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i POLITIŠKOS ŽINIOS.
Revoliucija Maskolijoj.
Maskolijoj dabar tikra 

maišatis. Revoliucijonieriai 
griauja netikusių biurokrati
jos valdžių, toji gi griebiasi 
visokių daleistų ir nedaleistų 
būdų, kad tik valdžių savo 
rankose palaikyti. Revoliu
cijonieriai susideda iš jaunų 
ir karštų ypatų, kokių gyve
nimas nespėjo dar sudemora- 
lizuoti, jie eina tiesiu keliu 
prie mierio, taigi prie išgrio- 
vimo caro valdžios, po kurios 
sparnu biurokratija įgavo ne
išpasakytų galybę, bet tų ga
lybę ji įgavo ne už kokius 
nors nuopelnus, ištikto ji 
nuopelnų turi mažai, bet 
daugiau nedorų darbų slegia 
jos eaužinę. Kapitalistai, 
kad padėti į savo kasų kokį 
tūkstantį doliarių viršaus, ne
paiso ant Dievo ir doros pri
sakymų, dar mažiau ant to 
paiso maskoliški biurokratai, 
pradedant nuo caro,- bai
giant karnų policistais.

Bet remia pasakyti teisy
bę, biurokratijos padėjimas 
nelengvas. Atimti valių, 
supančioti 130 milijonų 
žmonių, uždaryti jiems lu
pas, spausti ir išnaudoti vi
sokias pavergtas tautas, verž- 

x ti joms tikėjimų, kalbų, pa
pročius — darbas tai ne leng
vas. Maskolijos biurokrati
ja vienok savo įtekmę per 
šimtmečių, eiles mokėjo palai
kyti. Kadangi skriaudimas 
žmonių, prispaudimai nesi- 

I remia ant doros principų, 
yra tai darbai priešingi do
ros principams, tai suprantąs 

, ma, kad per šimtmečių eiles 
maskoliška biurokratija, ne
dorai valdydama kraštų, tu
rėjo progų netik pati labiau 
susidemoralizuoti, bet ir su- 
demoralizuoti mažiau doros 

. turinčius savo padėtojus.
Vieni iš tų nedorų rando pri
sakymų pildytojų yra tie
siog pasamdyti, kiti prie tų 
glaudžiasi per nesupratimų 
rando nedorų mierių. Patar
lė juk sako: kvailų nereikia 

, sėti, jie pats,^ kaip piktžolė, 
dygsta ir auga!

Bet kiekvienas ginklas per 
« ilgų vartojimų atšimpa, kiek

viena sėkla, pasėta į išliežtų 
dirvų, išsiveisia — teipjau 
yra ir su Maskolijos biuro
kratijos per amžių eiles sėja
ma sėkla, ypač kad ji nesu
pranta, jog ir geriausiai sėk
lai reikia atsakančiai dirvų 
prirengti; ji dirvos negerino, 
bet į išliežtų sėjo vis tų pa
čių sėklų. Sėkla ta, neatsa- 
kančioj dirvoj,išduoda ir ne
atsakančius vaisius. Vaisiai 
gi tie dabar kreipiasi prieš 
pačius jos veisėjus, o menko 
proto biurokratai dar to su
prasti negal ir sėja dar toliau 
vis tų pačių sėklų.

Kadangi spausti ir išnau
doki pavergtas tautas iki šiol 
randui sekėsi vien sėjant ne
sutikimus ir vaidus terp pa
čių skriaudžiamų: jeigu visi 
nemaskoliai sueitų į vienybę, 
tai jų niekas spausti negalė
tų, tai caro randas teip tie- 
siok, glostydamas neva vie
nus, siundė tuos ant kitų, 
jis to paties įnagio grie
biasi ir dabar. Na ir kų pa- 

• sakyti, randa dar ganėtinai 
einančių į rando tinklų ir tai 
ne kur ten tolymuose rytuo
se, ne atkampioj, tamsybėse 
parkendusioj Siberijoj, bet 
net musų tėvynėj Lietuvoj.

- Ir dagi reikia pasakyti, kad

čia randui nedorų sėklų sėti 
padėjo labiausiai Vilniaus 
katalikiškas vyskupas Roop. 
Ar jis tą supranta, sunku 
pasakyti, bet randas iš fana
tizmo pasinaudojo, sunaudo
jo vyskupo Roopo pasėtų se
klų. Juk Roopo partija lai
ke rinkimų, kad palengvinti 
išrinkimų savo partijos, taigi 
lenkų katalikų kandidatų, 
niekino žydus, siundė ant jų; 
už besilaikymų su žydais su
spendavo net kunigų Ambra
zevičių. Taigi vyskupas sėjo 
neužkantos sėklų ir ji, prisi
dėjus biurokratams, išdavė 
tokius vaisius, kokių katali
kų vyskupas gal nelaukė.

Kadangi laike rinkimų du
rnos atstovų lietuviai ėjo iš
vien su žydais, tai rando tar
nai, žemesnio jie biurokratai 
užsimanė pabandyti, ar dar 
sykį nepasiseks vienybę krik
ščionių ir žydų Lietuvoj išar
dyti, ar nepasiseks juos dar 
sykį supiudyti. Ir tas pasi
sekė, kadangi rando tarnai 
rado vyskupo Roopo laike 
rinkimų parengtu fanatizmo 
dirvų. Dar norėjo biurakra- 
tai mat žydams atkeršyti už 
užmušimų policijos perdėti- 
nio. Jie laukė tik progos 
užsiundyti krikščionis ant 
žydų ir proga ta pasitaikė. 
Papirkti rando agentai pro
vokatoriai griebėsi paprasto 
įnagio jiems pritinkančio, 
taigi provokatijos.

Laike devintinių,, mieste 
Baltstogėj, Gardino gub., ei
nant katalikų procesijai, kas 
ten metė į einančius žmonis 
bombų, kurios ezpliozijos ke
lios ypatos likosi užmuštos, o 

’ kelios sužeistos (sulyg kitų 
žinių, kas ten į procesijų šovė 
iš revolverio, bet nieko neuž
gavo). Tuojaus rando agen
tai paleido paskalų, kad bom
bų į procesijų metė žydas 
anarchistas. Ir žmonės tam 
kvailam paskatai, paslapty 
rando agentų paleistam, pa
tikėjo ir pradėjo mušti ir 
skersti žydus. Kadangi 

: Baltstogėj žydų yra* daugiau 
negu krikščionių, tai pągel- 
bon krikščionims subėgo gy
ventojai visų artymų ir toli
mų aplinkinių. 'Žinoma, su
rengę tas skerdynes rando 
agentai provokatoriai į kums- 

: čių juokėsi iš žmonių kvailu
mo; džiaugėsi, kad teip len
gvai pasisekė išardyti vieny
bę pradėjusių apsireikšti terp 
žydų ir krikščionių.

Skerdynės traukėsi kelias 
: dienas. Žydai gynėsi iš re

volverių ir be abejonės, pašo
vė kiek krikščionių, o nė po
licija, nė kariumenė nesikišo. 
Žydai bėgo į girių, slėpėsi ge
ležinkelių trukiuose, bet 
krikščionys dabojo trukius, 
jieškojd vagonuose, rastus 
žydus, išvedę, užmušihėjo. 
Žmonės pavirto į draskančius 
žvėris. Krautuvės ir žydų 
namai, lyg ir tie kų butų 
krikščionims blogo padarę, 
išgriauti — viskas išnaikin
ta.

Kad tos žydų skerdynės 
rando agentų .provokatorių 
parengtos, tų, rodosi, ir maži 
vaikai gali suprasti. Juk žy
dai revoliucijonieriai kovoja 
už politiškų laisvę, o tos nė 
duoti, nė atimti negali nė 
katalikiškas, nė kitoks krik
ščioniškas tikėjimas. Taigi 
žydams nėra nė mažiausio 
reikalo kovoti .su' kokiu nors 
krikščionišku tikėjimu, o dar 
mažiau su katalikišku, erzin
ti katalikus. Revoliucijonie
riai, ar jie žydaf, arkrikščio

nys, kovoja su netikusiu 
randu. Kiekvienas revoliu- ( 
cijonierius gerai žino, kad už- , 
kabinėti kokį nors tikėjimų < 
dabar nebūtų nė jokios nau- 1 
dos, žydai gi tų gal supranta 
geriau už kitus. Suerzini
mas pradėjusių eiti išvien su 
žydais katalikų juk ir žy
dams užkenktų. Bombų į 
katalikų procesijų galėjo me
sti tik arba beprotis, arba 
rando agentas, bet niekas ki
tas. ' Tas yra teip aiškiu da
lyku, kad tų gali suprasti 
kiekvienas. Bet bepročiains 
bombų sugriebti nelengva, 
pats jie nepasidarys. Taigi 
nesibijant apsirikimo, galima 
tvirtinti, kad jų metė rando 
agentas ir dagi toks, kuris 
nekenčia katalikų, karštas 
fanatikas stačiatikis. Juk 
jis galėjo savo bombų mesti 
ir į stačiatikius, tas butų 
tuos pačius vaisius išdavęs, 
bet jam stačiatikių pagailo, 
todėl jis bombų numetė į ka
talikų procesijų; katalikų 
nesigailėjo. Tas juk kiek
vienam turi pulti į akis.

Kiek laike tų skerdynių 
pražuvo žmonių Baltstogėj, 
tikrai nežinia: vieni skaitlių 
užmuštų paduoda ant 200, 
kiti net ant 2000.

Kad randas prie tų sker
dynių savo purvinus nagus 
pridėjo, abejonės nėra. Jis 
dabar cenzūruoja siunčiamus 
telegramos, neleidžia nieko, 
kas vietinę administratijų ga
lėtų kompromituoti.

Durna į Balstogę išsiuntė 
specijališkų iš savo sąnarių 
komisijų ištirti žydų skerdy
nes, bet ir nuo komisijos sa*' 
narių neatėjo telegramai į 
Peterburgu.

Vokietijos, Anglijos, Pran
cūzijos. bankieriai atsišaukė į 
randus su reikalavimu, kad 
kiti kraštai įsikištų į žmonių 
skerdynes Maskolijoj, dėl 
kurių bankieriai turi daug 
nuostolių.

Minsko gubernijos durnos 
atstovai iš Pinsko paviečio 
gavo laiškus su žinioms, kad 
čia žemiškas načelninkas ir 
bajorų vadas platina terp 
žmonių atsišaukimus kvie
čiančius mušti žydus. Tokių 
atsišaukimų paleido nežinia 
kas daugybę teipgi Vilniuje, 
Gardine ir kituose Lietuvos 
miestuose.

Patekę į užrubežius tele
gramai gardino teipgi apie 
žydų skerdynes Gardine, Go- 
niondze ir Vilniuje, bet pa
tvirtinimo tų žinių iki šiol 
nėra.

Gal nedorų biurokratų pa
rengtos Lietuvoj žydų sker
dynės išeis ant nenaudos ca
ro randui. Laikraščiai pra
neša, jog daugumas prancū
zų, pasiūliusių savo pinigus 
maskoliškam randui, taigi 
užsirasiusių ant paskutinės 
paskolos, dabar atsima atgal 
savo pasiūlymus ir atsisako 
duoti pinigus. Jeigu tas at
sitiktų, su caro randu butų 
blogai. Prancūzai mat ne
nori duoti pinigų randui, 
kuris, vietoįko gero, rengia 
locnų ukėsų ; skerdynes. 
Prancūzų paveikslų gal sekti 
ir kiti kraštai, o tąsyk iš pa
skolos, kuria teip džiaugėsi 
Maskolijos biurokratija, dar 
gal nieko nebūti.

Maskolijoj dabar platinasi 
visoki paskalai, nežinia tik 
kiek juose yra teisybės. Ka
dangi demokratų atstovai žu
do. durnoj įtekmę ir ima viršų

pasiren- 
bet kad 
nepasi- 

nui 
su karin
ėj atsto- 

s žino, 
urnos su- 
Maskoli- 
turi pa- 
uge su 

išvaikymu durnos, persi
keltų ant laivo; Ir išplauktų 
ant jūrių, kur išbūtų tol, kol 
arba kariumenėį nesuvaldytų 
žmonis, arba ki 
paimtų viršų.
vienok atsitikime jau caras

caras 28 d. 
gęs dūmų 
jos aanariai 
duoti, tai buk 
caras duoda 
mene išvaikyti 
vub. Kadangi 
jog po išvaiky 
kiltų žmonės 5 
joj, tai Kron 
rengtu garlaivį .

žmonės ne- 
’askutiniame

lijį.
Randas iš tikro laukia su

kilimo žmonių. Rods jie jau 
kyla ir esant dar'durnai, ka
dangi ji, dėl besipriešinimo 
rando, nieko žmonių labui 
negali padary ti.

Dideliuose miestuose pra
sideda jau darbini nkų štrai
kai. Suštraikafo duonke
piai Maskvoj ir. Peterburge. 
Laukia štraikų ir ant gele
žinkelių.

Rygoj mnitiyjrikai, ant at
ėjusio į portą garlaivio užti
ko 5000 patroųyp* kuriuos su- 
konfiskavo.

Iš visokių lįąskolijoa kra
štų ateina vis, naudos žinios 
apie kareivių maištus. Kron- 
s tad te vėl ausiįuntavojo ka
riškos laivyną* jurininkai. 
Iš visų krašjų ųiunčia žemės 
kareivius suvaldymui juri
ninkų. Pasiprieši^talfešMV  ̂
detiniains kaiįJvfų buvo ir 
kituose Maskolijos kraštuo
se. Net kazokų atstovai du
rnoj pareikaląvę, kad nuo 
tarnystes butų i paleisti pa
šaukti po ginklu kazokai. 
Taigi mat ir kazokai nenori 
būt spaugais biurokratijos į- 
nagiais Juo ilgiau trauksis 
netvarka, juo daugiau bus 
kareivių besipriešinimų; ant 
galo ir jų bent didelė dalis 
gali pereiti,į žpnonių pusę.

IŠ LIETUVOS.
Iš Vilniaus.

Vilniaus gubernatoriui pa
liepus, pavietų viršininkai 
paprastai turi iki 14 d. ir iki 
28 d. kiekvieno mėnesio pra
nešti gubernijinei valdybai 
smulkias žinias, apie javų au
gimų, derėjimų it it.. Pagal 
neseniai praneštų žinių, ma
tyti, kad pereitų žiemų Vil
niaus gubernijoje buvo už
tektinai sniego^, todėl žiemi
niai javai buvo užtektinai 
apsaugoti nuo šalčio. Laukb 
darbai visur prasidėjo nuo 
kovo mėnesio pabaigos ir ba
landžio mėnesio pradžioje, 
vasarojaus ą 
greitai, bet 
vietomis kliu 
Žolė auga n 
niaus paviete 
V ilelkos vai* 
tomis pragaišę 
vai. Šiltas oj 
ški lietus Lydi 
nuo dalies Ta 
padarė gerų g

Po 1868 metų lenkų suki
limo daugybė dvarų buvo at
imta nuo Lietuvos bajorų ir 
pavesta rusams valdinin
kams. Tie rusai valdininkai 
negalėjo niekam parduoti tos 
žemės, jie galėjo Išduoti jų 
nuomon, bet ne kam kitam 
tik rusams stačiatikiams. 
Šiuo metu buvo paėjęs gir
das, kad vyriausybė pati iš
parduosianti tuos dvarus. 
Rusams dvarininkams labai 
parupo, kad nenustotų lenk
mečio dovanų. Todėl jie 
prašė ministerio, ar neleistų 
jis parduoti arba nuomon 
atiduoti tuos dvarus žydams. 
Kodėl žydams, ne kitiems 
parduoti, tuo tarpu neaišku. 
Taigi ministeris atsakė, 
kad galima ėsų duoti nuomon 
tie dvarai žydams, su parda
vimu gi reikių dar palaukti 
Netrukus, sako, ministerija 
leisianti ir parduoti tuos 
dvarus žydams.

Iš Kauno. -
28 d. gegužės, buvo Peter

burgo universiteto studento 
Jono Zacharevičiaus laidotu
vės.

Velionis buvo suimtas per
eitų metų 21 d. gruodžio 
Abelių kaime (Zarasų p.) už 
priklausymų prie lietuvių so- 
cijal-demokratų partijos ir 
visų laikų sėdėjo Kauno gu- 
bernijlniąme kalėjime. 'Ka
lėjimas atėmė sveikatų 
28 metų am. vaikino. Parei
kalavus daktarams, jis buvo

ėjimas sekėsi 
Javų dygtmui 
dė sausumas, 
usėtįiai. Vil- 
j tikvMalėtų ir 
Šiuose yra vie- 
į šiupiniai ja* 
ae fe. vidutini
us, AAmėnos ir 
Jcų .pavietuose 
ekįe ant javų. 

_ . J6 gegužės, 
išplaukė rugiai. Visoje gu
bernijoje bulvės ir vasarojus 
jau pasėta ir pasodinta. Le
dų. nuo 28 d. grgužės niekur 
nepuolė ir kenksmingų au
galams vabalų bebuvo.

t • V •

29 d. g 
išeidinėti

joje Lovoje.” Diržių gi įna- 
miai Jiem metam dar išmeldė 
iš ūkininkų, kad jie paliktų 
teip, kaip pirma buvo — po 
8 rublius už karvę. Reikia 
mokėti ir už arklį, kurį da
žnai namie šeria ir tų pačių 
ūkininkų žemę dirba. Ūki
ninkai ima rublį už avelę net 
ir už paršus, kūtėje laiko
mus. Sako: iš musų pūdy
mų renkate žoles.

Diržių Dumšė ir Masiulis 
kasinėtai moka Jonui ir An
tanui Domkams po 20 rubL 
už 20 sieksnių žemės plotų.

Sodžiaus bežemiai ir maža
žemiai, galima sakyti, dau
giausiai vargsta ir kenčia 
negu kiti darbo žmohės. Jie 
ilgiausią! dirba, prasčiausiai 
dėvi, menkiausiai valgo. Jie 
tamsiausi žmonės, niekas iki 
šiol nesirūpino jų apšvieti
mu. Jie nežino ir neišmano, 
kam reikia pasiskųsti ir pa
sidejuoti su savo vargais, ne
moka išreikšti to skausmo, 
kurį jų širdis jaučia.

,V.Ž.’

Iš Plungės, Kauno gub..
21 d. gegužės atsitiko čia 

baisi žmogžudystė. Netoli 
Plungės, ant važiavusio iš En- 
dreįavo į Telšius F. Jokušio 
užpuolė trys piktadariai ir 
teip subadė peiliais, kad vie
nas smūgis pateko tiesiog į 
širdį. Jo duktė mėgino 
saukti pagelbos, bet pikta
dariai grasino pasmaugsiu, ar 
nušausiu jų, jei dar šauksian
ti ; tačiau*, ant laimės, tuo

jis ten ir pabaigė savo gyve
nimo dienas.

Lavonų lydėjo skaitlinga 
žmonių minia. Čia buvo ir 
dirbtuvių darbininkai ir in
teligentai ir mokiniai ir kitų 
luomų žmonės.

Pryšakyje procesijos dar
bininkų partijų deputacijos 
nešė vainikus su raudonais 
ir. juodais kaspinais, su para
šais lietuvių, rusų, žydų ir 
lenkų kalbose.

Iš viso buvo 10 vainikų 
nuo visų vietinių darbininkų 
organizacijų, Kauno gyven
tojų ir nuo mokslųeivių.

Ant kapų buvo pasakyta 
prakalbos.

Skirstanties, minia bandė 
padaryti demonstracijų ties 
kalėjimu ir Mikalojaus pro
spekte.

Iš Šiaulių.
čia naujai susitvėrė lietu

vių choras, kuris gegužės 19 
d. padainavo Liaudies Audi
torijoje šias dainas:

1) Op! op! kas ten, Nemu
nėli?

2) Ant kalno karklai siū
bavo.

3) Plaukė žąsele per Ne
munėlį.,

4) Kur banguoja Nemunė
lis.

5) Lietuva.
6) Birutė.
7) Medžiotojo daina.
8) Paukšteliai mieli.
9) Sveiki broliai 

kai.
10) Tegul giria 

ūžia.

daininin-

šlamščia,

ŠiauliųIš Radviliškio.
apskr.

Diržiai ir Norušaičiai buvo 
užsispyrę prispausti bežemius 
ir mažažemius įnamius. Jie 
buvo nutarę nebepriimti be 
penkių rublių įnamių karvių 
ganyklom Todėl Norušaičių

tadariaf, apleidę aukų, pabė
go, todėl ir duktė liko gyva.

Už kų norėjo F. J. užmušti
— nežinia, bet, galima spėti, 
kad piktadariai norėjo pasi
naudoti svetimu turtu. Vie
nų iš įtariamų užmušėjų, ži
nomų Plungės vagį ir plėšikų 
Vašcekauskį, jau suėmė. Ga
lima tikėtis, kad nėužilgio ir 
visi kiti pateks į tokias pat 
kilpas.

Vidžių parakvija stovi ant 
pat etnografiškos ribos lietu
vių ir gudų tarpe. Lenkiška 
kalba Čia yra ir lietuviams ir 
gudams žinoma, nes per dva
rų ir kunigų įtekmę jau se
niai praplatinta. Per tokį 
susimaišymų vienų su kitais 
ir • bažnyčios polionizacijų, 
nukentėjo labiausia tame 
krašte, kaip ir kitur, rytinia
me Lietuvos pakraštyje Vil
niaus gubernijos, lietuvystė, 
kas matytis iš pavadinimo 
vietų, vandenų, .kalnų ir 
žmonių.

Lietuviškai kalba sodžiai: 
Pruciai, Šulėnai, Veliunai, 
Pozovka, Augštakalnis.

Lietuviškai kalbančių pra
vardės: Vanagas, Gamulči- 
kas, Vilimas, Kaleišis, Šik. 
šnėnas, Mirinas, Krauplys, 
Stasiukas, Treigys. .

Lenkiškai kalba sodžiai: 
Savičiai, Vainikiškė, Gala- 
laukis, Žigučiai, Paciunai, 
Maniukai, Puškos, Pakulnė, 
Trepšunai, Didžiasalis (Wiel- 
ka wioska), Augštagire, Be- 
meikas, Munciunai, Padėk
lai, Iseklai, Karandiškiai, 
Bubiai, Lataniškė. Dvarafc 
Griškovščizna, Meikštai, Mi- 
neikiai, Kreivoje (Krzyvra)
— tose vietose lenkiškai kata 
bančių pravardės: Misiūnas, 
Lotočka, Treigys, Zalabov- 
skas, Kazlovskas, Staselis, 
Vlšniovskas, Pačkovskas, 
Čirvinskas, Kozakevičius, 
Imparavičius, Beinaras, Gai- 
demavičią, Rimka, Mališev-

)vo ganyklą miške „Ilgo- b kis, Koziela, Seiko v skis.

Iš to surašo galima pate- 
myti, kaip jau čia lenkystė 
daug atsiekė, nes matote, 
kad po sodžius su lietuviškais 
vardais gyvena žmonės lenki
škai kalbanti.

Vandenų vardui visi yra 
lietuviški; ežerai: Prutas, II- . 
gaitis, Ražas, Gilutis, Vide- 
žeris (po Vidžiais), Diana, 
Drisviatai; upeliai: Murmi- 
škis, Puškąs. Kalnai: Šiuris 
ant Prucių sodžiaus lauko ir 
Piltas Kalnas pono Pizono 
Pušku dvare. Ant pat Pru
to ežero krašto ant to pilė- 
kalnio stovi koplyčia. Kaip 
žmonės sako, čia buvusi pilis, 
kur gyvenęs karalius.

Bažnyčioje gieda ir pamok
slus sako lenkiškai. Tik 
evangelijų sako dar lietuvi
škai. Prie Vidžių parak vi
jos yra ir filija Rimšė, kur 
visos pamaldos ir pamokslai 
lietuviškai atsilieka. ,V. 2/

Iš Pasaulinės, Švenčionių 
apskr..

Paša minė — didelis so
džius. Visi gyventojai — 
lietuviai, tiktai jų kalba 
maišyta su lenkiška ir rusi
ška. Laikraščių ir knygu
čių čia neskaito niekas. Dau
gelis jaunimo Čia nemoka nė 
skaityti, nė rašyti. Kiti bai
gę ir valsčiaus mokyklų ne
gali perskaityti nė kokio ra
što. Užtat degtinę mėgsta 
gerti; teippat mėgsta visi 
puikiai taisytis.

Ar įspis . kada saulute į 
musų langų? Jon.

Iš Troškūnų, Ukm. pv..
Musų kunigėliai, nežinia, 

artai pasamdyti, ar iš savo- 
gerumo, eina tomis pačiomis 
vėžėmis su valdžia. Per pa
mokslus jie keikia cicilikus, 
prie baisiausių vagių ir pa
leistuvių juos lygindami; ir 
per davatkas ir patys platina 
biaurius atsišaukimus ir 
knygutes, pilnas prirašytas 
visokios neteisybės ant cicili- 
kų. Bet rodos ne kiek nau
dos teatneša dvasiškiemsiems 
tėveliams tokių raštų platini
mas, kaip knygutė: ,,Di
džiausi musų neprieteliai so
či jalistai ir masonai” ir į tai 
panašiu. Sunku, man rodos, . 
butų surasti toks kvailas 
žmogus, mokus skaityti, k u-' 
ris tikėtų į tų, kas toje kny
gutėje ir kunigų platinamuo
se atsišaukimuose yra para
šyta. Atsitinka, kad ir prie 
katekizmų musų kunigėliai 
prisega vienų kitų 'klausimų 
apie cicilikus. Štai, jauna
sis musų kunigėlis, Jonan* 
skas, bemokydamas vaikus 
katekizmų, kad veizdžiau bu
tų, K mokiniams išvardijus 
kaip-kuriuos žmonis ir per- 
kratinė jus jų ,, blogiausius 
darbus”: štai, tie ir tie, ėsų 
sočijalistai, jie norėję prieš 
kalėdas bažnyčias išgriauti, 
kunigus iššaudyti ir katali
kus greit butų pradėję kan
kint, jei tik butų paėmę vir
šų. Gerai, ėsų, kad juos vi 
sus į kalėjimus sukišę. Y- . 
pač prigrumenęs vaikams 
sergėtis mergaitės J., kuri 
sėdėjo kalėjime, nes tai esan
ti pirmutinė paleistuvė. Sau
gokitės, girdi, jos, nesusidė- 

v kitę su ja, jei norite dūšių 
išganyt....

Nepasilieka gale ratų ir 
Viešintų' kunigai. Per pa
mokslus klupdą žmonis ir 
liepiu prisiekti daugiau ,,ne- 
sibuntavoti” prieš valdžių ir

• prieš Dievų. Trošk..
Iš „Naujosios Gadynės.”



.AMNFtTVA
Iš Senapilės, Suv. gub..

16 d. balandžio čionai nak
tį ištiko baisi audra su žai
bais ir perkūnija. Tų naktį 
ant įdianto Iš Senapilės į 
Vilkaviškį perkūnas sudaužė 
11 telegrafo stulpų. Kazo
kai iš Senapilės tuojau šoko 
žiūrėti, kas stulpus -išvartė, 
*bet pamatę, kad tai ne „cici- 
Jikų” darbas, rūsčiai pažiurė
jo į juoduojančius debesis. 
Kasžin kas dabar bus nubau
stas už tų darbų? Apie 9 d. 
‘sausio, ant to paties pliadto 
buvo išvartyta apie 120 stul
pų — per 9 verstus nė vieno 
neliko. Tuomet nubaudė 
tuos, kurių žemė prieina prie 
plianto. Už kiekvienų nu
plautų stulpų liepė užmokėti 
po 5 rbl..

1 d. gegužės tapo sužeistas 
Butkos girios obieščikas Beg- 
Ji ūkas. Jisai puotavo pas 
^ienų pažystamų girininkų 
drauge su kitais septyniais 
vyrais. Puotos laike įėjo 
triobon du vaikinu ir vienas 
iš jų stačiai šovė iš Brownin- 
go į Begliukų ir sužeidė jį. 
Girininkas Šopis šoko ant 
šovėjo ir norėjo jį sulaikyti, 
bet teipgi gavo kulkų: abu 
smarkiai sužeistu. Begliu- 
kas guli dabar Senapilės Ii-, 
gonbutyj, Šopis pas save 
namie j.

1 d. gegužės, Senapilėje ir 
jos aplinkėje buvo praplatin
ti 1 gegužės atsišaukimai L. 
S. D. P. ir vietinės jos orga
nizacijos. Su atsišaukimais 
suimtas 15 metų vaikinas 
Bukoveckas.' - Vyresnysis 
sargybinis, suėmęs jį, žadė
jęs sušaudyti, jei nepasaky
siąs, iš kur gavęs atsišauki
mus. Bukaveckas buvo pa
leistas už 300 rublių kauci
jos, bet, kelioms dienoms 
praslinkus, vėl jį suėmė ir 
nuvežė į Kalvarijų.

,,Nauj. Gad.”

kėjusiu Varšavos žydų pasi
juto šioks-toks tautiškas ju
dėjimas, lenkai narodovcai 
tuo viešai skelbia žydams ko
vų ir jieško prieš tų žydų ju
dėjimų „arodkov przeciwdzia- 
lania.”

Kokį trukšmų, kokių kovų 
lenkai narodovcai pakeltų, 
įgiję autonomijų, prieš mus 
lietuvius! Jug musų tarpe 
yra teipgi tautiškas bruzdėji
mas!

Kaip lenkai narodovcai 
musų lietuvystę toleruoja, 
męs turime tūkstančius faktų 
krauju ir ašaromis užrašytų.

Teipgi žinome, kaip tie na
rodovcai elgiasi Galicijoj 
prieš rusinus. Ir jei męs 
šiądien girdime lenkus naro- 
dovcus kalbant, jog jie vi
suomet svetimas tautystes 
toleravę ir toleruosią, tai 
mums telieka iš jų veidmai
nystės tik pasistebėti.

Koks skirtumas terp jų ro
džių ir darbų! Bet męs ne 
iš jų žodžių, bet iš jų darbų 
apie juos spręsime.

Męs lietuviai suvalkiečiai 
neprivalome prie lenkų au-_ 
tonomijos prigulėti nė kaipo 
žmonės geidžianti laisvo sa
vam krašte veikiino, pažy- 
stantiejie tik kultųriškų ko
vų ir tiesų be intrygų, apgau- 
liojimų ir su vadžioj imu poli
tikų.

Teisybė ir lenkai narodov
cai mums žada laisvę ir kul
tūriškų veikimų, bet kokia ta 
jų žadamoji laisvė ir kultūri
škas veikimas, męs teipgi ge
rai žinome. Tai Vilniuje 
lenkai narodovcai (čia save 
vadinanti katalikais konsti- 
tucijonalistais) vaikščioja ga
tvėmis ir daužo lietuvius, ku
rie nenori teip elgtis, kaip 
ponams narodovcams Į>atin-

aristokratiškų vadovų visame 
klausytų, nes, nežiūrint į 
praeities pamokinimus ir in
teresų antogonizmų, jie pil
nai jais pasitiki. Tai liudi
ja dabartinis - lenkų atstovų 
kompletas durnoje. Mums 
lietuviams suvalkiečiams, 
esantiems po „lenkų karaly
stės” padange, net neramu 
darosi,žiūrint į lenkų atstovų 
sąrašą: grafai, kunigaikščiai, 
dvarininkai ir kitoki- pana
šios veislės jasuebijunai ir 
archiblizgučiai.

