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POLiriŠKOSjINIOS.
Revoliucija Maskolijoj.
Svarbiausiu atsitikimu per

eitos sanvaitės yra — išvai
kymas reakcijos laikuose iš
rinktos durnos. Renkant 
durnos atstovus, randas, kad 
išrinktų vien jo įnagius, ne
leido žrtionėms liuosai apkal
bėti rinkimų reikalus; visas 
įtekmingesnes, drąsesnes y- 
patas sukišo į kalėjimus, ti
kėdamas, kad tų žmonės ne
ri nks. Padaręs viską, ką ga
lėjo, randas tikėjosi, kad to
kiose sanlygose išrinkta du
rna susidės iš jo įnagių, ku
rie vien užtvirtinęs tą. ką 
randas užmanys.

Savo išrokavimuose vienok 
apsiriko: žmonės, kiek tik 
buvo galima, . rinko doresnes 
ir protingesnes ypatas, rinko 
net sėdinčius kalėjimuose ir 
ne vieną išrinktą reikėjo pa
leisti. Dar randas savo vil
tis rėmė ant ūkininkų atsto
vų, tikėjosi, kad ūkininkai 
rinks atstovais iš savo tarpo 
mažiausiai suprantančius, 
kurie valdys durną ir neda- 
leis kitų partijų atstovams nė 
jokių svarbesnių užmanymų 

. pervaryti, užgirs tą, ko ran
das norės. Ir ant ūkininkų 
vienok apsiriko. Ūkininkų 
atstovais į durną pateko ypa- 
tos gerai žinančios ko kaimie
čiams reikia, o jų reikalai 
jau nesutinka su rando sie
kiais ir norais. Ūkininkų 
atstovai durnoj pasirodė drą
sesniais net už inteligentijos 
atstovus. _

Užgyrimai, kokius durna
• padarė, visi jos reikalavimai 

parodė, kad durna siekia gi
liau, negu randas tikėjo. Ji 
statė svarbius reikalavimus, 
užmanė svarbias reformas. 
Stengėsi aprubežiuoti caro ir 
jo miuisterių valdžią. Tei
sybė, randas nepildė durnos 
užgyrimų, bet jis aiškiai pa
matė, kad ji jau nebus me
keno įnagiu. Vienatinis du
rnos užgyrimas, kurį užtvirti
no caras — yra tai pripažini
mas 7 mil. rublių badą ken-

* Čiantiems gyventojams ryti
nės Maskolijos. Dūma no
rėjo kontroliuoti caro ir biu- 
.rokratų darbus, reikalavo sū
do ant prasižengusių urėd
ninkų. Gal dar randas butų 
ilgiau veidmainiavęs, gal dar 
butų leidęs durnoj kalbėti, 
ką atstovai norėjo, bet nevai
singumas durnos darbų erzi
no žmonis padėjusius ant jos 
savo viltis. Žmonės gi prita
rė ne carui ir jo ministe- 
riams, bet durnai, pritarė jos 
užgyrimams Ir reikalavo jų 
kuogreičiausio įvykdinimo.

Prasidėjo ant galo ir kar
eivių maištai, kurie parodė, 
kad caras ir ant kareivių per 
daug negali užsitikėti. At
sirado čieli regimentai atsisa
kę šaudyti į žmonis, atsirado 
net arti caro gvardijos regi
mentai, kurie atvirai išreiškė 
pritarimą durnai ir prižadėjo 
remti durną. Rods, tokių 
supratusių savo pareigas kar
eivių yra mažiau negu klau
sančių spaugai savo viršinin
kų, bet randas pamatė, kad 
juo toliau, juo daugiau kar
eivių apima nepaklusnumo 
dvasia. . .

Ant galo durna, matyda- ' 
ma, kad mjnisteriai stabdo 
jos darbus, nors durna reika- ' 
lavo pasitraukimo ministeri
jos ir pastatymo jos vietoj 1 
kitos iš daugumos durnos są
narių, už^yrė išleisti atsišau- i
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------------------------------------ v 
kimą į žmonis su nurodymais 
biurokratų darbų, visų jų 
besi priešinimų žmonių atsto
vams. Caras ir jo ministe- 
riai suprato, kad Maskolijos 
žmonės, atsišaukus į juos du
rnai, pritars jai, o ne carui.

Liko todėl vien, arba pasi
duoti durnai visame, išsiža
dėti visų vienvaldystės privi
legijų, arba išvaikyti durną. 
Caras griebėsi paskutinio. 
Pereitos nedėlios rytą likosi 
pagarsintas jo manifestas, 
kuriame rugoja, jog savo vil
tyse skaudžiai apsiriko ant 
durnos, tikėdamasi, kad ji pa
dės jam sudrutinti ,,brangią
ją jam Maskoliją, padaryti 
ją laiminga”. Tuoin tarpu 
durna, girdi, peržengusi ru- 
bežius savo kritikoms pa
matinių tiesų, kurias per
mainyti tik caras galys. Jis 
matąs, kad durna nėra išreik
štoje žmonių norų, kadangi 
jos atstovus rinkę ne visi 
Maskolijos žmonės, 
jis, caras, paleidžia durną, o 
kitą sušauks 7 d. kovo -se
kančių metų. Savo manife
ste caras atsišaukia į Masko
lijos žmonis.melsdamas padė
ti jam nuraminti (turbut su 
pagelba juodųjų šimtinių ir 
visokių skerdynių) Maskoli- 
ją, pastatyti ją ant tvirtų pa
matų, padaryti ją vėl laimin
ga ir galinga. Durnos rūmą 
apstatė su kariumene ir į ją 
nieko, apart urėdninkų, ne
leidžia.

Durna vienok nepripažino 
carui tiesos ją išvaikyti, ka
dangi ji neatliko savo darbo, 
kadangi jos sąnarius rinko ne 
caras bet žmonės, o tie neiš
reiškė durnai savo neužriti- 
kėjimo, todėl jie yra žmonių, 
o ne caro atstovais. Durnos 
sanariai iškeliavo į Finlandi- 
ją Ir Viborge norėjo toliau 
tęsti savo darbą, išleisti iš čia 
manifestą į Maskolijos žmo
nis. Manifeste durna prote
stuoja prieš jos uždarymą, 
kviečia žmonis nemokėti caro 
randui mokesčių, netarnauti 
kariumenėj, nepripažinti be 
žmonių atstovų pripažinimo 
nė jokių rando užtrauktų pa
skolų.

Besirodavojant Viborge 
durnai, ant jos susirinkimo 
atėjo gubernatorius ir aprei
škė, jog ant jeneral-guberna- 
toriaus paliepimo jis uždaro 
durnos susirinkimą. Jeigu 
dūmos atstovai geruoju ne
norės išsiskirstyti, jis pasi- 
naudosęs iš kareivių ir poli
cijos ginklų. Apreiškė teip- 
gi, kad durna negalės susi
rinkti nė jokiame kitame 
Finlandijos mieste. Jos sa
nariai, užprotestavę guberna
toriaus prisakymą ir užgyrę 
manifestą į žmonis, išvažinė
jo namon.

Tokiu budu, su tokiu 
triukšmu paties caro atidary
ta Tauridos rūme Maskolijos 
durna užbaigė savo gyveni
mą, nieko nenuveikusi dėl 
biurokratų besi priešinimų, 
nors ji jau porą milijonų ka
štavo Maskolijos žmonėms. 
Ant jos apsiriko caras, kuris 
tikėjosi, kad durna bus tik 
paravanu uždegimui visų jo 
tarnų negražių darbų, kad ji 
trauks iš klampynės biuro
kratų nuklampytą caro sestą; 
apsiriko ir žmonės, kurie ti
kėjo, kad durna išnaikys tam
są, vargą ir visus negerumus, 
kokias per amžių eiles kentė 
žmonės. Neapsiriko ant du
rnos vien Maskolijos revoliu- 
cij emeriai, kurie *uo jos

Todėl

nieko gero nelaukė. Nieks 
negal sakyti, kad durnai tru
ko gerų norų nuveikti ką 
nors visų labui, bet mat no
rų nepakanka, reikia ir atsa
kančių pajiegų įvykdinimui 
tų gerų norų. Tyom tarpu 
durna pajiegų neturėjo, jos 
buvo rando rankose, kuris 
ignoravo durnos užgyrimus, 
darė visai priešingai, durna 
turėjo pasiganėdinti vienais 
vien norais, kurie vienok to
lesnėj ateitėj gali išduoti vai
sius.

Klausymas dabar, kas bus 
toliau. Laikraščiai rašo, jog 
pirm vaikymo dnmos caras 
telegrafu susinešinėjo su Vo
kietijos ciecoriu ir tik iš Ber
lyno gavęs atsakymą, išdryso 
durną vaikyti. Jeigu teip, 
tai, matyt, Vokietijos randas 
pažadėjo ginti carą nuo pa
sekusių durnos išvaikymo. 
Bet veik visi Vokfetijos laik
raščiai nepritaria kišimuisi 
Vokietijos į Maskolijos rei
kalus, tai reikia manyti, kad 
nepritaria tam ir Vokietijos 
žmonės. Pradėti, karę be 
žmonių pritarimo gana pavo
jinga, o įsikišimas Vokieti
jos be karės su Maskolijos 
žmonėms neapsieitų. Ir Vo
kietijoj galėtų, dėl rando įsi
kišimo, užgimti toki jau mai
štai, koki yra Maskolijoj, o 
tąsyk jau Prancūzijos ir Au-. 
gi i J oš nieks nesulaikytų nuo 
užpuolimo ant maištų apim
tos Vokietijos. Caro tąsyk 
Vokietijos ciecorius neapgin
tų, bet ir. pats galėtų sosto 
netekti. -

Prancūzijos laikraščiai
smarkiai peikia durnos išvai
kymą, tokį caro darbą vadina 
neprotingu. Gal būt todėl, 
kad dabar Prancūzijos žmo
nės neduos carui likusios pa
skolos dalies. Tos paskolos 
neužtvirtino juk žmonių at
stovai, o savo manifeste išsi
skirsčiusi durna ir kviečia 
žmonis nepripažinti caro ran
do užtrauktų paskolų. Jei
gu prancūzai neduos pinigų, 
caro randui pritruks jų ka
rei su žmonėms.

Revolincijonieriai, nors ne
laukė nuo durnos daug gero, 
bet paskutiniuose laikuose 
jos darbų nestabdė teip kaip 
iš pradžių, laukė kokių nors 
vaisių durnos darbo. Tik 
pamatę, kad vaisių nėra, vėl 
pradėjo vartoti bombas ir re
volverius prieš žiauresniuo
sius caro tarnus. Dabar nė
ra abejonės, kad revoliucijo- 
nieriai smarkiau pradės dar- 
buotiesi. Išvaikymas durnos 
ir nevaisingumas jos besidar- 
bavimų be abejonės revoliu- 
cijonierių eiles sudrutys. 
Protestas prieš išvaikymą du
rnos, kvietimas nemokėti , ca
ro randui mokesčių, netar
nauti kariumenėj, yra juk re- 
voliucijonierišku, o jis priim
tas beveik visų durnos atsto
vų, jam pritarė ant galo net 
demokratai. Taigi dabar ga
lima laukti, kad revoliucijo- 
nieriais Maskolijoj bus ne 
vieni socijaldemokratai, bet 
didesnė Maskolijos žmonių 
pusė, bus ten vien reyoliuci- 
jonieriai L ir biurokratai su 
juodąją šimtine ir gal jų pu
sėj stos dar didelių žemės 
plotų yaldytojai, bijanti, kad 
žmonės jų dvarų neatimtų. 
Galima dabar laukti, kad ca
rą apleis ir dvasiški ja, ka
dangi ji rando pusę papra
stai laiko tik tol, kol randas 
tvirtai laikomi, silpnų dvari
škieji© neremia, nes nuo to
kių naudos neturi.

Su- 
darbinin-

parvažiavo.
įsako ,, veizėti” pristovui, 
patsai gi namon važiuoja. 
Berželio 8 dieną pristovas 
leidžia viršininkui telegra
mą, kad Kubilius jau atva
žiavęs ir kad viskas, kaip į- 
sakyta, busią viršininkui 
pranešta.

Viršininkas singai skundžia — meluoja. 
Bet Butkevičius nesiliovė. 
Jisai pranešė policijai, kad 
jo kumečiai ėsą „cicilikai”, 
ir neląimingiejie, policijai 
liepiant, buvo pasodinti 3 
mėnesiams Panevėžio kalėji
mam Jie ten ir dabar tebe
sėdi.

atstovui 
telegra-

mažaže-

,L. U.’

už mažus

Dabar nevAliucijonieriai 
rengia vėl visuotiną štraiką 
visoj Maskolijoj, prie kurio 
likosi pakviesti ii* laukų dar
bininkai. Raudas-pats lau
kia visuotino štraiko. Jis 

 

visus geltrtinkeHus pavedė 
kariumenės •. prie 
štraikavus lau 
karas, nebus k

valyti, o dabar Juk piutės 
laikas. Laukų vaisai pražū
tų ir žmonės sulauktų bado. 
Badas gi ir vargas paprastai 
yra geriausiu padėtoj u viso
kių revoliucijų, ’baduojanti 
negali užsilaikyti ramiai. 
Odesos jeneral-gubernato
rius, kadangi Ten štraikuoja 
darbininkai, prisakė jiems 
gryžti prie darbo tuojans, 
kitaip visus pažadėjo išsiųsti 
į Biberiją. Mat ‘ šitas caro 
tarnas laiko žm
vaikus! Jeigu viki darbinin
kai suštraikuos, tai jau jų 
nė išmintingesni.! už Odesos 
jeneral-guberfrirtbrių neį
stengs ne tik į Biberiją išga
benti, bet nė suareštuoti.

Po išvaikymui durnos visoj 
Maskolijoj subruzdo žmonės. 
Peterburge, Charkove ir ki
tuose miestuose Įmonės kėlė 
neprilaukias carui demon- 
stratijas. Buvo jau ir kru
vini susirėmimai minių su 
kariumene. Valdžios į Pe
terburgą sutrankė 150000 
kareivių, kurių patroles sto
vi ant gatvių. Čia mat pats 
randas laukia kruvinų susi
rėmimų.

Pereitą panedėjjo dieną į 
užrubežius atėjo telegramai, 
jog caro rūmą.-apstoję laiko 
didelį ginkluotų revoliucijo- 
nįerių pulkai, o kareiviai at*. 
sisakė šaudyti į žtnonis. Pa
tvirtinimo vienok tos žinios 
nėra. Tas gal atsitikti, bet 
turbut dar ne dabar, kadangi 
dar rando klauso didesnė 
kareivių dalis, bet skaitlius 
pritariančių žmodfems ir terp 
kareivių didinasi. Ateis lai
kas, kad carą ir kareiviai ap
leis, ypač jeigu" jis negalės 
jiems algų išmokėti ir valgį 
parūpinti. 4

Iš Užpalių.
Kauno gub, Ežeriunų ap

skričio valstiečiai 
Lopui nusiuntė tokį 
mą:

„Męs bežemiai ir
miai Užpalių valstiečiai rei
kalaujame, kad Tamista, 
kaip įmanydamas, rūpintu- 
rneis, idant kuogreičiausiai 
butų išrišti žemės dalykai. 
Prisižadame paturėti visus 
Tamstos drąsuosius reikala
vimus ir žingsnius. ”

Po luom telegramų yra pa
sirašę valstiečių įgaliotiniai.

,L. U.’

Iš Knrpellšklų, Pa n. ap..
Čia vėl pradėjo monopo

lius daužyti? Bekmadienyj 
(nedėlioj), birželio 4 d., mu
sų miestelyje monopolį išpyš
kino, potam langus išdaužė 
ir stogą suardė.

IŠ UETDYOS.
Iš Vilniaus.

Birželio 18 d. (mask. kai.) 
v. Mikalojaus bažnyčios bu

te buvo susirinkę būrelis Vil
niaus lietuvių, kurie sumanė 
įkurti Vilniuje lietuvių var
toju draugystę. Nutarta, 
kad tie, kurie panorės į tą 
draugiją prisidėti, įneštų į- 
dėlio 3 rublius. Juom tarpu 
renkama žmonės, kurie pano
rėtų į tokią draugiją dėtis. 
Vilniaus lietuv^dar neturi 
jokios čia įsitaisę vartotojų 
draugijos.. Butų Ubai gei 
džiama, kad tdte suaNinymas 
įvyktų.

š

Birželio pradžioje buvo ap
silankęs savo -krašte Kauno 
gub. atstovas.: J. Kubilius. 
Jam dar kelyjertsąnt, Kauno 
gubernatoriuSfddkptAi iš Pe
terburgo paraginta*, davė 
Ežerėuų apskaita 
kui žinią, kad lt* 
važiuojąs. Be to» 
koma viršinhiliui 
,,tas Kubilius” v 
žiavęs. Berželio/ 
ninkas, pildyd 
bės įsakymą, lakK Panemu
nėliu (teip vadiį. 
ži n kelio stotis, 
sėsti Kubilius). Bet tą die- 
uą, lyg tyčia, ^Kubilius ne

d. virši- 
vyresuy-

> vvlrši n i il
tinius par
buvo įsa- 
veizėti, ką

ta gele- 
turėjo iš-

iš Pabiržės, Panev. apsk..
Šiek-tiek labiau įsižiūrėjęs, 

kiekvienas žmogus tuojau 
pamato, kaip yra sunkus so
džiaus ir dvaro darbininkų 
gyvenimas, ypač musų apy
linkėje. Bet už-vis sunkė- 
suis yra kumečių gyvenimas, 
kurie pusalkani, pasinėrę, 
tamsybėje Vargsta per visą 
savo gyvenimą ir kenčia viso
kias neteisybes nuo savo 
darbdavio-dvariniuko, nie
kur sau užtarytojų nerasda
mi. Visai nenaujiena išgir
sti dvarininką nuskaudus 
kumetį, blogus jam javus 
davus, kumečių žmonoms už 
dienas neužmokėjus ir t. t.- 
Bet, ’ ponas Butkevičius iš 
Juodžiunų dvaro . už visus 
pikčiau elgiasi; teip elgtis 
darbdaviai-dvariniukai su 
savo kumečiais gali tik prie 
dabartinės ištvirkusios biu
rokratų valdžios. Dvarinin
kas Butkevičius, samdyda
mas kumečius, sudera algą 
visiems metams, bet niekada 
savo žodžio nepildo: apsidir
bęs lauko darbus, pabaigoj 
rudens atstato kumečius, ne
užmokėjęs jiems ne tik sude
rėtosios metinės algos, bet ir 
už būtąjį laiką neatsilyginęs. 
Teippat pasielgė p. Butkevi
čius ir pernai rudenį. Rug- 
piučio pabaigoje trys kume
čių šeimynos buvo išmestos iš 
dvaro ir liko be pastogės ir 
be duonos kąsnio. Pareika
lavus šiems už atadirbtąjį lai
ką užmokėti ir duoti.gyvu
liams pašaro, Butkevičius 
tuojau pasikvietė policiją ir 
dragūnus, pranešdamas, kad 
jo darbininkai sustreikavę. 
Policija, žinoma, kumečiu nė 
klausyti neklausė kame da
lykas ir visus juos pasodino 
kalėjimnn, bet išėjus spalių 
17 d. amnestijai, jie buvo pa- 
liuosuoti. Išėję iš kalėjimo, 
neturėdami nė pastogės, nė 
duonos kąsnio, nelaimingie- 
jie kumečiai vėl pareikalavo 
nuo Butkevičiau s, kad atmo
kėtų už atidirbtąjį laiką. 
Butkevičius iš-karto, kol dar 
žmonės nerimavo, visaip-kaip 
mąstėsi, atsikalbinėjo, bet 
vėl vyriausybei pradėjus im
ti viršų, parsikvietė „skrai- 
dytojų” būrį kumečius ram
dyti, kurie, buk, užpuolę ir 
norėję jo dvarą išplėšti ir jį 
patį užmušti. Turbut varg
šams visai trumpai butų bu
vę, kad ne vietinis dvarinin
kas baronas Roppas, kuris 
pranešė kareivių viršiniu-

Iš Vabalniko, Pa n. ap.
Aštuoneri metai afgal,' Jo

niškėlio Karpis atėmė iš mu
sų 53 dešimtines miško. Li
kę be ganyklų ir nerasdami 
teisybės teismuose, nuspren
dėme savo gyvulius Karpio- 
atimtame miške ganyti; že
miečių gi viršininkui, kuris 
buvo atvažiavęs „protokolo” 
sustatyti paduoti mus tei
sman, pasakėme, jog dabarti
nio teismo nusprendimų ne
pildysime, nes teismai dabar 
tankiausiai galingųjų, ponų 
pusę palaiko.

,L U.’

Iš Vadavos, Fru. apskr..
Šiomis dienomis sudegė 40 

gyvenamųjų namų ir 84 ki
tokių trobesių. Išdegė visai 
viena miestelio gatvė. Gai
sro gesyti atvažiavo iš Pane
vėžio ir Šiaulių gaisrininkai. 
Ugnis suturėti pavykę, tik 
vakarą birželio 16 dieną. 
Degė pakraštis miestelio; vi
durys liko ugnies neliestas. 
Iš kur kilo ugnis, nėra dar- 
gerai sužinota. Sudegęs vie
nas 80 metų senelis ir apde
gusi viena moteriškė. Apie 
50 šeimynų liko be pasto
gės.

Iš Kalvarijos kalėjimo.
Paleista Jonikaitis ir An. 

tanas Parkaitis. Iš Suvalkų 
kalėjimo paliuosuota Pranas 
Paršaitis ir Pietaris. Tą pa
čią dieną (birželio 16) pavy
ko bėgti iš Suvalkų kalėjimo 
ir stud. Grigaičiui. Grigai
čio pasigedę tik 3 valandoms 
praėjus. Mieste kilęs triu k 
šmas, pradėję. visur krėsti, 
bet pabėgėlio nebesu radę. 
Kalėjimo viršininkas esąs at
statytas.

,L. U?

pristovui teip atrėžę: „Jei 
mus sukiši te kalėj imuosna, 
musų žmonos ganys; jei žmo
nas sukišite, musų vaikai ga
nys. Neklausysime ir dabar
tinio teismo nusprendimų, 
nes teisme dabar tik turtin
gesnius paturi.”

Gera valstiečių dalis atsi
sako valdžiai mokesnius mo
kėti, sakydami, kad valdžia 
už surinktuosius pinigus ne 
tik nieko gero žmonėms ne
daranti, bet, visai priešingai, 
— prisamdanti visokios poli
cijos, kuri žmones tik smau
gianti ir persekiojanti. „To
kiai valdžiai — sako valstie
čiai — kuri nenori durnos 
reikalavimų pildyti, pasi
stengsime visai mokesnių ne
mokėti. Papil.

,L. U.’

Iš Šaduvos, Kauno gub..
Pradžioj berželio buvo čia 

didelis gaisras. Sudegė 150 
gyvenimų. Sudegė ir viena 
ypata. Caro tarnai, norėda
mi pagimdyti žydų skerdynę, 
paleido paskalą, kad tai žy
dai padegė miestelį.

Iš Latvių ir Estų krašto.
Buvusia ,, skraidyto jų” bu

rių viršininkas, jeneral-majo
ras Orlov, per policiją kvie
čia atsiimti užmokesnį visus 
tuos žmones, iš kurių karei* 
viai ėmę sau maistą ir ar
kliams pašarą; bet busią mo
kama tiktai tiems, kurie yra 
gavę paties Orlovo, arba jo 
kanceliarijos viršinko para
šą:- Tik -čia'Iryla "dabar 
klausymas, ar -daug yra žmo
nių, kurie turi gavę tokį pa
rašą ....

Daugiausiai pasirašydavo 
koksai nors oficierėlis arba 
feldfebelis; dar dažniau im
davo be jokio parašo. Ai
šku, kad tokiu budu atlygi
nimas bus visai menkas, bus 
tiktai viena garbė, kad yra 
atlyginta. Latviškam laik« 
raščiui ,,Balse” rodosi, kad 
valstiečiams dėl to užmokė 
suio išgavimo reikės teisman 
kreipties.

Livžemės (Rygos guberni
jos) sodžiuose labai platina
mi atsišaukimai, kurie kvie
čia žmones nedirbti baronų 
laukų. Tie, kurie dirbsią, 
busią sunkiai baudžiami.

Kiek kas turi žemės Lie
tuvoje.

KAUNO GUBERNIJA.
1903 m., sausio 1 d., Kau

no gubernijoje buvo gyven
tojų 1,649,096.

Abiejų lyčių bajorų buvo 
79,697, abiejų lyčių valstie
čių 1,103,168. Tokių -val
stiečių, kurie nėmaž žemės 
neturėjo, buvo 208,899 žmo
nės: tokiu budu iš kiekvieno 
100 valstiečių beveik 19 bu
vo bbžemiai.

Bajorai turėjo 1,526,774 
dešimtines žemės; iš tos že
mės 1,890,611 deš. buvo to
kios, kuri naudą neša ir ui 
kurią reikia mokesnius mo
kėti; 186,515 deš. buvo to
kios žemės, už kurią* visai 
mokėti nereikėjo.

Valstiečiai iš viso 
1,693,749 deš. žemės: 
611 deš. naudingosios 
188 nenaudingosios.

Įvairių kitų luomų žmo
nės: visokį valdininkai, mie
stiečiai ir t t., valdė 257,120 
deš.. 238,584 naudingosios

Iš Papilio, Ežerėnų aps..
Apylinkės sodžiai, kurie 

baudžiavos laikais buvo gra
fo Choiseuill, tapo gerokai 
nuskausti po 1861 m., kada 
ėjo visokios „žemės dalini
mo” komisijos. Komisijos 
teip išdalino žemę, kad dau
gumas , sodžių liko be gany
klų. Todėl aplinkiniąi so
džiai ir vienasėdžiai: Kučiū
nai, Myžaliai, Galintiškis, 
Čeplintiškis, Žugariniškis ir 
kiti, kurie su grafu po kelio- 
liką jau metų dėl ganyklų 
bylinėjasi ir vis jokio galo ir 
teisybės neranda, dabar nu
tarė ganyklas iš dvaro pik
tuoju atsiimti. Teip nutarę, 
pradėjo ganyti gyvulius po 
dvaro pievas (tas, kurios iš 
jų buvo atimtos). Atvažia
vo, žinoma, tuojau policija 
„protokolo” surašyti, gazdi- 
no žmones kazokais, dragū
nais, kalėjimu, pinigų pa
bauda ir 1.1., jei nesiliausią jr is ggo nenaudingosios že- 
dvaro pievų ganę. Bet val
stiečiai atsisakę policijos

turėjo 
1,617 
ir 67

mėa. 
____  Miestai ir miesteliai turėjo

kui, kad Butkevičius netek klausyti; Kuciuniškiai gi 6,247 deš. žemės: 4,170 naų-
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155,800 valstiečių kiemų tu
rėjo iš viso 1.316,577 dešim
tines žemės, kuri yra išper
kamaisiais mokesniais apdė
ta. Kiekvienam valstiečių 
kiemui išeina vidutiniškai po 
pusdevintos dešimtinės.

Valdžios žemės dabar yra 
315 tūkstančių deš.; iš tos 
žemės 257 tukst. deš. yra už
ėmęs miškas. *

Dabar kalbėsim apie bajo
riškąją ir nuosavybėn atpirk
tu žemę.

Mažiau negu po 60 deš. tos 
rųšies žemės turi 10,901 kie
mų: iš kiekvieno šimto 59 
kiemai valstiečių ir 39 su vir
šum (39,18%) bajorų ir mie-

t
a* 1 ■
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- dingosios ir 2,077 nenaudin
gosios.

Riek tais pat metais Kau
no gubernijoje valdžios buvo 
žemės, neteko tikrai patirti. 
1895 metuose valdžia turėjo 
167,300 dešimtinių; iš tos že
mės buvo 165,309 deš. miško 
ir 1,991 deš. kitokios žemės, 
ne miško.

Tuos pačiuos 1895 metuo
se, Kauno gubernijoje buvo 
išviso 700,209 deš. miško: 
531,870 deš. — bajorų, 1?471 
deš. — valstiečių ir 1,559 de-. 
šim. — miestų ir miestelių.

1902 metuose valstiečiai 
turėjo 1,593,950 deš. tokios

• žemės, kuri buvo gauta bau
džiavų panaikinus ir apdėta istiečių. Visi tie savininkai 
išperkamaisiais mokesniais.

Visa ta žemė buvojpadaly- 
ta terp 130,898 valstiečių 
kiemų; taigi kiekvienas kie
mas, vidutiniškai imant, tu
rėjo po 12 su viršum dešim
tinių.

Iš minėtųjų 130 tukst. su 
viršum kiemų, 31,558 kiemai 
turėjo po 20 deš. kiekvienas 
arba daugiau; 31,370 kiemų 
turėjo nuo 10 iki 20 deš. 
kiekvienas; 38,635 kiemai .tu 
rėjo nuo 3 iki 10 deš., ir 29- 
335 kiemai — mažiau nė 3 
deš. kiekvienas;

Laikraštis „Kur. Lit”, terp 
kitko, parodo, kaip 1904 me
tuose buvč padalyta bajori
škoji ir nuosavybėn pirktoji 
žemė. *

Mažiau, negu po 60 deš. 
tos rųšies žemės turi 10,025 
kiemai; iš kiekvieno tokių 
kiemų šimto 44 su viršum y- 
ra bajorų ir miestiečių ir’55 
su viršum — valst i erių.- Vi
si tie kartu turi 215,318 de
šimtinių. Vidutiniškasis ba
jorų ir miestiečių kiemų di-‘ 
durnas — 25 dešimtinės, val
stiečių — 20 deš.. .

