjų Jos organų rin

kimas;
d) Revizijos Komisijos 

rinkimas patikrinti valdos 
darbavimasi.
12. Susivažiavimų pirmi

ninkai renkami kas-kartą 
ypačiai iŠ susivažiavimo sąna
rių sąstato*.

13. Kiekvienas sumanymas 
į visuotiną susivažiavimą te
gali būti įneštas valdus su Jos 
rezoliucijoms

flprtyąvimosi palio- 
sfmųf išriša visuo-

14. Įstatymų apkeitimo ir 
sąjungos Y 
vimo klanai 
tiniai eiliniai Arba išeitiniai 
susivažiavhhaiJ

Tokie riihpt^endimai įgau
na galybą siibinnkus nema
žiau kai$ f visų sąjungos 
skyrių daliai ir sutikus į at
vykusių msivažiavimau sąna
rių dalinis.’ M.

15. Visi, kiti reikalai visuo
tinuose sūpivąiiavimuose iš
rišami paprastąja balsų didu
ma.

16. Visuotinų susivažiavi
mų nusprendimai sritiniams 
sąjungos skyriams nėra pri
verstinai pildytiui.

17. Be visuotinų susivažia
vimų galima daryti privatiš- 
ki susivažiavimai atskiriems 
specijališktems klausymams 
gvildenti; tie susivažiavimai 
turi teisę rinkties pildomąsias 
komisijas.' ,

18. Privatiškuosius susiva
žiavimus' kviečia sąjungos 
valda.

19. Į valdą įeina, 24 sąna
riai,kuriuos dvejiems metams 
renka eiliniai visuotiniai su
sivažiavimai slaptu balsavi
mu.

20. Valdą iš savo tarpo 
renkasi pareigų pildomus as
menis ir pildo visuotinų susi
važiavimų nuosprendas.

21. Valda gali įkurti lig- 
laikines komisijos spečijališ- 
kieme tiekiams ir kviesti į Jas 
asmenis,, nepriklausančius 
valdos sąstatai. '

22. Valda yra sąjungos at
stovas su juridiškojo asmens 
teisėmis* visuose Jos turtų 
reikaluose, tųįpogi ir visuose 
Jos susidūrimuose su įstaigo
mis ir asmenimis.

23. Valdos “veikimo tvarką 
paskiria instrukcijoj, kuri 
turi būti, patyĮrtinta visuoti
no sąjungos susivažiavimo.

24. Sąjungai išteklius pasi
daro: 1) iš sąnarių mokesties 
įnešamos į vietiniUs Skyrius 
kas metai po 25 kap. nuo są
nario; 2) skyrių daromi pini
giniai atskyrimai; 3) įstaigų 
ir asmenų atnašai; 4) visokių 
rinkliavų iš koncertų, lekci
jų ir t. p.

25. Sąnariai, stojanti į vie
ną sąjungos skyrių, moka są
narių mokestį, kurio dydumą 
Išsiskiria kiekvienas sky
rius.

26. Srities skyriai — auto
nomiškos vienatįs, kurios sa
ve valdo savo pasigamintais 
įstatymais.
* 27. Kiekvienas sritinis są

jungos skyrius yra savy sto
vis juridiškas asmuo ir turi 
teisę valdyti kilnojamą ir ne
kilnojamą nuosavybę.

28. Kiekvienas srities sky
rius sustatytas yra iš vieti
nių paskyrių, besirupinimo 
augštesnėsės, , -vidutinėsės, 
žemesnėsės ir užmokyklės 
apšvietos klausimais, taipogi 
iš kitų grųpų, pasiėmusių 
vieną sąjungos uždavinį.

29. Sritinių sąjungos sky
rių rinkimai į sąnarius daro
mi slaptu bgloty ravimu, su 
nemažiaus kaip dviejų sąna
rių rekomendacijoms.

30. Kiekvienas srities sky
riaus sąnarys tuopat sykiu 
yra ir sąjungos sąnariu.

31. Srities skyriai perijo- 
diškai suteikia sąjungos val
dai saviįjų Sąnarių sąrašus, 
siunčia atstojus į visuotinius 
susivažiavimus ir įmoka pri
verstinų? piniginius įnašus į 
visuotinio sąjungos susivažia
vimo paskirstymą.

32. Sąjungos veikimui lio
vusis, visi piniginiai Sąjun
gos kapitalai ir visas Jai pri
klausąs turtas turi būti per
duotas, visuotinam susivažia
vimui nusprendus, įstaigoms 
ir draugijoms, kurių tikslas 
panėšus sąjungos tikslui.

ŽVĖRYS IR ŽMOGUS.
Patfd SchmeH.

Jo pradinė celelė. Prasčiausio sudėjimo 
kiaušiniai yra visų augiteenių gyvūnų, teip
gi žmonių, kadangi pas juos užsimezgęs vai
sius nereikalauja ypatiško maisto, Jį savo vi
duriuose nešioja motina ir maitina savo 
krauju. "Gyvūnai gi dedanti kiaušinius ir 
perinti juos, turi kiaušiniuose sudėti daug 
maitingų medegų, kad besivystantis vaisius 
turėtų pakaktinai maisto, nes be to Jam atsi
eitų badu padvėsti. Gyvas daiktas be mai
sto negali apsieiti, negali be Jo apsieiti ir 
kiauši n y j išsivystęs vaisius. Kiaušinių pa
vidalai būva visokį. - '

Visoki gyvūnai nevienodą skaitlių deda 
kiaušinių. Gamta apdovanojo visokius 
gyvūnus daugybe tokių kiaušininių bumbu- 
rėlių esančių kiaušininkuosc., Teip, paveik- 
slan, žmogaus kiaušininke yra 35000 tokių 
kiaušininių bumburėlių; pas kitus gyvūnas 
Jų yra daug daugiau. Suprantama, kad tik 
labai maža dalis tokių kiaušininių bumbnrėlių 
išduoda kiaušinius, kurie išsivysto pilnai ir 
išduoda vaisių. Daugumas tokių bumburė- 
lių sunyksta ir įsigeria. Taigi daugumas 
kiaušinių, iš kokių išsivysto naujas sutvėri
mas, nepaeina nuo skaitliaus esančių kiauši- 
ninkuose bumburėlių, bet paeina ir nuo ko
kių nors išlaukinių aplinkybių. Gana, kad 
tik iš mažos kiaušinių bumburėlių dalies iš
sivysto naujas sutvėrimas. Vienas, vienok, 
dalykas Jau nuo seniai patėmytas: kad Juo 
didesnis sutvėrimas, Juo mažiau gimdo vai
kų: slėnius arba drumblas į 3—4 metus gim
do tik vieną vaiką; arklys ir verbliudas — į 
2 metu vieną; karvė, lama — kasmetas po 
vieną; ožka — kasmetas |k> 3 vaikus; bobrai 
— 3 vaikus; voverė — 12 vaikų; zuikys — 
15; žiurkė — 50; pelė — 60.

Iš to matyt, kad Juo stambesnis žvėris, 
juo mažiau išduoda kiaušinių ir per tai Juo 
palengviau veisiasi. Mat Juo didesnis žvėris, 
juo daugiau susinaudoja raumenų palaiky
mui kūno ir Jo kilnojimui iš vietos į vietą ir 
tokiu budu didesnė dalis maisto eina ant at
naujinimo raumenų, o mažiau lietyi maitini
mui kiaušininko. Kadangi mažų gyvūnų 
kūnas daug lengvesnis, tai daug mažiau pa- 
jiegų susinaudoja prie krutėjimų, o tuom 
pačiu daugiau maitingų roedegų eina ant pa
laikymo kūno, daugiau Jų eina tvėrimui 
kiaušinėlių, iš kurių išsivysto paskui nauji 
gyvūnai. Paveikslan, paukštis kondor, la
kiojantis augštai, didžiausias iš lakiojančių 
l»aukščių, daug pajiegų sunaudoja pakėlimui 
savo kūno; Jis deda tik po du kiaušiniu kas
inėtas. Vištos gi nelakioja, tai ir mažiau 
pajiegų sunaudoja, per tai lesti reikalauja 
mažiau ir deda kasinėtas 180—200 ir dau
giau kiaušinių. Laike mėtymo ikrų žuvys 
lengvesnės negu paprastai.

Ant daugumos išduodamų kiaušinių ne- 
nemažą dar įtekmę turi maistas. Juo žvėris, 
arba žmogus geriau maitinasi, Juo daugiau 
maisto eina palaikymui kiekvieno kūno or
gano, o tame ir kiaušininko. Todėl tai na
miniai gyvuliai išduoda daug daugiau kiau
šinių negu laisvai laukuose ir giriose gyve
nanti jų giminaičiai. Paveikslan, gyvenanti 
giriose šernai kasinėtas paturi tik 6 vaikus, 
o giminingos jiems naminės kiaulės po 24. 
Laukinė katė paturi 6 vaikus, naminė gi 24. 
Gyvenantis žmogaus pilve soliteras, turintis 
ten maisto daugiau negu reikia, padaro net 
40 milijonų kiaušinėlių. ‘

Nesunku teipgi patėmyti, kad Juo augš- 
čiau stovi koki gyvūnai, Juo mažiau Jie vai
singi; mažesnį vaisingumą galima patėmyti 
augščiau kultūriškai stovinčių tautų negu 
nuožmių, gyvenančių normai iškošė saulygo- 
se. Bekauliniai gyvūnai išduoda daug dau
giau kiaušinių negu kauliniai. Tūli vaba
lai antai antsyk pameta 400—700 kiaušinė
lių. Žuvys ir varlės deda daugiau kiauši 
nių negu paukščiai. Žemiau stovinti žin
danti žvėrys paturi daugiau vaikų negu 
augščiau pasikėlę.

Aptart to, reikia dar pasakyti, kad gy
vūnai daugiau turinti gyvybės, net giminin
gi terp savęs,' ^teisiasi greičiau, negu silpni, 
baigianti savo dienas. '

Po kiaušiniui, antras besiveisimo gyvū
nų elementas yra sėkla. - Sėkla yra ypatl- 
škas skystimas, kuriame yra teip vadinami 
sėkliniai kūneliai vadinami spermatozoidais. 
Tie sėkliniai siūleliai ir uėvaisina kiaušinį, 
kaip augmenų žieduose vyrukų dulkės užvai- 
sina motę. Sėkliniai kūneliai turi siūlelių 
pavidalą su vienu storesniu arba užriestu 
galu vadinamu galvute; Laibesneji siūle
lio dalie gali krutėti. Siūleliai tie tveriasi 
iš celeiių specijališko organo — sėklinio 
gumbelio. Tie kūneliai, patekę į kiaušinį, 
Jį užvaisipa, suteikia Jam galę išduoti vai
sių. Neužvaisintas kiaušinėlis gali atlikti 
tūlas surištas su gyvūno besivystymu per
mainas, bet paskui Jis, paprastai, apmiršta. 
Tik nedaugelio gyvūnų neužvaisinti kiauši
niai gali išduoti vaisių. Užvaisinimas kiau
šinio atsibūva tokiu budu, kad sėklinė celelė 
prisigriebia | kiaušinį; Jos protopliazma 
Jungiasi su protopliazma kiaušinio; sėklos 
branduolys eina prie kiaušinio branduolio, 
su Juom suauga', Jos medegos susimaišo su 
medegoms kiaušinio branduolio teip,- kad 
kiekvienoj dalyj naujai pasidarusio bran
duolio yra dalelė sėklinio ir kiaušinio bran
duolio.

Jau minėjome, kad ant žemės yra gyvū
nai, kurių neužvaisinti kiaušiniai gali išduo
ti vaisių, nors tokiu gyvūnų yra nedaug, 
prie tokių priguli tūli vabalai ir drugiai. -

Bičių motina, arba bitinas deda teipgi 
dviejų veislių kiaušinius, už vaidintus ir ne- 
užvaisintus. Iš neužvaisintų kiaušinių išsi-
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vysto tranai, taigi vyrai bičių šeimynoj; 
kiaušiniai dedami į akutes darbininkių visa
da bava užvaisinti. Iš tų užvalsintų kiauši
nių išsiperi motinos ir darbininkės. Tūlos 
širšių atmainos teipgi deda dvejopus kiauši
nius, bet pas širšes iš, neužvaisintų kiaušinių 
išsiperi pataites, o iš už vai siutų — patinai. 
Taigi aišku, kad čia lyčių išsidirbimas nepa- 
einamuo įtekmės sėklinių siūlelių ant kiau
šinio.

Apskritai pas skirtalyčius gyvūnus, ta
me ir pas žmonis, kiaušinius tveria pataitės, 
o sėklą — vyrai. Pas gyvūnus gyvenančius 
vandenyj, kiaušiniai ųžsivaisina ne pataitės 
kūne, bet lauke. Pas sausžemių gyvūnus, 
tame ir pas žmones, sėklą reikia įleisti į pa
taitės kūną, paskui užvaisintus kiaušinius 
pataitės arba išleidžia laukan uždengtus kie
tu kevalu; arba kiaušiniai pasilieka motinos 
kūne ypatiškuose organuose, kur ir išsivysto 
iš Jų vaikai.

- Veisimais! lytiškai visokių gyvūnų, rei
kia neatbūtinai, kad kiekvienoj vietoj butų 
reikalingas skaitlius patinų ir pataičių. 
Kaip ištirta, normališkam besiveisimui, taigi 
palaikymui veislės, reikia, paveikslan, kad 
terp žmonių, giųitų — ant 106 vyriškos ly
ties vaikų, 100 /mergaičių; terp arklių: ant 
98 patinų, 100 pataičių; terp avių: ant 50 
nftiipų. 50 pataičių; terp varlių: ant 51 pa
tino^’ 49 pataičių.

Terp laukinių gyvūnų, gyvenančių ban
doms, taigi ne poroms, pataičių skaitlius 
daug didesnis negu patinų. Tą patį tirinė- 
tojąi patėmijo net terp dvilapių augmenų: 
paveikslan, kanapių ant 100 vyriškų žiedų, 
moteriškų būva 109—'115.

Kadangi tokia proporcija pasitaiko veik 
visur, tai reikia manyti, kad besidarymas ly
čių paeina nuo kokių nors pastovių aplinky
bių, kokiose gyvena visokį gyvūnai. Mok
slinčiai stengėsi nekArtą susekti priežastis 
besidarymo lyčių, bet tie besistengimai iki . 
šiol neišdavė dar laukiamų vaisių, bet visgi 
Jie nepasiliko be naudcfe. Mokslinčiai, tiri- 
nedarni užsimezgusį vaisių paukščių ir žin
dančių žvėrių, susekė, kad lytis vaisiaus ap
sireiškia, sulyginant, gana Vėlai, ne išsyk. 
Teip, paveikslan, pas žmonis užsimezgusio 
vaisiaus lytis apsireiškia tik ketvirtą mėnesį 
po užsimezgimo, tik po trijų mėnesių vaisiu
je apsireiškia organai vyriškos arba moteri
škos lyties. Pirmuose mėnesiuose vaisius 
turi, rods, lytiškų organų, teip sakant, už- 
mazgą, bet jie tie pats, vienoki teip pas vai
sių, iš kurio paskui užgęma vyriškos arba 
moteriškos lyties vaisius. Tie pradiniai 
abiejų lyčių vaisiaus organai žindančių su
tvėrimų teip sudėti:

Kiekvienoj pusėj kūno ašies yra ilgoka* 
gumbelis vadinamas Wolfo kūneliu. Nuo 
to gutnbelio eina dūdelė, vadinama Wolfo 
kanalu, atidarytu galu į apatinį galą žarnos. 
Nuo apatinio galo Wolfo kanalo eina dūdelė, 
teip vadinamas Muellero kanalas. Prie vir
šaus Wolfo kūnelio yra krūvele celių, taigi 
užmazga lytiškų gumbelių. Iš tokio sudėji
mo pradinių lytiškų organų, visai neparo- 
dančių vaisiaus lyties, su laiku išsivysto ti
kri lytiški organai moterių ir vyrų, bet tas 
apsireiškia tik ketvirtame mėnesyj po užsi
mezgimo. Jeigu toksai, nešiojamas motinos 
viduriuose, vaisius turi būt vyriškiu, patinu, 
tai aprašytuose pradiniuose organuose pasi
daro sekančios permainos: Muellero kanalas 
sunyksta beveik suvisu; iš Jo lieka tik vir
šutinis galas ir dalis vidurio, kuris, kaip pas 
žmogų, nors pasilieka per visą amžių, bet 
nelošia nė Jokios rolės pildyme pareigų lyti- , 
škų organų. Lytiškas gumbelis priauga 
prie viršutinio galo Wolfo kūnelio ir persi
keičia į sėklinį gumbelį; VVolfo kūnelis iš
nyksta beveik visas, nuo jo pasilieka tik 
viršutinis galas, suaugus su sėkliniu gumbe- 
liu ir persikeičia paskui į teip vadinamą 
galvutę, Wolfo gi kanalas persikeičia į teip 
vadinamą sėklos išleidimo kanalą.

Jeigu gi iš vaisiaus turi išsivystyti mo
teriškoji lytie, taigi pataitė, tai išnyksta ki
tos pradinių lytiškų organų dalys. Pradi
nis lytiškas gumbelis pastoja kiaušini n k u. 
Muellero kanalas neišnyksta, bet iš Jo išsidir
ba kanalas išleidimo kiaušinio; apatinė jo 
dalis persikeičia į gumbą. Wolfo kūnelis 
išnyksta; nuo jo pasilieka per visą moteries 
amžių tik maža dalelė neatliekanti nė Jokios 
rolės, bet nestabdanti besidarbavimo kitų 
lytiškų organų dalių. Wolfo kanalas teipgi 
išnyksta, nuo Jo vidurio lieka tik maža dale
lė teipgi nelošianti nė Jokios rolės lytiškų or
ganų gyvenime. Taigi iš vienokių pradinių 
lytiškų organų dalių paskui išsidirba teip 
skirtingi lytiški organai patinų ir pataičių, 
moteriškos ir vyriškos lyčių. Visas išveizdls 
lyčių išsidirba dar vėliau, o kaip kokios ly
čių ypatybės išsidirba Jau užgimus ir su
brendus lytims, paveikslan, moteries krū
tys.