Kokia bus tų ,, jasnievriel- 
možnych” busiančios lenki, 
škos autonomijos valdonų 
politika, butų peranksti pra
našauti, vienok iš visoko ga
lima spręsti, kad ūkininkams 
ir darbininkams iš jų nedaug 
gero bjtfti) galima tikėtis. 
Veikiausia tie ponai, atsimi
nę senovę, užsimanytų ant 
žmonių sprando pajodinėti, 
ką kitados darydavo ir ką da
ro dabar jų vienatį kelia i pus
broliai Galicijoje. v

Tai prie tokios autonomi
škos Lenkijos mus lietuvius 
suvalkiečius lenkai narodov
cai geidžia prikergti; jie no
rėtų mus varu po savo aristo- 
kratiškai-šovinistiškos autono 
mijos sparnu pabrukti.

Bet męs, lietuviai suval
kiečiai, pataikysime prieš šį 
lenkų-narodovcų pasikėsini
mą atsispirti ir, jei reikėtų, 
savo tiesas ginti iki paskuti
niosios. Juozas Bur..

[U „Vln. Žn.”].

kiančio antįjipėtfi matė, kaip 
baltai apsirėdžiiai mergina 
nuo krantotfoka į upę ir pra
puolė vandeny# nusiuntė 
valtį, bet minyškos rasti ne 
galėjo.

ur
Pilve radojpavogįą deimantą.

gina, M. ‘į’hoflauB, atėjusi į 
deimantų pardavinyčių, pa
vogė vertą <00 dol deiman
tų. Kad pavųgto deimanto 
pas jų nerastų,, jį jį prarijo, 
bet visgi paslėpti vagystes 
nepasisekė. Pardavinyčios 
savininkas pasigedo ir pa
sinaudodami i iš Roentgeno 
šviesos spindulių, užtiko mer
ginos žarnoj. r

5 darbininkai prigėrė.
Cody, Wyo. . Besikeliant 

medžių kirtėjams per upę 
Wapiti, ant upės vidurio ap
virto valtis ir joje buvusių 
11 darbininkų supuolė į van
denį. Šešis iš jų išgelbėjo, o 
penki prigėrė; nė kūnų pri
gėrusių ne išgriebė iš van
dens.

IŠ AMERIKOS,

IŠ DARfeo LAUKO,

Lietuviai suvalkiečiai ir 
lenkų autonomija.

Lenkų autonomijos klau
simas, vėliau ar anksčiau, 
bus svarstomas dūmoje. Vi
si lenkų atstovai „narodov
cai” reikalausią Lenkijai au
tonomijos.

Į tą lenkų autonomijų, su- 
lyg lenkų programo „naro- 
dovcų”, turinti įeiti visa de
šimtis Pavislio apskričio gu
bernijų, Suvalkų gubernijos 
neišskiriant.

Taigi reikia tikėtis, jog 
lenkų atstovai dūmoje steng
sis mus suvalkiečius varu 
prie lenkų autonomijos pri
jungti. Prieš tokias lenkų 
atstovų užgaidas, be abejo, 
ėsantiejie dūmoje lietuviai 
tvirtai protestuos, bet jeigu 
tas jųjų prieštaravimas tik
slo nepasiektų ir Suvalkų 
gubernija liktų prie lenkų 
autonomijos priskirta, kas 
mums lietuviams suvalkie
čiams tebetiktų daryti?

Neesu ir niekuomet nebu
vau lenkų autonomijos prie
šu, bet Dieve neduok mums 
lietuviams prie tos lenkų au
tonomijos prigulėti! Pirmu
čiausia męs neprivalome prie 
jos prigulėti kaipo lietuviai. 
Autonomiška Lenkija, kaip 
narodovcų atsišaukimai skel
bia, busianti „tautiškai-de- 
mokratiška”, rupysis prilai
kyti Lenkijoj lenkystę, bet 
visos kitos tautos busiančios 
toleruojamos.

Kad busiančioji autonomi
ška Lenkija bus tautiška 
(lenkiška), niekas neabejoja, 
nes visi dabartiniai lenkai 
durnos atstovai kaip sakiau, 
,,narodovcai”; iš te matyti 
kad autonomiškoj Lenkijoj 
didžiausią įtekmę, daugiau
sia šalininkų turės teipgi 
narodovcai ir valdžia bus jų 
rankose. Kaip tie narodov- 
cai toleravo ir toleruoja sve- 

t timas tautas, męs teipgi la
bai gerai žinome.

Kuomet šįmet terp aplen-

Tokias kumsčia-kulturos 
priemones narodovcai varto
jo ne vienam Vilniuje, bet 
Varšavoj ir kituose Lenkijos 
miestuose, dažniausia Galici
joj prieš rusinus.

Ant galo mums lietuviams 
nedera prie Lenkijos autono
mijos prigulėti kaipo demo
kratams.

Mus, lietuvius, lenkai na
rodovcai pavadinimu savęs 
„demokratais” nesuvadžios, 
kaip suvadžiojo Lenkijos so
diečius.

Kuo yra lenkų tautiškai* 
demokratiška partija, kas y- 
ra jos vadais?

Klausykite: grafai, kuni
gaikščiai, dvarininkai fabri
kantai, klebonai, apskritai 
— herbuotoji ir riebioji inte
ligentija. Šie ponai, nors 
pirmiau buvo apsiskelbę juj 
ridiškai ,,demokratais”, bet 
faktiškai pradėjo savo ,,de
mokratiškumų” rodyti po 17 
d. spalių, kuomet aiškiai pa
matė, jog su savo pasenusiu 
aristokratizmu netoli važiuo
sią. Tūli tuomet net pradė
jo su pirm niekinamais 
„chlopais” bučiuotis fr įkal
binėti jiems, jog jie juos taip 
myli.... (kaip vilkas avį). 
Toki tai demokratiški aristo
kratai turės autonomiškoj 
Lenkijoj valdžių ir, jeigu ti
kėti ,,piktiems” liežiuviams, 
veikiau rūpinsis apie savo 
pilvus, negu apie žmonių 
varguolių labą.

Kurgi mums lietuviams 
prasčiokėliams po tokių po
nų globa telktis. Męs nė sa
vo kalbomis jiems neįtiktu- 
mėm, nė kalbėti gal su jais 
nąmokėtumėm.

Teisybė, Lenkijos seime 
busią sodiečių; bet tie lenkų 
sodiečiai, prigulinti prie tos 
pat narodovcų-demokratų 
partijos, .yeikiausia nepakel
tų balso prieš savo partijos 
herbuotus ir įtekmingus va
dovus. 8fcvos partijos vado
vų pridera klausyti, o ne 
jiems priešintis. Ir lenkai 
sodiečiai veikiausia tų savo

Didžturčio užsimanymas.
Los Angeles, Cal. Nese

niai čia pasimiręs nevedęs 
didžturtis, George C. Watta 
iš Chicagos, užrašė 20000 už
laikymui šuns ir arklio. Tei
sybė,šuo ir arklys tankiai bū
va geresniu draugu už žmo
gų ir gerai, kad didžturtis' 
rūpinasi apie jų likimų, bet 
kiek jis užrašė aprūpinimui i 
žmonių) *

Atkakę į Ameriką ateiviai.
New York. Nuo 30 d. 

berželio pereitų metų, iki 1 
berželio šių metų, į Amerikų 
atkako 870000 ateivių. Nie
kada dar iš Amerikos negrą
žino tiek ateivių, kiek jų su
gražino šįmet Vien gegu
žio mėnesyj sugrąžino 1758.

Brangus akmenėliai.
Wa8hington, D. C. Geo

logiškas biujras pagarsino 
statistiškas žinias už pereitus 
metus apie iškastus Ameri
koj brangius .akmenėlius. 
Sulyg tų žinių, pereituose me
tuose visokių brangių akme
nėlių iškasta už $826350, tai
gi labai mažai. Daugiausia! 
iškasta safyrų, nes už $125- 
000; turkusų už $65.000. Iš 
svetur įgabenta į Amerikų 
brangių akmenėlių už $34- 
998513, tajpe ęleimantų už 
$10281111.}^

Gaisrai.
Baltimore, j/p. Dokuose 

Marchants’A Miners Trans
portation Co. siautė didelis 
gaisras, kuris pridirbo nuo
stolių ant 11 milijono dolia-

Pgi garlki- 
)li mažesni

1 Chicaoo, III. Užgimė 
vėl nesutikimai terp darbda
vių ir darbininkų plytnyčio- 
se, kur štraikai ką tik pasi
baigė. Nesutikimai užgimė 
su mašinistais, kurie nutarė 
štraikuotl Kiti darbininkai, 
pritardami .mašinistams,žada 
pristoti prie štralko, kad pa
dėti mašinistams;

1 Omaha, Nkbr. Darbai 
eina čia kaip paprastai, bet 
žmonių be darbo ne trūk
sta.

Bibmingham, Ala. Dar
bai eina. čia neblogiausiai, 
bet uždarbiai mažesni negu 
rytuose.

5 Denver, Col. Darbai 
einančia vidutiniškai, bet ma
tyt gana darbininkų neturin
čių darbo.

Harrisburg, III. Tūlo
se kastynesė prasidėjo dar
bai nuo 11d. berželio; neuž- 
ilgio pradės dirbti visos ka- 
stynės; prie darbo patilps 
500 darbininkų, nes čia yra 
12 šaflų. Lietuviai, norinti 
gauti čia darbų, te atsišaukia 
ant antrašo: Jonas Zenkevi- 
čia, Box 283,Harrrisburg, III. 
(atkreipiame rašančio atidų, 
kad rašant į laikraščius, rei
kia viskų iš syk pranešti, o 
tąsyk nereiks niekur laiškų 
rašinėti. Rd.) ir įdėti už 2c. 
pačto markutę.

Zankevičia.
•f Foltanbbee, W. Va. 

Štraikuoja čia geležinių bu- 
davonių organizuoti darbi
ninkai Kontraktoriai, vie
toj suštraikavusių, parsitrau
kė scabus. Unistai stengia
si išvaikyti negeistinus sve
čius. Susirėmime vienas 
šcabas likosi mirtinai sužei
stas, o kitas sumuštas nors 
sunkiai, bet ne mirtinai. '

Naujas stelas.
Washington, D. O. Sena

to nutarimu: iš teritorijų Ok* 
lahomos ir Indijonų teritori
jos likosi galutinai sutvertas 
naujas Oklahomos stetas. 
Gyventojai abiejų teritorijų 
jau pradėjo rengti iškilmin
gų apvaikščiojimų dėl to atsi
tikimo. *

vys „Essek 
Pražuvo ir du jurininkai nuo 
garlaivio „Essex”.

St. Paul, Min. Ant' ker
tės 7 ir Robert sL siautė čia 
didelis gaisras, kuris pridir
bo nuostolių ant pusės mili
jono dol.

St. Louis, Mo. . Užsidegė 
čia biurai numirėlių laidoji
mo įtaisos ir išsiplatino ant 
visos triobos.*»* Sudegė 50 
arklių. Nuostolius gaisro 
padarytus skaito ant 150000 
dol

LIETUVIAI AMERIKOJ.

Expliozljos. •
Topeka, Kans. Ant tavo* 

rinės stacijos Topeka & San
ta Fe geležinkelio explioda- 
vo kerosino rezervoaras. Ei- 
pliozijos šeši ugnagesiai liko
si sunkiai užgauti, du iš jų 
užgauti mirtinai

Paskendo laivas.
Tampa, Fla. Netoli Flori

dos pakrančių paskendo lai
vas ,, Emma L. Cattingham”. 
6 jurininkai laivo įgulos pri
gėrė, išgelbėjo vien jo kapi
tonų, kurį laivas „Thomas 
Danuson” atgabeno į Tam-

Sudegė laivas.
Seattle, Wash. Netoli 

Kap Flattery, ant Pacifico, 
ant gazolinos prikrauto lai
vo ., Argus” atsitiko expliozi- 
ja, kuri laivų uždegė. Ka
dangi nieks iš buvusių ant to 
laivo žmonių ne atkako prie 
jūrių žiburių, tai nėra abe
jonės, kad jie visi arba ex- 
pliozijos likosi užmušti, arba 
sudegė. Ant minėto laivo 
buvo 12 žmonių. Laivas su 
visu sudegė.

Nelaimės ant geležinkelių.
Dės Moines, La. Ant Rock 

Island geležinkelio susimušė 
du trukiai. Prie to 11 ypatų 
likosi sužeistų.

Point Richmond, Cal. Terp 
šito miesto ir Point San Pu- 
eblo susidaužė 'darbininkiš
kas trūkis. '‘Prie to 8 ypatos 
likosi ant vib'tos ‘Užmuštos, o 
daug tapo sužeistų, terp ku
rių yra ir’‘mirtinai sužei
sti. \ 1 *>-

l
Mariettav Cįg. Trūkis 

eležinkelio, 
iš rėlių ir 

igįto kelio py-

Pennsylvaųįą 
netoli EI 
nupuolė nuo. py
limo. Trukia vedėjas ir peč- 
kurys likosi mirtinai sužeisti, 
daug pasažierų yra teipgi ga
na sunkiai, n.ors'ne mirtinai, 
sužeistų.'

iš relių netoli Sayre. Vien

vokietaite Martha Dec- koei sužeistas. '

Iš Red Lodge, Mont.
7 d. berželio atsitiko čia 

nelaime. Užsidegė mat ka* 
stynės. 12 vyrų išėjo ugnį 
gesini Besidarbuodami, ka
da pajuto pavojų, bandė 
grįžti atgal, bet buvo jau per 
vėl u, tik 2 įstengė išeiti. Ki
ti puolėse gelbėti oloj liku
sius, bet 9 išnešė negyvus. 
Iš gelbėtojų, vienas teipgi 
užtroško. Vieno žuvusio dar
bininko motina iš gailesčio 
pasimirė. Tie užtroškę oloj 
darbininkai buvo; 7 anglijo- 
naf, vienas finas ir vienas lie
tuvis, Mikas Geleras. Paėjo 
iš Suvalkų gubernijos, Ame
rikoj išgyveno apie 20 metų. 
Paliko pačių su keturiais vai
kučiais dideliame varge.

F. Kruzas, ,
Red-Lodge, Mont.

Iš Pittston, Pa.
Kun. Šedvydžio tarnaitė, 

80 dieną gegužio, išvažiavo 
nežinia kur, o po kelių die
nų ir kun. Šedvydis prasiša
lino, paliko savo vietoj kun. 
Servetką vest parapijos rei
kalus, nors tas su anais visai 
mažai apsipažinęs. 16 dieną 
berželio buvo susirinkimaB 
kuopos 8. L R K. A. rinki
mui delegatų ant ateinančio 
seimo, tai ir kun. Šedvydis 
pargrįžo, nes bijo, kad neiš
rinktų kokių nepatinkamų 
ypatų delegatais. Susirin
kus kuopos draugams pobaž- 
nytinėj salėj, jie ir nutarė 
delegatus pirmiausiai ap
rinki KunŠ. daleido, gal 
buvo pailsęs po kelionei; ka-

kviečia ant prakalbų Dr. 
Šliupą, Dr. Želvienę ir dau
giau tokių; toki, girdi, nėra 
katalikais ir negal būt rinkti 
už delegatus. Kįlo ginčai su 
'kuopos sekretorium, arba su 
buvusiu dudorium. Tas 
įkalbinėjo, kad išrinktiejie 
yra tikri katalikai ir gali 
būt delegatais; Kun. Šedvy- 
dis atsakė, kad Ir Dr. Šliu
pui pylė vandenį ant galvos, 
o kuom jis tapo? Antras 
ginčas prasidėjo už kuopos 
turtą, kadangi, nors kun. 
Š. nebuvo kuopos iždininku, 
bet kuopos turtas pas jį bu
vo laikomas. Perpykęs ku
nigas, pasakė: siųskit delega
tus, bet kas jiems apmokės? 
Kuopa, girdi,turi tik $25.80; 
sekretorius apreiškė, kad tu
ri būt $59.00. lėto kįlo di
delis piktumas, ginčai ir 
riksmas, klausytojai manė, 
kad reiks policiją pašaukt 
apmalšyti, kaip keli mėnesiai 
atgal reikėjo dėdes šaukt 
ginti kunigo tarnaitę.

Parapijonas.

Iš BaldYlnvllIe, Mas.
Girtuoklystė labai išsipla- 

tinuą terp čianykščių lietu
vių. Ypač mėgstanti girtuo
kliauti ne kenčia, jeigu juos 
aprašo laikraščiuose (laikraš
čiai aprašo blogus darbus, 
bet ne ypatas. Tą turėtų 
žinoti ir priduodanti žinias 
korespondentai. Baltrus ar 
Jonas, jeigu privatiškame 
gyvenime blogai elgiasi, jis 
pats renka ir vaisius tokio 
gyvenimo, nė koresponden
tai mėgstanti prižiūrėti pri- 
vatišką artymo gyvenimą, nė 
laikraščiai už tai ne atsakys. 
Vien tąsyk laikraščiai gali 
peikti ne vien blogus darbus, 
bet Ir ypatas blogai daran
čias, jeigu tie blogi darbai 
liečia visuomenę. Rd.), tie 
gazdina net užmušimu pri
duodančius laikraščiams ži
nias (ant tokių reikia skųstie- 
si valdžioms. Laikraščiai čia 
ne pagelbės. Rd.).

6 d. gegužio buvo Čia lietu
viškos vestuvės, ant kurių, 
matyt, negerai elgėsi, jeigu 
dėdės suareštavo jaunavedį 
ir jo brolį. Paskutinis yra 
po kaucija 400 ar 500 dol. 
Angliški laikraščiai ant visos 
sanvaitės turėjo medegos 
straipsniams išniekinantiems 
lietuvius, tik ant laimės 
juos vadino lenkais.

Laikas jau, rodosi, nusi
kratyti vortinklius nuo akių 
ir pažiūrėti į savo darbua 
Vietoj daužytiesi per žandus 
saliunuose ar ant vestuvių, 
laikas jau griebtiesi skaity
mo naudingų raštų.

Pažiūrėkime tik, kaip el
giasi lietuviai kitose vietose! 
Ten deda aukas ant visokių 
tautiškų reikalų, ypač stei
giasi pagelbėti, jeigu ne 
kuom kitu tai bent pinigais 
tėvynės broliams, kovojan
tiems už laisvę musų visų 
gimtinio krašto; iš daugelio 
vietų, kur lietuvių yra ne 
daugiau negu pas mus, šim
tai doliarių įplaukė į revoliu
cijos fondą, pas mus apie au
kas nieko ne girdėt, musų 
lietuviai aukauja alaus ir 
degtinės leidėjams, sudžioms 
ir policijai, bet ne sušelpi- 
mui tėvynės. Argi tai he 
gėda?

čia s sakė, kad nedėlioj bui 
lenkų piknykas revoliucijos 
naudai, tai ten paaukausiu), 
o dabar ne reikia ir lt, tai 
daugiau surinkti nebu
vo galima.

Pinigus siunčiame ,,Lietu
vos redakcijon ir skiriame 
juos 8. D. P.

Visiems aukavusiems išta
riu širdingų ačiū.

8. Baltrušaitis.

Seimas Lietuvių Socljali- 
stų Partijos.

Ant antro Lietuvių Soči- 
jalistų Partijos Amerikoj su
sivažiavimo atsilankė 41 de
legatas. Seimas prasidėjo 10 
d. berželio Palace Hali, 91— 
93 Grant st., Brooklyne, N. 
Y. ir tęsėsi per dvi dieni. 
Seimo vedėju buvo išrinktas 
J. O. Sirvydas. Laiškų skai
tymui ir protokolų rašymui 
išrinkti — A. Bernotas ir J. 
Baltrušaitis, į presos komi- ' 
tetų—Dr.Želvienė ir K. But
kus, tvarkos dabotojai — Fr. 
Zivatkauckas ir B. Vaivada.

Antrojo susivažiavimo nu
tarimai šie:

1. Musų partijos vardas pa
likt po senovei L. 8. P. A. 
Davė įnešimus kuopos 1, 14, 
16, 87.

2. Nutarta, kad čarteriz 
mums reikia neatbūtinai iš
siimk Tam reikalui tapo iš
rinktas tam tikras komite
tas, kuris pasirūpins išsiimti 
kuogreičiausiai čarterį nuo 
angliškų socijaliatiškų parti
jų, arba tiesiok nuo Su vieny- 
tų Valstijų, rando.

3. Nutarta remti lavinimą
si ginklų vartojimo.

4. Kooperatyviškas krau
tuvėles tverti šioje šalyj, at
randame už ne praktiškų.

5. Kaip mes žiūrime ant 
smulkesniųjų unijų? Pripa
žinta už vertų simpatijos uni- ; 
ja „Industrial workers of 
the world” kaipo pirmiausia 
visas vi etinė san jungos uni-

6. Mėnesinė mokestis nu
tarta mokėti po 25c. ant mė
nesio. Remti du laikraščiu: 
„Kovų” ir „Darbininkų Bal
sų” (Socijaldemokratų parti
jos Lietuvoje organų).

7. Organo prekė palikta ta 
pati.

8. Geresnei propagandai so- 1 
cijalizmo idėjos likosi išrink
tas tam reikalui komitetas iš 
vienuolikos ypatų, kurios ra
šys originališkus raštus ar 
vers iš kitų kalbų ir talpys 
„Kovoj”, tobulins lietuvišką 
socijalistiškų literatūrų.

9. Nutarta pripažinti J. O. 
širvydų už abelnų agentų so- 
cijalistiškų raštų L. 8. P. A. 
ir L. 8. D. P.

10. Nutarta musų organo 
„Kovos” taktiką palikti po 
senovei tokia, kokia dabar 
yra, iki tas laikraštis ne bus 
padidintas.

11. Organizacijos literatū
rą pardavinėti už paprastą 
prekę. x

12. Antgalvis partijos pa
likt po senovei, kol ne bus 
išimtas Čarteris partijos.

18. Spaudinamus atsišau
kimus socijalizmo propagan
dai pavest presos literatiškam 
komitetui.

14. Padidinimui organo
„Kovos” nutarta paaukaut 
iš liuoso noro,kiek kas išgali, 
nuo $1.00 iki 25c. z

15. Su priešais socijalizmas 
turi kovot kuokarščiausiai, 
tik prisilaikant geros takti
kos. .

16- Programo musų parti- 
_ jos autaisymui imti žinias ir

musų brolių, kovojančių už anglų socijalistų partijos, bei

Slitskis,

Iš Paterson, N. J.
Apvaikščiodami dieną Šv. 

Antano, susirinkome kelios 
ypatos pas A. Zdanį. P. J. 
Zdaniu užmanė pažymėt tą 
dieną aukomis sušelpiami 

laisvę Lietuvos. Susirinko
jau buvo išrinkti. Dažino- 
jųs, ką aprinko, kunigėlis net 
pabalo iš piktumo: mat nepa
tinkamos jam ypatos buvo 
išrinktos. Girdi, toki nągal

ko sei tyt, antras eakS, kad Tu tais

bet kad terp suairinknai 
buvo žmonės visokių nuomok

ramų. O kad 
suveeti į tvar

pos, kad atjieskoti pi



to I Nyderlandus, vienbalsiui 
likosi nutarta pavęsti visuo
menei ant nubakavimo.

i 18. Trečias seimas L. 8. P. 
A. atsibus Waterbury, Con. 
nedėldienyj prieš 1 d. gegu
žio, 1907 m.

19. Musų partijos privalu
mu yra: kiekvienas metas 
siųsti savo delegatus ant 
anglų socijalistų partijos na
ci j onališkos konvencijos iš 
vietinės L. 8. P. A. kuopos.

‘ 20. Reikale Lietuvos revo- 
liucijonierių šelpimo auko
mis palikt pilną autonomiją 
kuopoms ir paviehiems nu
spręst patiems apie tuos rei-

ne būva. Jus gi šaudotės 
dėl mažiausių priežasčių — 
tankiausiai viskas baigiasi 
ant šaudymo šampanu bute
lių kamščių. Mes gi ne vė
javaikiai, mes praktiškesni, 
gerai viską apsvarstomo, per- 
kratome visokias aplinkybes 
ir pasekmes, kokios iš to gali 
gimti ne tik patiems kovojan
tiems, bet ir kitiems.

šelmynoj dvidešimtį ir vie
ną. Ant tos skaitlinės rods ap
sistojo, bet IrBooth nenužengė 
toliau už dvidešimtį. Prie to
kio gabumo priešo tik dvynu- 
čiai galėjo išlyginti skirtumą. 
Bet kas gali užtikrinti, ar to
kiame atsitikime ir Cook ne 
butų galėjęs parašyti dviejų 
metrikų. Likimo juk nenu* 
kreipsi. O ant galo, ar iš

nukentėjusia arba žinanti 
tą dalyką pašalinė ypata.

10. Kiekvienas n i teisėjas 
privalo, sulyg |10 štr. krim. 
įst., nuolat ru^intfe apie tą, 
kad niekas nebotų įtaikomas 
kalėjime be tam tikro teismo 
organų nutarimo.

Neteisingai ’lfalmftejie tuo- 
jaus turi būt paliubsuoti, o 
suėmėjai patraukti įrie atsa-

Nesistebėkite todėl, kad 
pakviestas dvikovon Cook, 
tuojaus atsakė sekundantams 
mano draugo.

— Viskas tai labai gerai, 
mano ponai; pripažystu net, 
kad jūsų draugas gali jau

tos pusės galima kaltinti tė
vą dviejų dešimčių vaikų? 
Argi jis ne padarė daug, kad 
/visą dalyką užbaigti. O kad 
ne pavijo, tai ir geriau. Ar
gi tai ne praktiškas užbaigi
mas tokios veislės nesutiki-

komybės. * T
11. Nielms degali būt pri

verčiamas gyvent kurioj nors 
krašto vietoj, arba būti iš tos 
vietos išsiųstu be tam tikro, 
įėjusio galen, teismo nutari
mo.

Bet iš anksto perspėju, jog 
tik tos žinios ir skundai ver
tę teturės, kur bus teisingai, 
tikrai surašyta visas ataitiki- 
mas,nuskriaustujų ir skriau
dėjų vardai ir pravardes, vi
si liudininkai ir tikslai, bus 
nurodyta paties atsitikimo 
diena ir vieta. Paduodamie- 
jie skundai bus vertinami tik 
tuokart, kada galima bus tik
rai-jie išrėdyti.

Siunčiant visokios žinios ir 
raštai, reikia toksai padėti 
adresas: Peterburgas, Litej- 
nyj pr. No. 85,gyv. 20.

Valstybės Durnos atstovas 
Juozas Kubilius. ’

kantriai laukia žinių apie 
tai, kas jau buv<r kalbėta 
Valstybės Durnoje, ir ko
kius klausimus dar ketinama 
iškelti.

Mažai dar to. Rusų laik
raščiuose mes randame daug 
telegramų, kuriuos siunčia 
savo atstovams sodiečiai ir 
kuriuose jie nurodo savo 
vargus ir skundžiasi ant viso 
to, kas juos varžo ir apsun
kina. Be to dar rusų ir len
kų laikraščiai pilni yra viso
kių naujų sumanymų, ku
riuos patariama yra gyveni
me įvykdyti.

Tokiu budu rusai ir kitų

užtvirtino laikines taisyklės 
apie kitų krikščioniškų tikė
jimų (ne stačiatikių) tikėji 
mo lekcijų išguldimą ir apie 
dvasiškųjų priežiūrą link to 
išguldimo žmonių švietimo 
ministerijos žinybos mokyklo
se.

1. Visose žemesnėse ir vi- 
dutinėse mokyklose, kuriose 
tikėjimo išguldimas, sulyg 
įstatų, nėra priverstinas, ga
li būt, sulyg mokinių tėvų ir 
globėjų noro, į vestas į tas mo
kyklas, bet nepriverstinai.

PASARGA. Jei mokinių 
tėvai ar globėjai praneš, kad 
jie nenori, kad vaikai mo

kslus. Seimas priėmė per
nykštės konferencijos užgy- 
rimus.

21. Išrišimui klausymo apie 
ženklelius — vietiniai kuopų 
komitetai turi parsitraukti 
nuo nacijonališko sekreto
riaus „Socialist Party,” kol 
neturime savųjų.

22. Kuopos esančios tirš- 
r čia u apgyventose lietuvių

vietose, kad susilietų trįs ar 
keturios ir iš vien laikytų 
tam tikras konferencijas ap
kalbėjimui partijos kaip ir 
visos soči j ali etiškos idėjos rei
kalų. Į konferenciją kad 
delegatus rinktų iš savų kuo-

23. ̂ mos kuopos, kur yra 
organo spaustuvė, privalumu 
yra išrinkt tam tikrą komi
tetą, kuris kotroliuos spau
stuvės turtą.

24. Knygius nors dusyk 
ant- metų turėtų išduot ro- 
kundą išparduotų knygų.

25. Centrališkan komitetan 
tapo išrinkti:

Organizatorium — A. Pet
raitis, Cbicago, III.

Sekretorius susinėsimų — 
K. Rutkus, Providence, R. L

Turtų sekretorius — J. 
Bukšnaitis, Brooklyn, Mas.

Knygius — A. Bernotas, 
Philadelphia, Pa.

Dvidešimts ir 
vienas.

Iš Lenkiško.
Jus, mano ponai, ne pažį

state amerikonų. Jums ro
dosi, kad jie šiurkštus ir tik 
tai ekscentriški, ypač materi- 
jalistai, kurie, padėję kojas 
ant stalo,mąsto vien kaip su
griebti doliarius. Žinau, ką 
apie mus rašo jūsų laikraš
čiai: kad musu krašte^iėra 
nieko, kas nesi jungtų su 
„bussinessu”, net pati lai
svė. Neužginu, kad tame 
yra truputis teisybės, bet tas 
dar nerodo, kad mes neturė-

stiesi įžeistu; bet pri pašysi te 
gal man, kad tokiuose atsiti
kimuose padėjimas abiejų tu
ri būt lygus.

— O teip, turi būt lygus — 
pripažino.

— Taigi čia yra teip, kad 
mudviejų padėjimas ne ly
gus. Jis nevedęs, todėl, jei
gu ir pultų dvikovoj, ne bu
tų nieko ypatiško. Atėjo ir 
nuėjo, nieks per tai dar ne
kentėtų. Tuom tarpu aš, 
mano ponai — su visai kas 
kitas, turiu juk pačią. Argi 
ne mano pareiga atsisakyti 
nuo dvikovos? Manau,kad tai 
net mano pareiga.
, Ponai sekundantai, daly
dami tokias jau pažvalgas, 
pripažino jam teisybę,net pa
gyrė.

