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I POLITIŠKOS ŽIBIOS.
Revoliucija Maskoiijoj.
Valdžia aky vaizdo je vei

klumo revoliucijos gaivalų 
nė pati nesumano ką bedary
ti. Išvaikęs durną caras gai
lisi tą padaręs; tas jo žing- 
snis užkenkė jam daug jo už- 
rubežiniam kreditui ir vidu
riniam ramumui, bet atitai
syti tą klaidą nėra dabar lai
kas.

Antrą vertus kentimasi 
dūmos reikalavimais nebuvo 
net galimas, toliau carui ir 
biurokratams, nenorintiems 
paleisti žmones iš savo nagų. 
Durna reikalavo žmonėms 
laisvės ir teisingumo; šitie 
reikatavimai jos buvo teisin
gi ir juos durna statė su. visa 
energija. Bet ant visų du
rnos reikalavimų valdžia pa
siliko kuręia; žmonės, kad ir 
menkai matanti, pamatė, jog 

, valdžiai ne jų gerovė rupi, 
jog durnos statyti reikalavi
mai yra tikrai teisingi — ir 
jie parėmė durną. Tegul 
dūmos reikalavimus valdžia 
ir toliaus galėjo sau leisti pro 
ausis, dar ji nesibijojo tiek 
daug, bet apsiskaitę, kad į- 
tekmei durnos įleidus giliai 
šaknis terp žmonių, sunku 
bus prieš ją atstovėti; juk 
ne laikas bus ją tąsyk vaiky
ti, kada už ją visi stos ir visi 
kareiviai ir visi gyventojai. 
Todėl, kad ir kaip nenorint, 
durną reikėjo išvaikyti, kol 
dar ji yra silpna, kol neturi 
didelės įtekmės pas žmones.

Žingsnis tas buvo klaidin
gas; bet žmogus sykį ant blo
go kelio užėjęs vieną blogą 
bando kitu dar didesniu blo
ga taisyti ir teip jis taiso, 
kol nugarmi prapultin.

Stolypinas svajojo apie su
valdymą žmonių išrenkant į 
ministerijos kabineto sąna
rius kaipkuriuos durnos at
stovus, turinčius įtekmę pas 
žmones; padėjo jis ant to 
gana daug laiko, darė nusi
leidimus, žadėjo tuojaus da 
ryti įžymias reformas, be ku
lių, žinoma, šnekos negalėjo 
būti apie gavimą tų ypatų 
savo kabinetan. Ant galo, 
kalbinamos ypatos pristojo 
ant jo siūlomų išlygų ir jis 
nuėjo gauti nuo caro užtvir
tinimą, bet caras jo užmany
mą atmetė. Jis pasakė, 
kad geriausiai suvaldysiąs 
nenuoramas apšaukdamas 
diktatūrą.

Žiaurumais caras visada 
gynė savo sostą: kankino 
žmones kalėjimuose, šaudė 
juos būriais, naudojosi šlyk
ščiausiais darbais juodosios 
šimtinės, ir bet jo sostas kas
dien yra arčiau sugriuvimo. 
Ar reikia žiauresnio pasiel
gimo už tą, kokis yra su kar
eiviais ir jurininkais? Vie
nok atsitikimai šios sanvai- 
tės rodo, kad tas visai nėra 
vaistu nuramdymui neramu
mų. Sveaborgo tvirtumoje 
kareiviai patyrę, kad jų 
draugas miręs nuo sumuši
mo oficiero, susibarė ir pakė
lė maištą; jie apėmė tvirtu
mą išnovydami daugelį ofi- 
cierų; ištikimiemsiems kar
eiviams tik per didelį vargą 
pasisekė tvirtumą iš jų iš
veržti atgal. Toks pat mai
štas kilo Kronstadte ir Reve- 
lyj- Maištininkų šaudymai 
iš patrankų Kronstadte išgąs
dino net patį carą Peterhofe 
ir jis prisidengdamas nesvei
kumu nuo drėgnumo pąsi- 

pradeda skirstytis, trūksta 
jiems susirišimo, karštamo. 
Peterburge, pereito j subatoj 
apšaukus straiką, motė darbą 
apie 70000 žmonių, bet kitur 
atsiliepimas buvo prastas. 
Iš tų pačių, kurie išėjo ant 
straiko, kiti sugryžo prie dar
bo, kaip ve spaustuvių darbi
ninkai. Stoka vienybės 
terp vadovų darbininkiškų 
organizacijų kenkia labai pa
sisekimui judėjimo.

Geležinkelių darbininkai, 
nuo kurių prisidėjimo pri
klauso visas pasisekimas, dir
ba, kaip dirbę, pilną laiką. 
Vadovai geležinkelių darbi
ninkų organizacijų nepradry- 
sta šaukti darbininkus ant 
straiko. Jie baimijasi, kad 
jų nepaklausia jų materijali- 
škiejie pasekėjai, kita vėl bi
josi naujų įstatymų, kurie už 
tramdymą susinešiinų paveda 
kariškam teismui. Taigi jei
gu geležinkelių darbininkai 
neprisidėtų prie straiko, 
straikas turėtų nenusiduoti. 
Kad patys vadovai straiko 
mažai telaukia prisidėjimo 
geležinkelių darbininkų, tai 
parodo jų grūmojimai aniems 
išgriauti tiltus ir išardyti ke
lius, ir tuomi bent sustabdy
ti visokį susinešimą.

Negana kad nėra vienybės 
pas pačius revoliucijonierius 
dėl baimės visokių nepasise
kimų, tai dar ir eilės jų prie
šų, galima sakyti, sustiprėjo 
atsimetant nuo kėlimo revo
liucijos socijaldemokratams. 
Kol durna gyvavo, jiems no
rėjosi šiokios-tokios laisvės ir 
jie manė ją gausią gražumu; 
dabar gi matant, kad tą lai
svę reikia veržte-išveržti per 
kruviną kovą, jiems jaiH'TO- 
dosi geriau yra tūnoti ir be 
tos laisvės, kaipikišiol. Prie- 
tam tie, kurie eina į kovą, 
socijalistai išrodo jiems labai 
neištikimais žmonėmis, kurie 
tik to ir laukia, kad pasida
lyti jų turtais.

Ypatingai eiles revoliuci- 
jonierių pamėtė lenkiški ir 
vokiški dvarponiai, kurie re- 
voliucijonierius dabar gaudo, 
smaugia ir areštuoja šimtais. 
Akyvaizdoje tokių dalykų 
valdžia įgauna drąsos ir ką 
galima sakyti, kaip gali vir
sti? Ernus plautis žmonėms 
savitarpėje, valdžia be abe
jonės pasinaudos iš to. Ne> 
įstabu tad, jei Stolypinas gi
riasi, kad suvaldymui visos 
šalies jam užtenka 100000 
kareivių; ėmus žmonėms terp 
savęs piautis, jis ištikto gali 
juos suvaldyti ir sustabdyti 
ant ilgo konstitucijines re
formas.

Petrapylėje panedėlyj iš- 
veizdis straiko buvo blogas, 
kadangi valdžia sugaudė vi
sas darbininkų vadovus ir 
sukišo juos į kalėjimus, per 
ką darbininkų eilėse įvyko 

skubino persikelti į Carskoje 
Belo, 15 mylių toliau nuo 
kranto marių. Rods šitie 
pasikėsinimai marininkų yra 
bent tuo tarpu apramdyti ir 
dabar eina darbas atsigieži- 
mo; 3000 jurininkų tik Svea- 
borge ir 2000 Kronstadte yra 
patekę į baisius dantis kari
ško teismo, kuris net farsa 
nagrinėjimo neužsiima, bet 
tiesiog skirsto į burtas tuos 
nelaiminguosius po 25 ir va
ro ant sušaudymo, kaip mei- 
tėlius į skerdyklą. Šitas go
žimas kraujo be abejonės 
nepasiliks be atmonyjimo ir 
bus kibirkštimis gaisrui, ku
ris apims visą šalį. O ar 
daug reikia idant tas gaisras 
iškiltų bile valandą? Juk 
žmonėš visur neužganėdini- 
m? pilni, o tas neužganėdi
nimas dar vis yra daugiau 
kurstomas. Juk toki daly
kai kaip badas, tikrai nepri
sidės prie nuramdymo žmo
nių; badas gi yra apėmęs 
didelį plotą šalies; prie bado 
prisidės straikas rengiamas 
visoj Maskoiijoj. Kare, ku
ri yra rengiama, bus žiauri, 
bet ji nėra išvengiama. Nu
sileisti čia nė viena pusė ne
gali; biurokratai nenusileis 
užtai, kad jie tame nusileidi
me mato savo galą. O ar ga
li nusileisti žmonės? Juk 
daugiau vargų ir skriaudų 
jie negali pakelti, o biurokra
tai neuždėję jų ant žmonių 
neapsieis. Reikės atlyginti 
skolos ir skriaudos padarytos 
per šitą laiką sumišimų, o tos 
yra didelės ir jas labiausiai 
reikės atjausti žmonėms be
turčiams, kurie dabar jau 
badą ir kitas nelaimes ken
čia; priegtam žmonėms pasi
davus, biurokratai nepasigai
lėtų jiems ir savo tėviškų pa
barimų — butų tai padėji
mas aršesnis už mirimą. Ir 
kaip galėtų, ištikro, žmonės 
turinti sanmonę imti ant sa- 
vea jungą, gryžti atgal į tą 
padėjimą, kur juos baudžia, 
muša, vargina be jokio rei
kalo, nematydami sau už tai 
jokio atlyginimo ir jokio rei
kalo tiems kentėjimams? 
Niekaip!

Bet ar žmonės ištikro su
kils visi iki vienam, kad pa
sipriešinti savo niekadėjams, 
tai sunku yra pasakyti. Su 
kilti reikalaujasi drąsos, o 
drąsa randasi, jeigu yra lau
kiamas pasisekimas. Revo- 
liucijonieriai ikišiol ne ge
riausią turėjo pasisekimą. 
Sumanymas jų, teisybė, buvo 
geras ir apymingas; svar
biausiu jų mieriu buvo sukil
dinti kariumenę ir marinin- 
kus ir iš dalies jie tą savo 
mierį atsiekė — sukilo įgulos 
trijų tvirtumų Baltųjų ma
rių ir jau buvo pasirengusi 
sukilti įgula Sevastopolio, 
bet matydama nenusisekimą 
savo šiaurinių brolių apsėdo, "didelis sumišimas. Dabar 
Buvo teipgi sukilę kareiviai 
stovinti stovyklose Rember- 
tove, arti Varšuvos ir tie li
kosi apmalšinti. Kad pri
duoti drąsos kareiviams, agi
tatoriai ant galo sumanė iš
šaukti, abelną straiką visoj 
Maskoiijoj; tas, rodėsi viems, 
busiąs geriausiu ginklu, bet 
ir čia išėjo kitaip negu buvo 
laukiama. Rods, revoliuci- 
jonieriai tvirtina, kad strai
kas auga ir kad neužilgio jis 
bus abelnas, bet, iš šalies žiū
rint, ne visame su jais gali 
ma sutikti. Vietoje, darbi
ninką ?i*
liems eiti iš vieno/- tai jie pamatines viešpatijos tiesas.

darbininkų viltis yra dedama 
ant Maskvos. Bet Maskvoj 
ir visos geležinkelių stotys 
apstatytos kareiviais ir poli
cija areštuoja visus darbi
ninkiškas vadovus.

Šiteip dalykams virstant, 
žinoma, gal ir pasisekti val
džiai apmalšinti judėjimą 
ant kokio laiko, ypatingai 
kada ji nesigaili savo pasitei
sinimų žmonėms iš savo pa
sielgimų, kad ji norinti 
leisti žmones prie valdymosi,- 
kad norinti įvesti reformas 
ir kad durna buvo išvaikyta 
už tai, kad ta buvo laužiusi 

Ar pasiseks valdžiai patrauk
ti prie savęs žmones, priklau
so nuo to, sn koįjia energija 
ir taktu elgsis toliau revoliu
cijos vedėjai. •

Iš. Sevastopolį© atėjusios 
žinios praneša, jkad 20000 
žmonių apleido i* mieste ir 
išėjimas dar vii teapsistoja. 
Admirolas Skridįov esąs ne
lemtame padėjime. Jis bi
josi atidaryti ttirtumos pa
trankas iškilus maištams lai
vininkų ir neišeitiki tvirtu
mos artilerijai. Tvirtumoje 
ir ant laivų padvigubinta 
sargyba oficierų vaikščioja 
su atloštais revolveriais,

Kariumenė Odesoje rodo 
ženklus neramumo ir valdžia 
stengiasi juos laikyti kuo- 
trumpiausiai, kfcd jie nesu
keltų maišto. } ...

Pirkėjai javų, po kaimus 
pasakoja, kad; kaimiečiai 
rengiasi šUkiltl suvalę javus. 
Šešiosdešimts tęvoliucijiškų 
agitatorių vaik&ioja po kai
mus ir ragina įmones prie 
sukylimo.

Ant Kaukazo totoriai ir 
armėnai vis neriarymsta. Iš 
Tifliso ateinanti Ainia prane
ša, kad panedėtyjj 2000 toto
rių turėjo susitėmoną su ma
skoliška kari innene, bet apie 
nuostolius nė >š lianos pusės 
nepaduoda; totoriai turėję 
užėmę geras vietos. • Kita 
vėl žinia sake* kad Kasana- 
var kaimas yra apimtas to
torių ir gyventojai šaukiasi

Revoliocijdai4*l*l padarė 
išpažinimą, išlei^MIri deklla- 
raciją,' kad užmušimas bom
ba Samaros guK gubernato
riaus Block, būvą jų darbu. 
Dėlei.šito daug žmonių buvo 
areštuota. ’ .

IŠ LIETUVOS
Iš Vilniaus,.

Vilniaus miesto-’ valdyba 
kasos papildymui išrado rei
kalingu leisti Bnnimovičiaus 
banko kontorai pardavinėti 
miesto paskolos obligacijas 
už 40000 rublių. Bunimo- 
vičius apsiėmė *duoti miesto 
valdybai avansu . 26000 rub
lių.

Žmonių švietimo ministe* 
riui paliepus, Vilniaus mok
slo apskričio globėjas įsakė 
visiems vidutinių mokyklų 
viršininkams ir pradedamųjų 
mokyklų direktoriams prista
tyti žinias apie‘tai, kiek prie 
mokyklų yra piųigų.

Šįmet Vilniuje, tapo įšven
tinti į kunigus: Turlaj’jus, 
Kunigėlis ir Bpčys. Kun. 
Turlaj’jus, ištautėję# lietu- 
vys, paskirtas | grynai lie
tuvišką parapiją Žaslius. 
Kunigas Kuui^ėUsgeras lie- 
tuvya ir lietdvįštaDs kalbos 
žinovas — į Dianį, kame yra 
tik. keli sodžiai lietuviškai 
kalbančių, ■ narą to* lietu
viams užtektų^rkvietinio kle
bono Močulskto; t getai mo
kančio liėtiiviMrat 'O kuni
gą Bučį gėtai 
viškai.
į Baltstogę, 
Kalbos

lietu
siunčia 

_ viskos 
litera. Štai 
nai perdėti-

niail
V i In ian* gubeniatori us 

vo įsakymą nud vyriau; 
žemės ufcfį valdytam nedineduoti 

sodie- 
drraustytis 

tyrus ir ten
apsigyventu, #

16 d. liepos, 105-to pėsti
ninkų pulko kazarmėse liko 
suimtas tūlas Pranas Marcln- 
kevič’tas už tai, kad jis pla
tino terp kareivių atsišauki
mus, raginančius nešaudyti, 
malšinant riaušes, į revoliu
cionierius.

,, Ruski SI. ” Paryžiaus ko
respondentas telegrafu pra
neša iš ištikimos versmės, 
kad žydų žudynių partija 
rengiasi sukelti dideles žudy
nes, kuomet bus išrinktas 
naujas ministerių kabinetas 
iš durnos atstovų. Dabarti
nis kabinetas stengiasi priro
dyti tą, kad kokis nors žing
snis, kaip, padėkim, manife
stas nuo 30 d. spalių, arba 
išrinkimas minisierių kabi
neto iš durnos atstovų gali 
tik iššaukti iš biurokratizmo 
pasekėjų pusės skerdynes. 
Korespondentas s priduria, 
kad tam tikslui iš užsienio 
yra pakviesti už didelį užmo
kestį geyi provokatoriai.

,,XX Viek” girdėjęs iš iš
tikimos versmės, kad sušau
dytų ant salos Berezani juri
ninkų ir Šmidto lavonai ne
buvo pajudinti iš kapų. Pa
skalas apie tai, buk juos iš
kasė ir įmetė į jares, buvo 
vyriausybės tyčia tam tikslui 
paleistas, kad Šmidto garbini 
tojai nelankytų tos sales. 
Tačiaus tas valetas nėpageb 
bėjo. Ir dabar ant* salos at- 
keliauna atiduoti Šmidto lie
kanoms garbę žmonės dagi iš 
užsieuip, daugiausia j arini n-

,,XX Viek” praneša, kad 
Peterburgo „tikrųjų insų’* 
sąjunga stropiai rengiasi 
kasžin į kokį mūšį: renka 
„vidurinių priešų” Ir žydų 
šeimynų sąrašus ir adresus.. 
Apie tai jau pranešta ir mie
sto viršininkui.

Šįmet, dėlei naujų įstaty
mų išleidimo bus paleisti at- 
sargon kareiviai, pašauktie- 
jie kareiviauti 1903 m., o 
te i p-pa t ir dalis kareivių pa
šauktųjų 1904 m.. Sužinoji
mui, kas gali būt sulyg šių 
naujų įstatymų paleistas at- 
sargon, prie Vilniaus karta- 
menės apskričio yra įsteigta 
tam tikslui atskira komisija.

Per visą naktį į 14 d. lie
pos, policija darė kratas ir 
suėmimus. Terp kitų buvo 
suimtas p. L. Rožanskis bu
vusia gaisrininkų viršininko 
pagelbininkas.

18 d. liepos, geležinkelio 
stotyje ir mieste policija kon
fiskavo daug Peterburgo 
laikraščių. Konfiskavo: 
,,RieČ”,, ,Misi”, „Golos Tru- 
da”, „Echo” ir kitus.

16 d. liepos, Novgorodo 
gatvėje Nr.6, pas Suckaverį 
policija darė kratą, bet nieko 
nerado. — 16 d. liepos, 
Stepono gatvėje Nr. 81, darė 
kratą pas buvusį veterinari- 
narijos felčerį E. Kurnatov- 
skį; pas jį rado revolverį ir 
50 patronų.

Kretos daromos yra kiek
vieną naktį, „su pasisekimu” 
ir ,,be pasisekimo”. Užva
kar padaryta krata pas poną 
Stanislovą Bagiuskį ir dar 
pas kelias y patas, bet jų ne- 
suėmė.

Policijos departamentas 
siūlo gubernatoriui, kad tas 
nurodytų nužudytų policistų 
skaičių. Gubernatorius tu
rės pasakyt savo nuomonę 
apie įrankius, kuriais reikės 
nuraminti revoliuciją, nuro
dyti policijos įrankius gere

snei kovai prieš revoliuciją. 
Policijos departamentas rei
kalauja, kad policija^ butų 
apginkluota pagal paskuti
nių techniškų reikalavimų.

Kai p-k oriose Vilniaus gu
bernijos pavietuose kyla ag- 
rariškos riaušės. Dvaruose 
streikuoja darbininkai.

.V. 2.’
9 d. liepos, Vilniuje buvo 

sukviestas Lietuvos demokra
tų partijos sumanymu lietu
vių būrelis, pasikalbėti apie 
žemės dalykus. Pasikalbė
jus, buvo padaryti šitokį nu
tarimai:

1) Susirinkusiejie laiko 
naudingu daiktu aiškinti že
mės dalykus, kariuos svar
sto durna.

2) Durna gali tik visai Ru
sijai sutaisyti bendrus žemės 
įstatymus, kurie nepriešta
rautų nė Lietuvos,nė kitų at
skirų šalių ypatybėms ir pa
pročiams.

3) Kad pakaktinai butų 
žeme aprūpinti Lietuvos be
žemiai ir mažažemiai darbo 
žmonės, susirinkusiejie išran
da reikalingu daiktu dykai 
sunaudoti valdžios, caro gi
minės, majoratų, visų tikybų 
vienuolynų ir bažnyčių že
mės ir priverstinai išpirkti 
didžiųjų dvarininkų žemė.

i? 4) Kaip padaryti žemės 
valdymo permainos, kaip že
mė valdyti, kiek jos paimti 
reikalihgesniems darbo žmo
nėms, kiek mokėti už išper
kamąją žemę ir kitus žemės 
reikalus, turi nuspręsti vieti- 

’ n tai sričių komitetai, išrink-
tl visuotinu, lygiu, tiesiu ir 
slaptu balsavimu.

,L. U.’
17 d. birželio, Kijevo ga

tvėje, tūlas Terpigorovas 
dūrė peiliu LebedaviČių ir 
bėgo, norėdamas pasislėpti. 
Miestsargis Nikitinas vijosi 
jį. Terpigorovas su peiliu 
rankoje, šoko ant miestsar- 
gio. Tas pašoko į Šoną. Pa
sinaudojęs tuo laiku Terpi- 
gorovas vėl pradėjo bėgti. 
Tada miestsargis Nikitinas 
pradėjo šaudyti į bėgantį 
Terpigorovą, sužeidė šuviu į 
koją ir suėmė.

Į Vilniaus gubernijos ka
lėjimą atvežtas šiomis dieno
mis Elijošius Platkin, ap
skųstas už Asonovo užmuši
mą. Asonov buvo nuovados 
užveizdos pagelbininku Ro
melyje. Platono?© byla per
duota kariškam teismui. Pro
ceso diena nepaskirta. Ap
kaltintąjį gins prisaikintas 
advokatas Tad. Vrublev- 
skis.

Vilniaus teismo rūme da
bar bus nagrinėjama miest- 
sargio Jokubavičiaus byla, 
kuris Minske, spalių mėn. 
1805 m., užmušė prie, advo
katą Adomą Jentį, kuris po 
politiškos manifestacijos rai
šiojo sužeistųjų manifestan
tų žaizdas. Bitą bylą našlės 
ir našlaičių vardu ves p. T. 
Vrublevskis.

Straikas Sirkino spaustu
vėje jau pasiliovė. Kaipku
riuos streikavusių reikalavi
mus išpildė; liko įvesta 9 
vai. darbo diena visiems dir
bantiems. Spaustuvininkas 
sutiko pridėti tik pusę to al
gos padidinimo, kurio re Ga
lavo streikininkai.

Lietuvos demokratų susi
važiavimas Vilniuje.
Susivažiavimas atsibuvo 

26—28 d. birželio. Buvo su
važiavusių apie 40 įgaliotų

jų nuo visokių miestų ir so
džių, o teippat buvo ir kele
tas Lietuvos atstovų Peter
burgan su susivažiavimo nu
tarimu . kaslink agrariško 
klausimo. Susivažiavimas 
pripažino, kad reikės atimti 
kabineto, vienuolynų ir baž
nyčių (cerkvių) žemes, o jei 
bus reikalinga, tai reikės im
ti ir dvarponių žemes už su
derėtą užmokestį.

,V. Ž.’

T*'.

Iš Kauno.
29 d. birželio, prie Viešojo 

pleciaus darbininkai pasišau
kė pardavinėjantį laikraščius 
vaiką, nusipirko pas jį „Lie
tuvos Balso” numerį, sudra
skė jį čia pat ant vietos ir 
kojomis sumindžiojo.

Toks laikraščio paniekini* 
mas retai teatsitinfa.

Valstybės žemės turtų de
partamentas išaiškino guber
natoriams, kad žemės tvarko
mosios komisijos neturi tie
sos pirkti rūmo (udielų) ir iž
do žemės, išėmus tik tuos at
sitikimus, kuomet sodiečiai 
perka nedidelius iždo žemės 
plotus..

,v. ž?
Iš Kacno gub..

Iš visų kraštų praneša apie 
ledų ir audros kriušas.

Tryškių miestelyje vietinis 
sodietis, pasilikęs po vakari
nių pamaldų bažnyčioje, pa
vogė sidabrinį paauksuotą 
kieliką už 1000 rublių ir vi
sai aukas iš skardynių. Va
gį suėmė.

„v. 2.”
„Pati valdžia j ieško savo 

ir žmonių prapulties” — gal 
tas sakinys .pasirodys iš sy
kio per drąsus, bet, kada 
privesta faktus, šį sakinį 
paremiančius, neabejoju, jog 
daugumas sutiks su tuo. 
Kaip visi valstybės durnos 
sąnariai, teip ir musų atsto
vai aptarinėja daug skundų 
ant vietinės administracijos, 
veiklumo, susivedančio prie 
žmonių skriaudimo ir auklė* 
jimo naujos išveizdos vargo.

Terp kitko musų (kitaip 
sakant visos Rusijos) admini- ; 
stracija uoliai persekioja vi
sus buk dalyvavusius revo* 
liucijonieriškame bruzdėji- 
me. Apkaltinti tame labai 
lengva: administracija turi 
tokias tiesas, kad užtenka 
nuogo apkaltinimo: „dalyva
vo revoliucijos bruzdėjime” 
— ir apkaltinamasis admini- 
stratyvišku budu patenka ka- 
lėjiman; gerai, jei dar kalinys 
neturi savo šeimynos, šeimy
nai gi esant — badaujančių 
skaitlius žymiai pasididina.

Dar butų pusė bėdos, jei 
tuom pasibaigtų administra- 
tyviškas nubaudimas už iš
svajotą tankiai kaltę; bet 
anaiptol — kaltės pasekmės 
persekioja politišką prasikal
tėlį ir tuojaus, stumia Jį ar
ba į badą ir dar didesnį var
gą, arba prie morališko nu
puolimo. Velnioniška ad
ministracijos taktika išrado 
naują kankinimo būdą: į ka
lėjimą įkišant, policija atima 
prasikaltėlio pasportą; bau
smę atbuvus, kalinys gauna 
nuo kalėjimo valdžios tam ti
krą paliudyjimą, kuziams 
greta numerio yra parašyta, 
kad tokiai tai žmogus atsisė 
dėjo kalėjime nuo to laike 
iki to: kaltes tasai „doku
mentas” nepaminėja. Da
bar reikia išgauti iš polici
jos pasportą bet čia tat 
ir „išgraužk”. Ji tvirtina,



kad popiero®, kalėjimo už- 
veizdoe išduotos, teipgi duo
da tiesą gyventi paskirtoje 
vietoje, kaip ir pasportas. 
Tokiu tai bodu prasikaltėlis 
atsiranda padėjime, iš kurio 
negalima geruoju išbristi, 
pasporto nėra, o musų lai
kuose be pasporto nieks ne
priima į tarnystę; ant kalėji
mo „blanketo” neparašyta 
už kokią kaltę prisiėjo atsė
dėti keleris mėnesius — tat 
kiekvienas, į kurį nukentė
jęs prasikaltėlis atsikreipia, 
'darbo j ieškodamas, gali 
spręsti, kad kalba ne su po
litiškuoju, o su kriminališku 
prasikaltėliu. Ir žmogus 
priverstas tampa kentėti be 
darbo ir turi baduoti. V ie
ną tokį „blanketą” (raudo
ną) mačiau prisiųstą musų 
atstovams.
' Ir čia matoma, kad valdžia 

rengia sau* naujus priešus, 
kad žmones priverčia išeiti 
dar aštresnėn kovon.

,V. 2.’

Navekuosa, Antešeriuose ir 
Pašušvyje. Išdraskė ir išne; 
šiojo 4 dešimtines nupjautų 
sudėtų į kupetas vikių, nu
plėšė stogus, nuvertė plyt- 
nyčją ir tt. Zaborakis turė
jo nuostolio į 10000 rubl, 
broliai Vazgiai į 3000 r..

,V. 2.’

o

Iš Salų, Zarasų pav., Kau- 
• no gub..

Pas mus atsirado kasžinko- 
ki žmonės, kurie liepia vieti
niams dvarininkams išsikrau
styti. Jeigu dvarininkai ne- 
išsikraustysią, tai jie dvarus 
deginsią. Kas tie žmonės, iš 
kur jie atsirado ir kur dingo, 
— nieks nieko nežino. Ma
tyt, kad koki juodašimčiai. 
Socijalistai kelia straikus 
dvaruose, reikalauja sutrum
pinti darbo dieną, reikalauja 
algos padidinimo ir tt.., bet 
deginti dvarus — visai tai ne 

. socijalistų darbas. Todėl 
galima iš anksto spręsti, jog 
tai koki chuliganai, paleistu
viai, arba.... vien tuščios 
kalbos, kokio nors bailio pa
leistos. Abelnai reikia pri
durti, jog saliečiai nuo senų 
laikų su savo ponu Pšezdziec- 
ku, neramiai gyvena. Bet 
kur tu žmogus sugyvensi ra
miai, jeigu Pšezdzieckas į 
mišką neįleidžia ir už pini
gus.... Nė ganyklų ne
duoda, nė žabų, nė malkų. 
O iš netyčių įėjo gyvulys ar 
kokį žabelį nusikirto žmo
gus, tai žinok, kad su „ter- 
ba” reiks eiti.... Teisinai, 
tardytojai, liudytojai — ne 
vieną dešimtį šeimynų salie- 
čių suėdė. Bet degimu nie
ko nepadarysit. Reikia švie
stis, reikia vienytis, reikia 
stoti visiems iš-vieno ir gin
tis ne vien tik nuo Pšezdziec- 
kų, nuo ponų, bet reikia gin
tis teippat ir nuo vąldžios, 
kuri visuomet tik turtingųjų 
pusę laiko, kuri siunčia prieš 
jus , ,stražnykus”, kazokus, 
dragūnas. Tas-Pats.

