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i POLITIŠKOS žinios.
Revoliucija Maskolijoj.

Durna tąsosi su randu: ji 
reikalauja, kad butų, jeigu 
jau ne paleisti iš kalėjimų 
visi politiškiejie, tai bent, 
kad butų panaikinti kariškų 
sudų nusprendimai siunčian
ti ant kartuvių svarbesnius 
revoliucijonierius. Randas, 
lyg ant juoko laikydamas 
dūmą, vietoj išpildyti jos rei
kalavimus, suskubina vien 
išpildymą kariškų sudų nu
sprendimų. Nužudymai re- 
voliucijonierių buvo Varša- 
voj, Rygoj ir kitose vietose.

Durna reikalauja visiško 
panaikinimo mirties bau
smės ne vien kriminalistams, 
bet ir politiškiems, kariški 
vienok sūdai Lenkijoj, La
tvijoj ir ant Kaukazo nu
sprendžia ant nužudymo vis 
naujus revoliucijonierius. 
Maskolijoj mirties bausmė 
žmogžudžiams, visokios vei
slės kriminalistams seniai pa
naikinta, nužudymu baudžia 
vien politiškuosius, geidžian
čius laisvės milijonams Ma- 
skolijos žmonių ir už jų labą 
kovojančius su netikusia, su- 
demoralizuota caro valdžia.

Jau ir durnoj atsiranda vis 
daugiau žmonių netikinčių 
carui, manančių, kad durna 
nieko negalės nuveikti, kad 
teip toliau eiti negal, kad 
geresnę tvarką Maskolijoj 
gali įvesti tik revoliucija, tai
gi sukilimai žmonių prieš 
netikusią caro valdžią.'

Tokios nuomonės, rodosi, 
jeigu užrubežių laikraščiai 
teisybę rašo, yra net pats 
Maskolijos ministerių perdė
toms Goremikin. . Jisai, už
klaustas vieno svetimo krašto 
atstovo, ar tikisi suvaldyti 
žmonis, ar tikisi juos, be iš
pildymo jų reikalavimų nu
raminti, atsakė, jog: kaip u- 
pės tekėjimo negalima suval
dyti, teip negalima suvaldyti 
laisvės reikalaujančių žmo
nių.

Jeigu ištikro jis tokios 
nuomones, tai kodėl nepasi- 

- traukia nuo vietos, kodėl tų 
laisvės reikalaujančių žmo
nių nenori užganėdinti, 
dėl, įsireižęs, priešinasi 
siems jų reikalavimams?

Paryžiaus laikraščiai
garsino žinią, kaip jie sako, 
gautą iš tikro šaltinio, buk 
caras sutinka prašalinti nuo 
vietos besipriešinančią du
rnos reikalavimams Goremi
kino ministeriją ir jos vietoj 
paskirti kitą iš dūmos demo
kratų atstovų. Panašias, 
vienok, žiuias užrubežių laik
raščiai jau kelis kartos gar
sino, bet Goremikin dar kaip 
ignoravo, teip ir ignoruoja 
durnos reikalavimus ir užgy
tom us. Jam mat rodosi, kad 
po senovei, ne randas yra 
žmonėms, bet žmonės yra ran
dui, jie turi būt vergais caro 
tarnų: Mat kas prie ko pri
prato, iš ko sau naudą per 
šimtmečių eiles traukė, ge
ruoju to neišsižada. Kaip 
girtuoklis; pripratęs prie sti
klelio, jo iš gero noro jau ne
išsižadės, negers vien tąsyk, 
jeigu gauti negalės, teip 
yra ir su Maskolijos biuro
kratais. Iki šiol caras mini- 
steriais skyrė vien biurokra
tus, pripratusius 180 milijo
nų žmonių laikyti už savo ty
linčius vergus, paskirtus iš
naudojimui rando tarnų ir 
pripildymui iždo. įmonėms 
nevalia buvo nė sapnuoti

apie kokius nors nesutin
kančius bu biurokratijos sie
kiais norus ir reikalus. Prie 
tokių Banlygų biurokratai 
teip priprato, o kad jos Jiems 
buvo naudingos, tai jie seną 
tvarką ir gina visokiais dalei- 
stais ir nedaleistais budais. 
Nuo ministerių biurokratų 
žmonės nieko gero nesu
lauks. Kaip kunigai gina 
vien savo luomos reikalus ir 
naudą, tą patį daro ir Ma- 
ekolijoj biurokratai, vis tiek, 
ar jie užima ministerių vie
tas, ar pildo, paveikslan, 
Lietuvoj policijos pristovų 
pareigas.

Nors Paryžiaus laikraščiai 
garsina, jog caras sutinka 
nuo vietų prašalinti ministe- 
rius Goremikino ir paskirti 
kitus iš durnos atstovų, žmo
nių balsais išrinktų, bet ne
sinori tikėti,kad jis tą išpildy
tų, kol jo klauso dar kariu- 
menė. Jo sostą gynė ikYšiol 
vien biurokratai, kitoms luo- 
moms sostas nieko gero nepa
darė, todėl kitiems sudrūti
ni mas to braškančio, pusiau 
supuvusio sosto negali nė rū
pėti. Todėl ant tų kitų, ku
riems caras daugiau blogo 
negu gero padarė neturi užsi- 
tikėjimo, jų bijosi ir jų visai 
nepažysta, kadangi tų kitų 
prie sosto neprileido biuro
kratai. Bet ir biurokratijos 
galybė ne didžiausia, ją pa
laiko vien kariumenės kara
binai. Kol kariumenė klau
so biurokratų, tol jie galin
gi, bet jeigu kariumenė juos 
apleis ir biurokratijos galy
bė nupuls. Jeigu todėl caras 
ištikro paskirs ministeriją iš 
žmonių balsais rinktų dūmos 
atstovų, kad ir iš tarpo tur
tingesniųjų, prigulinčių prie 
demokratų partijos, tai bus 
ženklu, kad. randas jau ir 
aut kariumenės negali užsiti- 
kėti, kad ir kareiviai prade
da rando neklausyti.

Tūli apsireiškimai rodo, 
kad iš tikro teip yra.
atsitikimai, kad čieli kariu
menės regimentai atsisakė 
šaudyti į sukilusius žmonis. 
Dabar’vėl vienas regimentas 
atsisakė traukti į Latviją, 
kur jį siuntė suvaldyti latvių 
sukilimą.

Į Odesą pervežė 152000 
kareivių dalyvavusių karėj 
su Japonija, o tame skaitliu- 
je ir dalp buvusių nelaisvėj 
Japonijoj.' Visus tuos su- 
gryžusius kareivius tuoj aus 
išdalino į mažus pulkelius ir 
išsiuntinėja į visokius kra
štus. Kareiviams nedaleido 
kalbėti, nė pasimatyti su’ 
miesto gyventojais, kadangi 
mat randas žinojo, kad tie, 
sugryžę iš karės kareiviai tu
ri daug priežasčių pasiskų
sti, žino daug randui nema
lonių paslapčių. Kazokai 
apstojo Bugryžusius karei
vius, nedavė jiems bu nie- 
kuom pasimatyti, bet iš lai
vų tuoj aus pergabeno į epe- 
cijališkus trukius ir išvežė į 
visokius kraštus. Terp ofi
cierų sugryžusių iš karės vie
špatauja dar didesnis neuž
ganėdinimas ir jie atvirai 
kalbėjo su pažystamais, kad 
jeigu durna įstengs užsilaiky
ti iki vasarai irjeigu randas 
po senovei priešysis jos rei
kalavimams ir jeigu dėl to 
sukiltų žmonės, jie gali ro
kuoti ant kariumenės para
mos, jeigu jau ne ant visos, 
tai visgi ant tos dalies, kuri 
dalyvavo karėj bu Japonija.

Nesutikimai, vaidai, apsi- 
skuųcUi&ąJ gana taikiai pa-

sitaiko net terp kariumenės 
viršininkų. Ir tas pirmiau
siai apsireiškė terp dalyva
vusių karėj laivynės ir kariu- 
menės viršininkų. Garsus 
jenerolas Rennenkampf ap
skundė carui net savo perdė- 
tinį, po Kuropatkinui užė
musį vietą vyriausiojo kariu- 
menės viršininko, jenerolą 
Linevičią, perstatė jį carui 
beveik kaipo revoliucijonie- 
rių, kadangi užgimus karei
vių maištams, Linevič, vietoj 
sušaudinėti kareivius, priėmė 
deputaciją ir išklausė jų 
skundų. Caras Renuenkamp- 
fd paklausė ir atėmė nuo Li- 
nevičo kariumenės vadovy
stę.

Roždestvenskyj, Neboga- 
tov kaltina visą laivynės mi
nisteriją; Stoesselį kaltina 
visi veik jo oficierai. Tas 
jau rodo, kad ir kariumenėj, 
ant kurios karabinų, o ne ant 
žmonių meilės, remiasi caro 
sostas, neviskas yra gerai. 
Juo gi tų negerumų bus dau
giau, juo žmonėms bus ge
riau. Juo labiau terp karei
vių išsiplatys nepaklusnumo 
dvasia, juo nuolankesniu bus 
caras. Caras Mikalojus vie
nok ir su nuolankumu neturi 
laimės: jis nusilenkia, bet 
per vėlai, po ilgų besipriėši- 
nimų, sutinka žmonėms duo
ti tą, ko jie seniau reikala
vo, bet paprastai tąsyk, kada 
žmonių neužganėdina seni 
reikalavimai, kadangi žmo
nės, už savo aukas, reikalau
ja jau daug daugiau. Juo 
žmonės daugiau aukauja, 
juo daugiau reikalauja. Nė 
caras, nė jo tarnai to nesu
pranta ir paliuosuoja žmonis 
vis po truputį, tik daro tą 
vis per vėlai, kada žmonių 
reikalavimai jau daug dide
sni. Mat kovoj su randu žū
va žmonės, aukos tos ir pake
lia žmoniv
Caro gi randas vis siūlo žmo
nėms ne tą, ko jie šiądien 
reikalauja, bet tą ko senei 
reikalavo. Todėl niekada 
žmonių negali užganėdinti. 
Tame tai didžiausia caro ir 
jo tarnų nelaimė, kad jie 
niekada nežino, ką duoti 
žmonėms ir su „dovanoms” 
ateina vis per vėlai, tankiau
siai vis po kraujo pralieji
mų, kada tas žmonių kraujas 
gimdo jau daug didesnius 
reikalavimus. Už žmonių 
kraują vis reikia užmokėti, o 
randas to nesupranta. Dėl 
to nesupratimo todėl caras 
labai lengvai gali, jeigu jau 
nė galvą, tai bent sostą nužu
dyti.

Pereitą sanvaitę bombos ir 
revolveriai prieš niekiausius 
caro tarnus vėl buvo darbe. 
Jeigu geruoju nuo caro tar
nų nieko negalima gauti, tai 
argi reikia stebėtiesi, jeigu 
laisvės reikalaujanti griebia
si tokių jau ginklų, kokius 
vartoja prieš žmonis randas? 
Kas kokią sėklą sėja, tokius 
ir vaisius renka! Randas 
prieš žmonis kartoja kazokų 
karabinus, kulkasvaidžius, 
kardus, — stojanti už žmo
nių labą griebiasi bombų ir 
revolverių. Randas už savo 
tarnus atmonija žmonėms, jų 
gi atstovai už tai bomboms ir 
revolverių kulkoms atmoka 
nuožmesniems caro tarnams. 
Toj kovoj žūva žmonės, bet 
už tas aukas atsakymas puo
la vien ant rando. Jeigu.be 
aukų, be kraujo, be žmonių 
gyvasčių negalima gauti lai
svės, jeigu jos vietoj caro 
tarnai siūlo vien pančius,

reikalavimus.

Buvo

ko- 
vi-

pa-

kurie ir taipjau £er ilgai 
varžė žmonis, dėl kurių ir 
ekonomiškai turinti teip 
daug gamtos duotų turtų 
Maskolija nupuolė/ argi rei
kia stebėtiesi, j< 
griebiasi keršto. : Xie ir teip 
per ilgai kentė 
sybes.

Pereito panedėlio dieną li
kosi nušautas Baltstogės po
licijos viršininkas, vienas iš 
niekiausių caro tarnų.

Kad kunigaikščių partija 
stumia Trepovą griebtiesi 
kokios jo kvailam protui pri
tinkančios kvailystės, tame 
nieko įstabaus nėra. Kuni
gaikščiai mat tunka tik prie 
dabartinės tvarkos; sumažė
jus caro galybei ir jiems bu
tų blogiau. Todėl jie kalbi
na Trepovą, su kūriumene iš
vaikyti durną ir įjos vietoj 
kvailą Trepovą apšaukti dik
tatorių su neaprubežiuota 
valdžia. Kunigaikščiai juk 
nedaug ką turi žudyti. Jei
gu jiems bus Maskolijoj blo
gai, jie gali dumti, žinoma, 
su nuo žmonių priluptais pi
nigais į užrubęiina, kur ba
du, motinų tėviškėj, nepra
žus. Argi negali jie rizikuo- 
ti, jeigu jiems iš to didelio 
pavojaus nėra? Bet ir Tre- 
pov iki šiol nebandė išpildyti 
kunigaikščių gęismus. Ma
tyt ir jis, noru jo menkas 
protas nedaug gali apimti, 
visgi supranta pavojų tokio 
darbo. Gal bot, kad ir jis 
nelabai atsitiki kariumenei.

žmonSs

do netei*

ves tam tikrais skaitymais ir 
Kanklių choro giesmėmis. 
Labai linksma betgi nebuvo: 
bejieškant savo išplėštosios 
spaudos, yra žuvę ar nukan 
kinta tiek jaunų, daug žadė
jusių musų raštijai žmonių, 
jog linksmintis buvo sunkų. 
Paminėjo ir paminėję tuojau 
išsiskirstė, tartum skubinda
mi prie to darbo, kuris teip 
apleistas ikišiol musų gyve
nime, arba norėdami veikiau 
nusikratyti nuo sunkių įspū
džių ir atsiminimų.

Praslinkus tūlam laikui 
nuo 30 d. spalių, vėl sugryžo 
knygų cenzūra, kuri palietė 
teip-pat ir išleistas po 30 d. 
spalių, lietuviškas knygas. 
Provincijos knygininkai nu
stojo pirkę iš Vilniaus lietu
viškas knygas be pažymėto 
,ant. jų cenzūros leidimo. 
Knygų leidėjai vėl liko pri
versti kreiptis į Vilniaus cen
zūros komitetą ir mokėti už 
kiekvieno rankraščio cenzū
ravimą po 75 kap.. ,V.Ž.’

Vidaus dalykų ministeris 
paliepė visiems kalėjimų vir
šininkams uždrausti politi
škiems suimtiniams siuntinė
ti kokius nors telegramus 
valstijos durnos vardan.

Vilniaus, Kauno ir Gardi
no jeneral-gubernatorius 
tveria tarybą iš šių trijų gu
bernijų gubernatorių, mokslo 
apskričio.atstovų ir iš vieti
nių sumaningų žmonių, ku
rioje bus apdirbti pamatai į-

nuo pikto darbo jo nesulai
ko, kadangi caro tarnai do
ros nepripažysta. į

Iš tikro, laikraščiai garsina 
apie suareštavimą Peterbur
ge daugybės gvardijos Šerne- 
novo ir Preobražepskio regi- 
mentų oficierų. Ljėl ko juos 
suareštavo, tikrai . nežinia, 
bet ir vaikai supras, kad ne 
už atsidavimą cąyui ir jo tar
nams, kadangi už tai randas 
oficierų nebaus, nors jie ir 
bjauriausiai prieš tiesas nusi
dėtų. Taigi matyt ir terp 
uoliausių caro apginė^ ų, 
gvardijos oficierų, išsiplatino 
kokia „negera” dvasia, iš
naikinimui kurios randas 
griebiasi areštavimo geriau
sių regknentų oficierų. •

Vokietija.
Vokietijos ciecorius 

lankė Austrijoj. Randas jį 
priėmė karštai, bet gyvento
jai, ypač slaviškos tautos, 
gana šaltai. Kadangi mat 
Anglija stengiasi susiartinti 
su Maskolija, tai Vokietija 
bando tvirtesnį ryšį užmeg- 
sti su Austrija. Ar tas pasi
sekė, nežinia. Raudų norus 
naikina žmonės, o didesnė 
Austrijos gyventojų, dalis 
nepritaria per daug dideliam 
susidraugavimui Austrijos 
su Vokietija.

atsi-

lš Vilu
7 (L gegužės wgkfcl^> dveji 

lygiai metai nuo tbs_dienos, 
kurią šioje pusėje leista 
mums spausdinti savos kny
gos savomis raidėmis. Šitas 
leidimas teip sunkiai musų

kovotas, pasiliks, žinoma, 
visuomet atmintim s ■ inusų 
gyvenime.

Tą dieną; Vilbu ha lietu-

paminėjo sj

Iš Suvalkų.
Suvalkuose, kaip praneša 

„Kur. Polėki”, ikšiol paliuo- 
suota iš kalėjimų 511 
škųjų prasikaltėlių.

politi-

Iš Kauno.
Pradedamosiose mokyklose 

pradeda įvesti lietuvišką kal
bą. Vienkliasėse yra leista 
mokyti lietuviškai skaitliavi- 
mo. Tikėjimo dalykus mo
kiniams išguldo prigimta 
kalba.

Kauno miesto valdyba rū
pinasi dabar įsteigti Kaune 
mokslo ir pramonės muzėjų.

Nežiūrint į tą, kad prie 
Kauno miesto valdybos tam 
tikrame bute yra daug ko
lekcijų, archeologiškų kra
što daiktų ir kitokių senovės 
paminklų, tačiaus busenčiam 
muzėjui to viso dar neužten
ka. Todėl Kauno miesto 
valdyba kreipėsi į visas įstai
gas ir atskiras pašalines ypa- 
tas, prašydama, kad jos su
rinktus senovinius daiktus ir 
kolekcijas pavestų busian
čiam Kauno muzėjui. Be to, 
miesto valdyba susinešė su 
visais Rusijos universitetais 
ir muzėjais, prašydama, kad 
ir jie sušelptų rengiamą ma
žėjų kokiais nors daiktais.

Muzėjus bus toje trioboje, 
kur dabar yra* ligonbutis su
žeistiems.

Muzėjaus įstatymai jau pa
tvirtinti 1905 m. 3 d. lapkri
čio. ,V.Ž.’

ino nub š. m. 5 d. gegužio, 
apie lietuvių ir lenkų kalbų 
vartojimą Lietuvos pradeda
mosiose mokyklose.

Pirmas tarybos posėdis 
buvo 18 d. gegužės.

„Vilniaus Kanklių” valdy
ba gavo žinią, kad pasimiru
si Šiauliuose Žemaitienė, sa
vo testamente užrašė viršmi- 
nėtajai draugijai 50 rubl. J. 
Prakaičiui, kuris, dalyvau
damas testamento sustatyme, 
priminė Velionei jos pareigas 
sulyg tėvynės, , ,V. K.” val
dyba taria širdingą ačiū.

Dėlei to, kad daugelis ne
supranta įstatymų apie tiesas 
šiaurvakarinio krašto (Lietu
vos) gyventojų nekilnojamų 
turtų pirkimui, dar sykį liko 
patvirtinsta, kad sodiečiai, 
kaip katalikai, teip ir liūte- 
ronys, visose Lietuvos guber
nijose turi tiesą, kiek nori, 
pirkti • nekilnojamų turtų 
(žemės, miškų, triobų) kaip 
nuo rusų teip ir nuo lenkų 
kilmės ypatų be jokių apri
bojimų iš į administracijos 
pusės. ,V.Ž.’

Lietuva turi atstovus: nuo 
Suvalkų gub. 2, abu lietu
viu; nuo Kauno gub. — 6, 
jų tarpe 5 lietuvius, 1 žydą; 
nuo Vilniaus gub. — 6, — 8 
lietuvius (bent jie teip savę 
vadina), 8 lenkus; nuo Gar
dino gub. —~ 7, — 2 lenku, 
2 žydu, 1 rusas ir 2 baltgu- 
džiu. Nuo Vilniaus miesto 
— vieną žydą. Taigi išviso 
Lietuva turi dūmoje 20 atsto
vų, jų tarpe 10 lietuvių, 5 
lenkus, 2 baltgudžiu ir 8 žy
dus.

Ginkluojant Vilniaus gu
bernijos žemsargius kardais, 
pasirodė, kad 600 kardų, už
sakytų Tūlos ginklų dirbtu
vėje, yra netikę, kadangi 
jie padaryti iš geležies. 
Apie Šį atsitikimą guberna
torius pranešė policijos de
partamentui.

,V.Ž.’

Kei-

Auštant, 15 d. geg., „už
sidegė” sode medinis šaita
nas, pastatytas prieš 8 me
tus, kada Liepojų lankė ca
ras Mikalojus II. Tame bu
te nieks negyveno ir tas stai
gus gaisras išrodo gan „kei
stai.”

Š tvaikas sankrovininkų
tarnų dar nepasibaigė, nors 
jau 20 priekininkų jų visus 
reikalavimus išpildė — bū
tent: 1) vasarą darbas nuo 8 
vai. ryto iki 7 vakaro; žiemą 
nuo 8 vai. iki 9 vakaro. 2) , 
užmokesnis už tarnystę per 
laiką ligos; daktaras ir vai
stai ligos metą — veltui; 3) 
padidinimas užmokėsi)io ant 
30 proc.. ,V.Ž.’

Iš Anykščių.
9 d. gegužės, apskričio vir

šininko padėjėjas tardė A- 
nykščiuose 8 žmonis. Ketu
ri iš jų buvo iš Mažonių so
džiaus. Žinią, kad bus tar
domi, visi jie gavo labai vė
lai; Mažoniečiai, gavę patirti 
tik 3 po pietų valandą, tą pa
čią dieną, kurią reikėjo būti 
Anykščiuose. Tardymas pa
sibaigė vėlai, po 12 vai. nak
ties. Priesienyje, kur laukė 
žmonės tardymo, buvo sargy
binių, urėdninkas ir pristo- 
vas Orlov (patsai kaltinin
kas).'' Orlov baugino ir 
kumsčias rodė, kad tie, ku
rie pasakysią teisybę, gausią 
paskui nuo jo. Buvo sutar-. 
ta sakyti visa teisybė.' Bet 
kaip pirmojo paklausus, suė- 
mė ir kaip pamatė, kad tar
dytojas yra didelis pristovo 
bičiulis, kiti nebeišdryso sa
kyti teisybės. Paklausus 
trumpai, ar ėmė pristovas pi
nigus už paliuosavimą ir ar * 
mušė, atsakė, kad neėmė ir ' 
nemušė. „Kaip gi sakysi vi
sa: atvažiuos,sumuš ir ką pa
darysi?” teisinosi žmonės.

,L. U.’

Iš Liepoj aus.
S ubą to j, 12 d. gegužės, bu

vo pas mus lietuviškas vaka
ras; nors tą patį vakarą bu
vo pirmas vaidinimas lenki
škos trupos Boleslawskio ir 
daug „lietuvių” nuėjo len
kiškos pjiesos pasiklausyti, 
tačiaus ir lietuvių vakaras 
nepralošė. ’ Statyta buvo 
„Musų bajorai”. Lošė, kai
po mylėtojai, teip sau. |
štai išrodė kaip kurių ypatų 
akcentas: pa v., vienas sako: 
m e n s, kitas — m i a s, tre
čias — m ę s.' Po komedijos 
buvo, anot afišų: tautiškos 
dainos.

Tiesą pasakius, čia ir nėra 
kam priderančiai vesti tea
tro: ypatos, kurios turi ir 
laiko ir šiokį-tokį talentą — 
atsisako. Antai, Škl-is lie
tuvis/ prisideda bemažį>rie 
kiekvieno rusiško ar lenki
ško teatro, o nuo lietuviško 
visados atsisako.

Prisiartino ir 14 d. gegu
žės — lietuviai laukė pernai 
ir tebelaukia ir šįmet, kuo
met jiems užgiedos bažnyti
nes pamaldas prie Panos Sv. 
suprantamoj kalboj. Snau- 
skime, enauskime, vyrai..... 
Pirma (14) d. gegužės tai 
darbininkų šventė. Ir pas 
mus ji buvo apvaikščiota 
nors ir ne iškilmingai. Fa
brikai nedirbo, tramvajai su
stojo, prekiavietės pustuš- 
čios; po gatves patroliai, ka
zokai, dragūnai. Kromai at
dari, bet pardavinėjo patys 
„ponai”. Vežėjų mažai.

Vežėjai, kaip įmanydami 
slėpė savo vežimo numerius, 
vieni visiškai nukabino, kiti 
skarele aprišo, kiti purvais 
nudažė. Mat bijosi ir vie
nos puses ir antros: valdžia 
išleido paliepimą, kad kiek
vienas, kas nevažiuos 1 (14) 
d. gegužės, turės mokėti 500 
rublių bausmės: iš antros pu
sės bijo keršto darbininkų. 
Abelnai imant, šventė perėjo 
gana ramiai.

Iš Anykščių, Ukmergės 
apskr..

Velykų trečią dieną Ažue- 
žėriu sodžiuje vyrai apkūlė 
gerokai du ūkininku — Juo
zą ir Antaną Navikus: mat, 
jie beveik visą sodžių išdavė 
pristovųi kaipo maistiniu 
kus. Paskui nuvedė juos į 
Anykščius pas. pristovą ir pa
reikalavo juos patupdyti ka- 
lėjiman iki dienai, kada bus 
valsčiaus sueiga; per tą suei
gą vyrai norėjo juodu išsių
sti iš savo krašto. Skundi 
kai vedė vyrus pas kleboną, 
tikėdamiesi, kad tas užtary 
siąs už juos. Buvo apskų
stos ir kelios minėto sodžiaus 
merginos. Bet jos davė u- 
rėdninkui po 14—15 rubl. 
ir išsivadavo. Bet paskui, 
išgirdęs urėdninkas, kad jų 
viena L. pasisakė žmonėms 
davusi jam pinigų, pašaukė 
vėl pas save ir išėmęs 14 rbM 
metė jai ant stalo, sakyda
mas: „imk sau ir eik pas pri
stovą, tai tavo ten nė kaulų 
neliksi” Mergina pridėjo 
dar 11 rublių ir išėjo liuosa.

10 d. balandžio valsčiaus - 
kuopoje vyrai nusprendė 
vienu balsu išsiųsti Juozą ir 
Antaną Naviknė, bet kadan
gi dviejų sykiu siųsti ėsą ne- 
galima,.tai Antaną paliko iki 
kitaHueigai. • •' .L.U.’

Iš Krakavo, Panev. apsk..
28 d. sausio, per valsčiaus 

sueigą buvo nutarta suma
žinti algos: vaitui 96 rubl. 
vietoje nutarta mokėti meti-

Jeigu.be


z
rubl. vietoje 300 (padėjėjui triobas tokioje draugijoje, 
nutarta visai neduoti Jdgoa), kurioje nori ir kurioje išran

da sau draudimų nuo ugnies , 
naudingesnių. ? (

8> Vaikų mokinimas turi j 
būti privėretinae ii prigimta 
kalba atliekamas. - j 

9} Dabartinė policija turi j 
būti panaikinta; jos vietoje 
reikia patiems gyventojams 
saviška policija įsteigti. , 

10).Kad trumpiau tereiktų , 
tarnauti kariunienėje ir kad 
vietiniai vyrai galėtų savo , 
krašte atlikti kareiviavimų; 
kareivių buitis turi būti pa
gerinta.
• 11) Valdžios vietose turi 
būti įvesta vietinių gyvento
jų kalba. *

12) Labiausiai prašome iš
kovoti gerų konstitucijų ir 
kad 30 d. spalių mėnesio 
1905 m. manifestas butų lai
komas be iškraipymų. Teip 
užbaigia savo pranešimų Gi
žų valstiečiai. ,L. U.’

•Iš Kalvarijos kalėjimo.
Iš Čia paleido jau kuone- 

visus ūkininkus ir žeminin
kus, liko daugiausiai betur
čiai. Todėl ir pašelpos da
bar daugiau reikia kali
niams. Kuomet sėdėjo tur- 
tingesniejie, tuomet jiems at
veždavo giminės ir pažysta- 
miejie maisto; iš to susišelp
davo ir kiti. Ir beturčiai, kų 
turėjo, jau visa išbaigė.... 
Liko dabar visi pliki ir basi. 
Paskutiniu laiku kaliniai su
mažino savo išlaidas, nes ki
taip, jei dabar ilgiau palai
kytų, visiškai nebeturėtų iš 
ko prasimaityti.

Amnestijos belaukdami, 
kaliniai apie 14 d. nutarė: 
paduoti laikraščiuose tokį te
legramų: „Kalvarijos kalėji
mo politikos nusikaltėliai su
sitarė neiti iš kalėjimo, jeigu 
nebus išliuosuoti visi politi
kos kaliniai, visi ir terrori- 
stai (tie, kurie užpuldinėjo 
monopolius, krasas, atiminė
jo ginklus, šaudė valdinin
kus).”

Visi kiti laikraščiai prašo
mi perspauzdinti tų kalinių 
sutarimų. ,L.U.’