Kadangi lytis užsimezgusio vaisiaus iš
sidirba teip vėlai, kadangi iš. pradžių ir per 
gana ilgą laiką užsimezgęs vaisius neturi ly
ties, nors turi Jau pradinius lytiškus orga
nus, iš kurių išsidirba paskui tikriejie lyti
ški organai lygiai patinų, taigi vyrų, kaip ir 
pataičių, taigi moterių — tai gema klausy
mas, ar užsimezgusiame vaisiuje yra kas, kas 
iš pradžių turėtų įtekmę, nuo pats užsimez
gimo, ant išsidirbimo lyties, ar pašalinės į- 
tekmės čia neprisideda prie išsidirbimo vie
nos ar kitos lyties? Jeigu teip, tai klausy
mas, ar tos priežastys, turinčios įtekmę ant 
išsidirbimo lyties, yra motinos, nešiojančios ^ 
vaisių viduriuose, ar jas gimdo kokios išlau
kinės aplinkybės?

Nėra abejonės, kad aut išsivystymo vie
nos ar kitos lyties turi įtekmę maitinimas 
nešiojamo vaisiaus per tą laiką, kada lytis 
būva dar neišsidirbusi: prie menkesnio nfai-



erto išsidirba patinas, arba vyriškos lyties 
vaikas, o prie geresnio — pataite. Taigi 
nešiojant vaisių, ant išsidirbimo lyties turi 
nemažu įtekmę maitinimas nėščios motinos.

Kad maistas ant lyties turi įtekmę, tas 
senei tapo patėmyta. Jeigu žvėrys, gimdan
ti paprastai vieną vaiką, pagimdo dvynučius 
aj-ba trynučius, tai terp jų būva daugiau pa
tim] negu pataičių. Tas būva todėl, kadan
gi nešiojant motinai viduriuose daugiau vai
kų, jie daugiau reikalauja negu paprastai 
mėisto, o ji jo negali pakaktinai visiems pa
rūpinti. Ir pas žmonis, jeigu kada gema 
trynučiai, terp jų būva daugiau vyriškos ly
gties. Tas pats būva ir pas karves: jeigu už- 
gema kartais pataitės, tai jos būva nepilnai 
išsivysčiusios, negali visai vaikų gimdyti.

Ir motinos amžis turi įtekmę ant vai
siaus lyties: jauna motina gimdo daugiau 
pataičių negu patinų.

Po karių, bado metuose, kaip patėmyta, 
motinos gimdo .daugiau vyriškos lyties vaikiu 
negu moteriškos. Amžis ir maistas patino 
neturi įtekmės ant išsidirbimo lyties.

Terp visokių gyvūnų pasitaiko toki, ku
rie turi lytiškus organus abiejų lyčių, taigi, 
kad tas pats gyvūnas turi ir- kiaušininkus ir 

*sėklinįus gumbelius. Tokius gyvūnus vadi
na hermofroditais. Paveikslan, varlės veik 
visos iš pradžių turi kiaušiniuką, taigi jos vi
sos stengiasi būti pataitėms, tik antruose 
metuose, drauge su kiaušininku, atsiranda 
kaip pas kokias sėkliniai patinų gumbeliai. 
Paskui kiaušininkas sunyksta. Tokios var
lės pastoja patinais. .

Terp tūlų žemesnio skyriaus gyvūnų 
yra toki, kurie jaunystėj būva patinais, o 
vėliau persikeičia į pataites. Yra vienok 
gyvūnai per visų amžį palaikanti organus 
abiejų lyčių.

Hermofroditai, nors retai, pasitaiko ir 
t rp žmonių, bet čia paprastai lytiški orga
nai nebūva pilnai išsivystę, arba jeigu orga
nas vienos lyties geriau, pilniau išsivystęs, 
tai kitas išsivystęs nepilnai.

GALAS.

Kokiu bodu gali svietas kada-uors 
' ~ -= pasibaigti?

Parašė Prof. Dr. M. Wilh. Meyer.
Vertė J. ILGAUDAS. '

kur-nekur butų kokis vulkanų išsiveržimas 
užgimęs. Matėme, teisybė, kad yra šiokios- 

■ -tokios pasipriešinančios galybės žemės besi- 
stulpavimo pajiegoms, nes kitaip neįvyktų 
staigus trūkčiojimai laike žemės drebėjimų. 
Vienok, turime vėl pripažinti, kad nuo pa
sipriešinimo pasidarę susistulpavimai, susi- 

' kvoldavimai, negali perdaug dideli būti, ka
dangi žemės lukštas palengva beveikiančioms 
pajiegoms pasiduoda (yra lankiu arba plia- 
Etišku — nelųžta). Noroms-nenoroms, ma
tydami visus tuos apsireiškimus ir juos ge
rai ištyrę, turime pripažinti, kad tas viskas 
tiktai įtveriant, užeinant staigai galybei įvy
ko, atsirado.

Negalėdami tų, kaipi nuo žemiškų pa- 
jiegų paeinantį, išaiškinti, turime priimti, 
kad čionai kosmiškos pajiegos savo nagus 
prikišo. Ir trupiausios masos yra lankioms, 
kada aut jų veikia palengva, išlėto, vienok 
veikiant staiga ant lankiausių masų yra šitos 
trupios. Pirma aprašyti musų nuomonia- 
vimai varu verčia prie būtino persitikrinimo 
(vienatinio išaiškinimo), kad musų žemė 
tapo nuo kokio didelio staigaus sutrenkimo 

.pusiau, perskelta polius nuo poliaus. Čio
nai prisimename kasdien visatos erdmėj ma
tomų paveikslų, būtent suplaišiojimo siste
mas ant mėnulio, šalę kurių labai aiškiai su
sitrenkime vietos matomos, kadangi nuo su
trenkimo didelės įlinkusios duobės, mėnulio 
lukšte pasilikusios, yra. - Tegul nebus čia 
užmiršta paminėti, kad daugumas garsių ti- 
rinėtojų bando atsiradimus mėnulio suplai- 
šiojimų sistemas su esančiais ant žemės vul- 
kaniškaiš apsireiškimais išaiškinti, taigi, iš 
planetos , vidurių veikiančioms pajiegoms. 
Ir ant mėnulio yra toki dideli nuslūgimai, 
žinoma, propozicijoj, kaip ant žemės didy
sis oceanas. Mums rodosi, kad nereikalinga 
daugiau šitoje vietoje apie skirtingumų nuo 

- monių kaip-kurių tirinėtojų kalbėti, nes, 
abelnai imant, mums vistiek ar pajiegos, į- 
stengiančios dangaus kūnų suplaišinti, kaip 
štai matome ant mėnulio arba ir ant žemės, 
būtent Andų kalnų retežio pavidale, iš dan
gaus kūnų* vidurių paeina arba iš lauko, iš 
kosmo. Iš pirmiaus .darytų patėmijimų ma
tome, kad tos pajiegos negali iš dangaus 
kūnų vidurių paeiti; užtai mėgysime sura
sti ir išaiškinti galimumus, kurie iš kosmo 
paeidami tokias katastrofas įvykdinti galė
tų.

Kometų jau nuo senovės žmonės bijojo
si kaipo galinčių tokias katastrofas įvykdin
ti; šitas jų bijojimas labai lengvai išaiškina
mas. Senovės žmonėms rodėsi, kad žvaig
ždės nepajudinamai prie dangaus lubų pa- 
kabytos, o saulė kasmet savo amžinu, neat- 
mainomi^keliu traukia; saulės, mėnulio ir 
kitų planetų kelius buvo žmonės jau senei 
išmokę pirm laiko apskaityti, o šitie dangaus 
kūnai niekada nė ant plauko nenukrypda- 
vo nuo savo paskirto kelio, ^itie, matomai, 
negalėjo niekada su žeme susitrenkti, susi
mušti, jei bent kadą-nors firmamentui iš vė
žių iškrypus, amžinam įstatymui suirus. 
Bet kometos pasirodė ir vėl pradingo, nė ne
spėjus sužinoti iš kur jos atsirado ir kur pra
puolė. Jos, kaip rodėsi, neturėjo tarpe kitų

žvaigždžių nė paskirto kelio,nė įstato, ir kar
tais bėgyje kelių dienų jų tokios daugybės 
pasirodydavo, kad išrodydavojog jos ištikrų- 
jų keta ant žemės nupulti. Apart to, jų pa
vidalai buvo nepaprasti, galinti labai len
gvai kam-nors baimę įvaryti; jų uodegos, 
kartais kasžin-kur nusidriekiančios, išrodė 
labai vaidykliškoms, nes, kaip-nebuk, joms 
aiškiai bešviečiant, visada per jas buvo gali
ma kitą? žvaigždes matyti, it per naujagady- 
nių spiritistų vadinamų ,,astrališkų kūnų”. 
Užtai nėra ko stebėtis, kad pasirodymas ko- 
kios-nors komėtos astrologiškame amžiuje 
labai daug visokių nelaimių reiškė, pavei- 
zdan: karę, apsireiškimų epidemijų, tvanus, 
badų, myrius didžių vyrų ir tam panašius 
atsitikimus. Kol žmonės nieko apie kome
tas nežinojo, tol galėjo nuo jų visokių blogų 
pasekmių laukti. Vos du šimtai metų at
gal, kada Newton besisukimus visų dangaus 
kūnų įstatus surado ir visus nuo vieno prin^ 
cipo išvedė, būtent: nuo savitarpinio pritrau
kimo, tada tiktai tebuvo galima darodyti.kad 
ir kometos tų pačių įstatų laikosi, taigi, kad 
jos elipsiškai aplink saulę skrieja. Išimant 
kelis pirmiau viešpatavusius nuomoniavimus,

Didžioji kometa matyta 1843 motuose.

tikėdavo iki tam laikui, kad komėtos esan
čios „sublunariško” paėjimo (žemiškomis), 
paveizdan, laikydavo už lengvai užsidegan
čius žemės išsikvėpimus, iškylančius iš vul
kanų, bet nuo tada (Newtonui tikrus įstata- 
tus suradus) tapo jų tikras paėjimas ir ma- 
terijališkuinas išaiškintas. Išaiškinus jų pa
ėjimų ir medegiškumų, pradingo sykiu visa 
eilė nugųstavimų. Jų takai tapo aprokuoti 
ir rasta, kad joms arčiausiai musų žemės bū
nant visada daug toliau nuo jos atstu yra 
negu mėnulis, nors jos aplamai kur-kas ar
čiau prieina negu kitos planetos. Kad jos, 
būdamos teip toli nuo žemės, ant musų že 
mes jokių įspūdžių padaryti negali, tai tų 
galima labai lengvai patiems numanyti.

Bet neužilgio vietoj nuvaikytos baimės 
atsirado kita, ant moksliškų pamatų parem
ta. Tapo atrasta, kad keliai komėtų ir pla
netų, taigi ir musų žemės, daugelyje vietų 
kryžiavojasi, kertasi. Tam priešingai visi 
Iki tol žinomi dangaus kūnai saulės šistemo- 
je skraidė visatoje teip toli nuo vienš-kito, 
kad jų supitrenkimas, susimušimas visai ne
galimu daiktu buvo. (Apie išėmimus mažų 
planetų da ant tos pačios tematos vėliau su- 
gryšime). Kaip-kurių komėtų keliai priėjo 
labai arti prie planetų kelio, kiti net beveik 
viename taške persi kirto, užtai, jeigu kąda- 
-nors komėta ir planeta viename laike toje 
besikirtimo vietoje atlėktų, tai, be abejonės, 
užgimtų pasiutiškos lenktynės, kurių pasek
mės labai blogos galėtų būti. Teip, pavei- 
zdon, musų žemės kelyje yra viena vieta, 
per kurių kertasi kelias komėtos Biela; žemė 
per tų vietų lapkričio mėnesyje skrieja. 
Komėta Biela priklauso prie teip vadinamų 
perijodiskų komėtų, 'kurių ikišiol apie pus
antro tuzino surasta, ir kurios nuo tų tūk
stančių komėtų tuom skiriasi, kad jos už 
trumpo laiktarpio vėl pasirodo, anos gi, su- 
lyg musų gūžinės, tiktai vienų kartų šiek-tiek 
prie musų saulės teprisiartina; komėta Biela 
įterijodiškai už 64 metų pasirodo. Žemės

a, b, o — žemes kelias, a, e, g — kometos Blela keliaa. 
d, e, f — kometos Eocke kelias.

kelias (a, b, c) yra gulsčiai ant paveikslėlio 
parodytas. Virš žemės kelio išsikelia stačiau 
kelias komėtos Biela (a, e, g) ir šitų abu ke
liu kryžiuojasi, kertasi viename taške (a). 
Apart to ant paveikslėlio yrą kitos perijodi- 
škai atsilankančios komėtos Encke kelias 
(d, e, f). Ši komėta turi teipgi savo kelyje 
taškų (e), per kurį kertasi kelias kitos ko
mėtos, būtent kometos Biela, taigi tame ta
ške kada-nors galėtų abidvi komėtos susimu
šti. Kaip jau pirma matėme, laike 6} meti
nio apliukbėgio kertasi komėtos Biela kelias 
vienų kartų su žemės keliu. Jeigu gi jo besi- 
kirtimas įvyktų pabaigoje lapkričio mėnesio, 
taigi tame laike, kada ir musų žemė per tų 
taškų skrieja, tai susimušimas abiejų dan
gaus kūnų butų neišvengtinu. Jeigu gi ko
meta susideda iš kietų, tvirtų medegų, tai 
joms puolant greitumu 10 kyliometrų sekun-

doje, galėtų jos tokių netvarkų ant žemės pa
gimdyti, kad tų labai teisingai sviete pabai
ga pavadinti galėtum. Bandykime bent 
mintyse sau tekf bombardavimų su kyliome- 
tro dydžio akmenų skeveldomis persistatyti, 
kurie per atpoąferų tok u didžiu greitumu 
lekia, kad nuo b^sitrynimo žėrinčiais pasida
ro, ir kurie ąnt žemės paviršiaus karštus, vi
ekų naikinančius, vėjo sukurius pagimdo. 
Jeigu gi tokios sheveldos į jūres nupultų, tai 
pagimdytų didelį tvano bangų, kuri persi- 
griebtų ant icontinentų ir ten viekų išnaikin
tų. Arba, jeigu tokia sviedulys ant žemės 
lukšto užkristų, ta į nuo. pasidariusio per 
susitrenkima kaiščio, visa žemės aplinkė su
tirptų, pasidarytų degančiai skysta;’ bet ne
gana to, akmens skeveldos bekrisdamos per
muštų žemės lukštų, persigręžtų per jį iki 
degančių žemės viduriuose masų ir pasekmė 
butų ta, kad nuo te pasidarytų vulkanas su 
kyliometro didžio atvara. Apart te, nuo. 
staigaus sutrenkimo žemės lukštas suplaišio
tų, susproginėtų ir šitie suplaišiojimai radi- 
ališkai grupuotus! aplink pasidariusį krate
rį, teip-pat kaip pirma aprašėme mėnulio 
suplaišiojimus, o išilgai suplaišiojimų užgim
tų begalinė daugybė mažesnių vulkanų. 
Taigi, čionai turėtume. tų katastrofų visoje 
formoje po akių, apie kurių, kaip rodosi, už
rašai žemės isterijos tercijinės. gadynės pasa
koja.

Musų statytasis klausimas darosi kas
kart įdomesniu, kritiškesni u: kad bile ko
mėta su musų žeme susitrenkti gali, apie tai 
nėra jau jokios abejonės, ir betirinėdami pa
matysime, kad tokis susitrenkimas nesenei 
musų akyvazdoje, ištikrųjų įvyko. Męs jau 
ant tiek išsilavinome, kad su matematišku ti
krumu greitumus besitraukiančių kūnų kiek
viename ypatingame atsitikime apskaityti 
galime. Taigi dabar yra da klausimas, ar 
komėtose raudasi gana dideli, kieti, tvirti 
šmotai, kurie tokius išnaikinimus įvykdinti 
galėtų? \

Statytasis klausimas neteip lengvai išai
škinamas. Vienatinis kai p-kurių kometų 
išvelzdis yra jau labai įbauginančiu teip, 
kad ištikrųjų nuo jų susitrenkimo kuoblo- 
giausio atsitikimo pasekmės laukti galima, 
vienok, remdamiesi aut vieno išveizdžio ne
galime da niekada savo nusprendimo išduo
ti. Pirmiausiai turime komėtų vuodegas ap
skaityti. Jau išanksto galime darpdyti, kad 
kaip-kurių komėtų vuodegos skerspiovoj su
telpa net keli žemės diametrai (skerspiova 
platesnė už kelių sykių ilgų žemės diame
trų). Vienok per jų šviečia žvaigždės, it ten 
nieko erdmėje nebūtų. Kaip labai, mus ap
supantis oras, žvaigždžių šviesų sumažina, 
matome ant to, kad juo arčiau žvaigždės 
musų atyregiui artinasi, juo labiau jos iš
blykšta. Komėtų uodegos turi būti, mato
mai,- iš tokios-jau skystos, retos medegos, 
kaip ir medega esanti Roetgeno dūdose kur, 
teip vadinanti kathodiški spinduliai stebuk- 
lus gundo; kaip rodos, .iš šites spindulių rų
šies arba gal iš radiumo spindulių susideda 
ir nuo komėtų uodegų paeinanti šviesa. Tai* 
gi matome dabar, kad šitos komėtų uodegos 
uegali jokių blogų pasekmių, susitraukiant, 
pagimdyti. Vienok vuodegos rišasi arba pa
eina nuo komėtų branduolių, kurie išrodo iš 
tvirtesnių, kietesnių medegų susidedančiais 
ir kuriuos mokslinčiai ,,komėtų galvoms” 
praminė. Didesnioji dalis mažesnių komėtų 
(taigi, didžiausia dalis visų komėtų abelnai) 
susideda iš* vienos gilvos, arba kaip-kurios 
turi da šiokių-toklų Levą uodega, kuri papra
stai nuo saulės nusukta yra. Komėtų galva 
daugiausiai išsižiuri it susiliejęs, neaiškus 
šviesos debesys ir šitos komėtų galvos nieka
da nėra labai didžios, apėmingde, neišski
riant nė komėtų su didelėms vuodegoms. 
Teisybė, turime da palaikus senovės paiši- 
nių, kur komėtų galvos apvalainos, didelės 
paženklintos, ir kur, spėjaut iš paišinįų, vi
sokios masos netvarkoje verpetuoja, vienok 
nežinodami aut kiek tuomet baimė nuo tų 
dangaus kūnų perdėta buvo, negalime paiši
ntus už teisingus pripažinti. Daugiausiai, 
nors ne visada, matosi komėtos galvoje Švie
sus taškas, kuris išrodo it aiškiai žibanti 
žvaigždė — tai komėtos branduolys. Komė
tų branduolys išrodo iš kietos, tvirtos mede
gos susidedąs, kuris, gana spėkingas yra. 
Besiartinant komėtai link centro (saulės) musų

liaiveiiimal diditMfas kometos, matyto? 1881 metuose. Pa- 
gal nupieiimj M. Thury.

tų jau senei nepasiekę nė saulės sistemos į 
erdmę išlakioję, išsiskirstę. Taigi matome, 
kad komėtų branduolys neatbūtinai turi iš 
tvirtų, kietų medegų susidėti.

tlabar da liekasi išaiškinti klausimas, 
kokio dydžio šitie kometų branduoliai. Ta
po išrasta metodą, su kuria visus 'dangaus 
kunus nusverti galima, visai teippat it juos 
ant svarsčio uždėtum. Su šita metodą tapo 
musų pačių žemė, saule, marsas ir kitos' pla-' 
netos net ant kyliogramų nusvertos. Ir ši
ta sveriamoji metodą yra absoliutiškai tikra. 
Ant šitos svarsties tapo ir komėtos uždėtos 
ir štai, pasirodė, kad svarsties rodyklė nė 
kiek nesikrutino, rodėsi, it niekas ant evar- 
sties nebūtų. Teisybė, su šitokiu dangaus 
kūnų svarsčiu yra tas-pat kų ir žmogaus pa
dirbtu, paprastu. Negalima reikalauti, kad 
ant svarsčių sveriančių vežimus ir auksų ga
lėtume sverti. Prie dangaus, kūnų s vėrinio 
skirtumas kelių milijonų tonų nieko nerei
škia. Kas dangiškoms dimensijoms- (apė- 
miams) mikroskopišku (labai mažu) yra, tai 
yra žemiškiems apėmiams makroskopišku 
'(begalo didžiu). Iš daryto nusvėrimo mato
me, kad komėtų baisumas sunyko, pradingo. 
Bet apart šitų gal' turime da kitus, prie ko
mėtų atsi nešančius, patėjimus?

