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Revoliucija Maskolijoj.
Caras su savo pačia, ant 

garlaivio “Polarna Z vėzdą”, 
atkako iš Peterhofo į Ori- 
nienbaumų. Gal yra tai be- 
sirengimas dumti iš Maskoli
jos ant jūrių. Rods caras jau 
pernai turėjo progų priprasti 
prie jūrių, kada išplaukė 
susitikti su Vokietijos cieco- 
riu, bet jo pati, nė sosto įpė
dinis neturėjo, turbut, progos 
susipažinti su jūrėmis, juos 
todėl pirm laiko reikia supa
žindinti. Jeigu reiks carui 
dumti iš Maskolijos, tai reiks 
dumti jūrėmis, kadangi že
mės keliu ne lengva būt per 
rubežių persigriebti, mat, 
kaip paskutiniai atsitikimai 
rodo, mažai jau liko Maskoli
joj mylinčių dar carų, kuris, 
eu rujoms savo tarnų, teip 
daug blogo padarė jų valdo
mam kraštui.

Tųsynės terp rando ir du
rnos traukiasi toliau. Durna 
išduoda veik vienbalsiai svar
besnius nusprendimus, bet 
randas ant žmonių atstovų 
nusprendimų, kaip iki šiol, 
visai ne paiso, daro priešin
gai.- Nors durna atmeta visus 
ministerių užmanymus ir nors 
ministeriai atmeta dūmos už
gy rimus, bet ne ministerija 
ne paeit raukia, nė drysta nė 
dutncs vaikyti. Nevaisingos 
tųsynės traukiasi todėl tolyn, 
nois jos vodingai atsiliepia 
.ant ekonomiško krašto padė
jimo. '

Kad netvarka ilgai trauk- 
tiesi negal, žino tų ir patsran 

- das, bet jis nežino kaip tai ne 
tvarkai galų padaryti. „Jeigu 
nereikalautų iš svetimų kra
štų pinigų, be abejonės, caras , 
duotųGoremikinui prisakymų 
išvaikyti durnų, bet kad užrn- 
bežių bankieriai apreiškė,jog 
gali dar paskolinti caro ran
dui pinigų vien tąsyk, jei
gu paskolų užtvirtys tautos 
išrinkti pasiuntiniai, taigi i 
durna, tai caras ir negali jos .kol’ Jos ukėsai, jeigu drauge 
vaikyti, nes be svetimų pini-j —

_ gų negali ant sosto laikytiesi.
Išsiųstas į užrubežius IKitte 

.jieškoti ten pinigų, pranešė, 
jog prancūziški bankieriai at
sisako duoti daugiau pinigų, 
kol viešpataus netvarka. Pi
nigai pernai užtrauktos pa
skolos jau išsisėmė, reikia kur 
nors, kad ir ant žydiškų pa
kikenu, gauti daugiau. Rodo
si, kad Witte, gavęs tokį at
sakymų nuo Prancūzijos ban
kierių, kreipėsi į Ameriką, 

-kur bankose yra diktai pini
gų, o čia bankieriai mažiau 
paiso ant žmonijos idealų, pa 
jiems, apart pelno, nieks dau
giau nerupi, bet ir čia ne 
lengva bus pinigus gauti.

’ Teisybė, Amerikoj žmonės 
. gal mažiau supranta prieti

kius Maskolijoj ir siūlant di
delius palukus, gal greičiau 
pasisektų reikalingų pinigų 
sumų surinkti, bet ir čia di
džiausi bankai žydų rankose. 
Paskutinėmis, policijos ir ka- 
riumenės parengtoms žydų 
skerdynėms Baltstogėj caro 
randas labiausiai sau užken
kė. Rods Amerikos bankie
riai išsiuntė į Maskolijų savo 
reprezentantus ant vietos iš
tirti ekonomiškų stovį Masko
lijos, bet nėra abejonės, kad 
bankų reprezentantai, pama
tę . ant vietos visų netvarkų, 
vargų žmonių Maskolijoj, ne-

bent dabar, po tiėk apsiriki* 
mų, po tiek rando parengtų 
skerdynių; jau jis už menkus 
paliuogavimus žydų į savo 
tinklų nepagaus. *

Paprastai caro randas da
rydavo menkus pali uogavimus 
žydams vien tąsyk, jeigu nuo 
užrubežių žydų bankierių pi
nigų reikalaudavo. Bet sykį 
gavęs paskolų, caro randas 
paskui griebdavosi dar dides
nio žydų persekiojimo. Ka
dangi vienok tokio budo grie
bėsi Maskolijos biurokratai 
nevienų sykį, tai tas ginklas 
turėjo per ilgų vartojimų at
šipti. Toliau, jau reikia ma
nyti, su tuom atšipusiu ka
pliu randas nedaug pelnys. 
Juk žydai svetimų kraštų 
bankieriai turėjo progų su
prasti, kad jie, duodami caro 
randui pinigus, labiausiai 
kenkia savo vientaučiams 
Maskolijoj gyvenantiems.

Ne vien stoka pinigų silp
nina caro randų. Jis ikišiol 
rėmėsi ne ant teisybės, bet 
vien ant kareivių durtuvų. 
Kol kareiviai rėmė carų, bu. 
vo gerai, jis galėjo nepaisyti 
ant žthonių reikalavimų; da
bar vienok jau ir Maskolijos 
kareiviai netoki, koki buvo 
prieš karę su Japonija. Rods 
ir laike karės buvo kareivių 
pasipriešinimai, bet buvo ma-

su laisvės reikalaujančiais 
žmonėms. Žydai gi, be abe
jonės, nenorės šelpti bjau
riausių savo skriaudėjų, caro 
randų. Taigi, rodosi, Witte 
negali turėti nė mažiausios 
vilties išmelsti caro randui 
kur nors užrubežiuose naujų 
paskolų, .kadangi nė ekono
miški, nė politiški prietikiai 
negali padrąsinti svetimų 
kraštų bankierius duoti savo 
pinigus silpnai ant braškan
čio sosto besilaikančiam ca
rui.

Rods vidaus dalykų mini- 
steris, Stolypin, nors tai ir 
nėra reikalingu, kadangi vi
duriniai prietikiai neprigul- 
ininguose kraštuose negal būt 
kontroliuojami kitų kraštų, 
išsiuntinėjo visiems svetimų 
kraštų ambasadoriams rapor
tų apie buvusias žydi} sker
dynes su prašymu perduoti 
tuos raportus savo randams, 
bet jau, turbut, bent Euro
poj, gerai žino kų verti rapor
tai caro rando apie panašius 
atsitikimus ir jų priežastis, 
ypač kad rando raportas ne
sutinka su raportu tirinėju- 
sios Baltstogės skerdynes du
rnos komisijos, kuri aiškiai ir 
atvirai pasakė, kad nors ir ne
galima buvo susekti prisidė
jimo centrališko rando prie 
tų skerdynių, bet prisidėji
mas viAtinių valdžių teip aiš- tyt, kad kareiviai pats neši
kus, kad tų gali matyti visi 
šiek-tiek protaujanti žmonės.

Kad bent kiek nuraminti 
žydus ir išmelsti jų prilanku- 
mų, caro randas dabar apdir
bo sumanymų atidaryti visų 
Maskolijų žydi} apsigyveni
mui, be jokio ąprubešiavimo. 
Apšvietimo ministerija teipgi 
garsina, jog aprubežiavimai 
žydų vaikams, pastojant į mo-( 
kyklas, bus panaikinti.

Paliuosavimai rods gana 
svarbus, ypač atidarymas vi
sos Maskolijos žydų apsigyve
nimui, bet, rodosi, tų žydai ir 
be rando malonės ga
lėjo iškovoti. Jeigu jie Mas-

1 su krikščionėmis neša viso
kias sunkenybe?, tai turi ir 
lygias su kitais tiesas turėti. 
Malonių jie nereikalauja, bet 
kovoja už teisybę. Iki šiol 
mat Maskolijoj žydai galėjo 
gyventi tik rubežiuose seno
vės Lietuvos ir Lenkijos ir 
tai ne visur, bet tik miestuo
se ir dagi ne visuose: antai iš 
Kijevo, nors jis teipgi rūbe
liuose senovės Lenkijos, 
ne kartų vijo laukan iš kitur 
čia atkakusius žydus. Visoj 
Mažrusijoj uždrausta žydams 
gyventi ant kaimų. Pakak
davo čia kokį miestelį perdirb
ti į kaimų ir visi pirma gyve
nę žydai turėdavo tuojaus iš
sinešdinti; jeigu urėduin- 
kams duodavo gerų kyšį, pa
likdavo juos ilgiau, kitaip iš
varydavo iš locnų namų į 24 
vai. Prie tokių sanlygų, ži
noma, daleidimas žydams gy
venti visoj viešpatystėj butų 
gana svarbiu. Bet gerai su
tvarkyta viešpatystė negali 
dalyti locnų ukėsų į privile- 
giruotus ir neturinčius tiesų. 
Jeigu žmonės pildo lygias pa
reigas, turi ir lygias tiesas tu
rėti, malohių rando nieks ne
reikalauja, ne gali reikalauti 
jų teip žydai, kaip ir kitos 
caro rando aprubežiuotos sa
vo tiesose tautos. Už lygias 
sunkenybes priguli ir lygios 
tiesos. Toki yra elementari-

panorės brukti savo pinigus s^i, pamatiniai doros princi- 
į caro tarnų rankas, kurie juos Pai- . ...
gali apversti vien ant kovos ----Nėra todėl abejonių, kad

nojo, ko nuo raudo reikalau
ti/ Pirmutiniai reikalavimai 
buvo—'geresnio maisto, ka
dangi ištikro Maskolijos ka
reiviai, turbut, turi tokį mai
stų, kokį kitur tik kiaulėms 
duoda. Dabar jau ir kareivių 
supratimas pakįlo, jie jau ne- 
pasiganėdina yien geresniu 
maistu, bet pritaria reikala
vimams ir daug svarbesnių 
dalykų: jie jau pritaria rei
kalavimui laisvės visiems Ma
skolijos žmonėms. Suprati
mas toks pasiekė Jau regi men
tus, kur kareiviai apšviestes* 
ni, taigi arti caro stovinčius 
gvardijos regimentus. Nuo 
t«ti supratimas platinasi jau 
ir regimentuose prasčiau už
laikomuose.

Taigi ir čia randas turėjo 
progų persitikrinti, kad vien 
pinigais, pagerinimu valgio, 
padidinimu algų dar negali
ma kareivių ištikimais pada
ryti. Juo kareiviai geriau už
laikomi, juo supratimas jų 
angščiau kįla. Susipratę gi 
žmonės, ar Jie kareiviai, ar 
kitoki, greičiau atskiria dorų 
nuo nedoro ir nedoriems 
mieriams nenori tarnauti. Tų 
randas galėjo jau pats maty
ti ir- paskutiniuose laikuose. 
Pereitų sanvaitę jau daugel y j 
vietų buvo kareivių maištai. 
Jie jau išdryso paduoti ir sa
vo reikalavimus, kurie jau 
nesiremia ant reikalavimo 
vien geresnio maisto, didesnių 
algų, bet kareiviai reikalau
ja ir laisvės visiems MaskoM- 
jos žmonėms. * Kareiviai atsi. 
sako šaudyti į žmonis laisvės 
ir teisybės reikalaujančius.

Su tokiais reikalavimais at
sišaukė jau kareiviai Peter
burge, Mažrusijoj, rytinėse 
gubernijose, ant Kaukazo ir 
kitur.
- Keikia dar pridurti, kad 
Maskolijos revoliucljonieriai 
nors iš sykio nepritarė durnai, 
kadangi jo* atstovai nebuvo 
renkami visų žmonių, bet pa
skui, kadangi durnos reikala
vimuose buvo gana svarbos, 
paliovė besipriešinę, laukė, 
kų durna gero nuveiks. Dabar 
rods jau pasirodė, kad randas

:o, o to-
ir dar

tų degtinę pinigų. Pastaroji 
metėsi bėgti pro užpakalines 
duris, manydama pasišaukti 
kų nors į pagelbų, bet čia jai 
pastojo kelių du jaunu vai
kinu teip pat apginkluotu re
volveriais ir neleido jai išeiti 
laukan. Pasiėmę 40 rublių iš 
monopolio kasos ir dvi pus
bonki degtinės, tie nežinomi 
žmonės nubėgo į arty m i analų 
miškelį.

nepildo durnos reikalavimų, 
bet revoliucijouieriai dar lau
kia. Jeigu vienok randas du
rnų išvaikytų, revetiucijonie- 
riai sukels maištus Visoj Mas
kolijoj, kurių jaujai klausan
ti dar caro kareiviai neįstengs 
suvaldyti., Be abejonės, jie 
pradės savo darbųįnjio suren
gimo visuotino sta 
Uau * gali griebti 
svarbesnio ginklą

Persergėjimui rainio ir da
bar revoliueijonieriai viso
kiuose kraštuose griebiasi at
sakančių demonstratijų. De- 
monstratijos buvo 8 d. liepos 
Peterburge, kur bufo ir susi
rėmimai minių su kareiviais. 
Renkasi Peterburge ir dvarpo
niai iš tų aplinkinių, kur su
kilo kaimiečiai. O čia dar at
eina žinios iš visojkių kraštų 
apie kareivių maištus.

Dabar jau net garsus Tre- 
pov išreiškia nuomonę, kad 
reikia prašalinti ministerijų 
Gopemikino ir sutverti naujų 
iš durnos sąnarių, bet ir tų 
gal randas padaryti pervėlai. 
Kaip rodo visoki atsitikimai, 
greito nusiraminimo Maskoli- 
joj negalima dar lankti..

Laikraščiai garsina, jog 
viešpatystės rodą atmetė du
rnos užgirtų sumanymų apdo
vanojimo žemėti plotais kai
miečius, teipgi vibiško panai
kinimo mirties bausmės. įsta
baus Čia nieko nėra, kadangi 
juk didesnė pusė viešpatys
tės rodos sąnarių yra biuro
kratai. Tik ar jie, atmetimu 
durnos užgy rimų,tarna u ja ca
rui, (ai jau kits\lrtėti6ymas. 
Juk patarlė ,.sakoj kų dievai 
nori nubausti, tam prutų 
ma!

Iš Kauno.
Keli sėdinti čianykščiame 

kalėjime politiškiejie, nežinia 
iš kur ir kokiu budu, sugrie
bė ginklus. Užpuolė ant sar
gų, juos nuginklavo ir palei
do visus politiškuosius prasi
žengėlius, o tame ir surakin
tuosius. Tuos paskui suga
vo viename priemiestyj, bet 
kitų nesugavo.

Kaune straikuoja alaus lei- 
dinyčių darbininkai.

ati-

' !> ‘1=

IŠ LIETUVOS
Iš Vilniaus.

Straikuoja čia 4ydo Sirki- 
no spaustuvės darbininkai.

{vedus visuotinų mokinimų, 
Lietuvoje prireiktų 26,617 
mokyklų, kurių užtai kymas 
atsieitų 8,430,171 rublių,' da
bar pradedamųjų mokyklų 
Lietuvoje yra tik 2.176.

,, Vilensk. Viest. ’ ’ gegužės 
27 (VI—9) d., vietinėjechro. 
nikoje buvo pranešta, buk 
gegužės 14 (VI—27.) d. pas 
kun. Ėrbnckevičių atėjo keli 
vaikinai, kurie Liįtuvo? Soči- 
al-Demokratų partijos vardu 
pareikalavo pinigų ir prieg 
tam buk jie parodė popferį, 
ant kurio buk buvo Vilniaus 
darbininkų komiteto L. S. D. 
partijos antspaudas.

Ta žinia plačiai pa sklido 
po miestų; visi pradėjo kal
tinti už tai L. B. D. P.

Vilniaus darbininkų komi
tetas L. 8. D. P., lenkiško 
dienraščio ,,Gaa»t VRIenska” 
Įiaarškiuo .viBUfnmMP, kad 
partija neleidžia su prievarta 
ir bauginimais reikalauti nuo 
pašalinių ypattjpinigų ir kad 
su atsitikimu kbn, Broncke- 
vičiaus partija aitfka bendro 
neturi, bet matai ta iri® tik juo
dosios šimtinė* pasielgimų, 
kuri, pasislėpuat pjo aocial-de- 
mokratų organj 
ir pasinaudojo 
tijos pbpierų, patekusių į jos 
rankas ir paskirtų revoliuci
jos reikalauta.

Gegužės (VĮ—11) d. 2
v. d. 4 nežipbmi vaikinai atė
jo į Baltupio , kai 
nuo Vilniaus) moi

Jos vardu, 
iq |i par-

(netoli 
>lį ir pa

reikalavo nuo tarnaujančios 
Olgos Žūk gautų Ui parduo-

Iš Raseinių.
Berželio 1 (14) buvo išsiųs

ti iš Raseinių dragūnai ir po
licija malšinti Pacaičių, Skru
zdynės ir Budkaičių sodžių 
(Eržvilko parap.) ūkininkus, 
ganančius p. Cliruščovo lau
kus,’ pievas ir miškus.

U žm etinė ja tiems valstie
čiams ir tų, kad jie kerta po
no miškus. Bet paveizėkime, 
koks tai yra kirtimas. Kauno 
gubernijos valstiečiai privers
ti taisyti kelius ir tiltus, o 
dvarponiai turi duoti mede- 
gų, kaipo tai: sienojus, kartis 
tiltams, žalius keliams, ir tt 
Valstiečiai turi medegų atsi
vežti iš nurodytų vietų, 
nors jos butų ir už kelių my
lių. Per Ch. žemę eina ke
liai per laukus ir miškus,teip bet dabar jau nuo pradžios 
kad galima keliams ir tiltams 
medegų gauti čia pat. Bet 
dvaras ten neduoda, o nuro
do jų už mylios toliaus. Vai. 
stiečiai darbo metų ant to ne
sutiko ir kerta medžius čia 
pat, klodami žabus ant kelio 
o kartis ant tiltų. Dėlto dva
ras pakėlė triukšmų, kad jau 
„mužikai” kerta pono miš
kus, pradėdamas šaukti į pa
gelbų policijų ir kariumenę. 
80 dragūnų su trimis oficie- 
riais pradėjo reikalauti viso- 
ko sau ir arkliams, o terp ko 
kito veržtis į tvartus, išsirinkt 
sau mėsai geresnius galvijus, 
žinoma ne už pinigus. Kur 
gudresni valstiečiai, pareika
lavo tuojaus nuo dragūnų už 
paimtuosius gyvulius kvitų, 
po kurių jie ir pasirašė. Su 
tais kvitais nulėkė tuojaus 
keli Kaunan pas gubernato
rių, bet ka jie ten išderės, o 
gal tik kalėjiman pateks — 
pakol nežinia.

Dvarponiai dabar dalinasi 
į tris skyrius: rusai, jausda
mi save galingais lig Pabalt- 
mario; vokiečiai baronai 
naudojasi valstiečių apgalėji- 
mu kariumene ir policija — 
lenkai, matydami, kad Lietu
va atsisako nuo vienybės su 
Lenkija ir nebeuor būt po 
kultūriška įtekme, pasi j neda
rni svetimais, parduoda žemę; 
— bajorai lietuviai, kurią, 
nors ligšiol ir laikėsi lenkiš
kumo, bet yra prisirišę prie šio 
krašto, norėdami susitaikyti 
su valstiečiais, duoda jiems 
miško, arba atsisako nuo ser
vitutų. Ir teip, ponas Jan- 
čevskis, nupirkęs Jukainių 
dvarų nuo Konarekių,, atsisa
kė nuo 57 dešimtinių servitu
tų ir atidavė juos Kliukių 
kaimui. Kiti yėl dvarponiai

— Ar šeip ar teip, męs iš 
tų servitutų nesmaudojame, 
nes jie yra atstui nuo- dvarų. 
Galvijų, ten neprigename. 
Reikės valstiečiams visai ati
duoti!

Ar šeip, ar teip,dvarponiai 
vis-gi taikinami su valstiečiais. 
Jie labai pasipiktinę pasielgi
mu pono Chr., kuris, dėl men
kų niekų, pasikvietė kariu
menę. Kiti yra įbauginti, 
kad nekiltų iš to riaušės. *

Socialistų prikalbinėjimai, 
-idant tarnaujantiejie išside
rėtų sau nuo darbdavių ge
resnes sanlygas, privedė prie 
netikėtų pasekmių. Darbda
viai, sumažindami darbinin
kų skaitlių, davė jiems gere
snes sąlygas, reikalaudami 
nuo jų ir geresnio darbo. Li- 
kusiejie be tarnystės darbi
ninkai, siūlosi dabar net už 
mažesnį užmok esu j, negu 
pirm tarnavo, šaukdami:

— Duokite mums darbų 
nors ant tokių sųlygų, kaip 
buvo prieš dešimtį metų, kad 
tik butų ko valgyti!

Iš ,,V. Ž.”

Iš Svėdasų,Ukmergės pav.
Praėjusiais metais, kaip ki

tur teip ir čia ganda drą
siai darbavosi ir ant gatvių 
kalbėjo žmonėms apie viso
kius reikalus; darė visokius 
prižadėjimus, bet nedaug kų 
te padarė, nes • perplačiomis 
vėžėmis pradėjo važiuoti. 
Trumpu laiku norėjo visokius 
savo užmanymus įkūnyti. Ne
galima pasakyti, kad jų dar
bai butų risai bergždžiais at+4fc ¥4tt»viškio, Su V. gi>b. 
likę, ne, visgb kas nors turėjo 
pasilikti. Teip: jie buvo išvai
kę visus ateivius „gudus”,

gelį ant gatvės, už menkų da
lykų prisikabina, ir mažai, jei 
tik ant butelio teišreikalauja, 
o jei kas neskubiai duoda ir 
nebučiuoja į rankų, tai gry
nai gudiškai pradeda kalbėti 
ir šonkaulius suminkštinę,ta
da tiktai paleidžia (Matule v- 
skį). Ypatingai mėgsta jie 
lankytis į kaimus suimti teip 
vadinamus namie augytus 
,,Cicilikus”, kur to gi u- 
riadniko liko iš rudens lai
kų keli jaųnt vyrukai sura
šyti, kaipo sukilėliai prieš 
valdžių.

Ten tie garsus veikėjai, nu
vykę ir avižų ir sūrių pasika 
lėdoję, o apčiupę kėno kiše
nėj randas koksai sužaliavęs 
rublis ir tų išvadina pas save; 
teip, pas vienų garsesnį, lais
vamanį išviliojo lig 70 rublių; 
todėl jis, matydamas, jog pa
siuto velniai bekariami, iš- 
br u įdėjo Amerikon.. Tiems 
musų darbininkams labai lin
ksmai atseina į pamiškes nusi. 
baladoti kratų daryti pas 
žmones, kurie, žinomas daik. 
tas, kartais ir nukerta pušelę 
valdžios girioje. Su tuo tiks
lu, atvykę į Galvidžius, jie 
užeina kur kabo dešros, arba 
išrūkyta kiauliena, daeina, 
kuri gaspadinė geresnius sū
rius padaro, o kartais, bejieš- 
kodami rastų, ir spintas liepia 
atrakinti, o ten, radę mašne- 
lę su pinigaiš, nori pažiūrėti, 
ar ne perdaug pinigų randa
si pas ūkininkų be policijos 
žinios. . ’ Spalis.

vasario mėnerib šių metų vėl 
visi susirinko į šiltas vietas 
skanių lietuvių duonelę val
gyti. Męs iš to viso buvome la
bai pradžiugę, kad nors kartų 
nusikratysime nuo visokių 
policijos tarnų ir sulauksime 
laimingesnių laikų, nes vile- 
mės, kad jau praeis korikų 
Muravjovų pekliškos priemo
nės ir užges visos obruseni jos 
idėjos; bet veltui — viskas 
po senovei. Atvykus moky
tojams, nors buvo mums pri
sakyta vaikus vėl leisti, bet 
nebeklausome ir vietoje 100, 
kaip bucįavo kitais metais, 
dabar nuo vasario mėnesio te
buvo koki 7 ar 8 ir tai maž ne 
visi žydeliai. Vienas iš moky
tojų, V. Osipovič PavličAnko 
labai geria baltųjų, -vaikas 
prastai ir mažai temokina, to
dėl męs norėtumėm, kad jį 
nuo musų atimtų, ne dėlto, 
kad jis geria,, nes iš to visai 
nesistebim; kadangi ir jis val
džios ir degtinė valdžios ir jo 
tikėjimas valdžios, todėl vis
kas ir eina pagal įstatymų. 
Jis butų veržas, kad jį pada
rytų ne tiktai viresniu moky
toju, bet jis gali būti apskri. 
čio inspektorium prie degti
nės varymo.

Terp kitų valdininkų musų 
miestelyje yra uriadninkas,o 
kartais atsibaladoja iš Anyk
ščių keli žemsargiai jam į 
pagelbų. Reikia žinoti, kad 
tie žmonės visi gerai mokyti, 
kadangi jau Beniaus gerai jie 
mokėjo arklius vogti ir 
iš to jau buvę toli pragaisėję, 
o dabar, mat, dar gerai apgin
kluoti, teip kad ne vienų dar 
nužydys. ,,Iš darbų -jų, pa
šysime juos arčiau.” Sviada- 
sų uriadninkas, su šitais savo 
pagelbininkais nors ir dienos 
laike, sutikęs kokį nors žmo-

Aiškiai visiems yra žinoma, 
jog Vilkaviškio apygarda y- 
ra grynai lietuviška, bet ge
rai įsižiūrėjus, atsiranda šmė
klų, kų savo prigimtų kalbų 
mindžioja po kojomis. Čia pa
duosiu vienų pasikalbėjimų.

. Kartų besėdint vėlai vaka
re krautuvėj man vienam, 
prasivėrė durys ir įeina žmo
gus, sermėga ant jo gerokai 
persimainius — parudavus, 
batai ilgais aulais daiktais 
skylėti, bet iš matymo paži
nau, kad tai yra ūkininkas iš 
netolymo sodžiaus. „Dobry 
viečor panų”. Ištarus jam 
tuos žodžius, nė nesijaučiau, 
kaip iš mano burnos išsprū
do balsas: „Labų vakarų”. — 
„Proszę dač spički”! Pada
viau degtukų ir užklausiau 
ano, kur teip ilgai Vilkaviš- 
kyj užgaišo, nes dabar lyjant, 
bus sunku pareit namo. Ga- 
vau‘atsakymų: „Sovsiem kie- 
psko, broleli”, ir išėjo.

Anam išėjus, dar .sėdėjau 
valandų, o tas juokingas pa
sikalbėjimas teip įlindo man, 
jog ir ant rytojaus dar via 
maniau, iš kur jis galėjo su
rasti tokius žodine: rusiškų, 
lenkiškų ir ant' galo, turbut, - 
kitokio jau nežinojo, nes pri
dūrė lietuviškai. Negaliu pa
sakyt, iš kur žmonės išmoksta 
tokios kalbos? Gal prisigėrė 
lenkiškumo iš tl žodžių, kų 
mato priešais Dievo namus: 
,,Dajcie czešė Panų”?

Iš Minsko.
Berželio 12 d. Borisovo pa V. 

daugelyje dvarų bernai metė 
darbų, reikalaudami padidin
ti užmokestį.

Minsko gubernatorius Kur- 
lov, ant durnos reikalavimo, 
likosi prašalintas nuo vietos. 
Durna reikalavo, kad jis bu
tų sūdo nubaus, ber valdžia 
jį vien prašalino nuo vietos. 
Jis parengė pirmiausiai Min
ske žmonių skerdynes, kada
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žmonės, sulaukę caro manife
sto, pripaiystančio laisvę, ma
nifestui patikėję, kėlė džiaug
smo demonstracijas. Už tai 
skerdynės Kurio v jau buvo 
po sudu, bet ant Duinovo rei
kalavimo, Budas jį išteisino.

Iš Lietuviško Brasto.
Dvaruose Rota ir Puzino 

sodiečiai, savu rčštu, šienau
ja lankas ir šienų gabenasi 
namo. Ten nuvažiavo pavie
to viršininkas ir žemsargiai.

Iš Baltstogės, Gardino gb..
Dūmos komisija, atsiųsta 

čia ištirti paskutines žydų 
skerdynes, ištyrė, kad jos ty
čia buvo policijos parengtos. 
Skerdynėse policija ir kariu- 
menė drauge dalyvavo, vietoj 
ginti žydus. Net po skerdy
nių garsino melagingas ži
nias, buk mestos bombos bu
vo užgautas katalikiškas ku
nigas ir stačiatikiškas popas, 
tuomi tarpu nė kunigo, nė 
popo užgauto nėra. Jeneral- 
guberna torius atstatė nuo 
vietos miesto galvų užtai, kad 
jis atsisakė pasirašyti po pe
ticija pas carų.

Lietuviai durnos atstovai.
Šių sanvaitę prabiloDumoje 

ir Lietuvos atstovai: kalbėjo 
Vitkauskis, Lopas, Grinius ir 
Milvidas. Vitkauskis stengė
si išrodyt! valstiečių ūkinin
kų reikalavimus Suvalkų gu
bernijoje. Jisai išrodinėjo, 
kad žemės dalykus geriausiai 
gali išrišti tik vietiniai žmo
nės. Beveik tos pačios nuo
monės buvo ir Lopas, tik jis 
labiau stengėsi pabrėžti, kad 
reikia duoti žemės tiems žmo
nėms, kurie jos neturi, bet 
norėtų iš žemės gyventi. Tam 
reikalui, jo nuomone, reikė
tų atimti žemė iš valdžios, ca
ro giminės, bažnyčių, cerkvių, 
vienuolynų ir didesniųjų dva
rininkų. Gangreit tų pat kal
bėjo ir Milvidas. Girnius ne- 
bepribaigė savo skaitymo li
gi galo. Visi jie epyrė, kad 
žemės dalykus teisingiausiai 
galės sutvarkyti tik vietiniai 
gyventojai.. Todėl butų la
bai svarbu žinoti, kų patys 
žmonės atskirųjų kraštų apie 
tų dalykų pasakytų.

Terp atstovų yra daug to*, 
kių, kurie išrodinėjo, kad že
mė geriau butų davus valstie
čiams nuomon. Tos nuomo
nės daugiausia prisituri vieš
patijos vidurio atstovai; pa* 
kraščių gi atstovai beveik vi
si sako, kad geriau butų duo
ti žemė žmonių nuosavybėn. 
Kurių yra daugiau, nėra ži
nios.

