
i 
I

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
“LIETUVA“

Išeina kas Petnyoa^Oittago, HM 
Prenumerata Suvienytose VaistHose, Kanadoje 

ir Meksikoje......................................— S2.00 metams
Kitose viešpatystėse...........  ..............- Š3.00 n
Pjennmemta turi būti apmokėta U viriau*. Metai prenumeratai

skaitomi nuo dienos issinušymo laikraMio, ne nuo NauJH 
Metų. Apgarsinimų prekių ivikta klausti per laiSk^.

Viauoae retaalueae adresuokite teip:
A.OLSZEWSja, 

924 33-rd Street, Štation 60, CHKAGO, ILL LIETUVA THE UTHŪANIAN WEEKLT 
LIETUVA’ 

PnHished every Friday at Oncaffo, m.

Moateo tf.OOayear

A. OLSZEWSKJ, 
924 33-rd Street, Station 60, CHKAGO, ILL

Nr.31 CHICAGO, ILL., PETKYCZIA, 3d.<ugiručio (August). 1906 m. Metas XV
EnTKBHD AT THK ČhIOAOO, IlL. PottT OfTlC^A* P^POMD CLASB ItATTBB.__________________________________

< 
J

POLITIŠKOS ŽINIOS
Revoliucija Ma&kolijoj..

Po išvaikymui durnos, įžy
mesnių, teip sakant, atsitiki
mų nebuvo dar ikišiol, ar jie 
bent nepasirodė; bet apgy
nėjai senų įstatymų ir dabar
tinės tvarkos gerai tą žino, 
kad jų padėjimas yra labai 
slidu? ir labai _ ne ant ilgo. 
Ne šiądien, tai rytoj kuriame 
nors krašte jųjų alinamos, 

. galingo? vargais ir prispau
dimais tėvynės gaisras atker- 
šinimo gali iškilti ir išsiplė
sti po. visą platųjį kraštą. 
Jie žino, kad jie yra be pamie
gos atstovėti bangai susipra
tusių minių, reikalaujančių 
teisingumo, pavidale, bent, 
duonos, pa valgy dinimui jų 
alkstančių vaikų. Jie žino, 
kad kazokiška nagaika ne
baido daugiau žmonių ir dur
tuvus, kardus bei šuvius kar
eivių sulaiko nuo jų brolių 
susipratimas — nyksta tam
sa ir švinta žmoniškumas. | 
Rėmėjai valdžios žino tą bet.

Stolypinas, po Gorriniki- 
nui užėmęs vietą pirmininko 
ministerijos valdžios tvirtina 
ir iš visų pajiegų stengiasi 
pertikrinti carą, kad jis va- 
liosęs išlaikyti tvarką šalies 
iki rakui antrų rinkimų at
stovų parlamentan arba t. v. 
dumon; jis sako, kad reikia 
tik tvirtaraiįkės reformos ir 

• viskas eugryš į ramumo vė
žes. Bet ką jia vadina tvir
ta ranke reforma, tai sunku 
žinoti — gal darbus Trepovo 
ir juodašimčių? Ant šito? 
atramos sunku yra pasitikę-* 
ti bent dabartinėje valando
je.

Vienok jis, matyt, savo žo
džiams šiek-tiek tiki, kadan
gi tuojaua padavė carui su
manymą priimti ministerijon 
kaipkurias ypatas ne iš biu
rokratų eilių, kaip ve: Guč- 
kovą, kunigaikštį Lvovą, ir 
gfovą Heiden.

Tas vienok jo sumanymas 
neina nė kiek, kadangi šau
kiamos ypatos jam talkon 
grynai atsisako būti įnagiais 
aklinimui žmonių. Šita po
litika piešimo saldžių vilčių 
ir malimo gražių žodžių trau
kėsi perilgai, idant dabar kas 
galėtų tikėti jai. . Eilių-ei- 
lėms žmonės galėjo prie įste
bėti, kaip caras ir jo tarnai 
čia prižada ir vėl savo žodį 
sulaužo. Taigi šita politika 
viliojimų pasibaigė jau ant 
vispdes.

Vienok, jau jeign savo 
žmonių ir negalima perti- 

f krintu bu savo dorumo, tai 
bent reikia bandyti perti
krintu kitus, kad pas juos 
namie viskas gerai, kad jie 
yra ponais šalies; mat šalti
niai įplaukimų užsiraukė, o 
juodašimčiai ir tarnai sausai 
neklausia savo ponų, taigi 
reikia pinigų gauti iš kur 
nebūk, jei ne nuo savo žmo
nių, tai nuo kitų, todėl rei
kia žinoti, ką kitos valstijos 
mano apie juos.

Su tuo tikslu caras buvo 
pasikvietęs pas save aųibasa- 

‘ dorių Suvienytų Valstijų 
Amerikos, Meyerį, kad nuo 
jo iškvosti, ką mano ameri
kiečiai apie jį išvaikiusį du
rną. Minėtasis ambasado
rius nuėjęs išbuvo pas jį sn- 
virš dvi valandi, bei ką jis 
jam papasakojo, nėra žinios. 
Viehok jis galėjo jam pripa
sakoti kas tik jam patiko, 
nuo to caro padėjimas nė 
kiek negalėjo pagerėti
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Paryžiaus bankieriai jau 
žino jo silpnas kojas ir ne
duoda likusios paskolos; vo
kiečiams, kaipo artyme- 
sniems kaimynams dar ge
rinus gali būti žinomas jo pa
dėjimas; bet, ar jis gali ko 
tikėtis nuo amerikiečių? — 
Šitie nėra toki kvaili, idant 
kišti ten savo pirštus, kur 
spaudžia.

Taigi vilties gavimui pini
gų iš niekur nesiranda, o so
stas pamažėlia vis yra ir y- 
ra.

Peterburge, štai viename 
iš namų turtingiausio kvar
talo miesto policijos likosi 
suimta devyniolika sąnarių 
miesto tarybos, suėjusių ant 
slapto susirinkimo revoliuci- 
jonierhj su inieriu apšnekėti 
kukiu budu tiesiausiu keliu 
pervesti valdžią miesto į ran
kas revoliucijonierių. Suė
mę kaltininkus policijantai 
apjieškojo namą susirinkimo 
ir jų gyvenimus ir sugraibę 
mažiausius šmotelius popie- 

irę, kaipo davadus, padavė iš
tyrimo teismui.

Kad Maskolijoje nėra nie
kur saugios vietos c irui ir jo 
tarnams, prie kurios revoliu- 
cijbnierius norėdamas nepri
eitų su bomba,. kad įkyrėju
siems galą padaryti, tai pa
rodo atsitikimas užmušystės 
Kozlovo Peterhofe, kur caras 
su savo šeimyna ir patarėjais 
yra apsistatęs tarnų-tarnais 
ir sargais apsaugojimai jų 
gyvasčių. Juk ištikro po to 
jis negali žinoti, ar yra nors 
vienas jam ištikimas, ar nė 
vieno.

Sulyginamai ramus stovis 
dalykų išrodo dėlto, kad re- 
voliucijonieriškiejie vadovai 
nori savo pasekėjus sulaiky
ti, kol viskas reikalingas bus 
suruošta ir Viborgo manife
stas neišsiplatins po žmones. 
Šitie jų pasistengimai nevi- 
sur nusidavė, kaip ve Polta- 
voje, Charkove ir kituose 
miestuose, kur artilerija susi
jungė su darbininkais, norė
dami išliuosuoti kalinius.

Peterhofas ypatingai gali 
jaustis nesmagiai dėl savo ar
tumo su Ktonstadtu. Jei lai
vynas sukiltų, tai su adyna 
laiko galėtų bombarduoti ir 
suimti dvarą. Pasitikėti ant 
apgynimo kaizerio ir yra 
silpnybe, kadangi pašalinė 
pagelba nėra įprasta ir teip- 
gi yra manoma, jog kaizeris 
Vokietijos už savo pasitarna
vimą carui reikalautų Var- 
šavos, Rygos ir Kauno. Tai
gi net reakcijonieriai, pripa
žysta nti reikalingu susi vie
ny jimą dėl išlaikymo monar- 
chiškų prerogatyvų, yra prie
šingi kaizerio pagelbai.

Tuo tarpu Stolypinas ma
to, kad valdyti prieš visos ša
lies norą yra negalimu. Kon- 
stitucijohališkiejie demokra
tai ir oktobristai atsisako im
ti dalyvumą jo kabinete; ca- 
rija ir biurokratai nepriima 
jo reformų sumanymo; karės 
ministeris sako, kad menkiau
sias suteikimas tiesų žydams 
iššauks negirdėtas skerdynes 
jų, o jo agrariškos bei politi
škos reformos yra visai prie
šingos feodališkiemsiems ba
jorams, palaikomiemsiems di
džių kunigaikščių.

Tuo tarpu prasidėjo skun
das durnos sąnarių pasirašiu
sių ant Viborgo manifesto. 
Pasirašiusieji^ ten sąnariai 
yra apkaltinami už pasikėsi
nimą nugriauti dabartinę val
džią, kas pagal tiesas šalies

yra didele išdavyste “ir nu
baudimu už tai yra sunkus 
darbas kautynėse.

Vienok jokių areštavimų 
nebuvo ikišiol ir konstituci- 
jiniai demokratai netiki, kad 
būti] kokis baudimas jų at
stovų. Jie spėja, kad suare- 

, štuotus bus galima išliuosuo
ti ant parankos, suareštavi
mas gi. anot jų, tiek kenk
siąs jų atstovams, kad jie 
negalėsią būti renkami antru 
sykiu į durnos s marius.

Socijalistiskiejie ir radikali- 
škiejie sąnariai buvusios du
rnos turėsią, žinoma, liktis 
kalėjimuose sulaikymui jų 
nuo revoliucijinės agitacijos. 
Daugelis tų sąnarių dabar 
gyvena Peterburge, pašislėpę 
pas savo draugus ar kur ki
tur provincijose. Priežastis 
nesilaikymo žadėjimo nesku
sti pasirašusių ant Viborgo 
manifesto, kaip su tuo buvo 
išsitaręs neseniai Stolypinas, 
nėra pasakoma, vienok yra 
aišku, kad valdžia tą daro 
dėlto tik, jog ji turi ką nors 
veikti, idant užbėgti pasek
mėms Viborgo manifesto. 
Šitas manifestas yra labai iš
siplatinęs provincijose, ne
žiūrint ant didžiausio pasi
stengimo administracijos ne- 
daleisti jį garsinti.

Manifestas į Maskolijos 
kaimiečius buvo išleistas nuo 
įvairių darbininkiškų, socija- 
listiškų ir revoliucijonieriškų 
organizacijų, kuris tvirtina, 
kad viltys laukiamos nuo du
rnos neišsipildė dėl velniškų 
mierių gaujos kunigaikščių, 
patarėjų ir turtingų savinin
kų žemės, susirinkusių ap
link carą, kurių vieųintėliu 
siekiu buvo palaikyti savo 
galybę ant amonių. Išvaiky
dama žmonių išrinktus atsto
vus ir areštuodama bei apka- 
lindama juos valdžia apšau
kta tautai karę ir kova jau 
prasideda, kurioje upės 
kraujo patekės dėlei krimi-! 
nališkosios valdžios; taigi 
žmonės neturi jos gailėtis.

Tolinus šitas manifestas 
kaltina valdžią kaipo 
kę savo tėvynės, kuri 
pagelbos vokiškos ir 
škes kariumenės. 
žmonės visur yra skatinami 
numesti vietinę valdžią, iš
rinkti į jos vietą iš savo tar
po ir konfiskuoti visus val
džios pinigus. Kareivija tu
rinti teipgi prisitaikyti prie 
tvarkos naujai įsteigtos žmo
nių. ' Darbininkai miestuo
se, kaimiečiai ir visi kiti nu- 
vergtiejie iš vieno u kari li
menę turi pasiimti .rievę ir 
žemę, kurios jiems buvo gi
namos. Šitokiu budu paim
ta žemė turi būti pavedama 
visuomeniškai išrinktiems 
vietiniams viršininkams, ku
rie išdirbsę naujas žemės tie
sas.

Nuo Kaukazo žinios ateina, 
apie įvykusią ten krdviną 
karę ne su valdžia, bet terp 
savęs armėnų su totoriais. 
Didelis jų susirėmimas buvo 
ties tearpkalne Akeran, ku
ris tęsėsi tris dienas. Kova 
ties Susą 29 d. liepos pasida
rė smarkesnė ir pasibaigė 
tuom, kad mieštas likosi iš
degintas. Valdžia, apiam- 
dymui sumišusių salių šaudo 
| abudu abazu lygiai.

Lenkijoje visur revoliuci- 
jinė agitacija teipgi įsikar
ščiavo giliai ir agitatoriams 
pasisekė paimti savo pusėn 
žmones kaimų.

Odesoje atsibuvo didelis 
surinkimas kareivių visokios

išdavi- 
j ieško 
austri- 
Todėl

rųšies. Išėmus sergančius 
susirinko visi, atėjo teipgi ir 
trys oficierai, kurie^ prašėsi 
jiems duoti bateą*j Pirmsė- 
dis reikalaujant diduiųti su
sirinkusių leido-^iemj kalbė
ti. Taigi kalbose 
nurodė, kad pritin 
butų kareiviams sa 
mus ir skundus ant 
duoti savo -tioieginčirti 
džiomp, o tosio? ^perlinosią 
ministerijai. Ant £ito jiems 
kareiviai atsakė, kad juos ap
eina ne tik medegiški daly
kai, bet ir politiškosios san- 
lygos, kurias jie rengiąsi ap
šnekėti. Potam ‘pirmsėdis 
paprašė jų prasišalinti iš su
sirinkimo, idant jie galėtų 
svarstyti tuos dalykus patys 
vieni. ' r ♦

Maskvoje policija bu žan
darais krėsdama vienuš na
mus užniiestėje tffreitavo 35 
revoliucijonieriškuosius soči- 
jalistus. Rado jie tuose na
muose 35 bombas gatavas, 15 
laiškų ypatų prigulinčių prie 
organizacijos ir trią didelius 
sodelius ginklų.

Mintaujoje kariškasis tei
smas nuamerkė nariui pen
kis kaimiečius, činhiBiua da
lyvumą užpbolimef ant dra
gūnų spalio mėnesyj pereitų 
metų, kuriame bui$ sužaistas 
kornetas Mullerie it du dra
gūnai.

Naujai likosi įteikta aktai 
apkaltinimo Buviaįum 200 
kareivių sevast 
įgulos ir civiliš 
nėins, ėmusioms 
maište drauge su
Terp kaltinamųjų ■ randasi 
keli iš Lenkijos Ir Lietuvos. 
Nagrinėjimas atsibus už ke
lių sauvaičių marininkiškojo 
teismo Sevastopolyje.

o jie 
iaus 

geidi- 
o pa- 

val-

oliškoslo?
s amo-

stačiai į miestsargį, bet nepa
taikė, tuo tarpu Bogdanov 
pasivijo ir suėmė jį, ištrau
kęs iš rankų revolverį— Su
imtojo kišeniuj rado 8 blan
kus pasportams ir 42 rubliu. 
Suimtasis pasisakė esąs Jez- 
no valsčiaus, Trakų pavieto 
sodietis Aleksandra Braziu- 
kevičins 18 metų senumo.

Brazi ukevičius pasakęs, kad 
su juo drauge plėšė valsčiaus 
valdybą ir kitas vaikinas 
sliesorius Stasik, gyvenantis 
Vilniaus gatvėje. Tą pačią 
dieną policija Vilniaus ga
tvės namuose Nr. 18, suėmė 
ir tą vaikiną, kuris pasisakė, 
esąs Ukmergės miesto gyven
tojas Stanislovas, 20 metų 
amžio; jo bute rado pinigų 
85 r: 60 k.. Krečiant suim
tojo Braziukevičiaus butą, 
buvo rasta daug raštų ir keli 
tūkstančiai lietuviškų atsi
šaukimų.'

4 d. liepos, tas pats antsto
lis suėmė dar 2 vaikinu, ku
riuodu irgi dalyvavo tos val
sčiaus valdybos plėšime; -vie
nas iš jų, Vincas Batūra, 20 
metų amžiaus, pas jį rado re
volverį ir 18 rubl..

Naktyj, į birželio 23 d., 
policija darė kratą pas Joną 
Strazdą, bet nieko nerado, 
tečiaus jį buvo suėmę ir pa
laikę keletą valandų paliuo- 
savo. Darydama kratą poli
cija paėmė ,,Vilniaus Žinių” 
bendradarbio, A. V. (jam 
nesant namie) keletą redak
cijos rankraščių.

tinimo komisijos dėl pagelbos 
valstiečių bankai išpildymui 
viršiausiojo manifesto nuo 
3 d. lapkričio 1905 m.. Kau
no gubernatorius, įsakė kad 
butų išrinkti atstovai* į komi
siją ir nuo 
iš valsčiaus sueigų išrinktų
jų atstovų 
rinkti trys 
čiai į pavietu komisiją. 
Kiekvienas valstiečių atsto
vas išlaidų papildymui gaus 
algos 200 rublių per metus. 
Žemės dalinijno komisijos 
bus įrengtos: Raseinių, Tel
šių, Ežerėnų ir Ukmergės 
pavietuose.

Iš Krakių, Kauno apskr..
Septyniasdešimtis metų iš

gyvenau, bet tokios baisios 
.audros, kokia buvo birželio 
15 d., neteko man matyti. 
Užėjo toks didelis griausmas 
su žaibais, tarytum žemė su 
dangumi sumišo. Pakilo ne
regėtas vėjas, išdraskė netik 
triobų stogus, bet medžius 
išvertė ir kaip-kur pačias 
triobas išgriovė arba nuo pa
matų nukėlė. Gerai dar, 
kad tuomet gyvuliai lauke 
buvo. Nuo griausmo sudegė 
kelios trioboe.

valstiečių ir kad

liuesais butų iš- 
atstovai valstie-

ei vlal^ Vyriausiojo ..kariumenės

IŠ LIETUVOS.
Iš Vilniaus.

3 d. liepos, 5 vai. po pie
tų, per telefoną buvo prane
šta Vilniaus miesto policijai 
apie Rešės valsčiaus valdybos 
išplėšimą ir kad piktadariai 
nuvykę į Vilnių. Poly mei
steris bu j ieškoti .ir suimti 
tuos piktadarius pavedė IV- 
os nuovados antstoliui, ku
ris, pasiėmęs 3 policlstus su 
šautuvais ir 2 policįstų už- 
veizdu ir nuėjo į tą vietą, 
kur sustoja garlai vėlią „Grod- 
no”, manydami, kaęį pikta
dariai juom atvažiuot į Vil
nių 9 vai. ryto. i Polįcistai iš 
augšto žinojo, kaip išrodo tos 
ypatos, kurias Jiems pave
sta suimti. Pollcistęi, stovė
dami ant Nėrio upės, kranto, 
patėmijo, kaip nuo Antakal
nio atvažiavo aiA 4 vežimų 7 
jauni vaikinai, bet nf pas 
vieną iš jų nebuvo-tokią ke
purių, kaip buvo «nurėdyta. 
3 vežimai - nuvažiavo Mekui 
Katedros pliacia*, *o kitas 
vežimas su dviem žmonėm 
važiavo Pakranššo gatve. 
Tada policistal, spėdami, kad 
tai važiuoja Rešėa valsčiaus 
valdybos, plėšikai nuturėjo 
tą vežėją. Tiedu vaikinu 
metėsi bėgti: viougs Atkran
čio gatve, o kitĄr ^ysta ga
tve. Pirmasis,* bėgdamas, 
šaudėsi, o paskui įsmuko į 
namų ljio.26 atšlaimą, teip, 
kad jo suimti n 
Antrasis vaikinas, t 
nuo antstolio B 
užbėgo ant 2 n 
sargio ir tai, 
pus, su nuogu.

štabo viršininkas paliepė ge- 
ra i iškrėsti kariško štabo 
spaustuvę.

Vilniuje: dabar atsirandą 
daugelis padirbtų.pinigų: si
dabrinių rublių, 20 kap. ir 
aukso 5 ir 10-rnblinių pinigų 
(ir sidabrinių 20 kap.).

Ašmėnos trikliasinės mo
kyklos mokytojas Bubnys 
padavė prašymą apie tai, kad 
jam užmokėtų algą už tą lai
ką kurį jis sėdėjo kalėjime.

Vilniaus mokslo apskričio 
globėjas paliepė -pradedamų
jų mokyklų direktoriui duo
ti mokytojui Bubniui algą už 
tą laiką, kurį jis sėdėja kalė
jime, bet su tąja išlyga, kad 
jis atsisakytų savo dėka nuo 
mokytojavimo, nes kitaip 
bus pats be prašymo paliuo- 
suotas nuo mokytojavimo.

„Gazeta W i lėliška” Nr.80, 
praneša, kad 6 d. liepos buvo 
suimti sandarbininkai to 
laikraščio Vitoldas Bart nie
kis ir Jonas Šatkovskis. Ta
me pat laike naktyj policija 
iškrėtė butą Eugenijaus Pru- 
sakovo, Tomsko technologi
jos instituto klausytojo. Per 
kratą nieko nerasta. Dar 
porą dienų pirmiaus suėmė 
ant Preobraženskos gatvės 
Vitoldą Olechnovičių. Kre
čiant, buvo rasta revolve
ris.

Iš Raseinių, Kauno gub.
Apie Raseinius plėšikai, 

norėdami padaryti per Šv. 
Joną žydu skerdynes, paleido 
kalbas, buk žydai papjovę 
porą krikščionių vaikų. Į- 
bauginti žydai prašė, idant 
monopoliai butų uždaryti ir, 
kad kunigai bažnyčiose pri- 
vadžiotų it sutaikinėtų žmo
nes.

Iš Eržvilko par., Raseinių 
pav..

Chruščov’o dvaruose> Pa
šaltuonyje, Labgiriuose, pa
kol tylu. Valąčionys vien 
tik, atkeršydami, išpėrė kailį 
Pašaltuonyje anam Chruščo
v’o užveizdai Valiui, kuris 
ant jų sprando per savo įte
kmę buvo užvedęs kariumenę 
ir policiją. Kariumenė, te
būdama birželio 1—6 d., ėmė 
tik tą, kas jai dėl maisto bu
vo reikalinga, nenorėdami 
žmones skriausti. Žemsar. 
giai tada tik apkūlė truputį 
kelias bobas.

Iš Gelgaudiškiu, Suvalkų 
gub..

Eina garsas, kad Gelgau- 
diškiuose, ant Nemuno kra
što, vėl riaušėms kilus, pa
reikalauta kazokų. Ten val- 
sčionys pradėjo ganyti galvi
jus ir arklius po dvaro pie
vas ir vasarojų.

Iš Griškabūdžio, Suvalkų 
gub..

Čia vietiniam . klebonui 
piktadariai nupiovę žalius 
dar rugius, pareikalavo, kad 
jis ištaisytų pabaigtuves ir 
užmokėtų jiems.

LBiS^Į. 
mas 

ov’o, 
•jniest- 
i palie- 

___ ___ _ ų metėsi 
ant bėgančio; vaikinas šovė

Iš Člžovo, Vileikos p , VU- 
niaus gub..

,,Dzien. Powsz.” praneša, 
kad Cžižovoje pirm 42 metų 
buvo bažnyčia paversta į cer
kvę. Dabar daugybei sta
čiatikių prie katalikų tikėji
mo atsivertus, prašoma yra 
vyskupo ir general-guberna- 
toriaus, kad leistų statyti 
naują bažnyčią, kurią žmo
nės patys prižada statyti.

Iš Kauno gub..
Žemės dalinamojo* komi

sijos. Kauno gupernijoje 
yra taisomos dabar žemės da-

Iš Kalvarijos kalėjimo.
Kalėjimas diena'iš dienos 

tuština si. Iš gana apstaus 
kalinių skaičiaus dabar liko 
tik 16 ypatų: P. Sebersty-- 
nas, K. Ragažius, J. Pūkas, 
P. Jesaitis, J. Novickis, V. 
Brazis, J. Budrevičia, J. Juk- 
niavičia, J. Račkauskas, A. 
Priedkevičius, J. Kalėda, Z. 
Mitevskis, J.' Kačergis (iš 
Pilviškių), Taubmauas (žy
das), B. Paulukaitis (moky
tojas iš PluDgių) ir antrą 
kartą sėdintis P.-Savoniaks.

\V. 2.’

Iš Varnupių. Pado vinto 
v.ils., Kai v. pav., Suvalkų 

gub..
Į Varnupių kaimą vėl bu- ‘ 

gražino,,monopolį”, kuri per- • 
eitą metą net du kartu išnai
kino: pirmą kartą — rugsėjo • 
mėnesyje, antrą kartą — 16 
gruodžio. Pinigai tapo pa
imti ir raugalas išlietas. 
Monopolis stovi Viduryje val
sčiaus, o kad yra daug my
linčių degtinę, tai ir sudeda 
randui tūkstančius. 1905 
m. per penkis mėnesius buvo 
išparduota degtines už ketu
ris tūkstančius du šimtu pen
kis rubl.; per metus suren
ka, žinoma, du syk tiek ar 
daugiau. 14 d. birželio at
siuntė valdžia iš Lomžos par
davinėtoją degtinės , ir du 
žandaru apgynimui monopo- 
liaus ir šnipinėjimui po val
sčių.

Padovinio valsčiuje daug 
yra suprantančių, kurie ren
gia sueigas šventdieniais ir 
svarsto dabartinio padėjimo 
reikalus, skaito knygas, agi
tuoja savo bažnytkiemyje, 
važinėja po kitus bažnytkie- 
mius aiškindami caro ir jo 
tarnų skriaudimus. Yra čia 
valdžių šnipas Jonas Mišių- 
revičia. Dabartės valdžiai 
į mislį atėjo du žan
daru čia laikyti, valsčionys 
tačiau* tiems caratarniams 
atsisako algas mokėti ir ne
duoda kambarių nė už pi 
nigus: taigi valdininkai su- 
nušlijo monopolį sugražyt į 
Varnupius ir prie jo žanda
rus laikyti. Kasžin ar tie 
žandarai nepasiges gyvasties 
bešnipinėdami po musų kra
štą, kas butų labai teisinga 
už jų nuopelnus. Čia dar 
ir apart to yra nemaža šni
pu.

. Pereitame rudenyje sodie
čiai vieai naują tvarką įvedė: 
nėjo į teismus “(teismas buvo 
išgriautas), neleido savo vai
kų rusiškai mokytis, išrinko 
naują vaitą, raštininką, šalty’ 
siųs; suorganizavo milici
ją prieš juodąją šimtinę ir 
caro tarnus; jau ir pinigai 
buvo renkami ginklams. 
Žmonelės džiaugėsi, kad pa
tys savo bylas galėjo užbaig
ti teisingai, galėjo susikalbėt 
su nauja valdžia. Bet* ir 
šnipai nesnaudė. Šnipai čia 
yra: Jonas Misiurevičia, lau- 
nykas Tulickas, Burdulevič 
— diedas sulenkėjęs ir buvęs 
raštininku ir Kleimonas — 
prūsas. Misiurevičia, kaipo 
šnipų viršininkas, nuvažiavo 
į Suvalkus pas gubernatorių 
ir ten surašęs 18 ypatų, pada 
vė gubernatoriui, visus drą
sesniuosius to krašto vyrus. 
Neužilgio po tam naktimis 
pradėjo gaudyti šnipo nuro
dytuosius. 18 d. sausio at
kako 120 dragūnų vedamų 4 
oficierių, načelninko ir Liu
dvinavo žemsargių.

Suareštavo: 8. Ambrazie
jų — raštininką, A. Bubnį, 
M. Brizgį, o kiti, gavę žinią, 
pirm laiko ^įsislėpė. An- . 
trų syk pribuvo dragūnai iš 
Senapiles, bet nieko nelaimė
jo. • Trečią sykį atsibaldę su
areštavo Vincą Svirmicką, V. 
Bučį ir Viktorą Vitkaucką. 
Dabar gaudomi policijos: 
Juozas Ambraziejus, Juozas . 
Švirmiekaš, buvęsis vaitu 
Pajaujis, Pijušas Vitkau©- 
kas ir Jonas Varnagiris.

' K. Dvase.

Iš Baltetog&ų Gardino gfo-
Po Baltstogės žudynių Po* 

terburgo spaudos dalykų ko- <

1
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LIETUVA

ritėtas pašaukė teisman 45 niaus ir Gardino gubernijos 
Peterburgo laikraščių redak- žemę, gyventojus ir ypaty:
lorios už ,,neteisingų žinių” 
platinimu apię Baltstogės žy
dų skerdynes.

Baltstogės darbininkai 
krikščionys mitinguose daro 
nuotarmes, kuriose jie prote
stuoja prieš administracijos 
nurodymus apie tai, buk žy 
dus Baltstogėje mušė ir žudė 
krikščionys iš tautiško neap- 
kentimo. Tolinus darbinin
kai skelbia, kad jie kovosiu 
su visokių juodašimčių gau
jomis ir nesigailėsią toje ko
voje paskutinių savo pajie- 
gų.

Iš Latvijos.
Rygoj rupi mokyklos ne

vieniems vokiečiams. Stei
gia jas lenkai, ketina steigti 
ir lietuviai. Šie paskutiniai 
anksčiau už kitus pasirūpino 
Įsteigti apšvietimo draugija’, 
kuriai rūpės platinimas ap
švietimo tarpe vietinių, ypač 
menkiau prisilaikančių savo 
tautiečių. Ta draugija var
du ,,Žvaigždė”, žada atideng. 
ti vieną mokyklą tuojaus po 
vakacijų! Jau ir pinigų 
šiek tiek surinkta, bet dar 
perinažai, o tuo tarpu norin
čių prisirašyti prie draugijos 
ir sušelpti ją randasi neper- 
daug. Teisybė, daugumas 
rygiečių dar nežino apie tą 
draugiją, kiti vėl nesiskubi
na su savo skatiku: esą, su
spėsim. Butų liūdna, jei su 
„Žvaigždės” rengiama moky
kla išeitų teippat, kaip su 
musu kalendoriais, t. y. jei 
ji susitvertų gerai mokslo 
metams prasidėjus, nelygi
nant kaip musų kalendoriai, 
kurie mėgsta pasirodyti gero
kai po Naujų Metų.