Nuo 60 iki*l50 dešimtinių 
tokios rųšiefc žemės turi 1,897 
kiemai: iš kiekvieno tokių 
kiemų šimto — 73 su viršum 
yra bajorų ir miestiečių ir 26 
valstiečių (0,4% kitų luomų 
žmonių). Visi tie savinin
kai kartu turi 160,655 dešim
tines. Vidutiniškasis bajorų 
ir miestiečių kiemų didumas
— 94 dešimtinės, valstiečių
— 78 deš..

Nuo 150 iki 300 deš. tos 
rųšies žemės turi 796 dvare
liai: 82 su viršum procentai 
(82,4%) bajorų ir miestiečių 
ir 15 su viršum procentų 
(15,5%) valstiečių. Iš viso 
tie 796 savininkai turi 167- 
815 deš 
miestiečiai 
226 deš., 
173.

Daugiau 
šimtinių turi 891 dvaras; iš 
tų dvarų —96 su viršum pro
centai (96,4%) yra bajorų. 
Vidutiniškai kiekvienas tok
sai dvaras turi po 1,144 de
šimtines. Visi jie kartu val
do 1,100,879 deš. žemės.

Tiek tat turime žinių apie 
žemės padalinimą Kauno gu
bernijoje. Kiek bažnyčios 
žemės turi, tikrai tuo tarpu 
nesužinojome; galime tiktai 
spėti, kad bažnyčios labai 
mažai žemės teturi; nes, a- 
not laikraščio „Kurj. Lit.”, 
visose trijose gubernijose: 
Kauno, Vilniaus ir Gardino 
esą iš viso 8,951 deš. žemės, 
kuri priklausanti bažny
čioms, cerkvėms, kunigams 
ir dar kasžin-kokiems kito
kiems savininkams.

kartu turi 224,023 dešimti
nes; kiekvienam valstiečių 
kiemui vidutiniškai išeina po 
19 deš., bajorų ir miestiečių 
— po 24 deš.. •

Nuo 60 iki 150 deš. tos rų
šies žemės turi 1,599 kiemai, 
iš kurių 61 su viršum pro. 
centas (61,5%) yra bajorų ir 
miestiečių, ir 37 su viršum 
procentai (37,7%) —valstie
čių. Visi toki savininkai tu
ri iš viso 147,364 dešimtines. 
Kiekvienam kiemui išeina vi
dutiniškai nuo 94 iki 96 de
šimtinių.

Nuo 150 iki 300 deš. turi 
754 dvarai, iš kurių 8] su 
viršum procentas (81,2%) — 
bajorų ir miestiečių, pusaš- 
tuoniolikto procento — val
stiečių. Vidutiniškasis ba
jorų dvarelio didumas — 231 
dešimtinė, valstiečių — 186 
deš..

Daugiau kaip po 300 deš. 
turi 846 dvarai; iš tų dvarų 
92 su viršum procentai (92- 
4%) yra bajorų. Vidutini
škai kiekviei^is toksai dvaras 
turi po 1,347 dešimtines. 
Visi jie kartu turi 1,146,064 
deš. žemės.

žemės: bajorai ir 
vidutiniškai po 
valstiečiai — po

kaip po 300 de-

VILNIAUS GUB..
1901 m., sausio 1 d., Vil

niaus gubernijoje iš viso bu
vo 1,706,387 gyventojai; iš 
tiek gyventojų buvo 70,088 
bajorai ir 1,229,265 valstie
čiai.

Žemės tais metais buvo pa
rodyta 3,835,723 dešimtinės. 
Iš tos žemės 934,226 deš. tu
rėjo užėmęs -miškas ir apie 
880 tūkstančių buvo pelkynų 
ir vandenų. 1904 metais

GARDINO GUB. ,
Gardino gubernijoje, 1904 

metuose, valstiečių vyrų ir 
moterių buvo 1,108,069. Val
stiečių kiemų buvo 171,064; 
kiekvienas kiemas turėjo vi
dutiniškai po 8 su yiršum 
(8,1) dešimtines žemės.

Bajoriškoji ir pirktoji že
mė teip buvo išdalyta:

Mažiau negu po 60 dešim
tinių tos rųšies žemės turėjo 
34,076 kiemai, iš kurių 33 su 
viršum (33,4) procentai buvo 
bajorų ir miestiečių ir 66 su 
viršum (66,6%) — valstie
čių. Visi toki kiemai kartu 
turėjo 279,630 dešimtinių. 
Vidutiniškas tų kiemų didu
mas — nuo 8 iki 9 dešimti
nių.

Nuo 60 iki 150 deš. turėjo 
846 kiemai, iš kurių beveik 
41 (40,9%) iš šimto, buvo 
bajorų ir miestiečių ir 58 su 
viršum (58,2%) valstiečių. 
Visi tie kiemai kartu turėjo 
58,636 deš.. Kiekvienam ba
jorų ir miestiečių kiemui iš
eina vidutiniškai po 100 de
šimtinių, kiekvienam valstie
čių kiemui — po^50.

Daugiau negu po 800 deš. 
turėjo 706 dvarai; iš tų dva
rų 80 iš šimto buvo bajorų. 
Jie visi kartu turėjo 900,282 
deš.. Kiekvienam dvarui vi
dutiniškai išeina po 1336 de
šimtinių.

Apie Gardino gubernijų 
tuo tarpu šitiek tik žinių te- 
yra susekta.

SUVALKŲ GUB..
Iš visuotiniojo 1897-jų 

metų surašo matyti, kad tuose 
metuose Suvalkų gubernijoje 
išviso buvo 582,918 žmonių 
abiejų lyčių; iš to skaičiaus 
509,265 žmonės buvo so
džiaus gyventojai ir 73 tūk
stančiai su viršum miestų ir 
miestelių.

Terp tų sodžiaus gyvento
jų tikrai yra bajorų ir žydų 
keliatas dešimčių tūkstančių; 
beVnežinant toje valandoje, 
kiek sodžiuose ištikrųjų yra

bajorų ir žydų, negalima ti
krai pasakyti, kiek yra ir 
valstiečių. x

Suvalkų gubernijoje, stam- 
biejie dvarai turi iš viso 252 
536 dešimtinių žemės; tame 
skaičiuje yra 47,480 deš. ne
naudingosios žemes.

Valstiečiai turi 620000 de
šimtines; iš to ploto 4,558 de
šimtinės yra miško ir 82,985 
deš. yra nenaudingos žemės.

Valdžiai priklauso 20,415 
deš. žemės; 171,960 deš. mi
ško ir 19,797 deš. nenaudin
gosios žemės.

Miestai ir miesteliai turi 
39,799 deš. žemės: tame plo
te yra 5,194^,deš. miško ir 
3,103 deš. nenaudingosios 
žemės. , ,

Smulkioji bajorija turi 
4,908 deš. žemės; tame plote 
yra 285 deš. nenaudingosios 
žemės.

Tokiu bud u iš viso Suval
kų gubernijoje yra 1,111,598 
deš. žemės. Stambiejie dvarai 
ir valdžia kartu turi 246.440 
deš. miško ir 38,9Q5 deš. ne
naudingosios žemės.

Valdžios miškas Suvalkų 
gub. yra labai geras. Tasai 
miškas vienas daugiau pelno 
duoda, negu visa kita tos gu
bernijos žemė.

Toliau pasakysim, kaip y- 
ra padalyta valstiečių išper
kamoji žemė.

1899 metuose buvo 54,294 
valstiečių kiemai: 31,294 
kiemai (57,6%) turėjo dau
giau negu jo pu s aštuntos de
šimtinės kiekvienas; 14,351 
kiemas (26,4%) — nuo pus
antros iki pusaštuntos de
šimtinės; 8,649 kiemai (16%) 
— mažiau, negu po jmsau- 
tros dešimtinės kiekvienas. 
Kiekvienam iš 54,294 Suval
kų gub. valstiečių kiemui vi
dutiniškai išeina po 11 su 
viršum (11,4) dešimtinių.

Bežemių-valstiečių Suval
kų gub. yra apie 68 tūkstan
čiai.

28 tukst. tų bežemių tar
nauja dvaruose, 5 tūkstan
čiai — pas valstiečius; apie 
30 tukst. yra dienininkai; 
kiti yra pirkliai, amatinin
kai ir t. t..

Tiek tat teturime šioje va
landoje šiokių-tokių žinelių 
apie žemės dalykus Lietuvo
je. Matyti, kad mums tokių 
žinelių dar trūksta. Vil
niaus gubernijos aprašyme 
nėra pasakyta, kiek yra be
žemių ir kaip padalyta žemė 
terp tų valstiečių, kurie turi 
žemės.

Teippat nėra žinios, kuom 
užsiima Kauno gub. beže
miai. Suvalkų gubernijoje 
nėra žinios, kaip žemė yra 
padalyta terp bajorų. Be 
to dar, Suvalkų gub. valstie
čių žemė labai nepilnai ir ne
aiškiai nurodyta: yra pasa
kyta tik, kiek yra valstiečių, 
kurie mažiau pusantros de
šimtinės žemės teturi, kiek 
yra valstiečių, kurie nuo pus
antros iki pusaštuntos dešim
tinės valdo ir kiek tokių, 
kurie daugiau negu po pus- 
aštuntos deš. turi; bet kiek 
yra tokių, kurie valdo dau
giau, negu po 10 arba dau
giau negu po 20 dešimtinių 
— visai nėra parodyta.

Aprašant, kaip yra pada
lyta žemė, būtinai reikia su
skaityti, kiek turi išviso že
mės visi smulkiejie, viduti- 
niejie ir stambiejie ūkinin
kai.

Be to nėra smulkiai nuro
dyta nė valstiečių, nė bajorų 
žemės didumo, ypač bajorų; 
reikėtų apskaityti, kaip ir 
kiek iš viso turi žemės toki 
dvarai, kurie valdo nuo 300 
iki 500 deš. žemės, — nuo 
500 iki 700, nuo 700 iki 1000 
ir daugiau negu po tūkstantį 
dešimtinių.

Visos žinios reikėtų vienais 
metais paimti: gal butų ge-

riatudai T897 metais, kada 
buvo daroma"visuotinis žmo
nių ir žefoės Jurašas.

Tų stbrbiį1 darbų reikėtų 
nors susidėjus atlikti.

ie m
K* kejjiin lakyti durnoje 
mošų ąjtstojftii apie žemės 

daljįkns Įdėtu voje?
Terp jpeterilttrgiečių dabar 

pastebima didelis dvasios pa- 
kilimasftfl veikus politiškojo 
susipratimo augimas. Visi 
ir kiekvienas, kaip galėdamas 
ir išmanydamas, stengiasi 
prisidėti Į v bendrąjį darbų. 
Įvairių tautų gyveuantiejie 
čia žmonėsirupinasi susižino
ti . su savo krašto atstovais, 
geizdami jibms kųuors patar
ti, para ginti drąsinus kovoti 
ir t. t.. Nuo kitų nenori pa
silikti ir lietuviai. Apsvie- 
stesniejie Peterburgo lietu
viai — vadinamoji inteligen
tija — kurie teip sunku ki
tados būdavo išjudinti į ku- 
kį-nors viešąjį darbų, dabar 
irgi sujudo^ sukruto, jie irgi 
susitelkė apie savo atstovus. 
Čia dabar gana tankiai daro
ma įdomus susirinkimai ir 
pasikalbėjimai. Į tuos susi
rinkimus ateina Lietuvos at
stovai (išskiriant Vilniaus g. 
atstovus), Peterburgo ap- 
šviestesniejie lietuviai ir ku
nigai. Pasikalbėjimai praeb 
na labai nenuobodžiai: kalba 
visokių pažiūrų ir nuomonių 
žmonės, — kalba socijal- 
demokratai; demokratai, ku
nigai; antra gi, keliamiejie 
klausimai yra labili svarbus 
ir visiems rupi.

Paskutinėmis dienomis per 
tuos susirinkiinus buvo kelia
mas žemės klausimas. Apie 
žemės dalyku* buvo kalbama 
bent kelis kartus. Kaip- 
kurie musų'(.atstovai buvo 
maždaug^ tolciospat apie šį 
dalykų wuomdnės, kurios da
bar yra ;dauguma durnos at
stovų, kitaip-sakant, jie bu
vo tos auombnės, kad žemė 
turėtų būti ne atskirųjų 
žmonių valdžioje, kaip dabar 
yra Lietuvoj, bet kad butų 
visų, visos valstybės valdo
ma; kad žemes nugalima tu
rėti paėmus nuosavybėn, 
bet žemę gali gauti žmonės iš 
savo vyriausybės tik nuomon 
(arenuon); kad žemė reikia 
duoti tik tiems, kurie patys 
Jų dirbtų ir kiekvienam tiek, 
kiek jis pats vienas įveiktų 
išdirbti, bernų gi žemei dirb
ti samdytis neturėtų būti lei
džiama. Tokia tvarka, kad 
žemė butų visų krašto žmo
nių valdoma ir duodama bu
tų nuomon tik tiems, kurie 
patys be samdininkų jų išsi
dirbtų, vadinasi žemės naci- 
jonalizacija. Tačiaus pama- 
tingai begalvojant apie šį 
dalykų, buvo išrasta, jog 
musų krašte, Lietuvoje, to
kia žemės nacijonalizacija > 
visai negalimas ir negeidžia
mas dalykaų. Negalimas dėl 
to, kad musų žmonės yra pa
pratę žemę valdyti, kaip 
kiekvienų savųjį daiktų, ir 
kad jie niekados nesutiktų, 
kad žemė butų apskelbta ne 
jų nuosavybe,Nbet butų pave
sta visi d»mėų dalykai sprę
sti kraštai vyriausybei, nors 
ta vyriausybė jbutų ir pačių 
žmonių rųpkanla. Musų val
stiečiai kiekvienas stengiasi 
savų turėti žemė, su kuria jie 
kaip tinkama, gali padaryti,

kad visi iiviedWaldytų žemę, 
musų valstiečiai ir supratimo 
neturi. nNegeėdžiama žemės 
nacijona|iBacija dėlto, kad 
per ją sustiprėtų tik valdžia, 
kad tada reikštų daugybės 
valdininkų, kufrie turėtų pri
žiūrėti, ar neturi kartais kas 
daugiau žemės, kiek jam ski
riama, ar nusisamdo kas ber
nų ir tt. Iš to kiltų tiktai 
daug pykių . ir neteisybių.

n* i .

trukdytų ukiui Uiti, geriau 
žemę išnaudoti, mašinas įsi
taisyti ir tt..

Žemės dalykų išrišimas 
Lietuvoje turi būti remiamas 
ant šių pamatų: valdžios, 
cerkvių ir bažnyčių žemės tu
ri būti atimtos be Jokio už- 
mokesnio;, dvarų žemės irgi 
turi būti priverstinai atima
mos; apie atlyginimų už 
dvarų žemes (ar visai nemo
kei už jas, arba, jeigu mokė
ti, tai kieki) turi nutarti pa
tys žmonės ant vietos. Visa 
atimtoji žemė Lietuvoje turi 
būti išdalyta pilnon nuosa
vybėn darbo žmonėms, kurie 
mažai, arba visai neturi že
mės. •

Kad teip butų padaryta, 
galų-gale, sutiko visi. Taigi 
musų atstovai durnoje dabar 
kalbesių ir išrodinėsių, kad 
Lietuvoje reikėtų padaryti 
su žeme maždaug teip, kaip 
per tuos susirinkimus buvo 
nutarta. K. Kaukė.

,L. U.’

Atsiliepimas.
Įsikūrusį ,%Užsienio Lietu

vių Jaunuomenės Sandora” 
savo tikslu pastatė „jungti 
progresyviskųjų užsienio lie
tuvių jaunuomenę vienon or- 
gauizacijon prirengimui dar
bininkų lietuvių dirvoje” 
(Įst. 1), o tam tikslui len
gviau pasiekti, „Sandora” į- 
kure centro knygynų, kurian 
parsikviezdina lietuviškuo
sius raštus ir teipgi visokių 
svetimose kalbose literatūrų 
apie Lietuvą.'— ..Sando
ros” sąnariams vienok suside- 
dant tik vien, gali sakyt, iš 
beturtės užsienio mokyklose 
besimokinančios lietuvių jau
nuomenės, savo pajiegomis 
sunku jai įgyti visus lietuvi
škus išleidžiamus raštus, o 
jie visi'svarbu knygynui tu
rėti. Todėl dabar „Sanda
ra” nutarė kreiptis — ir šiuo 
kreipiasi — į visas lietuvi
škųjų laikraščių redakcijas 
su prašymu, kad teip jos, 
kaip ir tam tikrai įsisteigusios 
knygų leidimui draugijos ir 
pavieni leidėjai malonėtų au
kauti ,,8-rosJ’ knygynui po 
vienų egzempliorių savo išlei
džiamų raštų, siunčiant šiuo 
adresu: Herrn Gut (fuer, „U. 
L. J. S.”), Vogelsangweg 30, 
Zuerich, Schweiz.

„Sandora” dėkinga tai lie
tuvių perijodiškai ^spaudai, 
kuri neatsisakė aukauti jai 
ikišiol .savo išleidimus — 
dienraščius ir sanvaitininkus 
ir tt. ir jmsitiki, kad ir toliau 
neatsisakys aukauti.

U. L. J. Sandora.
P. S. Meldžiame kitų laik

raščių perspauzdinti.

New Yorko laikraščio „He- 
rald”, Hamilton ir Uti laik
raščio redakcijos sanariai už 
garsinimą nemorališkų priva- 
tiškų atsišaukimų ir su to
kiais siuntinėjimą laikraščio 
pačtu.

Susimušė du garlaiviai.
Nkw York. Čianykščirme 

,porte, netoli Staten Island, 
susimušė du pilni žmonių 
exkurainiai garlaiviai: „Per- 
seus” ir ,,Thomas Pallen”. 
Ant jų buvo 1500 žmonių, ir 
nors jie labai persigando, 
bet visus pasisekė išgelbė
ti.

Sukasi, kaip moka.
Norfolk, Va. Dvi sanvai- 

ti atgal gyvenantis čia žydas, 
Jakob Geršon, išsiuntė iš 
Lyncbburg trįs piniginius 
siuntinius savo giminėms į 
Maskoliją, bet pinigai ne ta
po išmokėti. Geršon kreipė
si į pačtą ir reikalavo sugrą
žinimo neišmokėtų pinigų, 
bet pačtas atsakė, jog išmo
kėjimui pačtni įmokėtų pini
gų ne pakanka Amerikos 
pačto kvitų, bet jeigu pini
gai Maskolijoj ne išmokėti, 
tai norintis gaut iš Amerikos 
pačto pinigus, turi pristatyti 
ir kvitą maskoliško pačto, 
kad pinigai ne tapo išmokė
ti. Bet gauti tokią kvitą pi
nigų siuntėjui ne lengva.
Žmogžudystė bepročių namuo

se.
Bcranton, Pa. Čianykš- 

čiuose bepročių namuose ne
bylys lenkas Krawczyk, lai
komas nepavojingu ir todėl 
sargų ne labai dabojamas, 
išėjus sargui,nubėgo į dakta
rų kambarį,pagriebė ten pei
lį,su juom užbėgo trepais ant 
augštutinių lubų. Sargas, 
pamatęs, kas atsitiko, norėjo 
peilį atimti,» bet beprotis jį 
jam įkišo į krutinę, paskui 
sužeidė dar dlvi moterį, ku
rios teipgi numirė.

Žemės drebėjimai.
Sacaro, N. M. Šitose ap

linkinėse nuo 2 d. liepos kas 
dieną atsitinka* žemės drebė
jimai. Gyventojai, baimės 
apimti, apleido miestą ir iš
bėgiojo po visas aplinkines. 
Apie užmuštus,arba nors su
žeistus laike žemės drebėji
mų žinių nėra.

Prapuolė degtinė.
Can Ftancibco, Cal. Čia, 

vežant iš Moulder Depot į 
Jefferson Park ligonbutį, 
prapuolė 9 vagonai degtinės. 
Minėta degtinė buvo atsiųsta 
naudai nukentėjusių laike 
žemės drebėjimo. Kadangi 
atsiųstos aukos sušelpimui 
nukentėjusių ėjo per rankas 
kari u menės, tai mano, kad 
degtinė ta kareivių tapo kur 
nors nudėta. 9 vagonai, tai 
ne mažai.

Užmušė perkūnas.
Manitovoc, Wis. Mėtant 

bolę ant pliačiaus, kur buvo 
daug susirinkusių žmonių, 
užkilo baisi audra, trenkė 
perkūnas į pulką žmonių, 
kurie nuo lytaus buvo susi
rinkę po tribūnos stogu. Pen
kios ypatos likosi perkūno 
užmuštus, o keturios sunkiai 
sužeistos.

Tvanai.
PrrrsBURG, Pa. Nuo smar

kių lytų, puolusių per 24 va-. 
landas, užgimę tvanai vaka
rinėj Pennsylvanijoj daug • 
nuostolių pridirbo. West 
Astney atsėjo uždaryti dirb
tuves bpang-Chalport Co. ir 
500 darbininkų atsirado be 
darbo.

Gaisrai.
Pittsburg. Pa. Sudegė čia 

Park hotelis, ant kertės 
Grant st. ir Second avez Ug
nis teip greitai apėmė kote
lio triobą, kad ne visi gyven
tojai spėjo išsigelbėti: dvi 
ypatos sudegė, o kelios, iššo
kusios per langus, pavojin
gai apsikulė.

Middleton, Idaho. . Loc- 
uuse namuose,netoli nuo čia, 
sudegė 39 metų Charles Jus
tus ir trejatas jo sesers mažų 
vaikų, iš kurių jauniausiasis 
buvo 3 metų, o vyriausiasis 
8. Justus stengėsi iš degan
čių natai ų išnešti vaikus, bet 
jam įbėgus, nuo karščio įkai
tęs užprovytas karabinas iš
šovė ir šūvis pataikė Justusą 
teip, kad jis nė vaikų ne ga
lėjo išgelbėti, nė pats neišsi
gelbėjo. Vyresniejie vaikai 
išsigelbėjo.

Butte, Mont. Sudegė Čia 
dirbtuvės Montane Zinc Co. 
Nuostolius gaisro padarytus 
skaito ant 200000 dol.

IŠ AMERIKOS.
Maskoliški jurininkai.

Baltimobk, Md. Aut Bre- 
mos garlaivio ,,Main”atkako 
čia 36 jurininkai maskoliškos 
kariškos laivynės, terp jų 
yra daug Sebastopoliaus ka
riško sūdo ant sušaudymo 
nuspręstų. Kaip jie ištruko 
iš kalėjimo, nežinia. Tikrų 
pravardžių,kaip ir vietos apsi
gyvenimo, jie nesako, kadangi 
bijosi, kad jų repareikalau- 
tų maskoliškas randas.

Dievo garbė ir revolveris.
Millvalk, Pa. Prabaščius 

katalikiškos Šv. Mikalojaus 
bažnyčios, kun. Tusek, išėjęs 
su midioms, išsitraukė užpro- 
vytą revolverį ir pasidėjo ša
lia mišių knygos ir su ginklu 
po ranka atlaikė mišias Die
vui ant garbės. Mat čia nuo 
seniai traukiasi nesutikimai 
kunigo su parapijonais.

Suareštuoti redaktoriai.
Nkw York. Ant pačto 

reikalavimo, likosi suareštuo
ti: vyriausiasis redaktorius

Atidarymas rezervacijos.
Wyominge ko lion i racijai 

likosi atidaryta Shoshone in- 
dijonų rezervacija. Užsirašė 
40000 žmonių norinčių Čia 
gauti žemę. Traukimas že
mės plotų farmoms trauksis 
nuo 4 iki 15 piutės. Rezer
vacija užima milijonų akrų 
žemės.

Klūpojanti fermeriai.
NewYorko aplinkinėse,prie 

Seneca ežero yra susidedanti 
iš 200 sąnarių draugija klū
pojančių. Jie turi fermas, 
kurios priguli ne pavieniems 
savininkams, bet visai drau
gijai. Jie visų laikų pralei
džia klupšti, atlieka viso- 
sokius darbus teipgi klupšti. 
Bažnyčių neturi, meldžiasi 
ne prie Dievo, bet prie gam
tos pajiegų; gamta yra jų 
Dievas. Draugijų tų uždėjo 
švedas Burton.

Prigėrė.
8ioux City, Ia.

Sioux upės apvirto valtis ir 
joje buvę žmonės supuolė į 
vandenį. Valtyj buvo ke
turi žmones, Du iŠ jų prisi
griebė ant krank), du gi, ka
dangi plaukti nemokėjo, pri
gėrė.

Expliozijos.
San Francisco, Cal. Ma

šinų daly j akmenų skaldiny- 
čių Berkley Rock Co. Oak- 
lande, 18 d. liepos atsitiko 
dinamito expliozija, kurios 
visa ta skaldinyčių dalis liko
si sugriauta. Superintenden
tas skaldinyčių likosi prie to 
mirtinai sužeistas. Dinami
tas tyčia, pagimdymui ex- 
pliozijos, tapo sutrenktas, bet 
kas tų padarė, to iki šiol ne 
susekė.

G reenwood, Ind. Beren
giant prelekcijų apie pasku
tinius žemės drebėjimus San 
Francisco, expliodavo karbi
do bačka su 20 galionų kar- * 
bido. Expliozijos pastorius 
Lewis ir jo assistentas likosi . 
užmušti, Lewiso gi sūnūs ta
po mirtinai sužeistos.

Ant

Audra.
Duluth, Min. Nedėlios 

naktyj siautė aplinkinėse 
baisi audra ir vėtra. Aplin- 
Unėse miesto perkūnas už
mušė kelia žmonis. Vėtra 
ypač ant firmų daug triobų 
pagadino, nudraskė triobų 
stogus, nuo medžių soduose 
nupurtė vaisius.'

Nelaimė kastynėse.
Bluefikld, W. Va. Dixon 

kastynėse atsitiko baisi ex- 
pliosija, kurios penki kalna
kasiai likosi užmušti, o du 
teip sunkiai tapo apdeginti, 
kad'turės mirti. Expliozija 
atsitiko besileidžiant minė
tiems darbininkams į olų.

Nelaimės ant geležinkelių.
Charlottk, N. C. , Netoli 

Hamlet susidaužė Seebord 
Air linijos trūkis. Prie to 
S0, ar gal daugiau žmonių 
likosi užmuštų. Tikro už
muštų skaitliaus dar nežiną 
Užmuštus ir sužeistus atgabe
no į Rockingbam.
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iŠ DARBO WU
T Steubenville, Oh. Pope 

blėtos dirbtuvėse dirba prie 
11 pečių, o vienas stovi. 
Darbai šiuom kartu eina ge
rai ir yra viltis, kad teip bus 
per ilgesnį laiką.

Martins Ferry, Oh. 
Aetna dirbtuvėse, pereitą 
sanvaitę dirbo gerai, bet ne
žinia, ant kaip ilgo laiko už
teks čia darbo.

T Lebanon, Pa. Suštrai- 
kavo čia darbininkai dirban
ti geležies dirbtuvėse. Mat 
Čia eina kova už pudlerių al
gas, kurie pareikalavo po 
$4.50 ant dienos.

5 Harrisburg, Pa. An- 
glekasiai kastynių vidurinės 
Pennsyl vanios, kurie štrai- 
kavo nuo balandžio mėnesio, 
susitaikė su darbdaviais ir 
grįžta prie darbo. Nuc da
bar darbininkai gaus po 66c._ 
už iškasimą tonos. Dienos 
darbininkams ir dirbantiems 
prie kokso pečių pakėlė algas 
ant, 5.85%.

T? Tarentum, Pa. Angle- 
kasiai šitose aplinkinėse dar 
štraiknoja. Kompanija iš
vaikė štraikuojančius darbi
ninkus iš savo namų, tai 
daugelis neturi kur dingti.

Plain Rcn, Oh. Štrai- 
kuoja^čia kalnakasiai. Kas- 
tynėse dirba su scabais, ko
kius kompanijos agentai gau
do Pittsburgo aplinkinėse. 
Tegul lietuviai nesiduoda su
vilioti.

Ellsworth Coal Co. savo 
kastynėms Ellsworthe reika
lauja 350 išlavintų angleka- 
sių; siūlo jiems pastovų, aut 
ilgesnio laiko darbą ir gyve
nimą kompanijos namuose.

< Chicago, III. Anglių 
kast y nes pietvakariniuose 
Illinois kraštuose stovi,* bet 
kaip kalba, darbai prasidės 
nuo rugsėjo mėnesio.

Pittsburg, Pa. Šitame 
apskrityj kastynių savinin
kai skundžiasi ant stokos iš
lavintų , kasėjų. Kastynės, 
dėl stokos darbininkų, nega
li pakaktinai parūpinti an
glių nė vietinėms dirbtu
vėms. Ir iš kitur, pribuvę 
kalnakasiai dabar galėtų 
gaut čia darbą. Geriau jau 
čia j ieškot i darbo negu ke
liauti ten, kur yra štraikai.