,V. 2.’

Iš Eržvilko vai., Kauno g.
(Ištrauka iš laiško.)

Pas mus dideli • lytus. 
Žmonės bruzda apie šieną ir 
kitokius darbus.

Čia didelis dabar prispau
dimas. Visa Kauno guber
nija kariškame padėjime. 
Uždėjo ant musų sprando 
sunkų jungą, priveisė daugy
bę žemsąrgių; taukiai užpub 
dinėja kareiviai aut kaimų ir 
miestelių ir kankina ramius 
žmones. Pribuvo į Eržvilką 
apie 200 žemsargių, kurie 
pradėjo davinėti prisakymus, 
kad jiems duotų patvadą, bet 
nieks nesiskubino duoti ar
klių važiavimui į Gauriškius 
nubausti ūkininkus už gany
mą gyvulių po mišką pono 
Chruščovo. Matydami nepa
klusnumą Eržvilkiškių, pra
dėjo po kaimus jieškoti ar
klių; radę keliatą arklių na- 
miej, paėmė, pasikinkė ir 
nuvažiavo į Eržvilką. Ūki
ninkas, pargryžęs namon, ne
randa arklių.... — tik jam 
ant kelio pasakė, kad su jo 
arkliais žemsargiai nuvažia
vo. Nusivijo arklius iki 
Eržvilko, norėjo atimti, bet 
sargai nedavė. Užgimė mu
štynės, kuriose‘žemsargiai li
kosi įveikti ir arkliai atimti.

Storpilvis pristavas davė 
telegramą į Raseinius, kad 
pribūtų pagelba. Ant ryto
jaus du eskadronai kareivių 
ir 50 žemsargių, kurie rengėsi 
ūkininkas bausti, bet, maty
dami, kad nepelnys, nes jų 
pačių buvo kaltė, jie neturi 
tiesos be Storastos imti ar
klius. tai apganę kaimus 
Meštiškius ir Čepačius, išjo
jo iš kur buvo atjoję. Po 
kelių dienų tapo paduotas 
skundas durnai, kuri apkalti
no pristovą ir jis neteko 
tos. •

J. P.

vie-

Iš Ilguvos, Naum. ap..
Prieš keliatą dienų atvyko 

iš Lenkijos į Panemunę pla
čiai žinomas marijavitų kun. 
A. Tulaba. Jisai, keliatas 
mėnesių atgal, Panemunėje 
buvo išbuvęs 9 mėnesius vi
karu (kamendoria). Per tą 
trumpą laiką jam pavyko iš
platinti marijavitų mokslas 
ne tik Panemunės parapijo
je, ,bet ir apylinkėje. Dabar 
atvykęs į Panemunę, niekur 
neužeidamas pro Kriukius 
tiesiai nuvažiavo į RimŠiskrų 
kaimą pas ūkininką Vedegį. 
Vedegio klėtyje pasitaisė al
torių ir jau kelinta diena lai
ko mišias, sako pamokslus, 
priima žmones išpažinties, 
dalina ignosėlius (medali- 
kas) ir rašo į „adoracijas”. 
Ar ilgai tas marijavitas gy
vens tame kaime, nėra žinios. 
Žmonės kalba, kad netrukus 
iškeliausiąs.

Iš Suvalkų gub..
Suvalkų gubernijos dva

ruose, netoli Kauno, prasidė
jo agrariški bruzdėjimai, su
streikavę darbininkai reika
lauja padidinti užmokesnį.

Agrariškos riaušės Suval
kų gubernijoje vis eina smar
kyn ir smarkyn. Darbinin
kai kumečiai atsisako piauti 
dvarponių javus ir atlikti ki
tokius laukų darbus. . Į 
kaipkuriuos dvarus pakvie
sta kariumenė. Vilkaviškio 
miesto apylinkėje sodiečiai 
sauvališkai kerta žydų nu
pirktas girias. Pakviesti 
saugojimui žydų girių kazo
kai ir dragūnai už degtinę ir 
kyšius negina sodiečiams 
kirsti girias.

L. U

Iš Krakių pav..
15 d. birželio, netoli nuo 

pono Zaborskio dvarelio 
, .Šulco vo” pakilo viesulą,

16 d. liepos pasibaigė strei
kas dvarų darbininkų Sena- 
pylės paviete.

Streikas prasidėjo viename 
Gauronskio dvarų, kuriame 
darbininkai, metę savo dar
bus, ėjo į kaimyniškus dva
rus atkalbinėdami kitus dar
bininkus, kad mestų savo 
darbus. Straikas tokiu bū
da su trimis dienomis išsi
platino po visą pavietą. 
Dvarponiai, nežinodami ką 
daryti, susi važiavo Kaunan 
apšnekėti tą dalyką. Ant 
savo susirinkimo jie nutarė 
pasiųsti tris telegramus: tuo
laikiniam geuer ai-gubernato
riui, Suvalkuose, Gulkov- 
skiui, kares ministeriui ir vi
durinių dalykų ministeriui, 
prašydami pagalbos. Suval-

Gulkovalus, gavęs telegramą,

didžiausias maištas, kad visi 
žmonės sukilę Sgujo dvarpo
nius laukan, ir tie vargšai 
turėjo prisiglausti Kaune. 
Taigi tuojaus jis nuvažiavo 
Kaunan pas juos patyrti 
kaip toli tas dalykas stovi. 
Ten jam papasakojo, kad jų 
darbininkai straikuoja ir kad 
jie norėtų gauti kareivius 
apgynimui savo turtų nuo 
agitatorių. General-guber
natorius prižadėjo apvalinėti 
visus dvarus pats ir peršne- 
kėti darbininkus gryžti prie 
darbo. . .

Atvažiavęs ant vietos Jis 
išklausinėjo darbininkų, ko
kius jie reikalavimus stato. 
Iš jų aiškinimų pasirodė, kad 
jiems dvarponiai permažai 
moka algos ir neužtektinai 
duoda javų duonai Be to, 
dar jie nenorį laikyti antri
ninkų, kuriuos jie turį val
gydinti ir priglausti ir iš 
dvaro gauna už tai tik po 10 
k. ant dienos, o per rugepiu- 
tę — pusę grudų.

Užlaikymas tokių antri
ninkų yra didele sunkenybe. 
Darbininkas su dviem, trimi 
antrininkais gali nuvalyti di
delį galą lauko, galųgale ne
išlaiko dėl stokos pašaro gy
vuliams ir duonos sau ir ne
gauna nuo pono uždarbio 
grūdais. *

General gubernatorius pri
žadėjo jiems sutaikyti tuos 
reikalus ir darbininkai pa- 
gryžo prie darbo. •

Kaipkuriuose dvaruose, 
kaip pasirodė, darbininkai 
straikavo dėl biauraus pasi
elgimo su jais.

Iš Garliavos.
Kaip tik praėjusiais metais 

apgarsinta tapo žinomasis ca
ro manifestas nuo 17 d. spa
lio, Vilniaus, Kauno, Gardi
no ir kitose gubernijose 
dvarponiai lenkai arba tik 
lenkomanai, pradėjo 
steipgti savo dvaruose ir ba- 
žnytkiemiuose lenkiškas 
mokyklėles vieton buvusių 
iki to laiko rusiškųjų. Lie
tuvos dvarponių mieris, be 
abejonės, buvo — varyti vėl 
iš naujo pas mus polonizaci
jos darbą, kurį pirm to rusi- 
fikatoriai buvo jiems iš ran
kų išveržę. Tačiaus, Vilniaus 
generalgubernatorius, apie 
„patrijotiškasias” ponų len
kų intencijas, kurias jie per 
tas mokyklėles pasiekti ma
nė, patyręs, uždraudė priva- 
tiškąjį lenkinimo darbą Lie
tuvoje ir dvarponių noras tuo- 
tarpu neišsipyldė....

Ir Suvalkų gubernijoje iš 
tūlų dvarponių iniciatyvos 
vienur-kitur dvaruose buvo 
įtaisytos mokyklėlėse, kuriose 
lietuvių — ypač kumečių — 
vaikus bandyta lenkiškai 
„apšviesti”. Terp šitų dva
rininkų tuotarpu ant pirmo
sios vietos reikėtų čion pami
nėti, kaipo pirmeivį, tūlą 
Gauronskį (Gawronski), tu
rintį keletą dvarų Vilkavi
škio ir Senapylės pav..

Jau pirm kelių mėnesių 
buvo trumpai „Vilo. 2in.” 
minėta vienoje iš Aleksoto 
korespondencijoje apie tūlą 
ten esančią vaikams prieglau
dos įstaigą kurią korespon
dentas visai teisingai, kiek 
atsimenu, „lenkinimo prie
glauda” tuomet vadino. Ši
tas ąuasi-prieglaudos namas 
tikrai, dar pirm kelių metų, 
kada Suvalkų gub. lenkai 
naudotis galėjo iš tūlos poli- 
tiškai-tautiškos laisvės, buvo 
ponios Gauronskienės įsteig
tas neva „vargdienių” vai
kams.

Kaipo gera lenkė ir lenkė- 
patrijotė, ponia Gauronskie- 
nė po labdarystės iškaba į- 
stoigė ypatingą vargdienių- 
lietuvių lenkinimo įstaigą. 
Aleksote, ties * plukojaučiu 
Hitu, savu namus ji pavertė 
į sui generis mokyklėlę, ku-

viaakoa ir kaimynystėje gu
lintų kfj^nų ausinuką kas 
dieną pat kokias 50—60 ir 
daugiau ūki kuo ir mergaičių, 
kurie mokinasi neva įvai
rių darbų. Jeigu ponios ir 
pono Ganronekų „labdarin- 
gumas” baigtųsi tiktai tūlų 
naudingai rankdarbių išmo- 
kinimu, rfr jeigu toje „prie- 
glaudoje'teviešpatautų lietu
vių dvasia,v męs pp. Gau- 
ronckiams tik ačiū galėtume 
ištarti. Bet čion kas kita 
daroma .. .--p v -Mokytojų vie
na iš gilius Lenkijos paei
nančioji, nemoka visai lietu
viškai, kita.*— iš Kauno gb., 
nors ir moka menkai lietu
viškai, — su vaikais lenki
škai kalba. > Kaip seniau ru
sų mokyklose mažiems lietu
vių vaikams reikėjo rusiškai 
mokytis, kad su savo moky
toju susikalbėti, teip čion — 
lenkiškai. Vaikai ir lenki
škų poterių mokinami.... 
Ar galės kas iš tos „prieglau
dos” lenkiškąjį būdą pagirti
— nežinau.

Ponų Gauronskių „labda- 
ringumas” lietuvių tarpe ta- 
čiaus dar ir šituom toli neuž
sibaigia ....

Jie turi Senapylės pavieto, 
Garliavos valsčiuje dvarelį, 
Kalinava 1 
me jie ir gyvena.
nia Gauronskienė turi įsitai
sius kitą „prieglaudą”, kurio
je ji laiko 9—10 lietuvių 
mergaičių, kurioms ji prilai
ko pas save ir tūlą, nuo Kė
dainių paeinančią, merginą
— .lenkę mokintoją. Šitas 
mergaitei mokinanti — hor- 
rendum! b— ir dagi pati 
ponia Gaiirondkienė... Kad 
mokinime ir^susikalbėjimo 
su lietųvaitėtns kalba yra 
lenkų ' kalbk, apie tai, ro
dos, nereikėtų nė minėti. 
Mokytoja, rodei moka silpnai 
lietuviškai, bet su mergai
tėmis kalba tik lenkiškai, ir, 
kaip Ji fflftims pati pasakojo, 
ir poterių lenkiškai mokinan
ti. Ypatingą įspūdį visados 
ant praeivių lietuvių nedėl- 
dieniais daro tas 9—10 ištau- 
tinamųjų lietuvaičių vieno
dai aprėdytų; pulkelis, mo
kytojos Iš Kalinavos keliu 
Garliavos bažnyčion veda
mas ir garsiai lenkiškai su 
mokytoja ir terp savęs kal
bantis.... Manai, tarytum, 
iš dangaus nupuolusį prieš 
akis bematąs 1 e n k o m a- 
n i j os šmotelį ant Lie
tuvos žemės ir beveik negali 
tikėti, kad tai ne sapnas.... 
Juk čion, Garliavos apygar- 
dėje, yra tyra Lietuva ir jo
sios gyventojai priguli prie 
pabudusiųjų tautiškai lietu
vių! Šitokio polonizacijos 
apsireiškimo šiame krašte ne
buvo matyta nė bjauriausia
me baudžiavų laike, kada 
garliaviškiai sunkiausį tem
pė vėlionio Garliaucko (God- 
levskio) verguvės jungą! 
Rods, senis Garliauckas, — 
kuris dvarų vienus dabar dar 
valdo, o kitus jau pralėbavo 
jo giminietis p. Gauronskis, 
buvęs žmogus žiaurus, pra
stas, be jokio ihokslo, kietos 
širdies, kUHai1,, labdaringu- 
mo” jaus&ki d£r svetimi bu
vę, neturėjo; Yask, nė noro, 
nė reikalo šavtf baudžiaunin
kams aname laSke ir iš Len
kijos kokią atars šviesą 
gabenti; tuomet, mat, stiprus 
žmonių tšumėbys buvo po
nams naiMin^ėsni ir reika
lingesni ui'filiozofų sme
genis. Kas-kita musų lai
kuos®.
kaipo turintis f rae ožiškąją 
„fin de sieėle” apšvietimą, 
nebūtų garas^enkų patrio
tas ir kitaip, žinoma, nega
lėtų prie jų ?,tautiškosios de
mokratų’* partijos („narodo- 
wa demokracia”) prigulėti, 
jei jis butų palikęs tuos „klu
pų” lietuvių vaikus be „ap
švietimo”, jei jis savo dva
ruose butų palikęs lietuvai-

vadinamąjį kuria- 
gyvena. Čion po-

Ptanafc Gauronskis,

6ių smegenis lenkiškai neiš
lavintas.... Kaipo lenkų 
nkulturtraegeris” Lietuvoje, 
jisai savo tautos užduotį

š k ą j ą d e m o r a I i z a- 
c i I % — sąžiniškai pildo, 
„labdaringumo” skraiste ap
sidengęs .... Ir šitoji skrai
stė jam, lietuvių tarpe gyve
nančiam ir iš lietuvių sun
kaus darbo mintančiam, la
bai pritinka ir reikalinga, 
ypač šiame, politiškojo nera
mumo pilname laike, kada 
kartais tenka noroms-neno- 
roms ir populiariškumo jie
škoti .... Kad populiarišku 
tapti, Gauronskis prisidėjo ir 
prie lietuvių įsteigtosios Gar
liavoje, 1903 m., vartotojų 
draugijos, „Vyturiu” vadi
namos, tik reikalavo, kad vi
si draugijos, raštu vedamie- 
jie, dalykai butų lenkų 
kalba atliekami, kas ir šią
dien, nors valdžios jau. senei 
leista yra vartoti < lietuvių 
kalbą, lenkiškai varoma, ne
žiūrint ant tūlų lietuvių pro
testų.

Dar didesniu lietuvių „lab
dariu” bandė pasirodyti St. 
Gauronskis pastarame laike 
ir tai originališku budu.

Kada, 1905 m., per visuo
tinąjį Senapylės gimnazijos 
mokinių streiką lietuviško
sios kalbos lekcijų skaičių 
gimnazijoje padauginta, po
nas Gauronskis gyręsis pažy
stamiems žmonėms, tai jis Pe- 
trapylėje pas ministerį pada
ręs, kad dabar lietuviai turė
sią Senapylėje „savo” gim
naziją. Teip jisai gyręsis 
prieš atstovų į durną rinki
mą, agituodamas terp n e- 
dėkingųjų lietuvių už 
savo kandidatūrą, kurią jie 
tačiaus (gėda sakyti) paturė
ti nenorėjo.... Ir paskuti
nėmis dienomis buvo kalba
ma, kad ir Aleksote tik per 
Gaut- rūpestį lietuviams lei-. 
sta esą įsitaisyti privatišką 
naują lietuvišką mokyklą...

Ponas Gauronskis, kaip 
matoma, yra galingas žmo
gus, tik tos jo galės lietuviai 
nemoka dar branginti ir ban
do, atsidrąsindami, kritikuo
ti jo „pairijotiškąjį” veiklu
mą ant Lietuvos dirvonų.... 
Žmogus, mat, norėtų juos 
priderančiai „apšviesti”, pa
versti juos į tikrus „roda- 
kus” — gerus lenkus, o tįę, 
kietasprandžiai, neišmanė
liai, lietuviai, tarytum koki 
aukai vedami ožiai, kaip ne
nori, teip ir nenori atsisyrę 
peržengti ribas tojo „circulio 
vitioso”, kursai „lietuvyste” 
vadinas....

N. Garleviškis.
,V. 2.’

Iš Vitebsko.
Viešpatauja Čia neišpasa

kytas trukumas darbo, ypa
tingai namų statėjams; žmo
nės laukė vasaros kaipo iš
ganymo, bet viltys juos su- 
vylė ir dabar padėjimas jų 
yra be išeigos. Buvo laikas, 
kuomet darbininkki būdami 
tamsus dar, padegdavo na
mus. Šiądien gi, prasiplati
nus terp jų sąmonei, tokių 
pragumų niekas nevartoja. 
Klausimas stokos darbo ne- 
sykį jau buvo apšnekamas 
posėdžiuose teip vadinamos 
įstaiginės sąjungos kaipo ir 
„Bando”. Yra nutartą, 
idant kiekvienas . dirbantis 
dėtų iždan nuo 25 iki 50 kp. 
kassan vaite, bet pragumas 
tas, žinoma, yra tik lašu jū
rėse. Nutarta teipgi reika
lauti darbo nuo miesto tary
bos.

Kas bus toliaus, nežinia.

Iš Sluonymo, Gard. gub..
Prokuratorius apreiškė 4 

areštuotiems, kaltinamiems 
už užpuolimą žemsargio Alek
sio jevo, kad jie yra atiduoti 
kariškam teismui. 11 d. Be

Iš Minsko gub.
Policija, sustiprinta beveik 

iki 1000 žemsargių tari at
kreiptą sargią atidą ant savo 
saugumo ir suteikia pagelbą 
savo išrinktiniams įvykus pa- 
prastoms riaušėms su kaimie-

c

jas agrariškais sumišimais ir 
— gan greit išsižiuri tinkamą 
progą įvykdyti skerdynes, 
apie karias svajoja naujai 
suverbuoti žemsargiai; po 
kaimus gi vagystes, daužy
mai ir kitokios nedorybės yra 
kasdieniniai? atsitikimais, 
nes nors kartais ir papuola 
koks vagis į rankas policijos, 
tai jį žemsargių načelnykas 
išteisina, arba bylų pavieti
niame suvažiavime nugrim- 
sta.

Keliai gubernijoje kuoblo- 
giausiame padėjime ir ant 
kožnos kamšos, ant kožno 
tilto važiuojantis gali sau 
sprandą nusisukti; teisybė, 
kaipkur pasitaiko ant kelių 
tiltai „žemininkų” nutiesti, 
bet čia keleivis atėjęs tik kar
čiai husijuoks, nes už tuos 
pinigus, kurie buvo ant to
kio tilto išduoti galima butų 
ir tiltą pertiesti ir 100 verstų 
kelio pataisyti.

Jauna vilkike.
Muskegone, Mich. norėta 

suareštuoti 14 metų dukterį 
d-ro Alfredo Brack, garsią 
savo gražumu. Pasirodė; kad 
ji turinti jau vyrą, kurį ap
gaudinėja su * apsivedusiu 
dentistu. Beto ji turėjo dar 
aštuonis mylėtinius, kurie 
nežinojo apie jos apsivedimą. 
Vienas iš jų gavo sumišimą 
proto, o kitas nusinuodijo.

Sakome, kad moterys yra 
kvailos.... Bet koki kvaili 
yra vyrai!....

ls Pinsko npyg., Minsko 
gnb..

Darbininkai nežino, kiek 
ir imti už laukų darbą. Apie 
Baranovičius nenori dirbti 
nė už tris rublius per dieną, 
o kitur reikalauna užmokes
čio tik kapeikomis.

Iš Naupilio pav.. Minsko 
Rnb„ į

Darbininkai meta laukų 
darbus ir straikuoja. Aiški
na savo pasielgimą tuom, kad 
socijalistai, vaikščiodami po 
sodžius, platina atsišauki
mus, kuriuose ragina valstie
čius straikuoti ir už neklau
simą baugina j ube. 4
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Šoko nuo tilto išgelbėti negrą 
iš vandens.

Milwaukee, Wis.
Allisono pati Lydia iš New
Yorko, atvažiavusi čia ant 
aplankų pas savo tėvus, eida
ma per tiltą, pamatė negrą 
įpuolusį nuo garlaivio van
denin. • Mokėdama gerai 
plaukti užsimanė jį išgelbėti 
ir šoko nuo tilto į upę. Tas 
jai nusisekė gerai, bet dau
gelį tuomi nustebino ir kas- 
žin kas telegrafavo jos vyrui, 
kad ji prigėrusi. Vyras iš 
to labai susirūpino, bet ga
vęs nuo jos žinią, kad ji gyva 
ir sveika žada ją išbausti jai 
pargryžus namon.

Pryčeris ir du sūnus ant 
pakorimo.

Valdoata, Ga. 31 d. lie
pos buvusia metodistų pryče
ris J. G. Rawlings ir jo du 
sūnus pasmerkti ant pakori
mo už žmogžudystę papildy
tą visų trijų. Nuskirta bu
vo juos pakarti šią petnyčią, 
bet jų advokatas ėmė prašy
ti pailginimo rako išpildy
mui nusprendimo. Visi trys 
supyko ant advokato už šitą 
jo žingsnį ir pryčeris Raw- 
lings velijo jam, kad jį ge
riau apopleksija pasmaugtų, 
nė ką jam turėtų nūsiduoti 
trukdymas nugalabinimo. Vi
siems jiems verčiau norisi 
numirti, nė ką puti kalėji
me.

Inspektoriai mėsos.

Washingtone valdžia ėmė
si aprūpinti penkis šimtus 
vietų inspektoriais mėsos. 
Egzaminai tam tikslui atsi
buvo pereitą savaitę visuose 
kraštuose. Prie egzamino 
atsišaukė 2240 kandidatę o 
Išdavusių egzaminą buvo 
680 ypatų.

Giminės sušaudė užpuoliką 
merginos.

Atlanta, Ga. Onai Poole 
viduryj dienos pareinant na
mon nuo susiedų ant gatvės 
užpuolė ją negras Floyd Car- 
michael ir įsitraukė į atkam- * 
pę ulytaitę. Mergyščia spy- 
riavosi kiek galėdama, bet 
jis ją nusitvėrė už gerklės ir 
kuone pasmaugė. Negras 
laikė ją ulytaitėj beveik visą 
valandą laiko; apleisdamas 
ją uždraudė, kad jis ją užmu
šęs, jeigu ji kam apie tai pa
pasakotų. Motina surado 
mergiščią ten kuone visai 
pliką. Atsižinojęs tą tėvas 
su sūnumis ir broliais leidosi 
jieškoti piktadėjo ir surado 
jį namuose po lovą pasislė
pusį. Kada mergiščia pri
pažino, jog tai yra tas pats, 
tuojau pasirodė apie 12 re
volverių ir negras neilgtru- 
kus visas sušaudytas krito 
ant žemės.

Nusiauna kelines ir merginos 
išlaksto.

Crawfordsville, Ind. Fay 
Henry, mokinys Wabaeli ko
legijos, dirbąs dyklaikio me
tą čianykščioje degtukų dirb
tuvėje, turėjo rūsčiai juo
kingą atsitikimą.* Mat jis 
nepagalvojęs, kas iš to išeis, 
gabalą fosforo įsidėjo į keli
nių kišenių, kur r tas ėmė- 
degti ir svilinti jam šlaunį; 
jis norėjo ištraukti jį laikau, 
bet negalėjo, todėl greitai 
griebėsi nusiauti kelines ir 
tuomi išvaikė apie pusšimtį 
merginų, buvusių liudininkė- ' 
mis atsitikimo.

Aštuoni kaliniai už linčiavimą 
atleisti.

Spkinofield, III. Aštuoni 
vyrai apkaltinti ir pasmerkti 
valsčiaus kalėjime už daly
vavimą linčiafrime ir maište 
buvusiame Danvillėje,111.keli 
metai atgal, likosi paleisti 
Valsčiaus Dovanojimo Tary
bos. Mat užpuolikams už
puolant ant kalėjimo, idant 
išgauti iš ten negrą ir jį nu- 
linčiuoti, keli iš smarkesnių
jų buvo pažeisti šerifo ir tas 
gelbėjo dovanoti jiems baus
mę. Išbuvo kalėjime 3 me-
tas.

Parsičiaudėjo myriop.
Newsville, Wyo. Ralf 

Hachey, diktas savininkas 
žemės netoli šito miesto išėjęs 
į laukus apžiūrėti savo gyvu
lius, pradėjo čiaudėti ir čiau
dėjo be perstojimo, čiaudu
liui sekant čiaudulį su trum
pais pertraukimais. Pašauk
tas daktaras negalėjo pagel
bėti ir jis parbaigtas čiaudu
lio turėjo mirti.

Nelaimės ant geležinkelių.
Indiakapolis, Iitd. Big 

Four kelio lokomotyvas su 
įrankių karu lėkdamas visu 
greitumu užėjo ant būrio 
darbinininkų skaitliuje 80 
vyrų, geležinkeliu pareinan 
čių namon iš darbo. Vienas 
likosi užmuštas ant , vietos, 
vienas sunkiai sužeistas ir



Iš DARBO IADKO.
•f Chicago, III. Mėsinin

kų ir valgomų daiktų san
krovų darbininkai ant savo 
piknyko Alton darže nubal
savo permainyti savo konsti
tuciją, teip kad jie galėtų 
straikuoli, reikalui parėjus, 
iškovyjimui liuo?o pusdienio 
ketvergais per vasaros mene
sius. Šitas nubalsavimas 
yra tik kaipo įnešimas, bet 
tikras nubalsavimas atsibus 
ant reguliariško susirinki
mo. "

Iš New Yorko atėjo ži
nia, kad pirmininkas Lito- 
grafų Terptautiškos Apsau
gos ir Pašelpos Bendrijos ant 
Suv. Valst. ir Kanados išda
vė paliepimą surengti abelną 
straiką. Ant straiko dabar 
išeis 30000 darbininkų. 9 d. 
liepos buvo paduoti kontrak- 
toriams reikalavimai sumaži
nimo valandų darbo nuo 53 
ant 48 per savaitę. Reikala
vimas buvo atsakytas.

Wheling, Ind. Katilų 
dirbėjų straikas Standard 
Oil komp. traukiasi jau pen
kios savaitės ir kompanija 
neįstengia gauti laužytojų 
straiko. Kompanijos virši
ninkai ką galėdami daro, 
idant užlaikyti straiką slap
tybėje. Straikieriai laiko su
sirinkimus kasdien vakarais.

Chicago, III. Darbai 
prie statymo 30 namų ant 
Evanstone avė. ir Grace gat. 
30 d. liepos sustojo ant pa
reikalavimo sanjungos dar
bininkų namstatos, kadangi 
kontraktoriai priešingai savo 
prižadėjimams priėmė ten 
prie darbo skebus, dedant 
įtaisas elektriškosios šviesos. 
Darbas sustojo, kol nebus iš
pildyta sanjungos reikalavi
mas.

la, kad „Sviet” yra toks 
spangas ir vis svajoja apie 
MaskoHjos supuvimą, kaipo 
savo idealą. Jis prisigėręs 
to raugo, tartum koks pra
našas, atsidusęs sako: „O, 
nėra tolimas laikas, kada mu
sų visa Maskolija ištars: — 
Šalin su tokia durna”.

Rods, ištarė jau tą, bet ne 
visa Maskolija, tik cariškoji 
gauja, už ką jai parseis atsi
imti priderantį atlyginimą.

V amas.

F

Iš Baltiniorčs, Md.
3 d. berželio pas M. Vaikš- 

nienei,523 Fremond avė. pra
puolė $180. Vaikšnienėėmė 
kaltinti pas ją buvusią mer
giną, kad ji pavogusi tuos 
pinigus, bet ta teisinosi, kad 
ji nieko nežinanti apie jo
kius pinigus. Kada Vaikš- 
nienė per daug ant jos užsi
puolė, tai ji 4 d. birželio su
rado nuodų blakėms naikin
ti ir išsigėrė, sakydama, kad 
ką bešneka ant jos tokius 
netesingus daiktus, tai ji 
verčiau numirsianti. Pama
tę ją išgėrusią nuodus, davė 
tuojaus žinią policijai, kuri 
atsiuntė vežimą ir nugabeno 
į ligonbutį ir ten pasisekė ją 
atgriebti. Dabar ta mergi
na padavė savo apskelbėją į 
teismą. Vaikšnienė bet ne
nusiramino ir j ieškojo savo 
pinigų tolinus. 9 d. birželio 
pradėjo ji nužvelgti savo 
burdingierių ir, tam išėjus į 
darbą, atplėšus jo baksą, 
ėmė jį krėst. Radus to vai
kino bakse pinigų ir tris žie
dus surdoto kišeniuj, pasi
ėmė, sakydama, kad tai jis 
tikrai jos pinigus pavogęs, 
nes jis pinigų neturėjęs dar 
ir ženklą savo ant dešimtdo- 
lerinės radus.