Iš Suvalkų gub.
Suvalkų gubernijoje yra 

apie 80 dvarų, Rusijos vy
riausybės padovanotų tiems 
valdininkams, kurie per 
lenkmetį įsitarnavo valdžiai. 
Valdininkas negali nė pa
skirti nė parduoti dvaro ki
tiems. Mirus vienam valdy
tojui, visas dvaras pereina 

’ vyresniam jam sunui.
Tokios majoratinės žemės 

Suvalkų gub. yra per 100 
tūkstančių margų su 40 tūk
stančių margų girios.

Pasklydus kalboms, jogei 
vyrirfbsybės dvarai bus per
leisti bežemiams, majoratu 
valdytojai, matomai, pabū
go. Du majoratų valdytoju 
šiais metais išmeldė viršiau
sios valdžios leidimų, kac 
majoratų turtai visai butu 
jiem dovanoti ir kad butu 
galima juos pardavinėti. 
Abiejų majoratų savininku 
pravardės: grovas Bergas, 
turįs Kviėtiškį, Butkų ir ki
tus dvarus; Efimovičius — 
Sierijų ir Alytos Valdyto
jas. ,L. U.’

Iš Peterburgo.
Peterburge, 13 d. vasario, 

nedėliojo, policija padarė 
kratų pas žinomų musų dai
nių M. Petrauskų. Policijos 
antstolis, atėjęs daryti kra
tų, parodė popierį, kuriame 
buvo įsakyta vyriausybės iš
krėsti ir suimti jį. Tačiaus 
policija pas M. Petrauskį nie
ko ypatingo nerado, paėmė 
tik knygelę su adresais, ko
letų Peterburgo Lietuvių So- 
cijaldemokratų partijos ko
miteto atsišaukimų ir keletu

rusų laikraščiams parsisiųs-
• dinti 25 rb.Vietoje — 15, 

knygoms’ ir blankume —100 
rb. (tnivo4120); teisėjams vi
sai notarė nebemokėti nieko;

• abudu šimtininku panaikin
ti. Mokytojui rusui 868 ru
blių vietoje — 70 ir tai tik
tai už 7 mėnesius (po 10 rb. 
kas mėnuo). Išlaidų išviso 
sumažinta ant 1619 rb. 25 k..

Žemiečių viršininkas nuta
rimo nepatvirtino. Mokyto
jas su raštininku padavė ap
skričio .susivažiaviman nuta
rimo kopijų. Tenai nutari
mas paniekintas ir atmestas, 

. prisakyta mokėti senųsias al
gas.

Padavėme prašymų Vil
niaus apskričio mokslo glo
bėjui, kad butų leista mums 
samdytis mokytojas ir rašti
ninkas lietuviai ir kad mo
kyklose butų įvesta lietuvių 
kalba. Buvome valsčiuje 
surašę ir nutarimų, jo kopijų 
nusiuntėme gubernatoriui, o 
atsakymo ir iki šiol kaip nė
ra, teip nėra.

Kovo menesio pabaigoje 
trys girti sargybiniai užpuo
lė važiuojantį per miestelį 
vaito kandidatų Sereikų. Jį 
teip žvėriškai kapojo nagai- 
komis per galvų, kad jis 
kraujais apsipylė. Negana 
to, nuvarė jį pas pristovų. 
Tasai paklausė: „kas jį teip 
sukruvino?” Sargybiniai, 
nors nenoroms, bet turėjo 
prisipažinti. Pristovas Se
reikų paliuosavo, sargybinius 
gi žadėjo uždaryti belangėje 
ant trijų parų. ,L.U.’

Iš Sasnavos, Sėnapilės ap.
Pas mus jau nustojo siau

tę kazokai; jų vietoje atsira
do vadinamie jie judašimčiai 
iš tų pačių žmonių tarpo. 
Vekliukai iš Vernaviečių 
kaimo, Krukauskiai iš Lope- 

’liskių ir kiti, kurių vardų 
šiuo kartu negarsysiu, eina 
per kaimus, užpuldinėja ant 
praeivių, daužo langus; kur 
žino, kad vienos moters tik 
yra namiej, eina vidun ir tie- 
siok elgiasi kazokiškai. Mat 
kazokų darbai nenuėjo vel
tui: atsirado jų pasekėjų.

Argi apielinkės valstiečiai 
negalėtų suvaldyti tos juo
dašimčių gaujos, kuri gėdų 
daro Sasnavai ir visai apie- 
linkei. Juk dėl jų kitų kar
tų net per Sasnavų negalima 
pereiti, nes visada joje ūžia 
šie garsus vyrukai.

Svetimas. , ,LU.’

Iš Gižų, Vilkaviškio aps..
Keliolika Gižų valsčiaus 

gyventojų šiomis dienomis 
išsiuntė savo reikalavimus 
Petrui Vitkauskiui, durnos 
atstovui iš Suvalkų guberni
jos. Reikalavimai, trumpai 
sutraukus, šitokį:

1) Lietuvos autonomija su 
seimu Vilniuje. Gižų val
stiečiai pataria lietuviams ei
ti vienybėn su latviais.

2) Suvalkų gubernija turi 
būti atskirta nuo Lenkijos ir 
pridėta prie Lietuvos žemių.

3) Majoratų miškai turi 
pereiti visuomenės turtan, 
majoratų gi laukai turi būti 
lengvu išmokėjimu parduoti 
bežemiams vietiniams gyven
tojams.

4) Įsteigti bankas, kuris 
padėtų bežemiams ir mažaže
miams pirktis žemes: pasko
las bankas turi duoti su ne
dideliais procentais.

5) Mokesnįai turi būti nuo 
pelno; akčyžė ir kiti moke
sniam uždėti ant tokių daly
kų, kurie visuomenei labai 
reikalingi, turi būti panai- 
kinti.

6) Tuojaus panaikinti mo-

Iš Žemaičių VygktipyBtea.
Nežinia kodėl, Žemaičių 

vyskupas ir arčiaus prie jo 
stovinčios ypatos nesirūpina 
apie tų, apie kų senei reikėjo ‘ 
pasirūpinti. Kalbėsiu čia 
įpie bažnytinius giedojimus 
r suplikacijas.

1900 m. Žemaičių pavysku- 
pis išleido aplinkraštį, skau
džiai uždraudžiantį bažnyčio
se mainyti giedojimus ir gie
smių tekstų. Šis aplinkra
štis, vyskupo vardu apskelb’ 
as, tebėra galėję. Dėltogi, 

kad šiųdien kaip-kurios per
mainos yra tiesiog ir būtinai 
reikalingos, išpuolė vysku
pui išduoti naujų aplinkra
štį, kurio musų kunigai kan
triai laukė, o nesulaukdami, 
ėmė patys po daliai rėdytis.

Kaip ten nebūtų, bažny
čioje yra geistinas vienodu
mas; tuo tarpu toks vyskupo 
vilkimas su aplinkraščiu tų 
vienodumų ardo. Jau nuo 
pernai metų ėmė bažnyčiose 
mainytis suplikacijų tekstas. 
Viskas butų gerai, jeigu visi 
kunigai vienodai darytų; 
bet čia tai ir pinklė. Vieni 
išmeta , ,macnų” ir „nesmer- 
telnų”, o ,,pavietrė” su ,,no- 
glumais” pasilieka, tų patį 
,,nesmęrtelnų” vieni perkei
čia ,,nemirštomu”, kiti ,,ne
mirštančiu”, treti ,,amžinuo
ju”. Išeis teip, kad kiekvie
na parapija turės su laiku sa
vo suplikacijas. Originali
škai pasielgė kn. Prijalgau- 
skis, Papylio klebonas, Pane
vėžio pa v.; jis išmetė ,,mac- 
nuraus” ir liepė giedoti supli
kacijas pagal ,,naujų madų’; 
neužilgio gi, turbut atsimi
nęs pavyskupio aplinkraštį ir 
pabijojęs pabarimo, išaiškino 
žmonėms, kad tvirtas tegali 
būti sutvėrimas, Dievas gi 
yra „m a c n a s” Ir sugrų- 
žino senųjį tekstų.

Užtektų telp-pat reikalau
ti, kad lietuviai skaitytų len
kiškų kalbų bažnytine kalba; 
užtektų spirti lietuvius gie
doti lenkiškai „adynas” ir 
procesijų giesmes. Kaip-ku- 
rie, tikri aus, daugumas, ku
nigų. patys prašalino šį ab
surdų; bet yra daug tokių, 
kurie aklai laikos prie rai
dės. Teip, terp kitų, Birtų, 
Panev. pav., klebonas tebe- 
gieda po senovei per visas 
procesijas ir per. devintines, 
per velykas irgi, giedama Čia 
vienų kartų lenkiškai, kiti 
lietuviškai, nors lenkiškai 
kalbančių apie Biržus teip 
kaip ir visai nėra; daugiau 
yra latviškai šnekančių, ne
gu lenkiškai. ,

Taigi neatidėdamai reika
lingas yra vyskupo parėdy
mas per tam tikrų aplinkra
štį. Jeigu gi tokio parėdy
mo nebegalime sulaukti, tai 
išpuola susi važiuoti kuni
gams ir apie tų dalykų nu
spręsti; tuomet, permainos į- 
vyks iš karto visur ir bus už
laikytas vienodumas. Supli-

■ kacijų tekstų galime pasisko-
■ linti nuo Vilniaus arba nuo

Seinų. ,V.Ž.’

kesnius už gyvulius ir teip legališkų knygų; pačio M. 
vadinamųjų labdarijos rin
kliavų.

* < V - - - - -■ ’

’ ■ Petrausko nesuėmė, kadangi, 
kaip paskui pasirodė, tame

7) Kad kiekvienas galėtų antstolio popferyje žodis „su- 
apdrausti nuo ugnies savo imti,’ buvo išbrauktas.

Lietuvių kalba mokyklo
se Lietuvoje.

1) Viršiausio paliepimo 
valdomamjam senatui nuo 
1905 m., 14 d. liepos, apie 
lietuvių kalbos išguldymų 
pradedamosiose 2-kliasinėse 
ir miesto mokyklose 9 vaka
rinių gubernijų veikimas tu
ri paliesti pradedamas 1-klia- 
sines mokyklas Vilniaus, 
Kauno ir Gardino guberni
jų.

2) Lietuvių kalbos išgul
dymas mokyklose Vilniaus, 
Kauno ir Gardino gubernijo
se turi būti atliekamas pri
gimtoje lietuvių kalboje.

8) I-oje kliasoje ir pirmose 
šių trijų gubernijų pradeda
mųjų mokyklų kUasose lei
sti išguldinėti lietuvių kal
boje netik lietuvių kalbų ir 
tikėjimų, bet ir aritmetikų.

4) Toj^Gar^ino guberni- 
; os daly jį fcųrr prieina prie 
enkų ki?aly?t«* ir kur gy

vena tik repkaf pradedamo
se vienkliftfese^ftokykloše lie
ji vių: kalbos1 ^Heton išguldi
nėti lenku k« 
kaip ir lieiuv

Lietuvių žemfes -dirbimo

NesendPfci^flkų guberni
joje leista įkurti ,,Lietuvių 
žemės dirbimo^kursai”. Bus 
tai ūkio mokj&la, skiriama 
vyrams ir mergaitėms (busiu 
du skyrių)/’ Visi- dalykai, 
kurie buš fojė mokykloje 
pereinami, 1 išskiriant rusų 
kalbų, bus išguldomi lietuvi
škai. Busių'taokoma joje vi
skas, kas musų ūkininkams, 
dirbant žemę* lt vedant ūkį, 
yra reikalinga' ir naudinga. , 
Priimami busiu į jų vaikinai 
ir mergaitės, hiuo 14 iki 80 
metų amžiaus, kurie, mokė
dami lietuviškai ir rusiškai 
skaityti ir rašyti, moka dar 
keturis aritmetikos veiksmus 
(moka sudėstyti, atimstyti, 
dauginti ir dalyti). Metų 
mokesnis • už mokslų busiųs 
20 rublių.

Mokyklų f įkurti sumanė 
Seinų vyskupijos kunigai. 
Kunigai ir keli šeipjau žmo
nės surašė pas notarų tam ti
krų aktų ir paskui išleido že
mės darbo ministerijai pra
šymų. Tie žmonės įkūrė tuo 
l>ačiu metu atskirų draugijų, 
kuri apsiėmėt rūpintis visais 
įtaisomosios mokyklos reika
lais. J$e renka mokyklai 
pinigus ir visas žinias, kurios 
reikalingas pradedant tokį 
darbų, ui

Kaip ilgai tęsis mokykloje 
visas ūkio imokslas, kaip 
daug buK' joje mokoma, tas 
paeis nub’to, I kiek draugija 
turės mokyklos įkūrimui pi
nigų. Tuo tirpu ėsų jau su
rinkta^ ari ffckadėta duoti 
daugiau* per tris tūkstančius 
rublių. Tų pinigų, žinoma, 
užtekti anaiptol negali: įku
riant tokių mokyklų, reikia 
juk pinigų triobai, mašinoms 
ir visokiems padarams įtaisy
ti, mokytojų : algoms, kurui, 
šviesai ir tt.- Pinigų, ku
riuos mokės patys ūkio kur
sų mokiniai, visiems tiems 
reikalams užtekti negalės. 
Taigi ar šeip ar teip, kad ga
linu* butų įkurti visa tokia 
mokykla, reikia dar daug 
pinigų ir minėtoji draugija 
tikisi, kad atsilieps Lietuvos 
visuomenė, kad lietuvių mo
kyklos reikalams ims skirt i 
visi Lietuvos žmonės, kuriems 
rupi musų krašto ir tautos 
gerovė.

Be to, įktfriama dabar tam 
. tikra draugija, kuri susidės 
į iš žmonių, apsiimančių tos 

mokyklos reikalams mokėt 
. per penkeris metus po 20 ar

ba ir daugiau rublių. Ko- 
. llolika žmobių jau ėsų įsira- 
. šę. Visi, kurie norėtų ir ga

lėtų į tų draugijų įsirašyti, 
tesikreipia pas kun. Juoz. 
Stankevičių,‘Suvalkų gimna
zijos religijos mokytojų. 
Tuo pačiu adresu reikia sių
sti ir viŠl pinigai, kurte bus 
skiriamf1 to^' mokyklos tik
slui. m

Paimami Visų šitų gražu ( 
naujieiif iš Sbinų ,,Šaltinio” 
ir pranešdami apie jų skaity
tojams, linkfHie mokyklos į* 
kurėjamš diižiausio pasise
kimo. %ad,(>(tokia mokykla 
yra EretUviJje reikalinga, 
niekas iiBabįfoja. Juo vei
kiau bus ji įkurta, juo nau
dingiau bus musų kraštui. 
Ir tokių inpkyklų, žinoma, 
reikėtų įkurti Lietuvoje ne 
vienai bet kėlios, vienos pa
našios mokyklos, jei norime 
pakelti savo krašto ūkį, už
tekti negalės.

Įkūrėjai, musų nuomone, 
gerai padarytų, apskelbdami

sudėta tos mokyklos reikalui 
pinigų. Be to, reikštų žino
ti, kiek maždaug pinigų ni

tokiu budu, 
urib*

.kurti pusėtina tokia moky
kla — vienakliasė, dvikliasė, 
ir trikliasė; ko ir kiek butų 
mokoma — jei mokykla bu
tų vienakliasė, ko ir kiek bu
tų mokoma — jei toji moky
kla butų dviklįasė ir tt.. Ke
pinama padaryti du skyrių 
— vyrams ir mergaitėms. 
Taigi ar ketinama įkurti dvi 
mokyki!? ar abiejose ketina
ma tų pačių dalykų mokyti? 
Ie to, ,KŠaltinyje” dar nepa

sakyta, kur ta mokykla keti
nama įsteigti, ar jau yra tam 
ikras ūkis mokyklos reika- 
ams, ar iš tų pinigų, kurie 

dabar renkami, ’ bus moky
klai ir ūkis nupirktas? Visos 
šitos žinios, kad ir ne visai 
tiksliaHšdėstytos, jau reikė
tų dabar visuomenei žinoti; 
turint iš įkūrėjų visas tas 
žinias, galima bus ir kitiems 
dalyko žinovams savo nuomo
nę apie visų tų reikalų išreik
šti.

Ar šeip ar teip, dar kartų 
linkime mokyklai pasiseki
mo. Jei kas skirtų kų tos 
mokyklos reikalui, mielai ap- 
siimame ir patys tarpinin
kauti. Apie pinigus, ku
riuos gausime jos reikalui, 
bus skelbiama laikraštyje ir 
tie pinigai bus nusiunčiami 
įkūrėjams. • ,L.U.’

Lietuvos autonomija.
Lietuvių atstovų kuopa 

parlamente išdirbo sekančių 
Lietuvos autonomijos pro
gramų.

Nors Lietuvos autonomijos 
klausimas nSra naujas, ka
dangi dvi krašto organizaciji, 
būtent Lietuvių Demokratų 
Partija ir Liet. Soc. Demo
kratų Partija, jau senei įne- 
šS Į savo programos, Lietu
vos autonomijos reikalingu
mų pripažino visuomenė tik 
paskutiniu laiku, kilus Ma- 
skolijoj revoliucijiniam ju
dėjimui.

Autonomijos klausimas 
svarstomas buvo visuose tau
tos atstovų susivažiavimuo
se, ypač šis klausimas buvo 
perkratinėjamas Vilniuje 
per pirmųjĮ lietuvių tautos 
atstovų susivažiavimų, 4 ir 5 
d. gruodžio, 1905 ra..

Dabartiniu laiku Lietuvos 
autonomijos reikalingum^ 
pripažyeta visos tautos luo
mus, visos veikiančios Lietu
voje politiškos partijos ir 
kuopos ir tų klausimų reikš
tų tuojaus išrišti.

Dėlei tokio žmonių susi
pratimo, lietuvių demokratų 
dūmos sąnarių kuopa reika
lauja, kad pamatiniais val
stijos įstatymais butų pripa
žintas Lietuvai autonomiškas 
stovis su seimu Vilniuje, 
renkamu visuotinu, lygiu, 
betarpišku ir slaptu balsavi
mu, o teippat reikalauja, 
kad toks pat autonomiškas 
stovis butų pripažintas ir ki
toms tautoms, kurios to rei
kalauja. Pripažindami kiek
vienai tautai kuoplačiausios 
savyvaldos tiesas, pastebime, 
kad Rusijos vienybė geriau
sia gali būt užtikrinta, da
vus atskiroms žemėms ir tau
toms federatyviško stovio 
tiesas, sujungus visus po vie
na visos valstijos vyriausia 
valdžia.

Reikalaudami autonomi
ško stovio etnografiškai Lie
tuvai, o teippat tiems kam- 
paras, kurie dėlei kultūriškų, 
istoriškų, ekonomiškų ar ki
tokių priežasčių pripažyeta 
reikalingu prie jos prisidėti, 
męs turime omenyje sekan
čius pamatus:

1) Pamatiniais įstatymais 
turi* būti pripažintas Rusi 
valstijos nedallnimaa

tautai, kuri to reikalauja, \ •pašaukimo.■. Tikiuos, kad 
pilno tautiškos savyvaldos ir 
: ‘ederpty višfco ryšio tiesa.

Todėl reikalaujame apgy
vendintai lietuviais ir■.kito
mis tautomis žemei tokios po
litiškos tvarkos, kuri pilnai 
užtikrintų ant tiesųjparemtų 
kultūriškų ir L ekonomiškų 
Lietuvos išsiplėtojimų, . o 
teippat reikalaujame, kad 
pamatiniais įstatymais butų 
užtikrinta vienybė su valsti
ja ir kad žmonėms butų už
tikrintas dalyvavimas centra- 
lineje atstovybėje lygiai pu 
kitomis valstijos dalimis. 
Ryšiu terp valstijos ir auto
nomiškos Lietuvos yra ben
dri valstijos reikalai ir įstai
gos. -t }

Bendros valstijos įstaigos 
šios: _

1) Vyriausia valdžia yr 
renkama visuotinu, lygiu be
tarpišku ir slaptu balsavimu 
centralinė visos valstijos at
stovybė. .

2) Vyriausias seimas val
stijos administratyviškuose 
ar politiškuose reikaluose.

8) Armijos ir laivyno vy
riausioji valdžia.

4) Dipliomatiški ir kiti su
užsienio valstijomis santi
mai. - ‘ w

5) Pinigų mainymo įstaiga, 
valstijos paskolos, bendriems 
valstijos reikalams pinigų 
valdymas.

6) Pačtas, telegrafas ir 
strategiški susižinojimai.

7) Valstijos ribų apsauga, 
o teippat karės ir ramybės 
dalykai, t ?

Vietinė, renkamo visuoti
niu, lygiu, betarpišku ir 
slaptu balsavimu autonomi
škosios Lietuvos Seimo Vil
niuje — valdžia privalo turė
ti gana plačių galybę, kad, 
neardydama vietinio krašto 
vienybės su valstija, ta val
džia užtikrintų visų gyvento
jų luomų teisiškų ir ekonomi
škų išsiplėtojimų, o teippat 
kad užtikrintų mažumos tie
sas. -Į

Todėl, seimo kompetenci
jai privalo priderėti sekanti 
dalykai: ‘ >

1) Vietinės savivaldos su
tvarkinimas.

2) Civiliško ir kriminali- 
ško teismo sutvarkinimas.

8) Administratyviškos val
džios sutvarkinimas.

4) Mokyklų reikalai (aug
ėlesnių, vidurinių ir žeme
sniųjų).

5) Dalykai, paliečianti vie
tinių gyventojų ekonomi
škus, pinigiškus ir kitus rei
kalus.

Centralinės valdžios susiži
nojimas ir susipratimas su 
vietine autonomiška savy val
da atsilieka per centralinės 
valdžios atstovo tarpininka
vimų. ", V.Ž.’

niekas neabejoja, jog' tokia
me padėjime randasi kaip- 
-kurie musų mokslo vyrai. 
Tegul jie darbuotųs musų 
tautos labui, o męvkurie1 Jų 
pėdomis eiti negalime, atliki
me už juos darbus dėl duo
nos plutos užsidirbimo reika
lingus. • Baugu, kadtosaug- 
štesnės, prakilnesnės musų 
tautos pajiegos nenueitų per 
niekų: nedaug jų turime, 
todėl branginkime jas, ne
duokime joms nykti ir pra
žūti dėl kelių skatikų. At
minkime, kad paaukautas 
tam tikslui skatikas gausiai 
ne tik mums aukautojams, 
bet ir visai tautai apsimokės.

IŠ AMERIKOS
Negeras pienas.

Minneapolib, Min. Ham- 
lino universitete pavojingai 
apsirgo 15 studentų nuo pie
no gerto universiteto valgi- 
nyčioj. 3 studentai numirė, 
dtus pasisekė nuo-mirties 
išgelbėti. Nežinia dar, ar 
pienas buvo tyčia užnuodin- 
as, ar tik pagedęs.

Sugriuvo namai.
Phtsbubg,’ Pa. Sugriuvo 

čia, ant Liberty avė., ant tri
jų lubų namai. Po griuvė
siais, subėgę ugnagesiai gir
dėjo šauksmų užgriūtų 
žmonių. Mena, kad po na
mų griuvėsiais yra užgriuvo- • 
šių mažiausiai 15 ypatų.

Muštynės.
Bbooklyn, N. Y. Terp su

sirinkusių apvaikščioti gimi
mo dienų pas Jonų Kella- 
rų svečių užgimė baisios 
muštynės. Revolveriai buvo 
darbe. Muštynėse keturi 
svečiai likosi nušauti, o keli 
mirtinai sužeisti.

Nuplovė vanduo.
Ibonton, Oh. Urnai pasi

kėlę vandens su visu užliejo 
turintį 200 gyventojų mieste 
lį Scottown. Neišliko čia nė 
vieni namai, visus nunešė 
užtvinę vandens. Prigėrė 
dvi moterįs. Tvanų pagimdė 
pusę dienos besitraukęs smar
kus lytus.

Tvanai.
Johnstovfn, Pa. Nuo smar

kių lytų šitose aplinkinėje 
užgimė tvanai, kurie daug 
nuostolių pridirbo. Žemes
nėj dalyj miesto Besttler 
vanduo stovi ant gatvių 5 pė
das. -

Atsišaukimas.
Neseniai pradėję tautiškai 

gyventi, lietuviai turi daugy
bę įvairių reikalų, reikia 
ant greitosios tverti literatū
rų, dailų, steigti mokyklas, 
parūpinti joms vadovėlius 
ir tt.. To įvykdymui neuž
tenka gerų norų ir rūpesčio, 
bet reikia dar čia ir medegi- 
škos pašelpos. Bet jos pas 
lietuvius, kuriais ėsų,kol kas 
prisipažysta, kaimiečiai arba 
iš jų tarpo išėję inteligentai; 
tikrų lietuvių tarpe nėra nė 
dvarininkų, nė pasiturinčių 
vaisbunų. Todėl, norint su
tverti tautiškų reikalų paka 
kini m ui medegiškų pašelpų, 
reikia visiems tautiečiams su
sidėti. Lietuviški laikraš
čiai renka įvairiems tikslams 
aukas. Prašyčiau gerbiamų 
redakcijų pradėti rinkti au
kas dar vienam tikslui, t y. 
šelpimui musų rašytojų, ku
rie dažnai, turėdami gabumų 
ir norų darbuotis ant muši 
literatiškos dirvos, negali

Vėtros.
Būffalo, N. Y. Baisios 

vėtros siautė aplinkinėse Nia
gara Faile ir Hamiiton. Dau
gelis žmonių, atkakusių ant 
arklių lenktyniųHamiltonan, 
užkilus vėtrai, bėgo į laukus 
ir gulė ant žemės, kad vėjas 
negalėtų pagriebti Vėtros 
siautė aplinkinėse Chatnam, 
kur daug namų likosi paga
nytų, o daug žmonių tapo 
suleistų. Detroite, laike tų 
vėtrų 8 y patas prigėrė. .

Tornado.
Hillsboro, Kas. Baisi 

vėtra arba tornado atlankė 
miestelį Goessel. Sugriovė 
didesnes pardavinyčias ir 
daug namų. Prie to apie 80 
ypatų likosi sužeistų. Vėtra 
traukė 200 yardų plačiu dir
žu.

Vėtros siautė Minnesotoj, 
Minnesbeik pavietyj,kur 
taipgi daug nuostolių pridir
bo.

Gaisrai.
N«w Yobk. New York &

Boston Steam Scourlng Co.

ro užgims expliozija, kurios
2 ypatos tapo užmuštos c
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-- Mount Vernon, Ind. 8a* 
degė čia krautuvės Klein & 
Watson. Nuostolius gaisro 
padarytus skaito ant 100000 
dol.

Newton, N. J. Walpolk 
Centre, N.J., siautė 8 d. ber
želio gaisras. Ugnyje pražu
vo 2 senyvos moteriškės ir 12 
metų mergaitė.

Expliozijos.
Frenchburg, Oh. Lentų 

piovinyčiose Leons Co. ex- 
pliodavo garinis katilas. 
Eipliozijos trįs darbininkai 
likosi ant vietos užmušti, o 
trįs labai sunkiai, -gal mirti
nai sužeisti.

Hopkinsville, Ky. Čia- 
nykščiose tabako dirbtuvėse 
nuo expliozijos užgimęs gais
ras pridirbo nuostolių ant 
150000 dol.

Nelaimė kastynėse.
Red Lodge, Mont. Rocky 

Fort anglių kastynėse nuo 
smalkių, pasidarusių oloj 
nuo gaisro, užtroško keli 
darbininkai, o daug apsvai
gintų pavojingai serga.

------
Dillonville, Oh. Ka- 

stynių savininkai Hanna ka- 
stynių užmanė darbininkams 
grįžti prie darbo už algas 
1903 metų. Rodosi, kad dar
bininkai ant to sutiks ir be
sitraukianti nuo balandžio 
mėnesio štraikai pasibaigs.

5 New Yobk. 20000 čia- 
nykščių kriaučių rengiasi 
štraikuoti, kad iškovoti di* 
desnes algas ir trumpesnį 
darbo laikų.

New York. Keturios 
darbdavių organizacijos pa
leidžia nuo darbo dailides 
prigulinčius prie dailidžių 
brolystės. Tokių darbininkų 
yra Čia 12000. ' .

San Francisco.Cal. Čia- 
nykščiai jurininkai ir tar
naujanti ant garlaivių parei
kalavo didesnių algų. Gar
laivių savininkai prašalino 
drystančius reikalauti geres
nio užmokesčio ir bėgiojimas 
garlaivių tuom tarpu su visu 
pasiliovė.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
Nelaimės ant geležinkelių.
Cardillac, Mich. Netoli 

nuo čia, ant Grand Rapids 
<fc Indiana geležinkelio, susi
mušė darbininkiškas trūkis 
su tavoriniu. Trįs y pa tos 
prieto likosi užmuštas, sužei
stų yra daug.

Topeka, Kas. Netoli Jun- 
nings susidaužė trūkis Chi- 
cago Rock Islaiid geležinke
lio. Prie to 20 ypatų likosi 
sunkiai sužeistų.

11 DARBO MO.
Chicago, III. 700,orga- 

nižuotų katiliorių pakėlė 
štraikų, kadangi darbdaviai 
reikalavo nuo jų pasirašymo 
po kokiu ten išmislytu pasi
žadėjimu.

T Chicago, III. Darbinin
kai dirbanti prie penkių 
naujai statomų triobų nuta
rė štraikuoti. Štraikuoja 
jau 500 darbininkų.