.0, aš žinau, kad Europoj 
jau nuo garbės ir vieros bu
tų atskyrę, nors daugelis tik
rų niekšų yra toleruojamų, 
kenčiamų draugijoj. Mes 
turime kitokią garbės mie-

Todėl ir Booth, pripažin
damas teisybę priešui, papra
šė vien savo draugų, kad pas 
jį ateitų už nedėlios. Po tam 
laikui,įduodamas jiems kokį 
ten popiergalį, pridūrė:

— Štai aktas mano šliubo. 
Pasistengiau prašalinti skir
tumą. Dabar jau negali at
sisakyti. Eikite todėl, drau
gai, ir paantrinkite reikala
vimą.

Bet ant nelaimės, ir šiuom 
kartu pasiuntiniai nieko ne
pešė. Teisybė, kas link pa
čios skirtumas išnyko, bet at
sirado kitas. Nes Cook turė
jo jau dukterį, o ansai ką tik 
apsivedė.

Mano draugas ir šiuom 
kartu turėjo priešui pripažin
ti teisybę.

— Teisybė — tarė. — Kad 
tas man išsyk ne atėjo ant 
mislies. Galėjau juk pasi- 
jieškoti našlę su vaiku ir vis
kas butų pabaigta. Dabar 
nėra ką daryti, turime nelai-

mų!

Instatymų sumanymas 
apie ypatos nepallečiamy- 
bes aprūpinimą,kurj žmo
nių laisvės partija Įnešė Į 

valstybės durną.
1. Niekas negali būt tei

siamas ir baudžiamas kitaip, 
kaip už nusidėjimus ir pra
sižengimus, priešingus krimi- 
nališkiems to laiko įstaty
mams.

2. Joki įstatų išėmimai 
(palengvinimai) kas link teis
mų neturi būt leidžiami.

8. Teismo valdžia, po atsa
komybe už savo neveikimą, 
privalo sergėti ypatos, namo 
ir korespondencijos nepalie- 
čiamybę nuo pašalinių ypatų 
ir nuo valdininkų.

4. Niekas negali būt suim
tas arba patekti į policijos 
priežiūrą kitaip, kaip tikt 
asitikimuose, kriminališkais 
Įstatymais nurodytuose, arba 
teismui liepus, kurs nutaria 
tą padaryti sulyg tam tikrų 
įstatymų.

5. Ypatiškas sulaikymas 
persi žengimo perspėjimui, šių 
persižengimų papildžiusių 
teisman atidavimui, o teip- 
pat dėlei visuomenės ramu
mo ir tvarkos, galimas yra 
tik prisilaikant šių įstatymų 
sau lygų.

6. Policija turi tiesą ir pa
reigą suimt:

a) ypatas, reikalaujančias 
ypatingos globos ar apsau
gos;

b) .ypatas, kurių laisvas 
buvimas gali kenkti visuome-

12. Kiekvieno butas nepa
liečiamas.* Namuose ir paša
liniuose butuose jokios kratos 
nėra leidžiamos, * išskyrus at
sitikimus, nurodytus 857— 
887 str. krim. įst., ir prisi
laikant tuose straipsniuose 
nurodytų sanlygų. Be trio- 
bos (buto) šeimininko leidi
mo negali įeiti į jį nė pašali
nės ypatos, nė policija, jei 
bent kas iŠ vidaus to reika
lautų ir reikėtų suteikti 
esantiems viduj žmonėms pa
galbą.

18. Pačto ir telegrafo ko
respondencija — tai yra tik 
dviejų bžinterešuotų ypatų 
paslaptis^ ne gali būt jokios 
valdžios koktroliuojama.

Apžiūrėt ir išimt pačto ir 
telegrafo korespondenciją, 
dėlei įriminališkos teisdary- 
stės, galima tik prisilaikant 
368 str. krim. įst.

14. Valdininkai, peržen
gę viršminėtuosius* įstaty
mus, jei tik juoi patraukė už 
tą prie atsakomybės teismo 
organai ar nukertėjusios 
ypatos — atsako sulyg 341, 
342, 345, 348, žj£9, ^40-1544 
Btr. bausm. įst^ (498—500, 
636,649, 650 sir. 6 įst.).

340 str. įst. aji bausm. 
(687 str. krim/ įst) negali 
būt pritaikintu prie bylų 
apie peržengimą prieš ypatos 
nepaliečlamybės įsi^ymus.

15. Nukentėjusiejie dėlei 
neteisingo administraty viškos 
valdžios veikimo turi tiesą ne 
tik patraukti kaltininkus 
prie atsakomybės, bet ir rei
kalauti nuostolių atlyginimo 
sulyg 677 str. pil. įst. t. X.

Konstitutiškai - demokra
tiškos partijos sumany
mas apie spaudos laisvę.

Žmonių laisvės partija, terp 
ko kito, apdirbo sumanymą 
apie spaudos laisvę, kuris tu
ri tokius pamatus:

Spauda liuosa. Cenzūra 
turi būti panaikinta ant vi
sados. Spaudos laisvė turi 
tik tokius apribojimus, kurie 
paskirti šiais įstatymais.

Joki išjieškojimai už per
žengimą taisyklių apie spau
dą negali būti paskiriami ki
taip, kaip tik teismo keliu. 
Prasikaltimai, papildyti 
spaudoje, yra prisiekusiųjų 
teismo žinioje.

Besiartinant, arba užstojus 
karei, ministerių tarybos pir
mininkas turi tiesą užginti 
spaudai skelbti žinias apie 
kariumenės gabenimą ir viso
kius kariškus prisiruošimus.

Užginta skelbti spaudoje 
kaltinamuosius aktus prieš 
teismo posėdį.

Laikraščiai neprivalo būti 
nė stabdomi, nė uždengiami, 
nė administracijos, nė teismo 
keliu.

Norintis leisti laikraštį, tu
ri paduoti vitiniam guberna
toriui, arba miesto viršinin
kui pranešimą su nurody* 
mais:

a) vietos, kur eis laikraš
tis;

b) laikraščio vardo;
c) leidėjo ir atsakomojo 

redaktoriaus vardas, tėvo 
vardas ir gyvenimo vieta;

d) spaustuvė, kurioje bus 
spauzdinamas laikraštis.

tume jau visai supratimo ir 
pajautimo gero; tik tie daly
kai pas mus kitaip sutvarky
ti, o pripažinsite man, kad 
nesulyginant teisingiau, o 
pirm visko — praktiškiau.

Kaipo darodymą, apsaky-
sių jums atsitikimą su vienu 
mano draugu. Tasai Tom 
Booth susipyko su kokiu tai 
Cooku. Jeigu tas butų atsi
tikęs terp keturių akių, butų b 
tai dar nieko, bet ant nelai
mės, buvo liudininkai ir jų 
kandžiojanti juokai tik dar 
labiau viską pagadino. Sun
kiai įžeistas mano draugas,ne 
matė kitokio išėjimo kaip 
dvikovą.

O, jau matauL šypsotės, 
mano ponai. Ir visai ne
sistebiu, nes Amerika ir jos 
papročiai žinomi jums tik iš 
pasakų. Todėl jums ameri
koniškos dvikovos reiškia ką 
ten įstabaus, juokingo. Skai
tote ir tikite, jog pas mus 
garbės dalykus užbaigia di
namito bombos, barškančios 
gyvatės, laimės traukimas ir 
tt. Vienu žodžiu, jums ro
dosi, kad tuos dalykus mes 
išrišama kitaip. Skirtumas, 
teisybe, yfra, bet jo reikia 
j ieškoti kur kitur. Paė mus 
dvikovos yra arba dalyku la
bai svarbiu, arba jų su visu

mingą dvikovą atidėti ant 
devynių mėnesių. Nėra ką 
daryti.

Po devynių mėnesių, duob
damas sekundantams raštą, 
tarė:

— Štai gimimo raštas ma
no sunaus. Eikite todėl ir 
užbaigkite ant galo visą da
lyką, nes tas jau man prade
da nusibosti.

Nedasiprotėjo vargšas, kad
dar ne čia galas visų nusibo- 
dimų. Sulaukė rods lau
kiamo vaiko, bet per tai skir
tumas dar ne išnyko, nes ir 
Cobk teipgi sulaukė naujo 
šeimynos sąnario.

Booth ir šiuom kartu turė
jo pripažinti savo priešui tei
sybę. Neliko nieko kito,kaip 
kantriai laukti išsilyginimo 
nelaimingo skirtumo. Bet 
nors kas metai siuntė vis 
naujus gimimo metrikus, bet 
nieko nepešė, nes ir jo prie
šai per tą laiką ne tinginia
vo. Neišsižadėdamas dviko
vos, statė visą energiją, kad 
tik priešą pavyti — ant galo 
sulaukė apvalaus skaitliaus, 
dvidešimties vaikų. Bet ir 
dvidešimtis dar dalyko ne 
užbaigė, nes ir jo priešas ne
sidavė pralenkti ir žengė vis 
pirma, turėdamas jau savo

nes tvarkai, ir
c) tuos, kurių reikia ištirti 

(pertikrinti) ypatą, o be to 
negalima to atlikti,

7. Iš suimtųjų sulyg 6 par. 
ypatų turi būt:

a) ligoniai ir senukai, jei 
jų negalima nusiųsti į jųjų 
gyvenimo vietą, patalpinti į 
tam tikrus ligonbučius ar į 
labdaringus namus ir

b) girti, jiems išsipagirio
jus, turi būt paleisti ir pa
duoti į teismą.

Visi kiti su im tie jie, išaiš
kinus tuojaus suėmimo prie
žastis, turi būt arba tuojaus 
paleisti, arba atiduoti arti
miausiam teismo tyrinėtojui, 
taikos teisėjui arba apskričio 
teismo sąnariams per 24 va
landas. '

Visi policijos suimtiejie 
turi tiesą reikalaut protokolo 
sustatymo arba išdavimo pa- 
liudyjimo apie euėmįmą su* 
visomis jo priežastimis.

8. Atvedus suimtąjį prie 
vieno iš minėtųjų 7pr. teismo 
vyriausybės organų, pastara
sis privalo tuojaus tą ypatą 
ištirti ir tą pačią dieną išduo
ti paliepimą atiduoti jį sargy
bai, jei tas yra rekalingu, 
arba, priešingai, paliuosuo- 
tl.

* 9. Viršminėtiejie teismo 
valdžios organai, gavę žinią 
apie tūlos ypatos suėmimą 
priešingai šiems įstatymams, 
privalo tuojaus ištirti suėmi
mo priežastis ir paliuosnoti 
nekaltai suimtąjį, o prasižen
gusius prieš įstatymus auš
inėjus paduoti į teismą. Pa
traukti prie h atsakomybes už

d. I.
■16. Lygiai su minėtinais 

valdininkais ir sulyg nu
rodytų 14 ir 15 įstatymų para
grafų, turi būt patraukti prie 
atsakomybės ir kalėjimų vir
šininkai, kurie priėmė suim
tuosius be tam tikro teismo 
nutarimo ir per 24 vai. jų 
nepaliuosavo, jei nebuvo iš 
teismo pranešimo apie toles
nį jųjų sulaikymą.

Atvirasis laiškas.
Paskutiniu metu vyriausy

bė! yra nemaža visoje valsty
bėje pridaryta visokių negra
žių, nežmoniškų pasielgimų. 
Nemaža žmonių yra labai 
skaudžiai nukentėję be jo
kios kaltybės nuo policijos, 
žandarų, kazokų, ir dragūnų 
ir musų krašte — Lietuvoje. 
Butų jau metas visi tokie 
darbai iškelti aikštėn ir kal
tininkai pašaukti teisman.Tai 
gi dabar Valstybes Durnos 
bus daromi vyriausybei, dėl 
visų tų josDežmonį^kų ir be 
teisių darbų iy p^ęielgimų, 
užklausimai. Sutvarkyt! šiam 
dalykui išrenkama tam tikra 
iš Durnos atstovų komisija. 
Ši komisija, t#rp ko kito, tu
ri pasirūpinti ^surf&kti kuo- 
daugiausia žinfį, kas kur ir 
kada be jokioj teikės buvo 
vyriausybės a^šiokfu ar to
kiu budu nubaustas.' Į tą 
komisiją ir aš įeinu. Todėl, 
kadangi keliamasai klausy
mas yra svarbus visiems, Ir 
kadangi tam dalykui ištirti 
reikalinga turėti kuodau- 
ginusiai tikrų, aiškių- išrody
mų, kreipiuosi į visus musų 
krašto žmonės, ar nesiteiktų 
atsiųsti šitam dalykui žinių.

Ne vėliaus, kaip už sanvai- 
tės laiko nuo minėto praneši
mo padavimo, miesto, virši
ninkas, arba gubernatorius, 
turi-duoti leidimą su visais 
nurodymais.. Toks leidimas 
(liudijimas) negali būti iš
duotas:

a) jei paduotame praneši
me nėra visų reikalaujamų, 
pagal str. 14 nurodymų;

b) jeigu atsakomasis re
daktorius neatsako nurody
tiems žemiau reikalavimams;

c) jeigu laikraštis turi jau 
išeinančio laikraščio vardą.

Atsakomais redaktoriais 
negali būti negyvenančios 
nuolatai Rusijoje, ypatos ir 
neturinčios pilnų metų, ne
turinčios-pilnų piliečio tiesų 
ir nustojusios tiesų, sulyg 
teismo nutarimo.

Spauzdiniai išleisti užsie
nyje gali būti liuosai varto
jami Ir Rusijoje teip, kaip 
ir išleisti Rusijos ribose 
spaudiniai.

Jeigu du sykiu per metus 
butų panaikinami teismo ke
liu išeinančio užsienyje laik
raščio atskiri numeriai, tai 
ministerių taryba turi tiesą, 
neilgiaus kaip metams laiko, 
užginti to laikraščio vartoji
mą Rusijoje.

Bylos apie papildytus 
spaudoje prasikaltimus turi 
būti nagrinėjamos nepaeiliui 
su kitomis bylomis.

Tai yra Lietuvos visuome
nės pareiga.

Štai jau dvi eanvaiti, kaip 
tęsiasi Durnos pasėdžiai. Vi
sa Rusija, išskiriant kairią
sias partijas, griebiasi už 
laikraščių ir telegramų ir ne-

tautų atstovai turi daug m e- 
degos, kuria jie gali pasinau
doti, svarstant visokius 
klausimus. Tą medegą jiems 
suteikia patįs žmonės. Tie 
pranešimai ir tie skundai da
ro ryšių terp Durnos atstovų 
ir pačių žmonių, bent, tos 
apylinkės, iš kurios paeina 
patįs atstovai..

Bet ar teip yra pas mus? 
Musų atstovai jau seniai yra 
susi važiavę Ir dalyvauja Du
rnos posėdžiuose. Jie /dar 
nieko nekalbėjo, kadangi dar 
nebuvo tam ir jokio reikalo. 
Jų uždavinys yra—ginti Lie
tuvos reikalus, neatsitolinus 
nuo bendro visų tautų prie 
laisvės žengimo.

Pirmučiausiai gi jiems turi 
rūpėti Lietuvos reikalai, t y. 
to krašto, kuris yra juos pa
siuntęs. Mes neabejojame, 
kad tie reikalai yra jiems ži
nomi, bet vis gi tvirtiname, 
kad tame dalyke turi jiems 
padėti ir Lietuvos visuome
nė. Musų kraštas yra dar 
teip neištirtas, teip daug dar 
galima jame patėmyti viso
kių netikėtų apsireiškimų, 
kad visą tai galėtų žinoti mu
sų atstovai. Čia Lietuvos 
visuomenės yra pareiga atei
ti jiems į pagelbą. Vietiniai 
gyventojai turi skelbti musų 
laikraščiuose visokias žinias, 
kurios šeip ar teip paliečia 
musų kraštą ir kurios yra 
Muravjevo ir kitų „šiaurva
karinio krašto veikėjų” vai
siu. Tos žinios ir tie suslne- 
šimai su laikraštija palaikys 
tą ryšį, kuris turi būti terp 
Lietuvos žmonių ir jų atsto-

kintus tikėjimo, šis mokslas 
tuojaus turi būt pertrauk
tas.

2. Tikėjimo išguldymas at
silieka prigimta mokinių 
kalba, apie ką mokinių tėvai 
turi pranešti raštu.

3. Jei to paties tikėjimo
mbkiniai bus ne vienos tau
tos ir panorės, kad kiekvie
nos tautos mokiniams butų 
išguldoma prigimta kalba, 
tai pirmiaūs bus aprūpinta 
dauguma, o paakinus jau ir 
kiti. Jeigu negalima rast 
kapeliono, kurs galėtų visas 
tautas pakakinti, tai tėvams 
ir globėjams sutikus, tikėji
mas gali būt išguldomas vie
na viešiems žinoma kalba: 4 
rusiška, baltrusiška ar ki- r 
ta. i

4. Nedidelės vienos tautos 
ir tikėjimo kuopos gali būt 
suvienytos į vieną kuopą * ir 
tikėjimas jiems gali būt iš
guldomas bendrai vienoje mo
kykloje.

5. Lekcijos paskiriamos pa
prastame mokslo mete, arba 
susitarus su tikėjimo moky
toju.

6. Mokytis tikėjimą galima 
tik ant užtvirtintų to tikėji
mo dvasiška valdžia rankve- 
džių, kurie leisti-yra žmonių 
švietimo ministerija. Moky
ti gali tik to tikėjimo dvasiš
ka ypata, o jai nėsant —svie
tiška. Vidutinėse mokyklo
se tikėjimo lekcijas privalo 
išguldyti kapelionai, baigę 
augštesnį mokslą (teologijos 
magistrai), o pradedamosiose 
mokyklose —- kunigai, turiu- - 
ti nuo savo dvasiškos vyriau-

vų, ir suteiks jiems medegą 
jų pasiuntinystei.

O toje medegą yra jiems 
labai reikalinga. Kiek mums 
teko girdėti, musų atstovai 
nenusivežė su savim į Peter
burgą jokių patarimų ir nu
rodymų. Lietuvos Demokra
tų Partija suteikė jiems tik 
agrariško ir Lietuvos autono
mijos programo pamatus. 
Šeip jau platesnio j i Lietuvos 
visuomenė neiškėlė jokių 
klausymų, kurie turėtų rūpė
ti musų atstovams, ir nė kiek 
neprisidėjo prie apšvietimo 
tų klausymų, kurie įeina į 
visų Lietuvos partijų progra- 
mus.

Kai-kurie gi iš tų klausymų 
reikalauja paaiškinimų, ku
riuos, nesant pas mus nė tik
ros statistikos, nė šeipjau 
tikrų iš ūkio stovio žinių, ga
li suteikti tik Lietuvos visuo
menė. - —

Atsiminkime, kad ne šią
dien, tai rytoj Durna pradės 
svarstyti agrarišką, mokyklų 
ir kitokius klausymus. Kitų 
kraštų atstovai išstos Čia su 
skaitlinėmis, kiekvieną žodį 
jie gal pamatuos tam tikrais 
prirodinėjimais. _

Todėl ir mums reikia prie 
jfej^isirengti, reikia supažin
dinti Valetybės Durną su mu
sų ūkio, mokyklų, kalbos, 
teismo įstaigų stoviu ir admi
nistracijoj sau valia.

Tuo privalo pasirūpinti 
Lietuvos visuomenė, kadangi 
tai yra jos pareiga.

Naujos laikinės taisyklės 
apie tikėjimo išguldymą 

mokyklose MaekelĮJoj.
Žmonių švietimo ministeria

sybės tam tikrą leidimą.
. 7. Mokytojus paskiria 

mokslo vyriausybė drauge su 
dvasiška valdžia.

8. Tikėjimo mokytojai 
kviečiami yra į pedagogų po
sėdžius, kur jie turi spren
džiamąjį balsą link to tikėji
mo išguldymo.

9. Už mokesnį tikėjimo mo
kytojams paskiria vietinė 
mokslo apskričio vyriausybė 
iš tam tikrų mokyklos lė* 
Sų.

10. Mokinių mokinimosi 
ženklai įrašomi yra į visus 
išduodamus mokyklos liudy 
jimus.

11. Pereinant iš vienos 
kliasos į antrą ir baigiant 
mokyklą, tikėjimo egzaminai 
atsilieka prigimta kalba, ku- < 
rią mokinys, būdamas moky
kloj, mokinos.

12. Dvasiškos ypatos, tu
rinčios, pagal įstatymų, tiesą 
prižiūrėti mokyklose tikėji
mo mokslą jaunuomenės, gali 
lankyti tikėjimo lekcijas ir 
tikėjimo egzaminus, bet jo 
kių įsakymų daryti negali. 
Jeigu ką blogo pamatyk, gali 
apie tą pranešti savo vyriau
sybei, kuri apie tą dalyką 
susižinos su mokslo vyriau- 
sybe.

a.
*■

Redakcijos atsakymai.
Adomui. Goberui. Tai ži

nute menka, ne verta minėji- 
nėjlmo laikraštyj. Ką kam 
iš lietuvių gali rūpėti, kad 
koks ten niekam nepažįsta
mas lenkas norėjo pasitempę 
Tą daryti norinčių gal yra ir 
kitur, ne vien Pottsvillėj.



Instatymą sumanymas 
apie sąžinės liuosybę Mas

koliuj.
Atskira komisija išdirbo 

sekantį įstatymą sumanymą 
apie sąžinės liuosybę, kurs 
bus įneštas į tautos laisves

Apsireiškimai atmosferoj 
arba Meteorologija.

Pagal Pro!, fojeikov'a.
(k. d.) partijos parlamento 
frakciją. . -

Įstatymu sumanymas.
1) Kiekvieno Rusijos val

stijos piliečio sąžinės liuosy- 
be aprūpinta. Todėl poli
tiškomis ir pilietiškomis tie
somis naudojimąsi nepriguli 
nuo tikėjimo, ir niekas ne
gali būt persekiojamas ir ap- 
ribuojamas kokiose nors'tie
sose už tikėjimo persitikrini
mus.

2) Visi esanti, ir naujai 
atsirandanti Rusijos valsti
joje tikėjimai, išskirus tuos, 
kurie turi siekius priešingus 
dorai ir įstatymams, lygiai 
naudojasi tikėjimo pamaldų 
ir kitą pareigą pildymą lais
ve, o teip-pat laisvai gali pla
tinti savo mokslą,

3) Niekas negali būt val
stijos vyriausybės varu pri
verčiamas pildyti pareigas 
kokio nors tikėjimo, atlikti 
to tikėjimo priedermes arba 
dalyvauti to tikėjimo apeigo
se.

4) Niekas negali dėlei sa
vo tikėjimišką pažiūrą atsisa
kyti nuo pilietišką ar politiš
ką pareigą pildymo, išskyrus 
tuos atsitikimus, kurie aiškiai 
yra nurodyti įstatymuose.

5) Kiekvienas, sulaukęs 17 
metą amžiaus, gali atsisakyti 
nuo savo tikėjimo; nepilna
metis privalo pildyti tą ti
kėjimą, kuria pi e augina jį tė
vai.

PASARGA. Jei tėvai ne 
vieno tikėjimo, tai vaiką ti- 

, kėjimas priguli nuo tėvą su
tikimo. Jei tėvai negalės 
terp savęs sutikti, tuomet 
sūnūs pildo tėvo tikėjimą, o 
dukterįs — motinos.

6) Atskiras įstatymas nu
rodo pilietiško stovio aktą ve
dimo tvarką.

7) Atskiri įstatymai nuro
do tikėjimo mokinimą val
džios ir visuomenės mokyklo
se.

Visi nutarimai, nesutin
kanti su šiais įstatymais, turi 
būt atmainyti.

HAĮJJl RASTAI.
Eugenijus Su e. Si

dabrinis Kryželis 
arba D a i 1 i d ė ii .Na
rai e t o. Apysaka iš lai
ką kankinimo Kristaus. Ver
tė Laukis. Chicago. 1906 
m. 169 pusi.

Sue, vienas iš garsiausią 
prancūzišką raštininką pir
mos pusės pereito amžiaus ir 
vienas iš drąsesnių, todėl ir 
Jo apysakos yra surašė baž
nyčios uždraustą knygą. 
Uždraudimas tas vienok ne 
sulaikė besiplatinimo Sue’s 
parašytą apysaką, jos ver
stos veik į visas civilizuotą 
tautą kalbas. Parašytos jos 
užimančiai. Prie tokią pri
guli ir augščiau minėta kny
ga.

Lietuviškas vertimas ne 
blogas. Knyga todėl verta 
perskaitymo.

Dirva. Apšviestesniu- 
ją Lietuvią laikraštis. Ber
želis. 1906 m. No. 2.

Telpa čia Dr. Pietario pa
rašyta originališka drama p. 
a. Kova ties Žalgiriu, ketu
riuose aktuose, parašyta ge
rai.

Antras straipsnis yra tai 
verstas iš prancūziškos - kal
bos raštelis prancūziško kle- 
rikališko raštininko, grafo de 
Mun. Parašytas jis, žinoma, 
klerikališkai • konservatyvis
ko j dvasioj. Tai viskas, kas 
telpa šitame „Apšviestesniu- 
ją Lietuvią”, kunigo Miluko 
išleidžiamame laikraštyj.

juom kvėpuoja, be jo visi turėtą užtrokšti, 
jis teipgi palaiko degimą visokią daiktą. 
Kitas gazas, azotas, nelošia nė jokios rolės 
prie kvėpavimo ir prie degimo. Jeigu ore 
nebūtą azoto, tik vienas oxygenas, tai visoki 
daiktai degtą tirame oxygene su neišpasaky
tu smarkumu, kas kenktą gyvybei.

Gyvūnai ir augmenys mirtą nuo per 
daug'didelio veikimo oxygeno. Tiktai pra
skiestas, sumaišytas su kitokioms medegoms 
oxygenas tinka kvėpavimui. Kaip jau mi
nėjome, ore yra 23,8% oxygeno, 73,2% azoto, 
neskaitant kitokią sudėtinių, kurią yra ne
daug. Angliarūgšties yra 0,0004%. Kra
štuose, kur yra daug vulkanu, iš žemės ply- 
šią veržiasi angliarugštis. Kadangi anglia- 
rūgštis yra tai medega, kuria mihta augme
nys, tai tokiose vietose, £ur ji veržiasi iš že
mės plyšią, augmenys labai tarpsta, bet to-, 
kiose vietose žvėrys skursta ir gaišta, užtrok
šta. Gal nevienas iš skaitytoją girdėjo apie 
garsias šunines olas, esančias pietinėj Itali
joj, aplinkinėse Neapoliaus: ten renkasi ky
lanti iš žemės plyšią angliarugštis, oloj toj 
šunės greitai gaišta, kadangi angliarugštis, 
kaipo sunkesnė, renkasi apačioj, o viršuje 
jos daug mažiau, todėl žmonės tose olose ga
li išbūti gana ilgą laiką. Nors ant žemės 
yra daug tokią vielą, kur pakyla į orą dau
giau angliarūgšties, bet tas neturi didelės į- 
tėkmės ant sudėjimo atmosferos.

Svarbiausia medega, sudedant! atmosfe
rą yra, vandens garai. Ar vasarą, ar žiemą, 
kiekvienoj žemės vietoj ore yra vandens ga
rai, vienur ją yra daugiau, kitur mažiau, 
teipjau daugumas vandens garą keičiasi su- 
lyg metą dalią, šilumos, iškilumo vietos ir 
geografiško padėjimo kokio nors krašto.

Jeigu perleisime saulės šviesos spindulį 
per plyšį į tamsą kambarį, tai ruime to spin
dulio pamatysime daug smulkią dalelią dul
kią. Atmosferoj ištikro yra daug dulkią, 
susidedančią iš visokią medegą. Tose dul
kėse, terp kitko, galima rasti daugybę neuž
matomą liuosomis akimis užmazgą mažyčią 
sutvėrimėlių, kaip antai: infuzoriją, bakte
riją ir tt..

Vėjai išnešioja tas dulkes ant didelią 
plotą ir toms dulkėms, drauge su, oru, kvė
puoja žmonės ir gyvūnai, terp tą beainešio- 
jančią ore dulkią yra ir vodingos, ligas gim
dančios bakterijos, ją ypač būva daug siau
čiant kokiame krašte visokioms epidemi
joms.

Daug yra visokią priežascią galinčią 
perkeisti sudėjimą atmosferos, taigi apsiau
gančio žemę oro.

Kas dieną žmonės sudegina daugybę 
malką, durpą, anglią; kaminai musą namą, 
ypač fabriką, geležinkelio trukią, garlaivią 
išmeta nuolatai daug angliarūgšties ir du
rną; visi gyvūnai, žmonės, žvėrys, pūsdami, 
išpučia angliarugštį; žemėj pūva visokios 
organiškos medegos ir leidžia į orą anglia- 
rngštį ir amijaką; žemė gi ir žmonią ir žvė
rių plaučiai paima iš oro oxygeną; augme
nys vienok daro atbulai: jie paima iš oro 
angliarugštį ir išleidžia oxygeną, taigi aug
menys išvalo orą nuo vodingo gazo, kuris, 
jeigu jo atmosferoj prisirinktą per daug, 
galėtą užkenkti gyvūnams.

Taigi čia gema klausymas, ar dėl tą vi
są priežasčią nepersikeičia atmosferos sudė
jimas? Atmosfera, vienok, didelė, ji siekia 
suvirtum 400 viorstą į augštį, apsiaučia visą 
musą žemę iŠ visą pusią, tai ir tos pašalinės 
priežastys neturi didelės įtekmės, bent atsi
tinkančias, joje permainas nelengva patėmy- 
ti. Jeigu ties dideliais miestais, kur yra 
mažai medžią, o daug dirbtuvių ir žmonią į 
atmosferą patenka daugiau angliarūgšties, 
tai užtai ties girioms ir laukais oras geriau 
išvalytaanuo angliarūgšties. Oras gi, kaip 
žinome, nestovi ant vietos, bet teka, traukia 
iš vietos į vietą kaipo vėjas, nuo apačios ky
la augštyn. Pagedęs miestą oras patenka į 
laukus ir girias, o ten medžią ir žolią išvaly
tas patenka į miestus. Visi gyvūnai ėsanti 
ant žemės, per visą šimtmetį negali atimti iš 
atmosferos nė dalies ėsančio joje oxy- 
geno. Augmenys, kaip jau paminėjome, 
leidžia į orą oxygeną, jie padalina vodingą 
gyvūnams angliarugštį. Oras paimtas viso
kiuose žemės kraštuose, net nuo augštą kal
ną viršūnių susideda vis iš tą pačią sudėti- 
nią. Angliarugštis, kurią męs išpučiame 
kvėpuodami, išsiskirsto po visą žemės pavir
sią. Visi medžiai, auganti ant žemės, paima 
ją iš oro ir paverčia į augmeniškus audeklus, 
į žieduš ir vaisius. Oxygeną mums teip rei
kalingą kvėpuojant, be kurio męs užtrokštu
me, leidžia į orą auganti ant žemės augme
nys.