Chicago, III. Ant or- 
. ganizuotų darbininkų reika

lavimo, likosi nuo darbo prie 
Alhambra teatro prašalinti 
visi neprigulinti į uniją dar
bininkai. •

T Boston, Mas. Visose 
medvilnės dirbtuvėse Naujoj 
Anglijoj nuo 1 d. piutės pa
kėlė darbininkų algas.

5" Scranton, Pa. Skait
lius prigulinčių prie unijos 
anglekasių šitame distrikte 
sumažėjo. Dabar prigulin
čių prie unijos yra 122990, 
arba ant 10244 mažiau negu 
pernai. Visam distrikte 
vietinių unijų yra 168.

Washington, Pa. Mc- 
Clure geležies dirbtuvėse dir
ba mažai. Blėtos dalis stovi. 
Nėra vilties, kad darbai grei
tai galėtų pasigerinti.

5 PirrsBrRG, Pa. Visose 
čianykščiose geležies dirbtu
vėse darbo yra pakaktinai. 
Pilną laiką dirba dirbtuvėse 
Jonės & Laughlin ant 2 gat. 
o dirbtuvėse pietinyj dalyl 
negali gaut tiek darbininkų, 
kiek reikia. Prie kokso pe
čių dirba teipgi gerai, dabar 
rengia naujus pečius. Cres- 
cent dirbtuvėse dirba pilną 
laiką. Yra viltis, kad darbo 
Čia nepritrūks. Browno 
dirbtuvėse, prie’ 10 gatvės, 
dirba teipgi visos dalys. 
Wayne geležies dirbtuvėse

Pa. Alle- 
Forge Co. 
ne dirba, 

bent tūlose

Dirbtuvėse tose 
visokius 
taisymai

mat 
per- 
jau

Pa.

T Allegheny, 
gheny Iron & 
dirbtuvėse dabar 
bet kalba, kad
dalyse prasidės tuojaus dar
bai, 
dabar atlieka 
taisymus, Toet 
baigiasi.

McKees Rocks, 
Lockhardto geležies dirbtu
vėse dirba prie 28 pečių, sto
vi tik keturi pečiai.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
Iš Chicago, III.

Lietuviškuose laikraščiuo
se radęs apgarsinimą, jog D. 
L. K. Gedimino Dr-tė rengia 
piknyką, norėjau pamatyti, 
kaip musų tautiečiai apsiei
na ant tokių susirinkimų. 
Nuėjau aut to piknyko.

Mačiau lietuvius lenkiškai 
kalbančius, buvo apsivedę su 
lenkėms; jauni vyrai atsive
dė lenkiškas merginas. Ta
me dar nieko labai blogo ne 
butų,bet mačiau ir ką bloges
nio. Pamačiau žmonis bė
gant. Mislijau, kad kas nuo 
karščio apalpo, bet pasirodė, 
kad tai paprastas antausių 
daužymas. Tvarką įvest 
nieks nesirūpino, net negali
ma buvo užsiminti apie jos 
įvedimą. Vaidai kįlo ir darže. 
Ir tai vis terp sąnarių vienos 
draugystės!

Paskui vaidai nutilo ir iš
girdome lietuvaičių balsus, 
kurios savo dainoms palinks
mino susirinkusius. Tai bu
vo gražiausia piknyko dalis 
ir musų seselėms priguli pa
dėka už jų dainas.

A. V.

Iš Ledwille, Cal.
Čia yra mažas lietuvių bū

relis: viena šeimyna ir du pa
vieni. Buvo dar vienas,ne
žinia iš kur čia pribuvęs, tas 
vienok čia susiteršė labai: įsi
skolinęs saliuninkams, restau
racijų savininkams, boar- 
dingbosiams, išdūmė, neži
nia kur. Vardas jo Antanas 
Burokas.

A. B.

Iš Balte, Mont.
Čia gyvena daugiausiai ai

rių ir prancūzų; yra teipgi 
slovakų ir ungarų (ką tie 
ungarai turi reikšti? Arina- 
gyarus? Rd.). Lietuvių yra 
čia viena šeimyna ir apie 10 
pavienių, bet visi fanatizme 
ir tamsybėj paskendę, nežino 
nė kuom yra: vieni savę va
dina lenkais, kiti vokiečiais; 
Apie Lietuvą nesirūpina ir 
lietuviais nenori vadintis. 
Apie tautos reikalusčianykš
čiai lietuviai nieko ne išma
no ir tie reikalai juos neap
eina. Pradėjus man aiškinti 
apie Lietuvos padėjimą, apie 
revoliuciją tėvynėj, gavau at
sakymą, jog caro valdžios ge
rai daro, jeigu gaudo socija- 
listus ir maištus keliančius 
darbininkus. Caras, girdi, 
visiems yra geras, tik tie pra
keikti socijalistai nori kuni
gus išplauti ir carą nužudy
ti/!?) Kad juos, girdi, grei
čiai! kazokai visus išgaudy
tų. Tik vienas yra čia šiek 
tiek daugiau suprantantis, 
bet ir to ypatiškas suprati
mas. Karčiamose čianykščiai 
lietuviai laiką praleidžia ant 
bjauriausių kalbų.

Šitose aplinkinėse yra va
rio kastynės ir geležies ir va
rio dirbtuvės. Mokestis čia 
nedidžiausia, o gyvenimas 
brangus. Už 8 darbo valan
das lauke paprastam darbi
ninkui moką $2.50—3.50. 
Kautynėse algos visų lygios— 
po $3.50. Lietuviai Jtegul 
čia ne keliauja iš kitur, nes

dabar dirba su dviem darbi- darbas sunku gauti ir kraš
tas ne smagus: ne matyt niec kad ne vienas pasinaudos, 
kur nė jokio paukštelio, nė 
jokio laukų žalumo (teip yra

-n—t*-------------------
vario kast y- žingsniu eina y^rmyų. Dėl- nėšio. /Ne laukė kun. Ambr.

kuris turi pai buvo vien po kun. Kr. 
priežiūra. Rods porą metų 
atgal kasieriu buvo išrinktas 
kun. Steponavičia, bet kun. 
Kr. prezidentaujant, jis ir 
kasieriavų. Šelpė p. Luko
šių, p. Marcihkevičiaus ran- 
dauniuką, kuris, dirbdamas 
ant f ar mos, neturėjo laiko 
kapus prižiūrėti; mokėjo 
darbininkams, kaip norėjo. 
Kapų prižiūrėtojams ne bu
vo' duota laiko nė kvitas per
žiūrėti, kam, už ką, apart 
50 dol. už mėnesį užmokėta 
dar 40 dol. Rodosi, kad ka
pų prižiūrėtojai, jeigu gauna 
50 dol. algos ant mėnesio ir 
gyvenimą su 8 kambariais, 
negali farmos randavoti.Apie 
pelną nuo kiaulių, karvių, 
vištų ant kapų, tegul kiti 
kalba.

Mėnesį atgal susirinko 
kunigai apžiūrėti kapus ir 
p. Lukošiaus darbus. Nieko 
gero neradę, visi pasipiktino. 
Buvo nutarta, kad ant atei
nančio susirinkimo kiekvie
nas kunigas atsivestų atsa
kančius vyrus norinčius pi
giausiai paimti darbus ant 
kapų. Kun. Lukošiaus tą
syk ne buvo. “Ant šito susi- 
riukimo ne buvo kun. Skrip- 
ikosnė Petraičio, nė Stepo
navičiaus, tai Lukošiaus 
draugai turėjo viltį lengvai 
uždaryti burną kun. Ambr. 
ir parapijų išrinktiems vy
rams, kurie manė, kad geriau
siai paėmimą prižiūrėjimo 
kapų leisti ant licitacijos ir 
pavesti mažiausiai reikalau
jančiam. Visiems rodėsi, 
kad kun. Kr. su p.Lukošium 
kapus skriaudžia, todėl norė
jo ant susirinkimotas skriau
das išrodyt! ir kad kasieriu 
ir prezidentą reikia apkeisti, 
kadangi sunku sueiti į tvar
ką su tokiu, kuris, apart sa
vęs, daugiau nieko nemato ir 
per tankiai sako: ,,aš, aš, 
aš”, lyg ir kapai butų jo 
,,aš”irkassu jo ,,aš” nesu- 
sinka, tam balso neduoda. 
Jis mat nė savo pareigų per 
tą ,,aš” nesupranta. Dėl to 
nesupratimo jis vienam ne
leido išrodinėti ir svarbiau
sių kapų reikalų, kitam, jei
gu turėjo jo prilankumą, lei- 
dd kalbėti, ką tik tas norėjo, 
net koliotis.

Svarstymas kapų pagerini
mo pasibaigė be jokių vaisių. 
Prie dabartinės tvarkos ir 
toliau nebus galima nieko 
nuveikti. Gerai butų, kad 
parapijinės draugystės ant 
ateinančio susirinkimo iš
rinktų sumanius vyrus iš sa
vo tarpo. Tikimės, kad at
siras ir gana žmonių, kurie, 
neturėdami farmų, pigiau 
apsiims prižiūrėti lietuviškus 
kapus ir vesti jų knygas.

visur, kur yra
nes. Rd.), gamta apmirus., togi meskim salįpnųff autver- 

Laikraščių čianykščiai lie
tuviai ne mėgsta skaityti, 
ateina, rodosi, tik du egzem
plioriai „Lietuvos” ir vienas 
„Kovos”; knygų, turbut, 
nieks ne parsisiųsdina.

Kalnakasys-Ateivys.

Iš New Yorko.
Darbai eina vidutiniškai, 

tik pianšapiuose apsistojo 
darliai vasaros laike.

8 d. liepos atsibuvo vestu
vės Prano Gyvio su Mare 
Batanauckiutė. Svečiams be- 
giliukp'ninant, užmanyta bu
vo, k^d paaukaut kiek kas 
gali, revoliucijos reikalams. 
Ant to beveik visi sutiko ir 
sumetė aukų $3.25, kuriuos 
pasiuntėm „Kovos” redakci
jom Skiriame Liet. Soc. D. 
Partijai.

Yra čia lietuvių pusėtinas 
būrelis, bet kaip visur, teip 
ir čia daugiausia užsiima jie 
gėrymais ir naminėms revo
liucijoms; blaivesnio lietuvio 
bijo ištolo.

P. Sinkevičia.

Iš New Haven, Con.
-Būdams Lietuvoj, geidžiau 

žinot, kaip gyvena lietuviai 
Amerikoj. — Nežinau, ar ir 
kitose kolionijose lietuviai 
teip gyvena,bet NewHaveno 
lietuvių gyvenimas ne patin
ka. Kitaip mislijau apie 
juos būdams Lietuvoj, kitaip 
perstatinėjau savo protui be- 
sinaudojimą iš liuosybės, už 
kurią teip sunkiai kovoja 
musų broliai Lietuvoj.

New Havene, Con. lietu
vių yra 500 išsiskirsčiusių po 
visas dalis miesto. Bažny
čios ne turi. Yra 5 galiūnai, 
kur susirenka musų broliai 
praleist kruvinai uždirbtą 
centą.

Gaila, kad vyrai, kurie 
galėtų darbuotis pakėlimui 
tautos, imti esi kitokio kokio 
užsiėmimo, kaip tai: štorų, 
parengimo kokių dirbtuvių, 
farmų tt., griebiasi to žydų 
numylėto pramogio — saliu- 
nų. Bet žydas, turėdama ga
liūną, ne veda savo tautiečių 
į prapultį, tik „gojus”, o lie
tuvis, atidaręs galiūną, Už
miršta tautos ir visos žmoni
jos labą, tarnauja tik ma
monai. Galėtų atnešt 
naudą, jeigu laikytų kelis 
laikraščius ir porą desėtkų 
naudingų knygėlių, 
vesti žmonis ant gero 
ragyt prie . mokslo, 
vienas saliuninkas
Havene laikraščio svečiui ne 
paminės.

Žmogelis, nusidirbęs per 
dieną, nori pasimatyt su 
draugu, pasišnekėt, laiką ra
miai praleist,eina į saliuną ir 
čia apie jį šokinėja, kozy- 
roms ir bolėms bovija, o kaip 
pinigų vargšas ne tenka, per 
duris išstumia; svetimtaučių 
saliune ne teip ramu ir žmo
gelis ten ilgai neužtrunka.

Ne sakau, visai ne 
gerti nė stiklo alaus, bet ar 
ne pakanka į namus parsi
nešt už 10c, išsigerti su sve
čiu, meiliai pasikalbėt apie 
visokius reikalus, apie tėvy
nę, jos vargus. Pasiskaityt 
knygelių, laikraščių, bet m u* 
aiškiai geria saliune, pati na- 
mieje, o vaikai be priežiūros 
valkiojasi ant gatvės.

New Havene yra 3 drau
gystės, bet ir terp draugy
stės sąnarių mažai yra pagir
tinai besielgiančių. Nr. 28 
,,Lietuvos” buvo patalpin
tas atsišaukimas Igno Bič- 
kuno į Amerikos lietu vius,kad 
malonėtų prisidėt prie plati
nimo šviesos tėvynėj ir pasių
stų gentims, tėvams, broliams 
ir seserims kokį nors laikraš- 
ų:

Gera tai mislis, tikiuosi,

galėtų 
kelio, 

bet nė
New

kim draugystę^iblaiMystės, o 
tuos pinigus, kurie eina į ke
penių saliuniukų, anverskim 
sušelpimui savd teplių, ar 
savo apsišvietirtrtil, -d r reika
lams tėvynės, J tadk busim 
paveikslu ne tBi’mugų vaike
liams, bet ir svetimtaučiams.

~ Ih Lietuvis.

Iki šiol Šv. Kazimiero ka- Kasžin, ar beliks kas iš to 
Viršiausio paliepimo, kol jis 
daeis per visokias direkcijas, 
inspekcijas ligi pradedamo
sios mokyklos?

Vargu.
Kaip žinome,vilniškiai biu

rokratai, susirinkę gegužio 18 
d., nusprendė apryboti Vir- 
šiausį paliepimą, mes pripaži
no, jog tiktai Kauno gub. 
mokytojas lietuvių kalbos ir 
aritmetikos turi būti lietuvis, 
vienok mokantis rusiškai, o 
Vilniaus gub., kur terp lie
tuvių esą gudų ir lenkų, mo
kytojais privalo likti po se
novės rusai, bet mokanti ir 
lietuviškai.

Iš viso to matyti, jog Vil
niškiai biurokratai visai ne-‘ 
žada leisti lietuvių kalbą į 
Vilniaus ir Gardino gub. mo
kyklas, nes mokytojais tenai 
po senovės lieka rusai. Tik-, 
tai kasžin kam jie pažymėjo, 
kad rusai mokytojai - turės 
mokėti lietuviškai?.

Kauno gub. žada leisti mo
kyti tik tuos lietuvius, kurie 
mokėsę ir rusiškai. Kam gi 
šitas apribavimas? Ar nesi
slepia čia koksai biurokratiš
kas kukutis? Juk be jų val
džia negal apsieiti. Teip, 
čia paslėptas: lengvatikiams 
lietuviams-mokytojams mat 
Vilniškiai biurokratai pata
ria tik naudotis lietuvių kal
ba išguldant aritmetiką ir ki
tus dalykus.

Taigi Viršiausio paliepimo 
kaip ir nė nebuvo. Ką deši- 
nėji davė, tai karėji atėm ■. 
Tai mums jau ne naujiena! 
Pernai Viršiausio paliepimo 
gegužės 1 d. teippat buvo 
leista Lietuvos mokyklose iš- 
guldinėti lietuvių kalbą. Bet 
ar išguldė ją nors vienoj mo
kykloj Vilniaus apskričio?

Ką gi mums dabar dary
ti?

P. Baltrus Dagilius Nr. 
110 „V. Z.”, savo straipsnyje 
,,Be kovos nepasiduosią”, ra
gina ,,pasiųsti delegatus pas 
p. apšvietimo ministerį, nu
rodyti jam -musų viršininkų 
skriaudas, kokias jie mums 
daro mokyklose. Atminki
me, sako p. B. D., kad len
kai Peterburge daug ką lai
mėjo. Išgirdęs p. ministeris 
lenkų skundus ant mokyklų 
vyriausybės, kuri tyčia truk
dė visus iš augšto paliepi
mus, išsiuntė ištirti į vietą 
revižorių p. Mamontovą ir 
šis net už galvos nusitvėrė, 
išvydęs kas per neteisybės 
lenkų mokyklose.

P. B. Dagilius, matomai, 
nepataisomas optimistas: ji
sai tikisi, jog Lietuva su
lauks^ ką nors gero nuo biu
rokratijos, tos biurokratijos, 
kuri nesidrovi smaugti tikrus 
savo brolius, o mus.....

Toliau p. B. Dagilius, tur
būt užmiršta, kad mes ne len
kai, kad mes lietuviai nepratę 
zulįtis po ponų ministrų, 
priešpakajus ir mums vigai 
netinka ta politika.

Ant galo, leiskime: p. mi
nistras maloniai išklausė nu
žemintą lietuvių prašymą, 
atsiuntė pas mus p. Mamon
tovą, ar kitą kokį geradėją, 
kuris, jau nė pats nežinau, už 
ko turės nusitverti, nes musų 
mokyklose išvys kur-kas di
desnes neteisybes, negu len
kų mokyklose. Na, o toliau 
kas bus? Ugi nieko. Nejau
gi ponas Baltrus Dagilius ga
li tikėtis, jog tie Vilniaus 
biurokratai, kurie savotiškai 
išaiškino* ir iškraipė Viršiau
siąjį paliepimą,kitaip pasielgs 
su pono ministro paliepimu?

Argi dar neaišku, jog biu
rokratiškoji valstijos mašina 
yra nepataisomai sugedusi: 
viens rastas sukas sau, kiti 
sau.... Kuprotą teištaisys 
tik grabas!

P. Dagilius atsimena dar, 
jog „pagalios turime Dumo-

Marcinkevičla, I 
diktą farmą prie lietuviškų 
Šv. Kazimiero kapų, kurią 
laiko ant raudos p. Luko
šius, nepatiko pribuvimas 
kun. Anbraz. ir jo draugams, 
o tame ir kun. KrauČunui su 
Lukašium susirišusiam nuo 
užsidėjimo kapų. /

Kuu. Ambrazaitis paklau
sė sekretoriaus, ar buvo per
skaitytos rokundos paskuti
nio mėnesio, bet gavo atsa
kymą kad ne.

Nežinia kodėl,ant tokio at
sakymo ir pasibaigė. Kun. 
KrauČunas tuojaus pradėjo 
kalbėti apie reikalą pagerin
ti kapų stovį, norėjo pakelti 
aut poros doliarių duobių 
pekę tiems para pi jonams, 
kurio ne įnešė kolektų kapų 
naudai. Kun. Ambr. prašė 
balso, bet jam kun. KrauČu
nas uždraudė kalbėt. Kada 
kun. Ambr. pareikalavo iš
davimo rokundų už paskuti
nį mėnesį, kun. Kraučunas 
atsakė, kad ne ant to sušauk
tas mitingas, bet ant galo, 
kad ir terp susirinkusių kįlo 
reikalavimai rokundų, jos 
buvo perskaitytos. Kada 
vėl kun. Ambr. norėjo kalbė
ti, kun. Kr. nedave balso, 
bet reikalavo užmokėjimo 
pirma už palaidojimą jo pa
rapijom}. Prasidėjo ginčai, 
barnys, susirinkę nušlijo,kad 
prasidės jau muštynės, nes 
prezidentas, šaukdamas: „aš 
tavę išmesiu iš salės, artinos 
prie kun. Ambr., tas gi šau
kė: „aš tavę nuo kasierystos 
ir prezidentystes numesiu; 
jeigu nori vienas su Luko
šium ir Marcinkevičia gaspa-, 
dorauti, tai kam šaukti mi
tingus; mokėk algas Luko- 
šiams iš kapų kasos, o .tie te
gul dirba ant Marcinkevi
čiaus farmos”! Marciukevi- 
čia ir jo draugai už viens ki
to pradėjo kalbėti. Apsi
malšinus, kun. Ambr. aiški
no, kad mokant vien naudai 
Marcinkevičiaus farmos po 
25 dol., kapų negalima pa
gerinti. Jis paklausė, ar ne
galima rasti tokio žmogaus, 
kuris prižiūrėjimą kapų ap
šiurtų pigiau? Atsirado žmo
gus, kuris už 50 dol. apsiėmė 
ne vien knygas vesti, 
bet teipgi veisti medžius ir 
kvietkas ir kiek tik galima, 
apsieiti be darbininko prie 
duobių kasimo, duobių išlygi
nimo ir tt. Kun. Kr. tuo- 
jaus atsakė: „aš tavę peregza- 
minuosiu, ar gali tą atlikti, 
ką žadi”. Bet čia,rodosi, nė 
kun. Kr. negali būt egzami
natorių, kadangi pats apie 
tuos dalykus mažai išmano. 
Pamatęs iš pasirašymo, kad 
tas žmogus gerai rašo, kun. 
Kr. nutilo. Paskui atsirado 
dar pigesnis, tai kun. Kr. ir 
Lukošius rėkė, kad tą priimti 
ant metų. Kitus įnešimus 
kun. Kr. atmetė.

Paskui Lukošius parodė 
bilas nuo kelių metų už avi
žas arkliams, anglis, kokį ten 
plūgą, kurį p; Marcinkevi
čia pirkęs (gal savo farmai). 
Komitetas užsispyrė tas bi
las sulyginti su kun. Kr. 
knygoms, bet jis tą reikala
vimą atmetė, tardamas: „Lu
košius nevogė”. Tas gal ir 
teisybė, bet _ visuomenė turi 
tiesą apie tai pati persiti
krinti.

Kun. Ambr. vėl pradėjo 
aiškinti, kad už 90—95 dol. 
ant mėneįio galima buvo ras
ti atsakantį žmogų, kuris bu
tų mokėjęs kapus pagerinti. 
Tas baisiai suerzino turin
čius naudą prie dabartinės 
tvarkos. Kun. Kr. varė

Atsišaukimas t Chicagos 
draugystes Iru pavienius.

Progai atėjus, vis, rodosi, 
galima šį tą ištarti apie mu
sų tautos judėjimą. Man ro
dos, nereikia daug aiškinti 
apie revoliuciją Rosijoj, jau 
visi žinome, kad musų tėvy
nė papludusi ašarose ir krau
juose. Bet linsmina mus 
vienintelė vilti*, kad ta, teip 
mums brangi žemelė atsikels 
kada iš po svetimo jungo, 
kuris spaudė ją per daug 
metų. Prie išliuosavimo tė
vynės reikia mums prisidėti, 
nes esam musų brangios tė
vynės vaikais. Atsiminkim, 
kad pirmas musų kvėpavi
mas ir penas buvo Lietuvoj; 
atsiminkim, kad ; tenai bu
vom apdovanoti gamtos gė
rybėmis, nemislykime, kad 
išvažiavę į liuosybčs kraštą, 
mes galim išsižadėti savo nu
mylėtos žemelės! Todėl at- 
sišaukiam į visas Chicagos 
draugystes ir pavienius lie
tuvius. Nepasilikim už
pakalyj kitų, eikim išvien, 
padūokime ranką musų bro
liams, kenčiantiems už lais
vę! Nesakau: eikim ir gul- 
dykim savo gaivas, h nes tas 
jau amerikiečiams per sun
kus dalykas, bet atsiįbukiam, 
prašydami padėti rtraterija- 
liškai, dėkim nors po centą, 
atlikusį nuo musų kasdieni
nių reikalų. Aukoms mes 
susivienysime su musų bro
liais europiečiais it gelbėda
mi juos, busime-tiktmis my
lėtojais tėvynės ir kovotojais 
už laisvę.
x Chicagoje, 10 d. berželio, 
užsidėjo organizacija iš su
vienytų draugysčių po var
du: Chicagos Komitetas Šel
pimo Kovojančių už laisvę 
Tėvynės Lietuvos. Prisidė
jo šitos draugystės: Liuosybės 
Dr-tė, Simą no Daukanto, Sū
nų Lietuvos, Teisybės Mylė
tojų, Apveizdos Dievo, Jau
nų Lietuvių DraugiškasKliu- 
bas, 36 kuopa Susivienyjimo 
Liet. Am., Šv. Jurgio, Šv. 
Roko, Dovido Karaliaus, D. 
L. K. Algirdo. Draugystės 
dar nedalyvaujančios tame 
maloningai yra užkviečiamos 
atleisti iš savo draugystės 3 
pasiuntinius, terp kurių turi 
būti ir draugystės preziden
tas ir prisidėti prie teip rei
kalingo- darbo. Susirinki
mas bus laikytas 18 d. piu
tės, subatos vakare, apie 7 
vai. p. Rugio svetainėj, ant 
kertės 33 ir Morgan gatvių.

C. K. Š. K. 8. 8. L. Admi- 
n i st racija:

Prezidentas — A. Rudaus- 
kas, protokolų sekretorius — 
A. J. Zimontas, Mecca Bldg. 
flat 210, vice-prėzidėlitas — 
Jonas Vitkevičiau kasiėrius— 
F. Galubickas, kuriė^ra už- 
sistatęs 1000 do* kaucijos; 
ir kasos globėjai’— $ Luca- 
tis. te •!'

f sį f B2
Lietuviškų Šv. ^Kazimiero 
kapų pagerinimas'fihica- 

goj<a te
3 d. liepos kui&KriLučunas, 

kaipo prezidentai taupų ko
miteto, sušaukė susirinkimą 
apsvarstyti reikalus kapų pa
gerinimo. Posėdi* prasidė
jo pirm atėjimo kun. Ambro- 
zaiČio. Jo pasirodymas ne 
visiems patiko, ypač nepati
ko ‘kun. Lukošiui, kurio bro
lis, kaipo kapų prižiūrėtojas, 
paima po 50 d oi. algos ant 
mėnesio vien ui knygų ve
dimą, išmoka dar darbiniu-

ninku atmanom, tik blėtos 
daly j dirba su viena atmai Bet ne atsilikta ir pats.

Lietuvos mokyklos ir mu
sų atstovai Durnoje.

Kada pernai rudenį lietu
viai, nebetekę jau kantrybės, 
išvarė iš savo mokyklų mo- 
kytojus-rusus, kada pastarie- 
jie pakėlė klyksmu apie lie- 
vių užmačias(o patįs užmiršo, 
jog darė užmačias lietuvių 
dvasiai jau su viršum ketu- 
resdešimtis metų), — tada 
tai ant galo ir Petrapilis su
prato, jog lietuviai daugiau 
nesiduos skriausti ir Viršiau- 
sis paliepimas balandžio 22 
d. šių metų leido išguldyti 
pradinėse Lietuvos mokyklo
se viską, apart rusų kalbos, 
lietuviškai. ...

Nepažįstančiam musų gy
venimo sąlygų rodytųsi — 
musų kalba "jau iškovojusi 
sau priderančią vietų musų--------- _ • sau pnuciauui^ imui 

žmonis laukan; kuu. Luko- padedamojoje mokykloje.
nius, už savo brolį užstodama, 
drebėjo kaip drugio krečia
mas, pripuolė^prie kunigo 
Ambr. ir pradijo vaikiškai 
kolioti palinksminimui nu

Bet kur tau!
Ką pripažino Petrapilyj, tą 

draudžia Vilniuj.
Ką leido Petrapiliškiai biu

rokratai, tą apkarpė Vilniš-



>

Lietu- 
moky- 
bet vi-

rodyti musų vargus, skriau
das” ir pataria ,,perstatyti 
jiems apverktinų musų mo
kyklos stovį”."

Na šitas kelias, gal būt 
šiek-tiek tikresnis, bet.... ir 
jis turi savo „bet!”

Musų atstovai ir patįs žino 
netikusį Lietuvos mokyklų 
padėjimų ir neabejoju, jog 
ilgainiu turės pakelti klau
simų pamatinės reogranizaci- 
jos Lietuvos |mokyklų, be 
abejo jie pareikalaus 
vai pilnai tautiškos 
klos ne tik pradinės, 
dutinės ir augštosios.

Bet šiądien, kaip reaguoti 
ant apdirbimo Viršiausio pa
liepimo per Vilniaus biuro
kratus? Rasi, visai nereaguo
ti?

Ne, nereaguoti negalima, 
juo labiau, kad pripažinimas 
lietuvių kalbos pradinėse 
mokyklose už išguldomajų 
jau yra žingsniu pirmyn, ar
tinančiu mus prie pilnos mu
sų mokyklų nacijonalizaci- 
jos.

Užtatai mums reikia kreip
tis į Lietuvos atstovus Durno
je, idant jie užklaustų p. ap
švietimo ministerio (sulyg 
priimtos formules): ar jam 
yra žinomas nusprendimas 
komisijos, susirinkusios Vii-, 
niuje gegužės 18 d., pirmi
ninkaujant general-guberna- 
toriui Krzyvickiui ir kų jisai 
(ministras) mano pradėti, 
idant įvykdyti Viršiausį pa
liepimų nuo balandžio 22 d. 
šių metų.

Abejoju, kad ir tas kų- 
nors padėtų, jeigu dabartinė 
ministerija pasiliks prie val
džios.

Kasžin, ar vėl nepriseis 
griebtis tikresnių priemonių, 
neveizdint į tų, kaip kas mus 
pavadys.

J. Gabrys. 
(Iš „V. Ž.”).

Kunigo Graniulos rašti- 
nyčioje.

Komedija viename akte. 
Parašo Kunigas Fr. Hodur.