Įsteigti mokyklą suvis ne- 
teip lengvas darbas, kaip ro
dosi — čia reikia ir ,su mok
slo valdžia susižinoti ir vietą 
surasti, nusamdyti, ir suolus 
padirbdyti ir mokytojus su 
j ieškoti. Taigi rygiečiai tu
rėtų paskubėti kas su pasira
šymu prie draugijos, kas su 
prirodymu vietos, kas su pri
rodymu mokytojo, kuris su
tiktų pasidarbuoti rygiečių 
apšvietimui už neperdidelį 
atlyginimą. Kiek numanau 
dalyką, geistinas butų moky
tojas pratęs, semidaristas, 
nes pirmoji lietuvių mokykla 
turėtų būti čionai iš karto 
gerai Įrengta ir aprūpinta. 
Kadangi dabar, vasarą, 
,,Žvaigždės” valdybos buvai- 
nė uždaryta, nekenks nuro
džius vietą, kur galima 
kreiptis su visais minėtais 
reikalais. Parankiausia bu
tų kreiptis į Macejevskio 
knygyną .(Ryga, B. Zamko- 
vaja No. 7), adresuojant lai
škus „Žvaigždės11 valdybai.
1 „V. Ž.”

Lietuvių mokytojų susi
važiavimas.

Du mokytoju — V. Jaku
bauskas ir Pr. Daugirda — 
neseniai padavė Kauno gu 
bernatoriui prašymą, kad lie
pos 30 d. leistų lietuviams 
mokytojams suvažiuoti Kau
ne. Tuodu mokytoju, savo 
draugų vardu, prašė, kad su
važiavus Kaune, leista butų 
jiems šio-to pasimokyti.

Tų mokytojų norėta:
1) Kad J. Jablonskis pa

rkaitytų jiems keliolika lek
cijų apie lietuvm kalbos |- 
statymus, tarmes ir mokslo 
vadovėlius.

2) Kad vienas Vilniaus 
mokytojų instituto mokyto
jas paskaitytų apie tai, kas 
naujo dabar išrasta ar suži
nota apie geriausią vaikų 
mokinimą.

3) Kad d-ras Šliupas pa
skaitytų 10 lekcijų apie svei
katos mokslą, kiek tas mok
slas reikalingas vaikų moky
me.

4) Kad Gukovskis aprašy
tų mokytojams Kauno, Vil-

bes. - f
5) Kad advokatas Raila 

apsakytų jiems, kuo skiriasi 
Lenkų žemės valdžia ,ir Įsta
tymai nuo valdžios ir nuo tų 
įstatymų, kurie tuo tarpu y- 
ra Kauno, Vilniaus ir Gardi
no gubernijose.

Gavęs tą lietuvių mokyto
jų prašymą, Kauno guberna
torius tuojau paklausė V ii- 
niaus mokinimo globėjo, ką 
jis ant to pasakysiąs — ar 
galima tų mokytojų prašymą 
išpildyti ar ne.

Dabar Kauno gubernato
rius jau gavęs iš Vilniaus at
sakymą. kuriame esą pasaky
ta, kad tų mokytojų prašymo 
šiuo tarpu negalima išpildy
ti, esą, nes:

1) Tokius kursus, apie ku
riuos kliba tuodu mokytoju, 
galinti įkurti.-tiktai pati vie
tinė mokslo vyresnybė (Kau
no mokinimo direkcija) — 
toki esą Rusų valstybės įsta
tymai.

2) Tų mokytojų prašyme 
nesą pasakyta, kas atsakys 
už visą tų kursų tvarką ir į- 
taisymą; mokinimo gi vyre
snybė, kuri viena tegalinti 
už viską atsakyti, tij moky
tojų prašyme nesanti nė pa
minėta. ■

3) Tokius kursus tegalinti 
įtaisyti pati mokinimo vyre
snybė, jai galį duoti savo nu
rodymus, išreikšti savo gei
smus ir patys mokytojai, ku
riems įtaisomi toki kursai, 
bet ji, toji mokinimo vyre
snybė, viena teatsakanti už 
visą tų kursų įrengimą; čia 
gi, kaip matyti iš tų mokyto
jų prašymo, iš dviejų tų kur
sų įkūrėjų vienas (Jakubau
skas) netarnaująs nė Vilniaus 
mokinimo apygardoje ir to
dėl esąs Vilniau^ mokinimo 
apygardai visai nežinomas 
žmogus.

4) Jei lietuviai mokytojai 
tikrai norį įkurdinti tokius 
pasimokinimo kursus, tad jie 
turį pirmiausia susikalbėti 
su Kauno mokinimo direkci
ja ir tik per ją, ąr su jos pa
gelta ir atsakomybe rūpintis 
tokių kursų įtaisymu.

5) Jei toki kursai įtaisomi 
mokintojams, tad* galį jų 
klausytojais būti vien moky
tojai — tie, kurie jau tarnau
ja Vilniaus mokinimo apy
gardoje ir tie, kurie norį ar 
prašo, kad juos toji apygar
da priimti} tarnauti.

Jei lietuviai mokytojai pa
norėtų eiti šitais nurodymais 
ir jais eidami įtajsyti sau ir 
savo draugams pasimokini
mo kursus, tad Vilniaus mo
kinimo apygarda, kiek mums 
teko girdėti, kliūčių kursus 
įtaisyti nedarysianti.

Mokinimo metai pradeda 
mosiose mokyklose prasideda 
gana vėlai, todėl, jei moky
tojai panorėtų nurodytuoju 
keliu įtaisyti vasaros kursus, 
laiko dar butų užtektinai; 
galima juk butų ir rugpiučio 
mėnesį toki kursai įtaisyti; 
betgi, nusprendus kurią die
ną suvažiuoti, reikėtų jau da
bar, nieko neatidedant, pra
dėti tuo reikalu rūpintis.

Įdomu bus patirti, ką nu
spręs gavę aut savo prašymo 
atsakymą musų mokytojai. 
Musų nuomone, jei tikrai 
norima toki arba panašus 
kursai Lietuvoje įtaisyti, tad 
reikėtų imti jais rūpintis 
nieko nelaukiant.

,L.U.’

„Starovierai” ir Lietuvos 
žemė.

Užėmusi Lietuvą, rusų vy
riausybė suskato jon gaben
ti rusus sentikius. Ir nema
žai jų prigabenta. Beveik 
nėra musų krašte J to val
sčiaus, tos apylinkės, kur ne
būtų dviejų-trijų sentikių so
džių. Valdžia gausiai apdo
vanojo juos žemėmi% atimto 

mis iš dvarininkų. Teisybė, 
daugumas sentikių nedykai 
yra gavę iš vyriausybės že
mės, bet ir nebrangiai turė
jo mokėti nž ją.

Vyriausybė dalino atei
viams musų žemę, tuo tarpu 
gi mūsiškiai bežemiai ir ma
žažemiai turėjo skursti, kur
uota bernaudami, arba eiti 
svetimon šalin darbo ir duo
nos jieškoti.

Tokių ateivių sentikių 
(vyrų ir moterių), kaip ,,K. 
Lit.” nurodo, trijose Lietu
vos gubernijose esą 54,092. 
Vilniaus gub. —< 25465; 
Kauno gub. — 27977; Gar
dino gub. — 650. Iš to ma
tyti jog valdžiai daugiausia 
rūpėjo prigrūsti sentikių 
Kauno gub., kur daugiausia 
lietuvių gyvena.

Sentikių apsigyvenimas 
Lietuvoje nieko gero nedavė 
mums. Lietuviai nieko doro 
iš jų neišmoko. Priešingai, 
mūsiškiai užsikrėtė netiku
siais ateivių papročiais; gir
tuokliavimu, muštynėmis ir 
vogimais. Ta žemė, kuri 
sentikiams pavesta, nekaip 
išdirbta. Jų ūkis negali bū
ti paveikslu vietiniams gy
ventojams, nes baisiai aplei
stas. Tokiu bud u vyriausy
bė dvigubai nuskriaudė mu
sų kraštą dalydama žemę at
eiviams rusams: 1) vietinių 
gy ventojų žemė atiduota sve
timiems; 2) tų svetimųjų ne
dora blogai atsiliepė ant vie
tinių gyventojų.

Apie Ant. Daukšą ir jo 
„Lietuvišką Balsą.” 

(Talpiname šį straip
snį dėlei visopusiško da
lyko apšvietimo, bet at
sakymą už faktų teisin
gumą paliekame pačiam 
autoriui).

Iš didelio vangumo, ilgai 
besirengiant Liętuvos visuo
menei pranešti šiokias tokias 
žineles apie - „Lietuvos Bal
są” ir jos leidėją Antaną 
Daukšą, tarytum tyčia man 
už akių užbėgo ponas K. D. 
„Viln. Žiniose”, su savo 
straipsniu, kuriame, aiškiai 
pirštu nurodydamas ant 
„Liet. Balso”, tvirtina, buk 
,,reikią.skirti i>elus nuo gru
dų”, arba kitaip sakant, lie
tuvius persergėti, kad jie 
Antano Daukšos laikraštpa- 
laikio neskaitytų, nes „Liet. 
Balsas” esąs tikri pelai 
be grudų. Ir aš šitam 
pritariu ir dar pridurti.norė
čiau, kad visiems lietuviams 
bus gėda, kada jie sužinos 
tame dailaus vardo laikrašty
je Lietuvos profanaciją ir 
juodašimčių organą beturį..

Ponas A. Daukša užsiima 
viešu Lietuvoje darbu, todėl 
jam pridera ir vięšą apie sa
vo veiklumą išgirsti žodį.

Pirm dviejų metų, kada 
niekam Lietuvoje nepažysta
mam „ūkininkui Daukšai” 
tapo tusti valdžios leista lei- 
diuėti. „Balsą Lietuvos”, 
lietuviai stebėjosi nežinoda
mi, su kokiu žmogum ir su 
kokiu organu reikės turėti 
darbą. Beveik pusantrų, me
tų Aut. Daukša, rodos, netu
rėjo drąsos užsiimti „Liet. 
Balso” leidimu; pagalios, šių 
metų pavasaryje Kaune, Ba
naičio spaustuvėje, pasirodė 
jojo organas, kaųio „Lietuvos 
Balsas”. Kadangi patsai 
Daukša moka tiktai „Žemai
tiškai”, tokioje tarmėje, ko
kia Švėkšnoje vartojama, o 
lietuviškos gramatikos dar 
akyse neregėjęs tai ir laikra
ščio leidimas buvo nelengvas. 
Pirmuosius 3 numerius, jam 
pagamino Pr. Klimaitis, ku
ris buvo su Daukša susitaręs 
„L. Bal.” redaguoti, bet il
giau su juo sugyventi nega
lėdamas, nuo laikraščio ata 
tranka.'- Kaip Klimaitis, i 
teip ir kiti tuomet norėjo! 
„LB.” vesti liberalizmo vė
lėmis, kas Daukšai nepatiko |

ir jis Klimaįtį kaltino, buk 
tas tų^etjfyįįį tik , „apie 
kraują.^ kraują,” rašęs. Kli- 
maičiui.iš redakcijos išstojus, 
redaktorium* tapo tūlas Pe
truševičius, bursai taipogi il
gai su *t>aufcsa sandoriai gy
venti negalėjo. Dabar, kada 
A. Daukšą1 pramoko pats 
šeip-teij» žemaitiškai straip
snius rašyti,’1 jųjų redakciją 
— kalbos taisymą — Šeškai- 
tis veda. , ’

„Liet. Balso” pakraipą ir 
dvasią jau yra gana gerai, 
nors per- trumpai, ponas K. 
D. nurodęs; prie šito ir aš 
tuo tarpu ko platesnio nepri
dėsiu, o tą ką aš pridurti ke
tinu, tai bus daugiau apie 
patį p. Daukšą, kurį, 
man rodos, turėtų lietuviai 
geriau pažinti.

Taigi, kas tai per pauk
štis, tasai Ant. Daukša, kurs 
dabar, tarytum, koks mentu
rius rengiasi Lietuvos daly
kais užsiiminėti, ir lietuvius 
mokyti?

Iš korespondencijos, kurią 
J. Svekšnys iš Raseinių „V. 
Žin.” patalpino gauname pir
mąsias apie A. Daukšą ži
nias. Jis turįs mokslą, Švėk
šnos pradinėje mokykloje 
pasemtą, o augščiau politiko
je išsilavinęs rusų policijos 
kanceliarijose; buvęs ilgą lai
ką t. v. „šunadvokačiu”, o 
kaipo Švėkšnos mokyklos 
prižiūrėtojas jis atsižymėjęs 
tuomi, kad lietuvius perkal
bėjęs mokyklą dovanoti rusų 
valdžiai, kuri dabar tenai 
mokina valdininkų ir žydelių 
vaikus. Toliau nuo to-pat 
J. bvėkšnių sužinojome, kad 
Daukša prisiturįs nuomonių, 
jog muąų kraštas turįs būti 
„valdomas j>o. senovės, su 
rusų valdininkų pagelba”, 
kad „mylinčius savo kalbą 
ir trokštančius įgauti savo 
kraštui didesnes liuosybes 
ir tiesąs” I)aukša kartais va
dinąs f paprastai soči jai istais 
ir tt.. Su šitokiu attestu A. 
Daukša jau dalyvavo ir rin. 
kiniuose pereitą pavasarį ir 
turėdamas tulus šalininkus, 
labai norėjo nuo Kauno gub. 
tapti atstovu į valstijos Du; 
mą — tik nepasisekė naba
gui....

Tie, kuriems teko būti 
Kaune atstovų rinkimo lai
ke, apie Daukšą girdėjo ir 
kitas įdomias žinias. Jisai, 
tartum, turėdamas kokį ypa
tingą interesą rinkimų laike 
agitavo prieš „ponus” ir su 
žydais vienytis ragino, bet 
kada tas su žydais susivieny- 
jimas ir be jo agitacijos pa
sisekė, tai jis tuojau parodė 
tikrąjį savo agitacijos tik
slą....

Kad rinkimuose laimė, p. 
Daukša jau pirmiau, kaip ji
sai pats „Liet. Balso” 14 nu
meryje pasigyrė, prie rusų 
partijos „sojuz 17 oktiabria” 
prisirašęs — bet šitas faktas, 
rasi, jam labiausia rinkimuo
se ir užkenkė.

Prieš pačius rinkimus, kan
didatus į atstovus renkant, 
Daukša gavo ant savo pusės 
vos 13 ar 14 balsų. Norint 
tokiu” budu jo kandidatūra 
žlugo/ bet Daukša visgi dar 
ir iš tų kelių balsų norėjo, 
kiek galima, pasinaudoti. 
Rinkimų dieną jis, atėjęs pas 
d-rą Basanavičių, pareikala
vo, kad šitas jo „L. Balsą” 
pinigiškai sušelptų, nes, gir
di, jėi negausiąs pašelpos, 
tai laikraštis turėsiąs žūti; 
jeigu Vėl daktaras jam pini
gų nedbos,'4ai jis su vjsais 
savo šalininkais, kurie už jo 
kandidatūrą balsavo, perei
siąs prie dvarponių ir tokiu 
budu lietuvių kandidatai ne
galės būti išrinkti. Šitą rei
kalavimą Daukša buvo dak
tarui apreiškęs prie liudyto
jų: Jono Kriaučiūno ir inži
nieriaus Petro Vileišio.

Bbdš, šito savo pasikėsini

mo Daukša išpildyti negalė
jo, bet patsai faktas, kad jis 
norėjo parsiduoti, ro
do mums, sii kokics doros 
žmogum męs čion turime dar
bą.

Atstovų rinkimams Kaune 
pasibaigus ir Daukšai, kaip 
matome, nieko juose nelai
mėjus, o laikraščio reika
lams pinigiškai vis blogyn ei
nant, „Liet. Balso” leidėjui 
neliko kito kelio, kaip arba 
jį kam parduoti, arba sau 
pačiam kam kitam parsiduo
ti.

Iš pradžios Daukša derėjo
si su S. Banaičiu, siųlydamas 
jam savo „L. Balsą”, už 300 
r.,, ir kad Banaitis apsiimtų 
jam, pakol laikraštis bus gy
vas, šimtą rublių per metus 
mokėti. Bet nieko gero išsi
derėti negalėdamas, jis pasi
ryžo kitu keliu, tolyn žengti. 
Jisai parašęs q u a s i — me- 
morijąlą apie lietuvių laikra
ščius ir išdėstęs jį Kauno gu
bernatoriui, prisižadėdamas 
savo laikraštyje valdžiai iš
tikimai tarnauti ir Lietuvoje 
valdžios norus užtarti. Nuo 
valdžios jis vėl reikalavo pi- 
nigiškos subsidijos — kalba
ma apie 1500 r. — nes kitaip 
laikraštį turėsiąs sustabdyti.

Valdžia Daukšos reikalavi
mus priderančiai. išpildė: ji 
nupirko „L. Balsui” lietuvi
škas raides, kurių gubernijos 
spaustuvėje neturėta, dova
nai davė mašinas spauzdiuti 
laikraštį savo spaustuvėje, ir 
tik pastatė sanlygą, kad 
Daukša samdytųsi raidžių 
statytojus.

< Tokiu budu su valdžia su
lygęs Daukša pametė S. Ba
naičio spaustuvę, susiderėjo 
du .raidžių statytojais, ku
riems moka po 40—45 r. kas 
mėnuo, Seškaičiui — 40 rub. 
ir pats gana Ruoniai, žinoma, 
iš „Liet. Balso” besimaityda- 
mas, gubernijos spaustuvėje 
savo reptiliškąjį laikrašpalai- 
kįspaudine.

Įdomus buvo Daukšos pri
sirengimas, kada jisai norėjo 
prisiartinti prie valdžios sta
lo.

Viename „Liet. Balso” nu
meryje- apie lietuvių kalbos 
įvedimą mokyklose kalbėda
mas Daukša randa, kad visa 
musų kova už jos įvedimą ir 
laimėjimą tai esą arba „tušti 
pasigirimai” arba „vien tik 
melas.” Anot jo, kad nebū
tų atsiradęs ant svieto Ve- 
riovkinas, Kauno gubernato
rius, kursai „išklausęs musų 
teisingų nurodymų ir prisi- 
maldavimų”, tai iš visos mu
sų kovos nieko nebūtų buvę 
ir męs lietuvių kalbos lei
džiant nebūtumėm sulaukę.

„Kasliuk iškovojimo — sa
ko toliau Daukša — tai 
mums išrodo, kad irv visus 
lietuvius sudėtum krūvon, 
tai 'dėl kokios nors „kovos 
prieš milžinus rusus, be abe
jonės, visgi butų mažai. Bu
tų tik vienas lašas mestas ju- 
rėn”. Todėl — sako baigda
mas savo straipsnį naujasis 
valdžios tarnas -— „jeigu 
męs nemokėsime pasakyti 
ačiū ne Veriovkiuui; nė mu
sų Imperatoriui Mikalojui 
II, tai, be abejonės, tą jiems 
pasakys musų įpėdiniai ir at
einančios giminės.”

Sulaukęs dabar nuo val
džios teip pageidautąją ,,pa- 
šelpą”, pradeda Daukša vis 
drąsiau ginti valdžios taktiką 
ir politiką. Todėl jis visus 
atsitikimus Rusijos tautų gy
venime ir lietuviams prieš 
akis stato toje šviesoje, ko
kioje toki laikraščiai, kaip 
„Vilensky Viestnik”, „Pra- 
vitel. Viest.” ir k. juos apra
šo. Todėl Daukšai ir „pro
jektas apie žemės padalinimą 
žmonėms”, kurio išrišimu du
rna teip ilgai užsiiminėjo, iš
rodo „niekam netikęs, bet ir 
neturįs n*? mažiausio pamato 
būti praktiškai įvykdytu, y- 
pač mošų krašte” ir tt..

Kad Lietuvos laikraščiai 
nesužinotų teip greit, kad 
Daukša jau prisitelkė prie 
valdžios katilo, jisai visiems 
laikraščiams pirmiau išsiun
čiamuosius „L. Balso” nume
rius tuojau sulaikė ir persto
jo siuntinėjęs....

Bet, kaip matome, jei ne 
anksčiau, tai vėliau tiesa tu
rės viršun išeiti....

Lietuviai dabar, rodos, ai
škiai supras, kas per žmogus 
yra Daukša ir kokią vertę tu
ri jo laikraštis, kuriam jis ge
riau butų padaręs, jei butų 
davęs vardą „Rusų Balsas”, 
nes jame dabar ne Lietuvos, 
bet tik ru|ų mirštančiosios 
biurokratijos girdime balsą.

Ikišiol męs neturėjome t. 
v. reptilijų laikraščių; dabar 
ir tų stebuklų sulaukėme.

Rods, Prūsų Lietuvoje jau 
nuo kelių metų turime įvai
rius germanizatorių pakali
kus — pas mus, Lietuvoje, 
tik Ant. Daukša pradeda 
praminti naujus demoraliza
cijos takus....

Šitą lietuviai kuoplačiau- 
siai turėtų žinoti! .

„Liet. Balso” redaktorius 
ponas A. Daukša — anot p. 
K. D. — jau neatneš Lietu
vai naudos”.... Ir aš jo 
žodžiams pritardamas, atkar
toju: „Ir tokį laikraštį palai
kyti?.... Nesutinku! Pro
testuoju!....”

J. Švėkšniškis.
[Iš MVln. Žn.”].

i
Iš Didžiosios Britanijos.

„Laike” Škotijos lietuviai 
neturėjo nė jokio naudingo 
lapelio pasiskaitymui, apart 
Amerikos lietuviškų laikra 
ščių, Todėl Varpo kompa
nija užmanė išleisti „Lai
ką”. Paėmus redakciją B. 
Audrai, „Laikas” kilo, ka
dangi B. Audra stengėsi pla
tinti šviesą tarpe Škotijos 
lietuvių. Jis važinėjo po 
miestelius, laikė prakalbas, 
vienyjo žmonis ir tokiu budu 
juos prikėlė iš miego. Jie 
tvėrė draugystes vieni ki
tiems neužsileisdami. Bet 
Varpo kompanija, pamačiu
si, kad „Laikas” neskamba 
apie juos ir jų ta vorą krau
tuvėse ir kad redaktorius be 
sirupinąs tik apie žmonių ge
rovę — atstatė Audrą. Atė
jus žinioms iš Lietuvos apie 
kovą už Lietuvos laisvę, kilo 
užmanymas rinkti aukas ir 
surinktos aukos tapo paduo
tos „D. B.” redakcijai. Bet 
paėmus rėdymą statėjui I. 
Gegužiui, „Laikas” ėjo silp
nyn ir ant galo užmigo.

Sugryžus ko. Ciubęrkhu 3- 
čiu kartu iš Lietuvos parupo 
jam prikelti „Laiką”, mat 
jis suprato, kad laikraštis, 
paleistas tarpe avelių, atga
bens jam nemaž<ą naudą. 
Pirma „Laikas” buvo darbi
ninkiškas, gynė darbininkų 
reikalus, dabar gi jis tapo 
klerikališku, gina vien kuni
gų reikalus ir vien tikėjimą. 
Mat musų kunigėlis nesirū
pina apie musų apšvietimą 
kadangi tas jam naudos neat
gabena, jis, važinėdamas po 
visokias vietas iš sakyklos 
keikia, apšaukia bedieviais 
tuos, kurie skaito kitokius, 
ne kuniginius, laikraščius, 
iššaukia vardais ueužmokėju- 
sius mėnesinės. Gaila, kad 
musų kunigėlis negali parsi- 
šaukt nors 20 kazokų jš Rusi
jos, o galėtų juos siųsti vie
toj kolektorių, tąsyk žmogus 
turėtų kad ir paskutinį grašį 
atiduoti Dievui ant garbės... 
į kunigėlio kišenių.

27 d. gegužės buvo mitin
gas Massonic Salėje, Flana- 
naofen. Spausdinti pagarsi
nimus buco siųsta į lietuvi-, 
šką spausjūivęr bet tapo atsa
kyta. Mat Kunigo uždrau
sta spausdinti ką nors be Jo 
cenzūros. Reikėjo eiti į an
glišką spaustuvę. Mat ap

garsinimuose buvo užprašo
mi lietuviai dviejų miestelių: 
Burnbankir Blantieris, 'ku
rių yra 300, ant sueigos, su
organizuoti juos į vieną kuo
pą ir uždėti pašei pi nę drau
gystę. Išgirdęs apie tai ku
nigas, prisakė kolektoriams 
eiti per stubas drausti žmo
nes., kad niekas neitų ant su
eigos. Mat musų kunigas 
nenori lead para pi jonai susi
organizuotų, uždėtų draugy
stes, darbininkams labai rei
kalingas svetimoj šalyj.

Vyturiukas.

Iš Glasgow’o, Scotland.
Kun. Činberkis atkeliavęs 

į Glasgow’ą ant dievmaldy- 
stės, apreiškė žmonėms, kad 
čia kokia ten mergina norin
ti pereiti į katalikų tikėjimą. 
Žadėjo 8 d. liepos apkrikšty
ti, prašė visų lietuvių aukau
ti po kiek išgalint. Buvo 
išrinkti kolektoriai, kurie 
ėjo per lietuviškuš gyveni
mus rinkdami Sukas. Kaip 
girdėt, surinko 4 svarus su- 
viršiim. (Minėtoji mergina 
— 16 metų protestonė, tu
rinti tėvą ir motiną, lietuvi
škai nemoka). Kodėl angli- 
jonai katalikai to nepadarė, 
kam męs turėjom aukaut 
svetimtaučiui, ar męs netu
rim gana savo pavargėlių ir 
si ratų? Dagi po krikštui, iš
einant iš bažnyčios, minėtos 
merginos motina keikė visus 
lietuvius. Išėjus iš bažny
čios, tūli lietuviai su kuni^ 
liu susirinko pas K. Lukše- 
vičią. Pasirodė bonkos su 
alum ir degtine. Buvo gir
dėt, kad ir kun. Ciuberkis, 
ant galo. į kepurę metė 5 ši
lingus ir perėjo visus apsvai
gusius prašydamas aukų nau
jai katalikei ir da surinko 
per 2 svaru. Tuom tarpu 
musų broliai šaukiasi musų 
pagelbos, o męs dedame au
kas svetimiems kunigo pri
kalbėti, bet apie locuus bro
lius užmirštame ir atminti 
apie, savuosius musų kunigė
lis nemokina. Toks jis tur
būt ir lietuvis. Laikas 
mums susiprasti, nelaukti 
kol kunigas mus paragys, bet 
dabar dėti aukas naudai mu
sų tautos, naudai revoliuci
jos, kankintiniams ar kito
kiems reikalams.

Viską matęs.

IŠ AMERIKOS.
Sugriuvo namai.

South Farmingham, Mass, 
Sugriuvo čia didelė Amsden 
trioba.- Joje buvo 25 ypa
tus. Iš tų, kiek žinia, 10 ypa
tų likosi užmuštų, 9 sunkiai 
sužeistos, o trūksta' dar pen
kių.

Pagimdė šešetą vaiku.
Nashville, Ten. Netoli 

nuo čia, Kingston, William- 
son pav., viena negrė pagim
dė šešetą gyvų vaikų ant syk; 
visi vaikai yra sveiki ir dru 
ti.

Užmušti ir sužeisti ant Ameri
kos geležinkelių.

Kaip garsina Amerikos 
randas, per trįs mėnesius šių 
metų ant geležinkelių Ame
rikoj 1126 ypatos likosi už
muštos, o 17170 tapo sužei
stų. Trukių susimušimų per 
tą laiką buvo 3490. Nuosto
lius dėl trukių susimušimų 
skaito ant $2924785.

Kenuotos mėsos perai užmuša.
Cleveland, O. 17 d. lie

pos chicaginis laikraštis 
„Record-Herald” paduoda, 
kad tenykštis miesto chemi- 
stas išgavo perus iš Chicago- 
je kenuotos mėsos, kurie nu
nuodijo gvynėjišką kiaulai
tę. Tie perai žada būti mė
ginami įšmirkšti baltai peliai 
ir triušiams, idant matyti, 
kokią jie turės veikmę ant



Numažino kainą petrolėjui.
Pittsbvrg, Pa. Standard 

Oil kompanija numažino 
kainas augėlesniems laips
niams žaliojo petrolėjaus ant 
3 centų ir kitiems ant dvie
jų centų, k. v.: Pennsylvani- 
jcs $1.61; Tionos $1.71; Se- 
cond Saud’o $1.61; Cabelio 
$1.21; Corningo $1.13; New 
Castle’o $1.38; North Limos 
98c.

Negras užmušė keturis. -
Pittsbvrg.Pa. Pati ir tre- 

jatas vaikų Samiieliaus Pier- 
ce’o, farmerio arti Veuice, 
AVasliingtono kaunte, buvo 
nužudyta nežinomo negro 29 
d. liepos. Užmušęs savo au- 

-..kas niekšas padegė triobą, 
kuri sudegė ir išdalies sunai- 
kino lavonus. Negras nubė
gęs linkui Pittsburgo. Šim
tai farmerių pasileido ji vy
tis per kalnu-, ir be abejo 
jie jį nulihčiuos, jei pirma 
jų nepasiseks jo suimti kon- 
štebeliains, kurie ji teipgi iš
sivijo.

