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Metas XI

draugus, lyg negalėdami at
skirti doro nuo nedoro.

Ant salos Mandanao (vie
nos iš Filipinų salų) ameriko
nai tiki, kad ant galo sulau
žė besi priešinimą sultano Bo- 
colod. Paskutiniame susirė
mime su amerikonais sultanas 
nužudė su viršum 300 savo 
kareivių, ant mūšio lauko 
puolė ir keli _ įtekmingi ausi 
vadovai pasikėlėlių. Tie ka
reiviai sultano BocolocĮ, ku
riems pasisekė nuo mūšio 
lauko pabėgti, Įiasislėpė sun
kiai prieinamuose kalnuose ir 
giriose. Ar tas nepasiseki
mas galutinai išardė plianus 
sultano ir jo draugų, ar per 
tai jie išsižadės savo siekių 
ir pasiduos ant amerikonų 
malonės, tas vėliau pasirodys. 
Amerikonai tiki, kad aut sa
los Mandanao pasikėlimas iš
nyks, kadangi dabar nieks ne 
drys stoti į atvirą kovą su 
amerikonais. Savo viltyse 
vienog amerikonai ne kartą 
jau apsiriko, gal jie todėl ap
sirikti ir dabar. Karė ant 
Filipinų traukiasi per metų 
eiles, o kiekvieną metą Ame
rikos randas, pasiremdamas 
ant raportų amerikoniškų ka
riumenės viršininkų ir admi
nistratorių, vilioja žmonės, buk 
pasikėlimas ant Filipinų salų 
likosi galutinai suvaldytas, 
bet kaip pasirodo vėliau,' čia 
dar vis toli nuo visiško suval
dymo, tik dabar randas savo 
raportuose pasikėlėlius vadi
na plėšikais.

Pereitą sanvaitę ant salos 
Luzon pulkas pasikėlėlių už
puolė ant amerikoniškų kon- 
stabelių stovyklų, bet užpuo
limą . konstabeliai numušė. 
Tas užpuolimas parodo, kad 
pasikėlėliams ne trūksta drą
sos, o drąsus gali būti vien 
tie, kurie dar neišsižadėjo 
vilčių.

? Kubos parlamentas šiuom 
tarpu atidėjo" perkratinėjimą 
Amerikos reikalavimų, ka
dangi mat ir Amerikos kon
gresas nesiskubina užgirti pa- 
liuosavimus muito tarifoj Ku
bos tavorams gabenamiems į 
Suvienytas Valstijas. Kam- 
gi skubintis, jeigu ant Kubos 
nieks nežino,. ar amerikonai 
atlygįs kuom už išpildymą jų 
reikalavimų, teqi kurių svar
biausias yra, kad amerikonai 
ant Kubos turėtų stovyklas 
savo kariškai laivynei ir atsa
kančius žemės plotus ant pa
rengimo anglių krautuvių.

Rytinė Azija.
Londono laikraščiaf prane

ša. buk Japonija pareikalavo 
nuo Maskolijos, kad ji pasi
trauktų iš Mandžurijos ir ant 
parėmimo reikalavimo, su
mobilizavo žemės kariumenę 
ir išsiuntė kariškus laivus į 
Mandžurijos ir Korėjos pa
krantes. Ar Japonija viena, 
ne turėdama užtikrinimo iš 
pusės kitų viešpatysčių, tu
rinčių Mandžurijoj svarbes
nius reikalus, išdrys pradėti 
karę su Maskolija, galima 
abejoti. Argi vienog Japo
nija, jeigu pradėtų karę, gali 
laukti pagelbos nuo drauge 
su ja protestuojančių prieš 
Maskolijos užsimanymus Chi- 
nuose ir Mandžurijoj? Ame
rika, įgijusi pigiai garbę, per
galėdama silpną, nuvargusią 
Išpaniją, vargiai boišdrys 
stoti į kovą su drūtesne Mas
kolija, kadangi nepasiseki
mas jos garbę vėl nupuldytų, 
Anglija dreba, kad maskoliai 
neįsiveržtų į Indijas, todėl ji 
teiposgi neišdrys tempti ne
sutikimus per toli, kadangi 
tas suteiktų maskoliams gerą 
progą išpildyti seną mierį, 
taigi pasikėsinti išvyti? angli- 
jonus iš Indi jų. Angliškas

Politiszkos žinios.