Parėjus tam vaikinui pie
tų, ji ėmė prašyti pas jį už- 
pundyti, tas gynėsi, kad pi
nigų neturįs. Ji norėdama 
darodyt jam, kad jis turi pi
nigų, griebė jam už kiše- 
niaus ir da išėmė $50; pas
kui pašaukė policmoną ir 
suareštavo jį. Pašauktas 
ant ištyrinėjimo vaikinas ne
prisipažino, kad jis jos pini
gus butų vogęs ir sudėjus 
jam kauciją, jis likosi palei
stas. Paleistas jis apskundė 
M. Vaikšnienę už apvagini- 
mą. Kas iš to išeis nežinia, 
bet kaštų Vaikšnienei, šiaip 
ar teip, tur būt, bus daug, 
kadangi ji savo rėštu krėtė 
vaikino baksą be policijos 
leidimo.

Tokius atsitikimus, kaip 
šita, galima priskaityti tik 
girtavimui. Baltimorėje gir
tuoklystė teip yra prasipla
tinusi, kad negalima nei ap
sakyti. Eini kur gatve, tai 
karčiamininkas pamatęs ir 
tempia pas save, nugriebęs 
už sverno, kaip Lietuvoje žy
dai į savo kromą.

Kitas vėl atsitikimas buvo 
24 d. to paties mėnesio. 
Vincas Ulinskas su savo svai
ne Ona Babeliene išėjo gry
bauti į girią. Iš girios parė
jo Ulinskas be grybų ir be 
svainės. Klausiamas, kur 
jis paliko savo svainę, jis sa
kė, kad jis nežinąs kur ji 
yra. Babelis davė žinią po
licijai ir Ulinskas likosi su
imtas. Babelienės ir iki šiol 
dar via neatsiranda, o Ulins
kas sėdi šaltojoj ir kad tik 
ne atsieitų jam gauti kilpą 
ant kaklo.

UETUYIAUMERIKOJ.
Kokių tai batą žmonių 

damoje.
Pravoslaviškų draugysčių 

organas ,, Sviet”, išeinąs 
Philadelphijoje, 26 d. liepos 
su pasipiktinimu kalba apie 
buvusius dūmos sąnarius, 
privesdamas ypatingai nepa
tinkamas puses tų durnos są
narių.

,,Štai”, sako jis, ,,Murom- 
cevui durnoje pirmsėdžiau- 
jant, kada atėjo žinia iš 
Maskvos, jog ten buvo pasi
kėsinimas ant gyvastie? ad
mirolo Dubasovo, tai didesnė 
pusė durnos sąnarių ėmė

’ rėkti ura!....,seniai jam bu- 
vo laikas ir tt. Atėjus du- 
mon caro patarėjams ir ėmus 
jiems išrodinėti geras puses 
valdžios; balsai išvisur neda
vė jiems šnekėti, šaukdami: 
„ Šalin varžytojai ir grobi
kai!”....

Žemės ministeriui Stišins- 
kiui ėmus aiškinti, kad pa
dalinimas žemės Maskolijoje 
yra kuogeriausias ir kad nuo 
turčių negalima žemės imti 
dalinimui jos beturčiams, tai 
durnos sąnariai be perstojimo 
rėkę: „Šalin su tuo!”

Bet tas viskas, akyse 
,,Svieto” yra tik nieku, su
lyginus su tuo, kaip damos 
sąnariai priėmė pranešimą 
vidaus ministerio Stolypino, 
kokiame verksmingame pa
dėjime yra Maskolijos polici
ja: 300 yra užmuštų ir apie 
200 sužeistų!—Ugi jie ėmė 
rėkti: ,,Mažai! Mažai!” 
/ Čion męs, iš savo pusės 
„Svietui” galime pasakyti 
ači u už privedimą teisingų 
žodžių. Iš jų męs matome, 
kad Romanovai neilgai /te
tvers, ko neslepia nė pats 
,,Sviet”, jeigu pačioje sostą- 
pilėj žmonės išdrįsta sava
kraugeriams parodyti -savo* TašČHMir girdamas lenkišką-

Svajonė.

Iš Brooklyno, N. Y.
Po Brooklyną ir New Yor- 

ką valkiojasi tūlas lenkas, 
vadinantis save grafa, eida
mas per lietuviškas stabas, 
kur nusijaučia, kad sušneka 
lenkiškai ir siūlinėja lenkiš- 

mamas Betuviškuosius laik- 

apykantos dėl jų. Tik gai lys šito žmogelio neapkenčia 

ir vadina jį cariškuoju šni 
pu. Vienas lenkas socijali- 
etas išsitarė man apie jį, kad 
jnm nerupi platinimas laik 
raščio, tik šnipinėjimas revo 
liucijinio bruzdėjimo terp lie
tuvių. Ir tas gan greit gal 
būti; siul i j imas laikraščio yra 
jam priedanga ir priekabe 
turėti reikalus su žmonėms.

Panašus jam yra ir vienas 
iš Lietuvos krašto sulenkėjęs 
vokiety s, bet pramokęs lietu
viškai. Jo pasielgimas yra 
teipgi nužiūrėtinas labai, ka
dangi jis būdamas kriaučiu- 
mi ir menkai uždirbdamas 
vaikščioja apsimaustęs žie
dais su deimantais. Su to
kiais žmonėms lietuviams rei
kia būti atsargiais ir geriau 
su jais visai neužsiimti.

Revoliucijonierius.

Iš Fenile, B. C. Conad.
Išmokesties vakarą susi

rinkę į vieną grintelę kalbė
jome apie tautiškus reikalus, 
o labiausiai apie musų gimti
nį kraštą, kuriame augome, 
praleidome jaunystės dienas, 
kuriame teip linksma buvo 
mums, o dabar ten tik krau
jas plusta. Skaitant žinias 
laikraščiuose, kokios ateina 
iš ten, net ašaros ima riedėti 
per veidus. Tokiame padė
jime tėvynė būdama,žinia ko 
reikalauja nuo savo tikrų 
vaikų — aukų.

Taigi vienas iš mus aštuo- 
nių pakilo ir užminė apie tą 
šventą priderystę; bežiūrint 
susidėjo popierinių pilna to- 
rielka (aukos kitoje vietoje 
pagarsinta).

Paskui M. Kalvaitis ir J. 
Albuchies perėjo per stabas 
kelis vakarus ir surinko ke
letą dolerių; nedaug, rods, 
bet vis geriau negu nieko. 
Vienas anglas duodamas do
lerį pasakė, jog jis nesigailė
tų nei penkių, jei žinotų, kad 
bomba Mikei tektų.

Nenorime nusigirti, bet 
tik priminti kitoms musų lie
tuviškoms naujokinėms, ku
rios yra milžiniškos, sulygi
nus su mus miestelio sauja 
lietuvių, idant jos ir karš
čiau atjaustų šitą savo šven
tą priderystę ir šelptų revo
liuciją tėvynėje daugiau, ne
gu tą darę yra lygšiol.

A. Gustas.

Pareiga motinos snlyg 
kūdikio.

Iš šimto gimusių kūdikių 
20 ar 30 miršta nesulaukę 5 
metų amžiaus, kurių marumą 
galima butų sustabdyti arba 
bent ant pusės sumažinti.

Yra žinoma, kad karčiau
sios ašaros išlieto*, liejamos 
ir kurios liesis dar ilgai be 
perstojimo ant kapų tų ma
žutėlių pareina iš kaltės tė
vų.

Jeigu męs nuveisime ant 
kapų ir pažvelgsime į para
šus ant paminklų, stovylų ir 
kryžių, tai pamatysime ir su 
gailesčia atjausime tuos upe
lius ašarų jausmingų širdžių 
išlietų ant kapų kūdikių — 
tų žiedų gyvybės, kuri turė
jo būti pilna linksmybės ir 
smagumo ir saldaus čiulbėji
mo, bet likosi nutildyta be 
laiko ant visados.... Sako, 
kad tie mažutėliai pasišalino 
nuo jų (tėvų), Dievas pašau
kęs juos pas save.... Sako
me apie savo mažuosius myli
mus kūdikius, kad musų 
, .Aniuolelis” danguje .... 
Argi tas ištikro yra teip? Ne. 
Męs turime būti tesingesni 
ir pasakyti teip, kaip ištikro 
yra, kad męs patys per savo 
nesusipratimą ir nežinojimą 
išvarėmė juos iš šito svieto ir 
pridengemė tas jaunas gyva
stis stora pluta žemės, neduo
dami joms nei pamatyti gy
venimo, prie kurio jos turė
jo pilną tiesą teip kaip ir 
męs.

Tos ašaros, kurias tėvai

lieja ant kapų savo vaikų, 
butų dar kartesnės, jei jie 
suprastų priežaštis,*!atskyru
sias jų vaikus nuo jų tik per 
jų kaltę; jie tik vieni kaiti 
užtai, nes nežinojo, fcaip juos 
auginti. ’ >1 1

Gražus, sveikas i kūdikis 
namuose yra brangiausia do
vana gamtos, kuri sunkiau
siame varge palinksminamus 
ir atranda mintos suramini
mą. Joki brangiausi rakan
dai neužstos jai vietos; joki 
turtai aesusilygins su toms 
meilioms akelėms, kurios 
linksmai žiuri į tave. Jis yra 
tėvams džiaugsmu, suramini
mu ir vilčia ateitėje. Kūdi
kis yra tėvams turtu, kurio 
brangumą jie supranta tik 
kada jo netenka, kad mato 
jį dedant į šaltą, šiurkščią 
žemę.

Suprantant, kad kūdikis 
yra brangiausiu tėvams tur
tu, reikėtų daugiausiai apie 
jį ir rūpintis, kad jis išaugtų 
sveikas ir žinotų kam jis gy
vena.

Bet nevisi tėvai brangina 
savo kūdikius. Neretai, at
sitinka girdėti tėvus kalbant, 
kad jei namuose yra vaikai, 
tai jau ramumo nei pasilsio 
nėra ir kad vaikai yra dide
liu vargu ir sunkenybe.

Kūdikiai neprivalo būti 
vargu ir sunkenybe tėvams 
ir jie tuomi nebūtų, jei jie 
butų priderančiai auginami. 
Priderančiai auginami kūdi
kiai suteiktų tėvams didelį 
smagumą ir jų vietos pas tė
vus negalėtų užimti nei bran
giausi daiktai sviete.

Laukiamoji motina kūdi
kio turėtų būti ypatingai 
guodojama. Visi daktarai 
tą pripažysta, kad motinos 
fiziškas ir protiška? stovis 
laike jos nėštumo liępte atsi
liepia aut jos k#dity’o. Mo
tina nešiodama piavp vaisių 
pas save gali suteikt Jam vi
sus tuos pobudiįps, jįioki tik 
jai norėtųsi, kaip- protiškas 
pajiegas, teip gražumą ir ga
lybę kūno. Todėl motina 
per tą laiką privalo daryti 
tik tą, kas yra naudinga, 
gražu ir garbės verta •— ne
girtuokliauti, būti susival- 
dančia ir su linksma liuosa 
saužine laukti ateinančio sve
čio. ’Ji turi save valdyti nuo 
pykimo, susierzinimo ir viso
kių svajonių.

Daugelis žmonių mano, 
kad moteris ketanti pastoti 
motina turi atsinešti įspūdin
gai prie nepaprastų dalykų, 
bet tas nieko nepriduoda. 
Reikia atminti, jog pastoji
mas motina nėra tai liga, bet 
pildymas gamtos prisakymų 
dėl užsilaikymo svieto.

Nuo moters priklauso,kaip 
ji tą įvykimą savo širdyj 
priima, ar ji laukia ateinan
čio kūdikio kaipo palai- 
m inimo ar nelai mės. Pirmas 
žingsnis prie palaiminimo 
tari bati iš jos pasės, ji turi 
prisidėti prie to*. turi pasi
rengti ir laukti tos valandos, 
kurioje ji savo laimę ir meilę 
išvys; ji tame neapsivils, jei 
ištikro nuoširdžiai lauks.

Teip pasielgdama ji be 
abejonės pri sidėų prie page
rinimo savo kudikjp. To* 
Baus motina guli padaryti 
daug savo laukjpmfl^n kūdi
kiui, laikydama ąavq (Omeny
je tik aiškias dęjastITmeilias 
mislis. Nėščia Jįudąjna mo
teris turi.pasisaą^ųtįfpetiku- 
sių, nedorų, ne męįjių, jrniš tiki
mų mielių kitoiųaypfjtoms ir 
turi žiūrėti į svietą s % užeiga- 
nėdinimu. H B>

Kaip sykĮ keikią gimė, 
tai ir visi skausipai-yra už
miršti ir motina mato tik vie
ną linksmybę ir smagumą sa
vo kūdikyje. Bet podraug 
su tuo toje prt valandoje jos 
kūdikis yra paduodamas į 
jos rankas ir tolesnis išaugi
mas geras, ar blogas prigulės 
nuo jos.

J Čia jis guli, tas teip lau
kiamas kūdikis gležnas1 silp- 
nas ir toks mažytis! Jiedvi- 
sas priguli tik nuo motinos. 
Jei motina jo neprižiūrės, 
tai jis tuojaus numirs; jei ji 
augins jį kaip nebūk, tai jis 
užaugs, bet silpnas, ligotas ir 
gal luošas. Bet jei motina 
augins jį priderančiai, tai 
jis augs linksmas,smagus,bus 
drūtas ir sveikas.

Netik jo kūno sudėjimas, 
bet ir jo papročiai, būdas, 
morališka spėka ir energija 
daug priguli nuo to, kaip jį 
motina mokės auginti ir kaip 
pataikys įkvėpti jam tas do
rybes. Jei ji perdaug jį gla
monės ir paikins, tai jis už
augs saumy Ii u, žvėrišku, pik
tu nebus prielankus goriau
siems ir išmauingiausiems 
norams tėvų; jis jau nebus 
silpnu kūdikiu, bet susegu
siu-vyra ar moterim. Jeigu 
tėvai tankiai nusiskundžia, 
kad jų vaikai kvaili, pikti 
arba silpnos dvasios, tai tik 
dėl pačių tėvų kaltės, dėl jų 
netikusio auginimo. Jei vai
kas bus kietširdis, apgavi n- 
gas; jei jis nebus prideran
čiai augintas ir mokytas, tai 
jo ateitis biis tamsi, skurdi 
ir nemaloni.

Bet jei jam bus protingai 
nurodytas kelias tiesos, tai iš 
jo bus geras, teisingas, drą
sus, doras ir protingas žmo
gus, kuris atneš naudą ne 
tik savo pražilusiems tėvams, 
bet ir visai žmonijai.

Gerai išauklėtas žmogus 
yra naudingas ir pageidauti
nas visiems. Draugija džiau
giasi ir yra dėkinga ne tik 
jam, bet ir jo tėvams, kurie 
jį išaugino. Kokis tad 
džiaugsmas bus jums tėvai! 
Tąsyk seneliai galėsite pasi
didžiuoti išgirdę ačiū nuo sa
vo vaikų ir draugijos už jų 
gerą ir protingą auginimą, 
už padarymą svieto geresniu.

Daug nelaimingų ant svie
to: kurčių, aklų, nebylių, 
puspročių, idijotų, visokios 
rųšies ligonių, girtuoklių, 
pakaruoklių, žmogžudžių ir 
visi jie išdalies gal kaltina 
už tai savo tėvus. Liūdna 
jok turint tokius valkus!

Mokinkimės tad auklėti 
vaikus, o sulauksime laimės 
sau ir žmonijai.

D-ras A. L. Gtaičunas, * 
3202 8. Halsted st.

Atsišaukimas radikališkų- 
|q sąnarių durnos į karei

vius.
Pilnas turinys atsišaukimo 

į armiją ir marininkus, už- 
girtas 27 d. liepos radikališ- 
kųjų sąnarių dūmos išvien 
su centrai!škomis komisijo
mis proletariatiškų organiza
cijų yra toks:

,,Kareiviai ir Marininkai: 
Valdžia ciesoriaus prisakymą 
išvaikė parlamentą ir sutrau
kė kareivius iš visų pusių 
prispaudimui žmonių su 
ginkluota pagelba. Žmonių 
atstovai buvo išrinkti iš tar
po jūsų tėvų ir brolių iš
reikšti ciesoriui žmonių rei
kalus ir gauti žemę ir laisvę.

Bet ciesorius nemalonėjo 
išklausyti išrinktųjų žmonių. 
Jis klausė savo senų patarė
jų, didkunigaikščių, ministe- 
rių, generolų ir turtingiau
sių dvarponių, kuriems nesi
norėjo atsižadėti savo žemių, 
savo nuosavybių, savo pelnų 
(kurie siekia iki daugelio 
tūkstančių rublių) ir savo be- 
atsakomiškos galybės.

Maskolija yra dabar pada
linta į dvi dali. Vienoj pu
sėj yra didelė daugybė, visi 
kaimiečiai ir darbininkai, vi
si varguoliai ir prispauatie- 
jie, mokyčiausi ir apšvies- 
čiausi valstiečiai, kareiviai, 
kurie mato kuoaišklauslat, 
geriausi oficierai ir visi kan
kiniai kalėjimuose, drauge 
su tūstančiais kareivių irma-

š
Iš kitos pusės yra susirin

kimas priespaudėjų tokių 
kaip Trepovas, Pobiedonos- 
cevas ir mandžuriškiejie ge
nerolai, kurie bėgo nuo'Ja- 
ponų, bet šaudė į žmones 
Maskolijoje ir Odesoje, ir 
menkų valdžios viršininkėlių, 
policijos šnipų ir visos juo
dosios šimtinės; jie pasitiki 
ant jūsų pajiegos sumušti 
visus Maskolijos žmonės.

Ar jus šaudysite į žmones, 
ar Besite žmonių kraują, ar 
varstysite žmonių krutinės 
durtuvais? Atminkite, kad 
jus esatė vaikais kaimiečių, 
kad jus esate vaikais Masko
lijos žmonių įr kad tuo pa
tim laitu kaimuose, kur jus 
gimėte, jūsų pačių broliai, 
pasi H kušle jie namie teipgi 
agituoja, teipgi reikalauja 
žemės ir laisvės ir kad val
džia siunčia kitus kareivius 
juos iššaudyti, išmušti., Kam 
jums ginti valdžią? Ar jus 
patys gyvenate teip gerai? 
Ar jus patys nėsate padėji
me vergiškumo? Jus esate 
aršesniame stovyje vergybos 
negu visi kiti. Jums yra 
duodamos vergiškos tarny
bas kaipo oficierų tarnų, jus 
esate kankinami discipliniš- 
kuose batalijonuose, už kož- 
ną laisvą žodį jus esate siun
čia ai i prie sunkių darbų, ar 
sušaudomi.

Męs, atstovai žmonių, no 
rėjome įsteigti tiesas sutrum 
pinančias laiką kareiviško
sios tarnystės iki dviejų me
tų, panaikinti pasinaudoji
mą kareivių tarnais, įvesti 
mokėjimą pamėnesinės algos 
kareiviams ir nedaleisti vi
saip jų skausti visiems 
viršininkams stovintiems 
aukščiau. Męs geidėme 
pagerinti padėjimą karei
vių, bet didžiausiu tikslą 
musų buvo pagerinti padėji
mą visos darbininkiškos žmo
nijos. Dėl užbėgimo to vis
ko valdžia pasiskubino par
lamentą išvaikyti.

Kareiviai ir Marininkai: 
Męs, įstatymiškai išrinkti at
stovai kaimiečių ir darbo 
žmonių, sakome jums, kad 
be parlamento valdžia nėra 
įstatymiška. Prisakymai, 
kokius ji gali išduoti, neturi 
įstatymiškos vertės. Męs šau
kiame jus:

Viena, liaukitės klausę be- 
įstat y raiškos valdžios ir dar
bu prieėinkitės jai išvien su 
marais ir visais vargo žmo
nėms. Jus ėmėte prisiegą 
ginti tėvynę. Stokite su 
mumis už žemę ir laisvę.

Antra, žmogus, kuris šau
do į žmones yra kriminali
stas, išdavikas ir nevidonas 
savo žmonių.

Męs pranešame visiems 
tiems vardu jųjų tėvų ir bro
lių, kad jiems nebus leista 
pagrįžti į jų namus ir kad 
viršuj jų vardų amžinai ka
bos prakeikimas žmonių.

Trečia, valdžia ėmė taraa- 
tis su Austrijos ir Vokietijos 
ciesoriais ir vokiškoji kariu- 
menė yra pasirengusi įsiverž
ti į musų šalį ginti valdžią, 
kuri priešinasi žmonėms, su 
ginkluota svetima pajiega.

Tokiais s&ntaravimais, sa
kome męs, valdžia išdavė šalį 
ir dabar ji yra už rabežių 
įstatymų.

Kareiviai ir Marininkai: 
Jūsų šventa priderystė yra 
įšliuosuoti Maskolijos žmo
nes nuo viliūgiškosios val
džios ir apginti parlamentą. 
Kožnas kas šitoj šventoj ka
rėje kris, apsidengs amžina 
garbe ir Maskolijos žmonės 
garbins jo vardą-Šitoje kovoje 
jūsų išrinktiejie atstovai bus 
su jumis. Bokite narsus už 
tėvynę, už žmones ir už žemę 
bei laisvę priešais kriminališ- 
kąją valdžią. ”

Virėjos verlsamas.
Buvo iš ko džiaugtis moti

nai, kada seniai prapuolęs ir 

E
laikomas prigėrusiu sūnūs . 
našlės Šmitienės pagryžo na
mon.

Ji pamatė, kad jos vaikas 
visai kitokia marininkas ne
gu ji savo galvoj ilgus metui 
buvo maniusi. Jis nei gėrė, 
nei rakė, nei keikė, nei krim- 
kės krimto; jis neskaitė san- 
šlavinių apysakų.

Rodėsi, kad jis visą atlie
kamą savo laiką praleisdavo 
ant mokslo/kadangi jis būvi 
greitas darymui prilyginimų 
iš senų ir naujų raštininkų 
ir jis nepasakodavo savo 
draugams, kaip kad jo-ben- 
drabroliai laivionys niekiškų 
pasakų iš savo patyrimų 
ant jūrių, neminėjo nieko 
apie lekiojančias žuvis ar 
Dočmanus ir išreiškė savo 
pilną netikėsimą buviman jū
rinio žalčio.

Jis šnekėjo apie Arklišką
jį ir Antarktiškąjį didžma- 
rius, tartum jie broliais jo 
butų buvę ir jo pasakojimai 
apie ledinius kalnus vertė jo 
klausytojas pajausti šaltį net 
ir rugpiučio mėnesyj. 8a- 
lyg J° paties pasakojimų jis 
aplankė visus vandenius mi
nimus Biblijoje, maudėsi Jū
rėje Galilėjos ir pražudė sa
vo drabužius ant kranto aže- 
ro Gennezareto.

Tokį atsidavusį ir akyvą 
marininką kaip Juozas ne- 
taūkiai terandi. Vėl, pažiū
rėtam kaip jis mylėjo bažny
čią!

■ Jo motina ilgus metus lan
kė mažą parapijinę koplyčią, 
kurioje ji buvo krikštyta ir 
surišta ryšiu moterystės ir 
ant kurios kapinių kaulai jo
sios mirusio vyro buvo sudėti 
atsilsiu.

Bet Juozas ėjo tik į',,aukš
tąją” bažnyčią dėlęi jos dau
gumo pamaldų ir, rodosi, jo 
nieks nebūtų nei sulaikęs 
nuo vativos ar mišparų.

Kada kunigas žiemą anksti 
pro tamsą būdavo nusisku
bins į Dievo namus, tai jau 
Juozą jis vis ten ras pirma 
savęs belaukiant su nekan
trumu kunigo ateinant.

Apie į metus laiko po jo 
sugryžimui namon, mirė za
kristijonas jo mylimos baž
nyčios ir Juozas likosi pas
kirtas į jo vietą. Jo motina 
nusidžiaugė iš to, kadangi 
sūnūs buvo kiek neramus ir 
kelis kartus išsitarė eisiąs 
atgal marininkauti. Šitas 
naujas užsiėmimas jos nuo
mone .buvo tikrai nuo Die
vo.

Viskas ėjo gerai kelis mė
nesius, bet nuo to laiko, kada 
Juozo pareigos vertė jį būti 
bažnyčioje, išrodė lyg kad jo 
dievotumas atšalo. Jis net 
apleido dalį savo darbo ii 
nors išbartas kunigo jis darė 
savo kaip daręs.

Visa kliūtis buvo tame, kad 
Juozas Šmitas buvo įsimylė
jęs, ir, lyg kad tas viens ne
būtų gana blogu, jis turėjo . 
dar priešininką; tuomi prie
šininku buvo ne kas kitas 
kaip senas sąnarys kitos ša
kos tarnybos — kareivis.

Tamošius Eversfeldas, ka
rei vijos pensijonierius, eida
mas penkiasdešimtus me
tus, likosi našliu antru 
kartu, bet užsimanė apsivesti 
dar sykį.

Jo žingsnis buvo tvirtas ir 
dėka plaukinėms dalyvėms 
jo išžiūra buvo pilna jaunu- . 
mo.

Jo paties pasakojimai apie 
mušius, kuriuose jis dalyva
vęs, nesirišo galų gale nei su 
istorija nei su kareivijos už 
rašais, bet kadangi jis buvc 
draugiškas ir be blogo mie 
rio melagis, tai išminting! 
žmonės nepaisė, ar jis buvc 
su Roosevelta, Petru Di
džiuoju, Jurgiu Vašingtonu, 
ar su visais trimis; jie mat? . 
kad lengviau ir parankia., 
yra tikėti, negu darodyti Ta 
mošiaus melą.
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Kareivio trečiąją mylėtine ; 
buvo Amelija Tapp, virėja 
apie keturiųdešimtų metų < 
amžiaus, gerokai žvaira. Jai 
jis pasiūlė savo našliškąją 
širdį ir ranką, skaitydamas, 
kad Amelija su savo banki
ne knygele ir jis pats su re- 
guliariška valstybės alga bus 
labai gera pora.

Tokia pati nuomonė, rodo
si buvo ir pačios jaunavedės, 
kuri, gal būt, nusimanė, kad 
ji veik bus senmergė ir kad 
žvairios moterys, nors jos re
tai teatsitinka, nėra būtinai 
dideliame pareikalavime.

Viry klos namo langas ku
riame Amelija gyveno, buvo 
prie pat užpakalio bažnyčios, 
kur energiškasis zakristijo
nas labai tankiai matydavo 
švarią ir patogių Ameliją 
triusiant prie namų darbo. 
Ji reguliariškai pildė tarny
stę ir į trumpą laiką pažintis 
užsimezgė terp jos ir seno 
marininko; šitas tuojaus pa
jautė prisirišimą prie virėjos 
ne mažesnį, kaip prie blynų 
ir ragaišių, kuriuos ji duo
davo jam paragauti, atėjus 
jam ją aplankyti.

Jo abelnas apsiėjimas pa 
tiko jai labai ir nepoilgam 
buvęs marininkas atitiko ke
lių į jos jautrią širdį, nors 
per kelias savaites jis to ne
žinojo.

> Amelijos tėvas buvo išėjęs 
, važinėtis ant laivų ir kartą 
r jam atsitiko išpulti į vande

nį, s kurio jis npišėjo, kol 
prii erė. Zakristijono pa
rinktosios pasakos užėmė ją 
labai ir jam būnant penkio
lika metų jaunesniu už karei
vį, nieko stebetino’nėra, jei 
josios meilė perėjo ant jo.

Toki? stovis dalykų negali 
Luti ilgai slepiamas.

Dabar tarėjo įvykti kova 
terp „Povilo Jones’o” ir 
,,Jurgio Vašingtono” už ran
ką gražiosios Amelijos. Ji 
turėjo pasirinkti vieną, ar 
Juozą Šmitą su laivu ant ran
kos, ant seną kareivį su pen
sija. Ir, pasižiurėjus ant sa
vo ypatos šiek-tiek sudarky
tos žvairumu savo akių, ji 
jautė pasigėrėjimą, kad jo
sios metuose kareiviai ir ma- 
rininkai kovoja už josios nu
sišypsojimus.

Priešininkai susitiko vieną 
vakarą iš netyčių arti šoni
nių durių virėjos buveinės ir 
čia tuojaus įvyko susirėmi
mas, daug svarbesnis savo iš
eiga jo vedėjams negu koki 
nors mūšiai lyg tol turėję vie
tą.

Taktika, panaudota armi
jos, ypatoje pono Everfeldo, 
pasirodė gera ir po gana aš- 

. triai kovai marininkas turėjo 
trauktis, skęstančiame padė
jime, vejamas priešo smūgių. 
Nors pergalėjęs, penaijonie- 
rius teipgi turėjo pasišalinti 
dėl apsitaisymo.

Amelija, nematoma riauši
ninkų, matė kovų ir moteriš
kai sanjautė pergalėtam ma- 
rininkui, kuris matomai ko
vojo prie sunkenybių, ma
žiaus galėdamaš atsispirti 
ant žemės, negu kad jis bu
tų ant vandens buvęs.

Už valandos jau jis buvo 
pas ją, kaip ir visada, bet ne 
su visai čielu veidu, buk nuo 
puolimo iš varpinyčios. Pir- 

atsiskyrimo tą vakarą 
Juozas išgavo nuo jos priža
dėjimą leistis moterystinėn 
kelionėn pirmą dieną atei
nančio mėnesio.