Terre Haute, Ind. Strei
kai anglių kastynėse šteto 
Indiana pasibaigė. Abidvi 
pusės susitaikė ir padarė jau 
naujus kontraktus.

Dillonville, Oh. Trau
kiasi čia dar vis auglekasių 
štraikai. Sutraukė, laiky
mui tvarkos ir apgynimui 
kastynių, šteto, milicijų. 
Hanna Coal Co. nori nuo pa- 
nedėlio pradėti darbus su ne
prigulinčiais į unijų darbi
ninkais. Robyvilly ir Rum- 
say kastynės nuo panedėlio 
nutarė pradėti darbus su ne
prigulinčiais į unijų darbi
ninkais.

Kansas City, Mo. Kalna
kasių unija susitaikė šitame 
distrikte su kastynių savi
ninkais. Darbai kastynėse 
prasidės nuo 18 d. berželio. 
Prie to apskričio priguli kal
nakasiai kastynių štetuose: 
Kansas, Nebraska, Indijonų 
teritorijos, Misouri ir Texas. 
Dirba šitame distrikte 32000 
darbininkų. Užmokesnio ta- 
bele 1903 m. likosi priimta. 
Kitus nesutikimus sutarta 
pavesti santaikos sudui.

St. Louis, Mo. Suštrai- 
kavo čia mūrininkai. Strei
kuose dalyvauja visi organi
zuoti mūrininkai.

T Shebenville^ Oh. Hanna 
kastynėse, Dillondalėj pra
dėjo dirbti su neprigulinčiais 
į unijų kalnakasiais. Apgy
nimui dirbančių scabsų at
siuntė čia kariumenės regi- 
mentų. Kastynių savininkai 
stengiasi pradėti darbus ir 
Moores Run kastynėse, kur 
teipgi nusiuntė tūlų scabų 
skaitlių.

Už klūpojimą prie bažny
čios likosi nušautu.

Pėtnyčias rytų, 4 vai., 8 d. 
berželio, Jonas Bendžaitis, 
zakristijonas Apveizdos Die
vo bažnyčios, nušovė Antanų 
Giačų už tai, kad šis klūpojo 
lauke prie bažnyčios durių.

Bendžaitis, kaip sakoma, 
tų naktį užtruko kur vasari
niuose parkuose ir sugryžęs 
4 valandų ryto namo, pama
tė, kad prie bažnyčios durių 
klupo žmogus. Atėjęs, varė 
jį šalin, bet šis nesitrauks, 
tik klūpojo ir meldėsi. Za
kristijonas, pagriebęs klū
pantį už apikaklės, numetė, 
nuo bažnyčios trepu, ne ve- 
lyjo jam ten klūpoti. Nu
mestasis jautėsi tuomi įžei
stu ir pasipriešino, tai zakri
stijonas, išsitraukęs revolve
rį, suvarė dvi kulki maldi
ninkui. Ant garso šūvių 
atbėgo policijantas ir Ben- 
džaitį areštavo. Pašautąjį 
AntanųGiačų vežė ligonbutin, 
bet tas kelionėje numirė.

Žmonės sako, kad Giačas iš 
vakaryj buvo atlikęs išpažintį 
ir ant rytojaus anksti norėjo 
eiti prie komunijos, bet 4 va
landų ryto bažnyčia dar bu
vo užrakyta, tai atsiklaupęs, 
prie durų, meldėsi,kol bažny
čių atidarys.

, Keistas tai apsireiškimas, 
kad bažnyčios vadovai pra
deda bijotis besimeldžiančių.

Iš Brockton,Mas8.
Lietuvių yra čia nemažas 

būrelis, yra ir turinti namus. 
Šiaurinėj miesto -dalyj, teip 
vadinamoj Manttelo, kitau- 
čių beveik nėra, ta dalis tik 
lietuvių apgyventa. Čia yra 
lietuviška Šv. Roko parapii 
ja, kurios klebonas, kun. M. 
Pėža, kaip kada kovoja su so- 
kolistais (suprask socijaįi- 
stai s) ir su kokiais ten bedie
viais, bet nelabai kas nusi
gąstą.

Yra čia kelios draugystės: 
Dr-tė Šv.Roko pagelbinė,baž 
nytinė, Lietuvių Ukėsų Dr-tė 
laisva, skaitinyčia Šv. Miko- 
lo, po kun. M. Pėžos priežiū
rą, Lietuviškas benas, L. S. 
P. A. kuopa, S. L. A. kuopa. 
Yra čia 5 lietuviškos parda- 
vinyčios valgomų produktų, 
3 Pool roomai ir tabako, 
pardavynės; vienas lietuvis ir 
vienas maskolius turi dirbtu
ves, iškapojančias skureles 
čeverykams. Prie dirbimo 
čeverykų nemažai lietuvių 
turi darbus, daugiausia mer
ginos. Kaip girdėt, susitvė
rė kompanija norint įsteigti 
dirbtuves čeverykų.

Čia buvo 9. lietuviški ex- 
preso ofisai parvežimui alaus 
ir degtinės, bet ant nelaimės, 
turėjo išnykti, kadangi le-

gisli ataroj šįmet buvo įnešta 
bilius, kuris likosi užtvirtin
tas, kad ezpresams vien 
vežiojantiems svaiginančius 
gėrimus į miestus be laisnių 
ne butų daleista tų daryti. 
Terp ČianykšČių lietuvių gir
tuoklystė gal sumažės, o blai
vi geriau supras draugiškus 
reikalus ir visi iš vien eida
mi, galės kų svarbesnio visuo
menės labui nuveikti. Nors 
brockto n iečiai ne stovi ant 
paskučiausio laipsnio, jie ne
kuriu vietų lietuvius pralen
kė ypač su aukomis sušelpi- 
mui revoliucijos, jie audėjo 
aukų su virš $500.00, bet ant 
darbininkiškos dirvos visai 
mažai darbuojasi. Gal su 
laiku ir tame nebūsim pas
kutiniais, nes jau yra su- 
prantančhj darbininkų rei
kalus.

Vincas Ašmenskae.

Iš W. Lynn, Mass.
Musų kalionijoj yra 4 kr 5 

šimtai lietuviškai kalbančių. 
Daugumas dirba odų išdirbi- 
nyčiose ir čeverykų šapose; 
amatininkų yra mažai, kiti 
dirba prastus darbus. Elek
triškoj dirbtuvėj dirba mažas 
skaitlius lietuvių. Uždar
biai, kaip ir visur: nuo $1.25 
ant dienos prasto darbinin
ko, amatininkų nuo $2.50— 
4.00. Neveltu trustai taiso
si,' kad jiems geriau butų 
darbininkus išnaudoti.

Yra čia draugystė Šv. Ka
zimiero, arba kuopa 77 Susi- 
vienyjimo Lietuvių Ameri
koj. Minėta draugystė savo 
charterlo neturėjo, naudojo
si iš cbarterio Susivienyjimo. 
Bet tas nepatiko musų ver
telgoms ir draugystės virši
ninkams. Šitie slapta agi
tavo ir prie stiklo alučio nu
tarta atmesti Susivienyjimo 
cbarterį. Ant mėnesinio su
sirinkimo 80. sąnarių nutarė 
pertraukt ryšį ir daugiau ne
mokėti į Susivienyjiinų. Su
sivienyjimo priešai niekino 
tų organizacįjų ypač užtai, 
kad Ji nelenkia galvos prieš 
kunigus, todėl ji esanti be
dieviška, nekurie dryso pa
vadint sąnarius ceutrališko 
komiteto vagims, metė ant 
jų ir kitokius išmislytus nu
žiūrėjimus. Nors geresnie- 
jie draugai, regėdami tokias 
neteisybes, aiškino, kaip da
lykai stovi, bet tas nieko ne
gelbėjo. Mat pas mus žmo
nes nesupranta, jie neužken
čia visų protingesnių lietu
vių. Vienam panarini pirm- 
sėdis atidavė įstojimo moke
stį ir išvarė iš susirinkimo 
užtai, kad tas buvo priešin
gas atsiskyrimui nuo Susi
vienyjimo. Komitetas teip 
saųvališkai pasielgė, nedavė 
žinios nė tiems, kurie norėtų 
pavieniai prigulėti.

Čia buvo parengtos tos pa
čios draugystės prakalbos. 
Kalbėtojai buvo užkviesti, 
prižadėjo būti ir kun. J. 
Žilinskas iš Bostono, ir Ja
saitis iš Lawrence, Mass., 
bet, ant nelaimės, abudu ap
sirgo ant prižadėtos dienos, 
jų vietų užėmė kunigas Plau- 
šinaitis iš Bostono, Mass. 
Kun.Plaušinaitis kalbėjo apie 
abelnų lietuvių krutėjimų ir 
musų tautos atgijimų, apie 
politiškų, ekonomiškų Ir mo
rališkų lietuvių gyvenimų. 
Apie tautos atgijimų gerai 
kalbėjo: sakė, kad dabar toks 
laikas, kad reikia visiems at
gyti ir dirbti be apsistojimo; 
lietuvių, girdi, 5 milijonai 
priėmė katalikiškų tikėjimų, 
(kunigas . paklydo: sulyg 
prof. Ptasziekio, Vytauto lai
kuose jų buvo tik 1| milijo
no. Rd.), dabar ėsų tik 8 
milijonai, bet atgavus spau
dų, su jos, pagelba varant 
agitacijų, musų skaitlius vėl 
pakils, lietuviais taps vėl tie, 
kurie šiųdien gėdisi lietu
viais vadintis. Bet kalbant

apie abelnų lietuvių krutėji
mų, pasirodė, kad kunigėlis 
mažai su tpom susipažinęs. 
Toliau kunigėliu išsitarė, jog 
dabar turime įįumų, kurių 
ciecorius mums davė; nesakė, 
kad ta durna ((darbininkų 
krauju pirkta, puma, gir
di, daug gero ga^s padaryti, 
nes ciecorius nebegalės vie
nas valdytį (o jis vienok 
valdo ir durna, kaip jki šiol, 
nieko gero nę įstengia pada
ryti. Rd.). Lietuviai net 12 
turį durnos atstovų (yra 

iš Kauno gub. ir 2 iš Su
valkų, tai 7, dviejų lietuvių 
ūkininkų iš Vilniaus gub. nę 
galima lietuvių atstovais lai
kyti, nes jie prisiglaudė prie 
vyskupo Roopo sutvertos 
lenkų partijos. Darbinin
kai lietuviai durnoj ne turi 
nė vieno atstovo, kuris jų 
reikalus ginti}. Ne reikia 
dar užmiršti, kad kunigai, 
kaip jų pamokslai ir platina
mi raštai rodo, yra valdžios 
sėbrais, o ne žmonių reikalų 
arba lietuvių tautos apginė- 
jais. Rd.).

Dar aky vesnl buvo kunigo 
Plaušinaičio išvadžiojimai 
apie politiškų ekonomijų ir 
apie politiškus ir ekonomiš
kus Lietuvos reikalus. Ku
nigėlio ekonomija pasirodė 
laibai keista. Girdi, čia A- 
merikoj, fabrikuose dirbant, 
reikia sunkiai dirbti ir nieks 
nepraiobsta, reikia, girdi, 
biznį varyti, eiti pirma prie

Svečiai gražiai linksminosi, 
vaidų nebuvo, torielkų ir ne
daužė, viskas ramiai atsibu
vo.

Šiuom kartu laike vestu* 
vių nebuvo užmanyta rinkt 
aukas tėvynės naudai. Jau
navedys neturėjo laiko, o 
kitas neatsirado. Buvo gir
dėt kalbant, jog per tankiai 
aukos renkamos.

Bet jaunavedys ir marti ne
pamiršo tėvynės Lietuvos ir 
brolių vargstančįų po caro 
letena. Jaunavedys davė 
$1.00, jaunavedė 50c., jauno
jo brolis 50c., viso $2.00. 
Pinigus siunčiame C. K. R. 
Š. kasteriu!, p. T. Dūdai. 
Paskiriame Socijąldemokra- 
tų partijai.

Aš apleidžia su visu South 
Manchesterį, Conn. ir išva
žiuoju į New Jersey.

Januškevičia.

Iš Valpa raišo Universite
to.

3 d. berželio atsibuvo lite
ratiškas susirinkimas lie
tuvių studentų Valparaiso 
Universiteto. Susirinkimų 
atidarė pirmsėdis, P. Šedvy- 
dis, protokolų perskaitė sek
retorius S. Stankus. Paskui 
S. Stankus sekančiai kalbėjo: 
Pereitų kartų aš prižadėjau 
apsakyti apie Jorozolimų,kur 
aš buvau. Aš girdėjau da
bar draugus šnekant, buk aš 
ne buvęs Jerozoliraoj, buk 
kalbu išskaitęs vien Biblijoj.

žmonės paskui išrinko popu 
(kunigo). Kada išmirė jo 
vaikai, Nikon prikalbėjo sa
vo pačių eiti į klioštorių, o 
pats tapo zokoninku ir išva
žiavo ant tuščių salų, ant 
Baltųjų jūrių. Ten jis grei
tai per savo maldas pagarsė
jo. Tada buvo Maskolijoj 
tik antras caras, Aleksėj Mi- 
chailovič, iš Romanovų gimi
nes, kuri ir dabar tebevieš
patauja. Aleksėj Michailovič 
labai mylėjo dievobaimingus 
zokoninkus, pamylėjo ir Ni- 
konų, paskyrė jį pirmiau
siai archimandritu Maskvoj, 
paskui mitropolitu Novgoro
de, o ant galo patriarchu vi
sos Rosi jos. Nikon, likęs pa
triarchu, neužkentė bažnyčio
se abrozų, ant kurių ypatos 
buvo panašios į lenkus ir vo
kiečius. Jis tokius sudegi
no, o kitus į žemę užkasė ir 
tų vietoj padirbdino kitus, 
ant kurių žmonės buvo pana
šus į maskolius, su ilgais 
plaukais ir su barzdoms, pa
našus į burliokus. Jis įvedė 
žegnonę su trįms pirštais, ne 
visa ranka, ir daug,daug per
mainų bažnyčioj padarė. 
Žmonės, matydami permai
nas abrozų, knygų ir mal
dų, pradėjo buntavotis ir 
kųlbėti, kad besimeldžianti 
iš naujų knygų ir prieš nau
jus abrozdus neis į dangų. 
Daugumas žmonių nėjo į 
cerkves, pradėjo atprovinėti 
bažnytines maldas namieje iš

svetimtaučių, o potam prie 
savųjų ir Lynno lietuviai 
trumpame laike pastosRocke 
felleviais, Morganais ir teip 
toliau. Tas. susirinkusius 
žmonis labai pradžiugino ir 
jie tų išreiškė delnų plojimu. 
Čia, kaip minėjau,t yra 3 ver
telgos lietuviai, jie turi val
gomų daigtų .krautuves, bet 
nors dirba kaip mulai, ištem
pę visas spėkas,' bet tiktai 
vos gyvena, apie milijonus ne 
gal nė sapnuoti. s Kunigas 
S.Plaušinaitis yra.privatiškų 
turtų šalininkas, neiškentė, 
ne drėbęs purvų ant soči ja* 
lietų. Girdi, kova jų gera, 
tik jie patys negeri: jie, gir
di, nori privatiškus turtus 
naikinti (jie nori tik žemę ir 
darbo įstaigas ir vietas vieša 
savasčia padaryti. Rd.) kas 
ėsų blogiausiu. Pakalbėjęs 
ant garbės caro ir savo kiše- 
niaus, ant labo vertelgų liepė 
žmonėms* lavinties, skaityti 
,,Žvaigždę”, prigulėti prie 
Rymo Katalikų Susivienyji
mo. (Tas viskas dar lietuvių 
neišganys ir nepakels. Tam 
reikia ko daug svarbes
nio, apie kų kunigėlis savo 
kalboj visai ne minėjo. Rd.).

Po kun. Plaušinaičio pra
dėjo kalbėti B. Miglinas. 
Aiškino jis sunkų darbinin
kų padėjimų ir skriaudas, ko
kias jie kenčia. Kunigas 
tuoj pašnibždėjo į ausį prezi
dentui, kad teip nekalbėtų, 
nes tie žodžiai užgavo jo rie
bių širdį, „geriau liepk kalbė
ti apie tautos reikalas!”

Lynno moterįs turi 102 kuo
pų Susivienyjimo Liet. Am. 
Susirinkimų nelanko ir nesi- 
lavina, praleidiia |aikų ant 
tuščio, nėra nė,, vieųps, kuri 
suprastų tautiškas reikalus. 
Svarbiausi darbai musų lie
tuvaičių — prięš veidrodį 
kinėtis. Ant prakalbų su
rinkta $7.30 aukų naudai re
voliucijos. Pinigai;r bus iš
siųsti į Londoną, ant vardo 
Lizdeikos kovojantiems už- 
žmonių gerovę ir JJętyivos ne- 
prigulmystę, taigi egęijalistų

Lynnę Vergas.

Aš buvau Jorozolimoj, ir kų 
mačiau, pasistengsiu apsaky
ti. Dar besimokindamas is
torijos, aš labai norėjau jį 
pamatyti, tik neturėjau tur
tų išvažiuoti. Aš labai no
rėjau pamatyti Jerozolimų ir 
tuos daiktus užsilikusius nuo 
patriarcho Nikono. Bet aš 
noriu apsakyti ne apie Jero- 
zolimų^ esantį Turkijoj ir ne 
apie esantį Žemaičių Kalva
rijoj, Lietuvoj, bet aš kalbu 
apie ruskių Jerozolimų, esan
tį ant tokios vietos ir sutai
sytų teip, kaip ir Jerozolimas 
esantis Turkijos žemėj. Jis 
vadinas Novo-Jeruzolimsk,ar
ba Voskresenskyj gorod. Tų 
Jerozolimų pastatė maskolių 
patriarchas Nikon. Pamatyti 
tų Jerozolimų man prisėjo ne
tikėtai. Aš tarnavau ant 
geležinkelio Rosijoje. Vie
nų kartų iš Maskvos manę 
nusiuntė į tų Jerozolimų už
stoti načelninkų stacijos, 
nes jis suslrgo.Aš atvažiavau 
į Jerozolimų nakties laike.

1054 metuose, padidinus 
Bizantijoj katalikų skaitliui, 
vyriausiasis kunigas pasiprie
šino popiežiui. Popiežius ta
da buvo Leonas IX ir jis, ma
tydamas, kad ans ne 
klauso jo, nusiuntė pasiunti
nius su prakeikimu ir atme
sti nuo bažnyčios visus tuos, 
kurie jo ne klauso. Pasiun
tiniai atėja į miestų Konstan
tinopoliu, ir padėję gromatų 
ant ąltoriaus bažnyčioj, nusi
avė kojas, kad neišnešti nė 
žemes iš tos bažnyčios, ir iš
tarė: ,,Dievas mato ir jis 
mus visus sūdys.” Ir tokiu 
tai bud u pasidarė pirma at
skala: vieni liko Rymo kata
likais, o kiti grekų katali
kais, arba,kaip vadinam, sta
čiatikiais. Iš karto didelių

su- permainų bažnyčiose ne bu
vo, abrozai ir bažnyčios parė
dai liko toki pats kaip ir pir
ma buvo. Permainos įvyko 
palengva ir dabar, kaip ma
tom, jau yra labai didelis 
skirtumas kaip bažnyčiose, 
teip ir tarpe kunigų. Vieni 
kunigai vedę, turi pa
čias ir vaikus, o antri visų 
amžių gyvena be pačių. Di
džiausias permainas bažny
čioj padarė maskoliškas pa- 
triarchasNikon 1659 metuose. 
Nikon gimęs iš biednų tėvų 
Nižnenovgorodo gubernijoj. 
Iš mažens jis turėjo palinki
mų tarnauti bažnyčiose ir jį

Iš S. Manchesler, Conn.
27 d. gegužio atsibuvo ve

stuvės Juozapo Januškevi
čiaus su Magdelena Krau- 
ziute, jaunavedžiai šliubų 
ėmė Hartford’o lietuviškoj 
bažnyčioj pas kun. J. Žebrį.

senų knygų. Iš to pasidarė 
atskala, vadinama staro vie
tų, apie 1659 m. ' Ištraukus 
Aleksejui Michailovičui į ka
rę su lenkais, jis paliko ant 
savo vietos Maskvoj Nikouų. 
Nikon, likęs Maskvoj kaipi 
caru, ir būdamas teu 3 metus, 
pasikėlė į puikybę; pasistatė 
sau didelius palocius ir raš
tuose pradėjo pasirašinėti, 
,,Caras Nikont”. Nikon pa
statė ir tų Naujų Jerozoliinų. 
Sugrįžus Aleksejui Michai
lovičui iš karės į Maskvų, ba
jorai jam pranešė apie dar
bus ir pasielgimų Nikono. 
Nikon, matydamas, kad ca
ras pradeda jo neklausyt, 
vienų kartų dievmaldystoj, 
žmonių akyse, nusivilko saVo 
patriarchiškus drabužius ir 
apsirėdė zokoninkiškais ir iš
ėjo į tų Naujų Jerozolimų: 
Už tų Nikon paskui buvo 
nusūdytas ir išsiųstas į toli
mus klioštorius 1666 motuo
se, kur gyveno 15 metų.

Dabar aš grįžtu ir apsaky
siu apie tų naujų maskolių 
Jerozolimų. Ištolo buvo ma 
tyt didelis klioštorius su dau
gybe kupulų ant jo stogo pri
statytų ir kožnų valandų gir
dėt buvo zvanijant varpus. 
Antrų dienų aš pradėjau ap
žiurinėti tų Jezolimų. Pra
dėjau nuo klioštoriaus, kur, 
teisybė, mačiau daugybę zo- 
koninkų. Klioštorius pasta
tytas ant kalno ir ne teip di
delis, kaip ištolo išrodė. 
Radau ir brikų. Aš klausiau 
zokoninkų, kodėl tų brikų lai
ko,ne degina. Tai atsakė, buk 
tas brikas šventas, kadangi 
jame patriarchas Nikon važi
nėjęs.

Miestas Novo Jerusalimsk 
nedidelis, bet ant puikios 
vietos pastatytas. Šalia te
ka nedidelis upelis, 
dina upe Cedronu, 
miestų yra puikus
miškai, 1| vi o reto nuo mie
sto, yra didelis ir puikus dva
ras grafo Tolstojaus.”

Užbaigus prakalbų, sulyg 
Universiteto įstatų, kritikavi
mui tos prakalbos buvo pas
kirtas P. S’milgevičia (Gerai 
būt, kad literatiškiems va
karams studentai" paimtų 
svarbesnius tematąs ir ge
riau juos literatiškai apdirb
tų. Rd.). fi;/

Paskui prasidėjo apsvar- 
stinėjimas studentiškų rei* 
kalų. Balevičia pranešė, kad

badams Chicagoj ant seimo, 
8. L. A., padidinimui naujo 
knygyno lietuvįų studentų 
Valparaise, gavęs prižadėji
mu kad knygynai bus atsių
sta keletas tomų knygų nuo 
,,Aušros” draugystės ir nuo 
lietuviškų redakcijų ir teipo- 
gl nuo kitų draugysčių. Ki
tų įnešimų ne buvo, ir lite
ratiškas susirinkimas pasi
baigė.

8. Stankus.

Konkursas parašymui 
trumpos Gramatikoms.
Massachussetts- valsčiaus 

lietuviai pereituose metuose 
pagarsino konkursus parašy
mui šių pradinėms mokyk
loms rankvedžių: I ir II kny
gos skaitymų, Lietuvos Isto- > 
rijos, Geografijos ir Aritme
tikos. Mokytojų draugija 
Lietuvoj užsįima tų konkur
sų reikalais.

30 d. gegužio Bostone bu
vo prakalbos parengtos drau
gystės Šv. Petro ir Povylo, 
ant kurių pribuvo teipgi ir 
draugystė Šv. Juozapo iš 
Newton, Mass. Kalbėtojai 
buvo: kun. M. Pėža, kun. J. 
Žilinskas, kun. Plaušinaitis 
ir kun. Staniukynas. Po 
prakalbų buvo kolękta kon
kursui, kad parašyti, kuo* 
trumpiausių ir kuoaiškiausių 
lietuviškų gramatikų, kad iš 
jos butų galima mokyti vai
kučius pradinėse mokyklose, 
o teipgi, kad menkiau prasi
lavinę moksluose musų bro
liai įstengtų šiek tiek pa Ja 
pramokti iš jos tikros lietu
viškos rašybos. Ant to da
lyko sudėta 50 dol. (apie 100 
rublių). Šiuomi tų konkur
sų parašymui lietuviškos gra
matikos pagarsiname, skirda- 
m i tam augščiau minėtus pi
nigus.

Aukautojai yra šie: po 1 
doliarį davė: Jonas Jaru- 
šiavičius, Jonas Šokas, Tamo
šius Šūkis, Petras Juriavi- 
čia, Jonas Šiolauckas, Kazi
mieras Kairys, Jonas Srieba- 
liūs, Jurgis Sil., Karolius Ge
diminas, Jonas Sersiavičia, 
Kazimieras Šakickas, Pranai a ' 
Mizgirs, ir trįs kiti, korių 
pravardės neperskaitomos. Po 
50 centų aukavo: Leonai 
Šyagždys, Jonas Kaliuauc- 
kas, Jonas Obedenkis, J. Za- 
vistanavičia, L. Rakliavičia, 
Adomas Butkus, Long. Brai- 
va, J. Balkis, Jonas Starias- 
kas, Juozas Kanaza (?), Kr ’. 
Miliauckas, K. Kiliauckas, 
Jokubas Čyras, Aleksandra 
Tareika, K. Valuckis, Vincas 
Kališius, Jonas Venys, Kazi
mieras Višniauckas, Stanislo
vas Keras, Antanas Vengras, 
Jurgis Leikus, Antanas EI vi
kis. Kiti davė po kiek ma
žiau. Viso labo surinkta 
$41.00. Kun. J. Žilinskai 
$9.00. Labu $50.00.

Bostono lietuviai. .

kurį va- 
Aplink 

laukai ir

Rašykime Teisybę!
Mes mėgstam kelti 

vaidus laikraščiuose. Jeigu 
pranešam kų visuomenei, 
stengkimės vengti melo, nors 
jis butų ir mažiausias. Už
mėtinėji mai turbut teisingi, 
tada apkaltinta pusė netu
rės medegos išsiteisinimui. 
Nuolatai matom susi
kirtimus dviejų pusių, ku
rios perilgus straipsnius ra-- 
šo su apkaltinimais kaip ir 
su išsiteisinimais; dagi vienc 
sykio nepakanka, bet atsi
kartoja po keletu sykių vis 
tie patįs užmėtinėjimai ir iš- 
siteisinimai, kurie mus ne 
pertikrina, bet ginčų 
rašėjai mat netingi rašyti. 
Bet butų geriau, kad jie kų 
naudingesnio rašytų, vietoj. 
tuščių be vertės ginčų, mes 
velytume, kad laikraščiai' 
daugiausiai suteiktų naudin
gesnių raštų.

E. Mikolainis.



Bashienyfiino Liet Am. 
Reikalai.

Prieglaudos namas bu 
KOLIONIJA.

Rodosi nuo 18 seimo S;.L 
A. garsas atsiliepė plačiai po 
visus kampus Amerikos, kur 
tik lietuviai gyvena apie pra
kilnu sumanymą 10 kuopos 
Philadelphijos įsteigti prie
glaudos namą su kolionija. 
Pirmus metus visuomenė ma
žai tesirūpino apie atsiekimą 
to mierio, tik kalbomis pasi- 
ganėdino apie naudą ir gar
bę, -jeigu tas įsikūnytų. 
Visur buvo kalbama 
su noru ir pasipriešinimų už
manytas darbas kaipi visai 
nerodo, rodosi visiems užma- 

__nymas patiko. Bet pirmus 
metus tik tiek nuveikta, kad 
užmanymo neužmetė, ant 20

- seimo New Britaine,Conn., iš- 
tikrujų bandyta daugiau 
apie tai pasidarbuoti, kadan
gi paskyrė 500 doliarių ir( 
atidarė fondą sutaupinimui 
atsakančios sumos pinigų at
siliepiant į visokias lietuviš
kas organizacijas. Bet ar 
tai dėl musų pačių nerangu
mo, ar tai dėl apsunkinimų 
kitų tautiškų reikalų, kilus 
revoliucijos reikalais, tas 
nutarimas likosi nutarimu, 
neišpildytas. Metai praslin
ko nepajutus, kaip nebuvę ir 
atėjo laikas važiuoti ant 21

. dos namo, nepurios 'kuopos 
ir keletą centų surinko, bet 
ar nors vienam iš delegatų 
užėjo į misl|, kaip tas tautiš
kas namas su kolionija užsi
laikysi Gal pasakys daugu
mas, kad aš klystų, keldamas 
tokį klausymą? Bet aš bu
vau ant 20 seimo ir tėmijau, 
kaip delegatai karštai apie 
tai svarstė, bet kad butų kas 
pakėlęs klausymą, iš ko tas 
namas užsilaikys, .negirdė
jau, gal ir norėjo kas pasta
tyti panašų klausymą, bet 
kad pasibijojo sutikti aštrią 
kritiką, tai visi nudavė su
prantą gana gęrai tą dalyką. 
Mums rodosi, kad reikia tik 
nupirkti kolioniją ir pastaty
ti prieglaudos namą, ir galės 
seneliai sau maitytis, dirbi
nėti ant ūkės. Jeigu teip 
mislijame, tai reiškia, kad 
nesuprantame dalyko. Juk 
nupirkimui ūkės ir įsteigi
mui nors vidutinio namo 
reikės 20 tūkstančių daliarių. 
Tokią sumą pinigų lengva 
surasti, tik visiems sąna
riams reikia pasidarbuoti, bet 
kad ant -to pasibaigtų įstei
gimas kolionijos ir namo, 
tai aš neužsiimčiau rašymu 
apie prieglaudos namą. Bet 
kur užtikrinta suma pini
gų reikalinga kas metas 
palaukymui tos institucijas? 
Aš norėčiau išgirsti sąnarių 
atsakymą. Gal kolionija at
neš tiek naudos, kiek reikės 
palaikymui prieglaudos na
mo? ' Aš manau, kad daugu
mas teip tiki ir protauja, ir 
aš pats teip maniau, kol ne
gavau patirti viską, apie ką 
čia kalbu. Matau dabar, kad 
aš nemokėjau mislyti. Da
bar, kiek patyriau apie prie
glaudos narnės su kolionija, 
bandysiu su jums,-broliai, pa
sidalyti datyrimais, o jus, 
broliai,priimsite mano nuro
dymus. Dirbkime tik visi, o 
darbo visiems užteks.