. Audeklai kūno gyvūną ir augmeną su
sideda iš: oxygeno, bydrogeno, azoto, anglią 
ir tūlą kietą, mineraliską medegą; oras, su 
jo angliarugščia, am i jaku ir vandens garais 
turi tas jau medegas. Ne be pamato todėl 
senovės grekiškas protmylis Thalles tvirtino, 
jog visi gyvi sutvėrimai pasidarė iš sutirttė- 
jusio oro.

Atmosfera, taigi oras, kaip jau pirma 
paminėjome, apsiaučia žemę, kaipi užkloda- 
lu iš visą pusią. Žemė gi sukasi aplink sa
vo ašį. Atmosfera sukasi, kaip ir visi kiti 
daiktai, esanti ant paviršiaus, drauge su že
me, arba kaip bėga oras esantis geleži n kelią 
trukią vagonuose drauge su vagonu. Jeigu 
męs stovime ant bėgančio .trūkio platfor
mos, jaučiame vėją. T*<w paeina nuo to, kad

Į oras esantis šalia vagono stovi, arba neteip 
greitai bėga, o vagonkferJMgdainas, daro sau 
kelią ir nustumia orą.Jeigu i atmosfera ne
sisuktą drauge su žemojo tai'int žemės siau
stą toki smarkąs vėjai,*’^kad jie galėtą nuo 
paviršiaus nupūsti viską^kasHik yra krutan
čio; nė žmonės, nė žvėrys negalėtą išsilaiky
ti; didžiausias triobas tvėjaiP nuneštą teip 
lengvai kaip pieskos grūdeliUS. Atmosfera, 
kaip paminėjome, spaudžia dėmės paviršių 
su tokiu sunkumu, kiek sveria visas storis 
jos si uogsnio, taigi kiek freriši oro stulpas 50 
verstą; kiekviena oro 'dalelė spaudžia oro 
dalelę esančią apačioj; todėl tai apačioj, 
prie žemės oras tirštesnes, o . viršuj labiau 
praskiestas. Tirinėdami oro tirštumą viso
kiose augštumose, pamatytume, kad augštu- 
moj 47800 ibetrų, taigi netoli' 50 verstą, oro 
tirttumo beveik nėra. ''Yra ir daug 
lengvesni budai persitikrinimo apie augštį 
atmosferos. Oras, kaip ir visi permatomi 
kūnai, perlaužia šviesos spindulius. Nusilei
dus saulei žemiau horizonto, jas spinduliai 
tiesiog negaištą prisigriebti prie žemės pa
viršiaus, bet kad jie, prisigriebę žemės at
mosferos, užlūžta, tai jie ateina ant žemės: 
juos atmuša atmosferos sluogsniai. Jeigu 
nebūtą atmosferos, po dienai naktis užstotą 
urnai, tuojaus nusileidus saulei žemiau hori
zonto, visai nebūtą vakaro patam šią; teip 
jau ir diena pilnoj šviesoj užstotą tuojaus, 
iškilus saulei augščiau horizonto, nebūtą vi
sai aušros. Juo storesnis atmosferos sluog- 
snis, juo ilgiau traukiasi vakaro patamsėir 
rytmečią aušros šviesa.

LaikaFtper kurį saulė,užėjusi už horizon
to, dar gali siąsti savo spindulius ant žemės, 
paeina nuo storio atmosferos sluogsnio. To
kiu budu nesunku išskaityti augštį atmosfe
ros, galima žinoti, kaip augštai siekia jos ru- 
bežlai. Sulyg to išskaitymo išpuola, kad 
atmosferos rubežiai yra suvirtum 300 kylio- 
metrą. Iš tirinėjimą pasirodė, kad net aug
štumoj 400 kyliometrą dar yra oras, kuris 
turi įtekmę ant visokią apsireiškimą atmo
sferoj. Iš visą tirinėjimą išpuola, kad aug- 
štis apsiaučiančios musą žemę atmosferos 
siekia 800—400 kyliometrą, bet jau augštu- 
moj 47.8 kyliometrą jis labai praskiestas, jo 
stangumas lygus O.

Bu kokia pajiega tas oras spaudžia že
mės pavirtią? Paimkime, paveikslan, gumi
nę bolę pripildytą viduryj vandeniu ir j sky
lutę įdėkime stiklinę dunelę. Spauskime iš 
palengvo tą bolę su rankomis ir ką pamaty
sime? Vanduo pasikels Įdėtoj dūdelėj ir pa
sikels juo augščiau, juo drūčiau bolę spausi- 
me. Svarumas išpusto bro bus lygus pajie- 
gai musą ranką, su kokia spaudėme bolę.

Perstatykime gilą šulinį.J7 Į jį įleidžia
me medinę ar geležinę dūdą ir viršuj ją su
jungiame su orine pumpa, kuri iš dūdos iš
traukia orą. Bus tai visiems lietuviams ži
nomas „pliumpąs” arba semianti vandenį 
pumpa. Ištraukus iš d Ūdos orą, vanduo ^dū
doj pakils. Kodėl? Todėl, kad ant van
dens paviršiaus šulinyj’ spaudžia oras, taigi 
atmosferos stulpas esantis ties tuo vandeniu; 
dūdoj spaudimo nebus, kadangi iš jos męs 
ištraukėme orą. Taigi aišku, kad svarumas 
pakilusio dūdoj vandens bus lygus svarumui 
atmosferos, taigi jos spaudimui ant vandens 
paviršiaus. Pasirodo, kad spaudimas visos 
atmosferos gali pakelti vandenį dūdoj tik 
ant 10| metro, augščiau pliumpe vanduo ne
pakils, nors ir ilgiausiai jo rankeną krutin
tume. Padarykime išskaitymą. Tegul įtei
gta į šulinį dūda turi 1 metrą diametro. Tai 
pakelta lOj kubišką metrą arba 10382 literą 
(kvortą^, taigi 630 pūdą vandens. Išpuola,' 
kad stulpas atmosferos 1 ketv. metro sveria 
630 pūdą, arba kad tokiu sunkumu ji spau
džia ant kiekvieno ketvirtainio metro musą 
žemės paviršiaus.

Taigi žmogaus kūnas, turintis vidutini
škai ketv. metro, turi išlaikyti neišpasa
kytai didelį oro spaudimą, lygą 15500 kylio- 
gramą arba apie 945 pūdą. Tokios sunke
nybės, rodosi, nė drūčiausias milžinas negali 
išlaikyti, o vienok męs to nejaučiame. Tas 
yra todėl, kad su lygiu sunkumu atmosfera 
spaudžia musą kūną iš visą pusią, lygiai iš 
lauko, kaip ir iš vidurio; jeigu tas spaudi
mas butą tik iš vienos pusės,jis sutriuškintą 
net musą kaulus, nes ir jie negalėtą pakelti 
sunkenybės 945 pūdą arba 87800 svarą. Oro 
spaudimas, paveikslan, ant stalo, prie kurio 
męs valgome ir dirbame, siekia vidutiniškai 
apie 800 pūdą arba 32000 svarą, bet jis vei
kia ant stalo lentos lygiai nuo viršaus, kaip 
ir nuo apačios; jeigu nuo apačios neveiktą 
oro spaudimas, jeigu tas spaudimas neatly
gintą spaudimo nuo viršaus, stalo lenta ne
galėtą tos oro sunkenybės išlaikyti, ji su
truktą, sulūžtą į mažus šmotelius. Juk męs 
įėję į vandenį teipgi ąėjauČiame vandens 
spaudimo, bet tą greitai pajustume, jeigu 
mums atsieitą ant nuganęs pakelti visą spau
džiantį musą kūną vandęns svarumą; męs, į- 
ėję į vandenį,nejaučiame jo spaudimo tik to
dėl, kad tas vanduo spaudžia musą kūną iš 
visą pusią.

Oro arba atmosferos 1 spaudimas pakelia 
vandenį ant 10,332 metrą^ gyvasis sidabras 
18,6 kartą sunkesnis už vandeni; todėl oro 
spaudimas gali pakelti gytoj#sidabro stulpą 
ne ant 10,882 metrą, be v 13 n kartą mažiau, 
taigi tik ant 760 milimetr’ą. ^Paimkime sti
klinę dūdelę 800 milimetrą ilgio su užlipin
tu vienu galu. Pripildykime ją gyvuoju si
dabru ir įdėkime atidarytu galu į kokį inde
lį su gyvuoju sidabru ir laikykime ją verti- 
kališkai. Gyvasis sidabras pradės tekėti 
laukan; bet kad atidarytas dūdelės galas 
yra inde su gyvuoju sidabru, o kitas užlipin
tas, tai išėjus iš dūdelės tam skystam sida
brui, ta tuščia dūdelėj vieta tveria ruimą be 
oro viršutiniame, užlipintame gale ir tokiu

i budu iš viršaus ant ėsančio dūdelėj gyvojo 
sidabro nespaudžia oras, kadangi jo ten nė
ra. Bet oro spaudimas ant paviršiaus gyvo
jo sidabro ėsančio inde daleidžia išeiti gy
vam ja m sidabrui buvusiam dūdelėj tik iki 
760 milimetrą. Jeigu męs pusikei tume aug
štyn ant kainą, arba ant orlaivio, tai oro 
didesnėj augštumoj spaudimas butą maže
snis, gyvasis sidabras dūdelėj pultą vis že
myn, o augštumoj 48 kyliometrą visai išsi
lietą iš dūdelės, susilygintą su jo ę 
paviršium inde. Tokiu budu W 
męs galėtume išmatuoti oro spau- *
dimą, visokiose augštumose. Prie- |
taisą tokią, išmatavimui oro spau- ‘v 
dimo vadina paprastu barometru.

Apart šitą matavimui oro 
Spaudimo instrumentą vartoja Įg;
dar metališkus arba aneroidus. 
Pripildyti gyvojo sidabro baro- S
metrai yra dvieją veisHą —r bliu- g;
deliai ir sifonai. Pirmutiniai
teip praminti todėl, kadangi in- |l 
das su gyvuoju sidabru turi bliu- 
delio pavidalą, antruose gi, baro- S® 
metro dūdelė užriesta kaip sifo- ||! 
nas.

Bliudinis barometras suside- 
da iš rezervoaro su zomčiniu dog- 
nu, kurį galima pakelti augštyn, į|, 
arba nuleisti žemyn su Šri ubo pa- 
gelba ir tokiu budu gyvojo sida- 
bro pavirtią galima reguliuoti, A 
laikyti jį lygiai ties ženklu O. 
Ta vieta paženklinta būva tąsyk, 
kaip tik galas spilkutės, pritvir- 
tintos prie vidurinės pusės rezer- 
voaro stogelio, pasieks gyvojo si- 
dabro pavirtią. Rezervoare su 
gyvuoju sidabru yra stiklinė B&rometr&s ii 
barometro dūdelė, užlipinta vir- gyvojo »id»- 
šuj. JI įdėta į metalinius rėmus bro- 
su plyšiu viršutinėj dalyj, per kurį matyt, 
kaip augštai pasikelia gyvasis sidabras; ant 
rėmą paženklintos dalys centimetruose; apa
tinėj gi dalyj yra termometras, taigi prietai-^ 
sa matavimui šilumos. Išilgai plyšio liuosai 
gali būt pakeltas arba nuleistas žiedukas su 
noniusu, atidalinimrrt dešimtinią dalią.

Apskaitymams, reikia, privedus pavir
sią gyvojo sidabro prie ženklo zero, pastaty
ti žiedą arba vizyrą teip, kad jo apačia siektą 
gyvojo sidabro pavirtią triubelėj. Paskui 
iki O atidalyti čielus milimetrus ir tėmyti, 
koks ženklas nuo O puola ant rėmą: skaitli
nė duoda dešimtines dalis.

Kadangi nuo šilumos gyvasis sidabras 
barometro dūdelėj skečiasi, tai paprastai ap
skaito prie temperatūros atsakančios 0° Gel- 
cijaus termometro. Prie barometro yra teip
gi termometras, Jo šiluma reikia pirmiausiai 
užsirašyti.

Męs toliau pamatysime, kad atmosferos 
šiluma paeina nuo saulės. Saulės spindu
liai, eidami per atmosferos sluogsnius, ne la
bai juos šildo. Saulė šildo žemės pavirtią, 
o nuo jos įšyla Ir apatiniai atmosferos sluog
avai. Įšilęs oras kyla į virtą, kur yra ma
žesnis spaudimas ir per tai stengiasi užimti 
didesnį ruimą, skečiasi. Kiekvieną sykį, ka
da tik koks nors gazasgg 
išsiskečia, išsiplatina 
ant didesnio ruimo, jis 
atšala; priešingai bū
va susitraukiant ga- 
zui, taigi užimant jan.> 
mažesnį ruimą — tą
syk gazas įšyla.

Jeigu bandytume 
pasikelti augštyn ant 
orlaivio, pamatytume, 
kad juo augščiau pasi
kėlėme, juo žemiau 
nupuolė barometras, 
nupuola ir gyvasis si- PUe„kllolmM deiimu... 
dabras termom etve. daiiM.
Drauge su tuom ir vandens garai ore .maži* 
naši, taigi juo augščiau, juo oras sausesnis.

Ant didelią augštumą žmogą kankina 
visoki nemalonus apsireiškimai dėl pasima- 
žinimo oro spaudimo, oro sausumo ir šalčio. 
1862 m. Glescher, ant orlaivio pasikėlė iki 
11000 metrą. Prieš pasikėlimą pulsas plakė 
po 76 kartus per minutą. Augštumoj 5200 
metrą plakė jau 100 kartą. Augštumoj 
5800 metrą (taigi 5 viorstą) lupos ir rankos 
bavo mėlynos, bet veidas buvo baltas. Aug
štumoj 6400 metrą girdėjo savo širdies pla
kimą ir jautė sunkumą prie kvėpavimo; aug- 
štumoj 8850 metrą apmirė, atsigavo tik nu
sileidęs žemyn. Augštumoj 11000 metrą 
(38000 pėdą) jo pagelbininkas negalėjo 
dirbti rankoms, išleidimui gazo, dantims tu
rėjo atidaryti baliono skylę. Jeigu oriai- 
vys butą dar pakilęs, augščiau, tai ir pagel
bininkas butą apmiręs, arba gal ir su visu nu
miręs. Oro temperatūra buvo tąsyk 37° 
žemiau zero Celcijaus termometro. Besike
liant ant orlaivio daug lengviau prisigrieb
ti į didesnes augšturnas, kadangi nereikia 
daug pajiegą žudyti, pakelia žmogą pats or- 
laivys; lipdamas gi ant kalno turi alpintiesi, 
sunaudoti daug pajiegą. Ant augščiausią 
kalną virtunią, nors jie nesiekia 11000 me
trą, dar niekam nepasisekė užlipti.

Matomas dangaus skliautas susideda iš 
atmosferos aluogsnią, atmušančią šviesą lei
džiamą saulės ir atskiriančią nuo mus dan
gaus ruimus kaipi gazine sieąa. Dalį lei
džiamą* saulės spindulią paima oras, kitą da
lį jis atmuša. Saulės spinduliai susideda iš 
šviesos septynių pšrvą. Perleisdami saulės 
spindulius per trikampį stiklą, męs patėmi- 
jame visokią parvą juostą — epeltrą, kuria
me matyt septynios Laumės juostos pa r vos. 
Jeigu męs perleisime saulės spindulį per pa
imantį vieną iš tą parvą stiklą, paveikslan, 
mėlyną, tai stiklas toks įgaus rausvą parvą, 
kuri bus sudėta iš šešių parvą; jeigu gi sti

klas perims visas parvas, išėmus mėlynos 
tai jis turės mėlyną parvą. Nors oras mums 
rodosi su visu permatomu, bet jis nelygiai 
perleidžia visus saulės spektro spindulius; 
Jis labiausiai perleidžia tvirtesniuosius spin
dulius: geltonus ir raudonus, o atmuša silp
nesnius — mėlynus. Mėlyna dangaus parva 
paeina nuo atmuštą oro dalelią mėlyną sau
lės spindulių. Kadangi atmosfera atmuša 
mėlynus saulės spindulius ir perleidžia gel
tonus ir raudonus, tai einanti per tirttesnius 
oro sluogsnius mėlyni spinduliai apsilpsta, o 
prie žemės prisigriebia ypač raudoni. Nusi
leidus saulėj žemai, prie horizonto, jos spin
duliai turi pereiti per tirštą oro sluogsnį, to- 
(Jėl ir saulė tąsyk mums išrodo raudona arba 
geltona.

Jeigu atmosfera arba oras neatmuštų 
saulės spindulią, bet lengvai visus perleistų, 
tai vietoj mėlyno dangaus, viešpatautą ties 
musą galvoms nepermatoma tamsa, juodas 
dangus; vietoj aušros ir vakarą, turėtume 
umus perėjimus, dieną ir naktį; visur butų 
arba per didelė šviesa, arba tamsa.* .

Atmosfera yra kaipi didelis, užverstas 
ant žemės skliautas. Perstatykime sau visai 
lygą, kaip stalas, žemės pavirtią, o toli kokį 
nors nepažystamą mums gulintį daiktą. 
Męs sprendžiame "apie tolumą kokio nors 
daikto iš jo didumo, daiktas rodysis mums 
juo mažesniu, juo toliau bus nuo musą akių. 
Daleiskime, kad terp to toli ėsančio daikto 
ir mus yra medžią eilė besitraukianti nuo 
mus iki horizonto. Toluma terp mus ir ano 
toli gulinčio daikto bus mums jau daug ai
škesnė ir rodysis didesnė negu jeigu tarpe 
nebūtą tą medžią. Nusodytas medžiais ke
lias versto ilgio rodysis mums ilgesniu negu 
lygumos be medžių. Koks nors daiktas 
ęsantis ties musų galva tolumoj vieno ver
sto rodysis mums daug arčiau negu jeigu jis 
gulėtų ant žemės. Taigi išpuola, kad mėly
nas dangads skliautas ir ėsanti ant jo debe
sys ir žvaigždėj rodysis mums daug arčiau 
negu jeigu butų ant žemės. Todėl tai ir 
dangaus skliautas išrodo mums ištemptu 
kaip lytsargis ant žemės.

Drauge su tuom stovi ir kitas apsirei
škimas. Užtekanti arba besileidžianti saulė 
ir mėnulis ėsanti prie horizonto išrodo mums 
raudoni arba geltoni, išrodo Jie tąsyk daug 
didesniais negu paskui, kada pakyla augš
čiau. Iš didumo kokio nors daikto męs 
sprendžiame apie Jo tolumą nuo musą akių. 
Musė, ėsanti prie musą aklą, atsimuša akies 
lėlėj tokio jau didumo kaip jautis besiga
nantis toli ant pievos, bet priėmę tolumą 
nuo musą akią jaučio, męs sprendžiame, kad 
toli esantis jautis visgi daug didesnis už Iš
klojančią aplink mus musę. Mėnulis, pasi
kėlęs augštai, musų akims duoda tokį jau pa
veikslą kaip ir ėsant jam ant horizonto; bet 
kad toluma nuo mus iki dangaus skliautui 
prie horizonto rodosi mums didesnė (mums 
tik teip rodosi, bet ne teip yra) negu kada 
mėnulis pasikelia augštai, tai ir išveizdis 
mėnulio prie horizonto išrodo mums dide
sniu, negu pasikėlus jam augštai ant dan
gaus skliauto. Tas pats yra ir su saule.

II. Inšilimas žemės ir oro.
Saulė yra svarbiausia pajiega, ji gimdo 

beveik visus apsireiškimus patėmijamus ant 
žemės. Ji siunčia mums šilumą ir šviesą, o 
be šviesos ir šilumos negali būt nė jokios gy
vybės. Jeigu saulė, nešildytą žemės, visas 
jos paviršius užsidengtą storu ledo dangčiu. 
Toliau męs pamatysime, koki puikus apsirei
škimai būva žemės atmosferoj ir tai tik dėl 
saulės suteikiamoj šilumos. Pirmiausiai 
vienok pakalbėsime apie tai, kokiu budu ga
lima išmatuoti tą saulės suteikiamą šilumą. 
Tam tikslui vartojama visiems žinoma prie
taisą vadinama termometru.

Termometras susideda iš apvalaus arba 
kitokio pavidalo rezervoaro ir stiklinės dū
delės, kurioj gali kilti augštyn arba leistiesi 
žemyn gyvojo sidabro stulpelis.

Visoki daiktai nuo šilumos skečiasi. Su- 
lyg to išsiskėtimo, didesnio ar mažesnio, ga
lima spręsti apie Šilumą arba temperatūrą.

Jeigu męs įdėsime termometrą į tirpstantį 
ledą, tai gyvojo sidabro stulpelis susitrauks, 
nusileis žemyn ir apsistos ant vietos pažen
klintos 0. Jeigu gi įdėsime termometrą į 
garus verdančio vandens, tai gyvojo sidabro 
stulpelis Reaumuro termometro apsistos ant 
80°, o Celcijaus termometro ant 100°. To
kiu budu 100° Celcijaus termometro atsako 
80° Reaumuro. Termometrai tankiai genda, 
todėl juos reikia tankiai išbandyti, nors sykį 
aut metą kontroliuoti, ar jie gerai rodo 0° 
tirpstančiuose leduose ir ant kiek klysta.
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Kokiu budu gali svietas kada-nors
7—....... pasibaigti?

Parašė Prof. Dr. M. WHh. Meyer.
Vertė J. ILGAUDAS.

Darytas įdomus patėmyjimas, charakte
rizuoja šitų planetą (Eros) da labiau kaipo 
dangaus kūno skeveldrą; mat ji yra ne apva
laina, kaip visi kiti dangiški kūnai, bet kam
puota. Ant jos tapo atrasta reguliariškai 
atsikartojanti šviesumo yvairumai, kuriuos 
kitokiu bud u negalima, išaiškinti kaip tuo, 
kad planeta reguliariškai kas 5 valandos ir 
17 minutę aplink savo ašį sukasi, bet, besi
sukdama, mums prisuka skirtas, saulės šviesu 
reflektuojančias (atmušančias), puses.

Gal-but, kad šita katastrofa, suskaldžiu
si didį kosmiskų kūnų musų artybėje, nęse- 
nei atsitiko, nes mokslinčiai stebisi, kodėl 
šita planeta, kuri prisiartinus prie musų že
mės esti labai šviesi, pirma netapo patėmyta. 
Galvojama, kad su planeta Eros susimušęs 
kosmiškas kūnas nebuvo jokia kometa ar 
meteoras, bet tokia-jau planeta kaip ir ji. 
Kaip žinome, erdmės tarpe, esančiame tarpe 
Marso ir Jupiterio, randasi labai daug tokių 
mažų kosmiškų kūnų, nuo kurių musų patė- 
myti penki šimtai tiktai labai maža dalis te- 
yra. x

Senei tapo nuomoniaujama abelnai kad 
visi šitie maži kosmiški kūnai skeveldroms 
didžios planetos yra, kuriai kur-nors baisi 
nelaimė atsitiko. Vienok užėjo laikas, ku
riame mokslinčiai visuose gamtos moksluose 
tokioms gamtoje įvykstančioms katastro
foms priešinosi, net prieš nelygumus įvyk
stančius gamtos besivystyme. Šitas nuo- 
moniavimas buvo stačiai priešingas pirmiau 
viešpatavusiam nuomoniavimui, teip vadina
mai katastrofiškai teorijai, sulyg kuria, svie
tų tvėrimo perijodas su kosmiška katastrofa 
prasidėjo ir pasibaigė, teip, kad vis ir vis 
abelnas tvėrimo aktas neatbūtinu buvo. 
Šiųdien užviešpatavo jau persitikrinimas, 
kad ir didžios gamtos išsivystyme, lygiai 
kaip ir žmogaus nevisada viskas teip lygiai 
sekėsi, nors abelnai imant ramus užaugimas 
įvyko. Kas kart labyn ir labyn pareinama 

' prie išpažinties, kad šitokios atmainos, blo
gumai, nenusisekimai, iš dalies naikinu arba 
ir tiktai stabkų išsivystyme neatbūtinai rei
kalingi yra, lygiai teip-jau kaip ir kova už 
būvį. Tolesniame dalykų bėgyje da aiškiau 

r išpažysime kad dėl susitvėrimo naujo svieto 
katastrofos neatbūtinai reikalingos, mat ir 
šitame gamtos skyriuje, tėip-jau kaip ir or
ganiškame, kiekvienas gimdymas kančių pa
sekamas — šiokiu-tokiu katastrofišku budu 
įvyksta.

Po darytų dabartinių musų išvedžioji
mų galime tvirtai tikėti, kad ta visa gauja 
mažesnių planetų tikrai skeveldromis vienos 
didžios, susimušusios, planetos yra, ir kad 
tarpe šitų skeveldrų da teipgi susimušimai į- 
vyksta, per kų jos į da mažesnes skeveldras 
paverčiamos. Lygiai kaip ant planetos 
Eros, teip tapo ir ant kitų panašios šviesos 
atmainos patėmytos, kas geriausiai jų neap- 

, vai ai nu mų, jų kampuotumų parodo, o sykiu 
ir jų paėjimų nuo kito didžio susiskaldžiusio 
svieto.

Visur ir visame matėme čionai tiktai pa- 
i sėkmės dviejų kosmiškų kūnų susimušimo, 

bet pačio susimušimo pagimdžiusio tas pasek
mes, nematėme. Vienok, męs matėme kitų, 
įvykusį vos penki metai atgal, ir tai didžiau- 

. šių ir galingiausių, apie kurį mums kada-nors 
šviesa kokių žinių davė. Įvykimas apsirei
škė mums pasirodymu naujos žvaigždės 
žvaigždyne Perseus’o, kuri, 21d. vasario 1901 
m., staiga užsižiebė, arba aiškiausiai tarpe 
kitų stovių žvaigždžių pasirodė, nors ji perei- 
toj naktyj paprasta akia, o dvi dieni pirm to 
nė per didžiAusiu žiūronų nebuvo matoma. 
Dvi dieni pirm šito apsireiškimo buvo apie- 
linkė žvaigždyno, netikėtu budu, amerikoni
škoj observatorijoj, fotografuota, bet ant 
platos nebuvo galima jokio pėdsakio naujos 
žvaigždės rasti. Po atsiradimui ėjo žvaig- 

' ždė vis šviesyn ir sekančių naktį minėtoji 
žvaigždė buvo šviesiausia visoj padangėj, 
išėmus žvaigždę Birius. Nuo tada jos šviesa 
kas-kart mažinosi, pirma greičiau, paskui po- 
valiau, bet kaip-kada da užsižiebdavo, ypa
tingai pradžioj perijodo. Šitie šviesos yvai
rumai parodė, kad žvaigždė sukasi aplink sa
vo ašį per keturias dienas*

Kas buvo ten atsitikę? Gal buvo kokis 
kosmiškas kūnas suskilęs, iš kurio vidurių 
žėrintis baltai skystimas, it kraujas užmušto 
gyvulio, veržėsi? Kas-nors panašaus buvo, 
be abejonės, ten įvykę. Jeigu gi neturėtume ' 
kitų tvirtų d a vadų, tai vienval galėtų užei
ti ginčai: ar šitokie sutrupinimas kosmiško 
kūno įvyko nuo išlaukinių ar gal nuo iš 
kūno vidurių paeinančių pajiegų. Teleskopu 
b^ivo pirmiausiai tiktai viena žvaigždė mato
ma, tokia-jau kaip ir kitos stovinčios žvaig
ždės, o ne dvi bekovojančios su viena kita ir 
katastrofų gimdančios. Vienok, apart tele
skopo ir fotografiško aparato turime da kitų 
stebėtinų prietaisų — spektroskopų, kuris 
mums parodo nevien chemiškų sukrautinumų 
kosmiškų kūnų, bet teipgi ir jų besikruti
nimų — ar besi kr u tinimas linkui mus atsuk
tas ar nuo mus nusuktas — taigi ar kosmi- 
škaskunas artinasi ar tolinasi, ko nė įier ge- 

riaušių teleskopų niekada negalima susekti. | 
Šitas šviesų analiznojųs instrumentas parodė 
mums neabejotinai, kad apsireiškimo šviesa, 
žvaigždyne Perseuso, paėjo nuo dviejų, skir
tu greitumu erdmėje bekrutančių kosmiškų 
kūnų. Vienas kūnas turėjo normališkų 
besikrutinimo greitumų, tokį-jau kaip ir vi
sos saulės, būtent 20 km. per sekundų. Ko- 
Būriškame supratime šitas greitumas nėra

dideliu. Vienok antras kūnas lėkė nema
žiau kaip 50 kartų greičiau už šitų jį, kokius 
1000 km. sekundoje; su tokiu greitumu bele
kiantis kūnas su 40 sekundų aplink visų mu
sų žemę aplėktų. Greitumas toks musų mų- 
stims neapimamas! Besikrutinimo linkmė 
abiejų kūnų buvo stačiai ant viens-kito at
kreipta, taigi šitokiu labai dideliu greitumu 
lėkė abu kosmiški kūnai ant viens kito. Nuo 
tokio smarkaus susimušimo turėjo, be abejo
nės, abu kūnai į dulkes pavirsti, į šviesius 
gazus persikeisti.

Sulyg kita nuomone nebuvo pirmapradi
nis greitumas susimušusių masų tokie didelis. 
Manoma, kad nešviečiųs, miręs kūnas su ne
maža dale mažesnių masų į kokį iš žvaigždžių 
dulkių ar meteorų debesių susidedantį ko
smiškų kūno kompleksų įlėkė (kas, sulyg 
apystovų, įvykusių prie pasidarymo kitų 
„naujų žvaigždžių” labai galima) ir kad šitos 
mažesnės masos, nuo didesnės, į debesį įsi
skverbusios, pritraukiamos ir tokiu budu 
laike po laikui šitų labai didelį puolimo grei
tumų įgavo. Tokiu budu įvyko vienos spie
čiaus dalies ypatingas aplinkbėgio besikruti- 
nimas, kurį męs perijodišku šviesos yvairia- 
vimu (atmaina) išpažinome. Vienok nė šita 
nuomonė nė kiek nesumažina baisingumų ap
sireiškimo, ypatingai kada apmųstysime ir 
perstatysime regyklų, kurioje tamsus, kietas 
kūnas per dienas eu milijardais kosmiškų 
sviedulių arba kulkų bombarduojamas, tu
rinčiais greitumų 1000 km. per sekundų.