Veikiančios ypatos:
Kun. Bonaventūras Gra

mula, sutukęs, žiauriai išro- 
dųs, 50 metų amžiaus.

Cecilija Linevičiutė, kun. 
Gramulos gaspadinė.

Vladas Kavulis, jaunas vy
ras.

Senukė.
Policijantas.

(Dalykas dedasi klebonijoje).
Scena peratato kun. Gra

mulos raštinyčių. Po kairei 
stalelis rašymui, ant jo kny
gos ir popieros. Ant sienos 
kabo kryžius, o iš šonų 
tas abrozų, terp kurių 
lis vyskupo paveikslas, 
dė tik viena, kurioje 
Gramula sėdi atsilošęs.

akselį, o vietoje širdies — 
šaltų akmenį, kraustykies sa
vo rakandus ir persikelk iš 
savo puikios parapijos už vi
karų pas kn. Blažiejų Kuls- 
kį. Ha! ha! ha! ha! O tai 
jiedviem abiem užpilčiau 
karšto vandenio už apika- 
klių. Nesutinka terp savęs 
kaip šuo su kate, o čia iš 
syk klebonas ir vikaras. Ha! 
ha! ha! ha!.... Arba kad 
teip kunigui Stanislovui pa
liepčiau persikelti ant pečės, 
kur randasi nepilnai šimtas 
šeimynų, o straikas pakyla 
kas porų mėnesių. Puikiai 
galėti} užsilaikyti! Tuojaus 
pasidarytų švelnesnis, kaip 
pasturgalis subliūkštų! Ar
ba ir kunigas Augustas ir 
tas prakeiktas Rusokas teip
gi kitaip apie vyskupų Gra- 
mulų šokinėtų. O įvesčiai! 
aštrių disciplinų parapijų 
reikalų vedime.
paisyti tų chamų. Nori bū
ti Romos-kataliku, eiti į baž
nyčių — mokėk, klausyk, o 
ne, — tai tegul tave per
kūnai (už durių girdė
ti varpelio skambėji
mas). Dabar gi žmogus ne
gali 
ti.
ima 
ri) 
tų iki dviejų o jau kas ten 
duris verčia. O sakiau baž
nyčioje: ateikite į parapijos 
raštinyčių nuo devintos ryto 
iki dvyliktai ir nuo antros, 
aiškiai nuo antros iki šeštai 
vakare, bet kur tau, kas ten 
norės dvasiškos valdžios 
klausyti, Nuo laiko, kaip 
tas atskalūnas pradėjo mo
kinti, kad kunigai, o net ir 
vyskupai, tai tokios pat ypa- 
tos, kaip ir koks paprastas 
mėšlavežio Jonas ar Raulas, 
kad kunigai turi būti po 
priežiūra kokių ten komite
tų, kad turi visokiems kvai
liams rokundas išdavinėti, 
nuo tada žmonės pradeda 
neklausyti ir negarbinti guo- 
dotinų kunigų stonų (vėl 
atsiliepia varpelis)^. Štai 
jums ir naujas pavyz
di?. Ten kas tokia anė mi- 
nutų nenori palaukti. Sku
binasi bjaurybe, nes gal ne
ša kunigui 50 centų, tai tur
būt baimijasi, kad jį kas pa
keliui neapiplėštų. Aš tuo
jaus pažiūrėsiu, kas ten per 
žioplys teip skambina, (iš
eina, 
kaip 
liaus 
ko).
varpelis nieko nekaštuoja, 
(įsiveda senų moteriškę).

Nieko ne-

jokios tvarkos užlaiky
tai ir dabar (išsi- 

laikrodėlį ir žin
da reikia 10 minu-

Už valandos girdėt, 
su kuom tai kalba. Ga- 
aiškiai girdėt, kaip sa- 

Tai tau rodosi, kad

kele- 
dide- 

Ke- 
kun.

I SCENA.
K n. Gramui a.

hm! Kas tai per ypatingas 
sapnas. Žmonės sako, kad į 
sapnus nereikia įtikėti, aš 
teipgi į sapnus ne labai ti- 

» kiu, bet šis sapnas tai nuo 
ryto mų iš galvos negali išei
ti.... Bet tai yra ir pui
kus sapnas. Na, na, o kad 
teip jis išsipildytų ir aš pasi
likčiau vyskupu, arba nors 
koadjutorių, ar vyskupu su
fraganu .... galėčiau užsidė
ti (pakyla) infulų, tuni
kų, žiedų, pasiimti pastoralų 
ir teip padaryti biskį tvar
kos mus apleistoj - diecezijo
je.... O kiek tai butų 

j riksmo ir kalbų.... (vaikš
čioja po scenų, paskui sustoja 
ir pasiremia ant stalo). Gra- 
mula vyskupb, kn. Gramui a 
vyskupu! klaupkite visi, o 
guodotinas jo mylista vysku
pas duoda paliepimus (iš
tiesia rankų prieš save). 
Tu Andriuk, kunige Andriu
li, kų visados . sakyda
vai, galvoje Gramula turi tik

Hm!

H SCENA.
Kn. Gramula ir senuto.
Gramula. Ar tai tu 

spanga ir nematai, kaip ant
rų rodo, arba kurčia ir negir
di, kaip muša?

Senutė. Maniškis jau 
nuo penkiolikos metų kaip 
nemuša, jagamastėli. Se
iliaus tai pliekdavo, bet kaip 
kartų pasodinau jį į lakopų, 
tai pasiliovė.

Gramula (juokdama
si). Ar laikrodį įsodi
nai į kalėjimų? Ar tu pašė
lai?

Senutė. O (jievulėli, aš 
mislijau, kad jagamastėlis 
kalba apie mano vyrų, ar 
jis muša?

Gramula. Tik mų čia 
niekų neplepėk, bet kalbėk, 
ko atėjai?

Senutė. O ko ateitų 
sena, suvargusi moteriškė 
pas kunigėlį, jeigu ne su 
centeliais? Atsivilkau, kad 
užpirkti mišias už mano mi
rusius vaikučius, dūšeles Jo
nuko ir Katriutės.

Gramula (Juokdama
si). Tai labai biauriai 
suklydai, nes aš neturiu nie
ko ant pardavimo. Čia ne 
Storas, nė ne karčiams, tik 
klebonija, supranti?

Senutė. O, jagamastė-
• Ii brangus, kų gi aš padary, 
i siu, kad noriu duoti ant mi

šių šventų už
• liūs....
i Gramula. 

kalbėk, bet ne 
šias užpirkti.

i duodasi aukų,
i kunigui už patarnavimų, bet 

mišios nesiperka, nes jų pre
kė neišpasakytai didelė, ar 
supranti senoji?

Senutė. Ir kur gi ne, 
i tėveli brangus, tai kiek gi 

reikės už patarnavimų? •
Gramula. Kokios gie

dotinės ar skaitytinės?
Senutė. Dvejos giedo

tinės ir trejos skaitytinės.
Gramula. Su grabu 

arba katafalku, ar be kata
falko?

Senutė. Tai tegul jau 
bus su grabelip.

Gramula. Ne „tegul 
jau bus,” tik sakyk aiškiai, 
ar su katafalku, ar be kata
falko, nes tada kitokia pre
kė.

Senutė. Tai kiek su 
katafalku?

Gramula. Trylika do- 
liarių.

Šen u t ė. (Išsiima iš už 
ančio surištų skepetaitę ir at
rišusi, deda ant stalo). Tai 
yra penkiolika doliarių, tik 
tegul jagamastėlis perskaito. 
(Papila pinigus ant stalo).

Gramula. Kų? kų? Ir 
tai turi būti pinigai ant mi
šių šventų? Ar tu proto ne
tekai moteriške? Šalin su 
tais suubagautais nikeliais! 
Aš sakiau trylikų doliarių, o 
ne krūvų nikelinių ir varinių 
sąšlavų. (Su piktumu nuže
ria pinigus nuo stalo).

Senutė. Vai Jėzus, vai 
Jėzus, o kų aš dabar nelai
minga padarysiu?

Gramula. Surankiok, 
išmainyk karčiamoje ant do
liarių ir atnešk; tik skubin
kis, nes ant trijų aš išeinu iš 
namų.

Senutė. (Klaupia ir 
renka). O Dieve mielas, kad 
nors nepasivelyčiau! (kn. 
Gramula išeina, moteriškė 
renka toliaus). Jau tu ma
nęs daugiau nematysi, tu 
storpilvi. Tu nenori mano 
centų.... O kad ir visų die
nų reikėtų eiti ir jieškoti to
kio kunigėlio, kuris mano 
smulkius priimtų, tai eisiu, 
bet šitam pasiputusiam fari- 
zejui jau nieko neatnešiu. 
(Girdėt vėl skambinant).

Gramula. (Įkiša galvų 
ir sako:) Na, jei surinkai, 
tai eik sau, nes ten prie var
pelio vėl kų nors velniai ima.

Senutė. Tegul bus pa
garbintas! (Išeina. Gramu
la uždaro paskui jų duris 
ir pats išeina. Už valandos 
įsiveda Vladų Kavulį).

III SCENA.
Kn. Gramula ir Vladas 

Kavulis.
Gramula. (Sėda ir pa

sipučia). Kas vėl tenai teip 
labai reikalingas dalykas?

K a vji 1 i s. Reikalingas 
ar nereikalingas, bet labai 
svarbus. Bet ar ėsava du 
vienu, kad galėčiau reikalų 
geradėjui, kaip priguli, pa
aiškinti?

Gramula. Tiktai be 
jokių ten išvadžiojimų, aš ne
turiu laiko visokių pleperia- 
vimų klausyti. Sakyk: kas? 
— kaip? — iš kur? — ko?

Kavulis. Na, tegul 
bus ir teip. Aš čia atėjau, 
kaslink pereitos nedėlios ja- 
gamasčio pamokslo. Neku- 
rie jo tarpai mų visai nepati
ko. ~

Gramula. Kų? kų? kų? 
Tu, vėply, mų čia atėjęs pa- 
tėmijimus darysi! Kas tu 
toks per vienas, tu prakeik
tas bjaurybe, gal koks atska
lūnas? Sakyk tuojaus!

Kavulis. Aš vadinuosi f 
Vladas Kavulis ir esmi vyru

savo vaike-

Tai teip ir 
kad nori mi- 

Ant mišių 
mokasi

tos motųrųškė^, kurių teip iš
niekinai per pamokslų nedė
lioję. Atėjai, kad klausti 
išsiteisinamo -ir atšaukimo, 
jeigu gi ne, tai busiu pri
verstas aįsilygjnti su jaga- 
masčiu ^aviškai. (Prieina 
du žingsniu artyn prie stale
lio). .: /I

Gramula. (Atsistoja). 
Na, na, na! Tik stovekie to
liau, jeigu nenori, kad šuo 
sudraskytų tave į šmotelius, 
(šaukia). Margi, Margi! (už 
scenos girdėt šunlo lojimas; 
Gramula nori eiti prie du
rių).

K a v u 1 i s. (užstoja jam 
kelių). Da kartų šauk Mar
gį, vienatinį tavo draugų ant 
šios pasaulės, (išsitraukia re
volverį) o tu pats ir tavo 
bjaurusis šuo tuojaus busita 
negyvi.

Gramula. Tikinančia 
jokių šposų nevarinėk.... 
pasikavok tų,... (rodo į re
volverį) ar girdi........ tuo
jaus.

K a v u 1 i s. O kad aš 
teip nepakavočiau, kol jaga
mastėlis nepasiteisinsi už iš
niekinimų mano pačios, kų?

'(Pabaiga bus).

REIKALAI
Susivienijimo Lietuviu Amerikoje.

Išdirbkime dirva 8. L. A.
Tuom kart Susi v. L. A. tu

ri 6000 sąnarių, tai mums 
rodosi, kad labai didelis 
skaitlius! Bet žiūrėkime: 
lietuvių yra ^Amerikoj gal 
per 300000, tai ant tokio 
skaitliai!^ prip Susiv. labai 
mažas puošiantis priguli. 
Juk Susiv. L* A. priima be 
skirtumų'' vyrus, moteris ir 
vaikus, tai kad nors dešimta 
dalis prigulėtų, butų 30000 
sąnarių, p kad iš 10 vienas 
gali rastis .safariu S. L. A. 
nėra abejonės, reikia tik agi
tacijos, kad žmonėms išaiš
kinti S. L. A. mierius ir nau
dų. Kiekvienam ne sunku 
ant metų užsimokėti * po 
$2.25 ir tapti sąnariu di
džiausios lietuvių organiza
cijos. Jeigu tik tiek prigu
li prie Sasiv. L. A. tai mus 
pačių apsileidimas, per ma
žai agituojam, o be agitaci
jos ne daug galima nuveikti. 
Todėl turime 
Kviečiu visus 
prie darbo bent 
nius prišakin,
kad mes galėtume Susiv. są
narių skaitlių padauginti 
nors iki 10000 sąnarių. 
Tuomet jau galėsime pas> 
girti, kad turime visuome
niškų organizacijų iš desėtko 
tūkstančių, ir tųsyk bus įgy
vendinta ir nuo Susiv. galė
sime laukti didesnių vai
sių.

Susiv. negali būti patsai 
per savę, bet vien iš gerų są
narių. Nežtenka mums var
do vadytis lietuviu, o nieko 
neveikti lietuvystei. Neuž
tenka tiktai nešioti Susiv. 
ženklų ant savo krutinės, bet 
reikia darbuotis, kad palik* 
tume savo truiso gražių atmių

nesnausti, 
sandraugas 
kelis žings- 
pakilkime,

Laikykime už garbę tapti 
Susiv L. Ą. sąnariu, ir kur 
tik išpuola nuvikti prie bū
rio lietuvių, raginkime juos 
prisirašyki; kųųpos gerai-pa
darytų, j^igu laikytų kiek
vienų mėnesį j susirinkimus, 
per tai butų didesnis gyvin- 
gumas, it{tas /padėtų gavi
mui naujų slalnarių. Lai
kant bef&inifiius susirinki
mus vos suspėja užrašyti 
mokestis, agitacijos ant to
kių susirinkimų neparan
kios. Užtai, laikant kiek
vienų mėnesį, pakaks laiko 
išaiškinti mierius Susiv. ir 
kitus abelnus visuomenės 
reikalus. Taigi išdirbkime 
gerai žemę, o tųsyk bus gau-

Apsireiškimai atmosferoj 
arba Meteorologija.

Pagal Prof. lojeikov’a.
Tas nevienodumas metinės amplitudos 

paeina nuo nelygaus paskirstymo sausžemių 
ant abiejų žemės jhiskamuolių.

Pažiūrėkite ant globuso arba ant žemės 
žemlapio, o pamatysite, kad visi svarbesnie- 
jie sausžemiai yra ant šiaurinio žemės puška- 
muolio, ant pietinio gi persveria j arės. Kaip 
jau kalbėjome, amplituda ties jūrėms yra 
daug mažesnė negu ties sausžemiais. Juo 
koksai sausžemio šmotas yra toliau nuo jūrių, 
juo didesnė jo metinė amplituda, kas aiškiai 
rodo, kad jūrės ant jos turi nemažų įtekmę. 
Tų parodo žemiau paduotas surašąs vietų ir 
jų metinės amplitudos. Vietos čia paduotos 
yra po 52° šiaurinės geografiškos platumos: 
Vietos po 52° Vidutini temperatūra Amplituda.
šiaurinės platumos. Sausio Liepos 
Valencija (Ispa

nijoj) , .
Varšava (Lenk.)— 4,3°, 
Orenburgas 
(Maskolijoj) —15,3° , 
Barnaul(Siber.)—18,0° ,

Didžiausia metinė amplituda, 64,5° C. 
užtėmy ta Verchojanske, rytinėj Siberijoj;o 
po ta jau beveik geografiška platuma, taigi 
beveik tokiame jau atstume nuo žemgalių, 
ant salos Islandijos metinė amplituda lygi 
tiktai 10,8° C. Mažiausia metinė amplituda 
vos 0,8° C. užtėmy ta Patembate aut salos Su
matros, pietinėj Azijoj, prie pietinių pakraš
čių salos Borneo, teipgi pietinėj Azijoj, ji 
siekia 0,9° C. -

Iš to-, kų ikišiol kalbėjome, aiškiai matyt, 
kad šiluma, taigi temperatūra nelygiai išskir
styta po žemės paviršių. Apskritai imant, juo 
kokia vieta yra toliau nuo ekvatoriaus ir ar
čiau žemgalių, juo mažesnė šiluma, juo tem- 
veratura žemesnė. Bet iš augščiau privesto 
surašo vietų gulinčių po 52° šiaurinės platu
mos, taigi vietų gulinčių beveik lygiam at
stume nuo ekvatoriaus, vidutinė mėnesių tem
peratūra nevienoda^ labai skiriasi visokiose 
privestose surašė vietose: paveizdan; vidutinė 
sausio temperatūra Valencijoj 4-5,7°, Varša- 
voj —4,3°, Orenburge —15,3°, Barnaule — 
18,0° Celciaus termometro, o vietos tos be
veik lygiam atstume nuo ekvatoriaus, taigi 
aišku, kad apart tolumo vietos nuo ekvato
riaus, ant vidutinės temperatūros ir kitokį 
dalykai turi nemažų įtekmę.

Aiškesniam perstatymui paskirstymo ši
lumos ant žemės paviršiaus, garsus vokiškas 
mokslinčius Humboldt užmanė ant žemlapio 
sujungti, linijoms vietas turinčias vienokių 
metinę temperatūrų. Tokiu budu apturime 
eilę linijų vadinamų izotermoms. Jeigu vi
dutinė metinė temperatūra, taigi šiluma, vie
nokia butų ant vienos paralelės, taigi po 
tuom pačiu geografiškos platumos laipsniu, 
tai izotennos bėgtų paraleliškai su ekvato
rių, taigi atsakytų geografiškoms paralelėms 
platumos.

Užtenka vienok pažiūrėti ant žemlapio 
su izotermoms, o pamatysime, kad vidutinė 
visokių vietų šiluma paeina ne vien nuo geo
grafiškos platumos, bet ir nuo daugelio kito
kių priežasčių.

Jeigu kokioj nors vietoj musų žemės 
pus kamuolio izotennos užsisuka į šiaurius, 
tai tas aiškiai parodo, kad čia yra kokia nors 
šildanti žemės orų priežastis, arba neduodan
ti jam greitai atšalti. Ant.pietinio gi žemės 
puskamuolio užsisukimas izotermos į šiau
rius rcdo, kad toj vietoj yra kokia nors šal
danti priežastis. Priežastys tokių užsisuki
mų ar į šiaurius, ar į pietus metinių izotermų 
yra visokeriopos, svarbiausios gi yra sekan
čios: a) greitas įšilimas ir'atšalimas sausže
mių sulyginant su jūrėms; b) vėjai ir c) šal- 
tiejie ir šiltiejie jūrių tekėjimai.

Izotermiškos linijos ant pietinio puska
muolio turi du svarbesniu užsisukimu šiau
rių link ir du užsisukimu pietų link, užsisu
kimai tie juo žymesni, juo žiūrime į izoter- 
mas arčiau žemgalio.

Užsisukimai izotermų pietinio puska
muolio ne teip žymus, kadangi ant pietinio 
puskamuolio daugiau yra jūrių negu sausže
mių, o jūrės, kaip žinome, jeigu ne teip greit 
kaip sausžemiai įšyla, tai ir ne teip greit a t- 
šala. Terp 68—70° šiaurines platumos, Si- 
berijoj, aplinkinėse Verchojansko, yra vieta 
turinti vidutinę metinę temperatūrų — 17° 
(žemiau zero Celcijaus termometro). Tų vie
tų galima laikyti kaipo šalčiausių aut šiauri
nio puskamuolio, jų vadina šalčio žemgaliu. 
Linija didžiausios šilumos, 26° C., apima že
mę gana plačiu diržu — yra tai teip vadina- 
maš šilumos ekvatorius. Šilumos ekvatorius 
neatsako žemės ekvatoriui, bet yra nuo jo 
truputį į šiaurius: Afrikoj 15°, o ties ocea
nais ant 4—5°, taigi vidutiniškai ant. 10° į 
šiaurius nuo geografiškojo musų žemės ekva
toriaus. Tas paeina nuo to, kad ant šiauri
nio pus kamuolio yra daugiau sausžemių ne
gu ant pietinio. Didžiausia platuma to dir
žo yra Afrikos ir Amerikos viduriuose; prie 
vakarinių Afrikos pakrančių ir ant Didžiojo 
oceano tasai diržas daug siauresnis; tų gim
do šalti čia jūrių tekėjimai.

Iš tikro, vidutinė metinė oro temperatū
ra neduoda dar tikro supratimo apie klima
tų kokios nors, vietos. Šalta žiema ir .karšta 
vasara gali duoti tokių jau ridu tinę tempera
tūrų kaip ir vidutinio šalčio žiema ir viduti
nės šilumos vasara. Todėl tai reikia žinoti 
paskirstymų šilumos visokiuose metų laikuo-

4- 5,7° C. 4-15,1° C. 
4-18,7° ,,

4-21,6° 
4-21,8°,

9,4 * 
23,0

26,9
39,8

Todėl tai, sulyg nurodymo Humboldto, 
paprastai dirba izotermiškus žemlapius viso
kioms metu dalims, ypač gi vasarai ir žie
mai. Prie to daro teip, kaip dirbdami žem
lapius metinių izotermų, taigi jungia lini
joms visas vietas turinčias vienokias vasaros 
ir žiemos temperatūras. Pirmutines vadina 
izoteriikoms linijoms arba izoteroms, antras, 
taigi turinčias vienokias žiemos temperatū
ras, vadina izochimenais. Dar aiškesniems iš- 
tirimams dirba izotermus kiekvieno mėne
sio.

Žiūrint į žemlapį su linijoms žiemos tem 
peraturos, taigi su izochimenais, galima pa 
tėmyti, kad jos dar labiau atsitolina nuo pa
ralelių ratų, taigi kad jos dar labiau iškrai 
pytos negu metinės izotermos. Ir čia šiauri
niai užsisukimai linijų yra ant Atlantiško ii 
Didžiojo oceanų, o pietiniai — viduriuose 
didžiųjų sausžemių, taigi viduriuose Azijos 
ir Amerikos.

Zero izoterma sausio mėnesio yra prie 
vakarinių pakrančių Norvegijos, po 70° šiau
rinės platumos; nuo čia urnai nusileidžia į 
pietus, perkerta didesnę dalį Europos išilgai 
meredijano. Paskui eina į rytus, perkerta 
Krimo pussalį (pietinėj Maskolijoj), leidžiasi 
palengva į pietus, perėjusi į Azijos vidurius, 
pasiekia 37° šiaurinės geografiškos platumos; 
taigi ji daro didelį lankų, besileisdama nuo 
vakarinių Europos pakrančių iki rytinės 
Azijos ant 33° geografiškos platumos.

Šiaurinėj Amerikoj ir Azijoj, po 60° 
šiaurinės platumos, taigi po geografiška pla
tuma Peterburgo, vidutinė sausio mėnesio 
temperatūra yra 30° žemiau zero Celcijaus 
termometro, tuom tarpu po tokia jau pla
tuma Škotijoj yra 4- 4° C., taigi skirtu
mas yra 34°. Didžiausias šaltis sausio mė
nesyj — Verchojanske, Siberijoj, nes būva 
49° žemiau zero C. term.. Didžiausia gi ši
luma sausio m. 4- 48° C. pasitaiko pietinėj 
Amerikoj. Tokiu budu didžiausias skirtu
mas terp didžiausios ir žemiausios tempera
tūros sausio mėnesyj, ant žemės paviršiaus . 
siekia 80°. Ant pietinio puskamuolio žy
mus užsisukimai linijų temperatūros sausio 
mėnesyj būva prie vakarinių pietinės Ame
rikos krantų. Tas paeina nuo skirtumo 
terp labai įkaitusio sausžemio ir šalto peru- 
vijoniško jūrių tekėjimo.*

Tuom tarpu liepos mėnesio izotermos 
neturi teip svarbių užsisukimų kaip sau
sio izotermos; nulinkimas tų linijų nuo 
paraleliškų ratų geografiškos platumos daug 
mažesnis negu nukrypimas izochimenų, taigi — 
linijų rodančių visokias žiemos temperatūras. 
Liepos m. izotermos nulinksta į šiaurius vidu
riuose Azijos ir Amerikos, o į pietus — ant 
oceanų. Tas geriausiai matyt ant izotermos 
liepos mėnesio, rodančios vidutinę tempera
tūrų 15° C. term.. Liepos mėnesio izotermos 
prie žemgalių netari teip žymių užsisukimų 
kaip linijos rodančios vidutinę sausio tempe
ratūrų; tuom tarpu ties tropikais yra du ap
skričiai turinti temperatūrų augštesnę negu 
kur nors kitur ant žemės paviršiaus. Tokia 
didžiausio karščio izoterma apima Arabijų ii 
Afrikos vidurius: čia vidutinė liepos mėne
sio temperatūra siekia 35° C. ir daugiau. 
Kitas didesnio karščio apskritys yra Kalifor
nijoj.

Bėgis liepos mėnesio izotermų rodo, Jog 
užsisukimai metinių izotermų paeina nuo pa 
skirstymo šilumos laike šaltų metų mėnesių. 
Kadangi vasaros laike šiluma ties sausžemiais 
ne daug didesnė negu ties oceanais, žiemos 
gi laike ji ties oceanais daug didesnė negu 
ties sausžemiais, tai skirtumas liepos ir sau 
šio m. šilumos, arba metinė amplituda ties 
oceanais ir prie krantų turi būt daug maže
snis negu sausžemių viduriuose. Tas išpuo
la iš visų meteorologiškų tėmijimų.

Didelės metinės amplitudos, taigi skir- - 
turaai terp žemiausios ię augščiausios tempe
ratūros būva ties sausžemiais. Todėl meteo
rologijoj atskiria du klimatu: kontinentali- 
škų su didelėms metinėms amplitudoms ii 
jūrinį — su mažoms. Męs jau paminėjome, 
jog vieta, kur yra didžiausia metinė amplitu- 
da, yra Siberijoj, aplinkinėse Verchojanske 
ir J ak neko.

Toliau peržiūrėsime, kokių įtekmę turi - 
toksai šilumos paskirstymas ant musų žemei 
atmosferos.

1. Oro spaudimas.
Oro spaudimų matuoja prietaisoms va

dinamoms barometrais, kurių yra dvi veisli: 
pripildyti gyvojo .sidabro ir metaliniai, ki
taip vadinami aneroidais. Pirmutiniai būva 
teipgi dvejopi: tiesus ir turinti sifono pavi
dalų. Tiesiejie apačioj turi bliudelį, kuria
me yra gyvasis sidabras, sifojiinių gi baic- 
metrinė dūdele išlenkta sifono pavidale.

Tiesiųjų barometrų rezervoaras turi odi
nį dugnų, kurį galima pakelti augštyn arba 
nuleisti žemyn ir tokiu bud u gyvojo sidabro 
paviršių galima visada pakelti iki reikalin
gai vietai, iki ženklui 0. Į gyvojo sidabro 
rezervoarų įkiša stiklinę- dūdelę su užlipintu 
viršuj galu. Ji yra metaliniuose rėmuose su 
plyšiu, per kurį matyt, kaip augštai pasike
lia gyvasis sidabras. Ant rėmų yra padali
nimai milimetruose, apatinėj gi dalyj yra 
pritvirtintas termometras. Išilgai plyšio 
liuosai gali kilnotiesi žiedas paženklinimui 
dešimtinių dalių.

Darant apskaitymus, elgiasi šiteip: pa« 
stato gyvojo sidabro paviršių rezervoare ant 
ženklo 0, pastumia žiedų arba vizitų teip, 
kad jo apačia susidurtų su išpustu gyvojo 
sidabro paviršiu. Paskui atskaito ant teip 
vadinamo nonįuso Čielus milimetrus ir žiuri 
koks brūkšnelis nuo 0 sutinka su rėmo'ženk
leliu ir tas rodys dešimtines dalia.

(Toliaus bus)-
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Kokiu budu susitvėrė svietas?
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deda debesiai iš skysto vandens, kuris nuo- 
latai krinta žemyn labai smulkiais lašais. 
Vienok dažniausiai nepasiekia vandens lašai 
paviršiaus musų žemės, kadangi bekrisdami 
turi pereiti per šiltesnius oęo sluogsnius, o 
šiluma paverčia vandens lašus į garus, kurie 
vėl kyla į augėlesnius oro sluogsnius. Taigi 
lytus lyja iš kiekvieno debesio, bet nevisada 
tas lytus mus pasiekia. Jeigu gi žemė netu
rėtų tvirto lukšto, tam tikro uždangalo, ant 
kurio nukritęs vanduo gali rinktis, tai visgi 
ir be to Įvyktų nuolatinis vandens aplinkbė- 
gis. Tam tikrame atstume nuo žemės vidu
rių, nuo. jos centro pasidarytų debesys, ku- 

•rie visgi žemę aprybotų,butų žemės rūbeliais, 
bent žiūrint iš ėrdmFS. Iš šitų debesių kris
tų nuolatinis lietus, kuris, vienoK, pasieKęs 
bekrisdamas tani tikrą temperatūrą, vėl,(pa
virstų į garus. Garai iškiltų į augštumas, 
ten sntirštėtų nuo šalčio, persikeistų į van
dens lašus ir paskui vėl žemyn kristų. Taigi 
vandens aplinkbėgis butų jau ir tuomet, ka
da žemė neturėtų da tvirto lukšto. Sulyg ši
to gema viduryje tam tikrų rubežių nuolati
nis kylimas vandens augštyn ir puolimas že
myn, žinoma abiejuose vandens stoviuose — 
gariniame ir skystame. Nors debesių pavir
šius tokio dangaus kūno, apie kurį Čia kalba
me, nuolatai mainysis, nuolatai kitaip išro- 
dis, visgi abelnai imant, išrodymas tų debe
sių sluogsnių bus visada vienodas. Beto bus 
ko>miškas kūnas virš ir apačia tų debesių 
dujiniame, gaziniame pavidale; vienok kunui 

• beitvėstant, besutirštėjant, mažiusis ir gaziš- 
knmas jo paviršiaus, paviršius eis kas kartas 
tirštyn.