Eversfeldas nesiliovė lan
kęs po du kartu per savaitę 
ka4p ir pirmiau, bet susirė
mimas priešų niekuomet ne
buvo užmenamas. Kareivis 
mat manė, kad jo pergalė 
gręžė šulinį jo pasisekimui 
laimėti ranką jo mylimos 
ypatos.

Kovo SI, Amelija ir Juo
zas suėjo padaryti galutinus i 
nutarimus sulyg vestuvių, 
kurios buvo paskirtos ant

ateinančios dienos. Suėję 
abudu surašė raštelį išlikėjul 
daugelio mūšių:

Brangus Tamošiau: s
Nesmagu man, kad Tomi

stą ir p. Šmitas tarėtės dėl 
manęs. Ko jis kišasi į musų 
tarpą? Aš noriu su Ta mietą 
matytis rytoj pusiau dvylik
tą iš ryto. Pasistengk Tomi
stą ateiti.

Su meile 
Amelija.

Labai linksmas buvo pen- 
sijonierius, ateidamas ant 
paskirtos valandos, pasiruo
šęs priglausti skaisčiąją pa
traukėją prie savo kareiviš
kos krutinės.

Jam patraukus varpelį, iš
ėjo šeimyninkas ir švelniai 
paklausė:

,,Ką tamista nori maty
ti?”

„Paną Tapp, jūsų myli- 
sta,” — atsakė kareivis, pa
lytėdamas savo skrybėlę tik
ru kareivišku budu.

,,Ar tamista esi p. Evers- 
feldas?”

„Teip, aš juo erių.”
„Taigi, pana Tapp ant de

vynių laikrodžio išėjo ir da
bar, rodosi, ar nebus jau ap
sivedusi. Išeidama ji prašė 
priminti tamistai, jog šiądien 
yra pirma balandžio. Matyt 
norėjo padaryti biskį juokų, 
pridūrė šeimyninkas.

„O! Teip! gal būt,” atsa
kė dabar pergalėtas kariau
ninkas, apsisukdamas ant 
užkulnio ir nueidamas šalin, 
išvydęs kad ir vėl marininkas 
jį aplenkė.

jis augštyn kojomis apsivers. 
Aš, Vladas Kavolis, teip pa
silikau | skylę Įvarytas ; per 
tokį ilgaskvernį, kaip Bona
ventūras Gramula. Tai bjau
rus dalykas! Bet reikia 
mislyti, kaip iš čia išsigauti, 
(vėl vaikščioja, bando duris). 
Ne, teip negalima! (vaikščio
ja, ant šėpos patėmija kuni
go aplinkinę apikaklę ir pek- 
taralų, paima juos ir žiuri. 
Už valandos mostelėjęs ran
ka linksmai taria). Gera 
man mislis užėjo, o gal ir pa
siseks. Hm, reikia rizikuo
ti. Kartais begėdiškumas 
daugiaus giliuoja, negu pro
tas ir apsukrumas.... Nie
ko nekenks pabandyti. Čia 
kunigo apikaklė, o gal kur 
ir britva rasis, o veikiai bus 
ir kunigas (jieško, randa 
britvų, muilų ir tt.). O! yra, 
yra, taigi prie darbo —viens, 
du, trįs (nusivelka viršutines 
drapanas, skutasi skubinda
mas ir kartais žiūrėdamas į 
duris ir klausydamas; ga
ilaus apsišluostęs juokiasi). 
Cha, cha, cha! (žiuri į veidro
dį). Nė Dievas Adomų teip 
greit nesutvėrė, kaip aš ilga
skverniu pavirtau. Betšš...., 
(girdėt vaikščiojant už sce
nos). Ne, da negalėjo su
spėti parsivesti policijų. O 
gal tai jo gaspadinėlė. O, 
turbut jų Dievas atgabeno. 
Šš..,., (žiuri per rakto sky
lutę) teip tai ji, mano išgel
bėtoja: (sėda | kėdę ir pasi
remia ant stalo. Atsidaro 
šoninės durys, įeina gaspadi- 
nė ir įėjusi linkteli pati sau).

Kunigo Gramulos rašti- 
nyįioje.
(Pabaigi).

Gramula Aš tau tuoj 
pasiteisinsiu, tu latre, (puo
lasi ant Kavulio ir muša jį). 
Te! Te! (ištraukia revolverį 
ir meta į užpakalį, paskui 
griebia Kavulį ir parmeta 
ant grindų, bet tam pasiseka 
išsiristi ir jis apsižergęs sėda 
Gramulai ant krutinės).

Ka v u lis. Ar matai, 
guodotinas geradėji, kad 
prasčioko pajiega stiprenė. 
Ir nėra ką stebėtis — aš jau
nesnis ir dirbu po 10 valan
dą kas diena, o tu ėdi ko- 
puikiausius maistus ir niau- 
jiesi visados su žmonėmis, už 
tai ir silpnesnis.

Gramula. Leisk! leisk! 
nes šauksiu pagelbos.

K a v u 1 i s. Ne, kol ku
nigas neatšauks tuos žodžius, 
kuriais teip išniekinai mano 
pačių. Atšauk!

Gramula. Nė nemisli- 
ju (pradeda muistytis, pas 
kui nuverčia nuo savęs Ka
vulį, pakilęs išbėga per du
ris ir duris užrakina. Kavų- 
lis vejasi paskui, bando ati
daryti duris, bet negali).

Gramula (už durų). 
Palauk, palauk, nesidraskyk 
teip, kol ateis policija ir už
dės lenciūgėlius ant tavo 
žmogžudiškų rankų, tada nu
siraminsi. (Kavuvulis 
drasko duris). Cha, 
cha!

- IV SCENA.
Kavolis vienas.

K a v u 1 i s (papurtęs gal
va ir pasikasęs). Tai tau ir 
įlindau į kabauzę. O tegul 
cholera viską pagrėbia.... 
Ir turint progą ir galint jam 
tiek įkrėsti, kad net motinos 
pienu butų atsirūgęs ir vie
toje to pačiam į siųstus įly
sti. Ir reikėjo man tą ilga
skvernį teip paleisti! (užsi- 
mislija, paskui vaikščioja). 
Bet tai biaurus padėjimas; 
popas atves policiją, bus pro- 
va, sarmata, išjuokimas, o da 
gal Ir aršiau*. Ne, man ver
ta 50 lazdų įkrėsti už tokį 
kvailą darbą. Per daug 
ėmiau ant drąsos.... Tai 
jau bus svieto pabaiga, arba

V SCENA.
Kavulis ir Cecilija.

Cecilija (patėmijusi 
sėdintį kunigą). A-a-a, ja- 
gamastis Čia, o aš mislijau, 
kad nieko nėra raštinyčioje, 
kad jagamastis po pietų mie
ga ant viršaus.

Kavulis (pakyla ir 
linkteli). O, tuomi tarpu 
jis išėjo, mane čia užrakinęs, 
matomai per neapsižiurėjU 
mą.

Cecilija. Bet kaip 
tai galėjo atsitaikyti ir tai 
teip greit, kad aš visai nepa- 
tėmijau. Kur kunigas kle
bonas galėjo išeiti?

Kavulis. Arba aš ži
nau? Kiek man rodosi, tai 
jam kas nors čia (rodo į kak
tą) sugedo. Ką tiktai buvau 
pradėjęs jam pasakoti, kas 
girdėt pas mus New York’e 
ir paminėjau, kad vėl kele
tas bankų subankrutijo, 
teipgi paklausiau, kas jus 
mieste yra, kad, praeinant 
pro banką, mačiau jo durys 
uždarinėtos, kaip tame kuni
gas pašoko iš vietos, pykšte
lėjo durimis, užsuko raktą 
spynoje (daro atsakanti žen
klą) ir nubėgo gatve.

Cecilija. O, Dieve, 
brangus? Labai gali būti, 
kad mus klebonas iš proto iš
ėję. Tiek mus pinigų dingo 
bankuose keletas metų atga
lios, prie to laikraščio teipgi 
tiek daug prikišo ir kad da
bar da bankas subankrutin- 
tu, tai jau tos nelaimės neat
laikytu mus tėvas, mus ge- 
radėjas.... ’ Bet į kurią pu
sę jis nubėgo, ar jagamastis 
nepatėmijo?

Kavulis. Ir kur gi ne. 
Iš pradžių bėgo tiesiog, pas
kui į kairę, (rodydamas ran
ka) vėl į dešinę, paskui tie
siog, bet kam laiką gaišinti, 
geriaus aš bėgsiu jo pėdsa
ku.

Cecilija. O, ne, jaga* 
mastie, jus čia pabūkite, o 
aš bėgsiu jo j ieškoti. O, aš 
nelaiminga! (susiima galvą ir

K a v u 1 i s. O ne, nieką* 
dos to nepavelinsiu, aš nega* 
liu čia ramiai sėdėti, kuomet 
kunigui pavojus gresia. Aš 
atliksiu mano privalumą ir 
kn. Gramulą čia pristatysiu

arba Meteorologija.
Pagal Prof. lojeikov’a.

saa vietas t orinčias vienokį oro spaudi mą- 
Ištikro, dirbdami meteoriškus žemlaplus, da. 
bar jungia žemlapius izobarų su žemlapiais 
vėjų.

ar gyvų, ar mirusį (apsidairo 
ir išbėga).

VfcSGSNA.
Ck^jja viena.

C e c i 1 įjj a. n Kaip tai ge 
rai, kad tokioj irvalandoje to
kia geras jagamastelis atsira
do. Bet Snus'(globėjas, kur 
jis dabar ^andisil (Pradėda 
graudžiai verk|i susiėmusi 
galvų, ver^jdaiųą sėda į kėdę, 
apsikniaubusi „ ant stalo 
gaikščiojaū Už valandėlės 
už scenos girdėt baladojimasi 
ir garsios kalbos, paskui ra
kinimas duriu jr įsiveržia kn. 
Gramula su polici jautu).

VII SCENA.
Cecilija, kn. Gramula ib 

POLICIJANTAS. '

Gramula (stverdamas 
revolvelį nuo grindų). Štai 
jo revolveris, o ten jis pats, 
tas-kriminalistas, žmogžudys, 
(patėmija gaspadinę). Ką? 
ką? ką? O kur jis?

Cecilija (pati sau). Vai, 
Jėzus Marija! tai mus kuni
gas iš tikro proto neteko!!

■ G r a m u 1 a (smarkiai). 
Kur yra tas niekšas, žmogžu
dys? Čia jis buvo, čia jį už
rakinau (su piktumu). Kur 
jis, sakyk? Tu 
vulį?

Cecilija, 
gyva matot ne!
dau užrakintų kunigų iš New 
York’o, bet jokio Kavulio ne
mačiau!

Gramula. Pašėlo bo
ba, kaip Dievų myliu, visai 
iš proto išėjo1.... Kunigų, 
kunigų matė <ir išleido, o aš 
čia palikau tų niekšų, žmog
žudį Kavttlį!

P o 1 i c i j an t a s (atsisu
kęs į žmųųis),r Man rodosi, 
kad j uodvieni abiem galvose 
susimaišė i ir reikės juodu į 
Bumaišyt$ročhj namus nuga- 
benti. 1

(Užlaida tyisileidžia).
-m- -u^----- u

Žmogus ir gy vuital.
„Teip,—-tarė turčius, „męs 

leidžiame jiems dirbti tik aš* 
tuonias valandas per dienų. 
Męs randame kad to yra ga
na. Męs randame, kad tai 
viskas, kų jie gali išlaikyti ir 
būti pilnai sveikais.

Aptepęs žmogelis prarikišo 
iš užpakalinės sėdynės ir įsi
maišė sujudusiai:

„Tu senas melagi,” tarė 
jis, „aš žinau kitus tavo žmo
nių, kų išdirba po 12 ir 13 va
landų per dienų. ”

,,Tai nusijuokė tur
čius, „aš šneku apie arklius?*

dėsnių firmų 2 d. šio mėnesio 
pametė darbą ir nenori grįž
ti, kol jie negaus reikalauja
mo pakėlimo $2.50 ant mėne
sio. Iki šiol straikuoja 400 
darbininkų, bet skaitlius jų 
pasidaugins, kadangi išpil
dymo taryba Šitos unijos 
siuntinės delegatus į kitas 
dideles firmas ir sustabdys 
ten darbų jei .jų reikalavimai 
nebus išpildyti. San junga
namų statėjų darbininkų ke
tino juos pa 
kaip gi

ti, kadangi, 
gų plovėjai 

b tos organi
zacijos. Dvi flirmos Tacoma 
ir Methodist ®ook Concern 
sutiko patoeltiUr pasirašė ant 
ko n t rak tįf u n i Jos.

— Išveiįotoįi šieno ir gru 
dų pareikitev<r teipgi pakėli
mo 50c ifat Svaitės. Ant 
savo susirinkiiio užgyrė, kad 
jei kontfektoįriai nesutiksę 
pakelti, tai jie straikuosę.

— Miesto inspektorius su
areštavo du IŠvežiotojusledo, 
vienų M. Beching Ice Ca, 
kitų Knickerboker Ice Co. už 
nedasvėrimų; vienas 80 svarų 
davė už $1.00, kito sverklės 
buvo netikį.

Brizai.
Vėjus dalina pastovius arba perijodiškus 

ir nepastovius arba neperijodiškus. Perijo- 
diški vėjai būva arba su paros perijodais ar
ba su metiniais. Prie vėjų su paros perijo
dais priguli pakrančių vėjai arba brizai. Vė
jai toki pasitaiko prie krantų jūrių ir dide
lių ežerų; jie atsikartoja teip: užtekėjus sau
lei, pradeda pusti vėjai nuo jūrių ir pajiega 
jų auga iki pietų; po pietų eina silpnyn ir 
vakare visai nustoja pusti; naktyj pradeda 
pusti nuo sausžemio ir tas vėjas, besiartinant 
rytui, eina silpnyn, o užtekėjus saulei, jo 
vietų užima jūriniai brizai, taigi vėjai pu
čianti nuo jūrių. Toki brizai pučia ypač 
prie atkampių karštų kraštų salų, paveik
slą n, prie Australijos salų: naktimis pučia 
vėjai nuo salos jūrių link, o dienoms iš visų 
pusių pučia vėjas salos link.

Vasaros laike, šaltų tykių dienų męs jau
čiame vėsų vėjalį pučiantį nuo girios laukų 
link; naktyj būva atbulai: vėjalis pučia nuo 
lauko girios link. Tas pats būva kalnuose: 
dienų pučia vėjas nuo slėnių kalnų link, va
kare — nuo kalnų, slėnių link.

Priežastis pasidarymo tokių vėjų galima 
išaiškinti teip: dienų ties sala oro temperatū
ra truputį augštesnė negu ties jūrėmis, to
dėl ir tirštumas oro ties sala mažesnis. Spau
dimas ties sala apačioj pasimažina.: Tąsyk 
tirštesnis oras nuo jūrių traukia sausos že
mės link ir padaro vėjų vadinamų jūriniais 
brizais.

Vakare tirštumas oro ties sala ir jūrė
mis susilygina ir vėjas nustoja pūtęs, nes 
kur yra oro lygsvarysta, ten ir vėjo nėra. 
Naktyj gi sausa žemė atšala greičiau negu 
vandens, o drauge su tuom atšala ir prisi
glaudęs prie žemės oro sluogams ir huo Čia 
tirštesnis, turintis didesnį spaudimų oras 
plaukia jūrių link, kur oras dar labiau įši
lęs, todėl lengvesnis. -Tas pats būva giriose: 
oras ties girioms įkaista palengviau negu ties 
laukais, todėl dienoms pučia vėjalis nuo gi
rios lauko link, o naktyj, kadangi laukas 
greičiau ataušta, pučia vėjalis nuo lauko gi
rios link. Tas pats būva ir kalnuose:, dienų 
kalnai įkaista greičiau negu slėnys, todėl ir 
traukia vėjas iš slėnių kalnų link, o naktyj, 
kadangi kalnai greičiau ataušta, pučia vėjas 
nuo kalno slėnių link. -

Musų kraštuose vienok tie besimainanti 
dienos ir nakties vėjai arba brizai nebūva 
teip pastovus kaip šiltuose kraštuose. An
tai salos Javos pakrantėse vėjai nuo jūrių sa
los link ir nuo salos jūrių link pučia su neiš
pasakytu pastovumu. Prieš uštekėjiraų sau
lės ant vulkanii viršaus pasirodo ant giedro 
dangaus palšas durnų debesėlis ir pradeda 
pusti vėsus vėjalis, bet pasikėlus saulei, ka
da saulė savo spinduliais pradeda kaityti že
mę, jis išsisklaido. Paskui vienok ant jūrių 
pasirodo mėlynumas ir drauge su tuom, pa
lengva pradeda pusti jūriniai brizai.

Paskui ant žemės pasirodo migla, per 
kurių sunku patėmyti krantus. Vėjas suke
lia vilnis. Besileidžiant saulei brizai pučia 
smarkiau, vilnys kyla augščiau.

Dienos pabaigoj debesiai susirenka ties 
žeme. Žaibai perkerta tamsių miglos paklo
dę. Besileidžiant saulei, migla išsisklaido, 
pasiliauja ir vėjas. Debesiai išsisklaido ties 
jūrėmis, bet ties žeme jie vis būva tiršti ir 
sunkus.

Ties žeme siaučia audra. Lytus su per
kūnu puola, kalnuose ir visų dangų dengia 
debesiai. Bryzai iš pradžių būva silpni, bet 
pajiega jų didinasi ir jie pučia per ištisų 
naktį. Jeigu gi išsyk užstoja smarkus, tai 
paprastai neilgai traukiasi. Tokiuose atsiti
kimuose pastovus jūriniai brizai pučia prie 
pats krantų, paprastai gi jie siekia į jūres 
20 mylių It daugiau.

Per didesnę dalį lytų laiko ant Japoni
škų jūrių pasiliauja pakrančių brizai. Tas 
sutinka su teorija, kuri remia vėjų besidary- 
mų sutikmėj su žemės šiluma nakties laike. 
Ištikto, lytų laike, debesiai užkloja žemę, su
laiko jie saulės žilumų, nedaleidžia teipgi že
mei atšalti ir tokiu bud u sumažina perinės 
temperatūros permainas, kas yra svarbiausia 
priežastis gimdanti brizus arba pakrančių 
vėjus.

Kaip tik nno kranto pradeda pusti vė
jas, debesiai išsisklaido, dangus būva gie
drus, ant jo tik kumekur slankioja maži, 
lengvi debesėliai nuo kalnų. -Jeigu debesių 
visai nematyt ir brizai būva silpni; jeigu gi 
jie eina nua jūrių, brizai pučianti nuo žemės 
vos pasiekia jūrių pakrantes.

Pabaigoj nakties pakrančių brizai nusto
ja putę. Kartais jie pučia ir toliau, eina 
smarkyn, bet tokiuose atsitikimuose būva ne* 
pastovus. Švintant, brizai vėl pakyla ir pa
skui vėl eina silpnyn tekant saulei. Papra
stai tykumą prieš jūrinį vėjų būva ilgesnė 
už tykumų prieš vėjų nuo sausžemio.

Žemės temperatūra, padėjimas krantų, 
isveizdis dangaus, padėjimas saulės, o gal ir 
padėjimas mėnulio, paviršius, ties kokiu pur 
čia jūrinis vėjas, daugumas vandens garų ir 
etektrikos ore, ant galo — augštis kalnų, jų 
didumas ir toluma nuo krantų turi įtekmę 
ant besidarymo krantinių ir jūrinių brizų.

(Toliaus bus)-

nas persikeitė nuo vidurių karščio į ugninių 
skystų magmų. Pasidariusi tokiu budu sky
lė mėnulio lukšte išrodė, žinoma, kaipi vul
kanas, o aplink skylę pasidarė kiti vulkanai, 
kurie, gal, ir šiądien da nevisai užgesę.

Ant musų žemės neįvyko toki masų su
simušimai ir tai dėlto, kad perėjo kur-kas il
gesnis laikas iki žemė atšalo, iki užsidėjo ant 
žemės tvirtas lukštas negu tas atsitiko su mė
nuliu. Beatšąlant žemei susivieryjo su ja 
visos lanke buvusios masos ir, žinoma, lanke 
medegų neliko, kurios už kokio laiko butų ga
le josios ant jos užkristi. Tiesa, gal kaipkur 
užsiliko da kokis medegų šmotas lanke ir, 
gal, šiądien atskrieją į žemės atmosferą me
teorai yra liekanomis tų lanko masų, vienok 
jau Šiądien negali tos nupuolančios masos 
ant žemės paviršiaus pagimdyti kokio-nors 
perversmo, nes žemės atmosfera mėteorus su
garuoti ina, paverčia į garus. Beto, reikia 
atsiminti, kad ant žemės buvo pirma kur-kas 
didesnis ir tvirtesnis atmosferos sluogams, 
negu dabar; tirštesnis atmosferos sluogsnis, 
žinoma, apsaugoja kosmišką kūną labiau 
nuo tokių sviedulių negu plonesnis, skyste
snis. Mėnulis gi, vienok, niekada nebuvo 
apsuptas tokiu storu ir tirštu atmosferos 
sluogsniu, kaip musų žemė, jau dėlto ne, kad 
mažesnis kūnas visada yra apsuptas ir maže
sniu atmosferos sluogsniu, užtai kosmiški 
svieduliai galėjo jo paviršių kar kas len
gviau pasiekti negu žemės ir kurie, žinoma, 
jo paviršių teip sudraskė.

Bęsenstant žemei ir abelnai kosmiškiems 
kūnams, persikeičia ant jų ir vulkaniški ap
sireiškimai. Tvirtas lukštas kosmiško kūno 
eina kas-syk storyn, užtai gimdo jis kur-kas 
didesnį pasipriešinimą, atspirtį, negu plonas 
lukštas. Einant tvirtam lukštui kas-kart 
storyn, mažinosi, žinoma, ir vulkaniški apsi
reiškimai, kurie, vienok, buvo kas-kart smar
kesniais, gimdančiais kas-syk didesnes kata
strofas. Kad teip, istiesų, yra. tai tą galime 
da ir šiądien patėmyti, tiesa, mažesniame pa
vidale, nes mat, juo ilgiau vulkanas nevei
kia, juo ilgiau jis ilsisi, tuo smarkesnė būva 
jo veikmė, kada jis atveria pragariškų ryklę; 
arba, kitaip sakant, vulkaniški apsireiškimai 
būva tuomet smarkiausi kada Vulkanas yra 
ilsėjęsis ilgų laiką, kada nėra veikęs. Pavei- 
zdu i-am yra vulkanas Mont Pelee ant salos 
MartiiJųue, kurio pragariškos veikmės pa
sekmes gal da kiekvienas pamena. Kitu pa- 
veizdu yra vulkanas Vezuvijus, nes baisioji 
katastrofa, išnaikinusi miestą Pompėjų, už
ėjo teipgi tuomet, kada vulkanas visai nevei
kė, kada žmonės laikė jį' užgesusiu. TuOrn 
tarpu gi nereikalaujame bijotis kokios-nors 
smarkios katastręfps nuo Vezuvijaus, kadan
gi jis nuolatai povaliai veikia. (Č a, vie
nok,* autorius klysta, nes, nors vulkanas ir 
nuolatai veikė, visgi 8 d. balandžio, 1906 ra. k 
pagimdė baisių katastrofą, kurios tapo apie 
1000 žmonių nužudyta. Neskaitant šitos pa
skutinės katastrofos, įvyko paskutinis dide
lis išsiveržimas 26 d. rugpiučio, 1872 m.. 
Nuo tada vulkanas nuolatai veikė, ir žmo
nės manė, kad jis negreit atidarys savo pra
gariškas rykles; vienok jie apsiriko ir dabar, 
užgimus tai didelei katastrofai, negelbėjo nė 
žmonių meldimasis prie šv.Onos, nė prie kitų 
šventųjų: šventiejie nesulaikė lavos bėgimą^ 
bet vien išmintingas žmogaus darbas. Mat, 
vien iškasimu gilių grabių pasisekė išgelbėti 
miestų Torte dell’ Annunziata nuo užliejimo 
lava, o ne meldimu šveųtųjų, — juos sudegi
no lava vienų po kitam. Kaip rodos, gam
tai nėra, žmogaus padaryti šventiejie, šven
taisiais, — gamta skirtumo nedaro. Vie
nok, šitas paskutinis Vezuvijaus išsiveržimas 
(8 d. balandžio, 1906 mr'), galima sakyti, yra 
ištiesų Jo paskutiniu; kaip rodos, užmirė 
jau ant visada vulkano vėlė, gimdanti vien 
žmonžudystes ir nelaimes. Mat pačio vulka
no kaukura dabar labai nuslūgo, ji net že
mesnė dabar už arti esantį kraterį Somma. 
Bet, atsiminę, kad ir vulkanas Mont Pelee 
tokis-jau užgesęs buvo kaip dabar Vezuvijus, 
turime priimti, kad visgi da Vezuvijus kada- 
•nors savo pragariškų ryklę atvers ir tūkstan
čius žmonių nužudys; bet tas, žinoma, ne
greit įvyks. Tuom tarpu veikią da labai 
smarkiai Vezuvijaus krateris, z ?vulkanas 
Stromboli. Vert.). .

Iš pirmesnių aprašymų galime spręsti, 
kad žemėje pasidarė atskirios ugnavietės, 
kurios buvo susirišime su vulkanais. Be to 
galime manyti, kad vulkanai turėjo užgimti 
ten, kur buvo pasidarę skystų ugninių me
degų ežerai, rezervdarai, kur magma buvo 
užliejusi klonius. Apart to, gal-but, kad nė 
vienas šiųdieninis vulkanas nėra susirišime 
su žemės viduriuose esančia magma, o jeigu 
kokis ir yra susirišime, tai tokių vulkanų ant 
žemės, be abejonės, yra labai mažai. Įdo
mus pavyzdžiai šitos nuomonės yra du vulka
nai aut salos Havai, būtent: vulkanas Mauna 
Loa it Kilauea. Pirmutinis vulkanas yra 
net 4170 metrų (apie T5000 pėdų) augščio, 
taigi, augščiausias veikiantis vulkanas ant 
visos žemės. V alkano kratere yra lava visa
da žėrinčiai skysta, deganti ir laika nuo lai
ko iššoka į augštį, lyginai kaip ugninis fon
tanas. Tokiame-pat stovyje yra lava antra
me vulkano kratere, Kilauea, kuris guli 3000 
metrų žemiau už ^pirmutinį. Kadangi vul
kanas Kilauea yra papėdėj vulkano Mauna 
Loa, tai butų galima manyti, kad jis yra pa
razitas anojo, kad jis yra dalia didžiojo. 
Vienok išsiveržimai abiejų vulkanų neturi 
nieko bendro. V alkanai negali jokiu budu 
paeiti iš vieno lavos ežero, rezervoare, ar, 
gal, net iš žemės viduriu, kadangi jiedu ne 
ant vieno augščio guli, Kas, žinoma, uesu-
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tinka su įstatymais hydraulikos. Be to yra 
visai negalimu daiktu, kad abu vulkanai ant 
vieno kanalo butų, nes tų nedaleidžia skirtas 
vulkanų augštumas. Jeigu gi butų vulka
nai kanalu surišti, tai lava nubėgtų iš aug
liau esančio vulkano į žemiau esantį ir aug- 
ščiau esąs vulkanas turėtų užgesti, o žemiau 
e?ąs — pasididinti. Dabar, vienok, yra vi
sai priešingai; augščiau esąs vulkanas yra 
net didesnis už žemiau esantį. Bet visgi gal 
vienas iš tų vulkanų paeina iš žemės vidu
rių, o kitas iš kokio lavos ežero, rezer- 
voaro, pasidariusio gadynėj, kada žemė pra
dėjo užsidėti tvirtu lukštu.
* Kaip parodo geologiški žemės ištyrimai, 
yra vulkanų veikmė po ilgam besilsėjimui 
viduryj tercijinės gadynės, staiga pasiekusi 
augščiausią laipsnį. Tuomet nuslūgo žemės 
sluogams, esąs dabar Pącifiku ar Didžiuoju 
cceanu. Atlužus žemės sluogsniui užgimė 
ant nulužimo kranto didžiausi ant svieto vul
kanai, būtent vulkanai Andų kalnų retežio, 
kurie pirma, žinoma, daug didesni ir smar
kesni buvo negu šiądien. Vienok ir dabar
tinis jų veiklumas parodo da aiškiai, kad jie 
staiga, vienu laiku yra užgimę, ir kad jie yra 
da liekanomis to didžio perversmo.' Be to, 
reikia dar paminėti, kad tas perversmas pa
gimdė ir Alpų kalnus ir abelnai suteikė že
mei ta išveizdį ir pavidalų, kokį ji turi, maž
daug, šiądien.