Pirmiausiai į 
klausymą, koks tas prieglau
dos namas turės' būti? Po 
keno kontrole? Rodosi, turė
tų būti priturimas S. L. A. 1 
Jeigu jis rūpinasi jo įsteigi- 1 
mu, tai turėtų užsiimti ir 
kontroliavimu. Ar visi lie- 
viai bntų priimami, ar 
tik S. L. A. sanariai į tą tau
tišką* namą? Rodosi 
lietuvius priglausti, 
gi įsteigėjai šaukiasi 
bos į visus lietuvius.
čia paduoti žmonių kalbas: 
vieni klausia, ar.bus galima 
šaukti prie išpažinties kuni
gą būnant tame tautiškame 
name (o kodėl ne? Rd.). Ki
ti mano, jog jeigu bus tau
tiškas namas palestas vi
siems beturčiams lietuviams, 
tai daugiausiai atsiras plikų
jų avelių, kurių vilnos nu- 
kiptos dvasiškoms žirklėms, 
ir ar reikės tenai jiems tuos 
kirpikus pristatyt (tas, mums 
rodosi, turi paeiti nuo pačių 
namuose esančių. Rd.). 
Kiti vėl kalba, kad kunigė
lis nevelytų eiti į tokį namą, 
bet su tuom nebūtų bėdos 
(Tai vis mažmožiai. Ar na
mo priešai nieko svarbesnio 
neturi? Rd.).
V Abelnai skaitant, iš 400 
tųkštančių lietuvių, mažių 
mažiausiai reikia tikėti šimto 
pavargėlių. Užlaikymui 100 
pavargėlių reikia (namas 
tiek gali priimti, kiek gali 
užlaikyti. Rd.), užlaikymui 
ypatos, vidutiniškai skaitant, 
reikės mažiausiai 10 doliarių, 
tai užlaikimui 100 ypatų per 
mėnesį išpuls $1000, o per 
metus $12000. Apart to, rei
kia turėti perdėtinį prižiūrė
jimui tų senelių, kad galinti 
dirbtų apie tuos, kurie nega
li dirbti. Tokio užveizdo ai 
ga mažiausiai $50 ant mėne
sio, tai per • metds $600. 
Reikia gaspa’oriaus vedi
niui ūkės ir bent poros drūtų

Svarbesni darbai nebuvo 
kliudyti, apart pro vos už
baigimo, niekas daugiau ne
nuveikta, o vienok 20 seimas 
daug darbų nutarė atlikti 
iki busenčioseimo. Kurdin-

I go ta musų energija ir tas 
karėtas noras sudrutinimo.

' musų Susivienyjimo? Bet pir
muose metuose buvo tik kerš
to darbas, dabar kerštas ne
turi vietos, tai energijos 
trūksta (kerštas jos nepri- 

x duoda, bet esančią nukreipia 
ne ten,kur reikia. Rd.). Jei
gu apsileisime, tai mažai ga
lėsime atlikti tų gražių už
manymų ir leisime pro ausis 
viską su vilčia, kad stosis da
lykai patys per savę be pasi
darbavimo. Tiesa, Chicagos 

“ dvasiškiejie truputį pasidar
bavo naudai S. L. A., nes 
daugumas pajuto kerštą šir-

Ki” dije -ir pradėjo vėl karš
čiau darbuotis, bet reikia ti- 

- kėtis, kad ir kunigai liausis 
musų jausmus krutinę, nes 
mato, kad norėdami mums 
užkenktu tik paragina prie 
darbo, tai nėra abejonės, kad 
duos mums ilsėtis. Bet ar 
tiktai tada mes turime dirb
ti, kada paskutinis reikalas 
prie to verčia? Ne, mes tu
rime dirbti iš tikro noro, ne 
tada, kada mus kas bando 
pavergti. Jeigu tada dir
bam, tai dėlto, kad savę turi
me ginti, bet nuoseklaus 
darbo tąsyk atlikti negalime. 
Užmanymai pilasi kaip iš 
gausybės rago, vienas po ki
to, o sutvarkyt tų užmany
mų nesirūpiname, nenorime 
pamatyti pirmutinių reikalų, 
kurie pirmiausiai turėtų būt 
suvesti į geresnę tvarką. Gal 
pasakysite, broliai, kad aš 
užsimaniau rašyti tik, kad

- norisi rašyt, nurodymų jokiu 
nedarau, kas ištikrb reikia 
daryti: pataisymą centra- 
liškų ir kuopų knygų, su
tvarkymą atsakančių aplika
cijų, įsteigimą sąnarių mo
kesčių, jeigu sąnarys apsirg
tų ir nugalėtų užsimokėti ber
tai n i nės dėl ligos, ar turi bu- 
ti suspenduotas bei išbrauk
tas? Tas reikia apsvarstyti iš 
visų pusių; y ra daugiau tokių 
apčiuopiamų pataisymų, ku
rių nė minėti nereikia.

Bet grįžkime prie dalyko, 
antgalvyj šio straipsnio pa
minėto, taigi prie tautiško 

fnamo su kolionija. Delega
tai, susivažiavę, suvežą man- 

gU \ datus ir veik visuose pami
nėta apie įsteigimą prieglau- vyrų darbininkų ūkės kar

bus Išlikti. Suskaičius al
gas visų,1 reikės ant metų ma
žiausiai $12000.

Eikime toliau. Reikės 
daktaro (daktarą galima 
šaukti, kada jis reikalingas. 
Rd.). Juk sėni, paliegę rei
kalauja pagelbos daktariš
kos (paliegusiam daktaras 
ne daug pagelbės. Rd.). 
Daktaro alga, rokjiokim $75 
ant mėnesio, bent porą tar
naičių prie daktaro (tai ne 
namo reikalas. Rd.) po $10 
ant mėnesio. Reikia turėti 
apmokamą virėją bent su $15 
ant mėnesio, bent porą tar
naičių prie virėjos (tiek tar
nų nereikia. Juk tai ne Ii- 
genbutis. Rd.), kurių mėne
sinė butų $5. Krūvoj, algos 
išneš per mėnesį $1440, tai 
pareis per metus $15240. 
Neskaitant gyduolių ir tikie- 
tų (aplink tikietus rūpintie- 
si ne namo pareiga. Rd.) 
atvažiavimui tokių senelių į 
prieglaudos kolioniją. Mato
me, kiek reikės grašio palai
kymui tos kolionijos ir tai 
reikia užtikrintos sumos pi
nigų kas metas? Ar iš kolio
nijos galima tikėtis tiek iš
rinkt, taigi 15000 dol.,tai pa
liksiu atsakymą tiems, kurie 
dirba aut ūkių ir geriau su
pranta naudą ūkės, bet kiek 
aš mačiau ūkininkų apie ši
tą apielinkę gyvenant, tai vi
si dirba po 15 valandų ant 
dienos ir visi sumnrę, apsku
rę vaikščioja. Tas rodo, jog 
mažai ūkė pelno atneša. Jei
gu teip butų pelninga ant 
ūkės, tai seneliai atsisakytų 
nuo sunkaus darbo ir mėgin
tų iš uždarbio maitytis. Gal 
jums, broliai, rodosi, kad 
trūkstančia sumą bus galima 
surinkti iš aukų kas metas, 
tai ant tokiu pamatų negali
ma remtis. Aukų trūksta 
kitokiems tautiškiems reika
lams, kaip tai: steigimui mo
kyklų, budavojimui seseių 

pastatykime klioštorių, šelpimui kaukiu-

—B
k- k ■

turėtų 
kadan- 
pagel- 
Reikia

tinių ir revoliucijos ir tt. 
Matome todėl, kad mes, S. L. 
A. sanariai, 6 tūkstančiai 
žmonių, turime užsidėti ant 
savęs priverstiną metinę mo
kestį po $2.50 apart visų da
bartinių mokesčių. Rods 
tai maža suma, bet ar pano
rės visi.sanariai mokėti, labai 
abejotina.

Menkesnių klausymų ne 
pastatysiu, tik prašau jus, 
broliai, pamislykite. Bet 
mums tik noro reikia, o nu
veikti viską galėsime. Trum
pai paduosiu peržvalgą išlai
dų institucijos, kurioje aš 
tarnauju, taigi pavieto 
Schuylkill prieglaudos na
mo. Šitame pavietyj yra 
172927 ypatos, o pavargėlių 
yra 500, tai ant 400000 lietu
vių Amerikoj, jeigu tiek atsi
ras pavargėlių, musų tautiš
kame name turėtų būti 1200 
(kiekvienas namas tik tiek 
priima pavargėlių, kiek jų 
gali užlaikyti. Rd.). Taigi 
vietoj, kaip kalbėjome, apie 
vieną šimtą, turi pavieto na
mas 809 akerių derlingos že
mės, turi locną elektros švie
žą, turi savo pradus, turi 
įtaisytą garo šilumą teip, kad 
rodos nereikia daug užmokė
ti nereikalingų išdavimų. Ką 
kolionija atneša pelno iš kor- 
nų, rugių, kviečių ir tt vi
sokių pašarų, 'dražovių, pie
no, sviesto ir kiek užaugina 
gyvulių ant mėsos užlaiky
mui šito namo su kolionija, 
pavietas primoka kas metas 
šimtą dvidešimts tūkstančių 
doliarių užlaikymui 500 pa
vargėlių. Ta suma pinigų 
užtikrinta iš pavieto taksų. 
Sul/gint šitą pavietą su lie
tuviais, galima šiek tiek su
prasti, kaip dalykai stovi. 
Daug reiktų dar dapildymų 
prie šito išradimo; jeigu ma
tysiu reikalą,* tai pasisteng
siu su jums, tautiečiai, ži
nioms pasidalyti (bet kodėl

rašėjas nenurodo, kaip Susi- 
vienyjimas (uri savo prie
glaudos koįpija,( taryti? Pa
viešio prieglaudos namo su
rėdymas ną visame duosis 
pritaikyti prie lietuviškos ko
lionijos. Rd.). ’

31 kuopds sąnarys
A. A. Strimaitis.
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io . iDelv# giesmine!

Deivė giesminei Man nuo 
« (Parnaso

Prisein su kanklėms nusiga- 
(bent, 

Nėsa baig džiūti pėdos Pega
so, 

Ir kalną dalpiai baigia jau 
(mint. 

Vietos nebėra rasą tav rinkti, 
Vainikams Ūpų trūksta se-

Teiksies su manim ir tu nu* 
, (žengti, 

Kol ne nuvytai, ne pasenai. 
Lai pasilieka seserįs tavo — 
Nuo kalno sunku žengti se

koms, 
Tu viena jauna su giesme 

(savo, 
Visiems patinki savo dainoms. 
Męs veik nužengsiu) į Žemai* 

(«h.
O ten atrasim kalnus pilių, 
Kalną Birutes, angštą Šatri*

6$
Ir daug pakalnėj upių gilių. 
Tu ten kiek reikiant vandens 

(turėsi— 
Šaltinių, versmių pilna visur, 
O ant Birutės būt’ jei norėsi, 
Nereiks nė marių j ieškot ki-

JeiguŠatrijos kalną aprinksi. 
Rasi aplinkui (laug ežerų, 
Arba šaltinio srovę užtiksi.... 
Tik skirsis, skirkis nuo se- 

r(serų.
Lai jos su seniais dailiais ra- 

(mingai 
Pastaro anržiatfs dienas pra- 

(leidi. 
Kol jas Ąpollins sergst rupe- 

ė’ ’ (Stingai, 
Kol jo apveizda j u neapleidž. 
Jau jo šviesybes temsta skai- 

(stnmas 
Ir spėkos dailių vystą seniai, 
Tavogiermės tik dids pato

gumas 
Skambėt’ ant žemės tnr amži- 

(uai!
Tad mesk Parnasą ir jo vai- 

(doni,, 
Ir j Žemaičių krantų keliauk; 
Vietą aptikus gražią, malo- 

(nų, 
Manę su kanklėms bočių pa

gauk!
Aš ta v kaip vergas žadu tar

nauti, 
Tik tu teisybės nuo man’ ne

slėpk 
Ir leisk man širdį žmonių už- 

(gauti 
Žavinga giesme,kurią įkvėpk. 
Aš su ta giesme, su jos galy- 

(be, 
Su graudžiu balsu kanklių 

(senų 
Terp savo brolių skelbsiu vie- 

(nybę 
Ir ginsiu tiesą nuo pramanų. 
Šiand’ melagystėms svietas 

(apterštas, 
Nežino žengti kur ir sustot’, 
O darbininkų skyrius suverž- 

(tas
Teip, jog tegali dirbt ir vai- 

(tot....
Tu man jkvėpus giesmę ža- 

(vingį 
Gali paradytį svietui kur 

(linkt, 
Kur jam ktrašti kelią teisiu-

(M
Ir dorutyyaisįps palei jį rinkt 
Tu su ta giesme laisvės, lygy* 

ib ’ o (bes,
Gali psrbdyt kaip išnaikint 
Visas arft°žemė8 svieto pikty- 

id u
Ir nuo nelaimių kaip apsi- 

(flM-
Tad mesk Parnassą ir jo val- 

(doną 
Ir į Žemaičių žemę keliauk, 
Vietą aptikus, gražią, malo- 

(nią,
Manę su kanklėms bočių pa- 

(lauk! 
Giliu.

A

Apsireiskimaiatmosferoj 
arba Meteorologija.

' / Pagal Pro!.' lojeikov’a.
I. Kas tai yra meteorologija?

Meteorologija vadinasi mokslas .užsii
mantis tirinėjimu- apsireiškimų musų žemę 
apsiaučiamame oro sluogsnyj, arba teip'va
dinamoj atmosferoj ir įtekme atmosferos ant 
žemės.

Žemės kamuolys, ant kurio męs gyvena
me, ne visada buvo kietas, kaip yra dabar. 
Jis pasidarė iš degančios saulės masos. Su
tirpęs žemės kamuolys lakstė aplink saulę ir 
iš palengvo aušo. Pirmiausiai sustingo, su
kietėjo medegos, kurias męs dąbar matome 
ant žemės kaipo akmenis ir metalus, ^tirp
stančius tik_ prie didelio karščio. Vanduo 
ir kitos medegos lengvai virstančios į garus 
ir gazus apsiautė žemės kamuolį iš visų pu
sių kaipo gana storas užklodalas. Jeigu męs 
pasikeltume ant viršaus vulkano, taigi ug- 
niakalnio, kurio kratėre, taigi oloj, verda 
nutirpusi lava ir nuo jos kyla stulpai van
dens garų, visokį svaiginanti gazai, tai męs 
greičiau galėtume sau perstatyti, kas darėsi 
ant* žemės tuose laikuose, kada visa musų 
žemė susidėjo iš sutirpus os lavos, ties kuria 
nešiojosi vandens garai ir visokios gazinės 
medęgps. Kiekvienas garas ir visi gazai 
esanti musų žemės ore, prie atsakančių san
lygų gali persikeisti į skystimą, reikia tik 
juos atšaldyti iki atsakančiai temperatūrai; 
paveikslan, vandens garai persikeičia į sky
stimą, taigi į vandenį prie 100° Celcijaus 
termometro. Jeigu šildyti vandenį, tai jis 
jau prie 100° Celcijaus termometro užverda, 
taigi persikeičia į garą; bet jeigu šildyti 
vandenį su visu uždarytame inde, tai pasida
rę iš jo vandens garai spaudžia su gana dide
le pajiega indo sienas ir Čsantį jame vandens 
paviršių. Jeigu indo sienos ne bus pakakti
nai tvirtos, tai indas perpliš. Vanduo, viri
namas kokiame nors indę^turi išlaikyti dide
lį spaudimą pakilusių garų; .todėl tai vande
nį galima kaityti labiau, daugiau negu iki 
100° Celcijaus termometro, o jis neužvirs. 
Teipjau, jeigu patalpinsime vandens garus 
kokiame nors inde ir tie garai bus inde po 
dideliu spaudimu, tai vandens garai pavirs 
į vandenį prie temperatūros augštesnės negu 
100° Celcijaus termometro Męs žinome, 
kad visokį daiktai turi svarumą ir spaudžia 
tą -vietj, ant kurios jie guli. Gulintis ant 
žemės akmuo spaudžia vietą, ant kurios jis 
guli, bet jeigu aut to akmens padėti dar ki
tą, tai spaudimas bus daug didesnis. At 
mosfera teipgi turi svarumą ir spaudžia že
mę su atsakančia pajiega, kurią, kaip toliau 
l>amatyt>ime, nesunku išmatuoti. Tuose to- 
lymuose laikuose, nuo kurių mus skiria mili
jonai metų, taigi laikuose, kuriuose žemės 
kamuolys pradėjo aušti, atmosferoj, taigi 
žemės ore, buvo daug tokių medegų, kokių 
dabar joje nėra, kadangi ataušus labiau že
mei, jos jiersikeitė į skystimus arba kietus 
kunus, sultingo. Atmosferos plotai tąsyk 
buvo didesni negu dabar, atmosfera dengė 
žemę storesniu sluogsuiu. Suprantama to
dėl, kad ji spaudė žemės* paviršių labiau ne
gu dabar, Tas didis spaudimas vertė van
dens garus persikeisti į skystimą prie dide
snės šilumos, negu to reikia dabar, sumažė
jus oro spaudimui. Reikia manyti, kad van
dens garai puolė ant žemės pavidale lytaus 
jau prie temperatūros 400° Celcijaus termo
metro; taigi vanduo pradinėse jūrėse galėjo 
būt karštesnis už verdantį vandenį* dabarti
nėje sanlygose. Dėl didelio atmosferos arba 
oro spaudimo ir anglinė rūgštis iiersikeitė į 
skystimą. Anglinė gi rūgštis ir vanduo tar- 
pina kalnus, o paskui, tas nuo kalnų sutar- 
pintas medegas kloja vėl eilėmis ir tokiu bu- 
du duoda pradžią naujiems kalpams. Kaip 
tik vandens garai sutirštėjo, persikeitė į sky
stimą, į vandenį, ant žemės paviršiaus ir 
prasidėjo kova terp vandens ir žemės, kovą 
tokią męs ir dabar matome: sausžemiai sten- 

■ giasi ruimą paveržti nuo jūrių, jūrės gi ver- 
> žia sausžemių plotus. Reikėjo sutvarkyti 

sanlygas viešpatavusias pradiniame chaose, 
, padirbti dirvą reikalingą augmenims, išvaly
ti orą nuo vodingų gyviems daiktams gazų 
ir garų. Amžiai traukėsi po amžių. Ant 
galo žemė ant tiek atšalo, kad ant jos pavir
šiaus galėjo gyventi gyvi daiktai. Ir gyvy- 

i bė pirmiausiai apsireiškė ataušusiose jūrėse.
Ant jūrių iškylo sausžemiai ir salos ir 

ant jų pasirodė augmenys. Iš pradžių, ką 
, tik atsiradę augmenys augo tarpiau negu 
dabar, nors jie prigulėjo prie žemiausio aug- 

‘ menų skyriaus. Iškasamos liekanos-paro
do, kad pirmhtiniai augmenys susidėjo iš sa
manų ir klampynių žolynų, bet tie augme
nys buvo medžių didumo, o paparčiai buvo 
augštesni už augščiausius paimu medžius.

Dėl drėgno ir Šilto oro, augmenys augo 
, tarpiau negu dabar. Vidurių- žemės šiluma 
dar teip atsiliepė ant klimato, ta šiluma dar 
teip šildė žemės paviršių, kad klimatas ant 
žemgalių nesiskyrė nuo klimato kraštų prie 
ekvatoriaus. Kaip užtikrinėjo prancūziškas 

i mokslinčius de Candole, tąsyk, dėl daugybės 
tirštų labai debesių, saulės šviesa negalėjo 
prisigriebti prie žemės paviršiaus, bet augi
mui tų laikų augmenų galėjo pakakti švie- 

' sos išduodamos pačios žemės. Augmenys 
i ant žemės atsirado pirma negu gyvūnai, pir

ma atsirado vandenų augmenys, o paskui 
jau auganti ant sausos žemės. Tie pirmuti
niai, atsiradę ant žemės augmenys turėjo 

. šiurkščius lapus, neišdavė nė grudų, nė vai- 
I šių, todėl mažai tiko maistui gyviems šutvė* 

rimams. Tai klausymas gema, kokią rolę lo-
■ ■' *: j

j Šė tie milžiniški augmenys netinkanti mai 
stui gyvūnams, atsiradę ant žemės pirm gy
vūnų; kam tie augmenys buvo reikalingi, 
kokią užduotę jie atliko mt»ų žemes gyveni
me?

Kaip žinome, žaliosios dalys augmenų 
paima iš angliarūgšties anglis, o jų vietoj 
atidalina visokiai gyvybei būtinai reikalingą 
gazą oxygeną. Taigi tie, atsiradę ant žemės 
pirm gyvūnų, augmenys valė or^nūo vodin- 
gų gyvūnams gazų, darė jį tinkančiu gy
viems sutvėrimams, o tame ir žmonėms. 
Apart to, jie. rengė kurą ateinančių laikų 
žmonių gentkartėms. Mat anglių sluog- 
sniai, esanti žemėj, pasidarę iš tų augusių 
ant mūšų žemės prieš amžių amžius augtpe- 
nų.

Ant galo, išvalius augmenims orą, ant 
žemės atsirado gyvūnai. Iš syk tie gyvūnai 
buvo kuoprasčiausio sudėjimo, maži, iš jų 
dirbosi didesni ir didesni, ant galo atsirado 
nerangus milžiniški-driežai, kokių liekanas 
randa žemės sluogsniuose visokiuose musų 
žemes kraštuose. Tie nerangus milžinai kei
tėsi vis į augštesnio skyriaus gyvūnus, į 
bruzgesnias, gražesnius, nors jau į maže
snius. Tvėrime augštesnių gyvūnų formų 
gamta ypač smarkiai pradėjo darbuotis, ka
da atmosfera žemės pasiliuosavo nuo neper- • 
leidžiančių saulės šviesos tirštų miglų, kada 
per išvalytą nuo tų miglų orą, prisigriebė 
saulės spinduliai.

Saulės šiluma, didesnė už šilumą žemės 
vidurių, atsiliepė ant išsidirbimo metų dalių 
ir nevienodų klimatų visokiuose žemės kra
štuose, o tas vėl atsiliepė ant išsidirbimo 
y vairesnių gyvūnų ir augmenų, kadangi 
kaip vieni, teip ir kiti taikosi prie aplinky
bių, taigi ir prie klimato. Atsirado aug
menys išduodanti kvepiančius, gražių parvų, 
žiedur; atsirado skraidanti po orą paukš
čiai ir vabalai. Iš rastų žemės gilumose lie
kanų galima matyti visą, laipsnis po laip
sniui išsivystymą gyvūnų ir augmenų, nyki- < 
mą vienų formų ir išsidirbimą iš išnykusių 
naujų. Rods Raštas Šventas sakov kad visus 
augmenis, visus gyvūnus, pradedant nuo 
augančių ant tvorų kerpiu arba uždengian
čių prūdų vandenis maurų iki milžiniškų 
ekcalyptų arba wellingtonijų, pradedant nuo 
susidedančių iš vienos celelės infuzorijų, gy
venančių praduose, baigiant žmogumi, Die
vas sutvėrė į šešias dienas. 'Neprieštarauda
mi Šventam Raštui, męs turime pridurti, 
kad dienas Šveutraštyj minimas reikia visai 
kitaip suprasti, ne teip kaip męs šiądien die
ną suprantame. Šveutraštyj minimos die
nos reiškia perijodus laiko, bet ne dieną, 
vienas perijodas gali reikšti dešimtis, šim
tus tūkstančių, o gal ir milijonus metų.

Didžiausią įtekmę ant suskubinimo išsi
dirbimo naujų augmenų formų turėjo saulė, 
jos šiluma ir šviesa sutvėrė naujas sanlygas, 
o tos naujos šauly gos sutvėrė naujus gyvū
nus atsakančius saulės šviesos ir šilumos su
tvertoms sanlygoms. < ’T

Raštas Šventas sako, jog Dievas pas
kiausiai sutvėrė, silpną rods fiziškai, bet 
tvirtą protu, žmogų, jį padarė valdonu, ka 
raliu m i kitų Dievo sutvėrimų. Tokią nuo
monę galima lengvai su moksliškais išvedi
mais sutaikyti. Žmogus iš tikro šiądien 
yra augščiausiai terp gyvūnų pasikėlusiu su
tvėrimu, augščiau žmogaus stovinčių nėra, 
bet negalima pasakyti, kad už šimtų tūkstan
čių metų iš dabartinių žmonių veislės neišsi
dirbs nauja, protiškai augščiau už mus 
gyvūnų karalius, stovinti sutvėrimų forma. 
Tie nauji iš žmonių veislės už šimtų ar mili
jonų metų išsidirbę gyvūnai daug augščiau 
stovės už dabartinių žmonių veislę, kaip da
bartiniai sutvėrimų karaliai augščiau stovi 
už beždžiones. Bet neįsigilinsime į ateities 
svajones; geriau griebsimės praeities, kurią 
nesunku ištirti ir dažinoti, kas ant musų že
mės atsitiko. Lengviau žinoti kas buvo, ne
gu kas bus.

Šilumą einančią iš žemės vidurių į dan
giškus ruimus sulygina šiluma, kokią žemė 
gauna nuo saulės; leidimas šilumos iš žemės 
vidurių, beveik baigiasi ir atmosferą ant galo 
įgauna normališką, taigi tokį kaip dabar su- , 
dėjimą.

Musų žemės atmosfera susideda iš mede- 
gų, kurios, prie dabartinės temperatūros ii 
spaudimo gali laikytiesi gazo pavidale 
Svarbiausi gazai tverianti musų žemės atmo 
sferą yra gazai: azotas (N) ir ozygenas (O). 
Iki 1894 m. skaitė pirmutinio, sulyg svaru
mo 77%, o antrojo 23%.

1898 m. tirinėtojai susekė, jog tas gazas, 
kurį laikė už azotą, ištikro nėra tai viena 
medeįa, bet jis susideda iš sumaišymo šešių 
gazų: azoto, argono, metargono, neono, xeo- 
uo ir kriptono. Penki paskutiniai, sulyg 
svarumo, 'padaro dalį azoto arba 0,8% 
viso oro. Iš likusių oro sudėtinių nemažą 
turi svarbą angliarugštis (COS), nors jos ore 
yra nedaug, vos rog-gg dalys oro.

Paminėti oro sudėtiniai, teipgi keli kiti, 
kaip antai: ammiak ir kiti yra gazai čsanti 
nuolatai musų žemės ore. . •

Gazai tie tveria mišinį, tirštumas kurio 
juo mažesnis, juo augščiau nuo žemės pavir
šiaus, bet jo sudėjimas pasilieka tas pats ir 
didžiausiose augštybėse, į kokias tik žmogui 
pasisekė prisigriebti, reikia todėl tvirtinti, 
kad tas pats sudėjimas atmosferos yra iki jos 
rubežių, kadangi ir augščiau negu žmogus 
galėjo prisigriebti, nes nėra tokių sanlygų, 
kurios galėtų perkeisti tokį atmosferos su
dėjimą.

Svarbiausi gazai, didžiausią turintrant 
gyvybės įtekmę, esanti atmosferoj, taigi že
mės ore, yra oxygenas ir azotas. Pirmutinis 
būtinai reikalingas visiems gyvūnams, jitf

(Toliau? bus)-
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Kojriū bartu gali svietas
Kaip matėme, meteorai yra pabėgėliais 

nuo kitų svietų ir nuo jų nieko negalime 
patirti apie dydį jų blėdingumų, kūrins jie 
pas mus gali įvykinti. Negalime žinoti ąr 
jų didumas ir greitumas šiokias-tokias augš
čiausio laipsnio rybas turi ar ne, teip-jau ne
galime jokio vaisto paduoti, kuris musų že
mę nuo susimušimo su jais apsaugotų, kurie 
dangaus kūnų dydžio viskų ant žemės išnai
kintų, o gal ir visų žemę. Teip-jau neturi
me būdų, metodų, su kurioms tokias įvyk
stančias katastrofas jau iš laiko apskaityti, 
apmastyti galėtume.