Iš Latvijos.
Mintaujoj kariškas sūdąs, 

nors durna užgyrė visiškų pa
naikinimų mirties bausmės, 
vėl kelias ypatas nusprendė 
ant pakorimo.

Mintaujoj policija po nak
čiai, ant priemiesčio Fried* 
richstadt, rado sveriantį vie
nų tonų paminklų, pastatytų 
atminčiai vieno valdžių nu
žudyto * revoliucijonierio. 
Policija nesusekė, kas tų pa
minklų pastatė.

Kuomet praeitaisiais me
tais . latvių sukilimas buvo 
kuolabiausia išaugęs, caro 
valdžia prigrūdo Latvijų pil
nų dragūnų, kazokų, jurinin
kų ir pėstininkų su anuoto
mis ir kulkasvaidžiais. Prasi
dėjo baisiausias latvių žudy
mas. Laukiniams žvėrims 
panašiai, kareiviai užpuldavo 
ant miestų, sodžių, vienasė- 
džių. Triobas išplėšdavo, iš
vogdavo ir sudegindavo, gy
vulius išplaudavo, žmones 
rykštėmis užplakdavo, sodin
davo kalėj iman, arba tiesiog 
sušaudydavo, ar pakardavo. 
Kareivių barius užvesdavo 
ant revoliucijoninių ar net ir 
šiaip žmonių arba policija, 
arba Kuršo baronai (dvari
ninkai), arba pagaliaus viso-

kie valkatos, girtuokliai ir iš
tvirkėliai iš vietinių gyvento
jų tarpo. Liejamas ant kiek
vieno žingsnio žmogaus krau
jas, vagystes, gaisrai, per tai 
lengvas būdas pasipelnyti iš 
svetimos nelaimės priveisė lat
vių krašte tokių daugybę tų 
kirmėlių (šnipų ir išdavikų), 
kad žmogui reikėjo labai at
sargiai tarp jų vaikščioti, kad 
jie savo gielonimis neįkirstų.

Caro valdžios tarnai godžiai 
sėmė visokias žinias iš to kad 
ir pnrviniausio šaltinio, kad 
tik daugiau laisvės kovotojų 
nužudyti ir greičiau pasmaug
ti revoliucijų. Tarpe išdavi
kų ir šnipų pasirodė ne vie
nas latvių pastorius (kuni
gas), kurių dauguma sėbruo- 
jasi su baronais-dvarininkais, 
iš sakyklos gina jų reikalus 
ir padeda piniguočiams kovoti 
prieš darbininkų ir mažųjų 
ųkininkų reikalavimus. Tų 
pastorių pirštas parodė val
džios bernams ne vienų revo- 
liucijonierių.

Žiemos laiku išrodė, buk 
valdžia galutinai latvius su
gniaužė. Revoliucijonieriai 
buvo pranykę, ginklai buvo 
atimti ir sunaikinti, sukilėli!} 
sėdybos išdegintos, o jie pa
tys pakankamai įbauginti. 
Caro valdžia jau ruošėsi 
džiaugties; tačiau? gyvenimas 
parodė, kad džiaugties dar 
peranksti. Pavasariui atėjus, 
atsirado ir revoliucija. Jau 
vienoj, kitoj vietoj sukilėliai 
buvo užpuolę ant kareivių, 
jau užmušė keliolikų pikčiau
sių policijantų, tačiau dau
giausia darbo Jie padeda ant 
šnipų ir išdavikų.

Tiems tai jau visiškai blo
ga. Iš tų žinių, kurias že
miau paduodame, skaitytojas 
matys, kaip valdžia žudo savo 
priešus ir kaip revoliucijonie
riai atsimoka ir jai, ir viso
kiems valdžios talkininkams.

Be to lengva bus iš sutei
kiamų žinių pastebėti, kad 
sukilimas Latviuose vėl ima 
augti. Iš savo pusės pas iru- 
pysime sekti musų kaimynų 
latvių-darbininku kovų ir ap
rašinėti Jos bėgį.

4 d. gegužės du ginkluotu 
vyru atėjo pas Tadeikių ūki
ninkų Jonų Kupštį, nušovė jį, 
jo pačių Lizų ir sužeidė duk
terį, šešerių metų vaikų. Pas
kui nušautųjų lavonus sune
šė grinčion ir uždegė triobų. 
Gyvenusios pas Kupščius sve
timos moteriškės nelietė. Vi
sų sakoma, kad Kupščiai už 
tai susilaukę tokio galo, kad 
išdavinėję kareiviams ir val
džiai revoliucijonierius.

27 d. balandžio sargybiniai 
nušovė revoliucijonieriųRėję 
Eeavoj. Rėjas, vedamas ge
ležinkelio stotin, mėgino pa
bėgti, tačiauB policijantų kul
kos jį pavijo ir paguldė.

Nedėldienyj, pastoriui Aiz- 
krauklės lipant pamokslo sa
kyti, bažnyčion įėjo trįs vai
kinai ir pradėjo aplinkiniems 
dalyti lapelius. Paskui porų 
prokliamacijų f prilipdė prie 
bažnyčios sienos. Tuo tarpu, 
suuodžiusi revoliucijonierius, 
policija jau atšokavo bu ka
reiviais jų suimti. Du pasi
slėpė, tretysis, šaudydamas į 
kareivius, pabėgo į krūmus. 
Kuomet supuolusiejie karei
viai iškrėtė miškelį, rado ja
me jau nebegyvų vaikinę. Re
voliucijonierius pats sau galę 
pasidarė. Šalyj lavono gulė
jo revolveria ir geras pundas 
lapelių.

Pastaruoju laiku latviai- 
revoliucijonieriai ima užpul
dinėti savuosius pastorius. 
Sužeistas Maz-Yrbos’ pasto
rius Fuksar, nušautas A tia
ros pastorius Grynas. Pa
storiai Zebergis, Rutkovskis 
ir dar kai-kurie kiti gavę lai
škus, kur jiems tas-pats žada
ma padaryti. Be pastorių, 
nušauti keli žmonės, kurie 
šnipinėjo' vietinius gyvento
jus ir išdavinėjo tuos polici
jai ir dragūne gas.

Iš Ventspilės (Vindavos) 
pavieto paduodamos žinios, 
kad ten užmušti likę tie, ku
rie išdavinėjo revoliucijonie- 
rius valdžiai. Kiti už tų patį 
darbų gauna laiškelius, ku
riuose išdavikams taip-pat 
mirtis žadama. Lapeliai pla
tinasi liuosai.

14 d. balandžio Priekulės 
valstiečiai turėjo balsavimu 
paskirti, kas reikia iš val
sčiaus išvaryti, kaipo vagys, 
ištvirkėliai ar šiaip visuome
nei pavojingi žmonės. Pasi
rodė tuomet, kad tarpe pavo
jingųjų atsirado ir pa storio 
Federo vardas.

Prokliamacijos (lapeliai), 
platinamos Latvijoje ir skai
tomos su tokiu-pat karštumu, 
kaip ir pernai metais. ‘N.G.’

Lis-

Lietuvoje. Tanakis išranda, 
kad musų krašto valstiečiams 
nelabai trokštų žemės, kad 
musų valstiečiai daug geriau 
gyvenę negu viduryje Rusi
jos. Padalinus, girdi, žemę 
terp visų Kauno gubernijos 
žmonių lygiai, po keliatos me
tų, sako Tanskis, prasidėtų 
badas, nes kasmet priaugant 
žmonėms, valstiečiai nebega
lėsiu iš savo žemės savęs ir 
vaikų su pačia išmaitinti.

Terp kitų, apie žemės da
lykus kalbėjo ir generolas Bo-

sų reikalas yra, kad būtumėt 
sotus, — turėtumėt savo že
mės kęsnelį. Todėl ir jums 
reikėtų, susitarus, pagalvoti 
ir pasakyti, ko jus norite ir 
reikalaujate. Ypač reikia 
skardinties tiems, kurie visa) 
neturi arba mažai turi žemės. 
Dykai niekas neduoda.

Kauniškis..

IŠ AMERIKOS.

kalbama £pi$ reikalingumų 
išverst iš, (palatų dabartinė 
valdžia ir. sujaukti Įsteigia- 
mųjį Seilių sųlyg visuotino, 
lygaus, t lesa ir slapto bal
savimo, „lįurųai tik vienas tu
rės ir galęs išrišti visus žmo
nių reikalus. ^Durnos gi už
duotim ^a jie organiškas 
darbas, bgt parengimas nesu* 
8ipratusi(ųjų įar žmonių prie 
galutinos tkoyos su valdžia* 
Matydami gi darbų Durnos 
daugumos, ^orinčios įgauti 
didesnę valdžios dalį, susirin-
kusi e jie kreipiasi į darbo žmo- bianskis. Jis sako, kad Da
nes Dūmoje su kategoriškno- moję norima žemės dalykai 
ju reikalavimu veikti kuoe- teip sutvarkyti, kaip nie- 
nergiškiausiai, nes tik tada 
visi vargo, žmonės paturės 
tuos Durnos atstovus.

Amnestijos klausime visi 
sutiko ant to, kad amnestijos 
nereikia ne prašyti, nė reika
lauti, kaipo mylistos, bet ko
voti už jų, kaipo už teisybę, 
nėea kalėjimuose sėdi drau" 
gai, kurie ėjo į šventų kovų
už didžiausių žmonijos idealų, manymas tinkųs tik toms Ru

sijos gubernijoms, kur yra 
juodžemis. Jeigu ten padaly
tų žemę terp žmonių, kiek 
kas gali patsai-išdirbti, tai 
niekam nebūtų nuoskaudos; 
teJKivarininkai daugiausia ė- 
sų oficierai arba koki valdi
ninkai, savo dvaruose visai 
negyvenu ir žemės nedirbę tik 
išduodu jų valstiečiams nuo
mon; nuomų imę be galo di
delę, ir valstiečiai, neišsimo-

kur dar nesu pasaulyje pada- 
rytaA Dauguma Durnos at
stovų norinti duoti žemės 
tiems, kurie norėsiu iš žemės 
gyventi; kiekvienai šeimynai 
ketinama ėsę duoti po tiek 
žemės, kad tos šeimynos žmo
nės galėtų iš jos išmisti ir pa
tys vieni be samdininkų įvei
ktų jų apdirbti. Bet toks su-

t. y. už liuosybę.
Bedarbę gali panaikinti tik 

socijališkoji valstybės tvarka; 
norint gi pataisyti bedarbių 
būvį ir nors kiek pamažinti 
bedarbę, visi privalo Bteng- 
ties nuversti dabartinę val
džių.

Lietuves Sočiai Demokratų 
Darbininkų partijos užduotis 
dabar turi susivesti prie to, 
kad, visai .nesišalinant nuo 
partijos programo,. susilietiIkėdami, breda į vargų. laigi 
su tomis pat kitų tautų par- p6l,ai reikėtų dvarų žemė iš- 
tijomis į vienų, kas sustiprys dalyti valstiečiams, kadangi 
partijos ^>pėka^ ir padės vai- ten dvarininkai visai tos že* 
si n gai darbuoties viso prole- nežiūri. Musų krašte vi- 
tarijato reikaluose. “i k’ta’P Čia dvarinin-

— Šiomis (/ienomis Peter-| kai patys žemę dirbu ir savo 
burge susitvėrę Autonomistų Į dvaruose gyvenų. Patys ru- 
federalisįų Ši _ _ 
program^ projekte, ant pir
mos vietoj, išrodyta sanjun
gos užduotis: stengtis prieiti 
prie faktiško sulyginimo tei- 
eėse visų tiuVų, tveriančių 
Rusijos Valstybę ir prie ap-

tanjunga: jos pindamiesi ukiu, labai pri
žiūri žemę, duodami gerų val
stiečiams pavyzdį. Išnaiki
nus dvarus, išnyktų, girdi, 
ir paveikslingiejie ūkiai: ne. 
gaudami kur pasimokinti, 
valstiečiai apleistų neišdirbę

privalo 
kovoje 
Lietu- 

Bunktie

* Iš Peterburgo.
— Gegužės 27 d. Peterbur

ge atsibuvo Lietu vii} Sočiai- 
Demokratų Darbininkų par
tijos susirinkimas. Dienos 
programan įnešta svarstyti 
šiuos ketinius punktus:

1. Poliškas Rusijos ir 
tuvos padėjimai;

2. Amnestija;
3. Bedarbė ir bedarbiai;
4. L. S, D. P. užduotis.
Kas link pirmo programo 

punkto, kurio debatuose da
lyvavo ir durnos atstovas Vit- 
kauskis (suvalkietis,lietuvis), 
susirinkimas stengėsi nuro
dyti baisų visos Rusijos ir y- 
pač Lietuvos padėjimų, iš
šauktų reakcijos politika, į 
kurios programų ant pirmos 
vietos Įnešta myriaus bausmę, 
kalėjimų prikimšimu, kontre- 
voliucijinę agitacijų. Rinki
mai į dūmų atsibuvo prie tos 
reakcijos ir per tat į Dūmų 
nepateko tie atstovai, kurie 
galėtų būti visų žmonių ap- 
ginėjais. Noris ir pateko 
kaikurie partijiniai žmonės, 
bet jų darbavimasi yra berg
ždžias, nesą juos paYalizuoja 
diktesnės buržuazinės parti
jos, kaip, duokime, kadetų 
partija, kuri nesupranta pro- 
letarijato konstitucijos, arba 
suprasdama, jos negina, nesą 
ji neaprupina buržuazijos rei
kalų. Triūso Kuopos veiklu
mas, pagal oratorių minties, 
turi didelę įtekmę ant prole- 
tarijato, tat ir jisai 
paremti tų Kuopų jos 
už proletarų idealus. 
vob padėjimas teipgi
ir ypač dėlto, kad ačiū ilgiems 
prispaudimams, žmonės nesu
siprato dar tiek, kad galėtų 
drųsial išeiti į didelę kovų; 
tas liūdnas apsireiškimas la
biausia durių į akį Žemaičiuo
se, kur gana vieno, kito žan
daro, kad jau žmonių dvasia 
visai nusiramintų. Reakcijų 
Lietuvoje šelpia ir prilaiko 
kunigija, ginanti įvairiais bu. 
dais kapitalistų-buržujų rei
kalus; iš to, žinoma, nėra ko 
stebėtina, nėsa kunigija, kaip 
feodalizmo laikuose teip ir 
dabar, visados gynė ir gina 
turtingųjų reikalus, nes su 
jais rišasi kunigų gerovė.

Durnos atstovas norėjo iš. 
dėstyti, kad dabartinė Durna 
(kurioje tik 150 kadetų) yra 
geru revoliucijos įrankiu, nė
sa ji pradeda, viešai ir apie 
viskų d rusi ai kalbėdama, po
pu Ii ar ižu oti Durnų ir jos „kai
riuosius” po žmones ir tuomi 
pat diskredituoja valdžių. 
Kalbėtojas užkliudė dar vie
nų klausimų: sulyg jo, dar 
ūkininkai,nedalyvaujantiejie 
revoliucijiškame brūzdė j ime, 
susipras ir griebsis tų pat 
ginklų, kuriais kovoja su jais 
dabartinė valdžia tuokart, ka
da paregės ir persitikrins, jog 
valdžia visai nepildo Durnos 
išdirbtų įstatymų, ir neduo
da to, ko ūkininkai valsčio- 
nys reikalauja, tat yra žemės 
ir laisvės.

’ Po debatų,taja atstovo kal
ba iššauktų, vienbalsiai buvo 
išnešta rezoliucija, kurioje

rupinimo visų kultūriškų au- Bavo žemę ir dėl dvarų išnai- 
tonomiškų teisų tautiškos kinimo, Bobianskio nuomone, 
mažumos kaip visoje Valsty- didžiai suvargtų patys vals- 
bėje, teip ir atskirose jos da- tiečiai ir visas kraštas. Rei- 
lyse. Prie to tikslo Sanjun- k«tų, girdi, kaip įmanant,pa- 
ga eis plačios propagandos įstengti musų krašte palikti 
keliu: mitingai, susirinkimai, dvarai. Pasitikėti d vari- 
kliubai, referatai, publiškos 
lekcijos, laikraščiai, brošuroę, 
knygos ir tt. turės platinti 
Sanjungos idėjas.

Į dabartinį Centralinį Aut 
-fed. Sanjungos Komitetų įei
na 26 ypatos, kurių tarpe 
randame lietuvių ir profeso
rių pravardes.

Ką apie žemės dalykus 
Kauno guber. dvarininkai 

kalba?
Gegužės 24 (birželio 6 d.) 

Kaune buvo Kauno guberni
jos Ūkininkų draugijos susi
važiavimas. Kiek žinoma, į 
tų draugijų yra prisidėję gan
greit visi dvarininkai. Norint 
susivažiavimas buvo kviečia
mas apgalvoti daugybei svar
bių dalykų, tačiaus Kaunan 
teatvyka vos 56 tos draugi jos 
žmonės. Terp ko kito, Kauno 
dvarininkai buvo užsiminę ir 
apie tai, kaip tikėtų sutvar
kyti žemėh dily kai. Buvo 
skaitoma fF sakoma apie že
mės dalykus Lfetuvoje ir Ru- 
rijoje. ” T

M. Malinskis, sakydamas, 
kaip turėti btfti sutvarkyti 
žemės dalykai Rusijoje, sten
gėsi išrodyti, kad žėmės val
stiečiams ^tereikėtų duoti, nes 
tad, išnykus dvarams, girdi, 
labai nuĮ^aę*" ūkis visoje 
Rusijoje, -tt“ vilatiečiai, ne
gaudami sodžiuose kur užsi. 
dirbti, turėsiu badą mirti. Jei
gu žemė reiklų atiduoti tiems, 
kurie jų dirbę, tai kodėl, gir
di, neatiduoti namų, mašinų 
ir fabrikų tiems žmonėms,ku
rie juos savo rankomis pasta
tė!

Antras kalbėtojas, Trans- 
kis, sakė apie žemės dalykus

ninkama Kauno gubernijos 
atstovais, nešę galina, — jie 
ėsų darbo žmonių pa. rijos ir 
gįsię tiktai valstiečių reika
lus, dvarininkų gi nepasigai
lėsiu. Taigi Bobianskis (ir ki
ti) pataria sutaisyti iš dvari
ninkų žemės dalykų komisijų 
pavesti jai ištirti, kiek kur 
musų krašte yra žemės, kiek 
yra žmonių, kuriems reikia 
duoti žemės ir tt. Tų viekų su
tvarkius, siųsti Durnai Peter
burgan.

Bet kam siųsti! Kauno at
stovams! Juk jie, sako dvari
ninkai, musų reikalų negįs! 
Jiems valstiečiai daugiau ru
pi! Čia dar reikėjo Kauno 
dvarininkams truputį galva 
pasukti. Ant galo nutarė 
išrinkti komisijų ne iš vienos 
Kauno gubernijos, bet iš vi
so Lietuvos krašto ir šalimų
jų baltrusių gubernijų. Šito
ji komisija rinks įvairias apie 
žemę ir apie kitus krašto rei
kalus žinias ir siųs tas žinias 
Minsko gub. atstovui Lednic- 
kui. Šitai komisijai rūpės 
dvarininkų reikalai. Bijoda
mi, kad neapkarpytų jų dva
rų, jie dabar telkiasi į vieny
bę. Į tų komisijų išrinkti šie 
žmonės: J. Montvilas, M. Ven
gia vskifl, A. Chrapovickis, A. 
Silvestravičius, B. Gruže vb- 
kis, V. Zaviša ir A. Mackievi- 
čius.

Toji komisija pirmų kartę 
nutarė susirinkti Vilniuje 
birželio 8 dienų.

Taigi matote, vyrai, kad 
dvarininkai rūpinasi savo rei
kalais, daro komisijas ir susi
rinkimus. Jus, valstiečiai, 
teip pat turite daug savo rei
kalų, ir didžiausias, rasit, ju-

4 liepos aukos.
Wilkesbarę^i, Pa. Mieste

lyj Wanamie, vaikai, sugrie
bę kur dinamito, įkišo jį į 
vamzdį ir pagimdymui ex- 
pliozijos, metė į žemę. Di
namitas ir parakas vamzdyj 
expliodavo. Kada ant ex- 
pliozijos subėgo suaugę, rado 
5 vaikus užmuštus, o 9 sun
kiai sužeistus. Ir iš sužeistų 
ne visi galės išgyti.

Suareštavo prezidento sunu.
Washington, D. C. Liko

si čia suareštuotas Alfonso 
Zelaya, sūnūs respublikos 
Nicaraguos prezidento. Jis 
apskųstas už pavogimų kokio 
ten mažmožio vienam krome. 
Pastačius 10 dol. kaucijos,au
džia jį paleido. •

Nupuolė į vandenį.
Omaha, Nebr. Susirinkus 

žiūrėti feierwerkų ant plat
formos parengtos ant kranto 
Lake Manova su viršum 100 
žmonių, pliatforma sulužo ir 
žmonės supuolė į vandenį. 
Prie to prigėrė 5 ypatos, o 8 
likosi sunkiai sužeistos.

Neregiai Ir kurti Amerikoj.
Wabhington, D. C. Cen- 

sus biuras pagarsinostatistiš- 
kae žinias apie neregius ir 
nebylius, taigi kurčius, Ame
rikoj. Čia vienas neregys 
išpuola ant 1200 gyventojų, 
o vienas kurčias ant 850. 
Neregių ant viso Suvienytų 
Valstijų ploto yra 64763, 
kurčių gi yra 121178. Kur
čių daugiau yra šiauriniuose 
negu pietiniuose štetuose.

I

Expliozijos.
Saginaw, Mich. Cosendai 

Dye Works įtaisome explioda- 
vo gazolinos rezervoaras. 
Expliozijos trįs darbininkai 
likosi ant vietos užmušti, o 
keturi sunkiai sužeisti; su
žeistas expliozijos įtaisų savi
ninkas pasimirė.

Nelaimės ant geležinkelių.
Chattanooga, Ten. Neto

li nuo Čia, ant Western<fc 
Atlantic geležinkelio,susimu
šė du tavoriniai trukiai. Prie 
to 4 ypatos likosi užmuštos, 
o 4 gana sunkiai sužeistos.

Altoona, Pa. Nežinia ke- 
no paleistas, vagonas užbėgo 
ant susirinkusių ant šėnių 
žmonių, 18 žmonių sudraskė, 
o 9 sunkiai sumankė. Žmo
nes mat Bedėjo ramiai ant šė
nių, o kad vagonas atbėgo ne 
tikėtai, ne spėjo pasitraukti.

Gaisrai.
Libby, Mont. Sudegė Čia 

Belleview kotelis. Prie to 
sudegė ir dvi ypatos.

Toledo,Oh. Sudegė dirb
tuvės United States Gypsum 
Co. Nuostolius gaisro pada
rytus skaito ant 150000 do- 
liarių.

IŠ DARBO LAUKO
New York. Suštraikavo 

čia pliumberiai dirbanti prie 
statymo 800 naujų triobų. 
Jie reikalauja S5.25 už die
nos darbų. 5

T Boston, Mas. 80000 au 
dėjų naujos Anglijos med
vilnės dirbtuvėse pakėlė al
gas ant 8Į%. < Pirmiausiai 
už didesnes algas pradėjo 
dirbti Fall Rivere, kur dir
ba 20000 darbininkų.

T Congo, Oh. Čianykščio 
se anglių kastynėse dirba ge * 
rai. Moka po 51c. nuo to
nos. Įpratęs darbininkas ga 
Ii uždirbti 3 dol. ant dienos. 
Iš kitur pribuvę darbininkai 
gali čia gaut darbų.

Toledo, Oh. Buvo bu- 
štraikavę neprigulinti į uni
jų darbininkai A. Blacko 
dirbtuvių, bet darbdaviai iš
pildė ~ darbininkų reikalavi
mus ir jie sugrįžo prie dar
bo.
•I

T Syracube, N. Y. Didi
na dabar Sanderson geležies 
dirbtuves, Paskui prie dar
bo priims daugiau darbinin
kų.
z T New Port, K y. Didina 
čianykščias plieno dirbtuves. 
Paskui priima prie darbo dau
giau darbininkų.

Pueblo, Cal. Dirbtuvė
se Colorado Fuel & Iron Co. 
dirba plieno tarpinimo da- 
lyj. Drato dirbimo dalį tai
so.

5” Martins Ferry, Ohio. 
Aetna Standard geležies dirb
tuves taiso. Langhlino dirb- 
vėse( dirba be persto j imo.
• Columbus, Oh. Plum 
Run kautynėse dar vis trau
kiasi štraikai.

* Chicago, III. Tarnau
jantiems Union TractionCo., 
teipgi Consolidated Trac- 
tion Co. ir Aurora & Elgin 
Railway Co. pakėlė .algas iki 
25c. už darbo valandų^

LIETUVIAI AMERIKOJ.
Iš So. Chicagojll.

Tėvynės Mylėtojų draugy
stės 75 kuopa, 24 d. berželio, 
sušaukė.susirinkimų su pra
kalboms ir šokiais. Įženga 
buvo dykai. Prakalbos pra
sidėjo 3 vai. po pietų ir trau
kės iki po šešių. Paskui bu
vo šokiai. Kalbėjo vietiniai 
ir vienas iš ChicagOB, J. Jan- 
čauskas. Kalbos buvo apie 
Lietuvę musų tėvynę, ir 
apie darbininkų nesusipra
timus. Jančauskio kalba la
bai patiko: kas tik girdėjo jo 
kalbų, sakė, kad tai butų ku
nigu, tai žmonis virkdytų. 
Ant prakalbų ne daug lietu
vių* susirinko, bet ant šokių 
daug daugiau.. Mat dvasiš
ki vadovai draudžia lankyti 
tokius susirinkimus, kur yra 
apkalbamas musų vargingas 
gyvenimas, o šokius rengia 
tankiai pats dvasiškiejie ir 
žmonis1 užprašo iš ambonos 
atsilankyti, ištuštinti kiše- 
nius prie baro dievui ant 
garbės, o kunigui; -ant nau
dos. Žmonės ir manė, kad 
šokiai ir girtuokliavimai Die
vo palikti, jeigu kunigai ant 
jų užprašo net per pa
mokslus. Prakalbos gi 
stabdo girtybę ir mokina, 
kaip gyvent, tai kunigams 
nepatinka, dėlto jie keikia 
prakalbas ir draudžia jų 
klausyti. Po prakalbų buvo 
užmanyta kolekta. Perėjus 
dviem moterims per salę, su
rinko $4.28. Iš to atitrau
kėme $2.25 uždengimui kaš
tų sušaukimo to susirinkimo,' 
likusius pinigus paskyrėm L 
S. D. P. Pasiuntėme ,,Ko
vos” redakcijom

- Musų kunigėlis nusprendė 
net dąpiknyku šįmet laikyt: 
vienų 4 liepos, o kitę besibai
giant vasarai, dabar norėjo 
piknykę pradėt su iškilme, 
su apvMkščiojimu parapijo* 
nų ir draugysčių; viens

gilų kastynesė darbai ėjo ge
rai, bet nuo 1 d. liepos susto
jo. Dirbtuvių Čia netrūksta, 
bet kad ant vietos yra darbi
ninkų daugiau negu reikia, draugystė, užprašyta per pa 
tai iš kitur pribuvę negali ' *
gaut darbo.

siuntinį, netik atsisakė, bet 
dar darė išmetinėjimus ui



išsižiojimų ant S. L. A. Kaip 
girdėt, tai tik viena Dr-tė šv. 
Juozapo, susidedanti iš kelių 
sąnarių, dalyvaus piknyko 
a p vaikščiojime. 25 d. berže
lio tos draugystės sąnarys,S. 
Stankevičia, likosi peršautas 
airišio, pašautasis į antrų die
nų dievui vėlę atidavė. Mat 
abudu girti buvo karčiamoj 
ir susipyko už cigarų. A. a. 
Stankevičio laidotuvės buvo
I d. liepos, bet Dr-tė ne da
lyvavo laidotuvėse draugo žu
vusio tokiu bud u.

Negerai musų broliai daro, 
kad teip paskendę girtuokly
stėse. .

Vietinis.

Iš Kensingtono, III.
Lietuvių čia yra diktas bū

relis ir kas metai skaitlius jų 
dauginasi. Yra čia net trys 
draugijos. Jeigu ne tos pra
keiktos alinės, lietuviai būt 
pagyrimo verti, jie, kaip gir
dėt, jau žada atsiskirti nuo 
So. Chicagos bažnyčios, nori 
pasistatyti savo locuų. Tas 
jų užmanymas,vienok,turbut 
negreit išsipildys, nors prie 
gero noro tas ne butų labai 
sunku. Aukų tėvynės reika
lams, teisybė, ne buvo gir
dėt renkant, kadangi nėra 
kam paraginti, o.be pradžios 
nieks nesidaro.

Yra čia4 lietuviškos alinės, 
kurios nemažų daro blėdį. Į 
laikraščius teipgi ne kurie 
žiuri šnaira akia, yra ir skai
tančių. Čia man labai įsta
biu pasirodė, kad musų bro
liai, nežinau ar tai visur,teip 
maišo savo kalbų su angliš
ka. nors jau ji gana sumaišy
ta su lenkiška. Tas rodo, 
kad reikia mums mokslainės 
labiau kaip visko.

Ten pribuvęs.

Iš Livingston, III.
Darbai pas mus eina labai 

gerai. Lietuvių skaitlius di
dinasi.

I dienų liepos susitvėrė 
čia 'Susivienyjimo Lietuvių 
Amerikoj kuopa. Prisirašė
II sąnarių. Yra čia keletasda- 
vatkų familijų ir davatkas 
laiko ant bardo. Jos keikia 
Susivienyjimų, vadina jos są
narius socijalistais, bedie
viais ir šliuptarniais (geriau 
ant davatkų zaunų ne paisy
ti. Rd.). Keikia skaitančius 
tautiškus laikraščius.