Amerika:
Prezidentas Rooeevelt važi

nėja toliau po vakarinius šte- 
tus. atkako jau jis į Kalifor
niją. Visur gyventojai jį 
priima taip kaip ir Europoj 
neva Dievo duotus valdonus. 
Mat terp Europos ir Ameri
kos mažas yra skirtumas: Eu
ropoj garbina tankiai dau
giau blogo negu gero pada- 
rusius valdonus, Amerikoj 
garbina ne daugiau uuopelirų 
turinčius, politiškų partijų 
įnagius — prezidentus. Iš 
visų Amerikos štetų iki šiol 
vien Oregon parodė daugiau 
savistovystės. Čia preziden
tas Roosevelt dar nebuvo, to
dėl nežinia, ar ir Oregono gy
ventojai garbįs prezidentą 
kaip koki pusdievį.

Amerikos kariumenės vir
šininkas. jenerolas Milės,gar
sina toliau žinias apie tą, ką 
matė ant Filipinų salų. Ži
noma, raportai jenerolo Mi
lės ne gali patikti nė Ameri
kos karės ministeriuil nė ki
tiems kariumenės viršinin
kams, ypač-gi ne gali patikti 
turėjusiems ir turintiems di
desnę valią ant Filipinų salų 
amerikoniškiems jenerolams 
ir kitiems augštesniems ofi- 
cierams. Jenerolas Milės 
l>erstato visą karės vedimo 
būdą, kokio prisilaiko Ameri
kos oficieriai ant Filipinų sa
lų, už žiaurų, ne pritinkantį 
civiližuota! tautai. Ant Fi
lipinų salų sušaudyta dau
giau žmonių ir išnaikinta 
daugiau žmonių darbo vaisių 
ir turtų, negu reikia. Jene
rolas Milės savo raparte paro
do faktus, kur amerikoniški 
kareiviai elgėsi žiaurai ir ne
teisingai. primena pravardes 
oficierų, išdavusių žiaurus, 
nepritinkančius civilizuotai 
tautai, prisakymus. Ant ofi
cierų prisakymo sušaudyta 
daug filipiniečių ir išdavę to
kius žiaurus prisakymus ofi- 
cierai ne tik ne tapo užtai 
nubausti, bet jie tarnauja ir 
toliau ant Filipinų salų; jei
gu kuris :uš jų ir pateko už 
savo žiaurus prisakymus po 
sudu, tai sudžios juos išteisi
no. Kitaip ir būti negalėjo, 
kadangi Slidžioms juk buvo 
amerikoniškos kariumenės 
oficierai tarnaujanti ant Fili
pinų salų« iš kurių gal ne 
vienas turi ant savo sanžinios 
tokius jau nusidėjimus kaip 
ir apskųstasis. Kaip gi toki 
sudžios gali bausti savo san
draugą už tokius darbus, ko
kius ne vienas ir iš Budžių 
papildęs yra ir tai su lengva 
sanžinia.-kadangi, kaip kiek
vienas numano ir pats per- 

. siti^rino.sanžinč žmogaus yra 
'lanki, ji jieško motyvų, ga
linčių išteisinti ir jieiktinus 
darbus. Jenerolas Milės sa
vo raporte augščiau doriškai 
stato paprastus kareivius už 
jų mokintojus ir prižiūrėto
jas. Kaip jenerolas i Milės 
tvirtina, ne kartą paprasti 
kareiviai, ant (oficierų prisa
kymo sušaudyti paimtus fili
piniečius, atsisakė tą daryti; 
kiti rašė laiškus, pranešdami 
apie visus žiaurumus gimi
nėms ir laikraščiams, prašy
dami, kad kam tas priguli, 
pasirūpintų padaryti sykį ga
lą visiems žeminantiems gar
bę Amerikos kareivių žiauru
mams ant Filipinų salų. 
Taigi tame aiškiai matyt, kad 