Bet, štai, staiga, įvyksta kas netikėto, 
stebėtino su tuja naujai užgimusia žvaigžde: 
po kelių mėnesių išsiplėtė aplink žvaigždę 
miglos, kurios kas-kart didesnį apėmį įgavo. 
Žinant mums begalinį susimušimo greitumų, 
nebus mums iš to nė kiek stebėtina. Miglos 
buvo gazal, į kuriuos dalis tvirtų mėdegųper 
susimušimų tapo perkeista. Vienok, prie to 
prisidėjo begalinis miglos masų besiplėtimo 
greitumas aplink mažai hematomų žvaigždę, 
kuris perėjo net visus iki tol patėmytus ko- 
smiškus greitumo patyrimus. Patsai galiu 
skaitytojų su tuo nepaprastu apsireiškimu 
supažindinti. Kitose pusėse esu paveikslė
liai yra fotografiškoms nuotraukoms tų mi
glų, ant kurių gana aiškiai tolyn besigriebi- 
mų ypatingai aiškių šviesos pavidalų laiktar- 
piuose, kuriuose nuotraukos darytos, išpažin
ti galima, prisiimant sulyginime pagelba sto
vio arti esančių stovių žvaigždžių. Menamas 
apskritys yra ant abiejų paveikslėlių lanke
liu aprybotas. Įsitėmiję žvaigždžių grupas, 
esančias lankelio viduryje, lengvai galėtume, 
sulyginę abu paveikslėliu, miglų besiplėtimo 
greitumų susekti, žinoma teip, kaip jis mu
mis, iš tokios tolumos žiūrint, pasirodo. Pa
siremiant ant šito ir sužinojus tikrų žvaigždės 
atstumų, galime lengvai besiplėtimo greitu
mų kyliometrais sekundoje apskaityti. Prie 
teisingiausių matavimų pasirodė, kad šviesa, 
ateinanti nuo tos žvaigždės, nemažiau kaip 
kelis šimtmečius užtrunka iki kol musų že
mę pasiekia, taigi, kad susimušimas tų dvie
jų kosmiškų kūnų ne 1901 metuose, bet jau 
senei, praėjusiuose šimtmečiuose, įvyko. Tie
sa, prie šitokio apėmimo tolumų gali musų 
matavimai šiek-tiek netvirti būti, vienok ga
lime žemutinį rubežių pastatyti, kad tiek ir 
tiek atstu žvaigždė yra; prie šitokio tvirtini
mo negali žvaigždė nė kiek arčiau būti, ji 
gali vien toliau būti. Pasiremiant ant nu- 
duotino besikrutinimo šviesos gVupų, galime 
rasti ir mažių-mažiausį greitumo laipsnį pu* 
glų besiplėtimo. Rezultatas skaitliavimo 
pastebėtinas, nes pasirodo, kad šviesos išme
timai paprastu šviesos greitumu, 800000 km. 
sekundoje, — mėnesius laiko tęsėsi (tapo il
gus mėnesius nuolatai į dausas išmesti). To
kiu besiplėtimo greitumu jie veik pripildė 
ruimų, kuris tūkstančius kartų didesnis negu 
musų visa saulės sistema yra.

Tikrumas šitų dalykų tapo gana.ilgai 
abejojamas, nes jie ištiktųjų, per daug da
rytus patėmijimus perėjo. Mat pasirodė, 
kad miglos išsiplėtimas nei 300 kartų greite
snis už paties kūno lėkimų buvo, kuris susi
mu šdamas šitų katastrofų pagimdė, o ši tojo 
greitumas juk teipgi jau prie labai didelių, 
iki tol kosme nepažystamų, prigulėjo. Už
tai kilo manymas, kad Aitas išsiplėtimas tik
tai vidutiniu (netikru) esųs, miglos esančios 
jau ir pirmto buvusios, tiktai jos buvusios 
nešviesios, užtai nematomos, bet kada staiga 
miglose žvaigždė nuo įvykusios katastrofos 
užsižiebė, tada ir miglos likusios apšy i ėstoms 
ir matomoms. Per tai mums šviesos spindu
lių besiplėtimo greitumas, siekius 800000 km. 
sekundoje, pasirodęs tokioje labai didelėje 
tolumoje tiktai vos bekrutančiu, vos plauko 
storio kasdien pasiekiančiu, besigriebiančiu 
ant miglos masų, neš tokioje tolumoje viskas 
-susimažina, ir šviesos vilnys, kurios, sulyg 
musų supratimo, neišreikš! i nai trumpame 
laike per begalinius erdmės apskričius išsi
plečia, išrodo lyg ant vietos stovinčios, nesi- 
krutinančios Niekas neįstengs mums svieto 
didumų, kokį męs da savo jausmais apimti 
galime, tokioje aiškioje šviesoje perstatyti, 
kaip šitas beslinkimas šviesos per miglų, 
esančio žvaigždyne Perseuso.

Nors apie tų šviesos greitumu įvykstantį 
išsiplėtimų niekas negalėjo daugiau abejoti 
(negalėjo sakyti, kad išsiplėtimas įvyko po- 
valiau), tai vis gi kilo naujasniame laike abe
jojimai apie teisingumų čia paduoto išaiški
nimo to apsireiškimo. Kųšis šviesos pasida
linimo vertikališkoj musų veidui esančioj .li
nijoj pagimdė naujus teoriškus mųstymus, 
nes per daug aiškiai tapo matėmyta, kad 
kaip-kurie šviesos kamuoliai iš vietos tolina
si ir tai da spirališku keliu. Ar šeip ar teip 
reikėjo neatbūtinai priimti — nors tas labai 
neįtikėtina — kad čia ištikrųjų medega (ne 
šviesos vilnys) po įvykimo tokios katastrofos 
šviesos greitumu iš susimušimo centre į er- 
dmę išlėkdinama.

Ant šitos neišaiškinamo „svieto pabai
gos apsireiškimo pradeda naujesniame laike 
šiokis-tokis šviesos spindulys iš visai kitos 
mokslo šakos užkristi, nors, iš tiesų, ir ten 
viena neišaiškintą mislis kitų mislį išaiškina. 
Svietų nustebinu apsireiškimai radijaus galė
tų ir čionai susirišime būti. Sulyg naujau
sių ištyrimų yra radijau s atomai toki-jau iš
ardymui pašvęsti Jpašiausio apėmio kosmiški 
kūnai kų ir ana Aiauja žvaigždė žvaigždyne 
Perseuso, Tąpo parodyta, kad nuo kiekvie
no radijaus ptamo mažiausios kūno dalelės 
šviesos greitumu išmetamos, teip vadinami 
korpuskeliai, kurie (tos išmetamos dalelės) 
viskų savo belėkimo rybose, pataikydami, ap
šviečia. Korpuskeliai teipgi dėl savo elek
tros ypatybių ir elektronais vadinami, yra 
nemažiau kaip du tūkstančiu sykių mažesni 
už mažiausį chemiškų atomų —» vaudendarį 
(hydrogenų); tpkiu budu likosi jau senei 
manyta nuomonė patvirtinta, kad atomai ne
teisingai vardų nedalomų kūnų nešioja, bet 
kad ir jie, lygiai kaip ir molekulai, kurie iš 
atomų susideda, yra tokiomis jau svieto si
stemomis mažiausių apėmių ir kad juose atski
ros dalys teipjau kruta kaip ir didžiausi ko
smiški kūnai visatos erdmėje. Kaip rodosi, 
radijus yra nepastoviausia svietų sistema 
atomų dydžio, nes elektronai, iš kasžin ko
kios priežasties iš savo vėžių iškreipti,, nuo
latai su viens kitu susimuša ir tokiu budu iš 
sistemos išmetami. Radijaus atomas yra su
irimui pašvęstas ir jo šviesos besiskiratyme 
matome „svietų pabaFgų” mažiausio laipsnio 
materijos organizacijoje, į kurių tiktai savo 
protu įmatyti galime, bet niekada akimis. 
Radijaus atomas yra didžiausias už visus ki
tus, mums žinomus, atomušT Jisai turi ma
žiausiai iš kokios pusės milijono elektronų 
(tų mažiausių svietų) susidėti, ir kiekvienas 
radijdus atomas reiškia „Paukščių kelių” ma- 
žiausiame pavidale, kuriame svietai — čia 
atomai, tenai saulės — sukdamiesi prie viens 
kito spaudžiasi. Užtai ir įvyksta artybėje 
Paukščių kelio lanko tankiausi saulių susi
mušimai; ten gimsta „naujosžvaigždės”, ku
rių didžiausį ir įdomiausi reprezentantų, iš
laiko žvaigždės Tycho, 1572 m., dabartinę 
žvaigždyne Perseuso pasirodžiusių, pažysta
me. Gal būt, kad radijaus atomai prie neži
nomų apystovų tokį didelį apėmį įgavo ir 
dabar, prie normališkų sanlygų negali ant 
žemės paviršiaus užsilaikyti, bet turi, gal tik
tai iš dalies, į pirmapradinius atomus išsidė
styti, išsiskirstyti. Kaip iki šiol visatoje 
nieko nesimainančio neužtėmijome, teip ir 
atomai nėra jiesiiųainančiais kūnais, bet ir 
jie turi besi vystymo procese augštyn ir že
myn vedančius laipsnius pereiti ir jie turi 
savo „tvėrimo laikus” ir „svieto pabaigas”.

Kaip žinome, radijus yra rečiausiai ran
dama medega, kurių pažystame. Jis atran
damas labai mažoję dalyje sumaišoje su kito
mis, teipgi r^tai randamomis, sunkiausiomis 
medegomls, p v z. urane. Visi gerai tinome, 
kad sunkiausios medegos kuogillausiai gjim- 
sta, užtai galėtų musų raustis labai teisinga 
būtį, kad žemės viduriuose, į kuriuos jokiu 
budu prisigriebti negalime, gal gana daug 
šitos įdomios medegos atrasti galėtume. 
Kaip-kurie apsireiškimai, rodosi, patvirtina 
šitų nuomonlavimų. Teip, paveizdan, kalnų 
kasyklų ore atrandame kur-kas daugiau ne
gu paprastame, šitos bešviečiančios medegos, 
kuri nuo radiumo paeina, arba, geriau sa
kant, į jų radium išsidėsto. Užtai galime 
manyti, kad nuolatai iš žemės gelmių „radi
jaus emanacija” (išgaravimas) įvyksta, bet 
kuris, iš priežasties didelio lengvumo išsidė
stymo dalelių, tuojau išlekioja, net musų at
mosferos rybas apleidžia. Sulyg Ramsayo 
naujausio ištyrimo išsidėsto radijus povaliai 
į heliumų, taigi į antrųjų lengviausių m4de- 
gų, kurių pažystame, ir kurios teipgi ant ža 
mės labai mažai teužtinkame, kadangi šita 
medega perdaug lengva', idant liktųsi musų 
žemės pritraukimo pajiegos ant jos pavir
šiaus palaikoma. Bet tiesiog Šitas apširei* 
škimas geriausiai parodo, kad musų žemės 
atmosfera ųuolatai iš kažin kokio šaltinio tu
ja medega papildoma, nes xmusų atmosferoj 
užtinkame niekada nesibaigiantį daugumų, 
nors, teisybė, labai mažai. Bet jeigu atmo
sfera jųja nepasipildytų, tai ta lengvoji me
dega jau senei augščiau musų atmosferos ry- 
bų išlėkusi butų ir jos atmosferoje neužtik
tume. Ant saulės viešpatauja visai skirtos 
apystovos; jos pritraukimo pajiega yra kur- 
-kas didesnė už žemės, užtai susideda saulės 
atmosferos augščiausi sluoge u i ai vien tiktai 
iš heliumo, nuo ko ir medegos vardas paei
na. Heli urnas tapo pirmiausiai ypatingoj 
saulės spektro linijoj užtėmytas, kuri iš vi
sai ant žemės paviršiaus nežinomų medegų 
susidėjo; taigi tiktai vėliau tapo jo pėdse
kiai ir ant mųsų planetos užtikti. Saulę ap
supantis heliumo sluogsnis kalba teipgi už 
nuomonę, kad viduriuose kiekvieno kosmi
ško kūno gana didelis daugumas radijaus 
randasi, kuris, gal, nuo labai dideleio spau
dimo, tenai Veikiančio, iš pirmapradinių ato
mų pasidaro ir tada augščiau iškilęs, įgavęs 
savo liuosybį (susimažinus spaudai) vėl į 
pirmbuvusiusj atomus išsidėsto.

Jeigu gVĮu ^esmiški kūnai su tokiu di
deliu smarkumu susimuša, kad net jų vidu
riai į visatos{erdmę išdulkėta, tai tu^į jų vi
duriuose esųs radjjus, kaip kad męs matėme, 
tuojau savo stebėtinų veikmę pradėti ir visų 
kosmiškų kupų materijų į pirmapradinius 
atomus išdėstyti, kų męs jau, bedarydami su 
juom eksperimentus, patėmijome. Tuopat 
laiku išsiplėtos materija šviesos greitumu per 
visų erdmę. Atsiranda naujas miglos ta
škas, kurių tūkstančius padangėse matome; 
jis susideda iš pirmapradinės medegos, iš vi- 
supaprasčiausių, visumažiausių atomų, kurie 
jokiame bendraryšyje nebėra: pirmapradinis 
stovis tapo įvykintas; įvyko visuradikali-
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škiausia svieto pabaiga, išsidėstymas visos 
tvarkos, viso sukrautinumo, net mažiausių 
atomų. Ir męs buvome liudininkais tokio 
išsidėstymo, užsižiebiant naujai žvaigždei 
žvaigždyne Perseuso. Čia turime dabar tei- 
singiausį, tvirčiausį atsakymų ant musų 
klausimų: ar gali kada nors „svieto pabai- 
ga” įvykti ir koktu budu? Žvaigždės susi- 
trupina baisiausiu susimušimu, teip, kad jo
kie budavonės akmuo — atomai ant viens- 
-kito nepasilieka. Ir viskas tas įvyksta bė
gyje kelių valandų, netikėtai, su tokiu stai
gumu, kad mus šiurpuliai perima, bet abel
nai žiūrint, tokia katastrofa yra reikalinga, 
net naudinga, ypatingai tada, kada ji ant 
gyvybės pilno svieto užeina, pvz. ant musų 
žemės. -

Akyvaizdoje šitų patyrimų yra klausi
mas, ar musų svieto sistemai tokios-jau kata
strofos gali užeiti, labai svarbus ir užiman
tis. Visuotinas pavertimas į dulkes nuo su
simušimo kosmiško kūno gali tiktai tada į- 
vykti, jeigu abu kūnai šiek-tiek bus lygaus 
apėmio: masos ir greitumas turi labai dide
lės būti.

Musų žemei lygų masų daugumų turi, 
sulyg musų sužinos, tiktai planetos, esančios 
milijonus kyliometrų nuo musų atstu ir ten 
tvirtus aplinkbėgio takus turinčios, kuriuose 
niekada su vieųa kita negali susitikti. Ar
čiausiai musų sistemai esanti saulė yra pir
mutinė žvaigždė pietinėj pusėj žvaigždyno 
Cehtauri, kuri nuo musų nemažiau kaip 40 
bilijonų kyliometrų atstu yra ir kurios švie
sa mus tiktai į 4| metų pasiekia. Kaip ma
tome, svietų sistemoms yra begalinės visatos 
erdmės naudojimuisi, vystymuisi duotos. 
Užtai nėra reikalo bijotis, kad teip toli nuo 
viens-kito esu kosmiški kūnai galėtų greita
me laike su viens-kitu susimušti. Vienok 
negalime abejoti, kad visatos erdmėje da 
daug kitų, tamsių kosmiškų kūnų yra, kurių 
buvimų akimis amžinai nepatėmysime. Kad 
šitokių kūnų daugybė erdmėje, tų žinome 
jau gana gerai iš istorijos meteorų. Matome 
dabar gana aiškiai, kad bejieškodami tikrų 
priežasčių, nuo kurių svietas turėtų pasi
baigti, liekamėsi kas-kart labiau nežinios ir 
mystiškumo surišti.

Tiesa, ir tamsiausios masos, besiartinan
čios iš visatos erdmės, negalėtų ant visada 
musų nepatėmytomis pasilikti. Jos pačios 
mums savo pritraukimo pajiega apsireikštų; 
lygiai teip-jau kaip keturiosdešimtuose me
tuose paskutinio šimtmečio Leverrier plane
tų Neptūnų tiktai iš jo pritraukimo įtekmės 
ant Urano, atrado, teip ir męs galėtume ma
tematikos keliu kokių nqrs mums besiarti
nančių saulę jau nuo didelio atstumo prijau- 
stl Bet šitokio ypatingo pritraukimo da 
niekur neužtėmijome, todėl neprivalome nie
ko blogo bijotis.

Bet kaip stovės dalykai už tūkstančių 
metų,až milijonų? Visos saulės ir mūsoji su 
visomis planetomis, skrenda paakiui ir kiek 
šitame trumpame laike galėjome patirti, tie
sioj linijoj. Šviesioji žvaigždė Vega esanti 
nuo musų 18 šviesos metų toli, kuri teipgi 
prie mums arčiausiai esančių priklauso, pa
siektų mus jau už 50000 metų, jeigu jos be
sikrutinimo linkmė tiesiog į mus atkreipta 
butų, kas ant laimės nėra. Nėra abejonės, 
kad visos saulės „Paukščių kelio” pagal vie
nų, abelnų budavonės pliano tvarkų surėdy
tos, apie kų šiek-tiek daugiau patirsime kada 
kitoje knygelėje kosmiškų kūnų besitvėrimu 
užsiimsime. Teipgi nėra abejonės, kad tos 
saulės lygiai surėdytus pasikrutinimus, ap- 
linkbėgius daro, teip-jau kaip ir planetos si
stemoje ir kad susimušimai tol negalimais 
yra, kol šita abelna tvarka „Pahkščių kely
je1’ viešpatauja. Taigi matome, kad saulėms 
neteip lengva viena-kitų sunaikinti.

•) Vienas Šviesos metas skaitosi fiiteip: šviesa skrenda si/ 

greitumu 900000 kyliometrų sekundoje per erdmę, tolumas, 
Iki kur šviesa per filelus metus nuskrenda, skaitosi šviesos 
matas. Taigi, tolumas per kurį šviesa laike visų metų 
perlekia, Išneša 9,468,500,000,000 kyliometrų. Arčiausiai prie 
musų esanti stovinti žvaigžde (Btella fixae) žvaigždyne Cen- 
tauri, yra nuo musų 4| šviesos metų tolio. Kita žvaigžde 6 
dydžio žvaigždyne Gulbe (Cygni) yra nuo musų 6 j metų tolio. 
Žvaigžde Sirius 17, Vega 18, Arktur 96, Poliarine žvaigžde 60, 
Capella71 šviesos metus tolio. Sulyg apskaitymų Gyldeno, 
yra žvaigždės 8 dydžio paprastai 787 šviesos melus nuo musų 
toli, o žvaigždės 16 dydžio neapimamą tolumą — 3000—4000 
šviesa metus. Ar gi gali kas sau perstatyti visatos didumą? 
Vienok nė ten neatrasta visatos rubežių! Vert..

Vienok apsireiškimai naujų žvaigždžių 
parodo, kad ir prie tos tvarkos da susimuši
mai įvyksta, net neišvengiamais yra. O ši
tie apsireiškimai pasirodo neteip labai retai, 
kaip kad pirma buvo manyta. Pradėjus fo- 
tografiškoinis platonais nuotraukas nuo dan
gaus daryti, pasirodė, kad gana tankiai šen- 
-ten naujas, pirma nebuvęs žinomas, šviesos 
taškai atsiranda. Užgimimai šviesos taškų 
atsitinka visada ten tankiausiai, kur žvaig
ždės uuduotinai labiausiai susigrudusios. 
Tiesa, yra milijonai žvaig’tižių, kurios sau 
šviėčia kaip švieči aiios ir jeigu metų bėgyje 
vienai iš šitų milijonų žvaigždžių tokie nelai
mingas likimas lemtas, tai visgi turime sa
kyti, kad kiekvienų žvaigždę tokie likimas 
vien bėgyje milijonų-metų patikti gali. Vie
nok, kaip matome, tas atsitinka ir apsireiški
mas, kad svietų erdmėse, kur tankiausiai 
žvaigždžių yra, šitas apsireiškimas tankiau
siai įvyksta, reiškia, kad ten jažsižiebimas 
naujos žvaigždės tiktai nuo susimušimo su 
kita įvyko, o ne iš kosmiško kūno vidurių, 
kas su žvaigždžių tankumu jokio bendro ne
turi.

Musų saulė teipgi pakliuvo prie „Paukš
čių kelio”, kuris, sulyg naujausių nuomo
nių visas mums matomas žvaigždes apima; 
bet musų saulė yra viduryje, rečiau materi
ja pripildytoj dalyj labai didžioj spiralėj 
saulipių spiečių. Kaip rodosi, yra gražioji 
tvarka, po kurios globa męs išsivystėme ir 
da toliau vystdmėsi, da ant amžių užtikrin-
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Atleidimas.
(iŠ mASKOLlŠKO).

Neišpasakytas džiaugsmai 
apėmė Vladimirų, kada pas
kalas, dar ne aiškus, apie at
leidimų prisigriebė per kalė
jimo grotus.

— Dieve, Dieve! Argi tai 
tiesa? — klausė jis šimtų kar
tų.

Neįstengė nieko mislyti 
nuo džiaugsmingo susijudi
nimo. Prieš jo akis stojo pa
veikslai senelės motinos ir 
karštai mylimos sesutės. 
Žinojo, kad abidvi labai jį 
mylėjo ir nerimavo, besirū
pindamos apie menkų jo svei
katų ir žinia apie tai dar la
biau pakėlė džiaugsmų ir pa
jautimų netolimos laimės.

Tokiame džiaugsmingame 
sujudime laukė jis per visų 
dienų stenančio ryto. Rytoj 
atsidarys kalėjimo vartai ir 
jis pamatys svietų, pamatys 
numylėtų, kaipi atgimusį 
gimtinį kraštų. Norėjo šok
ti, dainuoti kaip mažas vai
kas. Bet vos užtraukė gar
siau, ,,Kas yra gero, amži
nai liks....” už durių išgir
do piktų sargo šauksmų. Bet ' 
tas tik ant valandėlės su
drumstė Vladimiro džiaugs
mų. Negalėjo ant vietos iš-- 
sėdėti. Vaikščiojo greitais 
žingsniais pe kalėjimo kam
barį, atsimušdamas į sienų 
ir kalbėjo:

— Laisvė.... laisvė.... 
Dieve!

Kas ten svarbaus, 
juokėsi jo širdyj.

Kad tik vakaras 
greičiau. Atsigulė 
bet užmigti negalėjo,
jo apie tai, kas dabar darosi 
ant gatvių, namie.... Už
migęs, matė vaikystės laikų , 
paveikslus: lauke dargana, 
šalta, lyja; rudens vėjas ūžia. 
O tėvų namuose teij> ramu, 
teip šilta. Motina, užsidėju
si akinius, siuva. Šalia, ant įį 
kėdės susirietęs, poruoja bal- - 
tas katytis .... Jo sesuo 
Olė skaito garsiai. Senas 
laikrodis tykiai taškena: tik, 
tak...... Štai paveikslas 
urnai mainosi: motina žiuri į 
sūnų su neužsitikėjimu, glo
stydama galvų jo,kalba: „Ne, 
tai ne vladimirs.... veidas 
pageltęs, sudžiūvęs.... plau
kai kitokį.... Dieve, jis ži
las”— ir verkia graudžiai, 
pasilenkusi prie sunaus....

Vladimirs pabudo ir jau
čia, kad ašaros vaAa per 
skruostus. Uždaro ved akis 
ir kaip mažas vaikas, skun
džiasi: „mama.... mama!”

Praėjo rytas, atėjo pietus, 
o kalėjimo durys ne atsidarė. 
Prie kikvieno žingsnių balso 
Vladimirs, drebėdamas, klau
sė, ar ne pašauks jį.

Kada atnešė pietus, apmi
rė viltys, bet paklausė sar
go:

— Kųgi? kada?
Sargas ne iš syk suprato, 

kų kalinys nori žinoti.
— Nežinau — atsakė ant 

galo nekantriai, atsisuko ir \ 
išėjo, nenorėdamas, matyt, 
įsileisti į ilgesnį pasikalbėji
mų.

Vladimirs ne bandė pietų. 
Viltys užgeso, džiaugsmas ap
mirė. Tas, kų vakar laikė už 
tikrų ir artimų, dabar jam ro
dėsi negalimu.

Pažiurėjo per langų. Pa
matė tik dangaus šmotelį ir 
viršūnes dirbtuvių kaminų. 
Jie priminė jam tuos, kurių 
naudai nuo seniai dirbo ir 
perleido metus gyvenimo, me
tus jaunystė i tamsiame,troš
kiame kalėjime.

Užstojus vakarui, išsiplati
nus tamsai, jau ne nuliūdi
mas bet nusįjpinimas apėmė 
Vladimirų. Dabar stebėjosi, 
kaip teip lengvai vakar galė
jo įtikėti. Nesinorėjo nė 
krutėti, nė mislyti. Gulėjo 
ant šiaudų, klausydamas pri
slegiančios tykumos.
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keno ten lygius, mieruotus 
žingsnius. Jau nuo metų 
klauso tų medinių žingsnių 
ir teip prie jų priprato, kad 
paliovė tėmijęs, bet dabar 
klauso jų kaip ir tųsyk, pir
mų naktį,

Ir ne galėjo suprasti, kad 
sėdi jau čia nuo metų su vir
šum, o gal atseis sėdėti dar 
antrus ir trečius.... Nusi
minęs, pašoko ir kvaila mis- 
lis atėjo jam į galvų.... Iš- 
lauž grotas.... Pagriebė 
drūčiai štangas, pakratė, bet 
greitai pajiegos apleido, pa
ilsęs dėl perleistos be miego 
pereitos nakties ir sujudini- 
mų, puolė ant lovos ir užmi
go.

prie durių. Tiktai užskam- 
bys ir tuojąus atsidarys, pa
matys tuos, kurių išsilgo; 
pamatyti kuriuos troško nuo 
tiek mėnesių.

Patraukė varpelį. Už du
rių kas ten ilgai graibė ir 
neatidarė, nes Vladimire teip 
smarkiai krutino kliamkų ir 
neleido atidaryti.

Ant galo durys atsidarė.... 
Vladimirs pamatė senelę mo
tinų .... Pnolė jai ant ka
klo ir verkdamas,šaukė:

— Mama! mamyte!.... 
E3u! Ole! Kur OleL... 
Eikš greičiau!

Ištruko iš motinos glėbio 
ir puolė į sesers kambarį.... 
Atidarė- duris, įpuolė — ir 
kaip stabo ištiktas, sustojo.... 
Mažame, šviesiame kambarė- 
lyj, ant stalo, kambario vi
duryj, gulėjo jo numylėta 
sesuo, Ole.... Gulėjo ne 
gyva su viena žaizda ant vei
do, o kita krūtinėj.

Pasviro, puolė ant jos kru
tinės ir garsiai pradėjo verk* 
ti.

Pabudęs, pamatė priešais sto
vinčius kalėjimo užveizdų ir 

. prokuratorių. Pats kalėji
mo perdėtinis draugiškai j. 
kelia.

— Kelkitės.... Džiaugs
mas, atleidimas!

Ar Vladimirs buvo dar 
įmigęs, ar jau nužudė viltis 
būti paUuosaotp,bet ne galė
jo suprasti, apie kų Čia ėina. 

: Ant galo pradėjo rengtieji, 
džiaugsmų paslėpė savyje, 
kad to nę matytų svetimi.

Nesijautė jau pailsusiu, bu
vo tvirtu, pasirengusia kovoti. 
Norėjo dabar kuogreičiausiai 
pasimatyti su motina, su se
sele, pakelbėti su joms, iš
klausinėti apie visus drau
gas.

Išėjęs iš kalėjimo, pažiurė
jo paskutinį kartų į liūdnų 
triobų ir nasiantė jai pra
keikimų. Jam rodėsi, kad 
jeigu dabar verstų jį grįžti 
atgal, jau neitų, bet velytų 
mirti čia liuosu ir tvirtu.

Liūdna jam buvo, kad nė 
motina, nė sesuo ne atėjo jį 
paimti. Pamislijo vienok, 

\ kad arba nežinojo apie dienų 
_ paliuosavimo, arba kad pasi

vėlino ateitį. Sėdo į dorož- 
: kų ir nuvažiavo namon. Pa- 
I veikslas gerai pažįstamų gat
vių gimtinio miesto jį links- 
mino. Sėdėdamas dorožkoj,

- mieli jo apie tai, kaip metai 
atgal, rudenyj, apsiaustas 
žandarų, važiavo, kaip lytus 
plakė vežimo siena?, kaip ru-4 
gojo tųsyk ant „biauraus” gy
venimo.

Ir dabar jam rodosi, kad 
tai ne bevo metai atgal, bet 
kada ten labai seniai, bet da
bar jam rodėsi, kad gyveni
mas gražus ir geras, nes jau
tė savije naujas pajiegas ir 
troškimų darbo, j- Norėjo da- 

. lytiesi džiaugsmu nors sa va- 
žėju.

— Ir kų gi, brolau? — už- 
t klausė linksmai — ar geriau 

dabar ant svieto?.... Lais
vė....

Vežėjas pažiurėjo su nusi
stebėjimu ir liūdnai praninr- 
nėjo....

— Teip .... geriau .... o 
vakar vakare kiek tai žmonių 
puolė.... ir jaunų ir senų.... 
ir moterų.

— Kų gi jus kalbate?
Žinia, vežėjo suteikta, iš 

syk ~ atšal Vladimiro 
džiaugsmų. orėjo kuo
greičiausiai išgirsti, kas atsi- 

*. tiko. - Sunk liūdnos mis-
lys užgimė jo galvoj, bet vėl 
atsiminė, kad yra luošu, kad 

L važiuoja į gimtinius namus, 
kad tuojaus pamatys savuo- 
fiu’. Ir vėl nei^pa<-«^T*ta, 
didelė linksmybė jį apėmė.

Rodėsi jam,kad vežėja va
žiuoja per dauk palengva, 
prašė suskubinti. . Z.

Jau namai.... Iššoko iš 
vežimo, metė vežėjui pinigus 
ir bėgo greitai. pažįstamais 
trepais. Kojos linko, širdis 
mušė kaip kujifb į priekalų. 
Gal dėl atpratimo, o gal dėl 
sujudimo, rodėsi jam, kad li
pa trepais per ilgas valau- iMirbtaiP^lerburaekua.Maciulevičiau*,

...

Jau ant trečių lubų. Stovi

&

visada minėdamas tiek rašy
bos taisyklės, tiek ir vietinės tuviška 
bei rašomosios kalbos ypaty
bes (kalbomokslį praeinama 
be vadovėlio). Skaitytu 
straipsnių turinį mokinia:. 
persakiuėja. Atsakymai raš
tu snt atskirų mokytojo 
klausymų iš perskaityto 
straipsnio; dailus skaityto 
straipsnio išdėstymas raštu. 
Skaitytų straipsnių perraši
nėjimas iš knygų. Diktan
tui rašyti teimami tie straips
niai, kurie kliasoje jau buvo 
skaityti ir iš kalbos atžvilgio 
išaiškinti. Mokinimas at
mintinai sakyti eiles ir pro
zos skeveldras. Atmintinai 
išmokto rašymas. Gražiaraš
tis.

Vadovėliai: Vaikų žvaigž
dutė. — Vaikų skaitymėliai. 
Vilnius 1905. — 
lietuviškos dainos. 
1905.