Priežasčia tokio didelio žemės perversmo 
galėjo-buti vien atmaina žemės lygsvarybės. 
Atmaina arba sugriovimas viešpatavusios 
lygsvarybės sudraskė susiliejusius žemės p’o 
tus, sutirštėjusius plėtmus ir juo^ kaip-kur 
teip sustumė, sugrudo, kad jie pagimdė aug- 
šfas kupras. Suardymas gi lygsvarybės ne
galėjo paeiti iš pačios žemės vidurių, bet tą 
turėjo pagimdyti išlaukinės kosmiškos galy
bės. Gal-but, kad tų pagimdė antras maže
snis žemės mėnulis (paskutinis sutirštėjęs 
medegų kamuolys pasilikęs, pasidaręs iš me- 
degų lanko), kuris ant žemės užkrito ir per
keitė ekvatoriaus vietų. Kaip jau žinome, 
yi a susistūmusi pas ekvatorių augšta žemės 
vilnis. Vilnis pasidarė ųuo žemės besisuki
me aplink savo ašį, nuo ’ko teipgi susiplojo 
ri žemės poliai. Jeigu gi butų musų žemė 
absoliutiškai kietu kunu, ant kurio nepagim
dytų išlaukinės gamtos pajiegos jokių įspū
džių, tai dabartinė susistūmusi žemės vilnis, 
esanti toj-pat vietoj kaip ir žemės besisuki
me ekvatorius, darodytų, kad nuo laikų kada 
užsidėjo ant žemės kietaą lukštas, žemės ašis 
nesikrutino iš vietos, bet pasiliko toj-pat vie
toje. ’ Pasiremdami mokslinčiai ant fakto — 
žemės susiplojimo prie polių — aiškindavo, 
kad pirma turėjo būti žemė skystai ugninė. 
{Šiądien, vienok, tapo teoriškai kaip ir prak
tiškai darodyfa, kad ant žemės nėra tokios 
medegos, kuri bųtų absoliutiškai kieta, ne
linkstant!. Atrado, mat, kad ir kiečiausios 
uolos linksta, yra pliastiškos, žinoma, jeigu 
ant jų veikiama ilgai ir nuolatai, užtai turi 
turėti žemė šiądien būtinai tų pavidalą, kokį 
turėtų būdama skystai-ugninė. Skirtumas 
yra vien tame, kad skystas kūnas greičiau 
susiploja negu tirštas arba kietas. Jeigu gi 
žemės poliai nuo vienos vietos kiton keliavo, 
mainėsi, tai teip-jau turėjo keliauti sykiu ir 
ekvatoriška žemės vilnis aplink žemę, turėjo 
kas-kart mainyti save vietų. Taigi, pas ek
vatorių . esąs 20 kyliometrų augščio žemės 
kalnas, turėjo persikelti iš vienos vietos ki
ton, žemės vilnis keliavo per visų žemės pa
viršių. Tiesa, tas keliavimas įvyko labai pa
lengva, nežymiai, vienok visgi galime numa
nyti, kad nuo to tapo nuolatai pajudinti že
mės sluogsniai ir kad jie tegali tiktai tuom- 
tarpu sulipti su viens-kitu.

Staigų ir ypač didelį perkeitimą žemės 
ašies pagimdė ant žemės užkritęs mėnulis, 
nors, gal, jo masos ne labai didelio apėmio 
buvo. Kad teip turėjo įvykti, tai tų galime 
pats lengvai persitikrinti: paimkime skritu 
lį (vilkelį) ir jam besisukant suduokime kur- 
-nors į šonų, tada tuojau pamatysime kaip 
jisai pradės svyruoti ir nesisuks teip lengvai 
kaip pirma. Žinodami ypatingus apsireiški
mus, pagimdžiusius ledų gadynę (apie ką vė
liau šį tų daūgiau pakalbėsime), turime bū
tinai priimti, kad tuomet žemės poliai ma
žiausiai 20 laipsnių iššoko iš paprastos vie
tos, kų, žinoma, kitokiu budu negalime išai
škinti, kaip tuo, kad kosmiškos pajiegos pa
darė ant žemės ypač didelį įspūdį, kad tų pa
gimdė kosmiški įspūdžiai. Žodžiu sakant, 
daugumas faktų parodo, kad tercijinėj gady
nėj patiko žemę koki-nors ypač didelė kata
strofa, kuri, kaip rodos, nedaug tesiskyrė 
nuo katastrofos, įvykdančios „svieto pa
baigų”. (Apie tų apsireiškimų yra šis-tas 
pirmesnėj, aprašančioj t. v. ,,svieto pabai
gų”, knygelėj aprašyta). Didžioji katastro
fa, vienok, buvo dideliu žingsniu pryšakin 
žemės besivystyme, nes žemės vulkanizmas 
vėl atgijo ir įstojo į naują fazų (gadynę), ku
rioje, tiesa, ir šiądien da tebegyvename, nes 
da ir šiądien patėmijame žemės ašies krutėji
mų, virpėjimą.

Tiktai po milijonų metų sugryžo šiek- 
-tiek žemė į paprastas besivyptymo vėžes. 
Daugumas vulkanų visai užgeso; o dabarti
nė vulkanų veikmė -teyra mažu atbalsiu bu
vusios toj gadynėj. Daugumas tų pragari
škų ryklių persikeitė į labdaringas, sveikatų 
gaivinančias gamtos įtaisas, į karšto vande
nio versmes, kurios beveik visos paeina iš 
vulkaniškos žemės. Įdomiausia ir garsiau
sia karšto vandens versmė yra Karlsbade, 
Čekijoj. Versmė nuolatai meta augštyn 
karštų vandenį ir ją galima pavadinti karšto 
vandens vulkanu. Senovėj buvo tame uolų 
plyšiuje didelė daugybė vulkanų.

Įdomiomis liekanomis vulkaniškų apsi
reiškimų yra teipgi ir geizeriai. Geizeriai 
aiškiau negu garsi Karlsbado versmė karšto 
vandens perstato tikrą vulkaninę veikmę to 
laipsnio, kuriame ataušo, su tirštėjo kitados 

skystai-ugniius žemės paviršius, o dabar iš 
geizerių išmetamas augštyn vanduo užstoja 
magmos vietą. Geizeriai, paprastai, gema 
vien vulkaniškoj žemės aplinkėj, o kaip-ka
da ir užgesusių vulkanų a t varose arba olose. 
Iš atmožeros nukrintąs vanduo sunkiasi per 
žemės paviršių į jos karštus vidurius ir pri
pildo tokiu budu vulkanų olaa Kadangi 
olos labai gilios, tai gali vanduo gelmėse nuo 
viršesančio vandene stulpo spaudimo daug 
didesnę temperatūrą pasiekti negu 100° C. ir 
prie tos augštos temperatūros neužvirti. Vir
šus gi vandens stulpo nepas:eks vienok viri
mo temperatūrą, kadangi ten vanduo grei
tai atvėsta, atšala. Kadangi nuolatai teka 
verdantis vanduo iš žemės vidurių olon, tai 
virimas vandens gema visada tam tikroje 
gelmėje. Virš virimo vietos esąs vandens 
sluogsnis liekasi išmestas oran, o žemiau esąs 
vanduo, įgavęs liuosybę, pradeda irgi virti. 
Taigi geizeris tol veikia, kol yra oloj van
dens; kada visas vanduo būva išmestas, gei
zeris apmiršta iki laikui, kol tsm tikroje gel
mėje vėl vanduo pasiekia paskirtą tempera
tūrą. Geizerių veikmė turi šiokį-tokį pana
šumą protuberancų arba ir saulės plėtmų ap
sireiškimams, o teipgi, žinoma, ir vulkaui- 
škiems apsireiškimams. Apie tą, vienok, pa
sakėme šį-tą jau pradžioj šitos knygelės, ka
da ėjo kalba apie saulės protuberancus (iš- 
kylimus). Duokime sau, jeigu visos žemės 
jūres butų apdengtos kyliometro storio ledų 
sluogsniu, ir tas ledas, lyginai kaip tvirtas 
lukštas musų žemės, butų labai susi plaišioj ęs,
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susiskaldęs, tai per tuos plyšius veržtųsi teip
gi vanduo eruptiškai iš žemės vidurių aug
štyn — lygiai teippat veržiasi dabar magma 
iš žemės vidurių.

Betyrinėdami ikišiol atitikome daug vi
sokių atskirų, pavienių apsireiškimų, tve
riančių svietus, vienok, iš tų apsireiškimų 
sutvertas, išsivystęs svietas yra da tuščias, 
tyras, sulyginant jį su gamtos grožybėmis, 
apsiaučiančiomis mus. Ant žemės pąvir- 
šiaus lošia dabar nelabai svarbią rolę vul.ka- 
niški apsireiškimai. Didesnė dalis žemės 
kalnų neturi visai vulkanų — nė veikiančių 
nė užgesusių.

Kokiu budu pasidarė kalnų retežių 
branduolys per susistumimą žemės plotų, tai 
tą jau maž-daug pirmiau aprašėme. Kalny
nų branduolys, vienok, susideda iš tos pir
mutinės medegos, kuri, esant ant žemės ka
muoliui da skystam, aut jo nusisedo.. Aut 
granitinio uolos sluogsnio nusisedo toki 
sluogsniai, kurie vien tegalėjo paeiti iš van
dens. Užtai galime tvirtinti, kad labiausiai 
prisidėjo vanduo prie padarymo dabartinio 
kalnynų įšveizdžio. Taigi, dabar prisideda 
prie veikmės ugnies, apie kurią iki šiol vien 
tekalbėjome ir aplinkbėgis, cirkuliacija van
dens. Įveikmes vandens aplinkbėgio, cirku/ 
Racijos, galime kasdien labai lengvai užtą^ 
myti.

Jau iš pirmutinių aprašymų gerai mak^ 
me, kaip galime sulyginti vandens sutirštį) 
jimą musų atmosferoj su besidarymu pirmo 
ugninio skysto lukšto kosmiško kūno; skir
tumas vien tame, kad čionai yra eilė atbulai 
negu daranties kosmiško kūno lukštui. 
Mat virš kosmiško kūno skysto lukšto būva 
didelis sluogsnis atmosferos, lygiai tokis, ko
kis ir dabar apsiaučia musų saulę. Taigi, 
skystas ugninis lukštas būva apsiaustas iš 
abiejų pusių, nuo viršaus ir nuo apačios oro 
arba medegų oro pavidale, per skystą lukštą 
išsiveržia nuolatai iš apačios šiokios-tokios me
degos, kurios padidina kas kart kūno atmo
sferą. Tas pats įvyksta da ir šiądien: atmo
sfera nuolatai prisipildo medegomls, išėjusio
mis per vulkanų olas iš žemės vidurių. Ka
da buVo kosmiško kūno lukštas da skystas, 
pasidarė jo atmosfera labai tiršta ir iš jos 
galėjo, be abejonės, tūkstančius metų nuola
tai lyti, bet lytus, ^vienok, niekada negalėjo 
pasiekti karštą kūno Į paviršių, kadangi be
krisdamas persikeitė nuo karščio į garus ir 
vėl į augštį iškilo. Galų-gale, vienok, kūnas 
atšalo jau ant tiek, kad kūno kloniuose, olo
se galėjo užsilaikyti verdantis vanduo. Ta
da užgimė kova vandens su ugnia, kuri da 
ir šiądien nepasibaigė, tačiaus, išeigą, rezul
tatą tos kovos galime matyti jau ir šiądien 
gana aiškiai. Tokiu budu, bekovojant ug
niai su vandeniu, prisipildė vandeniu vis di
desni kloniai, pasidarė pelkės ir ežerai, kurie 
vėliau persikeitė į jūres, o šiądien yra visa 
planeta apsiausta vandens sluogsnių. Taigi 
k namiškas kūnas susideda iš šitų eilių arba 
sluogsnių skirtų medegų: jo branduolys yra 
da oriniu, gariniu, ant šito yra sluogsnis 
skystų medegų (magmos), ant to sluogsnio 
yra kietas lukštas, o ant lukšto vėl sluogsnis 
skystų medegų, būtent, vandenio, o galų-ga
le, ant šito sluogsnio da kitas orinis sluog
snis — atmosfera. Nors sluogsnių pavidalas 
atsikartoja, vienok neturime pamiršti, kad 
juo arčiau žemės branduoliui esąs sluogsnis 

yra ir juo sunkesnis ir tirštesnis, nors, tiesa, 
branduolys teipgi orinis, susideda iš gazų. 
Taigi žemės branduolys, susidedąs iš gazų, 
nėra tokis lėngdas kaip oras, bet sunkiau
sias, ant jo esaptis skystas sluogams mag
mos yra jau už žemės branduolio gazus leng
vesnis, o žemės lukštas da lengvesnis už mag
mos sluogsnius. IcKaip jau pirma minėjome, 
juo gilyn įnžeia^s vidurius įsikasime, tuo 
suukesnis bus ^emės sluogsnis, mat, kaip 
žinome, k iykviępąs sunkesnis daiktas grim- 
sta dugnan.

Iš kraštų juj-ių, kaip-kur, be abejonės, 
išsikišo uofrs, nes mat geologai atrado, kad 
jau nuo senų-serfbvės kai p-kurias uolas van
duo nepasiekęs ir jų paviršių nė kiek neat
mainęs. Vienok didesnę dalį kalnų, išsiki
šusių iš jūrių, vanduo skalavo ir ardė tiek 
kiek tik įgalėjo. Kada vanduo karštesnis 
buvo, tada galėjo ir. labiau kalnų pakrantes 
ardyti, nes karštas vanduo visada daugiau į- 
veikia negu šaltas. Beto, užlaiko karštas 
vanduo kur-kas daugiau dumblo ar minerali- 
škų medegų negu šaltas. Taigi beskalauda
mas karštas vanduo kalnynų, uolų, krantus, 
prisipildė visokiais minerališkais produk
tais, bet juo labiau vanduo atšalo, tuo ma
žiau galėjo palaikyti savyje tų minerališkų 
produktų ir šitie pradėjo nusisėsti, nugulti 
ant jūrių dugno. Iš šito matome, kad ir to
lesniame atvėsimo procese įvyksta tas pats 
kų ir pirmesniame, nes ant jūrių dugno teip- 
-pat nugula visokį sluogsniai, kaip ir ant ga
linio saulinio kamuolio. Nusisėdimų yra 
dvejopos rųšies: vieni susidedu iš minerali
škų produktų, dažniausiai paeinančių nuo 
kalnų, o kiti susidedu iš paprastos žemės, iš 
dumblo, atnešto upių, nuo laukų; vienok abi 
rųši susilieja maždaug krūvon. Toki nusi- 
sėdimai įvyksta da ir šiądien ir męs vadina
me juos ,,sedimentiškais sluogsniais”, taigi, 
sluogsniais, kurie nugulė pavidale dumblo 
ant jūrių dugno, o laikui bėgant sukietėjo. 
Pirmiausiai, žinoma, tie sluogsniai buvo ant 
jūrių dugno, bet vėliau, kada žemės lukštas 
pavidalų keitė, iškilo jie į augštį, nes kur da
bar yra sausžemiai, ten, kitados, žiloj seno
vėj, buvo jūrės. (Kokios priežastys pagim
dė perkeitimų jūrių į sausžemius, tai tų jau 
aprašėme pirmiau, nors, tiesa, labai trum
pai). Labai tankiai galime matyti kalnuose 
sluogsnius horizontališkai gulinčius ant 
viens-kito, lygiai teip, kaip jie paeiliui nusi- 
sėdo, pasidarė, ant jūrių dugno, vienok, 
kaip-kada atitinkame sluogsnius keliais tūk
stančiais metrų augščiau vandens paviršiaus, 
taigi, tas reilkia; kad teip augštai iškilo tuo
metinis jūrių dūgnas. Bet dažniausiai ati
tinkame sluogsnius sustumtus, suspaustus 
arba ir sudraskytos. Šitokis sluogsnių sto
vis, padėjimas, j^arodo gana aiškiai kaip že
mės lukštas keitėsi besivystydamas per tūk
stančius metų, kaip ji nuolatai kruta ir mai
nosi, bet Svarbi Alsias, vienok, yra las, kad 
nė svietų berttvėTtme nėra nieko amžino, ne
simainančio. ,Y Lytinga i gerai galime pažin
ti uoltj, sluogsmį snsikvoldaviinus ant čia- 
-pat esančid paveikslėlio, kuris perstato 
krantą Uru ežero, pro kurį eina vieškelis 
Oxen.

Vienok labai retai tegalime užtikti nusisėdu
sius, sedimentiškus sluogsnius begulint sym- 
metriškai abišaliai kalnyno branduolio. 
Teip, paveizdan, Alpų kalnynai keliasi po
valiai nuo šiaurės augštyn, žinoma, sykiu su 
sedimentiškais žemės sluogsniais, bet ant pie- 
tų-link kalnynai staiga pasibaigia, yra sta
tus ir ten matosi vien sluogsniai pirmutinės 
uolos. Mat ten yra žemės sluogsniai perlu- 
žę, nutrukę ir labai žemai nuslugę; Čia, ka
dangi nuslūgo didelis žemės sluogsnis, lygi
nai kaip sluogsniai prie Pacif i ko arba Didžio
jo oceano krantų, nuo ko, žinoma, ir vulka
nai užgimė,-nes ta Alpų kalnų aplinkė vul- 
kaniška. Prie papėdės augštų uolų, suside
dančių iš granito, taigi iš pirmiausiai atšalu
sių medegų, guli da vienur-kitur maži siauri , . _
retežiai sedimentiškų žemės sluogsnių, šeip omenyJ skaithų trepųlaipy- 
susideda visa žemė iš pirmųjų uolų. nes kožnu syk lipant aukš-

Sedimentiškose uolose pasidarė upės. H-Y11 ir žemyn. Parsieitų par- 
Pirmiausiai perkeitė upės pavidalų kalnų; pulti tamsoje šimtus sykių, 
suraižydamos kalnynus įvairiose vietose pa- Bet paprotys pamokina ko- 
gimdė kalnynų retežius. Vanduo, mat, dir
ba ir prie budavones kieto žemes lukšto; 
vanduo nuneša žemes dalis vėl atgal į jūres.

Paprotys.
Paprotys yra vari neto jas 

vergų ir tuo patim kartu ap- 
eaugotojas žmonijos.

Jis yra tarnas ir terionas. 
Męs reikalaujame turėti dau
gelį papročių ir vartoti juos.

Paprotys užima vietų many- 
mo. Męs paprantame kų da- 
ryti per papratimų ir daly
kas yra nuveikiamas diena 
iš dienos be jokio sužiniško ' 
pasistengimo proto. Butų 
nesmagu jeigu reiktų turėti

i

jas galvoti, jos užneša ir nu
neša mus tikrai ir atsargiai

iš kur jos paeina ir iš kur sluogsnius iškėlė nezlnant mums ką josios da- 
į augštį kalnynus tveriančios pajiegos. Vie- r0-
nok granitinėms kalnynų viršūnėms nedaug Mažuose daiktuose gyveni- 
ką gali padaryti vanduo. Mat ne vandenyj mo paprotys yra brangnm. 
gimusios — ne vandens įveikiamos, vanduo Yra gerai tur8ti paproq re- 
nepadaro ant jų jokios žymės. Užtai, idant .. ... . . .?ir tuos galiūnus įveikti, turi juos pasitverti)^.u lari> ai xa re8ul:a’ 
daug galingesnės pajiegos negu vanduo. r^kai maudytis, reguliariš*
Galingesnėmis pajiegomis būva ledai. Pir
ma sniegas apdengia kalnynų kaukuras, o 
laikui bėgant persikeičia jis į ledus ir pagim
do didelius glečerius. Glečeriai suskaldo 
kiečiausias kalnų uolas, o slinkdami žemyn 
nuo kalno, nutekina arba nudilina skardžias 
uolas. Bet, kur žiloj senovėj upės į mares 
įsiliejo, ten išgraužė vanduo ir ledai labai 
dideles olas arba daubas, kurias šiądien va
diname fjordais. Musų aprašomas žemės 
paviršius matė jau labai daug visokių laikų, 
visokių gadynių ir, žinoma, kas kart keitėsi, 
nes ant jo veikė nuolatai per ilgas gadynes 
visokios gamtos pajiegos. Ypač daug prisi
dėjo prie mainymo žemės paviršiaus išveiz- 
džio dvi pajiegi: viena — kalnynus gimdau-
ti, iškelianti žemės paviršių; antra — van- gyvenimo tikrai svarbų dar-
dens pajiegakuri griovė ir naikino iškeltus į b tie tik nuveikia ka nor8 
kalnynus. 1 aigi, tiedvi pajiegi kovojo nuo- .
latai su viena-kita, o žemė, žinoma, turėjo uanJ°-
nukęsti. Vienok nė šiądien d a nepasibaigė Gyvenimo mažamjame rate 
veikmė tų dviejų pajiegų. Nueikime pas paprotys yra taupintoju lai- 
sriauniai tekantį upelį, o pamatysime kaip ko ir pastangų.
neša nuolatai vanduo žemes, kaip jis griauja Dideliame gyvenimo darbe 
kalnus ir lygina žemį. Kitas dalykas Šitas: L, t tramdymu, jis 
garsus mokslinčius Penck suseke, kad ir da- 5. . / . . . . *
bar da keliasi Alpų kalnynai. Taigi, nė an- re,6kla 
trojė pajiega da neužmirusi, bet veikia ir £imo-
keičia išveizdį žemės paviršiaus. „Amžinas” Męs įeiname į aplinkinį ta- 
sniegas, apdengiantis skardžias kalnynų no- ką ir einame juomi aplinkui 
las, yra mokslinčiui, kuris tyrinėja geologi- savaitė iš savaitės, išmėto 
Skus žemės riminius, tiktai kaipi putos ju- . t M nešarae BaTO 
nų vilnies. Kadangi betyrinėjant sluog- * y. x 
snių senumų, tūkstančiai metų teip greitaiar
praeina kaip viena sekunda. sunkenybių. Męs turime sa-

Žiloj-žiloj senovėj, kada tvėrėsi ant mu- vo šiokį-tokį rinkinį pinigų 
sų žemės jūrės ir kalnai, buvo žemė tokia ar ambiciją šiokio-tokio laips- 
tirsta atmosfera apsupta, kad jokis saulės nio. Ir su šita savo sunkė- 
spindulys negalėjo pasiekti jos paviršių. Vi- Lybe ant pečių męs einame 
sa žemė buvo garuojančiu dumblu ir tiktai 
kada-nekada apšviesdavo aplinkinę išsiveržę 
vulkanai ir lava. /Jokia gyvybė negalėjo 
tuomet vystytis ant žemės. Oras buvo pil
nas visokių vodingų garų, ypač daug jame 
buvo angliarūgšties, kuri, kaip žinome, vi
siems gyvūnams blėdinga. Tiesa, angliarug- 
štis yra tikru augmenų maistu, lyginai to
ki u-jau kaip mums oxygenas. Vienok, augi-

kai valyti savo dantis, regu- 
liariškas ^valandas miegoti, 
eiti gulti ir kelti.

Kiekvienas iš tų papročių 
yra didelės medegiškos vertės 
mums. Toki papročiai užlai
ko sveikatą; jie suprastina 
gyvenimą ir prailgina jį eko- 
nomizuodami gyvumų.

Niekas nėra svarbesniu už 
išauklėjimų gerų papročių-r- 
tie, kurie vengia nereikalin
gų stengsmų ir duoda pajie- 
goms proto liuosybę veikti

Uolų sluogsniai itale Oxen vieškelio, Šveicarijoj.

ratu aplinkui — nedaugis iš 
musų turi energijos ištrukti 
į platesnius laukus pasisten
gimų vertų valandos.

Paprotys yra musų ratu, 
musų verguve.

Tie, ką yra nuveikę ką

Visi žmonės turėjo paprotį

pasiryžo nuvykti Indijon 
nauju keliu. Jis neatrado 
naujo kelio į Indiją, bet jis 
atrado šitų sausžemį, kuris 
yra geresnis už anų. 1

Mokslo vyrai buvo papratę

mui augmenų teipgi yra reikalinga ir šviesa, Dore istorijoje, turėjo drąsų 
o tos nebuvo tuomet ant žemės, užtai negalė- sulaužyti paprotį ir energiją 
jo augti nė augmenys. Gal-but, kad tuose ^nuveikti ką naujo, nepapra- 
laikuose da nebuvo saulės, o jeigu ji ir buvo 8to.
jau, tai visgi ji tuomet švietė da labai mažai, 
kadangi ji buvo pirmapradiniame stovyje , . j
miglų susigr u pavimo. Męs teipgi turime ne- *
užmiršti, kad nuo tų gadynių, apie kurias^Kristupas Kolumbas 
dabar kalbame, praėjo jau nemažiau kaip atsisakė nuo to papročio ir 
penki šimtai milijonų metų, užtai negalime 
žinoti kokiame išsivystymo laipsnyje tuomet 
buvo musų saulė ir kiti kosmiški kūnai pri
klausanti musų saulės sistemai. Pasiremda
mi ant pirmutinių ištyrimų galime manyti, 
kad toje gadynėje mūsiškė saulė buvo daug 
didesnė negu dabar, vienok nešvietė teip la
bai kaip šiądien, arba, neišdavė tiek daug tikėti, kad saulė sukasi ap- 
šilumos. Tuose laikuose neturėjo 'saulė da linkui žemę, kad visa ste- 
tokios didelės vertės žemei kaip dabar; šią- bnklinga vi8ata skrieja ap 
dien negalėtume visai gyventi be saulės, o menkvte maža
teipgi negalėtų vystytiesi nė kiti gyvūnai, /
ar augmenys be saulės šviesos. Saulė yra planetą- Bet žmogus auk- 
dabar mums visukuom, nuo jos priguli mu- tesnio laipsnio apleido pa
sų ir kitų gyvūnų ir augmenų gyvenimas, protį to manymo ir surado 
Nors gal ir padarė tuomet ant musų plane- teisybę sulyg sutvėrimo, kil
tos Šiokį-tokį įspūdį viduryj visos sistemos riame esame tik dulke 
susigrupavusi miglų masa, nors ir privertė 
masa musų planetą suktis aplinkui, bent į

vo. J 
povaliai.

Kokiu budu pasidarė uolų susikvolda- 
vimai? Ant šito klausimo galime lengvai at
sakyti: susikvoldavimai pasidarė tokiu-pat 
budu kaip ir susikvoldavimai skepetos, taigi, 
per sustumimų. Kadangi žemė kas kart la
biau atvėso, ataušo, tai ji teipgi ir sumažėjo, 
lyginai kaip kiekvienas kūnas kad sumažėja 
atvėpdamas. > Žemės lukštas pasidarė žemei 
perdidelis ir užtai jis susitraukė, susikvolda-

NusisėcĮę, gedimentiški sluogsniai tapo 
r__ liai, it vilnys prie kranto, iškelti į aug-
štį, išstumti J>agaf paviršių pirmutinių uolų, 
o kaip-kada -tap4 sluogsniai teip augštai iš
kelti, kad Jie perlūžo ir apsivertė, lyginai 
kaip jūrių vilny# toki sluogsniai randami 
dabar atbuįoj eilėj. Šitokiu budu tuyėjo 
būtinai pasidaryti nauja kalnų forma. Be
to, prie atmainyifio tikro sluogsnių išveizdžio 
prisidėjo nemažaė.ir vanduo pavidale lytaus. 
Lytūs, žinon^a, įrengė kur-kas labiau nune
šti, kadaisia per,nusisėdimų pasidariusius že
mės sluogsnius negu kalnų vidurio uolas, ku
rios yra jau firie pirmutinės ugnies užgrūdin
tos (užkietintos), lyginai kaip' plytos degly; 
nėj. Tokiu .pųdu vanduo nunešė kaskart 
labiau kalnų viršūnes, kaukuras. Užtai di
desnė dalis kalnynų kaukurų susideda šią
dien iš pirmutinės liolos, iš granito, gneiso 
etc., pašluotu urnai gi kaukurų susideda iš 
žemių, suneštų nuo kalno viršūnės, bet paei
liui pagal jų nusisėdimų — seniausi sluog* 
aulai yra visada pirmutinei uolai arčiausią

Per amžių amžins žmonės
metus kartą, tai visgi nepadarė tas da jokios buvo papratę lenkti savo 
žymės ant musų žemės — visur ir visada vie- sprandus kitiems. Jie kentė
špatavo ant žemės didelė tamsa. Saulė tuo
met nebuvo reikalingai žemei; pati žemė bu
vo atvėstanti saulė ir gimdė daugiau šilumos 
negu jai reikėjo. Toje gadynėje nebuvo ant 
žemės nė dienos nė nakties, nė žemės juostų, 
nė meto laikų, užtai vadina geologai šitų že
mės epochą archajiška gadyne. Toje gadynė
je susitvėrė ant žemės pirmutinės uolos, ku
rias atrandame šiądien žemiausiuose žemės 
sluogsniuose, ir apie kurias, kaip pamenate, 
jau gana daug kalbėjome. Šitose uolose da 
niekada neatrado mokslinčiai kokio-nors 
pėdsekio tuomlaikinės gyvybės. Taigi tas 
parodo, kad toje gadynėje nebuvo da ant že
mės jokios gyvybės.

Kaip-koriose vietose galime patėmyti, 
kad šitos pirmutinės uolos susideda sluogsni-

mokesčius, smogius,priversti
ną tarnystą kariumenėje, 
brutuliškumų, kančias. Bet ’ 
tai čia, tai ten, Prancūzijoj, 
Anglijoj ir čia žmonės atsisa
kė nuo papročio tarniškumo 
ir užgimė laisvos tautos. Su 
tuo patim papročiu kovoja 
dabar žmonės Maekolijoje 
prieš savo prispaudėją, ir 
susipratusiejie darbininkai 
visame sviete.

Atsisakyti nuo papročio 
reikalaujasi energijos. Pa
protys, kaip sakėmė, reiškia 
veikimų be protiško pasisten-



gimo. Pasistengimas yra 
skaudus musų neišlavintam 
protui. Tik neseniai dar 
silpnos smegenys musų kau
lėtose kaukolėse išsivystė iŠ 
gyvuliškun o padėjimo. Męs 
turime tik kelis trumpus 
šimtmečius netobulo mislfji- 
mo užpakalyj savęs. Męs ne
kenčiame protiško darbo teip 
kaip nelaimingas tinginys 
nekenčia vaikščioti. O kada 
męs imame galvoti, tai męs 
panėšime daugiau tinginiui! 
ant žemės negu ereliui ant 
oro.