■ daugelis Amerikos kareivių 
doriškai augščiau stovi už 
oficierus, kuriems visai ne 
rūpėjo apstabdymas žiauru
mo, bet jie visaip vien sten
gėsi užslėpti žiaurumus, teisi
no žiaurai besielgusius san- 

konsulius Mandžurijoj at
siuntė į Londoną raportą apie 
maskolių darbus: visaip juos 
išgiriamas, užbaigė, kad Ang
lijai nėra reikalo ir naudos 
priešintieji maskoliams ir 
remti usižmanymus Amerikos 
ir ■ Japonijos. Ra Įnirtą tą 
Anglijos raudos pagarsino 
laikraščiuose, kuom parodė, 
kad nedrysta |>er daug erzin
tieji su maskoliais. Taigi 
aišku, kad terp protestuojan
čių prieš Maskolijos darbus 
Azijoj viešpatysčių nėra ar- 
tesnio susipratimo, ką daryti, 
jeigu Maskolija nors ir gar
siausių protestų nepaklausys? 
Kad ji tuščių, ne(*aremtų 
tvirta kariumene, protestų ne 
paklausys, apie tai nėra ką 
abejoti. Ant gązdinimo pro
testuojančių ji mobilizuoja 
savo kariumenę; nors tas ne
apsieina be kaštų, bet visgi 
kaštuoja mažiau negu tikra 
karė. Mobilizavimas masko
liškos kariumenės padaro 
tiek, kad protestų gauua ji 
dabar vis mažiau, nors daro 
Mandžurijoj teip, kaip tik 
jai patinka.

Gal būt. kad mobilizacija 
maskoliškos kariumenės daro
ma ne dėl užgimusių nesuti
kimų su Japonija. Anglija ir 
Amerika už Maudžuriją.prieš 
kurias, kaip matyt, Maskoli
ja nesirengia nusilenkti. Vo
kiški laikraščiai praneša, buk 
Maskolija tyko progos, kad 
užimti su savo kariumene 
prigulinčią Turkijai Armėni
jos dali, o jeigu tas pasirodys 
galimu, tai dar kokį kitą pri
gulintį Turkijai kraštą. To
dėl maskoliški agentai sukėlė 
vėl maištus Armėnijoj, kur 
buvo jau skerdynės. Jos su
teiks maskoliams progą įsi
veržti su kareiviais į Armėni
ją ir tą kraštą ant visados pa
silaikyti, ką stengiasi pada
ryti , į er kar»; ar be karės, ir 
su prigulinčia Chinams Man- 
džurija.

Maskolija.
Maskolių persekiojamos 

tautos, jeigu tik moka apie 
savo skriaudas pa pasakoti.at
randa vis didesnį prilankumą 
terp kitų tautų, kas. žinoma, 
labai nepatinka maskoliškam 
carui ir jo randui,bet svetimi 
ne paiso nė ant caro malonės, 
nė piktumo. Rods už caro 
skriaudžiamus rusinus, len
kus arba lietuvius ir svetur 
nieks neužtaria, bet kada ca
ras pradėjo teipjau persekio
ti finlandiečius. jie • tuo jaus 
atrado simpatiją kituose kraš
tuose. Po paskutinių žydu 
muštynių Kišineve ir kituose 
pietinės Maskolijos miestuose 
pirmiausiai subruzdo Ameri
kos žydai, jiems pritarė ir ne 
žydai. Pradėjo rinkti aukas 
ant naudos maskolių nu
skriaustų žydų. Įtekmingi 
Amerikos žydai atsišaukė į 
Washingtoną, reikalaudami, 
kad Amerikos randas užstotų 
už smaugiamus Maskolijoj 
žydus, bet Amerikos randas, 
turėdamas pats nuodėmės ant 
savo sanžinios, kaip antai 
lynčavimus be priežasties 
negrų ir italijonų, kurių šei
mynos ne randa teisybės nė 
Amerikos euduose, nė pas 
valdžias, .ne drysta atvirai 
kreiptiesiprie Maskolijos ran
do su užtarimu už žydus, 
kadangi tas galėtų parodyti 
Amerikai daboti, kad joje lyn- 
čiavimai pasibaigtų. Sudė
tus Amerikoj pinigus iš pra
džių nusiuntė maskoliškam 
ambasadoriui, bet tas aukas 
atgal sugrąžino, kadangi Mas
kolija nereikalaujanti sveti
mos pašelpos. Iš tikro gam
ta tiek turtų davė Maskolijai, 
kad ji, prie geros rėdos, iš 

