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Šiaur-vakarinėj valstijos 
Wvoming daly j, tarpkalny- 
je Šiaurinės Amerikos kal- 

nų Kordiljerų yra milžiniš- 
kas parkas, vadinamas Yel- 
knvstone Park. Tas par- 
kas užima 3.475 ketvirtai- 
nių mylių plotį. Apsuptas 
iš visų šalių nepereinamo- 
mis viršūnėmis ir statu- 
mais vakarinių Kaskadų ir 
Sierų kalnų, tas žemės skly- 
pas rodosi pačia gamta ap- 
saugotas nuo įsibrovimo 
žmogaus ir jo civilizacijos. 

Šiaurinėje ir šiaur-ryti- 
nėje parko dalyje yra ke- 

liai, kuriais galima į jį įeiti. 
Iš šiaurinio šono taippat 
prieina prie parko Northern 
Pacific geležinkelio linija. 
Šalimais paties kelio stovi 
milžiniškos uolos geltono 
smiltakmenio, kuris ant sau- 

lės blizga kaip auksas. Tas 
kelias yra vadinamas “Auk- 
siniais Vartais”. 1893 me- 

tais tų parkų atlankė W. 
Bryan. Tai buvo laike jo 
antros kampanijos į prezi- 
dentus, kuomet jo partija 
buvo iškėlusi sidabrinę vė- 

luvų. Nežiūrint į “Auksi- 
nių Vartų” grožę, Bryanas 
įvažiavo parkan šiaur-ryti- 
uiu keliu, prie ko išsitarė: 
“Aš stoviu už sidabrų ir 
nieko abelno nenoriu turėti 
su auksu”. 

Už “Auksinių j u Vartų” 
prasideda sluogsniai vulka- 
ninio stiklo. Iš išžiuros jis 
panašus į paprastų stiklų, 
bet yra taip kietas, kad 
kuomet toje vietoje buvo 
tiesiamas kelias, tai su di- 
deliu sunkumu pasisekdavo 
tų stiklų skaldyti dinamitu. 

Iš dalies pasidėta vo j ant 
tam stiklui, baltieji žmonės 
nieko nežinojo apie parkų 
iki 1805 metų. Indijonai jį 
skaitė neutraliniu žemės 

sklypu, nes tai vienatinė 

vieta, kur yra tiek to vul- 
kaninio stiklo, iš kurio indi- 

jonai pasidirbdavo sau aš- 
trias vilyeias. Tiktai laike 
Louiso ir Clarko ekspedici- 
jos į vakarinę Amerikų 1804 
metais du jų sųkeleiviai at- 

siskyrė nuo visos partijos ir 
su viena indi jonų gentimi 
nusibaldė į Yellovrstone 

parkų. Apsvaiginti ne- 

girdėtais iki tol stebuklais, 
jie greitai sugrįžo į rytus. 
Bet jų pasakojimams niekas 

netikėjo, ir tiktai 1870 me- 

tais vyriausybė ištyrinėjo tų 
vietų. 

Už stiklinio ploto tęsiasi 
12 kalvuotų terasij, užiman- 
čių apie 12 akrų žemės. Te- 
rasose išsimėtę varle dėžių 
pavidale karšto vandens 
vetsmės, kurių čia yra apie 
70. Versmių kraštai nuvar- 

suoti aiškiomis varsomis 
nuo chemiško veiksmo karš- 
to vandens į žemę. Karšto 
vandens versmės išsimėtę 
čia po visų parkų. Išviso 

jų parke yra daugiau 3.000. 
Karštas vanduo tose vers- 

mėse nuolatos verda ir šali- 
mais išmeta įvairių varsų 
nuostovas, kurios savu ke- 
liu varsuoja apylinkę aiš- 
kiomis varsomis. 