Parinktos 
Vjlniuje

MOKY-

lekcijosb

Pavyzdinis lietuvių kal
bos mokinimo programas 
žemesnėms ir vidutinėms 
mokslo įstaigoms Vil
niaus, Kauno, Gardino ir 

Suvalkų gub.*)
I. BENDRO APŠVIETIMO 

MOKYKLOS.
DVIKLIASėS IR VIENAKLIA8ČS

KAIMU MOKYKLOS.

1. Dvikliasių ir vienkliasių 
mokyklų kliasos 1-jie mokini
mo metai (7 lekcijos).

Skaitymo ir rašymo moki
nimas!. Tobulinimasi skai
tyme ir rašyme. Pirmutinės 
gražiaraščio lekcijos.

Vadovėliai: Naujas Ele
mentorius, Parašė A. iš B. 
Trečias išleidimas, Tilžėje 
1095. Elementorius arba 
skaitymo ir rašymo mokslas, 
Parašė P. Višinskis (Vilniuje 
1905). Žemaitės rinkinėlis 
vaikams. Jablohskyčių išlei
dimas. (Vilnius 1906). Ke
turios lekcijos geram išsimo
kinimui puikiai rašyti. Vil
niuje 1904,.

2jie mokinimo metai (7 lek
cijos).

Nedidelių straipsnių skai
tymas su mokytojo paaiški
nimais; skaitamojo straipsnio 
paaiškinimai paliečia tiek ta
rinį,kiek kalbų. Kalbos da
lykų paaiškinimuose mokyto
jas turi atkreipti mokinių 
atidžių į rašomosios kalbos 
skirtumų su vietine tarme at
skiruose žodžiuose arba žo
džių tarsniuose; paaiškina 
skirtumų terp tarsnių ir rai
džių labiausia tokiuose atsi
tikimuose, kada vietinė ištar
mė nesutinka su rašymu. 
Perskaitytų straipsnių perpa
sakojimas: pirma atskirais 
sakiniais atsakoma į mokyto
jo klausymus ir paakinus pil
nas persakymas. Skaitytų 
ir išaiškintų straipsnių per
rašinėjimas iš knygų. Moki
nimas atmintinai sakyti leng
vas eiles, kliasoje jau perskai
tytas ir išaiškintas. Gražia
raštis.

Vadovėliai: Žemaitės rin
kinėlis vaikams. — A. Ada
ta, Pirmiejie skaitymai mu
sų vaikams pavesti. Ryga 
1906. — Vaikų žvaigždute, 
Sutaisė Benderius. Vilnius 
1905. — Lietuvių pasakos. 
,,Aušros” išleidimas. Vii- 
irius 1905. Keturios lekcijos 
geram išsimokinimui puikiai 
rašyti. Vilniuje 1904.

3jie mokinimo metai (7lek
cijos).

Skaitymas su paaiškini
mais. Skaitytų straipsnių 
kalbų aiškindamas, mokyto
jas turi nurodyti gramatiš
kų žodžių sųstatų ir jų lytį,

♦) Šis mokyklą programo projektus 

Jaanio ir p. Volterio p. Fortun&tovut 
pirminink*uj*nt ir paduota* valdžiai 
užtvirtinu. k

II. DVIKL1ASES 
KLOS.

1-jie metai (6—5 
ir 2-jie (metai 6—5 lekcijos).

Skaitymas su paaiškini
mais (tik rašomoje kalboje, 
kaip ir l-je kliasoje). Moky
tiniai turi raštu išdėstyti 
skaitytų ir išaiškintų straip
snių turinį ir pHanų. Supa- 
žindoma su pamatinėmis lie
tuviškos kalbos santaikos 
taisyklėmis (be vadovėlio): 
prie skaitymo mokytojas at
kreipia mokinių atidžių į ra
šomosios kalbos santalkų ir 
kuo ji skiriasi nuo vietinės 
tarmės. . Santaikos taisyk
lėms mokiniai renka pavyz
džius ir juos surašo. Leng
vi rašiniai, pa v. pasakojimai 
apie tai kas buvo girdėta, ar 
regėta. Patikrinimaaia dik
tantas. . Mokinimai! atmin
tinai sakyti prozos skevel-. 
drų ir eilių. Atmintinai iš
mokto rašymas, 
(l-ais metais).

Vadovėliai. 
Chrestomatija. 
A. Milukas,
Pa. 1901. — Palangos Juzė, 
Parašė vysk. M. Valančius, 
Tilžėje 1902, M. Valančius, 
Pasakojimas Antano Treti
ninko. Brooklyn 1901. Ske
veldros iš gamtas, geografi
jos ir istorijos raštų.

Gražiaraštis

z Lietuviška 
Parengė kn. 

Shenandoab,

MIESTU MOKYKLOS.
Lietuvių kalbos mokinimo 

programas pirmosiose pen
kiose miestų mokyklų kliaso- 
se (I—V mokslo metai) tasai 
pat, kaip ir dvikliasėse kai
mų mokyklose, su tuo tik 
skirtumu,, kad miestų mo
kyklose gražiaraštis neįeina į 
šį programų (jisai yra atski
ras mokinimosi dalykas). 
Lekcijų skaičius: I kliasa — 
6 lekcijos, II kliasa — 5 lek
cijos, III ir IV kliasos po 4 
lekcijas,' V kliasa — 8 lekci
jos, VI kliasa — 8 lekcijos.
. - Literatūros veikalų skaity
mas ir gvildenimas įvairiose 
lietuvių kalbos tarmėse. Mo
kiniams sutelkiamos trumpos 
žinios apie lietuvių rašytojus 
tiek naujo, tiek senojo laiko. 
Skaitant veikalų, parašytų 
tarmėje, kuri atskiria nuo 
rašomosios kalbos, mokyto
jas, prieš skaitysiant, turi su
pažindinti mokinius su svar
besnės šios tarmės tarsninė- 
mis atmainomis, lytymokslio, 
santaikos ypatybes ir atski
rus žodžius aiškina beskaity
damas tekstų. Kalbamoks
lio atkartojimas pagal vado
vėlį su papildymais, kuriuos 
daro mokytojas begvilden- 
damas kliasoje skaitomus li
teratūros veikalus. Skaity
to išgvildento veikalo turinį 
ir plianų mokiniai turi išdė
styti žodžiu ir raštu. Pasa
kojimų ir aprašymų sustaty
mas pagal kliasoje apdirbtus 
plianus. S avy stovų pasako
jimų ir aprašymų sustaty
mas.

Vadovėliai: E.Volteris,Lle- 
latija, Pe

terburgas 1901—1904.— Lie
tuviškų rašytojų veikalai. 

. P. Kriaušiais, ^Lietuviškos 
kalbos gramatika, Tilžėje 
1901 (santaikos vadovėlis rei
kalingas iri kitas, daug pil
nesnis). ,5

Mokytojui - vadovėlis: 
„Trumpa Lietuvių rašliavos 
apžvalva”, Mairionio knygo
je ,,Lietuvos Istorija, trečių 
kartų atspausta ir pertaisyta, 
Petrapilis 1906’7

J x •.
REALIŠKOS MOKYKLOS.

Lietuvių kalbos mokinimo 
programas pradedamojoje 
kliasoje ir pirmosiose ketu
riose reališkos mokyklos klia- 
sose tasai pat, kaip ir I—V 
miesto mokyklų kliasose; tas 
pat ir lekcijų skaičius.

V kliasa (2—3 lekcijos) ir 
VI kliasoje (2—8 lekcijos). 
Praeinama lietuvių rašliava 
pradedant nuo Duonelaičio 
iki naujųjų laikų rašytojų, 
prie to kartu su rašliavos 
peržvalga mokytojas turi su
teikti mokiniams žinias iš 
raštijos teorijos. Pirm viso 
ko mokytojas paduoda trum
pų lietuviškos rašliavos per
žvalgų iš XVI—XVIII am
žių. Skaitant veikalų, para
šytų tarmėje, kuri atsiskiria 
nuo rašomosios kalbos, moky
tojas nurodo šios tarmė*ži
notinas tarsniuos ir žodžių 
kilmės ypatybes, taipogi ir 
atskirus žodžius, rašomoje 
kalboje nevartojamus. Mo
kiniai žodžiu ir rašturišdėsto 
perskaityto veikąlo turinį ir 
plianų. Kalbamokslio atkar
tojimas iš vadovėlio su papil
dymais, mokytojo įneštais.

Pagal užduotu temų raši
niai, pavizdžiui imkime: ypa
tų ir gadynes apibudinimas 
perskaitytame veikale; apra
šymai, apipasakosimai ir sam
protavimai. \ <

Mokslo Vadovėliai: Lietu
viškų rašyto j ų vei kalai. — P. 
Krlaušaitis, Lietuviškos kal
bos gramatika, Tilžėje 1901 
(santaikai reikalingas ir ki
tas, daug platesnis vadovė
lis). — Vadovėlis mokinto
jui: Lietuviškiejie raštai ir 
raštininkai. Tilžėje 1890.

kalo kalbų. Geresniųjų sve
timų tautų veikalų lietuviš
kame vertime skaitymas ir 
gvildenimas. Pagal užduo
tas temas rašiniai.

Vadovėliai: E. Volteris.’ 
Lietuviška Chrestomatija. — 
Senosios lietuvių rašliavos 
tekstų pere pa ūdos. —Svetim
taučių rašliavos veikalai lie
tuviškame vertime, k. a. 8o 
foklis, Antigona....

ri

U. MOKYTOJU SEMINA
RIJOS IR MOKYTOJU IN- 

STITUTAL
MOKYTOJU SEMINARUOS.

I kliasa (4—8 lekcijos), II 
kliasa (4—3 lekcijos), III 
kliasa (2 lekcijos).

Poėtiškų ir prozaiškų vei
kalų (ir jų skeveldrų), para
šytų liet, rašomoje kalboje, 
skaitymas ir gvildenimas. 
Skaitoma ir gvildenimą teip 

t rašliavos veikalų pa vyž
tas, parašytus tarmėje, ku- 

kiriasi ;nųo rašomosios 
Tautiškosios (žmo

nių) rašliavose visokeriopose 
tann^U skaitymas ir gvilde
nimas. Sųryšyje su skaity
mu kliasose, mokiniai gauna 
trumpas žinias tiek iš lietu
viškos rašliavos istorijos, tiek 
ir raštijos teorijos; tuos kny
ginės ir žmonių rašliavos vei
kalus skaitant, kurių kalba 
skiriasi nuo rašomosios kal
bos, mokytojas supažindina 
mokinius telpogi ir su lietu
viškos kalbos tarmių ypaty
bėmis. Skaitytų kliasoje vei
kalų turinį ir plianų moki
niai turi mokėti išdėstyti 
tiek raštu, tiek žodžiu. Lie
tuviškų kalbamokslį prieina
ma pagal vadovėlį. Skaitant 
veikalus, daromus žodinis to
bulinimas gramatiškose lyty; 
se. Raštinis pavyzdžių rin
kinys santaikos (sy n taksio) 
taisyklėms išaiškinti. Patik- 
rinimasis diktantas. Rašiniai: 
apipasakojimai ir aprašymai 
pagal kliasoje apdirbtus plia
nus; savystoviai apipasakoji
mai ir aprašymai. Reikalau
jama, kad mokiniai lietuviš
kų knygų ir straipsnių, reko^ 
menduojamų skaityti namie 
(labiausia gamtos mokslų, 
geografijos ir istorijos raštų), 
turinį mokėtų išdėstyti žo
džiu ir raštu. Užsiėmimai 
prigimtosios kalbos mokini
mo metodika ir gražiaraščiu. 
Trečioje kliasoje praktiški 
seminarijos mokinių užsiė
mimai lietuviškos kalbos ir 
gražiaraščio mokinimu pradi
nėse mokyklose.

Mokslo vadovėliai: Kresto- 
matijoe, pa v.: E. Volteris, 
rietu viška Chrestomatija, 

Peterburgas 1901—1904. — 
Lietuviškų rašytojų spaudi
mai. — P. Kriaušaitis, Lietu
viškos kalbos gramatika Til
žėje 1901 (santaikai reikalin
gas ir kitas, daug platesnis 
vadovėlis). Vadovėlis mo
kytojui: „Trumpa lietuvių 
rašliavos apžvalga” Mairionio 
knygoje '„Lietuvos isterija, 
trečių kartų atspausta ir per
taisyta, Petrapilis 1906”.

(Pabaiga bus).

Preinama lietuvių tautiš
koji žmonių rašliava (įvairio
se tarmėse) sųryšyje su lietu
vių tautos papročiais, apei
gomis ir netoliogija. Tau
tiškųjų dainų, pasakų, mie
lių, patarlių kalbų aiškinda
mas, mokytojas nurodo į tar
mių ypatybes ir pažymi tas 
tarsniuos apraiškas, kurios 
geriausia fcarakterizuoja kiek
vienų svarbiausių tarmę. Ge
riausiųjų svetimtautiškų vei
kalų, išverstų į lietuvių kal
bų, skaitymas ir gvildenimas, 
^agal užduotų tėmų raši

niai. > - 9
Vadovėliai: E. Volteris, 

Jetuviška Chrestomatija. 
?eterb,argas 1901—1904. — 
Tautiškos (žmonių) rašliavos 
rinkiniai. — Svetimtaučių 
rašytojų veikalai7 lietuviška
me vertime, k. a. Orleano 
mergelė. Vertė Vincas Kap
sas. „ H

MOTERŲ į'&IM'įi AZIJOS.
Programa ‘̂tasid pat, kaip 

ir reališkojetįnokykloję.

VYRU GIMNAZIJOS.
Lietuvių įįlhos mokinimo 

programas pravedamojoje 
diasoje ir I*-*VIli vyrų gim
nazijų kliasdiė t&ai pat, kaip 
ir reališkos© mokyklose ir 
moterų gimnazijose.
VIII KLIASA (3---2 LEKCIJOS).

Praeinami senosios lietuvių 
rašliavos paminklai, XVI— 
XVIII amt Mokytojo paiš- 
kinlmai, kurie turi apimti 
tiek lietuviškos rašliavos isto
rijų, tiek ir skaitomojo vei-isuglaudęs, dūmė/laukan, o

1§ VISUR.
| Randas apskundė į sudų 

už neprilankias randui de
monstracijas 52 durnos pa
siuntinius ir darbininkus. 
Bet sūdai, be patarimo visos 
dulnos, negali bausti durnos 
sąnarių, durna rando apkal
tinamus pirma turėtų praša
linti iš durnos; ji vienok to 
nepadarė. Nežinia, ar ran
das drys vilkti į sudų durnos 
sanirius? Juo toliau, juo 
didesni gema nesutikimai 
terp rando ir durnos. Durna, 
ant išsiteisinimo, pašaukė ka
riškų prokuratorių Pavlovų. 
Tas rods perskaitė durnoj sa 
vo neužganėdinusias dm 
mos išvadžiojimus ir ausis

žudys, niekšas, šuo!” To
kių žodžių dar, turbut, Mas
kolijoj sudų prokuratoriai 
nėra girdėję. Tūla durnos 
atstovų dalis reikalavo, kad 
butų sudui ant nubaudimo 
atiduoti visi ministeriai, ka
dangi jie užstoja už prasižen
gusius prieš dorų ir tiesas 
urėdninkus.

iog-| | Daugelyj vietų Maskoli-

| Mieste Tūloj sudegė di
deli miltų malūnai ir didžiau* 
sios Maskolijoj javų krautu
vės. Mena, kad gaisras už
gimė nuo padegimo, bet kas 
padegė, nežinia. Nuostolius 
gaisro padarytus skaito mili
jonais rublių.

| Maskvoj prasideda dar
bininkų štraikai. Darbinin
kai prieš kalėjimus~kelia ne- 
prilaukiąs randui demonstra
cijas. Duonkepiai apreiškė, 
jog ne keps duonos. Jos jau 
Maskvoj negalima gauti. Vi
sur kįla štraikai,o čia dar terp 
kariumenės pradeda apsi
reikšti nepaklusnumo dva
sia. Čieli regimentai, net 
su oficieraię, garsiai prote
stuoja prieš vartojimų kariu“ 
menės prieš krašto ukėsus 
geidžiančius vien laisvės, o 
nieko blogo nedarančius. 
Jeigu teip eis toliau, su caru 
ir jo tarnais gal atsitikti la
bai blogai. Jųįeržinti žmo
nės gali griebtiesi keršto ir 
pradėti skersti teip daug blo
go Maskolijai padariusius 
biurokratus, kaip darė revo- 
llucijonieriai Prancūzijoj 
šimtas metų atgal. Jeigu ca
rų apleis kariumenė, jį gali 
lengvai pasiekti toks jau li
kimas, koks pasiekė Prancū
zijos karalių Liudvika XVI 
ir jo moterį, taigi Maskolijos 
carui,už visas skriaudas, gali 
žmonės tuščių jo galvų nu
kirsti.

| Tvero gubernijoj, kai
miečiai, nesulaukdami vaisių 
durnos darbo, nužudė kan
trybę, pats stengiasi svar
biausius savo reikalus užga
nėdinti: jie veržia nuo dvarų 
žemės plotus ir - juos terp sa
vęs dalinasi. Į maištų apim
tus distriktus išsiuntė dragū
nus ir kazokus. Netoli Mo- 
gilevo sukilę kaimiečiai už
mušė dvaro savininkų, ka
dangi jis nenorėjo išdalinti 
savo žemę kaimiečiams. Nov
gorodo gubernijoj kaimiečiai 
išvaikė daugybę dvarų savi
ninkų.

. | Londono laikraštis 
„Times” pagarsino, buk caro 
randas tariasi su Austrija ir 
Vokietija, nuo kurių sten
giasi išderėti pagelbų, jeigu 
pasikeltų žmonės vakariniuo
se Maskolijos kraštuose, tai
gi rubežiuose senovės Lenki
jos. Mat pasidalindamos 
Lenkijų, šitos viešpatystės 
pasižadėjo viena kitai padė 
ti, jeigu sukiltų žmonės kraš
tuose buvusios Lenkijos.

joj čieli kariumenės regi m e n- 
tai atsisakė klausyti rando; 
buvo neprilankios kareivių 
demonstracijos ir maištai. 
Randas persigando ir nežino 
kų daryti. Jis rengiasi tuo
se apskričiupse, kur buvo 
kariumenės maištai, pagar
sinti karės laiko tiesas. Bet 
tųsyk, be abejonės, maištai 
kils kituose apskričiuose. 
Jeigu negerai pasiutų drabu
žių siūlė sykį pradėjo irti, 
nors prairusių vietų sulopy
tu siūlė skečiasi kitur. Tas 
pats yra dabar Maskolijoj. 
Karės laiko tiesos nenuramys 
Maskolijos, reikia pirma pra
šalinti priežastis gimdančias 
neramumų, o to raudas neno
ri daryti.

j Poltavos gubernijoj kai
miečiai, neužsitikėdami nė 
antx rando, nė ant durnos, 
užpuldinėja ant dvarų. Sau
gojimui dvarų reikia siųsti 
kariumenę, kadangi kaimų 
policija eina iš vien su žmo
nėms. Gubernatorius ne. 
įstengia užpultus dvarus ap
ginti, kadangi gubernijoj ir 
kariumenė užsilaiko ne ra
miai. Buvo jau diktai atsi
tikimų, kad išsiųsti į kaimus 
kareiviai ėjo iš vien su kai-’ 
m iečiai s. Jie pareikalavo iš 
Peterburgo naujų kareivių, 
bet jų negavo.

| Astrachaniuj, revoliuci- 
jonieriai bandė parke pa
rengti didelį žmonių susirin
kimų. Policistų pulkas sten
gėsi žmonis išvaikyti, bet 
žmonės su akmenims ir re
volveriais išvaikė policinius. 
Tik pašauktiems kazokams 
pasisekė žmonis išvaikyti. 
Susirėmime—17iš žmonių pu
sės tapo sužeistų, o iš kazo
kų: 4 sužeisti sunkiai, o 50 
lengviau.

| Nuo pradžios lapkričk 
pereitų metų iki gegužio šių 
metų, Maskolijoj išgabenta 
be sūdo iš gimtinio krašto į 
Siberijų, Archangelsko ir Vo
logdos gub.,6525 ypatos, lai
kyta kalėjimuose be jokios 
kaltės 2627 ypatos, 3351 ypa- 
ta buvo kalėjimuose vieu ant 
policijos ir šnipu apskundl- 
mo. Tokias žinias paduoda 
rando laikraštis „Pravitelst- 
vennyj Vestnik”, ištikro vie
nok ir skaitlius ištremtų Ir 
pasodytų į. kalėjimus daug 
didesnis.

| Randas nusprendė ne iš
davinėti laiškų atsiųstų ka
reiviams gvardijos Preobra- 
zenskio regimento, bet pirma 
juos turi perskaityti perdėtl- 
niai. Mat randas bijosi gvar
dijos kareivių maištų. Daug 
kareivių laiškų, atsiųstų jų 
draugų ir giminių iš gimti
nių kaimų,sukonfiskavo, ka
dangi juose buvo meldimai, 
kad kareiviai neitų prieš 
žmonis. Daug to regimento 
oficierų prašalino nuo vietų.

| Morokko viešpatystėj/ 
šiaurinėj Afrikoj, likosi už
muštas valdonas Augheras 
tautiškos giminės, Kaid 
Duaš. Užmušė jį jo locnas 
brolis Dailan. Daliau mat 
norėjo jo vietų užimti., Tan- 
gere likosi nužudytas kur
pius Mesfewi, kuris užmušė 
net 86 merginas. Užmuštų 
kunus rado užkastus dar
že. Užtai jį užmūrijo, kur 
jis badu numirė.

| Bažnyčioj Campo Felice, 
Italijoj, laike dievmaldystos, 
kada bažnyčia buvo pilna 
žmonių, kas ten suriko: „sto
gas bažnyčios griūva, gelbė
kitės, kas gali”! Persigandę 
žmonės iš syk pradėjo ver
tiesi laukan. Susigrūdime 
2 moterys likosi su visu su
myniotos, 20 gi ypatų tapo 
sunkiai sumankytų.

| Berlyne suareštavo vienq 
laiškų išnešiotojų. Jį apkal
tina už suteikimų paslap- 
tų rando podavadijimų soči- 
jal-demokratams, nuo kurių 
randas ne įstengia paslėpti 
nė jokių savo padavadijimų 
ir darbų. Kiekviena rando 
paslaptis patenka socijalistų 
vadovui parlamente, Bebslui, 
o tas išvelka į šviesų. Tas 
labai ne patinka rando tar
nams, kadangi ne visi jų dar
bai sutinka su doros prin
cipais. .

| Angliškose Indijos* siau
čia, dar vis maras ir kitokios 
apidemijos, nuo ko miršta 
daug žmonių. Nuo 21—28 
d. balandžio nuo maro pasi
mirė Tikrose Indi jose 15683 
žmonės, o Bengalijoj 1942. 
Kulkuttoj miiė nuo choleros 
126 ir nuo maro 167, nuo 
rauplių 99.

BsdKssi
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LIETUVA
| Peterburge suštraikavo 

duonkepiai. Mieste galima 
gaut vien juodą, beturčių 
valgomą duoną. Randas lau
kia štraiko tarnaujančių ant 
Nikalojaus geležinkelio, nuo 
Maskvos į Peterburgą, taigi 
ant vienaitinioMaskolijos ge
ležinkelio, ant kurio laike 
didžiojo štraiko tarnaujanti 
ne štraikavo. SuŠtraikavo 
jau darbininkai varstotų Siz- 
ranio geležinkelio. Nors li
kosi policijos uždrausta, bet 
Maskvos priemiesčiuose kas 
dieną atsibūva dideli žmonių 
susirinkimai, kuriuose daly
vauja po 10000 ir daugiau 
žmonių. Kalbėtojai ant to
kių susirinkimų kalbina žmo
nis su ginklu rankoj pasikel
ti prieš netikusį randą.

| Lenkijoj, terp Krosnevi- 
cų ir Klodavus ginkluoti vy
rai sulaikė pačtą, užmušė 
postilioną ir du eskortuojan- 
čiu pačtą kareiviu ir atėmė 
'visus piniginius siuntinius. 
Varšavoj ant gatvės nušovė 
vieną policijos oficierą. Var- 
savos žydus apėmė baimė, 
kad ir čia randui nepasisektų 
pagimdyti žydų skerdynių.

| Kelčių kariškas gu
bernatorius Zylinakis, atka- 
kakęs į Varsavą ir radęs savo 
numylėtinę, 19 metų maskal- 
kaitę Oleniną draugystėj 
dviejų gvardijos oficierų, ją 
nušovė. Nušauta mergina 
buvo gražiausia maskalkaitė 
Varšavoj, paėjo ji iš Peter- 
bugo.

| Maskolijos tiesų ministe- 
ris padavė dūmai reikalavi
mą tiesų, kad butų galima 
prokuratoriams atiduoti po 
sudn nepakliusnius urėdniū
kūs. Iki šiol sūdai negalėjo 
bausti urėdninkų be pritari
mo nusidėjusių urėdninkų 
perdėtinių.

| SurebliDge, pietinėj Tur
kijoj, turkiški kareiviai ap
siautė 100 grekonių. Užgimė 
smarkus mušis, kuriame 20 
grekonių likosi užmuštų, o 18 
pašautų. Turkai nužudė 8 
užmuštus ir 8 pašautus.

į Atkako į Port Said 
(Egipte) maskoliškas gariai- 
vys ,,Korea’’ su maskoliškais 
kareiviais, iš Vladivostoko. 
Laivą tą atvilko į portą an
gliškas garlaivys „Satori.” 
Jurininkai ir kareiviai ant 
maskoliško laivo buvo susi- 
buntavoję.

• | Kazokų pasiuntiniai Pe
terburgo durnoj teipęi atsi
liepė prieš randą. Jie parei 
kalavo nuo karės ministerio 
išaiškinimo priežasčių, kurių 
dėl randas pašaukė į tarny- 
stą kazokus., nors visi reika
lingi laukų apdirbimui.

| Ant Kaukazo rando tar
nams vėl pasisekė supiudyti 
krikščionis armėnus su ma
hometonais totoriais. Eriva- 
niaus gubernijoj buvo jau 
daug kruvinų susirėmimų 
terp mahometonų ir krikščio
nių.

| Angliškose valdybose 
Pietinėj Nigritijoj, Afrikoj, 
pasikėlė negrai. Angliškas 
komisarius Osward Crewe 
Read likosi pasikėlusių negrų 
užmuštas Arabo j.

,| Liverpoolio uostoj, ant 
angliško garlaivio , ,Hover- 
pood” atsitiko baisi eipliozi ja, 
kurios keli įgulos jurininkai 
likosi užmušti; sužeistų yra 
apie 40, o terp tų yra ir mir
tinai sužeisti.

| Maskoliškas randas užda
re kelis laikraščius, išleidžia
mus dūmos atstovų, išleisto- 
jus apskundė į sūdą už užsi
puolimą, už kritikavimą įtek
mingų caro tarnų.

| Rymo laikraščiai garsina, 
buk popiežius Pius X rengia
si apleisti Rymą ir persikelti 
į Vilią Castel Gandolfo. 
Nuo užėmimo Rymo, taigi 
nuo 1870 metų, popiežiai dar 
ne sykį nebuvo prasišalinę iš 
Rymo. Villė Castel Gandolfo 
yra dvi valandi kelionės nuo 
Rymo.

| Paryžiuj, ant priemiesčk) 
Vincennes atsibuvo bicyklistų 
lenktynės. Amerikonas Krau- 
se laimėjo 1000 dol., dova
ną miesto Paryžiaus, 
uždengs bent kelidnės 
tus.

Tas 
kaš-

| Holandijos pakrantėse, 
netoli Haaks žiburių, holian- 
diškas kariškas laivas ,,Piet- 
heim” susimušė su belgišku 
garlaiviu „Meuse”. Paskuti
nis laivas paskendo; prigėrė 
jo kapitonas ir 11 įgulos žmo
nių.

| Vokiškose Afrikos valdy
bose, Kilimandjaro apskri
ty], prieš vokiečių valdžią pa
sikėlė čiabuviai.

| Vokietijoj, atkakus iš 
Amerikos garlaiviui su mėsa 
Chicagos skerdyklų į Emden, 
mėsa buvo teip pagedusi, 
kad Prūsų valdžios ją išmetė 
tuojaus į jūres.

| Berne, Šveicarijoj, poli
cija darė kratas gyvenimuose 
maskoliškų studentų ir su
areštavo tūlą studentų skait
lių.

| Ant Siberijos geležinke
lio, Siberijoj, iššoko iš relių 
pasažieriuis trūkis ir susidau
žė. Prie to apie 100 ypatų 
likosi užmuštų.

| Pietiniuose Chinuose, nuo 
smarkių lytų, užgimė dideli 
tvanai. Užtvinę vandens iš
ardė 30 mylių Hankoi gele
žinkelio.

Turkiška kariumenė įsiver- 
veržė į Persiją ir užėmė porą 
kaimų Persijoj; dabar ji 
traukia ant miesto Urmiah.

| Angliškų valdybų Nata- 
liaus pasikėlusių nėgrų va
dovas Bambaata, mūšyje su 
angliška kariumene,10 d. ber
želio,likosi užmuštas.

* | Mieste Kutais©, ant Kau
kazo, likosi užmuštas bajorų 
vadovas Šarpovskyj.

Ko męs reikalaujame.
Jei tauta nori turėti aukš

tą vietą sviete, tai reikia 
idant visos vienastys, pada
rančios tautą butų tvirtos, 
energiškos ir uolios, kas reiš
kia, jog kiekvienas iš musų 
turi atlikti savo dalį tam tiks
lui ir auklėti savo vaikus to
je pačioje dvasioje. Yra 
musų pareiga suteikti kunui 
maisto pakaktinai, kadangi 
tas yra pamatu tvirtumo ir 
energijos, o tame nėra nieko 
geresnio už vartojimą Trine- 
rio Amerikoniškojo Eliksyro 
Karčiojo Vyno. Vartojant 
jį tuojaus kaip tik stiprumas 
kokio organo maita ir negali 
pildyti savo pareigų, tai męs 
tikrai galime užsitikėti ant 
šito Eliksyro. Jis yra gam
tišku šeimynišku vaistu, ku
rio pagelbinga veiksme ant 
skilvio ir vidurių yra perėjęs 
bile kokią kitą suotaieą. Jis 
atjauni ja kraują, o su juo ir 
visą kūną; jis pripildo nauja 
pajiega kiekvieną raumeninį 
audinį, jis duoda peną sme
genims ir nervams. Tas yra 
gamtiška išeiga gerai suvi
rinto maisto. Visuose atsi
tikimuose ne virinimo, nusto- 
jimo valgumo ir nusilpnėji
mo Trinerio Amerikoniškasis 
Eliksyras Karčiojo Vyno yra 
vieninteliu ištikimu vaistu. 
Gaunamas aptiekoee arba pas 
pabrikantą Juozapą Trinerį, 
799 So. Ashland avė., Chica-

Uo, Dl.