Mokslinčius zakristijonas 
keikė mus, kad pereitų 
žiemų sudėjome kelis dolia- 
rius revoliucijos reikalams ir 
klausė rodos kunigo Šlamo. 
Kunigas Siamas atsakė, jog 
gerai daro aukaujanti. Za
kristijonas perpyko ir už tai 
neina velykinės pas kunigų 
Šlama, bet važiuoja Chica- 
gon pas Kriaučiūnų. Jis ne
aukavo nė cento tautiškiems 
reikalams, už tai aukauja ki
tokiems reikalams. 6 d. ber
želio Edersvillės korte buvo 
prova už nušovimų V.‘ Strun- 
gio. Kada sudžia pašaukė 
minėtų dievočių, tas pasiprie
šino, purtydamas galvų. Sū
ri žia už tai uždėjo bausmę 
$27.į>0.

Livingstonietis.

Iš Baltimore, Md.
Loyoles kolegijoj, už iškal

bumų, šįmet laimėjo pirmų 
dovanų, ktip iš pravardės 
galima manyti, lietuvis, A. J. 
Galinai L. Ar jis ištikto 
lietuvis, užlaikęs lietuviškų 
fdvasių, mes nežinome. Ži
nia apie tų atsitikimų mums 
atsiųsta laiške angliškai ra
šytame.

Iš Brooklyno, N. Y.
Usėnai jau nr. 26 ,, Lietu

vos” korespondencijų iš 
Brooklyno. Daug melagys
čių p. Bijūnas apskelbė vi- 
suOE^Aiei. Neiškęsdamas,no
riu parodyti, jog ne visur yra 
teisybė. . į

Apie draugystę Simano

Daukanto p. Bijunas gali ne 
vadovus kaltinti, kad mažai 
kų veikia.

Klausiu p.B., dėlko pakri
ko Mildos Dainininkų Dr-tė, 
nuo Simano Daukanto Dram. 
Dr-tės atsiskyrusi? Ar S. D. 
D. Dr-tės tame kaltė? Norė- 
čia teipgi žinot, kų Bukšnai
tis nuveikė, ar kų prikėlė J. 
Neimontas iš tinginiavimo, 
nors sutvėrė daininkų chorų.? 
Klausiu pp. Bijūno ir Bukš- 
naičio dėlko choras turėjo iš
nykt? Ar ne dėl Bukšnkičio 
kaltės? Kas pagimdė tuos 
nesutikimus terp Neimonto 
ir Bukšnaičio? Ar ne Bijū
nas su Bukšnaičiu?

Nėra nė jokios teatrališkos 
kuopelės, išskiriant S. Dau
kanto D. Dr-tės ir L. L. P. 
A.; 19 kuopos draugai nega
li pasivadyt kuopele, kadan
gi iš šalies ne priimami, vien 
draugai 19 kuopos L. S. P. A. 
Apie S. Daukanto D. Dr-tės 
atloštų teatrų 28 d. balandžio 
reikia pasakyti, kad Bijūnas 
negerai tėmijo, kaip teatras 
buvo loštas: ,,Kovoje už lais
vę” Bukšnaitis praščiau atlo
še (o ant ko tas prastumas 
rėmėsi? Reikia tų visada pa
rodyti. Be to nė peikimai, nė 
gyrimai neturi vertės. Rd.), 
iš ko turėjo daug juoko pu
blika. Atsistojus viduryj 
scenos, tarė šudiev, galvų 
perkreipęs, ir publika ty
čiojosi iš tokio artisto (tame 
nė blogo, nė pagyrimo verto 
ne matyt. Ar nėra, nieko 
svarbesnio? Rd.). Per veli- 
kas lošiant, publika ramiai 
užsilaikė, bet lošikai silpnai 
atlošė, vien demonstracija 
padailino visų teatrų. Biru
tės chorui ant teatro stoka 
buvo „basų”, tai Bukšnaitis 
ėjo pagelbon ir sugadino vi
sa giesmę, (kokiu budo? Tų 
reikia išrodyti, nes kitaip su
manus skaitytojai manys, kad 
čia yra tik partiška kova. 
Rd.).

10 d. berželio lošė 19 kuo
pos L. S. P. A. draugai ant 
antro L. S. P. A. susivažia
vimo. Bukšnaitis knygutes 
dalino ir dviem lošikam vie
nokias knygutes davė, per kų 
ir vardo nustojo (?).

Teisingai p. B.gailestauja, 
kad nėra sutikimo terp vieti
nių dirigentų, tik ir tame su
klysta: Bukšnaitis du choru 
mokina, moteriškame chore 
yra apie puspenktos mote
ries, o vyriškam 3—4. Nei- 
montas suvisai liovėsi ir duo
da platų kelių Bukšnaičiui- 
Bijunui. Bukšnaičiui pina 
rožių vainikų, o visuomenė 
mano kitaip (tame tai ir var
gas, Kad tų visuomenę, kur 
kas nori, ten stumia ir kų no
ri, tų jai įkalba. Rd.).

Lebrikas.
Is Waterbnry, Con.

17 d. berželio latviai pa
rengė ant farmos pasilinks
minimų su prakalboms ir de- 
kliamacijomis, ant kurio už
kvietė ir lietuvius. Prakal
bos buvo kalbamos: latviškai, 
maskoliškai ir lietuviškai. 
Pasilinksminimas buvo su
rengtas surinkimui pinigų 
kelionei vieno atsižymėjusio 
latvio revoliucijonierio tėvy
nėn, kad vėl galėtų kovoti 
su caro valdžia. Aukų su
metė $91.45, kaštų pasidarė 
$19.25. Gryno pelno liko 
$72.20. Ant pasilinksmini
mo buvo tik 55 ypatos, bet 
kalbos apie revoliucijų teip 
sukrutino širdiseusirinkųsių, 
kad ’ jie nesigailėjo aukų. 
(Aukautojų vardų negarsi
ame, kadangi, juos privalo 
garsinti tik pinigus priėmę. 
Dviejose gi vietose tų pačių 
aukų negalima garsinti. Rd.).

Kadangi lietuviai ir latviai 
tveria vienų tautiškų šeimy
nų, jie giminingi viens ki
tiems, tai priderėtų lietu
viams labiau susiartinti su 
latviais ir išvien kovoti su 
netikusių caro valdžia.

Visiems aukavusiems išta
riame širdingų ačiū ir Šaukia
me: visi pasaulės praletarijai 
susivienykime!

Adolf A. Walroden.

Iš Plctoii, Cal.
Čia mus mažas būrelis, bet 

skaitydami laikraščiuose ži
nias, kaip lietuviai kitur de
da aukas visokiems reikalams 
ir mes ne panorėjome apsi
leisti. Sudėjome 4 dol. kan- 
kiniąms, nukentėjusioms už 
revoliucijų. Nors mus čia 
mažas būrelis, bet mes nuta
rėme paaukaut po kelis cen
tus sušelpimui brolių vargų 
kenčiančių ir kraujų liejan
čių už Lietu vų (taigi išpultų, 
kad auka ta paskirta kankin- 
tiniams ir ■ revoliucijonie- 
riams. Melstume gerai pa
aiškinti, teipgi nurodyti, jei
gu auka turi bųt skiriama 
revoliucijai, kokiai partijai? 
Rd.). Pinigus siunčiame 
,.Lietuvos” redakcijon ir pra
šome perduoti į tikras ran
kas (vardai aukautojų ir jų 
aukos pagarsintos kitoj vie
toj. Rd.). _

Lietuvių yra čia dvi apsi
vedusių pori ir trįs pavieni.

Jonas Skirbavičia.

. Iš Providence, R. I.
18 d. kovo šių metų susi

tvėrė čia lietuviška parapija 
Visų Šventų. Iš tarpo pa- 
rapijonų likosi išrinktas ko
mitetas vedimui parapijos 
reikalų: pirmsėdžiu — Izido
rius Gudaifis, jo vietininku 
— M i kola s Pakonis, protoko
lų raštininkas — Jonas Stru. 
plekas, finansų raštininkas— 
Ciprijonas Butkevičia; kasie- 
rius—Mikolas Zubrickas. Mi
tingai laikomi pirmų nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, 2 
vai. po pietų pn. 12 Olney- 
ville Squ.

Jau nuo penkių metų mes 
norėjome čia sutverti parapi
jų, bet mažai buvo lietuvių; 
per šiuos vienok metus skai
tlius jų užaugo iki 800, Čar- 
teris išimtas aut vardo kor- 
poratijos. Sulyg čarterio, 
visa rėdą turi būt vedama pa
čių parapijonų.

Iki šiol mus išnaudojo len
kiškas kunigas. Ir šįmet jis 
norėjo gerų biznį padaryt iš 
velykinės išpažinties, bet ne
pasisekė. • Vyskupas lietu
viams partraukė kunigų Leo
nų Tele iš Našliuos ir apreiš
kė, jog išpažintis turi būt už 
dykų. Lenkų kunigas vie
nok užsimanė nuo kiekvieno 
imti po 6 dol. ant metų, tai 
galėsęs eiti išpažinties. Bet 
lietuviai nedavė pinigų nė 
lenkų kunigui, nė kunigui 
Tele, išėjo iš bažnyčios ir nu
siuntė komitetų pas vyskupų 
pasiskųsti. Tas pagelbėjo: 
lietuviai atliko išpažintį Už 
dykų. Bet kunigas Telė, ar 
pamokytas lenkų kunigo, ar 
pats sumislijęs, per pamokslų 
išplūdo lietuvius visokiais 
negražiais vardais, kitus net 
vardais apšaukė visokios 
veislės niekšais, kaip antai J. 
Gudaitį (jeigu teip, tad įžei- 
stiejie geriausiai padarytų, 
jeigu kreiptųsi į sūrių; laik
raščiai neturi juk galės bau
sti kaltus. Rd.), iškeikė vi
sų parapijos komitetų, išnie
kino jo sąnarius visokiais 
biauriausiais vardais. Mat 
komitetas kunigėliui ne davė 
iž bažnyčios biznį daryti, tai 
už tai jis jam atkeršijo.

Providenco Darbininkas.

Iš Balt imorės, Md.
Terp čianykščių lietuvių 

yra gražiai besielgianti, užsi
pelnanti ant pagyrimo, bet 
yra ir negražiai besielgianti 
ir blėdį daranti, skriaudžiam 
ti visus lietuvius. Gėda 
tiems, kurie ne stoja į dir
bančių eiles, bet stabdo dar
bus kitų! Prie tokių blėdį 
darančių reikia pirmiausiai 
prhkaityti4 musų saliunin* 

•Gis, kurių, ✓ ant lietuvių 
skaitliaūs, yra daugiau”, negn 
reikia. Jie rupftiafc, kad 
vien bačkučių daigia ii par
duotų, daugiau jAms' nieks 
nerupi. Jie mėttf' bačkutes 
kaipo atsišaukimift p# šapas 
ir po gyvenimus, f karf» lietu
viai subatoj pas ;jnc$ neuž
mirštų atsilankyti. Paliū
nuose nieko daugiau rfeišgir- 
si, kaip biauriks fcklbas, 
skambėjimų stiklų iškeiks
iu ub geriančių. * Ant' stalo 
yra angliški laikraščiai. Pa
klausk lietuviško, tai atsako, 
kad nėra, arba kad tokio vi
sai neturi. O vienok lietu
viški saliuninkai tik iš lietu
vių gyvena, svetimi jų ne pa
laiko, ypač nepalaiko lietu
viškų saliunų angliškai kal
banti.

Yra Čia ir daug moterų ir 
merginų negražiai besielgian
čių. Jų nematyt veikiant 
kų nors musų tautos labui. 
Ne skaito nė laikraščių, nė 
knygų, pakanka joms mal
daknygės. Neturi nė jokios 
draugystes arba kokios nors 
kitokios organizacijos. Skai
tymų užstoja dinerka. Pasi
gėrusios, vaidus kelia. Iš
skyrus mažų skaitlių geres
nių, kitas galima vadinti 
pražūties vaikais. Nėra tos 
dienos, kad nebūtų areštavi
mų terp lietuvių, o vis dėl 
moterų, arba per jų prisidė
jimų. Vienų iš tos piktųjų 
veislės moterų pabaudė vy
ras. Ji mat norėjo mažų 
dukrelę išrukyt: užkure pe-. 
čių, paliko puodus ir mažų 
dukrelę, o pati išbėgo pas 
kaimynus. Pilnas kambarys 
prirūko durnų. Aht laimės, 
į laikų parėjo vyras ir \ižtai 
užmokėjo pačiai. Ji liepė 
vyrų areštuot. Sūdąs provų 
ant toliau atidėjo. - Musų 
moterėlės ir mergutes gražiai 
pasirėdžiusios, tik ga:la‘, kad 
negražiai elgiasi. J<*\ visai 
užmiršo apie Lietųvų ir apie 
jos reikalus nesirūpina.4 Ne
girdi balso brolių ir tėvų šau
kiančių pagelbos!

Laikas jau mesti visus blo
gus papročius ir griebtiesi ko 
geresnio.

. Iš Wanąmie, Pa.
4 d. liepos septyni vaikai 

norėjo šauti su dinamitu. 
Expliozija penkis ant vietos 
užmušė, o du mirtinai sužei
dė: Juozo Racumo du sūnūs
12 ir 15 metų lietuviai užmuš
ti; Stasio Lietuvninko vie
nas 12 metų — užmuštas;Mo- 
tiejaus Stankevičiaus vienas
13 metų — užmuštas; Jono 
Savos, lenko, vienas 15 metų 
— užmuštas. Juozo Šukvie- 
čio du mirtinai sužeisti, nu
vežti į ligonbutį: jų nutrauk
tos rankos ir kojos. Juozo 
Šukviečio vienas vaikas Ii- 
gonbutyj pasimirė.

P. Sarpalius.

Protestas lietuvių iš 
Thorpe, Wis., apielinkės.

Mes, žemiau pasirašę lietu
viai, patėmijome iš laikraščių 
apie prašalinimų, ant vysku
po Roppo prisakyto,nųg> vie
tos vikaro Šv. Jonę.baž^yčioB 
Vilniuje kun. Juęppo Am
brazevičiaus už pildymų pa
reigų, vien dėlto, j, kaliku n. 
Ambrazevičius darbavosi la
bui musų tauto? ^r . jįad jis 
tikras Lietuvos įay Įjojąs, 
nepasiduoda lenkb^rpį^ins.

Mes protestuo^me^prieš 
tokį vyskupo pafiieįgiręų, ku
ris, misdamas iš li^uv^ triū
so, juos persękioją ir 
skriaudžia pikčiau knegu mas
koliški žandarai.

Mes protestuojame ne tik 
prieš šitų vyskupo Roppo pa
sielgimų, bet mes protestuo
jame abelnai prieš vyskupų, 
laikome jį už netinkantį už
imti katalikiško vyskupo eo A

' <tų Lietuvos sostapilėj, Mes 
velytume visiems sekti musų 
paveikslų, tegul visi Ameri
kos lietuviai protestuoja tol, 
kol vyskupas Ropp nepasi
trauks nuo ne atsakančios 
vietos, kol lietuviai katalikai 
neapturės mylintį savo tevy-' 
nę vyskupų. Vyskupas. E. 
Ropp lietuviams ne vysku
pas, bet lenkomanų ir juo
dašimčių generolas, o pralo
tas Antonavičius jo pulkau
ninkas. Jeigu jie apleistų 
bažnyčias ir stotų eilėse savo 
kareivių, tai juos Lietuvos 
žmonės geriau pažintų.

Mes, visi Thorpo lietuviai, 
ištariame tokių paniekų vys
kupui E. Roppui, kiek jis 
nekenčia musų tautų. Ku
nigui Juozapui Ambrazevi
čiui pripažįstame garbę už jo 
pasišventimų labui musų 
tautos. Lai jis būva kan
trus ir d rusus ir toliau lai 
stropiai darbuojasi musų tė
vynės labui. Lai gyvuoja 
kun. Juozapas Ambrazevičia, 
paniekintas lai būva vysku
pas Ropp!

Thorpo aplinkinių lietu
viai: Jonas Kurtinaitis, T. 
Kavaliauckas, L. Aleksan- 
dravičia, F. Aleksandravičia,. 
F. Mikolainis, J.Mikolainis, A. 
Senvickas, M. Šneideris, .

Jonas Kurtinaitis,
B. 91, Thorp, Wis.

Protestus prieš vyskupo 
Roppo pasielgimų su . kunigu 
Ambrozivičiu garsina ,,Vil
niaus Žinios”. Geriausiai 
juos talpinti vienoj vietoj, 
kadangi patilpusių Ameri
kos laikraščiuose gal nė vys? 
kūpąs Ropp, nė kun. Ambro- 
zevyčia neskaitys ir 
apie juos nežinos.

nieko

Rd.

ŠelpCentr. Kom. Revol. 
reikaluose.

,,Kovoj”, ,,Vienybėj” ir 
„Lietuvoj” patilpo tūli už 
klausimai Baltimorės L. 8. P. 
A. kuopos apie pasielgimų C. 
K. R. Š.

Nuo patalpinimo minėto 
straipsnio praėjo ■ keletas 
sanvaičių ir nors aš ypatin
gai rašiau p. prezidentui ir 
kasierini apie išaiškinimų to 
daly ko visuomenei, iki šiol, 
apart p. Šerno, niekas ne at
siliepė. Būdamas sąnariu to 
komiteto, galiu pridurti tik
tai tiek, o daugiaus, tikiuos, 
padarys kasierius, kaipo žy
miausia ypata tame klausi
me.

- 8u vardu mes, t. y. kasie
rius, susi nešimų sekretorius, 
patarėjai iš aš nieko neturime. 
Ant susirinkimo C. K. R. Š. 
ruime prie lietuviškos bažny
čios, kuriame dalyvavo, apart 
viso C. K. R. Š., Dr. Šliupas, 
kun. Kaulakis ir Dr. Matu
laitis, nutarė, prieš norų prez. 
kun. Pežos, vadi uties Centra- 
lišku Komitetu Revoliucijos 
Šeipimui, ir teip vadinomės 
iki šiai dienai. Teisybė, p. 
prezidentas pradžioje balan
džio išsiuntinėjo į visus lie
tuviškus laikraščius „Atsi
šaukimų į Lietuviškų visuo
menę”, kuris ir patilpo laik
raščiuose (apart , žvaigž
dės”.) Ten, terp kitko, jis 
sako: komitetas,išrinktas ant 
seimo, legališkai vadinsis 
„Centr. Kom. Šelpimo Tė
vynės”. Bet po tuom raštu 
buvo parašas vieno p. prezi-. 
dento, dėlto su juom nieko 
kiti sanariai komiteto netu
ri-

No. 17 „Vienybes” tilpo 
„Ištrauka atskaitos” Centr. 
Kom. Reik. Tėvynės. Jau 
čia ne Šelpimui, bet 
reikaluose. Ta ištrauka, 
nors teisinga, bet ir Čia kun. 
Pežos yra ranka pridėta. Vi
sos atskaitos yra mano rašy
tos ir rokundos sutrauktos, 
taigi ir galiu pasakyti, jog 
niekad vardo nemainiau, o 
is rašiau inicijalus C. K, R. 

Š. Ta atskaita buvo parašy
ta, sutvarkyta ir pasiųsta p. 
prezidentui pasirašyti įr pa
siųsti p. Šernui pagarsinti. 
Atskaita tilpo, regis 16 nūn. 
„Lietuvos”,su prierašu, idant 
kiti laikraščiai atkartotu. Ir 
ten buvo atskaita nuo C. K. 
R. Š., o ne nuo kito. „Vie
nybėj” gi atskaita patilpo 
pilna, bet prierašas sutrum- 
pytas, ir vietoj parašo sąna
rių komiteto, buvo vien para
šas kun. Pėžos, taigi iš to ga
lima manyti, jog p. preziden
tas, nutraukęs kopijų nuo 
originalo, sutrumpinęs prie
rašų ir perkeitęs užvardinimų 
komiteto, pksiuntė „Vieny
bei” pagarsinti. Nort nege
rai mainyti didumos nutari
mus,nors tai darytų preziden
tas, bet vardas mažai kų te
reiškia, viekų padaro darbai, 
o už darbus,žinoma lauksime 
bausmės ar pagyrimo.

Kaslink pinigų išleistų ant 
seimo irMass-mltingo $94.78, 
nėra nieko teip labai peikti
no. Ant seimo reikėjo ženk
lelių, užkvietimų, buvo susi
rašinėjimai etc., o ant Mass- 
mitingo svetainė, muzikantai 
ir rasit kitos mažos išlaidos, 
taigi tuos kaštus turėjo kas 
nors panešti, o tų vargiai kas 
būt daręs iš savo kiše- 
niaus; togidėl iš tų $294.03, 
surinktų ant Massmitingo, 
minėti kaštai buvo nutrauk
ti, o likusiejie pinigai atiduo
ti revoliucijos fondau, be jo
kio paskirstymo, ar nurody
mo kur perduoti. Bet kad 
pinigai buvo renkami po 
priedanga revoliucijos tai, 
žinoma, jie turėjo ir eit revo
liucijai ir aš negaliu pasaky
ti, ar mes turėjom tiesų iš li
kusių $219.25, nieko nesi
klausę, o net nė terp savęs 
nesusitarę, išleisdinėti ant 
,,Typerwriting”, „Atspaus
dinimo”, „Išsiuntinėjimo” re
zoliucijos ir „Surity Bonds’o”. 
Prieš suformuliavimo atskai
tos, aš jjnu nuo kasieriaus 
sutraukų įplaukimų, kūrins 
sulyginu su savo knygose už
rašytais ir podraug prisiuntė 
jis žinia, jog jau išmokėta už 
sį ir tų namieje. Negalima 
buvo nieko kito daryti, kaip 
paduoti į atskaitų, kad jau 
išmokėta tiek ir tiek. Kas 
kasieriui davė prisakymų iš
mokėti už typewriting, spau
dų, expedicijų, aš nežinau,, o 
kaip kalbėjau su p. Šernu, 
nė jis apie kokias typewri- 
tuotas arba atspaustas rezo
liucijas nieko nežino, nė jų 
matėm, apart patilpusio 
„Lietuvoje” su surankiotais 
parašais, kas buvo už dykų. 
Apie tų turi pranešti kasie
rius kaipo veikianti ypata ta
me dalyke.

Apart to visko, prisiminus 
apie rezoliucijų, galiu pridur
ti, kad ji neturi jokios vertės, 
nes ji yra ne balsu seimo,bet 
tūlų individtialų arba dalies 
seimininkų, kų liudija ir pa
rašai po ja. Kad rezoliuci
ja butų legališkai seimo 
adoptuota,po ja tur būt para
šai seimo pirmsėdžio, arba jo 
pagelbininkų, ir sekretorių. 
Dabar pasirašęs prezidentas 
C. K. R. Š., kurs laike seimo 
buvo tik vienu iš delegatų ir 
su adoptavimu ir legališku 
pripažinimu rezoliucijos nie
ko bendro neturi; p. Ti R. 
Dūda, dabartinis C. K. R. Š. 
kasierius, teipgi delegatas, o 
ne seimo viršininkas; p. 
Daukšys, kursai yra vienui- 
telis legališkas užtvirtintojas 
rezoliucijos, bet akyvaizdoj 
dviejų nelegališkų, jo funk
cija neturi vertės. C. K. R. 
Š. buvo išrinktas po priėmi
mui ar atmetimui rezoliuci
jos, taigi kokių jis turi tiesų 
liudyti ant jos, kad jis pats 
yra gimęs paskiau rezoliuci
jos, taigi ta rezoliucija yra 
„nuli <fc void” ir ant jos ap- 
spauzdinimo, išsiuntinėjimo 
etc. išleisti pinigai, yra vien

pasibovijimas su visuomenės 
centu. Už tų atsakyti aš at
sisakau, o išaiškinti dalykų 
stovį užkviečiu pp. preziden
tų ir kasteriu, idant parodytų 
visuomenei teisybę, kad neį- 
pultume vėl į tokius vaidus, 
kaip nelaimingos atminties 
musų pirmtakutoas C. K R. 
Šelp.

Finansų sekretorius,
F. J. Bagočius.

P.S. Laikraščiai, patalpi
nę Baltimoriečių atsiliepimų, 
ar ne malonėtų patalpint ir 
šį paaiškinimų? Bg.
Atsišaukimas Į gyvenan
čius Amerikoje lietuvius.

Broliai! Jus gyvenate lais
voje žemėje. Nevaržo ten 
jus sąžinių, nedrasko butų, 
neareštuoja už teisingas pra
kalbas, nekemša į kalėjimus 
ir geresnį turite duonos kąs
nį. Bet kodėl dauguma jū
sų užmiršote savo Tėvynę- 
Lietuvų? Kodėl jus užmiršo
te tų šventa žemelę, kuri jus 
išauklėjo, tuos takelius, 
kuriais jus, mažutėliais bū
dami, vaikčio jot, tuos 
puikius pilekaJnius ir tuos 
laukus, kur jūsų tėvai ir tė
vų tėvai tiek prakaito pralie
jo, tiek vargo padėjo ir gynė 
jų nuo priešų?; Kodėl jus 
užmiršote apie tuos brolius, 
kurie, gyvendami Lietuvoje, 
kovoja už jos gerovę ir nori 
ištraukti jų iš priešų nagų? 
Bet sunku mums kovoti, ka
dangi mes gyvename tamsy
bėje ir reikia mums kovo: i 
ne tik su priešais, bet ir su 
savaisiais. Savo brolių šiais 
metais reikia labiaus bijoti, 
negu policistų, nes visi išda
vėjai tai musų broliai lietu
viai. Jie išdavė daugybę 
žmonių, kuriuos paskiaus su
kimšo į kalėjimus.

Kiekvienų apsiskaičiusį, 
susipratusį vadina sočijali- 
stu, bažnyčių vertėjų, bombų 
dirbėju.... Nenori klausyti 
jokių patarimų.

Visa Lietuvos inteligentija 
darbuojasi, kiek galėdama, 
šaukia visus į vienybę, bet 
tokiuose audros laibuose 
daug darbo nueina per niek. 
Ir teip, musų inteligentija 
nebegali apimti visų kampų, 
negali išvaikyti tų rūkų, ku
rie apgulė Lietuvų, negali at
verti visiems akių, kadangi 
trūksta jai spėkų. Pra
keiktas despotiškas jungas 
nuvargino visus, bet ne visi 
atjaučia ir ne visi supranta 
apverktinų savo padėjimų.

Dėlko teip yra? Ar ne 
dėlto tik, kad musų broliai- 
lietuviai mažai skaito laik
raščius, mažai supranta jų 
naudingumų, todėl rr teb- 
skursta tamsybėje.

Broliai-amerikiečiai! Jus 
gyvenate laisvame krašte, jus 
matote, kaip apšviesti žmo
nės ten gyvena, todėl neuž
mirškite vargingai gyvenan
čių Lietuvoje jūsų brolių-lie
tuvių. Padėkit nuvaikyti iš 
tos Šventos žemelės rūkų, sė
kite šviesų. —

Gal diena po dienos mano
te grįžti į savo Tėvynę Lietu- 
vų, tai gi sunku bus tuomet 
jums gyventi tarp tamsių sa
vo brolių. Gal jau ne vienas 
iš jūsų galvojote, kaip mums 
pradėti, kaip traukti iš tų 
vargų? Aš gi atsišaukia j 
jus: „Broliai, nėra tos para
pijos, nėra to kaimo, kad 
bent vienas nebūtų iškeliavęs 
Amerikon, kurs paliko Čia 
brolius, seseris, tėvus, kaimy
nus ar gerus draugus. To
dėl, broliai, nepasigailėkite 
keleto skatikų savo brolių 
apšvietimui! Kiekvienas iš 
jūsų persiųzdinkite į Lietuvų 
savo tėvams, broliams ar 
draugams nors po vienų ku
rio nors išeinančio Lietuvoje 
laikraščio egzempliorį.

Jau antri metai, kaip atsi
darė mums šviesos langas, 
jau antri metai eina ~Lie-



tavoj ,,Vilniaus Žinioš” eiti nepatėmijus jo darbų,
■ dienraštis, kuris ne į vienų buvo sunku bešališkiems žiu- 

butą jau įnešė šviesos spin-
- dūlins, kurs ne vieno širdyje 

sužadino užšalusius tautiškus 
jausmus, Teip-pat gruodžio 
mėn. 1905 m. pradėjo eiti 
sanvairinis laikraštis „Lietu
vos Ūkininkas” ir gegužio 
mėn. šių metų pradžioje pa
sirodė darbininkams ir beže
miams ir mažažemiams sky- 
riamas savaitraštis „Naujoji 
Gadynė”. Išeina teip-pat 
dar keletas sanvaitinių laik
raščių.

Todėl, broliai, kas kokį ap
rinkę, siųskite į Lietuvę savo 
namiškiams arba geriems pa
žįstamiems. Vaikykit, bro
liai, tuos ruko debesis, kad 
pagrįžus jums į Lietuvę, ra
miau butų žiūrėt į švintantį 
Lietuvos dangų.

Ne vienas gal iš jus paša-
- kyšite, kad nusiusite keletą 

skatikų ir tegul sau persi- 
siųzdina patinkantį laikraštį. 
Bet man rodos, kad geriau
sia pinigus siųsti į redakciją 
ir nurodyti adresą kam sių
sti, nes musų žmonės, nesu
prasdami laikraščių naudin
gumo, neparsisiųzdins jų, o 
apvers pinigus kitokiems rei
kalams.

Sunki mums kova, trūksta 
šviesos ir silpsta spėkos. Bro- 
liai-amerikiečrai, gelbėkite!

Jūsų gyvenantis Lietuvoje 
brolis

Ignas Bičkunas.
P. S. Geistina butų, kad tą 

straipsnį perspauzdintų visi 
Amerikos lietuviški laikraš
čiai, idant plačiau apie tą ži
notų.

Autoriaus prierašas.

Iš svetimų laikraščių.
Rusų laikraštyje „Svobod- 

noje Slovo” randame gana 
\ įdomų laiškę į redakciją, ku

rį skaitome savo pareiga pra
nešti skaitytojams:

,,Vilniaus provokatoriai 
vėl sumanė paleisti į tamsię 
minię naują provokaciję, bet 
dabar ne prieš žydus, bet 
prieš lietuvius. Dabar skel
biama visame mieste, kad lie
tuviai buk procesijos meta 
turėjo dvi bombi, kuriomis 
norėjo užmušti pralotus, kad 
lietuviai prikalbinėjo kokius 
ten niekšus sumušti vyskupę 
Roppę už tę, kad jis užsiima 
ne savo darbais, kad lietuviai 
eina nelegališkais keliais 
prieš vyskupę Roppę ir tt.