Nekurios versmės vietoj 
/ezervoaro turi pavidalų ap- 
valių kraterų. Krateras 

paprastai yra pripildy- 
tas garais, ir kaip greit 
versmė prisipildo karštu 
vandeniu, garai kratere iš- 
simuša laukan ir įvyksta 
vandens išsiveržimas, kuris 

tęsiasi taip ilgai, kol versmė 

nepasilieka tuščia. Nuolatos 
versmė vėl prisipildo van- 

deniu ir tuomet įvyksta ki- 
tas išsiveržimas. Tokios 
versmės vadinasi geizeriais. 

siveržimaį iš jų vandens tu- 
ri įvairius pavidalus ir 
smarkumą. Visi geizeriai 
apsupti dar smulkiais krą- 
terais ir karšto vandens 
versmėmis. 

Tarpe viršutinio ir žemu- 
tinio geizerių baseino per 
ištisas tris mylias nėra nei' 
vienos versmės. Toliau vėl 
prasideda virimas ir užimąs 
vandens, vėl į orą išsiveržia 
vandens stulpai ir jų srio- 
vės blizga visomis orarykš- 
tės varsomis. Žemė dreba 
nuo požeminio vandens vi- 

rimo, oras gi pripildytas 
ošimu ir čiurvenimū iš di- 
delės augštumos puolančiu 
vandens. ; 

Vidudienyje, kuomet sau- 

lės spinduliai puola beveik 
stačiai, puolančio vandens 
varsos tiesiog žavėjančios. 
Visi milžiniški vandens stul- 

pai verda ir spindi begali- 
niam chaose aiškių varsų. 

Parko centre yra Yellow- 
stone ežeras. Tai milžiniš- 
kas krištolinio vandens kla- 

nas, turintis 300 ketvirtai- 
nių mylių paviršiaus ir iš- 

margintas nedidelėmis salo- 
mis. Iš ežero teka trys 
upeliai. Vienas teka į upę 
Kolumbiją ir inpuola į Di- 

dįjį vandenyną; antras per 
Koloradą teka į Kaliforni- 
jos užtaką; trečias, upės 
Missouri intaka, teka per 
Jungtinius Valsčius ir neša 
į Meksiko užtaką apsaky- 
mus apie tuos pasakinius 
stebuklus, kuriuos jis mato 
savo kelionėje. 

Iš ežero išteka dar Yel- 
lo\vstone upė, kuri iškarto 
teka labai plačiai, ir ramiai, 
toliau gi joje prasideda ne- 

didelis pluokštas slenksčiu. 
Ten upė žymiai susiaurėja 
ir teka tarpe dviejų uoli- 

nių sienų. Už slenksčių yra 
pirmutinis vandenpuolis. 
Priėjus prie statumos, upė 
verda, apsiputojus užpaka- 
lyj paliktais slenksčiais. 
Staiga visa vandens daugu- 
ma lekia žemyn į bedugnę, 
140 pėdų gilumos, pusiauke- 
lyj susimušdama su uolos 

išsidavimu, aplieja krantus 

milijonais vandens taškų, o 

paskui lekia toliau į burbu-, 

liuojantį žemai sukurį. 
Ketvirtdalį mylios toliau 

yra antras vandenpuolis. 
Čia vanduo puola beveik 
nuo stačios statumos, 350 

pėdų augščio. 
Už pirmo vandenpuolio 

prasideda garsus Yellow- 
stone tarpkalnis, vienatinis 
sviete savo nesulyginamu 
gražumu ir didybe. Ypa- 
čiai indomus jisai už žemes- 

niojo vandenpuolio. Čia iš 

abiejų šonij milžiniškos, be- 
veik stačios sienos, nuvar- 

suotos aiškiomis orarykštės 
varsomis. Štai ant tarp- 
kalnio kabo milžiniška aiš- 
kiai raudona uola; kiek to- 
liau į dangų kįla pilkai- 
tamsi "ola, apsupta nelygia 
geltona juosta. Keli žing- 
sniai į šalį ir prieš akis pa- 
sirodo nusvirusi uola, apau- 
gus geltonai-žalia žole, pu- 
šimis ir eglėmis. Toliau mė- 