Siek-tiek geresnioje tvarkoje stovi daly
kai su kometomis. Jas, net ir mažiausias iš 
Jų, galime jau daugume milijonų kyliome
trų atstu esant gerai patėmyti ir jeigu jų 
nuduotinų bėgį tris dienas paeiliui seksime, 
tai jau bėgyje kelių valandų galėsime jų ti
krų kelių erdmėje apskaityti. * Apart to, pa
siremdami ant padarytos skaitlinės, galėsi
me iš laiko pasakyti kur šitas naujokas už 
kelių sanvaičių, net mėnesių bus, o teipgi, 
ar jojo kelias kertasi su musų žemės keliu ar 
ne. Kadangi kometoms visa visatos erdmė 
atvira, tai jų kelio besikirtimaš'su žemės ke
liu gali teip retai įvykti, kaip kad tūkstan
tis Visose pusėse iššautų kulkų į ištemptų 
kur-nors siūlų galėtų pataikyti, kas beveik 
negalima^ Bet, jeigu metas nuo meto nuo
latai šaujama, tai iš netyčių kada-nors atsi
tinka, kad kokia kulka ir į ištemptų siūlų 
pataiko; o kad ištikrųjų kelių kometų keliai 
per musų žemės kelių kertasi, tų žinome jau 
iš pirmutinių aprašymų. Vienok, kad že-, 
mės susimušimas su kometa įvyktų, tai tam 
reikia da daug ypatingumo. Išsiaiškinimui 
šito, persistatykime, kad iššautume pagal 
ištemptų siūlų daug kulkų ir kad šitęs kul
kos belėkdamos su viena-kita susimuštų (kas 
beveik negalimu), taigi teip tankiai gali ko
meta su žeme susimušti. •

Berods, žinomi jau vienų atsitikimų, 
kad šitokia susimušimas įvyko. Vienok čia 
turime pridurti, kad susimušimas įvyko su 
labai maža kometa, kurių, kaip žinome, kur- 
-kas daugiau yra negu didžių, nuo kurių gal 
kiek turėtume pasibijoti, jeigu jų branduo
lys tiesiog ant musų pultų. Bet prie šito 
atsitikimo prisideda da kas kitas. Kometa 
Biela, su kuria susimušimas įvyko, priguli 
prie teip vadinamų perijodiškų kometų, ku
rių iki šiol tiktai 18 viso tepažystame, ir ku
rios mažuose laiktarpiuose prie reguliariškos 
saulės prisiartina, taigi, jos lekia tvirtu, pa
skirtu keliu kaip ir planetos, vien su tuo 
skirtumu, kad šitų, taigi planetų, kelias 
maž-daug apvalainas it lankas, o kometų ke
lias pailgas, daugiau eliptiškas yra. Žino
me teip-jau, kad šitos kometos kelias kas 6| 
metai per žemės kelių kertasi; kad dėl tokio 
besikirtimo tankumo susimušimai taukiau į- 
vykti gali, tas kiekvienam aišku. Užtai ši
tos perijodiškos kometos mus ir labiausiai 
apeina.

Buvo galima darodyti, kad šitos perijo
diškos kometos daugiausiai planetų, ypatin
gai didžiosios planetos Jupiter ,,sugauna
mos” ir dažniausiai per Jupiterio įtekmę po
vai iai musų sistemai ant visada priklauso
moms padaro. Pirmų-pirmiausiai ir šitos 
kometos ,,paraboliškais keliais” iš begalinių 
visatos tolumų atskrido; vienok linkmė iš 
kurios jos atėjo, sutiko bemaž su linkme mu
sų sistemos planetų, kuri, kaip pirma matė
me, Rusiškai išsiplečia; taigi ir kometos at
skrido nuo lėkštosios pusės, o ne nuo viršaus 
ar nuo apačios. Tokios kometos (nuo lėk
štosios pusės pareinančios), turi, be abejo
nės, daug ilgiau rybose musų sistemos užsi
likti, negu kometos perkertančios stačiai 
lėkštumų (pareinančios nuo viršaus ar apa
čios lėkštumo). Užtai pirmutinės kometos 
gali būti mums kur kas pavojingesnės už 
paskutiniųsias. Jeigu gi kokia kometa per
daug arti kokiai nors planetai prisiartins ir 
jeigu abu kosmiški kūnai ton pačion link- 
mėn skris, tai abu dangaus kūnai gana ilgų 
laikų prie viens-kito pasiliks ir tokiu budu, 
beveikdama planeta savo pritraukimu, ko
metų iš pirmapradinių .vėžių iškreips. Šito
kiu budu atsirado elipsiški perijodiškų ko
metų keliai. Ant pirmutinio žvilgio rodosi, 
kad šita įtekmė planetų ant kometų gali 
mums labai i»avojinga tapti, kadangi tokiu 
budu pavojingiausios kometos ant visada į 
musų sistemų pritraukiamos. Vienok, ar
čiau, geriau tų dalykų ištyrę, pamatome, kad 
šita įtekmė tikra apsaugos priemaiša nuo šitų 
pavojingų objektų yra. Mat buvo galima 
bent teoriškai darodyti, kad kometos, kurios 
maž-daug iš skyetosuių ar tirštesniu masų 
susideda, prisiartinusios saulės link arba 
planetos, iš tęsiamos, arba ir verste-verstinai 
suskaldomos, padalinamos. Jeigu gi įvei
kiant planetai, kokios-nors kometos aplink- 
bėgis sumažinamas ir tokiu budu kometa pri
versta tankiau prie saulėB sugryžti, tai ji tu
ri būtinai išsidėstyti; jos masos, valiai-pova- 
liai atsiskirdamos nuo tikro branduolio, išsi
skleis ant viso jos kėlio, tokiu budu gimdy
damos žvaigždžių dulkių lankus, apie ku
rtus jau pirma kalbėjome. Tokiu budu lie
kasi kometos į visai nepavojingus kosmiškus 
kunus perkeičiamos. Besidalinimų į dvi da
lis ir dalių besitolinimų nuo viena-kitos ko
metos Biela buvo galima, teip sakant, akimis 
matyti, pasekti; nuo besitolinimo ji teip iš
sisklaidė, kad jos buvimų tiktai ant žvaig
ždžių dulkių tebuvo galima pažinti. Kitos 
kometos, teipgi perarti prie saulės prilindu
sios, likosi suskaldytos; kitos vėl traukia di
deliame atstume nuo viena-kitos per visatos 
erdmę, iš ko sprendžiame, kad ir šitos kada- 
-nors vienų kometų tvėrė, kuri paskui pasi
dalino. Kaip matone, čionai atsitinka dide
liame pavidale tas-pat kų ir su meteoritais,

pasibaigti? eeeff
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atsitikti. Įvykimas atsitikimo teyra tiktai 
laikiniu klausimu.

Galų-gale, po visokių tirinėjimų pasise
kė mums tikros priežastys ,,svietų pabaigt®” 
surasti, kuri kas aky mirką ant musų kata
strofišku budu gali užeiti ir apie kurių męs 
nė minutes pirmiau nieko nežinotume. Dan
gaus kūnas turįs 10 km. diametro ir esųs 
nuo musų kokius 5000 km. atstu, pasirodis 
musų akims keturis sykius mažesniu už mė
nulį ir, žinoma, mus neišgųzdis; o vienok ši
tas kūnas gali trumpesniame negu minutes 
laike ant musų žemės užkristi ir bėgyje ke
lių valandų ant žemės viešpataujančių tvar
kų ant šimtmečių sunaikinti. Užtai bus la
bai įdomu arčiau su šitais puolančiais dan
gaus kūnais susipažinti. *

Pirmiausiai turime statyti klausimu,' ar 
šitos ugninės kulkos, staiga erdmėje beužsi- 
žiebiančios, kokiame darodytiname susiriši- 

- me su kometomis yra; gal jos kometų dali
mis yra, paveizdan, kaip žvaigždžių dul
kės. Ant statytojo klausimo turime atsakyti 
kad ne: ' ugninės kulkos nėra susirišime su 
kometomis. Tarpe žvaigždžių dulkių lytų 
labai retai tikras ugnines kulkas tepatėmija- 
me. Labai tankiai tapo meteoritų kelias ap
skaitytas ir nė viename apskaityme netapo 
atrasta, kad jojo keliąs butų ideptišku (to
ki u-jau) su kometos keliu. Apart to, daugu
mas meteorų kelių turi ypatingų savainumų, 
kuris mums parodo, kad jie kur-kas iš dau^ 
tolesnių visatos erdmių, regijonų pas mus 
ateina negu didesnioji dalis visų kometų.

Berods, ir kometos ateina iš labai didžių 
’ tolumų. Užtai bus įdomu savo tiriuėjimuo- 

se apie juos, praeivingus ir kaip-kada tiktai 
artybėje dangaus kūnų? priklausančių musų 
saulės sistemai, bepasirodančius dangaus 
kunus, šį-tų daugiau dasižinoti. Juk, išti
krųjų gali mums labai svarbiu būti jų paėji
mas dasižinoti, ypatingai užtai, kad jie gali 
būti šiokiame-tokiame bendraryšyje su kitais 

■ - kosmiškais kūnais, mus savo blogomis pa
sekmėmis paliesiančiais. . ,

Žinome gerai, kad žemė lygiai 150 mili
jonų kyliometrų nuo saulės atstu yra ir kad 
pa^kutiniaušioj i planeta, Neptun, kokius 
trisdešimt kartų toliau nuo musų yra. Vi
tos planetos skrieja tvirtais keliais aplink 
saulę ir visos vienon pusėn. Visų keliai yra 
beveik apvalainiais ir tiktai su mažu skirtu
mu vienoj lygumoj surėdyti, teip kad rui
mas, kuriame planetos aplink saulę skrieja, 
maždaug linsai '(lėkštam stiklo apvalainiui) 
panėši. Viena jau šita tvarka verste-verčia 
mus prie persitikrinimo, kad saulė ir visos 
jos sistemoje esančios planetos vieno ir to 
paties paėjimo yra. Visai kas kitas su ko
metomis. Jos atskrieja pas mus & visokių 
linkmių, pusių ir iš daug artesnių visatos to
lybių negu planetos Neptun kelias siekia. 
Užtai da nepersenei viešpatavo nuomonė, 
kad kometos visai prie musų saulės sistemos 
nepriklauso, jos esančios pasimetusioms ma- 

‘ soms, kurios be tikros linkmės ir be prasmės 
tarpe saulių sistemų šmaižioja; tiktai, jei
gu kada-nors kometos perdaug prie kokios 
saulės prisiartina, tųsyk liekasi saulių pri
trauktos teip-jau kaip ir kitos masos. Tada 
kometos turi būtinai ant saulės užkristi, o 
tas, be abejonės, kaip-kada ir atsitinka, nors 
męs to niekada negalėjome patėmyti, vienok 
tapo matematiškai darodyta, kad kometos 
tiesiog saulės linkui šaujančios, niekada nuo 
žemės nepatemijamos. Didesnioji dalis visų 
kometų, prisigriebusių saulės pritraukimo 
sferoj, įgauna mažų pakrypimų šalies linkui, 
per kų jos su padidintu greitumu pro saulę 
pralekia, kuri jas paskui sugrųžina ir į visa
tos erdmę i siekdina, taigi į ten, iš kur jos at
ėjo. Iš jos greitumo, su kuriuo aplink sau
lę, galima su tikrumu ir jos pirmapradinį 
greitumų apskaityti, kuriuo ji į saulės arty
bę atlekia ir čia pasirodo, kad prie didesnės 
jų dalies šitas greitumas zerui (0) lygus 
yra. Taigi atrandame, kad kometos, atėju
sios rybose saulinio pritraukimo, sustoja, 
vistiek ar jos linkui saulės keta lėkti ar nuo 
jos prasišalinti; čionai jos atsigręžia ir „pa
rabolišku” keliu šen ir ten svyruoja arba iš
tęstais elipsais, intervalais, kurie, be abejo
nės, tūkstančiais metų skaitosi,-— aplinkui 
skrieja; tiktai ypatinguose .atsitikimuose 
galimas da šeip-teip jų kelias apskaityti. 
Matome iš šito, kad kometos neapleidžia šū
vi su saulių sistemų, iš ko sprendžiame, kad 
jos jau nuo pradžių, nors gal labai liuosai, 
šitoms saulių sistemoms priklausė. Kome- 

' tas turime paimti kaipo liekanas pirmapradi
nės medegos, iš kurios ir kitos dalys musų 
sistemos susitvėrė. Kokiu budu tas galėjo 
įvykti (galėjo medega beforminė užsilikti) 
tikiu galėsiųs kitoje knygelėje to paties ran- 
kiaus paaiškinti. Pabaiga ir pradžia yra 
mat du augščiausi laipsniai, * kurie rišasi su 
viens-kitu.

Visai kaskita yra su teip vadinamoms 
ugninėmis kulkomis (meteorais). Jau iš jų 
kelių galime spręsti, kad jie nemažų pirma
pradinį greitumų turėjo, kuris darodo, kad 
jie iš tikrųjų iš kitų visatos sistemų į minė- 
tųjį atmestais tapo. Šitie visatos kūnai, me
teorai, kuriuos net savo rankomis čiupinė- 
darni galime persitikrinti, o teip-jau ir nuo
dugniai ištirti, ateina pas mus iš begalinių 
visatos tolybių, kur ji mums nežinomesnė 
yra už nepasiektinus musų žemei giminin
gus dangaus kunus, už planetas, o vienok 
neatneša tie kosmiški kūnai jokių mums ne
žinomų medegų iš tų visatos gelmių. Ar

kurie į musų atmosferų atlekia ir čia sutru
pinami, nors čionai, teisybė, kita gamtos pa- 
jiega viešpatauji, kuri šitus labai pavojin
gus kosmiškus s virduliu s kiek galint sumaži- ____________ ___ __ ___ _ .
na,t.y. padard ju<$ ne teip labai pavojingais, rio besisukime aplink savo”ašį, turėjVplėt- 

Yra‘ištiterųjų> labai įdomiu matyti, kad 
net rybose apmirusios gamtos visur ir visame 
apsaugos prietaisu pastatytos, kurios abelnų 
tvarkų palaikyti stengiasi, taigi čia randame 
visai tų-patp k$/ir daugelyje-organizmų. 
Knygoje ,,Žemės pabaiga ir kosmiškos kata
strofos”, kuri nuomoniavimuose paraleliška 
šitai knygutė!, bėt kur-kas apėmingesnė, 
bandžiau pirmu kartu šitas apsaugos prietai
sas svietų sistemose aprašyti. ?
' Pagauta kometa turi neatbūtinai pa
skirtuose laiktarpiuose į tų pačių vietų su- 
gryžti, kur įtekmė pagaunamos planetos 
prasidėjo, o tokįu pat budu gali ir planeta 
su jaja da kartų susitikti. Vienok dabar 
gimstųs kliudymas bus kur kas skirtesnis už 
pirmų kartų gimusį ir jis, be abejonės, su
teiks kometai vėl naujas* vėžias, o gal jų ir 
ant visada iš savo planetų tarpo į plačių erd
mę išlėkdins. Paskutiniuose metuose, 1908, 
vėl pasirodžiusi kometa yra geru, mokinan
čiu paveizdu. Ji yra viena iš tų svietų pa- 
bastų, kurios nuolatai savo formų ir aplink- 
bėgį maino. Kaipo kometa Brooks tapo ji 
pirmiausiai 1889 m. atrasta, vienok ji buvo 
į labai daug šmotelių susiskaldžiusi, kas pa
rode, kad ji neperseniai kokį nepriimnų at
sitikimų su kuom turėjusi. Akyveizdoje ši
to, Chaudler matematiškai darodė, kad šita 
kometa trys metai atgal, taigi 1886 m., dii 
džiausimi planetai link, Jupiteriui, perart- 
prilindusi buvo, teip kad ji per Jupiterio 
mėnulius perlėkė, o gal ir su pačia planeta 
susimušė. Jupiteriui, matomai, šitas susiti
kimas nieko blogo nepadarė, nes jis nė maž 
iš savo pirmutinių vėžių neiškrypo, vie
nok kometai tas neišėjo ant gero, nes ji tapo 
nevien į šmotus suskaldyta, bet teipgi ir į 
aplinkbėgį, išnešantį 7 metus, įstumta, kurį 
ji ir gerai laikė, nes 1896 ir 1903 m. ji vėl 
sugryžo. Bet minėtas tirinėtojas išrado da, 
kad minėtoji kometa pirm susimušimo 
(1886 m.) aplinkbėgį 27 metų turėjusi, dėl 
ko nuo musų žemės nematoma buvo. Sudė
ję keturis tokius 27-metinius aplinkbėgius 
išgausime skaitlinę išnešančių 108 metus, __ __
taigi tiek-jau.kaip devynis Jupiterio aplink-1 pafengviau, "į atbulų planetos besisukimo 
bėgius, kuris beveik į 12 metų aplink saulę linkmę atstumta.
apibėga. 108 metus atrokavę atgal nuo Dabar yra klausimas: ar priežastį šito 
1886 metų išgausitne metskaitlį l« /8, taigi geologiško perversmo ant Jupiterio 
tame mete, arbk 1179 m., nes ant tiek skai- 8u8itrenkime su kitu kosmišku kunu turime 
tliavimas netvirtos, turėjo minėta kometa jje§įoti aT gai paėjo perversmas nuo iš pa
jau sykį su Jupiteriu susitikti ir nuo to lai-taįgg planetos vidurių veikiančių pajiegų? 
ko savo aplinkbėgį, išnešantį 27 ,n(dus< l’! Atsakymų rasime jau augščiau padėtame ap
gauti. bitą skaitline atvedė prie kitos ko- ra§y]Ue; galimume įvykti tokių katastrofų iš 
mėtos, apie kurių jau daugiau kaip 100 me- pianetoa viduriuose pasidariusių įtempimų 
tų astronomai galvas laužė; prie kometos į yra an^ Jupiterio kur-kas mažesnis negu ant 
Lexell, kuri 1770 metuose atrasta tapo : mu8ų žemės, kadangi ta milžiniškoji planeta 
kuri apljnkbėgį 5| metų turėjo, nors ji nė daug jaunesniame besivystymo laipsne yrą 
pirma nė paskui nebebuvo matoma. Dabar, negU žemė. Užtai liekasi tiktai vienas ke- 
pasirodė, kad kometa Lexell sykiu su kome-apgireiįkim0 išaiškinimui, būtent, 
ta Brooks tuose-pąt metuose (1779) su Jupi- jęad kokis-nors didesnis kosmiškas kūnas ant 
teriu susitiko ir kad ji pirm (iviejų jos ap-Log iukšto užkrito ir 'lukštų sulaužė, sutru- 
linkbegių telp-jau su Jupiteriu susitikusi, | jno Užtvinimas magma tarpe plyšių 
būtent 1i 67 m.. Iš to galime spręsti, ^a(Le8an^įt. sluogsnių įvyko labai palengva, nuo 
kometa Brooks identiška kometai Lexell yra, jr besididinimas plėtmo šviesos paėjo, ku- 
arba jei ne kitaip, tai bent jos dalis. Sude- patėmijome. Bet kaip Len nebūk bu- 
ję visas skaitlines išgausime štai kų, kad ko- vo ar j^tastrofa iš lauko ar iš vidaus įpyko, 
meta 1767 m. iš. nežinomų tolybių prie Jvaliok matome tokį-jau apsireiškimų, kuris, 
piterio prisiartino, ir šitas jų į elipsiškų ap-!gūĮ_,g musų skaitymo ir galvojimo ir ant že- 
linkbėgį 5Į metų įstūmė, kuriame kelyje ^°*lmės tercijinėj gadynėj įvyko. Jeigu gi ant 
meta tiktai du aplinkbegiu tepadarė. 1 ada i Jupiterio jau šiokia tokia gyvybė buvo, kas 
Jupiteris įstūmė kometų į aplinkbėgį 27 me- Į mura9 i$rodo da negalimu (bent tokia, kokjų 
tų, kuriame kelyje Ji rainiai keturis aplink-tinafome ant žemės, nors ir laipsnyj žemiau- 
begius padarė, tada, 1886 m., vėl ta PaL! 8į0 įfeįvystymo), tai, be abejonės, buvo šita 
planeta kometų į aplinkbėgį < metų įstūmė, katastrofa jų pragaištim.
ir kuriame kelyje ji jau du apHnktegu pa- Jeįgu g. kftg musų davadufJ ^^0 
darė, bet kada kometa penkis aplinkbėgius d °p]etmo ant Jupiterio iš susimušimo 

ilo’eJS. ji “ « m vS prie £ kun’ ^ejoj.ntiue pripa-
S^uėrarU 1?h^i ki aš vė Ze iš--iiDt’>' tii tam aatronomijoe mokslas gali da 
Piterio perarti ir šitas ve jų į Kitas vėžės is neabejingų privesti. Net musų pa-

m ko..„ ęsnriss
1Smet.................  X, a susitrenkimų susiplaišiojusio svieto yra. Yra

Privedimas sitos ypatingos kometos am- iggg m, Witto observatorijoj Urania, 
žiaus nuotikių, parodė, kad susiartinimas Ber|yne| atrasta nauja maža planeta Eros, 
kometų ir planetų tegali tiktai pirmutinėms pĮaneta, matomai, priklausė pirma prie 
(kometoms) ant gero išeiti. Kometa tapo į Rkaičians tų mažų dangaus kūnų, kurie tar- 
šmotus, sudraskyta ir nuolatai šen-ten mėto- Mareo ir jupiterio aplink saulę skraido, 
uia. Ir kosmišku kūnų kovoje už būvį yra ■ kokių įvykusių katastrofų tapo pla- 
visada galingesniųjų tiesa: jeigu kokia ma- tenaitinio aplinkbėgio išmesta ir du
žesnis kūnas užsimano ant didesnio užpulti, 1praųgju ©lipsišku keliu saulės systemoj 
tai didesnysis jį sumuša, o sutrupintas pa- !skri^ama prie musų žemės arčiau prieina 
verčia jį į jo pirmapradinę niekybę. negu kokia-nors kita planeta. Tiktai labai

Tiesa, šitas pritaikymas pritinka tik- maža dalis jos kelio guli išlaukinėj pusėj 
tai prie didžiųjų kosmišku kūnų. Kad nuo Marso kelio. Įvykstant šitai katastrofai 
šitokio susitrenkimo; planetai nieko blogo (kuri labai didelė turėjo būti, nes ant išme- 
nestojos, kų męs patėmyti galėtume, tai tas ^jmo tokio didelio dangaus kūno, turinčio 
da nereiškia, kad ir ant jos paviršiaus vis- kelis kyliometrus diametre, iš jo pirmų vėžių 
kas teip-pat* pasiliko kaip pirma. Galime į ke]įg milijonus kyliometrų siekiantį atstu- 
priimti, kad nuo susitrenkime viskas aQt jinų reikia begalinės pajiegos) butų galėjęs 
planetos paviršiaus į griuvėsius paversta ta- nelaimingas atsitikimas lemti, kad šitas dan- 
po, per-kų kometa ištikrųjų, sulyg žmoniško gay8 kūnas, turįs, kelis kyliometrus diame- 
supratimo, pęięžąstim „svieto pabaigos” bu- tre, vietoj pro Šalį musų žemės lėkti, butų 
ti gali. Ant Jupiterio paviršiaus, tiesa, jo- tiesiog ant žemės lėkę?; tiesa, tas labai retai 
klos žymios, permainos nematome. Be to, tegali įvykti, vienok,-štilyg musų galvojimo, 
Jupiter, kūrikas štoreaniu ir tirštesniu atmo-į jį8 kaip-kada įvykti, o pasekmės tokio 
sferos sluogsniui apsiaustas negu musų že- įvykimo jau senei pats labai gerai žinome, 
mė. Ant jo žiūrėdami matome tiktai jo 
augšČiauriuą debesių sluogsnius. Kaip 
jau pirma mįpėjome: juo tirštesnis atmofe- 
ros sluogsnis, juo didesnė planetos apsanga, 
taigi Jupiteris kur-kas geriau nuo tų kosmi- 
škų sviedulių apsaugotas, negu musų žemė. 
Vienok, kaip rodosi, įvyko paskutiniuose 
septyniasdešimtuose metuose pereito šimt
mečio ant didžiausios musų žemei giminin
gos planetos, Jupiterio, tokia katastrofa, 
apie kurių Čionai nųomonfaujame. Jo augš- 
čiaueiuose atmosferos sluogsniuose, debe
siuose, pasirodė raudonas plėtmas, didesnis 
negu visa Europa. Pirmutiniuose metuose 
šitas plėtmas plėtėsi vis labyn ir ėjo kas kart

apibėga. 108 metus atrokavę atgal nuo

kometų ir pi 
(kometoms)

šviesyn, o tada, įgavęs didžiausį laipsnį, pa- Teip toliau eiti negal. 
lengva susitraukė ir išblyško; plėtmas, vie
nok, da ir šiųdien nuo planetos paviršiaus 
su visu neišnyko. Nuo labai greito Jupite- 

mas pailgų, pratįsų pavidalų; po šita labai 
greita besisukime įtekme yra ir visi jo debe
siai: žiūrint per žiūronų į Jupiteri galime ant 
jo aiškius, paraleliškai einančius, lankus ir 
juostų rybas patėmyti,kurios jo ,,passatiškais 
vėjais” (nuolatinis vienodas vėjas esųs abiša
liai kokios linios) debesių sluogsnyje pažy
mėtos. Taigi matome, kad nuo labai didžių 
rotacijos (besisukimas aplink Šavp ašį) Jupi
terio atmosferos sluogmiai daug daugiau už
pakalyje liekasi už kietojo branduolio negu 
žemės atmosferos sluogsniai. Be to, patė- 
rnyta, kad ,,raudonasis plėtmas” metų bėgy
je gana daug užpakalyje už pirma su juom 
greta buvusius matomus pavidalus užsiliko, 
taigi, Jis darė atgaleiviškų judėjimų ant pla
netos paviršiaus. Suėmus visus tuos apsi
reiškimus nebuvo galima kitkų išvesti, daro- 
dyti, kaip tiktai šitų, kad Jupiteris po mums 
matomų debesių sluogsnių da kitų plėvę tur, 
plonų, bet tvirtų ir kad šitoji plėvė plėtmo 
vietoje perlaužta tapo, nuo ko iš planetos vi
durių magma išsiveržė ir kuri viršesaučius 
debesius savo šviesa raudonai nudažė, ap-

Jupiteris su raudonu pletmo.

Įlūžimas lukšto neatsitiko ant visošvietė. Įlūžimas lukšto neatsitiko ant viso 
ploto sykiu, bet, sulyg musų žemiškų patyri
mų, įvyksta nuslūgimas didesnių sluogsnių 
palengva, bėgyje kelių ar daugiau metų — 
pagal viešpataujančias apystovas. Iš šitos 
priežasties tapo ir beišsiveržianti magma 
teip-jau kaip ir oras, tiktai, žinoma, daug

supratimo, priežastim „svieto pabaigos” bū
ti gali. Ant Jupiterio paviršiaus, tiesa, jo-

Jeigu gi kas musų davadus pasidarymo

Keliai ŽemRs, Eros ir Marso. . 
Aphel—saules atstumas; Perihel—saules atumas.

(Toliaus bus.) A

, Nuo tūlo laiko mes gauna
me atsiliepimus, tikimės, 
kad panašius gauna ir kiti 
laikraščiai. Paprastai atsi
liepianti protestuoja prieš 
patilpusias laikraštyj kores
pondencijas, užgauna nčias 
ypatas.

Kad užkabinėjimas ypatų 
yra blogu darbu, tų, rodosi, 
supranta, ir maži vaikai. 
Kaip garbinimas, teip ir nie
kinimas ypatų nieko bendro 
su visuomenės labu neturi, o 
vienok, mes matome ne dar
bus, bet ypatas darbus atlie
kančias. Ypatos vienok ne 
amžinos, jos nyksta, miršta, 
bet lieka jų darbai. Reikia - 
todėl sykį suprasti, kad rei
kia mums kritikuoti darbus, 
bet neužkabinėtl ypatų, ne 
reikia jos nė peikti, nė gar
binti. Paprastai musų gar
binamos ypatos, jeigu tik ne 
moka, ar negali prie musų • * 
norų prisitaikyti, būva, kad 
ir nuo augščiausio garbinimo 
vietos ant syk nutrauktos 
į purvynų. Argi reikia ste- 
betiesi, jeigu tokios ypatos, 
sykį mus pačių, teip sakant, 
ant dievystės sosto pasody- 
tos, jeigu mes jas norime į. 
balų nutraukti, spardosi ir 
nepasiduoda? Kas gi norės 
nuo augštybių lysti į purvy- t 
nų? Tokių, turbut, nėra ne' 
tik pas mus, bet ir pas augs- 
čiau už mus posikėlusias tau
tas. Žmogus garbinamas, 
pakeltas musų pačių ant die
viško sosto, niekada ne su
tiks, be pasipriešinimo, kad 
jį po dumblynų valkiotu
me.