Šitokiame atvėsimo laipsnyje, be abejo
nės, yra dabar musų saulė. Skirtumas tirš
toji mo apsireiškimų yra vien tame, kad ant 
saulės lošia tą pačią rolę ne vandens garai, 
kaip ant čia aprašyto kosmiško kūno, bet me
taliniai garai ir dagi temperatūroj siekiau- 
čioj 6000—10000° Celciaus termometro. Kaip 
pats galime patėmyti, saulės paviršius yra 
debesių apsuptas, panašių į debesius skrai- 
džiojančius labai augštai musų žemės atrao 
sferoj. Čia pat esąs paveikslas perstato gra- 
nuliaciją arba teip vadinamą kruopštumą, 
šiurkštumą saulės paviršiaus. Kad geriau 
suprasti didumą, apėmį tų debesėlių, paduo-

Granuliacija arba krutėjimas saules paviršiaus. 
Fotografija daryta observatorijos Meudone.

dame sekantį sulyginimą: musų visa žemė iš
rėdytų ant čia esančio paveikslėlio apie vie
ną centimetrą arba | colio didumo; taigi di
dumą tų debesėlių galite dabar pats numa
nyti. Šaulės sluogsnį, kuriame yra tie sau
les debesėliai, mokslinčiai vadina Fotosfera, 
užtai, kad nuo to sluogsnio išeina didžiausia 
šviesa. Analyza, išdėstymas tos šviesos, pa
rodė, kad šviesa paeina nuo metališkų gazų; 
vienok, tapo teipgi atrasta, kad tame sluog- 
snyje yra ir daugumas kitų, mums nežino
mų/ elementų dujiniame, gaziniame pavida
le. Spektroskopas — instrumentas, išdėstąs 
šviesą į jos pamatinius sūkrautinius ir pa
rodas šviesos krutėjimus — parodė teipgi, 
kad tie gazai guli ant viršaus skystų masų, 
kad apačioj tų metalinių gazų yra gazų ma
ses žėrinčios, skystos. Kad teip yra ant 
kiekvieno, tame laipsnyje esančio, kosmiško 
kūno, tai tą aiškinome jau pirma, remdamie
si ant fizikos mokslo. Virš tos Fotosferos 
yra Chroviosfera’, sluogsnis dėl to teip pra
mintas, kad labai gražiai išrodo,’ būtent — 
raudonai kaip rožė. Šitas sluogsnis suside
da daugiausiai iš liydrogeno (vandeudario) 
ir hėliumo, taigi, iš abiejų lengviausių, 
mums žinomų, elementų. Iš šito išeina, kad 
saulės kamuolį padarančios dujos, gazai ir 
augščiau siekia jo tikro šviečiančio kamuo
lio; kad dujos labiau erdmėj išsiplėtusios 
negu mums išrodo. Virš Chromosferos 
sluogsnio galime patėmyti laike visuotino 
saulės aptemimo teip vadinamą saulės vaini
ką (coroną). (Paveikslėlis, esąs pradžioj 
knygelės parodo tą saulės vainiką). Vaini
kas, kaip matyti ant paveikslėlio, turi maž
daug pavidalą šviesos spindulių, kurie pova- 
liai pradingsta erdmėj. Taigi matome, kad 
saulė nėra tikrai, apvalainas kamuolys (tą 
patį jau ir pirma tvirtinome), bet vien susi- 
vienyjimas, susigrupavimas gazų. Vienok, 
tam tikrame atstume nuo saulės vidurių, 
nuo jos centro yra įvykę apsireiškimai kon- 
densacijos, sutirštėjimo; šitie sutirštėję, žibą 
produktai gazo kamuolyj tveria neva saulės 
rubežius.

Iš musų tirlnėjimo objekto, iš dangaus 
kūno, pasidarė jau saulė. Vienok iš tų mi
glų masų, kurias aprašėme pradžioj knyge
lės, • pasidarys ne viena saulė, bet kelios. 
Męs, mat, jau pirma patėmijome, kad tose 
miglų masose užgimė, susitvėrė atskiri mi
glų kamuoliai, šviesos taškai, o kiekvienas 
šviesos taškas yra diegu naujos saulės. Pir
miau aprašytas miglynas, išsisklaidęs pla
čiai po erdmę, persikeičia, betirinėjant į 
krūvą žvaigždžių, kokias šimtais patėmijame 

ant padangės. Tirinėjant per spektroskopą 
pasirodo, kad atskiros tų miglynų žvaig
ždės yra tikroms saulėms, t. y., kosmiškais 
kūnais, kurių medega, po žėrinčia gazų at
mosfera, persikeitusi į skystą medegą, arba, 
geriau sakant, gazai yra persikeitę, sutirštė- 
ję į skystą medegą. Antroj pusėj esąs pa
veikslėlis perstatų tokią vadinamą žvaigždžių 
krūvą; paveikslėlis parodo dalį žvaigždyno 
Centaurus. Šita žvaigždžių krūva yra gra
žiausia ant viso dangaus, nes, iš tiesų, žiū
rint per žiūroną į krūvą, išrodo visa daugybė 
saulių kaipi blizganti deimantai ant tamsios 
palos. Ant paveikslėlio teipgi matyti, kad 
viduryj žvaigždžių krūvos yra kur-kas dau
giau žvaigždžių negu kraštuose. Mat ir ši
toj visatos dalyj yra pirma buvęs vienas di
delis miglų kamuolys, bet, laikui bėgant, 
sutirštėjo, ypatingai viduryj, nuo I50 pasi
daro viduryj daugiausiai žvaigždžių. Čia 
turime po akių didelę sistemą saulių, kurios 
iš vieno kelmo paeina ir terp savęs rišasi. 
Visos tos krūvos saulės daro vienokius kru
tėjimus aplink visuotiną centrą, visos sukasi 
aplink vieną, abelną centrą.

Didžiausia sistema tokių saulių yra mu
sų Paukščių kelias. Sulyg naujausių ištyri
mų priguli prie musų Paukščių kelio ne vien 
ant dangaus matomas baltas lankas, bet 
abelnai visos žvaigždės, kurias galime patė
myti per didžiausius astronomiškus žiūro
nus. Paukščhj kelias apima tūkstančius 
miglynų, žvaigždžhj krūvų, pavienių sau
lių, prie ko priskaitoma ir mūsiškė su jos 
planetomis, taigi ir su žeme; jis apima tūk
stančius, net milijonus įvairių kosmiškų kū
nų. Kaip sakėme, Paukščių kelias yra di
džiausia svietų sistema ir tuotarpu užsiimsi
me jo stoviu, jo išžiūra, kiek daugiau, nes 
po čia ką-tik aprašytų išvadžiojimų bus 
mums kur-kas lengviau suprantama* ir jo at
siradimas, susitvėrimas.

Žiūrint net per -mažus astronomiškus 
žiūronus į Paukščių kelią galima patėmyti, 
kad jis iš didelės daugybės visokių žvaigž
džių susideda, bet da įdomiau išrodo Pauk
ščių kelias tuomet, kada mažiausia jo dalelė 
fotografuojama; ant fotografiškos platos, 
mat, atsimuša ir mažiausios žvaigždės, o di
džiosios pasiskirsto; kur geriausiu žiūronu 
vos dešimtį ar keliasdešimts žvaigždžių gali
ma matyti, ten galima patėmyti ant fotogra
fiškos platos šimtus net tukstąnčius. Foto
grafuojant dangų, žinoma, reikia platą kur- 
-kas ilgiau apšviesti negu paprastai ir čia- 
•pat esąs paveikslėlis dalies Paukščių kelio 
žvaigždyne Žąsis, yra reprodukcija fotogra
fijos, padarytos prof. Wolf, Heidelberge; 
plafa tapo apšviečiama apie septynias valan
das. Toje dalyje Paukščių kelio nėra nė 
vienos, paprasta akia, matčmoa žvaigždės, o 
per geriausią žiūroną į ten žiūrint nepatėmy- 
tume daugiau kaip kokį šimtą, kitą. Bet kas 
gali suskaityti tą daugybę žvaigždžių, kurias 
parodo fotografiška plata ant tokio mažo 
dangaus ploto?

Jau ant šito mažo ploto galime patėmy
ti, kad žvaigždės nelygiai padalintos ant 
dangaus: vienur yra jų daugiau, kitur ma
žiau. Tačiaus jos nėra chaotiškoj netvar
koj, bet turi šiokią-tokią tvarką. Ant pa
veikslėlio išrodo, kad vienur žvaigždės kaipi 
perlų saitą padaro, kad jos yra šalę viena-ki- 
tos ir tveria pailgą pavidalą, kitur vėl maty
ti, kad eina tamsus, mažai žvaigždžių teturj, 
kanalai per žvaigždžių krūvas, kas išrodo, 
lyg ten įlėkė, Įsiskverbė kokis kūnas į 
žvaigždžių krūvas ir jas perskyrė, padarė ta
ką. Kitur matyti, kad nuo didesnės žvaigž
dės išeina žvaigždžių dryžiai, kas, žinoma, 
parodo susirišimą visos žvaigždžių grupos? 
Vėl kitur matyti migli nes aplinkos, kurios 
per žiūroną žiūrint į ,,Paukščių kelius” skir
stosi. Čia pasirodo, kad net aut fotografi
škos platos jau negalime apimti žvaigždžių 
daugumą, fotogratiška plata negali jau 
žvaigždes beišskirstyti, nors ji, kaip žinome, 
daug daugiau žvaigždžių mums parodo negu 
galime matyti žiūrėdami per geriausius žiū
ronus. Tokių miglynų atrasta didelė dau
gybė su pagelba fotografiškos platos. Pauk
ščių kelyje atrasta, paveizdan, teip vadina
mas Amerikos miglynas; miglynas todėl 
teip pavadintas, kad jo pavidalas labrii pa
našus Amerikai; čia-pat esąs paveikslėlis 
parodo miglyno išveizdį. Tą raiglyno išveiz- 
dį nepagimdė kokis-nors netikėtas, nieko ne
reiškiąs, apsireiškimas, bet miglyno pavida
las užgimė nuo to, kad materija kas kart la
biau susispaudė, sutirštėjo ir tokiu budu 
pasidarė aplink miglas tamsus tarpai, kaipi 
kanalai, kur yra labai mažai žvaigždžių; .ši
tie tamsus kanalai apryboja miglas ir pri
duoda joms pavidalą Amerikos. Taigi ma
tome, kad kaip kokis kūnas, susidedąs,'gal< 
iš tūkstančių atskirų kūnų — lyginai susi
deda ir musų kūnas iš didelės daugybės at
skirų celių, kurios, paprastai, savarankiškai 
veikia, ir vien surištos abelna pareiga dėl 
visuomenės — atsiskiria nuo abeluos, nuo 
.vienokios formos tų miglų ir vystosi pats sa
varankiškai. Tokiais, savarankiškai besivy
stančiais kosmiškais kūnais yra visos žvaigž
dės, esančios tamsiuose kanaluose, nes, mat, 
kūnas pradėjo sutirštėti, užtai ir materija to
je apielinkėje pasimažino,. dausos pasidarė 
pustuščios, kas pagimdė tamsius kana
lus. Šitas Amerikos miglynas yra organiz
mas organizme; ir persistatę, kad kiekviena 
iš tų tūkstančių žvaigždžių yra saulėms, ly
giai tokioms kaip mūsiškė, ir kad, gal, ap
link kiekvieną saulę skrieja daugumas pla
netų, tada, pasiremdami, kad šitas yra tik
tai maža dalia Paukščių kelio, galėsime per- 
sistatyti didumą visatos, kuri ant tų pačių 
pamatų subudavota ir tų pačių įstatymų, 
tos-pat tvarkos valdoma.

Lyginai kaip ant šito mažo ploto, teip- 
•pat matome ir visame Paukščių kelyje 

žvaigždžių bfcsigttipuojant materiją į debe
sius, o arčiatfl prisižiūrėję, pamatysime, kad 
visas Paukščių kelias susideda iš tokių susi
grupavusių (žvaigždžių. Mat abelna tvarka 
viešpatauja .Ugandoje vien tik abelnume, 
imant visatą? abe'fnai, bet šeip daleidžia ta 
tvarka visoms žvaigždėms savarankiškai vy- 
stytiesi, žinotna jėigu tas žvaigždžių savarau 
kiškumas sirtinkrt su abelna tvarka, su vi
suotinu įstatymu.

Užmetę akį ant h Paukščių kelip, patėmysi- 
me, kad ne gisu^j Paukščių kelias lygus, ne 
visur vienodą plotą užima. Kaip-kuriose 
vietose yra Paukščių kelias labai platus, bet 
už tai jo šviesa labai maža, silpna, kitur yra 
jis siauras, bet šviesa daug didesnė, daug 
aiškesnė, ten, mat, yra susigrudus labai di
delė daugybė žvaigždžių. O vėl kitur pasi
dalina Paukščiu kelias į dvi šaki. Ant pie
tinio dangaus puskamuolio matytis viduryj 
šviesiausios dalies Paukščių kelio didelė tam
si skylė, teip vadinamas Anglių maišas. 
Bet vidutiniškai toli nuo šitos šviesios juo
stos žiba labai žviesiai du šviesos kamuoliai, 
teip vadinami Magelhaniški debesys; šitie 
debesys yra, matomai, kada-nors atsiskyrę 
nuo Paukščių kelio juostos.

Nežiūrint ant tų uėreguliariškumų, ant 
tų įvairumų, galime aiškiai patėmyti, kad 
nuo Paukščių kelio e(na ypatinga žvaigždžių 
tvarka. Paveizdan, jeigu, pradėję nuo 
Paukščių kelio juostos, skaitysime žvaigždes 
linkui abiejų taškų, gulinčių lygiai toli nuo 
juostos, taigi — iki abiejų Paukščių kelio 
polių, tada pamatysime, kad skaitlius žvaigž
džių laipsniškai mažinasi. Brsimažinimas 
žvaigždžių yra lygus kaip šviesesnių teip ir 
tamsesnių žvaigždžių; visos žvaigždės, be 
skirtumo, grupuojasi pagal abelną 'tvarką 
aplink Paukščių kelią. Sulyg šito, turime 
priimti, kad forma to labai didžio žvaigždžių 
susivienyjimo yra lygi linzai (paplokščiam 
stiklui), kurioje grupuojasi vienodai milijo-, 
nai visokių žvaigždžių, nors, kaip rodos, vi
duryj tos linzos, yra šiek-tiek mažiau žvaigž 
d žiu, negu kraštuose. Musų saulė yra be
veik viduryj to didelio žvaigždžių svieto, 
Paukščių kelio. Tačiau, sulyg naujausių iš- 
tirimų, nėra Paukščių kelias tikru lanku, 
kaip paprastai išrodo, bet yra didelė ir daug 
kartų sukta spiralė, kuri dagi sutrukusi ke
liose vietose.

Taigi matome, kad visnodidžiausias 
svietų pavidalas, Paukščių kelias, kuris api
ma viską mums matomą, turi šitą spirališką 
formą, yra spięališkas. yra lygiai tokio-jau 
spirališkumo, kokį matėme ten, kur buvo 
susimušę du kosmiški. kanai ir perkeitę 
viens-antrą į, miglas, į pirmapradinius ato
mus. Jeigu gi priimsime, kad vienokias pa
sekmes gali pagimdyti vien vienokios prie
žastys, tai Hnrimd teipgi-priimti, kad už 
mums matomoj jausmais apimančios visatos, 
yra da kita, da kitas tokie Paukščių kelias, 
iš kurio įlėkė, kosmiškas kūnas į mūsiškį ir 
padarė jį spirališku. Gal būt, kad Magel
haniški debesys yra tuom kosmiškų kilnu, 
įsiskverbusiu į mūsiški Paukščių kelią. Jei
gu gi galėtume nuo vieno ar kito galo poliaus 
apmatyti musų Paukščių kelią, tai, be abe
jonės, jis mums tokiu-jau išrūdytu ką ir ant 
00 pusi, esąs paveikslėlis, perstatas spirai i- 
škas miglas Canes venatice, ant kurio šalę 
spiralės, teipgi patėmijame tokius Magelha- 
niškus debesis. Mat visur viešpatauja ta 
pati tvarka, didžiausiose svietų sistemose, 
Paukščių kelyje, kaip ir mažiausiose, ato
muose, visur matytis pasidariusios atskiros 
grupos susivienyjusios materijos, vienur 
saulės, kitur atomai, tarpe kurių yra dideli 
tušti ruimai ir visur matytis, kad grupų iš- 
veizdis maždaug apvalainas, spirališkas ir 
kad masa skrieja aplink vidurį, aplink cėn- 
trą. Visos žvaigždės musų dangaus turi to
kį pavidalą, tokį nplinkbėgį, nors, tiesa, tįsis 
da ne pas visas patėmyta. vienok ant suseki
mo to nereikia tirinėti net per tukstąnčius 
metų, tačiau jau vienas spirai iškurnąs Pauk
ščių kelio darodo pakaktinai, kad visos 
Paukščių kelio saulės turi tokius aplinkbė- 
gius.

Tokiu budu pasekėme išsivystymą di
džiausios svietų sistemos ir suprantame da
bar ypatingą sugrupavimą jos materijos. 
Bet kadangi pavienios dalys tos sistemos: 
miglynai, žvaigždžių krūvos ir galiausiai at
skiros saulės, visame besivystyme lygus di
džiausiai sistemai, prie kurios jie priguli, 
tai tokiu budu bus teipgi suprantamas ir jų 
besi vystymas ir jų pasidarymas; nes, mat, 
besivystyme nėra jokio skirtumo, ir tos-pat 
tvarkos, tų pačių įstatymų turi laikytis ly
giai didelis kaip ir mažas kūnas. Vienok, 
pirma kol męs sugryšime prie tos saulės, 
kurią palikome pirma sutirštėjimo laipsny
je; užsiimsime ištyrimu, kaip ir kokiu budu 
iš tų spirališku miglų, kurios, kaip matėme, 
išsiskirstė į atkirus šviesos taškus, išsivystė 
tokios saulinės sistemos kaip mūsiškė, kurios 
planetos tvirtais keliais aplink centrą — sau
lę, o sykiu i/ per risatą, skrieja.

Kad tokia, Čia minima, saulės sistema 
snšitvertų, ttfri pirmiausiai miglyno viduryj 
materija susivienyti, sutirštėti, iš ko vėliaus 
pasidaro centjrališĮtias sistemos kūnas, saulė. 
Aplink sutirštėjusią masą sukasi (pirma be 
ypatingos tvarkos) spiralės, kurios su laiku 
kas kart labiau į atskirus kosmiškus kunus 
visokio didumo grupuojasi. Visas pavidalas 
tokia materija pripildytos visatos apielinkės 
turi išveizdį lėkštos linzos (lėkšto, apvalainio 
stiklo), vienok, kaip-kur, spirališkumai me
degų, išsikelia, o kaip-kur nusileidžia, nes 
tas, žinoma, yra neišvengtlna, kadangi siste
ma gema nuo susimušimo dviejų kosmiškų kū
nų, o žinome, kad susimušantkosmiškiems kū
nams ir materija negali užsilikti, lygiai kuo- 
puikiausioj tvarkoj. Męs, mat, norime su
tverti svietą iš chaoso. Bet chaosas reiškia

didžiausią netvarką. Užtai gi, aiškinant 
svieto besi tvėrimą, yra visai negalimu daly
ku manyti, kad materija visur lygiai, b e 
jokių nelygumų pripildo pavidale miglų 
erdmės ruimą. Jeigu teip butų, tai turėtų 
būti visi atomai vienokiais, turėtų būti vie
naip nuo viens-kito atstu ir turėtų daryti 
vienokius pasikrutinimus erdmėje. Šitas, 
vienok, reikštų kuogražiausią tvarką, kuodi- 
džiausią lygsvarybę, kurią suardytfmaterija 
neturėtų jokios priežasties, niekas tvarkos 
negalėtų perkeisti ir ji, sulyg to, turėtų vie
špatauti viename stovyje amžinai. Kad iš 
tokios, lygiai erdmėj padalintos, materijos 
pradėtų svietas vystytis, reikia, kad kas-nors 
tą vienodumą sugriautų, kad kas-nors iš lau
ko padarytų netvarką toje materijoje. Prie 
musų aprašomo kosmiško kūno gemalo (em- 
bryo) buvo materija jau iš-pat pradžių rui
me nelygiai padalinta ir darė nelygius pasi- 
krutinimus,.nuo ko ir gema vėlesnė tvarka 
svietų sistemos.

Linziškumas (lėkštumas) svietų sistemos 
gema nuo susimušimo kosmiškų kūnų, nuo 
ko pasidaro teipgi ir spirališkai beskrieją ka
muoliai. Po susimušimui, be abejonės, turi 
materijų besikrutinimas teip susitaikyti, 
kad visada prisitaikytų prie abelno pritrau
kimo įstatymo, kad visada sutiktų su tuom į- 
statymu. Vienok pastūmimas kaip-kurių 
materijos dalių bus teip didelis, kad materi
ja liksis išmesta iš abelnos pritraukimo ap
linkos; iš šitų išmestų materijų gema mete- 
arai, kurie įsiskverbia paskui, laika nuo lai
ko, į kitų saulių sistemas. Kada tie kosmi- 
ški kūnai, meteorai, skrieja per musų oro 
sluogsnį, ’t. y. atmosferą, tai iš jų greitumo 
jau galime matyti, kad tie kūnai ne iš musų 
saulės sistemos paeina, bet iš kitos, nes grei
tumas jų labai didelis. Visos kitos masos 
pradeda elipsišku, pratįsiu keliu skristi ap
link centrą, vidurį tų masų. Daugumas 
masų Įgaus labai pratįsų kelią, panašų ke
liams kometų priklausančių musų saulės si
stemai. Tokios uodeguotos žvaigždės lėks 
nuolatai padidintu greitumu ant saulės, pri
lėkusios prie jos labai arti, apsisuks staiga ir 
tada vėl į giliausias sistemos tolumas išlėks, 
iš kurios jos, paprastai, prie saulės atlekia. 
Vienok tame svietų besitvėrimo laipsnyje 
da nėra tikros saulės. Jos vietą užima ma- 
sų viduryj besisukąs materijos kamuolys, su
sidedąs iš visokių medegų; medega sukasi 
lanku aplink vidurį, nes jeigu lanku nesi
suktų, tai negalėtų ilgai arti centro laikytis. 
Per šitą medegų konglomeratą (krūvą) per
lekia pirma aprašyti kosmiški kūnai (tie kū
nai, kurie, lyginai kaip kometos turi pratį- 
sius kelius) ir perlėkdami kas-syk per mate
riją, turi, žinoma, kas-syk ir su materija su
simušti; susimušimas, vienok, stabdo nuola
tai kūno besikrutinimą, mažina kūno greitu
mą, nuo ko, žinoma, darosi ir kūno kelias 
kas-syk apvalainesniu ir mažesniu. Kad 
teip ištiesi} yra, tai tą galime da ir šiądien 
patėmyti ant kaip-kurių kosmiškų kūnų, 
ypatingai ant kometų. Kometos liekasi 
tankiai didelių planetų „pagautos’1, dažniau
siai planetos Jupiterio, nuo ko kometa ma
žesnį aplinkbėgį, kelią įgauna ir iš^os pasi
daro perijodiškai sugryžtanii kometa.

Šitokį stabdymai kosmiškų kūnų pasi- 
krutinimų ir abelnas masų pritraukimo įsta
tymas reguliuoja arba sutaiko kelius kūnų 

medegų susivienyjimų miglyne. iš kurio 
vystosi kosmiški kūnai; iš tos-pat priežasties 
gema teipgi kūnų ar medegų susivienyjimų 
tankinis kelias, pasidaro lankai aplink cen
trą iš medegų. Lankai eina kas-kart tir
štyn, tvirtyn, už tai ir ruimas tarpe jų daro
si kas-kart tuštesnių. Iš medegų tokių lan
kų,1 esančių aplink centrą, susitvers plane
tos. Nuo laikų garsaus mokslinčiaus Lapla- 
ce, žmonėp mąstė, kad' tuose tankuose mede
ga kas kart labiau grupuojasi aplink tiršte
snę vietą ir tokiu budu, besigrupuodama 
medega aplink tirščiausią vietą, sutveria ko
siu išką kūną. Pats mokslinčius Laplace nie
kada nerėmė savo svietų tvėrimo idėjos ant 
matematiškų pamatų, nedarė tikrus matema
tiškus mėginimus, egzaminus, ir niekada sa
vo idėją kitaip negarsino kaip vien moksli
šku nuomoniavimu, kurie, žinoma, prigulėjo 
nuo gero išvedimo. Vienok nesenei pasida
rė reikalinga, kad kiekviena idėja, teorija 
tikrai butų darodyta, kad butų paremta ant 
gero matematiško išrokavimo. Užtai pradė
jo mokslinčiai geriau Laplaceiškąją idėją na
ginėti ir nesenei atrado vienas analytikas, 
kad kūnai, beskrieją viename lanke 
aplink medegų centrą, suvis nesiartina prie 
vienas-kito, bet stengiasi visada teip susitai
kyti, kad. niekada su viens-kitu nesusitiktų, 
nesusimuštų; kūnai nepastoja viens-kitam 
kelio. Kad šitas teoriškai, darytas išrokavi
lnas gali būti praktiškai teisingas, tai tą da
rodo nesimainantis išveizdis planetos Satur
no lankų, kurįe susideda iš nesuskaitomos 
daugybės tokių atskirų, pavienių kūnų. 
Kas kita, vienok, atsitiks, jeigu mažesnis 
kūnas didesniam prisiartinus tame lanke, 
prie didesniojo teip arti prieis, kad kūno 
pritraukimo pajiega atsvers centrališko kū
no pajiegą, bus už ją didesnė, tuomet kūnas, 
be abejonės, užkris ant didžiojo (tas pats bū
na su meteorais ir asteroidais ir žeme; žemės 
pritraukimo pajiega yra tada didesne už 
centrališko kūno, saulės, pajiegą, ua tai jie 
ir krinta ant žemės). Taigi matome, kad 
yra būtinai reikalinga, kad miglyne rastųsi 
didesni ir mažesni kūnai, kurie galėtų atlik-

Skranda.
Šalta tuose metuose buvo 

žiema. Žmonės traukėsi nuo 
šalčio, stojosi mažesniais, iš
skiriant turinčius skrandas.

Advokatas. Richardt turė
jo dįdelę skrandą. Tas pri
gulėjo ir prie jo urėdo parei
gų, nes jis buvo derėktoriu 
naujai užsidėjusios draugy 
stės. Jo senas draugas, dak 
taras Henck, priešingai 1 ne ] 
turėjo skrandos, užtai turėjo 
gražią jauną pačią ir trejatą 
vaikų. Daktaras Henck bu
vo išbalęs, sudžiūvęs. Vieni 
apsivedę tunka, kiti eina lai- 
byn; daktaras Henck ėjo lai- 
byn: ir teip atėjo kučia.

— Nepasisekė man šiuose 
metuose, tarė daktarasHenck, 
eidamas trečią valandą 
kūčios dieną pas savo drau
gą Joną Richardtą pasisko
linti pinigų. Mano ligoniai 
kaipi susikalbėjo, teip 
retai dabar juos matau. 
Turbut greitai mirsiu. Teip- 
jau mano ir«mano pati; ma
tau tai. Tokiame atsitikime 
butų gerai, kad mirtis ateitų 
prieš sausio pabaigą, prieš 
reikalą mokėjimo gyvasties 
asekuravimo premijos.

Priėjęs prie tos vietos savo 
mislių, atsirado ant kertės 
Porto gatvės. Rengėsi pe
reiti į kitą gatvės pusę, bet 
paslydo ir parpuolė. Tame 
akies mirksnyj atvažiavo 
greitai rogės. Vežėjas su
keikė, o arkliai inštinktyviš- 
kai šoko į šalį, visgi vienok 
daktarui Henckui sudavė 
skaudžiai į šoną viena pavaža 
ir kokia ten pakaustymo da
lis išplėšė didelę skylę plos 
čiuje. Subėgo žmonės. Po 
licijantas padėjo atsikelti, 
kokia ten jauna mergina nu 
purtė sniegą nuo drabužių, 
sena moteriškė mosavo ran
komis prie perpiešto ploš 
Čiaus, kas turėjo reikšti, kad 
užlopytų, jeigu tik galėtų; 
kunigaikštis valdančios gi
minės, kuris tuom tarpu atė
jo, pakėlė jo kepurę, uždėjo 
ant galvos —ir vėl*viskas 
buvo paprastoj tvarkoj išė
mus perplėšto ploščiaus.