Jau pirma užsiminėme, kad musų žemė 
ištikrųjų su tokia komėta jau kartų susitren
kė. Be abejonės, buvo ir daugiau tokių su
si trenkimų, vienok kiti mums nežinomi: jie 
įvyko žiloj senovėj, kada žmonės nieko, arba 
labai mažai da apie dangiškus kunus težino
jo. Komėtos susitrenkimas su žeme įvyko 
1872 metuose. Ir kas tada atsitiko? Aš 
pats (autorius šitos knygelės. Vert) tų susi- 
trenkimų savo akimis Goettingo observatori
joj mačiau; buvau tuomet studentu pirmu
tinio semestro. Teisybė, tų matydamas ne
turėjau da jokios nuomonės apie man apsi
reiškiantį reginį. Buvo tai gražiausias, dai
liausias dangiškas reginys, vaizdas, kurį ka- 
da-nors savo gyvenime mačiau: kuogražiau- 
sias teip vadinamas ,,žvaigždžių nuovalų 
puolimas”. Lijo raketomis nuo dangaus, 
kaip-kada skrido net keletas vienoje sekun
doje majestotiškų skritulių, lankų pro nesi- 
krutinančiųkonstelacijų (žvaigždynus).* Nu
plėšus jų pėdsakius ir pailginus jų kelių at
gal, pasirodė, kad jos visos iš vieno visatos 
taško paeina, kuris Andromedos žvaigždyne 
buvo. Tuom laikinis direktorius minėtos ob
servatorijos, Klinkerfues, išaiškino man, ko
kiu budu, žinodamas jau jų „radiacijos ta
škų”, iš kurio visos žvaigždės paeina, jų ti
krų saulinį aplinkbėgį apskaityti galiu. Ta
da skaičiau per visų naktį ir ryte, su vargu, 
išgavęs tikrų kometos aplinkbėgį, skubinau- 
si pas direktorių, kuris tuom tarpu rytmeti
nę kavų gėrė. Pamatęs mano skaitliavimus, 
išeigines skaitlines, nusišypsojo ir užtikrino, 
kad teisingai buvau išrokavęs ir kad jis tą- 
pat užduotę pats, prie kavos, atlikęs; buvo 
tai senei pradingusi Biela kometa^ kuri mus 
tokiu gražiu dangišku faierverku teip neti
kėtai palinksmino. Apart to, direktorius 
užtikrino man, kad ant antros, priešingoj 
jos atėjimui pusės, komėta da matoma. Bet 
šitąją firmamento pusę nebuvo galima nuo 
musų matyti, užtai telegrafavo Klinkerfues 
į Madrasų (miestas Britaniškose ludijose), iš 
kur, iš tiekų, paženklintoj vietoj komėtiškos 
rųšies objektų patėmijo. Ilgai mokslinčiai 
apie teisingumų šitų skaitlinių ir išeigų abe
jojo, o ypatingai dėl permažai esančius pate- 
mi jimo medegos buvo i skaitlinėse ir išeigose 
šiokios-tokios kliūtys randamos. Bet, atsi
kartojus tam pačiam apsireiškimui už 13 me
tų (27 d. lapkričio, 1885 m.), nebuvo galima 
apie jų teisingumų abejoti, jos stovėjo jau 
ant tvirtų pamatų. Šitie 18 metų yra lygiai 
du šios komėtos aplinkbėgiai, taigi, tame lai
ke komėta toje-pat vietoje buvo, kų ir anų 
kart, 18 metų atgal. Bet šitos komėtos ap- 
linkbėgis yra 64 metų, ą ne 13, užtai ji tame 
laike jau visu pusmečiu prieš žemės atskren- 
(Hmų per tų besikirtimo taškų perėjo. Tik
tai po pilnų aplinkbėgių dviejų dangaus 
kūnų tegali jiedu toj-pat vietoj visatos ord
inėje susitikti.

Matėme kad ši komėta iš žvaigždžių nuo
valų (Sternschnuppen). Ar gręsią mums 
kokis pavojus nuo šitų žvaigždžių nuovalų? 
Ant laimės, galime drųsiai pasakyti, kad ne; 
jos nieko negali mums užkenkti. . Tapo, 
mat, atrasta, kad ir šviesiausios žvaigždžių 
nuovalos vos tiktai kelis gramus sveria. Lėk
damos kosmišku greitumu per atmosferų lie
kasi jos per besitrynimų su oru nevien baltai 
žėrinčiai įkaitintos, bet net sugaruodinamos. 
Šitas išsidėstymas prasideda jau 200 km. 
virš žemės paviršiaus krintančiai žvaigždei 
beėsant, ir tiktai labai retai prisiartina da 
tvirtas, kietas šmotas ant 100 km. žemės pa
viršiui, bet ten, toje augštumoje, jis jau ir 
pradingsta erdmėje pavidale garų kamuo
lio. Nors nuo tokios komėtos žvaigždžių 
nuovalos ir teip tankiai kristų kaip kriušos 
ledai arba lytaus lašai, tai visgi negalėtų 
nuovalos nė musės ant musų 4emės užmušti. 
Mus saugoja nuo pavojaus pačių nuovalų lė
kimo greitumas, kuris mažiausiai dešimtį 
kaitų didesnis yra negu greitumas iš kanuo- 
Us iššautos kulkos, nes jisai labai didžiame 
augštume išsidėstymų į gazus žvaigždžių nuo
valų pagimdo. Musų žemė yra oro sluog- 
sniu nuo šito pavojaus geriau apsaugota ne
gu kariškas mūšio laivas storiausiais plieno 
serdokais nuo kanuolių kulkų.’

Bet, ar visos komėtos susideda tiktai iš 
šitokių žvaigždžių nuovalų? Ar galime tų 
kokiu budu patirti? Tiktai vos viena kita 
komėta perkerta musų žemės aplink lėkį, takų 
ir jos sukrautinumų buvo galima tokiu-jau 
budu ištirti, kaip sukrautinumų komėtos 
Biela. Ir šita antra komėta susidėjo iš te

Atskaita No. 2 C. K. B. Š.
Nuo paskutinės dienos ko

vo mėnesio, per balandį 
įplaukė ant rankų C. K. R. 
Š. išviso ................... $620.05

Tos aukos paskirstytos se
kančiai:

. L. S. D. P. ’ 
New-Haveji, Conn., per J. S.

Kazlauckų............... $81.00
Cleveland, Ohio, per J.

G. Dzenkauckų....... 6.50 
Plymouth, Pa., per B.

Baigį —'Dr-tė šv. Ka
zimiero.................... 150.00

Denver, Colo., per Geo.
Tauckų.......................4.95

West Pullman, III., per
A. Vainauckų — Dr-tė
Atradimo šv. Kryžiaus.6.20 

Shenaudoah, Pa., per S.
Astromskų:

Sūnų Lietuvių Citizens..25.00 
S. L. A. 23 kuopa.......25.00
Laisvės Lietuvių Dr-tė .. 10.0 
Pittston, Pa., per Mot.

Gramų... ...................102.10
New Britain, Conn., per

J. Skritulskų S. L. A. 26,02 
Chicago, 111., per J. Ku-
' lį, Jaunų Amer. Liet.

Pas. Kliubas......... .  .25.00
Springfield, *111., per V.

Černiauckų ........... 31.83
Lawrence, Mass., per M.

Kondraitį ..
Viso pasiųsta L.S.D.P.$494.75 

L. D. P.
Chicago, III., per J. Kulį j 

Jaunų Amer. Liet. Pas..
Kliubas..................... 25.00

Kankiniams.
Pittston, Pa., per Mot.

Gramų....................... 50.00
’' Nepaskirtos aukos: 

Wilmington, Del., per J.
Puczkų.  ................ 24.80

Mabanoy City, Pa., per
J. Petrikų................ 25.50

..1.15

, Viso $50.30
Išlaidos.

Už Bonds Eidelity and
Deporit Co..................20.00

Už Atspauzdinimą seimo 
rezoliucijų... .......10.00 -

Už išsiuntinėjimą seimo 
rezoliucijų ........... 4.00

$34.00
Išmokėjus ir išsiunti

nėjus visas aukas, pas 
C.K.R.Š. kasierių liekasi 
Už balandį mėnesį........ lO/SO 1
Už kovo mėnesį buvo pa

silikę ....................$441.05
Viso $457.35

Atskaitoj už kovo mė
nesį aukos, patilpusios 
po rubrika ,,nepaskir
tos”, bėgy j e šio mėnesio 
tapo aukautojų paskir
tos, sekančiai:

L. S. D. P.
Chicago, III., per J. Wis-

** tert, Jaunų Vyrų Liet.
Draugiškas Kliubas...30.00 

New Britain, Conn., per
Mot. Mažeiką   ....... 1 j. 50

Shenectedy, N. Y., per
B. Balevičią ............ 57.00

Viso $98.50

planetų systemos pradedą, iš komėtos bran
duolio daugybė garų išsiveržti, kurie pir
miausiai saulei prisuktoj pusėj plečiasi ir 
tiktai su laiku, pastoj ant ideališkais saulės 
elektriškiem^ spinduliams, liekasi gąras at
mestas ir lekia diįžiu lanku paskui kometos 
branduolį, toltiu opdu komėtos vuodegą pa
darydamos. TėnJtfjant su spektroskopu bu wo 
galima net anklyzę komėtiškų gaių padaryti, 
arba, kitaip ąakant, buvo galima ištirti iš 
kokių sukraųtiuįų komėtų gazai susideda. 
Gazų sukrautinumas yra šitas: didelė dalis 
susideda iš augliavandengario (carbohydra- 
to), taigi iš tos pačios medegos ką ir mums 
žinomas petroleumas (kerosi na s) iš natro, 
kuris randasi verdamojoje druskoje jr, išė- 
minguose atsiŪkimuose, iš geležies gazų. 
Jeigu gi komėta tiktai iš šitų gazų tesusidė- 
tų, neturėtų tvfrto branduolio, kuris gazus, 
pavidale atmosferos ar tirštos medegos, prie 
savęs pritrauktų, tai tūkstantmetiniame jos 
beskrendime visatos erdmėje, šitie gazai bu- (Tolesnė tąsa ant 6 psl., pirmos skilties.)

, L. D. P.
Shenectedy, N. Y., per

B. Balevičią ..............57.00
Šį mėnesį iš viso tapo / 

nusiųsta:
L. S. D.J?......................593.25
L. D. P...........................82.00
Kankinių Komitetui į

Europą..................... 50.00
Naminių išdavimų .... 34.00 
Pas C. K. K- Š- kasierių

lieka iš viso ..... .$301.85
Brangus Tautiečiai! Nors 

kaip matom, mes vis gražią 
pašelpą suteiksim ir už šį 
mėnesį savo kovojantiems 
broliams, vienok aukos pra
dėjo mažintiea Argi mes 
pavargtumėm, bedirbdami? 
Kad balsas šaukiantis pagal
bos iš mus tėvynės atsidūrė į 
lietuviškas duris Amerikoje, 
jis tapo meiliai šimtų dorų 
tautiečių išklausytas ir teip 
gausiai sušelptas, jog mes



kių-pat gražių žvaigždžių nuovalų, iš Leoni-’ 
.dų (lapkričio mėnesy j pasirodęs, meteoritų 
spiečius, paeinąs iš žvaigždyno Liūto), kurie 
paprastai peri jodiškai kas 33 ar 84 metai an
troj lapkričio sanvaitėj ypatingai gausiai pa
sirodydavo. Bet abidvi, mums žinomos, ko
metos tebuvo labai maži šviesos kamuoliai, 
<Jrsmiški debesėliai, kurios beveik nežymų 
branduolį teturėjo. Tikrai, vienok, nežino
me, ar męs per patį kometų branduolį per- 
skridome ar ne, gal būt,*kad tikras branduo
lys toli nuo žemės atstu buvo. Vienok, ar 
šeip ar teip, negalime su tikrumu priimti, 
kad ir didesnių kometų branduoliai tiktai iš 
tokių susispaudusių, sutirštėjusių žvaigždžių 
nuovalų debesių susideda; branduoliai turi 
iš tvirtų didesnių masų susidėti.

Taigi, ar gali oro sluogsnis ir nuo tokių 
didelįų tvirtų masų musų žemę apsaugoti? 
Apsaugoti, tiesa, gali, bet tiktai iki kuriam 
laipsniui. Vienok matome gana tankiai di
deles ugnines kulkas į mus apsiaučiančią 
atmosferą nupuolaut, iš kur, susiskaldę, to
nų sunkumo, žėrinčiai įkaitinti akmenys su 
didžiausiu griausmu ant žemės nupuola. Tei
sybė, oro sluogsnis ir šitų didžių kulkų bega
linį kosmišką greitumą sumažina, nes patėmi- 
jame, kad esant da jiems apie 100 km.- nuo 
žemės paviršiaus atstu jos su sykiu lig susto
ja belėkdamos. Vienok nuo besitrynimo gi
męs karštis neįstengia visos kulkos į sukrau- 
tinius išdėstyti, sugaruodinti, karštis tik ma
žą dalį tų kietų masų paverčia į garus, o li
kusioji dalis lig tiktai nuo ,,sulaikymo vie
tos” pradėdama puola, teisybė, jau ne su be
galiniu kosmišku greitumu, ant žemės. Tvir
tos masos nupuola paprastai ne čielos, bet 
susiskaldžiusios į daugelį šmotų, nes dangaus 
kūnas parėjęs iš kokių 200 laipsnių šaltos 
erdmės ir tapęs mažių-mažiausiai nuo lėkimo 
įkaitintu iki 1000°, sutrūksta^ susiskaldo, 
tartum stiklas perdaug staiga įkaitintas. Ske
veldros dangaus kūno, apsiaustos tarpumo 
lupynos ir ypatingų tarpumo skylių nukrin
ta ant žemės pavidale meteorų. Senų laikų 
užrašuose užtinkame gana tankiai, kad šito
kie akmenų puolimai, akmeniniai lytus, kar
tais iš visai giedro dangaus paeinanti, labai 
daug blėdies pridirbdavę. Pasakojama, buk 
čieli kaimai buvę išdegintais ir net visos ban
dos besiganančių gyvulių išnaikinta. Kiek 
tame teisybės, nežinia. Tikrai žinomas yra 
tiktai vienas atsitikimas,-kad šita kosmišką 
kulka tapo užmuštas vienas žmogus. Bet ne
seniai (gruodžio mėnesyje 1903 metuose) bu
tų buvęs kuone paskandytas laivas aut atvi
rų jūrių nupuolančio meteoro, marių siauru
moje Biskaja (marių įlanka prie vakarinio 
Išpanijos pakraščio). Gruodžio mėnesyje lai
ke užėjusios staiga perkūnijos, kuri ten la
bai retai teužeina, perkūnas trenkė į laivo 
stiebus, ir netrukus po to visai arti laivo su 
ypatingu užimu nukrito į jūres didelis šmo
tas tvirtos masos, nuo ko vanduo jūrėse pa
šoko iki labai didelio augščio.

šitąjį. (Didžiausias tuo tarpu žinomas mete
oras tapo atrastas Nordensk°^ldo Ovifake,

000 kilogramų (svarų). Kitas likosi Peary o 
1894 m. teipgi Grenlandijoje atrastas, bitas 
anot ištyrimo Salisbury, profesoriaus' iš Chi- 
cagos susideda iš 91% geležies-ir 7% nikelio 
(žinoma prie to priskaityta nuošimčiai da ir 
kitų medegų), taigi iš tos pačios medegos ką 
ir kiti meteorai abelnai. Akmuo yra 114 P®* 
dų ilgas, 7 pėdų platus ur 6 pėdų augštas; 
svarumas jo išneša 75000 svarų. Vertėjas.)