Ateivystė.
Valdyba Washingtone ap

skelbė subatoje galutinę pa
taisyta atskaitų ateivių į šita 
šalį bėgyje metų nuo 1 d.' 
liepos 1905 iki 1 d. liepos 
1906. Skaitlinės tosios at
skaitos yra tokios:

Atėjo į Suvienytas Valsti
jas per pereitus metus 1100- 
073 ateivių (73514 daugiau 
n eg u p erei tais m et a i s).

Didžiausią skaitlių ateivių
davė Italija, paskui Austrija 
ir po jos Maskolija.

Sugrąžintų atgal 12433 
ateiviai.

Apkaltinta 17 savininku 
laivų, vežiojančių į šitą šalį 
jaunas merginas su mieriu 
jas parduoti į namus palei
stuvystės. Trylika iš jų, 
buvo atiduota nubaudimui 
teismo.

Komisijonierius ateivy- 
utės Sargent tvirtina, jog 
ahelnai imant ateviai šių me
tu žemiau stovį apšvietime 
už ateivius metu 1904—5.

Nuostoliui dėl žemės drebėjimo.
San Francisco, Cal. Nuo

stoliai visų apdraudimo kom
panijų, panešti nuo didžiojo 
gaisro,siekia arti $132000000. 
Iš to skaitliaus pripuola 
New Yorko kompanijoms 23 
milijonai dolerių ir kitoms 
kompanijoms šalies 52 mili
jonai, kuomet 57 milijonai 
pripuola užrubežinėms kom
panijoms. Didžiausius nuo
stolius nukentėjo Hartfordo 
ir Connecticuto kompanijos, 
kurių skaitlius nuostolių sie
kia $6186701.

*
Nelaimė kastynėse.

Wili.bi rton, Ind. Tek. 
Kastynėse Nr. 12 atsitiko 
baisi expliozija, kurios vie
nas darbininkas likosi už
muštas, o penki sužeisti teip 
sunkiai, kad nėra vilties aut 
jų išgijimo.

Gaisrai.
Beai mont, Tex. Sudegė 

čia dideles krautuvės Mė
liui’ 1 en- Weiss-K y 1 e- Kiče M i I 
ling Co. Nuostolius gaisro 
padarytus skaito ant 350000 
dol.

Expliozijos.
Newark, N. J. Expliozi- 

ja išnaikino čia krautuves 
Caffrey Ar Sons. Expliozi- 
jos trįs ypatos likosi-pavojin
gai sužeistos, o trįs lengviau. 
Sunkiausiai sužeisti: krautu
vių savininkas ir trįs jo sū
nūs.

Nelaimės ant geležinkelių.
Valj.ey City, N. D. Iššo

ko netoli nuo čia tavorinis 
trūkis Northern Pacific ge
ležinkelio. Prie to 2 ypatos 
likosi užmuštos, viena mirti
nai, o kita sunkiai sužei
sta.

Nelson, Min. Netoli nuo 
Čia, ant Great Northern ge
ležinkelio susidaužė trūkis ir 
prie to keturios ypatoe likosi 
užmuštos, o šešios sunkiai su
žeistos.

Jersey City, N. J. Netoli 
čianykščios geležinkelio sta
cijos nupuolė nuo kelio trū
kis. Prie to tris ypatos liko
si užmuštos.

Sfokane, Wash. Netoli 
Caneden, pasažierinis trūkis 
iššoko iš relių ir nupuolė į 
Diamond ežerą. Prie to 9 
ypatos likosi užmuštos.

Salt Lake CityJJtah. Ant 
linijos geležinkelio Rio 
Grande A VVestern užsidegė 
vagonas, kuriame buvo 30 
tonų dinamito. L to įvyko 
ėxpliozija, kuri r rudino vi
są miestą Goshen ir aplinki
nius kalnus. Vagonas su
trupėjo į druzgus. vienok 
niekas nebuvo sužeistas.

New York 29- liepos Pači- 
fiškas eNpresinis N. Y. C. 
Ar II. R. traukinys užėjo 
ant žemeslinkos. astuonios 
mylios nuo Poughkeepsie va
kare ir pryšakinė‘dalis trau
kinio nupuolė nuo pylymo 
II u d šono upėn. Vagonai li
kę ant bėgių susLtulpavo 
ant viens kito. Kiek tikrai 
piažuvo per tai gyvas? ų ne
buvo galima lygšiol sužino
ti.

iŠ DARBO LAUKO.
® SCHENECTADY, N.Y. R 11- 

I giamas streikas darbininku 
j firmos United Brothei hocd 
jof Paper Makers likosi pra
šalintas. Terptautiškoji po
pintos kompanija, kurios 
trisdešimts dvi dirbtuvės ei
na dieną ir naktį apsiėmė 
sumažinti laiką darbo, per
mainant adynas darbo; apie 
15000 darbininkų turi užsiė
mimą tose dirbtuvėse.

5 Gyvulių piovinyčio^e 
Omahoje nuo šiol visi darbi
ninkai ir darbininkės prie 
darbo turi nešioti baltą apsi
vilkimą. Valstybė suteik
sianti apsivilkimą dyk ii ir 
skalbsianti.

* 60 darbininkų, birban- 
čių prie geležinių darbu pa* 
Illinois Steel kompaniją ren
giasi streikuoti, jei priimti 
skebsai nebus prašalinti.

Barber Ai-falt kompanija 
teipgi turi nepasisekimą, ka
dangi unijistai dirbanti tai 
kompanijai Springfielde, III. 
pametė darbus ir neketina 
grįžti, kol kompanja nepra
šysianti skebsų.

Bieealo, N. Y. Darbi
ninkai popieros dirbtuvių 
nutarė štraikuoti, jeigu jiems 
ne bus pripažinta 8 valandų 
darbo diena.

East Port Chester,N.Y. 
Suštraikavo darbininkai 
Abendratho dirbtuvių todėl, 
kad dirbtuvių savininkai ne
nori pripažinti unijos.

•i Clearfield, Pa. Čia
nykščios geležies dirbtuvės 
stovi, kadangi dirbtuvių sa
vininkai nesutinka mokėti 
darbininkams unijos algų.

<• Kittęnning, Pa. Čia- 
nykščiose blėfos dirbtuvėse 
tik iš dalies dirba, stovi čia 
12 pečių.

T Pittsbvrg, Pa. Darbai 
Pittsburgo ir aplinkiniij ge
ležies dirbtuvėse eina gerai. 
Dirbtuvės turi darbo ilges
niam laikui. Crescent dirb
tuvėse dirba visi 22 pečiai.

T Allegheny, Pa. Park 
House geležies dirbtuvėse 
baigia taisymus, neužilgio 
jose prasidės vėl darbai.

Wheelino, W. Va. Dar
bai eina čia gerai. Whila - 
kerio dirbtuvėse teipgi dabar 
gerau. Štraiko nieks nelau
kia dabar.

Susirinkimą atidarė prez. 
Juozas Dzienius. Pinniau- 

jsiai kalbėjo Vincas Cernailc- 
1 kas, daugiausiai apie orgaiįi- 
IzacijąSus. Liet. Amerikoje 
ir jo? naudingumą velijo lie
tuviams prie S. L. A. prigu
lėti. Teipgi ragino imtis už 

1 mokslo, atminti mielą tėvynę 
ir nors su centais kovotojus 
sušelpti. Antra* klibėjo Jo
nas Brundza apiesozijnlizmą. 
Tasai draugas nurodė, kad 
tik socijalizine mes darbiniu- 

! kai galin e iasti j agelbą ir 
išganymą. Linkėjo plieno- 
cijalizmo g’a ištiš ir jo moks

lią priimti. Trečas - kalliejp 
Juozas Klembauckas apie 

Į soči ja liziną. Peikė šiądnmiuį 
( svieto surėdymą. Potam, ant 
trumpos valandėlės kalbos 

| persi t raukė ir p. Višniauč- 
kienė padainavo gražią dai
nelę ,,Sudiev Tėvynė”. To
linus vėl traukėsi kalbos. 
Kalbėjo Fortūnatas Rago

žius, studentas Pittsburgo 
! akademijos. Šitas draugas 
daugiausiai kalbėjo apie Lie
tuvą, apie Jos gražumą ir 
šiądieninitis jos vargus. Nu
rodė visus priešus, svetimus 
ir savus. Teipgi kalbėjo 
apie revoliuciją. Ragino re- 
voliucijonierius, kaipo lais
vės trokštančius šelpti, ne
paisyt trukdytojų. Kalba 
ta susirinkusiems matyt pa
tiko, ką liudijo tankus raukų 
plojimai. Buvo tokių ką 
šaukė: lai būna panieka ir 
bausmė musų priešams sulyg 
jų užsilarnavimo. Panieka ir 
bausmė musų išgamoms, ju
desiams, parsidavėliams, len- 
komanams: Roppui, Antana
vičiui, JarulaičiuivOliakui ir, 
kitiems jų draugams. Ant 
pagalios net balsu nekurie 
šaukė: šalyn tie judošiai iš 
musų tarpo. Tuomi tarpu 
Vincas Cernauckas metė aut 
stalo du doliarius, tardama, 
šitie grašiai lai bunapagelba 
atkeršytojams. Ta sekdami, 
ir kiti draugai aukavo centus 
ant tos pačios intencijos. 
Per trumpą valandėlę sudo- 
vanojo 24 doliarius 25c. 
Potam visų atsistojimu liko
si išreikšta jiadėka kovoto
jams ir kritusioms už laisvę 
musų broliams po tris sykius 
šauksmu ura.... Tolinus 
draugas Fortūnatas Bagočius 
dar kalbėjo apie socijalizmą, 
nes susirinkusiejie to geidė.

5 Chambersville, Pa. Bu
vo čia štraikai, bet jiė pasi
baigė laimėjimu darbininkų. 
Viši darbininkai sugrįžo prie 
darbo.

CoNNELLSVILLE, P A. S1L 
zo dirbtuvėse tik iš dalies 
dirba. Be darbo darbininkų 
yra čia daug.

5 Uledy, Pa. Cianykš- 
čiose kastynėse darbo yra 
pakaktinai. Galėtų čia da
bar gaut darba 50 anglių 
krovėjų.

W ėst N i:\vton, Pa. Ši
tose aplinkinėse bus atidary
tos naujos kastynės.

A veli.a, Pa. \Vasldng- 
ton County Coal Co. kauty
nėse darbaį.eina labai gerai.

Q| Stevbenville, O. Dar
bai eina čia gerai, visos gele
žies dirbtuvės dirba pilną lai
ką.

Ber\vi< k, Pa. Karu 
diibuvėse dirba gerai, tik ge
ležies dirbtuves dalis stovi, 
nežinia, kada joje pradės 
dirbti.

Bracevii.i.e, III. Darbai 
eina čia gerai, dirba kas die
ną.

LETUVIAUMBRIKOJ.
Iš Springf ejd, Iii.

22 <1. liepos čia atsibuvo iš 
ei’ės jau ketvirta* viekas lie
tuvių susirinkimą* su prakal
boms, parengtas vietinio Rev. 
Liet. Šelpimo Komiteto.

Klausytojai džiaugėsi ir dė
ka vojo kalbėtojams ir paren
gėjams tokio grąžauą susirin- 
kimo, Žmonių bįdvo ant 
susirinkimo apie 2Č0. Ant 
pabaigos tapo nutartį ir ant 
tekančio mėnesio tokį susi
rinkimą laikyti... Pasibaigus 
kalboms, draugas F.įagočius 
perskaitė rezoliuciją, protes
tuojančią prieš Lietuvos išga
mas dvasiškuosius, kurie savo 
brolius lietuvius persekioja 
drausdami prigimta lietuviš
ka kalba kalbėti,, liepdami 
jos išsižadėti visko kas tik 

, yra lietuviško, kas jų judo- 
šiskiems darbams nepritaria 
būva rusų valdžiai išduotas, 
arba velniams paskirtas į 
pradarą. Žmonės lezoliuciją 
priėmė ir patiiašė su viršum 
80 ypatų.

Rezoliucijos kopija pasiun
tėme į ,,Vilniaus Žinias” ir 
į „Lietuva” siunčiame. Mu
sų susirinkimas kuonogra- 
žiausiai pasibaigė 12 vai.nak
ties.

Pinigus, surinktus ant su
sirinkimo nutarėme pasiųsti* 
„Kovos” redakcijoj). Dau
giau nešinsime Cebtrališkain 
R. L. S. K. kasieriui p. Dū
dai dėlto, kad i.e matome at
skaitose pagarsintų musų 
Jam pasiųstų pinigų mėnesio 

Į berželio ir liepi s teipgi ir ge
gužes menes o ne visus pu- 

I garsino.I ' •Vincuke.

Kezoliėcijft.
Męs lietuviai Spritfgfieldo, 

Illinois, ir aplihkinėš, susi- 
.rinkę ant viešo susirinkimo 
po No. 122į ‘Nort'6th st., 
Spi ingfield, III. -priėmėme se
kančią rezoliuciją: ‘

Apsvarslydaitii reikalus 
musų tėvynės Lietuvos ir 
matydami pasišventimą ne
kuriu mus brtfHų drovoj su 
neteisybe, prit&pamla ir ne
laisve už gerovę, tiesas ir 
laisvę mut-ų taute s ir gimti
nio krašto, išreiškiame jiems 
savo padėką ir parbę atsisto
jimu ir šauksmu ura!

Antru atsistojimu iršauks- 
mu išreiškiame pagarbę kri
tusioms, ištariam gailestį 
tiems kareiviams, kurie kri
to ar tai kovoj su biurokrati
ja, tuom šaltiniu priespaudos 
ir neteisybės, arba kalėjimuo
se pasmerkti už savo teisin
gus reikalavimus.

Bet....
Matydami šovinizmą sulęn- 

kėjusių ir surusėjusių vokie
čių bei lietuvių, gyvenančių 
Lietuvoj, jų nelemtus darbus 
ir intrigas varomas ant ne
naudos lietuves su visa jų 
jiegose esančia gale.

Matydami darbus išdavi- 
kų-šnipų, kurie, tarnaudami 
aklai savo aklam viešpačiui, 
biurokratijai, stumia musų 
žmonis į vargą, kalėjimus ir 
Sibyrą, vien už tą, kad jie 
reikalauja teisingų atmainų, 
laisvės.

Matydami darbus juoda
šimčių dvasiškuose rūbuose-, 
kurie sava valia musų dievna- 
mius pavertė į. policijos ur
vus, o spaviednyčias į šnypi- 
nėjimo įrankiu^ ida^it tikt 
kaip nors pasigerinti biuro
kratijai ir pasirpdytĮį|„blago- 
nadeždnais”, m^tboijpmi jog 
tokie šunvuodegiavirųai išeis 
su didele nuogandą žmoni
jai bei visam ^raštui (pa v. 
Ropp, Antauayjčialn Oleka, 
Jarulaitis ir širų^i Ip/ų).

Matydami pąsibiąųrėtinus 
pasielgimus lietuviškos dva
siškuos, kurios , sąnariai gy
vendami aut šveųtos lietuviš
kos žemės, krauju musų pra
tę vi ų apšlakstytos, ir misda
mi jos duona, vietoj, sulyg 
savo užduotės skelbti žodį 
Dievo, su visu pasiutimu 
griebiasi platinimplenkystės, 
neatbodami auj protestų ir 
riaušių iš šalies savo pasekė
jų (pav. Ropp, Veri>echauc- 
kis, Ši melionas ir Glodenis).

Matydami, jog visų tų ne
dorybių ir anarchijos vadu 
yra Vilniaus vyskupas Ed
vardas Ropp, nes vien su 
jo daleidimu musų ęlievna- 
miai tapo paversti į policijos 
šnipų įstaigas, lenkystės ur
vus, kur musų pratėvių lie
tuviška kalba yra niekina
ma. •

Matydami tą biaurų nie
kad nenuplaunamą ir neišsi
teisinamą darbą vyskupo- 
provokatoriaus Ropp’o, kur
sai suspendavo visų mylimą 
musų tautietį’kn. Ambraze- 
vi4ią vien už tai, kad jis yra 
tikru lietuviu, dirbo su lietu
viais ir už ją stojo.

Matydami šoviufstišką po
litiką to vyskupo, kursai, vie
toj platinimo žodžio Dievo, 
musų dievnamius pavertė 
į politiškus urvus, kuriuose, 
yra varoma politiška propa
ganda sulyg instrukcijų iš 
Carskoje Selo.

Matydami tos ypatos atvi
rą neapykantą lietuvių besi- 
priešinimą jų gerovei, laisvei 
ir pasikėlimui.

Matydami tas visas skriau
das, kurias musų tauta dėl 
tų intrigantų turėjo panešti 
ir šiądien dar kenčia;

Męs, su-sirinkusiejie skait- 
liuje 87 ypatų iš visų kraštų 
plačios Lietuvos, protestuo
jame prieš tokius darbus ir

Reikalaujame atšaukimo 
suspensijos kn. Ambrazie
jaus ir sugrąžinimo jam baž 
nyčios ir visų pirmiau turėtų 
tiesų su persi prašymu už ne
teisingą skriaudą;

Reikalaujame, kad vysk. 
Ropp ir Seinų pralotas Anta- 
vičia tuoj atsistatydintų nuo 
savo vietų, kaipo netinkanti 
užimti jas ir nešdintųsi pas 
tuos, kuriuos, Lietuvoj būda
mi, tarnavo.

Reikalaujame; kad visi iš
tvirkėliai, platintojai anar
chijos bei draugijos išnaios 
piasišaliutų iš Lietuvos ne
žiūrint kokią poziciją jie už
ima;

Nes jei tie musų šventi rei
kalavimai netaps tuoj išpil
dyti, męs, būdami lietuviais, 
niekad nedaleisim išsiplati- 
nimo tokio ištvirkimo ir ma
tydami reikalą, nesidrovėsi
me griebties už radikališkiail
sių įrankių prašaliiiimui tų 
nedorybių;

Jei tas musų balsas nebus 
išklausytas apkaltinamų, męs 
atsiliepsime į visus Europos 
lietuvius ragindami grieb
ties už kiekvieno galimo 
ginklo išnaikinimui tos be
tvarkės ir pašalinės represi
jos, o ant musų pagelbos kai
po ir ant visos Afherikos lie
tuvių, gali visada rokuoti, 
nors ta akcija priimtų kuo 
aštriausia kovos formą.

Dėlto męs vienbalsiai šau
kiame: jog kaip usnys yra 
naikinamos iš dirvos gero 
ūkininko, kaipo tranai yra 
mėtomi lauk iš avilių darbš
čių bitelių, tėip turi geruoju 
ar prievarta pranykti visi 
tie, kurie, misdami gardžia 
lietuviška duonele, netik kad 
neveikia labui apgyvento 
krašto, bet savo egzistencija 
kenkia labui visuomenės ir 
krašto, dėlto šalin su pro
vokatoriais! Šalin su len- 
kais-šovinistais iš musų tėvy
nės Lietuvos! Šalin stę siur
bėlėms ir nenaudėliais!

1, Fort. J. Bagočius,
2, V. B. Černiauckas,
3, Ant. Raulinaitis,
4, Tarnas Galinis,
5, Juoz. Dzienius,
6, Juoz. Klembauckas,
7, Jonas Žvingila,
8, Silv. KatkeviČia,
9, Julia Butienė,

10, Martinas Stašaitis,
11, Juoz. Adomaitis,
12, Antanas Arminas,
13, Jonas Pėstininkas,
14, Juoz. Gillett,
15, Kaz. Sagunas,

16, Juoz. Bartaitis,
17, Juoz. Ruška,
18, Ant. Petravičia,
19, Alex Gudauskis,
20, Jurgis Višniauckas,
21, Jonas Ziulius,
22, K. Dziško,
23, Konst. Stočkus,
24, Jurgis Karaška,
25, Vincas Miežaitis,
26, Antanas Blembauckas,
27, M. Gavenaitis,
28, Ant. Braži*,
29, Mot. Štaniunas,
30, Julius Joniką,
31, Malvina Klembauckienė,
32, Juoz. Grigaleviče,
33, Vincas Juodaitis,
34, Marijona Bukevičienė,
35, Juozas Žvingila,
36, Alex Gudauckis(II),
37, Dom. Kasparka,
38, Vincas Raugelis,
39, Povilas Bukeviče,
40, Alex. Tribičius,
41, Ona Višniauckienė,
4A, Napolionas Urbas, ‘
43, Petras Orentaviče,
44, Aatonina Pestininkienė,
45, Jonas M i kuokas,
46, Boiiis Lagūnas,
47, Mot. Marliaučkas,
48, Vincas Zumeilos,
49, Antanas Liugis,
50, Jonas Marma,
51, Jonas Buskevičia,
52, Dominink J. Puišis,
53, Elzbieta Puišienė,
54, Petronė Raugelienė,
55, Morta Kasiutienė,
56, Pranciškus Jurkus,
57, PranciškusKlembauckas,
58, Jonas Makauckas,
59, Jonas Gredauckis,
60, Juozas Balčiūnas,
61, David Bucie,
62, Juozu pas Petrą viče,
63, Juoz. Kojeli,
64, Ona Buškevičienė,
65, Ona Gillett,
66, Julijonas Vilančikas,
67, Simonas Katkevičius,
68, Andrius Sinkevičia,
69, Adomas Sindis,
70, Vilkas Butkus,
71, Petronė Katkevičienė,
72, Jieva Linkienė,
73, M i kolas Urbanskas, 
74, Mikolas Križinauckas,
75, Jieva Križinauckienė,
76, Vincas Cernis,
77, Antigona Cerniutė,
78, Antanas Brokas,
79, Elzbieta Žvingiliutė,
80, Jurgis Krutulis,
81, Adomas Ramanauckas.

(Originalas su parašais li
kosi pasiųstas į „V. Ž.”).

F. J. Bagočius.

Epilogas istorijos,,Biru
tes Dainininkų Or-sles” 

choro.
Nelaiminga p. Bijūno ko

respondencija! Kiek ji su
gadino kraujo, sunaikino ra
šalų, išdarkė popieros! Kaip 
po lytui, tyliose prieš tai ba
lose, tūli gyvūnėliai pakelia 
neprašomą kvarkimą, teip po 
tai korespondencijai visokį 
Daukan tiečiai, Lebrikai ir 
Hiaukšos — pakėlė neišpasa
kytą riksmą lietuviškuose 
laikraščiuose, išliedami visą 
savo dramatiškai-daininin- 
kišką tulžį ant žemiaus pasi
rašiusio Horrendum! Sodo
ma ir Gomora!! Bukšnaitis 
išardė J. Neimonto chorą! 
Už tokį dai;bą tie Korespon
dentai ir davė jam „vėjo”! 
Jie apsilenkė net su etika, 
perlipo rybas mandagumo, 
kad tik priduoti daiigiaus 
druskos savo straipsniams. 
Kad pylė, tai pylė! O kokia 
spėka plunksnos! Koks lite
ratiškas gabumas! Atviras 
per spaudą prikergimas prie 
Bukšnaičio pravardės žodžio 
,,niekšas” (29 num, ,,Kelei
vio”), arba išsitarimas ,,kelti 
kaip.... aut šakių” — daro 
autoriams nemažą garbę:»žo- 
žiai yra veidrožiu žmogaus 
vėlės — sako patarlė.

Bet ka’gi buvo priežasčia 
choro iširimo! ,,Visokiuose 
nesutikimuose — ješkokite 
moteriškę” — pasakė senovė
je, nepamenu kuris iš graikų

mokslinčių. Pabėgus 20 d. 
liepos J. Neimontui su sveti
ma pačia iš Bruktyno, prie
žastis iširimo choro tapo vi
siems aiški: Neimontas bijo
josi konkurencijos ne tiek 
vedime choro, kiek meilės d a- 
lykuose. Plianas buvo pui
kiai apgalvotas ir pilnai pa
vyko ir choras garbingai už
baigtas, ir Bukšnaitis laik
raščiuose apšme’žlas, ir mei
lės troškimai užganėdinti. Al 
ne romana ?

P. Bukšnaitis.
Kadangi už svetimas ko 

respondencijas kaltė puoli 
ant Bukšnaičio, todėl jis turi 
tiesą atsiliepti. Dabar visi, 
kalbėjo ir to pakanka. Dau
giau tuos reikalus kliudan
čių korespondencijų netalpin
sime, todėl kad rašanti la
biau įsigilinę į privatiškus 
negu į viešus reikalus. Pri- 
vatiški gi keno nors reikalai 
ne po laikraščių kontrole.

Red.

Iš Paterson, N. J.
Vietinė S. L. A. 101 kuo 

pa laikė savo bertaininį susi
rinkimą 12 d. liepos. Užsi 
mokėjus duoklę ir apšnekė
jus kuopos reikalus, atsimi 
nėm ir apie brolius kovojan
čius už laivę Lietuvos. Ap
svarsčius dabartinę revoliuci
ją Lietuvoj visi pripažinom 
už musų pareigą šelpti ją ir 
nutarėm paaukaut iš kuopos 
iždo $10.00. Paskiriame 
juos Socijaldemokratų parti
jai. Pinigus pasiuntėm C. 
R. S. kasieriui p. T. Dūdai. 
Matome laikraščiuose, jog 
revoliucija kįla, todėl pradė
kim labiauš šelpti kovojan
čius! Subruzkim visi au
kauti, kiek galėdami, kalbiu 
kim vieni kitus visokiose su 
eigose.

Kuopos iždininkas, 
Izidorius Navickas.

Iš HerrM, III.
Šitas miestelis yra netoli 

St. Louis, Mo. Kitokių dar-
bų nėra, vien tik anglių ka
stynės, betįdarbų ne trūksta 
ir žmonės įiusėtinai uždirba, 
kadangi"Čią yra 10 shaftų ir 
vis dar naujus atidarinėja. 
Iš kitur atvažiavę lengvai ga
li darbą rasti.

Lretuvių yra čia diktokas 
būrelis, , bus suvirš šimtas, 
bet jų negalima pagirti, ka
dangi jie čia nieko gero ne 
turi ir nesirūpina turėti, tik 
viens kitą prasivardžiuoja. 
Iš to kįla nesutikimai, per 
ką vaitui č^verykus nuperka. 
Jeigu užsimeni, kad paau
kautų keljb centus tėvynės 
labui, tai gali gaut ir į kailį, 
čia nėra nė jokios draugy
stės, tik kuopa Susivienyji- 
mo Lietuvių Amerikoj, bet 
ir ta nedaug sąnarių turi, 
todėl kad kuniginiai nenori 
prigulėti, jį laiko bedieviš
ku. Pereituose metuose bu
vo pradėję tvert draugystę 
ik) valdžia bažnyčios, bet vos 
tik 11 sąnarių prisirašė iš 
pradžių, o daugiau ir ne pri
buvo, tai ant antro mitingo 
ir suiro, mat laisvesnių pa
žiūrų lietuviai nenorėjo pri
gulei prie minėtos draugy
stės, jie aiškino, kad geriau 
butų sutverti tautišką drau
gystę, prie kurios kiekvienas 
lietuvis galėtų prigulėti.

Broliai! pameskim tuos ne
sutikimus, o dirbkime iš 
vien, riškimės į vienybę, su
tverk i m nors pašei pi nę drau
gystę, susivienyję daugiau 
galėsime padaryt gero musų 
brangiai tėvynei, kuri ir 
teip ilgą laiką vargsta pri
spausta caro Lietuva! Lai
kas jau mums pabusti, nu
mest tą prakeiktą caro jun 
gą, kuris mums nugraužt 
sprandą.

Jurgis Mizarys?

Iš Ashley, Pa.
Darbai eina čia gerai ir iš-



kitur pribuvusiam ne sunku 
darbas gauti.

Šitame miestelyj gyvena 
diktai lietuvių, tik vargas, 
kad jie nieko gero ne veikia, 
jie visai nupuolę (tai parei
ga nenupuolusių juos pakel
ti ir prie gero patraukti. 
Matyt ir geriejie savo parei
gų nepildo. Rįc.). Jie pa
pratę ainikį traukti ir kar- 
čiamos barą su alkūnėms 
šluostyti. Nėra tos dienos, 
kad vaitui ne atsieitų susi
pykusius lietuvius taikyti. 
Išmokėjimo dienoj girdėti po 
saliunus bliovimai kaip lau
kinių žvėrių. Stiklai ir ki- 
tokf ginklai būva darbe.

Kartą, eidamas pro pulką 
vyrų, bandžiau aiškinti da
bartinį Lietuvos padėjimą, 
kur musų broliai kovoja už 
tėvynės laisvę; pakalbinau, 
paaukauti, kiek išgalint su- 
šelpimui tų kovotojų, tai ga
vau šliuptarnio ir tikėjimo 
niekintojo vardą (nėra ko 
dėlto nusiminti, bet reikia 
vis prie gero traukti, o ra
šantis pamatys, kad tas visgi 
išduos gerus vaisius. Visai 
rugojimai ir peikimai da^ 
piktai darančių ne pataisys. 
Rd.). Kalbinau uždėti kokią 
organizaciją, ypač kuopą Su- 
sivienyjhno Lietuvių Ameri
koj, tai atsakė, kad prie Su- 
sivienyjimo jie ne gali pri
gulėti, nes jie yra Rymo-ka- 
talikais (tas juk aiškiai sako, 
kad jie nežino kas yra Susi-, 
vieuyjimas. Nežinantiems 
reik a aiškinti, nemokančius 
mokyti. Rd.). Kituose 
miestuose, kur lietuvių yra 
ne daugiau, jie turi draugy
stes, visokių organizacijų 
kuopas, knygynus (ir ten, tas 
viskas ne išsyk atsirado, ir 
ten iš pradžių kalbinanti tu
rėjo kęsti išniekinimus, bet 
kad jie niekinimų nenusi
gando, visgi dirbo, tai dar
bas įr išdavė vaisius. Rd.), i 
o mes. apart alaus stiklo, ne- 1 
turime su kuom pasirodyti. f

Ashleyietis.