— Bet po velnių, Gustave, 
kaip tu išrodai? — tarė advo
katas Richardt, kada dakta
ras Henck atėjo į jo biurą.

— Teip,manę pervažiavo— 
atsakė Henck.

— Nieko tame teip labai 
nėra įstabaus,tau viskas gali 
atsitikti — sušuko Richardt 
ir juokėsi linksmai. — Bet 
negali teip pasirodyti ant 
gatvės. Paskolysiu tau skran- 
d%.

— Ačiū — tarė daktaras 
Henck.

Ir pasiskolinęs tūkstantį 
auksinų, pridūrė. •

— 1 ki pasimatymui šiądien 
pas mus ant vakarienės.

Richardt buvo nevedęs ir 
paprastai kūčios vakarą pra
leisdavo pas Henckns.

Grįždamas namon, Henck 
buvo linksmesniu negu kada 
nors.

— Tai skrandos nuopelnai 
— kalbėjo sau. Jeigu bu
čiau protingu, seniai bučiau 
įsitaisęs skrandą ant išmo- 
keEČio; ji butų pakėlusi užsi- 
tikėjimą pats sau ir padidi
nusi žmonių godonę. Turin
čiam skrandą daktarui ne ga
lima mokėti teip mažai kaip 
daktarui turinčiajn paprastą 
žieminį ploščių su išplaišio 
toms guzikų skylutėms. Gai
la, kad tas man ne atėjo 
ant mislies seniai. Dabar 
jau per vėlu.

Ėjo per karališkajį daržą. 
Buvo jau tamsu, pradėjo vėl
snigti ir patikti pažįstamie- 
jie negalėjo jo pažinti.

— Ant galo kasžin, ar per 
vėlu — kalbėjo daktaras 

Aš dar ne 
senas, o apie mano sveikatą

ti tą suvienyjimo darbą, kurie galėtų plane
tą sutverti, o kad tokių skirto didumo kūnų 
yra daug miglynuose, tai tą galime patėmyti 
beveik kiekviename gpirališkame miglyne. 
Dabar jau, sulyg šito, yra lankų pasidarymas 
visai nereikalingas prie planetos besitvėrimo, Henck pats sau. 
nes planeta gali susitverti iš pačių spirall-

(Toliaus bus.)
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kaip bažnyčios pelė, bet toks Į — Ne — atsakė Henck — 
jau iki neseniai buvo ir Jo- greičiau apie skrandą.
nas Richardt. Mano pati 
paskutiniuose laikuose su 
manim apsieina šaltai ir 
šiurkščiai. Be abejonės vėl 
manę labiau mylėtų, jeigu 
daug uždirbčiau, jeigu turė
čiau skrandą. Užeina man 
kartais antmislies, kad Jonas 
jai labiau patinka nuo to 
laiko kaip įsitaisė sau skran
dą. Kaipo jauna mergina 
tikrai buvo į jį truputį įsi
mylėjusi; bet jis niekada 
paskui ją nebėgiojo, priešin
gai, kalbėjo jai ir visiems, 
kad ne išdrystų niekada ap
sivesti neturėdamas mažiau
siai dešimties tūkstančių me
tinių įplaukimų. O aš apsi
vedžiau su neturtinga 
mergina. Ne sakau, kad ji 
buvo teip į manę įsimylėjusi, 
jog bučiau galėjęs ją suvilio
ti, jeigu bučiau norėjęs. 
Bet aš to ne norėjau; argi 
galėjau sapnuoti apie tokią 
meilę? Ne padariau to nuo 
laiko, kada, turėdamas še- 

. šioliką metų, pažinau ją pir
mą sykį operos teatre ant 
Fausto. Tikiu, kad po ma
no apsivedimui ji manę my
lėjo; apie tai negalima kly
sti. Kodėl gi tas negalėtų 
sugrįžti? Iš pradžių, po mu
sų apsivedimui, prie kiekvie
no susitikimo su Jonu, pasa
kydavo jam vis ką nors skau
daus. Paskui jis uždėjo ak- 
cijonierių draugystę ir už
prašydavo mus kada ne kada 
į teatrą ir įsitaisė skrandą. 
Ir nuo to laiko nusibodo ma
no pačiai sakyti jam ką nors 
skaudaus.

Henck pirm vakarienės tu
rėjo atlikti dar reikalus. Bu
vo jau pusė šeštos, kada jis, 
apsikrovęs pundais, sugrįžo 
namon. Jautė skaudėjimą 
kairiojo šono; ant galo vien 
skranda priminė jam ne ma
lonų atsitikimą.

— Juokingai bus pama
čius miną mano pačios, kada 
ji manę pamatys apsirėdžiu
si su skranda —kalbėjo dak
taras pats sau.

Prieškambaryj buvo su vi
su tamsu. Liampą uždegda
vo tik besirenkant svečiams.

— Girdžiu ją dabar Balio
ne — mislijo Henck. — 
Vaikščioja teip lengvai kaip 
mažas paukštelis. Argi tai 
ne įstabu, kad darosi man 
dar vis karšta apie širdį, 
kaip tik išgirstu jos žingsnius 
kitam kambaryj.

Ne klydo daktaras Henck 
manydamas, kad jo pati, pa
mačiusi jį apsirėdžiusi su 
skranda, priims širdingiau 
negu paprastai. Tamsiau
siame prieškambario kampe 
prisiglaudė prie jo, apkabi
no kaklą su rankoms ir bu
čiavo karštai. Paskandino 
paskui galvą skrandos api- 
kaklėj ir prašnabždėjo.

— Gustavo dar nėra na- ( 
mieje.

— O vienok — atsakė dak
taras Henck drebančiu balsu, 
glostydamas abiem rankom 
jos plaukus — o vienok jis ■ 
namieje.

kol vėlUžstojo tykumą, 
pradėjo kalbėti.

— Mieli jų teipgi 
kitą. Sėdžiu čia ir misliju, 
kad tai paskutinę kučii. 
drauge apvaikščiojame. Esmi 
daktaru ir žinau, kad ne 
daug jau dienų man teliko. 
Apie tai esmi persitikrinęs. 
Todėl noriu tau padėkavoti 
už draugiškumą, ko paskuti
niuose laikuose man ir mano 
pačiai nesigailėjai.

— Ot, padini per daug 
mano nuopelnus —sumurmė
jo Richardt ir akis nuleido.

— Ne — atsakė Henck — 
ne padidinu. Ir noriu teipgi 
padėkavoti už paskolinimą 
man skrandos. Ji man davė 
paskutines laimingas valan
das, kokių neturėjau mano 
gyvenime.

apie ki.

MOJI RAŠTAI
Kaip v a 1 d o s i ame

rikiečiai. Parašė K. 
, Upinius. Vilniuje. 1906 m. 
, 22 pusi. *

Čia telpa trumpa istorija 
Suvienytų Valstijų šiaurinės 
Amerikos ir jos suradimas; 
aiškinama, kokiu budu ren
kasi urėdninkai ir tautos pa
siuntiniai kongresan ir sena
tam Ypač. Lietuvoj gyvenan
tiems knygelė naudinga. 
Nors Amerikos surėdymas ir 
ne geriausias, o dagi ir tą 
tampo į visas puses visoki 
sudemoralizuoti politikieriai, 
bet visgi geresnis negu surė
dymas Maskolijos.

Piestupys. Jonu
kas. Parašė J. B nas. Vil
niuje. 1906 m. 16 pusi.

Telpa čia du vaizdeliai. 
Piestupys yra tai vieta, kokių 
Lietuvoj daug-yra, kur, su- 
lyg žmonių įtikėjimo, pasiro
do dvasios, nors iš tikro dva
sių ten nieks nematė. Ant
ras vaizdelis, Jonukas, per
stata mums vargingą gyve
nimą netekusių tėvų vaikų. 
Kasgi tokius pasigailėjimo 
vertus 
vargšu, 
mušamu 
dencija 
vaizdelio
Apdirbimui vienok jų, iš li
teratiškos pusės, gal ima daug 
užmesti.

Kaip garsina, nuo da
bar liaujasi išeidinėją užru- 
bežiuose lietuviški, socijalis- 
tiški laikraščiai: „Darbinin
kų Balsas” ir „Darbinin
kas”. Jų vietą užstos Vil
niuje išleidžiama „Nauja Ga
dynė”. Straipsniai gi čia 
negalinti patilpti, kada jų 
susirinks daugiau, patilps 
skyrium. O vienok gaila, 
kad geriausiejie darbininkiš
ki laikraščiai daugiau ne iš
eis. Dabar be abejonės Mas
kolijoj užstos reakcija, „Nau
ja Gadynė” ne galės drąsiai 
rašyti, per ją ne visokias ži
nias galima bus žmonėms 
pfanešti.

nepažįsta? Tokiu 
visų stumdomu ir 
yra Jonukas. Ten- 

vieno ir kito 
visiems pažįstama.

rikoniška vėliava, kuri rodė 
ant kranto stovintiems, kur 
jis vaikščioja. Išbuvo jis po 
vandeniu čielą valandą lai
ko. Savo prietaisos Lewton 
niekam ne rodė, bet kaip jis 
užtikrina, ji sveria tik vieną 
svarą.

IŠ VISUR.

| Garsi iųaskjpliška durna 
arba parlan»ntoų?arodija, li
kosi paleist^nampn, taigi iš
vaikyta. Matyt caras jau nu
metė ličynąYiuo ^Teido ir at
virai stoja,9į BU žmo' 
nėms. Dabar galima laukti 
pasikėlimo -kaimiečių, kurie 
savo viltis buvo 1 parėmę ant 
durnos. Sukils,, be abejonės 
ir kitos luotuos. Svarbiu da
bar yra, keno pusę laikys 
kariu menė. Bet nors carui 
ir pasisektų žmonis suvaldyti, 
tai jie ne ilgai ramiai užsi
laikys. Dabar randas vėl 
areštuoja pulkus žmonių, be 
sūdo sodina į kalėjimus; už
darinėja laikraščius. Už
drausti likosi visoki susirinki
mai. Taigi užstojo dar bjau
resnė reakcija, ' negu buvo 
prieš durnos sušaukimą.

| Vokiškas laikraštis 
„KoelnischeZtg” rašo,jog dėl 
politiškų prietikių Maskoli
joj, caras Mikalojus šįmet ne 
važiuos į užrubežius. Tas 
pats laikraštis užtikrina, kad 
Vokietija nesikišį vidurinius 
Maskolijos reikalus, todėl ir 
visi patilpę maskoliško ran
do laikraščiuose gazdinimai 
pakvietimu vokiškos ir Au
strijos kariumenių suvaldyti | Kaip laikraščiai garsina, 
maištus Maskolijoj ne turi ne mažiausios vilties, 
pamato. Gal caro raudas to kad Maskolijos durna galėtų 
norėti, bet jo vieno noro ne, susitaikyti su caru ir jo mi- 
pakanka, reikia kad jo no-1 nisteriais. 
rams pritartų Vokietijos ir 
Austrijos žmones, kadangi 
kitaip randai negali siųsti 
kareivių į svetimus kraštus.

Rods Goremiki- 
no ministerija kreipėsi prie 
caro su prašymu, kad ją ca
ras paleistų, bet jis nepalei
do, žmonių paniekintiems 
miuisteriams prisakė toliau 
pildyti savo pareigas. To
dėl reikia manyti, kad tiems 
ininisteriams pripažino ko
kias privilegijas. Gal jiems 
davė tiesą išvaikyti neprita
riančią randui durną ir jos 
vietoj įvesti karišką diktatū
rą.

| Seniai jau laikraščiai gar 
sino,jog apginėjas Port Ar- 
thuro, jenerolas Stoessel, už 
atidavimą tvirtynės japo
nams, likosi ant nužudymo 
nuspręstas. Tuom tarpu ko
misija, tiri nėjusi priežastis 
pasidavimo tos tvirtynės, tik 
dabar užbaigė savo tirineji- 
mą ir užmanė: jenerolą 
StoeFselį išvyti iš kariume
nės ir sušaudyti; jenerolą 
Focką, vadovą 4 siberiškos 
divizijos, išvyti iš kariume
nės ir ant metų išsiųsti prie leisti dabartinę Sumą ir pa
sunkiu darbų kastynėse; je- garsinti naujus rinkimus nnt 
nerolas Reiss, viršininkas pamato visuotino, balsavimo, 
štabo Port Arthure, turys' Jeigu gi, dėl paleidimo da- 
but iš kariumenės ir iš Mas- baltinės durnos, Bekiltų žmo- 

n-g^ cara3 įrengti
karišką diktatūrą. *

Vokiškas M laikraštis 
„Koelnischę Ztg.” pagarsi
no, jog gavo nuomavo kores
pondento iŠ Peterburgo ži
nią, kad caras pasirengęs pa-

kolijos išvytas. Kalčiausias 
gi už visus, tikra nelaimin
gos karės priežastis, admiro- 
rolas Aleksejev, teipgi jene
rolai: Smirnov, Vernander 
turį gaut viešą papeikimą. 
Teip nurodo komisija tirinė
jusi pasidavimą Port Arthu-j Raystono elgiasi su negrais 
ro, bet ji neturi tiesos išduo
ti nusprendimo. Dabar to
dėl neužilgio prasidės kariš
kame sude tikra prova šitų 
jenerolų. Nežinia, ar sūdąs 
išduos tokį nusprendimą, 
kaip komisija nurodo. Iš
tikro kalti ne vien minėti je
nerolai, bet visa administra- 
tija, pradedant nuo augš- 
čiausiai stovinčio caro. Nė
ra abejonės, kad ir tie bus 
nubausti, bet baus juos ne iš 
Jenerolų susidantis, bet žmo
nių sūdąs ir už visą piktą, ką 
jie kraštui padarė, baus be 
mielaširdystės, be jokio pasi
gailėjimo, nes tie caro tarnai 
:ir patsai caras nesigailėjo 
Maskolijos žmonių, . todėl 
pats ant pasigailėjimo neužsi
pelnė.

| Nataliaus vyskupas pra
nešė angliškam randui* jog 
maištų apimtuose apskričiuo- 
se kareiviai pulkauninko

ne geriaus begu caro kazo
kai. Pradžioj liepos jie iš
plėšė ir išdegino daug Ramiai 
užsilaikančių negrų kraalių 
(kaimų),išskerdė jų galvijus, 
atėmė pinigus, moterims net 
drabužius nuo kūno nuplėšė. 
5 d. liepos daug Čiabuvių at
gabeno į kariumenės stovy
klas ir sušaudė.

| Vokietijos randas rengia 
naujus apsunkinimus įgabe
nant mėsą iš kitų kraštų: 
mėsos blokinėse beveik su vi
su nebus galima gabenti į 
Vokietiją. Tie apsunkini* 
mai kreipiasi prieš Amerikos 
mėsą.

| Važiuojant iš Prancūzi
jos narnom maskoliškam ku
nigaikščiui Vladimirui, prieš 
jo trūkį netoli Coblenzo, ne
žinia kas, suvertė ant kelio 
medžių krūvą. Mašinistui 
vienok pasisekė dar ir laiką, 
prieš medžius trūkį sulai
kyti.

| Peterburge, caro sostapi- 
lėj, pul i cistai ir žandarai bu
vo atsisakę pildyti tarnystę. 
Tuom tarpu policijos perdė- 
tiniui pažadėjimais pasisekė 
prikalbėti policijos tarnus 
grįžti prie darbo, bet jie bi
josi atnaujinimo policistų 
štraikb. Jie reikalauja vien 
daugiau algų, kitokių reika
lavimų ne stato.

| Austrijos laikraščiai lai
ko už neteisingą paskalą, 
buk Austrija nori siųsti savo 
kariumenę suvaldyti maištus 
Maskolijoj. Austrija nega
lint kištiesi į vidurinius Mas 
kolijos reikalus ir tokiam 
įsikišimui pasipriešys lygiai 
Austrijos kaip ir Vengrijos 
parlamentai. Be parlamen
to pritarimo randds negali į 
svetimą kraštą siųsti savo ka
riumenę.

| Vokietijoj rengiasi 191J 
m. Berlyne parengti visa- 
s vietinę parodą, kuri busian
ti daug puikesnė negu kokia 
nors iš buvusių kur nors iki 
šiol.

| Laikraščiai pagarsino ži
nią, buk užmušėjas jenerolo 
Kozlovo yra latvys ir jis bu
vo revoliucijonierių išrinktas 
per traukimą liosų užmušti 
Trepovą, Putiatiną ir dar 18 
ypatų arti caro stovinčių.

| Londono laikraštis „Dai
ly Telegrapli” paduoda ži
nią, j°g maskoliški revoliu- 
eijonieriai vėl pradėjo gaben
ti ginklus per Švediją į Fin- 
landiją. Švedijos valdžios, 
netoli Stokholmo, paėmė vie
ną siuntinį su 20000 karabi
nų.

| Vietoj užmušto admirolo 
Čuchnino, viršininku Juodų
jų jūrių kariškos laivynės li
kosi . paskirtas admirolas 
Skridlov, buvęs laike karės 
viršininku stovinčios Port 
Arthure kariškos laivynės.

Smolensko gubernijoj 
sukilę . kaimiečiai išdegino 
dvarus pagarsėjusių reak- 
cijonierių: grafo Šeremetje- 
yo, kunigaikščio Lobanovo— 
Rostovskio ir trijų kitų. 
Nežinia tik ar kaimiečiai 
degina dvarus, kad jie 
yra savasčių reakcijos pase
kėjų ir laisvės priešų, ar da
ro tą be tokios žinios.

| Sebastopoliuj suštraika- 
vo arsenalo darbininkai,teip- 
gi pardavinyčių pagelbinin- 
kai ir tarnaujanti ant gatvi
nių karų. Darbininkai mat 
tuom parodo savo sanjausmą 
Očakovo jurininkams, kurių 
prova dabar prasidėjo kariš
kam sude.

| Durna išleido į Maskoli- 
jos žmonis atsišaukimą su 
paaiškinimu žemės klausymo. 
Mat durna savo atsišaukime 
stengiasi panaikinti įtekmę 
rando atsišaukimų,kuris teip
gi išleido tokius su išrodymu 
netikumo durnos sumany
mo.

| Kariumenės stovyklose 
netoli Schlnesselburgo nesu
gautas vyriškis šovė iš revol
verio į caro adjutantą, jene- 
rolą Totlebeną, bet kulka 
nugrendė jam vien galvą. 
Sovėjas sėdo paskui į lau
kiančią ant Nevos valtį ir pa
bėgo.

| Buvęs viešpatystės išda
vimų kontrolierius Brateev 
pradėjo talpinti laikraščiuo
se jo surinktas žinias apie vi
sokias urėdu inkų prigavystes 
laike karės papildytas. Jis 
užtikrina, kad jenerolai pa
talpino savo atskaitose 100* 
000 dol. pasamdymui kazar- 
mių kareiviams, bet tų kazar- 
mių visai ne buvo, Jenerolai 
tuos pinigus į savo kišenių 
sukišo.

Peterburgo laikraščiai 
užtikrina, jog pirm išvaikymo 
durnos,caras per telegrafą tarė 
si su Vokietijos ciecoriu ir 
tik gavęs nuo jo atsakymą, 
išleido savo manifestą į žmo
nis, kuriame, terp kitko, yra 
tiesiog siundymai tamsių 
kaimiečių aut»inteligentijos. 
Ištikro caro atsišaukimas yra 
kurstymu juodašimčių ant 
laisves trokštančių.

| Rostove ant Dono, Kazo
kų žemėj, šeši ginkluoti vy
riškiai užpuolė ant einančio 
su 120000 dol. pinigų iš pač- 
to gubernijališkos kasos ka- 
sieriaus, ji sužeidė, atėmė pi
nigus ir su jais pabėgo, bet 
bėgdami, pametė siuntinį su 
100000 dol.

Į Terp • parlamentariškas 
socijalistų ir darbininkų ko
mitetas Londone nutarė atsi
šaukti į visas žemės tautas su 
prašymu pagelbėti kovojan
tiems už laisvę maskoliškiems 
revoliucijonieriams.

| Laikraščiai rašo, jog piu- 
tės mėnesyj, mieste Kassel, 
susi važiuos Anglijos kara
lius su "Vokietijos ciecoriu. 
Paskui ketina Vokietijos per
tuose atsilankyti angliškos 
kariškos laivynes-Olis.

| Netoli Montigny, Pran
cūzijoj, nusiritusi nuo kalno 
sniego lavina pagriebė ketu
ris ptaneuzus. Du prancū
zu ir vieną vedėją sumalė.

| Škotijoj, mieste Dundee, 
sudegė didelės spirito krau
tuvės Jameso Watson & Co. 
Nuostolius gaisro padarytus 
paduoda ant $1250000.

| Netoli Salonikos, Tur
kijoj, ginkluoti grekonys, 
kaime Malavista,užpuolė ant 
vienų bulgarų uamų, paėmė 
aštuones ypatas ir jas užmu
šė.

| Sovadine, atėjus žiniai 
apie išvaikymą dūmos, žmo
nės su akmenims metė į poli- 
cistus ir žandarus, koriuos 
gelbėti atsiuntė kazokus.

| Lubline, Lenkijoj, ant 
gatvės likosi užmušti du žan
darai. Užmušėjui pasisekė 
pabėgti.

| Londone prasidėjo terp- 
tautiškas socijalistų kongre
sas. Ant kongreso yra ir 
vienas maskoliškas.durnos są
narys.

| Netoli Nancy, Prancūzi
joj, dirbant naują geležinke
lį, nugriuvusi žemė užbėrė 14 
italijonų darbininkų.

| Peterburge likosi kon
fiskuotas laikraštis „Misi” ir 
visa
a.

jo redakcija suareštuo-

Baisus gaisras mieste 
Yokahamoj, Japonijoj, iš
naikino 1000 namų.

Vietines Žinios
— Pereitos nedėlios dieną, 

šiaurvakarinėj miesto dalyj, 
ant vežimo grįžtančio nuo 
jiknyko užbėgo karas Irving 
’ark linijos ir pilną 

vežimą apvertė, 
ypatos likosi gana 
sužeistos.

žmonių 
Penkios 
sunkiai

21 me-

Daktaro darbo kambaryj 
ant kamino degė didelė ug
nis. Ant stalo buvo degtinė 
ir sodos vanduo.

Advokatas Richardt išsi
tiesė didelėj skurinėj kėdėj 
ir rūkė cigarą. Daktaras 
Henck, susirietęs, sėdėjo so
fos kampe. Durys valgomo
jo kambario buvo atidarytos; 
daktaro pati ir vaikai darba
vosi prie dagiojimb žvakių 
ant papuoštos eglaitės.

Vakarienė perėjo labai ty
kiai, tik vaikai čiauškėjo, lyg 
norėdami viens kitą pralenk
ti ir džiaugėsi.

— Nieko ne kalbi, senas 
drauge — tarė advokatas 
Rięhardt. — Sėdi ten ir gal 
mieli j i apie sudraskytą ploš- 
Čių.

NAUJI IŠRADIMAI
į Profesorius William 

Brooks, tarnaujantis Smitho 
žvaigždžių tėminyčioj, dan
gaus ruimuose užtiko Fin- 
ley’o kometą. Kometa ke
liauja šiaurių link. Jos da
bar Kuosomis akimis negali
ma matyt, bet rugsėjo mėne
syj ją galima bus ir be žiūro
no pamatyti.

J Gyvenantis Rochesteryj, 
N. Y., R. P. Lewton, išrado 
kokią ten prietaisą, su ku
rios pagęlba jis gali išbūti 
po vandeniu čielą velandą 
laiko. Bandavonės su visu 
pasisekė. Lewton įėjo į van
denį turėdama lazdą su ame;

| Išvaikyti durnos sanariai 
atkako į Finlandija į Vibor- 
gą; Belvedere hotelyj apsi
stojo 200 durnos sąnarių. Jie 
iš čia nori išleisti manifestą į 
Maskolijos žmonis. Jie nori 
tęsti toliau savo darbą. Ko
kius vienok vaisius jų dar
bas gali išduoti, jeigu ran
das išvaikytos durnos užgyti- 
mų ne pildys. Žmonėms 
Maskolijoj nieko kito nelie
ka, kaip kova su caru ir jo 
tarnais, kova iki galo, kol 
nesugrius su visu caro sostas 
ir jo tarnų galybė. Revoliu
cionieriai rengia, kaipo at
sakymą carui už išvaikymą 
durnos, visuotiną štraiką vi
soj Maskolijoj; Šiuom kartu 
štraikuoti pakviesti ir laukų 
darbininkai. J

| Į Peterburgą iš Persijos 
sostapilės Teherano atėjo ži
nia, jog randas suvaldė žmo
nių sukilimą ir dabar Tehe
rane ramu. 2000001

| August Rosenberg, iš 
Seatlle, Wash., suareštuotas 
Vokietijoj kaipo anarchistas 
neva norintis užmušti Vokie
tijos ciecoriu, likosi palei
stas, kadangi suteikti Ameri
kos davadai pasirodė ne pa
kankančiais. ... B

| Odesos jeiierįj-guberna- 
torius, jenenolas Kaulbars, 
išleido prisakymą^ Streikuo
jantiems darbininkams, kad 
iki 28 d. 1 
darbo, 
visi kokiu nor# budu remian
ti štraikieriua, < busę į Siberi- 
ją išsiųsti. ifegu Kaulbars 
užsimanys saVft kvailą pri šaky 
mą pildyti, kifę 
jo praliejimai..

| Laikraštis , ,2pX Šimtme
tis” pagarsino, jpg karės mi
nisterijos paskirta komisija 
ištirti priežastis kareivių 
buntų, susekė, jog revoliuci- 
jinės dvasios apimti: 6 gvar
dijos regimentai, 26 pokšti
ninkų, 6 raitelių, 6 artileri-

darbininkams, kad 
liepos sugrįžtų prie 
taip^e. tfįįc jie, bet

•j krau-

| Maskolijoj revoliucijo- 
nieriai smarkiai subruzdo. 
Daugelyj vietų jie padegė 
rando girias ir dvarus. Nat- 
čakine uždegė miesto biurus, 
nuo čia išsiplatinęs gaisras 
išnaikino 800 namų. Rosto
ve užmušė rando šnipą.

| Visos pietinės Maskoli- 
jos dvarponiai šaukiasi prie 
Odesos jeneral-gubernato- 
riaus, jenerolo . Kaulbarso, 
melsdami kariumenės apgy
nimui jų dvarų nuo sukilu
sių kaimiečių. -Kaulbars at
sakė, jog tam tikslui galėtų 
būt apversti vien kazokai, ki
tokį kareiviai ne ištikimi, o 
kazokų jis neturi tiek, kad 
galėtų visus dvarus apgin
ti

| Mieste Genevoj, kaip sa
ko laikraštis „Ruskoje Sto
vo”, susi važiavo buvęs Mas- 
kolijos ministerių perdėtiuis 
Witte ir pagarsėjęs ne protu, 
bet žiaurumu ir kvailumu 
buvęs vidaus ministeris Dur
no vo. Wittė, kaip sako.ren-

| Geležinkelio trnkyj terp 
Rostovo ir Voronežo penki 
ginkluoti vyrai suvaldė ga
benantį pinigus kasteriu ir 
su 12000 dol. pinigų pabė
go-

| Samaros gubernijoj, kai p 
sako, nuo padegimo užgimęs 
gaisras, išnaikino veik su vi
su miestą Sizranių. Gyven
tojai išbėgiojo į Samaros ir 
Saratovo gubernijas.

| Pasitraukė nuo vietos 
Maskvos jeneral-gubernato
rius, admirolas Dubasov, pa
sigarsinęs žmonių skerdy
nėms Maskvoj, kur žuvo apie 
15000 žmonių. Reikėjo * pa
sitraukti prieš skerdynes.

| Šiuose metuose iŠ Vokie
tijos į Suvienytas Valstijas 
Šiaurinės Amerikos išgabeno 
tavorų ui 186 milijonus do- 
liarių, arba ant 20 milijonų 
daugiau negu pernai.

| Mieste Tiflise, ant Kau
kazo, mestos bombos polici 
ei jos viršininkas Martinov li
kosi sunkiai sužeistas. Mar
tinov, už jo žiaurumą, buvo 
visų Kaukazo gyventojų ne-

— Ties Berry avė.
tų vaikinas, Charles Lind- 
storm, eidamas maudytiesi, 
Šoko nuo augštos vietos gal
va žemyn į vandenį, bet, ant 
nelaimės, pataikė į ne gilią 
vietą ir vietoj panerti, per- 
siskėlė sau galvą teip, kad 
daktarai neturi didelės vil
ties jį išgydyti. Jo drangai, 
kurie iššyk tikėjo, kad Lind- 
storm tik nuduoda, persiti
krinę, kad nudavimo nėra 
nugabeno jį į Aleksį jonų 11- 
gonbutį.

— Nuo pereitos nedėlios 
ant State gatvės, pietinėj 
daly j, vietoj netikusių, su
skretusių yirvinių karų, pra
dėjo bėgioti elektriški, toki 
kaip ant Halsted.

— Pagarsėjęs 
Gourdain, sūdo 
ant kalėjimo, 
tais Joliete stato 
mą.

nusidėjėlis 
nuspręstas 
savo kaš- 
sau kalėji- 

Pasamdė pats net šešis
sargus jį daboti. Argi didž
turčiui ne gerai? Jis mat 
turi net savo kalėjimą ir sa
vo ypatos dabotojus.