lini, purpuriniai ir fioleti- 
niai varsų šešėliai keičiasi 
ir susipina, priduodami i 

tarpkalniui pasakinę išvaiz- 
dų. O ten, toli, po kojo- 
mis burbuliuoja ir putoja 
smarki kalnų upė. Bet net 
staugimas jos puolančio 
vandens nepasiekia sienų 
viršaus: jisai nyksta 
ramioj, nebylioj tyloj, 
viešpataujančioj ant tarp- 
kalnio. Pati upė per- 
sikeičia į siaurutę melsvų 
juostelę, išsikraipiusių tar- 

pe milžiniškų uolų, ir taip 
baisu žiūrėti į jos smulkų^ 
irnmutninBlM I 

Aplinkui tyla, sloginanti 
tyla. Apačioj, po kojomis 
— atsiveria baisi bedugnė; 
viršuj — šviesiai-mėlsvas 
dangus, kuriame spindi va- 

karę saulė. Ji ant visų kal- 
nų viršūnių skleidžia auksi- 
nu šviesų ir jos spinduliai 
stengiasi pramušti tamsų 
šešėlį pačiam tarpkalnyj. 
Bet spinduliai pranyksta jo 
fantaziškose varsose ir 
Yellowstone’o vilnįs vėl ne- 

šinasi tarpe tasmių, rūsčiai 
nusvirusių uolų. Užtai vir- 
šutinė tarpkalnio dalis, sale- 

lės apšviesta, dega, tarsi, 
milžiniška orarykštė. 

Šalimais matyti augštos 
snieguotos kalnų viršūnės 
su kloniais, apaugusiais di- 
gliuotomis giriomis. 

Abelnai parko augmenija 
labai turtinga: čia auga 
daugybė gėlių, įvairiausių 
žolių ir medžių. Ypačiai 
daug pusių, eglių ir ąžuo- 
lų. 

Parko gyvulių viešpatija 
— labai indomi. Tai viena- 
tinė vieta sviete, išskiriant 

zoologiškus daržus, kur ga- 
lima dar sutikti buivolių 
burius. Čia jie gyvena 
iaisvai, savo pirmapradi- 
niais papročiais. Čia yra 
visokie Šiaurines Amerikos 
gyvuliai, išskiriant, gal bū- 

ti, baltųjų meškų. 1872 me- 

tais kongresas išleido Įsta- 
tymų, uždraudžiantį naikin- 
ti gyvulius parke. Ir jie 
tarsi supranta, kad juos čia 

nepaguldys mirtina medžio- 
tojo kulipka: kasmet žie- 
mos metu čia susirenka 
gaujos vilkų ir meškų. 
Ankšti iš ryto šalę kiekvie- 
no viešnamio galima parnar 
tyti 2—3 meškas, ramiai 

graužiančias kaulus. Kar- 
tais kokia drųsesnė iš jų 
įsivelka viešnamio virtu- 
vėn ir pasilepina kokia gal- 
vi jena. Pastaraisiais 40 
metais parke nebuvo atsiti- 

kimo, idant žvėrįs užpultij 
žmogų. Tas pagalios leng- 
va išaiškinti: jie retai būna 
alkani. Įstatymas taip 
stropiai pildomas, kad kuo- 
met Rooseveltas atlankė 
parkų, ineinant atėmė iš jo 
šaudančius ginklus. 

Tas pats įstatymas už- 
draudžia naikinti parko gam- 
tos turtus, jo girias, mine- 

ralų sluogsnius ir geologijos 
retenybes. Parkas priklau- 
so vidurinių reikalų minis- 
terijos žinybai, kuri ir pas- 
kiria jam užveizdus. 