Antanavičia ir jiems pana
šus šnipai. Šalyn iš Lietu
vos! ateis laikas ir tai ueuž- 
ilgio, kada mes gausim vys
kupu gerą tėvynainį, Lie
tuvį Rymo-kataliką, kuris 
mokės godoti savo tėvynę ir 
josios vaikus. Mes toli nuo 
jūsų gyvendami, Suvienyto
se Valstijose šiaurinės Ame
rikos, drauge su jumis, bro
liai, šaukiam: Lai gyvuoja 
kn. J. Ambraziejus per il
gus pietus, lai darbuojasi tė
vynės Lietuvos labui ir lai 
skamba jo vardas po visą 
plačią pasaulę, per amžių ei
les. Vargas ir paniekinimas 
vyskupui E. Roppui!

Jonas P. Grite, 
Juozas P. Garmus, 
Antanas Sederevičia,

- Pins Aksris, 
Juozas Stirbis, 
Teofilius Bartkus.i

Taigi kas protestą 
Ar S L. A. kuopa., 
miau pasirašę? Jeigu 
protestuoja, tai reikia
kinti kįpk ji turi sąnarių,ku
rie pasirašė po protestu.

Rd.

kelia? 
ar že- 
kuopa 
paaiš-

Maximo Gorkio atsišauki
mas j Amerikiečius.

Caras išvaikė durną.
Tas menkas žmogelis, dre

bantis ant sosto už savo gy
vastį ir galybę, kaip drebulės 
lapas, su vienu pabraukimu 
plunksnos, su vienu konvul-j 
sišku pakrutinimu ' rankos' 
panaikino visą išvyzdį istaty- 
moMaskolijoje ir pašaukė gy 
vybėn naujas eilias žudynių, 
vagysčių ir užpuolimų.

Maskolijos valdžia įsteigs 
dabar tvarką gyvuliško at- 
monijimo.

Budeliai ir vagys apsiau- 
Čianti sostą ir laikanti jį sa
vo krauju suteptomis ranko
mis paskutiniais laikais iš
girdo daug karčios ir užgau- ,

mus aukų, ir, nors sauja lįs
damas joms, nebėgu (.pagal
bą, tai ar aš civilizuotas žmo
gus?

Jei aš gyvenu mieste, kur 
nesuskaitomos užmušystės, 
apiplėšimai ir nedorybės at
sitinka kasdien ir aš žinau 
apie tuos atsitikimus, bet 
nesistengiu stabdyti vagys
čių ir išnaikinti piktadarys
čių, ar ištikro esiu aš .civili
zuotas žmogus?

Jei ant žemės, ant kurios 
aš gyvenu ir auginu savo 
vaikus toki darbai pasibaisė
jimo ir beteisiškumo vyksta 
kaip Maskolijoje ir Turkijo
je, ir aš, tegul nupeikdamas 
tuos darbus, susiraminu mą- 
stim, jog mano šalyj gyveni
mas yra lengvesnis, sauges
nis ir geresnis-ir, tokiu budu 
susiraminęs, gyvenu užganė
dintas savo namuose, tai ar 
gi aš civilizuotas žmogus?

Žmones, kurių širdyse ne
siranda saumonės brolystės 
tautų.'nėra civilizuotais; jie 
laukiniais dar vis tebesilie- 
ka.

Žmonės, kurio gyvena ra
miai, kuomet ..plinkui juos 
viskas žlugsta kraujuose, iš
smaugta su žvėriškumu, nė
ra civilizuoti; jie yra tik pa- 
sikakinnsiais gyvuliais.

’ Žmonės turinti vaikus ir 
Į leidžianti jiems augti terp 
pašėlusio anaebizmo ii* betei
siškumo ir huodinti jų širdis 
vaizdu viso ištvirkimo, kuris 
bjauroja svietą — ne, toki 
žmonės nėra civilizuotais.

Svietas yra visiems ir kož- 
nas turi tiesą prie savo 
džiaugsmų.

Kas šitą atjaučia, tas neiš
kęs būti kurčiu matydamas 
kankinimus savo bendražmo- 
nių.

Žmonės ir broliai. Kas 
tik atjaučia tą, tas nepasi
liks šaltu žvalgytoju užmu
šystės savo brolio, ar jis bus

REIKALAI
Susivienjjiir.0 Lietuviu Amerikoje.

Ppūtestas 14-tos kuopos 
Clevelande, Ohio.

Ant laikyto bertaininio su
sirinkimo, atsibuvusio 15 d. 
liepos, 1006 m. mes, drau
gai 14 kuopos, kurioje yra 
83 draugai, nutarėm vienbal
siai protestuoti prieš biaurų 
pasielgimą vyskupo Edvardo 
Roppo su kunige Juozapu 
Ambraziejų, kurį prašali
no, ant- pyšku po prisakymo 
nuo vietos vikaro Švento Jo
no bažnyčios Vilniuje ir už
draudė pjldyti kunigiškas 
pareigas vien dėlto, kad kn. 
J. Ambraziejus dirbo nenuo- 
alsiai labui savo tėvynės ir 
kad jis tikras Lietuvos mylė
tojas ir nepasiduodantis 
lenkberniams. Mes prote
stuojame prieš tokį pasielgi
mą vyskupo, kuris gyvenda
mas šventame Lietuvos sosta- 
pilyj ir misdamas iš lietuvių 
kruvino triūso, persekioja 
juos 
negu 
Mes 
prieš
von der E. Roppo pasielgi
mą, bet abelnai protestuoja
me prieš vyskupą kaipo per
krikštą iš liuteroniško tikė
jimo, kurio giminės ir po šiai 
didiiai liuteronye, išgamos ir 
laikome už netinkantį užimti 
Rymo katalikiško vyskupo 
vietą Lietuvos sostapilėj.

Todėl mes nuo savęs vely
tumėm visiems lietuviams 
protestuoti bausti perkrikš
tą išgamą vyskupą teip ilgai, 
kol nepasitrauks iš Lietuves 
su vitais lenkberniais ir juo
dašimčiais. Tegul prasmen 
ga skriaudėjai mušu tėvy
nainių, Lietuves vaikų: vys
-kupas E. Ropp, pralotas

ir skriaudžia biauriau 
madUftiški žandarai, 
protestuojame netik 
šitą vyskupo barono

““Df_i0.S.‘®iTbėaJi1Up'1 drį’ angį’®, žydas ar maskolius.
Dauginus meilės ir guodo- 

nės žmonijai.
Tas tai ve padaro žmogų 

tikrai civilizuotu.
Stengsmas platinti gyve

nime sanmoningns, išmintin
gus, teisingus žmones, žmo
nes tikinčius' į gerovę savo 
rūšies—šitas yra svarbiau
siu reminu tokios civilizaci
jos.

Visi tikrai civilizuoti žmo
nės turi gelbėti kenčian
tiems, kankinamiems žmo
nėms Maskolijos.

Tai yra jų pareiga; tas tu
rėtų būti jų pasigėrėjimu.

Kadangi gelbstint žmo
nėms vesti žmonišką gyveni
mą žmonės turi atrasti patys 
sau Fanmonę jų pačių svar
bos sviete, pasididžiuojamą 
išteisinamybe jų pačių gyve
nimo.

Gyvenimas gyvulio yra be
jausmis, gyvenimas žvėries 
biaurus, ir neįžymus ir kok
tus yra gyvenimas bebrąus ir 
kitų gyvūnų, gyvenančių šil
toje tamsoje savo požeminių 
olų.

Žmonės turi imti gyveni
mą platesnėj ir gilesnėj pra
smėj.

Svietas yra mano namais 
ir kas tik atsitinka jame ne
turi praeiti nepalietęs mano 
širdies. O jei tokios oratos 
šaukiančios baisenybės atsi
tinka kaip šitos, kurios vyk
sta dabar Maskolijoje, tai 
tikri vyrai ir moterys negali 
liktis ramiais matydami juos.

Prigelbėti Maskolijos žmo
nėms išlaimėt! jiems laisvę 
yra žmonišku ir prakilnum.

Gelbėti Maskolijos žmo
nėms yra reikalinga kožnam, 
kas tik save laiko civilizuotu 
žmogum ir tikrai geidžia bū
ti tokiu.

Gelbėkite Maskolijos žmo
nėms išvaduoti Jų kūną nuo 
trandžių, čiulpiančių jų gy- 
vastinį kraują.

sių ir teisingu vyrų.
Jie atsikeršins jiems už tai 

ir jų atsikeršinimas bus žiau
rus.

Įerzinti, papratę lieti krau
ją ir padrąsinti viešpatavimu 
netvarkos jie ir vėl nuste
bins svietą savo darbais.

Jie pradės naikinti ir ga- 
labinti žmonių vadovus, o iš
naikinę vadovus, jie vėl ap
šauks karę žmonėms, sapnuo
jantiems apie rymtį ir civili
zaciją ir laukusiems be kan
trybės pergalėjimo teisingu
mo.

Juodi, kraujo prisisiurbę 
sparnai mirties plasnos vir
šui šalies ilgus mėnesius.

Išalkusi žemė praris tūk
stančius lavonų žmonių, ku
rių vieninteliu nusikaltimu 
buvo noras gyventi žmoniš
kai.

Daugybės moterų ir vaikų 
pražus nuo kulkų, kardų ir 
brūklių.

Daugelis oratos šaukiančių 
nedorybių bus papildyta.

Svietas bus perimtas pasi
baisėjimu ir pasipiktinimu.

Tai čia, tai ten vieši susi
rinkimai bus laikomi, ant ku
rių kalbėtojai iškalbingai 
nupeiks carą ir jo gaujas 
žmogžudžių.

Kalbėtojai bus apmokėti 
plojimais rankų ir visuome
nė apleis susirinkimus su iš- 
didum persitikrinimu, jog ji 
atsiliepė ant šauksmo nelai
mingų žmonių svetimos ša
lies ir atliko savo pareigą su- 
lyg žmoniškumo.

Tuo tarpu kraujas Masko- 
lijos žmonių tekės sriautais.

Ar męs civilizuoti žmonės 
ar ne?

Aš manau, kad ne. Męs 
tik manome mylį gyvenimą 
ir žmoniją, guodojame teises 
ir neapkenčiame piktadarys
čių.

Jei mano kaimynai užpuo
la ir kankina žmogystas savo 
namuose ir ai girdžiu verks-

Pareiga žmonijos yra gel
bėti žm(|mjak Ar yra šitoje 
šalyje gyvi žmonės ir ar jie 
išgirs nųeie? dli

Kunigas niekina savo 
parūpi jonus.

Londone naujas Savonaro- 
la atsirajSo, ktiris drįsta pa- 
puikusięms aųgštai save lai
kantiems turčiams žodį teisy
bės pasakyti.

Šituomi žmogum yra Ber
nardas Vaughn, kunigas Ry
mo katalikiškos bažnyčios, 
kuris kas metas apleidžia sa
vo turtingas aveles, idant 
praleisti keletą savaičių ar
šiausiame žiemos laike terp 
vargšų rytinės dalies. Pa
niekindamas visokiu perte
klium ir net paprastu geru
mu, jis tąsyk apsigyvena kur 
mažame palepintame kamba
ryj, kur jis verda i»ats frau 
valgį ant menkai žyba ličius 
ugnies, ir tarnauja aplei
stiems ir nusiminusiems žmo
nėms terp Lohdono milijo
nų.

Šitokiu budu jis įgauna 
patyrimą apie skaidą ir iš
tvirkimą esantį ant dugno 
draugijos, kuris pripildo jį 
degančiu pasipiktinimu iš 
got ūmo, pertekliaus, išlai- ( 
dnnybės ir tuštumo daugelio 
tų, kurie yra ant viršaus, 
užlaikomų ten sanlygų būti- ' 
nai gimdančių didžiausią ir 
aršiausią skurdą šiintiems 
tūkstančiams jų bendra brolių 
Taigi, kada jis pasirodo terp 
šitos luotuos, tai pasako atvi- i 
rai. ką jis mano apie juos. . 
Jis sako pamokslą ne iš užsi- 
rašinėjimų. Jojo tiesmuki 
žodžiai plusta karšti iš širdies. '

Kaipo pavyzdį kunigo ( 
Vaughn budo privedame žo
džius iš jo.kalbos:

,. Apsukrioj i- draugija šią
dien yra koncentruotu sun- 
kiniu saumylystės; ji yra 
teip nešvari ir ligota, kaip 
ir kiekviena pašvinkusi mai
ta e u konservuota Chicago- 
je”.

Tame pačiame pamoksle 
savo mAdiškomsioms avelėms 
kunigas Vaughnas pasakė:

„Vakarinėj dalyj yra žmo
nės, kurie be savo nuodėmių 
neturi nieko tikro aplink sa
ve. Jus moterys, nepaisote 
apie atlikimą savo menkų 
pareigų pačių ir motinų; jus 
nežiūrite savo namų. Lošia
masis stalelis ir jo lošena 
yra jūsų vyriausia ambicija 
ir tik kada gera korta ateina 
jums rankon tai, kokia nors 
vargšė siuvėja ar koks nors 
darbininkas turi progą gauti 
kiek* pinigų jei jis ar ji nėra 
dar subankrutiję’’.

NAUJI IŠRADIMAI.
| Dr. Bashford, Londone, 

perdėtinis labaratorijos im
peratoriškos vėžio tardymo 
fondo paduoda išeigas čiepi- 
jimo 100000 pelių. ,,Moks
linčiai”, sako jis, ,.gali da
bar pagal norą pagimdyti vi-, 
sus apsireiškimus vėžio pas 
pelę ir apsaugoti sveiką pe
lę nuo visų pasekmių čiepiji- 
mo jų tardomuoju vėžiu. 
Šitą atsiekus, -r- sako jis to
liau, — nėra perdaug tikė
tis, kad toliau? galima bus 
išgydyti ir pači $ ligą.

Po atsikartojusių nennsi- 
sekimų per trisdešimts me
tų, fondas į įstengė apturėti 
vaisiiį pelės suiprigimta liga 
ir netolymdj atėitėj, be abe
jo, bus galima spręsti ar vė
žys yra įgimtas pas žmones, 
ar ne. Šešiasdešimtas nuo
šimtis Baehfordo vėžio ligų 
išaugo pas visai sveikas pe
les, todėl, nuomone mokslin
čiaus, visi ligūsti auguliai 
yra perduodamais. Megini- 
nimai ant tiek buvo pasek
mingais, kad iš 100 paprastų 
pelių devyuiosdeėimtys pri
siėmė putmenis po įčiepiji- 
mui ir nei viena iš apsaugo
tų pelių neišvysta ligos.

Apsireiškimai atmosferoj 
arba Meteorologija.

Pagal Pro f. lojeikov’a.
Kadangi nuo šilumos gyvasis sidabras 

barometre truputį išsiskečia, tai, paprastai, 
teisingiems tėmijimams, priima tokį barome
tro augštį, koks išpultų prie 0° Celcijaus 
termometro temperatūros. Prie barometro 
teisingiems tėmijimams yra ir termometras, 
kurio parodymus užrašo pirm barometro pa
rodymo.

Sifoninis baremetras susideda iš dviejų
barometrinių kamaraičių (a ir b) 
sujungtų dūdele (c). Prie kil
nojamo dalinimo pritvirtinti du 
vizirai arba žiedai (d ir e), ku
riuos galima nustatyti su šrubo 
(0 pagelba. Paprastai barome
trą pripildo verdančiu gyr.uoju 
sidabru, kad iš jo išstumti visą 
orą. kuris galėtų paskui prisi
griebti į beorinį dūdelės viršų. 
Į rezervoarą šalto gyvojo sidabro 
pripila per skylutę’ (o), buvusį 
orą išstumia į kamaraitę (a), iš 
čia į dūdelę (b).

Barometras-aneroidas suside
da iš metalinio apvalaus indelio 
hermetišk'.i užlipinto, su praskię- 
stu, kiek tik galima, oru. Abu
du indelio dugnai, prie didesnio 
ar mažesnio* oro spaudimo, įlink
sta, arba labiau išsitiesia. Issi- 
pnsdami arba labiau atsitiesdami 
indelio dugnai tą perduoda ro- 
dykini, kuris prie didesnio s] a idi- 
mo pasisuka į dešinę pusę, o prie 
mažesnio — į kairiąją. Indelis į- . 
dėtas į metalinius rėmus, j ryša- 
kyj kurių yra ciferblatas su pa
dalinimais, taigi su i *” 
ženklais. Ant jo yra teipgi pri rome t ra*, 
taisytas termometras.

Kaip žinome, oras, kaip visi daiktai, nuo 
šilumos išsiskečia, užima didesnį ruimą, sto
jasi lengvesniu ir“ kyla į viršų/ Priešingai 
būva jam atšąlant: atšalant, jis susitraukia, 
užima mažesnį ruimą ir stojasi sunkesniu. 
Jau pradžioj šio rašto męs kalbėjome, jog 
teip kaip visi materijališki daiktai, teip ir 
oras, turi sunkumą ir jis spaudžia visokius

milimetrų Sifoninis b*-

Aneroidas.

daiktus; jo spaudimą galima išmatuoti su 
barometro pagelba. Klausymas todėl kyla, 
ar oro (šilimas turi kokią įtekmę ant oro 
spaudimo ir tokiu budu ir ant barometro pa
rodymų?

Jeigu šiluma turi tokią įtekmę, tai baro
metro parodymas per ištisą dieną turi kei
stis. Pabandykime tėmyti barometro paro
dymus ir pamatysime, kad tie parodymai 
keičiasi. Jau garsus Humboldt patėmijo, 
jog šiltuose prie ekvatoriaus kraštuose baro 
metro augštis, taigi jo parodymai keičiasi 
teip pastoviai, kad net be laikrodžio, vien iš 
barometro parodymų, galima žinoti kokia 
yra valanda: apie 4 vai. ryto barometras ro
do mažiausią augštį; gyvasis sidabras dūde
lėj kyla nuolatai iki 10 vai., o paskui vėl 
puola žemyn iki 4 vai. po pietų. Nuo 4 vai. 
kyla iki 10 vai., paskui vėl puola iki 4 vai. 
ryto.

Tą patį galima patėmyti ne tik šiltuose 
kraštuose, bet ir musų tėvynėj, nors Čia besi- 
kėiimai ir besileidimai barometro nebūva 
teip pastovus kaip šiltuose kraštuose. Mat 
šylant žemei, iki 10 vai. ryto, atmosferoj su
sirenka daug garų, kurie, pakilę į orą, padi
dina jo spaudimą; po 10 vai., pasikėlus sau
lei augščiau, saulė labiau kaitina žemę, nuo 
jos įšyla oras ir kaipo lengvesnis, kyla nuo 
apačios augštyn, jo vietoj ateina iš augštai 
labiau praskiestas oras ir jis sumažina oro 
spaudimą; po 4 vai. saulė jau neteip kaitina 
žemę, oro mažiau kyla augštyn, o nusileidus 
saulei kylimas apsistoja, spaudimas pasidi
dina ir tas atsiliepia ant barometro parody
mų. Naktyj daug vandens garų atsidalina 
iš oro, pavidale rasos renkasi ant žemės, to-< 
dėl ir oro spaudimas pa«imažina. Jeigu 
naktyj nebūva rases, tai ir naktimis puolimo 
barometro nebūva.

Jeigu per dieną būva nevienodas oro 
spaudimas, tai nėra abejonės, kad tas pats 
bus ir per ilgesnį laiką, per mėnesį, per išti
sus metus. Metiniams vienok besikilnoji- 
maniB ir besileidimains barometro, nelengva 
surasti tikrus pamatus. Vidutinės geogra
fiškos platumos kraštuose ties sausžemiais 
didžiausias oro spaudimas būva žiemos laike, 
o maž ausias — vararą. Užtai ties jūrėmis 
būva atbulai. .^Mat sausžemiat žiemos laike 
labiau atšala, oras ties jais būva tirštesnis, o 
tuom pačia ir sunkesnis. Vasaros gi laike, 
sausžemiai labiau negu jūrės (Tyla, įšilęs oras 
kyla augštyn, per tai ir spaudimas į>«8imaži
na. Reikia todėl laukti, kad teip kaip šilu-

ma, teip ir oro spaudimas nelygiai Skirstosi 
ant vilo žemės paviršiaus. Geresniam ištiri- 
mui paskirstymo ant viso žemės paviršiaus 
oro spaudimo daro tam tikrus žemlapius, 
ant kurių jungia linijoms vietas turinčias 
vienokį oro spaudimą. Linijas tas vadina 
izobarai#. Męs žinome, kad apačioj oro spau
dimas yra didesnis negu augštai. Todėl 
dviejose vietose net arti viena kitos esančio
se, bet nevienodai pakilusiose, oro spaudimas 
bus nevienokis. Vesdami izobarus, apskai
to oro spaudimą tokį, koks butų, jeigu visos 
vietos butų ant jūrių paviršiaus o paskui 
jau jungia linijoms visas vietas turinčias 
vienokį oro spaudimą.

Peržiūrėkime paskirstymą oro spaudimo 
ant žemės paviršiaus skyrium sausio ir liepos 
mėnesiuose. Čia priduriame, kad ties saus- 
žemiais žiemos laike reikia laukti augštesnio 
oro spaudimo, vasaros gi laike — žemesnio.

Izobatas 760 milimetrų vadinasi bariška 
normalė’, kaip tik gyvasis sidabras barometro 
dūdelėj pasikels nors truputį augščiau kaip 
760 milimetrų, spaudimas bus didesnis už 
normališką, jeigu gi nusileis žemiau, bus jis 
mažesnis.

Sausio izobarai.
Peržiūrėkime ant specijališko izobarų 

žemlapio barišką normalę sausio mėnesio. 
Nuo Parry salų ji traukiasi į pietų-pietų 
vakarus (ppw), perkerta Hudsono jūrių ko
ją, pussalį Labradorą, pasiekusi Naują Škoti
ją. užsisuka į rytus Europos link, perkerta 
Britišką kanalą į Judlandiją. Baltiko jūres, 
Švediją, Laponiją, apsuka Baltąsias jūres, 
prie Naujos Žemės užsisuka į šiauriui ir pra
puola Šiaurinėse Ledinėse jūrėse. Į pietus 
nuo tos normalės, oro spaudimas žymiai di
dinasi,didžiausiai būva Jakut^ke (Siberijoj). 
Kitą, uždarytą sausio mėnesio barišką nor
malę matome ant Kamčatkos pussalio (ryti
nėj Siberijoj), kur ji išeina ant Azijos saus- 
žemio, bėga į pietvakarius, perkerta Japoni
ją. apsupa-tOchocko jūres; nuo Jai>onijos ei
na į rytus,1 perkerta Didįjį oceaną, vėl užsi* 
suka į šiaurius, perkerta šiaur-vakarinį kam
pą šiaurinės Amerikos, Beh ringo jūrių 
siaurumą ir gryžta prie Ochocko jūrių.

Ties tropikais, taigi šiltuose kraštuose 
yra sausio mėnesio bariška normalė, bėganti 
beveik teip kaip ratas geografiškos platu
mos, taigi paraleliškai su ekvatorių; ji ap
suka visą žemę į šiaurius nuo ekvatoriaus; j 
šiaurius nuo jos spaudimas eina didyn, į pie
tus gi maži naši. Tokia jau normalė, atsa
kanti šitai, yra ir ant pietinio žemės puška
nt uolio.

Masiniam. taigi didžiausi oro spaudimai 
sausio mėnesyj pasitaiko sekančiose vietose: 
netoli Jakutsko, Siberijoj — 780 milimetrų; 
Šiaurinėj Amerikoj — 768; ant atlantiško 
oceano, terp Madeiros ir Bermuda salų — 
765 milimetrų, tas apskritys išsiplatina ir 
aut Terpžeminių jūrių; ant Didžiojo oceano 
į vakarus nuo Pietinės Amerikos — 768 mili
metrai.

Minimum, taigi mažiausias oro spaudi
mas būva: terp Irlandijos ir Norvegijos — 
750 milimetrų: į rytus nuo Kamčatkos, 
ekvatoriniame dirže, apimančiame visą žemės 
pavir ių — 758 milim.; Pietinėj Afrikoj. 
Australijoj — 756 milim. ir aut galo ant Pie
tinių Ledinių jūrių po 65° pietinės geografi
škos platumos — 735 milim..

Tokiam paskirstymui oro spaudimo at
sako ir pučianti vėjai. Ypač reikia atkreip
ti atidų aut pastovių vėjų, kaip antai: pas
entų, vakarinių vėjų pietinių poliariškų že
mės kraštų, teipgi ant pietvakarinių musro- 
nų pučiančių Chiuų pakrantėse. Priežastys 
tokio paskirstymo oro spaudimo bus supran
tamos, jeigu męs atsiminsime, kad sausže- 
miai šiaurinio musų žemės puskamuolio sau
sio mėnesyj, taigi žiemą, labai atšala dėl šal
to oro, o ant pietinio puskamuolio, kadangi 
tąsyk ten bura vasara, labiau įkaista.

■> Aut jūrių, kaip męs jau žinome, būva 
kitaip. Didelį oro spaudimą aplinkinėse Ja
kutsko, Siberijoj, galima išaiškinti tuom, 
kad čia priplaukimą oro turinčio mažą spau
dimą stabdo augšti kalnai. Apatinis šalto 
oro slnogsnis renkasi klonių apačioj ir ten 
pasilieka aut ilgesnio laiko. Nuo 1000— 
1500 metrų oras plaukia per kalnus ir gim
do vėjus, teip vadinamus pietvakariniu? 
mušsonus (Chinuose).

Liepos mėnesio izobarai.
Bariška normalė eina per Atlantišką 

oceaną, Škotiją, Siaurines jūres, Daniją, Vo
kietiją, užsisuka į pietus į Turkiją, perkerta 
Terpžemijies jūres netoli Sicilijos; paskui ei
na per Afriką prie Gvinejiškos jūrių kojos; 
užsisuka į rytus Afrikoj ekvatoriaus aplin
kinėse prie Indiško oceano, i>erkerta Indiško 
oceano salas, Australiją. Didįjį oceaną ir 
Pietinę Ameriką: prie Roką įsikišimo užs?8u- 
ca į šiaurvakarius, bėga per Antilių jūres, 
Meksiką ir Kanadą į Atlantiką.

Maximum spaudimas yra: šiaurinėj da- 
yj Atlantiško oceano — 765 milimetrai; 

ant Didžiojo oceano — 767 milim.; Austra- 
ijoj, kur liepos mėnesyj būva žiema — 768 

milimetrai.
Minimum yra: Indijosa — 748 milim.; 

Siaurinės Amerikos viduriuose — 755 mili
metrai; ant Didžiojo oceanų ties ekvatorių, 
spaudimas mažesnis už 760 milim..

Pietiniuose poliariškuose kraštuose ar
čiau pietinio žemgalio, oro spaudimas dar 
mažesnis — vos 739 milim..

Išto, ką iki šiol kalbėjome, matyt, kad 
pieš sausžemiais žiemos laike būva maximum, 
vasarą gi — minimam.

Ties oceaną i s nebūva didelių šokinėjimų 
per ištisus metus. Terp 30 ir 40° šiaurinis



geografiškos platumos ir terp 20 ir 30° pieti
nės, yra du apskričiai turinti sulyginant di
delį oro spaudimą. Tas tai ir gimdo pasto
vius vėjus passatais vadinamus. Besiarti
nant prie žemgalių, oro spaudimas mažinusi, 
tą ypač galima patėmyti žiemos laike ties 
jūrėmis-šiaurinio puskamuolio; ant pietinio 
gi puskamuolio mažesnis arčiau žemgalio oro 
spaudimas būva visada; todėl tai ant to pus- 
kamuolio ir pučia 
vėjai.

pastovus pietvakariniai

paeina vėjai?
kalbėti apie priežastis

Nuo ko
Kol pradėsime 

gimdančias vėjus, pakalbėsime pirma apie 
prietaisus vėjui matuoti. Vėjo greitumų ma
tuoja teip vadinamu anemometru. Jis, kaip 
matote ant paveikslėlio, susideda iš keturių 
sparnų užbaigtų iš vienos pusės įdubusioms 
taurelėms. Vejas, užgriebdamas taureles, 
suka sparnus. Apačioj yra rodyklas, iš 
skaitliaus sparnų apsisukimų rodantis vėjo 
greitumą.

i

V »

Dzūkiškas laikraštis.
Vilniuje 13 d. liepos, šį

met, susitvėrė „Sanjunga ap
gynimui lietuviškos kalbos 
Lietuvos bažnyčiose”. Pirm- 
sėdžiu yra Dr; J. Basanavi- 
Čia, iždininku kn. Juozapas 
Ambroziejus, Vilniuje. Terp 
kito-ko Sanjunga rengiasi iš
leidinėti laikraštį ,,Lietuvį”, 
paskirtą Vilniaus ir Gardino 
gub. lietuviams ir tai kalbo
je pačių šio krašto žmonių — 
dzūkiškai. Šitas dalykas iš 
taktiškojo atžvilgio yra tuom- 
tarpu už visus kitus svar
biausias. Žmonės šitame 
krašte (Dzūkijoj) biauriau- 
siu budu yra polionizuojami 
su pagelba bažnyčios. Čion 
lietuvystė prieš musų akis 
tarytum tirpte tirpsta. Nu
tarta stvertis dzūkiškosios 
tarmės ir toj tarmėj išleidi
nėti laikraštį, nes šio krašto 
lietuviai, kaipo visai menkai 
pakilę apšvietime šeip men
kai paskaito, o ką jau sakyti 
apie išlavintąją lietuvių lite
ratišką kalbą? Vardas to 
naujojo dzūkiškojo laikraš
čio bus ,,Lietuvis”. San jun
ga tam dalykui turi jau 
732 rb. 83 kap., daugiausia 
Massachusetts valsčiaus lie
tuvių paaukautus. Luikraš- 
tį daugumui priseis davinėti 
dykai, užtat reikia ir reikės 
pinigų. Pasitikime, kad ir 
toliaus Amerikos lietuviai 
pritars tokiam musų darbui 
ir šelps aukomis, ypač susi
pratę Vilniaus ir Gardino 
gub. lietuviai, kuriems rupi 
užlaikyti jų krašte brangią
ją lietuviškąją kalbą. No- 
rintiejie siųsti tam reikalui 
aukas arba dasižinoti ką 
daugiau ir užsirašyti tą nau
jąjį dzūkiškoj tarmėj išei
siantįjį laikraštį, tegul rašo 
kn. Juozapui Ambrozevičiui 
,,Šviesos” redaktoriui ir lei
dėjui 27 Preobraženskaja, 
Vilnius, Russia-Lithuania. 
Siunčiant aukas, kad ir ma
žas, geriausia siųsti per p. 
Dūdą, C. R. Š. K. kasierių. 
Tegyvuoja dzūkai!!