— Pereitą sanvaitę Chica. 
goj pasimirė 517 ypatų, ku
riame tai skaitliuje buvo: vy
riškių 291, moterį} 226. Vai
kų iki 5 metų buvo 195, se
nelių virš 60 metų 91. Dau
giausiai mirčių buvo nuo žar- 
n ų uždegimo, nes 98, nuo 
džiovos 56, inkstų ligų 86 
nuo širdies ligų 83.
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25c

LAIVO VARDAS Kompanijos vardas

Cunard

Boston Mass.
New York

Bostop Mass. 
New York 1

White Star 
Hamburg American

Portas 
ii kur išplaukia

Diena lipiau* 
, kimo

Graži apysaka iš laikų kovojimo europiečių su indijo- 
Chica- 

..............25c 
Pnrnšė 

vertė J.

North German Lloyd

White Star

Sidabrinis Kryželis arba Dailydė iš Nazareto. Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristaus. Bugenius Suę, verte J. Laukis. Ohi- 
cago, III. 1906, pusi. 16D.................................  50o

•Pasakojimai. Mąxim Gorkij. Iš rusų kalbos vertė A. L...is.
Chicago, 111. HMMJ. pusi. 1<^. Turinys: Giesmė apie 
Sakalą, Nenaudėlis, Makaras Čudra, Rudenyj, Dvidešimta 
šeši ir viena.................. i............................... . ........................f • —■

Žvėrys ir žmogus. Pagal Schmehlį sutaisė Šernas. Chicago,
111., 1906, pusi. 313. Mokslas apie šubudavojimą kūno
visokių žvėrių ir žmogaus. Perskaitęs šią knygą žmogus 
daugiau dasižinos ir daugiau išmoks negu kelis metuslanky- 
damas geriausią iškalą......... .............. ■........... .81.00
Apdaryta............................ . ..v\. .............  .....1.25

Olilypa.
nais Šiaurinėje Amerikoje. Antra, pataisyta laida.
go. Iii. 1906. pusi........................ ............................. .

Kada ir kokiu budu gali svietas kada-nors pasibaigti. 
Prof. Dr. M. Wilh. Meyer. Iš vokiečių kalbos 
Ilgaudas. Knygelėje aprašyta svieto pabaiga. Kas nori da- 
sižinuoti kada ir kokiu budu svietas pasibaigs, tegul perskai
to šjtą knygelę. Chicago, III., 1906, pusi. 135..........35c

Vaikų skaitymai, išleista‘•Vilniaus Žinių”, Vilniuje., 1905,pusi. 
260. Gera knygelė vaikams mokintis prie gero skaitymo, 
su daug gražių pasakaičių ir dainelių...................................25c

Pirmieji© skaitymai musų vaikams pavesti. Sutaisė A. Adata. 
Rygoje, 1905. pusi. 52. Su daug gražių pasakaičių, daine
lių ifiuveikslelių; teipgi yra ir rašomosios Htaros norintiems 
pramokti rašyti.... ..... ............................    .....15o

Rankveuis laiškams rašyti, sulig naujausios metodos parašytas ■■ 
A. Adatos. Rygoje, 1906, pusi. 30.......  25c

Anykščių Šilelis. Visk. A. Baranausko eilės . Vilniuje. 1905. 
pusi. 16.................. '. . ..........    5c

Dainų skrynelė. Adomo Jakšto eilės, antras pataisytas išieidi-
5 mas. Peterburge, 1905, pusi. 140.................   ...75c

Gražios ir juokingos dainos iš visur surinktos* Springvalley, 11.1.,
1905. pusi. 32........ 10c

Maža Dainų knygelė. V. Šliakio užrašytos. Shenandoah. Pa.
1905, pusi. 32.................................................................................. 10c

Trumpas žemės aprašymas, pirmiejie geografijos uždaviniai su 
apsakymėliais ir kitais pasiskastymais. Vertė iš tusų kal
bos S. Mečius. Vilniuje, 1906, pusi. 110........................ .33c

J. B..no. įvairus apsakymėliai iš Lietuvos prietikių. Tilžėje, 
pusi. 61..................................................  15c

Kokia mums reikalinga valdžia. Išleido L. S. P. Londone, 1905 
pusi. 32............................   10c

Ciesorystės Seimo įsteigiamas viršiausiasis manifestas. Vilniuje,
1905, pusi. 67..................................................................................15c

Musų valsčius ir jo ydos. Vilniuje, 1905, pusi. 15....................... 15c
Ir pasklido garsas po Lietuvą plačią. Vilniuje, 1905. pus). 16....... 5c
Žmogaus tiesos. Parašė P. Višinskis. Vilniuje, 1905, pusi. 20. ..10c 
Visuotinas,.lygus, slaptas ir betarpiškas balsavimas. P. Višinskis

Vilniuje, 1905, pusi. 14.............................................  5c
Kam. kada ir kaip reikia atbūti kariumėnę. P. Neris. Tilžėje,

4 1904, pusi. 37.......................................................4.......................... 15c
Živilė, duktė Karijoto. Istoriška tragedija 5 aktuose 8 atidengi

muose. Parašė V. Nagornoski’s. Išleido T. M. D„ Ply- 
mouth, Pa.....................................................................  30c

Monna Vanna. Pjesa 3 veikmėse. Iš franeuziškos kalbos vertė
A. Adata. (Teatrališka). Rygoje, 1906, pusi. 50......................  30c

Arkliukas Kupriukas ir Jonukas Kvailiukag. (Dainos) Peterbur
ge. 1905, pusi. 35.....................................................................10c

Iš Istorijos kaimiečių kovos su ponais. Išleido T. M. D. Ply-
mouth. Pa., 1905, pusi. 60.......................................................... 10c

’ Būrų Maištai Vokietijoje. 1493-1526 metuose. Bitėnuose. 1901, 
pusi. 24................................................ .................................10c

Vaina Maskolijos su Japonija. Išleista Draugo organizacijos.
Tilžėje, 1904, pusi. 16.................. ................................................. 5 c

Kam aš reikalingas? Tilžėje, 1905, pusi. 16.....................................10c
Socijalizmas ir Darbininkiškas klausimas. Išleista T. M. D.

kuopos 810. Philadelphia, Pa., 1906, pusi. 30......................... 10c
Dievo piktadėjystės. Išleista S.L.L. Philadelphia. Pa., pusi. 18..10c 
Apie kiaules, ju veisles ir kaip jos pagerinti, kad ūkininkui di

desnę naudą atneštų. Tilžėje, 1905. pusi. 64................ l.20c
Olga Liubotavičiutė. Veizdelis iš gyvenimo nihilistų. Iš rusų

kalbos vertė S. Kirvis. Chicago, III., pusi. 40......................... 10c
Šios gadynės Litanja. Išleido J. Papartis......................... 5c
Prūsijos lietuvių dainos. Surinkome pridėjo dar dainas Rėzos, 

Nesselmanno ir Sauerveino bei kitų Vilius Kalvaitis. Tilžė
je, 1905, pusi. 408. (Telpa 880 dainų).......................... ...82.00

Pūsčios Dvasia, apsakymai iš amerikoniškų miškų. Chicago,,
111., 1906., pusi. 327 ..................................................................... 50c
Apdaryta ......................................................................................... 75c

Jei reikalauji kitokių knygų, tai rašyk mums, o gau
si kataliogą, kuriame rasi tūkstančius visokių knygų.

NAUJI TAUTIŠKI PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo iš po spaudos labai gražus tautiški paveikslai (ab- 

rozai). Paveikslų miera 22x28 colių. Prekė 35c kožnas.
1. Didis Lietuvos Kunigaikštis Vytautas.
2. Didis Lietuvos Kunigaikštis Keistutis.
3. Didis Lietuvos Kunigaikštis Algirdas.
4. Didis Lietuvos Kunigaikštis Gediminas.,

MAŠINĖLĖS LAIŠKAMS DRUKUOTI
“Odei Typewriter”. Preke $6.95.

Šių mašinėlių prekė yra 810.00, 
bet męs jas parduodame po 80.95 
todėl, kad męs nupirkome Jų dide
lę daugybę nuo vienos susibankru- 
tyjusios firmos pigiai, už tai ir ga
lime parduoti pig^u kaip kiti. Ši
tų pigiai pirktų dar turime ant ran
kos 150, kaip šias išparduosime, 

kitų jau teip pigiai negausime ir turėsime vėl už jas imti 810.00. 
Todėl kurie norite gauti gerą drukuojamą mašinėlę pigiai, tai pirki
te dabar kol Jas galite gauti už 86.95, nes paskui reiks už Jas mokėti 
po 810.00. Reikalaudami drukuojamų mašinų, knygų, abrozų ar ki- 

~ tokių daiktų, siųskite pinigus ant adreso:
A. OLSZEWSKI, 

924 33-rd Street, Chicago, III.

Atminkite kad pas mus galite gauti geriausias šifkortes į visur 
ir iš visur pigiau kaip kitur. Męs taipgi geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai pasiunčiamo pinigus į Europą. Šiame koperte rasite 
įdėtas pinigų ir šifkorčių prekes, blanka pinigu ir šifkorčių pasiun
timui. Reikalaudami šifkortės ar pinigų nusiuntimo visada kreip
kitės prie:

A. OLSZEWSKIO, 
924 33-rd Street, Chicago, III.

Pripažinimas.
Kad per trejus metus, var

gino mane nerviškumas, 
abelnas nusilpnėjimas, vidu
rių gėlimas, gumbo liga, bal
tųjų nuolatinis plūdimas ir 
labai skausmingos neregulia- 
riškos antdrapanės, tai per 
tuos 3 metusi j ieškojimas pas 
daktarus pagelbos jokios 
naudos neatnešė ir net mie
sto Hospitalė oparacija darė, 
bet vis mano padėjimas da
rėsi sunkesnis ir rodos kaip 
su viena koja kaip grabe sto
vėjau. .

Kartą ant rodos savo pažy
stamos, parašiau laiškų pas 
Dr. E. C. Collins Medical 
Institutų aprašant ligų ir ka
lei nas mano gpdymosi, pa
gal savo supratimų ir kaip iš 
ten man atsiųstus vaistus, 
kaip rašė pritaikytus prie li
gos, kuriuos vartodama per 
porų nedėlių pasilikau svei
ka ir laiminga kaip pirmiau 
rodės kad nesirgus, užtai te
gul Aukščiausias tų Institu
tų savo loskoms laimina, o aš 
esu labai dėkinga per visų 
amžį už išgyd.Jių, per tai Vi
da girsiu ir tegul visi žino 
kad kaip niekas nepagelbėjo 
ir neišgydė, tai Dr. Collins 
Institutas mane sveika ir lai
minga padarė.

Sesers kankinamos pana
šiai, kaip man buvo, veli- 
čiau, stačei kreipties prie to 
garsinto Instituto, kurio ap
garsinimas yra laikraštyj, ki
tam daigte.

Paulione Žagaras,
1516 Helca str.,

. Calumet, Mich.

gyvenusio* 8ilwąrtown’e^ isskeliavusioa 
isz ten Afrikon, oOiba^aako Amerikoj. 
Ji pati ar kae kitas teiiMi duoti žinia ad 
regu;

Mr. Pilėnas,
315 Old Street, Lenddlj E.C. Eogland. 

O-VUI)
Pajlankau tavo sesers Juzės Szako- 

czlutes, joa vyras Mikas Rttlis, 7 metai 
kaip Amerikoje!^paeita in Suvalkų 
gub., Kalvarijos įąv. izįgmine, Braaavo 
kaimo. Ji pati ar kas kUas teiksis duo
ti žinia adresu: °

Ant. Sfcikocilus,
126 N. 4th et, . j^rooklyn, N. Y.

Pajieszkau Jono Bartąaziaus, 4 metai 
atgal gyveno 1621 Canlon are., Balti- 
more, Md. ir Antano Kymanto, Varnių 
parap., Navardenuj palivarko, 4 metai 
atgal gyveno Westville, III, Teiksite* 
atainaukti tuojau*, nes asz įązvažioj u 
toli in Amerikos. i

J ul.. Baker,
924 33rd s L, Chicago, Iii.

Pajieazkau Pijutzo Szimanako Suval
kų gubernijos ir Kftzimiero Jasaiczio, 
Kauno gub., Raseinių pav., 1904 m. per
siskyriau su Juo Chicagoje. Jie patys 
ar kas kita* teiksis duoti žinia adresu:

Juozas Szimkuuae,
11 lOth avė., Maywood, III.

Pajienkau sžvo brolio Kazimiero 
Szliogork), Kauno gub., Panevėžio pav., 
Szadiivos parap., Szilaikoniu kaimo, 20 
motu kaip Amerikoje, pirmiau gyveno 
apie Chicagą. Ji* pats ar kas kitas 
teiksi* duoti žino adresu:

Leonas Szliogerls,
Boz 8, Mcon Run, Pa.

Pajienkau savu brolio Jono Guma- 
laucko, Ksuno gub., Telsziu pav., Lau
kuvos parap., Trumpainiu sod. ir Sel- 
vestro Dargio, Raseinių pav., Kaltinėnų 
parapijos, Laumymu sodos. Jie patys ar 
kas kita* teiksis duoti žinia adresu;

Kaz. Gumalauckas,
Box 384, Ell*worth, Pa.

Laivu Kalendorius.
Šitas Kalendorius parodo kada, iš kur ir koki laivai išplaukia i 

Europą, iš kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Šifkor- 
tčs nuo Porto iki Tilžės ar Eydtkunų. Norinti važiuoti į Krajų tegul 
peržiūri šį Kalendorių, o žinos kada ir iš kur laivą gauti ir kiek visa 

kelionė kaštuos

Draugysčių Reikalai.
1O Metinis Piknykas.

Parengtas Dr-tes Simano Daukanto 
atsibus nedėliojo 29 d. liepcs 1906, Reis- 
aig's Grove, Rlveriide, III. Inženga25c. 
porai. Užproszome visus lietuvius ir lie
tuvaites atsilankyti ant mus plknyko, 
kur kiekvienas galės smagiai prie pui
kios muiykes paeisšokti ir linksmai 
diena praleisti pavėsyje po lapotais me
džiai! Kas atvažiuos bus visame užga
nėdintas. Szirdingai užkvieezia

Komitetas.
Kas norit persamdyti restauracija ant 

Dr-tes Simano Daukanto piknyko 29 d. 
liepos 1906 m. Atdszaukite pas:

A. BiJanski, 3327 Auburn avo.
Ekskursija ir Piknykas.

Chicago, III. Su 3 adynoms per ežerą. 
Nedelioje, 5 d. rugpiuerio, 1906 m. tsz- 
piauks. nuo szlaurinlo galo Rush s t., Hi
to lygiai 1b vak ryto. hz Weit*ike ga
lima nuvažiuoti Imant .Metropolitan ele
vatorių ir nulipant ant Randolph ir 
Wabash gatvių, nuo kur reikia paeiti 3 
blioku in žiemius. Isz South Stale gali
ma privažiuoti Halsted, VVallsce gat. ir 
Wentwortb avė. karais, Clark ul. iki 
Washlngton ul., nuo kur eiti iki Wa- 
bash u’., paskui 3 bliokus iki laivui. 
Nuo Town of Lake Ashland avė. karais 
iki Laike ul. Komitetas parduos tikie- 
tus 1 bliokss atstu nuo laivo. Kelione 
in abi pusi ir inejimas daržan 81.00; vai
kams 50c.

SUSIRINKIMAS.
Springfield, 111. Draugyste szv. Juo

zapo turės tavo susirinkimą 5 d. rugpiu*

Pajieazkau savo aavogerio Leono Tol- 
vaizzo, Kauno gub., Bzianllu gav., Už- 
vinerio parap., Daugvetu sodos, pir 
miaui gyveno Chicagoje, III. Ir du me
tai Užvažiavo nežinia kur- Jis pats ar 
kas kitas telksią duoti žinia adresu:

John Phillips, 
Box 47, Lafayette, Colo.

Pajieszkau savo sesers Rozalijos Ra
se vy ežiu tęs ir Juozapo Naujalio, Suvalkų 
gub., Marijampolės pav., Barberiszkiu 
gm., Ružekampiu kaimo, gyveno pir
miau Londone Anglijoje. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti tinę adresu:

Petrone ^aukai|iene,
13 Diamond 8q., S. 8. Pittsburg, Pa. 

•ii *Pajieazkau savo brolio Jurgio Sa
muolio, antras mėtas kėip Amerikoje. 
Pirmiausiai Jis prabuvo |in Chlcaga pas 
broli Juozapa. Paeina isz Kauno gub., 
Ukmergei pav., Buboczi^ns vol , Bsgdo- 
niszktu sod.; turlcepas jl'ėvarbu reiklia. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

TamadSėMbMis.
Box 263, ,r< f gftnenvUH, Pa.

Lietuviai kibkite prie 
Biznio.

kad Trinario Amerikoniška
sis Eliksyras Karčiojo Vyno 
yra vienintelė tame pagelba. 
Šitas vaistas pergali net ne- 
išmaningų naikinimų virini
mo organų; jis visuomet pa
daro vidurius sveikais, drū
tais ir pajiegiais priimti ir 
suvirinti bile kokį maistų. 
Kaip tik tavo valgumas ar 
kūno sveikata pradeda mažė
ti, vartok Trinerio 4hneriko- 
niškųjį Eliksyrų Karčiojo 
Vyno, o nuo jo buk tikras, 
kad viskas bus vėl gerai. 
Gaunamas aptiekose ir pas 
pabrikantų Juozapų Trinerį,

Gyvenimas pareigai.
Pašvęsdami gyvenimų pa

reigai męs skiriamės! nuomo
nėse. Kareivis Europoje, 
kuris yra priverstas eiti į ka
rę ir žudyti ten savo gyvastį, 
yra bevališku kankintiniu, 
kuomet liuosnoris, kuris jieš- 
ko pavojaus ir šaukia mir
ties, yra kvailu kankintiniu. 
Daugelis iš musų yra tokiais 
liuosnoriaie. Męs žinome, 
jog musų vedamas gyveni
mas eina tiesiausiu keliu ka
pa n ir kad męs lengvai galė
tume būti pavadinti savižu
džiais. Męs niekad neturime 
užmiršti, kad musų pareigaĮ799 South Ashland Avė. 
yra prailginti savo gyvastį ir Chicago, IIL

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

The Bell Clothing Co.
• The Bell Clothing Korporacija 
jau 8 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. 
ežio ir mainys visa savo konstitucija ir Olševskio name ant kertes Halsted 
ant to susirinkimo bus paskutinis isz-! 
skaitymas, todėl visi sanariai toe drau
gystes teiksis pr.buti; su visokiais reika
lais sanariai malones kreiptis pas Juozą 
Dzieniu, 1217 E. Persy avė., Springfield 
Iii.

Dvyliktas Metinis Piknykas.
Chicago. Lietuvos Sunu draugyste 

turės piknyka. cedelioje, 29 d. azio me
nesio, Scbutzo darže, Riverside, 111. 
Piknykas prasidės 8 vai. ryto ir trauk
sis iki vėlam laikui. luženga vyrui tu 
Motere 25c. SzirdIngai užprassome vi
sus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti 
ant Iszkilmingo Piknyko, kur grsjis pui
ki lletuvlzzka Bružo muzyke, bus szal- 
tas alus, gardi degtine ir kvepenti ciga
rai, žodžiu sakant aožnas bus visame už
ganėdintas. Važiuodami imkite 22 ul. 
arba 12 ul. karus Iki La Grange, kurie 
daveža iki daržai, arba Metropolitan 
elevatorių iki 48 avė., o paikul La 
Grange karais Iki daržui.

Komitetas.
Lietuviszkas Bena*

Duoda mieste Koncertus, grajina ant 
bailu ir kitokiu pasilinksminimu; tie, 
kurie lankėsi ant Dr-tes Lluosybes pik
nyko, girdėjo musu muzike; 29 d. liepos 
vai grajysime Scbultz darže. Reikliau- 
janeziut muzikantu meldžiame kreiptis 
adresu:

J. Brozis Bros Band and Orchestra, 
623 8. Union st., Chicago, III.

<5—VIII)

PajieszkoHmai.
Pajeszkau darbo prie kriauszlu vyriu

ku drabužiu, moku ta darbe gerai; esiu 
buvęs 8 metus kirplku ir czion metai 
kaipdirbapriekriaueziu; ežiu lietuvy* ir 
suunekn vokiukal, i tai i Joniukai, iszpa- 
niukai, lenkiszkai ir maskollnkai. Rei
kalaujanti malone* atsissauati adresu: 

Jos. Janulionis,
287 Park *t.( Lewi*toa, M*.

(27-VII)
Pajienkau aavo pusbrolio Antano Ba- 

j ori no, Kauno gub., Raseinių pav., 
Kaltinėnų vol., Traksečiio kaio.o; 
turiu prie jo labai »vubu reikale. 
Ji* pats ar ką* kltaą teiksi* duoti žinia 
adre*u:

J. J. Bajorinas, 
33M •- Hallted su, Chicago, UL

ir 33Čios ulyčiu ir Čia tikisi daryti 
bizni ant didesnes skales. Ši 
Korporacija išmoka akcijonieriams 
didesnius „dividends” negu kokia 
nortkita korporacija. Ji teipgi 
duoda privilegija kiekvienam akci- 
jonieriui pasitraukti šalin, kada jis 
nori ir sugražina jam jo inmoketus 
pinigus ant kiekvieno jo pareikala
vimo.

Žmogus prigulėdamas prie šios 
Korporacijos visada jaučiasi .liue
su, gauna kas met 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- 
gojė, bet ir kituose miestuose. 
Kiekvienas gali pirkti viena, keies, 
ar keliolika akcijų, tik ne daugiau 
kaip 100. Čia indeti pinigai atne
ša didesni pelną, didesni procentą 
negu sudėti bahkorVarba pasko
linti ant gerikusitf* properčiu, ir 
iš čia visada yra gaonami atgal ant 
kožno pareikalaviua#. Taigi kas 
turi užsiČedijag kelęff doliariu, te
gul perka vien^ ar kėlės akcijas ir 
naudčjasi geru'pelnu.

Akcijos datalr kaštuoja po $10. 
Kada namas k«us ■ghtavas ir Sto
ras atidarytašei tos pačios akcijos 
kaštuos $15. Nejlpirktu akcijų 
jau ne daug yu, to$el kurie nori
te pirkti, pasiskubinkite užsirašyti 
pakol dar galima j& gauti po $10.

Užsirašyti akcijas galima
Bell Clothing Store, 

983—V87 Mllwaukee ate., 
arba pas Korporticijos Direktorių, 
KAZIMIERA 8LUŽIN8KA 
Kurs turi savo valandas ,.Lietu
vos” redakcijoje ketvergais 
6 iki 9 vakarais ir- nedalioms 
9 iki 12 rytąją. .

nao 
nuo

ARABIC... 
AMERICA. 
BULGARIA 
BLUECHER ... 
BARBAltOBSA. 
BREMEN 
BALTIC. 
CELTIC . 
CYMRIC. 
CEDRIO * 
CARMANIA 
CARONIA . 
CAMPANIA 
IMIMJNION . 
EM PRESS OF 1RĘLAND.'. 
EMPRESS OF BRITAIN... 
ETRURIA......... . .........
FRIESLAND....................
FINLAND......... ..................
FRIEDRICH d. GROSSE.. 
GROSSER KURFUERST.. 
HAVERFORD ...................
IVERNIA..............................
KRONPRINZ JVILHELM. 
KAISER WIL. d. GROSSE. 
KA1SER WILHELM II.... 
KROONLAND.....................
KAISER. AUG. VIOTORIA 
LAKE MANITOBA...........
LAKE CHAMPLA1N...... 
LAKE ERIE......... ............
LUCANIA........................ .
MAIN.................................
MAJESTIC............................
MERION . ............................

.NECKAR..............................
NEW YORK......... ............
NORDLAND........................
OTTAWA............................
OCEANIC..............................
PRINZESS ALICE.............
PHILADELPHIA...............
PENNBYLVANIA.............
PATRICIA.........................
R H EI N..................................
REPUBLIO............. .............
SAKONIA ............................
SAINT PAUL......................
SAINT LOUIS.....................
8OUTHWARK.....................
TEUTONIC........................
UMBRIA...:........... ............
VADERLAND.....................
WE8TERLAND..................
ZEELAND.............. ..

Dominion
Canadian Pacific R.

Cunard
American >
Red Star
North German Lloyd

American
Cunard
North German Lloyd

Red Siu r
Hamburg American
Canadian Pacific R.

Lloyd

Lloyd

Lloyd

Cunard 
North German 
White Sttjr 
American 
North German 
American

Dominion 
Whlte Star 
North German 
American -
Hamburg American

North German 
White Star 
Cunard 
American

Dominion 
White Star 
Cunard 
Red Star 
American 
Red Star

Lloyd

Montreal Que.

New York 
Philadelphia 
New York

Philadelphia 
Boston Mass. 
New York

Pa.

Pa.

Montreal Que.

Ne* York 
New York 
N w York 
f h'ladelphia Pa. 
Baltimore Md. 
New York < 
Philadelphia Pa. 
Montreal Que.

Baltimore Md. 
Boston Mass.

New York

Montreal Que.
New York

Philadelphia Pa. 
New York

Rugpiučio 2 
•r 2 
,.xt 18 

9 
„ 23

,, 28
Rugpiučio 1 

10 
M 24

„ 22
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Rugpiučio 7

„ 21
18
16

„ 1
Rugpiučio 4

18

Rugsėjo 4 
Rugpiučio 8 
Liepos 28 
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.. H 
. 15

.. 2
H

.. 25
Liepos 28 
Rugpiučio 8

16 
21 

RugpiučtoI8
4 

.. 25
,. 22

Rugpiučio! 1 
Liepos 28 
Rugpiučio25

11

Valanda 
išplaukimo
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ftifkortė kaštuoja 
nuo Porto į

Tilžę ■Eydtku- 
nus

8 ryto 9 37.80 37.95
3 vakaro 10 37.80 37.95
3 „ 14 37.80 37.95
9 ryto 10 37.80 37.95

10 „ 10 89.15 39.20
10 „ 11 39.15 39 20
12 diena 7 41.80 •41.95
10 ryto 7 41.80 41.95
0 9 37.80 37.95
8 „ •J 41.80 41.95

12 diena T 41.80 41.95
12 „ 7 41.80 41.95
4 vakaro 7 43.80 43.95
7 „ 10 37.80 37.95
7 „ 6 37.90 37.95
7 .. 6 37.90 37.95

10 ryto 8 41.80 41.95
10 „ 8 37.80 37.95
3 vakaro 8 41.80 4195

10 ryto 10 39.15 39.30
10 „ 10 39.15 39.20
10 „ 9 37 80 37.95
H •0 36.30 36.45
H 7 44.15 44.20
10 „ 7 44.15 44.20
6 „ 7 44.15 44.20
2 vakaro b 41.80 41.95
2 10 37.80 37.95
7 ryto 9 36.65 36.70
7 „ 9 36.65 36.70
7 „ 9 36 05 36.70
2 vakaro 9 43.80 43.95

10 ryto 13 39.15 39.20
10 ,. •7 43 80 43.95
10 „ 9 37 80 37.95

2 vakaro 14 36.15 36.20
9 ryto 7 43.80 43.95

10 „ 9 37.80 37.95
7 ,, 10 37.80 37.95
2 vakaro 7 43.80 43.95

10 ryto 10 39.15 39.20
0 „ 7 43.80 43 95
8 ,. 14 37.80 37.95

10 „
2 vakaro

14 37.80 37.95
14 36.15 36.20

7 ryto 9 37.80 37.95
U „ 9 36.30 36.45
9 .. 8 43.80 43 95
9 ,. 8 43.80 43.95
7 10 37.80 37.95

10 „ 8 43.80 43 95
10 ,, 8 41.80 41.95
10 ,, 8 41.80 41.95
10 ,. 9 37 80 37.95
10 „ 8 41 80 41.95

Viri parodytos prekės yra už vandenį ir Prūsų geležinkelį, be Amerikos geležinkelio, 
dytos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:

Chicagos į New Yorką....................................$16.00
„ „Bostoną.......................................$16.00
„ „ Philadelphią... ..................... ....$15.50 -
„ „ Bhltitnorę...... ...............................$15.00

, „ „Montreal.................. .......$15.00
Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas kelias nuo 

Chicagos iki Tilžės ar Eydtkunų
Iš Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei

na 3 vai. po pietų. - ' *
Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Ne! Męs turime dar daug daugiau 

laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų Šifkorčių prekės yra teip pigios kaip pa
čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant Šių laivų gausi šifkortę pigiau kaip pas mus, tai męs 
duosime tau $50.00. Pamėgink ir persitikrink. x ,

Tiek daug teip-greitų laivų ir teip teisingų prekių niekur uerasi kaip pas:

Žemiau paro-

A. OLSZEWSKĮ
. 924 33rd Street, Station 60, Chicago, IIL

Kas nori važiuoti j Krajų, tegul ateina pas mus, o čia visada gaus savo 
laike greitą ir gerą laivą.

Pajieszkaa Stasio Trijonio, Kauno 
gub., Raseinių pav., Szilelio parap.. 
Kauką sodos. Jta pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinia adresu:

Fr. Trijonia, .
56 Whltman et., New Rritain, Coun.

Pajieazkau astro brolio Adomo Leta- 
kaucko, Kauno gub., Norgalviszklu pa
rapijos, trys metai kaip Amerikoje. 
Jis pats ar'kaa kitas teiksis duoti žinia 
adresu:

Barbora Koliklene,
212 First st., Elizabeth, N. J.