Nupuldamas šitokie akmuo kokių 30 ar 
40 tonų sunkumo būtinai turi sujudinti pa
viršių žemes smarkiai ant didelių plotų. Gal
būt, kad tarpe žemės drebėjimų, kuriuos mu
sų geriejie instrumentai kartais paženklina 
net ant didelių ploti), yra ir tokie, katrie nuo 
nupuolusios ant žemės paviršiaus didelės ske
veldros meteoro paeina, kurios męs nematė
me ir kuri, gal, nukrito į neprieinamus, ne
ištirtus žemės plotus.

Daryti patyrimai mokina mus, kad ir 
visatoje mažesnio apėmio kūnų galime užtik
ti negu didesnio. Jeigu-gi priimsime, kad 
ant viso žemės paviršiaus aplamai tiek daug, 
(teip tankiai žvaigždžių nuovalos krinta), 
kaip ant to menko ploto, kurį matome, tai 
rasime, kad jų kasnakt keli milijonai abel
nai nukrinta ant žemės. Apart to galime ti
krai sakyti, kad beveik kasdien nukrinta ant 
žemės paviršiaus vienas didesnis meteoras, 
nors jų nė šimtinės dalies nepastebiame. Jei 
musų žemė susitrenktų kuomet su meteoru di
dumo dangiškų kūnų, kas per ilgus laikus labai 
gali atsitikti ir abejoti tam Jokio pamato ne
turime, tai nė oro sluogsnis, apsiaučiąs žemę, 
negalėtų mus apsaugoti nuo pavojaus, nepa- 
jiegtų paversti meteoro į garą. Mažesnius 
kosmiškus kunus oras paverčia į garą išlėk- 
dindamas juos padangėn, didesnius bent jų 
kosmiškame greitume sulaiko ir suskaldo, 
vienok jei kosmiški kūnai bus kylometrų di
dumo, tai tąsyk jau ir oro apsauga pasibai
gia, oras neįstengia kosmišką greitumą kūno 
sumažinti. Meteoras didumo dangiško kū
no nupuola su visu kosmišku greitumu ant 
žemės ir nuo staigaus perkeitimo jo gyvos 
greitumo pajiegos į spaudimą, užgims tokis 
didelis karštis, kad didesnėj! dalis jo stan
giųjų masų žėrinčiai skysta pasidaris. Nuo 
eusitrenkimo pasidariusiai žemėje skylei iš že
mės vidurių pradės veržtis lava ir maišytis 
su žėrinčiai skystoms masoms meteoro. Įvyk
stant pirmutiniam susitrenkimui didelė dalis 
meteoro medegos persikeis į dują, kuri, susi
vienijus su vulkaniškomis išmatomis, ek^plio- 
zijų keliais kitas nukrintančias masas nu
stums, o gal tūlą dalį tų masų ir ant visados 
į erdmę išmes. Kitos skeveldros didelių skri
tulių antsikartodamos ant žemės kris ir tokiu 
budu betvarkėje aplinkui didįjį kraterį gru
puosią, įvykindamos tuos j>ačius apsireiški
mus, tik mažesniame pavidale, kaip ir prie 
pirminio eusitrenkimo. Užgrius mažesni kra
teriai aplinkėje didžiojo, kurie ne teip kaip 
vulkaniškuose plyšiuose atsiradę tiesiu ruožu 
grupuosią aplinkui, bet bus be tvarkos iš
sklaidytais visur.

Ką čia teoriškai privedame,tą aiškiai jau 
matėme ant mėnulio įvykus. Ant jojo pa
viršiaus turėjo būtinai įvykti tokios, čia ap
rašytos, katastrofos kur-kas tankiau, kadan
gi jis neturi tokio oro sluogsnio, kokiu yra 
apsiausta musų žemė. Jojo paviršių gali pa
siekti visoki kosmiški sviedalai su nesumažin-

žvaigždyno Liūto), kurie Grenlandijoje, 1890 metuose; jis sveria 25-

Dalis menulio paviršiaus su krateriais (Theophilus).

galim vien džiaugUes iš mu
sų teip gražąna susipratimo, 
kaipo žmonis, kaipo tautie
čiai, kaipo lietuviai. Bet 
tūkstančiai mus tautiečių 
yra šioje laisvbj Amerikos 
žemėj, kurie teip džiaugiasi 
laisve krąpjuK žmonių iš
kovota, bet kada eina kova 
už laisvę gi&tiiiio krašto, jie 
visai neatsimena, o kartais 
d g. r niekių^ kovotojus, ne
žiūrint, kad kada, ir po ke
lių metų patįs sugrįž ir gė
rėsis ta žmonių krauju iš
kovota laisve, kurios karžy
gius netik nemislijo sušelpt, 
bet kitus niekino savo ne
lemtais išvadžiojimais. Ar 
toki turės tiesą važiuot į tė
vynę, į naujai gimusią, ir ten 
džiaugties iš atgautos laisvės? 
Jau šiądien mes daug per revo
liuciją atsiekėin: spauda su
gražinta, cenzūra susilpnyta, 
šokia tokia konstitucija Rusi
jai suteikta ir nekurios žmo
nėms tįesos sugražintos. Nors 
mes visai toms suteiktoms 
malonėms nepasiganėdinam 
ir reikalaujam netrupinių, bet 
visų mums prigulinčių tiesų, 
o kad tos yra atgaunamos 
vien per kovą, per baisią ko
vą su savo silpnumą paro
džiusiu caratu, dėlto mes, 
amerikiečiai lietuviai, turim 
skubintis sii pašelpa tėvynei. 
Nemislykit, kad gaisras revo
liucijos-jau užgeso, jei dabar 
ueliepsnoja! Jis neužges, 
kol ant seimo namų Vilniu
je, kur susirinks atstovai iš 
Lietuvos, išrinkti slaptu, tie
siu, lygiu ir betarpišku bal
savimu, neužplevėsuos lietu
viškas papartis. Dėlto tau
tiečiai, kurie dirbot, neuž
mirškit, o kurie dar ne, su 
naujoms spėkoms į darbą sto
kit I Kiek mes turime lietu
viškų draugysčių gerai pasi
turinčių, bet dar nieko neau
kavusių! Mes laukiam nuo 
jus kaipo nuo lietuvių aukų 
ant tėvynės aukuro!

C. K. R. Š.
Prez. — kun.Tėta,
Kasier. — Theo. R.Dūdas, 
Sus. sekr. — Šernas, 
Fin. sekr. 4-F. J. BagoČius.

1S VISUR.
| Dabar pasirodė, kad dau

gumas protestų, pagarsintų 
maskoliško rando laikraš
tyj, prieš paliuosavimą 
politiškųjų nusidėjėlių, paė
jo nuo policijos perdėtinių ir 
nuo kitokių biurokratų, bet 
ne nuo žmonių. Pereitą san- 
vaitę durna pakėlė protestą 
prieš nusprendimą Rygos ka
riško sūdo, kuris nusprendė 
ant pakorimo 8 darbininkus. 
Durna reikalavo panaikinimo 
tokio sūdo nusprendimo. 
Randas vienok, vietoj išpil
dyti durnos reikalavimus, pa
siskubino ir nužudė Rygos, 
sūdo nuspręstus 1 darbiniu*

. | Laike vestuvių Išpanijos 
karaliaus,. važiuojant jam 
su nuotaka, į jo ve
žimą metė bombą, bet jds ex- 
pliozija ne užgavo nė kara
liaus, nė Jo nuotakos. Lon
dono laikraščiai užtikrina, 
buk eipliozijos 26 y pa tos li
kosi užmuštos, o 30 tapo su
žeistų; buk bomba buvo me
sta ne į karaliaus karietą; 
bet į karietą dalyvavusio ve
stuvėse maskoliško kunigaikš
čio Vladimiro.

| Vokietijoj randas, dėl ne
švarumo ir nesveikai sutai
somos mėsos didžiausiose Chi- 
cagos galvijų skerdyklose, 
rengiasi su visu uždrausti 
gabenti mėsą iš Amerikos į 
Vokietiją. Kas metas iš A- 
merikos į Vokietiją mėsos iš
gabena už 100 milijonų do* 
liarių. Vokietijos paveikslą 
gali sekti ir kiti kraštai, o 
tąsyk Amerikai, už kaltes ke
lių jos pralobėlių, atseitų la
bai daug žudyti, jeigu ran
das ne prižiūrės mėsos eutai- 
symo.

Meteoras pastebėtas Kalifornijoj 27 d. liepos mffn. 1894 m. 
Paveikslėlis nuimtas nuo daryto Liek observatorijai ekvarėliaus

Visi akmenys nupuolanti iš visatos turi 
ypatingu sukrautinumą, nors, teisybė, jie ne
turi savyje nė vienos ant žemės nesirandan- 
čios medegos: jie susideda iš tų pačių medegų 
ką ir musų žemė. Ant šito sukrautinumo ga
lime išpažinti ir akirfenis nupuolančius ne po 
musų akių (ne musų akyvaizdoje) kaipo ne
prigulinčius musų žemei, nukritusius iš visa
tos. Sukrautinumą akmenų dėl stokos vietos 
nepaduodu. Didžiausias iš žinomų mums 
sveria 325 kg.; jisai nupuolė 12 d. kovo 1899

Geležinis meteoras rastas Hraschinoje.

m.«Finijoje; kitur vienok atrasti neal ejotini 
meteorai sveria net šimtus kartų daugiau už

tu greitumu. Ir šitie svieduliai yra pramušę 
jojo lukšte labai dideles skyles; kaikurios iš 
jų turi net šimtus kylometrų siekiančius dia
metrus. Jau iš pirmų aprašymų pažystame 
ant jo su plyšimus, kurie neatbūtinai turėjo 
pneiti nuo tokių susitrenkimų; ir kurie tuo
jau su besiveržiančia lava iš mėnulio vidurių 
arba ir su skystai žėrinčia masa nupuolusio 
kūno prisipildė, net per krantus persiliejo. 
Apart to, matome ant mėnulio, kad aplink 
visus jo kraterius šimtai mažesnių skylių 
yra, kurios lygiai teip išsižiuri kaipi pėdsa- 
kiai lytaus labai minkštame molyje palikti. 
Kiek juos nuo musų žemės žiūrint Ištirti ga
lime, priimame, kad tai apvalainos skylės 
(rūsiai) yra, ne krateriai su lėkštu dugnu ir 
stačiais krantais, kaip primariškos skylės. 
Akyvaizdoje tokių-jau darytų musų patėmi- 
jiujų galime jau abejoti, kad mėnulio pavir
šiaus sudarkymas per nupuolimą ant jo ko- 
smiškų masų įvyko, o ne iš jo vidurinių ap
sireiškimų. Visas pasekmes ,,svieto pabai
gos” katastrofų turime jau dabar gana ai
škiai po akių: paveizdu, yra mums arčiau
siai esantis dangaus kūnas — mėnulis. Mu
sų žemei visai tas-pat atsitiks, net turi

(Toliam bus )

PASARGA. Aukautojai, 
kurių aukos dar iki šiol vis 
nepaskirtos, l kaipo nuo pe
reitos atskaitos, teip ir nuo 
šios, teiksis, apsvarstę, pri- 
duot žinią man, kam jie nori 
savo aukas matyt perduo
tas, o aš sutvarkysiu teip, 
kad su sekančia atskaita, Jos 
bus pasiųstos ten, kur nuro
dys. Nekurie rugoja, kad 
nežino kasieriaus antrašo, ir 
sako, garsiukit savo adresus. 
Aš nuo savęs melsčiau lietu
viškų laikraščių tą padaryti, 
kaip jie garsina maloniai ir 
vardus aukautojų, bet kad ir 
C. K. R. Š dirba <iž dyką, ir 
pinigai ant jo raukų yra pi
nigais visuomenėj, tai už tą 
negalim prižadėk jokio už
mokesčio, dėlto tai yra valia 
musų garbių laikraščių.

C. K. R. kasieriaus ant
rašas yra tok*:

Mr. The$. Dftdas, 
921 So; 2nd st, 

Philadelphia, Pa. 
...i - '

Meldžiu jttkreipti atida 
kaipo C. K. R. 8. teipo ir 
tautiečių, turinčių reikalą su- 
sinešimo su manim revoliu
cijos reikaluose, jog besibai
giant termini mokyklos, aš 
nebgalėsiu Jtenąį savo laiškų 
beaplanky tį dėlto nuo dabar 
malonėkite rašyti sekantį ant
rašą:

Fort. J. Bįgočius,
149 Ohio’ st., 

McKees Rocks,Pa.
Kitų laikraščių meldžiam 

tą atskaitą patalpint 
špaltose.

| Nataliuj, Pietinėj Afri
koj, netoli Ukandhla, perei
tos nedėlios dieną buvo smar
kus mušis terp»angliškos ka- 
riumenės dalies ir pasikėlu
sių juodparvių. Mūšyje li
kosi 4 angliški kareiviai už
mušti, o septyni sunkiai su
žeisti. Negrų 60 likosi už
muštų.

Peterburge likosi sūdo 
ant ilgo kalėjimo nuspręsti 
redaktorius ir išleistojas dar
bininkų laikraščio „Rabočyj 
Narod,” Keijanov ir Sazonov 
už patalpinimą neprilankaus 
randui straipsnio. Išleidinė
ti laikraštį uždrausta per 5 
metus.

savo

| Austrijoj pasitraukė nuo 
vietos visa ministerija, ka
dangi ji nemokėjo užganė
dinti gyventojų, ne mokėjo 
sutaikyti nesutinkančių terp 
savęs Austrijos tautų. Žmo
nės reikalauja visuotino rin
kimo atstovų į parlamentą, o 
pasitraukusi ministerija, teip 
kaip Witte Maskolijoj, ne 
norėjo to žmonių reikalavimo 
išpildyti.

| 31 d. gegužio su didelėms 
iškilmėms likosi palaidotas 
kūnas pasimirusio 23 d. ge
gužio pagarsėjusio visame 
sviete norvegiško dramų ra
šė jo, Henriko Ibseno. Terp 
lydėtojų kūno buvo ir Nor
vegijos karalius, ministeriai 
ir parlamento sanariai.

| Chinuose, mieste Kiang- 
si buvo maištki. Susirėmime 
kariu menės su maištininkais 
10 maištininkų likosi užmuš
tų, o 16 pateko į nelaisvę.

| Vidurinėj Amerikoj, res
publikoj Guatemala, užgiihė 
revoliucija. - Randas išsiun 
tinėjo telegramus, jog suval
dė revoliucijonierius, bet 
privatiški telegramai paduo
da visai priešingas žinias.

| Kraštuose prie Atlanti- 
ko, Morokko viešpatystėj, 
prasidėjo smarkus mūšiai 
terp sukilusių gyventojų ir 
sultano kariumenės. Keliuo
se mūšiuose pasikėlėliai liko
si sumušti, bet jie nepasi
duoda, veda kovą toliau.

| Pasikėlę čiabuviai ap
linkinėse Hongju, Korėjoj, 
paskerdė 30 sąnarių prilan
kios Japonijai politiškos par
tijos.

| Cananeoj, Meksike, mek- 
sikonai užpuolė ant ameriko
nų vario kastynių darbinin
kų. Mūšyje 45 amerikonai 
likosi užmušti. Kokios prie
žastys muštynes pagimdė, 
nežinia, gal amerikonai ko
kiu nots budu įžeidė meksi- 
konus.

| Štabo oficierai Varšavoj 
išsiuntė ministerių perdėti- 
niui protestą prieš reikala
vimą pripažinimo Lenkijai 
autonomijos. Į dvi dieni 
revoliučijonieriai sudaužė' 8 
rando karčiamas. Varšavoj 
suštraikavo tarnaujanti ant 
gatvinių geležinkelių.

| Siberijos pakrantėse, 
maskoliškas gar lai vys „Kniaz 
Gorčakov” užbėgo ant užsili- 
kusios nuo karės laiko jūrėse 
minos ir jos eipliozijos likosi 
paskandytas. Žmonis nuo 
jo visus išgelbėjo.

| Į Berlyną atkako jau bu
vęs Maskolijos ministerių 
perdėtinis Witte. Į užrube- 
žius išsinešdino ir buvęs vi
daus minisĮeris Durnovo. 
Matyt jie mano, kad Masko
lijoj jiems, už jų visokius 
nusidėjimus, gali būt per 
karšta.

| Ant Šiaurinių jūrių at
sibus terptautiškos valčių 
lenktynės, kuriose dalyvaus 
visokių kraštų valčių savi
ninkai.

MAŪJI IŠRADIMAI.
| Berlyne atliko pasekmin

gas bandavones su nauju" or
laiviu, išrastu majoro Per- 
fall. Mena specijalistai, kad 
šitas orlaivys galės lengvai 
lėkti prieš vidutinio smarku
mo vėją.

Redakcijos atsakymai.
Blizgiui, Chicago H. Apie 

seimą daug pilnesnis aprašy
mas patilpo, tamistos rašte 
nėra ) visko aprašyta. To 
paties atsitikimo negalima 

Į kelis kartus talpinti, todėl ir 
Tamistos raštelis nepatilps.

Pupauskui. Rastelyj nie
ko pamokinančio nėra. 
Mokslo negalima platinti tuš
čiais ginčais.

J. Laukaitis. „Lietuvoj” 
patalpinta žinia apie explio- 
ziją kautynėse iš atėjusių 
laikraščiams telegramų. Jei
gu lietuviai nuo expliozijos 
nenukentėjo . (to patai
syme ne paminėta), tai lietu
viškų laikraščių skaitytojus 
ne labai apeitų tas atsitiki
mas, todėl senų atsitikimų 
neverta nė taisyti. Patalpin
tume ant galo pataisymą, tik 
sunku, o kaip kur visai ne
galime rašto suprasti.