Kn. J. Žilinskis.

Anemometras.

FlugerM.

Matavimui oro traukimo, trip jo kelio 
kaip ir greitumo, vartoja prietaisų vadinamų 
flugeru, prie kurio yra rodytojas vėjo pajie- 
gos. Jį stato vertikališkai labiau iškilusioj 
vietoj, paveikslan, ant bokšto, ant stogo 
triobų. arba ant augšto stulpo, teip, kad jo 
sparnai atsakytų horizonto šalims. Vėją ap
skaito nuo tos horizonto pusės, nuo kurios 

, jis pučia. z
- Atskiria 16 svarbiausių vėjų sulyg to, 

•r nuo kur jie pučia, ku- 
riuos ženklina lite- 
roms angliškų vardų, 
paveikslan: N — šiau- 
rinis, NNE — šiaur- a
šiaur-rytinis, NE — 
šiaur-rytinis ir tt.. 1

Prie viršutinės da-
-lies flngero pritvirtin- - J 
ta rodytojas vėjo smar- "
kūmo. Jis susideda \ /
iš liuesai besisukau- ^x***<\ A- 
čios ant ašies blėtinės

• lentos (a), kuri, nesant zl\ 
vėjui, kybo vertikali- Z ji X 
škai, o pučiant vėjjii, 3
pasikelia, sulyg jo pa- 1
jiegos iki vienam iš aš- g \
tnonių padalinimų ant '
lanko (b). Vėjo pa- 
jiegą arba greitumą 
oro traukimo apskaito EdIHS
metrais, kiek jų per- • g 
eina oras į sekundų 
laiko. Jeigu blėtinė
lenta pasikelia iki pirmam vąšeliui ant lan
ko, tai tas rodo, kad oras traukia, arba kad 
vėjas pučia su greitumu 1 metro per sekun
dą. jeigu pasikelia iki antram — tai vėjas 
pučia su greitumu 2 metrų; jeigu pasikelia 
iki 3 — tai vėjas pučia su greitumu keturių 
metrų; jeigu pasikelia iki 7, — tai vėjo grei
tumas bus 14 metrų per sekundą; jeigu iki 
8 — tai greitumas bus 20 metrų.

• Dabar pereisime prie aiškinimo prieža
sčių, gimdančių vėjus.

Gazai, taigi ir musų žemės oras, kadangi 
ir jis susideda iš gazų, laikosi lygsvarystoj 
tik tąsyk jeigu jų spaudimas vieno
das visose vietose ant to paties 
horizontališko paviršiaus. Kaip 
tik lygsvarysta išnyko, taigi kaip tik vienoj 
vietoj spaudimas bus didesnis negu kitoj gu
linčioj ant to paties horizontališko pavir
šiaus, tai iš vietos didesnio spaudimo gazas 
traukia į vietą mažesnio, stengiasi kaipi pa- 
remti tą gazų turintį mažesnį spaudimą, taigi 
silpnesnį. Ne vienodas spaudimas ir gimdo 
visus krutėjimus musų žemės atmosferoj, tas 
nevienodas oro spaudimas gimdo vėjus.

Oras stengiasi eiti ton pusėn,'kurion at
sitinka didžiausias barometro puolimas. Puo
limas barometro ant kokios nors ilgio mieros, 
paveikslan, ant geografiškos mylios, ant tu
rinčio 111 kyliometrų meredij'ano laipsnio, 
vadinasi gradijentu. Juo didesnis gradijen- 
tas, juo bus didesnis oro traukimas, taigi, 
juo smarkesnis bus vėjas. Ant to ir remia
si teip vadinamos Stephensoso tiesos.

Tas pats būva ir su vandeniu, kuris vi
sada teka į tą pusę, kur žemės palinkimas di
desnis ir teka juo smarkiau, juo didesnis bus 
palinkimas: nuo kalnų vanduo teka su daug 
didesniu smarkumu negu ant lygumų, kalnų 
upės teka vis smarkiau negu tekančios per 
lygurpas.

V ienok, dėl žemės sukimosi aplink savo 
ašį, teip vėjai,, kaip ir vandenų tekėjimai 
gana žymiai atsitolina nuo gradiento — ant 
šiaurvakarinio puskamuolio į dešinę pusę, 
ant pietinio — į kairiųjų.

Iš to aišku, kad vėjai ir jų paskirsty
mas ant žemės paviršiaus ankštai jungiasi su 
izobarais, taigi su linijoms jungiančioms vi- 

(Toliaiis bus)-
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Kokiu budu susitvėrę syietas?
Parašė Prof. Dr. M. Wilh. Meyer.

Vertė J. 1LGAUDAS. 
_ Ii

<uno kondensacija pasididina. Užtai ir rna- - 
J,ome ant saulės saulės plėtmus, ku
rie visada būva vidurinėse juostose, o ne pas ] 
ekvatorių ar jos polių. Jau vienas saulės : 
plėtmų išveizdis darodo, kad tai viešnios ar- 
ba verpetai, sūkuriai, o kada saulei besisu- 1 
kant šitie plėtmai prieina prie saulės krašto, i 
tada galima labai aiškiai patėmyti, kad plėt- 1 
mai yra didelės skylės arba rugiai oro sluog- ; 
suiuoso. Beto, tapo, betirinėjant, atrasta, i 
tad tie plėtmai abelnai pusę tiek šilumos te- i 
išduoda kaip kita saulės paviršio dalis. 1 
Apart to tapo da patėmyta, kad tie saulės i 
cyklonai ir labai dideles elektriškas explio- 1 
zijas pagimdo, kas teipgi labai su ant žemės 
esančiomis apystorėmis sutinka. Nors sau- i 
ė yra nuo musų 150 milijonų. kyliometrų I 

tolio, visgi žymės elektriškų expliozijų persi- < 
griebia net ir ant žemės; būdamos elektro- 1 
-magnetiškame stovyje pagimdo jos ant že* 
mės labai didelius elektros nevienodumus. ( 
Kada saulės vėtros didinasi, tada visos mag
netiškos adatos ant žemės būva labai didelia
me krutėjime, mat saulė duoda mums bevie- 
linio telegrafo keli u- žinių apie ant jos esan
čių labai didelę elementų kovų. Tame pat 
laike užgema musų oro augščiausiuose sluog- 
sniuose įdomios poliariškos šviešos; šviesos 
leidžia nuo vieno žemgalio į kitų ypatingus 
raudonus šviesos kamuolius ir tokiu įmdu iš
lygina elektros griovę. Poliariškos šviesos 
yra labai panašios teip vadinamoms rusėjimo 
expliozijoms geisleriškose ar kathodiškose dū
dose; tokios rusėjimo expliozijos gema vien 
labai skystame gaze. kur negali apsireikšti 
pavidale žaibo. Saulės ore teipgi gali įvykti 
vien tokios rusėjimo expliozijos ar iššovimai, 
kadangi ten oras teipgi labai skystas, vienok 
tų iššoviraų ar expliozijų negalime per-tai 
matyti, kad saulės paviršius labai daug švie
sos išduoda, kad ten peršviesu. Vienok tan
kiai, laike visuotino saulės užtemimo, būva 
matomi ant saulės kraštų ypatingi, raudoni 
kylimai liepsnos; tuos iškyli&us vadinama 
protuberancais. Iškylimai arba protuberau- 
cai skrieja labai dideliu greitumu erdmėn, 
užtai kaip-kurie mokslinčiai abejoja .ar ten 
tame laike tikrai medegos dalelės į erdmę iš
metamos, o kaip-kurie mano, kad tie iškyli- 
mai jau pirma ten buvę, bet nematomi, jie 
tapę vien tuomet matomais, kada įvyko elek
tros expliozijos ar iššovimai, kurie labai di
deliu greitumu išsiplėtė ant iš vandendario 
ir heliu mo pasidariusių debesių. Paskuti
niame laike, vienok, tapo ištarta nuomonė, 
kad iš saulės plėtmų išlekia erdmėn teip va
dinami elektronai, taigi tos-pat dalelės, ku
rias nuolatai išmeta šviesos greitumu radiu- 
mas; šitie elektronai tpagimdą, sulyg tos 
nuomonės, aut saulės, lyginai ir ant' žemės 
nenormališkus elektros vilniavimus.

Po labai didelės kovos elementų ant čia 
aprašomo kosmiško kūno, įvyksta periodas 
ramumo, nes kova visada turi išsilyginti, tu
ri užeiti po kovai ir ramybės laikas. Kūno 
tirštėjimas atsilieka dabar ramybės keliu.- 
Sutirštėjusios medegos augštesnių sluogsnių 
padaro aplink dujų kamuolį žėrinčiai skystų 
plutų arba krekenų, kuri, tiesa, uevisada bū
va: bet veik pasidaro, veik vėl išnyksta, vie
nok krekenų arba plutų iš vidurių niekas ne
sudrasko, kadangi atvėsimo procesas dirba 
dabar povalia'i. Vienok, kaip jau žinome, 
kosmiško kūno susitraukimas, jo sutirštėji- 
mas gimdo kūno viduriuose kas-kart didesnį 
karštį. Ant galo, kūno temperatūros kar
ščio laipsnis tiek pasieks, kad skysta- kūno 
pluta negalės bepasilikti; nuo karščio su
truks skysta kūno pluta, žinoma, pluta su
truks ten, kur ji ploniausia ir kur saulės 
masų cirkuliacija didesnė, kur išlaukiniai į- 
spūdžiai daleis plutai lengviausiai tų pada
ryti, ir pasekmė to bus — naujas saulės plėt
mų perijodas. Męs jau žinome, kad ant mu
sų saulės užeina kas 11 metų toki plėtmų 
arba neramumo perijodai, tarpe kuriu būva 
saulės atmosfera labai rami ir jos paviršius 
vienodai šviečia. Taigi ųiatome, kad šitoki 
perijodai būtinai reikalingi kosmšiko kūno 
atvėsimo procese, kosmiškam kiniui besida- 
iant, beatvėsiant; jie yra lyginai kaip kūno 
atsikvėpimai. Pats apsireiškimas, vienok 
yra labai panašus geizerių apsireiškimams; 
geizerių viduriuose teipgi pasididina pova- 
liai šiluma, nuo ko įvyksta ęruptijos arba, 
geriau sakant, vandens išmetimai. Vėliau 
užsiimsime artesnių ištyrimu to dalyko..

Kadangi kosmiškas kūnas kas-kart la
biau atvės, labiau atšals, • tai ir plėtmai bus 
ant jo kas-kart didesnio apėmio ir kas-kart 
ilgiau perijodiškai saulę arba kosmiškų kūnų 
užtamsins. Tokiame besivystymo laipsnyje 
esančių kosmiškų kūnų galime da ir šiądien 
užtikti ant dangaus; tokiais kosmiškais kū
nais yra besimainančios žvaigž 
dės, turinčios vidutiniškai ilgų ir neregu- 
liariškų perijodų, vienok, ir saulės plėtmų 
perijodai uevisada vienodi, bet būva veik il
gesni, veik trumpesni. Svarbiausia žvaigždė 
šitos rųšies yra žvaigždė Mira, žvaigždyne 
Cetus. Kaip-kada pasiekia žvaigždė aug- 
ščiansią šviesumo laipsnį, ji priklauso tada 
prie žvaigždžių pirmo ir antro dydžių; pasie
kusi tų laipsnj, žvaigždės šviesumas žymiai 
mažinasi, o po septyniasdešimta dienų po jos 
maksimam šviesumo, ji su visu būva pa
prasta akia nematoma. Žiūrint per astrono
miškų žiūronų į žvaigždę, galima patėmyti, 
kad laike trijų ar keturių mėnesių jos švie
sumas da kas-kart mažyn eina ir ant galo pa
siekia žvaigždė laipsnį 9—10 dydžio. Pasie
kusi didžiausių tamsumo laipsnį žvaigždė vėl 
pradeda šviesyn eiti, bet kur-kas greičiau 
negu kad ėjo tamsyn. Po 333 dienų, kada 
žvaigždė turėjo augščiausią šviesumo laipsnį, 
sugryžta ji vėl į tų šviesumų, pasiekia vėl sa
vo maksimumų; taigi, žvaigždės perijodas iš
neša aplamai 333 dienas. Nuo pirmutinio

vienyjasi 
darbiniu* 
pagerinti 
parengė 

susii inki-

Chicag iečiai
Lietuviai, darbininkai ir 

darbininkės, broliai ir sesei s! 
Jus trokštate geresnio būvio, 
geresnio gyvenimo, bet neži
note kaip tų įgyti. Norėda
mi tų pasiekti prisirašykite 
prie Lietuvių Soc. Partijos 
Amerikoje, kuri 
su visais pasaulės 
kais. Aiškinimui 
darbininkų būvio 
LS.P.A. 4 kuopa 3
mus: 1) atsibus 4 d. rugpjū
čio, 7 vai. vakare, M. Ruzgio 
salėje, ant kampo Marshfielc 
avė. ir 46tos gatvės; 2) 11d. 
rugpiučio, 7 vai. vakare, Al
berto Tomasik’o salėje, 519 
Noble st, prieš naujų šv. 
Traicės lenkų bažnyčių; 3j 
18 d. rugpiučio, 7 vai. vaka
re, J. Ruigio salėje, kampas 
33 gatvės ir Morgan.

Komitetas.

škų miglų. Atlikusi gi, vidnok/teuo plane- 1 
tos medega išsiskleidžia į lftnkų.1( Kaip ro: ' 
dosi, ir musų žemė tokiu lauku apsupta, ku- 1 
ris pagimdo zodiako šviesas šiokiu budu: 
lanko kūneliai, kurie sykinTėu žeme aplink 
saulę skrieja, atmuša, refleksuoja saulės 
spindulius, ir nuo to gema gražioji zodiako 
šviesa. Sulyg šitos nuomonės, yra ir lankas 1 
mažų planetų esąs tarpe Marso ir Jupiterio, ; 
dėlto pasilikęs, kad čia nebuvo miglyne jo- ' 
kio medegų sutirštėjimo. 'i

Tokiu-Į5at"budu kaip sušitveria saulines 
planetos, teip susitveria ir plinetų mėnuliai'. ‘ 
jie susitveria iš didesnių krūvų medegų, pir
ma visai arti planetos buvusių. Tiesą, vie
nok, pasakius, yra mėnuliai teipgi savaran
kiškos planetos, kadangi jie, būdami lygiai 
tiek-pat nuo saulės toli kaip ir jų valdytojai, 
teip-pat greit turi skristi aplink saulę. Ant 
mėnulių kelio veikia vien perijodiškai ypa
tinga planetų pritraukimo veidmė. Nuo ši
to įveikimo ir turi kelias musų žemės mėnu
lio vilnių pavidalą, o ne retežio, kaip gal 
kaip-kuriam išrodis, kadangi menulis daro 
dvigubinį lanką.

Iš susivienyjimo medegų, kuries plane
tos pritraukimo apielinkėj aplink medegų 
centrą, vidurį skrido, galime išaiškinti ir 
planetų besisukimą aplink savo ašį. Kraštu
tinės medegos miglų sūkurio sukosi aplink 
centrą daug greičiau negu arčiau prie centro 
esančios, kadangi kūnas, vienokia medega 
pripildytas, savo išlaukinėj pusėj turi kur- 
kas daugiau pritraukimo pajiegos negu vi

durinėj pusėj, negu viduryj. Lygiai tas-pat 
yra ir su musų žemės kunu: juo giliau į že
mę įsikasime, juo labiau mažinasi sunkumo 
pajiega, o žemės viduryj ta i>ajiega yra lygi 
zerui (0), kadangi tame punkte yra lygiai į 
visas šalis medegos, kurios traukia prie sa
vęs. Taigi matome, kad laukinės lanko me
degos kur-kas greičiau sukasi negu viduri
nės, užtai ir besivienyjant inedegoms į pla
netas turėjo medegos, esančios toliau nuo 
saulės, greičiau skristi negu arčiau esančios: 
planetos kūnas pradėjo ristift nuo ko, žino
ma, užgimė planetos besisuįeimas aplink sa
vo ašį.

Žodžiu sakant, visi kūnų pasikrutini- 
mai. patėmijami musų saulinej sistemoj, iš
aiškinami pirmiau aprašytai^ budais; nžtai 
nėra reikalo tuom daugiau l^pufeimti, bet 
gryžšime prie musų, ant pirmutinio išsivy
stymo laipsnio, paliktos saulės. Beto, rei
kia paminėti, kad ir medegų susi vieny jimai, 
iš kurių vėliau planetos pa^idaris, pirmiau 
šviesiai žibančiomis saulėmis būva, bet ka
dangi čia medegų mažiau, kurios galėtų šilu
mą gimdyti ir ją palaikyti, tai tie medegų su
si vieny jimai turi daug greičiau atšalti negu 
centrališkas visos sistemos kūnas, žinoma, 
'jeigu tokie kūnas sistemoje būva, kas, vie 
nok, uevisada atsitinka; musų gi sistemo, 
yra centrališku kunu, būtent, saulė. Vie
nok. tūkstančiai erdmėj esančių dvilypinių 
žvaigždžių darodo, kad vienoje sistemoje ga
li sykiu viešpatauti ir dvi saulės. Kaip-ku- 
rio3 dvilypinės žvaigždės, arba saulės, yra 
skirtų dažų, paveizdan, viena saulė šviečia 
raudonai, kita žalsvai. Kaip gražu turi bū
ti ant tų planetų, kurios aplink abidvi sauli 
skrieja! Męs gi vargiai galime gražumą to
kios gamtos apimti, vienok ir musų sistema 
kada-nors tokias dienas pergyveno. Musu 
sistemos antra saulė buvo planeta Jupiter. 
kadangi planeta Jupiter kur-kas mažesnis 
kosmiškas kūnas negu sistemos centrališkas 
kūnas saulė, tai jis ir greičiau už centrali- 
škąjį atšalo ir švietė tuomet raudonai, kada 
saulė, būdama karštesniame laijisnyje, mel
svus spindulius išdavė; dabar, vienok, tapo 
betirinėjant atrasta, kad saulės šviesa maž
daug gelsva. Kaip rodos, da ir dabar išduo
da planeta Jupiter šiokią-tokią šilumą ir jos 
paviršius yra da maž-daug žėrinčiu, ką męs, 
dėl planetos debesių, negalime matyti.

Kaip jau pirma sakyta, užsiimsime tole
sniu ištyrimu palikto pirmame besivystymo 
laipsnyje kosmiško kūno. Tą kosmišką kū
ną, iš kurio saulės ar planetos kūnas turi su
sitverti, palikome tame stovyje, kada ant 
dujų, arba gazų, kamuolio.pradejo užsidėti, 
tvertis žėrinti, skysta pluta. Besitvėrimas 
tos plutos ar lukšto, kaip pamename, įvyko 
nuo to, kad erdmės šaltis augščiausius sluog- 
snins dujų kamuolio atšaldė ir juęs į debesis 
pavertė, iš kurių, žinoma, nuolatai lytus li
jo. Žinomas dalykas, kad nukritę iki kokiam 
laipsniui lytaus lašai vėl į garus pavirto, ka
dangi žemesniuose kūno sluogsniuose kur- 
-kas didesnė temperatūra viešpatauja negu 
augštesniuose/ kuriuose įvyko kondensacija 
arba sutirštejhnas gazų. Už^ąi įvyksta nuo
latinė cirkuliacija tarpe žemesnių ir augšte
snių kūno sluogsnių, o kaslink meteorologi
jos, tai ant tokio saulės kūno-turi tokios-jau 
apystovos viešpatauti kaip ijr aat musų že
mės, nors kūno temperatūra kur-kfts didesnė 
už musų žemės temperatūrą. Saulės kūnas, 
juk, teip-jau aplink savo ašį sukasi kaip 
ir žemė, už tai turi viršutiniai oro sluogsniai, 
esą pas ekvatorių daug labiau užpakalyj už
silikti negu oro sluogsniai, esą prie kūno ga
lų, prie polių; pasekmės to būna: reguliari- 
ški pasatiški vėjai (vėjas, pučiąs visada vie
nodai abišaliai kokios-nors linijos) ir padali
nimas kūno į meteoroliogiškas Juostas. Ly
giai kaip ant žemės, teip ir ant to kosmiško 
kūno turi įvykti išsilyginimas vėjo sriovlų, 
esančių prie ekvatoriaus ir polių; vėjo srio- 
vės turi kur-nors vidurinėj juostoj susitikti 
ir ten viesulus, cyklonus pagimdyti, nuo ko, 
žinoma, lygina}.kaip, ir*žemės, kosmiško 

Kunigaikštis Erasmus 
Erbach, ainy s turtingos gi
minės Vokietijoje yra beprot- 
namyj, kuomet jo jauna pa
ti, graži skalbėjos duktė, pro- 
vojasi su kunigaikščio gimi
nėmis už sumų suteikiamų 
jos užlaikymui. Mat roman
tiškos vestuvės įvyko pernai 
metų Londone, kur jauna 
pora tęsė medaus mėnesį, 
padarydama skolos ant 
$80000. Sugrįžus Vokieti
jon kunigaikščio giminės pa
grūmojo išskirti jį nuo pa- 
veldėjystės turtų, jei jis ne- 
persiskirs su savo pačia. Jau
nasis kunigaikštis šito pabū
gęs sutiko tų padaryti, ir dėl 
lengvesnio atsiekimo to tik
slo sutiko būt paduotu į be
protnamį. Pati jo tuo tarpu 
gauna $50 ant mėnesio, o jį 
reikalauja $125.

40 dienų, bet nuo didžiausio šviesumo laip 
snio iki laikui, kada žvaigždė paprastai akiai 
prapuola, pereina apie 70 dienų; taigi, 
žvaigždė eina greičiau šviesyn negu tamsyn. 
Žvaigždės ypatybė, greičiau šviesyn negu 
tamsyn eiti teipgi rišasi su saulės plėtmų pe- 
rijodais. Vienok laikas šviesos įvairiavimo 
teyra aplamas: jis gali kaip-kada mėnesį 
anksčiau ar vėliau įvykti, lyginai kaip ir 
žvaigždė tepasiekia tankiai didžiausiame švie
sos laipsnyje vos penktų šviesumo laipsnį ir 
tokiu budu būva paprasta akia beveik ne
matoma? Spektroskopas parodo, kad laike 
kada žvaigždė augščiausią šviesumo laipsnį 
pasiekia, išsiveržia iš jos vidurių vandenda
rio gazai. Taigi matome iš šito gana aiškiai, 
kad žvaigždės šviesos įvairiavimus pagimdo 
eruptiški apsireiškimai, besikovimas elemen
tų.

Paviršius saulės, kuris yra* da skystas, 
eina kas-kart storyn, pertai ir perlūžimai pa
sitaiko kas-syk rečiau ir paviršius arba pasi
dariusi pluta užsilieka ant ilgesnio laiko. 
Ant pirmo pažvilgio gal išrodys nevienam į- 
stabu, kaip gali laikytis skysta pluta arba 
paviršius ant gazo kamuolio, kas, žinoma, 
sulyg aprašymo, būtinai reikalinga. Vie
nok reikia atminti, kad prie tokio kosmiško 
kūno didumo kur-kas kitokios apystovos į- 
vyksta, viešpatauja, negu apystovos, geniau- 
čios laboratorijoje. Mat nuo didelio masų 
spaudimo būva gazai kūno viduriuose teip 
labai suspausti, kad jie pasidaro sunkesniais 
negu sutirštėjusi ant jįj pluta, negu skysti
mas, bet nuo labai didžios temperatūros pa
silieka jie gazais. dujomis, nepersikeičia į 
kietų pavidalų. Jeigu gi atsiranda sutirštė
jusioj plutoj medegos, sunkesnės už papra
stų medegų, tai jos, žinoma, grimsta dugnan, 
o ten jos paverčiamos labai karštos tempera
tūros vėl į gazus, į dujas. Tokiu budu įvyks 
labai paprastu budu paskirstymas nelygių 
medegų, iš kurių tveriasi pluta.

Sulyg musų dabartinio išvedžiojimo, į- 
gavo jau aprašomas kosmiškas kūnas paten
kančių žerinčiai-skystų plutų, paviršių. Pa
leontologijos mokslas vienok parodo, kad ir 
musų žemė kada-nors”buvo tokiame besivy- 
stymo laipsnyje, nes įsikasę vidutiniškai gi
liai į žemės plutų, atrandame visur pirma
pradinį kristališkų akmenų rųšį, būtent, gra
nitų ir pirmutinį gneisų, iš kurių susideda 
branduoliai visų didžių kainų. Šita pirmu
tinė akmenų rųšis turi tokį-jau sukrautinu- 
mų kaip ir lava, kuri išsiveržia iš vulkanų 
kraterių. Užtai, pasiremiant ant tų apsirei
škimų, turime manyti, kad visas žemės pa
viršius kada-nors iš lavos susidėjo; ir kaip 
tada, teip ir dabar turi būti po lava žemės 
viduriai gaziuiai, dujiniai, nes žemės atvėsi
mas visgi nepermainė apystovos. Beto. ži
nome teipgi, kad žemės viduriai kur-kas 
sunkesni už žemės viršutines masas. Abel- 
nas sunkumas žemės masų turi sunkumų ge
ležies, vienok kalnų uolos ir žemės paviršius 
kur-kas lengvesnis už geležį. Beto, žinoma 
ir tas, kad prie kiekvieno 30 metrų gilumo 
žemės temperatūra ant vieno laipsnio pasidi
dina. užtai nepasiekę da labai didelę gilumų, 
apturėsime jau tokį kaištį, kuriame nė viena 
mums žinoma medega begali kitokiame pa-, 
vidale būti, kaip vien gazo. Taigi, iš visų tų 
faktų ir patyrimų išgauname, kad kosmiškų 
kūnų viduriai būtinai turi buti^ gaziški, du
jiniai.

Nuolatinis atvėsimas kosmiško kūno, pa- 
' gimdo ant jo paviršiaus (taigi ant tokio kū

no su žėrinčiai-skysta pluta, apie kurį kal
bame) tvirtus plėtmus, lyginai kaip aut la
vos. Plėtmai, kaipo kristališki produktai, 
būva paprastai lengvesni negu skystimai, 
ant kurių jie užsideda; plėtmai plaukioja 
ant skystimų lyginai kaip ledai ant vandens. 
Tiesa, yra ir medegų, kurios būva atšalusia
me, sutirštėjusiame pavidale sunkesnės už 
skystąsias; tokios medegos nugrim- 
sta dugnan, vienok ten nuo didžio karščio 
vėl ištirpsta ir kyla į viršų. Užtai turi būti 
visada skystimų sluogsnis sunkesnis už aut 
jo pasidariusių plutai Atvėstant kunui, ži
noma, dauginasi ir plėtmai; mat griovęs da
ro plėtmus vienų prie kito, o kada jie susieik 
na, nusitrins jų aštrus kampai, susiglaudžia, 
susilieja ir sutveria tvirtus, kontinentališko 
didumo, plėtmus. Šitokis kosmiškas kūnas 
įgauna šviesiai žibančias ir tamsesnes vietas, 
o kadangi kosmiškas kūnas aplink savo ašį 
sukasi, tai tokiu budu prisuka jis visatos ša
lims ir skirtos šviesos puses. Pažiurėjus į 
žvaigždę iš labai didelio tolumo, pasirodytų 
ji kaipo žvaigždelė, kuri beveik reguliariškai 
savo šviesų maino; nereguliariškumas mai
nymo šviesos gali vien tuomet įvykti, kada 
plėtmai, beplaukiodami ant paviršiaus, netu
rėdami tvirtumo, toliau nuplaukia, nestovi 
ant vietos. Sulyg šitų išvedimų prieiname 
prie ypatingos kategorijos, rųšies, besimai
nančių žvaigždžių, kurios, abelnai imant, 
maž-daug atsako tipui ar pavidalui žvaigž
dės Mira. Bet, šitų žvaigždžių šviesa, vie
nok, apsireiškia reguliariškiau ir mažesniuo
se protarpiuose, o kaip-kurros iš tų žvaigž
džių turi da ir antraeilinį rųinimum (mažumų 
šviesos) kurį, gal, šitų budu galima išaiškin
ti: ant besisukančios žvaigždės yra nelygiai 
padalyti nelygaus didumo plėtmai, per ką 
žvaigždės šviesa labai įvairiuoja. Mat ir čia 
atitinkame ant dangaus pavidalų arba pa
veikslų, kuris yra myriu svietų besi vystyme.