Męs turime persi keikti iš 
tinginio į kų nors geresnį; pa
metimas protiško papročio yra 
pirjnn žingsniu.

Bet nereikia manyti, <kač 
pirmutiniu žingsniu išeinam; 
iš vežės yra atsižadėjimas 
sunkaus, įkiraus darbo. Nė- 

^ra nieko besumanesnio už 
' ‘manymų, kad norint padary

ti žingsnį, reikia apleisti vie
nų daiktų pirma radimo kito, 
geresnio.

Gražiausias mokslas.
(Anatole France, sąnarys 

’ Pranc. Akademijos).
Nors tai butų perdaug 

tvirtinti, kad męs Europoje 
priimame mokinimų nirva
nos, vienok reikia pripažin
ti, kad Buddhizmas šiųdien, 
likęs plačiau žinomu, tu
ri didelę pajiegų pritraukimo 
akylesniujų ir valnadvasių 
ir kad magiškumas Kakija- 
Muni’o gali įgauti didelę pa
jiegų ant prastaširdžių pro
tų. 9
' Įdomu yra atsiminus, kaip 
šita versmė dorybės atsira
dus ties apačia Gimalijų pir- 
miaus pilno išsiplėtojimo ge
nijaus graikų, vis dar tebe- 
užlaiko savo neišsekamų skai
stumų ir tveriantį šviežiumų,. 
ir kad galvočius iš Kipila- 
vathu net šiųdien yra geriau
siu rodos davėju ir brangiau
siu draugu nelaimėse.

Buddhizmas vargiai gali 
būti pavadintas tikėjimu. Jis 
neturi nei kosmogonijos, nei 
dievų, nei tikro garbinimo 
budo. Tai yra gražiausia 
dora ir filozofija, kuri gali 

-lygintis su drųsiausiomis mų- 
stimis dabartinių protų.

Buddhizmas apėmė Tibetu, 
Birmų, Siamu, Kombodijų, 
Annamų, chinus ir Indijų be 
praliejimo nei vieno lašo 
kraujo. Indijoje jis galėjo 
išsilaikyti tik ant salos Cei- 
lono,bet jis turi pasekėjų 400- 
000000 kitose dalyse Azi
jos. »

Prisižiūrint Buddhizmui 
arčiau, nėra perdaug įstabu, 
jei jis pradeda įsigyventi 
Europoje. Juk tai Buddhiz
mas, kų įkpėpė Vokietijos 
pajiegiausiam filozofui filo- 
zofijų, kurios pastebėtinam 
tikrumui nei vienas neabejo
ja daugiaus. Yra labai ge
rai žinoma, jog Schopen- 
hauer pastatė savo teorijų 
valios ant pamato buddhistiš- 
kos filozofijos. Didysis pesi
mistas pats neužgina to ir sa
vo kuoprasčiausios išžiuros 
miegot avė j e jis laikęs net 
auksuotų stovylų Buddhos.

Reikia teipgi pripažinti, 
kad teosofistai, su savo kei
stais įtikėjimais bėgyje pas
kutinių metų nuveikė labai 
daug, kad mokinimai Kaiki- 
ja-Muni’o yra plačiai žinomi 
Anglijoje ir Prancūzijoje.

Tuo patim žygiu, Suman- 
gala, aukštasis kunigas baž
nyčios pietuose priėmė euro
pinį mokslų labai draugiš
kai. Apsisiautęs savo gelto
nu ploščiumi, šitas juodbru
vys galvočius skaito veikalus 
Herberto Spencerio, kramty
damas sau betelį.
Buddhizmas iš visų pusių yra 
d;a.ugingas mokslui .ir dėlto 
fiuiuangalai patika priskaityti 
Darwinų ir IMtre’ų prie savo 
šventųjų, kadangi jie, kaip

ir anie asketai troško išpla
tinti teisybę ir parodė didelę 
neapikantų medegiškai gero
vei šio svieio.

Pietine bažnyčia, kurios 
galva yra Sumangaja, yra 
nuosaikesnė ir laisvesnė už 
šiaurinę bažnyčių, kurios 
apaštališkasis sostas yra Ti
bete.

Prisižiūrėjus arčiaus ši
tom dviem bažnyčiom, jos 
tankiai pasirodo juokingo
mis dėl jų uežynybės ir prie
tarų, kuomet Buddhizmas 
yra gryna išmintis, meilė ir 
mielaširdystė.

Vienų dienų nelabai seniai 
aš atsidūriau tyliuose kam
bariuose muzėjaus Gntmet ir 
Čion terp dievų Azijos vidų, 
tylinčių šešėlių mokslo, nors 
gerai žinojau apie šiolaikinį 
bruzdumų lauke, nuo kurio 
nei vienas gyvas žmogus ne
gali visiškai būti liuosas, 
aš galvojau apie sun
kius būtinumus gyveni
mo, apie tiesas, kurios verčia 
mus prie darbo, apie gyve
nimo kančias ir, bestovėda
mas ten akivaizdoje šito se
nojo galvočiaus, kurio balso 
keturi šimtai milijonų žmo
nių dar vis tebeklauso, turiu 
pripažinti, kad man atėjo no
ras melstis prie jo kaipo 
dievo ir prašyti jo pasakyti 
man paslaptį, kurios visi val
donai ir tautos Jieško veltui 
— mokslo pažinimo, kaip gy
venti priderančiai.

Ir mąn pasirodė, kad šitas 
Jaunas asketas, sėdintis su- 
keitęs kojas ant .vandeninės 
lelijos, ženklo nekaltybės, at
sakė man dviem žodžiais: 
mielaširdystė ir atsidavimas.

Visa jo istorija, buk ji sau 
tikra ar išvaizdinta atėjo 
man omenių. Ji sake: i

Aš buvau sunumi kara
jaus ir buvau užaugintas ) 

puikiuose rūmuose ir gra
žiuose daržuose, kur auksinės ’ 
trykšlės tryško ir gražus po 
vai rodė savo puikias spalvas i 
ant žalios vejos ir kuraukš- ’ 
tos sienos slėpė skurdumų 
sviete nuo mano akių, bet 
mano širdis buvo liūdna, ka- 
nangi tik viena mintis buvo 
pas mane. Ir kada mano 
gražiausios vergės žaidė man 
ir šoko mano akyvaizdoje, 
tai mano _ haremas iš
rodė man kai pi kapinės.

Keturis kartus apleidau aš 
savo daržų. Aš sutikau senų 
žmogų ir jaučiausi teip silp
nu nuo senatvęs kaip jis 
pats; sutikau sergantį ir jau
čiausi sergųs ta pačia liga; 
užėjau ant lavono ir mirtis 
buvo manyje. Sutikau ant 
galo asketų ir pamačiau, kad 
ramumas yra pas jį ir pano
rėjau pasiekti tų pats, sekda
mas jo paveikslų.

Vienų naktį, kuomet visi 
mano rūme buvo įmigę, pas
kutiniu kartu pasižiurėjau 
aš į savo miegančių pačių ir 
vaikų, užsėdau ant savo 
balto arklio ir išlėkiau į liek
nus apmislinėti žmonijos 
skurdų, jo nesuskaitomas 
priežastis ir kelius prašalini- 
mui jo.

Aš paklausiau dviejų gar
sių užtaušėlių, kurie pasakė 
man, kad tik per baudimų 
savo kūno žmogus gali at
siekti išmintį. Bet man jau
tėsi, kad šitie žmonės nėra 
išmaningais ir aš pats buvau 
teip suvargęs be maisto per 
daugelį dienų, kad -piemenys 
ant kalno Gava, pamatę ma
ne šaukė: „O, žiūrėk tik į ši
tų užtaušėlį; jis visas pajuo
dęs, pamėlynavęs ir turi spal
vas kaip žuvis matiura.”

Aš buvau beveik bemirš- 
tųs, nesuradęs išminties, , ku
rios aš j ieškojau, bet atėjęs į 
pakraštį ažero Nakandžlana 
aš užvalgiau medaus, viralo 
ir piano, buriuos mergina 
pasiūlė man ir. tokiu budn 
susietiprinęs, aš'atsisedau ty
liame vakare po medžiu Bud- niekino meilę šitos moters*

dhi ir perleidau naktį tylio
se mintyse. Arti švintant 
mano vėlė atsivožė kaip bal
toji vandeninė lelija ir aš pa
jaučiau savyje, kad visas 
musų skurdas pareina nuo 
musų pageidimų, kurie iš
kraipo tikrų pobūdį visų 
daiktų. Vienok jeigu męs 
turėtume pilnų pažinimų vi
satos, tai mums butų aišku, 
kad nieko nėra verto geisti 
ir šitas žinojimas užbaigtų 
visų musų nelaimingumų.

Nuo šitos dieųps aš sten
giausi susiturėti nuo visokių 
pageidimų kįlančių manyje 
ir pamokinti kitus žmones 
daryji tų patį. Mokinau aš 
juos prastybės ir teisingumo, 
sakydams: „Nei su atsidėji
mu sušukuoti plaukai, nei 
turtai, nei aukšta kiltis ne
padaro Brahmano. Tik tas, 
pas kurį gyvena teisybė ir 
teisingumas yra laimingu”.

Toliaus mokinau: „Atsiža
dėk savo puikumo, savo tuš
tybės ir pageidimų. Kaip 
drumblas sunaikina menkų 
bakūžę, teip pageidimai su
naikina laimę ir tu turi iš
plėšti juos iš savo širdies, ka
dangi jie yra karei vija my
rio. Tu negali jaustis lai
mingu turėdamas visokius 
norus kaip ir negali užgesin
ti troškulio visais vandeni
mis jūrių. Išinauingumas 
vienas gali užgesinti troškulį 
dvasios. Buk su apykanta, 
be pyksmo, be apgavystes. 
Buk kantrus su bekrantriais, 
atleisdatoas tiems, kurie tau 
skaudžia. Visuomet daryk 
kitiems tų, ko tu norėtum 
nuo kitų. Niekuomet niekam 
nedaryk blogo.”

Šito aš mokinau beturčius 
ir turčius per keturiasde
šimta penkis metus, po kurių 
man buvo leista įeiti į lai
mingas sritis ramumo, ku- 
riuomi dabar gėriuosi per 
visus amžius.

Pasakęs šitų auksinis stabas 
nutilo, žiūrėdamas į mane sa
vo gražiomis akimis su savo 
cerėjančiu juoksmu.

O! jei Kakia-Muni kuomet 
nors gyveno, kaip aš tam ti
kiu, tai jis buvo geriausiu iš 
žmonių. „Jis buvo šventu,” 
sušuko Marko Foto, išklausęs 
jo istorijos.

Teip, jis buvo šventu ir 
gaivingu. Bet jo išmanin- 
gumas nebuvo pateiktas vien- 
vai bruzdantiems žmonėms 
Europos ir Amerikos ir vai
stas, kurį jis prisiūto gydy
mui visuotino blogo, negelb
sti mums. Jis prižada, kai
po atmokestį už stropumų 
Nirvanų absoliutiškų ramu 
mų, o mus viena mislis apie 
absoliutiškų ramumų ir tylų 
pripildo baime. Kakia-Muni 
nebuvo atėjęs musų labui; 
jis neišgelbės mus, bet. jis, 
vienok yra musų geriausiu 
draugu ir rodos davėju. 
Tiems, kurie supranta jį, jis 
duoda širdingus, tvirtus tai- 
slius gyvenimo ir jeigu jis 
mums negelbsti išrišti drau
gijinį klausimų, tai balzamas 
jo žodžių vis gali pagydyti 
daugelį slaptų žaizdų ir nu
liūdimų.

Pirma išėjimo iš muzėjaus, 
aš įėjau į apskritainį ruimų, 
kuriame yra knygynas ir aš 
radau vienoje iš tų knygų le
gendų, kuri padarė ant ma
nęs tokį įspūdį, kad aš jų tu
riu atkartoti ir čia:

„Mathurijoje, Bengale, 
kartų gyveno meiliotė, kuri 
buvo neišpasakytai graži ir 
vadinosi Vasavadatta. Vie
nų dienų sutiko ji ant gatvės 
Upagupta ir čia jau įsimylė
jo į jį. Ji pasiuntė savo tar
naitę ir pasakė jam, kad ji 
labai butų linksma jį matyti 
savo namuose. Bet Upagup
ta nenuėjo. Jis buvo pado
rus Ir geros širdies ir pilnas 
milaširdingumo. Jis buvo 
išmaningas, klausė prisaky
mo Buddhos. Todėl jis pa-

Ateitikol kad VasąvacĮatta, 
kuri papildė piktadfcjystę 
buvo nusmelkta ^ftupiaustyti 
rankas, kojsfc, ausis ir nosį. 
Jų nuvedė an$ kapinių ir nu
sprendimų išpildo jų ten pa
liko. * 11 u» « e

Ji buvo gjįva ireJos tarnai
tė, kuri jų mylėjo, likosi prie 
jos ir baidė nuo jos muses su 
vėduokle, ujanf“ varginga 
kankinama mergina galėtų 
ramiai numirti.Bepildant 
jai šitų mielaširdystės parei
gų, ji pamatė vyrų ateinant, 
kuris neišrodė, kad jis Čion 
butų ėjęs iš žingeidumo, bet 
greičiaus dėl pasigalėjimo. 
Vaikutis laikė sauldengį vir
šuj jo galvos. ' Tarnaitė pa
mačius jog yra Upagupta, 
greitai surinko savo ponios 
rankas ir kojas ir uždengė su 
savo ploščiumi.

Jaunas žmogus priėjo prie 
Vasavadattos ir tyliai žiurėjo 
į merginų, kuri pirmiaus bu-1dėlto kad tūli yra spangį, tu 
vo brangiausiu i 
miesto. Meiliotė pravėrė jų? 
akis ir, pažinusi jį, tarė mirš
tančiu balsu:

„Upagupta, Upagupta, nežinai, kaip šita autisemi- 
kada mano kūnas buvo parė- lizinas, neapikanta žydų,pla- 
dytas brangiais šilkai*, kada 
jis buvo minkštai ir baltas 
kaip baltoji lelija, tai aš vel
tui laukiau tavęs. Ko tu 
ateini, kada aš esiu kruvina 
ir sukapota ir galiu sužadin
ti tik jausmus pasibaisėjimo 
ir pasišlykštėjimo?” t___ w _

Balsu pilnu neišpasakyto sulaikyk gi tu tų netikusį 
malonumo Upagupta atsa
kė:

,, Sesuo Vaga vadatta, tuo 
metu, kada tu buvai graži, 
tai tavo grasinau nepatrau
kė manęs. Aš mačiau tave 
net tųsyk akitais Ršvo dvasios, 
teip kaip aš tave ...matau da
bar priešai 1 save;
jau, kad grožybė yra be ver
tės. IštikrO, įakan tau, 
tiems, kurie tave4ikrai girdi 
ir mato, tu ėsi vis ta pati. 
Todėl, neliųsk, išraudok sa
vo nužudytų*Šešėlinių ir gei- 
duliškų smagumų. Sakyk 
pati sau, kad visi svieto sma
gumai yra kaipi atsimušusiu 
veidu mėnulio ant vandens, 
Tavo kančioj pareina dėlto, 
cad tu trokšti perdaug. Ne
turėk daugiau norų ir tu bu
si tokia, kaip dievai. Nerei
kalauk gyventi ilgiau. Tik 
as gyvena, kas nori gyventi, 

o tu gi matai; kad gyvenimas 
yra pilnas skausmų. Tikėk 
man, aš myliu . tave, brangi 
sesuo ir pasiganėdinkeidama 
amžinau ramumam”

Meiliotė girdėjo tuos žo
džius, ir kadangi ji matė, jog 
jis pasakojo teisybę, numirė 
be jokio graudinimosi ir ap- 
eido šitų liūdnų svietų.

R r 0 n ® 8 (piktokas. 
Nieko gero, mieloji.

Jedvyga. O, — bene 
vėl apie muitų ant javų?

Daironas. Dar kų 
blogesnio! Persekiojimus žy
dų, vis ir vis persekiojimus 
žydų!

J e d v y g a (paleido dar
bų iš rankų, žiuri į vyrų rū
pestingai ir purto gailingai 
galvų).

Daironas (apmaudin
gas). Netikėtum, kad męs 
gyvename devynioliktame 
šimtmetyje! daug pagarsin
toje gadynėje apšvietimo! 
Mat nors turime Siemens’ų, 
Edison’ų ir elektriškų šviesų, 
vienok teip pat tamsu yra, 
kaip anuomet, kada laužai, 
ant kurių deginta kitatikius 
būdavo paprastu apšvieti
mu.

J e d v y g a. Neperdėk- 
gi teip labai, patuli! Ar

S IŠ VISUR.
--■-pr- - '.£>*■ -jRį*.

| Neužderėjimas Maskoli- 
joje apima kas sykis dides
nius plotus. Sulyg žinių ap
turėtų ministerijos vidurinių 
dalykų visiškas neužderėji
mas žieminių javų palietė 
127 pavietus, 27 gubernijo
se, vasariniai gi javai neuž
derėjo kaip reikia 117 pavie 
tų 24 gub. Kova su neužde- 
rėjimu ir ateinančiu paskui 
jį badu yra sujungta šįmet 
su ypatingomis sunkenybė
mis. Stovis visuomeniško 
pagelbinio fondo, dėlei dide
lių išmokėjimų, kuki pasku
tiniais metais buvo iš jo se
miami, yra labai liūdnas, ka
dangi išneša vos $300000 r. 
Tuo tarpu šaltiniai tų 127 pa
vietų dėl neužderėjimo yra 
jau išimtines88iš tų pavietų 
jau pernai buvo aplankyti 
bado, kuris prariją visokius

žemčiūgu vadini spangia ir visų žmoni* Luta upini m u b teip gamtiškus,

D a i r o n a s. Tūli! Teip, 
kad tik tūli tai butų! Tu

kaip ir pinigiškus.

| 6 d. šio mėnes'o itališkas 
laivas Biro, plaukiantis iš 
Genoa per Terpžemines ma- 
mares į pietinę Amerikų ties 
sala Hormigas užėjo aut rie- 
vų ir sm i mušęs nuskendo. 
Vežė jis 645 emegrantus ir 
turėjo 127 laivininkų. Pasi-

| , ,Charbinskij Viestnik” 
praneša, kad Japonai Port 
Artūro mieste įsteigia muzė- 
jų vardu gen. Kondratenkos. 
M užėjo i yra paskirtas namas, 
kuriame gyveno mirusis ge
nerolas. Namas norima už
laikyti tokiame stovyje, to
kiame jį japonai rado apim- 
dami tvirtumų. Įeinant į gy
venimų velionio padėta bron
zinė plata su datomis gimimo 
ir mirimo generolo. Rui
muose surinkta karžygio por
tretai ir pbpiefos. Komen
dantas tvirtumos kreipėsi 
prie generolo našlės, melsda
mas prisiųsti jos vyro foto
grafijų mažėjui.

Kaip žinome, gen. Kondra- 
tenko buvo vienas iš neskait
lingų rusiškųjų oficierų, ku
rie laike karės su Japonija 
karžigiškaia darbais pragar
si no savo vardų. Atminčiai 
veiklaus ir narsaus karžygio 
Port Arthuro, negalima išma
nyti gražesnės atžymės, kaip 
pilnas širdingumo apnemari- 
nimas jo vardo iš pusės prie
šų.

Akis už ak J, dantys už 
dantĮ!

Juokai viename akte.
Perdirbta iš vokiško.

ŽMOGYSTOS:
D a i r o n a s, dvarponis.
J o d v y g a, jb pati. 
Elzbieta,Jų duktė. 
Merkelis, advokatas. 
L e i b a, pusžydis, galvijų

prekėjas. į ; ■ jį
VlETA.^KI^ĮpiO: 

DvaraaOatoono.
OiJ -«(

DEKOĮJAOPA.
Daili gyvenamoji grinčia. 

Daironas ir -Jedvyga sėdi 
prie stato. Jedvyga ant sėsto 
su rankų darbuJ • Daironas 
krėsle atsilošįf* sjįįito laik
raštį. Po karei, įrangas, vi
duryje kaiplfr pd' dešinei ir 
po kairei durys. Kampe ant 
sienos kabo veisdai.

I VYTENIS, 
Daironas. Jedvyga.

J e d v y g a "(meilingai). 
Patuli, kų-gi praneša laikraš
tis! ’

tinusi. Nėra susilaikymo.
Jedvyga. O bet!
Daironas. O bet? O 

bet! tu sakai teip tikrai, lyg 
kad tu butum- išradusi kerė
jimo žodžius, idant numal- j darius laive skylėms vanduo 
Sinti šitų audrų. O bet! — 

I Na tai bent pasakyk! O bet!

darbų!
J e d v y g a. Aš? Aš to 

negaliu. Vienok žydai tai 
gali ir turi, o ir sulaikys!

Daironas. Ka—s’
K—ų?

J e d v y g a (tikrai). Ir 
apstabdya. O žodį užkerėji-

Aš žino-1 mo išradau no aš, tai padarė 
* kas kitas. Štai tas žodis; 
, meilė, kuri padaro tiltų virš 

kožuos vietos, nors toji butų 
teip plati, kaip nuo vakartį 
žemės ikį rytų!

Daironas (aiškiame 
padove). Va—va, va—kur, 
kiaušykięsi moterų! Norė
tum su jomis pašnekėti apie 
politikų ir kultūriškai iste
riškus klausymus, o jos lank
sto ant atsakymo amare per 
visus laiku’.

Jedvyga. Kada tu ma
nę nori paerzinti, tu vis pra
dedi su lotyniškomis trumpe- 
nomis, ne žinai, kad aš jų ne
suprantu.

Daironas. Tu tik 
teip nusirodai, Amare tu 
supranti dar iš pensijono.

Jedvyga. Jau tu man 
patuli mėgi vis ir vis para
duoti! -

Daironas. E, kur 
ten! Kada tu joji ant savo 
parodos arkliuko.

J d v y g a. Cit, patuli! 
Mat tu man pripažinsi, juog 
žydas, visuomenė žydų, jau
gi tūlas turi įpatybes, kurios 
— nu, kurios mums nepati
ktos yra, kaip yra.

Daironas. O gal męs 
turime tiktai tekias, kurtos 
žydams patinka?

Jedvyga. Cit, patuli! 
Ir tas jie turi pamesti!

Daironas. Parodyk 
man tokį pametėję!

Jedvyga. Ir pames. 
Nešok man vis į žodį — ir 
potam—

Daironas. Aš juk 
nesakau nė žodžio!

Jedvyga. Ar- gi tu 
niekada neduosi išsišnekėti? 
(svarbiai). Ir potam— 

Daironas. Ir potam? 
Na, tai aš esu žingeidus!

Jedvyga. - Ir potam— 
bus man ir žydas malonus 
kaipo žentas!

D a i r o n a a Tai ir tu
rime! Tai čionlink viskas 
išeina. Tai toks yra išriši
mas didžio klausimo! O, jus 
dievai! Vienintelę dukterį 
ta moteriške, kų tik išaugu
sių iš kūdikystės.

- ^Toliau bus). ~ ‘

didelėms versmėms ėmė verž
tis vidun ir žmonės išsigandę 
su klyksmu pradėjo gelbėtis, 
kas į valtis, kas tiesiog į ma
res šoko. Vaizdas buvo ne
išpasakytai liūdnas. Sukri
tę į vandenį m ardėsi, kaip 
žiurkės. Daugumui pasisekė 
išsigelbėti, bet 225 žmonės 
prigėrė.

Kapitonas laivo, patyręs 
nelaimę, šovė sau į kaktų, 
bet nenusišovė mirtinai'ir gal 
išliks.

• | 1 d. rugpiučio dalis įgu
los Sveaburgo tvirtumoje pa
kėlė maištų, prie kurios prisi
dėjo artilerija ir nukreipė 
mašinines khnuoles prieš pė
stininkus, carui ištikimus. 
Iššaudyta suvfr'šuiDJįtOO žmo
nių ir visa tvrttūma perėjo į 
raukas maištininkų. (Svea- 
borgaš yra geraraptvirtingas 
miestais ant vienos iš septy
nių salų ir apgina įėjimų į fi- 
niškų užlajų. Turi savo loc- 
nų apginamų uosta). Ska- 
tuddeuę' teipgi sukilo karei
viai, suareštavo oficierus ir 
išrinko savus viršininkus.

| Iš subatos į nedėlių nak
tį 18 liepos, govėda suside
danti iš 18 jaunų vyrų, už
puolė ant dvaro Poniatove, 
šalę Varšavos. Užpuolikai, 
apsiginklavę revolveriais, 
apveikė dvaro tarnus, jjaskui 
nuėję dvaran, prisikėlė už- 
veizdų ir, grūmodami revol
veriais, pareikalavo pinigų. 
Tas atidavė jiems 248 rubl. 
pinigų. Beto jie pasiėmė 
brangesnius daigtus ir bal
dus, išsirinko porų geriausių 
arklių, pasikinkė į bričkų ir 
sukrovę daiktus nuvažiavo 
linkui Varšavos, grūmodami 
tarnams atkeršinimu, jei tie 
dandytų juos vytis.

i
| Žydiškų revoliucijonie- 

rių komitetas Varšavoje grū
moja išnovijimu užrubežinių 
konsolių Vokietijos, Angli
jos, Austrijos ir Suvienytų 
Valstijų, jegu įvyktų ten 
piovynės žydų. Žinių šitų 
praneša „Lokal-Anzeiger”, 
Berlyne. Patvirtinimų šitos 
žinios randama vietiniuose 
laikraščiuose, pranešančiuo
se, kad konsuliatai Varšavo
je, yra apstatyti kareiviais. 
Jau pats pagrūmojimas išno- 
vijimo kansulių gali turėti 
blogas pasekmes Maakolijai, 
o jeigu žydiškiejie revoliuci- 
Jonieriai apverstų savo paža
dus į darbų, tai ginkluotas 
simaišymas viešpatysčių bu
tų neišvengtinas.

| Maskvoje atsibuvo susi
rinkimas 87 delegatų kazokų 
ekyrių, stovinčių ten įgula. 
Ant šito susirinkimo užgirta 
dvi rezoliucijos. Pirmoje 
nupeikiama neteisingi pasi
elgimai oficierų su kareiviais 
ir reikalaujama išrinkimo 
komisijos ištyrimui tų netei
sybių. Antroj rezoliucijoj 
lazokai parėmė visus reika
lavimus paduotus jau durnai 
ir pareikalavo, idant tuojaus 
butų apgarsinta tiesos užtik
rinančios laisvę valstiečių ir 
konstitucija.-

| Anglijos valdžia padavė 
įnešimų parlamentan apie su
teikimų Būrams pietinėj Af
rikoj konstitucijos. Sulyg 
to kiekvienas būras pasiekęs 
21 metus amžiaus turės tiesų 
balsuoti rinkimuose pasiun
tinių butan, kurių bus 69 sų- ‘ 
nariai. Projektas tas pakėlė 
didelį trukšmų parlamente. 
Buvusis pirmininkas mini
sterijos Balfour išsireiškė, 
jog būrai niekuomet nebusę 
ištikimais valstiečiais Angli
jos, ant ko jam dabartinis 
pirmininkas atsakė, kad toki 
žodžiai nėra prideranti an
glui.

| Serbijos valdžia susekė 
suokalbį paoficierų Niše; ke
liolika paoficierų suareštuo
ta. Eidavo jie ant susirin
kimų, kur buvo peikiama 
užmušėjai karaliaus ir prie- - 
šijamasi Karageorgevičiams 
dėlto, kad jie užgrėbė Serbi
jos laisvę, kurių jiems buvo 
davę Obrenovičiai. Teipgi 
kituose miestuose atsibuvo 
areštavimai.

| Įdomių enciklikų išdavė 
šv. Tėvas į dvasiškijų. Ap
ima ji 30 puslapių ir apšne
ka ypatingai tų, kad žemes
nėj! dvasiškija nenorinti 
klausyti vyskupų. Taigi 
popiežius šaukia savo paval
dinius kunigus, prisakyda
mas jiems klausyti savo vir- 
šininkų ir nerodyti savaran
kiškumo, kadangi tas labai 
gali kenkti bažnyčiai.

. ,■ | Kruvinos muštynės atsi
buvo daugel y j Ispanijos 
miestų. Socialistai ir repu- 
blikonai nedavė daryti ap- 
vaikščiojimų pagarbinimui 
šv. Ignaco iš Lojolos, uždėto
jo Jėzuitų brolijos.

| Varšavoje policija suse
ks slaptų spaustuvę, kurioje 
spaudinta visokį atsišauki
mai tevoliucijonierių ir soči- 
jalistų. Visos mašinos buvo 
varomos elektra. Dvidešimta 
dirbusių ten statėjų suareš
tuota. ‘ . > -



Koaipanllos vardu

North Gertnan Lloyd

IVhiie Star

Cunard
Komitetu.