Kaip padidinti paįiegas.
Ponas Franciškus Sindler, 

gerbtinas senas gyventojas 
Yoakum’o, Tex. pasakojo 
vienam musų atstovų šitai 
ką: „Mano pati visuomet 
buvo labai silpna ir, jei ne 
Trinerio Amerikoniškasis E- 
likayras Karčiojo Vyno, tąi 
ji vargiai šiądien butų buvu
si gyva. Šitas vaistas buvo 
didžiausia pagelba ne tik jai 
vienai, bet ir visai musų šei

mynai ir mano šeimyna nie
kuomet nebus be jo. Jis už
laiko mano pačią sveika ir 
tvirta ir męs galime patarti 
jį visiems sergantiems.” Tri
nerio Amerikoniškasis Elik
syras Karčiojo Vyno visuo
met padidina stiprumą kū
no, kadangi jis padaro nau
ją kraują. Kūnas pareika
laus peno, suvirins visą mai
stą ir naujas, stiprus kraujas 
pripildis kraujo indus, mai
tindamas kievieną dalelę kū
no ir prašalindamas visus vo- 
dingus gaivalus, padariusius 
kraują blogu ir nuodingu. 
Tai yra gamtiškas būdas va
lymo kraujo. ,Kaip veik val
gomas ar sveikata sumenk
sta, tai vartok tuojaus Trine
rio Amerikoniškąjį Eliksyrą 
Karčiojo Vyno, o tas 
tave išgydis kuonogeriausiai. 
Gaunamas aptiekose arba pas 
pabrikantą Juozapą Trinerį, 
799 So. Ashland avė., Chica
go, III.

Pasilikau laimingas!
Nė joks turtas nėra tiek 

vertas atmokėt ir nesurandu 
tokių užtektinų žodžių, su 
kuriais galėčia atidėkavot, Už 
išgydima manęs, nuo slaptos 
ligos, kuri per metus Jieišpa- 
saki ta i kankino, kaip ir tor- 
turoms, skausmai ir diekgliai 
nuo viršugalvio iki kojų, 
pavieniui jau liga kuri manę^ 
kankino, negalėjau atskirt ir 
kam paaiškint, nes visas kaip 
supuvęs obuolys buvau ligos 
apiponavotas. Apart skaus
mų kankinamų, dar sunkiau 
buvo, kad žmonis manę ne-- 
užkentė ir nė jokia draugy
stė, niekas, per tokį mano 
sirgimą nepriėmė, artimiausi 
draugai nuo manę šalinosi, 
nuo visų buvau apleistas ir 
nekiančiamas. Daktarų nors 
vietinių ir iš aplinkės viso
kių perleidau, negalėjo ma
nę išgydyt, tik pats savę jau
čiaus nelaimingesnių ir liga 
vis labiaus ir su n kiaus kaip 
akmuo slogino. Kad išgy
dytu būt ir tapti sveiku, jau 
niekam visai netikėjau, sa
kydama, kad man jau nėra 
jokių vaistų ir nieks negali 
išgydyt, bet kad išskaičiau 
laikraščiuose apgarsinimą Dr. 
Collins Medical Instituto, 
tad iš paskutinos aprašiau 
savo ligą, ir jo?Tpradžią su 
kankinimois kiek pajiegiau, 
jog ir ligą per jaunystės iš
dykimą, gavau; tad prisių
stus vaistus per Expresa, 
kaip ėmiau vartot, nors iš 
pradžios nelabai buvo smagu, 
bet paskui vis geriau man 
darėsi, o dabar, jau esi u su
visai sveikas, kaip naujai at
gimęs, per ką pasilikau ir aš 
laimingas ir amžinai dėkin
gas Dr. Collins Medical Insti
tutui, dabar žinau, kad joks 
daktaras nė Institutas negali 
susiligint mokslu ir gerumu 
išgydymo su tuomi Institu
tu.

O kaip su atida perskai
čiau parašyta Profesoriaus 
Dr. Collins knygą Vadovas 
į Sveikatą, tai atradau to
kius išaiškinimus, kad į jokį 
blogą kelią daugiaus nepa
kilsiu. Tikrus gelbėtojus 
žmonių tegul Viešpats Die
vas laimina savo tarnus, o 
kožnam sergančiam, rodiju 
iš širdies kreiptis tik prie jų, 
o pasiliks sveiku, kaip ir aš 
išgydytas ir dėkingas.

J. Sagonas,
P. O. box 157,

. AstabulaCo., 
Dorest, Ohio.

“ >
LIETUVOS ŪKININKAS 
Laikraštis skiriamas Lietuvos darbo 

žmonėms, eina iš Vilniaus kas savaite.
Didumai: SK X11 coliu 10 pusių. Amerikoj ant 

metų $Q.SO. Kam rupi Lietuva ir žinoti kas 
dabar tenai! dedasi, tai užsirašykite LIETUVOS 
ŪKININKĄ, Jame telpa teisingos žinios U visos 
Lietuvos ir kitų kraštų svieto. Kas norėtų užrašy
ti <151 savo draugų T5vynSj gyvenančių, metų pre
kė 11.75; Ameriko vienas nnm. dftl pamatinio 7et
Agentas: M. J. Darni Jonaiti*, » 
8108 S. Halatad et. Chicago. 111.



Draugysčių Reikalai.
Susirinkimas S. L. A.

Cbicago, nedeiioj 10 d. berželio 1906 
86.a kuopė S. L. A. tures savo menesiui 
susirinkimą Ima vai. po pietų p. Ruigio 
saleje po nr. 3301 8. Morgan st, ant ku
rio kviecziami yra ateiti visi sąnariai 
36 kuopos 3. L. A. ir Užgirsti -rekunda* 
buvusio 21 seimo ir tt.

Komitetas.

Chicagoje susitvėrė nauja draugyste 
po ' ardu Paneles Bzvenoziausios Asz- 
triu Vartų; isz sykio prisirasze 50 sąna
riu, ateinanezioje nedėliojo 10 d berže
lio tures antra savo susirinkimą, ant ku
rio užpraszo noriuosius prisiraszytl.

Jonas Januszonls, prez.
Karolius Kovarskis, tekr.

1193 So. OakTry, avė

Szestas Metinis Plkninkas.
Chicago. Draugyste Szv. Antano isz 

Paduos, turės szeszta metini plknlnka 
nedeiioj, 10 d. birželio, 1906, Bergmano 
darže, Riverside, III. Prasidės 9 Y si. ry
to. Inženga 25c porai. Bergmano dar
žas yra gražus, naktyje szvieczia daugy, 
be elektriszku žiburiu, miela pasivaiksz- 
czioti terp žaliu medžiu ir krumu ant 
szviežio oro. Tauragės muzika grajys 
lietuvlszkus szokius; merginos su vaiki
nais pasirengkite, kur galėsite geriau 
šiai pas'szokti ir pasilinksminti. Bus 
parengta 4 lenktynių skyriai: vaikams, 
merginoms, vaikams ir mergaitėms. 
Greicziausias gaus gražu prezenta. Bus 
viskas teip gražiai parengta, kad ir Ca
ras su Kuropatklnu nesisarmatytu daly
vauti, bet tas parengta ne jiems, tikChi- 
cagos lietuviams. Kvieczia visus kuo* 
skaitlingiausiai.

Komitetu.

Didelis Metinis Pikninkai.
Chikago. Dr-te Szv. Jurgio R. ir K. 

ture* savo dideli pikmnka, nedeiioj HM. 
birželio, 1906 m„ Raissig darže, 
River Bide, Iii. Prasidės 9 ta vai. ryto 
ir trauksis iki vielam vakarui. Graji* 
puiki muzika ir bus linksmas praleidi
mas laiko terp visokiu žaismių; kvieczia 
visus szirdingai atsilankyti.

Komitetas.
(d-VII)

Didelis Pikn|nkas.
Cbicago Parapija Apveizdos Die 

vo tuirs p€r Dartodieni, janedeli 8 rug
sėjo, 1800 m. dideli pikninka Bergmano 
darže, Riverside,III., prasidės 8 vai. ryto 
su y vairiausiomis žaismėmis, kokiu ne 
viens Chicagietis dar neta matės ant. 
pikninku; bus karuzele, supynęs ir viso
kios kitos žaismes seniems 
Guodotinu draugyseziu 
diena nedaryti pikninku 
ats lankyti ant musiszkio.

Pajieazkau savo brolio Jono Varnelio, 
Suvaiką gub., Punsko parap., apie 10 
metu kaip Amerikoje, neturi tieeeaes 
kojos ir tieses** rankos, pirmiau gyveno 
Shamokin, o paskui persikels in 8he- 
nandoah, kur ji ir sužeidė. Atvažiavau 
neseniai isz Lietuvos ir turiu pu ji labai 
svarbu reikalą. Jis pats ar kas kitu 
teiksis duoti žinia adresu:

Adolfas Vaznelis, 
807 Duana av., Bcbenactady, N. Y.

Pajieezkau savo broliu Juozo, Simą 
mono ir Jono Szlederiu, Suvalkų gub., 
Naumlesczio pav., kaimo Karaliszkiu 
apie 5 metai Amerikoje. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinia adresu:

Antanas Szlederis, 
196 Frontenae st, Montreal Canada.

Pajieezkau savo pusbroliu Petro ir 
Juozapo Balsierietu Isz kaimo Szakvie- 
ežio, parap. Pagramanczio, Raseinių 
pav. Pusantro meto atgal gyveno Pitts- 
burge, telpa! pajieszkau Jono ir Antano 
Kaniausku isz to paties kaimo ir para
pijos. Apie du metai atgal gyveno 
Brockton, Mass. Jie patys ar ku kitu 
teiksis duoti žine adresu:

Martin Jukna,
650 So. Ganai st., Cbicago, III.

Pajieszkau savo broliu Ciprljono ir 
Francziazkaus Gružinskiu, Kauno gub., 
Telsziu pav., Laukuvos parap., Ivonisz- 
klu sodos. Ji* patys ar kas kitu teiksis 
duoti žinia adresu:

Jonu Gružinskis, 
2033 W. Walnut st., Indianapolis, Ind.

Pajieszkau uvo brolio Juozo Žūk sue
it o, Kauno gub. Panevėžio pav., Sena- 
miesezio parap., Guparu kaimo, turiu 
pas ji svarbu reikale." Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine adresu:

Kaz. Žukauskas, z
820 E. Pratt st., Ba! ti m ore, Md.

Pajeszkau barzdukuczio lietuvio už 
pusininką; turiu tris krases po 650.00 
kožna, viens neapsidirbu; turi būt pa
stovus ir mylintis ta darbe. Kreiptis 
reikia adresu: .

D. Galinis,
341 E St., So. Boston, Mass.

Pajieszkau savo sunaus Karpavicziaus 
29 metu amžiaus, apie 11 metu Aderik. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
adresu-

Jonas Karpaviczius, 
816 Judkins st., Seattle, Wash.

Ar nori padvejoti savo pinigus?
Jeigu teip, tai pirk akcija nuo The 

Bell Olothing Korporacijos, o su keliais 
metai* tavo indeli pinigai pasidvejos. 
The Bell Olothing Korporacija yra taf 
Drapanų Sztoras, egi lituojantis jau 8 
metai ir darantis gera bizni po No. 983 
—987 Milvvaukee avė.

Szt Korporacija atidarys dabar savo 
Antra Diaeli Drapanų Sztora naujame 
A. Olszevskio name, kur bus pastatytas 
szia vasara ant szlaur-vakarinio kampo 
Halsted ir B3-io* gatvių. Ant inkurimo 
szlo’antrojo srtoro ji padidino savo k** 
pitala ant 625000.00 teip, kad dabar 
kiekvienas lietuvy* gali esia gauti pirkti 
akcija ir stotis savininku Drapanų Szto- 
ro. Prie szio* korporacijos priguli selin
tai lietuviu, todėl kad jie ežia indefe 
savo pinigus turi gera pelną. Korpora
cija moka akoljonieriam* nuo pinigu ant 
akcijų indetu 5ta procentą. Nuo pirki
niu kokius akoijonierius szios kompani
jos sztore perka 5ta procentą ir ka* me
ta* iszmoka akcljonteriams Dividend 
kokis isz abelno sztoro pelno kožnai ak
cijai priguli. Tokiu budu ežia indeli 
pinigai atnesza didesni pelną negu jie 
butu sudėt/ i n geriausia banka arba pa
skolinti ant procento ant geriausiu kar
nos propereziu.

Todėl ka* nori padvejoti savo pini- 
nigu* tegul pasiskubina pirkti kelias ak
cija* (shares) nuo Bell Clolhing Korpo
racijos pakol jo* kasziuoja tik 610.00, o 
kada nauja* sztoras jau bus po stogu, 
akcijos kasztuos po 615.00. Tagl pasi
skubinkite pakol dar pigios.

Akcija* galima užsiraszyti pa* korpo
racijos direktorių, Kazimiera Služinska, 
kur* turi savo adyn'as „Lietuvos" redak
cijoje, ketvergei* nuo 6 iki 9 vakare, o 
o nedaliom* nuo 9 iki 12 ryto; arba pas 
Jos rSprezantus: Alek. Bijanska, 3327 
Auburn ava.. Dom. Giaczs, 8255 8o. 
Halsted st., Paul Brucha, 3316 So. Mor
gan st., A. Ivaszkeviczia, 8347 8 o. Mor
gan st., Antena Masiulį, 3327 Auburn 
avė., Hipolita Kaczauska, 3157 So. Hal
sted st.

Keliaujanti Agentai.
Jor. KazAkevlMlfi\ ‘ jie
Joaeph Petrikis, *
S. J. Kasputi!
#81lk. J. Gal minai U i
Stanislovas Valaskąa

Kur gali gauti ^Lletuv^” 
„Lietuvos" redakelj* turi savo agentus 
Brooklyne, Philadolphijoj, BaltlmoreJ, 
Bostone ir Brocktdne. U

Setai agentai adresai.
BrookJyn. N.,Y.

E. Froomes, 73 Grand st.
A- Dlriulailis, 155)|i8troj>plitan avė.

PhlladelphJa, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 Bo. 2-nd St., 

Jos AT Smolenski, 783 So. 2nd st
Boston, Mass.

F. J. Mackeviez, 83 Endioott 8t.
Balt i more, Md.

Wm. J. Morran,
B. E. 6or. Bhakp & Oamden atr.

F. Bakutis, 621 <^olumbia avė. 
Brockton, Mass.

Jonas Pocius, 14 Intervallest
Pas szituoe agentus gausite „Lietuva" 

už 5c. kas aubata.

Ar nori gera ir geroje vietoj 
Lota?

Jei teip, tat pirk lota ąnt Auburn uly- 
czios arba ant 83rd ui. prieszai szv. Jur
gio bažnyczia. Lotai dideli, turi dvi 
aHes, gražioje, ramioje, lietuviu apgy
ventoje vietoje, prietzai lietuviszka baž 
nyczia. , .
Lotu prekes nuo $900 ir augsz- 

CKiAU.
Szie lotai už metu bus verti 61200. Yra 

tiktai 19 lotu ant pardavimo. Puisku- 
blnkite ku norite ingyti gera, geroje 
vietoje lota, pakol dar yra isz ko pasi
rinkti.

Lotu agentai:
A. Olszevrskis, 924 33rd st.
F*lix J.Kengierskl, 3137 8. Morgan st.
J. M. Tananeviczia, 3244*8. Morgan st.

DR. J. KULIS

ir jauniems, 
praszo m e ta 
ne ‘balių, bet 
Su guodone, 

P. A. D. Komitetas,

Pajieszkojlmal

Pajieezkau savo pažystamu Romuoldo 
Matuko (^Antano Bulavo, abu Kauno 
gub., Naujo Aleksandravo pav., Pane
mune* parapijos. Jie patys ar ku ki. 
tu teiksis duoti žinia adresu:

Paul Ruimovich,
1 9tnrtewant avė. Norwood, Mass.

(8-VI)
Pajeszkau Stuio Leleikio, keturi me

tai atgal gyveno Phlladelphijoie Pa. Jis 
pats ar kas kitu teiksis duoti žinia adre
su:

Jonas Statkeviczia.
783 S. 2 nd St. Philadelphija Pa.

Pajeszkau Stasio Leleikos, 4 metai 
gyveno Philadelphljoj. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti židia adresu:

Jonas Statkevicze
783 S. 2nd st. Pbiladelphia, Pa.

Pajeszkau savo draugo Petro Jisksz- 
tos pieinanczio isz sodos Szlakiu, parap. 
Remigalos, pav. Panevėžio. Trys metai 
Amerike, gyvena visa laika Cbicagoje. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
adresu:

Jonas Zubku*
611 Union st. Cbicago, III.

Pajieszkau savo brolio Vinco Strarn- 
plcko, Suvalkų gub., Marijampolės pav. 
Jievaravo gm., Igiiszaeliu kaimo, 9 me
tai kaip Amerikoje. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žinia adresu:

Motiejus Strampickas
Eox 371 Kewanee, III.

Pajieszkau savo draugo Juozapo Pet
rošiaus, Kauno gub., Raseinių pav., 
Kaltinėnų paczto, Vitogalos kaimo Ir 
Johano* Petrauskaitės isz tos paezios 
vietos. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žine adresu:

John Sakalauskas
443 Collinsville av. E. St. Louis, III.

Pajieszkau apsivedimui vaikino my- 
linezio szviesa; platesnėms žinioms tesi- 
kre ipia adresu:

Tikra Lietuvaite
054 33rd st. Store Chicago, IU.

Pajeszkau Kastantino Aczio. Vilniaus 
ŽUU)., gyveno pirmiaus Turner* Fal.s> 
Mass., o menesis atgal pribuvo in Brid- 
geporta, Conn. Jis yra keturiu pėdu, 8 
coliu aukszczio, juodu plauku, mėlynu 
akiu, su szviesiai margu žiponu; jis isz- 
važiavo ir iszsiveže mano auksini laikro 
deli, rankine valiza ir maža supna pini
gu. Jei kas malones man pranešti apie 
ji gaus dovana. —

Rafolas Jonaitis,
438 Main st., Bndgeport, Conn.

Pajieszkau savo broUo Jono Aly to* 
Suvaiko gub., Vilkaviszkto pav., Kau- 
piszkio vok, Remeikiu kaimo, antri me
tai kaip Amerikoje,gyveno Scrsnton,Pa. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
Adresu:

Geo Alyta,
Easton, Colo.

Pajieszkau savo draugu JonoSzoliuos- 
ko ir Antano Szonkoe, 1904 m.Jonas Bzi- 
liuckas gyveno apie Springfielda, Iii., o 
Antanas Szonka WUburtone, Ind. Ter. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine 
adresut

Ant. Guravicze,
Y Charles Pi., Athol, Mass.