' Šiuo laišku, mes, lietuviai, 
protestuojame prieš tokių 
paskalų platinimę, - kurias 
negalime pavadinti kitaip, 
kaip tik „provakacija”. Lie
tuviai nesigriebia tokių prie
monių ir veda dorę ir atvirę 
kovę už skriaudžiamas musų 
politiškų priešų tautos tie
sas”.

Lietuviai.

Čiurlianis.
Varšavoje yra dailės mo

kykla. Pernai, pasibaigus 
metams, mokyklos valdyba 
įtaisė savo mokinių darbų 
parodę. Tarpe visų išstaty
tų darbų kiekvieno lankyto- 
jaus akis pritraukdavo ir su
turėdavo savo mistiškai-sim- 
bolišku turiniu, nepaprastai 
savotišku temų supratimu ir 
įvykdymu ir savotišku kolio- 
ritu — darbai musų tautie
čio, Mykolos Kanstantino 
Čiurlianio. Bet apie tai nė 
vienam lenkiškam laikrašty
je nebuvo paminėta. Vienas 
mano pažįstamas,' pašnabž- 
doms, prasitarė, buk dėlto ne
rašę, jog. tepliorius lietuvis: 
mat, esę pravardė , .Čiurlia- 
nis” kenkianti. Nestebėtina: 
tai paprasta lenkų politika: 
Moniuškos „Halka” dvylikę 
metų gulėjo palėpėje tiktai 
dėlto, jogei buvo lietuvio ra
šyta, kol Peterburgo laikraš
čiuose nepagyrė operę: „Ra
ganoj” (tokios jo operos nėra. 
Rd.), o pro Čiurlianj pra-

rėtojams. Tai geriausia ap
sireiškė šiuose metuose.

Šįmet visi pernykščiai Var- 
šavos dailės mokyklos moki
nių darbai tapo nusiųzdinti į 
Petropylį. Apie tų darbų 
parodą buvo gana plačiai ra
šyta dviejuos! tenykščiuose 
laikraščiuose: „Peterburakij 
Listok” ir „Blrževyje Viedo- 
mosti”. Pitmamjam - buvo 
daug daugiau rašyta ir la
biau Čiurlianis išgirtas, bet 
aš paduosiu tiktai tą, kas bu
vo rašyta }>astaramjam ,,B. 
V.” (No. 9266, balandžio 30 
d. š m.) nes tai rašė žinomas, 
rimtas ir labai šykštus pagy
rimuose kritikas N. B. S. 
Čia turiu pabraukti, jogei iš 
visų Varšavos Dailės moky
klos mokinių, kritikas mini 
tiktai vieną Čiurlianį ir, kal
bėdamas apie visos mokyklos 
išstatytus darbus apskritai, 
atskirium ilgokai ir gana pla
čiai susilaiko prieš jo vieno 
darbus; Štai ką jis rašo:
. ,.Kalbėdamas apie Varša

vos dailės mokyklos moki
nius, jokiu budu negaliu už
tylėti apie ilgą seriją fanta- 
ziskų pastelių Čiurlianio. 
Čiurlianis. lietuvis, Sta- 
brauek, mokyklos direkto
rius, sako, jogei Čiurlianis, 
apart to, yra ir muzikas, bai
gęs dvi konservatoriji. Jo
jo muzikališkumu. galima iš
aiškinti ir jo mistiškai miglo
tą tvėrimą. Iš syk jauti ir 
regi prieš save įpratus} sva
joti skambiais dailininką. 
Regis, jog iš to Čiurlianio iš
sidirbs savotiškai ypatingas 
dailininkas. Net dabar, sa
vo dailės truso aušros metą, 
jisai yra suvis savotiškas: 
nieko nepamėgždžiodamas, 
skina sau ir taiso kelią. Čia 
ant parodos yra ir jo paveiks
las (portretas), pieštas jo 
draugo. Kokia tai prakilni 
galva su tokiomis išmintingo
mis ir prakilniomis akimis.

Čiurlianis tyriausias pan
teistas. Visu savo išmislu- 
mu jisai tarnauja gaivalingai 
ir deivuojamai gamtai, tai 
ramiai ir šviesiai, nusišipso-, 
jusiai, tai vėl rūsčiai, bau
džiančiai, susiraukusiai. Ik
šiol Čiurlianis yra dailinin
kas tiktai nedaugeliui, kaip 
ir bendratautis Baleslavas 
Biegas. Jame yra daug 
liūdno, ned a kalbėto, kaip 
ir skambiuose. Ne veltui 
Čiurlianis yra muzikas.

Jo darbų eilė prasideda pa
stoliais, turinys kurių yra 
pasaulio sutvėrimas. Iš pa
čių pradžių bekraštė-begalė 
tamsa. Ir jus matot, kaip 
toje baugioje tamsoje dunkso 
kokia tai šmėkliška milžiniš
ka ranka. Vėlesnis pastolius 
jau chaosas. Prasidėjo koks 
tai slaptingas, nesupranta
mas darbas tos šmėkliškos 
rankos, kurios jau nematyt 
Toliau lukštenąs! dangus, to- 
lymi krantai, vanduo. Iš 
vandens paviršiaus kįla leng
vučiai pasakų rūmai — miglų 
pilįs. Ir tai vis supinta iš 
stebuklingų gėlių, lotosų, le
lijų mainančių savo spalvą. 
O ore iš vos ženklių api 
brūkšnių galima spėti di
delę žmogišką galvą dai
niaus, gimstančią grožę 
ir giedančią jam iškilmingą i 
giesmę. Pasaulis sutvertas. < 
Pagalios pradeda gyvuoti. 
Štai įniršus jura: nerimastin- i 
goj sutemoje šnekasi mušan- i 
čios bangos — keno tai ran* i 
kos. O aukščiau ne
rimastingai, rūsčiai gaudžia i 
varpai. Ir liūdna darosi 1 
žmogui nup jų nesulaikomo 
gaudimo. Po jūrių audros, 
išvystame gęstantį saulėtą 
vakarę. Toje pati ranka, su 
tokiu baudžiančiu' galingu
mu mušusi vilnis, dabar rū
pestingai slenka žaliomis ly- ■ 
gėmis, lyg subraukdama ir ]

nusinešdama dienos spindu
lius. Ir tenai, kur jau ji 
praslinko — tamsu, o priša- 
kyje da dreba ir mirga ant 

• kalvų silpdama saulės švie-
- ša.
į Paš Čiurliani, kaip ir pas 
į Biegę, ranka figūruoja be

veik visur. Ir suprantama:
> tvėrimo, griovimo, rūstybės 

ir malonės ranka-simbolis.
■ Ta pati ranka braukia per 
| lygius šnabždančius miško 
medžių liemenius, tartum per 
kanklių stygas. Stebuklin
gas vaizdas nesuprantamų 
mistiškų miško balsų su jo 
lapų šnabždėjimu ir nakties 
ošimu.

Aš nepaminėjau nė dešim
tos Čiurlianio darbų dalies; 
per daug jų yra. O ir už
miršti žmogus juos greitai, 
kaip sapnus ir naktų svajo
jimus.

Dvilypinis vaizdas (dipti- 
kas) pieštas jau aliejiniais 
dažais. Ant aukštos uolos, 
paveiksle rūstaus nuogo 
barzdoto tėvo, sėdi Dievas. 
Suraukęs tirštus antakius, 
jisai iš molio lipina pagailę- 
tinai mažiulėlį žmogutį. O 
greta,nuožmiai mušdamas ku- 
ju, drūtas žalvario sparvos 
laukinis žmogus, kala Sau 
dievą iš metaliaus. Gražus 
persistatymas. Čiurlianis tie- 
siok stebėtinai sutaiko pa
vyzdžių tipus: „Jungimąsi 
žemės su dangum”. Dangus 
leidžiasi žemyn debesėlio pa
veiksle, užbriešto iš šono. 
Ranka ištiestu pirštu tarytum 
kalba.

— Lėčiau!....
O ją pasitikti stengdamasi 

iš viso vieko stiebiasi iš žemės 
kita šviesiai žalia ranka — 
žemės ranka. Iš ramios jū
rių lygumos iškilo ir ilsisi 
paviršiuje žalsva milžiniška, 
panaši į siaubūnę baisenybe. 
Dvi, tartum žariji aki į 
tave žiuri. Bet arčiau prisi
veizėjus, jus matote, jog tai 
yra kalnuota sala. O dvi aki
— du laužu sukurtu išrau
stuose ties pat vandeniu ur
vuose.

Teip tai rašo apie musų ta
lentuotą tautieti rusų kriti
kas. O mes — musų visuo
menė, apie jį nieko nebežino. 
O juk tai gal augantis dažiį 
milžinas, kurijai neužilgo už- 
žibės pirmąją didžia žvaigžde 
ant dailės padangės skliauto, 
kurią savįsis lenktyn vįsi pra
šyti ir neprašyti.

Dar pridursiu, jogei Čiur
lianis pabaigė konservatoriją 
Varsavoje ir Leipcige, ketino 
darbuotis ir jau, ant kiek ži
nau, darbuojasi kaipo kom
pozitorius muzikas, bet apie 
tai ne man minėti ir dar ne
laikąs. O tepytojo mokslas 
tiktai dėl to, jogei jis reika
lingas prie muzikos, kaipo 
priedas scenos surėdymui.

Čiurlianis gimė Varėnoje, 
o dabar gyvena Druskinin
kuose pas savo tėvą vargoni
ninką. Jojo, kaip ir daugu
mo kitų Lietuvos sūnų, krikš
to tėvų — podžiu ir aukliu 
buvo ir šiądien iš savo glo
bos neišleidžia — vargas. Ji
sai nuolatos skundžiasi ant 
aplinkybių, kurios kliudė iš
mokti. gerai lietuviškai, ar
čiau susipažint su savo tėvy
nės papročiais, pasakomis, 
dainomis — su Lietuva. Ir 
dabar jis netur pažįstamų 
mus inteligentų Lietuvoje, o 
slavų vilnįs,neliaudainos,nuo- 1 
latos skalauja jo gryną vėlę 
ir dumia savo smiltimis. 
Vertėtų, labai vertėtų tą vy- ; 
rą palaikyti ne tik žodžiais, 
bet ir labiau jaučemai....

Spraulys.
(Iš „V. 2.”). ,

Su si vien yj lino reikalai.
Atsišaukimas į sąnarius 8.'7 l-A-’ ■-

Godotini ^raugai S. L. A.!
Gal jau dtaugelis žino apie 

mano nelaikę, patikusią 18 
dienę gruodifto 1005 m. Vie
ni 1 
tyj HHH 
tymesntęjierf« nuo žmonių ga
lėjo tęiu girdėti. Ant XXI 
seimo bilvo i [paduotas prašy
mas pa^ilpoš1, bet kad prašy 
mas buvo nė aiškiai išdėsty
tas, ne aiškiai buvo parašyta, 
ko aš reikalguju, tai Beimąs 
nutarė išmokėt pusę posmer- 
tinės, jei aš to reikalaučiau; 
jeigu gi noriu pašelpos, tai 
turiu atsišaukti per Susiv. 
organę abelnai į visą Sus.Liet. 
Am. ,

Bet aš posmertinės nerei
kalauju, nes mano padėji
mas yra toks, kad aš dar tu
riu viltį būt darbininku kad 
ir uetokiu.kaip pirma buvau. 
Mano nosis ir vienos ausies 
nervai su visu pagadyti, tu
riu galvoj užimą ir menką 
atmintį, galva svaigsta. Da 
bar dar esmi po gydytojų 
globa ir vartoju gyduoles.

Nelaimė, manę pasiekusi, 
atsitiko tokiu budu: 13 d. 
gruodžio 1905 m., rytmety j, 
einant į darbą, pagavo manę 
darbinis trūkis ir sunkiai su
žeidė į galvą (drauge ėjusį 
svetimtautį ant vietos užmu
šė. Po sužeidimui, per 3 
sanvaites su visų neturėjau 
proto, bet paskui po truputį 
jį atgavau, visgi dar ir 
dabar ne tinku prie darbo. 
Sulyg gydytojų tvirtinimo, į

latėmyti laikraš- 
Į”,kiti, ypač ar-

Apsireiškimai atmosferoj 
arba Meteorologija.

Pagal Prof. lojeikov’a.
Pereidami į didesnes žemės platumas, 

patėmijame, kad vasaros laike saulė šviečia 
per didesnę paros dalį, žiemę gi būva atbu
lai, taigi saulė šviečia per trumpesnį laikę, 
naktys gi būva ilgesnės.

Męs žinome teipgi, kad saulė ne vieno
dai šildo žemes paviršiui pasikėlus saulei 
augštai, kada jos spinduliai puola stačiai, 
vertikališkai ant žemės, ji šildo žemę daug 
labiau, negu tąsyk, kada tie spind ui iaLpuų- 
la gulsčiai, kada nuo visokių daiktų-puola 
ilgi šešėliai. Prie ekvatoriaus saulė yra ties 
galva, todėl ir jos spinduliai šildo žemę la
biau; ant žemgalių gi net vasaros laike, kada 
saulė nenusileidžia per čielas dienų eiles, 
per 186 dienas, ji nepasikelia augščiau kaip 
ant 28Į laipsnių, todėl ir šildo žemę daug 
mažiau negu prie ekvatoriaus. Tas ir išai
škina mums priežastį didelių šalčių ėsančių 
prie žemgalių, teip prie šiaurinio, kaip ir 
prie pietinio. Nevienas gal mano, kad juo 
toliau į piettfs, juo turi būt šilčiau. Iš ti
kro teip nuo mus, taigi nuo šiaurinės žemės 
pusės yra tik iki ekvatoriui, nž jo gi, į pie
tus, juo eikime toliau, juo šiluma mažesnė, o 
jau už pįetinio poliariško rato ant pietinės 
žemės pusės šalčiai yra didesni negu ant 
šiaurinės.

Taigi aišku, kad saulė nevienodai šildo 
žemės* paviršių.

Išmatavę visą šilumą, kokią saulė sutei
kia musų žemei, męs pamatytume, kad ta ši
luma neišpasakytai didelė. Jeigu visą že
mės paviršių dengtų ledo pluta 54 metrų sto
rio, tai šiluma,* kokią žemė gauna nuo sau
les, sutarpiiitų tą ledą per vienus metus.

Jeigu žemė, gaudama nuo saulės tiek 
daug šilumos, jos nežudytų, tai ji vis labiau 
įkaistų. Bet žemė žudo labai daug nuo sau
lės gautos šilumos. Žemė užklota iš visų 
pusių atmosferos shfogsniais; už atmosferos 
yra šalti dangaus rūmai. Teisybė, męs ne
galime patalpinti termometrų, koki jie ne
būtų, beoriniuose dangaus ruimuose ir su 
jų pagelba išmatuoti šilumą tuose ruimuose,* J įA UrCA* VllVCV 1 Ulul UVtJVŽf

-—3 metus ^aliu būt vėl dar- bet apie temperatūrą tų ruimų męs galime 
bininku, bet jau ne tokiu spręsti iš visokių apsireiškimų. Tirinėjimai 
kaip pirma į buvau. Provą 
prieš kompaniją įnešė advo
katas, bet perk ratinėj i mas 
bus gal spalių mėnesyj, o 
gal dar vėliau. Ir ar gausiu 
ką, tai yėl dar klausymas, o 
tuom tarpu reikia gyventi.
i Esmiįvedęs turiu vieną kuj 
dikį. Aš turiu 32 metu.

Atsišaukiu į jus, garbus 
draugai S. L. A., melsdamas 
pašelpos. Jeigu kiekvienas 
:>š 6000 sąnarių sudėtų nors 
po 1c., man sudėta pinigų 
snmA butų didele pašelpa.

Jeigu katra kuopa nutaitų 
manę sušelpti, išvengimui 
nereikalingų kaštų siuntinė
jimo pinigų, patarčiau siųsti 
drauge su bertaininiais mo] 
kesčiais ir man paskirtus 
centus centrališkam kasie- 
riui, J.Skritulskui, kuris, su- 
taupinęs (jeigu godotinas ka- 
sierius panorės) man, arba 
121mos kuoĮios viršininkams 
pasiųstų.

Pasilieku su vilčia, jog ma
no prašymo S. L. A. draugai 
ne atmes.

Franciškus Gudšauckas
P. O. Box 257

Clinton, Ind.

Miko Bluo. Atsiųstos pa
sakos visiems pažįstamos, į 
laikrašti netinka.

Redakcijos atsakymai.
C. H. PolunskviČiui, Tynė, 

Pa. Laikraščiai talpina raš
tus apie vestuves vien tęsyk, 
jeigu laike jų kas nors pada
ryta visuomenės labui. Pa
prastos, teip sakant privatiš- 
kos vestuvės, laikraščius, nė 
jų skaitytojus ne apeina, 
kaip ir risi }5rivatiški keno 
nors reikalai.. Jeigu ant mi
nėtų vestuvių butų sudėta 
aukų ant kokių nors visuo
meniškų, ..reikalų, maloniai 
žinią tę’ipatalpintume, be to 
talpinau!,butų tikri juokai.

oi n
4 Sklentjui, jJIeorny, N. Y. 

Žinios teisingos apie seimę 
jutų muMs labai geistinos, 
bet atsiųstame rašte to nėra, 
’olemikos, be tikro apra

šymo paties seimo, ne buvu
siam ant seimo butų visai 
nesuprantomos, ypač kad jo
se užgriebiami ne svarbus rei
kalai, polemizuojama su kai-, 
jėtojaisuž mažmožius, už žo
džius ir išsitarimus.

parodė, kad tuose beoriniuose dangaus rui
muose viešpatauja toki šalčiai, apie kokius 
męs negalime turėti nė supratimo, toki šal
čiai, koki ant žemės niekur nebūva. Tem
peratūra tuose dangaus ruimuose yra su vir
šum 150° Reaumuro termometro šalčio, o ant 
žemės didžiausi šalčiai net šalčiausiuose 
šiaurrytinės Sibelijus kraštuose nesiekia nė 
50°.

Tuose amžino šalčio ruirauo-e viešpatau
ja ir tamsa, kadangi šviesa, nesulaikyta tuo- 

ruimuose, jų negali apšviesti. Į tuos tai 
ruimus musų žemė siunčia dalį gautos nuo 
saulės šilumos. Žemės atmosfera atskiria 
nuo mus tuos ųeišpasakyto šalčio ruimus. 
Jeigu nebūtų atmosferos, saulės spinduliai 
šildytų žemę per visą dieną, bet nusileidus 
saulei, ta saulės suteikta šiluma tuojaus išsi
sklaidytų po neišmieruotus dangaus ruimus, 
per naktį net tie* ekvatorių ant žemės van
dens užsidengtų ledo pluta. Teip yra dabar 
ant apmirusio, atšalusio mėnulio, kuris nu
žudė jau atmosferą. Oras mat sulaiko šilu
mę, o šilumę ateinančią niro saulės drauge 
su šviesa perleidžia lengviau, negu einančią 
be šviesos. Taigi nuo saulės žemė gauna 
daugiau Šilumos, negu jos išleidžia į dangaus 
ruimus, jos išsisklaidymą mat stabdo atmo
sfera. Oras padaro dar tą, kad šiluma di
desnė yra žemai, negu augštai, net atmosfe
ros ruimuose.

Juo daugiau žemė gauna nuo saulės ši
lumos, juo daugiau jos išleidžia į šaltus dan
gaus ruimus. Negali mat daug atiduoti ki
tiems, jeigu kas mažai ko turi; ir didžtur
čiai išleidžia daugiau pinigų negu beturčiai, 
kuriems jų kartais ir aut duonos-ne už tenka. 
Apart to, dar daugumas žemės leidžiamos į 
dangaus ruimus Šilumos paeina ir nuo paties 
oro. Tą visi patėmijo, be abejonės, kad juo 
ore yra mažiau debesių, juo oras tiresnis^ 
juo daugiau žemė žudo šilumos; rudenio ir 
pavasario šalnos būva tik prie giedro dan
gaus, bet ne prie apsiniaukusio. Mat debe
sys neperleidžia šilumos, bet ję sulaiko, at
muša atgal prie žemės. Debesys, tokiu bu
du, yra užklodalu saugojimui žemės nuo at
šalimo.

Oras tik iš dalies įšyla tiesiog nuo sau
lės siunčiamų šilumos spindulių; jis įšyla 
labiau nuo žemės ir .vandens paviršiaus, tai
gi nuo tų daiktų, ties kuriais jis yra.

Nuo saulės užtekėjimo, temperatūra vir
šutinių žemės sluogsnių kyla, kadangi juo 
augščiau pasikelia saulė, juo daugiau ji duo
da šilumos, nuo kurios ir įšyla viršutiniai 
žemės sluogsniai. Drauge su didesniu įšili- 
mu žemės paviršiaus, žemė daugiau šilumos 
leidžia į dangaus ruimus ir juo labiaru įšyla 
žemė, juo daugiau ji Šilumos išleidžia, juo 
daugiau jos žudo. Žemė, vienok, per tūlę 
laiką gauna šilumos daugiau, negu jo? išlei
džia, taigi per tūlę laikę, dėl tos gaunamos 
didesnės šilumos, žemė įšyla. Teip būva ne 
tik iki pietų, bet ir po pietų, vidutiniškai 
iki 1—2 vai. po pietų. Paskui jau žemė lei
džia šilumos daugiau, negu jos gauna nuo 
saulės, taigi išpalengvo aušta, temperatūra 
žemės paviršiaus puola. Besileidžiant sau
lei, pasimažinimas temperatūros eina dar 
smarkiau, kadangi gulsčiai puolanti saulės 
spinduliai nešildo jau teip žemės; naktyj gi, 
nupuolus rašau arba užslinkus debesiams ir

miglai, leidimas šilumos į dangaus ruimus 
vėl pasimažina, bet visgi besimažinimas šilu
mos ant žemės traukiasi iki užtekant saulei, 
paskui gi nuo saulės spindulių žemė vėl pra
deda šilti, jos temperatūra kyla.

Dalis šilumos, gautos nuo saulės, eina 
šildymui žemės ir apatinio oro sluogsnio. 
Žemė, kaip žinome, susideda iš smulkių kie
tų dalelių, terp kurių yrą oras. Toki Vunai 
sunkiai perleidžia šilumę, ne lengvai ję ati
duoda kitiems kūnams. Ypač sunkiai per
leidžia šilumę pieska. Bet jeigu žemę su
šlapina vanduo, jis iš jos prašalina orę; jo 
vietę užima lengvai perleidšiantis šilumę 
vanduo, tęsyk žemė lengviau perleidžia ir ši
lumę, daugiau jos siunčia į dangaus ruimus 
ir į apatinius dirvos sluogsnius. Todėl juo 
oras sausesnis, juo mažiau šilumos patenka į 
apatinius žemės sluogsnius ir į apatines oro 
eiles.

Jeigu išstatysime ant saulės tūlę eilę ne
vienodų daiktų, tai pamatysime, kad jie per 
tę patį laikę nevienodai įkaista: vieni įšyla 
greičiau, kiti palengviau. Tas paeina nuo 
tų daiktų sudėjimo ir jų fiziškų ypatybių, 
pa v.: nuo jų spalvos: tamsių spalvų daiktai 
įšyla greičiau negu šviesesnių. Bet kiekvie
nas daiktas greičiau įšylantis, greičiau ir at
aušta, jis greičiau nužudo savo šilumę. Įši- 
limas dirvos paeina nuo jos sudėjimo ir spal
vos: tamsių spalvų dirva greičiau .įšyla dienos 
laike, bet užtai naktyj greičiau atšala.

Vandens įšyla ne teip greit kaip sausa 
žemė; peršlapusi žemė ne teip greit įšyla kaip 
sausa.

Kadangi žemės paviršius didesnėj dalyj 
susideda iš vandenų, o mažesnėj iš sausos že
mės, iš visokių uolų, teipgi kadangi ne visos 
vietos ant žemės paviršiaus vienodai apšvie
stos ir šildomos saulės, kadangi-ji ne visur pa
sikelia lygiai augštai, nevisur būva ir vidų 
dienyj lygiai augštai ant horizonto, tai yvai 
riose vietose ant žemės saulės spinduliai ne- 
ygiai šildo žemės paviršių,

Pažiūrėkime dabar, kaip įšilimas dirvoj 
atsiliepia ant stulpo oro esančio ties kokis • 
nors vieta, kokię tas įšilimas žemės turi įtek
mę ant atmosferos.

Oras bus lyga vary sto j tik tęsyk, kada 
apatiniai jo sluogsniai šaltesni už viršutinius, 
arba šiltesni, bet ne daugiau kaip 1° Celci- 
aus termometro ant kiekvieno 100 metrų 
augščio. Jeigu skirtumas temperatūros terp 
viršutinių ir apatinių oro sluogsnių bus di
desnis. oras nesilaikys lygsvarystoj. Įšilęs 
apačioj oras kils į viršų, o šaltas nuo viršaus 
kaipo sunkesnis, leisis žemyn. Jeigu virinti 
vandenį, tai galite puode patėmyti tę patį, 
taigi kad vandens sluogsniai nuo viršaus lei
džiasi žemyn, o nu apačios kįla augštyn; ta 
ypač nesunku patėmyti, jeigu vanduo su 
drumstas, jeigu jame bus kokios kietos me- 
degos. Tų kietų medegų šmoteliai, drauge 
su vandeniu, kįla į viršų, o nuo čia pasku 
vėl leidžiasi žemyn. Tas pats atsitinka ir or< 
sluogsniuose, jam labiau įšylant.

Męs jau paminėjome, kad pasikėlęs aug 
štyn oras patenka į ruimus, kur spaudimą? 
mažesnis; ten jis labiau išsiskečia ir atšala. 
?riešingai, nusileidęs žemyn, kur spaudimas 

didesnis, Jis labiau susitraukia ir įšyla.“
Prie to reikia dar atminti vienę dalyką. 

Jeigu užlieti vandens ant rankos, tai vanduo 
išgaruoja, nuo to garavimo Jo temperatūra 
nupuola, taigi jis atšala. Prie kiekvieno gara
vimo susinaudoja dalis šilumos. Tę gal kiek
vienas pats patėmijo. Laike didelių karščių 
vasaros laike paprastai laisto grindis su van
deniu. Vanduo, garuodamas, paima dalį šilu
mos ir temperatūra oro kambaryj nupuola, 
taigi šiluma truputį pasimažina. Karštuose 
kraštuose žmonės, užlaikymui šalto vandens, 
turi ypatingus uzbonus. Urbonai tie padaryti 
iš ypatiško molio be emalijos, iš jų palengva 
per molio skylutes sunkiasi vanduo, todėl pa
viršius tokių užbonų visada šlapias, vanduo, 
nuolatai garuoja, dėlko temperatūra vandens 
uzbune nupuola ir vanduo jame užsilaiko 
daug šaltesniu, negu jeigu jis butų uzbone 
neperleidžiančiame visai vandens. Priešin
gai būva, kada vandens garai pereina į van
denį: tęsyk jis atidalina dalį šilumos, o ji šil
do orę.

Daleiskim, kad nuo įkaitusios žemės kįla 
šilęs oras drauge su vandens garais. Pasikė

lęs į augštesnius sluogsnius, jis ten atšala, 
alis buvusių ore garų persikeis į vandenį, — 

, miglę, į debesis; prie to atsidalina ir dalis 
šilumos, kuri šildo atšalusį orę.

Peržiūrėkime įšilimę oro per ištisą dieną. 
Kaip sakėme, oro temperatūra paeina nuo 
temperatūros žemės, ties kuria jis yra: oras 
mat įšyla nuo žemės paviršiaus, nuo saulės 
iesiog jis nedaug paima šilumos; teipgi nuo 

oro tekėjimo, nuo besimaišymo šiltesnių ir 
šaltesnių oro sluogsnių. Taigi aišku, kad 
ant oro temperatūros nemažę turi įtekmę ge- 
ograf iška platuma vietos, didesnis ar mažes
nis jos atsitolinimas nuo ekvatoriaus, metų 
dalys, teipgi pačios dirvos ypatybės.

Dienę, po įtekme saulės šilumos, oras į- 
šyla, naktyj gi, drauge su žemės paviršiumi, 
jis atšala. Todėl per ištįsę parę męs turėsi
me angščiausę oro tempe ra turę, teip vadina- 
mę maxirn,um, apie trečię valandą po pietų ir 
mažiausią, arba minimum prieš užtekėsiant, 
arba tuojaus užtekėjus saulei. Skirtumas 
’ierp augščiausios ir žemiausios temperatūros 
vadinasi amplituda paros temperatūros.

Jau paminėjome, kad vanduo ne teip 
i^reitai įšyla kaip sausa žemė, bet užtai jis ir 
ne teip greitai atšala. Todėl per dienę, kal
inant saulės spinduliams, vanduo šaltesnis 
už sausę žemę, bet užtai naktyj, kadangi jis 
negreit atšala, jis būva šiltesnis už žemę. To- 
< ėl paros amplituda vandens mažesnė už am- 
ditudę sausžemių. Todėl ties jūrėms apati- 

(Toliaus bus)-
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Kokiu budu susitvėrė svietas?
Parašė Prof. Dr. M. Wilh. Meyer. 

Vertė J. ILGAUDAS.

Saulės vainikas laike visiško saulės užtemimo.

t

Kiekvienas žmogus šaltoj žiemoj atjau
čia, kad ,,visgi sykį ateis pavasaris”. Mat 
diena ir naktis, vasara ir žiema niekada ne
gali pasibaigti; visur ir visame turi viešpa
tauti nuolatinis, amžinas aplinkbėgis, cirku
liacija; viskas turi gimti, mirti ir vėl prisikel
ti išnaujo. Pavasaryj, kada sprogsta bum
bulai, žaliuoja medžiai, milijonai visokių į- 
domių organizmų gema iš juodos žemės, oro 
ir vandens. Visi organizmai atsiranda teip 
urnai, kad rodosi juos kas su pagelba burtų 
sutvėrė iš nieko. Tada, tarytum, ir beorga- 
niškoji medega stengiasi būti gyva, vysty- 
tiesi ir išduoti šiokius-tokius gyvybės ženklus. 
Žemėje užsilikęs diegas susivienija su juoda 
žeme ir tokiu budu paverčia tą žemės gabalė
lį į šimtus ar net tūkstančius tokių-jau pa
gimdytų diegų, — iš vieno šimto gema šim-

• tai. Iš tiesų, kiek milijonų įdomiai organi
zuotų svietų užgemažednas pavasaris, kada-gi 
žiema su ledu ir sniegu išsmaugė jų milijonus.