Todėl, ar ne laikas jau 
mums sykį susiprasti ir liau- 
tiesi lygiai garbinimo kaip 
ir niekinimo ypatų. Garbi
nimas Ir niekinimas ypatų 
pas mus eina beveik drauge. 
Matyt męs visai nesupran
tame skirtumo terp vieaoir 
kito; augščiau už mus stovin
čios tautos tų skirtumų ge
riau supranta, todėl pas jas 
ypač raštuose rečiau pasitai
ko arabiški užgaudinėjimai 
negu pas mus, _ nes ten teip 
rašanti, kaip ir raštus skai
tanti moka atskirti darbų 
nuo ypatų, mes pažįstame ne 
darbus, bet vien ypatas dar
bus. veikiančias.

Dieve mieliausias! tiek me
tų mes čia, ypač Amerikoj, ” 
dirbame, o dar to nesupran- , 
tame, kad reikia ypatų ne 
kliudyti, bet peržiūrinėti 
vien ypatų darbus; vietoj tų 
geriau suprasti, mes vis gi
liau pats bredame į purvy
nų. Daugeliui rodosi, kad 
juo augščiau pakels ko
kių visuomenės garbinamų 
ypatų, nors ji darbais ir ne
užsipelnytų ant garbinimo, o 
juo labiaus peiks ir niekys 
kitų, neturėjusių laimės ant 
jo malonės užsipelnyti, juo 
bus geriau. Tuom tarpu iš
tikto kiekvienas protingas 
manys visai atbulai. /

Mums rodosi, kad- sugyve
nimo formos yra ne reikalin
gos, kad kiekvienas gali sau 
savo formas išdirbti, nereika
lauja visai paisyti ant formų r 
kitų išdirbtų; kitam rodosi, 
kad ypač raštuose doęos 
principai ne reikalingi, dau
geliui laikraščių korespon
dentų rodosi, kad pakanka 
girti darbus vien savo parti
jos veikėjų, kitus gi galima, 
kad ir ne turint išteisinančių 
priežasčių, niekinti ir traukti 
įdumblynų.

Tuom tarpu nėra draugi
jos be doros, nėra ir negali 
būt tautos nesilaikančios ko
kių nors pasielgimo formų. 
Juk daugumas gemančių 
terp mus nesutikimų, vaidų 
paeina nuo to, kad mes ne
pripažįstame ne jokių pasiel
gimo formų, nė jokios doros. 
Mums rodosi, kad aprašant 
kokį nors darbų mums patin-
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kančios, ar
ypatos
prie musų
Todėl

*8, ar nepatinkančios 
j pakanka besitaikymo 
nusų partijos siekių, 
ypač aprašymuose dar-

ilgas metų eiles, tarytum Į Apolionija Steponaitė, Alek 
koke stulpas, ant savo pečių 
laikė lietuvystę, jų "stiprino,

sandras Vitkauskas, Edmun
das Steponaitis, Antanas Lio-

— O, Emma, ar ne atsime
ni Julijos Pęterpon, teip, da
bar, žinomai vadinuosi Stro-

gi rūpestingų motinų, atsimi
nusių, kad patino Krydellie 
nę jos mergystes dienose.

rentas, K.
oų neprigulinčių prie musų 
partijos veikėjų mes ne mo
kame būti teisingais, tokių 
darbus perstatome tankiai 
visai kitokioj šviesoj negu 
jie buvo daromi. Korespon
dentai, savo aprašymuose to
kių ne musų partijos ypatų 
darbų, vienų užtyli,* kitų ki
taip perstato ir jiems rodosi, 
kad veikia ant visuomenės 
labo. Tuom tarpu visuome
nė ne sulauks labo iŠ darbų 
ant neteisybės paremtų, vis 
tiek, ar tokius darbus vei
kia musų šaliuinkai ar musų 
priešai. Visus darbus reikia 
remti ant teisybės. Sena 
patarlė sako: geras draugas, 
bet geresnė teisybė.
-.Teip būti ne gal. Reikia 
mums būtinai išdirbti geres
nes pasielgimo formas, rei
kia jas remti ant doriškų 
principų. Bet to ne pada
rys vienas, reikia sutarimo. 
Neatbūtinai reikia, kad mu- 

f sų laikraščiai susitartų ir at- 
* sakytų vietų kiekvienai ko

respondencijai, kurioj bus 
- laužomos pasielgimo formos 
seniai kitų tautų išdirbtos ir 
doriški principai.

Lietuvių protestas prieš 
Vilniaus lenkininkus.
Pirm keleto dienų visi Ru

sijos, kaip ir 'užsienio, laik
raščiai pranešė labai įdėmių 
žinių: Vilniaus vyskupas at
statęs huo Šv. Jono bažnyčios 
vikarijų kun. Ambraziejų ir 
Jam uždraudęs išpažinties 
klausytie už tai, jog jis, rin
kimų laike, ėjęs drauge su 
žydais — žinoma, prieš Vil
niaus lenkomanus, kurių tar
pe figūravo, kaipo kandidato 
į durnų, ir vyskupo Ropp’o 
vardas. Perskaičius šitų ži
nių laikraštije ,,Novoja 
Žizn”, kursai pirmas jų vi
suomenei padavė, nesinorėjo 
į jos tikrumų tikėti; argi ga
limas daiktas — klausėme pa
tįs savęs — kad musų gady
nėje, XX-me Šimtmetije, at
sirastų dar žmonės, o dagi 
vyskupai, kurie butų užsima
nę persekioti jų klausančius 
kunigus už tai, kad tie poli
tikos dalykuose laikėsi ne to
kios jau nuomonės, kaip pat

osai vyskupas Ropp’as, pano
rėjęs teipogi politikos, ne 
bažnyčios reikalais užsiimi
nėti? Ar yra kur bažnyčios 
kanonuose, ar kitur uždrau
sta kunigams politikos daly
kais užsiiminėti, ir jei teip, 
tai kodėl tik vyskup. Ropp’ui 
butų leista?

Ar yra kur bažnyčios įsta
tymuose uždrausta politikoje 
eiti drauge su žydais, ir ar 
žydai, anot Vilniaus vysku
po, nėra musų artymais, kaip 
ir kiti žmonės,kuriuos mums, 
anot Christaus mokslo, juk 
pridera mylėti?

Kadangi tuom tarpu veltui 
butų nuo vyskupo Ropp’o už
ganėdinančio laukt ant pa
statytųjų klausimų atsaky
mo, mes norėtumėm pirmu
čiausiai paaiškinti, koks tai 
yra žmogus, ant kurio krito 
visa vyskupiškosios valdžios 
nemalonė....

Kun. Juozas Ambraziejus 
yra Lietuvoje plačiai žino
mas, ypač pastaraisiais me
tais, kaipo „Lietuvos Bitiniu- , 
ko” ir „Šviesos” leidėjas ir 
redaktorius. Žmonių — ypač 
Vilniaus vyskupystėje — ap- t 
švietimui jis yra išleidęs ele
mentorius; dabar spaudina . 
lenkiškai - lietuviškai- rusiškų 
žody uų. Žinomas teipogi yra 
kaipo muzikos kompozitorius, 
o kaipo bitininkas jis yra, 
rasi, vienas iš geriausiųjų ir 
patyriausių Europoje.

Nuo daugelio metų Vilniu
je, toje biauriai sulenkintoje 
Lietuvos sostapilėje, gyven
damas, kun. Ambraziejus per

Čia apie lietuvių judėjimų ne ras Paškevičius, J. Talkaus- 
buvo ne girdėti! *

Jis buvo tuomet Vilniuje 
vienintelis kunigas, prie ku
rio žmonės, išpažintį eidami, 
galėjo lietuviškai susikalbė
ti!....

Kaipo vienas iš tvirčiausiu 
Lietuvos sūnų, stodamas stip- 
rei savo tautos apginime, jis 
dar seniau, per lenkomam 
priežastį, buvo ne tik vysku
pų Zdanovičiaus ir Zvieravi- 
čiaus, bet ir rusų biurokrati
jos (Orzewskio) labai sunkiai 
persekiojamas! Pamokslus, 
kurių lenkomanai, regis, pri
sidingėjo, buvo jam jau se
nei uždrausta sakyti ir palik
ta tik kitų vikarijaus pridėt- 
mių pildymas; dabar, kaip 
matome, ir nuo bažnyčios at
statytas! Tai yra pelnas — 
už lietuvystę!

Vilniaus lenkomanai-kuni- 
gai jau senei ant jo griežė 
dantį — tai buvo plačei žino
ma, bet kad jų įtekmei pasi
duos ir patsai vyskupas, — 
to tikėtis visai nebuvo gali
ma. Kad Vilniaus vyskupy
stėje kunigai už lietuvystę 
yra viešai persekiojami, tai 
iš atsitikimų su kun.Stakela, 
Šopara ir k. gana gerai žino
ma, bet kad lenkomanai dar 
ir antisemitizmo skraiste bu
tų apsisiautę lietuvystę per
sekiodami — tai išrodo labai 
originališku. Kun. Ambra
ziejus prasikalto netuomi, 
kad jis su žydais rinkimuose 
iš vien ėjo, prasikalto — kad 
Jis yra tvirtas lietuvis ir len- 
komanams ne pasiduoda!;....

Visų pagiežų, visų tulžį, ku
ri per metų eiles Vilniaus 
lenkininkuose 
kus, jie dabar, 
kos progos 
mi, ant jiems 
jiems antipatiško žmogaus iš
liejo, biauriausįu, nedoriš- 
kiausiu budu jam atkeršyda
mi!

Lietuviams, rodos, tai bus 
geriausias, naudingiausias 
pamokslas: ir tautiškiem- 
siems musų šiaudadušiams 
turės atsiverti akis ant teip 
vadinamųjų „Lietuvos Len
kų” (Polacy na Litvie) ir ant 
to biauraus jų tikslo, kurį 
jie su savo ,, kultūra” pas 
mus per šimtus metų siekė ir 
pasiekt norėjo!....

Jeigu nuo tų, nuo kurių 
mes Dievo ir artymo meilės 
skelbimų pripratę esame gir
dėti, apsireiškia baisiausiu 
budu personiškas tik kerštas 
ankštai, tautiška netoleran
cija, tai ko nuo kitų, men
kiau krikščioniškų, žmonių; 
galima laukti?....

Lietuviai, pasitikime, šita
me atvejyje lengvai supras 
visų nekrikščioniškumų, ne
žmoniškumų tų persekiojimų, 
kuriems aukon teko kun. 
Amraziejus. Yra tai auka už 
Lietuva!....

Mes pakeliame stipriausiai 
balsų ir yiešai protestuojame 
prieš Vilniaus lenkų kunigi
jos . pasielgimų ir kviečiame 
visų kraštų lietuvius paremti 
musų protestų!

Lai Vilniaus lenkomanai, 
drauge su savo vyskupu Rop- 
pu neužmiršta, kad čia Lie
tuvos sostapylėje yra mums 
svetimi, tik svetimtaučiai, ir 
kad jie nė dieviškų, nė žmo
niškų ne turi tiesų lietuvy
stę, kaip su lig šiol kad darė, 
persekioti, musų tautos atsi
gavimų tramdyti!....

Kaune, 1 dienų gegužio, 
1906 m.

Kauno lietuviai.
Dr. J. Basanavičius, Tamo

šius Žilinskis, Julijonas Ma
tulevičius, M. Lozoraitis ad
vokatas, K. 8amajauckas,pri- 
siekusia advokatas 8. Banai
tis, Juozas Aleksaitis, Mečia

kas, Dr. R. Šliupas, K. Muc- 
kėlė, V. Nacevičius, Liudvi
kas Jurella.

Vieta užčedijiino 
kasoj.

Iš ŠVEDIŠKO.

•Kanceliarijos- raštininkas 
Margeliu penkis metus buvo 
knygų vedėjų užčėdijimo ir 
paskolos kasoj miestely. 
Ugglebo ir per visų tų laikai 
ne atsitiko ten nieko peikti
no. Teisybė, prapuolė ten 
sykį pačto markelė ir buvo 
sušauktas nepaprastas sus 
rinkimas užveizdos sąnarių, 
kurie dvi valandi svarstė, ar 
reikia vagiliui daleisti be 
bausmės bėgti į Amerikų, ar 
atiduoti į tiesdarystos ran
kas, bet ant galo pasirodė, 
kad markutė prilipo prie di
rektoriaus alkūnės — žino
ma, susirinkimas išsiskirstė 
tuojaus.

Miestelio gyventojams ro
dėsi įstabiu, kad vietinė pas
kolos kasa ne buvo panaši ’į 
kitas pinigines institucijas 
krašte. Čia nė vienas urėd
ninkas su pinigais ne pabėgo 
į Amerikų, draugai ir gimi
nės pabėgusio nereikalavo 
dėti pinigų uždengimui ne
pritekliaus, o keli d i rėkto 
riai nusibankrutino tik dėl
to, kad savo valia ne ėmė iš 
kasos paskolos.

Ant galo vienų dienų nu
mirė nuo džiovos knygų ve
dėjas Margeliu, palikdamas 
pačių su penketu vaikų. Al
ga jo buvo tik 1500 kronų 
(1000 kronų ėmė kaipo kasos 
raštininkas, o 500 kaipo kny
gų vedėjas), todėl drugiai bu
vo galima laukti didesnio 
nepritekliaus kasoj ir pradė- 
us nepaprastų revizijų kasoj, 

vietinės moterys pradėjo jau 
aižy tiesi, laukdamos skanda

lo.
Revizijos komisija perleido 

dvi dieni, kol-ant galo persi- 
ikrinp, kad viskas yra tvar
koj.

— Tas žmogus ištikro ne
prisisavino nė skatiko — pa
sakė vienas iš sąnarių komi
sijos, pasitraukęs nuo tarny
stes kapitonas, kurį rinkda
vo revizorių, nors nę labai 
gabus buvo sudedant skaitli
nes, bet užtai buvo labai ge
ras partneris lošiant, kvor
toms, pasibaigus oficijališkai 
pusei susirinkimo.

— Ištikro, viskas yra tvar-
5 ko j — pridėjo vyriausiasis 
kontrolierius, tas visai ne 
sulyg šios dienos papročių.

— Margelin visada buvo 
ekscenriškas, ne malonus ap
siėjime .... Kad teip pasij 
traukti iš šio svieto be m a- 
žiausio nusidėjimo! Koks 
tai biaurus noras pasirodyti! 
— patarė difbktorius.

— Apart te, koks tai nesi
rūpinimas apie pačių ir vai
kus — pridėjo kapitonas. 
Kas dabar rūpinsis apie pa
čių ir vaikus urėdninko, ku
ris neprisisavino, sau nė ska
tiko! Jeigu butų paglemžęs 
kokių 10—15 tūkstančių, tai 
dar labdaringi namai paimtų 
vaikus, o našlė tuojaus rastų 
vyrų, kokį oficierų Išganymo 
armijos! Jeigu teip bus il
giau, žmonija užmirš, kad 
Ugglebo yra ant sviete.

Tuom tarpu namuose už- 
čedijimo kasos direktoriaus, 
jo moteris, sėdėdama Balione, 
mezgė pančiakų. Mezgė jau 
kulnį, kaip į kambarį įpuolė 
senyva jau poni, apsikabi-, 
no, išbučiavo ir ąušuko:

— O, mano^ miela Emma, 
kaipgi tavęs išsilgau!

v.d, — Perprašau, bet nežinau,
Rašinskis, Jonas Užkuraitis, ] su kuom kalbu.

buvo susirin 
tik iš men- 
pasinaudoda- 
nemalonaus.

embon; ištekėjųo. ooKova 
ant to paties baliaus .Vadste- 
ne priešais kontradansų, 27 
metai

— Atleiąkie man, brangi 
Julija, befr’paskui, turbut, 
jau niekur’^ue ąųsitikova nė 
vienų kartų ir....
s — TikraPne, bet negalė
jau tavęs uiiniršti. Bet da
bar, mano brangi Emma, tu
ri man patarnauti. Juk ta
vo vyras yra direktorių už- 
Čėjimo kasos ir nuo Jo paei
na knygų vedėjo urėdas ka
soj. Mano sūnūs beveik ne
turi iš ko gyventi.... O, 
Emma, ne draskyk mano mo
tiniškos širdies!

(Už durų girdėt šlamšti
mas šilkinių drabužių, kurie 
terpduryj užklitiva už vinies 
ir plyšta — įeina nutukusi 
poni su raudona nosia, turin
ti apie 60 metų).

— Argi tai sesuo mano ne* 
apraudotinos ganėtinai Gus- 
tavos! O, mano miela poni 
Krydellin, štai dabar baigia
si 38 metai, kaip važinėjau 
ant ežero Wettern su velione 
jūsų sesere ir (ųsyk užmezgė- 
va širdingų ryšį. Pasimirė 
vargšė, bet, Dieve didis, kaip 
gi jus man jų primenate! 
Ištikro, poni, ne žinote mano 
pravardės — aš Beata Lend- 
ųvist, mergiška pravardė ma
no Pilųvist. Išvilgau jau 
per 38 metus, bet aut galo 
išskaičiau laikraščiuose, kad 
numirė jūsų knygų vedėjas, 
o kad turiu brolių vaikų, vai
kinų labai gerų, -tuom tarpu 
neturintį įsiėmimo, užėjo 
man ant mislies, kad prie jū
sų protekcijbs, jis galėtų tų 
vietų užimti, Aį patikėsite, 
kad pereitų naktį sapnavau, 
jog neapgAilėtoš atminties 
Gustavą, jūsų sesuo, stojo 
prie manęs ir pirštu parodė į 
Ugglebo ir prakalbėjo: Bea
ta, eikie pas Krydellinus, į 
Ugglebo, ten tavo auklėtinis 
ras duonos-kąsnį. Argi tai 
ne žingeidu, miela poni Kry
dellin? O, aš turiu viltį....

(Durys vėl atsidarė ir įėjo 
graži, 19 metų mergina su 
raudonu veideliu).

— Godojama poni, atleis
kite man, bet nežinau,- kas 
man įkalbinėjo, kad reikia 
kreiptis prie jūsų. Mano iš
rinktasis, išskaitęs laikraš
čiuose apie mirtį Margeli no, 
prispaudė manę prie savęs ir 
tarė: Onute, jeigu gaučiau 
tuos 500 kronų, kuriuos mo
ka kasos knygų vedėjui ir 
jeigu juos sujungčiau su 
tuom,kų turiu dabar, galėtu
me neužilgio apsivesti.” O, 
mano, geroji, brangi poni 
Krydellin, mano velionė mo
tina buvo jūsų sandrangę 
mokykloj,* o mano išrinktasis 
teip geras. Jūsų rankose da
bar yra musų laimė .... o 
brangi po....

(Ant trepu vėl girdėt žings
niai ir šauksmai: godojamas 
jone-direktoriau, paskui gir
dėt balsas pono Krydellino: 
,, N usiraminkite mano po
nai!” Poni Krydellin, paba
lusi, pasikėlę nųp kėdės.

— Atleiskite, mano ponios, 
bet čta,turbu£, koks užpuoli
mas ant mano vyro. Kas 
užima tokių vietų/" turi daug 
ne draugų. __ L.

Direktoriui Krydellin kal
ba ant tropui 25/jieškančius 
vietos jaunikaičius; „Nusi
raminkite mšfto pbnai! Alga 
,ik 500 kronTį ant metų. Da- 
>ar nieko hegalju spręsti. 
Paduokite prašymus užvaiz

dai ir atsiųskite paliudyji- 
mus. Iki pasimatymui!

(Jaunikaičiai pasitraukia, 
žemai lenkdami sprandus).

Vietiniame * .kotelyj visi 
kambariai užimti jaunikai
čių j ieškančių vietos knygų 
vedėjo užčėdijimo kasoj, teip-

Užveizda geležinkelio Ug- 
glebo — Bkulebo turėjo tele
grafuoti į Stokholmu prašy
dama atsiųsti daugiau vagonu 
palaikymui susinešimų.

Vietinis barzdaskutys gavo 
nervų suerzinimų ir pasimirė 
nuo persidirbimo, kadangi 
jam reikėjo skusti, kirpti ir 
vynioti visus norinčius at
lankyti Krydellinus.

Kotelio ( virtuvė negalėjo 
parūpinti valgių.

Miesto įtekmingos ypatos 
tokiame skaitlį u)e rinkosi ho- 
telio kavinyčioj apkalbėti 
urėdų kasos knygų vedėjo, 
kad pritruko net stiklelių ir 
daugelis konjakų turėjo ger
ti iš puodukų ir alaus stik- 
lų.

IS Londono atėjo štai koka 
telegramas:
, ,,Tuom tarpu neapsodyki- 
te knygų vedėjo vietos. 
Krikščioniškai išauklėtas, 
šviežiai apkrykštytas Jauni
kaitis iš Zulų krašto nori su
sipažinti su pinigų sistema 
Švedijoj. Menkai apsirėdęs, 
minta katėms, gyvena pigiai, 
pasiganėdįs 300 kronų an; 
metų. Anderson.”

Užveizda užčėdijimo ir pas
kolos kasos, ant susirinkim o 
atmetė pasisiūlymų jauno Af
rikos juodparvio, kadangi 
kandidatas, dėljuodos kūno 
pa r vos, ne galėtų pasekmin
gai pasirodyti kaipo Švedi
jos urėdninkas suskubinto; 
kelionėj per Atlantikų, taigi 
į Amerikų.

Ant galo ateina pas direk
torių Krydellinų žinomas 
žmonių mylėtojas Jaenssfm.

— Direktorius, rodosi, rei
kalauji naujo knygų vedė
jo?

• — Teip. Ar jus turite 
kokį? Reikalaujame jauni
kaičio neturinčio daug daty- 
rimo, tokio, kuris pasiganė- 
dintų maža alga.

— Taigi....
— Alga labai maža, tai 

kandidatas turi būt pripra
tęs pačėdžiai gyventi.

— Taigi.
— Tai turi būt žmogus ma

žai reikalaujantis, besišali
nantis nuo linksmybių šio 
svieto.

— Visame dalinu pažval- 
gas mielojo direktoriaus. Pa
žįstu tokį jaunikaitį, kuris 
reikalauja tik gero su juom 
pasielgimo,kad jam ne įgristų 
darbas.

— Priimu jį, pasiremdamas 
ant jūsų rekomendacijos. Te
gul ateiną rytoj.

— Kad.... ištikto.... dar 
niekur neišeina.

— Kaip gi tai geras jauni
kaitis! Tai nuo pėtnyčios 
gali užimti urėdų. Užtikri
nu, kad pervarysiu tų reikalų 
uiveizdoj.

— Hm, matot, direktoriau, 
pėtnyčioj negalės užimti urė
do.

— Kodėl? Ar turi kokį 
užsiėmimų?

— Hm, matote mielas di
rektoriau, tik gegužio mėne
syj jį paleis. Musų drako
niškos tiesos yra jau tokios 
veislės, o apart to kvailas da
lykas: trečia vagysta su įsi
laužimu. Bet spyna buvo 
silpna, labai silpnas "užrak
tas. Aš esmi sąnariu drau
gystės besirūpinančios liki
mu paleistų iš kalėjimo.

— O, pone, pas mus visi 
užraktai geriausio Borto ir 
geriausioj tvarkoj. Jaunikai
čio to mes širdingai laukia
me, kaip tik jis atsėdės savo 
bausmę.

LIETUVOS ŪKININKAS
Laikraštis skiriamas Lietuvos darbo 

žmonoms, eina U Vflniani kas savaite.
DMamo: SM x 11 oolitu 1« pmliĮ. Amerikoj akt 

met«i 80.00. Imu rupi Lteteva U Mnotl ku 
datar tenai* dedasi, tai uAitrUyklte LIETUVOS 
ŪKININKĄ. Jame telpa tetelagoa kinio* tiriu

M. J. D*mi Jonaiti*. •

| Ištikimos žinios pateko į 
užrubežius iš Maskolijos, jog 
caras Mikalojus ant galo su
tiko prašalinti nuo vietų vi
sus Geremikino ministerijos 
ministerius. Kaip žinios iš 
to paties šaltinio praneša, 
caras labai neužganėdintas, 
kad jo išrinkti ministeriai ne 
mokėjo su žmonių atstovais 
susitaikyti. Bet ir pats ca
ras nežino, kų toliau daryti 
ir jis pats bijosi išpildyti vi
sus-durnos užgirtns reikala
vimus. Ir pačioj Goremlki- 
no ministerijoj užgimė nesu
tikimai, ministerija pasidali
no į dvi nesutinkanti dali.; 
Ir durnoj demokratams nesi
seka suvaldyti ukihinkus ir 
radikalus, todėl tie, be abe
jonės, atsiskirs nuo demo
kratų ir sutvers atskirų, de
mokratams priešingų parti
ją ♦

| Pietinėj Maskolijoj šį
met javų užderėjimas labai 
geras, bet ypač dvarponiai 
bijosi, kad atėjus laikui plo
vimo, neeuštraikuotų laukų 
darbininkai. Jeigu tas atsi
tiktų, nebntų kam nuplauti 
ir laukų vaisiai pražūtų. 
Kareivių dirbti ant laukų Šį
met neleidžia. Matyt val
džios tiki, kad jie jiems rei
kalingi bus laike kitokios 
piutės.

| Pietinėj Maskolijoj, Eka- 
terinoslaviaus gubernijoj, 
dvarponiai stengiasi parduot 
savo dvarus, kad ir už pi
giausių prekę. Jie mat bijo
si kaimiečių sukilimo. Su
kilo jau kaimiečiai Voronežo 
gubernijoj, 
kaimiečių 
žandarais.
muose iš abiejų pusių žuvo 
jau žmonės. Mogilevo gu
bernijoj buvo jau atsitiki
mai, kad kaimų policistai at
sisakė pildyti valdžių palie
pimus, bet ėjo iš vien su žmo
nėms.

Buvo čia jau 
susirėmimai su 
Tuose susirėmi-

| Orenburge, rytinėj Mas- 
colijoj, kur kalėjime baduo- 
ja politiškiejie, pulkas vyrų 
užpuolė aut kalėjimo, norė
dami išliuosuoti sėdinčius. 
Sargų šūvių du iš pulko žmo
nių likosi užmušti, o vienas 
oficieras ir daug kazokų tapo 
sužeistų.

| Pietinėj Lenkijoj, mieste 
8andomire,50 kalėjime sėdin
čių politiškųjų, kurie nuo 
sausio mėnesio sėdi kalėjime 
ir nežino už kų juos pasodi
no, pradėjo baduoti.

| Caro randas, kad užbėgti 
durnai už akių, nelaukdamas 
. os užgyrimo, nusprendė iš
dalinti kaimiečiams už mažų 
mokestį f rando žemių gu
bernijose' prie Volgos ir pic
inė j Maskolijoj.

| Visuose portuose prie 
Juodųjų jūrių štraikuoja 
portų darbininkai. Jie rei
kalauja laisvės, ne pakėlimo 
algų. Odesos porto komen- 
antas rengėsi is kitų kraštų 

partraukti darbininkus, bet 
štraikuojanti apreiškė, jog 
tųsyk portas bus su dinami- 
u išgriautas. Caro valdžia

< ar šį mėnesį laukia Masko- 
joj sukilimo žmonių. Val

džios, prašalinimui sukilimų, 
ne randa kito kelio, kaip 
areštuoti pulkus žmonių ir 
siųsti nuožmius kazokus į 
neramesnius apskričiui, ku
rie dar labiau savo žiauru
mais suerzina žmonis.

| Vokietijos skolos siekia 
17600000000. Visi gi ran
do, taigi tautos, ne privatiš- 
ki geležinkeliai (Amerikoj 
visi geležinkeliai yra sa var- 
čia privatiškų kompanijų) 
verti $8490750000.

| Maskolijos demokratai 
durnoj stengia si įkalbėti: kad 
caro randas nesiskubys su 
nužudymu kariškų sudų ant 
nužudymu nuspręstų, kol 
klausymai visiško- panaikini
mo mirties bausmės nebus iš
rištas. Tuom tarpu caro val
džios elgiasi visai priešingai. 
Varšavoj pereitos subatos 
dienų likosi pakarti: vienas 
vyriškis, ant to kariško sūdo 
nuspręstas, už užpuolimų ant 
policisto ir keturi už išplėši
mų paviečio kasos. Rygoj 
pakorė 7.

| Mieste Kurske susibun- 
tavojo caro kareiviai. Pir4 
m i ausiai sumušė savo oficie- 
rus kareiviai Kozlovo regi- 
mente* ir atsisakė Valdžių 
klausyti. Suvaldyti susibun- . 
tavojusius bandė siųsti arti- . 
lerijų su kanuolėmis, bet ka
reiviai atsisakė šaudyti į sa
vo brolius. Atsėjo iš visų 
kraštų sutraukti kazokus.

| Švediškas laikraštis 
„StockholmBladet” praneša, 
jog maskoliškas randas, prie 
Aaland salų išsiuntė laivus 
daboti Finlandijos pakran
tes, kad iš svetur negalima 
būt nė ginklų, nė kitokių 
daiktų atgabenti. _•

. | Austrijos sostąpilėj, Vin- 
dobonoj, kriKščioniški soči- 
jalistaijš viso 3000 vyrų, už
puolė ant Vengrijos ministe
rijos triobos, kur Vengrijos 
atstovai laikė susirinkimų ir 
išdaužė visus langus. -

' | Paryžiaus universitete yra 
studentų dš Maskolijos ant 
tiesų fakulteto — 71 vyras ir 
42 moterys; medicinos — 51 
vyrai ir 127 moterys; filiozo- 
fijos — 62vyrai ir 251 mote- 
risjgamtos — 117 vyrų ir 115 
moterų.

| Pradžia berželio mėnesio 
Vokietijoj buvo labai šalta; 
vidurinėj Vokietijoj buvo 
šalnos, kalnuotuose apskri- 
ciuo’e termometras nupuolė- 
iki 6° žemiau užšalimo laips
nio, taigi buvo tikras žiemos 
šaltis. Šalnos tos užkenkė 
laukams ir sodams.

| Anglijoj likosi paleistas 
ant jūrių Liverpooliuj nau
jas pasažierinis garlaivy s, 
kuris, kaip užtikrina inžinie
riai, atliks -.visų kelionę iš 
Liverpoolio į Nerw Yorkų Į 
3 dienas. Pažiūrėsime, ar 
inžinierių užtikrinimai išsi
pildys.

| Vokietijoj atsibus terp- 
tautiškos automobilių lenk
tynės, kuriose norėjo daly- ' 
vauti ir caro giminės kuni
gaikštis Kirilas, bet lenkty
nių komitetas jį nuo dalyva
vimo išskyrė, ne prileįdo.

| Vokietijos ciecorius atsi
lankė Austrijoj, bet, ypač 
slaviškos Austrijos tautos 
laikraščiuose ne didelę iš
reiškė svečiui simpatijų. Vo
kietijos ciecorius iš Viudobo- 
nos iškeliavo 7 dienų berže
lio.

| 22 d. berželio Christi- 
anioj atsibus iškilmingas ap
vainikavimas, pernai tik sa
vistovia pastojusios Norvegi
jos, karaliaus Haakono.

j Laikraščiai praneša, buk 
už davimasi sumušti po Cu- 
sima ir garsus caro admirolas 
Rozdestvensky pateko po su- 
du ir kaip mano ir jį gali sū
dąs ant sušaudymo nusprę
sti.

| Anglijoj žmonės paliovė 
pirkę blokinėse sutaisytų mė
sų iš Amerikos, kadangi mat 
bijosi, kad neužsinuodintų.