Pigiai ant pardavimo dviem ir trim! 
auksztaia mūriniai namai; lotu yra 53 
per 130 pėdu. Vakarinis kampu 34 
Pleiso ir 8o. Halsted ui. Atsiazaukti 
pas savininke. 4235 Vincennea av.

(22-VI)
Pigiai aat pardavimo naujutėliai na

miniai rakandai — stalai, lovos, siuva
ma maszina ir it.; parsiduoda delei sa
vininko iszvažiavimo. Daiktus galima 
pirkti po viena ar visus drauge. Atsi- 
szaukti pu Igną Gedvilą, 935 34 st., 
Cbicago, III.

Ant pardavimo pigiai buezerne ir val
gomu daiktu sankrova, apielinke apgy
venta daugelio lietuviu ir kitu tautu, 
biznis eina gerai; parduodu isz prieža
sties nesveikatos. Atsiszaukti reikia 
adresu: 3137 So. Morgan st., Cbicago, 
III.

Randavojimui sztoru su mesykline- 
mis intaisomis pigiai 92 18t at. Klau- 
skis po nr. 94 žemai.

(22-VI)
Parduodu gerai inrengta barzduku- 

tykU lietuviu ir lenku iszgyventoje vie
toje, biznis gerai apdirbtu, priežutis 
pardavimo mirtis moline*. Atsiszaukti 
reikia adresu;

f Antanu Sheffeldas, 
1124 8. Front st. Pbiladelphia, Pa.

(10—VI)

Reikalautame 500 vyrui n geležie* ka- 
stynes valstijose Wasbingtono Oregono, 
Idahos, So. Dakotos; užmokestis 62.25 
ant dienos; kelione 612 isz Cbicago. 500 
vyru In pioviniezias lentų valstijose Mi- 
chigano ir Wiecoasino. Užmokestis 
nuo 626.00 iki 630.00 ant menesio Ir val
gis. Teipgi reikalaujame 1000 vyru ant 
geležmkialiu valstijose Michlgsno 
ir VVisconsino, kelione dovanai. Reika
laujame 300 vyru in anglių ir geležies 
kastynes valstijoje Colorados, 55c. už 
tona, kelione dovanai.

Teipgi reikalaujame 1060 vyru mies
te Chicagos, mokrs'is nuo 81.75 iki 82 25 
Atvažiutk t tuojau* arba parastikit savo 
kalboje pas mane indedami už du cen
tu marke atsakymui, adresas:

J. Lucas.
666 Milvaukee avė. Cbicago Ui.

Reikalauja iszsilavinusio bartenderio, 
mokanezio Angliszka, Lietuviszka ir 
Lekiszka kalbu. Kreipti! in Ellls ge- 
rymu sankrova su paliudijimais. 
11512 Front st, Keusington, III.

Kilis

Pigiai, Pigiai!
Popieros gremžtoms raszyti, kokių 
niekad nebuvo, tuzinas 20c> 
Vadovėlis angliszkoe dalbos 20c. 
medega vaistu, labai naudinga knygele 
kožnam turėti 10c.

V. J. Petkon
303 N. Main st. ' Brockton Mass.

dar

Padekavone Aukautojams.
Asz, Jonas Tauteris isz Gardner, Mass 

dėka voJ u Roeeiando ir Kenaingtono lie
tuviams. kuriu vardus ir ju aukas že
miau paduodu, už ju szirdlnga suszelpi- 
ms menes vargszo ir sergauczio; aukas 
apturėjau nuo Jurgio Bzeszko, 6911 E. 
Beyipp ava.. Obicago, III. Apturėjau vi
so 620.25 ir 24 d. gegužio iszvažiavau in 
Lietuva. Aukavusiejie yra sritie: J. 
Szeszkas 65.00; P. Dargia, M. Valiao- 
kas, P. Medikis po 11.00; M. Rinke vieše, 
P. Adomėnas, P. Laucziskis, J. Petro
nis, R. Kilis, P. Karvelis, P. Kekuszis, 
R. Dobrovolskis, F. Likęs, A. Šūsnis, G. 
Overiingia, J. J urkus po 50e; J. Kaczlna- 
kas 40c; K. Morkūnas, 8. Drižis, J. Gir
džius, 8. Jurevioziua, V. Boriso, R. Rin
kta, 8. Vosylius, T. Kuliessius, J. Jasiu
lionis, P. Jukauokas, G. Malukas, G. 
Valdžiuos*, P. Ganilauckas, 8. Gerve, 
G. Laucevlosius, K. Liutkus, V. Šūsnis, 
J. Kubilius, S- Kiniams, G. Jasiulionis

* po 25c.

48° BĮolosij* arta Motete* apie gyvu, (telk- 
Nuabauma lutaM Samu, 

Cbioago, ni., 1*01, puri. ]<7. Bu paveltelėltata. 
Tat yra motete*, kokiu budu radosi sutvėri
mai ant musu žemė*, kaip Jte vystėsi pradėta*

džiu Ir akmenų, trumpai, aliktai Ir tuDranta- 
mal Įtaikina gamtos Istorija, ypač tuos da- 
lykua. ant kurta žmones nuolatal žiuri, bet Ju 
garsi nesupranta..... ... .....................,...?..50o

Mokslaine Akuszerijo*.
Lietuves ir Lietuvaite*, kurio* norit* 

ingyti laipsdi „Mokytos Akuszerkos" ir 
būti pripažintas per randa su pavelijimu 
atvirai Ir )iuos*i praktikuoti, kreipki
tės pas

Dr. A. L. Gralczuna,
3202 South Halsted st. coe. 32nd st.

Cbicago, III.
(1—VL)

Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas ::::
3266 So. Halsted Street, CHICAGO, ILL

GYDO LIOS* MOTZBV, TAIKC XM VTBV raBBKMIHSAI. 
Tzirei uwi»čiu, užaiszMarcsis* ia slapta*.

Laikrodėlis ant Viso Amžiaus tik $5.96.
atm Tikras I4<- aukemi Upilytao o 

neaptraukta* iaikrodėlis^uškiai 
C ĮhrĮeita, viduryj lukltų „14 k

guaratnred to yvaru" nuo Išdir-

308 G"111**?*!1*^* ir kaip Uju naudotis. Pa- 
gal Bitnera sutste* Szernas, Chicago, IU. 1904 
pu»L 288. Svarbios mokslilkos verte* knyga, 
SSL <Į*u«ybe paraksiu yvairin " Uneriju ir 
kitokiu prietaisu tai linaudojimo gsmtomg 

..............“...5Oc 
516 te kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir 

auginami augmenysTPagal LuakevKiu sutaisė 
S.L^n“’ Chicago, IU. 1901, ptel. 71 Su paveik- 

.................................... -V«Oc
525 Kata gyvena augmenys? Chicago, m , 1901, 

pusi. 190. Su paveikslais. Apvalo yvalriu* mu
su žemė* augalus, ju sudėjimą,•atmainas gy
vi ir plėtojimąsi nuo menkiausiu augalėliu iki 
didžiausiu ir tobuliausiu....................35c

545 Nematomi priešai ir drangai žmonių, pa
gal Bittneri sutaisė Szerna*, Chicago. Ilk, i9of> 
busi. HA Su paveikslai*. Aprašymas visokiu 

'veislių bakterijų, mikrobu, bacilllu ir kitu 
smulkiausiu gyvūnėliu, gimdančiu svarbiau- 

_ šia* liga* terp žmonių, kaip tai: mara. chole
ra, raupu*. dlfteri>, sifili* yra geriau žinoma* 
neng pranouzllgfi. ir tt.......................... 3Oc

553 Paėjima* organliko svieto. Pagal Bittneri 
sutaisė Saeraas, Chieago, Ilk, J905, puri. ]87. 
Su paveikslais. Yra tai istorija augmenų ir gy
vūnu nuo senu seuiauėiu taiku pagal moks
liškus Ištyrinėjimu* susektus požeminiuose 
sluogsuiuoae. Knyga didelės moksliškos ver- 
«•.............................................................350

000 Senu Gadynių Išnykę Sutvėrimai. Pagal 
nutehinson* sutaisė Szerna*,Chicago,Ilk,l9uo, 
pusi. 370. Su paveikslais. A prašo seniausiu ga
dynių yvalriu* sutvėrimu* gyvenusius ant že
mės dar priel atsiradime žmogaus. Sztaudicn 
u sutvėrimu kenu* žmonės kasdami gilius 

•uliniu*, kanalus, ar imdami iš žemė* anglis 
randa žemėje- Tulu. sutvėrimu atrado čielu* 
nesugadintus kunus, kurie itandien yra iista- 
tytl yvairiuose mušėjuose ir U ju žmonės mo
kinasi pažinti, kaip sena yra musu žemė, kiek 
daug milijonu metu reikalavo pakol ant miru
sio žvėrie* kūno užaugo eilė žemės keliolikos 
sieksniu storio ir pagal storuma ir senumą že
mės sluogsniu, kuriuose tu sutvėrimu kunus 
randa, mosklinčtai apskaitė kaip sena yra mė
sų žeme ir kaip seniai atsirado ant jo* žmo- 
ku» ••••................  ...M.oo
Apdaryta ........................................... .'.,41.25

507 Spėka ir Medega, principai prigimtinlosu- 
redymb visatos drauge su morališku motei u 
ant anų paremtu. Visiem* suprastinai parašė 
prof. Dras L. Buechner, pagal XIX vokiška 
laida *11 mažai* prtdėčkai* iš senesniu laidu 
lietuviškai perguldė Dras J. Kzliupas, Chicago 
III., 1902, pusi. 380, sn -paveikslu ir biogmfla 
rašaliaus. Yra tai mokslas gvildenanti* gam
tos dalykus, kuriuo* žmonės vadina Dievo su
rėdymu...........................................91.50
Gražiuose, drūtuose apdaruose..........62.00

509 Svieto pabaigiu n rusiško verte Pr.Slnlells. 
CSiicnga, Iii., 19M, pust 81. Kas nori dasižl- 
notl kada bu* svieto pabaiga tegul perskaito 
•ta knygele............................................ lOo

590 Vanduo ant žemės, po žeme ir viršuje že
mė*. Rusiškai parašė Rubakin'a*. Verte Dru
gy*. Išleido T M.D.. Chicago. Dl., 1900.pusl.83. 
Su pavelkslėllaia Aprašo visa* vandens 
permainas Ir veikmes: kaip jis persikeičia ir 
kyla in viriu ir tenai tveria debesius, debesiai 
padangėse atvėsę, keičiasi iu vandens lašeliu* 
ar sniego lusteliu* ir vėl krinta ant žemės, ii 
kurio* buvo pakilę* ir čia sniegas kartai* už
dengta čleius kaimu* ir laidoj* savo pusnyse 
Žmones Ir gyvulius, paskui tirpdam* nuo sau
lė*, keičiasi in vandeni ir užlk-j* laukus, išrė
žo rsvtt*. upe* ir upeliu* ir kavojasl po žeme, 
kur vėl veikia ta pati darbo, ka ir ant viiaua 
žainė* ........ .................................... .......lOc

Puiki Proga Grant Work8uoee.

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

Už $2700 iki $3250 
Pirksi vieną iš /

50 Nauju dviem auksztais namu
ArU Wa*tern Electric Komp., Sears, Roebuck & Co.. National Mal 

leabfe CarticgsKomp.. Win*low Broliu oruamentallszku geležiniu darbą 
ir amerikiniu *plrall*zkii dūda issdlrbinia.

20,000 Darbininku Žmonių

$300 įmokesties,
Lleklnys po 19.00 ka* menesi*. Imant paloki dranga. Bandot 939.01 

ant menesio; 5 ar 6 kambariai Arioba tu -sukaltu ir 7 pėdu ponamiu tu 
Užlietai* pamatai*. Georgijo* pusele* apdabal; maudykla, szlltas ir *zal- 
ta* vanduo. Visokį gatvių pagerinimai intaiayti ir apmokėti.

Lotai
Granto Žemiškosios Bendrijos po- 

dalyje neužilgo pakils
• vertėje.

(Dovydą* B. Lyman, globėja*. Viltard T. Block, issdlnlnka*.)
Męs parduodame juos dabar po $450 

lotą. $50 įmokėti, likusiejie po $10 kas 
mčnesis.
Penki centai nnvaziaoti ia vidari miesto.

IŠIMTINIAI AGENTAI

Knott, Chandler & Co.v
110 DEARBORN ST.

Vietini* ofitaa: IZ-ta ui. lr<8-t*Ave. Aldam* kasdien ir nedellomi*. 
JAS. E. HILO RETU,

Užvaizde. Savlnybe* Skyrius.

Ant vietos randamas ADOMAS SZILINGIS.

Atsakymas.
Tie, kurie per mane iszsirasze laik- 

rasztl,,Spinduli”, kreipkitesi tiesiog in 
Redakcija ,.Spindulio", reikalaudami 
isz ten, ar laikruzozio, ar pinigu, o ne 
nuo manės. Asz laikrasczio neleidau, o 
tik dirbau redakcijai, rinkdamas prenu
meratų ir gaudamu skaitytojus, už ka 
ji man mokėjo. Apgavystes tame jo
kio* nebuvo, tik „Spindulis" sustojo isz- 
eidinejea, arba, geriau sakant, suban- 
krutijo.

J. Klembaucku,
2028 Peoria Rd.

Springti ei d, III.

iSb te*nl». n>* xr« su kietai pada- 
rŽSĮnSroįfllHrytais med&tekHl* luUtafs. ar 

"S* :'lvirrf ' irėttnr' gražiai grax iruo- 
lwMyLwirįisr ta*, ar Ivtfu*. >u K<>rai» amrriki- 

nlal* nikelio'viduriai*, pilnai 
akmeniuote*. grvlteua*. Bre-

3 veto pi unksne, balta StSailjin* rodyklė, visokio 
yidžio, moteriška*, ar vyritea*. 18 dydis, ar vi
dutinis 1A o moten| Sjšr nw<*sny*I* O dydi*. 

Me< siunčiame eiprvju v.CKD. ir du<4ame apžiū
rėti pirma užmokejimoLted matysi, kad laikrodė
lis ui tuo* pinigus yraJ frvrinte***, tai užmokėk 
agentui *5 1»‘> ir espreso kalta*. Puikų retežėli 
priekožno laikrodėlio sjunčtanrtdytof o jei pini
gai yra prisiųsti ii kalno užčėdįjaut mum* lalkf, 
tai mes duodame gero juodo gldho Trykiline Plu- 
k*na,\r Auksini Retežėli, irKryteli liytni, tlvrn- 
gtant e įprato kaltu*, ėhalbijok Mes laikomės! to 
k a sakome. Bitas laikruuHi* SalElgino viduriai* 
y.' o .langiau. Raėyk allkiai ko nori. CBOWN 
JEIVEI.RY CO. iHf. ifk M8tr,t 
Cbicago, III. ,

a '

08OEthnolof Ha arba ir Otelas apie žemė* Jauta* 
Pagal Dr. M. Habertandta parate Šernas. 
Cbicauo. III. 1908, pusi. M7. Yra tai svarbiau
sia mokslllka knyga apie visa* musu pašau- 
les žmonių veislei. Ji parodo Visu vielpatys- 
člu. visu žeme* kraltu ir net mažiausiu sale
lių žmoni* ir ju paveikslu*. Apralo ja kilme* 
parva, tikėjimą, papročius, užsiėmimą ir Stali
nai visk*. II patilpusiu paveikslu matysite 
žmonių gražiu, prastu ir biauriu. tolu visa*
f^msareou*, Bv"Ulnv BnKO, s**^Gtv"tv UI®“
vas Smogu aut abroso Ir paveikslo savo," bet 
pažvelgus Į tolu žmonis veislių veidus, mato
me dideli nevienodumą, tada neiine kurie II 
ju yra penalus paveikslui Dievo. Kas nori 
Pilniai pažinti žmonių istorija tegul perskaito 
•ta knyga. Preke neapdarytos ...,..*12.00 
Apdaryta grasiuose ir drūtuose audimo apda- 
ruose..........................................................112.50

1581 Pastepty* Magijos bei Spiritizmo Iviesoje 
mokslą Pagal svetimus teltiniu* lenkilkai 
sutaisė F. J., lietuvUkal verte J. Lenki*. Chl- 
sago, Ilt, 1903, pusi. 262. Yra tai IteUkini- 
n>a* monu darymo. Dabar jau su monu kny
gomis nieks lietuviu neprigaadines, ne* nusi
pirkę ii* knyga atrasite joje visa* monu Ir 
burtu paslaptis ir jas suprasite, ne* allkiai 
■pralyto* ir paveikslais parodyto* viso* ■«taį>-

• tybe* ir budai ja daryme............................ 5Oc
075 Lenkai Ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430 m.

Parate pagal lenkiukus Istorikus Žemkalnis. 
Cbicago. Iii., 1899. pust 84. Yra tai apvalymas 
Lietuvos su Lenkija susivienijimo ir jo pasek
mės. Kaip lenkai pasielgė su Lietuvos kuni- 
gaikičiai*: Keistučio. Vytautu ii kitai*, ka 
Krikai te suprasite, ar mums prietelystė len-

. naudinga, ar blėding*...........................15c
069 Kaip žmogus gyveno. ant žemes? ParažeA.

M. teleido T. M. D. pusi. 47. Cbicago, H L 
Knygute apraėo visa žmogau* gyvenimą ai>t 
žemes nuo pat jo stsiradimo iki pasiekimo ci
vilizacijos. S6 paveikslėliai parodo senove* 
žmonių vartotu* akmeniniu* tarankius, na
mu* ir tt........................................  1O°

Knygų Kataliogas.