Ar tversis toksai gimimas ir mirimas am
žinai? Knygelėj ,,Kada ir kokiu budu gali 
svietas kada-nors pasibaigti”? išaiškinau, 
kaip svietai miršta, pasibaigia, teip kaip ir 
ant musų žemės sykį pasibaigs diena ir nak
tis, žiema ir vasara. Vienok, kokiai nesu
skaitomai daugybei mažyčių gyvūnėlių, gy
venančių vos po kelias valandas ar miliutas, 
ilgis dienos reiškia visą perijodą besivystymo 
svietų (pirma kurio ir po kuriam, kaip mums 
matosi, viešpatauja naktis su mirtim), tai ga
lime spręsti ir męs, jog nuo svieto susitveri- 
mo iki jo pabaigai tveria tik viena diena di
desniojo ajiėmio. Vienok męs, infuzorijos*) 
musų žemės, apie tai nieko nežinome. Užtai 

’ rodosi, kad juo ant augštesnio laipsnio išsi
vystymo pakilsime, juo aiškiau suprasime, 
kad tikroj tolesnėj prasmėj buvimas dienos 
ir nakties, vasaros ir žiemos niekad nepasi
baigia.

Tvėrimas! naujo svieto reiškia vien nau
ją pavasarį, užėjusį ant apmirusias medegos 
švietų sistemos ir turintį .naują tvėrimo pa- 
jiegą. Šitas pavasaris gimdo, išvysto naujus 
svietus, lyginai kaip.ir pavasaris ateidams

• aut musų žemės.
Jeigu gi norime mintyse tyrinėti vysty

mąsi kokio-nors svieto, tai pirmutinis klausi
mas ateinantis mums yra šitas: Kur yra pra
džia musų minčių. Juk ir musų žemės pava- 

• saris yra labai didelių svietų vystymusi. Nes 
atminkime, jog kiekvienas molekulas . sprog- 
stančiame diege besivienijąs su kitu,susi
deda iš didelės daugybės atomų ir yra la
biau komplikuota, įdomiai surėdyta svietų 
sistema negu musų saulinė sistema. Viskas 
tveriasi iš paprasčiausių, negyvų medegų že
mės ir padaro įdomiausias organizacijas. Ir 
šitie, gyvosios gamtos svietų besitvėrimai ap
ima niekuomet neištiriamas paslaptis — vi
sų paslapčių niekad neatidengsime.

Vienok męs vardu „svietas” suprantame 
kur-kas paprastesnį medegos sankrovinį; pvz. 
sankrovinį musų žemės, saulinės sistemos, ar
ba mums žinomos didžiausios krūvos visokių 
svietų teip vadinamojo „Paukščių kelio”. 
Kokiu bildu susitvėrė šitie svietai? Taigi ši
tas yra tuoju klausimu, ant kurio pasiryžome 
atsakyti šitoje knygelėje.

Susitvėrė iš ko? Jš nieko niekas negali 
susitverti. Užtai turime manyti, kad svieto 
medega buvo dausose jau nuo amžių. Persi- 
statykime vien, kad lųedega pradžioje buvo 
visai chaotiškame stovyje (visiškoje netvar
koje), be jokios organizacijos, teip kad kiek
viena dalelė medegos skraidė erdmėje be jo
kio susirišimo su savo aplinke, be jokios pri
klausomybės nuo ko-nors. Šitokis stovis 
parodo mums kuomažiansią laipsnį svieto 
išsivystymo, kuris rišosi jau su paskutine fa- 
ta pirmesnio svieto vystymosi ir kuris stovis 
jau nuo susimušimo su kitu užgimė. Du už
gesę kosmiški kūnai susimušdami suardo vi
są organizaciją medegos teip, kad net chemiš
ki atomai išsidėsto į pirmapradinius atomus. 
•Pavyzdžiu susimušimo kosmiškų kūnų yra 
staigus užsižiebimas naujos žvaigždės 
žvaigždyne ' Perseuso, kurį pastebėjome 
vasario mėn., 1901 m. Ten buvo susimušę 
vienas su'kitu du ar daugiau kosmiškų kūnų 
lekiančių stt greitumu 10000 kylometrų per 
sekundą. -Po susimušimo pradėjo plėstis dau
sose spirališkai su šviesos greitumu žibanti 
migline medega; medega plėtėsi nuo centro 
susimušimo. Tuos įdomius apsireiškimus to- 
lyinsausiose dausose gali mumsšiek-tiek išaiš
kinti apsireiškimai radiumo. Nes, mat, ten 
bėgyje kelių mėnesių prisipildė kuopuikiau- 
siai išsidėsčiusią medega tokia didelis erdmės

♦) Infuzorijos yra labai maži gyvūnėliai. Pirmiausiai jie 
buvo atrasti Šiene tokiu budu: sudžiovintas šienas buvo apipil
tas vandeniu ir šaudelis to šieno buvo pabotas po mikroskopu; 
žiūrint tad per mikroskopf buvo pastebėti šitie gyvūnėliai. 
Būvant dideliam sausumui jie pavirsta į dulkes, nešiojamas 
vėjo po orę; bet prisigriebę drėgnos vietos šitie gyvūnėliai vėl 
Atgyja ir veisiasi.

plotas, kuris yra mažių-mažiausiai 150 kartų 
didesnis už plotų musų saulinės sistemos. 
Radiumas teipgi išmeta tolydžio į dausas 
šviesos greitumu visų-mažiausias medegos da
leles, teip vadinamus elektronus. Elektro
nai teipgi nėra susirišime su vienas kitu. Jei
gu gi turėtume radiumo didelį gabalų, tai jis 
lyginai kaip ir ta žvaigždė, butų apsiaustas, 
apsiūtas šviesiai.žibančių miglų.

Užtai turime manyti, kad pirmapradi 
niai atomai arba elekronai, pripildę visų rui
mų aplink naujųjų žvaigždę (nore, tiesa, gal 
ir labai skystai), iš tikrųjų yra paprasčiau
siais budavojimo akmenimis, iš kurių suside
da chemiški atomai^ molekulai, o galų-gale 
ir kosmiški kūnai. Taigi, dabar fUrime jau 
po akių visųžemiausių laipsnį ir nuo šito gali 
jau prasidėti musų tyrinėjimai,išvedžiojimai.

Męsgi turime manyti, kad svietas sugry- 
žęs į pirmapradinį stovį, sugriuvęs, kada-hors 
matė gyvenime ir geresnes dienas. Dabar 
kyla klausimas: kaip gali atsitikti, kad ta pa 
ti gamtos pajiega, ta pati medega, sugriovu- 
vusios svietų, staiga savo linkmę permaino ir 
pradeda svietų iš naujo tverti? Kokiu budu 
gali teip staiga persikeisti svietų ' tvėrimosi 
linkmė? Kuogeriausių atsakymų ant šito klau
simo paduoda mums apsireiškimai žemės gy
venimo, nors jis, aplamai paėmus, ir kažin 
kaip skirtųsi nuo kosmiškų apsireiškimų. 
Kiekvienas sutvertasis daiktas, lyginai 
kaip ir męs patys besirūpindami artinamės! 
kas kartas labiau prie neišvengiamo išsidės
tymo, sugriuvimo. Vienok kūnai niekados 
neturėtų pajiegos patys iš savęs išlaikyti vei
slę toliau. Jeigu nebūtų, neviešpatautų gam
toje nepergalima pajiega, suvienijanti du to
kiu kunu, tai viskas eitų išnykimo keliu, vis
kas eitų kas kartas žemyn.

Akymirkoje kūnų susirėmimo tam tikros 
abiejų kūnų dalys pagimdo naujų linkmę be
sivystymo. Sename, nesivystančiame dau
giau organizme gema ir auga naujos organi
zacijos. Tai, vien vishgalinti meilė tveria ir 
palaiko gyvybę sviete; vienok ir teip vadina- 
namoje negyvoje gamtoje galime atrasti vei
kmę šitos meiles. Milijonai koskiškų kūnų 
skrieja, kaip rodosi, betiksliai po neišmatuo
jamų erdmę. Męs matome juos pavidale sau
lių beskriejant savo keliu per erdmę. Kiti gi 
milijonai yra jau seniai užgesę, vienok dar 
skrieja savo keliu per erdmės tuštumas ir tam
sumas, f ‘ ‘ * * * *
Kaip matome, jie neprisitaikė 
grupos svietų, nors, rodosi, jie teipgi pri
klauso prie didžiausių svietų aplamai, prie 
Paukščių Kelio. Niekada iš jų pačių nega- 
lėtųjįžgimti kokia-nors pajiega, kuri pakel
tų juos iki naujo besi vystymo laipsnio. Va
romi nežinomos, nematomos pajiegos, skrai
do jie sau po dausas ir jieško sau lygaus. Ir 
jeigu kada susitinka du toki vienšs kitam ly
gus svietiški kūnai ir susivienija varomi labai 
didžių pajiegų, tada žėri jų kūnai meilės liep
sna ir naujas svietas, susidedąs iš mirijadų 
svieto diegų, išmetamų senųjų kūnų, užvaisi 
na tuščių ruimų: užsižiebia nauja žvaigždė.

Šitokį atsitikimai įvyksta labai retai dau
sose, užtai musų mąstis užims tiktai didžiau
si iš jų. Dddžiauslejie ir svarbiausiejie apsi
reiškimai tos rųšies užgimė 1572 ir 1901 m. 
Pirmutinis apsireiškimas buvo Žvaigždį Ty- 
cho, antrasis gi jau pirma paminėta žvaigždė 
žvaigždyne Perseus. Vienok kaą kartas pra
dėjus tankiau nuiminėti fotografijas dangaus 
pradėjus labiau ir geriau kontroliuoti dangų, 
pasirodo, kad kas sykis atsiranda daugiau 
naujų žvaigždžių. Mat, ant senesnių dan
gaus fotografijų tų žvaigždžių nematyti, jos 
atsirado bėgyje geresnio tyrinėjimo. Įdo
mu vien tas, kad,toje erdmės dalyje atsiran
da dangiau naujų žvaigždžių, kur žvaigždžių 
skaitlius didesnis, kur žvaigždės labiau susi- 
grudusios. Bet, juk ten ir yra kar kas ge
resnės sanlygos gimimui svietų, negu ten, 
kur žvaigždžių mažai, nes gi- ir žmonių ten 
daugiau gema, kur žmonės tirščiau gyvena.

Astronomai pastebėjo, kad aplinkui abi 
naujas žvaigždes, žvaigždę Žvaigždy ne Perseu- 
so, 1901 m. ir žvaigždę žvaigždyno Auriga, 
1892 m., pasiplatino labai žibančios miglos; 
bet labai didelį greitumų, su kuriuo tos mi
glos išsiplėtė apie žvaigždes, galima buvo pa
stebėti tik apie žvaigždę žvaigždyne Perseu- 
so. Nepaprastas, iki tol nematytas greitu
mas išsiplečiančių miglų privedė prie nuo
monės, kad ten lekia į dausas radiumas ar jo 
energija (jo ištekėjimai, mažiausios dalelės, į 
kurias jis išsidėsto). Čia pat reikia atkarto
ti, kad radiumas priklauso prie sunkiausių 
mums žinomų medegų. IŠ šitos ir dar kitų 
čia neprivestų priežasčių, reikia manyti, kad 
viduriuose musų žemės ir abalnai visų kos
miškų kūnų yra didelė dalis radiumo. Mat 
kosmiško kūno viduriuose yra visos sanlygos 
tinkančios pasidarymui radiumo. Jį pagim
do labai didelis spaudimas esąs kosmiško kū
no viduriuose ir betveriąs milijonus metų. 
Jeigu gi susimuša du kosmiški kūnai vienas 
su kitu ir susinaikina jie visai, tai tas reiš
kia tų patį, kų sutrukimas pavasaryj dėžutės 
pilnos diegų, nes tuomet teipgi išsiberia visi 
diegai ir pradeda dygti ir tverti naujų gyvy-

tarytum be jokio įstatymu, be tikslo, 
atome, jie neprisitaikė nė prie vienos

Tokių miglynų, koki išsiplėtė apie minė* 
tas čia žvaigždes, dausose yra didelė daugy
bė; bet visi miglynai išrodo mums nesikei
čiančiais, nesimainančiais. Vienok reikia 
čia atminti, kad mus skiria neišmatuojami 
tolumai nuo tų miglynų, užtai ir išrodo 
mums, kad miglos besiplečiančios šviesos grei
tumu — 800000 kyliometrų per sekundę — į 
mėnesius laiko nulėkė vos kelis milimetrus 
tolyn į dausas. Pertai medega tų neatmaiuin- 
gų miglų gali dar su labai didžiu greitumu 
ten verpetuoti, nors męs nieko negalime pa
stebėti tokiu trumpu laiku, kuriame yra nu
imamos fotografijos. Bet jau vienas išveiz- 
dis neatmainingumo miglų parodo mums, jog

jos pasidarė nuo tokių pat katastrofų, kaip 
ir naujosios žyaigždės, kurių katastrofas, ga
lima sakyti, yiatėme gerai ir šiek-tiek ištyrė- 
me. Įdomiausiu visų miglynų yra didžiausias 
iniglynas daifeosb, būtent žvaigždyne Orion, 
kurio fotografijai čia pat atspausta. Ant pa
veikslėlio gą&mchaiškiai matyti, kaip mede
ga 8uverpetfl9ta,.pusukta be tvarkos, vienok 
ir tame netvąrkujne matome geras žymes, rei
škiančias, kad iššldėstymas medegos užgimė 
vien dėl ištikusios katastrofos. Nuo viršaus 
matytis tamsus plyšys, aprybotas labai aiš
kiai. Prie pat galo to tamsaus plyšio, kurį 
mokslinčiai liutqrsnukiu vadina, medega la
bai sutirštėjųs, Ubai sugrusta, kas įšrodo, 
jog tų medegų koks kūnas yra suspaudęs. 
Beto, galime aiškiai matyti ant paveikslėlio, 
kad tame snukyje yra ir grupa mažų žvaigž
džių; šitos žvaigždės yra, turbut, liekanomis 
kosmiško kūno, įsiskverbusio į miglas. Besi- 
grupuojanti medega apie ,,liūto snukį” išro
do lyg kad ji lėktų stri uogomis į dausas nuo 
tos vietos. Daleiskime, kad męs išleidę iš 
burnos didelį sukurį tabako durnų už valan
dos smarkiai pApusime į vienų dūmų sūkurio 
krašta, tai tų syk pasidaris toks pats ,,liūto 
snukis iš durnų; kita gi dalis durnų pradės 
teip pat verpetuoti, krutėti ir įgaus panašų 
pavidalų Oriono žvaigždyno miglynui. Befo- 
tografuojant žvaigždyno miglas buvo patėmy- 
ta, kad miglos turi nelabai žymią spirališkų 
liniją ir šitas spirališkumas apima visas mi
glas žvaigždyno Orion. Šitų įdomų miglų 
krutėjimų negalima kitokiu budu išaiškinti, 
kaip kad tų krutėjimų pagimdė kosmiškas kū
nas, įlėkęs su dideliu smarkumu į miglas.

Kada pradėta tyrinėti dangų su pagelba 
fotografiškoF'platos, ant kurios per kelias 
valandas besitęsiantį apšvietimų daug dau- 
įvairumų atsimuša negu kad galėtume pate- 
myti akia per geriausius žiūronus žiūrėdami, 
tai ant dangaus tapo atrastas didelis skait
lius tokių pavidalų, o kaip kurie iš jų yra da 
aiškesni negu čia paduotiejie.

Garsiausias pavidalas tokių spirališkų 
miglynų yra žvaigždyne Canes venatia; čia 
pat esąs paveikslėlis, darytas pagal fotogra- 
mą Yerkes observatorijos perstato tą migly- 
ną. Gale spiratiškos linijos matome sutirš- 
tėjusį miglų sukurį, užtai reikia manyti, kad 
spirališkas miglų krutėjirrnnr-uagimė nuo įsi
skverbimo to. sūkurio į miglas.

Vienok nematome visų tų pavidalų#nuo 
viršaus, nematome viso pavidalo pločio, už
tai pavidalas išrodo kaip-kur pailgas ir siau
ras. Paveiksiančia pat esąs paveikslėlis di
džiųjų miglų žvaigždyne Andromeda, išrodo 
mums kaip! paplokščia linza, matoma vien 
nuo krašto. Spirališkumas tų miglų tapo at 
rastas vien ant fotogramų; apart to galime 
matyti ant paveiKslėlio, kad mažesni miglų 
rateliai yra viduryj didesniųjų. Kaip pa
prastai prie Visų tokių miglynų būna šiokis- 
tokis miglų sūkurys šalę miglų spirališkumo, 
teip ir ant šito paveikslėlio matyti, kad mi
glų sūkurys yra išlaukinėje pusėje miglų ra
telių.

Po šitų ištyrimų negalime abejoti, kad 
pradžia tų medegų verpetuojančio krutėjimo 
iš kurių gema saulinės sistemos, įvyko nuo 
susimušimo dviejų kosmiškų kūnų, ar migli- 
nių medegų, arba nuo medegos grupų, esan
čių visokeriopuose laipsniuose išsivystymo.

Teip pat galima buvo patėmyti, kad ir 
iš miglų esančių aplink,naują žvaigždę žvaig
ždyne Perseus, šmorai šviesos spirališkų ke
liu skrido į dausas. Kaip rodosi, toji žvaig
ždė yra kosmiško kūno gemalu, o męs paste
bėjome jo užsiveisimą. Gaila, kad męs toki 
trumpaamžiai ir negalime sekti jo vystymosi, 
nes, be. abejonės, pereis šimtas tūkstančių 
metų iki galima bus pastebėti kokį kitą išsi
vystymo laipsnį ant žvaigždės.

Kadangi, vienok, ant vienos žvaigždės 
visų jos besivystymo laipsnių pastebėti nega
lime, tai to vieton galime ištirti visą žvaigž
džių besivystymą ant visų, danguj esančių 
žvaigždžių; tam tikslui vienok turime paskir
styti pavienes žvaigždes į grupas sulyg jų iš
sivystymo. Šitas tardymo būdas yra lygiai 
toks pat, ką ir vieną objektą per visą jo am- 
žį sektume; paveizdan, viščiuko besivystymą 
iš kiaušinio galime teip pat gerai ištirti, be
tyrinėdami kiaušinius pagal jų perėjimo ilgį 
kaip kad vieną kiaušinį nuo pat pradžios iki 
galui tyrinėtume.

Erdmėje galime užtikti žvaigždžių vys
tymosi visus laipsnius; kuopuikiauąiai išskir
stytą medegą, iš kurios susideda naujoji 
žvaigždė žvaigždyne Perseus, kaip ir Čielas 
saulių ir žvaigždžių ^sistemas. Užtai užsiim
sime męs ištyrimu žvaigždžių vystymosi laip
sniškai, eisime nuo prasčiausio iki tobuliau
sio. Vienok laikysimėsi visada to, kad iš jų 
besivystymo ir reikalingumą to besivystymo 
gamtoje matytume.

Norėdami svietų besivystymą pamatiškai 
ištirti, turime sau persistati po akių visų pir
mutinių besivystymo laipsni, tokį jau, ko
kiame yra žvaigždė ,, Novo Persei”. Daleisi- 
me (nors tas tik Spėjama), kad ten medega 
persikeitė į pirmapradinį stovį, pirmapradi
nius atomus,, elęktronus. Pradėdami tyrinė
ti nuo šito laipsnio, pradedame tyrinėti svie
tų vystymąsi nuo visųpirmiausios pradžios, 
nuo visųžemiaukfo laipsnio, nors, tiesą pasa
kius, dauguma* mirusių svietų nesugryžta, 
neišeidesto j; pirmapradinius laipsnius, bet 
būdami dar ant augštesniO'laipsnio, įgauna 
naują paspirtį naujam besi vystymui, naujam 
gyvenimui.

Iš kur gema pajiega, kuri chaotiškai be- 
verpetuojančius, visai liuosus atomus gru
puoja ir iš jų tveria tokias įdomias organizaci
jas, kokios padaro musų žydintį svietą? Prie 
čia aprašytos „svieto pabaigos” turime po ran
ka tiktai visųmažiausius tvėrimui akmenis, 
pirmapradinius atomus. Beto matome, kad ši-

tie atomai greitai, tiesiai ir lygiai per erdmę 
lekia. Uždaviniu gamtos mokslų yra išmok* 
ti iš ypatiškų pirmapradinių atomų išaiškin
ti šitų komplikuotų tvarinį. Bet, kaip toli 
męs nuo to esame! Vienok paskutiniame lai
ke kas kartas pradeda vis geresnė šviesa už
kristi ir ant tų atominių svietų. Jei norime 
tikrai surasti atsiradimų ir organizacijų kos- 
miškų kūnų, tai turime savo tyrinėjimus pra
dėti nuo pirmapradinių atomų, nes mat pasi
rodo, kad visur viešpatauja Vienas įstatymas 
kad ir pirmapradinius atomus tas pats įsta
tymas valdo, kų ir didžiuosius kosmiškus kū
nus. Taigi, pažindami surėdymų kosmiškų i 
kūnų', galime žinoti ir surėdymų atomų, arba 
pažindami surėdymų atomų, žinome ir surė
dymų saulių, kurios pavieniui paimtos, tik
tai atomais yra didesnio apėmio. Skirtumas 
yrė. tik tame, kad atomas yra labai mažas, 
paprasta akia neįmatomas kūnas, kosmiški 
gi kūnai yra labai dideli, ir męs tyrinėdami 
susitveriraų atominių svietų sykiu ištirsime 
ir susitverimų dangaus kūnų. Užtai įskverb- 
sime čia nors trumpų peržvalgų atomišku 
svietų organizacijos, kaip jie išrodo nauja- 
gadyniškam mokslui.

Pasirodė, mat, kad kūnai, kuriuos che
miką^ ir fizikai pavadino atomais ir moleku- 
lais, yra teipgi konplikuota svietų sistema. 
Pirmiau mokslas pripažino, kad chemiški a- 
tomai yra nedalinami kūnai, kų ir jų pačių 
vardas reiškia. Tiesa, dabartiniams bandy
mams nepasisekė dar chemiškuosius atomus 
išdėti į mažesnius kūnelius, vienok pačių ato
mų svarybė, kurių gerai galime apskaityti, pa
sirodė kad atomai iš įvairių elementų sutver
ti. Mat atomų svarumas laipsniškai kyla, ly
giomis skaitlinėmis, iš ko išeina, kad atomai 
sutverti iš pirmapradinio atomo, kad kiekvie
nas elemetinis atomas pasidaro iš tam tikro 
skaitliaus pirmapradinių atomų. Teip, paveiz- 
dan, galime persistatyti (nors tas, teisybė, ir 
ne teip paprasta), kad atomas hėliumo susi
deda lygiai iš keturių atomų hydrogeno (van- 
dendario), kadangi pirmutinis atomas ketu
ris kartus sunkesnis už paskutinįjį; arba kad 
sieros atomai susideda iš dviejų atomų oxy- 
geno, nes siera yra lygiai dvigubai sunkesnė 
už oxygeną. Bet tie atomai yra teip susivie
niję vienas su kitu, kad męs jų jokiu budu 
negalime atskirti. Lygiai ant to paties pa
mato yra pabudavoti ir visi kiti chemiški a- 
tomai, toks jau yra terp jų ryšys, ir beto, 
pasirodo, kad nuo atomo svarumo paeina jo 
visos chemiškos ir fiziškos ypatybės. Šitas 
atomų sunkumas ir jų grupavimas padaro y- 
patybes medegos. Jeigu atomų grupavimas 
yra toks pat, tai antra tiek sveriųs atomas yra 
ir antra tiek tingesnis pasikrutinime, chemi
škame įveikime, negu atomas pusę to sveriųs. 
Žodžiu sakant, pasirodo kas kartas aiškiau, 
kad visus fiziologiškus ir chemiškus apsireiš
kimus, o gale ir visų svietų (bent esantį mu
sų akyvaizdoje) tokiu pirmaprųdinių atomų 
sukrautinumu, besivienijančiu į kas kartas 
didesnes ir įdomesnes grupas galime išaiš
kinti.

Sulyg aprašyto išaiškinimo turime pri
imti, kad svietas atomų ir ypatybės paeina 
vien nuo y vairumo sukrautinybės pirmapra
dinių atomų. Kokiu būdų ir kaip tas pasi
daro, vargiai męs galėtume suprasti. Iš pir- 
mesniojo aprašymo galutinos svieto pabaigos 
jau matėme, kaip mažiausios medegOsdalelės 
chaotiškai aplinkui skrieja. Užtai gali kar
tais, nors ir per ilgų laikų atsitikti, kad du 
atomai teip vienas su kitu susitinka, kad abu 
Į vienų susivienija, arba bent arti vienas ki
to pasilieka. Šitokiu budu pasidaro iš pir
mapradinės medegos sudėtinis, duatominis 
kūnas, su visai kitokiomis ypatybėmis; šito
kį kūnai gali vėl vienas su kitu susimušti ar
ba neperskirtinai susivienyti į vienų grupę 
keturių pirmapradinių atomų, ir šitas besi
vieniji mas gali atsikartoti teip ilgai, kol iš jų 
pasidaryk sunkiausi mums žinomi atomai. 
Lengviausias mums žinomas chemiškas ato
mas, atomas hydrogeno (vandeudario) susi
deda tokiu budu iš nemažiau kaip 2000 pir
mapradinių atomų, o sunkiausias ųiums žino^ 
mas atomas radiumo (kuris pagal Runge ir 
Precht 254 kartus yra sunkesnis už hydroge- 
nų) susidėtų iš nemažiau ka p pusės milijono 
tokių pirmapradinių atomų, kurie vėl,, ne
guli ant vienas kito, kaip sienoje akmenys 
ar plytos, bet vienas nuo kito yra atskirti 
tam tikrais tarpais ir kruta nųolatai apie vi
suotinų centrų. Kad teip yra, tai tų numa
nome iš storumo atomų molekule; molekulas 
teipgi susideda iš grupų atomų, vienok jį ga
lima padalyti į atomus. Taigi iš molekulų 
męs galime ištirti rųšis ir ypatybes tų sugru
pavimų. Molekulas yra labai įdomiai suor
ganizuota svieto sistema mažiausio ajpėmio; 
kartais viename molekule gali patilpti net 
milijonai atskirų, pavienių kūnelių. Atomus 
galima prilyginti prie planetų ir jų.mėnulių; 
bet nei viena planeta neturi daugiau kaip 
aštuonis mėnulius (planeta Saturnas, rasi, 
devyifls), kuomet tokia atominė planeta gali 
susidėti iš tūkstančių atskirų kūneliu, viena
me gi molekule gali patilpti tūkstančiai to
kių atominių planetų.

Pradžia viso organiško ir beorganiško 
svieto, be abejonės, imasi iš šitų mažiausių 
dalelių, mažiausių, nematomų kūnelių. Tas, 
kų męs matome, yra jau padidinto laipsnio, 
atsinaujinimas padidintame pavidale, pasi
daręs iš žemiausio laipsnio. Pienok ir ėitas 
padidintas pavidalas yra nesuprantamas ne
išlavintiems musų jausmams; mat męs atjau
čiame neišlavintais, bukais jausmais tiktai 
tuos apsireiškimus, kurie iš visos eilės pavie
nių apsireiškimų yra pasidarę, susilieję į krū
vų ir kurie, žinoma, jokio panašumo neturi 
su apsireiškimais gemančiais pavieniui, at
skirai. Teip paveiždan, girdime balsų arba 
tonų ka’po vienų skambėjimų, vienų garsų, o

(Toliaus bus.)

Dar autonomijų kiaušy- 
me.

Autonomistų parlamento 
kuopa išpalengvo žengia „į 
istoriškų amžinastį”; vaka
rykščiame posėdyje (7—20— 
VI) Durnos kabinete daugu
mas iš autonomistų kalbėjo 
apie autonomijos principų; iš 
višoko matoma, kad tosios 
kuopos gyvavimo dienos su
skaitytos —kalbos ir rezoliu- 
cijts susiveda prie to, kad 
kuopa, į kurių įėjo beveik vi
sų tautų atstovai, negalintie- 
jie susivienyti po viena vė
liava dėlei savo individuališ- 
kų reikalų skirtumo, negalės 
būti organu, žaidžiančiu žy
mių rolę valstybes istorijoje, 
kurioje užsirašo naujas, ta* 
čiaus jaunas parlamentas. 
Terp kitko, vienas iš Lietu
vos atstotų išsireiškė kuopos 
posėdyje, kad autonomistai 
netik neprivalo šalinties nuo 
kadetų platformos, bet dar
gi , ,gali įtikėti tai partijai”, 
nėsa ji pradeda šalinties nuo 
savo pirmutinio programoj 
kas link to,galima abejoti ir, 
tikrai sakant, juo netikėti 
partijai, kuri savo politika 
primena žinomų anekdotų 
apie žydų-tamsuolį, kuris, no
rėdamas išlošti teisme bylų, 
prižadėjo sinagogoje paau
kauti žvakę už rublį, o cerk
vėj už 10 r. Užklaustas, ko
dėl teip duosniai žada cerk
vei, atsakė, kad svetimų tiKS- 
jimų galima ,,apgauti”, sa
vam gi Jehovai vis viena rei
kia nešti aukų. Tų aneg- 
dotų, analiogiškai, galima 
pritaikinti prie kadetų, rin
kimų laike žadėjusių žmo
nėms laisvę, carui gi — tik 
palaikyti jo sostų; kaip rei
kia dabar darbais paremti 
savo žodžius — jie žmonėms 
nebežada nieko, caro gi vai 
džių, kurių perstato ir neišti- 
ma ministerija, ir • karės teis
mai, ir general-bubernatorių 
diktatūros, remia iš visų pa- 
j iegų. Kas — kas — o lietu
viai negali tikėti tai partijai, 
kuri moka šalinties .nuo lo
zungo, visus vedusio į rinki
mus.

Tajų pat dienų, kaip buvo 
apskelbta po dienraščius, 
Spasko-Kazanskame rajoni
niame kadetų kliube,atstovas 
iš Minsko, Lednickis, turėjo 
perskaityti referatų apie Len
kijos autonomijų. Tema re
feratui žingeidi — todėl ap
silankė kliube nemažas saua 
rių ir korespondentų skait
lius. Lednickio, netikėtai iš
važiavusio į Minską, vietų už
ėmė profesorius Bodouin d e 
Courteney,autonomistų, fede- 
ralistų sąjungos adeptas.