Pravedime tokio įstaty- 
mo kongresas turėjo tikslą, 
apsaugoti parką ir palikti jį 
pirmapradiniame stovy j. Ir 

ištikrųjų, amerikonai dabar 
didžiuojasi tuomi parku, 
kaipo vienatiniu ištyrinėtu 
žemės sklypu, kurį, išski- 
riant 2—3 viešnamių ir ke- 
lių, dar nepasiekė musų die- 
uų civilizacija. 

APIE “VILIJOS” BEN- 
DROVĘ VILNIUJE. 

Balandžio 16 dieną 1911 
m. Vilniuje susitvėrė lietu- 

vių bendrovė, vardu “Vili- 

ja”, žemdirbystės maši- 
noms ir kitiems padargams 
dirbti ir jais vaisbiauti. 
Gaila, kad Amerikos lietu- 

vių laikraštija visai mažai 

apie ją terašo. Argi gims- 
tanti, galima, sakyt, pirmoji 
plačiaus ir tvirčiaus pasta- 
tytoji lietuvių prąmonės 
bendrovė neprivalo atkreip- 
ti saviep ir musų atydą? 
Juk pagalvojus ir paieško: 
jus priežasčių, kurios ,ir 
mus, amerikiečius, atitoĮ|no 
nuo musų Tėvyųės, surasi- 
...... -1. 

-ir vienintelė priežastis buvo 
ta, kad stigo Lietuvoje už- 
darbio, kuris suteiktų ten 
žmonišką mums pragyveni- 
mą. Vydamiesi' geresnį, 
skanesnį duonos kąsnį, mes 

patekome Amerikon: vieni 
radome čia savo laimę, kiti 
dar jos tebeieškome, bet 
daugelis iš mus jau persi- 
tikrino, kad, jaigu Lietuvo- 
je butų fabrikų bei dirbtu- 
vės, tai bent didesnė išei- 
vių dalis, ir nepakėlus tiek 
vargo, butų galėjus taip ly- 
giai gerai pragyventi Lietu- 
voje, kaip čion,- Amerikoje. 
Čion gyvendami mes pama- 
tėm aiškiai, kad fabrikai, 
dirbtuvės — aplamai sa- 

kant industrija, ne tik iš- 
maitina tuos žmones, kurie 

juose darbuojasi, bet dar 
labai daug prisideda prie 
to, kad pakėlus ūkininkų 
gerovę, nes tuomet ūkinin- 
kas net smulkius savo ūkio 

produktus, kaip įvairius vai- 
sius, daržoves, pieną, svies- 

tą, kiaušinius, ir tt., labai 
pelningai tegali miestuose 

parduoti, žmonėse daugiau 
pinigų esant. Daugiau pel- 
nydamas, patsai ūkininkas 
brangiau gali savo darbinin- 
kams mokėti. 

Toliau — be plačiųjų pri- 
rodinėjimų — mums yra ži- 
noma, kad daugiausia išei- 

vių tokių, kurie, kaip ir lie- 

tuviai, sunkiausius ir pur.vi- 
niausius darbps Vpvetur at- 

lieka, yra kilo iš tų tautų, 
kuriose pramanė,.— indus- 
trija — kuožepriiąjįsia stovi. 
Todėl patyrę j,lietuvių pra- 
monės prasidėjimą, privalo- 
me kiekvieną, šiame dalyke 
padarytą žingsnį atydžiai 
sekti, džiaugdamiesi geroms 
pasekmėms, velydami jiems 
geriausios kloties Tėvynėje! 

Rasit ne viėnab užduos 
sau klausimą, ar gali pra- 
monė Lietuvoje Tarpti1? Į 
tokį klausimą galima atsi- 

liepti patarle: “ne šventie- 
ji puodus lipina”... Žino- 
ma, kad apie išvežamąją 
(eksportinę) pramonę mums 

tuo tarpu svajoti dar per- 
anksti, bet tuos dalykus, 
kuriuos mes patįs sunaudo- 

jame, privalome ir patįs pa- 
sigammti. Gaminti reikia 
ne kokiu “naminiu budu” 
— su tuo toli nenuvažiuosi 
— bet panaudojant nau- 