tikro nereikalautų svetimos 
pašeipos, bet dar kitus galėtų 
sušelpti; dėl netikusio vienog 
rando, kuris vien stabdo vi
soms savo pajiegums ekono
mišką ir protišką gyventojų 
pasikėlimą, maskoliai priguli 
prie vargingiausių tautų Eu
ropoj ir prie tokios rėdos, ko
kia dabar yra Maskolijoj. jie 
ne gali ekonomiškai pasikelti, 
gal dar labiau nupulti. Ran
das ir caras Maskolijoj yra 
vien ant surbimo žmonių, bet 
ne ant jų ekonomiško arba 
protiško |>akėlimo. Nupuldė 
jis Lenkiją, Latviją, Kauka
zą, Lietuvą, dabar tą |mtį da
ro Finlandijoj. Persekioji
mais veja laukan geriausius 
ir sumaniausius ukėsus,demo
ralizuoja žmonis, kad doriš
kai nupuolusius lengviau būt 
išnaudoti. Piudo vienas tau
tas su kitoms.kad jas lengviau 
būt skriausti ir persekioti. 
Ne kas kitas, tik randas pa
gimdė per savo paslaptus 
agentus ir paskutines žydų 
skerdynes pietinėj Maskoli
joj: raudo paslaptį agentai 
siundė tamsius krikščionis ant 
žydų tol, kol tie ne įtikėjo, 
kad žydai geria krikščioniškų 
vaikų kraują. Tą patį mas
koliškas randas darė savo lai
ke Varšavoj, pabūgęs, kad 
lenkai nesusitaikytų su žy
dais. Kada tamsios minios 
daužė per tris dienas žydų 
krunius Varšavoj, randas to 
ne stabdė, nors turėdamas 
mieste 30000 kareivių, leng 

dyti. arba jų ir visai nedalei- 
sti; to vienog randas ne darė, 
nes jam reikalingas buvo su- 
piudymas žydų su lenkais.

Balkanų pussalis.
Turkijos randas, ant reika

lavimo svetimų viešpatysčių, 
atsiuntė 100000 kareivių ant 
suvaldymo albaniečių, stab
dančių įvedimą reformųMace- 
donijoj. Dėl stokos pinįgų 
sultanas norėjo suvaldymą 
albaniečių atidėti ant toliau, 
kadangi jie sultanui ne buvo 
pavojingi, bet verčiamas di
džiųjų Europos viešĮiatysčių. 
turėjo jų reikalavimą išpildy
ti. Buvo jau pirmutinis kru
vinas susirėmimas albaniečių 
su turkiška kariumenemieste 
Ipeke, kuriame buvo, teip 
sakant, centrališka valdžia 
visokių tikėjimų albaniečių. 
Turkai apėmė miestą, paėmė 
į nelaisvę vaikus ir moteris 
svarbesnių albaniečių vado
vų. Mūšyje daug žmonių iš 
abiejų pusių likosi užmuštų 
ir pašautų. Išvyti iš miesto 
albaniečiai, pasislėpė kalnuo
se. kur ir didelėms turkų pa- 
jiegoms ne lengva juos išgau
dyti. Matyt, kad Albanijoj 
ant įvedimo tvarkos reiks dar 
daug kraujo pralieti, bet ne
žinia. ar sultanas įstengs ka
da nors tvarką čia įvesti.

Maištai Armėnijoj teipos
gi platinasi vis labiau ir vai- 
žios neįstengia jų suvaldyti.

Kunigaikštis Bulgarijos su
grįžo namon ir tuojau* nuo 
vietos prašalino senus minis- 
terius ir jų vietoj paskyrė ki
tus. Nežinia, ar šitie geriau 
patiks gyventojams.

Pietinė Amerika.
Pereitą sanvaitę, ne per to

li nuo miesto Caracas, Vene- 
zuelėj, buvo pirmutinis dide
lis mušis terp prezidento Cas- 
tro kariumenės ir svarbiausio 
revoliucijonierių vadovo, je
nerolo Matos. Mūšyje iš 
abiejų pusių dalyvavo net ke
lios dešimtys tūkstančių ka
reivių. Abidvi pusės nužudė 
daug žmonių, bet ant galo 
Castro kariumenė likosi su
mušta ir priversta pasislėpti 
į miestą Caracas. Tame mū
šyje Castro nužudė beveik 
pusę savo kanuolių.