Žinoma, kad lenkai, prie 
kurių priskaito ir gerbiamas 
referatorius, prie autonapriš- . 
kos Lenkijos priskaito ir bu
vusios Karalystės pašalius, 
kaip Ukrainą, Baltgudijų ir 
Lietuvą. Žingeidu tai buvo 
išgirsti 
nuomonė apie šį klausimų ir 
persitikrinti kokioje šviesoje 
parodys jisai pas kadetus au
tonomiškų Lenkiją ir ar ne
palies kartais ir Lietuvos 
klausimą. Kas link to pas- 
kutiniojo>ne užsivyliau.

Profesorius B. d. C. įžan
goje gan daug kalbėjo apie 
dabartinį Rusijos, kaipo pat- 
valdiškos valstybės stovį, 
apie netikusių carizmo val
džios sistemų, apie reikalin
gumą duoti visoms tautoms 
autonomijų. Rusija, pagal 
profesoriaus nuomonės, per
stato iš savęs baisų chaosų, 
kurio sulaukė valstybė ačiū 
toms despotiškoms spėkoms, 
kurios slėgė Rusiją ligi šios 
istoriškos valandos. Auto
nomija, tikroje žodžio pras
mėje, tai sauvalė, kurios no
ri kiekviena politiškai pra
nokusi tauta; autonomija, 
duodanti teisdavybės tiesas, 
nuolatos baido visus, kaip

seno profesoriaus
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tikruosius”, teip ir netik
rus rusus, bijančius nustot 
tautiško pirmininkavimo, ku
ria tai „baidykle” baidė ne 
tik savo pavaldinius — kit- 
taučius, bet ir civilizuotu Eu
ropa.

Apie Lenkijos autouomijg 
kalbant, klausimą reikia sta
tyti toje prasmėje, kad atski
ra šalis, turinti atskirus nuo 
visos valstybės gyventoji 
kulturiškus „pliusus”, kito
kius tautiškus reikalus,atski
ria nuo to stabo, kuri gerbia 
kol kas Rusijos gyventojai, 
kaip kokią nors šventenybę, 
tai yra atsiskiria nuo pačios 
Rusijos. 'Tasai atsiskyrimas, 
kaip Lenkijai, teip ir kitoms 
valstybės provincijoms, yra 
dalyku būtinai reikalingu; 
nesą ačiū to švento stabo 
viešpatavimui,mes ilgą laiką 
matėme visoje Rusijoje ir jos 
provincijose „bendras-visuo
tinas skerdynes”, teip sa
kant,chronišką kittaučių ir sa 
vujų išmušinėjimą.

Durtuvai ir kulkasvaidžiai, 
sulaikantiejie Rusiją suly- 
gintinoje politiškoje vieny
bėje, turi būti prašalinti ir 
tuokart ta „šventoji” išsibar- 
stys į smulkius gabalėlius, 
turinčius tiesą gyventi, la- 
vinties, liuobtis kaip patin
ka.

Visiškas politiškas Rusi-

dinę lenkai atstovai Durnoje, 
reikalavę sau autonomijoB,pa- 
siremdami ant kokių ten 
kongresų ir traktatų ir jei 
butų nustoję vilties pasodin
ti ant savo sosto 'vainikuotą 
karalių. Ta svajonė primena 
Austriją, kur Čekai nori,kad 
Pranciškus-Juozapas dėvėtų 
šv. Vaclavo vainiką, Vengrai 
gi nori išvysti šv. Stepono ir 
teip toliau.

(Iš „V. Z.”).

Apie pašalinių mokyklų 
steigimą.

Vilniaus, Kauno ir Gardi
no generalgubernatorius iš
leido naujas taisykles, kurių 
reikia prisilaikyti steigiant 
Lietuvoje pašalinės moky
klos. Štai tos taisyklės:

1) Visokią pašalinę moky
klą gali steigti abiejų lyčių 
ypatos, esančios Rusijos pa
valdiniais, pagal mokslo vy
riausybės nužiūrėjimo, kuri 
turi pirmiaus pasiteirauti 
apie norinčius steigti pašali
nę mokyklą ypatos dorišku
mą ir politišką ištikimybę. 
Be-to, minėtos ypatos priva
lo būtinai paduoti mokslo 
vyriausybei liudijimą apie 
savo apšvietimo cenzą. Paša
lines mokyklas gali steigti 
miestai ir žemiečių įstaigos. 
Be-to, steigiant mokyklas že
miečių ir miestų lėšomis, turi

kios kūno dalies, žodžiu, sa
kant, kur tik yra kokia sky
lė ar ateidengimai žmogaus 
kūne, per ten ji gali į žmogų 
įeiti. Žinoma, tame atsiden- 
gime ar skylėj turi būt viršu
tinė oda sugedus, ar nusilu
pus, tada tik džiova į žmo
gaus kraują gali įeiti.

Žmogų?,gavęs džiovą plau
čiuose, pirma turėjo peršalti, 
turėti kosulį, žaiždą kokioj 
nors plaučių daly j, arba kvė
pavimo dūdoj. Jeigu gi žmo
gus įkvepia džiovos baciliri 
į plaučius, ar kur kitur ir 
jeigu jos neranda ten žaiždų, 
nesveikumų, negali įeiti - . 
kraują, būva išmestos lau
kan, jokios blėdies žmogų 
nepadaro.

Tas rodo, kad žmogus, už
silaikydamas sveikai, nerei
kalauja bijotiesi džiovos bak
terijų, Džiova prie visai 
sveiko žmogaus nelimpa. Bet 
jeigu žmogus užsilaiko pra
stai, įžeidžia kūną ir silpni
na jį šiokiu ar kitokiu hygie- 
nos tiesų peržengimu, pada
ro toj žaiždoj Ičvą džiovos ar 
kitokių ligų bakterijoms, ku
rios smarkiai veisiasi tokiame 
apsilpnytame kūne.

Džiova daugiau serga šil
tuose kraštuose negu šaltuo
se.

Daugiau žmonių miršta 
nuo džiovos kraštuose prie

========
apginti organizmą. Ju6 ku-1 tis milžinas, sulaistytas žmo- -didelis žodis„ pakeltas ju bu
do daugiau yj* U) baltųjų nių srauju, iš syk parodė vi- sibroliavimui.
kraujo grumulėlių, leukocitų, 
juosmarkiau jų|odi$uasi,Juo 
greičiau jie bactliuB užmuša 
ir tokiu budu džiovininkai iš
gyja, arba ir neužrikrečia Ii-

Todėl, jeigu norime, 
kad žmogus, užsikrėtęs džio
va, išgytų, reil^įa užsilaikyti 
hygieniškai, sveikai, kadang 
tik sveikai gyvenantukraujas 
bus stiprus,© toks tik įstengs 
užmušti į jį patekusias ne 
vien džiovos, bet visokių lim
pančių ligų bakterijas.

K. ’

Draugas.
PABAŠė Masim'Gorkyj.

(Pabaiga).
į jį įėjo* k*8 jame buvo 
žibančio deimanto žibėjimu. 
Priėmė jį ir pradėjo vartoti 
atsargiai, pačėdžiai, minkš
tai, Bupdami savo širdyj,kaip
motina supa lopšyje vaiką,

ą bjaurumą savo vargo — 
<ruvą ‘akmenų ir medžių. 
Saitai, Hudnaį žiurėjo namų 
angai, o gatvėms vaikščio

jo tikriejie gyvasties ponai. 
Ir jie buvo alkani, net labiau 
už kitus, bet kentė tą fu 
persitikrinimu; jų ku' ši i 
vargai ne buvo teip skaudus 
kaip vargai jų priešininkų, 
dvasios ugnies negesino. Dtų 
gė pajautimu galybės, o akys 
žibėjo šviesa laukiamos per
galės.

Vaikščiojo gatvėms tam
saus miesto, ankšto kalėjimo, 
kur juos panieka maitino, 
kur savmeilė buvo įžeidžiama 
nuolatai, o dabar matė visą, 
milžinišką vertę savo darbo; 
tas juos perėmė pajautimu 
švenčiausios tiesos tapti po
nais, tiesų davėjais ir tverto- 
jais gyvenimo. Ir toj valan
doj su nauja pajiega, su nau
ju aiškumu stojo prieš juos

glamonėdama jį ir juom besi- žodis:
džiaugdama.

" Ir juo giliau jie žiurėjo į
šviesią prasmę to žodžio, juo 
aiškesniu ir stebuklingesniu 
jie jiems rodėsi.

— Drauge! — kalbėjo.
Gyvenimas tų žmonių per

imtas paslapto užvydėjimo, 
širdys užnuodytos nesuskai-

gaivinantis, viską apimantis

— Drauge!
Ūsuotas policijantas, ypa- 

ta paniu.usi ir išsipūtusi, 
prisiartino prie pulko žmo
nių, apstojusių ant gatvės se
nelį kalbėtoją. Paklausęs,ta
rė palengva.

— Rinktiesi uždrausta.... 
išsiskirsty kitę, ponai!

Nutilo ant valandėlės, nu
leido akis ir tarė tykiau;

— Draugai!
Ant veidų tų, kurie tą žo

dį šir^j nešiojo, kurie jam 
davė kraują ir kaulus, žibėjo 
pasididžiavimas jaunų tvėrė
jų ir matyt buvo, kad pajie
ga, kokią remia ant to žodžio, 
yra neišsemiama, nesiduodan- 
ti išnaikyti.

Kur ten prieš juos rinkosi 
palši, spangį, ginkluotų žmo
nių pulkai ir tylėdami, tvėrė 
eiles — tai padūkimas patre- 
mėjų stengėsi atmušti teisy
bės vilnį.

O terp ankštų terpgatvių
milžiniško miesto, terp šaltų,

— Drauge! ‘ tylinčių sienų' padirbtų ran-
Skambėjo jis terp meluo- komis nežinomų tvėrėjų, vis

jančlų balsų dabartinių lai
kų, kaipo linksmas ženklas 
naujo gyvenimo, kuris arti 
ar toli, visgi visiems bus at
viras. Jautė, kad tai jų ga- 
lėj; pats artinasi prie laisvės, 
arba pats atitolina jos atėji-

augo ir noko galingas tikėji
mas į brolystę žmonių.
'— Drauge!
Tai šiau.tai ten plykstelėjo 

liepsna turinti persikeisti į 
gaisrą apimantį visą žmoniją 
jausmais savitarpinės meilės.

| Voronežo gubernijoj su
kilo kaimiečiai. Kadangi 
kitos kariu menės dalys neno- 
ri šaudyti į žmonis, suvaldy
mui kaimiečių lieka tik kvai
li ir nedori kazokai, bet jų 
nepakanka. Buvo jau daug 
susirėmimų, kuriuose daug 
kaimiečių likoši užmuštų. 
Maištai kaimiečių iškilo ir 
Tambovo gubernijoj.^ Čia 
buvo teipgi daug susirėmL 
mų. Jeigu, kaimiečiai turė
tu geresnius ginklus, jie per
galėtų caro kariumenę, bet 
visi jų ginklai yra tai šakės 
ir Spagai. ■ Susirėmimai su 
kariumene nuolatai pasitaiko 
aut Kaukazo. Pudoliaus gu
bernijoj buvo teipgi smarkus 
susirėmimai terp turtingų 
žemės savininkų ir neturtin
gų ūkininkų. Nieko tame 
įstabaus nėra: Maskolijoj 
mat yra labai daug ūkininkų 
turinčių ' vos vieną ar pusę 
desiatinos žemės, užtai yra 
dvarponiai turinti daugiau 
žemės negu Belgijos arba 
Sakau karalystė. Vieni mat 
turi žemės per mažai, arba 
jos visai neturi, kiti turi jos 
per daug.

f Stačiatikiškas patriar
chas į Varną (Bulgarijoj) 
paskyrė grekonį Neophylos 
už stačiatikišką vyskupą, bet 
žmonės jo ne priėmė ir išvijo

jai išsibarstymas negeistinas 
iš to atžvilgio,kad smulkioms 
šalims, paliktoms ant „sa
vojo riziko”, daug sunkiau 
gyvuoti negu vienybėje su 
plačiomis kaimynėmis, kurią 
tat vienybę gali duoti fede-. 
ratyviški ryšiai.

Lenkijos autonomijos klau
simas jau, yt Vištytis iš kiau
šinio, iškišo galvą ir Rusija, 
noromis-nenoromis, turės iš
pildyti tą reikalavimą. Ta
sai klausimas turi būti išriš
tas tokiu budu: Lenkija pri
valo turėti pilną autonomiš
ką savy valdą tiktai be jokių 
tautiškų pirmininkavimų,ne
są tautiškoms savy valdoms 
atėjo galas. Lenkija priva
lo būti autonomiška tose ry- 
bose; kuriose ji gyvavo kita
dos, istorijoje; ir tokiu budu 
įvairios lietuvių pretenzijos 
ant kai-kurių Suvalkų gub. 
pavietų, lietuviais užgyven
tų, ant Vilniaus gubernijos 
dalies su Vilniaus miestu, 
kur buvo kitados Lietuvos 
Seimas, neturi j,okios reikš
mės, kol tų vietų gyventojai 
neturi tautiško ar politiško 
susipratimo; Lenkija, kaipo 
autonomiška valstybė, be 
tautiškų pirmininkavimų, tu
ri duoti visuotiną politišką ir 
kitokią liuosybę visoms tau
toms, jos rybose gyvenan
čioms, kaip antai — lietu
viams, baltgudžiams, rusams, 
vokiečiams, žydams ir tt.

Iš to matome, kad mums ir 
musų politiškiems liuosybių 
reikalavimams perskaityta 
dekretas, kuriuo uždraudžia
ma kalbėti apie Lietuvos au
tonomiją, kol visi gyventojai 
politiškai nesusiprato.

Profesorius Bodouin de 
Corteney atkreipė kadetų aty 
dą į tą, kokios privalo būti 
Lenkijoje mokyklos. Jose 
turi būti išguldoma vien tik 
prigimtoje kalboje ir ta vie
na tik kalba priverstina; ki
tos gi kalbos, „ad libitum”; 
drauge su tuo, jisai skaito už 
reikalingą įvesti į mokyklas 
visos valstybes kalbą, kultū
riškas kalbas (vokišką, pran
cūzišką ir kt.) ir kaimynų 
kalbas, neatmetant teip* dar 
niekinamo žydų žargono. .

Teip—Lenkija privalo bū
ti autonomiška, nėsa jai rei
kalauja tos autonomijos pati 
istorija; kitos gi tautos galės 
aau kalti savo ,, savy valdas” 
pagal kurpalio, ant kurio 
Lenkija tvarkys savę. Gal 
tasai klausimas butų daug 
aiškesniu Jei nebūtų josuga-

buti mokyklų užveizdais pa§ 
kirtos tokios ypatos, kurios 
neštų atsakomybę už moky
klas prieš mokslo vyriausybę 
įr įsteigėjus;

2) jokia pašalinė mokykla 
negali būti steigta be mokslo 
vyriausybės leidimo. Įstei
gėjas turi paduoti prašymą 
tai vietinei vyriausybei, ku
rios žinioje bus jo mokykla 
ir podraug su prašymu pri
statyti mokyklos plianą su 
nurodymais:

a) kokios rūšies bus ta mo
kykla?

b) koki mokslo dalykai bus 
joje išguldomi?

c) kiek joje bus mokytojų 
koki?
d) kiek joje gali tilpti dau

giausiai mokinių?
e) kur ir koks butas jiems 

yra skiriamas?
Mokyklos įsteigėjas gaįi 

priimti į mokyklą tik tokius 
mokytojus, kurie turi tiesą 
mokytojauti;

3) Mokslo dalykus kiekvie
noje pašalinėje mokykloje 
gali pasirinkti pats mokyklos 
įsteigėjas, tik paliepta yra, 
kad priverstinai butų išgul
doma tikėjimas ir rusų kal
ba, o tose mokyklose, kur mo
kinasi istorijos ir geografijos, 
dar turi būti išguldoma rusų 
istorija ir Rusijos geografija^ 
Kiekvienos pašalinės moky
klos mokslo dalykų plianas 
turi būti patvirtintas mokslo 
apskričio globę jo.

4) Vilniaus mokslo apskri
čio pašalinės mokyklos ir na
miniai mokytojai turi pri
klausyti pradedamųjų mo 
kyklų direktoriams ir inspek
toriams. ;

5) Visos esančios Rusijos 
valstijoje R.-katalikų moky
klos turi tėmyti tikėjimišką 
jaunuomenės apšvietimą mo
kyklose.
- 6) KaB steigia pašalines 
mokyklas,neprisilaikant įsta
tymų apie tokių mokyklų 
steigimą, bute pašauktas teis
man, pagal įstatymų nuo 1892 
m. berželio 2 d.

(Iš „V. Ž.”). ■

Džiova.
Džiova yra baisi liga tik 

pamislijus, arba apie ją pa
kalbėjus, bet kas turi ją, tam 
ji dar baisesnė.. Net pats 
žodis džiova paeina nuo to, 
kad žmogus, ją gavęs, eina 
menkyn, arba džiūsta.

Džiova būva ne tik plaučių, 
nors tokia paprasčiausiai at
sitinka, bet gali būt jeib ko-

Pacifico negu prie Atlantiko, 
turbut dėlto, kad ten šilčiau 
ir džiova serganti važiuoja iš 
šiaurinių kraštų į Washiug- 
toną,Oregoną, Coliforniją gy
dytis. Didesnis skaitlius 
mirčių nuo džiovos būva vi- 
dūrinėse valstijose ir pietinė
se, kaip antai* Arizonoj,New 
Mexico, N. Corolinoj ir tt.

Nuo džiovos mirčių labai 
mažai būva šiauriniuose prie 
Atlantiko kraštuose: kaip 
tai: Maine, Connectucticute, 
New Hajnshire, Vermont, 
Rhode Island ir šiaurinėj da- 
loj PenneyIvanijOB. Teipgi 
mažai mirčių nuo džiovos bū
va kalnuotuose kraštuose.

Kad džiova šiądien neišgy
doma, tai beveik visi žino; 
daktarystos mokslas ne sura
do gyduolės, galinčios užmuš
ti bacilius džiovos, pats žmo
gaus kūnas jas gali užmušti, 
arba jame esanti fagocitai.

Išgydymui džiovos reikia 
laikyti kūną stiprų, kad 
jo kraujas užlaikytų fagoci- 
tus.

Dėlto reikia ypač šviežio, 
čysto oro, gero valgio ir hy- 
gieniškų aplinkybių. Tokiu 
tik budu žmogus ir turėda
mas džiovą,gaji palaikyti gy
vastį ilgai, nors ir ne išsigy
dytų nuo džiovos. Reikia 
išvažiuoti iš miestų į laukus, 
geriausiai į eglynius miškus, 
maudytis šaltame vandenyj 
kas rytas, kvėpuoti giliai 
įtraukiant kvapą.

Eglynuose yra tam tikri 
garuojanti aliejai, kurie už
muša džiovos bakterijas, dėl
to yra ir gyduolės vartoja
mos iš eglių išsunktos ir džio
va sergantiems geriausia ten, 
kur yra daug eglių ir pušų.

Vienas džiovos bacilius,pri
sigriebęs į žmogaus kūną, 
jeigu jis galėtų gyventi ir 
veistiesi, tai į 24 valandas tas 
vienas bacilius išduotų apie 
16000000 (šešioliką milijonų) 
bacilių ir juos turi, žinoma, 
maityti žmogaus kūnas.

Vienas bacilius gimdo ki
tą į valandą laiko, kitoj va
landoj laiko tos dvi gimdo 
vėl po vieną, tai esti jau 4 ir 
tt. į 24 vai. pasidaugina iki 
16000000.

Taigi toks greitas besidan- 
ginimas rodo, kaip pavojin
ga yra džiova: jeigu baciliai 
ne mirtų, tai jie greitai žmo
gaus kaną sunaudotų. Baci
lius vienok naikina kraujo 
grumulėliai, leukocitais va
dinami, jie ėda, muša, stu
mia laukan bacilius, kad tik

temoms skriaudoms, suprati
mas suterštas melais galingų; 
liūdną, sunkų gyvenimą per
mirkusį kartumu pažemini
mo — ūmai apšvietė vienas 
žodis:

— Drauge!
Ne buvo jia: ‘jiems nauju. 

Girdėjo jie jį ne kartą ir pa
tįs nesykį tarė.. ‘ Iki šiol žo
dis tas buvo tuščiu,;<nieko ne
reiškiančiu balsu kaip ir visi 
kiti žodžiai,koltus galima už
miršti nieko pertai nežadant.

Dabar jis stojosi aiškiu ir 
galingu, skambėjo kitaip, 
nauja dvasia.
• Ir jautė, kaS žodis tas atė
jo apimti visą svietą, pakelti 
žmoniją ant laisvės augšty- 
bės, sujungti ją naujais raiš
čiais, tvirtais raiščiais savi
tarpinės godonės ir numylė- 
jimo laisvės artymų.

Kaip tik žodis tas įaugo į 
širdis vergų, nuo tos valandos 
jie ne buvo vergais; ir vieną 
dieną tarė miestui ir visoms 
jo pajiegoms — didelį, žmo
nišką:

— Ne noriu.
Ir sustojo gy vėnimas, nes 

jie tai buvo pajiegą sutei
kianti jam, krutėjimus jam 
duodanti; jie ir nieks dau
giau. 'Vanduo paliovė tekė
jęs, užgeso ugnis, miestas 
paskendo tamsybėse ir dru- 
tiejie iš syk stojo mažais, ne
žinančiais ką daryti vai
kais.

Baimė apėmė tramdytojus' 
ir apimti kvapu locnų išme^' 
tų, nutildė savo nekentimą 
sukilusių, nusistebėję Ir iš- 
gazdinti jų galybės.

Badas stojo prieš juos, o 
vaikai jų graudžiai verkė 
tamsoj. - . . : t •

Namai jr šventi n yčios, pas
kendę tamsoj, susiliejo į vie
ną chaotišką !njkrpvą ak
menų ir geležie^ tykumą ap
ėmė apmirusį itiiMą.

Apsistojo gyyybė, nes tve
rianti jį pajiegff sukrato pati 1 
savą ir žmogus - vergas at
rado stebuklingą,, nepergali
mą žodį parodymui«avo noro 
— numetė jufijją fį? pereiti- ' 
krino, jog jo rankose yra ga- . 
lybė — tverianti gtftybė.

Tos dienos bi^vo dienomis 
nuliudimo tvirtųjų, tų, ku
rie savę ponais gyvasties va
dino; pavieni naktis stojosi 
tūkstančiu naktų, teip ne- , 
permatomas bujvo juodos , 
nakties tamsuma^, teip silp
nai degė ugnys apmirusio 
miesto. Ir 
tytas per .

t »•*, irta- 
'•‘čiua,

mą.
III.

Pasileidėlė, parduodanti 
glamonėjimus merga, vakar 
dar pusiau alkanas žvėris, 
ant suskretusios gatvės lau
kianti ar kas už smulkų pi
nigą ne panorės jos kūno — 
net ta pasileidėlė išgirdo tą 
žodį, bet besišypsodama, pati 
neturėjo drąsos tą žodį paan
trinti.

Nuėjo pas Ją toksai žmo
gus, kuriam panašaus Ji iki 
šiol ne patiko, padėjo ranką 
ant petiei ir draugiškai ta
rė:

— Drauge!
Tąsyty ji juokėsi tykiai ir 

gėdingai, slėpdama susigrau
dinimą, kokiu pirmą karią 
sudrebėjo jos varginga, ap
spjaudyta širdis.

Iš Job akių, iki vakar žiū
rinčių į miestą alkanoms gy
vulio akimą, ritosi džiaugsmo 
ašaros. Džiaugsmas tas, 
džiaugsmas visų paniekintų, 
priglaustų vienos didelės šei
mynos viso svieto dirbančių 
žmonių, žibėjo miesto gatvė
se; tamsios gi namų akys te- 
mijo tą šviesą su vis didesne 
baime ir šalčiu.

Elgeta, kuriam dar vakar, 
kad nuo jo pasiliuosuoti, me
tė menką skatiką, kaipo at
lyginimą nuo sočių, ir tas 
vargšas išgirdo tą žodį. Ir 
jis buvo pirma dovana, kuri 
jo prispaustoj dvasioj pagim
dė tikrą dėkingumą. /

Vežėjas, išjuokiamas tar
nas, kuriam vežami jo pasa- 
žieriai mušė į sprandą, kad 
smūgine tuos atiduotų alka
nai kumelpalaikei, tas žmo
gus, tiek kartų muštas, pa
kvaišęs nuo ratų barškėjimo^ 
dabar,besijuokdamas plačiai, 
tarė praeiviui:

— Gal nuvežti.... Drau
ge?

Pasakė tą ir nusigando.Pa
griebė vadžias, norėdamas 
greitai pabėgti ir žiurėjo į 
artimą, ne galėdamas išnai
kinti ženklo džiaugsmingo 
juoko.

Praeivys draugiškai pažiu
rėjo, linktelėjo galvą ir ta
rė:

— Ačiū, drauge. Prieisiu; 
Jau ne toli.

— Motin mano! — šukte
lėjo džiaugsmo apimtas ve
žėjas, apsisuko ant gatvės ir 
mirkčiodama akimis, nuva- 
važiavo kur ten garsiai....

Žmonės vaikščiojo gat
vėms paikais, o terp jų, kaip 
kibirkštis, lakstė vis tankiau daug žmonių.

Apims jis kada nors žemę iriš- 
naikys,pavers į pelenus grau
žiančius mus: piktumą, neuž- 
kantą, žiaurumą; apims jis 
visas širdis ir sujungs jas į 
vieną svieto širdį — į širdį 
tikrų, gerų žmonių,'! nedali
namą, outaikią širdį laisvų 
darbininkų.

Ant gatvių apmirusio mie
sto, pastatyto* rankomis ver
gų, ant gatvių miesto, kur 
valdžią laike žiaurumas,augo; 
drutinosi- tikėjimas į žmogų, 
tikėjimas, kad jis pergalės 
savę ir piktą svieto dvasią.

Ir terp chaoso baimingo,' 
bespalvio gyvenimo, kaip 
spinduliuojanti žvaigždė, ve
danti į ateitį švieselė, švietė 
paprastas,gilus kaip jausmas 
žodis:

— Drauge!

atgal į Konstantinopoliu. 
Čia reikia pridurti, kad veik 
visi bulgarai yra stačiatikiai, 
bet jie ne nori mat sve
timtaučių vyskupų. Katali
kai niekur tokios didelės drą
sos neparodo: nors už vysku
pą papiežius kasžin ką pas
kirtų, katalikai prieš jį vis 
lenkia savo sprandą.

iš visur. ■

| Altonoj, prie Hamburgo 
(Vokietijoj),likosi suareštuo
tas atkakęs ką tik iš Ameri
kos koksai Rosenberg. Jį 
laiko už anarchistą ir nužiū
ri, kad atkako į Vokietiją 
užmušti jos ciecorių. Mat 
apie panašiusRosenbergo mie 
rius Vokietijos randui prane
šė Amerikos valdžios.* Jam 
iškeliavus iš Seattle, Wash., 
policija jo gyvenime rado 
bombų ir pragariškų mašinų 
dirbtuvę.

, | Samaroj susibuntavojo
du kariumenės regimentai ir 

i padavė perdėtiniams politiš
kus ir tarnystes reikalavi
mus. Oficieroi pažadėjo iš
pildyti tarnystes reikalavi
mus, jeigu kareiviai pildys 
savo pareigas, bet jie reika
lauja visko. Neramiai užsi- į 
laiko veik visi Samaros gu
bernijoj gyventojai: jie ren
giasi visą guberniją apšaukti 
neprigulminga nuo caro val
džios respublika. Susibun- 
tavojo kareiviai ir Vladivos
toke, bet apie tai platesnių 
žinių nėra, kadangi valdžios 
cenzūruoja telegramos ir ne
leidžia žinių apie kariumenės 
maištus. Užgimė kaimiečių 
maištai gubernijose: Penzos, 
Podoliaus, Poltavos, Kursko. 
Tūlos gubernijos kaimiečiai 
ne moka nė jokių mokesčių. 
Radikališkiejie durnos pa
siuntiniai stengiasi prikal
binti kitus padaryti nutari
mą: kad gyventojai nemokė
tų randui mokesčių, kol ca
ras neišpildys visų durnos 
reikalavimų. Apie tai atsi
šaukti į gyventojus. Randas 
griebiasi vėl uždarinėjimo 
laikraščių: į dvi sanvaiti už
darė 200 laikraščių.

| Vokietijoj, mieste Eise- 
nach, atsibuvo terptautiška 
etiška konferencija. Apart 
delegatų iš Europos visokių 
(raštų, pribuvo keturi dele
gatai iš Suvienytų Valstijų 
šiaurinės Amerikos ir vienas 
iš Japonijos. Susirinkę nu-' 
tarė,terp kitko, prikelti Bau
žį nę civilizuotų tautų ypač 
jų pasielgimuose bu necivili
zuotais žmonėms,kbkius civi- 
lizuotiejie laiko už žvėris.

| Europoj yra iš viso 397- 
934000 gyventojų; tame 
skaitliuje yra: germanų 127- 
788000, sląvų 130611000, ro- ' 
manų 108120000, magyarų 
8800000, finų 6260000, turkų 
6100000,žjrdų 5700000, grekų 
4800000, lietuvių ir latvių 
4060000, estų 2500000, alba- 
niečių 1300000, čigcn j 795- 
000, baskų 635000, armėnų 
211000, kalmukų 100000, mo 
riskų 60000, čerkesų 60000, 
činčarų 57000, negrų 5000.

|ę Persijos parubažiuose, 
Puškar apielinkėse, 800 tur
kiškų kareivių ir 700 gin
kluotų arabų bandė užtapti 
tūlą Persijai prigulintį že
mės kraštą, bet Persijos ka
ri umenė turkų užpuolimą at
mušė, turkai nužudė mūšyje

| Ispanijoj, aplinkinėse 
ValercijoB, puolė dideli le
dai. Vienas vaikas likosi le
dų ant vietos užmuštas, o 50 
ypatų tapo sužeistų-. Ledai 
buvo obuolių didumo, jie 
pramnšinėjo namų stogus, 
gyventojai turėjo slėptiesi 
kelnorėse. Javai miesto ap
linkinėse likosi su visu išmuš
ti.

| Hamburge sudegė pui
kiausia Šv. Mikolo baž
nyčia, kurios bokštas* turėjo 
450 pėdų augščio. Sudegė 
teipgi bokšte gyvenęs varpų 
skambintojas Be ule.
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| Maskolijos durna beveik 
vienbalsiai užgyrė atimti 
rando, kliostorių ir bažnyčių 
žemes ir jas išdalinti netu
rintiems žemės ūkininkams.

| Nataliuj, pietinėj Afri
koj, dalis angliškos kariume- 
nčs apsiautė dalį pasikėhisių 
negrų ir užmušė jų 547. 
Anglijonai nė jokių nuotro- 
tų neturėjo. Tas rodo, kaip 
netikusius ginklus turi suki
lę negrai.

| Varšavoj pradėjo užmu
šinėti polleistus: 2 d. liepos 
užmuša 2, o 3 mirtinai pašo
vė. Valdžios policistus at
šaukė nuo gatvių, jų vietoj 
stovi dabar kareivių patro- 
lės. Vakare likosi nušautas 
vienas žandaras ir pulkinin
kas Tokalcev.

| Susibuntavojusius mieste 
Batume kareivius suvaldė 
rando klausanti kareiviai. 
Vadovai susibuntavojusių ka
reivių pabėgo, o jų šalinin
kai pasidavė caro valdžioms.

| Prapuolė prancūziškas 
pasažierinis garlaivys , ,Arae- 
ca”, kuris 1'0 d. berželio iš
plaukė iš Marseilles į Ameri
ką. Ant jo, apart Įgulos 
žmonių, buvo 110 pasažierių 
keliaujančių į Ameriką.