jausius technikos ir paty- 
rimo įrankius. Nereikia 

; gailėtis iškaščįą mašinoms 
kad ir iš užsienio parsiga- 
benti, nes, nors toksai fa- 
brikas ar dirbtuvė pradžio- 
je ir daugiau prarys skati- 
ko, bet užtat, jei sumanin- 
gai bus jos pritaikytos dar- 

ban, gali drąsiai tikėti, jog 
ne žus, jog tokio fabriko 
ateitis užtikrinta. Svarbu 

i yra pasirinkti patogią darbo 

dirvą, tai yra pradėti nuo 

to, kas dabar Lietuvoje 
reikalingiausia yra ir leng- 
viausiai įvykdoma. Šitą, re- 

gis, pasiekė “Vilija”, nes 

ūkio mašiną vartojimas Lie- 

tuvoje pastariibju laiku žy- 
miai yra pakilus ir kas die- 

ną vis kįla augštyn! 
Reikia žinoti, ka& vien et- 

nografiškoje Lietuvoje ūkio 

padargą šiandien!! suvarto- 

jama apie už‘ 3 bilijonus 
rub. kas metai! Taigi, jai 
“Vilijos” befldfdVei pasi- 
sektą ilgainiui no#s trečda- 

lį šitos apygardos gauti į 
savo rankas, tat jau butą 
geras pelnas! * 

Kaip panašios bendrovės 

pas kitas tautas gyvuoja, 
galima matyt iš šito fakto: 
“Latvią ekonomiškoji ūki- 
ninką bendrovė” 1909 m. 

pardavė ūkio padargą už 

1.800.000 rub., pelno turėjo 
KlPiliy ntr tfiifftuHml 

Tripolio reginiai, už kurį Italija dabar kariauja su Turkija. 

tus 120.000 už administra- 
ciją ir k. reikalus, gryno 
pelno jai liko 80.000 rubl. 

Kadangi šitos bendrovės 
pamatinis kapitalas siekia 
vos 200.000 rubl., tad mato- 

me, kad jrjktais metais tu- 

rėjo gryno pelno 40% nuo 

savo pinigų. Ūkio ir ap- 
švietus dalykams bendrovė 
išleidus 18.900 rubl. ir už 
tuos pinigus ji leidus ūkio 

laikraštį, laikius 4 keliau- 

jančius ūkio instruktorius, 
kurie įvairiose vietose tai- 

sę ūkininkams kursus — pa- 
mokinimus. 8itie instruk- 
toriai apsilankydavę ūkio 

draugijėlėse, skaitę jose lek- 

cijas ir "davinėjęs patarimus. 
Kiek tai tokiu būdų toji 
latvių bendrovė praplatino 
šviesos tarp savo tautiečių 
ūkininkų tik vienais me- 

tais! Be to ji, kaip mato- 

me, davė dar labai didelį 
pelną — net 40% — tiems, 
kurie yra indeję savo ska- 

tiką. Ir mums lietuviams 
būtinai reikia kitur pramin- 
tais takais naudotis... 

“Vilijos” kapitalas ren- 

kasi pajais (įnašomis): 1) 
pilnieji nariai įneša ne ma- 

žiau 5000 ruki.; 2) įsitikė- 
simo bendrai — nariai— ne- 

mažiau 500 rabi. Tokiu bil- 
du “Vilijos” bendrovė, kaip 
iš jos apyskaitų laikraš- 
čiuose matoma, surinkus jau 
apie 100.000 rabi. gyvais pi- 
nigais ir dar turi kelias de- 
šimtis tūkstančių rabi. pri- 
žadų iš rimtų žmonių. “Vi- 
lijos” bendrovė yra nupir- 
kus inžinieriaus Petro Vi- 
leišio fabriką Vilniuje prie 
Poltavos gatvės N. 55, kur 
ir esti dabar josios valdyba. 
Tasai fabrikas,už kurį už- 
mokėta 71.642 rabi., turi 
1534 ketvirtainius sieksnius 
nuosavos, akmenimis kie- 
me grįstos, žemės, tris rui- 