Marija Dowiatt lietuviu Daktaras, 
Kauno gub., Bzlauliu pavieto. 723 W, 
18lh et. Telefonas Cinai 1203. Tele- 
fonuot galina isz kiekvienos aptiekos. 
Pagrlsz Chicagon apie pradžia rugsėjo 
menesio ir pradės gydymą ligoniu kaip 
pirmiau.

Reikalauja 10000 darbininku in girias, 
lintu plovyklas, akmenų skaldyklas, 
prie geležinkelio darbu, vyru ir moterų 
in restauracijas ir viesznamius mieste ir 
kitur, kelione bus prigelb’ama. 500 vyru 
in Washingtono ir Oregono valstijas prie 
geležinkelio darbu, algos nao 82 25 iki 
83.00 ant dienos; galima gauti ten visokį 
darba; kelione nuo Chicago* $12.00. Ra- 
szyk savo kalboj Indedamai už 2c. ttem- 
pa atsakymui adresu:

General Information Bureau, 
J. Lucas, Mgr.,

686 Milwaukee avė.. Chicago, III.

Plttston, Pa. 15 d. ssio menesio nelai
me patiko adatini gyventoją BladaJusz- 
kevicsiu. A. a. Bladas JuMkevtcsins 
dirbo kaztyneae Tvin Bhaft, prignlin- 
osiooe L. V. Kompanijai, kur akmuo 
krisdamas lai vintams užgavo ji ir už 
keliu valandų Jis pasimirė. Velionis 
buvo doro pasielgimo, prigulėjo prie 
szv. Juozapo Dr-tsa, kuri savo kaistais 
palaidojo JI 19 d. salo menesio. Gimė 
jis 1877 m. Vilniaus gub., Traku pav., 
Alavea parap., Akeliszkes kaime, Lietu
voj paliko tėvus ir tris seseris ir Ameri
koj du brolius ir viena seserį. Tegul 
jam būva lengva sritį žemele.

Dr-tei aekr.lt> Gramas.

Nedirbk už 81.50 ant dienos dirbtuvė
lė. kur tave galt sužeisti, kuomet ui 
4X) 00 mes duosime tau tarankiu dykai 
ir iazmokiosime amato baredaskutystes 
In trumpa laika; ksartną uždirbsi besi
mokindamas. Pradek lankyti Noso- 
koffso Barsdaskutysus mokykla, 1405 
Penn ave.( PttUburg, Pa.

Reikalaujame 50 molderiu, mokestis 
nuo 82.50 iki 81 00 ant dienos ir lomber- 
jarduose 81.65; teipgi in Washtngtono 
valstija; kelione pigi, tik 812.00 isz Chi
cagos; po 82.50 iki 88.00 aąt dienos, pa- 
sisk ūbi kitę, nes neilgai jos trauksis.

J. Maszanaucka*,
3149 8. Halsted s t., Chicago, III.

Tik 910.00 per marias in kraju ant ge
riausio paaažierinio laivo; nuo 7 iki 9 
dienu ima pasiekti Hamburg*. Brema ir 
Antverpeną; plaukia kas antra diena; 
apsiejimas kuogeriauslas.

J. Maszanau c kas, 
8249 So. S. Halsted tt. Chicago. UI.

arti 33czioe uL

Reikalauja vaikino lietuvio prie mo
kymosi cigaru dirbti; teipgi lietuviuko 
barberio; darbas ant visados; mokestis 
gera blaivam ir geram skutėjai. Atd- 
atauk U pas John Jankovskis, 4559 So. 
Hormitage avo.

Aukos „Lietuvoj* redakcijon 
atėjusios.

Isz Throop, Pa. Ant kriksztynu pis 
Leoną Paulavlczia, revoliucijos reika
lams Lietuvoje, paaukavo szlos ypatos: 
V. Stulpinai 81.47; V. Jureviczia, L. 
Paulavlczia, P. Kum a kis, J. Žilinsku 
po 81.00; A. Nichols, H. Tackny po 50c; 
J Milkus, A. Kominskas, P. Buknntis, 
M. Bukantiene, P. Szukiis, V. Bilickas, 
O. Blavickiene, A. Yaicziukauskas, P. 
Grigas po 25c; viso 88.72. Aukautojai 
paskiria Kankintiniu ir Soeijal D. par
tijai.

lOO popieru dovanai per 
, menesi.

Pranešta broliams lietuviams, kad ass 
užsidėjau nauja spaustupe ir skaudinu 
pigiai, gražiai ir greitai visokius t;Me
tus, apgarsinimas ir konvertus su var
dais ir adresais kaipo ir popieras groma- 
toms su gražiais paveikslais, apskaity
mais ir kvietkomis. Reikalauju agen- 
gu ir daodu dovanai 100 popieru tam, 
kas pirks 1000 popieru eu konvertais ul 
86.50; 100 už 81.00; 5J0 už 83.00; tuzinas 
20c. Britas atpiginimas tik viena me
nesi trauksis, todėl kas nori, tegul pa
siskubini. Pinigus siusti Money orde
rio arba markėmis

M. A. Baseviczla, 
8202 Brereton avė., Pittsburg, Pa.

Paiki proga kiekvienam 
kuris norėtu turėti savo locna vertelgy- 
ste rubeiuvystes (kriavezystes), ingyti 
labai puiki azapa, susidadaati isz azesziu 
mauinu, gražioje vietoje, arti verkau
siu; parsiduoda labai pigiai; norinti 
pirkti, tegul kreipiasi žemiau paduota 
adresu:

Antanas Varkalis. _
272 Wylbe avė., kamp, MetrepoiHM av.

Brooklyn, N. Y. I^-VUI)

aekr.lt


Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe

IŠIMTINIAI AGENTAI

EEBH

DENTISTAS

DIC

DR J. KULIS

Mirt I i ALaiiu
Ei!!22£UlkNdllli

:: UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonės užsiliki mums ir musu 

gyduolėm*, kuriensi duodame t eis i n

OFFISAS—Kampat 81-mot Ir 
South Halsted Gatvių ::::::

CHICAGO, I L I
GYVENIMAS VIRSZUI APTIEKOS

728 W. 18th Street
Priima ligonio* k ož na diena 

nuo 8 iki 12 ryto.'

Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas ::::
8255 8o. HaJttgd 8tnrt, CHICAGO, III.

EIKITE PAS DR. BU. ROSS
SU SAVO NESVEIKUMAIS

■įduoda po 810.00. Musų preke
tiktai............................................82.95

Ofisas atidaryta* kožną dieną nuo 10 ryto Iki 4 po pietą ir vėl 
nuo 6 Iki 7 vakar*. Nedaliom ir šventadienom nuo 10 iki 12.

Guodotinom* tauttazkom* ir baž- 
u'tine<ns 'draugystėms isrdirba:- 
Karua^o, Am*rikouiaxkaa 
Weliawas, Štai 
tas, Kokardas, 
Kepures ir dėl Maraaalku, 
parėdus.

mg, Pučkus, Saulės fde 
nes, Niežus ir lytiškąjį

Bos 6**. Westvllle. III.
Hgydita*. nuo planas, 
krutinės katcro, diegliu 

po viaa kana ir nusilpnė
jimą. kiti daktarai negailė
jo ilgydit.

No. H12. Barzdos 
Skutimo Prietaisai.

Labai gera atnerikbniška britvs, 
geriausios skuroe diržas ir galąstu
vas su rankele, šmoteli* geriausio 
kvepiančio muilo, tvirta* ir puiku* 
šepetukas plaukams, atokirioje ni
keliuotoje skrynelėje, gražu* puo
dukas, karališka magnezi ja ir fran- 
cuziškiejie kvepalai. Viską* sudė
ta į labai puikią šikšnuotaskrynele

Katdlioga ant purei* 
kalavimo prisiunčia dovanai.

M. J. DAMIJONAITIS, 
8120 8. Hatated St, CHICAGO, ILL.

Telefonas: 0—1 7082. 
Teiefonuot galima K* kiekvienos 

**tiekoa

pasišventimu ir ail|
štai — Dr. E. C. i . __ __ ___
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.

: LIETUVIŠKA PREKYSTE:
Visokio skyriam laikrodėlių, žie

dų, lenciūgėlių, špilkų, armonikų, 
klarnetų, skripkų, phonogrsphų 
ir daug visokių kitų daiktų.

Kvmčiu brolius lie- 
.rdHRĮHRSk tuvius atsilankyti ir 

persitikrinti kainas 
(prekės). Į visus Am* 
erikos miestus prl- 
siunčiu daiktus per

No. H 3. Polonia 
Siuvama Mašina.

Automatiška siuvama mašina, 
išlenkto aržuolo medžio, su nu
leidžiama galva, 5 stalčiais ir vi
sais prietaisais. Geriausia maši
na siuvimui visokių drabužių. 
Prisiusime mašiną į visu* kra
štu* svieto stačiai iš musų fa
briko. Prekė tiktai......815.50

DYKAI VISIEMS!
Jeigu neturite musų naujo No. 8 didžiausio lietuviško 

kataliogo visokių tavorų, prašome mums pranešti, o tuojaus 
aplaikysite musų kataliogą dykai.

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

KOZM1N8KI & YONDORF, 
73 Dearborri št. - ■ 

BankierlaL
M** akolijame PINIGUS ant turtony- 

biu ir jei tu rengiesi turtenybe pirkti 
mes su džiaugsmu prigelbesime, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greita* 
veikimas. Lengvos isalygo*. - Agentai 
apmokami dosniai.

Lietuvy* advokatas, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokia* provas, civiliška* ir krimina- 
liškas, visuose, teismuose (suduos*). 
Gyv. 8112 8. Kalstai SL, arti Sime* gatvė* 

___ ’ TaiasMas Tard* 604*

varginančiam ligom, tai vartojant juos pagal pamokini ma, •— apturi 
pilna — gerą sveikatą ir liga neatsiijaujina.

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

Męs parduodame visokiu* tavoru* ir prisiunčiame į visus kraštus svieto 
ka* ką reikalauja. Išmainome visokiu* pinigus ir išsiunčiame pinigu* į 
visus kraštus svieto labai greitai ir pigiai. Kupčiai ir agentai gali per mu
sų firmą gauti visokiu^ tavoru* pigiaus kaip iš magazinų (wbolesale). Pini
gus siųskite pačtoarba expreso Money Orderiu. Galima siųsti popieriniu* 
pinigus ir mažiaus .kaip dolerį markėmis po du centu registruotame laiške. 

Cosmopolitan Trading Company 
218 FULTON STREET (Dept. «) NE* YORK CITY, U. S. A.

$300 įmokesties,
Liekiny* po *32.00 kas menesi*, Imant palaki drauge. Raudos *31 0J 

**t menesio; I ar 6 kambariais trloba aa nukastu ir 7 pėda possmiu na 
Užlietais pama'al*. Geersljoa puasies apdabal; maudykla, esiitaa ir • sai
tas vanduo. Vi«ekl gatvių pagerinimai lntal*ytl ir apmokau.

M t A UL. ir 4»-’KA Avė.

LIETUVOS ŪKININKAS
Laikraštis skiriamas Lietuvos darbo 

žmonėms, eina iš Vilniaus kas savaite.
Didumas: 8H x 11 colių 1* pusią. Amerikoj ant 

metų 8)2.SO. Kam rupi Lietuva ir žinoti kas 
dabar tenai* dedasi, tai outalykite LIETUVOS 
ŪKININKĄ, jame telpa teisingo* Ainio* iš visos 
Lietuvos ir kitą kradtą svieto. Kas norėtą užraėy 
t i dėl savo drangą Tėvynėj gyvenančių? metą pre
kė M .75; Ameriko vienas nota. dėl pametimo 7 et
Agentas: M. J. JDasm i Jonaiti*. 9

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, 
140 W. 34th Str., (Netoli Broadway) New York, N. Y. 
Ofisas atdaras kasdien nuo 10-iki ■*. vai. po pietų. Nedelioms: nuo 10 vai. ryto iki x vai. po pietų, 

0 vakarai* Ofisai atdaras kas utaminkas ir ta pelnyčių nuo 7 Iki 8 veistai.

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 išgy do be apsirikimo visokęs ligas vienatinei tik su 
----- 5to mokslo Profesorius ir Daktarai Speciali* 

illins Medical Institute New Yorkę, nes atsi-

jis jurai išgydys. Yra vienas iš

, Granto Žemiškosios Bendrijos po- 
dalyje neužilgo pakils 

. z vertėje.
(Dovydą* B. Lymnn, globėja*, \yillard T. Bloek, iizdinlnk** )

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

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Chicsgoj tai atsilankyk !n 

GALERIJA MOKSLO 
844 South State St. Chicago, 111. 

Ineiima* Dykai.
Pstemyk stebuklus Ostoologijos 

„ ,, Fiziologijos
,, „ Neurologijos
,, ,, Pathologijo*

Mokykis pradžia žmogiuko* rašo* nuo 
lopszlo iki grabui. 

Milžinisgkumal ir keistumai gamtos. 
Atdarn kandi-n nuo 9 ryto iki 1! vidaraakoilo. 

Papraszyk dažiaratoje prie daru hetavissko* 
Knygos. viaai dykai! Aulizaukit saladlen.
844 South State St. arti Harrteon 

CHICAGO, ILL.

49 Warren Str..
Nevr RocheUe. N. Y.

Hgydita nno gumbo ligos, 
netikru ir baltu and r apauta 
— akauatninru didelio die- • 
«liu viduriuos ir visas*

710 DEARBORN ST.
Vietini* ofiia*: 12-taul. ir 48-ta Avė. Atdara* kaadien Ir nedellomlt. 

JAS. E. HILDRETH, 
Uiveiada. Savinybeą Skyrių*-

Ant vietos randamas ADOMAS SZILINGIS.

Didervi- 
... Ją- Gyduo

lė* nu* dantų geriausio* už 20c. Nuo ką- 
jų užtrinų tik 10c. Męs turime apie pu
sę milijono laiškų su padėkavoaėmis 
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk 
pas mus: J. M. BRUNDZA CO., 
886-9M Brotaray, Breektyn, N.Y.

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

silankyti pas mus pirma, męs g varant uo j am nuodugnį išgydymą, kuris pasiliks 
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.

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

. a Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant skutos, nemota- 
liškus sapnus, nubėgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per 
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą, Puletekj, Pasididinimą Gyslių ar 
Užakimą Varpos? - *
* Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs 
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus 
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo 
atydos, po visas dalis pasaulės.

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą*

J. MIRAUSKIS,
3305 Auburn avė., Chicago.

Lietuviszk» Krautuve Laikrodėliu, Laik
rodžiu, Žiedu, Špilkų, visokiu grainu ir 
galestsrijc* mszlkallisku iaatrumentu. Vyriuku drabutlu, ap- 
redalu, czevenku, kepurių ir daugyba* kitokiu tavoru.

Žiedu* padirbu <int orderio (u varda'i ir praviriem*. Taliau 
laikrodėliu* ir muaikal'szku* initrumentu*.

Per vt*a liepei meaeii parduos o viską už nužeminta ka'na. 
kad atituszttatl vieta žieminiame tav rama. Ka* tik reikalaujat* 
dabar pirkite pa* mane, o viską “gausite pigiau fcalp kitur. Aa* 
parduodu savo taverna in visa Amerika ir ka* ko reikalaujate, ra
ižykite. o pa* mane gausite viską geriau ir pigiau kaip kitur. 
Pasiskubinki** pakai kaino* yra pigios. t

_W-Jl- ___ __________ ^-1 Jausiu SMA 
gydytojų Chicagoj. Turi ^2 metu patyrimo. Išgydo
svaigimą, užimą ir skaudėjimą galvos, prastą atmintį, |flB 
negalėjimą suvienyti mislių ant vieno dalyko, slinki- L b 
mą plaukų, silpnumą ir įdubimą akių, pajuodavimą 
paakių, spuogus ir plemas ant veido ir kūno, katarą 
nosies ii gerklės, užimą ir spingimą ausyse, sunkumą 
ant krutinės ir skausmą duobiukėje, negalėjimą yal- 
gyti, atsirūgimą vėju ir skvstimu, plakimą širdies, 
dusulį, greitą nuilsimą, gumbą, užkietėjimą vidurių, 
skaudėjimą strėnų ir kaulų, reumatizmą, drebėjimą
kraujo ir jausmą bėgiojimo po skūra kas yra ženklu nervų silpnumo, inkstų 
ligas, kraujo užnuodysimą, paslaptingas ligas kaipo tai: šankerj, syfilį ir 
triperį, nesveikumus kylančius nuo patžagystės jaunose dienose, naktinius 
ir dieninius nubėgimus sėklos, nervišką nusilpnėjimą, išsigandimą. baisiu* 
sapnus, gėdingumą, nusiminimą, susišiapinimą lovoje ir. seip tankų šlapi- 
nimą, silpnumą lytiškų dalių, kylą, silpnumą kūno, patrūkimą, kiaurąjį 
kaltūną, rožę, niežus, sunkumą kojose, nutirpimą dalių kūno ir tt. Jeigu 
turi nors vieną iš virš paminėtų nesveikumų, tai tuojaus kreipkis pas Dr. 
B. M. Ross, kuris yra specijalistu, jis tau duos teisingą ir gerą rodą. Yra 
ypatingai pasišventęs išgydyme ligų kurių paprasti daktarai neinstengia 
išgydyti Norėdami rodos per laišką, įdėkit keletą markių ant atsakymo. 

DR. B. M. ROSS "iUSSIL"- 
ANT KAMPO MONROE STREET. UZ8IKELK ELEVE1TOR1UM ANT STO FLORO 

Ofiso VaIAkvC.’'— Kasdien nno 9 rttb tiri < po piet Vakarai*.
liskyru* L'taruįkf ir Ketvergi, nuo 7 iki B Nedaliom nuo 4® Iki 11.

Puiki Proga Grant Worksuose.

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

• — s Už $2700 iki $3250
* Pirksi vieną iš

50 Nauju dviem auksztais namu
Arti We*tern Electric Komp., Sears, Roebuck A Co., National Ma 

leable CastiEg* Konap.. Win*low Broliu ornamentallsiku geležiniu darbu 
ir amerikiniu spiralisnku dudu issdlrblnlu.

20,000 Darbininku Žmonių

L'ję —Billl J&AJC.ir M^O'l'-hlRIS 1 Kad sergi? nelauk kad iš ma-
žos kibirkšties, didele ugnis pasidarytu! Jeigu nuo senei serganče ligą 
visokį daktarai neišgydė, netrotik laiko, nestumk savų labiaus in pra- ■ 
pulti, bet atsišauk in tą geriausę Institutą, kuremę, ant kožnos — ligos 
aparj Profesoriaus yra Daktaras Specialistas nuo:

PUučluligo*. kosulio, kapanu. inkstu, viduriu ligos, kraujo nočystumo. galvot akaudejimo, diegliu ir renmatimo; akuroa (odos) ligų fr niežėjimą,, 
viduriu užkietėjimą, alaptaa ligaa vyru ir moters, aeklos nubecima. saužagyst? su jos visais baisybe* vaisiai*, nervu liga*, abelną nusilpnėjimą, kataro 
(slogos), pūsle*, galvoj apiegimą, miegustum* geltlige, akausminga* moterų menesusea ir baltąsias antdrapanes. užaikrečiama* piktas bjaurės iitiikas iigaa - 
Ir negalėjimą, dusuli patrūkima. Moterų gumbos skausminga* nereguliariikas mėnesines. Dtapepsia. ruptura ir.

Visokęs kurios tik ligos ant varginimo žmonių atsiranda, busite išgyditi! Slaptybe, Šventai tyra 
Bžlalkoma. Per laiška ar asabiškai atejag, būdams Lietuviu ir lietuvyška kalba vartok. Vaistus 
išsiunčia po visą Ameriką ir kitas šalis.

Rašant adresuok:

>e veiytl, dm ji* turi 
ptaku ir «x*lta ba- 

M vfftkaalu, gardžia 
rusk* oczi*zczena 
affelka, cigaru* net 

in Havanos, o insigeru* gauni žmogus 
pulku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su tamista kalbėti negaliu. Lik 
veika* turiu skubintia Prie to ji* turi 
puikia sale dėl vesebu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypaoz ui tiumocziu 
su*ikalb*ti angį įsakai. Ateikit* pas ma
ne, o ass jum patarnausiu ui dyka tiso 
kluone reikaluose ir provoae. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
3321 Aaborn av^. Chicago, III.

(Tarps 33-ios *d. Ir 88-io P..) 
Telephooa* Yards 6018.

MORRIS FORST & co. Slvviiip^ LTUgllIir. WR SECOND AVĖ. A SMITHFIELO STREET

H P1TT8BURG, PA.
Mes Mama pagarsėja po visas 8uv. Valstijas ksfl parduoda

mo geresne degtine pigiau negu koki nor* kita firma ar degtine*
K-l krautuve Ameriką).

Mas apmokame visi* siuntimo leszat (kantas) in rytus iki 
V. Nevr Yorko ir In vakarus iki Ohlcsgos ant pi r kinta virnaus 85.00. 

&L Hm Parsl,,DB toliau siusti, duodam* 10 nuoninti, idant tuomi 
pirkėjas paniunsdinitno leszas galėtu apmokėti.

yy /yS Orderiuojant siuniklte pinigu* registruotame lalszke ar per
Money Or.ler ant varko Morris Forst A Co., Cor. Sero n d 

Cj « R Avė. A Smlthfield St., Pittsburg, Pa.
ĮEKapy rarsisiunvdinkite musu privatiszkaji prekių surama. Kalba- 
HBnHRI me visose kalbose.
ĮĮ J Morris Forst čr Co.
Vvnocl C0R- secono avė. * suitknelo Street Iiviidbi pittsburg, pa. lorKoly-

lodsttaos Dr-te*;
_______  migsi, tad J asu 

darbas butu priderancžiai atliktas i7 tuom’sussdpti šamo tautelę, pawa*kite ji tikrai 
lietuwaituL____________________________________________________________/

T. ANDRUSZEWICZ & co. 
116 W. Dlrlsio* 8t, r CUeago, UL

Mielas Profesoriau su Specialistai* t
J u* jau žinot* mano sunki* Ii**, kuri 

mane kankino per ilgus metu* per jaunu
te* iidykum* kad galvos užima* ir ansise 
spiegimą* kaip ir kakle ir peczinoM, ran
kose bei kojos*, kaip prileis dieglei varste, 
sunkumas krutinę ir dusinimas, neižpnsa- 
kitai kankino, dieglei tonuose abelnas nu- 
StlponMasaa, taip sunaikino lik tėtelis U- 

toukiau kaip žvake tik užresimo, 
pas visokia* daktaru* nors sydžiaus nieko 
neMtetbeįo, bet labiau* liga tik užsendino 
kad it* oro permainas, teslaik* kaip tikras 
pranašia* pasakiau ne* lica paskutinę 
gyvastį spaude. Bet Jum* kaip tik aprėžiau 
lis* ir prisinntet vair*— — * 
kožnu taiku jaučiau 
dabar jau esu suvisai ________
nesirgęs. Gaila kad ii pradžios mano ap- 
sirgimo matsiSaukiau. buče dau pinigu 
sučedyjas ir senei bute bures sveikas kaip 
dabar, až tai labai dekavojti ir mano deka- 
vona galit pats-sint, tikiu kad na vienam 
bus ant pagelbos. Jus issgyditsa

Mikotes Caėdes,
JS5 Canal Str., Blus island, HL

EMSBįažjjEP j k ra' tarai laika rudo 
SRfjyStaafaĮ Yr« » iur vartojamai 

gal.Šakalio tarnu, 
kaipo geriausiai laika 
laikantis; jgvaran 
tuotaa ant 26 metu 
»sy laikrodėly pasius 

seC-O. D. ant kietvieoo adreso, «u pavelyti 
-. .*srgtamiauoU. Jeigu bus toks kaip rs.ru 

-e, užstmuksk sgptMei U 7B Ir atvežime 
-nu. ir pasiimk iaTtoedely, >) ns, nemokto 

•‘>*o cento. Atmink, kad už toki pai laikro- 
y k;tur mok.u fci.a). Frt* laikrodžio du.- 

; 1M .me U< aukotam labai <ta*u leociugely
> kcmpMudytad.

Kicelsltf liteli Co.. 
Central Bank Bldg, Chicago

BRANGINTINAS RECEPTAS 

PRISIUNCZIAMAS DYKAI 
Silpniems ir Nerviškiems Vyrams 

Al turiu sars nuosavybe)*receptu brangintinam 
vaistui, prirašomam garantas daktaro, kurio ai tei
ravausi atlankydama* *eaą)g tolį. Al žinau ii 
patyrimo, kad vaistas padirbtas pagal litą receptą 
yra Šiądien geriausiu atlpeiemi, nervilkicms Ir 
besveikačiam* vyrams. Al žinau dėlto, kad JI* 
man sogryžiuo sveikatą po Mg« sirgimo n u* U paėji
mu. neniikumu Ir abelno nesveikata ir tt. Ai 
pirma to ii'Mglnae epeotalBtu* ir (vairiu* vaistu* 
bei gydymus be malamo pagerėjimo. Telpgl ži
nau. kad daugeli* kitą, slr^Ssią ta ar kita liga nuo 
persidirbimo. Jaunystė* |>ak>ydiinų. prasižengimų 
ar perdėjimų, kaip ■errižtatuo, uuobėgių, suny
kimo vyrybės, blogasntmtalies, sunaikinto gyvu
mo, stokos ambicijos. Imarknyb**, nedrąsumo, 
skaudėjimo strėnos^ tavi no nesveikumo ir tt., ku
rie raM man. telpgl Htųryd*. kaip ir ai pat*.

Žinodama*, kalpasbku llrigydytl Irioje lalyje, 
ai užsimaniau pageMsSU kHtems irkožnam reika 
laujančiam tokio vaisto parulusUm pa* mane, ai 
pasiųsiu nuorėtą Mtororepto ir reikalingu* pata
rimu* užpečėtytame ln*ke< dykai. Receptą gali 
sotalsyti geroje aptirtoje trfmažu* stalgu*. Klau 
syk mano rodo* i* paaugi ak. o- pamėtysi, kad tai 
geras veista*, nuo tarta kent ase Urna, tvirta* ir 
laUnfoga*. Al tsd-Osro yaataNmVkną Mikniauju 
SOo tau pnsveikM. Vlekttansot ak uereikulauju 
daugina už litą maAV»umąU> nereikalauju Jo* kol 
tu v išlikai pcpMltalsysl, idant paskui geriau ga- 
lėtnm branginu mano patarnavimą tau. Al ne ■ 
siunčiu nieko apmokestin Ir neturiu jokio Sumišto 
litram! pinigas ar parduoti vaistą, kurio tu nerei
kalauji, o Jei tu rasi mane neteisingu, tai tiesiog 
gali mane apskelbti per irią lalkraitį.

Rąžyk i tądien, kadangi lite žinia gal neatslkar- 
toe dengiau. Atmink, kad gausi receptą ir visus 
patarimus dykai ir tu nereikalauji man siųsti 
kol ncpssvclksL Adresas:

C. Bsntssn, P. H. Bos 655, vhlcago III.

Pasirodavyk su. Lietuviszku Dakta^i 
.......... pas.........

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

3ueto plunksna, balta emali 
yidtlo, moteriikea, er vyri 

dntinls 18, o moterų C 
Mas siunčiame esprmi 

Irma iižtnokejhSL. ■—

IslkrodMlū stenėta 
gal yra prisiųsti ii Mine uMk 
tel mj* duodeme gdMJtm-log' 
ksną, er Auksini RetMell. ir-K 
gient erpreao ktotitau Noslbtte 
ką sakome, šita* Isiteodėlta* 
gl.00 daoeiau. Rąžyk aliklaž_______  ___
JKWELRY CO. JčataotoA
CMcago, JU. r

Laikrodėlis ut Yiu imlius tik $0.98. 
a Tikras M<. a*Jt»ud Upilytat o 

neaptnHtotas lnikr(xlėli>.4i-kiK< 
(WJ ■ (briežta viduryj lukitų ..ilk 

gusrantned S) year*" nuo iždlr- 

ai'kiifut laikrodėlis, tik irndru 
'i-iinls, ne, , r» su kietai piuia- 

uKdėjiUais iuk*t»i«. *r 
J® W B,vlru virtum, gražiai graviruo- 

ar lT*"*. tUgerait aroerikl- 
risis nikelio viduriais, pilnai 
ak meni uotas, grelteini*. Bre- 

------- .... . .. -------rodyk*, visokio 
iaa, 18 dydis, er vi- 

. -įaiesnysi* O dydi*. 
G<XO. ir duodame apžiu- 
‘ ■-atysi, kad lalkrodė- 

u niša, tai užmokėk 
tu*. Puikų retežėli 
me dyk až, o jei pini- 
dljantmums laiką, 
ūmo Trrkilln* Plu- 
iryžel) ayitai, Uvrn- 
>k Me* Irikomėsi to 
tu Elgino viduriai* 
ko nori. CROWN 
- - “ - ■ atr^

ATTORNEY & COUNSELOR at LAW 
Chamtor oi Commercs BMą., Roorn 709 
8. E. Corner La Salta and Wa*Me«toa Street* 

C HIC AGO, I LL. • 
TKLEPHONE MAIN 3642

rs.ru
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