Isz Lietuvos.

Isz Vilniaus.
Vilniaus miesto rodą galu

tinai užgyrė mokesčius nuo 
arklių: savininkai karietinių 
arklių turės mokėti ,{>o 10 
rfibl., savininkai darini ark
lių po 8 rubl. ant metų.

Vilniaus gubernijos dvar
poniai renka aukas ant įren
gime* besimokinantiems augš- 
tesnių mokslų vaikinams sti
pendijos vario grafo Pliate- 
ro. Iki šiol ant to surinko 
255 rubl. Tai dar ne daug.

Vilniaus miesto rodą pra
dėjo perkratinėjimą klausy
mo įvedimo varymui ulyčinių 
karų elektriškos pajiegos vie
toj arklių. Kadangi miestas 
parengė elektrišką pajiegoe 
staciją žiburiams, tai ne sun
ku bus ją išplatinti, kad ji 
rūpintų pajiegą ir karams.

Vilniaus šelpimo besimoki
nančių draugystė pereituose 
metuose turėjo iš viso įplau
kimų 7880 rubl. 82 kap.; iš
leido ant pašelpos besimoki
nančių 3733 ^“ubl. Pasiliko 
ant šių metų kasoj 4247 rub. 
82 kap. Pašelpas šiteip pa 
dalino: 54 mokintiniams I 
vyriškos gimnazijos davė 543 
rubl., 44 mokintiniams II gi- 
minazijos 441 rubl.; 69 mo
kintiniams reališkos mokyk
los 677 rubl.; 65 merginoms 
besimokinančioms Mariuiš- 
kame institute 619 rubl.; 74 
merginoms besimokinančioms

gimnazijoj 730
rubl.; 14 mokintinių chemiš
kai—techniškos mokyklos 166 
rubl. Pašel|>a likosi padalin
ta terp mokintinių )>agal ti
kėjimą: stačiatikiai gavo |400 
(o jų yra mažiau negu katali
kų) rubl..katalikai 1291 rubl., 
protestonai 180 rubl., maho
metonai 25 rubl., žydai 280 
rublių.

Ant trepu Šv. Jono katoli- 
kiškos bažnyčios rado pames
tą ką tik užgimusį dar gyvą 
kūdikį.

M misterių rodą davė Mas- 
kolijos vidaus ministeriui tie
są šelpti grįžtančius į Masko- 
liją neturtingus išeivius, 
bet |*ašel|K)B ne gali per
eiti 3000 rubl. Iš pašeljMis 
turėtų tiesą naudotiem ir grįž
tanti iš užrubežių lietuviai.

Examinai norinčių naujai 
pastoti į Vilniaus reališką 
mokyklą mokintinių atsibus 
nuo 21 d. gegužio iki 4 d. 
berželio (pagal maskolišką 
kalendorių) šių metų.

Examinai norinčių naujai 
pastoti į I Vilniaus vyrišką 
gimnaziją atsibus nuo 29 d. 
balandžio iki 7 d. gegužio šių 
metų.

Socialistiškas lenkiškas 
laikraštis „Naprzdd” pagar
sino paslaptą Vilniaus jene- 
ral-gubernatoriaus padava- 
dyjimą. kuriuom jis padalina 
Vilnių į tris dalis ir kiekvie
nai miesto dalei paskiria at
skirą kariumenės dalį suval
dymui maištų, jeigu toki už
gimtų. Matyt Vilniaus je- 
neral-gubernatorius laukia 
l*asikėlimo gyventojų prieš 
jo neišmintingą Lietuvoj val
dymo būdą.