Tikrai pagelbėjo.
Kad man, nė joki dakta

rai nepagelbėjo ir nėjoki vai
stai, kuriuos aš tik mačiau 
apgarsintus, ant stogų ir tvo
rų, su visokiais patentuotais 
kartumais ir kraujo valu- 
mais, kurių negėręs nė die
nos nepraleidau, bet nieko 
nepagelbėjo, tik sunkumas ir 
kankinimai vis labi aus didi
nosi, bet kaip aprašiau savo 
visus kenkimus Profesoriui, 
Dr. Collins Medical Institu
tui, ir su jų sutaisytais man 
specijaliskai vaistais išgydė, 
tai dabar siunčiu meilingą 
padėkavonę, už išgydymą, 
nuo skausmų, kurie kankino 
per daug metų, o tie vargini
mai įgyti per jaunystės klai
das, nes buvo atėmę mano 
visą smagumą, gyvumą, 
skausmai po visą kūną vaikš
čiojo su permainoms nuola
tos ir po vidurius, nors ir 
dirbau kasdieninį darbą, bet 
jaučiausi kaip oras. Bet 
kaip kreipiausi šaukdama pa- 
gelbos, tai ją man suteikė 
tik Dr. Collins Medical Insti
tutas, nes dabar jaučiuosi 
jau suvisai sveikas teip kaip 
prieš 10 metų, kaip dar ne
buvau dirbęs sunkaus darbo. 
Miegu gerai, atsikėlęs jau
čiuosi gerai ir pasilsėjęs, visi 
kaulai lengvi ir sanarei mi
klus, nes ir moteris dabar la* 
bai gerai myli, kadangi pir- 
miaus prie nieko ir jai buvau 
netikęs, kas labiause manę 
pirmiaus erzino, tai dabar 
laimingas ir pakajingas, per 
tai ne tik per laikraščius, bet 
visur ir visada, kur tik galė
siu, tai terp savo tautiečių 
vardą ProfesoriausDr. Collins 
Midical Instituto garbinsiu 
ir rekomenda vošiu savo tau
tiečiams!

Pasilieku dėkingas
Jos. Gradišerskas,

• 9535 A. N.,
8. Chicago, m.

Dėk savo taupinį į seną ir 
galingą banką.

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

Vienybės Benbrija buvo 
įsteigta 1857 m. Jr yra ,,se
niausiu banku Chicago j e”, 
atlaikęs laimingai kiekvieną 
nelaimę, žinomą istorijai ban
kų šitoje šalyje . bėgyje pas
kutinių 50 metų.

Jis atlaikė paniką 1859 m.
Didžią civilišką karę 1861 

-65 m.
Chicagos gaisrą 1871 m.
Paniką 1878 m.
Paniką 1893 m.
Vaisbininkų Skolinimo ir 

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

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

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

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

Išdininko,
F.G.Nelson,Pagelbininkas Iš

dininko,
P. C. Peterson,Užveizda» Už

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

ginio skyriaus,
Leon L. Loehr,Užvaizdas Vie- 

nybinio skyriaus,
F. W. Thompson, Užvaizdas

Ukininkiškpęjo ^gkoliniino 
skyriaus. _ ,q 
Vaisbininkų j Skolinimo ir 

Vienybės Narnas^ lįjaur-vaka
rinis kamnas Glarkcir Adams 
gatvių, tiesiog? prizais nau
jąjį Suvienytų} Valstijų kra- 
sanamį. Banko įėjimas 135 
Adams gatvės.

Chicagos iTban&ai moka 
kas pusmeti^ paakius tal
pinimo padėjikams liepos 
mėnesyj, kuris ypatingai 
yra geru laiku pradėti nau
jus taupinimus.

Užtikimos padėjimo skry
nios. Dėžės, $3J00 aukštyn. 
Chicagos taupininkai gauna 

$2.225.090.
Pusmetinis palukys moka

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

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

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

Kitu puikttm 'pavyzdžiu 
visuomeniško užAitikėjimo 
musų taupinimo bankams 
buvo Marshall Fi^ldo pasi
rinkimas Vaisbininkų Skoli
nimo ir Vienybės JBendrijos 
pirmuoju vedėju Gavo turtų, 
išnešančių apie $120.000.000. 
Dėlei savo utefėmi&o prieti
kių Marshall Fięld gurėjo i&- 
imtinę?pažfhtj reikalų Chica- 
gos bankų ir tas, kad jis pa
sirinko ^pavesti globai savo 
didelius torius Vaisbininkų 
Skolinimo ir Vienybės Ben
drijai, seninusiam bankui 
Chicagoje, yri puikum pripa
žinimu tam bahkui.

Draugysčin Reikalai.
Didelis Metinis Piknlnkas.

Chlcžgd. Draugyste Lluosybe* nedė
lioję 24 d. ežio menesio Re išilgo darže, 
Riverslde, III. ture* plkninka. Prasi
dės 9 vai. ryto ir traukai* iki vėlam lai* 
kui. GraJIs paiki muzika Lietuviu Kon
certinų Kllubo ir bu* visokiu gėry
nių, alaus, degtine*, vyno ir puikiu, 
kvepenozlu cigaru ir szaldytos grietino*. 
Bu* gražu ir linksma aUikveptl (švie
žiu oru gražiame susirinkime terp viso
kiu pasilinksminimu. Inejlma* vyrui 
25c,* moteriai 15c. Važiuojant reikia 
imti 82ro* ar 12to* ui. karu* ikiJ^a 
Grango karu, o tie daveža iki daržui, 
arba Metropolitan elevatorių iki 48 avė., 
o isz ten La Grange karai* iki vietai. 
Szirdlngal užprasso visu* lietuviu* ir 
lietuvaite* kuoskaltllngisuiiai atoilan- 
kyli. (22—VI) _

Komitetą*.
Didele Ekskursija.

Pittstpn, Pa. Dr-te Szv. Juozapo isz 
Plttstdlp ture* 3 d. liepos menesio sslu 
metu ekskursija in Karves Lake, pui
kiausia vieta iszvažiuoto ant szviežlo 
oro. Traukiniai ei* isz ryto nuo Pittaton 
Jnnctlen 7:55 vai. iss Plttstono 7:40 vai., 
in Doran* 8:20 vai., in Luserne* 8:25. 
Vakare grysz atgal 7 vai. Užkviecsiame 
visu* lietuviu*" ir lietuvaite* važiuoti 
kuoskatt U ogiausiai.'

T & Komitetą*.

SUSIRINKIMAS.
N4w Yorko ir Bjookiypo, 4 kuopos T. 

M. D. atsibus nedelidj 1 'diena liepos, 6 
valanda vakare, po Nr.^73 Grand et., 
Brooklyne. Meldžiu susirinkti kaip pri- 
guliDCztuz, teip ir Aorinefeius priairaazy- 
ti, nes bus svarbus reikalai svarstomi.

Sdke. A jLesniauaka*.
Brooklyn, N. Y.g, Susį^nkimas 88tos 

kuopos 8. L. A. atsibus nedelloj 1 diena 
liepos 1906 m., d&talneje po Nr. 78 
Grand st., 1 valandi po pietų. Sanarial 
telksite* prlbut, užsimoket bertainine 
duokle ir atslvest naujus prtslraszytl, 
telppat atsiimti palludyjlmus, kurie da 
neturite.

Sekr. A Leanlauskaa.

■ - - prakalboms.
Springfield, UI. Nenelloje, M d. ber

želio, 7 vai. vakare, Pąddy Wllllam sa
lėje 122| N. 6th st. atsibus visuomenlsz- 
ka* suslrl nkl mas su prakalbom is. V Įsus 
lietuvius, senus ir jaunus vyrus mote
ris Ir ‘merginas kvifoiia kuoskaiUbr 
ginusiai susirinkti.

Vist. Rev. Liet. Sselp. Komitetas.

PikniicM!
Donorą, Pa. Szv. Baltramiejau* para

pija parengė antra lietuviszka pikmks 
ant miestines pagrindo* prie 8 gatves, B 
d. liepos. Prasidės 6 vai. vakare ir 
traukais iki rytui. Lietuviszki muzi
kantai grajis lietuviszkus šiokiu*. Vi
sus lietuvius.ir lietuvaites szirdlngal pra 
šio atsilankyti.

Komitetas.
Didele Ekskursija.

Soraaton, Pa. Parapija Bsv.Kazimie
ro parengė didele ekskursija 3 d. liepos 
menesio in Likę Ledory, puikiausia vie
ta, taigi isz szitos progos kiekvienas prb- 
valo puinaudoti, kad gražiai pasilink
sminti ir pakvėpuoti szviežlu oru; taipgi 
bus puiki muzika, su kenkiama ir seno
ve* trimitais. Tikietas suaugusiems 
75c.; mažiems 50c. Traukinis! isz Scran- 
tono eis isz ryto: 7:30 nuo D. and H. 
Stoties; 7:85 nuo Green Ridge; 7:40 isz 
Providence ir 7:45 isz Priceburgo. Re- 
guliariszka* traukinys isz Scrantono 
10.08 vaL ryto, o antra* 1:10 vai. po pie
tų. Visi, kas gyvas, eeni ir jauni, vai
kinai ir merginos važiuokite visi su szlta 
ekskursija, turėsite gerus laikus.

Komitetas.

ADRESAI 
CENTBALIŠKU VIRŠININKU 
SŪSIVIENYJIMO LIET. AMERIKOJE:
Prezidentas =s P. W. Bierstein,

Shenandoah, Penn'a 

Vice-PrezM. ■■ J. Taraila,
22 Star St, Ansonla, Cons. 

Sekretorius ■■ ■. 1. Daml|onaitis,
*120 So. Halsted SL, Chicago, III. 

(talerius — J. Skritulskas,
26 Broad SL, New Britain, Conn.

KASO* GLOBĖJAI:
A. Ramanauskas, 10 Hendersen SL, 

Sonerville Sta. Boston, Mass.

Ant. Povilslka, 824 Buk SL,
Mfaterbury, Conn. 

Knygius ■. Paltanavlčia,
52 B? Street, So. Boston, Mass.

Palieszkolimai.
Vargamirstra nesenei atvykęs iss Lle- 

tuw>* pajleszko vietos prie lietuvlszko* 
ar lenkinkos bažnyczios.

Juozą* Kemelkls, 
892 N. Marthfield av., Chicago, 111.

Pa j įnikau Antano, Juozo ir Kazimie
ro Poszkevicziu Suvalkų gub., Naumies- 
czio pav., gm. Svetoulnzko, kaimo Szll- 
venu. Jie patys ar kas kita* teiksi* duo
ti žine adresu:

Konsl Ludkua, 
10530 Courti* av„ __ Chicago, III.

Pajeszkau Jono Gudleklo, Kauno gub., 
Raseinių pav., Sartininku vol., kaimo 
Vaitlszklu. Ji* pat* ar kas kitas teik
si* duoti žini> adresu:

Fnnclnka Szetkaite,
4500 8. Paulina «L, Chicago III.

Pajlenkau savo pažystamu Kazimiero 
Liubloo ir Elzbietos Vetczlut**, abu 
Kauno gub., Ylakių parapijos, gyveno 
rodosi apie New Y orka. Jie patys ar kas 
kita* teiksis duoti žinia adresu:

Joeeph Hurnesb,
Box 42 Armour Sta., Kauna City, Kana

Pajieszkau Antano Bartkau* Jurgio 
sunaus, Kauno gub., Raseinių pav., Gir- 
dmkes parapijos, Monkalczlu kaimo. 
Ji* pat* ar kas kita* teiksi* duoti žinia 
adresu:

Kas. Kronov,
16 Holbrook avė., ' Brockton, Man.

Pajieszkau savo partnerio Juozo Ka- 
Uusko. Ji* pat* ar kas kitas teiksi* 
duoti žldla adresu:

Romualda* J anka u akas, 
862 N. Marshfiald avė., Chicago, III.

Pajieeskau nvo brolio Stanislovo Ta- 
moszausko, Kauno gub., Raseinių pav., 
Girkalnio miestelio ir parap., 6 metai 
kaip Amerikoje; tik ka pribuvau isz 
Lietuvos ir noreczlau su juo sueiti. 
Jis pat* ar ka* kita* teiksi* duoti žinia 
adresu:

Marcijona Tamoszauskiute,
10 Star *L, Ansonla, Conn.

(29—VI)
Pajieszkau savo draugo Jurgio Sika- 

viesiaus, kuri* pirmiau gyveno Chicago
je; turiu pa* ji labai svarbu reikalą. 
Jis pats ar ka* kita* teiksi* duoti žinia 
adresu:

Petr. Norvalsza, 
934 33rd st, Chicago, III.

Pajlenkau nvo vyro JonoŽukauckio, 
14 metu kaip Įsivažiavo ta Lietuvos, 
Kauno gub., Sziauliu pav., Kropiu vol. 
Ka* praneš* man apie ji ar jis gyva* ar 
miręs, gaus *5.00 dovanu. Adresas toks 

A. Vaitkui,
115 Salem *t., Boston, Mas*.

Pajieszkau nvo sesers Aleno* Montvi- 
daites, Kauno gub., Bzvekszno* parap., 
Rumbikiu sodos* pribuvusios 6 ar 7 
diena berželio in Phlladelphia, Pa. 
Ji-pati ar kas kitas teiksi* duoti žinia ad-

« Elzbieta Padagiene, 
152 York st„ Brooklyn, N. Y.

Pajeszkau savo draugo Mikolo Janai- 
czlo, Kauno gub., Ssiauliu pav., Linku
vos parap., Pupisskio sodos, 5 metai at
gal gyveno Pegmont, W. Va. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinia adresu:

Jul. Vylioncsikas,
116 John st., ( Springfieldį III.

Pajieszkau savo brolio ir sesers Olclli- 
jos VasUkevicziutes, Kauno gub., Tel- 
szlu pav. ir draugu Vaclovo Sinkevl- 
cziaus ir Vlad. Petkevioziaus, tos paežio* 
gub. ir pa vietoj Pakopės parap., gyveno 
pirmiau Chicago j e. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žinia adresu;

, Kas. Vasilkevlcsla,
R. F, D. No. 1 L. 92, Baginav, Mlch.

Pajieszkau savo vyro Kazimiero Gie- 
dralczio, *6 metu amžiaus, vidutinio 
augimo, geltonu pinotu, mėlynu akiu, 
azneka lietuviszkai, leakisskal Ir ang- 
liszkai; paliko mano 11 d. gegužio men. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti tinę 
adresu: *

Zofija Giedraitiene,
* 16 Reed St„ Phlladelphia, Pa.

Pajleukan uvo broliu Martyno ir Juo
zapo Zeicziu, Suvalkų gub., Starapoles 
pąv., Veiveriu gmino, Ražiszklu kaimo 
y metus gyveno Olevelande, Ohlo. 
Jie patys ar ku kitu teikeis duoti ži- 
ne adresu: /

Antanina Dabrllauskiene,
580 E. Sheeler st., Columbus, O.

Pajieszkau Julijonos Gumauskaltes, 
Kauno gub:, Sziauliu pav., Užylnczio 
parap., Daugvetu sodes, antras metu 
kaip yra Amerikoje ir gyvena su seseria, 
tik nežinau jos adreso. Ji pati ar ku ki
tu teiksis duoti žinia adresu:

Liud. Pillpaviczia, 
150 Waterlet avė., Denver, Oolo.

Reikalauju 3 darbininku ant fermos, 
arti Chicagos, 35c. nuvažiuoti, algos *25 
Iki *30 ant menesio ir valgis, turi mokė
ti fermos darbus ir suprasti lenkiuke 
arba angliszka kalba. Atsiszaukti pas 
John Bedorz, 88 Fisk *L ar in „Lietu* 
vos" redakcija.

Reikalauja 10000 darbininku in girias, 
lentų plovyklas, akmenų skaldyklas, 
prie geležinkelio darbu, vyru ir moterų 
in restauracijas ir viesznamius mieste ir 
kitur, kelione bus prigelblama. 500 vyru 
in Wa*hihgtono ir Oregono valstijas prie 
geležinkelio darbu, algos nuo *2.25 iki 
*3.00 ant dienos; galima gauti ten visokį 
darba; kelione nuo Chicagoe *12.00. Ra- 
szyk savo kalboj indedamas už 2c. stem- 
pa atsakymui adresu:

General Information Bureau,
J. Lucas, Mgr.,

666 Mllwaukee avė.. Chicago,III.
Kam tu eini ir dirbi teip sunkiai už 

*1.25 diena ir lieki raistu, kuomet gali 
eiti in Nossokoffso skutimo mokykla ir 
iszmokti barzdaskuczio amata su ketu
rioms a^szeszloms savaitėms; jis iszmo- 
kino daugeli lietuviu szito amato. At 
slszaukti po nr. 1405 Penn av., Pittsburg 
Pa.

Reikalauja vietos prie lietuviu buozer- 
neje ar saliune; kalbu penkioms kal
boms — lietuviszka, vokiszka, lenkiuką 
latviszka ir gudiszka. Jobo Buttnor, 
Box 261, Melrose Park, IM. (29—VI)

Reikalaujame darbiąluku in vakari
nes valstijų prie visokiu darbu; giriose 
darbininkams moka *28 ant menesio su 
guoliu ir valgiu. In Washingtono val
stija yra gera proga nuvažiuoti, nes tik 
•12 iss Chicagos; ten yra užtektinai viso
kiu darbu, mokestis *2.75 ant dienos.

Lietuviuku agentu, arti lletuviszkoe 
bažnyczios uv. Jurgio.

i J. Maszanauckaa,
8249 £o. S. Halsted st. Chicago, III. 

arti 33czios ui.

Pigiai ant pardavimo dviem ir trim! 
aukazlaie mūriniai namai; lotas yra 53 
per 130 pėdu. Vakarinis kampas 34 
Plelso ir 8o. Halsted ut Atsiszaukti 
pas savininkę, 4285 Vincennes av.

(»-VI)
Pigiai ant pardavimo naujutėliai na

miniai rakandai — stalai,, lovos, siuva* 
ma maazina ir tt.; parsiduoda delel sa
vininko iszvažiavimą Daiktus galima 
pirkti po viena ar visus drauge. Atai- 
szaukti paa Igną Gedvilą, 935 84 st, 
Chicago, III.

Pigiai ant pardavimo saliunas geroje 
lietuviu apgyventoje vietoje miestelyje 
Bellevrood, III.; laisnis tik *500. Adre* 
tas: Tam. Podlaskl, 25 Bellewood avė., 
Bellevrood, IU.

Randavojlmui sztoraa su mesykline- 
mis intalsemis pigiai 92 18t st. Klau- 
skls po nr. 94 žemai.

(22—VI)
Ant pardavimo dviem auksztais ir po- 

namiu mūrinis namas *500 mažiau isz 
kaszcstu. Jokiu skolų nėra, tiesu* rasz- 
tai. Medine stubele užpakalyj plrkikui 
dovsmojama; rando* *35.00 kas meneeis. 
Atsiszaukti pa* savininke užpakalyj 
3220 Auburn avė. (29—VI)

Ant pardavimo.
Graži šlubele *u 6 kambariais Iraukas- 

tu ponamlu, parsiduoda už *1800.00, la
bai pigiai, 3455 Auburn avė. Pasiklau
skite „Lietuvos” redakcijoj.

Parduodu gerai Inrengta barzdasku- 
tykia lietuviu ir lenku issgyventoje vie
toje, biznis gerai apdirbtas, priežastis 
pardavimo mirtis motinos, AUiasauktl 
reikia adresu;

Antanas Šheffeldas, 
1124 8. Front st. Phlladelphia, Pa.

x10-VI)

Aukos reikalams revollucijlnio 
judėjimo MaskoUJoj.

Kaip 1au syki pagarsinome, negamin
sime daugiau tu aukautoju pravardžių, 
kurie mažiau kaip 25c aukavo'. Ta pa
daryti prasto mus kai-kurie aukauto
jai.

Aukos „Lietuvos“ redakcljon 
atėjusios.

Isz Paterson, N. J. P. Jesiukevicze 
50c; 8. Baltruszaltiz, E. Kinderas, P.Be- 
liavicze, J. Zdanis, J. Sadauskas, V.Kar- 
kauskas, A. Zdanis, A. Zdaneviežiute, 
Zdanevloslene, V. Malinauckas po 25c, 
mažesniu suku 25c. Viso *8.25. Pinigai 
skiriami 8. D. P.

Broliai Monteliečziai.
Ar nežinote, kad mee atidarėme Balio

nus gegužio menesio? — Millauckss, 49 
Martin et., Kaz. Vieeulis, 122 Arthur et., 
Montelo, Mėsa Nepamirszkite, jog ne
daliomis atdari kožnoj valandoj; taipgi 
yra vieta moterims ir merginoms.

Tik 10c n* 12 popleru.
Kas prisius 25c pecztlnem* markėmis, 

gaus 11 popleru su konverfgls raižymui 
gromatu. Prie to pridėsiu dar viena 
atdaroma abrozell arba altorėli su szv. 
paveikslais, vertes 15c. Popieros su vi
sokiais pasveikinimais ir pritinkan
čioms dainelėms, pagražintos kvietko- 
mis Ir visokiais paveikslėliais; 6 tuzinai 
už *1.00. Reikalaujame agentu Ir duo
dame gera uždarbi.

K. Intas, 
954 33rd st., Chicafo, I1L

(6—VII)

Pigiai, Pigiai!
Popieros gromatoms raszyti, kokią dar 
niekad nebuvo, tuzinas 20c.
Vadovėlis angliszkos dalbos 20c. • . '
medega vaistu, labai naudinga knygele 
kožnam turėti 10c.

V. J. Petkon
303 N. Main st. ' . - Brockton Mase.

Tavo G11 i akas.
Parduodu drukuojama meszina bu 7 

gatunku literoms tt Titais intaisymals 
vertes *35.00, tik ui 115.00; vargonus 
vertes *65.00 parduodu ui *25. Adresas:

G. Baronas, .
1033 Brownsville iv., S.8 Pittsburg, Pa

Ar nori gera ir geroje vietoj 
Lota? •

Jei teip, tai pirk lota ant Auburn uly- 
czloe arba ant «3rd ui. prteszal szv. Jur
gio bažnyczia. Lotai dideli, turi dvi 
eiles, gražioje, ramioje, lietuviu apgy
ventoje vietoje, prieszai lietnvlszka baž 
nyczia.
Lota prekes nuo $900 ir augaz- 

cziau.
Szie lotai už metu bus verti *1200. Yra 

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

Lotu agentai:
A. Olszewskis, 824 83sd st.
Felix J.Wengier*ki, 3137 8. Morgan st.
J. M. Tananeviozia, 3244 8. Morgan sL

Lietuvos Kunigaikštis

Lietuvos Kunigaikštis

Lietuvos Kunigaikštis

Lietuvos Kunigaikštis

NAUJI TAUTI8ZKI

PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo iš po spaudos la- ’ 

bai gražus tautiški Paveikslai (ab- 
rozai).

1, Didis 
Vytautas.

2, Didis
Keistutis.

3, Didis
Algirdas.

4, Didis
Gediminas.

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.

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK, N. Y.

A. Lesnieurskis, 144 E.Hou*ton 8L

8o. BOSTON, MASS.
Nikod. Gendrolls; 287 3-rd Street

- NEWARK, N. J. 
V. Ambrazeviozia, 178 Ferry st.

A. Stanelis, 66 West St.

BROOKLYN. N. Y.
Stan. Rinkevriczius, 73 Grand st.

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

WATERBURY, OONN.
Vincu Žubricku
Jonu Žemantauckas, 39 W. Porte? St.

NEW BRITAIN, OONN.
M. J. Cheponis, 72 Jubiiee St„

BALTIMORE. MD.
L. Gavite, 2018 N. Wuhlngton st
Jonu Želvis, 711 W. Lombard st.

PHILADELPHIA PA
M. A. Ignotas, 1028 8o. 2nd St.

PITTSBURG, PA 
Jonas Ignotas, 13 Diamond Bąuare 8.8. 
L M. Maskeliūnas, 21375-th Avė.

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

VTESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

BROCKTON, MASS.
Petras Marcinonia, 63 Blendale, SL

MINERSVILLE, PA 
J uotas Ramanauskas,

SPRINGFIELD. ILL.
J. Klein bausk**, 2028 Peoria Road

WILKESBARRE PA
A. P. Aieck, 71 N. Hancock st

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

GILBERTON, PA.
J; Ambrazeviczius, Box 4

Mc KEES ROCKS, PA.
Fort. J. Bagoczius, 149 Ohlo St.

NEW HAVEN, OONN.
K. Blažaltis, 524 Esat St.

MOUNT CARMEL, PA
Jonas Bauis Bot 541
Keliaujanti Agentai.

Jur. Kazakeviczia
Joeeph Petrikis,
8. J. Kasputis
Felik. J. Galmlnas
Stanislovas Valas kas.

Kur gali gauti „Lietuvą” 
„Lietuvos” redakcija turi savo agentus 
Brooklyne, Philadelphijoj, Balti morej,- 
Bostone ir Brocktone.

Batai agentu adresai.
Brooklyn. N. Y.

E. Froomes, 73 Grand sL 
ą. Diržulaitis, 155 Metropolitan avė.

M. A Ignotas, 1O& So. 2-ad Bi
jo* M. Smolcnski, 783 So. 2n* st

Boston, Mase.
F. J. Mackevicz, 83 EndioottBL 

Baltimore, Md.
Wm. J. Morran,

‘ 8. E. Oor. Sharp A Camden stt.
F. 'Bakutis, 521 Colambla ava.

Brockton, Mas*.
Jonas Pocius, 14 Intervallest.

Pas szituo* agentu* gausite „Lietuva” 
ui 5c. kas subata. '



Lietuwiazka Aparatu Dirbtuwe

lis W. Diviaion St

DENTISTAS

DR J. KULIS

DIC

Ant 17 Atmenu

TelefouMi CmoB 7089. 
Teiefoouot gdkna M kiekwlenoc

Mm tkolljtme PINIGUS ant tartony- 
blu ir Jei ta rengiesi turtenybe pirkti 
ratini diiaaguB« prigelbeeiaM, paako- 
lindimi tau dali pirkinio pinigu. Greitai 
Teikimu. Lengvos iiklj/o*. Agentai 
apmokami dosniai.

OFFISAS—Kampaa 81-uaoa ir 
South Halsttd Gaiviu ::::::

Lietuvių Gydyto|is ir Chirurgas ::::
3265 8o. HaJotod Sinti, CHKAGO, ILL.

C H I C A G O, ILL. 
GYVENIMAS VlliSZUI APTIEK08

49 Warren Str.,
New Rochelle, N. Y.

Hgydita mo rombo 1 iros, 
netikru ir baito andrapamu 
— skaussnutgu dideliu die
gliu viduriuos ir ■visam

723 W. 18th Street
Priima ligoniai kofna diena 

nuo 8 Iki 12 ryto.

Boiftrs. WestviUe.ni.
Itgyditss, nu* »!*■£(«. 
krutinės kataro, dieflio 

po visa kuna ir nu».lpne- 
jima, kiti daktarai negaiie-

LIETUVOS ŪKININKAS 
Laikraštis skiriamai Lietuvos darbo 

žmonėms, eina iš Vilniaus kas savaite.
Didumas: 8*4 x 11 coliu 14 pusių. Amerikoj ant 

metų $2.50. Kam rupi Lietuva ir žinoti kas 
dabar lenais dedasi, tai uislralykite LIETUVOS 
ŪKININKĄ, Jame telpa teisingos tintos II viso* 
Lietuvos ir kitų kraltų svieto. Kas norėtų užraiy- 
ti dėl savo draugų Tėvy oi J gyvenas?ių, metų pre
kė 11.75; Ameriko vienas num. dėl pametimo 7 et
Agentas: M. J. Darni jonai tie, # 

BIOS S. Halated oi. CLiestgto, III.

KOZM1NSK1 & YONDOKF, 
. 73 DMrbon it.

Tikėk GMtunoGy d uoloms.
Gyduoles nue$poopi, pilnai Issgydsn- 

cxloe, tik ui I1C0.
Jei nusilpnejetplaetaii įlenks, roti,gal

vi pilna pieiskabu, ttavartok musu gy
duolei, o tikrai kusi dtganedtnlM, preke 
tik 88.00.

Jei tikrai reikalauji pagelbos, nelauk 
toliau, vartok Jkb ddkar, nes toliam ju 
preke bus trl^lba. iSorintls atsakyme 
ganu su rodą, «aprii|pt>czla 10c. įtampo
mis. Nuo musu motodos tukitanczlal 
pailgelbejo. Paraszyk atšakiai ka nori.F.PBradchulis 

Attorney and Cennselor at Lai. 
Ctamber of Commerce Bldg. Room TOS 
8. B. Uorner LaSalle A Washington tti 

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 8842.

Wianintalii lietu trys advokatas, baigei 
mokslų J urisprudenoi Jos ealon Amerikoj 
Wedaprowas kaip oivriliaskai taip ir 
krlminaliiskas visuose suduos*.
Bes. 8119 S-HAlsted arti 81mos

TsLYardt 0048

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Chicagoj tai atsilankyk in 

GALERIJA MOKSLO
344 South State St. Chlcago, 111.

IneiiniM Dykai.

Brukuojamos Masaluos Pigiai! 
. Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru
kuojama Meilina.

Maszina Odeli Ty pewriter No. 4, 
kurios ikaziolei preke buvo 810.00, dabar 
ja galite pirkti ui...........................$6.95

Mat* mes nupirkome saitu meninu 
1000 in vienos subankrutyjusioi firmos 
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p 
giži. Miszinos yra naujutalM, tik ka 
in fabriko paimtos.

Km reikalaujate geros drukuojamos 
maitinos, tai pirkite dabar pakol pigios, 
nes kaip ni 1000 iuparduosime, tai jau 
kitu tefp pigiai negausite.

Kitan reiks pirkti in fabriko, kur jos 
kasztuoja po 810.00. Taig pirkite da
bar pakol pigios yra.

Gausite jas po 86.05 pas:
A. OL8ZEV8KI,

042 88rd St. Chieago, III

Traukia dantis bk jokio 
SKAUDĖJIMO, IN STATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
nori. Darba gvarantuoja. ::

Patemyk stebuklus Ostaologijos 
,, „ Fiziologijos

„ „ Neurologijos
,, „ Pathologljos

Mokykis pradžia žmogiškos rasos nuo 
lopszio iki grabui. 

Miliiniukumai ir keistumai gamtos.
Atdara kasdton nuo S ryto Iki 12 videraakesio. 