' | Pereitos subatos dienų 
Varšuvoj likosi kareivių nu
šautos 6 ypatos.
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| Mosne klonyj, f Nataliuj 
(pietinėj Afrikoj)! buvo 
smarkus mušis angliškos* ka- 
riumenės su*' pasiJcŽfuBiais 
negrais? Mūšyje "krito 35Č 
negrų. Anglijdnai nužudė 
3 oficierus'i# daug kareivių.

J 3 d. berželio, netoli 8a- 
lonikos, Turkijoj, ginkluoti 
turkai užpuolė ant kaimo 
Stančova ir užmušė 11 bulga
rų. ’

NAUJI RAŠTAI
Vilniuje pradėjo išeidinėti 

naujas lietuviškas darbinin
kų ir beturčių reikalus apgi
nantis laikraštis „Nauja Ga
dynė”.

Nr. 1 telpa • straipsniai: 
Kas mums iš durnos. Istorija 
garsaus karžygio Kristobalo 
de Libertad. Ko jie (demo
kratai) nori, 
šventė,
štraikai Lenkuose, 
rinkimai į durną. Ponai ap
gavo (Vilniaus gubernijoj 
rinkimą). Rinkimai Suval
kuose. Durnos atidengimas. 
-Žinios iš Lietuvos. Žinios iš 
svetur. Gyvenimas Višins- 
ko ir kritika naujai išėjusių 
lietuviškoj kalboj knygų.'

Darbininkų
Dvarų darbininkų

Kauno

Daktaras namuose 
arba aprašymas Li
gų ir jų gydymas. 
Pagal daktarus: Basanavičių, 
Vileišį, Colins, Stout ir dau
gelį kitų. Sutaisė K. V. Ge- 
deminas, Bostop, Mas. 1906 
m. 157 pusi.

Nors čia autorius mini, kad 
minėta knygutė sutaisyta ir 
„pagal Basanavičių ir Vilei
šį”, bet ne matyt, kad auto
rius butų ką iš minėtų dak
tarų pasėmęs; turbut jis rė
mėsi daugiausiai ant Collin- 
so. Vardų ligų daug yra 
klaidingų. Paveikslan: Bron- 
chitis — tai, sulyg autoriaus, 
turi reikšti gerklės uždegi
mu, tuom tarpu bronchai 
tai ne gerklė. Ligų varduo
se tikras mišinys: vieni var
dai lotyniški, kiti angliški, o 
kiti visai klaudus. Reikia 
dar paminėti netikusiu kal
bą ir rašybą. Minėta knygu
tė daktaru namuose niekam 
ne bus.

Juokų Ir satyros faikraš- 
. 4fe,„ĮM!gety8”^j. , ;

Yra tai pirmutinis lietuvių 
raštijoj, tikras satyroj laikraš
tis. ,

„Dilgeles” gali (ir net tu- 
ti) skaityt* viaį.: lietuviai .įr 
lietuvaitės (kurie tik .moka 
skaityt); nes visi juk nori 
sveikai-pasijuokt, paklegėt...

„Dilgėlės” leidžiamos pri- 
vatiškais kaštais, o spanzdį- 
narnos.„Kavos’’ spaustuvėj. 
Prenumerata; metams $1.00, 
pusei metų 50e. , Pavieni nu
meriai > kaštuoja: Amerikoj 
JOc, Lietuvoj 10 kap. Pru
snose 20 pf. ' Ant syk dau
giau imant t— pigiau.

„Dilgelės” ; išeidinės .išsyk 
nepaskirtąis laikais, . pas
kui paaitankis sulyg au
gimo prenumeratorių. Grei
čiausiai gal bus mėnesinis. 
Kožnam karte prižadam, kad 
nebus kasdieninis.

Meldžia „Dilgėlių” Redak
cija visus norinčius gardžiai 
pasijuokt, užsirašyt iš kalno 
ant visų metų. Juo greičiau 
tą padarys, juo greičiau pa
dės „Dilgėlėms” gaut iš pač- 
to pavelyjimą siuntinėt pa- 

1 piginta preke.
Kas gerai nor paklegėt, 

• 10c. turi užmokėt!
Adresas

Dilgėlės”
412 Siegel st.,

Philadelpia, Pa.

===

Redakcijos atsakymai.
Strimaičiui. Nors Tami- 

sta reikalavai netrumpinimo, 
bet visgi reikėjo šį tą išme
sti, kadangi kaip kur mislies 
negalima buvo suprasti. At
kreipiame Tamistos atidą, 
kad svarbumas rašto nesire
mia ant jo ilgumo, bet ant 
mislies ir svarbumo motyvų. 
Raštas su silpnais motyvais 
ir dagi ilgas, alsina skaity
tojus ir įtekmės ne padaro. 
Rašte negal būt prieštaravi
mų, tokius būtinai reikią iš
leisti, jeigu pasitaiko. Gir
dėjome rugones ant seimo, 
buk pirma buvęs Susivienyji- 
mo organas pavelydavo tal
pinimą raštų busiv. reikaluo
se. Bet nė joks laikraštis ne 
įstengs patalpinti į laiką, 
jeigu visi rašys ilgus straips
nius ir dagi tokius, kurie 
trumpiau parašyti ir geresni 
ir suprantamesni. Tamistos 
rašte, paveikslan, ilga įžangą 
neturi susirišimo su pakeltu 
klausymu ir be jos raštas bu
tų buvęs geresnis.

Kapas Iškastas dantimis.
Žmogus, kurio sugrom u Mo

jimas nėra kaip reikia, kasa 
sau duobę pats savo danti
mis. Jeigu tik jis atkreiptu 
priderančią atidžią ant gro- 
muliojimo organų, tai dantys 
turėtų pilnai darbo ir visi 
organai kūno butų laikomi 
prie darbo. Trinerio Ameri
koniškasis Eliksyras Karčio
jo Vyno yra,vienintelis gam
tiškas vaistas veikiantis ant 
viso gromnliojimo kelio ir 
verčiantis jį priimti ir malti 
visokį maistą, kuris, tik 
mums patinka. Jei tu atsi
kėlęs iš ryto jautiesi nuilsu
siu vietoje ką būti stiprum 
ir pąsilsėjusiu, tai tavo pa
reiga jieškoti vaisto ant ku
rio tu galėtum .'pasitikėti. 
Trinerio Amerikoniškasis 
Eliksyras Karčiojo V yno yra 
vienintelis vaistas, ant kurio 
galima pasitikėti visuose at
sitikimuose skilvio ligų, ner
viškumo, negerumų ir ligų 
paeinančių nuo* užteršto ir 
silpno kraujo. Jis padaris 
tave sveiku, stiprum ir veik
tam. Šitas vaistas yra tik iš 
gryno, gamtiško vyno ir žole
lių padarytas ir yra geriausiu 
kraujo grynytoju ir taisytoju 
Gaunamas aptiekose arba pas 
pabrikantą Juozapą Trlnerį, 
799 So. Ashland avė., Chica- 
go, III.

Pirmas Didelis PlknlnkM.
Chlcigo. LleL-Lenk. Draugyste* Kar. 

V, Jagelos, nuo Town of Lake, nedelioj, 
LT d. berželio, 1906 m., turas Leafy dar
že piknlnka, kuris prasidės 11 vai. ryto. 
Isz visu daliu mtato divažluoti galima 
iki daržui už 13| centu. Imkit traosfer 
ant Archer Limite stritkartn, kurie da
veis iki Joliet dipo, paskui pirkit ttkieia 
ant dipo ant Chicago & Joliet striUrariu, 
kyrie davMs iki daržui. Komitetai ant 
kiek bus galima stengsis parengti viso- 
kias žaižmei Lenktynes atsibus su do
vanom ii Daržas yra labai puikus,Jame 
yra apie 60 akru girsta. Turime vilti, 
kad kožnas, kirvis atsilankys ant mūsų 
pik n In ko, visiszkai neslgaita. Inženga 
ypatal 25c. Muzike po vadovyste pono 
8. Wysockio. Szirdingai užpraszo kuo- 
skaitlingiausiai susirinkti

Komitetas.
Pirmas Didžia aslas Pikninkas.
Chicago. Jaunu Amerikos Lietuviu 

Pasilinksminimo Klinbsa, nedelioj, 17 d. 
berželio, 1906 m., Retaig’eGrove, Rlver- 
side, UI., turės piknlnka. Prisidės 10 
vai. ryto. Inženga 15c porai. Grajis 
Kieferio orchesta. v-

Vaikinai ir merginos atvažiuokit, pasl- 
szokti ant szviežio oro Ir pavalkszcsioti 
ant upes kranto. Vyrai ir moterys atsi
vežkit savo vaikelius ir pavedžioki^ po 
girie, tegul pasirenka sau uogu, agrastu 
ir visokiu puikiu kvletku. Tegul pasi
žiūri kaip žuvys plaukioja npelyj, jausi
tės teip kaip in Lietuva pagryže.

Dovanos.
1 Traukimu szniuro — daug vykinu 

pasidalinę in dvi dalis trauks szniara, 
katroj puse in save labiau patrauki, toji 
gaus paskirtu dovanu.

2 Lenktynes matau oje — vyrai insi- 
stos tn malszus, o mataal tada bus už 
risztl spie kakla, katrų pirma .nubėgs 
in pukirta vieta gaus skrynele gera ci
garu.

8 Ssoklmu augsztyn — katrų augsz- 
csiausial pcrszoks per uniura aplaikys 
puikia pypke.

4 Merginu lenktynes — greiesiausia 
begeja gaus puiku parosona, antra grei- 
cziausia, skrynele akimi u cukierku.

5 Moterų ssauksstu lenktynes — klek- 
viena moteris laikys rankoj szaukssta 
kuriame bus indetu k lauš ainis. Katra 
atbėgs grelcziausiai tn pukirta vieta ne- 
iszmetus klauszinio ta azaukssto gaus 6 
bonku vyno.

6 Muszimu kepures— katrų numuša 
su lazda keturiu kepures nuo keturiu

, kampu stalo sededamu ant kertes, gaus 
62.00 ant skrybėlei

7 Ir bus daugiau visokiu žaismių, ku- 
. rlu czion negalime patalpinti dėl stokos 
, vietos.

Didele Ekskursu*.
Pittstoo, Pa. Dr-te Ssv. Juozapo ta 

Pi tu tono turės 3 d. liepos menMio ui u 
metu ekskursija in HarvM Lake, pui- 

, klausia vieta issvažiuoto ant szviežio 
oro. Traukiniai eis isz ryto nno Pituton 
JuDCtion 7:55 vai. ta Pittstono 7:40 vai., 
in Dorans 8:20 va!., isz Luzernes 8:25. 
Vakare gryss atgal 7 vai. Užkviecziame 
visus lietuvius ir lietuvaltM važiuoti 
kuoskaitlingiausiai.

Komitetas.

” Pajeszkau J noriko Burbos, Kauno 
giib., Telssiu pa|f) Varphi medines

metai kaip AmetfKoje,' turiu prie jo 
s virbu reikale... J*I peS-JlT kas kitas 
teiksis duoti.židla

Aleks. Narkeviczis,
820 Wharton st., Philadėlphlja, Pa. 

. Pajtazkau Bsvo*Wolio^Adomof Sztu- 
po, pasidavusio Adytaą^ząiitn, Suvalkų 
g., Marijampolęą »rBarauckinM sod. 
Jis pats ar kas kilis teiksis duoti žinia 
adresu: i j

ADRESAI 
CENTRALIŠKU VIRŠIRINKU 
SUSIVIENYJIMO LIET. AMERIKOJE:
Prezidentas «■ P. W. Bierstsin,

Shenaodoah, Penn’a.

Vice-PrezM. — J. Taraila,
22 SUr St, Ansonia, Conn. 

Sekretorius — N. J. Damijonaitis,
3108 So. Halsted St, Chieago, III. 

Kasierius = J. Skritulius,
26 Brosd SL, New Britain, Conn.

KASOS GLOBĖJAI:
A. Ramanauskas, 10 Henderson SL, 

Somerville SU. Boston, Haas.

Ant Povilalka, 824 Bank SL,
Waterbury, Conn. 

Knygius = M- PaltiaavUla,
,52 B. Street, So. Boston, Mass.

——

Draugysčių Reikalai.
Dr. V. Kudirkos Giesm. Dr-stes 

SUSIBINKIMA8 atsibos nedelioj, 
17 d. birželio, 1 vai. po pieta, 869 33rd 
Place. Kiekvienas sąnarys turi būtinai 
ant szio susirinkimo pribūti, nes bus ap
tariami svarbas dr-stes reikalai.

Komitetai
SUSIRINKIMAS.

Chicago. Apvoisdos Dievo parapija 
turės susirinkime 16 d. szso meneaio Bu
bėtos vakare saleje 183 W. 14th sL ir 
Jefferson st Szitas susirinkimas yra 
svarbiausias, nes bus svarstomi provoe 
dalykai, dėlto butinei reikia kuoakait- 
lingiausial susieiti, idant galėtame pa
daryti svarbias nutarimus sulyg totanio 
gyvavimo musu parapijos. Prasidės 
vai. vakare.

Parap. A D. Komitetai
Didelis Metinis Pikninkas.

Chicago. Draugyste L f uosy bes neda
lioje 14 d. ssto menMio Retaigo darže, 
Riverslde, III. turas piknlnka. Prasi
dės 9 vai. ryto ir trauksis iki vėlam lai
kui. Grajis paiki muzika Lietuviu Kon
certina Kliubo ir bus visokia gerv
inu, alsus, degMnss, vyno Ir palkia, 
kvepsnesiu cigaru ir ssaldytos grietinM- 
Bus gražu Ir linksma atsikvėpti szvio-

7

Iš San Francisco, Cal.
26 d. gegužio priėmėm au* 

kas nuo kun. J. Žilinsko 
$25.00. Mes San Francisco 
lietuviai ištariame širdingą 
ačiū UŽ crera širdį, kad jus, žiu oro gražiame susirinkime terp viso- 

nesigailėdami savo sunkiai 
uždirbtų centų, šelpiate nu- 
kentėjusius brolius.

Garbė visiems Bostono lie
tuviams ir kunigui J. Žilins
kui.

J. Endriulis*

kiu pasilinksminimu. Inefimas vyrai 
25c, moteriai 16c. T'
Imti 22roe ar 12tos ui. karus iki La 
Graagt karu, o tie daveža iki daržui, 

k arba Metropolitan elevatorių Iki 48 avė., 
o ta ten La G range karais iki vietai. 
SzirdIngai uipraszo visus lietuvius .1» 
lietuvaites kamkaitltagtauslai atšilau* 
kyti. (»-VI)

'■*i‘ Komitetas.

189 Water st., Brid^eport, Uonn.

Pajieazkau savo kaimynu Juozo Bak- 
ssansko, Vilniaus g^>* ’fitku pav., Bu
trimonių vol., Vysaniunu. dvarelio. 
Jis pats ar ku kltas( teiksis duoti žinia 
adresu:

P»Heszko1iniai.
Pajieazkau savo broliu Ciprljono ir 

Franczlizkaus Gružinsktu, Kauno gub., 
Tslsziu pav., Laukuvos parap., Ivonisz- 
ktu sodos. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žinia adresu:

Jonas G r ūži nikis, 
2033 W. Walnnt st., Indtanapolls, Ind.

Pajieazkau savo szvogerio AnteooPek- 
stininko, metai atgal gyveno So. Omaha, 
Nebr. ta kur iszvažiavo in 8ioux City, 
Iqwa, ir Juozo Oringo, pora metu atgal 
gyveno Scrantone, Pa., dabar girdėjau, 
kad Baltimorole, Md.; turiu pas juos la
bai svarbu reikale. Jie. patys ar kas kitas 
teiksis duoti žine adresu:

Juozas Strimaitis, 
1411 Oregon are, Oleveland, O.

PajiMzkau Aleksandro Jnknevicziaus 
Kauno gub. Panevėžio pav., Klovainių 
parap., Kapcziunu sodos. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine adresu:

6tlv.* J ukne viczia,
125 Man ton at, Philsd’a, Pa.

Pajieszkau savo draugo Stanislovo Ra
mono, Kauno gub., Veliuonos vol., Pa- 
piszkiu kaimo. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinia adresu:

Jos. Cvirka, 
660 Pine sL, Easton, Pa.
* Pajtesskau savo gimlnaiczlo Stanislo
vo Bukausklo, Kauno gub., Tetai u pav. 
Skudo miestelio, 2 metai atgal buvo 
Kauno seminarijoj klieriku, isz kur ne
žinia kur jis prapuolė; jo tėvas labai ta 
to nusimlnM ir norėtu žinoti ar jis gy-

Ant pardavimo.
Parsidooda tuojius lietuviu apgyven

to] vietoj rMtaurtclja bu visai! rakan
dai! Ir daiktais. Biznis gerai Uždirbtai 
Savininkes Užvažiuoja ta mtato. At- 
sizzayktte .

Šimėnas KrąujutaitU, 
8317 S. Halsted it., Chicago, III

Pigiai, Pigiai!
Popieros gromatoms raižyti, kokių 
niekad nebuvo, tuzinas 20c.
Vadovėlis angltakos dalbos 2Qc. 
medega vaistu, labai naudinga knygele 
kožnam turėti 10c.

V. J. Petkon
303 N. Malu st. -K Brockton Mass.

Den. Tdlochka, ' 
■ TloUizton, Mass.

Pajiesskau ąpsivediąĮul merginos lie
tuvaites nuo 18 iki 22 metu amžiaus. 
Esiu 22 meta ' amžiais, penkta' jfedu 
aukszczlo, dirbu prteecjdubu aaszinos. 
Ataiszaukti teiksis adresų:

Juozas Bhuoskas,
Mfg. HubOo., ' W. Sebols, Me.

Pa j taikau savo javogerio Jono Kvet
kaus, Kauno gub., Raseinių psv., rodosi 
yra nuvažiavęs in Chicago; turiu pas ji 
labai svarbu reikšta. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti tisia adresu:

F. Gric.us, 
Box 277, Indian Harbor, Ind.

Pajiesskau savo brolio Jurgio Kaspu- 
esio, Kauno gub., Raseinių pav., Paiko
jo sod., pirmiau gyveno Pittsburge, Pa.; 
turiu pas ji labai svarbu reikalą. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
adrMu: ;'i

Peter Kasputis, 
42RublesL, " Chicago, III.

PajiMzkau Jono arba Rubl Sakalauo- 
ko, jie yra 6 pėdu, szneka lietuvtszkal, 
lenktalutl ir truputi aaglysekai, gyveno 
Carboadale, paskui Heglnge, Iowa; Įsi
važiuodamas iszsiveie mano 8215.00; ro
dosi nuvažiavo in Omaha, Nebr. Kas 
duos mau žinia apie ji gaus didele do
vana.

teiksis duoti žinia adresu: 
Leonas Stenkevicaia,

93 Mertland avė., Brrockton, Mass.
Pajieazkau savo brolio Antano Bagdo- 

Vailoojant reikia no, Kauno gub., Raseinių pav., Garž- 
dunu parap., pirmiau gyveno Piltstone, 
Pa., balandžio menesio tavsžiavo, in fer
mas in New Yorko valstija; turiu pas ji 
svarba reikale. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinia adresu:

Mat. Bagdonas,
Ladysmith Pretorls Hotel, Vancouver

dar

V

Parduodu gerai inrengta barzdasku
ty kl a lietuviu ir lenku iszgyventoje vie
toje, biznis gerai apdirbtas, priežastis 
pardavimo mirtis motinos. Autaauktl 
reikia adresu;

Antanas Sheffeldas, 
1124 B. Front st. Philadelphla, Pa.

(10—VI)
Tavo GiIlakas.

Parduodu drukuojama msszlna su 7 
gatunku literoms ir visais intaisymais 
vortM 135.00, tik už 815.00; vargonus 
verta M5.00 parduodu už 825. Adresas; 

G. Baronas,
1083 BrownsvilĮe av., B.S.PIttsburg.Pa.

Tik lOc už 12 popieru. .
Kas prisius 25c peostinėms markėmis, 

gaus 18 popieru sū konvertais raižymui 
gromatu. Prie to prldMiu dar viena 
atdaroma abrozell arba altorėli su sxv. 
paveikslais, vertes 15c. Popleros su vi
sokiais pasveikinimais ir pritinku- 
ežioms dainelėms, pagražintos kvietko- 
mis ir visokiais paveikslėliais; 6 tuzinai 
ui 81.00. Reikalaujame agentu ir duo
dame gera uždarbi. į

K. Intas, 
954 83rd st., Chicago, UL

, (6—VII)

Box 941,
Jos. Hfrman.

Desmoinee, lova.

Isz WUburtbno, Wash.
■ PranMzn visiems lietuviams Seattle 
apt ei lokei kad aszlp d. balandžio ežiu 
metu atidariau czisP Lietnvisska Pavl- 
lijona ir Saliuna pde W«tyngtono ežero 
Wilburtone ant savo locopižemM; esion 
yra vieta tinkama pik u Inkams ir mažes
nėms partijoms; vaikszoslbja czion du 
pasažieriniai laivais po p£is sykius kas 
dlen Mearser ir Osarina; czion yra ge
riausia vieta sporteĄs, kadangi yra daug 
žuviu mMikerlojlmti iraneztu išžudy
mui. Prie to prljpenuijisiems lietu
viams, Jog asz pardavinėju žerhe ukems 
ir loUrna; czion daž trulbta biznierių. 
Lotus parduodu nubjtSO ijt| 8100 už vie
na; žeme laukame |galima gauti pigiai 
arti Washlngtono ežero' - Darba aide 
ffllbuAtai-fcr* jmAidėta tentu 
plovykla ir du ra»tąiemiąL Oras svei
kas, žiemos nėra, vasaros oe kernosiu 
ir darbininkams labai yra gerai dirbti. 
Norinti ataižtnoti apie žemes ir lotas 
teiksis raižydami indeli už 2c stempa 
atsakymui.

Antenas Sukurtkii
P. O. Bellovue, Rm. Wilburtou, Wasb.

Reikalauja vietos prif lietuviu buozer- 
neje ar saliune; kalbu penkioms kal
boms — lietuvtaka, voktaka, lenktaka 
latvlsska ir gudiszka. John Bnttnor, 
Box 261, Maltose Park, III. (29-VI)

Reikalauja 10000 darbininku, mecha
niku. kalnakasiu, vedusiu ir nevedusiu 
vyru prie geležinkelio darbu, giriote, 
lentų plovyklose, akmenų skaldyklose, 
anglių ir geležies kasyklose, darbininku 
ir mechaniku in pabtlkus, vtasnamiuB, 
valgyklas Ir ant farmo; darbininku prie 
darbu Chlcagoje ir Iszmtatej, kelione 
ta Chicagoe duodama In vietas kur nėra 
streiko, algos 81.75 iki 82.50 ant dienos; 
500 vyru prie geležinkelio darbu valsti
jose WMhlngtono, Oregono ir Idahos, 
algos 82.25, kelione isz Chioagos 81100. 
Ateik tuojaus arba rassyk savo kalboj, 
indedamas už 2c stimpa aūsakymui. 
Adresas: Ohtcago General Information 
B urenu,666 Milvraukee avė.,Chicago, III. 
J. Luoas, Bup.

Reikalaujame 500 vyru in geležies ka- 
styuM valstijose Washingtono, Oregono, 
Idahos, So. Dėkotos; užmokMtis 82.25 
aut dienos; kelione 812 ta Chicago. 500 
vyru i n piovlnicsias lentų valstijose Mi- 
ch Įgano ir WiKonsino. UžmokMtis 
nuo 826.00 iki 630.00 ant menesio ir val
gis. Taipgi reikalaujame 1000 vyru ant 
geležinkialiu valstijose Michigano 
ir Wisconsino, kelione dovanai. Reika
laujame 800 vyra in anglių ir geležies 
kastynes valstijoje Oolorados, 55c. už 
tona, kelione dovanai.

Teipgl reikalaujkme IW© vyru mies
tą Chicagoe, mokMt^ nu^|1.75 iki 82.25 
Atvažiuokit tuojaus arba parassiklt savo 
kalboje pas mane in&edah& už du cen
tu marke ateakymui, adn*as;

Ar nori gera Ir geroje vietoj 
Lota?

Jei teip, tai pirk lota ant Aubnrn nly- 
czioe arba ant H3rd ui. prieszai snv. Jur
gio bažnyczia. Lotai dideli, turi dvi 
eilei gražioje, ramioje, lietuviu apgy
ventoje vietoje, priMtal hetuvlszka baž 
nycsia.
Lota prekes nuo $900 ir augsz- 

cziau.
Szle lotai už metu bus verti 81200. Yra 

tiktai 19 lotu ant pardavimo. Pasisku
binkite kas norite ingyti gera, gerojo 
vietojo lota, pakol dar yra isz ko pasi
rinkti.

Lotu agentai:
A Otaewskis, 924 33rd st.
Felix J.Wengierskl, 8137 8. Morgan sL
J. M. Tananevlcaia, 8244 8. Morgan sL

KOZM1NSK1 & YONDOBF, 
73 Dearborn at.

Jeigu teip, tai pirk* akcija huo The 
Boll Olothing' Korporacijos, o sukriais 
metais tavo indeli pinigai paaidvejos. 
The Bell Clothtng Korporacija yla tat 
Drapanų Sztoras, egsMMbjanHi jas 8 
metei ir darantis gera bizni po No. 983 
—987 Milwaukeo ava. '

Szi Korporacija'atidarys'dabar save 
Antra Didejl Prapsnu Sstora naujame 
A. Otaevsklo name, kur bus pastatytas - rr k.
Halsted ir 83-ios gaiviu. Ant inkurimo- 
szio antrojo srtoro ji padidino savo ka
pitalą ant 825000.00 taip, kad itaber 
kiekvienas lietuvys gali esia gauti pirkti 
akcija ir stotis savininkų DrapanųSsto-.-Vinm« Žubrickas 
ro. Prie szios korporacijos priguli atim
tai lietuvio, todėl kad jie Oria indeje 
savo pinigus turi gera pelną. Korpora
cija moka akcijonieriams uuoplnigaant 
akcijų indetu 5ta procentą. Nuo pirki
niu kokius akcljonlerina szios kompani
jos iztore perka Ola procentą ir kas me
tas iszmoka akcijonieriams Divtdend 
kokis isz abelno sztoro pelno • kožttai ak
cijai priguli. Tokia budu ežia indeli 
pinigai atnesza didesni pelną negu jie 
butu sudėti In geriausia banka arba pa
skolinti ant procento ant geriausia kar
nos propereziu. ,

Todėl kaz nori padvejoti savo pini- 
nigus tegul pasiskubina pirkti kelias ak
cijas (shares) nuo Bell Clothing Korpo
racijos pakol jos kasztuoja tik 810.00, o 
kada naujas sztoras jau bos po stogu, 
akcijos kasztuos po 615.00. Tagl pasi
skubinkite pakol dar pigios. ,

Akcijas galima uteiraszyti pas korpo
racijos direktorių, Kazimiera Služinska, 
kurs tari savo adynas „Lietuvos” redak
cijoje, ke t vergais nao 6 iki 9 vakare, o 
o nedalioms nuo 9 iki 12 ryto; arba pas 
jos reprezantus: Alek. Bijantka, 3327 
Auburn avė., Dom. Giacza, 3255 So 
Halsted st., Paul Brucha, 3316 So. Moi 
gan sL, A. Ivaszkeviczia, 3347 8 o. Mor 
gan st., Aritans Masiulį, 3327 Aubun 
Sve., Hipolita Kaczauska, 3157 So. Hal 
stadsL ,

“Lietuvos” Agentai.
N»W york^n. y.