Juo labiau kosmiškas kūnas atvėsta, juo 
labiau užsideda ant sutirštėjusių medegų 
plėtmai, tuo labiau pereina kūno švie.-a nuo 
baltos į raudonų. Mat šviesos spalva paro
do karštumų kosmiško kūno. Raudonumas 
šviesos prasideda jau nuo 525" Celcijaus 
termometro, o kosmiškas kūnas, turįs aiškiai 
vyšninę spalvų, turi apie 800—1000" C. tem
peratūros. Gelsvai šviečiąs kūnas turi kar- 

,o balta šviesa pradeda
Ant dali-

žvaigždės apsireiškimo paprastai akiai iki di-16čio apie 1200° C , 
džiausio šviesumo laipsnį^ peieto^ paprastai [ kūnas šviesti jau nuo 1500° C



• gSiifi, vienok, atitinkame žvaigždžių visokių 
. spalvų: spalvos įvairiuoja nuo rubino rau

donio iki melsvumo, kas didžiausį karštį 
. reiškia. Taigi matome, kad visatoje yra 
r kosmiškų kūnų visokių temperatūros laip

snių, bet įdomiausia yra tas, kad didesnė 
dalis besimainančių žvaigždžių raudonai švie
čia, nes, mat, priežastys besima inymo gema 
vien paskutiniuose laipsniuose besivysty- 
mo.

Komiškas kūnas apsitraukia povaliai 
su tvirta pluta, žieve, kuri kas-kart mažiau 

’ teišdueda savo šviesom Ant plutos pasida
ro labai tankus oro sluogsnis iš durnų ir ga- 
zų; durnai ir gazai paeina nuo plėtmų pavir-

buvo tinklas ploniausias. Taigi, tinklas bu? 
vo suraižytas linijomis, ruožtais, kurie nepri- 
davė tinklui tvirtumo, bet, priešingai, pada
rė ji silpifu. Per šitas linijas išsiveržė laiks 
nuo laiko magma, ypač tuomet, kada tvirte
sni medegų sluogsniai pasikrutino, kada 
sluogsniai pavidalus mainė. Tokius ruo
žus. arba perlūžimo linijas, patėmijame da 
šiądien ant musų žemės. Mat to-e linijoje 
apsireiškia tankiausiai „tektoniški žemės 
drebėjimai” (žemę beformuojanti žemės dre
bėjimai). Toki žemės drebėjimai apima di
delius žemės plotus, ko vulkauiški žemės 
drebėjimai niekada nepadaro. Viena tokia 
linija' žemės lukšto prasideda nuo Andų ir

šiauš, bet kaip-kada, gal, ir iš kūno vidurių, e’na Pro Antillų grupą (pro Vidurines Ame-
1 . .. . ° . 1 ..L-Z.A finui llL-o npuonn 11-

Kūnui at vėstant, liksis tankiai pasibaigia net už Kaukazo.
atšalę plotai sudraskyti, ir iš ku šiosios katastrofos ant salos Martiniųue, ne- 

; lava; žėrintis skystimas, kuris .giliauja toj linijoj žemes drebėjimai, ma o- 
piv.u. Tokiu budu mai, nori perkeisti savo išveizdį. (Ant 

;erinčiai-skystu akmenų tos-pat linijos yra ir miestas San Biancisto,
■ * - L kuris vėlesniame laike, 00 , 190b m.,

li?am laikui I beveik visas tapo žemės drebėjimo išnaikin
tas. Veit.).

Kada ant kosmiško kūno tvirtas lukštas 
noma, nuo atsakančio tolumo žiūrint, ka i pi: užsideda, įstoja jis į naują perijodą, gyyeni- 
planeta Jnpiter. I- 
ir saulės, matome męs vien augščiausius oro 
sliiogsnius. Kadangi planeta Jnpiter labai 
greit aplink savo ašį sukasi, tai oro sluog- 

•sniai, arba jo debesiai-, pasiskirsto į linijas, į 
juostas. Septyniasdešimtuose metuose per
eito šimtmečio pasirodė vienoje Jupiterio 
juostoje didelis raudonas plėtmas, kuris ėjo 
greitai šviesyn ir didyn, o įgavęs augščiausį 
šviesumo laipsnį povaliai išblyško; vienok 
plėtmas da ir šiądien nėra visiškai nuo pavir
šiaus prapuolęs. Pats plėtmas darė ant pla
netos paviršiaus ypatingą krutėjimą, mat jis 
užsiliko povaliai užpakalyj pačios planetos 
krutėjimo. Apsireiškimą ant planetos Jupi- 
ter tegalime vien šitokiu budu išaiškinti: 
planeta yra pirmiau aprašytame išsivystymo 
laipsnyje ir raudonas plėtmas yra atspin
džiu debesiuose didelės lavos jūrės; lava, ma
tomai, yra euruptišku budu planetos pavir
šių sudraskiusi ir užliejusi visą atšalusį kon- karščio gemančio nuo medegų spaudimo ir 
tinentališką žemės gabalą. (Žiūrėk daugiau erdmės šalčio, niękada nepasibaigia. Erd- 
apie tai knygoj „Kada ir kokiu budu gali mės šaltis, žinoma, ant žemes labiau tuomet 
svietas kada-nors pasibaigti?” psl. 00). Ka- veikia, kada žemė turi tvirtą lukštą, negu 
daugi planeta labai greitai aplink savo ašį tuomet kada ji be lukšto, kada jos paviršius 
sukasi, tai užsiliko lava kas-kart labiau už
pakalyj, apsėmė užpakalyj esantį plotą, pry- 
šakinis, vienok, plotas, apsemtas lavos, atša
lo daug greičiau, per tat ir gimė ploto kru
tėjimas užpakalio link.

Ant musų žemės teipgi yra da du toki 
ežerai žėrinčiai skystų medegų, vienas ežeras kiu budu pasidaro dideli kloniai, kurie vė- 
yra ant salos Hasvai, kratere Kilauea, o kitas liau persikeičia į jūres. Nors žemės plotos 
ant salos Stramboli, priklausančios prie Li- nuslūgdamas ir užsikabina ant vienos-kitos 
pariškų salų (Lipariškos salos yra jūrės įlan- kalnų kupros, kalnų retežio, vienok ne ant 
koj tarpe salos Sicilijos ir Italijos). Ežeras ilgo plotas ten kybo: laikui bėgant nutruk* 
kratere Kilauea užsidengia vieuval sutirštė- sta jis suvisu trūkimo linijoj, o antras plotas 
jusiais, sukrekėjusiais medegų plėtmais, ku- išsikelia augščiau negu pirma buvo, tokiu 
rie ir nakties laike išrodo kaipi tinklas ant padarydamas augštą kalnų retežį, kuris sta- 
raudonai žėrinčio paviršiaus; paviršius gi Čiai prie nulužimo vietos išsikelia į padan- 
nuolatai kruta. Vienok sutirštėjusių, atša- ges. Tokis nuslūgimas žemės plotų įvyko 
lūšių medegų plėtimai niekada negali gerai kada-nors ir išilgai viso Andų kalnų retežio; 
su viens kitu susilieti, kadangi laiks po lai
kui išsikelia iš apačios kelis’ metrus augščio 
fontanas, susidedąs iš skystų žėrinčių akme
nų; šita fontaną arba išsiveržimas sudrasko _ w w
ką-tik užsidėjusią plutą ir aplieja, apsemia lukšto, kada buvo didesni pertrukimai, ir 
lava ir ją sunaikina. -Daugumas apsireiški- tas atsitikti, kad išsiveržusi iš vidurių mag
mų, apystovų ir faktų parodo, kad šitas eže- ma užliejo didelį plotą. Kadangi žemės 
ras yra liekana senų-senovės žėrinčiai-sky- lukštas susidėjo jau iš tvirtesnių medegų, tai 
sto žemes paviršiaus. ----- - --

Kaip plaukioja gazo ir įtaigių masos at
mosferoj, ore, teip-pat plaukioja žėriučiai- 
skystas kosmiškas kūno paviršius; plaukio
jimus gimdo kosiniško kūno besisukimas ir 
cirkuliacija karščio išsilyginiino augštesnių 
ir žemesnių sluogsnių. Taigi, lyginai kaip 
ore teip ir ant kosmiško kūno paviršiaus yra 
sriovės, kurios su viena kita kaujasi; nuo 
besikovimo sriovių liekasi kaip-kur plėtmai, 
atšalusi medega teip sugrusta, kad sutveria 
net augštus iškylimus, lyginai kaip lytims 
upe plaukiant: jeigu kur lytys susikemša, 
tai ten pasidaro augštas lyčių kalnas. Jeigu 
atšalusių medegų plėtmai dideli, kontiuen- 
tališko apėmio, tai nuo susigrūdimo pasida
rys augšta medegų kupra ant kosmiško kū
no paviršiaus, pasidarys kalnų retežis, api
mąs didelį plotą planetos, paveizdan, tokis 
kaip Andų kalnų retežis, kuris traukiasi 
maž-daug nuo šiaurinio iki pietinio žemga
lių. Viduriai, arba žemutiniai sluogsniai, 
Andų kalnų retežio susideda ištiesų iš pir
mųjų uolų rųšies, iš tos-pat rūšies, iš kokios 
susidėjo pirmutinis planetos paviršius. Jei
gu gi, vienok, Andų kalnų retežis nuo susi- 
stumimų tokių plėtmų užgimė, tai tame lai
ke, kada jis darėsi, turėjo būti žemės ekvato
rius visai antraip, taigi kaip nuo šiądieninio 
šiaurinio ant pietinio žemgalių, nes tokios 
sriovės, apie kurias čionai kalbame, visada 
turi būti paraleliškai su ekvatorium. Šitą 
patėmijimą apie ekvatorių reikia įsitėmyti 
gerai, nes betirinėdami prieisime prie dauge
lio apsireiškimų, kuriuos negalėsime kitaip 
išaiškinti, kaip vien tuom, kad žemės ašis 
nuolatai iš vienos vietos- kiton persikėlė, kad 
žemės polių (žemgalių) vieta mainosi, o sy
kiu, žinoma, ir ekvatoriaus.

Jeigu gi ištiktųjų užgimė kalnai nuo to
kio plėtmų susiet ūminio, tai po jais nėra že
mės sluogsnis nė kiek storesnis kaip lygu
mose, bet, priešingai, plonesnis. Taigi, kal
nai neparodo, kad tuomi daugis tvirtų me
degų ant žemės pasididina, kas, sulyg nau
jausio ištyrimo ir teisybė. Gryžkime atgal 
prie palikto kosmiško' kūno. Ant dangaus 
kūno paviršiaus turi būtinai iok’s pat tin
klas užsidėti, kaip ir aut lavos/ežero Kilau- 
eu, bet, žinoma, tvirtesnis. Tniklas gi, vie
nok, buvo ten tvirtesnis, kur nebuvo jokių 
plėtmų biisistumimų; susistumimo vietose

rikes salas), skersai per Atlantišką oceaną ir 
. Nuo laiko di-žinoma, tuomet išsiveržiami turi žievę su

draskyti. T“ 
ir didesni ;
no iŠSlVerŽ lava, Aviiums rnypunijp, ~ ... •»“ .J* /A 4.
apsems visą atšalusį plotą. Tokiu budu inab “orl pe^eisti savo 
pad'larys jure iš .... r - . -
(nes lava susideda iš sutirpusių akmenų ir kuris vėlesniame laike, 00 
kietų medegų), aut kurios po ii 
vėl medegos sutirštės ir tamsius plotus pa
gimdys. Šitokie kūnas išrodytų mums, ži-

Mat Jupiteris, lygiai kaip mą, į perijodą vulkaniškos gadynės, kuriame 
da ir šiądien yra musų žemė. Pirmiausiai 
apėmė vulkaniškumas visą žemės paviršių, 
visur viešpatavo ant žemės vulkauiški apsi
reiškimai, bet jie nebuvo tuomet toki smar
kus, kadangi tuomet žemės lukštas buvo 
daug plonesnis ir užtai nesipriešino teip la
bai vulkaniškiems apsireiškimams negu vė
liau. Užtaigi ištyrsime pirma vulkaniškus 
apsireiškimus ir seksime juos per visas žemės 
gadynes, o vėliau tyrinėsime tuos įspūdžius, 
apsireiškimus, kurie teipgi prisidėjo prie su
darkymo žemės paviršiaus, kurie padarė že
mės paviršių tokiu, kokiu jis dabar išrodo.

Atsimindami pirmesnių aprašymų, ma
tome, kad žemės viduriai nuolatai kovoja su 
išlaukinėmis gamtos pajiegomis. Apsireiš
kimai gamtos pajiegų niekada nesiliauja ir, 
kadetas teisybė, tai tą parodo geriausiai be- 
atsikartoją saulės plėtmai. Mat kova tarpe

susideda iš ugninių skystų medegų. Žemės 
lukštas pasidaro viduriams permažas, vidu
riai jame nesutelpa, užtai jis trūksta ir iš vi
durių išsilieja magma. Žemės plotai prade- 
da'kas-kart gilyn grimzti, susilaikydami ten, 
kur kalnų retežiai neleidžia uuslugti. To-

bet šitas nuslūgimas įvyko tuomet, kada 
kloniai jau buvo vandeniu prisipildę, kada 
buvo ant žemės jūrės.

Kaip rodos, galėjo gadynėj besidarymo 
, kada buvo didesni pertrukimai, ir

Kadangi žemes

užsiliejusi ant paviršiaus magma galėjo pra
būti ten ilgesnį laiką. Tokiu budu pasidarė 
jūrės iš ugninių skystų medegų, iš magmos, 
kuri buvo atskirta žemės lukštu nuo žemės 
viduriuose esančios magmos. Lyginai kaip 
žiemos laike užsidengia ledu ir didesni eže
rai, teip-pat užsidengė povaliai pluta ir šitie 
ežerai iš ugninių skystų medegų. Tokiu 
budu pasidarė horizontališkai begulį krista
liniai sluogsniai, kuriuos užtinkame pirmuti
nėse olose. Jų horizontališkas gulėjimas ir. 
struktūra reiškia, kad ir jie yra pasidarę per 
nusisėdimą, lygiai kaip virš jų esąs ,,sedi- 
mentiškas sluogams” (pasidaręs per nusisė- 
dimą). Sulyg nuomonės Paryžiaus mėnulio 
tyrinėtojų yra ir mėnulio kloniai tokiu- 
-pat budu pasidarę. Mėnulis, ištiesų, teip- 
gi perleido tam tikrą besivystymo gadynę, o 

i kadangi ant jo paviršiaus, kaip rodos, nie
kada vanduo ir oro permainos nelošė svar
bios rolės, tai jo paviršius turėjo maž-daug 
tokis pasilikti, kokis buvo jam beatšąlant, 
beatsirandant ant jo tvirtam lukštui. Že
mės gi paviršius, vienok, daug-daug persi
keitė, nes ant jo lošia svarbią rolę vanduo ir 
oro permainos; bet, apie tai pakalbėsime vė
liau.

Tyrinėdami geriausiais astronomiškais 
instrumentais mėnulio paviršių, galime patė- 
myti, kad jo paviršius krateriais lyg apsėtas. 
Kaip-kurie mokslinčiai mena, kad ant mė
nulio paviršiaus esą maž-daug 100000 krate
rių. Sulyg šito reikia manyti, kad vulkaniz
mas (vulkauiški apsireiškimai) pagimdė ant 
mėnulio daug didesnius, perversmus negu 
ant musų žemės, bent kaip mums dabar ro
dosi, sprendžiant iš šiądieninio žemės išveiz- 
džio. Beto, kaip-kurie mėnulio vulkanai tu
ri daug didesnį apumį negu didžiausi žemės 
vulkanai. Vulkanai, vienok, turi įdomias 
ypatybes, kas reiškia, kad, gal, jie nėra tik
rais vulkanais. Aprašydami pirmiau pra
džią svietų besitvėrimo, aprašėme, kad iš se
no, sugriuvusio svieto pasidaro didelis mede
gų lankas, kurio medegos susivienyja laikui 
l>ėgant su centru. Taigi, mėnulio reteži- 
niai kalnai galėjo pasidaryti šitokiu budu: 
medegų lanke sutirštėjusios m a sos (bet da 
rūpėjusios su centru susivienyti) užkrito 
ant mėnulio paviršiaus, pramušė jo Inkštą ir 
paskendo kūno viduriuose, kur užkritęs ku-

Kandau apjįkundč žmo
nėms dūmą. .

Kaipo Atsakymą, ant pro
testo dūmos prieš jos uždary
mą, raudhs iš Ifcvo pusės iš
leido afapšaulįimą, kuriame 
;šrodo dnmos nusidėjimus. 
Atsišaukffne tkme vidaus mi- 
nisteris išrodo priežastis, ku
rių dėl durna likosi išvaikyta, 
sekančiais žodžiais:
• ,,Nuo pirmos dienos durna 
peržengė visus tiesų rūbe- 
žius. Savo atsakyme ant ca
ro kalbos pareikalavo per
keitimo pamatinių tiesų teip, 
kad butų panaikinta viešpa
tystės rodą ir butų atsakan
ti prieš žmonių atstovus mi
nisterija. Savo agrarišku 
programų, paremtu ant pri
verstino atėmimo žemės, su
tvėrė viltis, kurių negalima 
išpildyti, sumažino godonę 
svetimos savasties. Savo 
kalbose durnos sanariai nuo- 
latai peikė ir niekino randą, 
nuolatai jį skundė, kad jis 
rengia maištus ir palaiko 
netvarką. Siųsdama komi
siją į Balstogę, durna bandė 
pastoti ir bundija. Keturio
lika durnos atstovų atsišau
kė į žmonis kviesdami juos 
kelti maištus ir tas ne rado 
nė nupeikimo. Prieš užda
rymą durnos, ji apreiškė, 
buk randas elgėsi prieš tie
sas, kadangi jis pasipriešino 
pačių žmonių užmanytam ag- 
rariško klausymo išrišimo 
budui ir užsimanė išleisti į 
žmonis manifestą, kuriuom 
norėjo juos perkalbėti neti
kėti randui, bet išrišimo to 
klausymo laukti nuo durnos. 
Daugelis ’dumTTs atstovų ke
liavo į Maskolijos vidurius 
stengėsi padėti agitatoriams 
ir po jų Į^siroįymui ten kį- 
lo nauji ųiaištai ir štraikai. 
Visos tos priežastys privertė 
randą išvaikyti durną”.

Teip teisina randas durnos 
uždarymą. Bet jeigu ir teip 
darė durnos atstovai, tai tas 
visgi neišteisina rando, ne 
rodo, kad jis butų be kaltės. 
Jeigu durna reikalavo pa
naikinimo viešpatystės ro
dos, tai todėl, kad jai pripa
žintos didelės privilegijos, o 
ji susideda didesnėj pusėj 
iš caro paskirtų biurokratų, 
o ne iš žmonių rinktų. Rei
kalavo turinčios prieS) žmo
nių atstovus atsakyti mini
sterijos, reikalavo to visai 
teisingai. Juk jeigu mini- 
sterius užlaiko žmonės, tai 
jie turi, kaipo darbdaviai, 
turėti tiesą reikalauti atsa
kymo nuo savo' tarnų. Mi- 
nisterius užlaiko juk ne ca
ras, tik žmonės,
ti prieš žmonis ministerija 
kaip laužė pirma, nesant du
rnai, žmonių tiesas, laužė ji 
ir esant durnai. Ministerijų 
tarnai rengė žmonių skerdy
nes, kur jiems patiko ir jų 
kaltes dengė ministeriai. 
Kad siuntimai į Balstogę du
rnos komisijos buvo reika
lingu, tą rodo, kad durnos 
komisija susekė, jog skerdy
nės čia buyo surengtos val
džių, o randas savo melagin
game rapdfte stengėsi paslėp
ti urėdiniiikų kaltes, jas kro
vė ant išskęrstųžydų spran
do. Jeigu) durna reikalavo 
priverstinoj atkilimo žemės 
nuo turinčių j^s perdaug ir 
išdalinimo į jos neturintiems 
žemdirbiai??, tąjį; tame teipgi 
nieko įstabaus,nėra. Juk 
Maskolijoj priguli carui mi
lijonai akrų žemės, milijonus 
turi randas ir klioštoriai. 
Čia yra teipgi pavieniai dvar
poniai turinti tiek žemės,kiek 
jos neturi ne Mena mažesnė 
viešpatystė vakarinėj Euro
poj. Teip dideli žemės plo
tai, galėjo patekti į vienas 
rankas tik su skriauda kitų 
žmonių.

Caras savo manifeste dryso 
pasakyti, kad išvaikyta du
rna ne buvo ižreikštoja žmo- į

Neatsakan-

aių norų, kadangi jos atsto
vus vieni žmonės rinko. Tas 
liesa. Bet kas gi tokias rin
kimo tiesas išdirbo, jeigu ne 
caras ir jo tarnai ir-jas žmo
nėms primetė, nors prieš jas 
visi iš pradžių protestavo? 
Kasgi draudė rengti susirin
kimus. apkalbėjimui net teip 
netikusiai'surėdytų rinkimo 
reikalų? Kas vaikė rinkėjus, 
kas sodino, į kalėjimus be jo
kios priežasties visas įtek- 
m i ilgesnes, doresnes, d Tuses
nes y patas, kad jų žmonės 
ne galėtų ringti? Kas gazdi- 
no rinkėjus, jeigu jie rinktų 
randui ne patinkančias yj>a- 
tas? Tų viekų darė caro Mi
kalojaus randas, o dabar jis 
drysta kaltę krauti ant užda
rytos durnos sprando. Savo 
išvadžiojimais caro randas 
gali suvadžioti vien mažus 
vaikus, suaugę gi jau ir Mas
kolijoj daugiau turi proto 
negu carui rodosi.
carui ir jo tarnams ne 
jau liko Maskolijoj.

Tikinčių
daug

IŠ VISUR.
| Juodašimčiai ir vietinė 

administracija bandė pareng
ti Odesoj žydų skerdynes, 
bet jos neišsplatino labai. 
Visgi likosi keli žydai už
mušti, daug namų išplėšė. 
Plėšimuose dalyvavo ir ka
zokai. Įtekmingi prancūzai 
padavė Prancūzijos ministe- 
rių perdėtiniui prašymą, kad 
apgynimui žydų Prancūzija 
siųstų į Odesą kariškus lai
vus. Tą vienok nelengva pa
daryti, kadangi, sulyg Pary
žiaus traktato, nė joki kariš
ki laivai ne gali perplaukti 
per Dardanelių jūrių siauru
mą į Juodąsias jūres. Žydai 
bėga iš Odesos ir kitų mie
stų. Nešdinasi iš Maskvos, 
Peterburgo ir kitų didelių 
miestų u kęsai svetimų kraš
tų. Laukia mat dabar Mas
kolijoj didelių kraujo pralie
jimų. Vidauą^lalykų mini- 
eteris išsiuntinėjo visiems 
gubernatoriams prisakymą 
be jokio pasigailėjimo nai
kinti maištus keliančius.

Maskolijoj darbininkai 
tariasi apie pakėlimą visuoti
no štraiko dėl išvaikymo du
rnos, bet iki šiol dar nutari
mo nepadaryta. Daugelis 
darbininkų ne pritaria štrai- 
kui todėl, kad dėl jo negali
ma bus privežti maisto badą 
kenčiantiems gyventojams 
rytinių Maskolijos guberni- 
Jų-

Kratas policija daro dabar 
visuose dideliuose miestuose, 
darbininkams neduoda rink- 
tiesi apkalbėjimui savoreika 
lų. Siberijoj prieš randą 
sukilo čiabuviai. Pirmame 
susirėmime čiabuvių su ka- 
riumene, viena ypata likosi 
užmušta, o šešios sunkiai su
žeistos.

Randas visokiais budais 
stengiasi užrubežiams įkal
bėti, jog maištų Maskolijoj 
nėra ką bijotiesi, jie jau 
tapo suvaldyti, nors ištikro 
yra kitaip. Meluoja mat ca
ro randas, kadangi dėl maiš
tų mat Maskolijos kreditas 
užrubežiuose su visu nupuo
lė, dabar caro randui nieks 
pinigų ne nori skolinti, bir
žės visai nenojj priimti mas
koliško rando procentinių 
popierų. Kursas paskutinės 
maskoliškos paskolos užrube
žiuose nupuolė ant 12%. 
Antrą dalį paskolos užrube- 
žiu bankieriai turi caro ran
dui mokėti 1 d. piutės, bet 
dabar, neužsitikėdami išly
goms caro viešpatystei užsi
rašę žmonės nenori daugiau 
pinigų duoti. Todėl tai ran
das ir meluoja, kad žraouė 
pažadėtus pinigus duotų.

| Mieste Helsingfors, Fir.« 
laudijoj, suširaikavo visi p< • 
Įkištai.

"■-!------- ■ 1 . - ■=
| Išdavėjas lenkiško laik

raščio „Goruoszlązk”, Vokie
tijoje, atsiliepdamas per sa
vo laikraštį į skaitytojus, 
pasako, kad bėgyje penkių 
metų gyvavimo to laikraščio 
redaktoriai praleido pus
penktų metų kalėjime, o sa
vininkas išmokėjęs $3750 
baudos. Iš šito galima nu
manyti, kokią laisvę turi len
kai Vokietijoje.

| 25 d. liepos VVaršavoj 
ant gatvės likosi nudurtas 
žandarų pulkininkas Sulama- 
tov. Užmušėjas pabėgo. 
Maskolijoj laikraščiams už
drausta rašyti ką nors npie 
atsitikimus kari u menėj.

| Dūmos atstovai iš Mas
kvos, sugrįžę namon, norėjo 
sušaukti susirinkimų ir žmo
nėms apreikšti apie savo dar
bus durnoj, bet jeneral gu
bernatorius apreiškė, kad ne- 
daleis laikyti susirinkimo, 
nė kitokiu budu pranešti 
rinkėjams apie durnos dar
bus.

| Aut Kaukazo tikra anar
chija. Tiflise urėdn inkai 
atsisako nuo vietų pulkais. 
Plėšikai viduryj dienos mie
ste piešia namus ir krautu
ves. Plėšikai nuo žmonių 
renka mokesčius savo nau
dai. Erivannė ir Sušoj vėl 
užgimė mūšiai terp totorių 
ir armėnų.

' | Keturios siuvamų maši
nų dirbtuvės amerikoniškos 
Siugerio kompanijos, buvu
sios: Sesuo v ienose, Często- 
chove Bęrzine ir Zavierce li
kosi revoliucijonierių su di
namitu išgriautos, kadangi 
mat kompanija atsisakė mo
kėti pinigus į revoliucijos 
fondą.

| Rando tarnai organizuo
ja juodąsias šimtines. Gin
klus šimtinių sąnariams ren
giasi duoti iš kariumenės ma- 
gazynų. Juodoji šimtinė 
rengiasi užimti spaustuves 
liberališkų laikraščių ir jose 
spaudinti atsišaukimus kur
stančius tamsunus išskersti 
visus liberališkų pažiūrų 
žmonis.

| Maskoliškas randas pra
nešė Prūsų valdžioms, 
nuo dabar maskoliški gele
žinkeliai iš Karaliaučiaus ne
priima nė jokių siuntinių į 
Maskvą geležinkeliu nuoVir- 
baliaus.

jog

| Graetze, Austrijos Šlezi- 
joj, buvo smarkus mušis vo
kiečių su lenkiškais sakalais. 
Jame apie‘60 ypatų iš abiejų 
pusių tapo sužeistų.' Nesi- 
kentimas terp lenkų ir vo
kiečių čia didinasi. *

| Peterburge suareštavo 
teip daug žmonių,-kad nė 
pusės jų negalima patalpinti 
kalėjimuose.- 300 suareštuo
tų ypatų laiko rando triobų 
kel uorėse.

| Varšuvoj 700 apsaugos 
kareivių, pašauktų po gin
klu, kada juos norėjo siųsti 
į Maskoliją, atsisakė sėsti į 
vagonus.

| 28 liepos netoli kaimo 
Černipov pietinėj Maskolijoj 
buria dragūnų pasiųstas su
areštuoti du agitatorių buvo 
sutiktas minios kaimiečių su 
dalgėmis, grėbliais ir šakė
mis. Susimušus penki kai
miečiai likosi užmuštais ir 12 
dragūnų sužeistais, trys iš jų 
mirtinai.

| Prancūzijos pakrantėse 
daniškas garlaivys <,,Niko- 
□ar” užbėgo ant nežinomo 
vardo žėgli n io laivo ir jį pa- 
kandino'su visais aut jo bu- 
• įsiais žmonėms. Kiek žmo- 
..ų prigėrė, nežinia.

| Laikraščiai garsina, buk 
darbininkai negalėjo susitai
kyti ir todėl visuotinas strei
kas likosi atidėtas. Mat 
miestų darbininkai - norėjo 
kad Streikus pradėtų kaimų 
larbininkai, bet tie atsisakė, 
kad kaimiečiai negali javų 
palikti ant lauko, nes tąsyk 
visos Maskolijos žmonis pa
sieks badas.