851 Apie turtu tedirbi m* Pamėė Schmin. ver
tė 8. M.. Cbteagn. III.. 1900. puti. 139. Veika- 
)** miklinanti* poUtiėk*>ck<>non>l>.kokisl* 
keltai* i ė* Įdirba turtai, kaip jie tutfkrauna Ir 
kaip atsiliepta ant draugijos gyvenimo..35o

850 A ūko* Kare* Dievui. ParaRe Jonas Gražy*
karei buvo, kaa buvo ju 
kaštavo, kiek biedes tmo- 

S ir kas į jai žmonija ita- 
...........................  lOe

1389 Žodynu. Ta* pati kaip Nr. 13S7. tik pil
nai apdarytai brangia, rražta tnorokko oda 
[čia audimo nėra nė bitkio].....$7,00

ta* apie užlaikyme sveikatos, ii kurios gali be 
pagelbo* daktaro iteigydyti nuo daugybės 11- 
ga? Cbicago, IU., 1897. puri. 13S. Šiite knyge
lė privalo rasti* kiekvienuose namuose, ne* 
ka* ja tu atida perskelti*, palaikis apsisaugo- , 
ti nuo tukstančlu lig“, užlaikyti čtelybeje svei- j 
kata, pailginti tavo amži ir užauginti sveikais 
ir tvirtai* tavo vaikeliu*............... ,35c ,

1515 Nauja* PUna* Orakulas arba knyga bar- 
tu, monu ir visokiu paslapčiii, ir praktUka C. " 
C- St. Germain DelnažinysU, su paveikslėliai* 
Surinko Ir itguldė ii svetimu kalbu J. bauki*, 
Cbicago, UI.. 1904. puri. 411 Knygos formatą* 
0x0 colius, ant viriau* apdaru kolioruota* pa- , 
veikslas burtininko ruimo. Yra tai dtdžtoo- , 
■ta ir praktilkta»sta knyga monu, burta irdeldr'u. -

078 Lietuvio protėviai Mažoje Azijoje nuo se
novės iki jie pateko po valdžia persą. ParaH 
Lletuvo* Mylėtojas, Cbicago. DE, 1899. puti. 
283 ir 4 didelė* mapos, nerodančio* vietas, kur 
senovėje lietuviu protėviai gyveno 800 metu 
priel Kristau* gimime.. .....................5Oc

1585 Rankvedl*gmmstu raiymui. Pamokinan
ti knygelė kaip rąžyti gromatas visokiuose 
reikaluose in visokia luomu žmones: in gimi
nes, draugas, prekijus, ponus, kunigus, a- 
rėdninkus ir in pati caro. Teipgi meililki telė
kti jaunikaičio in merginas ir mergina in jau
nikaičius reikale susipažinimo ir apsivedimo. 
Cbicago, HE, 189A pust 116....'........4Oj0

OlO Kaip Ma kolija persekioja Lietuva. Pagal 
L’opureasiou russe en Litbuanie, supieėė kn. 
V. Dembskis, Cbicago. IU., 1900, pust 15. lOc

870 Dvyniai Vagiu. Panteė kn. Dembskis. B- 
leido Susiv. Liet. Laisvamaniu Amer. Su pa
veikslu autoriaus ir paveikslėliu Loakoono 
grupos, Cbicago, Iii.. 1902, pusi. 88. Knygelė B 
patiekta reikalui pakėlimo moteriukės JI nu
rodo priežastis, delei kuriu moteriukė tapo že
mesne už vyrilki ir paduoda rodykles ant jos 
pakėlimo.............................................   *25o

11512 Kaip geriausiai laidoti numirėli? Ptellnyą 
Dro L. Wehtem. U angliėko ilgu’.dė kun. \ . 
Dembskis, Cbicago, IU , 1900, puri. 29,.... 15c

, 11370 Lietuyilka* Lementoriu* su poteriais, 
katekizmai* ir mistranturu. Vilniuje, IMS, 
puri. M............................. i.................

Pinigus siuskite ant adrietu

024 33-rdbu

Aukoe reikalams revolluc< jlnio 
judėjimo MaHkolIJoJ.

Kaip jau syki pagarsinome, negarsin
sime daugiau tu aukautoju pravardžtu, 
kurie mažiau kaip 25c aukavo. Ta pa
daryti praszo mus kai-kurie aukauto
jai. • <

Aukos „Lietuvos** redakcijon 
atėjusios.

Isz Herminie, Pa. V. Karnllov 25c.
Isz 9. Mancheater, Conn. • J. Janusz- 

keviozia 61.00; M. Januazkevicziene, P. 
Lukaitis po 50c. Viso 62,00, skiria Scc. 
dem. partijai.

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK. N. Y.

A. Lesnlevrekis, 144 E.Houston St.

8o. BOSTON, MASS.
Nlkod. Gandrelis. 287 3-rd Street

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

A. Stanelis, 66 West 8t.

BROOKLYN. N. Y. 
8tan. Rinkevrtczius, 73 Grand st.

8HENANDOAH, PA.
Andrius Maczis, 131 8. Mainst.

WATERBURY, OONN.
Vincas Žubriokas *1
Jonas Žemantauckas, 89 W. Porter 8t.

NEW BRITAIN, OONN.
M. J. Che ponis, 72 Jubileo 81.,

BALTIMORE. M D.
L. Gavrlta, 2018 N. Washingtonst
Jonas Želvio, 711 W. Lombard st.

M. A. Ignotą*, 8t

PITT8BURG, PA.
Jonas Ignotas, 13 Diamond 8quare 8.8.
L M. Maskelinnas, 2137 5-th Avė.

ELIZA BETH, N. J.
Dom. Boczkua, 211 First st.

KE8TVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

BROCKTON, M A SS.
Petru Marcinonls, 63 Blendale, St.

MINER8VILLE, PA.
Juozu Ramanauskai,

HPRINGFIELD, ILL.
J. Klembauskas, 2028 Peoria Road

KILKESBARRE PA.
A. P. Aleck, 71 N. Hancock st. .

WORCE8TER, MASS. 
Aat. Bernotas, 12 Harlem st.

GILBERTON, PA.
J. Ambrazeviczia*, Box 4

Mc KEES ROCK8, PA.
Fort. J. Bagoczius, 149 Ohk>- Bk

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

MOUNT CARMEL, PA.
Josiąs Banls Box 541

85 Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti llaltuoniu 
sekančiu gražiu pasakaičių: Atsisveikinimą*; 
— Vate*;— Ka* kaltas; — Gatve* vaikai: — 
Paparčio žiedas;— M liko sargas; — Signalas; 
— Keleivi*. Cbicago. IU. 1908, pusi. 9*. 15o

43 Pasako* ii gyvenimo lietuvišku Vėlių bei
Velnių, surinktos D-ro J. Basanavičiaus, 47V 
pustap . Cbicago, III. 1908 m. Šioje knygoje 
telpa keli įimtai gražiu pasakų: apie rojų 
(dangų), čylčlu. pekla, apie giltine, mara, 
ketera, apie dvase* (duži**), velniu*, ta vai- 
dinimasl ir tt. Pasako* užralytc* 4 kloję 
kalboje kokioje buvo pasakotos Kauno gub. 
pagal kauniečiu kalba, Suvalkų gub. vagai 
suvalkiečiu kalba.Prosu Lietuvoje pagal Pro
su lietuviu kalba, Dzūkijoj pagal dinku kalba 
ir tt. K a* mėgsta gražias pasakas, tegul nu
siperka Ma knyga. Prekė neapdar.... >1.50 
Apdaryto*...................... ...............«...113.00

44 II mano atsiminimų (su autoriau* paveik
slu). Paraėė liras Vincas Pietaris, tųtaudon 
parengė Dras J. Basanavičius. Cbicago, UI., 
1906m..pusi. 301. Gražio* apysakėlė* ii gy
venimo sodiečių........ ..............  75c.

07 Lietuviltoos Passkos Yralrlo*. Dali* I. Su
rinko Dr. J. Basanavičius. Ohicago. 111., 1908 
m. pusk 980. Oi* telpa 141 labai gražiu, juo
kingu ir žingeidžių pasakų. Kas litą knyga 
ture*, tam geru Ir gražiu pasaka niekados ne
truk*. Preke neapdaryto*.......... 11.95
Apdaryta...................................................jl".5O

68 Lletuvifko* Pasako* Yvalrio*. Dali* II. Su
rinko Dr. J. Basanavičius. Cbicago, TU. 1901 
pusk 830. Telpa čia 206 gražiu, žingeidžia ir

Apdaryta ...................................................91.59.
09 Lletuvilkos Pasakos Yvalrio*. Dali* III. Su 

rinko D-ras Basauavičius, Chicago. III., 1904, 
pusi.333. Telpa čia 2US gražiu ir labai juokingu 
6įsakų .... ......................................91.125

nituose apdaruose............. .................11.50
70 Lletuvilkos Pasako* Yvairios. Dalis IV. Su

rinko D-ras J. Basanavičius. Cbicago, III 1906, 
pusi. 299. Telpa čia 234 labai gražios ir uži
mančio* pasakos, bovljaučio* kiekviena akai 
tytoja ir klausytoj* .......  91.425
Drūtuose apdaruose ............................. .91.54?

97 Pamokslai teminti** ir Teisybė* lignldinMi 
galvočių visu amžių. (Tiieago, Ilk, 189U. pus
lapiu 182 Szitoje knygelėj telpa 128 gra
žios, juokingo* ir Hnilntingos pasakaitės. Kas 
nori turėti gražiu, juokingu ir pamokinančiu 
skaitymu, tegul nuslpedta ita knygele, o turės 
k» papasakoti ir ant kiekvieno klausimo mo
kė* duoti ižmlntlnga atsakytu*....i..5Oo

400 Pasak* apie Kantria Alena, kuri per n 
metu vaikMiodama po sviete daugvbe bėdų ir 
vargulikentėjo. Chicago,III. I9Ug,pn»l.t«.UOo

114 Ponas ir Bernas. Chieago. Ilk 1904 puri. 64. 
Apysakaite L. Tolstojaus ti gyvenimo masko- 
ližku kaimiečiu; žingeidi norinčiam susipa
žinti su buriu ir sanlygom* gyvenimo masko- 
liiku kaimiečiu; ji verčia skaitytoja jausti 
drauge su prislegtaiKVar^u žmonėmis.... 15c

124 Robinsonas kruilns. Graži irjnoralllka pa
saka. Antra pertaisita laida. Chicago, IIL 
1908 pusk 83..,.u---,*-........................ 830

185 Žmogus Nepllulkfs. V<4tl illvedllko Nėris 
Chicago. Ilk. 1899, pusi. 23.5>ražl apysakėlė: 
kaip turtingo pirkėjo su n n* apsivedė su var
ginga mergina Ir laiminteau gyveno ui kitus, 
su turtingom* ap*i9«dtaliilL.... .....lOm

01O Dede atvužtava, KomedŲa viens- te akte.
cago, Iii. 1908. pusi B2. Rita komedija buvo 
kelis kartus lošta Ik-tuvUM* draugyste* Pe
terburge, Maskoliuje. Ji yra maskolliko* 
L^^n^ta.Uu”U lr,
L»wtuYB pamušti, YTaskonr>» VBidiiB jot par
siuntimo nedrauiiii^.... k............ . -fiOo

810 Gertaus vėliaus higd niekad. Komedija vto> 
name akte. Pagal |entešk« sutaisė K. B-,a ir 
M. P-i*. Chicago.•RiTigai puri. 48, Rita 
knygute teip kaip ir No. 210 yra Maskolijos 
cenzūrosdaleista ifiAall 8(61 Lietuvon Siun
čiama...................................................... irtc

1209 Mlndtugl* Lletuvo* karalių*. CMcacn. DL 
n>>'. pusi, m Iitorltka* paveikite* penldao*« 

----------- Juliui blovacki.
lietuvllkal vertė Vfnės 
ka). Knygelė paskirta 
teatru.....................

(Dm* Kadir-

knygute telš 
nznres dalei-

471 Akyvi apsiretlklmal sviete, ant kuriu žmo
nės nuolatal žiuri, bet ju gerai nesupranta, 
Chicago, III.. 1894. pusi. 78. Su paveikslai*. 
Parodo ii ko darosi žaibai, griausmai, lietu* .-.------- - ---------

BOcirtu

susideda, ant ko 1 
saulė. žvaigždė..

i yra žemė. II ko Ji 
kaip sukasi, kaa yra

U korio* žmogus g*li tikrai *p*Uvie*tl 
Drutuoee, gražiuo«e apd»rūo*e ......... 41.00

™SZEWSM
Isleistojas

LIETUVOS

UETUVISKJJ KNYGŲ

fflSASSn®ROU
PINIGŲ SIUNTIMO.

924*33-st. Chicago, III
Reikalaudamas Šifkortės, ar siunsdamas Pini

gus i Krajų, nejieškok kitų agentų, nes 
niekur gėriaunerasikaip pas 

A. DLSZEWSKI.
Rašyk tuojaus ir gausi prekes Šifkorčių ir pinigų.

Čia yra didžiausias ir teisingiausias Pinigų ir 
Šif korčių Ofisas. Iš čia Pinigai ir Sif kortės iš

eina pundais kožnądieną.
Čia yrą Didžiausia Krautuve Lietuviškų Kny-

, . tW> ) •---- .» i ar M*.#

nimui angliškos kalbos. Rašyk tuoj aus ir gau- 
si Knygų Kataliogą.

Su visais reikalais adresuokie šiteip: '
A.OtSZEWSKi,

924 33-rd St. Station 60, CHICAGO, ILL



Knyga Naudinga

VISIEMS KNYGA

dykai!

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe

DIC

DENTISTAS

•10.00. Taig pirkite da-

PUIKIOJI BELLEUOOD!
Kaip 

GALERIJA MOKSLO

783 W. 18th Street
Priima ligonius kožna diena 

nuo § iki 12 ryto.

Offlsas atidarytas kožną dieną nuo 10 ryte iki 4 po pietų Ir vėl 
nuo 6 Iki 7 vakare. Nedaliom Ir Šventadienom nuo 10 iki 12.

Telefonas: (kūnai 7082.
Telefonuos galim Įsa kiekvienos 

aptiekos.

LINKSMYBE NAMUOSE.
GEM ROLLER ORGAN. PREKE TIKTAI $5.00. 
__Grajyjama maszina arba vargonėliai, st

>10.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome už $6.75. Kas nori pasinauduoti 
. .. “ « » ---- — —— — » «*g<(ą«ea ^*himiv nvi>zvw0 0*-*aaa**x^

’®ikrasztyje,^tada preke bus dydesne. Jeigu kas nenori siųsti visų pinigų isz 
vieną doleri ir mes tuojaus iszsiųsime t a vorą. Ki- 

loketi kaip tavoras ateis. Tavorą galime prisiųsti į

Kaulai kur tu 
buri? Nugi pas 
Petrą (teleki nes 
ląkal Isstroszkaa, o 
paėji galima aUb 
▼edyti, nee jis turi 
pKku ir suUta ba.-

Tikek Geroms Gyduolėms.
Gyduoles nuo spuogu, pilnai iszgydan- 

czioc, tik už 12.C0.
Jei nuallpneje plaukai slenka, reti,gal

va pilna pleiskanų, tai vartok musu gy
duoles, o tikrai busi užganėdintas; preke 
lik 12.00.

Jei tikrai reikalauji pagelbos, nelauk 
toliau, vartok jas dabar,- nes tolinus ju 
preke bus triguba. Norintis atsakyme 
gauti su rodą, teprisiunozla 10c. stempo
ra is. Nuo musu metodos tukstanozlai 
pasigelbeją. Paraižyk alszkiai ka nori.

Koenlgsberg Specialiste,
Box 106, No. South Eigkt Street, WUitamaburg 

Brooklyn, N. Y.

Box«*s, Westville, m.
Hsydita* nuo plaučiu, 
krutinės kataro, diegliu 

po visa kana ir nmilpna- 
jim* kiti daktarai nssaiie-

OFFISAS—Kampaa 81-moa ir 
South Halsted Gatvių ::::::

CHICAGO, I L L.
GYVENIMAS VIRSZUI APTIEKOS

Drukuojamos Masaluos Pigiai!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru

kuojama Maszina.
Maszina Odeli Typėvvriter No. 4, 

kurios ikszioloi preke buvo 110.00, dabar 
ja galite pirkti už.............................$0.95

Mat mes nupirkome szitu maniau 
1000 isz vienos tubankrnlylusloe firmos 
pigiai, todėl galime ir parduoti Jas p 
C ai. Maszlnoe yra naujutėlės, tik ka 

t fabriko paimtos.
Kas reikalaujate geros drukuojamoe 

maszinos, ui pirkite dabar pakol pigios, 
nes kaip szi 1000 iszparduosime, ui jau 
kitu taip pigiai negausite.

Kitas reiks pirkti isz fabriko, kur jos 
kasztuoja po 110.00. Taig pirkite da
bar pakol pigioe yra.

Gausite jas po 16.95 pas:
* A. OL8ZEV8KI,
942 83rd 8t - Chicago, UI.

Traukia dantis be jokio 
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
nori. Darba cvarantuoja. ::

40 W*rren Str.,
Nevr Rochelle, N. Y.

Hgydita nuo rumbo liros, 
netikru ir baltu andrapar.iu 
— skausmingu dideliu die
gliu viduriuos ir visam

Apgarsinimas.
Lietuviai važiuojanti in Lietuva gera 

užeiga ir svetinga priemima ras pas Juo
zą WiIkauski,, turtingas ar beturtis; rodą 
kožname dalyke. ' Degtine ir alus pui
kus. Noužmlrszklte adresu:

J. Wiikovskl,
118 Grandei., - Hoboken, N. J. apmokami dosni*!.

JOHNS ELIKIR
Užgydo visas skilvio ligas, nrgromuliavima, 
negalejima valgyti, skaudejima krutinės duo- 
biukete ir szonuose, atsirūgima vėjo ir negar
džių skystimu. gurgima ir Užpūtima viduriu, 
ėdimą re mos. Jautimą lyg guzą arba kamuoly 
gerklėje ir negalejima Jo nuryti, suspaudimą 
szirdies. gumba, vėmimą rytmety) ir atsikosė
jimą Ursztuskreplin. kartais labai pajuodavu
siu. plikartejlma burnos, diegly, greita pailsi
ma arba trumpa kvapa, skausmą viduriuose, 
tryda, apslvelnsy, tsiakylusy ir skaudama lie
žuvy, bėgimą kraujo isz dantų smegenų, silp
numą viso kūno ir plaucziu, szlrdies plakimą, 
negalejima miegoti, sunkuma galvoje ir kojo
se, snauduly, Qypatingai po pietų, pabalime 
ar pageltonavima veido,'•svaigimą ir skaudė
jimą galvos ir daug kitokiu nesveikumu, pa- 
einaneziu nuo nesveiko skilvio. Jeigu turi nors 
viena isz viražui paminėtu ženklu, tai tuojaus 
orderiuok John'* Elixir geriause gyduole nuo 
skilvio ligų. Gaunam su virsz KOpadekavonlu 
ant nedėlios. Preke 81.00 už butely, 6 buteliai 
už 85.00. Viduriai tnri iszsiliuosuoti mažiau
siai syky ant dienos ir jeigu to nepadaro, tai 
Jie yra uesveikL Naudok John’s Uver PHta, 
nuo v k. tiriu užkietėjimo, tiktai 28c už skry
nele. *Indek pinigus in gromata Ir adresuok,

JOHI’S SUPPLY HOUSE cricagoTill į

F.P Bradchulis 
ittornej and Coonselor it Ui. 
Chamber of Ccmmerce Bldg. Room TOS 
8. E. Corner LaBalIe 4 Washlngton sis. 