A LMniewskis, 144 E.Houston 8L

So. BOSTON. MASS. 
Nikod. Gandrelis. «873-rd Street

NEWARK, N. J.

A. Sūnelis, 66 West 8L

BROOKLYN, N, Y.■----- ’ y ; BROOKLYN, N* Y.
Belą vasara ant sztatrr-vakarinio kSmpė -etgn> Rinkeviczlus, 78 Grand st.

8HENANDOAH, PA.
Andrius Maczis, 131 6. M&fnst

' W ATERBURY, OONN.

Jonas Žemantauckaa, 89 W. Poųer SL

NEW BRITAIN, OONN.
M. J, Cheponis, 72 JubileeBt^

BALTIMORE. MD.
L. Gairlti 2018 N. Washingtonst
Jonas Želvis, - 711 W. Lombard st.

M. A. Ignotas, 1028 So. 2nd 8L

PITT8BŪRG, PA
Jonas Ignotas, 13 Diamond Bąuare S. S.
L M. Maskeliūnas, 2137 5-th Avė.

Mm akolijame PINIGUS ant tarteoy- 
biu ir jai tn rengtai turtenybe pirkti 
mea su džiaugsmu prlgelbMime, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas 
veikimas. Lengvos iszlygos. Agentai 
apmokami dosniai.

NAUJI TAUT1SZKI

PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo iš po spaudos la

bai gražus 1 
rozai).

1, Didis 
Vytautas.

2, Didis 
Keistutis.

3, Didis
Algirdas.

4, Didis
Gediminas.

tautiški Paveikslai (ab-

Lietuvos

Lietuvos

Lietuvos

Lietuvos

Kunigaikštis

Kunigaikštis

Kunigaikštis

Kunigaikštis

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

VVE8TVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

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

MINERSVILLE, PA 
J uozas Ramanauskas,

SPRINGFIELD, ILL.
J. Klembauskaa, 2028 Peoria Road

WTLKESBARRE PA 
\. P. Aledk, 71 N. Hancock st

' WORCESTER, MASS. 
niL Bernotas, 12 Hariem st.

GILBERTON, PA.
J. Ambrazeviczius, Bor 4

Mc KEES ROCK8, PA.
Fort. J. Bagoczius, 149 Ohio SL

NEW HAVEN, CONN.
K. B lažai lis, 524 East 8c.

MOUNT CARMEL, PA
Jonas Banis Box 541
Keliaujanti Agentai.

Jur. Kazakevfoala > -
Joseph Petrikis,
S. J. Kasputis
Feltk. J. Gelmines
Stanislovas Valeikas.

Paveikslą miera 22x28 colių.
Prekė 35c kožnas.

Nusipirk po vieną šių paveikslų, 
o galėsi gražiai papuošti savo rui
mą.

Prisiųsdamas pinigus adresuok:
A. OLSZEWSKI,

924 33rd st., Chicago, III.]

F.P Bradchulis
Mtornej and Counselor it Ui. 
Chamber of Commerce Bldg. Room TM 
S. E. Corner LaSalle & Washlngum sts;

CHICAGO, UJU.
Telephone Main 3642.

Weda prowas kaip civiltakaa teip ir 
krlminaliszkas visuose suduose.
Res.3112 8.H*tated arti 31 mos

Tel.Ynrds 6046

roLSZEW8K/S
Isldst^as Didžiausias

MAsSimoi]

PINIGŲ SIUNTIMO.DHUViSKB Knygų

LIETUVOS

924r33~st. Chicago,III.
--------- -------------------------------------------------- ——————

Reikalaudamas Šifkortes, ar siunšdamas Pini
gus i Krajų, nejieškok kitų agentų, nes 

niekur geriau nerasi kaip pas
A. OLSZEIVSKI.

Rašyk tuojaus ir gausi prekes Šifkorčių ir pinigų.
606 Milvaukee ava. r- Chicago III.

Pigiai ant pardasęmo &6em_įg trim! 
nulūžtais mūriniai, namai; lotas yra 53 
per 130 podn. Vakarini! kampas 34 
Pleiso ir So. Halsiėh u$i Atataaukti 
pas savininkę, 4285 ^InceMM av.

Pigiai ant pardavimo naujutėliai na
miniai rakaadai — rtaiač^ovoe. siuva
ma maszina ir lt.; parsiduoda delsi sa
vininko tavažiavlmo. Daiktas galima 
pirkti po viena ar visus draugo. Atsi- 
szaukti pas Igną Gedirila, 935 34 st, 
Chicago, III.

Pigiai ant pardavimo saliunas geroje 
lietuvi a apgyventoje vietoje miestelyje 
Bollezrood, IU.; lalanti tik 8500. Adre
sas: Tam. Podlaski, 25 Bellevrood avė., 
Bellewoo<L I1L!Ž*'-f 4

Randavojlmul Batoras su mesyklino- 
mis tnuiaomis piriai M 1 13l SL Klau- 
skis po nr. 94 žemai.
L - (»-VI)

Čia yra didžiausias ir teisingiausias Pinigų ir 
Šifkorčių Ofisas. Iš čia Pinigai ir šifkortes iš

eina pundais kožną dieną.
Čia yra Didžiausia Krautuve Lietuviškų Kny- 
gų. Čia randasi geriausios knygos išsimoki
nimui angliškos kalbos. Rašyk tuojaus ir gau-

; si Knygų Kataliogą. -į ■
Su visais reikalais adresuokie šiteip

A. OLSZEWSKI
924133-rd St. i



Rasi rodą vyk su. Liehiviszku Daktaru
Kauno gub. Bsaullu pavieto.

sveikatą. sveikatą.
Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe

LIGA YRA NUBAUDIMU NĖŽINYSTOSI

DENTISTAS

D1C

DR J. KULIS

Parsisiųsdink 
dykai knygą

Teleronaor •fritrt TO** 
Telefonu oi salina laa klek vienos

trilne Pln- 
lai, ilven- 
ikarnS* I ta 

> vkluriau

Ant 17 Almeno 
^jEjsUlkrbdelU

įmMbHmM 
TOBtfNnil 
’rė visur v* 
• letlnkallo

788 W. 18th Street
Priima ligonius kožna diena 

nuo 8 iki 13 ryto.

Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas ::::
8256 8o. Halsted Street, CHICAGO, ILL

Guodotinoma tautisikoms ir tež- 
ti'tiaetns THaugysiems tedirba:-į 
Kamtirt, Amerikoti»ik*» 
Wellawas, Szot 
tas, Kukardas._____
Kepures Ir dėl Maraaalku 
parodus.

Chicago Medical Clitiic
344 S. State Street, arti Harnson ui, CHICAGi

S. idzelevicle, 
BozSes, We*tvilie, III.

Ilgyditaa, nuo plaučiu, 
kt utines kataro, dieglin 

PO rita kuna ir nusilpnė
jimą, kiti daktarai negaiia-

Tikek Geroms Gyduolėms.
Gyduoles nuo spuogu, pilnai iszgydan- 

ežios, tik ui 83. C 0.
Jei nusilpnėjo plaukai slenka, roti,gal- 

▼a pilna pleiskanų, tai vartok musu gy
duoles, o tikrai busi užganėdintas; preke 
lik 82.00.

Jei tikrai reikalauji pagalbos, nelauk 
toliau, vartok jas dabar, nes toliam ju 
preke bus triguba. Norintis atsakyme 
gauti su rodą, topriolunczia 10c. stempo- 
mis. Nuo musu metodos tukstancziai 
yasigelbėjo. Paraižyk alszklai ka nori.

Koenigaberg Specialiste,
Boa 106, No. South Elght Street, W llliamibarg

Brooklyn, V. Y.

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

OFFISAS—Kampas 81-mos Ir 
South Halsted Gatvių ::::::

CHICAGO, ILL
GYVENIMAS VIRSZUI APTIEKOS

Devyni dešimtdaliai Beprotystes, Paralyžiaus ir Džiovos 
šiose dienose paeina iš nepaisymo ant mažų nesveikumų.

Neapleisk savo sveikatos! Jei jautiesi pailsusiu, nemiegi 
gerai, nesveika kas, turi drebėjimą ar silpnumą širdies, Svaigulį, 
Stoką Ambicijos, Pučkus, Išbėrimus, Nervus suirusius ir tt.» ir 
tt., pasiteirauk pas garsų daktarą Leonardą Landės, 140 East 
22nd St., Nevv York, kuris turi didžiausią praktiką terp lietuvių 
Suvienytose Valstijose ir Kanadoje.

Jei tau neišpuola ateiti, parašyk pas daktarą; jis gydo teip 
pasekmingai per laiškus kaip ir ypatiškai.

Jei prisiusi stempų persiuntimo lėšoms, tai gausi gražią 
knygelę apie sveikatą dykai. Adresuok:
Dr. L Landės, 140 East 22nd Street, City, New York.

Parsisiųsdink 
dykai kAygą

.. $300 įmokesties,
Lleklny* po 832 06 kas meaeria, imant palaki draugo. Raudot 83*1.61 

ant menesio; I ar 6 kambariai* trioba *n sukastu Ir 7 pėdu ponamlu su 
Įsilietais pametate. Georcijos puezteoapdabal; maudykla, aalltaa Ir (sal
ta* vanduo. Vl»oki gatvių pagerinimai intalsyll ir apmokėti.

14 TA UL. ir 49-TA Aro.

Lotai
Granto Žemiškosios Bendrijos po> 

dalyje neužilgo pakils 
' vertėje.

(Dovydas B. Lyman, globojau. VUlard T. Block, ieadlatakee.)
Męs parduodame juos dabar po $450 

lotą. $50 įmokėti, likusiejie po $10 kas 
mėnesis.
Penki centai nuvažiuoti in vidun miesto.

Apgarsinimas.
Lietuviai važiuojanti in Lietuva 

užeita ir svetinga -----
aa Wllkauskl, turi ________________
koiname dalyje. Degtine ir alui pul
kui. Neužminskito adreso:

S. Wilkovaki, 
118 Grand it., Hobokeo, N. J.

Dru kilojamos Muilinos Pigiai!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru

kuojama Maszina.
Maozina Odeli Ty po ivriter No. 4, 

kurios Ikiatolel preke buvo 810.00, dabar 
ja galite pirkti už...........................$6.95

Mat mes nupirkome nitu maitinu 
1000 iaz visnos lubankrutyjuaioo firmos 
pigiai, todėl galime Ir parduoti jai p 
gili- Mastinoi yra naujutėlei, tik ka 
in fabriko paimtos.

Kas reikalaujate geros (kukuojamos 
maszinos, tai pirkite dabar pakol pigios, 
nes kaip ui 1000 inparduosime, tai jau 
kitu teip pigiai negausite.

Kitas reiki pirkti in fabriko, kur jos 
kantuoja po 810.00. Taig pirkite da
bar pakol pigios yra.

Gausite jas po 80.95 pas:
A. OL8ZEV8KI,

943 S3rd 8t. . Chicago, III

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

Taip gerai išgydo be apsirikimo visokęs ligas vienatinei tik su 
pasišventimu ir aiig&to mokslo Profesorius ir Daktarai Speciali* 
štai — Dr. E. C. Collins 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 SpccialiŠkai pritaikant, prie ligos visu silpnybių vaistus, 
varginančiam ligom, tai vartojant juos pagal pamokinimą, — apturi 
pilna — gerą sveikatą ir liga Deatsinaujina.

Daugybes sergančiu visokioms užsisenejusioms ir Chroniškoms 
ligoms, kuriuos nieks neišgydė, per Mokslinčius Daktarus to Insti
tuto ir ju sutaisytus GERUS VAISTUS, tapo išgyditi__ištrau
kiant iš nasrų prapulties. Kad tas Institutas, išgydo geriausei visokęs 
ligus inieks susiligint, negali, •— tai liudija daugybes padekavoniu, 
paČiuisgyditu laikraščiuos paduotu, tukstančei laišku, o nagą! norą

40 Warron Str.,
New Rechelle. N. Y.

Ilcydita nuo rumbo liros, 
netikro ir balto andrapaniu 
— tkausminru dideliu die- 
«Hu viduriuos ir vieam

JOHNS ELIKIR
Iszrjrdo visas skilvio Ilgas, negromullavima. 
oegalejUna valgyti, tkaudejima krutinės duo- 
biukeje ir stonuose, atairurima vėjo ir negar
džių skystimu, gurgima ir tapatina viduriu, 
ėdimą romo*, Jautimą lyg guzą arba kamuoly 
gerklėje ir negale Ji ma jo nuryti, suspaudimu 
sairdies, gumba, vėmimą rytmety! ir atsikosė
jimą tinstu skrepliu, kartais labši pajuttUvu 
siu, prikartejlma burnos, diegly, greita pailsi
ma arta trumpa kvapo, skausmą viduriuose, 
tryda, apsivelusy. isaakyjusy ir skaudama lie
žuvy, beginta kraujo isz dantų smegenų, silp
numą viso kūno ir plaucziu, sztrdles plakimą, 
negalejlma miegoti, sunkuma galvoje ir kojo
se, snauduly, o ypatingai po pietų. p..Kalima 
ar pageitonavima veido,'* svaigimą ir skaude
Jima galvos ir daug kitokiu nesveikumu, pa
einančiu nuo nesveiko skilvio. Jeigu turi nors 
viena isz virszul paminėtu lenkiu, tai tuo jaus 
orderiuok Joka'a Ellxlr geriause gyduole nuo 
skilvio Ilgu. Gaunam su Virst 100 padekavoniu 
ant nadefios. Preke 11.00 n! butely, 6 buteliai 
už į&oo. Viduriai tori tozailluosuotl mažiau
siai syky ant aienoa ir jeigu to nepadaro, tai 
Jie yra nesveiki. Naudok joha’a LIVae Pilis, 
nuovkiuriu uzkletejimo, tiktai 2|« už skry
nele. ’Indek pinigus in gromata ir adresuok, 

JOHŠ’S SUPPLY HOUSE CN*C?G0JU

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

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

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

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

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

Roszyk klausymo lakssto ir sausi rodq«
OfltMiHterytai kežną dieną ivo 10ryto Iki4 po pMųlrvil y
bm 6 Iki 7 vakaro. Nidiitoai ir ŠvMtodionoaiaM 10 iki 12.

■ _x "■ . _... 'm! ir ZtszlO*AlJsŪrtlS 1 Kad sergi? nelauk kad iš ma-
žos kibirkšties, didele ugnis pasidarytu! Jeigu nuo senei serganče ligą 
visoki daktarai neišgydė, netrotik laiko, nestumk savę labiaus in pra- 

Z. 1Pulti» ^t atsišauk in tą geriausę Institutą, kuremę, ant kožnos - lig* 
apart Profesoriaus yra Daktaras Specialistas nuo: • *

Plaučiu lifM. kosulio, keooeu. tak.tu, viduriu llroa, kraujo Matomo, solvoi akandojimo. diefliu ir reuraad«no- aknro. (adrnl ir Atėjima 
ritariaužklet.jlma..Upt., bf M vyn, !r moterų. ^loanuberima.^užM^, .ujo. vi..i,bai„b« veista. ntruT.’J *1: X kZ° 
(puota., galvoj .piegima, raieguztum, roHlige, akauomiuga. mataru meueamM ir baltasis mrtdr.mmm, utaikro^J^L liga,
ir uegataHing. dusuli patrūkima. Motam gumbo. akauMuiuga. noraguliarižkm moneriaea. Diapopaim rup^rTū.'

IŠIMTINIAI AGENTAI

Knott, Chandler & Co.
110 DEARBORN ST.

Vtotiata ofisu: ll-ta»J. ir 48-ta Ava. Atdaru kaadfea ir aodoliomta. 
JAS. E. HILDRETH,

* Vžv.izda. Savin/bu Skyrių.

Ant vietos randamas ADOMAS SZILINGIS.

Mielu Profesoriau su Specialistais 1
Jus jau tinote mano .sunkta ligi, kuri 

manj kankino per ilgu matu per jaunta- 
tes išdykumą kad galvot užimąs ir auiae 
spiegimu kaip ir kakta Ir pecziuožs, ran
kose bei kojosg, kaip paltais diegtai varsto, 
sunkumas krutinę ir dusinimas. neUpua- 
ki.ui k.*"kino- diegtai šonuose abelnsa m>- 
Mlrmejimaa, tsip sunaikino lik ledeli, ii- 
rodžiąu. laukiau kaip žvake tik užgesimo, 
pu ntokhi. daktaru nors gydžiaus nieko 
nepagalbajo, bet labiau liga tik užsendino 
kad iaa oro permainas.iulaiko kaip tikru 
pranassas pasakiau, nu liga paskutinę 
f spaude. Bet Jums kaip tik aprėžiau 
hgairprĮriunteVjmiobm,omiau vartot, su 
kotau laiku jaučiau geriau ir veriaus, < 
dabar j au esu suvisai sveikas, kaip niekad nesirgo. Gsi). k.d H pradžių mani, «“ 
•irgimo nMtsHanklaa. bodo daug pmlgu 
»>u*edy>u ir senei bodo teves sveikas kaip 
dabar, už tai labai dekavera ir mano deka- 
vono galit pagarsint, tikta kad no vienam 
bus ant pageltm. Jus iszgyditas

Mlketao CniMtae
3i$ Canal Str., Btae rsland. Ui.

Paiki Proga G raut Work8uose.

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

Už $2700 iki $3250 
Pirksi vien| Ii

50 Nauju dviem auksztais namu
Arti Western Eleotrio Komp., Sears, Roebuck A Co., National M»| 

teable CastingaKomp., Wlulow Broliu onameetaliazkti geležinio darbe 
ir amerikiniu spiralisiku dedu iasdlrblniu.

20,000 Darbininku Žmonių

' Guodotiniems Kunigams iudir* 
.ba:-Kinai. Arnotai, DalmaU- 
'kai, Albai, Statei irwimis baž
nytiniu parėdus. Visoki darba et- 
dieka artntiukai ia laiką. ■ 
! Norėdamos guodotinoe Dr-tes, 
arba guodotini Kunigai, kad Juau 

darbas butu prideraneziai atliktu i?tuom sūūčlpti uwo tatttetj, paveskite ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
i Hft W. Divliion St, g i ChlCago, DL

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Cbicagoj tai atsilankyk in 

GALERIJA MOKSLO 
844 Soath State St. Chicago, 111.

Inejimae Uy ižai.
Patemyk stebuklui Osteologijoi 

„ „ Fiziologijos
w M Neurologijos
„ „ Pathologijoi

Mokykis pradžia žmogiuko! rasos nuo 
lopszio iki grabui. 

Milžiniszkumai ir keistumai gamtos. 
Atdara kasdien nuo 9 ryta iki 12 ridu r n ak ožio. 

Papraszjk daiiuetojo prie dora Uetev.szkoe 
Knygos, visai dykai! Atslszaukitazlsdlen. 
344 South State St. arti Harrinon 

CHICAGO, ILL.

Nerviški Vyrai.
Ponat C. Benitas, P. H. Bos »5S, Chiceęo, 

211., prisiųsta nuoraią branginlino recepto dy
kai. Pasiskaityk, kqjis sako:

Anais metais ai nuvykau J Europį klaustls ro
dos pas garsų daktarą Ir likau nuo jo gydymo svei
kas. Sirgau keletą metų nėr Vitkum u ir ateinu nu- 
silpnljiniu ir veltai mėginau (vairius vaistu bei 
gydymui. Receptą žaisto, kuris mane ižgydė, ai 
Ir po šiai dienai turiu ir, žinodamas. 11 patyrimo, 
kaip sunku yra 14. igyd v tiži loja žemėje, aš užsi
maniau gp.b^ti kitiepas ir koduam, kas paraėo pu 
mane, uždarytame konverte pasiunčiu nuoražį li
to brangintino vaisto dykai.

Jei esi silpnas Ir nerviškas, jautiesi abelnal at
bukusiu, be paiisio. jei tau kenkia bloga atmintis, 
ausiminiaguiuas, bailumas, inkstų ligos, stoka 
ambicijos, žudymu gajumo, nuobėgial, užnykul 
ryrybė ir tt. nuo sunkau darbo, jaunyMs pakly
dimų, ydų ar perdėlių, rašyk pas mane tuojau, o 
a! tau pasiųsiu atgalia kreta nuoraša lito recepto 
dykai. Tau gali rodytis, kad nėra vaisto galinčio 
tau pagelbsti Ta patį manė daugumas tų. k| pa
klausi mano rodis, o dabar jie gal! p.asakytl, jog 
jie yra pilnai sveikais. Ponas K. J. Nass, ii Al- 
toona, lova, yra vienu 11 jų. Paskaityk, ka jis ra
to, Rugp. 1& 1906 m.:

„Pone C. Bentson: Suvartojau vaistu, gautas 
nno Tamistoa apie trys mėnesiai atgal. Ir esiu la
bai linksmas, kad galiu peš neiti Tamistai. joge- 
siu ilgrdytas nuo blaurios ligos, kuria sirgau tiek 
melų. Pirma apturėjimo nuo Tamlstos vaistų, ai 
netikėjau, jog yra koks vaistu, galintis man pa
gelbėti. Bet man ant didelio džiaugsmo, jaučiuosi 
ai pilnai sveiku ir už tų siunčiu Tamistai ilrdin- 
gį psdėkavoiimį. Jei norite, galite sunaudoti ma- 
mano vardį.1'

šitas yra tik vienu Ii daugelio lailkų padėka* 
vonės, kuriuos ai gavau ir tvirtai galiu pasakyti, 
kad kožnas Intakas giriantis litą veista yra pri
siųstas man te piraiy mo it mano pusės.
• Ai pasiųsiu n norais to brangintino recepto dra
uge su reikalingais paatakinimais dykai zožnam 
pareikalavusiam jo. Gali jį gauti sutaisyti geroje 
ąptiekoje už' maža kaina, arba ai gausiu jį čia 
Cn ieagoje s irta h va u to paveUtatavus, bet ne ki
taip. Ai nesiunčiu nieko apniokėrtmirt priimant 
ir peturtu jokios umisio iieaut pinigus ar parduoti 
Vaistas, karių ku nrrelkatauja. o jeigu norui 
mane teisingu ta visų pusių, tai gali mane pagar
simi per litį talkrstq. Adresas.

C. Bentson, P. H. Box 655, Chicigo III.

lolvtltar mJkesį JtTPrta imkrodelio lū 
naadjuųr lf< aistrinta latei grižu leaoiug-ly 

.n kdm *žn dykai.

Kicelslor Iitch Co..
JOO Central Ba n k Bldg, Chicago.

nžlsikoms. Per Išlika ar asabUkal atęjas, badams Lietavla ir Uetaryika kalba rattok. Vsistus 
išsiunčia po visą Ameriką ir kitas šalis.

Rašant adresuok:

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, 
140 W. 34th Str.,. (NetoliBroadna,) New York N, Yi 
Offius atdaras luad-ra nuo xo-Hd j. vai. po pietų. Nedelioms: nuo xo vai. ryto iki i vai no nitu.

O vUanto ogm .UUra. km vUrulak.. u ku net.,,,!, 7 ltl, -popetu.

Degtine’ Morris forst & co. Slyvine!COR ,ECOI(t, A¥E< , taiTHFIEl, STREET - J ’ 1 V 

B P1TT8BŪRG, PA.
’ Mes eisme pa<*rieje po vim 8uv. ValitijM. k*d pirduodi- 

me geretne degtine pigieu negu koki-oor* kita firma ar degtinėj 
Edi krautuve Amerikoj.

Mes apmokame vim ainntimo leszaa (kautai) In rytas Iki 
9 V New Yorko ir In vakarui iki Chicagoe int pirktela vinzauz 81 00. 

E* Jeigu panieina toliau iiunitl, duodame 10 nuoniati, idant tu jml
Lj pirkėjai parsiiiuusdinimo lesus galėtu apmokėti.

Orderiuojant siunskite pinigus registruotame laiszke ar per
S Money Orderi ant vardo Morris Font & Co , Cor. Secoud 

Avė. & Smithfield St., PUteburg, Po.
ft;‘ y f < Parsiliunsd'.nkite musu privatiizkaji prekių surasią. Kai- 
gKaSŽffM bame visuose kalbose.
■y-Morris Forst čfc Co.

C0R- 8EC0N0 AVĖ. A SMITHFIELD STREET Tnvlmlvr!Vynas! pittsburg, pa. lorKoly!

Laikrodėlis ant Viso Anzians tik $5.96.
A Tikta* ils. aitksud Upllytas o

neapt>a*iW. i taikrodrito.aMktal 
( KJ • Ibrtažta viduryj luditų „14k 

guaranteed 10 ycan" avo 1 ta!ir 
bėjų Ilrodo tr (MMsl kaip tikras 
auksinis lalkredėll*. tik jradru 

o«* >ra su kieta! pada 
IKraKuOB''“" tnedi).tk.ii Itikitals. ar 
Tggąff ry-J1 W **'' L~ ' "rtami. grs.-lal graviruo- 
TĮHMff'flr ,ft* erlyzus. sugyrnis amenki- 

niai* nikelio viduriais, pilnai 
akaten tuotaa, greitoinla, Bro- 

otmto plunksna, balta amalljlnl rodyklė, visokio 
dyidžio, motrrtakas. ar vyrukas, 18 dydis, ar Vi
dutinis 16, o moterų 6, ar mažesnysis O dydis. 
Messlunėlamo e z presu CO D. ir dMdame apiln- 
rėti pirma užrnokCjimo; jsl matysi, kad laikrodė
lis už tuos pinigus yra geriausias, tai južmokėk 
agentui 16.96 Ir ezpreso kaltus. Pulkų retežėlį 
priekožno lalkrod ’llo siuita taros dykai, o jei pini
gai yra prisiųsti H kaino užčld|>at mums laika, 
laimes duodamo gero luedoeuHio * 
kana, ar Auksinį Retežėlį, irKryteli 
gtaut eipresp kaltus. Nesibijok M j 
k» sakome. Šitas lalkrodUta su Elj.--- ----------- -
81 00 daugiau. Ralyk alikial ko nori. CROW? 
JEWELRY OO. Dtp. Ml. w JT. Basedalph Slr. 
Ohicayo, III,

PUIKIOJI BELLEWQ8D!
R0 m tautu nuvažiuoti keturioms iovaiHpmi geležinkelio liBaftoma; už 5c. 

norai tave in vieta aprūpinta pabrikais ir darbo pabuklnis* kųs darbo yra In 
valiai, kur gziesi pirkti sau narna ui preke rendoe, kokia dabar tebemoki. 
Parinktinial lotai ant iizmokescsin. Keturi lotai padovanota lanku katali- 
klszkai bažnyoztai ir mokyklai.

Bellewood yra gražiausiu prtamieaczftiChicafoe,apipaveaiibta puikiais me 
džiais visu plotu toeloa podalee.

Turime taipgi 80 tuketaneziu akru gražloe dirvos ukemi.
Be jokio iazkaizoato sau gali persitikrinti apie musu pastolius.
Artesnėms žinioms reikia kreipeis prie p. Hlpolito Kacsanosvskio, 
Wilmot Are., saiaurvakarineje dalyj, arba prie p. Stanislovo Koba- 

csewskio, 8147 South Wall -ui., pietinėje dalyj.'

L.GsHETŽBLj vyriausias ūžveizda 
145 La Salio BU - Kambariai 707-703. - Chicago

mzsa vairiai yra paasSmlaMausi, gydo daa 
ilga. Plaukas tikrai alaMlea. sharlasa, j 
kaaas, pspuerkus ir dšugsbteita ilga su aa 
siu badų Radtkal gjdįsasi naraizykita pas

Prof. J. M. Hteuidsa
Ne m York Mtooldfrn, ū. 8. A.

AR LINKSMA TAVO NAMUOSIA?
Edlaon'o Phonograph'al palinksmina ktokvieną, ieną 
ir jauną girdint kaip puikiai visokias melodijas graji- 
na, dainas dainuoja, aekliamaoijas kalba, ir ką pats 
Dori įdainuoji arba įkalbi, o PhonograpVM žodis į žodį 
iiduoda tuom patim balsu.

Yra tai XX amžiaus geriausia ir prak
tiškiausia maAina garas u a išradėjo 
Thomas A.Edison'o. Kalaliogą Pbono- 
graphų ir Recordą priuunčiu kuinam 
dykai. Rocordą turtu M kalbų, tarp 

lĮĮ tų ir lietuviškų. Beikateudami kala-
HogU. pridėkite ssarką priaiuntimuL 

. iĮjfc® M. J. Damijonaitis
. 3108 S. HalatedSU tfCMcifo, HL

sridlka, cigarui nei 
lis Havanos, o iasaigeran gauni žmogus 
Buika užkandi kiekviena diena, tai Taa 

giau su tamista kalbėti negaliu. Lik 
veikai turiu skubintis Prie to jis turi 
puikia aale dėl veaeliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypaoz už tlumocziu 
susikalbėti angliukai. Ateikite pai ma
no, o tas jum patarnausiu ui dyka vino- 
kiuoee raikai uoee Ir provoee. Atvažiavo 
iii kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
8821 Auburn avM Chicaro, BĮ.

(Tarpo 88-106 ui. Ir 83-io P..) 
Telephonan Yards 6013.
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