. | Perdčtinis Kursko-Seba- 
štopoliaus geležinkelio, Sva- 
novskyj, už prašalinimą dau
gelio tarnaujančių ir varsto
tų darbininkų, likosi užmuš
tas mieste Charkove.

| Važiuojant pasažieriams 
Amerikos garlaivio ,,New 
York”, atkakusio) Plymonth, 
Anglijoj, .iššoko iš relių 3 
vagonai ir susidaužė. Prie 
to 27 y pa tos likosi užmuštos. 
Užmuštų daugumas yra ame
rikonai.

Prancūziškas garlaivys 
,,America”, kurį laikė už 
pražuvusį, pribuvo į Bermu- 
dos portą; atvilko jį itališkas 
garlaivys „Din namare.” Vi
si pasažieriai pribuvo sveiki, 
nors ir skundžiasi, kad ant 
laivo valgis buvo prastas.

1 d. liepos Vokietijoj 
siautė baisios audros. Kiek 
iki šiol žinia, 19 ypatų užmu
šė perkūnas, o tame skaitliu- 
je 7 Poznaniuj, kur audra bu
vo smarkiausia.

| Visoj Vokietijoj, ant 62 
milijonų jos gyventojų, ne
mokančių rašyti yra tik 89, 
taigi kur kas mažiau negu 
Amerikoj; daugiausiai nemo
kančių skaityti yra terp len
ki) ir lietuvių Vokietijoj.

| Kronstadte prasidėjo pro- 
va sumušto po Cušima mas
koliškos kariškos »laivynės 
vadovo, admiroloRoždestven- 
skio. Jį apkaltina už nesu
manomą ir pralošimą mū
šio.

Redakcijos atsakymai.
Dzūkeliui. Peržvalga kny

gutės apie Rymionų seimą 
buvo jau ,.Lietuvoj” tuojaus 
jai išėjus. Antrinti tą patį 
po kelių mėnesių laikraščiui 
ne paranku. Jeigu jau kri
tikuoti ir peikti negerus ry
mionų darbus, tai tam reikia 
imti naują medegą; sena me- 
dega, jau minėta laikraščiuo
se,ne tinka. Iš atsiųsto raš
telio, dėl sunaudotos senos 
medegos, o kad trūksta nau
jos, nieko padaryti negali
ma.

Likausi nuvalytas!
Nors keletas sanv&ičių pra

slinko, bet laukiau,ar neatsi- 
naujins mano labai įkirus 
kankinimas, kurį Dieve ne
duok nė vienam žmogui—nie
žėjimo ir spaugų, išbėrimo 
torturos, kurias aš perleidau 
per porą metų ir nė jokie 
kraujo valytojai kaip ir pa
prasti daktarai, ne tik nepa
gelbėjo, bet šįmet užstojus 
šiltam orui tuojaus spaugai 
ir niežėjimas neišpasakytai 
mane kankino, nes ne tik ką 
skūrą per saldų, aštrų perštė- 
jantį kasimą nusidraskiau, 
bet ir nevienų marškinių ran
koves į skutus sudraskiau 
besidraskydama savo kūną. 
Sušilus kaip prakaitas ineina 
į pradreskimus kasinėjimų, 
tai peršti, kad rodos skruzdė
lyno kupste randuosi. Siau
resnių kankinių nė maskolių 
caras su savo belzebubais tar
nais, negalėtų padaryt.

Ir kad toj mano kankinėj, 
per du metus nieks nepagel
bėjo, tad kaip aprašiau apie 
savo kruviną bėdą ir vargini
mą profesoriui Dr. CollinsM. 
L, kurio apgarsinimas randa
si ant kitos vietos, o jo atsių
stus vaistus ėmiau vartot, im
dama į vidurius ir tepant iš 
viršaus į trumpą laiką pasili
kau visai sveikas, nuvalytas 
ir išvalnytas nuo baisių kan
kinių spaugų ir niežėjimų, 
nes ir veidas dabar skaistus 
ir čystas. Tai nors jau ant
ras mėnesis, bet nors didesni 
dabar karščiai ir
nekenkia, per ką esu persi
tikrinęs, kad liga neatsinau
jins; už tai prof. Dr. Coliins 
Institutui labai, labui esu 
dėkingas, nes kur nieks man 
nepagelbėjo, tai jisai išgydė. 
Su guodone,

Jonas Vartianis,
472 Caledonia st., 

Calumet, Mich.

nieko man

Važiuojantis* kiUrmlihiu imkit karus 
A re h gatves, kune4*T«B» ihi pat parko.

Prasidės 12 vai. diena ir traukeis iki 
velytos nakties, r n žengi kiekvienam 
lietuviui dykai. Bžpriezo visus szir- 
dlngai. k

Komitetas, 
kę 9i

ADRESAI
CENTRALIŠKt VIRŠININKO

SDSIVIENYJIMO AMERIKOJE:
Prezidentas = P. VČ Biržuliu

205 W. Oak 3L, iShenandosh, Pa.
Vice-Prezid. = J. TshHtam"

22 Star SL, Ansonla, Conif.
Sekretorius = M. J. Damijonaitis,

3120 So. Halsted SL, Chicago, III.
Kasierius ■= J. Skritutekas,

26 Broad SL, Now Britais, Conn.
KASOS GLOBĖJAI:

A. Ramanauskas, 10 Henderson SL, 
Somervilld Sta. Boston, Mass.

A. J. Povllaika, 824 Bank SL,
- • ‘ - Waterbury, Conn.
Knygius = M. Paltanaviiis,

28 W. Broadway So. Boston, Mass.

Pajlesskau savo draugu Juozapo Gri* 
galiūno, Domininko Samolionlo ir Juo
zapo Statavlozio, Kauno gub., Ssianliu 
pa v., Paazvetinsko parap. ir votosties; 
turtu prie ju labai svarbu reikalą. 
Jie patys u kas kitas teiksis duoti ži
no adresu:

P. Grigaliūnas,
80 Bmithpn av.e., Allegheny, Pa

Pajieszkau partnerio su matu kaptto- 
lu prie pardavinėjimo lotu ir farsu. Tu
ri būti netinginys; geras uždarbis. Atai 
szaukit pu

D. K. Walshim, 
3249 So. Halsted st., Chiosgo, III.

| Maskolijoj tarnaujanti 
ant visų geležinkelių nutarė 
štraikuoti; prie štraiko priža
dėjo pi įstoti teipgi tarnau
janti ant Kaukazo ir Siberi- 
jos geležinkelių, teipgi dar
bininkai visų portų ant Juo
dųjų jūrių.

K? Dvasiai. Eilių patai
syti negalima. Joms trūksta 
rimo, o vietomis ir ritmas 
šlubuoja. Patalpinti negali
ma.

Pajleszkoityial.
Pajieszkau savo brolio Juozo Stepo- 

naiezio, Kauno gub., Raseinių pa v., 
Eržvilko vol., Balnio kaimo, mano var
das Oua Trumpaitlene. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinia adresu:

Kaz. Trumpaitis,
253 4 st., • Troy. N. Y.

Pajieszkau savo brol o Juozo, Balia- 
ženezio, Suveikti cub., beinu pav., Sei
riju parap., Gervenu kaino, ąsztunti me
tai kaip Amerikoje, pirmiau gyveno 
VVorcestar, Mass., o dabar rodosi Pitts- 
burge.Pa.; turiu pas ji svarbu reikale. 
Jis pats arkas kitas teiksis duoti žinia 
adresu:

Jurgis BaliaženLs, 
8C6 Market st.,' Waukegan, IU.

Pajieszkau Jnczapo Urbon?, Kaino 
gub., Szlauliu pav , Trhzkiu parap., gi
riasi, kad tik puse melu kaip Ameriko
je, viena kola dikial suszaudyla, Jh sa
kosi, kad laike kares su Japonais, bet 
negalima tam tikėti; jis yra vidutinio 
augsztumo apie 30 metu, geltonu plau
ku ir usu, apsivilkės pilku szvarku; hz- 
sinešte mano dtlctai pinigu ir revolveri 
ir nežinau kur d ngo. Kas man apie ji 
pranešt gaus gera pintghzka dovana.

Fr. Subotas, 
807 Cass avė., St Louis,-Mo. 

H
Pajeszkau darbo prie kriauczlu vyriu

ku drabužiu, moku ta darba gerai; esiu 
buvęs 8 metus kirpiku tr czion motai

suszneku vokiszkal, italijoniszkai, Iszpa- 
nlszksl, lenklszkai*^ mUkor.szkaL Rei
kalaujanti malones Btshgauati adresu:

Jos. Janulioąis, 
237 Park st, *Lewiston, Me.

| .Mieste Kairili, ant Kau
kazo, mestos bombos likosi 
sužeistas policijos viršinin
kas. Buvę laike metimo 
bombos pas policijos virši
ninką — vienas kareivis ir 
knnigaikštis Šervašidze, pra
dėjo šaudyti į bombos metė
ją, bet užmušė du praeiviu, o 
metęs bombą pabėgo neuž
gautas.

Mašažistui. Rašta sunau
dotume noriai,jeigu tik jame 
būt nors medegos straips
niui; tuom tarpu jame at
kartojamas tas pats, kas pir
ma buvo rašyta. Antrinti 
vis tą patį negalima. Tik kai
po priedas prisegtas atsišau
kimas į lietuvius, kuris teip
gi netinka prie to, kas pirma 
aprašyta. Rašte žodžių daug, 
o mislies mažai.

Draugysčių Reikalai.

| Mieste Toronto, Kana
doj, sudegė Queens Medical 
trioba prigulinti prie univer
siteto. Sudegė teipgi visi 
instrumentai. Nuostolius 
gaisro padarytus skaito ant 
100000 dol.

su- 
iš-

| Lenktynės terp prancū
ziško garlaivio „Provence” ir 

_ vokiško „Deutschland” pasi
baigė. Pirmutinis / į Ply- 
mouthą atėjo „Deutschland”. 
Kas sulaikė p'fkncuzišką lai
vą, dar nežinia, bet jis plau
kė dabar daug palengviau ne
gu pirma.

| Ant Filipinų salų, ManL 
lėj apsireiškė cholera. Pir
mutinėj liepos mėnesio san- 
vaite j ajjsirgo čia cholera 116 
ypatų, iš jų 99 pasimirė.

| Vokietijos <jiecorius sve
čiuojasi dabar pas Norvegi
jos karalių Haakoną.

| Peterburge suštraikavo 
graveriai pinigų dirbtuvių, 
bet pašaukti kazokai 
juos atgal į dirbtuves ir pri 
vertė dirbti.

suvijo

Dalis laiško.
„Niekuomet negalėsiu 

rasti tinkamus žodžius 
reikšti savo dėkingumą jums.
Aš buvau labai silpnas ir ne
galėjau surasti vaisto, kuris 
butų galėjęs mane sustiprin
ti ir padaryti kuningu. Tri- 
nerio Amerikoniškasis Elik
syras Karčiojo Vyno buvo 
vienintelis vaistas, ką man 
pagelbėjo. Jis ištikro yra 
labai geras, jis pataiso valgo
mą i ir sutveria visą kūną. 
Kur tik mums proga pasitai
ko pasakyti gerą žodį apie jį, 
tai męs tą padarome iš šir
dies”. Šitas yra dalis laiš
ko, rašyto pabrikantui sesers 
M. Donatos iš Drussila, O. 
Jis vėla parodo, kad Trine- 
rioAmerikoniškasis Eliksyras 
Karčiojo Vyno yra visiškai 
ištikimas vaistas visuose at
sitik imuoše, kur reikalingas 
kūno stiprumass Išblyškę ir 
sergančios moterys negali 
rasti nieko geresnio; jis yra 
patariamas visose ligose viri
nimo organų ir kraujo. Už
terštas ar menkas kraujas 
yra vienintelia priežastim 
silpnumo. Šitas vaistas at
jaunins kraują, padaris jį 
gausom ir stiprum ir tokiu 
budu suteiks naują gyvybę 
ir- naują energiją kunui. 
Gaunamas aptiekoee arba pas

Susivienyjimo Liet. Am. 
kuopoms.

Kuopos norinčios pagarsinti sa
vo susirinkimus, balius ar kitus 
reikalus j „Lietuvoje”, privalo su 
kiekvienu apgarsinimu prisiųsti už
mokesti. Trumpi apgarąinimai, 
kaipo susirinkimai, baliai ar pik- 
nykai kaštuoja po 50c. už kožna 
syki. Ilgesni apgarsinimai kaš
tuoja po 30c. nuo colio druko už 
kožna syki. Apgarsinimu prekes 
visoms draugystėms yra vienokios, 
po 30c. nuo colio druko. „Susi- 
vienyjimas Lie. Am.” už kuopu 
apgarsinimus nemoka. Kiekviena 
kuopa turi pati už savo apgarsini
mus užsimokėti.

,,Lietuvos” Išleistnve.
Didelis Piknykas.

Chicago. Dr-te Apvetzdoa Dievo pa
rengė dideli piknyka 22 d. liepos, Berg
mano darže, Rlverside, III. Bus tai gra
žiausias paiilinksmlnlmM, kokio dar 
lygssiol Cbicagoje ant piknytu aebuvo. 
Bus lekktynei vyru, merginu ir moterų 
tu Iszlalmojimais szale kitokiu žaismių; 
gera mušiką ir gėrimai; prasidės 9 vai. 
ryto. Visus lietuvius Ir lietuvaites šir
dingai kvieczia atsilankytL

Komitetas.

Pirmas Didelis Metinis Plknln-

Chicago. Draugyste Saldžiausios Szirj 
dles Vleszp. Jei. parengs plknyka uk> 
menei o, hadeltoj, 15 d. Reisslgo darže, 
RiverSidg, III. Praaidei 8.30 vai. ryto, 
lužanga vyrui tu moterie 25c. Yra už
prašomi viii lietuviai ir lietuvaitei aut 
m ubu pi k nyko, k,ur g ra j ii puiki muiika 
h? visos Chicagos hsiinkts. Meldžiame 
uepamirsztl atsilankyti knoakaitlinglau- 
•lai, o busite užganėdinti, nei ten pama
tyti! vilus savo pažystamus. s

Komitetas.
Važiuodami Imkit Halsted karus iki 

12 nl., 12 ulycsioo karais iki 52 uL 52 
ui. karai daveis iki daržui.

SasirlnkimM 8. L. A.,
Chicago. Snaiv. Liet. Am. Mta kuo

pa, turėt bertainlni susirinkimą nedelioj 
15 d. liepos, J. Ruigio salėja, po nr. 8301 
S. Morgan st. Kviteliam i visi sanarlal 
8. L. A. 86tos kuopos būti ant minėto 
susirinkimo ir užsimokėti pripuolancilai 
mokestis, taipgi norinti priairaasyil prie 
8. L A. ateikite ir bus priraišyta.

| Maskvoj policija suėmė pabrikantą Juozapą Trinerį, 
30 jaunų vyrų, pas kuriuos * ’
rado bombas ir revolverius.

799 So. Ashland avė., Chica
go, m.

PHosykasYI.
Now Britain, Oonn. Draugyste Biv. 

Juozapo parengė antra dideli plknyka, 
21 d. liepos, RenochlCr parko, knr yra 
puiki pUatforma szokiams ir aseip daug 
visokiu pasilinksminimui įmaišyme: vi
sus užprašome lietuvius ir lietuvaites, 
vietiniu ir aplinkinius ant to puikaus

Pajieszkau vietos vargonininko prie 
lletuviszkos parapijos; elfu Lietuvoje 
vargonininkavęs 3 metus, isz kur prasi- 
krelpes vaidilai turėjau neszdinth. Mel
džiu atslszaukti adresu:

B. Z.,
Box 156, Farmington, W. Va.

Pajieszkau Jono Butuoryczio, gyve
nusio lygaziol Melrose Parke, III. Atva
žiuoja Uz Lietuves jo motina. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
adresu:

Mike Rutooras, 
Melrose Pirk, III.

(20-VIU
Pajieszkau savo vyro Jono Puidoko, 

palikusio mane su dviem valkais ir vie
na mergaite ir įsivažiavusio su kita mo
terim, turtnczla viena mergaite; Jh yra 
didelis vyras, geltonu plauku ir usu, 6*1 
apie 40 metu senumo; iss kokio kraszto 
jh pulna nežinau. Kas praneša man 
apie j išbusiu labai dėkinga.

Oua Puidokiene,
66 So. 22adst., Brjoklyn, N. Y.

- (20-VII)
Pa J lenką u tavo partnerio Jono Tiro

no, koki 4 u 5 metai Amerikoje. Jh 
paeina isz Kauno gub., Ruelniu pav., 
Laukuvcs parėpi joti Bei vest ru sodoe. 
Jis pats ar ku kitu teiksis duoti žinia ad 
resni

John Jokubauskas, 
100 Taylor st., Chicago, IU.

Pajieszkau savo pusbrolio Antano Va
lūno, Suvalkų gub., Btarapoln pav., 
Mikalhzkiu vol., Smalinyczios kai
mo, apie 16 metu kaip Amerikoje. 
Jh pats ar ku kitu -teiksis duoti žino 
adresu:

Petras Karčiauskas.
625 E. 185 st„ t Nsw York, N. Y.

Pajleizkau pirmos kliasos barzduku- 
czlo. Atshzaukti,

liox 261,

Duokito pagelbal
Sznuk i uosi in jus, broliai ir seserys, 

prūnydamas jusu pagelbos; estu sužei
stas per žemes drėbė j ima San Franchke 
ir reikalauju pageltos hzsigydymul, ku
rios jei negausiu, tai pasiliksiu be svei
katos amžinai; esiu isz Vilniaus gub., 27 
metu amžiam Kas malones pagelto 
man suteikti, meldžiu raszj ii adresu:

Geo. Mark,
24 N. California av., Stockton, Cal.

Pamatai Bažnyczios.
Mieli Btplial Lietuviai, szaukiamosl 

prie jusu, kurie turite kibirkszti meiles 
Lietuvos, ir ypatingai Jus, kurie žinote 
K vedantis parapijos apygarda, prisideki
te prie pastatymo musu bažnyczios, pa
kalbinkite savo brolius ir draugus prie 
to prliideti ir paaukauti ssl ta tam tiks
int. Jau praslinko 12 metu, kaip baž- 
uyczia czla liko ugnies sunaikinta; per 
visa ta laika mes nonustijome vilties ir 
rūpinamės! apie Josios atgaivinime; da
bar gavome leidime atstatydinti ja hz 
mūre, ruosziamesi Izi meta imtis už dar
bo, turėdami vilti pas Dieve h tikėda
miesi pagelbos geru imoniu. Bet sp- 
skaitydami savo pajiegas matome, kad 
jos gana mažos, o ir tos paezios sziais 
metais nuvargintos, todėl kielpiamesi 
prie tavo broliu ir draugu Amerikoje, 
pasitikėdami Jog jie neatsisakh prhide* 
ii prie szito gero, visuomeniszko darbo. 
Teik.tesl gi broliai pliekti mus su savo 
pagelba atstatymui musu bažnyczios,pa
verstos in pelenus. Tegul ezltaa darbas, 
paremtas ant krikszczionhzkos meiles 
suvienija mus nors ir tolymose szalyse 
esant; už szita jusu sanjausma iszkilu
stam e iss caujo Dievo name ne vienas 
atsidūsėjimas, ir no viena, aszara dėkin
gumo atsilieps.

Adresas siusti aukas azitokh:
. Kun. K. Ž»gralis, 

m les t. Pa jure,Paežio Sta.Konstaptinavo 
Kauno gub.

Lietuviai kibkite prie 
Biznio.

Reikalauju vaikino lietuvio prie mo
kymosi cigaru dirbti; teipgi lietuvhzko 
barborio; darbu ant visados; mokestis 
gera blaivam ir geram skutėjui. A įti
nau k U pas John* Jankovskis, 4559 So. 
Hermi tage avo.

Reikalauja 10000 darbininku in giriu, 
lomu plovyklas, akmenų skaldyklas, 
prie geležinkelio darbu, vyru ir moterų 
in restauracijas ir viesznamius mieste ir 
kitur, kelione bus prigelbhma. 500 vyru 
in Waahingtono ir Oregono valstijų prie 
geležinkelio darbu, algos nuo 52 25 iki 
53.00 Ant dienos; galima gauti ton vhoki 
darbe; kelione nuo Chicagoe 812.00. Rs- 
szyk savo kaitoj indedamu už 2c. štam
pe atsakymui adresu:

General Information Bnreau, , 
J. Lucas, Mgr.,

686 Milwaukee avo.. Chicago, III.
Reikalauja merginu prie krfauezlu, 

moteriszklomk ploszcziams (k loke m s) 
dirbti. Gera mokestis,, darbu ant visa
da. Attiszaukite pas

B. Palmer Pero i vai & Co., 
2G6 E. Adams st, Chicago, 111.

Kam tu einflr dirbi teip sunkiai už 
61.25 diena ir lieki rainu, kuomet gali 
eiti in Nossokoffso skutimo mokykla ir 
iszmokti barėdukuczio amate su ketu
rioms ar szenioms savaitėms; J h hzmo- 
kino daugeli lietuviu' szite amato Al 
■iszaukti po nr. 1405 Peno av., Pittsburg 
1h.

8150 00 nupirks tau lota mieste Chica
go. Ant lengvu iszmokescziu. . Atai- 
szaukit greitai pu

D. K. Wahhim, 
3249 Sc. Halsted su, - Chicago, III.

Pigiai aut pardavimo Balionu geroje 
lietuviu apgyventoje vietoje miestelyje 
Bellewood, UL; lažinis tik 8500. Adre
sas: Tam.r Podlaski, 25 Bellewood avė., 
Bellewocd, III.

Ant pardavimo.'
Graži stubele su 6 kambariais Irauksz- 

tu penimiu, parsiduoda ui 81800.00, la
bai pigiai, 3455 Auburn avė. Pasiklau
skite „Lietuvos” redakcijoj.

Am raudos kaltūnas su sale ir gyveni
mu, 32 ir Wall gat. Gera vieta lietuviui 
ar lenkui.

The Standard Brewi ngCo., 
W. 12tb & Cambell «v„ Chicago,-111.
' Ant pardavimo sankrova aptiautuvu, 
vyrams, moterims ir vaikams ezevery- 
ku su visoms sziaucziszkoms intahoms. 
Biznis gerai iszkirbtu, vieta tirntai ap
gyventa lietuviu; prležutis pardavimo 
iszvažiavimas savininko Lietuvon dėl 
pataisymo sveikatos. Atsiszaukti in 
„Lietuves" redakcija arba szituo adre
su:

Juozapas Jablonskis, 
4552 8. Paulina ŠL, Chicag), 111.

(20—VII)

PITT8BURG, PA.
Jonas Ignotai, 13 Diamond Sąoare 8.8
L^M. Miškeli n nas, 21375-th Avė.

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

ffESTVILLE, ILL
V. 8. Kreivėnas. ► «

KEN8INGTON, ILL.
M i kolas Valackš, 2461 Keniington av< 

BROCKTON, MASS.
Petru Marcinonh, 63 Biendale, St.

MINERSVILLE, PA.
J uosis Ramanauskas, 

8PRINGFIELD, ILL.
J. Klembauskas, 2038 Peoria Road

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

WORCESTER, MAS3.
Ant. Bernotas, 12 Harlem st.

GILBERTON, PA.
J. Ambrazeviczius, Box 4 

Mc KEE6 ROCKS, PA.
Fort. J. Bagoczius, 149 Ohio SL

NEW HAVEN, CONN.
K. Blažaith, 524 Eut St.

MOUNT CARMEL, PA.
Jonu Banis Box 541

. Keliaujanti Agento!.
Jur. Kazakeviczia
Joseph Petrikis,
8. J. Kasputis
Felik. J. Galminas s
Stanislovu Valaskas.

Knr gali gauti „Lietuvą’ 
„Lietuvos” redakcija turi savo agentui 
Brooklyne, Philadelphljoj, Baltimorej, 
Bostone ir Brocktone.

Sztai agentu adresai.
Brooklyn, N. Y.

E. Froomes, .. 73 Grand st.
Diržulaitis, 155 Metropolitan avė.

Philadelphia, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 8o. 2-n d St.,

Jos M. Smolcnski, 783 So. 2nd st 
Baltimore, Md.

Wm. J. Morran,
8. E. Cor. Sharp & Camden slr 

F. Bakutis, 521 Columbia avė.
Brockton, Mass.

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

už 5c. kas subata.

128 Canalport ars.,'J ’ Chicago, III.

Pajioezkau Petro Vysznlauęko, Kauno 
gub., Tehzlu pav.,/Bernatavo vol., OI- 
sėdžiu parap., 
antri metai Amerliroje, pYrmiau gyveno 
Ehromandale, Ind. ar ku ki
tas teiksis duoti žl^ta adytu:

. Kaz. Norvalsza,
521 Ellzabeth st., 18 ^enoshe, Wia

Pajieszkau Stanitiov^^altkeviczlaus, 
Juozapo Janaviostehs, Aleksandro Ra- 
manaucko Ir Petro Rarotai aus, visi 
Kauno gub. Jie patys &ku kitas taik
ais duoti žinia adreMi; flf 

Vlno. )^vic||M, •
Box 870, • Virtos, 111.

PaJJenkau jauno va/kYno, lietuvio in 
offlsa, katrų yra jau dirbos prio emi
grantu. Tegul atsiszaukia per lahzka, 
lletuvhzkoj Ir lenkiškoj kalbose adre-

Henry J. Scludtzer, 
141 Washington st., New York Oity. 

(18—vnj ~

Pajieszkau sau tinkamo partnerio su 
5200 prie oflto; turi būt! jaunas vaikinu 
mokantis kalbėti Ir ruzyti lenkiukai, 
anglinkai, voklukai. Biznis Employ- 
meni Office. Atshzaukti adresu: 

John Mananauckas.
3249 8. Hahted st., Chicago, IU.

llczin sod.,

Dabar yra gera proga gauti vie
na, ar daugiau akcijų gerai apmo
kamame Drapanų Štore '

The Bell Clothiug Co.
The'Bei! Clothiug Korporacija 

jau 3 metai kaip daro gera bizni 
po No. 983—987 Milwaukee avė. 
Kada jai ten gerai biznis eina, tai 
ji pasidrąsino atidaryti antra toki 
jau Stora naujai statomame A. 
Olševskio name ant kertes Halsted 
ir 33čios ulydiu ir Čia tikisi daryti 
bizni ■ ant didesnes skales. Ši 
Korporacija išmoka akcijofieriams 
didesnius „dividends” negu kokia 
nors kita korporacija. Ji teipgi 
duoda privilegija kiekvienam akci- 
jonieriui pasitraukti šalin, kada jis 
nori ir sugražina jam jo inmoketus 
pinigus abt kiekvieno jo pareikala
vimo. ’
* Žmogus prigulėdamas prie šios 
Korporacijos visada jaučiasi liuo- 
su, gauna kas m e t už savo in- 
detus pinigus gara pelną ir kada 
nori pasitraukti atsiima juos be jo
kio stabdymo

Akcijonieriais šios Korporacijos 
gali būti ne tiktai gyvenanti Chica- 
goje, bet ir kituose miestuose. 
Kiekvienas gali pirkti viena, kėlės, 
ar keliolika akcijų, tik ne daugiau 
kaip 100. čia indeti pinigai atne
ša didesni pelną, didesni procentą 
negu sudėti baukon arba pasko
linti ant geriausiu properčiu, ir 
iš čia visada yra gaunam*atgal ant 
kožno pareikalavimo. Taigi kas 
turi užsičedijas keletą doliariu, te
gul perka viena ar kėlės akcijas ir 
naudojasi geru pelnu.

Akcijos dabar kaštuoja po £10. 
Kada namas bus gatavas ir Sto
ras atidarytas, tos pačios akcijos 
kaštuos £15. Neišpirktu akcijų 
jau ne daug yra, todėl kurie nori
te pirkti, pasiskubinkite užsirašyti 
pakol dar galima jas gauti po £10.

Užsirašyti akcijas galima
Bell Clothing Štore, 

983—987 Milwaukee Rve.,

Aukos reikalams rovoliuc<Jtnio 
judėjimo Maskolijoj.

Kaip jau syki pagarsinome, negarsiu* 
sima daugiau tu aukautoju pravardžių, 
kurie maliau kaip 25c aukavo. Ta pa
daryti prasto mus kai-kurife aukauto
jai.

Aukos „Lietuvos“ redakcijon 
atėjusios.

Isz Roslyn. Wuh. Cha. Savickas ir 
M. "Savickas po 51.00. Viso 52.00. Skir
ti Soo. D. P.