Pa pranyk dažiuretojo prte dura hetuvtaako* 
Knygos. visai dykai! AtolnaukUnladtoa.
844 South State St. arti Harrison 

CHICAGO, ILL.

darbas butu pridermcziai atliktas ir tuom suszelpd uv» tantatg, paveskite ji tikrai 
lietuwaidaL

T. ANDRUSZBWICZ & C0.
Chieago, III.

Petrą Salėki nes 
^g^^^BP^gpgdabai Isztroszkea, o 

pas ji galima atoi- 
* vedėti, dm jis turi 

pulku Ir szalta ba- 
varakaalu, gardžia 

BOTEBI|MeAw»>, ruski ooziszczena 
®**uB&j**' arielka, cigarus net 
in Havanos, o įmigai ns gauni žmogus 
Kiku užkandi kiekviena diena, lai Jau 

iausu tamista kalbėti negailu. Lik 
veikn turiu skubttAte. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veeelta ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač: ui tiumocziu 
susikalbėti angllsskai. Ateikite pas ma
ne, o an jum patarvnusiu ui dyka viso 
kiuose reikaluose h provoee. Atvažiavę 
iss kitu mintu galite gauti pas man: 
geriausia nakvyne, a

Pctms SĖlaki g, 
8891 Aubnm av^ Chieago, III.

(Tarps 98-ios ui. ir 88-io P .) 
Telspfaonab Yards 6012.

BC5 Kaip gyvena augmenys? Chieago, III., 1801, 
pusi. 120. Bu pa veikliai*. Apvalo jrvaArius mo
lu žemės augalus, Ju sudėjimą, atmainas, gy- 
Ti ir plctojimasi nno menkiausiu augalėliu iki 
didi Ausiu ir tobuliausiu........... .....85c

545 Nematomi jgieėai ir drangai žmonių, na
gai Bittneri sutaisė Sseraas, Chieago, m . 1906, 
pusi. 113. Su paveikslais. Apvalymas visokiu 
veislių bakterijų, mikrobu, bacilllu ir kitu 
smulkiausiu gyvūnėlis, gimdančiu svarbia u- 
■iaa ligas terp žmonių, kaip tol: mara. chole
ra, raupus, dlfterija, siOiis yra geriauiluotnai 
aeng praacuzligė. Ir it,.-.,,..  .300

Dr. E. C. COLL1NS Hedical Institute, 
140 W. 34th Str., (Netoli Broadway ) New York, N. Y.
Ofisas atdaru kasdien nuo lo-iM 5. vai. po pietų. Nedelioms: nuo 10 vai. ryto iki j vai. po pietų. 

0 nkarai. (Msm sHvm ku utaraiakM ir kM pėtnyčlĄ nuo 7 iki 8 vaiandaL

$300 įmokesties,
Lleklnyi po 112.00 kas menaali. Imant palūki drauge. Rando* SM 0J 

ant meneilo; S ar 0 kambariais trioba iu aukaitu ir 7 pėda ponamiu ■■ 
Įsilietais pamatais. Gaondjos pašalei apdsbal; maudykla. Miltas it Mil
tas vanduo. Visokį gatvių pagerinimai iataisyti ir apmokėti.

M TA ŪL. Irte-TA Ava. *

Lotai
Granto Žemiškosios Bendrijos po- 

dalyje neužilgo pakils 
vertoje.

(Dovydas B. Lyman, globėjas. Willard T. Biock. laidininkai.)
Męs parduodame juos dabar po $450 

i'otą. $50 įmokėti, likusiejie po $10 kas 
mėnesis. .
Penki centai maziNtl in vidur! miesto.

Nerviški Vyrai.
Zonat C. Bnlton, P. M. B»x M5, Chieago, 

11L, RHNmids auora/g SMagiaHM netpio dy
žai. Paeiekaityt,kqjit»ato:

Anai* matai* ai nu’" "

_j apsirikimo visokęs ligas Vienatiael tik su 
to mokslo Profesorius ir Daktarai Speciali- 
>IH B8 Medfcal Institute New Yorkę, Dės atsi- 

'Vaktarai Specialistai

IŠIMTINIAI AGENTAI

Knott, Chandler & Co.
110 DEARBORN ST.

Vietini* ofisai: 12-ta ui. ir 48-ta Av*. Atdara* kasdien ir uedeliotots. 
JAS. E. HILDBETH, 

Užveisda. Savinybee Skyrių.

Ant vietos randamas ADOMAS SZILINGIS.

\ i Yra tai XX amžiaus geriausia ir prak-
VI ____ tiikiausia mažina garsaus išradėjo

f==lt7 Thomap A.Editon'o. Kataliog} Phono- 
flpRįeSįi ~ graphij ir Rscordt| prisiuafilu kožnam

dykai. Rscordų turiu 14 kalbu, tarp 
Ii tų ir lietuviškų. Reikalaudami kata- 

Uogų, pridėkit® markę priduoti m ui.
n įr) * M. J. Damijonaitis

3108 S. Habted St., Chieago, I1L 
MAT PASARGA Telp-<i ai parduodu laikrodėlius, armonika*, ir kitokiu teroras. Ltotuvižkas 
Katauoam kalnam dykai, kurie prtalip savo adraeų ir ui porų centų markj dll palto kaltų.

’ Guododniems Kunigams iazdir* 
i bar-Kims, Arnotas, Dalmati- 
'kas, Albas, malas irw»uibaš- 
□ ytinius paredua Visokįdarbe at- 
'lieka arttotiszkai in hrikf-

>y ir skaudama lie
stu smegenų, silp- 
. szirdies plakime, 
na galvoje ir kojo- 
Otiu-tu. pabaliai* 
ralgima Ir skaude- 

------ 1 nesveikumu, pa-

m'* Elivlr gerieuM-gyduolč^uo 
launan: suvinz Kppsdekavonlu 
Preke ll.Oi už bufelyjl buteliai 
irtai turi 1-ziUluo.uotl mažiau-

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

silankyti pas mus pirma, męs gyarantuojam nuodugnį 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, plėmūs ar kokius nors pratrukimus ant skutos, nemora- 
liškus sapnus, nubėgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, 
neišsivysčiusias atšaltas privatiškas dalis, nusietoj imą šlapume palaikius per 
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūsles ligą, Puletekj, Pasididinimą Gyslių ar 
Užakimą Varpos?

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

, Raszyk klausymo lakszto Ir gausi rodq«

9CO Lietuvilko* Pasaka* Y vairia*. Dalis IV. Sn. 
rinko D-ras. J. Basanaviiius. Chieago, III. 1906. 
pusi. 290. Telpa tia 234 labai gražios ir uži
mančios pasakos, bovijanėios kiekviena skai 
tvtoja Ir klausytoja ........................ Al.UA
Drūtuose apdaruose ...............................11.50

07 Pamokslai Išminties ir Teisybės ilsuldinėti 
C.1 vočių visu amžių Cbicago, III., i»m. pus- 

piu 181 Bzitoje knygelėj telpa 128 gra
žios, juokingos ir iėmintiugo. pasakaitė*. Kas 
nori turėti gražiu, juokingu ir pamokinančiu 
skaitymu, tegul nusiperka ii* knygele, o turto 
ka i»p*«akoti ir ant kiekvieno klausimo mo
kės duoti iimlatinga atsakyma____ 5Oc

1OO Pasakė apie Kantria Alena, kuri per 23 
metu valktefodama po svietą daugybe bėdų ir 
vargu ilkeatėjo. Cbicago,Hl. 1908.piMl.86.kJOc

U4 Ponas ir Bemat, Chieago, BĮ. TOM pusi. M. 
Apysakaite L. Tolstojau* II gyvėsimo masko
lišku kaimiečiu; žingafidi'norinčiam susipa
žinti su baviu ir sanlygoms gyvenimo tn»->ko- 
lUku kaimiečiu; Ji verčia skaitytoja Jausti 
drauge su prislėgtais varz u žmonamu.... 15c

12-A Robinsonas Kruzius. Graži ir moralllka pa
saka. Antra pertalslta laida. Chieago, III. 
1903 pusk 83. .......................  25c

185 Žmogus Kepllulkis. Vertė 11 Ivcdiiko Nėrii 
Chieago, UL, itw, pusk Z3. Graži apysakėlė: 
kaip turtingo prekijo tunus apsivedė sn var
ginga mergina ir lalmingtau gyveno už kitas, 
•u turtingoms apsivedusius................. lOc

----------------------- ,-----,-------klaustu ro
do* po* ganų daktarą ttMkauiiuo Jo gydymo svei
kas. Sirgau toste ta aito— lilhaiuu ir abeluu nu- 
■Upaljimu ir v-ltil mStftaaa įvairius vaistus bei 
gydymu*. Receptą vaisto, kuria maue ižgvd#, ai 
ir poliai dleuartuTtataatoiodsmts. ii r*:vrtmo. 
Kaip sunku yra itoig< dynitioje žamėje, ai užsi
maniau aelhetl kitiems ir Aožnsm, kas poralo pM 
■tane, uždarytame konv«Re pasiunčiu n norai* li
to brangtalino vaisto dykai.

J*l esi silpuas ir nervintas. Jautiesi abelnai at
buki!.tu. be poilsio. Jei toaltenkiu Uoga atmintis, 
auslmin'ngumas. baltemm, inkstų Ilgo*, stoka 
ambtoijos, žudyma***jutoB, nuo bėgta i. litrukus! 
vyrybė ir U. ano M»kaus4orb<>. Jaanybls pabirai— _a.......----- p<1 umne tuojau, o

nooraėf ilto recepto 
I nėra t a U to gailučio

NauiaMbU IzzratiOT Medicinos: Naujaut- 
IUSU ▼stotai yra pasekmlngiausi, gydo dasgyb* 
ga. Plaukus tikrai ataugtas. Misi* ma. plets- 

kUu Ugu su naajaa 
la būda Radikal gydymas, paraitykite pa*

Prot. J. M. Brnndza
Neiv York ABrooklya, U. 8. A.

Kad dirva butu naudinga, — reik išdirbt gerai ir pikželęs išraut; 
o kad i?gydit ligą reik ištyrt, pažint moksliškai ir pritaikit gerus 
vaistus, kurie pamatiŠkai iš šaknų JĄ IŠVALO.

Taip gėjai išgydė be 
pasišventimu ir augŠtC “ 
štai — Dr. E. C. Co’ \_ _ ___
šaukus asabiškai ar aprašant ligą bei silnybes, £ 
po Vadovystę Profesoriaus ištyria ir, kad pripatii_____ „______
sutaisant Specialilkai pritaikant, prie ligos visų silpnybių vaistus, 

* ‘ ’ * .* t juos pagal pamokinimą, — apturi 
_ _ ir Kga neatsinaujma.

Daugybes sergančiu visokioms užsisenejusioms ir Chroniškoms 
ligoms, kuriuos nieks neišgydė, per Mųhaliačius Daktarus to lasti- 
tuto ir ju sutaisytus GERUS • VAISTUS, tapo išgydid — ištrau
kiant iš nasrų prapulties. Kad tas Institutas, išgydo geriausej visokes 
ligas ir nieks susiligint, negali, — tai liudija daugybes padekavoniu, 
pačiu išgyditu laikraščiuos paduotu, tukstančei laišku, o pagal norą 
išgyditu ir mes čion nors keletą pa talpinama;

Puiki Proga Grant Worksuoee.

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

Už $2700 iki $3250 
. Pirksi vienį iš

50 Nauju dviem auksztais namu
ArtlWMten Etectrte Komp., Stora, Roebuck A Co.. National M*' 

toabl* CaMicgiKomp., Wliibw Broliu oraantootalluku geležiniu darbe 
ir amerikiniu spiraliazkn dndu laadlrbinlu.

20,000 Darbininku Žmonių -

Laikrodėlis ant Tiso Amžiaus tik $5.95.
Tikru 14*. atkeud UpUytae o 

neaptraukto* toikro<lėHt,*mial 
įbriežto viduryj lukltų „14 k 
guarantved 30 yeara" nuo ildlr- 
M)ų. I4rodolr<Wvi»lk*ipntr<i, 
ouktinie laikrodžiu, tik j ra dru- 

ttiJPaSSK tSĮ-1**11 '*■ n*‘* ,'rH su dietai pad* OkJSBSk*ntPdėj^kM, )uk*inf». «r 
VMpBf drViJF an lrn vlr*u,n' gražiai sruvirno 

ts«, ar litru*, luasral* amoriki- 
ntais nikelio vtdurtal*. pilimi 
akmenluotaa, graiteiuto. Bru

neto plunksna, balt* amallttnS rodvkH. visokio 
"oterllku, nr vyri&aa, 18 aydls. ar vi- 

autinis 16. o moterų A ar mažesnysis O dydi*. 
Mmsiončiame Mnresu C.O.D. ir duodame apžlu- 
rtlt Birma u i mokėjimo; Jei matysi, ksd Istkrodė- 
Ils už tuto pinigus yra geriau*!**, tol užmokėk 
agentui Rite Ir topepo kaltus. Puikų retežėli 
priekožno laikrodžio siunčiame dytai, otel plnl- 
SĮyra prisiųsti ii kalno užCėdijant mumž lilka.

1 tep duodam* gero juodo gurno Trykllln* Plu- 
irsns, ar Auksinį Retežėlį, ir Kryželį ilven- 
fladt expreso kaltus7Ntalbl)ok Nfs irikomėsl to 
M tokiotne. bitas laikrodėli* su Elgin* viduriais 
82.00 daugian. Rslyk allklal ko nori. CROWN JRWŽi3y CO. Dtp. ul M E. Saadolph titr., 
Chieago, JU. " * •

JOHN S ELIXIR
Iszgydo visu skilvio lite*. negramuUavlma, 
negatejim* valgyti, sksuctejirna kratines duo- 
brakete ir ssonno**. atsiragima vėjo ir negar
džių skystimu. gurgimatr Užpūtima viduriu, 
ediasa rėmo*, jautlmn ly» gusa arba kamuoly 
gorfcteje ir negslejlma jo nuryti, suspaudimą 
szlrdies. gvasbo, ve minu ——■- -----
j i m* tipztu skrepliu, kai 
siu. prikartejima burnos, 
tu* arb* trumpa kvapu. 
trvda, apslvelusy. i *0*1 r y 
žuvy, begina* kraujo** 
num* viso kūno ir pteum 
negale jtm* miegoti, snni 
se, snauduly, o ypatinga 
ar pagvltonaviasa veido, 
jima galvos U daug kito 
etnaneziu nuo nesveika C........ ________
viena tos viražui paminėtu ženklu, tol tuojau* 
orderiuok J--—•* ”•*-*----- *------ —*---•--------
skilvio ligų. 31 nedėlios

16.00. vi __ ___ ____ _______ _
šiai syky antSlenos ir jeigu to nepadaro?‘tai 
jie yra nesveiki. Naudok Jehn*s Uver Pilis, 
nuovluuriu užkietejlmo. tiktai Msui skry- 
tote, vjudek pinigus in grumsto ir adresuok » 

JOU’I SWKT NOVU okmImu:

85 Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti ilaltuoniu 
sekančiu gražiu pasakaičių: Atsisveikinimas; 
— Vagis; — Kas kaltos; — Gatves vaikai; — 
Paparčio žiedas;— Mižko sargas; — Signalas; 
— Keleivis. Chieago, DL 19®, pusi. W..15c

43 Pasakos ii gyvenimo lietuvilkų Veliu bei 
Velnių, surinktos D ro J. Bssauavičiaua, 473 
puslap., Chieago, 111. 1906 m. šioje knygoj* 
telpa keli įimtai gražiu pasakų: apie rojų 
(dangų), čyičiu, pekla; apie giltine, mara, 
ketera, apie dvasea (dūlias), velniam, «u vai
dinimas! ir tt. Pasako* užraėytcs t kloja 
kalboje kokioje buvo pasakoto* Kauna gub, 
pagal kauniečiu kalba, Suvalkų gub. jogai 
suvalkiečiu kalba. Prašu Lietuvoje pagal Pra
šu lietuviu kalba, Dzūkijoj pagal dzuku kalba 
ir tt. Kas mėgsta gražias pasakas, tegul nu
siperka Ha knyga. Preke neapdar— 81.50 
Apdaryto*............................................12-00

IS mano atsiminimų (su autoriaus paveik
slu). Paraiė Dras Vincas Pietaris, spaudos 
parengė Dras J. Basanavičius, chteagb. III., 
1906 m., pusi. 301. Gražios apysakėlės ii gy
venimo, sodiečių.............................. 75c.

®7 LietuviJkos Pasakos Yvatrio*. Dalis I. Su
rinko Dr. J. Basanavičius. Chieago, Ui., 1908 
m. pusi. 280. Čia telpa 141 labai gražiu, juo
kingu ir žingeidžių pasakų. Kas litą knyga 

, turės, tam geru ir gražiu pasako niekados ne
truks. Preke neapdarytos.............81.25

Apdaryta.................................................. 1150

881 Žile golvon — velnias vuodegon. Komedija 
viename akte. Pagal lenkilka sutaisė M. P-is, 
Chieago, III. 1903, pust ŠI- Šita knygute teip 
kaip ir No. 210 yra Maskolijos cenzūros dalei- 
*%lr todėl gali būti Lietuvon siunčiama. lOo

471 Akyvi apsirellkimal sviete, ant kuriu žmo
nės nuolstai žiuri, bet ju gerai nesupranta, 
Q>itog^ IU„ 1864, pusi. 76. Su paveikslais. 
Parodo H ko darosi žaibai, griausmai, lietus 
ir sniegas; kas yra debesiai, ant ko jie laikosi. 
i**1......................................................... ....

473 Mokslas apie žeme ir kitus svietu* ju bū
vi ir pabaiga. Chieago. UL 1896. pusi. 2&. Su 
paveikslėliais. Ajpraėo kas yra žemė. II ko Ji 
susideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi, kas v ra 
Mulė, žvaigždės, mėnulis ir kaip jos toli vie
na nuo kitos; kas yr» plianetos, korneto* ir ki
to* retai matomo* žvalgždės.Yra tai vienatinė 
knyga. 1} kurio* žmogus gali tikrai apslžviesti 
Prekė........................................................75c
Drūtuose, gražiuose apdaruose ...........81.00

475 Aritmetika.. Knyga Usimokinimui rokun- 
dų. Prekė...............................  25c

489 Biologija arba Mokslas apie gyvus daik
tus. Pagal prof. Nusbauma sutaisė Szernas, 
Chieago, ni.,4901 pnsL 147. Su paveikslėliais. 
Tai yra mokslas, kokiu bud u radosi sutvėri
mai ant musu žemės, kaip jie vystėsi pradėjus 
nuo mažu vabalėliu kol daėjo iki paukičm. 
žvėrių ir kitu sutvėrimu... .. ...............4Oc

807 Gamta* Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr. 
A. Bacevičia, spauda „Lietuvos." Chieago, 
11L1903, p.:sl. 20». Knygele su daugeliu pa
veikslėliu: gyvuliu,vabalu, žuviu, žmonių, me
džiu ir akmenų, trumpai, aiškiai ir supranta* 
niai ilailkina gamtos istorija, ypač tuos da-

. lykus, ant kuriu žmones nuolatal žiuri, bet ju 
gerai nesupranta..................................... 5<Jc

808 Ganto* pajter* ir kaip lėta naudotis. Pa- 
galBĮtoera sutaisė Szernas, Chieago, III. 1904 
pusi. 238. Svarbios mokslilko* vertes knyga,

P»reikslu yvalrln - .inerifu ir 
kitokiu prietaisu aai išnaudojimo gamtoms 

......................... T...5OC
810 H kur atsirado musn naminiai gyvuliai ir ’ 

auginami augmenys’Pagal Lunke sičiu sutaisė 
to^nas, Chieago, I1L 1901, pusi 73. Su paveik I

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru 
.......... pas..........9Chieago Medical Clinic

Guodotinomu tantiaskoms ir bui-i 
natinėms ^raugystena iszdirba:-' 
Km******, AtaorikoaisKka*, 
WeHavras, Siarpas, Jtsos- 
gs, Kokardas, Ženklelius?

aparės ir dėl Msrsxalku;

na* 1 r nestoto®**, vy 
ritzks* ar motoriuką* 
iš* *.k»uota*t<ivigub.

z‘H u ° u n «'' Inkratai.
nrMl 1*^* rodo

■.. ■.■■.®!raC9Yr* v »ur vartojamai SsgggjĮjSaiMj geležinkelio l.rnu, 
kaipo geriateiai laika

stato a O. D. aat klakviano adnuo/st pevaiyjv 
mu Utegtat3l*lou. Jeigu bfi. toks kaip rasvo- 
sm, užkteakek teprašei ir atvežimekaratas iTpatemR laikrodėly, tai ne, nemokėk 
M vieno cento. Atamk. kad už toki pat talkro- 
d*ly kitur nekasi 686.00. Prt* iatkrcrfelio dar 
pridedame 14* anksiuto labai gružu tenotoge,y 
ra kompasu dykai.

Ricfilslor Rateli Co..
900 Central Bank BIdff, Chieago.

AR LINKSMA TAVO NAMUOSIA?
Edioon’o Phonograph'ai palinksmina kiekviena, sena 
ir jaun| Įfirdint kaip puikiai visokias melodijų frsjt- 
na, dainų dainuoja, dekllamacijau kalba, Ir ka pats 
nori įdainuoji arba įkalbi, o PhonMrapk'u todis į žodį Uriiuvt. timm SI

į*lnnnoeadatoh*e«iglntlno recepto dra- 
L-“---- .* peallldnimute dykai kožnam.

ja Galijį gauti sutaisyti gertrte 
a kaina, arb* ai gausiu ji čia 
ti. to parvikalavu*. bet ne kl- 

—- ------------------u itteko apmokėjlmnl priimant
Ir notarių jokio*umisto lipant pinigus ar pard loti 
vaistus, kurių kas ne raikai* Uja, o jeigu neras! 
mane teisingu H visu pusių, tai gali man* pagar
sinti per litų laikraltį. Adresas:

C. BtetMa, P. H. B«x 285, ChiOMO IIL

553 Paėjimas organilko svietą Pagal Blttneri 
sutaisė Szernas, Chieago, III., 1906, pusi. 1J7. 
8u paveikslais. Yra to ii* to n ja augmenų ir gy
vinu nno senu senlauilu laiku pagal moks
lintus iityrinėjlmu* susektus požeminiuose 
sluogsnluoee. Knyga didelės mokilliko* ver- 
<«•............................................................. 35c

888 Senu Gadynin Iluyke Sutvėrimai. Pagal 
Hutchinsona sutaisė Szernas.Chieago.UI., 1900, 
pusi. 370. Bu paveikslais. A prato seniausiu ga
dynių yvalrlus sutvėrimus gyvenusius ant že
mės dar prie! atsiradime žmogaus. Sziandten 
u sutvėrimu kunus žmonės kasdami gilius 

iulinlus, kanalus, ar imdami H žemės anglis 
randa žemėje. Tulu sutvėrimu atrado čtelus 
nesugadintus kunus, kurie llandlen yra ilsta- 
tytl y vairiuose muzė juose ir U ju žmonės mo
le inasi pažinti, kai p sena yra musu žemė, kiek 
daug milijonu metu reikalavo pakol ant miru
sio žvėries kūno užaugo eilė žemės keliolikos 

, sieksniu storio ir pagal storuma ir senumą že
mės si uogsniu. kuriuose tu sutvėrimu kunus 
randa, meekllnčlai apskaiti kaip sena yra ma- 

• ■ su žeme ir kaip seniai atsirado ant jos žmo- 
<«• ................................................41.00
Apdaryta  ...............  41.25

567 Spėka ir Nedega, principai prigimtiniosu- 
- rėdymo visatos draugu su moraliUra mokslu 
' ant auu paremtu. Visiems suprastinai paraM 

prof. Dras L. Buechnor, parai XIX vokllka 
laida su mažais pridėčksis 11 senesniu laidu 
lletnviikat pergulde Dras J. Srllupas, Chieago 
IU-, 1902, pusi. 380, su paveiksiu ir biografu 
raiallau*. Yra tai mokslas gvildenanti* gam
tos dalykus, kuriuo* žmonės vadina Dievo su
rėdymu.... a....:..  81.50
Gražiuose, drūtuose apdaruose..........82.00

580 Svieto pabaiga. H rasilko verte Pr.Siūlelis. 
Chloaga, DL, 1902. pust 81. Kas nori dasiži- 
notl kada bu* svieto pubu įga tegul prikalto 
lla knygai*...............................................lOo

508 Žemės Istorija. ParaM 8. M illeldo T.M.D, 
Chi-ago. III., 1904. pusi. 86. Su paveikslėliais. 
Pagal moksliika iltyrfma apraivta kaip ir per 
klek amžių tvėrės! £emė, kokia ant jo* ptr- 
miaustai radosi gyvybė, kaip 11 vystėsi ii že
mesni* veislių ta augitesnes, ir ti.... lOo

807 Ar vyskupas Valančius [Valanėauska*] ne- 
bnvo vilingu lietuvystės? ParaM kn. Drnb- 
skis, illeldo ąūsivicntjimas Lietuviu Laisva 
manju Aftef., Chieago, DL, 1901, pusi 87.15c

858 Istorija Chicagos Lietuviu, ju parapijų ir 
kn. Kraučiuno prova su lalkraačiu ■‘Lietuva’* 
buvusi balandžio mėMsvte, 1899, Chieago, III, 
pusi. 586. Yra čia surinkto* viso* tikriausios 
sinio* apie Chfctogo* lietuviu* ir visa kn. 
Kraučiuno prova, kuri tesėsi per 5dtoua* lai- 

i rainai likam* sad*. žodis" ta žodi; tetpgifoto-
'. . 'grafljosabiejii pusiu advokatu, kn.Kraučiuno, 

,:Li*tuvo••, airis tojo, redaktoriau* ir paveik
slai Chieago* Iv. Jurgio liet. božnyčiosIl.OO 
Apdaryta.............................................41.50

Pinigu* siuskite ant adreao:

_ I nW1 -tt-AJE ir MOTERIS! Kad sergi? nelauk kad iš ma-
1 r1 ■ ios kibirkšties, didele ugnis pasidarytu! Jeigu nuo senei serganče ligą

visokį daktarai neišgydė, netrotik laiko, nestumk savę labiaus in pra- 
pulti»t>et atsiSauk in fen&usą Institutą, kuremę, ant kotuos - ligos

- apart Profesoriaus yra Daktaras Specialistas nuo:
Plaučiu Hgo*. kosulio, kepenų, inkstu, viduriu Ugo*. kraujo nečystamo, galva* skaudėjimo, diegliu ir r*um*ti*u>o; akuroe (odos) Ilgas ir ulteejimv 

viduriu užki*<*iima, *i***** liga* vyra jy motoru, rakio* nubosima, aaužagyatų su jo* visai* baisybe* vaisiais, nervu ligas, abelnų nusUpnejimų, kataro 
(alo«oa). pustoa, galvoj spiegimų, miegūstam^ gnltUg*. skausminga* motoro moMetara ir baltute* autdrapaaes, užsikrečiamu piktu bjauros litiiku ligai 
ir MgataHm* duauU tetriktata. Motoru gumbo, akanamingu noreguliariteu meaesines, Dtspopoia, ntptura ir.

Visokęs kurios 'tik ligos ant varginimo Amoniu atsiranda, busite iŠgyditi I Slaptybe, Šventai yra 
nilaikoma. Per laiška ar asabiškai atejas, badams Lietuviu ir lietuvyška kalba vartok. Vaistui 
išsiunčia po visą Ameriką ir kitas šalis.
kRašant adresuok: - ,

ai tau p**lų*in atgi 
dykai. Tau gali rta 
tau pagelbėti. Tf«a 
kteitaė mano rodoa.---------------------- ------ -
jiejrapitaalstoikato. Putes £. J. N**». II aT- 
:oooa, foną, yra teulijų Pu kaityk, ka Jis ra- 
•o. RugP- 18.1805Bu:

„Pono O. itentionr Suvartojau vaistus, gautus 
auoTamlslosapieteai mtaeatai eigai. Ir ealu la
bai ilnkaiuas. kadteutu pUtotolti Tatnl.lal, tesėsiu iigvdy tas u*oM*atlotosios, kuria sirgau tiek 
metų I’irtua aptteMismt R*n Tamistos vaistu. *1 
netikltau. jog yratteksvateu galintis man pa 
gelbėti. lt*t msn MtdkleM* dž augsnio. jaučiuo*! 
alpi Inai sveiku tauto ą stačia Tomistai indiš
ki padteavoHn*^ J*i n»rte. galite .unatjdoU ma- 
mano

šitas yra tik vienu* U tengello Išlikų padėka-- 
teM*. kuriom ai RBva* Ivtelrtal gabu te**hyU. 
kad katatelMMtateriri*W* «ita vaaita yra -įiriN

lite ir priaiuutet vali 
kates laiku jaučiau 
dabar jau **u suvisai.
■••irtte- W*u« kad U prsdžšo* mano an- 
sirgimo nsatoHsukiau. buč* daug pinigu 
sučedyias ir sesei buče buvę* sveika* kaip 
dabar, n* tai labai dekavoju ir mano deka- 
von* galit pagarsint, tikiu kad n* vienam 
bu* aat pageibo’. Jus iragyditas

Mikoi&3 Ciadas,
SJ5 Canal Str.. Blu* t U and. IU.

68 Lletuvilkos Pasakos Y vairios. Dali* U. Su
rinko Dr. J. Basanavičius. Chieago, JU. 1906 
pusi. 830. Telpa čia 206 gražiu, singridžiu ir 
juokingu pasakų, bovyjančiu kiekviena akai- 

tojair ki»u*yu>Ja. .......................81.25
Apdaryta...................................................82.50

60 LietuvHko* Paaukos Y vairios. Dalis III. Su 
rinko D-ras Basanavičius. Chieago. UI. 1904. 
pusi.333 Tel[® čia a>2 gražiu ir labui juokingu 

pasakų ... ......................................... |i.Bn
Drūtuose apdaruose................................ 81.50

Miela* Profesoriau su Specialistais I 
Ju* jau žinote mano sunkia liga, 

maDakatotinoperiltassietųa per Ji 
toSiMrkunia kad galvos užlas** ir s *- - ■_ n—* * *
koae

mo D*d* atvažiava. Komedija viename akta. 
Pagal tenkiika sutaisė K.B-a ir M- P-i*. CM- 
ptgo, IIL 1903. pusi 63. šita komedija buvo 
kelis kartu* losite lletuvilkos draugyste* P*- 
tarterge. Maskoliuje. Ji vra ms.koliftos 
valdžios cenzūruota ir todėl j* galima ir 1 
Lietuva parsiųsti. M a* k oi Įjos valdžia jos per
siu n tiso nedraudžia............................BOc

015 Gerinos veliate negu niekad. Komedija vte- 
nam* akte. Pagal tenkiika sutaisė K. B.s ir 
M. P-is. Chieago, Iii. 1808, pu*L 48. šita 
knygute teip kaip ir Ne. 21* Yra Maakolljoe 
cenzūros daleista ir gali būti Lietuvon Siun

čiama..........................................................
262 Mindaugis Lietuve* karalius. Chieago, DL 

1900, pusi. 86 Istoriika* paveiksta* ponkiuose 
aktuose. Lenkilkai paraM JuUn* Stovacki, 
lietu vilkai vertė Vincas Kapsas (Dras Kudir
ka). Knygelė paskirta ypatingai mylėtojams 

.......................  ,25c

Al.UA
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