Į Kronstadte jurininkai 
kariškoš laivynės užsilaiko 
ne ramiai, todėl, gudrutini- 
mui kariumenės iš Peterbur
go atsiuntė čia Semionovo 
gvardijos regimentą. Lietu
viškam Breste suareštavo du
rnos atstovą Kondrusinską, 
kadangi buk jis Bresto ap
linkinėse stengėsi sukelti 
prieš valdžią kaimų gyvento
jus. *

• | Pietinėj Maskolijoj,Char
kovo gubernijoj, darbinin
kai gerai susiorganizavo ir 
apsiginklavo; turinčių gerus 
ginklus vien Jagorskos ap- 
skrityj yra jau 40009 vyrų. 
Kareiviai Charkovo guber
nijoj, kaip pranešė savo ran
dui prancūziškas konsulius, 
eina iš vien su darbininkais.

| Kriminologistas Lambro- 
zo iš Italijos šiuo metu yra 
labai užakyvintas veikalu 
prof. Tardė ,,Palyginamoji 
kriminalybė”, kuriame rašė- 
jas atmeta daugumą davadų 
minėtojo profesoriaus Lom- 
brozo. M. Tardė yra ilgus 
metus tiri nėjęs kriminologiją 
ir sulyg jo matymo žmonija 
abelnai yra daug skiistesnėj 
šviesoje, negu tas rodosi Ita
lijos mokslinčiui.

| Jeroslave 28 d. liepos 
mėnesio, dvylika apsiginkla
vusių vyrų vidurnaktyj įsi
veržė į spaustuvę ir privertė 
statėjus sustatyti ir atspau
sti 50000 egzempliorių du
rnos atsišaukimų i žmones 
kaipo ir skaičių prokliamaci- 
jų išleistų per socialistus.

| Peterburgo miesto virši
ninkas pagarsino plakatais, 
jog visi besipriešinanti val
džioms bus atiduoti kariš
kiems sudams. Už mažus gi 
nusidėjimus, kaip antai: už 
sutvėrimą draugystės, už kal
binimą prie štraiko, tą daran
ti be sūdo busią baudžiami 
1500 rublių arba kalėjimu iki 
pusei metų.

| Į Lwową žydiškas komi
tetas atgabeno šimtą ‘žydų 
vaikų, kurie laike paskuti
nių žydų skerdynių Balsto
gėj nužudė savo tėvus. ' .

| Policija paėmė visus raš
tus politiškų ir darbininkiš
kų kliubų, darė kratas ir gy
venimuose tūlų išvaikytos du
rnos atstovij.

| Fabrikų distrikte Peter
burge, ant gatvių rado kelio
lika rando šnipų nudurtų. 
Lenkijoj teipgi šnipų žudy
mai dabar tankiau pasitai
ko.

| Muenchene, apvirtęs su 
automobiliu,užsimušė praucu 
zas kunigaikštis Eugęnius 
Marai.

Morokko pakrantėse, 
maurai užpuolė aut išpaniš- 
ko laivo ,,Mannele”. Nuį 
bausti užpuolikus Išpanija 
išsiuntė savo karišką laivą.

| Londone pardavinėjimas 
pieno neužilgio bus paimtas 
į rankas valsčiaus tarybos. 
JKaikuriose vietose jau yra 
įsteigta pardavinyčios sterili
zuoto pieno kūdikiams. Prie 
šito žingsnio valdybą miesto 
privertė didelis marumHs 
vaikų skurdesnėse apy£ ardo
se, kas yra priskaitoma neti
kusiam pienui. 4-



LIETUVA
| Iš Peterburgo praneša, 

kad jau apsireiškia kaimie
čiu maištai, kurių buvo lau
kiama pasklidus paleistos 
durnos manifestui. Agrariš- 
kos riaušės kila daugelyje 
vietų. Šitos riaušės yra 
skaitomos revolįucijos vado
vų už pradžią abelno sukili- 
limo. Kad valdžia laiko ki
limą pavojingu, parodo ne
paprasti prisirengimai mal
šinimui jo.

Įvairiose provincijose yra 
laikoma 15000 kazokų pa
laikymui tvarkos. Bet pa
sinaudojimas kareiviais ‘at
neša tik menką naudą. 
Kiekviena žinia atėjusi so- 
stapilėn parodo padėjimą kas 
kartas einančiu aršyn. Lai
kas, kurio revoliucijonieriai 
laukia subrendimui reikalų, 
kad užduoti paskutinį smū
gi valdžiai dėl išgavimo re
formų ar nugriovimo dinasti
jos nėra tolimu. Vyriausy
bė baimijasi, kad nereiktų 
neužilgo panaudoti artileri
jos prieš kaimiečius.

| 28 d. liepos pasažierinis 
traukinys, vežantis valstybės 
pinigus saugojamus būrelio 
kareivių ir žandarų buvo 
sustabdytas terp Čenstacba- 
vo ir Herbų skaitlingo ir ge
rai apsiginklavusio būrio 
užpuolikų. Įvyko karštas 
susirėmimas, bėgy] kurio du 
žandarai, 4 kareiviai ir du 
civiliški tarnai buvo užmuš
ti, kiti gi sargų sužeisti. Už
puolikai nusinešė $50000 ir 
ginklus ginančių traukini.

Žmonės šalies esą sujudi
me ir sanjaučia užpuolikams. 
Agitatoriai tvirtina, kad vie
tinėms valdžioms sunku bus 
pritraukti gana kariumenės 
iš miestų suvaldymui užpuo
likų.

| Charkovo revoliucijonie
riai bruzdžiai rengiasi prie 
ginkluoto sukilimo ir apšau
kimo iš naujo respublikos 
Charchovo rudenį. Prancū
zijos vice konsulis apturėjo 
neramias žinias iš prancūziš
kų pramoniškų Įstaigų. Ju- 
zovkoj svarbiausiame lieyklų 
centre pietinės Maskolijos 
40000 darbininkų apsigin
klavo ir suorganizavo disci
plinuotą šaukyklinį pulką iš 
1000 žmonių su buvusiais ka
riumenės oficierais. Karei
viai numalšinimui jų yra be 
vertės, kadangi vienval pri
taria streikuojantiems dar
bininkams. Reikalavimu 
darbininkų yra visiškas su
kt n f i ? ka vi mas d i rbt u v i ų.

Į Kaipo išeiga atkartoja
mų bandymų daryti demon
stracijas komendanto Krond- 
stato tvirtinęs ir policmeiste
rio likosi išduota prokliama- 
cija. pastatant! tvirtovę po 
kariškomis tiesomis su prisa
kymais, idant visokį susirin
kimai ir demonstracijos bū
ti] išvaikoma ginkluotos pa
miegos Semionoviškasis pul
kas, kuris neseniai tapo čia 
atgabentas, padino nesiganė- 
dinimą, kuris ypatingai sti
prus terp siguališkųjų sky
lių ir kitų spetialiskos tjir- 
nybės žmonių. Revoliucijo- 
nirriai padvigubino savo 
veiklumą terp matininkų nuo 
laiko atleidimo durnos. Po
licijos agentai, kurių Kron- 
sfadto tvirtovėj yra apsčiai 
suareštavo daugybes žmonių, 
;erp kurių randasi signali
ninkai ir telegrafistai pri
klausanti prie laivyno šta
bo.

| Rovoliucijonieriai išleido 
atsišaukimus į Maskolijos 
kaimiečius su išrodymais, kad 
nėra, ką ilgiau laukti gero 
nuo caro rando. Asišaukian- 
t i kreipiasi ir prie kareivių, 
vadina juos broliais Maskoli
jos žmonių. Bando pertik
rinti, kad prisiega carui ne
gali turėti vertės, kadangi 
pats caras ir jo tarnai tan
kiausi ją laužo. Revoliuci- 
jonieriška dvasia apima vi
sas Maskolijos luomas. Pe
terburge suareštavo 19 mie
sto rando sąnarių, kadangi 
buk jie buvo sutarę su revo- 
liucijonieriais, kuriems norė
jo išduoti miestą.

| Revoliucijonierių sūdąs 
nusprendė ant nužudymo: 
carą. Trepovą. Pobedonosce- 
vą, jenerolą Orlovą, pluk
džiusį Latviją kraujuose. 
Revoliucijonieriams pasisekė 
net tą nusprendimą primuš
ti prie durų Trepovo gyve
nimo. Durnos manifo>tae, 
užgirtas Finlandijoj, iki šiol 
ne tapo apgarsintas, kadan
gi laikraščiai bijosi ji garsin
ti. Mat valdžios pranešė 

i laikraščiams, kad jeigu kat
ras pagan-intų durnos mani
festą, bus ant visados sustab
dytas ir visa redakcija bus 
suareštuota.

Aleksandrove (Lenki
joj) ir Lietuviškame Braste 
susibuntovojo kareiviai, bet 
raudas neleidžia dabar tele- 

j gramų apie kareivių buntns, 
todėl nežinia, kaip tie buntai 
pasibaigė. Netoli Peterbur
go, sukilę kaimiečiai išdras- 

’ kė dvarą caro adjutanto, ba
rono Frederikso. Baronas 
meldė karės ministerio kariu
menės apgynimui dvarų, bet 
gavo atsakymą, kad Jaukia
mas su kirsimas žmonių pačia
me Peterburge, lodei iš čia 
ne galima nė vieno kareivio 
siųsti kur nors kitur.

| Konsulio apyskaita su- 
lyg vertės išgabenamų išdir
binių iš Paryžiaus į Su-. i my- 
tas Valstijas parodo, kad bė
gyje paskutinių metų pasi
baigiančių 30 berželio vertė 
prekių išgabentų Į Ameriką 
išneša $52037683 prieš $40- 
810478 pereitų metų; prieau
ges tad yra suvirš 27 nuoš.

| Cbaffeuritis yra naujos 
mados liga, kurios aukomis 
yra motorui anai be arklių 
omnibusų Londone; didelis 
kratimas vežimų mechanizmo 
pagimdo suirimą nervų ir 
negalėjimą pakrutinti kojų, 
ypatingai dešinės, su kuria 
reikia valdyti stabdytuvą. 
Daugelis susirgusių šita liga 
turėjo mesti darbą ir eiti gy
dytis,

| Ant Filipinų salų vėl la
biau subruzdo palajanai. 
Viename mūšyje jie sumušė 
dali amerikonišku konštabe- 
lių, kurių net* keliolikai li
kosi užmuštų. Paskui vie
nok išsiųsta amerikoniška 
kariumenė sumušė palaja- 
nus netoli miestelio Taloss. 
Mūšyje krito 50 palajanų, o 
60 tapo sužeistų.

| Persijoj iš naujo užgimė 
revoliucija. Gyventojai rei
kalauja prašalinimo dabarti
nio miuisterių perdėtinio.

| Prancūzijoje likosi įve
sta valstybiniams - darbinin
kams viena diena pasilsio iš 
septynių. Lygšiol daugumas 
darbininkų turėjo dirbti be 
jokio pasilsio. Nuogšiol bet 
nedėlia bus jiems laiku pa
silsio, jei galima, arba kita 
kokia diena savaitėje.

Ji nemokėjo skaitliuoti.
Vienoje iš paskutinių pro- 

vų persiskyrimo moters su 
vyru, išaiškino vyras tikrus 
pamatus nesutikimo, būtent, 
kad jo moteris nemoka skait
liuoti, nepažysta vertę pini
gų, ir mėto juos be jokio 
tikslo. Moteris, mat, nieka
da nepridėdavo nė adatos 
dūrio prie mažiausių įplėši- 
mų; nuo ko, žinoma, nueida
vo ant niekų dažniausiai la
bai geri drabužiai. Daugu

mas, vienok, žmonių yra to
kiais jau nepaisančiais ant 
sveikatos. Daugiaaše atsiti
kimų galima pradžioj apsi
reiškimo ligos, ligą ant visa
da prašalinti vartojant Tri- 
nerio Amerikoniškąjį Elik
syrą Karčiojo Vyno ir tokiu 
bndu labai lankiai išgelbėti 
gyvastį nuo pavojaus. Ka
da jautiesi pavargusiu po at
sikėlimo išryto arba eini val
gyti be tikro sveiko apetito 
arba negali tiek jau atlikti 
kiek paprastai, tada imk var
toti Trinario Amerikoniškąjį 
Eliksyrą Karčiojo Vyno. 
Jeigu esi kankiniu nuolati
nio galvos skaudėjimo, ar 
nerviškumo; jeigu esi išba
lęs ir silpnas; jeigu netekai 
vilties ir esi labai jausliu, 
aržu; jeigu turi žarnų užsi
kimšimą; jeigu liežuvis apsi
traukęs plėve ir akys apvilk
tos, tada vartok Tririęrio 
Amerikoniškąjį EliksyrąKar- 
čiojoVyno, kuris pagelbės tau 
Gaunamas aptiekose ir pas 
pabrikantą Juozapą Trinerį, 
799 South Ashland Avė., 
Chicago, 111.

Reik pasakyt teisybę.
Kad tūli dėkavoja, jog ant 

baliaus buvo pamylėti arba 
piknyko kokios draugystės, 
išreiškia dėkingumą per laik
raščius, bet kaip aš galečia 
užtylėt ne padėka vojęs, savo 
,geradėjams, kurie mane kaip 
su viena koja grabe stovintį 
ir nuo sunkių kančių išgelbė
jo, o ne padėkavočia, tai bu- 
čia neteisingas.

Kenčiau neišpasakytą vi
durių skaudėjimą ir nedirbi- 
mą. sunkų kosulį ir trumpu
mą kvapo su dusuliu, kaip ir 
vaikščiojančius dieglius po 
visą kūną, skaudėjimą gal
vos, teipat ir sprando paty
rimo, skrepliavimo ir svaigi
mo galvos, strėnų dieglių ir 
netikusių sapnų, lygiai ner
viškumas su nusilpnėjimu 
kankino. Pas daugybes dak
tarų gydžiausi, kurį kas tik 
pa rody j o, .tai apsilankiau, 
daugelį vaistų suvartojau, 
nes per keletą metų, veik ne 
vieną viedrą išgėriau, tai 
vietoje pasigetinimo, colis 
po colio žengiau žemyn, puo
lant sveikatai. Jau net nė 
dirbt pradėjau negalet, nors 
mielinau, kad teip sunykau 
nuo sunkaus darbo. Bet ant 
patarimo, mano pažystamo 
kaip atsišaukiau aprašant li
gą prie piof. Dr.Collins Męd. 
Istituto, kurio Apgarsinimas 
yra šitam laikraštyje, tai at
siųsti man specijališkus vais
tus bevartojant, pasijutau 
sveikesnis, o jau paskutinius 
kaip suvartojau, tai pasili
kau suvisai sveikas ir neap
sakomai dėkingas tam gar
siam Instituto Profesoriui ir 
kitiems jo daktarams specija- 
listams.

Nors pageltęs ir sumenkęs 
buvau, rok^vaus kad nuo 
darbo, bet kaip perskaičiau 
Prof. Dr. Collins parašytą 
knygą ,,Vadovas į Sveikatą”, 
tai atradau, kad per jauny
stės neišmauingą pasielgimą, 
savo sveikatą buvau sugrio
vęs. Garbė tokiems dakta
rams, kad ne tik geras kny
gas kaip ,,V. į S.” parašo^ 
bet ir sutaiso vaistus, su ku
riais nejoks daktaras negali 
susilygint, nes esu persitikri
nęs jau. Su guodone,

J. Meronys,
14 N. Front st., 

Hudson, N. Y.

Draugysčių Reikalai.
Piknykas.

Chicago. Dr-ste Szv. Kazimiero Ka- 
ralsiczio Piknykas aUibua 12 d. rugpiu- 
czio, 190d. liiveriida, Ui., Bergmsn’s 
G rovė. . Daržas labai puikus, o platfor
ma gera, muzika kuopuikiausia. Už* 
kviecziame visus lietuvius ir lietuvaites 
aut to piknyko r tai lankyti.

Dr ste Szv. Kazimiero Karalaiczic.
Imkite 22 arba 12 gatves karas iki 49 

avė, o hz ten La Grange karus, kurie 
nuveš iki dariai. Arba imkite Metro- 
pelitan eleveitcrl. « (7—10)

Chicago, Iii -«$ $zv. JonoKriksz- 
tytojo laike nettfceta ‘Mažinkime, 22 d. 
liepos, 1000 m ./dėl apsvarstymo reika
lo. Ant susiriįkf rr.o bdvo tarpe apsvar- 
stomu reikalu tmpgt Ifaiszimai apie Do
ra prigulėti prie rpuso^raugystes. Ap
kalboje ir apsvarstė ta reika'a, nutarė
me Instojimo iniokestL'ln Dr-ste ant pu
ses metu numf^inti,. jfalgi ant 01.50. 
Taigi norinti dabar prisiraszytt prie mu
su Dr-ste* tegul1 iletn*‘dabar aut musu 
mitingu, kurie aisibmk kas nsdeldisnl 
po 3czi*m nede|ĄieniiU kiekvieno me
nesio, Szv.Jurgio parapijinėj salei, kam
pas Auburu av|. Ir 3.7'ghtves

Dr-ste Szv. Jobo Kriksztytojo,
(7—10) Prezidentas Jurgis Sereika.

Didelis P ik d y kas.
Chicago. Dr-ste Szv. Jono Krikszty

tojo laikys savo piknyka, nedalioj. 12 d. 
rugptaczio, 1900 Schutz’s Grove, River
si de, III. Daržas yra gražus; zabovu bus 
parengtu visokiu, kokiu da nebuvo pir 
miaus ant piknyko. Važinėdami imki
te Morgan ui. karus iki 22 gatves ir 22 
gatves karais važiuokite iki 40th avė., o 
nuo ten imkite La Grange karus, kurie 
nuvož iki daižui, kur pasitiks musu ko
mitetas. Ant piknyko bus dainos para
pijinio Szv. Jurgio choro.

Dr-ste Szv. Jono Kriksztytojo. 
(7-10)

1‘iknykas, Piknykas!
Parengtas Leb-Gv. D. L. K. Vytauto 

1 Div. Raiteliu nuo Bridgeporto.
Nedelioj 5 d. rugpiuezio (Augint) 1900 

m. Reisslg’s Grove, Riverside, III. Pik- 
nykas prasidės 10 vai. iss ryto ir trauk
as iki vėlam laik i naktie?. Inženga25c. 
porai. Užpraszome visus vaikinus su 
merginoms atvažiuot iir pasiszokti su 
savo miltinoms arbr. miliniais pasimaty
ti ir pagal bėganti upe i pasivaikszczic- 
ti. Teipat sent ir jauni atvažiuokit po 
žalia girele pasivaikszczioti, o busite 
daug sveikesni ir jausities kaip in sena 
Lietuva pargryže. Daržas yra didžiau
sias ir puikiausias Illinojaus St»it.\ o 
apie muzika nėr ne kalbos, net ne Lie
tuvos kunigaikszczio Oginskio muzikan
tai nega i pasilyginti prie muzikesGv I). 
L. K. Vytauto po vadovyste prof. J. A. 
Phillips.

Komitetas.

Lietuvhz.kas Benas
Duoda mieste Koncertus, grajina ant' 

balių ir kitokiu pasilinksminimu; tie, i 
kurie lankėsi aru Dr-tes L i uosy bes pik- Į 
nyko, girdėjo mutu muzike; 29 d. lieĮ>os 
vėl grajysime Schultz darže. Reikalai!- I 
janczius muzikantu i 
adresu: -4

J. Brnzis Bros Band and Orchestra, 
623 S. Union st.,’ Chicago, II).

K5-VI1I)

meldžiame kreiptis £

Lietuviai <• kibkite prie 
Biznio.

Dabar yra gera pfbpa gauti vie
na, ar daugias akcijų gerai apmo
kamame Drapanų JŠtorc

The Bell Clothing (k>.
The Dell Clothing Korporacija 

jau 3 metai kaip daro gera bizni 
po No. 983—987 Milwaukee avė. 
Kada jai ten gerai biznis eina, tai 
ji pasidrąsino atidaryti antra toki I 
jau Stora naujai statomame A. I 
Olševskio name ant kertes Halsted 
ir 33£ios ulytiu ir Čia tikisi daryti' 
bizni ' ant didesnes skales. Ši, 
Korporacija išmoka akciįonicriams 
didesnius ,,dividends” negu kokia 
nors kita korporacija. Ji teipgi 
duoda privilegija kiekvienam akci- 
jonieriui pasitraukti šalin, kada jis 
nori ir sugražina jam jo inmoketus 
pinigus ant kiekvieno jo pareikala
vimo. ,

Žmogus prigulėdamas prie šios 
Korporacijos visada jaučiasi liuo-
su, gauna kas met už savo in* 
dėtus pinigus gara pelną ir kada 
nori pasitraukti atsiima juos be jo
kio stabdymo ,

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

Akcijos dabar kaštuoja po $10. 
Kada namas bus' gatavas ir Sto
ras atidarytas, tos t pačios akcijos 
kaštuos $15.i < Neišpirktu akcijų 
jau ne daug yra, todėl kurie nori
te pirkti, pasiskubinkite užsirašyti 
pakol dar galima jas gauti po $10.

Užsirašyti Akcijai galima
Bell Clothing Store, 

983—987 Miliraukee avė., 
arba pas Korporacijos Direktorių, 
K A ZIMIER A1SLUŽINSKA 
Kurs turi savo Vtaflandas ,.Lietu
vos” redakcijoje! ketvertais nuo 
6 iki 9 vakarais ir nedelioms nuo 
9 iki 12 rytais.

Pa jieszkolimai.
Pajieukaa mvo brolio Kazimiero 

8>l)o<orio. Kauno gub., Panevėžio pav. 
8 žadu vos parap., Szilaikoniu kaimo, 20 
metu kaip Amerikoje, pirmiau gyvezo 
ap e Cincaga. Jie pat* ar ha* kitas 
teiksi* duoti tinę adresą:

Leonas Bzliogeris, 
Bor 8, Mcon Rnn, Pa.

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

Europą, iš kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Šifkor- 
tės 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.
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Šifkortė kaštuoja 
nuo Porto į

Tilžę . lEydtfcu- 
nus

White Star Boston Mass. Rugpiučio30 7 ryto 9 37.80 37.95Humburg American Ne* York ■ „ 3 2 vakaro 10 37.80 37.95
• • • • M „ 18 3 .. 14 37.80 37.95

North Gcrman Lloyd
py PS ,, 9 9 ryto 10 37.80 37 95
H •» „ 23 10 ,, 10 39.15 39.20

1 * »• t s • « •• 28 10 ,. 11 39.15 39 20
t V S • • a DaitiTore MJ. Rugpiučio29 2 vakaro 13 35 05 36 7q

W hite Star . New York ,. 29 12 diena 7 41.&0 41.95
tt »»

Boston Mass.
10 10 ryto . 7 41.80 41.95

• • •• 24 « .. 9 37 80 37.95
v* a. Ne* \orut ,, 22 8 „ 7 41.80 41.95

Cunard • • *• „ 28 12 diena 4 41.80 41.95
• 0 »» •• Rugpiučiol4 12 4 41.80 41.95

Motiireul Que.
.. 18 4 vakaro 43.80 43.95

Dominion ,, 18 7 „ 10 37.80 37.95
Capadian Pacific R .. 9 7 „ 6 37.90 37.95

Cunard
• « •• 23 7 « 37.90 37.95

Ne* \ork 25 12 diena 8 li.tO 41.95
American Philadidphia Pa. RugpiučiolB 12 „ 8 37.89 37.95
Red S: ar New ork 4 3 vakaro 8 41.80 41.95
North German Lloyd »• ‘ »» „ 9 10 ryto 10 39.15 39.30

** •« • • • • 14 10 ... lt) 39.15 39 20
American Pbiladelphia Pa. .. H 10 9 37.80 37.95
North German Lloyd Balt įmore Md. Rugsėjo 12 2 vakaro 13 36.65 36.70
Cunard Boston ifass. *Rugpiučio 7 U .. 9 36.30 36.45
Nori Ii German Lloyd N e'.v lork Rugsėjo 4 7 4 44.15 44.20

•• SS SS Kitgpiučio 7 10 „ • 44.15 44.20
- * * t« • • s» ss „ 21 6 .. 44.15 44.20
Red Star s» SS 18 2 vakaro b 41.80 41.95
Hambury American • S i, SS 16 2 10 37.80 37.15
Uanzdiau Pacific R. Montreal Que. Rugsėjo 1 7 ryto 9 36.65 36.70

•« • • * • S» SS Rugpiučio 4 7 9 36.65 36.70
,. 18 7 „ 9 36.65 36.70

Cunard New ork 4 2 vakaro 9 43.80 43.95
North German Liovei Balt įmote Md. Rug-ėjo 4 10 ryto 13 39 15 39.20
White Star Ne\v ) ork Rugpjūčio 8 10 ,. 43 80 43.95
American Ph-ladelpiiia Pa. Rugsėjo 1 10 ,, 9 37.80 37.95
North G rman Lloyd Builimorc Md. RiigpiučioL5 2 vakaro 14 36.65 36.70
American Ni'w ork 25 9 ryto 43.80 43.95

Phil įlelphili Pa. ii ugpi r.čio i 10 ,. 9 37.80 37.95
Dominion Montrcal Que. 11 'J 10 37.i-0 37.95
While Star Ne* \urk n 15 2 vakaro 4 43.8) 43.95
American .. H 9 ,, 43.80 43 95
Hambnrg American • « .. .. 25 8 ,n 14 37.80 37 95

.. • v Rugsėjo s 8 . 11 37.80 37,95
NoMh German Llovd Baltimore Md. Rugpjūčio 8 2 vakaro 14 36 65 3‘>. 70
Whiie Star Boston Mas.-. 16 7 rvto 9 37 80 37.95
Cunard .. 21 H ,. 9 ■•56.30 36. t.»
American New\ork RugpinčiolS 9 .. 8 43. SO 43 95

«• *- . t 4 9 .. 8 43.80 43 95
Dominion Montreal Quc. 25 10 37.80 37.95
White Star Ncw York 22 10 „ 8 43.80 43.95
Cunard Rtigpiučiol 1 10 „ 8 41.80 41.95
Red ST3Y • ■ •• Rugsėjo 25 8 „ 8 41.80 41.95
America n Philadeiphia Pa. RugpiučiožS 10 „ 9 37 80 37.95

i Red Star New \ ork H lo „ 8 41 80 41.95

paro-Virš parodytos prekės yra už vandenį ir Prusą geležinkelį, be Amerikos geležinkelio, 
dylos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:'

Chicagos į New Yorką............................... $16.00
,, ,, Bostoną...................... $16.00
„ ,, Philadelphią..............................$15.50
,, ,, Bakitriorę.................................. £15.00
,, ,, Montrcal....................  £15.00

I
 Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas kelias nuo

Chicagos iki Tilžės ar Eydtkunų i
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 šifkortų pigiau kaip pas mus, tai męs 
duosime tau $50.00. Pamėgink ir persitikrink. (

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

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

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

„AUSZROS” Dr-tes fondas 
besimoktnanczlai llotuviszkai 

jųpiniioincnei.
A. Kaunas isz Seattle, Wash. ILGO.

Tūlas Silvertietis pajieszko savo pa
žystamos Viktorijos Baltruszaiiienes, 
gyvenusios Bi!wertown’e, iszkeliavusios 
ist ten Afrikon, o dabar, sako Amerikoj. 
Ji pati ar kas kitas teiksis duoti žinia ad 
resu:

Mr. K. Piletias,
315 Old streei, London, E.C. England.

' (3—VIII) ‘

Pajieszkau tavo kaimyno Stanislovo 
Linnkevieziaus ir Povi'o l’etrtiszkevy- 
czlaus. abudu Vistartu kaimo, Praszni- 
vo gtnino, teinu pavieto, Suvalkų gob. 
Turiu pas juos labai svarbu reikale 
isz Lietuvos. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žine adresu:

J. B. Kardokas, 
71Springst., New Britain, Conn.

Pajieszkau A. Gusto, kuris gyveno B. 
C. Canada. Kas apie ji žino tegul duo
da man žinia ant szio adreso.

Eam Miller,
Box 173, - Ro:sm, Wrsh.

Pajieszkau savo brolio Motiejaus 
Blelzgio ir draugu, Petro ir Domininko 
Suvalaku. Visi Suvalkų gub., Leipunu 
parapijos. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žinia adresu:

Antanas Bleizgis,
Box 100, Munha'l, Pa.

Pajieszkau savo brolio KazimieroGal- 
mino, Kauno gub., Sziauliu pa v., Vik- 
sziniu parėpijoa, Kegrlu aodž aus Pir
miau gyveno Chicsgo, III. Jis pats ar 
kas kita* teikeis duoti žinia adresu:

Domininkas Galūninis,
4 Rtehland st., Worchester, Masr.

Pajieszkau Juoko Kriscziuno, Suvai
ko gub , Senapt’ei pav., Pilvirzkio pa
rapijos, Nedrlulu kaimo, 14 meto kaip 
Amerikoje. . Pirm dvieju metu gyveno 
Ne* Y orte. Toriu pe* jt svarbu reikalą. 
Jis pats ar kas kita* taiksn duoti žinia 
adresu:

AndGus Kriszczinnas,
P. O. Box 0, MineraviDe. Pa.

Pajieszkau savo draugo Kazimiero 
GrikfeJžio, K'unogub., Tel-ziu pav.. 
Salantu parapijos,GruszUukiu sodžiaus. 
Turiu pas ji labai svarbu įerkala. 
Jis pats arkas kitas teiksis duoti žinia 
adresu:

Kazimieras Gaur los, 
)U Atneš et., Montvila, Mau.

(7-10)

Pajieszkau savo brolio Stanislovo Nor- 
buto isz New Yorko ir Ant. Kairio itz 
VVeslviile.III. Jie patys ar kas kiUs teik
sis duoti žinia adresu.

Jok. Korycz,
12105 S. Halsted st., Chicago, III.

Pajieszkau Juozapo. Cebvnauckio. Jo
no ir Kazimiero Reczkaicziu. Pa>ina 
isz Suvaiko gub., Naumiescz:o pavieto, 
Plokszcziu gmino ir kaimo. Teipgi Juo
zapo Sziksznio, Oreczkaicziu kaimo. 
Kaip girdėjau, buvo pirma Pitaburg.P* 
Jie patys arkas kitas teiksii'duotl žine 
adresu:

Antanas Gudaitis, 
Box 630, So. Mar.cLestcr, CouT

Thtjieszkau savo dėdžių, Jurgio, Vin
cento ir Antano Jurkunu. P.rm<au gy. 
ve no Plymoulh, Pa., Žvikelių kaimo- 
Punsko pat ap i jos, Seinų gmino,Suvalkų 
gub..Turiu pas juos labai svarbu reikale 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti ži
ne adresu:

Antanas Kruze,
662S So. Broadwey, St. Louis, Mo.