White Star 
Hamburg American

| Trepovas ant galo surado 
geriausią būdą laikyti gvar
diją ištikima carui ir tėvy- 

’ nei, tai duoti jai girtuokliau
ti „Putj” praneša, kad visi 
kareiviai gvardijos pulkų 
saugojanti Peterhofą ir Cars- 
koje Šėlo kasdien gauna 
prieš piet po stiklelį degti
nės, o nedėliotais ir šventdie- 
niais dar ir po stiklą alaus. 
Kaikurie kareiviai negerian
ti svaiginančių gėrimų pa
reikalavo vietoje degtinės ir 
alaus atsiimti savo dalį pini
gais, bet Trepovas atsakė: 
,,Pinigai jums sveikatos ne
duos, o degtinė naudą at
neš”. Kits vėl oficieras pa
sakęs kareiviams: ,, Degtinė 
sustiprina sveikatą ir pri
duoda proto”. Kiti kareivių 
išsigėrę savo ir negeriančių 
porciją pasigeria. Pasigėrę 
dirba visokius niekus, bet už 
tai nei vienas nėra baudžia
mas dėl aiškaus prisakymo 
Trepovo. Neužilgo gal per
sitikrins jis ant kiek yra ver- 

. tesnė gvardija girtuoklių už 
gvardiją blaiviųjų.

| Sulyg valstybinio žmonių 
surašo, atsibuvusio 1897 m. 
skaitlius gyventojų Mą?koli- 
joje siekia 123| milijono. 
Iš to skaitliam milijono 
arba puviršum 4 nuoš. pada
ro žydai: ant europinės Rusi
jos jų pripuola 3790000, ant 
Lenkijos 1321000, ant Kau
kazo 57000, ant Siberijos 35- 
000, ant Mažosios Azijos 35- 
000,

| Dėlei buvusių didelių 
lietų Galiciją aplankė vėl 
pavandenys, padarydamos di- 
kelius nuostolius ant laukų 
ir miestuose. Terp nuken
tėjusių apieliukių yra: Novi 
Targ, Rakličin, Dynov, Tar- 
nobrzeg ir Ščavnica. Užlieti 
laukai yra dideliais plotais; 
vietomis vanduo siekia suvir- 
šum du metrus aukščio, įsi
veržia į namus ir daržus ir 
naikina visokius javus ir dar
žoves.

Svarbiausios Žinios Nuo Lauko 
BevoliucUosl

Idant piaezian ir aiškiau su rody 
vietiniai visuomenei vis* Maikolijos re 
voliucijos judėjimą tam tikslui Brookly 
oo Vietin's Revoliucijos Szelpeju Komi-' 
tetas parengė PRAKALBAS snbatoj 1) 
d. rugpiuezio 1908, svetainėje Gergen , 
9193 Graed et., Brcoklyne. Prasidės 7 
valanda vakare.

Tarpe aplinkiniu ir vietiniu kalbėtoju 
kalbės neseniai pribuvęs tas Lietuvos 
atstovas L. 8. D. P. p. A. Žagaras ir n> 
s salai pribuvęs studentas Medicinos isz 
Dorpato Universiteto, teiposgi bus gies
mes ir monoliogat. Iženga visiems do
vanai!

Viscomene kuoakaltlingiausiai aikvie- 
esia sekaneziu draugyseziu atstovai: 
Lietuviu Siuvėju Unijos, Szv. Kazlmie 
ro, Szv. Juozapo, Bzv. Jcrgio, Susivieni
jo Lietuvaiczlu, D. K. Gedimino, L. Hu
nu, 8. Daukanto dram. draugyste ir L. 
8. P. A. 19 kuopa iss kuriu susideda 
vietinis rev. sselp.

Panegzktflinai
P^jieezkau s^yp |®<,lio Kazimiere 

-zifogorio, Kauno gub,. Panevėžio pav. 
Szaduvos parap.5bzllankoniu kaimo, 20 
metu kaip AmeriJjojOiCjpiriniau gyveno 
sp'e Cbieaga. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine adresu:

Lson is^
Bos 8, ,O : ’^i >̂M-

Pajieszkau drępgo Kazimiero 
Grikpedžio, Ksunp gub., Telnlu pav,. 
Salantu parapijos,Grunlaukin sodžiaus. 
Turiu pas ji li^ri ri^arbu reikale. 
Jis pats ar kas kitas teikeis duoti žinia 
adresu:

Kaztmiėfa* Safari los, 
lllAmesst., vMontella, Mass.

(7-10)
’ Tūlas Bilvertietis pajieszko savo pa
žystamos Viktorifoe Baltruszaitienes, 
gyvenusios Stiįvertowt»*e, iškeliavusios 
isz ten Afrikon, o d*bar, sako Amerikoj. 
Ji pati ar kas kitas teiksis duoti žinia ad 
resu: *

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.

’ LAIVO VARDAS

Komitetas.
Chicago. Dr-ste Sxv. Petro ir Povilo 

turės 30 d. gruodžio, 1904 m. savo balių 
Freibeit Turner taleje, 3417 So. Halsted 
it. Užtaigi pruzo visu kitu draugys- 
ežiu ir Kliubu nedaryti toje dienoje jo
kiu bailu ne teatru, idant vieni kitiems 
neužkenktume.

| Rymas. Priesumanymo 
valdžios pravesti tiesų gele
žinkelį terp Genoa ir Milano 
sujungiant Simplono ir Bren- 
nero terpkalnius per Alpus 
su uostu Genooj dėl patrau
kimo vaisbos Italijos naudai, 
ketun'geležinkelio darbinin
kai padavė sumanymu dėl iš
vengimo kasti tunelį per 
apenynus įtaisyti elevatorius 
ir traukinius kilnoti per kal
nus. Sumanymas šitas šu
tą upina $2000000 vedime gei
džiamo geležinkelio ir jis 
įgauna pritarimą.

| Laike pamaldų bažnyčio
je Viliauove — buvusioj bu- 
vainėj lenkų karliaus Jono 
Sobieskio, kažin kas i slanko 
ėmė šaudyti į žmones iš re
volverio. Žmonės persigan
dę išbėgiojo iš bažnyčios ir 
susigrūdo į valtį ant upes. 
Valtis prisisėmę vadens ir 
penkios ypatos prigėrė.

j.Traukinys šiaurinio ge
ležinkelio, einantis iš Pary
žiaus arti Charleroi, Belgijo
je iššoko iš bėgių ir prišaki- 
niai vag.nupuolė nuo pylimo. 
Mašinistas ir pečkurys likosi 
užmušti, iš pasažieriu niekas 
nebuvo sužeistas. Mena, kad 
tai buvo darbas rusiškųjų 
ierroristų, pasikėsinusių ant 
gyvasčio didkunigaikščioVla- 
dimiro, kurio vienok ten ne
buvo.

Sunku pasirinkti.
Sviete garsinama tiek daug 

visokių vaistų nuo visokių 
ligų ir nesveikumų, kad net 
sunku žmogui pasirinkti tik
ras ir atsakančias gyduoles. 
Geriausias kelias išsirinkti 
vaistą yra tas: klausyti l«ą 
žmonės apie garsinamą gy
duolę kalba ir ar užtikrini
mai fabrikanto sutinka su 
garsinimais žmonių. , ,Tri- 
nerio Angelica Bitter Tonic” 
įgavo labai greitame laike 
augščiausį laipsnį tarpe teip 
vadinamų ,,Karčiųjų Skilvi- 
nių vaistų”, nes kiekviena
me atsitikime jis visada pa
gelbėjo. Vaistas da niekada 
nesuvadžiojo nė vieno ser
gančio. Kadangi vaistas su
darytas iŠ geriausių žolelių ir 
gryniausio vyno, todėl vei
kia jis kaipi geras ir tikras 
sudrutiutojas skilvio ir gro- 
muliavimo sistemos, ypač ka
da žarnos neveikia atsakan
čiai. Vaistas teipgi suteikia 
smagumą ir šilumą visiems 
organams,'© teipgi 
ja nuo daug ligų, 
laike turėtų būti 
etas kiekvienuose 
kaipo šeimyniška 
kadangi vaistas priduoda no
rą valgyti, priduoda gerą 
miegą ir sutvirtina visus kū
no organus. Teipgi greitai 
panaikina skaudėjimus skil
vio ir žarnų ir prašalina 
mėšlungiškus traukimus ir 
dieglius. Juozapas Trineris, 
799 So. Ashland avė. Chica
go, III.

Praneszimas.
23 d. liepos, 1900 m. buvo auna ūktai 

autirinkimas pu Juoz Žilviti, 1609 Todd 
at., So. Berkeley, Gal. dėl iazdalinimo 
auku, kurias prlaiuute broliai nukente- 
juaiema per žemea drebejima San Fran- 
clsco^aukas padalinome visiems po ly
gia dali, be skirtumo vyrama, moterims 
ir vaikams. Visiems Isspuole po 81.20. 
Aukas priems szitie: (moterų ir valku 
vardu nepaduodama) Juozapas Žilvitis, 
A. Žilvitis, F. Žilvitis, J. Chibos, F. Ta- 
muliunaa, P. Tam u Hunai, 8. Brikas, J. 
Szimekonis, J. Žalis, P. Szltupaztikas, 
J. Dulinikaa, U mule Duliuskiute, J. 
Andriulis, Dr. 8. Ambrozeswf, T. Nor- 
vies, P. Mickevicz, A. Stastulaltis, J. Ra
man k a, A. Jokūbaitis, F. Baidot, E. 
Saidot, A. Tribiczus, M. Triblczus, A. 
Stanslovas, P. Karosas. Draugams,dar- 
bavusiems daugiausiai, paskyreme po 
kiek virszaus: J. Žilvitis 82.00, J. An
driulis 81.00, J.Chibos 81.00, P. Bzliupaz- 
tikas 81.00. Visiems aukavusiems Už
tartame szirdioga a ežiu.

J. Andriulis.
Praneszimas.

Sziuomi praneštame visoms kuopoms 
S. L. A., kurios da neprisiunte mums ne 
pinigus ne tikietus. idant paskubintu ta 
padaryti iki 24 d. szio menesio. Trsu- 
klmsaatslbua 24 d. rugpluczio, 1908, 7 
valanda vakare, ant Auditorium,sales. 
Inženga vyrams lOo. Bet už tuos 10c. 
gaus sykiu ir tikieta, su kurluom galės 
isz lai meti laikrodėli ir žiedą. Pinigus 
už t'.kietus ii u n iki te ant szio adreso:

K. Kubilius,
203 Charles st Bcranton, Ps.

U Įprastom e kuodaugiausial susirinkti 
Komitetas 30 kp. 8.L.A.

Mr. K. PUenaa,
315 Oid Street, London, E.C. England.

(8—VIII)
Pajieszkau savo brolio Adomo Meez- 

kaucko. Kaupo gub., Norgalviukiu pa
rapijos, trys metai kaip Amerikoje. 
Jis pats ar ka* kitas teiksis duoti žini^ 
adresu: >

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

Pajieškau Jono ir Juozapo Butnoru 
Kauno gnb., Bzlaullu pav., Akmenės vol. 
Kęsu sodž. du metei kaip isz Lietuvos. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti ži
ne adresu:

Ss Dvarišky, 
Kerrliton, Wa*h.Box?35,

Pajiesskau savo pusbrolio Justinoj. 
Zideroa, Kauno gub., Sziaullu pavieto 
Ssedvos parapijos, Utozero sodžiaus. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
adresu:

K.em. Myseles, 
538 Dlckson st. Homstead, Pa.

Pajieszkau savo pusbrolio Antano 
Keidosziaus, Suvalkų gub, Benapiles 
pa v., Buncku kaimo irgmino. 24 metai 
kaip Amerikoje, pirmiau! gyveno Penn- 
•ylvanijoe valstijoje. Tariu prie jo svar
bu reikale. Kas apie ji duos žinia gaus 
85.00.

apsaugo-
Vasaros 

šitas vai
riam uote 
gyduolė,

Lietuviai kibkite prie 
Biznio.

| Po globa Stolypino, kaip 
ir prie jo pirmabuvio, prie 
policijos skyriaus yra slapta 
spaustuvė. Uižiurėtoju tos 
spaustuvės yra dabar štabs
kapitonas Michail Komisarov, 
apsirėdantis civiliškai. Pa
tarnauja gi spaustuvei trys 
galingiausi vadovai slaptos 
policijos: Ročkovski, Manui- 
lov ir Platnickij. Stato žan
darai. Spaustuvė užima at
skiru namą, į kurį įėjimas 
nereikalingiems negalimas. 
Kas ten spaudoma toje spau
stu yė j e, nesunku yra dask 
prasti. ’

| Visoj rytinėj ir pietinėj 
Šveicarijoj išpuolė sniegas. 
Ant kalnų Saentis ir Pilatus 
šviežias sniegas stovi 80 ctm. 
augštumo.' Gėlės ir krūmai 
kloniuose visur yra apsiden
gę sniegu.

| Profesorius M. J. Hert- 
' zenstein, didelis ekonomistas, 
finansierius ir žinovas agra- 
tiškų dalykų, viliūgiškai li
kosi užmuštas Teriokuose, o 

i jo pati ir duktė pavojingai 
I, sužeistos. Niekadėjas buvo 
' iš juodašimčių eilių, kurie" 
nunuodino kunigaikštį Tru- 
beckoi, užmušė prof. Solovie- 
vą ir rengė ir rengia žydų 
•kerdyneš.
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Boston Mass. Rugpiučio30 . 7 ryto 9 36.65 36.70New York „ 30 2 vakaro 10 87.80 37 95
• • >9 18 3 „ 14 37.80 87.95

Rugsėjo 6 9 ryto 10 37.80 37.95
>» n 23 10 „ 10 39.15 39.20

Baltimore Md.
„ 28 10 „ 11 39.15 39 20

Rugpiučio29 2 vakaro 13 36 65 36.7oNew York „ 29 12 diena 7 41.80 41.95
SS t* „ io 10 ryto 7 41.80 41.95

Boston Mass. 24 9 „ 9 37.80 37.95Ne iv York „ 22 8 „ 7 41.80 41.95
99 99 28 12 diena 7 41.80 41.93
99 99 RugpiučioU 13 „ 7 41.80 41.95

Montreal Que.
,, 18 4 vakaro 7 43.80 43.95

18 i 7 „ 10 36.65 36.70
91 99 Rugsėjo 7 7 „ : 6 37 90 37.95
• y 19 „ ■ 23 7 6 37.90 37.95New York „ 25 12 diepa 8 41.80 41.95Philadelphia Pa. RugpiuČiolS 12 „ 8 36.65 34.70Ndw*^ork „ 18 3 vakaro 8 41.80 41.95
91 99 Rugsėjo 13 10 ryto 10 39 15 39.30

Philadelphia Pa.
U 10 „ 10 39.15 39.20
11 10 „ 9 36 65 36.70Baltimore Md. Rugsėjo 12 2 vakaro 13 36.65 36.70Boston Mass. Rugsėjo 4 U 9 36.30 36.45

New York Rugsėjo 4 7 „ 7 44.15 44.20
• 9 >1 .. n 10 „ 7 44. K 44.20
99 It Rugpiučio21 6 7 44.15 44.20
91 99 „ 18 2 vakaro 1 8 41.80 41.95

Montreal Que.
,, 16 2 „ 10 37.80 37.95

Rugsėjo 1 7 ryto 9 36 65 36.70
*t SS „ 15 7 „ 9 36.65 36.70
• • SS Rugpiučiol8 7 „ " 9 36.65 36.70New York Rugsėjo 1 2 vakaro 9 43.80 43.95

Baltimore Md, 4 10 ryto 13 39.15 39 20
New York ». 5 10 „ Y 43.80 43.95
Philadelphia Pa. Rugsėjo 1 10 „ 9 36 65 36.70
Baltimore Md. RugpiuČiolS 2 vakaro 14 36.65 36.70
New York ,, 25 9 ryto 7 43.80 43.95
Philadelphia Pa. Rugsėjo 8 10 „ 9 36.65 36.70
Montreal Que. Rugpiučioll 7 „ 10 36.65 36.70
New York „ 15 2 vakaro 7 43.80 43.95

S* SS H 9 .. 7 43.80 43 95
99 99 ,. 25 8 .. U 37.80 37 95
*• yg Rugsėjo 8 8 „ 14 37.80 37.95

Baltimore Md. 19 2 vakaro 14 36.65 36.70
Boston Mass. RugpiučiolO 7 ryto 9 36.65 36.70
New York

.. 21 U 9 36.30 36.45
RugpiuČiolS 9 „ 8 43.80 43 95

Montreal Que.
Rugsėjo 1 9 „ 8 43.80 43.95
Rugpiučio25 7 „ 10 36.63 36.70

New York ,, 22 10 „ 8 43.80 43 95
»t »» Rugpiučioll 10 „ 8 41.80 41.95

Philadelphia Pa.
Rugsėjo 25 8 „ 8 41.80 41.95
Rugpiučio25 10 „ 0 36 65 36.70

New York 11 10 „ 8 41 80 41.95

geležinkelį, Jse Amerikos geležinkelio. Žemiau paro-

ARABIO.... 
AMERICA.. 
BULGARIĄ. 
BLUECHER 
BARBAROS9A 
BREMEN. 
BRE8LAU 
BALTIC.. 
CELTIC .. 
CYMRIC.. 
CEDRIC .. 
CARMANIA 
CARONIA . 
CAMPANIA 
DOMINION..........................
EMPRE8S OF IRELAND.. 
EMPRES8 OF BRITAIN... 
ETRURIA............................
FRIESLAND........................
FINLAND............................
FRIEDRICH d. GROSSE.. 
GROSSER KURFUERST.. 
HAVERFORD.....................
HANOVER.................
IVERNIA..............................
KRONPRINZ 1FILHELM. 
KAISERWIL. d GROSSE. 
KA1SER WILHELM II.;.. 
KROONLAND.....................
KAISER. AUG. VICTORIA 
LAKE MANITOBA...........
LAKE CHAMPLA1N.........
LAKE ERIE........................
LUCANIA............................
MAIN........... . .......................
MAJESTIC............................
MERION..............................
NECKAR..............................
NEW YORK .......................
NORDLAND........................
OTTAWA.............................
OCEANIC............. >...............
PHILADELPHIA...............
PENNSYLVANIA ..........
PATRICIA..........................
RHEIN.................................
REPUBLIC................... .
SANONIA ............................
8AINT PAUL......................
SAINT LOUIS.....................
SOUTH WARK................
TEUTONIC.........................
UMBRIA............. r.............*.
VADERLAND.....................
WE8TERLAND..................
ZEELAND..........................

Dominion 
Canadian Pacific R.

Cunard
American 
Red Star 
North German

American
North German
Cunard
North German

Lloyd

Lloyd

Lloyd

Red Star
Hamburg American
Canadian Pacific R.

Cunard
North German Lloyd 
White Star 
American 
North German 
American

Dominion 
White Star 
American
Hamburg American

North German 
White Star 
Cunard 
American

Dominion 
White Star 
Cunard 
Red Star 
American 
Red Star

Lloyd

E. Dzedoliklene,
P. O. Box 433 Oolli nevi 11a, III.

Petronėle Zarktuskiene ir Juati Kva- 
racziuniene, po tavais Akšiiuniutes, 
pe|teško savo seteri Agotos Aksoziu- 
nlutn*, po vyre aAlridbnienea. Vyras 
Suvalkų gub., Isz^oaąpf sodžiaus. Tu
rime pas ja labai svarbu reikale. Ji pa
ti ar ka* altas teiksi* dS^ti žinia adresu:

Petronėle Barkauskiene
42 W. Second sL. , < ,Ho. Boston, Mais.

Pajieszkau Marijonos Rumszaltea, 
Kauno gub. ir paviete. Veliones vol., 
Naujininkn kairio. ' Tdy* metai atgal 
gyveno Lawrence Mas* Ji pati u kas 
kitas teiksis duoti žinia adresu; .

Iztdorink RniMėza,
778 Bajk g* i jįL If a^srberik Conn.

Ps j ieškau Bspoirivto Kozlausko, 
Kauno gub., Panevėžio pavieto, Palero- 
nlo parapijos, Nfcziunu kaimo. Pirm 
žemes drebejlaSo gyveno San Francteco, 
Gal.,, dabar nežinau kur yra. Turiu pas 
ji labai svarbu reikalą. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinia adresu:

8. Kairia,
1805 E. 4th st. Ix> Angeles, Ca

Pajieškau mvp draugo Kazimiero 
Ružincko, Suvalkų gub., Senapilea pav., 
Jevaravo gmino, •’ Kukliu kaimo. 
Jis pate ai kas kitas teiksis duoti žine 
adresu:

Anton Armtn,
1119 15thst. ■ ; l ' Springfield, III.

Pajieškau mvo dsdes duota po Vede- 
nlo, Kauno gub., Raseinių pav., Kražių 
parapijos, Didlaukio sodžiaus. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinia adresu:

Kas. Stulginskis,
Box 43 Himrod, Ul.

Pajieszkau apeivedimut merginos nno 
18—20 metu senumo, vidutinio anglo, 
geltonu plauku ir myUnczios spės vieta. 
Turi mokėti skaityti ir rašyti, teipgi 
dvi kalbi: lietuviška ir vokiszka. Aš 
pats semi 25 motu. AtsUzauati ant 
adreso:

Lloyd

Virš parodytos prekės yra už vandenį ir Prašą 
dytos prekBs yra už Amerikos geležinkelj nuo:

Chicagos į New Yorką.................................. >16,00
„ „ Bostoną........................................>16.00
,, M Philadelphią.............................. >15.50 *
„ , ,, Baltimorę............................ .>15.00
,, ’ ,, Montreal. ... ........................  >15.00

Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekią ir matysi kiek kaštuos visas kelias nuo 
Chicagos iki Tilžės ar Eydtkuną

Iš Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei
na 3 vai. po pietą.

Ar gali kur nors rasti daugiu laivą kaip pas mus? Nei Męs turime dar daug daugiau 
laivą, tik dėl stokos vietos visą sutalpinti negalime. Musą šifkorčią prekės yra teip pigios kaip pa
čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant šią laivą gausi šifkortę pigiau kaip pas mus, tai męs 
duosime tau >50.00. Pamėgink ir persitikrink.

Tiek daug teip greitą laivą ir teip teisingą prekią niekur nerasi kaip pas:

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

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

The Bell Clothing Co.
The Bell 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 
jau Stora * naujai statomame A. 
Olševskio name ant kertes Halsted 
ir 33čios ulyčiu ir čia tikisi daryti 
bizni ant didesnes skales. Ši 
Korporacija išmoka akcijonieriams 
didesnius „dividendą” 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- 
detus pinigus gara pelną ir kada 
nori pasitraukti atsiima juos be jo
kio stabdymo

Akcijonieriais šios Korporacijos 
gali būti ne tiktai gyvenanti Chica- 
goje, bet ir kituose miestuose. 
Kiekvienas gali pirkti viena, kėlės, 
ar keliolika akcijų, tik ne daugiau 
kaip 100. čia indeti pinigai atne
ša didesni pelną, didesni procentą 
negu sudėti 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 kėlės akcijas ir 
naudojasi geru pelnu.

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

Užsirašyti akcijas galima
Bell Clothing Štore, 

983—987 Milwaukee are., 
arba pas Korporacijos Direktorių, 
KAZIMIERA. 8LLŽI58KA 
Kurs turi savo valandas „Lietu
vos” redakcijoje ketvergais nuo 
6 iki 9 vakarais ir nedelioms nuo

Box n.

Lietuvos Kunigaikštis

Lietuvos Kunigaikštis

KunigaikštisLietuvos

Lietuvos

su

3249 So. Halsted si.

Kunigaikštis

vollucija, Lai gyvuoja neprigulmlnga 
Uetnvn su MteuJTltaUj* Panieka

8. Kaaikonia.
A. Rimkus...
P. Bzilaika...
A. Urbaltle...

.50 
50 

.50 

.25 

.25

viso »i a oo
Aut kankintfaiu.

M. Kalvaitis.

G. D. u ■. . 
J. 8. Moamen

....50 
..1.00 
..1.00 
.81.00
....20

Hary Trumpaiti, 
253 4thst, Troy, N. Y.

(7-10)

Draugysčių Reikalai

ML Ganant, Pa. 
(7—17)

Viso 83.85
Svetimtauoziai aukavo.

<1.00

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

Ptknykas.
Chicago. Dr-ate Szv. Kazimiero Ka- 

ralaiczio Plknykae atsibus 12 d. rugpiu- 
czio, 1900, Ri versi d e, UI., Bergmane 
Grova Daržas labai puikus, o platfor
ma gera, muzika kucpuikiausia. Už- 
kvieesiame visus lietuvius ir lietuvaites 
ant to piknyko atsilankyti.

Dr ste ftzv. Kazimiero Karalaiczio.
Imkite 22 arba 12 gatves karus iki 48 

avė, o isz ten La Grange karus, kurie 
nuvež iki daržui. Arba imkite Metro
politan eleveiurf. (7—10)

s Praneszimas.
Chicago, III. Dr-its Szv. Jono Krikš

tytojo laike netikėta susirinkimą, 22 d. 
liepos, 1906 m., dėl apsvarstymo reika
lo. Ant susirinkimo buvo tarpe apsvar
sto m u reikalu taipgi inessimai apie no
rą prigulėti prie musu draugystes. Ap
kalbėjo ir apsvsrste ta reikale, nutarė
me imtojimo mokesti in Dr-ste ant pu
sėn motu numažinti, taigi amt 81.50. 
Taigi norinti dabar prisitaisyti prie mu
su Dr-ste4 tegul ateina dabar aut musu 
mitingu, kurio alslbuua kas nodeldisnl 
po 3csiam nodeldieniui kiekvieno me
nesio, Bsv.Jurgio parapijinėj salei, kam
pas A ubu r n avo. ir 33 gatves.

Dr-ste flsv. Jono Kriksatytojo* 
(7—10) Prezidentas Jurgis Sereika.

Didelio Piknykaa.
Chicago. Dr-ste Szv. Jono Kriksaty- 

tojo laikys savo piknyka, nedalioj, 12 d. 
rugpiuozio, 1906 Schutz’s Grove, Rivor- 
Bjd?, UI. Daržas yra gražus; tabovu bus 
parengtu visokiu, kokiu da nebuvo pir 
mlaus ant piknyko. . Važinėdami imki
te Morgan ul. karas iki 23 gatves it 22 
gatves karais važiuokite Iki 40th avė., o 
nuo ton imkiis La Grange karus, kurie

jnitetas. Ant piknyko bes daines para
pijinio Bzv. Jurgio choro.

Dr-ste Sav. Jone Kriksaty to j p.
(T-H)

J. Markevich, 
Bhireoaka, Pa.Wa»hlDgton,Co.

Praneszimas.
2 metai ir 2 menesiai atgal likausi 

anglekaatynose sužeistu. Buhižau nu
garkauli ir dabar esu valstijos llgonbu- 
tyjo, Fountain Springs, Pa. Dabar ne
galiu nekišk paeiti, ir, turbut, negalė
siu visame amžiuj* Turiu vienval lo
voj gulėti. Jeigu bueziau nevedei, lai 
gal kaip noro galeesiau padaryti gyve
nimą, bet kadangi semi vedei ir turiu 
sunu 4 metu sena, tai gyvenimas mano 
labai varginga*. "Uitai ataiszaukiu in 
brolius lietuvius, idant kuom nors mane 
luualplu ir pagelsta gyventi. Jeigu 
tureczfau už ka nusipirkti važinejanezia 
kodo, tai gal galecziau pats pinigu susi
rinkti ant gatvių kampu, bot dabar ne 
to negaliu. Paeini \n Suvalkų gub., 
Kalvarijos pavietu Kijs>oe gmino, Isz- 

Jandžiu kaimo. Dabartinis mano adre
sas yra tolu:

John^ruMMk,
6 South Emorick

Marija Dovrlatt lietuviu Daktaras 
Kauno.gub., Br.iauliu pavieto. 728 W, 
18th M. Telefonai Oanal 1208. Tele- 
fonuot galina ias kiekvienos aptiekos. 
Pagrįš Chicagon apie pradžia rugsėjo 
menesio ir pradės gydymą ligoniu kaip 
pirmiau.

Reikalingos merginos in darbai V iš
tiek ar lietuves ar lenkes. Norinti va
žiuoti ar persitikrinti tegul rasto •ad
resu:

A. Bittner.... 
M. Webelan... 
A. Epdnsr.... 
J. Severu........
Leith tvata..
P. ZajevskL..
L. Sokolvoska 
W. Žilinskas..
W. Zarosi....
M. Maczibo...
A. Karmenlki

SAUJI TAUTI8ZKI

PAVEIKSLAI

Reikalaujame flfeOO^ru in South ir 
North Dėkota prie lanfą, valymo. Mo 
kestis 83.00 iki 8340 ant dienos. Pigi 
kelione tiktai Afypiu'oaio m’enosyje. 
Taipgi In Washin4toe<IfldahoB, Orego
no, Wyomingo, Kansaa^aĮalijaa ir visas 
kitas Malis Amsrikc*. Mokestis 82.004r 
88.50 ant dienos. Gairina padaryti labai 
gera gyvenimą. VkA«3k sziadlon, ne
lauk rytojaus.

Chicago* tll

Reikalingi du kriaaesiai prie koMu- 
mleriMko darbo: vienas prie kelinio ant
ru prte kamzolio. Meldžiu atsiszankti

Pigiai parsiduoda kampinis salinnaa. 
Priežastis pardavimo iszvažiavtmas in 
kita miestą. Atsišaukti %nt adreso:

238 Berry st, Brooklyn, N. J.
Pigiai ant pardavimo dvieju flatu na* 

mas su lotu ir tvartu. Dasižinokite po 
nr. 884 88 Place Chicago, Iii.