mingus plytų trobesius su- 

įvairiausiomis mašinomis ir 
įrankiais darbui atlikti ir 
keletą .medinių trobų san- 

deliamSy vieną, medinę tro- 

bą su.pilnai intaisyta kon- 
tora ii» kitais parankumais. 
Darbą 'bendrovė žada pra- 
dėti nuo šio rudens. Savo 

tarpu tik paprastieji ūkio! 
padargai, kiti-gi tobulesni 
bus kol kas gabenami ir at- 

stovaujami iš užsienio fa- 
brikų. “Vilija” pardavinė- 
sianti ne tik Tikini reikalin- 
gas mašinas, bet ir dirbtines 

trąšas, sėklas, ir tt. Tokiu 
budt^’“ Vilijos ’ ’ bendrovė 
galės pilnai aprūpinti šitos 

rųšies prekėmis įvairias 
vartotojų draugijų krautu- 

ves, kurių vienoje Kauno 

gubernijoje yra 100 su vir- 
šum, ūkio draugijėles, ku- 

rių yra apie 70 ir kitus pa- 
našius krautuvininkus. Ar- 

tvmiausią veikimo plotą 
“Vilija” išsirinko Lietuvą 
ir Gudiją. Šito ploto mies- 
tus ir krautuves apvažinės 
“Vilijos” agentai, pritrauk- 
dami jai perkupčius. 

Taip maž-daug atrodo bu- 
simasis “Vilijos” veikimas. 
Apie tai eionais suteikiant 

žinias, manome ne pro šalį 
busią pratarus kokį žodį į 
Amerikos pasiturinčius 
lietuvius: naudinga butų, 
jei prie “Vilijos” jie prisi- 
dėtų, nes nekalbant jau apie 
tai, kad indėtieji pinigai 
gali atnešti labai gerą pel- 
ną, amerikiečiai lietuviai 
uždirbtu svetur skatiku at- 

neštų dar daug naudos Tė- 

vynei ir savo ten skurstam, 
tiems broliams. 

A. M. 

REVOLIUCIJOS SUDE- 
GINIMAS. 

Rusijos laikraščiai rašo, 
kaip rusu dvasiški jos stul- 
pas vienuolis Iliodoras su- 

degino revoliuciją. 
Mieste Caricine, vado- 

vaujant pačiam Hiodorui, 
padaryta iš senų skarmalų 
baisiausias siaubūnas (sma- 
kas), ant kurio kaktos pa- 
rašyta: “Aš esu revoliuci- 
ja, velnio pati, mano pilve 
sėdi žydai, paršai, Rusijos 
kvailiai, bedieviai, socijalis- 
tai, tolstojieeiai, netikėliai ir 
kitokios baisybės”. Prie to 
siaubūno pilvo buvo prikal- 
tos raudonos-ir juodos ve- 

Susirinko apie 40 tūkstan- 
čių rusų —- mužikų ir su 

didžiausiu juokų trukšmu 
siaubūnų apspiaudydami 
ėjo už miesto, kurį vilko ke- 
letas rusų raudonuose marš- 
kiniuose. Kuomet jau siau- 
būnas buvo už jniesta nu- 

vilktas, tada gerais į bude- 
lio rubus apvilktas perskai- 
tė mirties nusprendimų, ant 
rausvos poperos juodomis 
raidėmis parašytų. G alų- 
gale siaubūnas aplietas ži- 
balu ir padegtas... Degant 
susirinkusieji džiaugsmin- 
gai šukavo: “Pražuvo, pra- 
keiktoji, pražuvo!” 

Tai dar kokių stebuklų 
pasauly esama! Ir tam 

puspročiui Iliodorui rusų 
vyriausybė leidžia tokius 
niekus taisyti ir kvailus 
mužikus dar kvailesniais 
daryti. 
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