Marija Dowiatt lietuviu Daktaras, 
Kauno gub , Sziauliu pavieto. 7.3 W,' 
18th si. Telefonas Canal 1203 T. !e- 
fonuot galima isz kiokvh nūs aptieko?. 
Pagrisz Chicazon apie t -• džia ruęjfjo 
menesio ir pradės gydymą ligoniu kaip 
pirmiau.

Reikalauja 10000 darbininku in giri ts, 
lentų p'ovyklis, akmenų skaldyklas, 
prie geležinkelio darbu, vyru ir moterų 
in restauracijas ir vies-.namius mieste ir 
kitur, kelione bus prigelb ama. JOJ vyru 
in Washinctono ir Orego.-.o valstijas prie 
geležinkelio darbu, alpes nuo 82 25 iki 
S'>.00 ant dienos; galima gauti ten v isoki 
darbe; kelione nuo Cbic tvos 412.0.1. Ra- 
szyk favo kalboj indedamas už 2c. stem- 
pa atsakymui adresu:

G.norai Information Buteau, 
J. Lucąs, Mgr.,

OCG Milwaukee avė.. Chicago, Iii.

Reikalingos mersiacs’in darbi? 
tie t ar lietuves ar lenkes. Norinti
zitifti ar persitikrinti t«<ul raszo ad-

Ducdu žinoti riminėms ir pažysta
miems, kad 18 d. liepos perelskyre *u 
sziuom svietu *Jona* Butrimavyczios; 
ji* ūpo palaidota* ii d. liepas. Paeina 
it* Suvilko gub., Simno parapijos, kaL 
mo^Zaihu. Jisai gyveno Serantona, Pa
liko paežiu ir du vaiku Su guodone, 

Ignas Butrimavtcziaa.

fe,u:
Ilary Trumpė ti,

253 ithst. Troy, N. Y.
(7-10)

Reikalingi du kriaucz ai prie kostu- 
mieritzko darbo': vienas prie kotinio ant
ras prie kamzolio. Meldi u atsiszaukti 
kuogreicx:iAisiai ant adre.-o>

G. F. Lanusky, 
230 So. Oak st., Mt. Carinei, Pa.

(7-17)

Reikalinga mergina, mokanti arglisz- 
kai ir Letuvisskal, dirbti paczto office, 
Rockford, Iii. Mokestis 85.00 ant ne
dalios hz pradžios, toliau bus didesne. 
Atsiszaukite

Postmaster, 
Rockford IIL

R vi kala u ja darbininku prre molto darj 
bo in Mecca. Lnd Mokestis 81 50 iki 
83 00 ant dienos. Darbas ant viso meto. 
Nuvažiavimo kasztus kompanija apasa 
ka. Atsiszaukite pas

Wm. E. Dee Co., ‘
124 E (Juincey *L, Chicage, III.



o LIETUVI

Lietiviai, Skaitykite Atsargei!
Skaitykite k* sako sena* daktaras ir laz- 

mintingas lietuviszkas gydytoja* tsz aeao 
kraazto: .

„InsfaMaeJau p^vi»a Ameztteh daans- 
atsltiko maa sutikti gydytojo szlto kraazto 
kursai gydyta paslaptinga* liga* eoropie- 
jlszku bbdu. Užtai dangum** ligoniu klai
džioj* buo vieno gvdytojau* pa* kita be Jo
kie* naudo* jieszkodami tikro* pagalbos 
savo ligoje. Valandomis apima tokiu* 
žmoni* n u lindima* dėl nebuvimo tikro gy
dytojaus, kuris galėtu isztrsukti juos isz 
nelaimingos ligos. Kotus* bandymas kito 
gydytojau* kssztuoja daug pinigu, kanu 
netenka lt sveikatos neatranda. Toki gy
dytojai leidžia gariiagu* apgarsinime* in 
visus laikraszozln* Ir daug apcaulloj t svie
to. Cožaa* isz tokiu gydytoju nori isz ne
laiminga žmonių prtstplesztl sau tarto. 
Ksd tokiem* apgaodiBetėjame padaryti ga
lu, pasi^elijome insteigtl lietuviszka insti
tucijų po vardu:

„E&ropean Sžuritartuna“, 
kariame duodame kožuam, po atsakau* iss- 
tynmo ligos titrnmo — sveika ir prleteli**- 
ka roda:dykai, o jeigu ligosi* velija būti 
musu gydoidaslr jo liga'yra dar tasgydoma, 
darome t* už labai nebrangia kaina (pre
ke). j

Atminkite, Jog deodame prieteliszka ro
dą dykai.

Aat tozlyrimo ligos imame daug laiko.
Szita* musu „8*Bit*rium" turi tris pro

fesorius kurie gydą llgonbueziuoee Euro- 
poeir kituose krasztuose žeme*. Gydome 
szita* ligas:

Visas 'liga* moteriszko* lyties. Liga*
odos, spuogus, ptrsza’i'BS, suputims. niežejima kūno ir tt. Liga* akiu, ausu, no-les, ger
kle* ir žandu. Ligas vidurines, pleucdu. pradžia sukatu, visiszkal iszgydome. Liga* szir- 
die* ir muszims szirdies, iszgausti, vėrinius kratinėje. Ligas, vadinama* akmuo, reumatiz
mo, gėlimo galvos, paeinanti isz musu priežaseziu Li<as nervo iszgydome labai greitai. 
Ligas pūsles, akmens pusleje, perszalima pūsles, nervu ir pilvo. Liga* skaudejim > pilvo, 
veži viduriuose Iszgvdome suvlsu ir tokia luetoda. kuri yra žinoma tiktai mums, dėlto, kad 
turime daug praktikos ir iszgydeme tukstauozlus ypatų. Užnuodijima kraujo iszgydome su 
visu. Ateikite ir datirkite apie teisingumo musu rasrto. Antraszas musu yra,

„European Sanitarium”
3505 Butler st. PITTSBURG, PA.

Antras floras, treczia* namas nuo kampo 35 ulyczio*.

EIKITE PAS DR. BMJRDSS
SU SAVO NESVEIKUMAIS 
o jis jumi iigydys. Yra vienas ii pasekrnionauam 
gydytojų Clpcagoj. Tori M metu patyrimo.,, Išgy do 
svaiginu, nzunų ir skaudėjimą galvos, prastą atmintį, 
negalėsimą suvienyti mislių ant vieno dalyko, slinki
mą plaukų, silpnumą ir įdubimą akių, najuodavimą 
paakių, spuogus ir plėtnas ant veido ir kūno, katarą 
noeiee ii gerklės, užimą ir spingimą ausyse, sunkumą 
ant krutinės ir skausmą duobiukėje, negalėjimą val- 
§yti, atsirūgimą vėju ir skvstimu, plakimą širdies, 

usuli, greitą nuilsimą, gumbą, užkietėjimą vidurių, *.y 
skaudėjimą strėnų ir kaulų, reumatizmą, drebėjimą <— 
kraujo ir jausmą bėgiojimo po skūra kas yra ženklu neną|.silpnumo, inkstų I 
ligas, kraujo užnuodyjimą, paslaptingas ligas kaipo t«ixiankqri, syfflį ir 
tnperj, nesveikumus kylančius nuo patžagystės jaunose dienosb, naktinius 
ir dieninius nubėgimus sekios, nervišką nusilpnėjimą, išsigandimą. baisius 
sapnus, gėdingumą, nusiminimą, susišiapinuną lovoje ir Še i p tankų šlapi 
nimą, silpnumą lytiškų dalių, kylą, silpnumą kūno, patrūkimą, kiaurąjį 
kaltūną, rožę, niežus, sunkumą kojose, nutirpimą dalių kuncMr tL Jeigu 
turi nors vieną iš virš paminėtų nesveikumą, tai tuojaus kreipkis pas Dr. 
B. M. Ros*, kuris yra speciialistu, jis tau duos teisingą ir gerą rodą. Yra 
ypatingai pasišventė* išgydyme ligų kurių paprasti daktarai neinstengia 
išgydvtL' Norėdami rodos per laišką, įdėkit keletą markių ant atsakymo.

DR. B. M. ROSS •JJSHJK'-
ANT KAMPO MONRO! STRHT. UZSIKKLK Ū.SVK1TO1ŠIUM ANT 5TO-PLOR0

Ofiso Valandos:— Kasdien nuo 9 ryto iki « po piet Vakarais, 
išskyrus Ut*rnįk| ir Ketverz|. nuo 7 iki & Nedėliota nao 10 iki U.

Pasirodavyk su. Lietu visiku Dakta^s
......... pas

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

Lietuwiszka Aparatu DirMuwe.
Gundottnietn* K»t«*ms iaųdh"Guodotinom* tautiškom* ir baž-i 

imtinom* 'draugystėms iszdirb*^' 
Kaiutir-B, AmerikoHi«Ek«B 
Weli«w«», Szarpaa, Juos
tas, Kokardas, Ze«k1eliua,' 
Kepures Ir dėl Marszalkn, 
parėdus. 1__________
darbas butu prideraneziai atlikta* ir tuoru suszelpti sawo tautelę, pewe*k»le ji tikrai 
lietuwaitiai, ____ __

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
116 W. D i risi on St-, Chlcago, Iii.

kus, Albas, blnlafl irwsjsbat 
'nytinias parėdus. VbokidaiUą-at- 
'lieka artistiarkai fa* laiką.

NoredaMo* guodei i<m» Dr-tea, 
arba guodotini Kuaįgai, kad Jiuu

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

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

No. H12. Barzdos 
Skutimo Prietaisai.

Labai gera amerikoniška britva, 
geriausios skuros diržas ir galąstu
vas su rankele, šmotelis geriausio 
kvepiančio muilo, tvirtas irpuiktts 
šepetukas plaukams, atskirioje ni
keliuotoje skrynelėje,- gražus puo
dukas, karališka magnezi ja ir fran- 
euziškiejie kvepalai. Viskas sudė
ta į labai puikią šikšnuotą skrynelę 
su kabėmis. Kitur tie daiktai par
siduoda po $10.00. Musų prekė 
tiktai..........................................>2.95

Degtinei gorius forst & co. Slyvine!LfUgVllLC. C0R SEC0H0 AVE a SMITHFIELO STREET UlJ’11W*

PITTSBURG, PA.
Į Mes esame pagarsėję po visas Suv. Valstijas, kad parduoda

me gereene degtine pigiau negu koki nors kita firma ar degtines 
mm! krautuve Amerikoj.

i
 Mes apmokame visit siuntimo lessas (kasitus} in rytus iki 
L New Yorko ir In vakarus iki Chicagos ant pirkiniu virsią ui 15.00. 
\ y J®i?u parsieina toliau siusti, duodame 10 nuoszimtą idant tuomi 
JI pirkėjas parsiunsdinimo leszas galėtu apmokėti.

Orderiuojant siunskite pinigus registruotame laiazke ar per 
M Money Order ant varko Morris Forst & Co., Cor. SecontĮ 
gM Are. & Stnithfleld St., Pittsburg, Pa.

Parsislunsdinkite musu privatiszkaji prekių susassa. Kalba- 
RB me visose kalbose.

ai Morris Forst dr Co*Vvnool cor. second avė. a smithfielo streef lV„lrzAl<r» vjnas! pittsburg. pa. iviKOly!

No. H3. 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 visus kra
štus švieto stačiai iš musų fa
briko. Prekė tiktai.......... $15.50

Mes parduodame visokius tavoms ir prisiunčiame į visus kraštus svieto 
kns ką reikalauja. Išmainome visokius pinigus ir išsiunčiame pinigus į 
visus kraštus svieto labai greitai ir pigiai. Kupčiai ir agentai gali per mu
sų firmą gauti visokius tavoms pigiaus kaip iš magazinų (vvholesale). Pini
gus siųskite pačto arba ezpreso Money Orderiu. Galima siųsti popierinius 
pinigus ir mažiaus kaip dolerį markėmis po du centu registruotame laiške.

BRANGINiBUS RECEPTAS

PRISIUNCZIAIAS DYKAI
Silpniems ir NnrviiHems Vyrams

Cosmopolitan Trading Company
218 FULTON STREET (Dept. 6) NEW YORK CITY, U. S. A.

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS □2

9

S.
® a

0FFISA8—Kampas 31-mos ir 
South Halsted Gatvių ::::::

rdo daui

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Chicagoj tai atsilankyk in 

GALERIJA MOKSLO 
344 South State St. Chicago, III. 

IneilmH. Dykai
Patemyk stebuklus Osteologijoe 

,, „ Fiziologijos
„ „ Neurologijos
„ ,, Pathologijos

Mokykis pradžia žmogiszkos rasos nuo 
lopszio iki grabui. 

Milžiniszkumai ir keistumai gamtos. 
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 12 viduraakezio. 

Papraszyk d a žiu re toje prie doru hetuvitzkoi 
Knygot virai dykai.' Atsiszaukitszladlen.
344 South State St. arti IlarriNpn 

CHICAGO. ILL.

GYVENIMAS VIRSZUI AATIEKOS

Traukia dantis be jokio 
SKAUDĖJIMO, IKSTATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
Nc^ti. Darba gvarantuoja. ::

” be a 
o - 
- S? H3 

-S
muso vaistai yra pasekmlnglausi, gydo daugyba 
Ilgu. Plauku* tikrai ataugina, slinkimą, pleis
kanas, papaerku* ir dangei kitu ligų sa naujau 
šia badu Radikal gydymas, parassyklte pas

Prot. J. M. Brundza
New York ABrooklyn, U. 8 A

hul ii kKUiCUu 
"•^Laikrodėlis

Pztentoota* rcculia 
toriu*, suauki* uasuka- 
uaa ir nustatom**, vy 
flszka* ar tnot-risakaa,

Mokėsi po 91.00 ant sakaites iki inme- 
kesi 825.00. Tada turėsi vertes 8100 C0 
Gera proga. Agentu reikalaujsme ir 
duodam gera uždarbi. Atsiszaukite 
asabiszkai arba per laiszka lietuviszkai, 
indedami už 2c marke pas

Meyers čc Mason,
1541 Unity Bldg., Chicago, III.

(7-17)

Naujos Fortepijonu Natos.
Lietuviu Hymnas. Žodžiai ir melio- 

dija V. Kudirkos. Fortepijonui priruo- 
szo f .Kzczanovs-kts, Rygoj a, 1906. ,30c

Pinigus siuskite ant adreso:
A.. OLSZJBCVVSKI, 

06-1 33 rdbt„ TT)

Kaulai kur tu 
begi? Nugi pae 

w Petrą Beleki ne* 
labai isztroszkes, o 
paa ji galima atsi- 
vedyti, nes jis turi 
puiku ir szalta ba- 

l varakaalu, gardžia 
ruska ocziszczena 
arielka, cigarus net 

isz Havanos, o iszaigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su tamiata kalbėti negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu 
susikalbėti angllazkai. Ateikite pas ma
ne, oaaz jum patarnnusiu už dyka viso 
kitose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvynei

Petras Szlakis,
8321 Auburn av., Chicago, Iii.

(Tarpe 33-ios ui. ir 33-io P .) 
Telephonas Yards 6012.

ir a A1 •* 1 s z kvle t k no ta *. 
Tikrai garsi laika rodo 
Yr“ visur vartojama* 
K'ežmkello tarnu,

__ ipo aarlauslaUaika
laikanti*; gvaran- 
luotas ant 25 matu 

_ * Szy laikrodėly pasiun
•!m» C. O. D. ant kiekvieno adr*aa, *u pavoiyji- 
ne uzegzainlBoou. Jeigu bu- tok* kaip rasto
se, nžslm-.kek ezpreaol $5 79 ir atvežimo 
tasztu. ir pasiimk laikrodėly, jei ne, nemokėk 
le vieno cento. Aušink, kad už toki pat iaikre- 
,ely k'tur mokėti 835 00. Prie laikrodėlio <fav 
r»d»daire 14< auksinta Ubui gr*žu ienclngsly 
a kompaso dykai.

^ctlstor Watcb Co..

Ai turiu *avonuo*ayybėJere*eptąbr*ngiBtinam 
vaistai, prirašomam ganau* daktaro, kurio ai tei
ravausi aUanirydamaB n-aąšą 4*U. Ai Alnu* U 
patyrimo, kad vaistas padirbta* pagal litą receptą 
yraliądien geriausiu aUpnlmua, nerviikiems Ir 
besveikačiams vyrams. Al žinau (Mito, kad ji* 
man sugrąžino sveikatą po llgosirgimo nusilpnėji
mu, nerviikumu ir abelna nesveikata ir tt. Ai 
pirm* to išmėginau specialistu* ir įvairiu* vaistus 
bei gydymns be matomo pagerėjimo. Telpgi ži
nau. kad daugeli* kitų, sirgusių ta arkite lig* nuo 
persidirblmo, jaunystės |>aklydimų. prasižengimų 
ar perdėjimų, kaip nerviškumo, nuobėglų, suny
kimo vyrybės. blogos atminties, sunaikinto gyvu
mo, stokos ambicijos, šmurknybės, nedrąsumo, 
skaudėjimo strėnose, abrisoaesveikumo ir tt., ku
rie raM man. telpgi Išsigydėkalpjr aš pat*.

Žinodama*, knip su^Jru šMgydyti šitoje šalyje, 
aš užsimaniauA-cjelbėtl kitiems ir kožuam reika
laujančiam tokio veista parakusiam pa* mane, *9 
pasiųsiu nuoni*ą šito recepto ir reikalingus pata
rimus užpečėtytame laiške dykai. Receptą gali 
sutaisyti geroje aptiekeje už mažu* pinigu*. Klau
syk mano rodos ir pamėgink, o pamatysi, kad tai 
geras vaistas, nuo kurio busi sveikas, tvirtas ir 
laimingas. Aš už savo patarnavimą reikalauju 
SOo tau pasveikus. Niekuomet aš nereikalauju 
daugiau už šitą mažą sumą ir nereikalauju Jo* kol 
tn visiškai nepa*italsy*L idant paskui geriau ga
lėtum branginti mano patarnavimą tan. Aš ne 
siunčiu nieko apmokestin ir Beturiu jokiosnmlslo 
išgauti pinigus arųmrduotpYtlstą, kurio tu nerei
kalauji, o jei tu rasi mane neteisingu, tai tiesiog 
gali mane apskelbti per šitą laikraštį.

Rašyk šiądien, kadangi šit*žinia gal neatslkar- 
tos daugiau. Atmink, kad ganei receptą Ir visu* 
patarimu* dykai ir tu nereikalauji man siųsti 50c 
ko) ncpasvelksi. Adresas:

C. Benteon, P. H. Boz 655, Chlcago III.

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

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

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

* Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energij’os ir sveikatos, turi juo< 
dus paakius, pučkus, plėmus ar kokius nors pratrūkimus ant skuros, nemora- 
liškus sapnus, nubėgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, * - 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusištojlmą šlapume palaikius per 
naktj, 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*
Offlsas atidarytas kožną dieną nuo 10 ryto iki ♦ po pietą Ir vėl •
nuo 6 Iki 7 vakare. Nedėliom ir Šventadieeom nuo 10 iki 12.

Chicago Medical dinic,
344 S. State Street, arti Harrison ui., 1 CHICAGO, ILL. 
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TtaMtts Data ir G* Gera Vaisto 
Pergali nelaimęs ligos.

DIC

JflHVIHl

KOZM1NSKI & YONDORF, 
73 Dearborn st.

Laikrodėlis ant Viso Amžiaus tik $5.96. 
rfB Tikra* Hz. auknui UpUytat o 

neaptrauktus laikrodėlis,aiėkini 
\ K J Įbriežta viduryj lūkėtų „U k 

ūuaranteed 20 ycars” nuo Udlr- 
,^EE3RaPgU Hrodoir’dev įsi kaip tūtra* 

vSi latkr.xlėlis. tik tralini
tesnis, nes iru su kietai pud» 
ry'ai* inedejiėkHis lūkėtais, ar 
“tvirti virėmn, gražiai grnvlriio- 
,a*. «r Ivgus, sugersi* ameriki- 
nlai* nikelio viduriais, pilnai 
akineniupta*. gmiteini*, Bre- 

auėto plunksna, balta amafijinė rodvklė, visokio 
yidžio, mutcriėkas.ar vyrižka*. 18 dydis, ar vi

dutinis 16. o moterų 0. ar mažesnysis O dvdis. 
Mes siunčiame e\presu C.O.D. ir duodame apžiū
rėti pirma užmokėjimo; Jei matyai, kad laikrodė
lisuz tuos pinigu* yra geriausias, UI užmokėk 
agentui 1595 ir evpreso kaktų*. Puikų retežėli 
prie.kožno laikrodėlio siunčiame dyžai, o jei pini
gai yra prisiųsti it kalno užčėdljant mums laika, 
lai mjs duodame gero Juodo gurno Trykillnę I’lil- 
ksną, ar Auksinį Reteželį, irKryželi dyžai, žven
giant ei preso kažtus. Nesibijok Mes Ir i komės i to 
ką sakome. Šitas laikrodėli* su Elgino viduriais 
82.00dauglan. Rašyk aiškiai ko nori. CROWN 
JEIVELRY CO. J)ep. Itl. 1U H. ĖandolpK Str., 
CMcago, III. ’

:LIETUVIŠKA PREKYSTE: 
Visokio skyriaus laikrodėlių, žie

dų, lenciūgėlių, špilkų, armonikų, 
klernelų. skripką, phonograpbų 
ir daug visokių kitą daiktą. .

Kvjhčiu brolius lie
tuvius atsilankyti ir 
pesailikijįnti kainas 
(prekės). Į visus Am
erikos aniestvs pri- 
siunčiu daiktus per 
Kxpresn arba k rasa. 
Kataltoga ant parei

kalavimo prisiunčia dovanai.
■. J. DMMJ8NAITIS, 

3120 S. Halstad 8L, CHICAGO, ILL.

F. P. Bridchulis
ATTORNEY 4C0U1BEL0R at LAW 
Chamber of CommercedSIdg., Room 709 
S. E. Cerner La Seile ant Msshington Streeta 

C HI GAGOe ILL.

Ar nori gera ir geroje vietoj * 
Lota? v

Jei teip, tai pirk lota ant Auburn uly- 
ežios arba ant 33rd ui. prieszai szv. Jur
gio bažnyczia. Lotai dideli, turi dvi 

• alles, gražioje, ramioje, lietuviu apgy
ventoje vietoje, prieszai lietuviszka bui 
nyczia.
Lotu prekes nuo $i)OO ir augsz- 

cziau.
Szie lotai už metu bus verti 91200. Yra 

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

Mes skolijame PINIGUS ant turteny- 
biu ir Jei tu rengiesi turte n y be pirkti
mes su džiaugsmu prlgelbesime, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greita! 
veikimas. Lengvos iszlygos. Agentai 
apmokami dosniai.

DR. J. KULIS
Lietuvių Gydyto|as Ir Chirurgas :::: 

3255 So. Halsted Street, CHICAGO, ILL

Qtdo liua* MOTzav, vaiku ib vt bu r abu m imai. 
Tbipui limpančias, viaiBKN baubia* ib BLanA*.

Lietuvys adwknlal^i baigęs mokslą 
jurispruderfcijot čia Amerikoj. Veda 
visokias prova^. civiliškas ir krimina
li škas, visuos* (teismuose (suduose). 
Gyv. 3112 S. Habted St^iarti 31mos gatvės 

TeieMMe Yaeds «048

. Lotu agentai:
A. Olszewskis, 924 33rd st.
Folix J.VVeugierski, 3137 8. Morgan at.
J. M. Tananoviczia, 3244 8. Morgan st.

Puiki proga kiekvienam 
kuri* uoretu turėti savo locna vertelgy- 
ete rt •s’uvystee (kriauczystee), iogyti 
labai pulki szapa, susidedanti isz szesziu 
maszinu, graiio|e vietoje, arti verhau 
siu; parsiduoda labai pigiai; norint 
pirkti, tegul kreipiasi žemiau ptduotu 
adresu:

Antanas Varkalis,
272 VVytbe avė., kamp. Metropolitan aV.

Brooklyn, N. Y. (B-VUI)

LIETUVOS ŪKININKAS
Laikraštis skiriamas Lietuvos darbo 

žmonėms, eina iš Vilniaus kas savaite.
Didumas: 8U x 11 colių 16 pusių. Amerikoj ant 

metų S~ r»O. Kam rupi Lietuva ir žinoti kas 
dabar lenais dedasi, tai uisiratykito LIETUVOS 
ŪKININKĄ, Jame telpa Teisingos Ainio* ii viso* 
Lietuvo* ir kitų kraltų svieto. Kas norėtų uiraly- 
ti dėl savo draugų Tėvynėj gyvenančių, metų pro- . 
H ILTĮ; Ameriko viena* num. dėl pamatinio 7 et
Agentas: JM. J. Darnijonsdtia, # 
8108 fik Halsted at Chica&o. 1U.

: :UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonės u Įsitiki mums ir musų 

gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausią rodą per laišką dykai.

Kaip išsigydyti RupCurą, Akiu ligą, 
Galvos ligą. Slinkimą plaukųįr“P)iki- 
mą, Pučkua, Saulės Įdegi taą, Didervi- 
iįm, Niežus ir lytiikąjį bruda. Gyduo
lės nuo dantų geriausios už 20c. Nuo ko
lų užtrinų ttk 10c. Męs turime apie pu
sę milijono laiškų su padėkavonė mis 
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk 
pas mus: J. M. BRUNDZA CO., 
996-998 Broadway, Brooklyn, N.Y.

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

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

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

Mielas Profesoriau su Specialistais!
Jus jau žinote mano sunkia lira, kuri 

manų kankino per ilru* metus per jaunis- 
tes išdykumą kad ralvoe užimąs ir ausisų 
apieritnas kaip ir kakle far peesiuose. ran- 
kosebei kojosų, kaip peileis dietlei varste, 
sunkuma* krutinu ir dusinimas, neišpasa- 
kitai kankino, dieglei šonuose abelna* nu
silpnėjimas, taip sunaikino lik šešėlis iš- 
i odžiau. laukiau kaip žvake tik užtęsimo, 
pa* visokius daktarus nors rydžiaus nieko 
nepacelbejo, bet labi aus lira tik užsendino 
kad jau oro permainas, iselaiko kaip tikras 
pranašias pasakiau, nes lira paskutinę 
ryvasti spaude. Bet Jums kaip tik aprašiau 
lira ir prisiuntet vaistus, ėmiau vartot, su 
kožnu laiku jaučiau reriaus ir rerians, o 
dabžr jau esu suvisai sveikas, kaip niekad 
nešintų*. Gaila kad H pradžios mano ap- 
sirrimo neatsišaukiau, buče daur pinigu 
sučedyjas ir senei buče buvęs sveikas kaip 
dabar, už tai labai dekavoju ir mano dėka- 
vone galit pagarsint, tikiu kad ne vienam 
bu* ant patelbo^JLus iszgyditaa

35S C anai Str.. Blue island, III.

49 Warren Str.,
New Rochelle, N. T.' 

litydita nuo rumbo liros, 
netikru ir baltu andrapania 
— skausminru dideliu die- 
tliu viduriuos ir visam 

unų.

VU Box **’• We*tville, UI. 
flM RV Išeydita*. nuo plaučiu,

. nl krutinus kauro, diegliu
Itu P° ’*** kuna ir nusilpne- 
f|! jima. kiti daktarai negalia

mi ~ 111 jo išgydit.

y — rH. _  ■_ . ri|| ir Kad sergr? nelauk kad iš ma-
žos kibirkšties, didele ugnis pasidarytul Jeigu nuo senei serganče ligą

: visoki daktarai neišgydė, netrotik laiko, nestumk savę labiaus in pra-
pulti, bet atsišauk in tą geriausę Institutą, kuremę, sint kožnos — ligos 
apart Profesoriaus yra Daktaras Specialistas nuo:

Plaučiu ligos, kosulio, kepenų, inkstu, viduriu ligos, kraujo nečystumo, galvos skaudėjimo, diegliu ir reumatizmo; skuros (odos) ligas ir niažejimų, 
viJuriu užkUtejima, slaptas ligas vyru ir moterų, sekios nubegima, saužagystų su jos visais baisybe* vaisiais, nervu ligas, abelnų nusilpnėjimų, katarą 
(slogos), pūdas, galvoj spiegimų, miegustumų geltlige, skausmingas moterų menesine* ir baltąsias antdrapanes, užsikrečiamas pikta* bjaurės litižkaa ligas 
ir negalejimųl dusuli patrūkima. Moterų gumbo, skausmingas nereguliariškas mėnesines. Dispeptia. ruptura ir.

Visokęs kurios tik ligos ant varginimo žmonių atsiranda, busite išgyditi I Slaptybe, Šventai yra 
užlaikoma. Per laiška ar asabiškai atejas, būdams Lietuviu ir lietuvyška kalba vartok. Vaistus 
išsiunčia po visą Ameriką ir kitas šalis.

Rašant adresuok:

Dr. E. C. COLLINS Hedical Institute, 
140 W. 34th Str., (Netoli Broadway) New York, N. Y. 
Ofihsas atdaras kasdien nuo 10-iki 5. vai. po pietų. Nedelioms: nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

0 vakarai* Ofliat Mitras ka* utarninka* tr kas pėtnyčią nuo 7 Iki 8 valanikJ. "
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