CHICAGO, ILL.
Telophone Malu 8642.

Wienlntalla lietuvyi advokatas, baigos 
mokti} jurisprudencijosozioo Amerikoj 
Wedaprowaa kaip dvilinkai taip ir 
kriminaliszkas visuose suduoto.
Bes. 8112 8.Holuted arti 81 moi

Tel.Yards 6046

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 išgydymų, kuris pasiliks 
amžinai, jeigu rasime tavo ligų išgydomų.

Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta 
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, ^neužsitikintis, nusigą* 
stantis, nespakainas ir užerzinantis?

Ar atmintis prasta, lenki draugijų, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemora- 
liŠkus sapnus, nubėgimus sėklos, patrotytų vyriškumų, lytiškų nusilpnėjimų, 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimų šlapume palaikius per 
naktį, skausmų strėnose, inkstų ar pūslės ligų, Puletekj, Pasididinimų Gyslių ar 
Užakimų Varpos? 4

Jeigu turi, męs gvarantuosim amžinų ir užtikrinantį išgydymų, 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«

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
t ' . . . 1Aš turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti

jose ir Kanadoje.
Per 20 metų aš pasiŠvenčiąu'gydymui vyriškų ligų speciališkai.
Aš gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei 

pasakysiu, kad J ūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane ypatlskai ar per laišką.

Ligas pūslės ir inkstų, kraujo Ir išbėrimo ligas, blogą atmint}, 
pražudytą vyrišką pajiegą per savita-zybę, išgydau pasekmingai. 
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsilieka be skausmų.

Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
Aš darau įimtus operacijų kas mėnesis.
Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilan- 
Atsiminkite Reikale atsišaukti ar rašyti pas [kyti.

Dr. L Landės, 140 East 22nd St, New York City.
Atsiųskite 4c. markėmis, o aplaikysite Dr. Landės naują knygą' 
turinčią 32 puslapiu ir 24 abrozus. Tą knygą perskaitę nesigraudysite

•
 slo visokius marszus, valtcus, polkas, kad
rilius. giesmes, dainas irtt. Labai naudinga 
dėl giedorių, kliubų, draugysezių, vese- 
l’.ų, vakariuszkų ir kitokių pasilinksmini
mų. Geriausia dalykas dėl nMx>vyjjmo sve- 
czių.Muzika yra padaryta ant atskiriu ada
tinių volelių. Kartu su vargonėliais duo
dame 3 volelius už dyką, bet jų galima 
gauti nuo musų kiek kas nori po 25 cen
tus už voleli.Turime 800 viskių gatnnkų volelių ir nyrintiems prisiusime vo
lelių atskiri kataliogą. Sveria 15 svarų; 16 colių ilgio, 14 ploczio ir 9 aug- 
szczio. Visur parsiduoda po $6.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome už 
$5.00. Norint pasinauduoti isz szytos progos, reikia pasiskubinti pirkti.

Teipgi turime jiydesnius vargonėlius po vardu Concert Roller Organ, ku
rie jra daug puikiasni ir gražiaus grajyna. Sveria 30 svarų; 19 colių ilgio, 
16 ploczio ir 14 augszczio. Su tais vargonėliais duodame 5 volelius už dyką. 
Vargonėliai visur parsiduoda po $ 12.00, bet mes paleidome ant trumpo laiko

Nerviszki Vyrai.
Vyrams rslkalaujantisms pagalbos priduosiu 

kopija garsaus racepto dykai. Na O.O. O.
na apgavingus vaistus, tiktai recep

tą. Per»taityint« imu patarga
‘ ATS ARO!Al.

Szi pesarza yra vyrams ..griautos nervisa- 
ko. sistemos, kurie per savo jauty.tęs klaidas ja 
papilde. Klausykite mano patarimo. Sustokit* 
baudė patentuotus apgavingus vaistus, elektrisz- 
kus diržus, “spealalutus'’ ir kitus netikusius be 
vertes gydymus. Nuo. diržu nepagysite, o n uolė
tai vartadaml vaistus sunalkyslte pilvo žlebczio- 
jitna, užnuedinslte visa sistema ir padarysite 
savo ilga nelszgydoma.

Daug metu asz kentėjau savo jaunystes klai
das, nervt.zkuma. naktinius tekėjimus, skoka 
vyri.zkunao, silpna atminty, stoka ambicijos, 
neramume, gėdingumą, sirenų tkaudejima. visa- 
tiny nusilpime ir tt. kaip peiksiąs pirkus ir vsr- 
tojau visokias patentuotas gyduolei Ir viską ka 
tik iszgirdes. Ant galo buvau privs.-ataa važiuo
ti In Eropa pagalbos jiessroti pas garsu daktare, 
kurs mane Ir issgyde. f ’

To daktaro receptą, pagal kuri man vaistai 
buvo užra.zyU, a.z Ir dabar turiu pas save. Kaip 
tai šneku yra pagyti nuo tu ligų nes žinau įsa 
patyrimo, todėl asz noriu ir kitus pag.lb.tl. Kas 
man apraszy. savo liga, ass tam pasiusiu ntpe- 
osetvtam. Iai.sk. to reoepto kopija su patari
mais dykai. Asz jau gavau szlmtus laiszku les 
visu ežios stalles krasztu nuo vyru, kurie rauso 
kad imdami raistus pagal ssy receptu visisskal 
pagijo, telp kaip ir ass.

Recepte užraszyti stiprus bet nevodlngi vai
stai ir receptas taip paras syta s kad varstus gali
ma gauti kiekvienoj, geroj, apttekeje už mažns 
Pinigu* Gavę receptu, jei nenorėsite patys eiti 
in aptieks užateliuoti veistus, tai persiūkite 
man, o ass jums juos ežia Chicagoje pasirūpin
siu ir prisiunslu. Ass a.sMcsiu C. O. D. kad 
iszvillotl nuo jus pinigus, arba parduoti jumis 
vaistu* kuriu jus (tenorite. Jeigu patetnyslte 
mane kam. nors n.taisingu, galite tai paganyti 

šaltame paežiam, laikrasztyje.
Szi pasarga gal nebus daugiau gani namu, 

taigi raižykite man sslandt.n, o gausite to re
cepto kopija ir reikalingus patarimus' dykai 
tuojaus. Szy pasiulltlma asz galiu atlikti be jo
kiu jums kaaztu. Adresuokite: f

C. Bentson, P. H. box 655, Chloro, III.

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

Taip gerai išgydo be apsirikimo visokęs ligas vienatinei tik su 
pasišvęntimu ir augfeto mokslo Profesorius ir Daktarai Speciali
stai — Dr. E. C. Colllns Medical Institute New Yorkę, nes atsi
šaukus asabiškai ar aprašant ligą bei silnybes, Daktarai 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 pamokinimą, — 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 išgyditu laikraščiuos paduotu, tukstančel laišku( 
išgyditu ir mos čion nors keletą patalpiname:

KOZMIN8K1 & YONDORF, 
73 Dsarbotn st.

BaskltrlaL
Mm skolijamoFINMUS sol turtsny- 

blu Ir jei ta i saulei L turtenybe pirkti 
mes su džiaugsią* prigelbeslme, pMko- 
llndaml tau dalipirkiato pinigu. Greitas 
veikimas. Lenpios iMlygos. Agentai

Guodotioomz tautiszkotna ir baž
nytinėms "draugystėms iszdirb*:- 
Kat'va.'e, Araerlkouiezkas 
Weliawas, Szarpae, Juos-1 
tas, K u karde s, Ženk lepu e,1 
Kepures Ir dėl Marazalkn' 
parodus. _________
darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpti vawo taatetę, paweskite ji tikrai 
lietuwaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
116 W. Diriaion St, Chicago, III.

. arnika, cigarus nšt 
iss Havanos, o tsMigema gauni tmogu' 
puiku užkandi kiekviena diena, tai Jav 
ilgiau su tamlsta kalbėti negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl vąšeliu ir mitingu ir pa 
klauso kiekvieno, o y pači už ttamoozm 
susikalbėti augl'azkai. Ateikite pas m* 
ne, o ass jnm patarnausiu ui dyka viso 
kluose reikaluose ir provoce. Atvažlav; 
in kitu miestu galite gauti pas man' 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
Š321 Auburn av., CMcago, IH.

(Tarpe 83-ioc ui. ir 33-io P .) 
Telephonas Tards 6012.

Kas nori ingyti narna ir raudos nemo
kei! kitam, tegul ateina pas mus. Mes 
turimo daugeli namu ir lotu ant parda
vimo, ant geriausiu iezlygu ir matai pi
nigu inmokojimo.

8. MAC K,
212 First st., EHsabeth, N. J.
102 Ferry st., Nevvark, N. J.

Ast f/ Akasnr

AMERICAN DRUKAVOJAMA MASZINA
M Musu Preke Tiktai $6.75.
H American Typewriter druka- , , ’ ,
n vojama maszina yra reikalinga 
Si dėl kiekvieno žmogaus. Su ja 
Mgalima drukuoti teip greitai ir
A gražiai kaip su maszina už tekiy
ff $100. Kiekvienas be jokio mok-
Hslogali su ja drukuoti ir viso- fig
Akiuose kailiuose. Maszina yra v -'*43a
lg įdėta į puikią skrinelę ir sveria
II penkis svarus. Isz viso yra 73 
Ali ta ros ir ženklai.Tą masziną ga- 
|gĮima gauti sekaneziuose kalbno- 
U se: su lietuviszkomis litaromis, lenkiszkomis, maskoliszkomis, vokiszkomis, 
I .^‘*ncūz^sz^om^s» spaniszkotnis, angliszkomis ir skandinaviszkoorie. American 
■ drukauojama maszina yra visur žinoma kaipo geriausia ir parsiduoda po 
H Į10.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome už $6.75. Kas nori pasinauduoti 
h is^tos progos, turi skubintis pirkti, nes, kad to apgarsinimo nebebus sziauie 

laikrasztyje, tada preke bus dydesne. Jeigu kas nenori siųsti visų pinigų isz 
kaino, tegul prisiunc^ia vieną doleri ir mes tuojaus iszsiųsime tavorą. Ki
tus piningus galės užsimokėti kaip tavoras ateis. Tavorą galime prisiųsti i 
visus kraszfus svieto.

Pas mus galima gauti v išnokiną tavoms, kokius kas tiktai nori ir pigiaus 
kaip kitur. Mes prisiusime už dyką Ausų graži kataliogą kiekvienam kas 
prisius savo vardą ir teisingą adresą. Kupcziai pas mus gali pirkti tavoms 
pigiaus kaip kitur. Reikalaujame gerų agentų.

COSMOPOLITAN TRADING CO., GERT. 6. ' 
218 FOLTON STREET NEW YORK CITY, U. S. A.

Dpfftinp! Morris forst & co.111 • COR. SECOND AVĖ. & SUITHFIELD STREET 1 ' ’ 1 ’ ’

Ag P1TTSBURG, PA.
E® Mes esame pagarsėję po vls«s 8uv. Valstijas, kad pirdnoda-

me geresne degtine pigiau negu kokl-non kita firma ar degtine* 
kS| krautuve Amerikoj.

Mes apmokame visas siuntimo lestas (kantai) in rytus iki 
New Yorko ir in vakarus iki Chicagoe ant pirkiniu vi niaus 9) 00.

Ai H H J®’*'11 Pkni<*ina toliau siunsti, duodame 10 n'uoezimti. idanttuoml 
pirkėjas pantsiunsdinimo lestas galėtu apmokėti.

Orderiuojint siunskite pinigus registruotame liistke ar per 
Money Orderi ant vardo Morris Forst & Co , Cor. Socond 
Avė. & Smitbfield St., Pittsburg, Fa.

Parsisiunsdinkile musu privatiszkaji prekių surasta. Kai 
bame visuose kalbose.
jVtorris Forst čc Co.

Vvnnd C0R-SEC0H0 AVE- 4 SM,THF,ELD STREET Tnrknlv! vynasi prrTSBURo, pa. lorKoiyi

[ Guodotmierm Kantams isrdir* 
ibe>- Knpoe, Arnotai*. DulmatL 
;kus, Albas. Štulas- ir wi<os Lmž- 
tnyduitu pared-.is. Vimkidazb} at
lieka artistiukai ta laik}. \ 
i Norėdamos gno-.lotuias^Dctcs, 
arba guodotini Kunigai, kjid Ju.*u

k Muilą H- 
k ežeuutau.
■ Siaus nieko 
Ik užscnditio 
e kaip tikras
• paskutine 
tik apralias

Pasirodavyk su. Lietuviszku Daktaro
.........pas v.....J

Chicago Medical Clinic
344 So.State St, -Chicago, III.

V PatcrViotau rutulta
'^Ar w tariu*, aazukta užauk*
Zy; Ir euatatnaaa, ry

turkas ar motertszkas. 
14* auksuota*, dvigubi 
‘ HodiIdk” K k> t tai

tazirvteikvotas 
Tikri! kerai talka rods 
Yrn vartojamaa 

■ < geležinkelio tarnu,
ka,P° geriausiai laika 
laikantis; gvaran- 

*9 tuotaa ant 2S metu
Szy laikrodėly pailun- 

u. C. O. D. aut kiekvieuo adreso, su paretyj*- 
istegrasiiauon. Jelau bu* toks kaip raito

ji, ut.im.krlr eipreaut SS 7S ir atvežimo 
a.ztna ir paailmk laikrodėly, jei ue, nemokėk 

.« vl-eo caaio. Armink, kad už toki pat talkro- 
*eiy kitur mokėti 886.00. Prie la krodello d*r 
ruiedania 14< auksinta labai gr*žu leaoiugely 
a kompasu dykai.

. Ricelsior ffatch Co..
JDO Central Bank Bldg,Cbicago.

f nill ir ZMZCyV IbIFcISl Kad oergi? nelauk kad iš ma-
žos kibirkšties, didele ugnis pasidarytul Jeigu nuo senei serganče ligą 
visokį daktarai neišgydė, netrotik laiko, nestumk savų labinus in pra- 

' pult’» bet atsišauk in tą geriausę Institutą, kuremę, ant kožnos — ligos
apart profesoriaus yra Daktaras Specialistas nuo: . •. •

Plaučiu ligų* kosulio, kapam, takstu. vidorta Itao* kraujo uečjHueaa. gaivu* skandajioio. diualiu ir rauanatinao: ataros todea) li«aa ir uietejim* 
viduriu užkietejiaa. slaptas liga* vyru ir moterų, uakloe uubiątm* sauaaaystg su >o* visata Markus vstaiai* aervu Uau* atalag nosflpoejimg. kataru

AR LINKSMA TAVO NAMUOSIA?
f J Ediaon'o Phonograph'ai palinksmina kiekvieną, tena
( / ir jauna girdint kaip puikia! visokias melodijas graji-

na, dainas dainuoja, deklTamacijas kalba, ir ką pats 
W,‘į nori įdainuoji arba įkalbi, o Phonograpb’as žodis*į žodį 

I išduoda tuom patim balsu.
\ 1 Yra tai XX amžiau* geriausia ir prak-

> ____ takiausia mašina garsaus išradėjo
Thomaa A.Ediaon'o. Kataliogą Phono- 
KraPh(i *r Kocordtį pr i siunčiu kožnam 
dykai. Recordų turiu 14 kalbų, tarp 

|| tų ir lietuviškų. Baikštaudami kata- 
k c r* ,*» \ --j* yd-> liogų, pridėkite tearkf pasiuntimui.

M. J. Damijonaitis
1 ■ V 3108 S. Halsted S t., c Chicago, Ui.

|V" PASARGA. Teip-gi ai parduodu laikrodėliu*, armonikas. Ir kuabtas taasru* LietuvUkaa 
Karauoa** kožnam dykai,kuri* pritiki savo adresą Ir už porą ceukg. mark, dėl pačio kaltą.

Mielas Profesoriau su SpecialistaisI
Jut jau tinote mano sunkia liga, tari 

mana kankino per ilsus metu* per jautus
ias Ūdytam a kad galvos užimąs ir austai 
spiegimą* kaip ir kaklą Ir paežiuose, rau- 
hose bei kolosą, kaip petieta disglsi varste, 
sunkumas krutiną ir duateit 
kilai kankino, dieslei toną* 
sUpuejima* taip sunaikini 1 
rodtiats, taukia* k* o žvake 
pa* visokiu* daktaras norą i 
napagalbajo. bet labiau* Uas 
kad tau oro permaina*, tesi* 
praitaaeaa pasakiau, naa II 
tyvaati spaude. Bet Jums ka ,__________
lira ir prieinate* vaistu* *mtau vartot. su 
kotnu laiku jaučiau rertaus ir geriau* O 
dabar jau etų MViažTavafltaa, kaip niekad 
nesiraą* Gaila kadHpradjfoe mano ap- 
siryhno aaatallaukiau. buča d»ur pinigu 
tučedyjaa ir senei buės buvee sveikas kaip 
dabar, už tai labai drkavoje ir mano deka- 
vone salti pa« artini, tikiu kad ne vienam 
bus ant pagelbO|^h>a bząydnaa

Conal Str., Blu- ’sland, IU.
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