įsi Rush Ruh, W. Va. B. Sakalauc- 
kas 52.00. Skiria L. B. D. P.

Salos aukos pasiu na tos C. It. Sr. 
k anie r 1 ui T. Dūdai.

Isz Springfield, III. Vardai aukavu
sia draugu per buvusi berželio 24 d. su- 
airinkjms. Aukavo: T. Galinis ir A. 
Senkiaviczius po 51.03; J. Vėl to ne zi kas., 
J. ŽvTnjil*- Y. Žvingila, J. Žvingila, J. 
Brundza, F. Jocius, K. Szeszko, K. La
gūnas, A. Brazis, A. Žakas, J. Baclusz- 
ka, J. Buszka, J. Rojalis, V. Csernauc- 
kas po 50c; 8. Katk ta vieži us, P. Katkja- 
vlcziene, 8. Katklaviczius, O. Buszkie- 
ne, J. Dzllet po 25c; mažesniu auku 26c. 
Viso 510.45.

Aukos surinktos Antinio Lingio, per 
varduves Jono Tamoeziuno. Aukavo- 
A. Aliau ūkas. J. Katauckas, E. Ketura- 
kiene, A. Aliszauckas, 8. Senkaucku 
po 25c; mažesniu auku 20c. Viso 51.45.

Aukos surinktas Vinco Czernaucke, 
per varduves Jono Lublncko. K. Lagū
nas 51.00; J. Grigais v i ežius, A. Klem- 
bauckas,J. Lene auczius, J. M arti n a vi
eži us, V. Czernaucku po 50c; J. Lubino- 
ku, B. Lagūnas, J.Klembauckas po 25c; 
mažesniu auku~15c. Viso 64.40.'

O sykiu viso labo pasidaro 516 30.
Isz aukszlau surinktu pinigu atsitrau

kia ant panesztu ekspensu per buvusi 
susirinkimą ir iszptrkima money orde
rio 51.80. Pastumta L.Rev. SzeIp.Kom. 
kuleriul T. Dūdai 515.00. Visus pini
gus skiriame vien L. 8. D. P.

Aukos Kankintiniams.
Isz Picton, Cai. J. Virzbioku, A* 

Stankūnas, A. Kalvaitis po 51.00; J. Zu- 
binu, J. Skirklavicsla po 50c. Viso 
54.00, skiriami kanklatiniams.

arba pas Korporacijos Direktorių, 
KAZIMIERA 8LUŽINSKA 
Kurs turi savo valandas „Lietu
vos”. redakcijoje ketvertais 
6 iki 9 vakarais ir nedelioms 
9 iki 12 rytais.

nuo 
nuo

Reikalaujame darbininku in vakari
nes vaisi!ju prie visokiu darbu; giriose 
darbininkams moka 628 ant menesio su 
guoliu ir valgiu. la Washingtono val
stija yra gera proga nuvažiuoti, nestik 
512 in Chicagoe; ten yra užtektinai viso
kiu dakbu, mokestis 62.75 ant dienos.

Lietuvhzku agentas, arti lietuvhzkos 
bažnyczios szV. Jurgio.

J. Mananauckas, 
8249 So. S. Halsted st. Chicago, IU.

arti 33czios uL

“Lietuvos” Agentai
NEW YORK, N. Y. 

A. Leenievskh, 144E.Houston St.

8o. BOSTON, MASS.
Nlkod. Gandrelis; 287 8-nl Street

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

A. Stanelis, 66 West Sk

BROOKLYN. N. Y. 
Stan. Rinkewicsius, 78 Grand lt.

8HENANDOAH, PA. 
Andrius Maczis. 151 S. Mainai.

WATKRBURY, OONN. 
Vincas ŽubrickM 
Jonas Žemautauckas, 80 W. Por 

NĖW BRITAIN, OONN.
M. J. Chepęnh, 72 Jubiiee Si, 

BALTIMORE. MD.
L. Gawlts, 2018 N. Washington 
Jonas Želvis, - 711 W. Lombard st

PHILADELPHLA, PA.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2nd 8U

•.LIETUVIŠKA PREKYSTE:
Visokio skyriaus laikrodėliu, žie

dą, lenciūgėlių, špilką, armoniką, 
klernetą, skripką, phonographą 
ir daug visokią kitą daiktą.

. Kviečiu brolius lie
tuvius atsilankyti ir 
persitikrinti kainas 
(prekės). Į visus Am- 
enkc^ miestus pri- 
siunSiu daiktus per 
F.XpiVsą arba k rasa. 
Katalioga ant parei

kalavimo prisiunčiu dovanai.
M. J. DAMIJONAITIS, 

8120 S. Halsted SL, CHICAGO, ILL

LIETUVOS ŪKININKAS 
Laikraštis skiriamas Lietuvos darbo 

žmonėms, eina iš ViLmaus kas savaite. , 
Didumai: 8H i II oojių 16 pusi% Amerikoj ant 

metų $0.SO. Kam tupi Lietuva ir žinoti kas 
dabar tenala deda*!, taj užiiraSykite LIETUVOS 
ŪKININKĄ. Jame tel^a tei.lngo. ainio. U visos 
Lietuvos U kiht kraStu ^vleto. Kas porėtu užrašy
ti dėl savo draugų TeVj’nėJ gyvenančių, metų pre-

8108 8- Htikted »t- Chicago, UI.

Drukuojamos Masaluos Pigiai!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru

kuojama Mašina.
31 aszina Odeli Typew.riter No. 4, 

kurios ikiziolsl preke buvo 510.00, dabar 
ja galitepirkti ui.............................$0.95

Mat mes nupirkome uitu maumu 
1000 isz vienos suban krūty tumios firmos 
pigiai, todėl galime Ir parduoti jas p 
C ai. Masztnos yra naujutėlės, tik ka 

t fabriko paimtos.
Km reikalaujate geros drukuojamos 

m a ui noe, tai pirkite dabar pakol pigios, 
nes kaip izi 1000 inparduosime. tai Jau 
kito teip pigiai negausite.

Kitai reiks pirkti hz fabriko, kur Jos 
kaštuoja po 510.00. Taig pirkite da
bar pakol pigios yra.

Gausite Jas po 86.95 pas:
A. OLSZEV8KL

924 33rd St. Chicago, I1L

Ar nori gera ir geroje vietoj 
* Lota?

Jei taip, tai pirk lota ant Auburn uly- 
czios arba ant 83rd ui. priešai szv. Jur
gio bažnyczia. I otai dideli, turi dvi 
alles, gražioje, ramiojel lietuviu apgy
ventoje vfetdĮje, prieszal lietnvhzka baž 
nyczh. .
Lotu prekes nuo $900 ir augsz- 

esiau.
' Szie lotai už metu bus verti 51200. Yra 
tiktai 19 lotu ant pardavimo. Prisku
binkite kas norite ingyti gera, gerojo 
vietoje lota, pakol dar yra iu ko pasi
rinkti.

Lotu agentai:
A. Olizevakia, 914 83rd st.
Folix J.Wengierski. 3137 8. Morgan st. 
j. M. Tananeviczia, 3244 3. Morgan st.

« S »

* New York ABrooklyn, ū. 8. A.



Puiki Proga Grant TVorksuose.

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

Už $2700 iki $3250
Pirksi viena iš

50 Nauju dviem auksztais namu
ArUWe*tern Electric Komp.. Sear*. Roebuck .t Co., National Ma

Kauno f ub. Siaullu pairleto.

723 W. 18th Street
Priima ligonius kožna diena 

nuo 8 iki 12 ryto.

Telefonas: t*aaa*7O82.
Teiefonuot galim iaekiekvienos 

aptikkaa.

Pasirodavyk su.Listuviszku Daktaru
....ė. pas .....e^

Chicago Meto Clinic
leabl* Cssticg* Kotsp.. Wit>*low Broliu oruameotalisaku gelež.nia darko 
ir amerikiniu tplraliazku dudu i*s<iirbialn.

20,000 Darbininku Žmonių Lietuwiszka Aparatu DlrMuwe. 344 So. State St, Chicago, III.
Sk e

$30° jmokesties,
ŲekUiyi po m,0* k4« maaaiU, imant paluki drauge Rando* *31 M 

• Dt •eoeajo . 5 ar # kumbartal* triaba ,u nukaltu Ir T padu panamių ta 
Įsilietai* panatala Gėendjo* paltie* apdarai, naaadjkla, • tilta* Ir ital* 
tat vanduo. Vi«okl gatttu pagerinimai intaiiyti ir apmokėti.

U TA Ub Ir V-TA *ve.

Lotai
Granto Žemiškosios Bendrijos po- 

dalyje neužilgo pakils 
vertčj e.

(Bevedąs B. Lymao. globėjai. ’A iįiard T Black, Usdinlnkta I

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

IŠIMTINIAI AGENTAI

Knott, Chandler & Co.
110 DEARBORN ST.

V.etinU ofiaas 12 ta ui ir 48-ta Avė. Atdaras kasdien Ir nedellomli.
JAS. E. IIILDRETH, 

Užveiida Savinybes Skyrius.

Ant vietos randamas ADOMAS SZILINGIS.

Guodotiniems Kunigams istdir* 
'bet- Kapas, Akeles, Dslmsti* 
kus, Albas, Stalas irwi«usbaž- 
.nytioitis parėdus. Visokį darbu at- 
ilieka artiatisrkaJ iri laikę.

Nbrudaoaoa roodotinob Dr-tes, 
arba guedotiai Kunigai, kad J tusu

Guodotinoms tautiszkoms ir baž- 
n»'inotns draugystėms isxdirba:-J 
Kantaru, Asaerlkoaiszkaa 
We1iewas, Szarpee, Jmob- 
tas, K a kardas, Ženklelius,' 
Kepures ir dėl MarsMlkn, 
parėdus. '________ ___
darbas batu priderančiai atliktas ir tuom suszelpti savro tautelę, paveskite ji tikrai 
Jletuvraitlai, , ____ ...___

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Dirislsn St, Chicsgo, I1L.
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EIKITE PAS DR. B M.ROSS
SU SAVO NESVEIKUMAIS 
o jis jumi išgydys. Yra vienas iš pasekmingiausių 
gydytojų Chicagoj. Turi 22 metu patyrimo, išgydo 
svaigimą, užimą ir skaudėjimą galvos, prastą atmintį, 
negalėjimą suvienyti mishų ant vieno dalyko, slinki
mą plaukų, silpnumą ir įdubimą akių, paj. odavimą 
paakių, spuogus ir plėtnas ant veido ir kūno, katarą 
nosies ii gerkles, užimą ir spingimą ausyse, sunkumą 
ant krutinės ir skausmą duobiukėje, negalėjimą val
gyti, atsirūgimą vėju ir skystimu, plakimą širdies, 
dusulį, greitą nuilsimą, gumbą, užkietėjimą vidurių, 
skaudėjimą strėnų ir kaulų, reumatizmą, drebėjimą
kraujo ir jausmą bėgiojimu po skūra kas yra ženklu nervų silpnumo, inkstų 
ligas, kraujo užnuodyjimą, paslaptingas ligas kaipo tai: šaukerį, syfilį ir 
triperį, nesveikumus kylančius nuo patzagvstės jaunose dienose, naktinius 
ir dieninius nu bėgi mus sėklos, nervišką nusilpnėjimą, išsigandimą. baisius 
sapnus, gėdingumą, nusiminimą, susišlapinimą lovoje ir šeip tankų šlapi 
trinią. silpnumą lytiškų dalių, kylą, silpnumą kūno, patrūkimą, kiaurąjį 
kaltūną, rožę, niežus, sunkumą kojose, nutirpimą dalių kūno ir tt. Jeigu 
turi nors vieną iš virš paminėtų nesveikumų, tai tuojaus kreipkis pas Dr. 
B. M. Ross. kuris yra specijalistu. jis tau duos teisingą ir gerą rodą. Yra, 
ypatingai pasišventeo išgvdyme ligų kurių paprasti daktarai neinstengia 
išgydyti. Norėdami rodos per laišką, įdėkit kfcletą markių ant atsakymo.

DR. B. M. ROSS '«!?•
ANT KAMPO MONRO! STREET, UE8IKELK ELCVEITORIUM ANT 5TO FLORO 

Oriso Valandos:— Ka.dien nuo 9 ryto iki 4 po piet. V*k,raH„ 
Lšskj ros L'tarBįkų ir K>-tver-zf. nuo 7 iki 8. Nedėliotu buo 10 iki Ii

J. MLRAUSKIS,
3305 Auburn avė., Chicago.

Lietuviszka Krautuve Laikrodėliu, Laik
rodžiu, Žiedu, Špilkų, visokiu graznų ir 
galenterljc* muzl.all.zku Instrumeatu. Vyri.zku draLuriu, ap- 
redalu, cz*veriku. kepurių ir daugybes kitokiu tavrru.

Žiedus padirbu ant order.o su varda s ir prav*rdems. Taisau 
Vkrrdeiius ir mucikallszkus instrumentus.

Per visa liepos noeies! parducs'v viską ut nutriniu'* kaina, 
kad atitusztlnti vieta žienslaiams tav-ratns. Kas tik reikalaujate 
ilzst pirkite pas mane o viską gausite pigiau kaip kitur Asz 
parduodu savo tavorus in visa Amerika ir kas ko reikalaujate,ra- 
siykite. o pas mase gaus te viską geriau ir pigiau kaip kitur. 
P .siiKubinkite pakol kainas yra pigios

Degtine! M0RRIS F0RST & co- Slyvine! uųjVUHl C0R. SECOND AVĖ. * SMITHFIELD STREET
P1TT8BURU, PA.

Mes esame pagarsėję po visas Suv. Valstijai kad parduoda
ma geresne degtine pigiau negu koki nors kita firma ar degtines 
krautuve Amerikoj.

Mes apmokamo visu siuntimo leszas (kasilus) in ryUis iki 
New Yorko ir in vakarus iklChicages aat plikini u virstaus 15.00. 
Jeigu parsieina toliau siusti, duodame 10 nuoszimti, idant tuomi 
pirkėjas parslunsdinimo leszai galėtu apmokėti.

Orderiuojant siuaskite pinigus registruotame laiszke ar per 
Money Order ant vark© Morris Forst & Co., Cor. Second 
Avė. & Smithtield Ht., PlttMburg, Pa.

Parsislunsdinkite musu privaliszkajl prekių surasza. Kalba
me visose kalbose.
Morris Forst & Coe

COR. SECONO AVĖ. & 8MITHFIELD STREET
pittsburg, pa. lorKOly!

A

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

OFFISAS—Kampas 81-mos ir 
South Halatod Gatvių ::::::

CHICAGO, I L L.
GYVENIMAS VIRSZUI APTiEKOS

Traukia dantis be jokio 
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS,

Vyrams Tiktai!
Kaip būti Chicagoj tai atsilankyk in

BRANGINTINAS RECEPTAS

PRISIŪHCZIAIAS DYKAI
Silpniems ir Nerviškiems Vyrams

Ai turiu »avonuosavyb*).Tr<-eptį brangintinam 
vaistui, prirašomam garsau. daktaro, kurio ai tei
ravausi atlankydamas s*'u0f Lilį. A* tinau iii 
pa'y rimo, kad raistas pridirbtas pagal iitf receptu 
yrafifdi.n geriausiu silpniems, nervUkf<ms ir 
iMsreikačmms vyrama. Al Aliiau dčito, kad Jis 
Tiiau suyrjiino sveikatą pa ilgo sirgimo nusilpnėji
mu, nerrlškutuįi ir abalna nesveikata ir tt. Aš 

, pirma to i»ip4giuau spėria.ortus ir Įvairiu* vaistus 
lei gydymu, be rasimu pafarrjtmo. Teipglii 
nau. kad daugelis kl^,sirgusių ta arkitu liga nuo 
pers įdirbimo. Jaunystės pakivdlmų. prasihogirnų 
ar perdėjimų, kaip narviik isto. nuoMglų, suny- 

: kimo vyrybės, biogosatnilnttas, suaaiklnto gyrn 
mo, stokos ambicijcB, dmuricn i bės, nedrąsumo. 
skauiUjimo strėnose. nteino*e*veikuin<> ir tt., ku
rie Tušė man. trlpgi lėnigydė.A upli ai put*

Žinodama*, kaip aunicu išatgvdytl Uitoje Salyje, 
aė ui,įmaniau pageibAti k.tiem* Ir kožuuin rnika 
laujančiam tokio vaisto paraše-min [Astiisnr, ai 
(tąsiusiu nuorašų litB(Brepi*tr reikalingus patu
rimus uipečėtytama laiške dykai. Receptų gali 
sutaisyti geroje a pliekoje uSBtaė.ns pinigu* Klau
syk inann rodos tr pasnėgniki o pamatysi, kad tai 

! geras vatetas. r. jo kurio ’>nai sveikas, tvirtas |r 
Į laiminga* Ai ui savo patarnavimų reikalauju 

5lc tau pasveikus. Niek loinef ai nereikalauju 
daugiau ui litų mažų si nu, ir nereikalauju jos kol 

, tn visiškai nepaaltaivysl, Idant paskui geriau ga- 
j lėtum branginti mano pų'arnavlmų tau. Ai ne 
' siunčiu nieko apmokė,tin ir neturiu jokio tumisio 
į išgauti pinigus ar parduoti vaistų, kurto tu nere|- 

kalataji, o Jei tu ravi mane neteisingu, tai tiesiog 
gal* man" apskelbti |>rr litų laiksašiį.

Rašyk šiųdi'u. kadangi šit*kimu ga! neat,įkar
tos daugiau. Atmink, kad gausi re. eptų ir visus 
l-atarimus dykai ir tu nereikalauji man siųsti 50c 
kol nepusvciksL Adre*a»:

C. Bentson, P. H. B«x 655, Chicage III.

Silpni, Narviszki ir Serganti Vyrai.
Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba 3V. 

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

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

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

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

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą*
Offlsas atidarytas kožnų dienų nuo 10 ryto Iki 4 po pietų Ir vėl 
nuo 6 iki 7 vakare. Nedėtiem Ir švenladienom nuo 10 iki 12.

CHicago IMedical Clinic,
344 S. State Street, arti Harrison ai., CHICAGO, EL. (

Tito Mtts Data ii Gtt ta Vaisia
Pergali nelaimęs ligos.

GALERLJA MOKSLO
344 South State St. Chicago, UI. 

Ineiimais Dykai.
Patemyk stebuklus (Hteoloeijos 

,, „ Fiziologijos j
,, „ Neurologijos
,, ,, Pathologijos

Mokykis pradžia /mogiszkos rasos nuo 
lopszio ik! grabui.

Milžiniszkumai ir keistumai g imtos. 
į A: Įsra kasi i-n n .' rvt.i im r." v durnak ■ 

Papraazyk dakiuretojc prie duru lietuvmzkos 
Knygos, vilai dykai A'siszaukltnladien.
344 South State 6t. arti Harrlson 

CHICAGO, 1LL.

me, utalmvkvk eipre*ul Sgr,tg Ir atv-iiss* 
knistus ir paalliak L ik rudely, jei n«, netz.ok»k 
de visa o cento Ainuuk. kad ui toki na t laikro
dėly kitur tcokesl >35.Ud. Prie la krodollo CtU 
Hkledaam 14* enkslnta labui gr»*u lecoluguly 
ra keta pasu dykai.

' Vcelsior Watch Co.. '
900 Central Bank Bldg, Chicago.

F. P. Bradchulis 
ATTORNEY & COUNSELOR tt UI 
Chamber of Comm«fc« Bldg., Roem 709 
S. E. Cornsr La SaHe and Wasbi««ton Street* 

i C HICAGO. I LL.
i TELEPHOHE ll<|»3842

Liotuvys advokatas, baigęs mokai} 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliškas ir krlmina- 
1 iškas, visuose teismuose (auduoas). 
Gyv. 8112 S. Hahted SL, arti tinto* gatvėt 

Telephoae Yards 6046

JOHN’S ELIXIR
[•įsrdo vl*a_« *kllvlo ligav. urgvomullavlma. 
im«ū»jlpiH valgyti, akaurtejima krutinę, duo- 
biv'žijį ir nonuose. Htairurlma vrjo ir n'-gar 
d din tryni imu. gtirgimair i.tputhiin viduriu. 
*dlna r*mo*. jautimą lyg guz* arba kamuoly 
garrlej.! ir negalejima jo nuryti, au.paudima 
ul^ie*. gumba, v-raima rytmety) ir alMko*e- 
jirna tlfiztu *kr*Į>liu, kartai* laimi pujuodavu 
*in. prikartejima burnoti, diegly, greita paliki
ni* arba trumpa kvape, tkauMna vidurlu<>*e, 
tryd» apaiveluay. laankjrjony Ir skaudama lle 
tuvy, bėgimą kraujo l*i dontn sniegenų, ailp- 
num* viso kimo Ir plaučiu, szirdie, plakt^n. 
negalejlma miegoti, sunkuma galvoje ir kojo 
*e, snauduly, o ypatingai po jiletu. pabalimą 
ar pageitonavliiia veido.9»vaiglnia Ir fkaude- 
jima galvos ir daug kliokiu Bevrrikumu. pa 
einančiu nuonesveikoskllrln. Jeigu turi nors 
viena ist virvini paminei u š.enklu, tai tuojau, 
ordvnuok John’a Ellsic geriame gyduole nuo 
tkilvlo ilgu. Gaunam žt . irtz 200 padekavoniu 
ant nedelkn. Preke >1.00 ui butely, e buteliai 
u 116.00. Viduriai turi 1-zMlliiosuoU maiiau- 
• iai syky ant <licnr» ir jeigu to nepadaro, tai 
jie ym ueavelki. Naudok Jolin'* Ūver PUU, 
nuo vMzuriu uikktejimo. tiktai įfc ut skry
nele. ’lmi" k piiiigue in rromata ir adresuok^ 

JOHN’S SUPPLY NOUSE CNKAOMu i

Laikrodelis ant Viso Amžiaus tik $6.95. 
t Tikra* 14*. tuktud <fpilĮ/'a> o 

neaplraukta* laikrodėli*.aiškiai 
|l>r iež'a v ui ir y J lukštų . 14 k 
guarauteed 20 yeara" nūn išdir- 
bejų. Išrodo Ir'dėviiikaipfbtra, 
itfikjiiuit lai k rodei is. t ik yra dru- 
teanto, ne* v ra su kietai pada
rytais medė|iik«b lukštai*, ar 
atviru virtum, gražiai graviruo
tas. arivgu*. tu gerai* ant-r i ki
niui, nikeli* visurUlA pilnai 
aktneniuotn*. greiteinu, Bre- 

gueto piuuksnii. lialtn umallhuž rodyklė, visokio 
ayidžio, moterlėka*. ar vyriSias. II didi*, ar vi- 

; dalinis 1« o mei-rų 6. ar Mažesnysis O dydi,.

Męs Hiunčiame evprevu C.O.U. irduodant* apėiu- 
rėfl pirma uzmnkeiliao; jei i*aty>i. kad laikrodė
lis uz tuo* pinigu* yra- geriausia*, tai užmokėk 
ag-uiul 1596 ir evįirjb knMu,. Pinkų retežėlj 
prie kožno lnikrodėli*<|uačta*ne dykai, o jai plal- 

1 gal yra pridusti iš kaNtn utSMijani mum, laika. 
1 tai mes duodame gert Anodevtnino Trykšline piu- 

ksuų. ar Auksinį RetėMl. IžMrvaeii tyluti, tšvan- 
glaut expre*p kaltus.'BeidtrtJak Mes Ir ikomėsi t* 
lųaakoma. Rita, laibbndėtnonų Elgino viduriai* 
3! 00daugiau. Rašy ir aišklab ko nori. CROWN 
JEVELIY CO. Mtn. RandtlrA Utr.,
CMcaft, Jll.

DR. J. KULIS
Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas ::::

S255 So. Haisted .Street, CHICACG, ILL

QVD4 L1«AS MOTB3C, VAIKO tMTTKC MKIStfm 

Cstrai limpančias, cSmbsxwvsias i* slaptas.

KOZMINSKI & YONDORF,
73 Dearborn st.

Bankierial.
Mes skolijatne PINIGUS ant turteny- Į 

biu ir jei tu rengiesi turtenyks pirkti 
mes su džiaujrsmu prigelbesime, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu, drpitag 
veikimas. Lengvos iszlygos. Agsgfcsl 
Apmokami dosniai.

:: UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonės užsitiki mums ir niusu 

gyduolėms, kuriems duodafte teisin
giausia rodą per laišku dykai.

Kaip tisIgy^MI Rupturf, Akių liga, 
Galvos ligj, Slinkimf plaukų ir Pliki- 
mj, Pučkus. Saulės įdsgimą. Didsrvi- 
qes, Niežus ir lytiškąjį brudj. Gyduo
les nuo dantų geriausios už 20c. Nuo ko
lų užtrinų tik 10c. Męs turime apie pu
sę milijono laiškų su padė kavo nė dus 
nuo žmonių visokių tautysčių. Haiyk 
w mus; i. ■. tRMBŽA čt, 
**^t* *2rt,*k.

kur tu 
Neri pas 
Szlaki nes

b»- 
vartKp bau* gnrsiži* 
rusk* oczlszcseę* 
trlėtkR, oifarus net 

Havanos, o isulferaa f tu ai žmogus 
pulku užkandi kiekviena diena, tai Jau 
Ilgiau su tapilsia kalbėti negaliu. Lik 
veikas turiu skubinti*; Prie to jis turi 
puikia sale dėl veaelhi ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypaci už tluneųsiu 
susikalbėti angliukai. Ateikite pas ma
ne, o asx ium patarimus!u už dyka viso 
kiuose rot kainose ir provose. Atvažiavę 
Isz kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakts,
8821 Auburn av., Chicago, U*

(Tarp* 88-ios ui. Ir 33-!o P .) 
Talephoua* Yards 6018.

netikru ir bailu aadrapaora 
— akauamta*u dideliu die
gliu viduriu** ir viaaaa

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

Taip gerai išgydo be apsirikimo visokęs ligas vienatinei tik su 
pasišventimu ir angšto mokslo Profesorius ir Daktarai Speciali* 
štai — Dr. E. C. C’ollins Medical Institute New Yorkę, nes atsi
šaukus asabiškai ar aprašant ligą bei silnybes, Daktarai Specialistai 
po Vadovystę Profesoriaus ištyria ir, kad pripažino ir apsėmė iŠgydit, 
sutaisant Speciališkai pritaikant, prie ligos visu silpnybių vaistus, 
varginančiam ligom, tai vartojant juos pagal pamokinimą, — apturi 
pilna — gerą sveikatą ir liga neatsinaujina.

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

Miela* Pjofe,oriau *u Specialistai*I
J u* jau žinot* mano sunkia li*a. kuri 

■taa* kankino per ilgus metu* per jauni*- 
tęs išdykumą kad galvo* užima* ir austau 
spiagitnat kaip ir kakle ir pecaiuoae, ran
kose b*i kojotų, kaip peilei* dieglei varste, 
sunkumas krutinu ir dusinimas, neišpeša- 
kitai kankino, diegi*! lonuoae abelnaa n*- 
siipa*jimM> t*ip»ua«ikino lik Mėlis iš
rodžiau, laukiau kaip trake tik užgesimo, 
pas visokiu* daktaru* nors gydtiau* nieko 
u*pa**1b*je, bet labiau* liga tik užsendino 
kad i*u oro pemainaa, isslaiko kaip tikra* 
Pranas*** pasakiau, nea liga pa,kutinu 
gy- asti apaudė. Bet Jnata kaip tik aprašiau 
lig* ir Orisiuatat vaiatna. ėmiau vart*t, au 
koinn laiku jaučiau tariau* ir geriau*, o 
dabar Jau **u raviaai *v*ika*. kšip niekad 
nesirgta. Gaila kad flpradžiea mano ap- 
airaimo noatadaukian. buče daug pinigu 
suCedyjaedt ienai buče buvę* *veik ■•kaip 
dabar, u* iai labai dekavoju ir mane deka- 
vpo’egalR^dgaraint, tikiu kad ne vienam 
boa ant pagelboe. J oa iaagyditaa

Mliuitas GmmImo
BJS Caaa! Str., Blua tslaad, III.

4* W*rr*n Str., 
New Rocbell*. N. Y.Beiėsa. WeatviUe.ni.

licydlt**. nne pliučie. 
kratine* kataro, dieųlie 

pe visa kuna ir nnatlpae- 
jima, kiti daktarai necaiie- 
loMtHit |

iss vaaai str.. eina xsiatM, ui.

V Y ir Kad sergi? nelauk kad iš ma-
žos kibirkšties, didele ugnis pasidarytu! Jeigu nuo senei serganče ligą 
visokį daktarai neišgydė, netrotik laiko, nestumk savą labinus in pra
pulti, bet atsišauk in tą geriausą Institutą, kuremą, ant kožaos — ligos 
apart Profesoriaus yra Daktaras Specialistas nuo:

Plasti* lito*, koeslio, kapesu, laksto, vidurio U*oe. kraujo aečyatomo, «alvoa skaudėjimo, dieclto tr reumathtme; skaros (odoa) lira* ir nieiejim* 
vMariu aikietųjima, ala*taa li*aa vyru ir aaotaro. aeklba aubeaima, aautaryatų au joaviaaia bailybe* vairiais, servo !isaa, abelnų mtrilptajimų. katarV 
(sieros), paries, raivo) *pie*ie>i ■tietustom* fuUli**, akauamiocaa motoro maaeainea įr baltasis* antdrapanea, ušaikreOama* piktas bfaarea litiška*Jisai 
(r narriejimų. dusuli patrūkima. Motam tumbu, skausmia*aa nereguUariškas'aMaesiMa. Diupapata. regtura ir.

Visokęs kurios tik ligos ant varginimo žmonių atsiranda, busite išgyditi I Slaptybe, įvestai yra 
užlaikoma. Per laiškor asabiškai akjas, badams Lietuviu ir Uetuvyška kalba vartok* Vaistui 
išsiunčia po visą Ameriką ir kitas šalis.

Rašant adresuok:

Dr. E. C. COLLINS rtedical Institute, 
140 W. 34th Str., < - (Netoli Broadway) New York, N. Y

Ofisas atdaras kasdien nuo io-Ud 5. vai. po pietų. Nedetioms: nuo 10 vaL ryto iki 1 vai. po pietų.
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