AUKOS.
Isz Fenile B. C.Canada. Aukavo šie 

draugai ant rovoUueitoe:
M. Kalvaitis 

J. Urbonas.... 
S. Kaoskonri.. 
A. Rimkus... 
P. Sziieika ... 
A. Urbai lis... 
A. Gustas........
J. Albuchiea...

.83.00 

..2.00 

..8.00 

..2.00 

..200 
..ŽOO 
..2.00 
..800

J. Starki......................
J. Gabara................... .
M. Kišin.....................
J. Smolargik...........
J. Matiškl.............
8- Dragan...................
J. Rudge......................
F. A Duai...............
O. W. Davėy...............
F. Santo.......................
8. Thamas........../ ...
M. Peppin....................
J. Anillo...................... .
A. Rozzlto . . . . 
I. J. Bmith . . ,- . 
O. F. Bayner. . . .
D. J. E. Modley . . 
Fint ......

•i.oe
...25

....25 
.01.00 
.21.00 
....25 
....50 
.<1.00

Dabar tik išėjo iš po spaudos la
bai grąžąs tautiški Paveikslai (ab- 
rozai).

1, Didis 
Vytautas.

2, Didis 
Keistutis.

3, Didis 
Algirdas.

4, Didis
Gediminas.

Paveikslą miera 22x28 colią.
Prekė 35c kožnas.

Nusipirk po vieną Šią paveikslą, 
galėsi gražiai papuošti savo rui-

...23 
.81.00 
.%.25 
...23 
...» 
...80 
81.00

...25 
.81.00 
8100 
81.00 
. 25 
. 50 
. 50 
. 25 
. 50 
. 50 
. 10

Mes lietuviai skiriame 818.00 savo 
aukas L. 8. D. P., kuri kovoja už Laisve 
žmeaijes ginkle, rnszliava, prakalboms 
ir U. BveUmtanosiai teipgi skiria tai 
paczl 1 partijai L. 8. D. Partijai 822 55.

Mes lietuviai skiriame kankiniams 
83.85. Piiiluncziams ..Listuvos” relak- 
cijcn Uz viso 844.40.

Mes kantui užmokame iss savo k laše
nta (moaey ordsr) ir ui blankas kur 
kasatavo atspausti 8Ž.00, visa suma pri- 
liūneliam kiek inkolektavoms, įrtik

o
tną.

Prisiąsdamas pinigus adresuok: 
A. OLSZEWSKI,

924 33rd st., Chicago, III,

Naujos Fortepijonu Natos.
Lietuviu Hymna*. Žodžiai ir melie- 

dija V. Kudirkos. Fortepijonui pr.rco- 
sze A.Kaczanoyskis, Rycr j\ 1908. .30c. 
įaSO Tikyba ar mokslai? Tyrini) imat tikajk

ČhTcšo. IU. 1908, puESST.
*1* moKsllik* knyga apie visa* 
les Žmonių veide*. Ji paroda i 
eiu. visu Žemes krUtu ir net is



LIETUVA
*srariMte*PSRK>**eMįRS»h«*^8teMteM^

Lietuviai, Skaitykite Atsargei!
Skeityklt* kn sako s*n*s dektans Ir iaa- 

minUnge* lietuvlszka* gydytojus !*» eono 
krassto:

..bzsažinejau po visa Amerika Ir dar a*- 
atsitiko man sutikti gydytojo szito kranto 
kursai gydyta paslaptinga* Ilga* raropie- 
Jlszku bud u". Užtai daugume* ligoniu klai
džioj* ano etano gydytojau* pa* kita be Jo
kio* naudo* jlecskodaal tikro* pagalbo* 
savo Ilgoj*. Valandomis apima tokiu* 
žmoni* nuliūdima* d.1 nebuvimo tikro gy
dytojau*, kuri* galėta isstrguktl juos Įsa 
nelaimingos Ilgo*. Kožna* baidymas kito 
gydytojau* kssztuoja daug pinigu, kuriu 
netenka Ir sveikatos Beatranda. Toki gy
dytojai taidžia garslage* apgasstalmu* In

EIKITE PAS DR.BCM.1ROSS
SU SAVO NESVEIKUMAIS. - -----

Pasirodavyk su. Liet u visiku Daktaro
;pas.........v

Chicago Medical Clinic
\1 I lli' ifA t0" A“0*®*’ 1,1 takiu gydytoju nori ta* a*-
Vf ,-jĮp J M T laimingu žmonių prtalplentl sau tartoI J Kad tokiam* apgaudinėtojam* padaryti ga-

• la, paslrelijome i n steigti iietarisska lesti-
taclj* po vardu:

S Jšy ,,Kuropean Sanitariutn“,
U ' kuriame duodam* kožnam po atsekau* isz-iS, tyrime Ilgo* llzrumo — areika Ir prlrlalHz
11 J^W ■> a rodą dykai, o jeigu ligonis velija būti
H f M musu gydomas ir jo liga yra dar Isegydoma,ųr f I vJH darome ta už labai nrbrangia kaina (pra-

W •’ ke)-I tNa MM111 Atminkite, jog duodam* priatellszka ro-
j Ulą da dykai.

bUM Ant isztyrimo Ilgo* imame daug laiko.
Szitas musu ^Banltsrlum” turi tris pro- MM fesorlu*. kuri* gydė Ugenbeosinoe*- Eurr- 

’ sį po* ir kituose krasstaose žeme*. Gydome
SI saitas ligas:

Visas liga* moterlszkos lytie*. Liga* 
odos, sluogus, porsza'iaa, suputima, niežejim* kūno ir tt. Ligas akiu, ausa, so-ies, ger
klei Ir žandu. Ligas vidurines, plauczlu, pradžia sukatu, vlslszkai Iszgydom*. Liga* »šir
die* ir muszlms szirdies, iszgansti, verimus kratinėje. Ligas, vadinama* akmuo, reumatiz
mo; gėlimo galvos, paeinanti isz musu priežasestu Ligas nerv* isigydome labai greitai. 
Li*a» pūsle*, akmens puslaje, perszalim* pūsles, nervu ir pilvo. Ligas skaudėjimo pilvo, 
veži viduriuose iszg.vdcme suvisu Ir tokia metodą, kuri yra žinoma tiktai mum*, dėlto, kad 
turim* daug praktiko* Ir Iszgydeme tukitaneziu* ypatų, t'žnuodijim* kraujo iszgydom* su 
visu. Ateikit* ir datirkite apie teisingumo mu.u ra* z to. Antrašui musu yra,

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

Antra* floras, treezla* narna* nuo kampo S5 ulyezio*.

o jis jumi išgydys. Yra vienas iš pasetemiariausių 
gydytojų Chicagoj. Turi 22 metu pątynmo. Išgydo 
svdųamą, užimą ir skaudėjimą galvos, prastą atmintį 1 
negalėjimą suvienyti mishų ant vieno dalyko, slinki- į 
mą plaukų, silpnumą ir įdubimą akių, pajuodavimąąl 
paakių, spuogus ir plėmas ant veido ir kufio, katarą, 1 
nosie* ii gerklės, užimą ir spingimą ausyse, suukumąj 
ant krutinės ir skausmą duobiukėje, negalėjimą vai-
gyti, atsirūgimą vėju ir skystimu, plakimą Širdies,; ’ 
dusulį, greitą nuilsimą, gumbą, užkietėjimą Vidufių,,' 
skaudėjimą strėnų ir kaulų, reumatixxną, drebėjimą 
kraujo ir jausmą bėgiojimo po skūra kas yra žanr1" _____ , ——,
ligas, kraujo užnuodyjimą, paslaptingas ligas kaip*šai: šankerį, syfilį ir 
triperį, nesveikumus kylančius nuo petžagvstės jaunose dienose, naktinius 
ir dieninius nubėgimns sėklos, nerviAkij nusilpnėjimą, išsigandimą, baisias 
sapnus, gėdingumą, nusiminimą, susiŠlapinimą lovoje ir leip tankų Slapi- 
nimą, silpnumą lytiškų dalių, kylą, silpnumą kum, pa t rte imą, kiaurąjį 
kaltūną, rožę, niežus, sunkumą kojose, nutirpimą dalių iseno ir tt. Jeigu 
turi nors vieną iš viri paminėtų nesveikumų, tai tuojaus kreipkis pas Dr. 
B. M. Ross, kuris yra speciialistu, jia tau duos teisingą ir gerą rodą. Yra 
ypatingai pasišventęs išgydyme ligų kurių paprasti daktarai neinstengia 
išgydyti. Norėdami rodos per laišką įdėkit keletą marinų ant atsakymo. 

DR. B. M. ROSS OHIOAGO. ILL. * 
ANT KAMPO MONNOS STRIKT. UZSIKSLC SLKVIITORIUM ANT »VO PLONO 

Ovtso Vau*miksi:— Kasdien nuo 9 ryto iki 4 po pieL Vakarais, 
tekyra* Utarnįk| ta Ketvertą, ano 71*18 Nedėliom aoolOiklU.

lu zmsvų senumo, inkstų

M.iWirwi*anf.A im

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
, Guodoanienu Kunigam* tedn** 
ba:- Kapas, Arnotą*, Dalmati
kas* Albas. BbtlM irwirasbajH 
,oytimaa parudus. V moki darbą at
lieka artislteka* tn laiką.

Norudatna* gaodotinoa Dr-tes,' 
arija guodotini Kunigai, kad Jusu

Guodotinoma tautisžkom* ir b*i- 
u’tinem* 'draugystėm* tedirba:-j 
KatutseV, Ataerikoaiszkas 
Weliawas, Bzarpas, Juos
tas, K m kardas, ženklelius? 
Kepures ir dėl Marszalku, 
parėdus. 1_____ ______
darbas batu prideraneziai atlikta* ir tuom suszelpti sawo tautetę, parakite ji tikrai 
lietuvraituiL

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
116 W. Dirislon St-, Chicsgo, Iii.

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

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

No. Hia. Barzdos 
Skutimo Prietaisai.

Labai gera amerikoniška brltva, 
geriausios skuros diržas ir galąstu
vas su rankele, šmotelis geriausio 
kvepiančio muilo, tvirtas ir puikus 
Šepetukas plaukams, atskirtoje ni
keliuotoje skrynelėje, gražus puo
dukas, karališka magnezi ja ir fran- 
euziškiejie kvepalai. Viskas sudė
ta į labai puikią šikšnuotąskrynelę 
su kabėmis. Kitur tie daiktai par
siduoda po 810.00. Musų prekė 
tiktai...................  .....82.95

Dp^tinp’ morris forst & co. Slvvinpt 
. CQR 8EC0M0 AVE 4 5g|THFiEL0 STREET U1J ’ 1,1U* 

gg P1TTSBURG, PA.
gSo Mes esame prvgarsej j py vizas Suv. Valstijas, kad parduoda

me geresne degtine pig au negu koki nori ki'a firma ar degtines 
■m! krautuve Amerikoj.

i
. Mes apmokime vis s siuntimo leszai (kasstuv) in ryt ns iki 
L New Yorko ir in vakarus iktChicaros ant plikintu virstam85.00.

Pi Jeigu parsieina toliau siusti, duodame 10 n nova* •U, idint tuomi 
ĮįĮĮ pirkėjas paraiun*dlnltno lenas galėtu apmokėt:.

Orderiuojant tiu^skite pinigui rezlstruotane laistke ar per 
Sj Money Order ant varko Morris Forst & Co.v Cor. Sccomt 
M Avė. & Bmithiield 8L, PittNburg, Pa.

\ Parsisinnsdinkite musu prlvatiszkaji paakiu ssrassa. Kalba- 
RH me visose kalbose.

af Morris Forst <3r Co. «
VvTIflc! C0R* SEC0N0 AVE 4 SMITHFIELD STREW MVvslr/Jsy!vjnas. pittshuru, pa. lorSoly!

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

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

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

Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo 
dus paakius, pučkus, piemus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemota- 
liškus sapnus, nubegimus sekios, patrotytą vyriškumą, lytišką ndsilpriejimą, 
neišsivysčiusias ar Saitas privatiškas dalis, nusįstojimą šlapume palaikius per 
naktj, skausmą strėnose, inkstą ar pūsles ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar ' 
Užakimą Varpos?

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

Raszyk klausymo lakszto Ir gausi rodą*
OIRsas atidarytas kožną dieną nuo 10 ryto Iki 4 po pietų Ir vii 7 
nuo 6 iki T vakare. Nedėliom ir Šventadlenom nuo 10 iki 12.

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. 
Pnlslųsime mašinj į visus k ra- > 
štds svieto stačiai iš musų fa
briko. Prekė tiktai..........$15.50

BRANSDiMMAOTECEPTAS

PRISIUHGZIM18 DYKAI 
Silpniems ir lėrvMtiems Vyrams 

Ai tarta saro onoųerybėjpseoeptą beanflatinam

CHieago Medical Clinic,
344 S. State Street, arti Har’rison oi., CHICAGO, ILL.

Perlaii nelairnęs ligos.
Męs parduodame visokius tavoms ir prishmčteme | "visus k raitus svieto 

kas ką reikalauja. Išmainome visokius pinigus ir išsiunčiame pinigus į 
visus kraštus svieto labai greitai ir pigiai. Kupčiai ir agentai gali per tnu- 
sų firmj gauti visokius tavoms pigiaus kaip iš magazinų (wholeaale). Pini
gus siųskite pačto arba expreso Money Orderio. Galima siųsti popierinius 
pinigus ir mažiaus kaip dolerį-markėmis po du centu registruotame laiške. 

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

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

Vyrams Tiktai!
Kaip būti Chicagoj tai atsilaaludc in 

GALERIJA MOKSLO 
344 South šuto St. Chicago, III. 

Inelims* Dykai
Tatemyk stebuklus Osteologljoe

„ Fiziologijos
>i „ Neurologijoe
t, „ Pathologijo*

Mokykis pradžia žmogitzkos rasos nuo 
)opsxio iki grabui.

Milžtniszkumai ir keistumai gimto*. 
Atdara kasdien nuo P ryto iki 1S vidarsakcalo. 

Papras zyk dažinretoje prie deru lietuvistkoe 
Knygos, visai dykai! Atelszaekitsriadien.
344 South State St. arti flarrison 

. CHICAGO, ILL.

besveikačiams vrramn A Staktas dėlto, kad Jis 
man sugrųžluo tvetimtų po llguslrglsno nusilpnėji
mu, nėr (Lakume ir abeln* nesveikata ir tt Al 
pirm* to limėgleau specialistu* ir Įvairius vaistu* 
bei gydymu* be matomo pagerėjlmb. Teipgl ži
nau. kad daugeli* kitų,sirgusių te*r kita liga nuo 
perskllrbimo. Jaunystės paklydimų, prasižengimų 
•r perdėjimų, kaip uervllkumo, nuoMgių, suny
kimo vyrybės, blugeeažminitea. sunaikinto gyvu
mo, štoko* ambicijos, fruarknybė*. ncdrųsumo, 
skaudėjimo strėnose, aheiaeoeireikumo ir tt, ku
rie ruM man, taipgi Ils 1^81, kai* ir ai pat*.

Žinodama*, kaip sunkė llrigydytl litoje lalyje. 
aš užsimautan pagelbėti kitiems ir kainam reiks-

DIC

0 FPISAS—Kampas 81-mos ir 
South Halsted Gatvių ::::::

GYVENIMAS VIRSZUI APTIEKOS

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

i f i
musu Yžlrtai yra pa*ekmlngiau*l, gydo daugybe 
Ugu. Planku* tikrai ataug a*. įlinkima, pleis
kana*, papuerku* Ir daugel kitu Ilgu su naujau 
ria bodu Radtata gydymą*, paraszykit* pa*

Prof. J. M. Brondza
New York ABrooklyn, U. 8 A

Mokeei po 61.00 ant tataites iki inme- 
k et t 825 00. Tada turėsi vertes 8100 (0. 
Gera rp<$*- Agentu reikalaujime ir 
duodam gera * uždarbi. Atsiszaukite 
asabiazkai arba per jaiszka lietuviszkai, 
judėdami už 2c marke 'pas

Meyers & M a ton,
1541 Unity Bldg., Cblcago, IU.

(7-17),

KOZMINSKI & YONDORF,
73 Dearborn st.

Mes skolljame PINIGUS ant turteny- 
biu ir jei tu rengiesi turtenybe pirkti 
mes su džiaugsmu prigelbeslms, pasko
lindami tau dali pirkioto pinigu. Greitas 
veikimas. Lengvos iszlygoa. Agentai 
apmokami dosniai.

Kaulai kur tu 
9.^ begi? Nugi pas

^08^ Petrą Szleki nes
labai isztroszices, o 
PA« Ji galima atsi- 

' vedyti, nee Jis turi 
puiku ir szalta ba- 

. ». varska alų, gardžia 
fuska ocziszczena 
arielka, ctoyus net 

isz Havanos, o isasigerns gauni žmogus 
Dulku užtąn^j kiekviena diena, tai Jau 
ilgiau su tamista kalbėti negaliu. Lik 
velkas turiu skubintis. Pne to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypaoz už tlumapztu 
susikalbėti angliszkai. Ateikite purina 
ne, o asz jum patarnausiu už dyka viso 
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 

.isz kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis, 
3321 Auburn »v., Chicago, III. 

(Tarpe 33-los ui. ir 33-to P .) 
Trirphonas Yards 6012.

Aui 1'1 AKBtlk 
!*^™‘Ltliraialii 

Patentuotas regu It* 
torius, susukls niauk*

rluku u m urlsikas 
181 auksuotas, drimbi 
‘ HuDUng" Jukntal 
Įrražiai Jsakvio k urtas 
ITikrai gerai laika rodo

laikantis; gvaran 
lustas ant 25 nveta 
Sty laikrodėly pusiu a

Yra visur vartojamas 
geležinkelio tarnu, 
kaipo geriausiai laika

»:»• C. O. D. aat kiekvieno adreso, su pers 1 y ji 
>u lazrfzaa-lnsou Jeigu bu* toks kaip rasto- 
ce, d i* ton kek eiprveol $5 78 Ir atvežlnr 
Vasale s ir pssDmk laikrodėly, j*> ne, gamokek 

vknooento A'mtak, kad oi toki pat laikro- 
eiy k>tur motes) Ui 00 Prie la'kmdello dar 
ridėdama aukuota Ubui gražu leuoiugely 
> koto pat o dykai.

rimui nžprffltyunm l*Mcv dykai. Receptą gali 
.■taisyti geroje *ptte^a>až mažu* pinigui. Klan 
•yk mano rodo* ir rarjžgtak. o pamatyti kad tat 
ger*« raistas, nuoJiurta tani sveikas, tvirtai Ir 
laiminga*. Al nž tavo-patarnavimų reikalauju 
fiOo tau pa.vrlkns. Niekuomet ai nereikalauju 
daugiau ui litų mažų »•<*»*• aevrikalanju jot kol 
tu v i* likai ne pasitaisysi, ta* a t potkul geriau ga
lėtum branginti mano patarnavimų tau. Al ne 
siunčiu n k ko apmokeatta Ir netariu Jokio smailio 
išgauti pinigu* ar pardaetl vaistą, kurio tu nerei
kalauji, o jei tu rasi mane netetelngu, tai tiesiog 
gali mane apskelbti per litų lalkražtĮ.

Rašyk liųdlen. kadangi lite Stata gal neatilkar- 
to* daugiau. Atmink, kad gaeri receptą Ir visu* 
patarimus dykai irto nereikalauji man siųsti 50r. 
kol ne pa sveikti. Adresas:

C. Bentson, P. K. Box 655, Chicsgo IIL

JEIGU SLENKA

’taelsIOF Miteli Co*.

Laiirodeiis ant Viso Amzlans tik $0.90.
3 a Tikra* H*. euž«ud UjMyiaiio

neaptraukta* laikrodėlis,*llkįsi 
Įbrtažta viduryj lukštų „U k 
Kiiarantaed 20 years" nųe Išdtr- 

Išrvtlo Irdėvlsikaipfii/'fi* 
aukįinif laikrodėlis, tik tradru- 

/rnavjO's’SR "’S n i s, n»* tra su kietai padji- 
tjPJūMrož rytai* roedŠjiškrls lukštui*, ar

TtaSaJoįfrta a,v’ri1 riržum. Kražiai grnviriio-

tas. ar lygus, »u gerais amerlkl- 
ntais nikelio viduriais, pilnai 
akmenlųotaa. greitaiiil*, Rre- 

neto plunksna, balta amalljinė rodyklė, visokie 
ykižio, moteriška*, ar vyriška*, 18 dydis, ar vi 

dūlini* 16.0 moterų 6. ar mažrsnyri* O dydis. 
Mes siunčiame esureųn C.OJ). ir duodame apžiū
rėti pirma užmokėjimo; Jei matysi, kad laikrodė
lis už tues pinigus yra geriausi**," tai užmokėk 
agentui *695 Ir eipreso kaštus. Pulkų retežėli 
prie kožno laikrodėlio siunčiame dytrai. o jei pini
gai yra prisiųsti U kalno užčėdljaut mums laika, 
tai męs duodame gero įundopumo Tryklline Phi- 
ksnp, ar Auktlaį Reteželj. Ir Kryželi dytot, išves- 
zi*utexpresp kušti)*. Nesibijok Mes ir) komė * i to 
k f šaknine. Bitas laikrodėli* su Elglno viduriais -----CROWN

NafuiolpA Str.,

:LIETUVIŠKA PREKYSTE:
Visokio skyriau* laikrodėlių, žie

dų, lenciūgėlių, špilkų, armonikų, 
klernetų, tkripkų, phonogruphų 
ir daug visokių kitų daiktų.

•
 Kviačiu brokus lie
tuvius AMdlankyti ir 
peHiiikrititf kainas 
(prekės): I visus Am
erikos nneetus pri
siimtų ^gUctuA per 
Kiprvsa arba k rasa.

k Kaialioga ant parei
kalavimo prisluB&u dovanai.

M. A DABUMArriS,
8120 8. Haisted 8L, CHICAGO, ILL

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

Taip gerai išgydo be apsirikimo visokęs ligas vienatinei tik su 
pasišventimu ir 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 neišgydė, per Mokslinčius Daktarus to Insti
tuto ir ju sutaisytus GERUS VAISTUS, tapo išgyditi — ištrau
kiant iš nasrų prapulties. Kad tas Institutas, išgydo geriausei visokes 
ligas ir nieks susiligint, negali, — tai liudija daugybes padekavoniu, 
pačiu išgyditu laikraščiuos paduotu, tukstančei laišku, o pagal norą 
išgyditu ir mes čion nors keletą phtalpiname: M

Ar uort gera ir geroje vietoj 
Lota?

Jei t«ip, tai pirk lota ant Auburn uly- 
ezios arba ant H3rd ui. prieszai szv. Jur
gio bąžnyczia. lotai dideli, turi dvi 
ailes, gražioje, ramioje, lietuviu a^ry 
ventoje vietoje, prieszai lietuvižzka* b 
nyoaia.
Lotu prekes nuo $900 ir augsz- 

cziau.
Szie lotai už metu bus verti 81200. Yra 

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

Lotu agentai:
A. Olszewskis, 924 33rd .st.
Feliz J.Wengierskl, 3137 P. Morgan r. 
L M. Tananeviczia, 3244 8. Morgan »t.

OUtrvrkM ^i.cOdanelau. Rąžyk alžklai ko nori.
• PLAUKAI ,'feA00 ^ “'-
tai nelauk kol jie vislszkai 
1 neslinki. Dailus. Unkus 
Air ilgi plaukai padabina 
K žmogų ir yra didžiausiu 

grožybei turtu. John'* 
ytaHair Invtaorator su- 

\1* i k o uMjaa plaalra, 
/sutvirtina szaknls, in- 

steigia spartu augimą 
I ir vieton Iszpuolusiu at- 
Aaugiau naujus, szvelnius, 
H dailius ir ilgus plaukus. 
Uilszaalkiua pleiskanas ir 
17visokius neczystnmu* 
/ galvoje. Žilus plaukus 
L: Sugražina in naturalisz- 
I ka parra. Tukstancsiai 
I žmonių apsisaugojo nuo 
Lj praplikimo vartodami 
R Jotini Hair Invigorator. 
■ Kam vaikszeziot su ne- 
r. dailiai*, retais, nutrin
ei sausiais plaukais ar pru- 
B plikuti* galva kad gali-

ir ilgu* plaalca*. 
Preke $2.00 ut- bu
tely. 3 butfeltat ui 
S5.0O. THdelia gyduo
lių katei kuras dykai.

j Jeha’s Supply Hoase, U SU. H, Ciicafo.

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

8256 3o. HaJsted Strett, CHICAGO, ILL

Gydo liua* notbbv, vaoto ra virau raauanraaL 
Taikei Liarančiaa, užaiaasarvaus ia suarraa

LIETUVOS ŪKININKAS 
Laikraštis skiriamas Lietuvos darbo 

žmonėms, eina iš Vilniaus kas savaite;
Eidamas: 8!4 X Ii oollų 18 penią. Amerikoj ant 

metų gtj.no. Kam rupi Lietuva ir žinoti kas 
dabar tenai* dedasi. Ui užsirėžykite LIETUVOS 
ŪKININKĄ, jame telpa teisingos Žinios ii visos 
Lietuvos ir kitų kraitų svieto. Kas norėtų užrašy
ti dėl savo draugų Tėvynėj gyvenančių, metų pro-

Agentas: M. J. Dešrai Jonaitis,

F. P. Bradchulis
ATTORNEY 40BOŽSEL0R it LAW 
Chamber of ComMOroe Mdg., Rootn 709 
8. E. Cerner La MB and**Mhin«ton Street* 

CHICAGO* ILL. 
TELEPHMBE *81M 3842 

ES=3xxmsaMBacan*£=
Lisluvy* advokateuų- baigęs mokai} 

juriaprudencijctešia Aeaarikoj. Veda 
visokias provas, Si vi tašką* ir krimina- 
likkąa, visuose teismaaoM (suduose). 
Gyv. 3112 8. HaisMSL.tefl Slmos gitvėe 

TsleeiMMtiYardB 80*8

UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonės užsiitM mnms ir musų 

gyduolėms, kuriems duodame tefsin- 
giausia rodą per laiikf dykai. "*

Kaip‘iUigydyt< Rvpturą, Aktų lig*, 
Galvos ligą. Slinkimą plaukų ir Pliki
mą. Puikus, BaulAtafdegimą. Didervi- 
nes. Niežus ir lytišką)j brudą. Gyduo
lės nuo dantų geriausios už ®c. Muo ko
lų užtrinų tik 10c. Męs turimoapiepu-

pas mus:

Mielas Profssorian ra Specialistais |
Ju* jau Žinota mano sunkia liga, kuri 

manų kankino per Urus metu* per jaunts- 
tes išdykumą kad galvos užimąs ir ausisų 
spiegimas kaip ir kaklų ir peczinoae. ran
kose bei kojoaų. kaip peilei* dieglei varste, 
sunkumas krutinu ir dusinimaa. neižpasa- 
kitai kankino, diegtai tonuotų abolnas pa. 
silpnėjimas, taip sunaikino lik žeielis iš
rodžiau. laukiau kaip žvake tik užgesimo, 
pas visokio* daktarus nors gydžiau* nieko 
nepagelbejo, bot labiau* liga tik užsendino 
kad jau orto permaina*, iszlaiko kaip tikras 
pranasza* pasakiau, nea liga paskutinų 
gyvastį spaude. Bet Jum* kaip tik aprėžiau 
lig*ir piįaiuntet vata" * ----- 
kožnu laiku jaučiau, 
dabar j au esu suvisai 
no*ir«ųs. Gaila kad i. _______ ______
sirgimo neatsižaukiau, buč* daug pinigu 
tuč*dyja* ir senei buče buvę* sveika* kaip 
dabar, už tai labai d«kavoja ir mano deka- 
vone galit pagarsint, tikiu kad n* vienam 
bis ant pagclbo*. Jus iszgyditas

Mlkotas Candas.
iS5 Caoai Str.. Blu* islrad, IU.

tus, ėmiau vartot, su 
tariaus ir aeriau*. o 
sveikas, kaip niekad 

š pradžios mano ap- 40 Warren Str.,
II Boa 6*a, WestviUe, Iii.
F Rgyditas. nuo plaučiu,
fl krutina* kattro, diegliu
Įu po visa kuna ir nusilpaa-
I įima, kiti daktarai negaua- 
|l joižgydiL

Iii ir ^kčCOT-Ll-bcTSl Kad sergi? nelauk kad iš ma
li žos kibirkšties, didele ugnis pasidarytu! Jeigu nuo senei serganče ligą 
Ui visokį daktarai neišgydė, netrotik laiko, nestumk savų labiaus in pra-

pulti, bet atsišauk in tą geriausę Institutą, kuremę, ant kožnos - ligos 
----apart Profesoriaus yra Daktaras Specialistas nuo:

Plsučiu ligc*. kosulio, kepenų, inksto, viduriu Ilgos, kraujo nečystumo. gaivos skaudėjimo, diegliu ir reumatimno; skuro* (odos) ligas ir niežejim* 
srižuriu užkietajima, slaptas lig** vyru ir moterų, šokio* nubegima. saožagyotų su jos visais baisybe* vaisiais, nervu .ligas, abelnų nusilpnėjimą kataro 
(slogos), pustas, galvoj spiegimu miegustumų geltlige, skausmingas moterų mėnesines ir baltąsias antdrapane*. užeikiečiamas piktas b,aure* litukas liga* 
ir negalėjimų, dusuli patrūkima. Moterų gumbo, skausmingas nereguliarižka* mėnesines Dispepsia, 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. G. COLLINS fledical Institute, 
140 W. 34th Str., (Netoli Broadway) New York, hl. Y. 
Ofisas atdaras kasdien nuo lo-ild 5. vai. po pietų. Nedelioms: nuo xo vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

N*w UecbeUe, N. Y.
Heydita nuo rumbo liros, 

netikru ir baltu jndrapanit* 
— akauaminru dideliu dio- 
rliu viduriuos ir vuana
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