Iš Vilniaus gub.
Vilniaus gubernijoj pava

saris užstojo šįmet gana ank
sti, todėl paskui vėl užstoję 
šalčiai užkenkė sužalusiems 
jau žieminiams javams, kurie 
dabar visur išrodo neužganė- 
dinančiai, o Vilniaus pavie- 
tyj jie išrodo su visu prastai. 
Geriau laukai išrodo tik Aš
menų pav. Lydos ir Vilniaus 
pa v. žemesnėse vietose rugiai 
iššalo. Darbus prie vasarojų 
šįmet pradėjo ant 10 dienų 

anksčiau negu paprastai. 
Daugelis ūkininkų Dianos, 
Lydos. Šventinu, ir Vilniaus 
l»av. ne turi sėklos ant uždėji
mo vasarojų. 5

Kaime Solečnikuose ūki
ninkė Malvina Grabštunavi- 
čienė, turėdama piktumą ant 
ūkininko to paties kaimo Si- 
mano VaiskunoviČo, j>adege 
jo kluoną, stovintį arti kitų 
triobų. Suliegusiems vienog 
ūkininkams pasisekė išgelbė
ti kitas triolias. Grabštuna- 
vičienė likosi suareštuota ir 
prisipažino, jog ji kluoną pa
degė.

24 d.balandžio.Trakų pav., 
Žaslių valščiuje. kaime Bučo- 
nuošė siautė gana didelis gais
ras. Nuo nevalyto kamino 
užsidegė namai Andriaus 
Pavlovskio ir ugnis greitai 
perėjo ant kaimyniškų ūkių. 
Sudegė iš viso 15 namų ir 12 
negyvenamų triobų su vi- 
saiB krutančiais •; ūkininkų 
turtais. Vertę sudegusių 
triobų skaito ant 8000 rubl., 
o sudegusių krutančių turtų, 
kaip antai javų, * ant 7500 
rublių.

Įtaikė gaisro, koksai siautė 
miestelyj Rudunųose, Lydos 
pav., 26 d. Italandžio, išdegė 
57 krikščionių ūkės ir 153 
žydiški namai.. Nukentėjo 
nuo gaisro 57 krikščionių šei
mynos, susidedančios iš 313 
galvų ir 758 žydų,? > kurie ne 
teko nė turtų, nė pastogės, ne 
turi nė ką valgy tirone kuom 
aprirėd yti-

Iš IMnaburgo, Vitebsko 
gub. ,

Kaip nupuolė miestai Lie
tuvoj, kaip pavargo jų gy 
ventojai po globa netikusio 
caro valdžios, geriausiai paro
do surinktos žiiiioe Dinabur- 
go (Milicijos viršinfųko, kuris, 
kaipo caro tarnas, žinoma.tik
ros teisybės negarsina. Pa
gal jo surinktas žinias Dina- 
burge. turinčiame vos 90000 
gyventojų, vien ne turinčių 
ką valgyti žydiškų šeimynų 
yra 1900, skaitančių 10000 
žmonių: taigi tęks didelis 
skaitlius žmonių reikalauja 
pašelpos, kad badų nenumir
tų. Carpalaikis gi. vietoj 
šelpti savo vargstančius pa
valdinius, vietoj pastatyti 
juos į geresnes ekonomiškas 
sanlygas. erzinasi su kitais 
kraštais, nori brangiai kaš
tuojančias kares iššaukti.

•1 - įi
Iš Druskeninkų, Grodno 

gub. f
Galutinai nuspręsta padirb

ti plianto liniją nuo maudy
nių vietos Druskeninkų iki 
stacijai Virbaliaus—Peter
burgo geležinkelio Poriečje. 
Gubernijališkas komitetas ant 
to paskyrė 180000 rublių. 
Laikas ant pabaigimo kelio 
paskirtas d vi metinis. Yra 
jau keli kapitalistai, norinti 
ant to plianto,terp Druskenin
kų ir Periečjos parengti susi- 
nešimus automobiliais.

Grodno gubernijališka žem- 
darbystės draugystė nutarė 
ateinančiuose metuose pa
rengti Baltstogėj žemdarbys- 
tės ir žemdarbiškos pramonės 
parodą.

Iš Rygos. k
Rygoj rengia naują minė

jų. Ant pastatymo.reikalin
gos muzėjui triobos miestas 
iš savo iždo paskiria 233000 
rublių.

isz Prūsų Lietuvos.
Ant paskutinio galvijų tur

gaus Klai(»ėdoj mokėjo už 
geras melžiamas karves po 
240 Markių.

24 d. balandžio pastorius 
lietuviškos bažnyčios Klaipė

doj, Pipirą, apvaikščiojo 70 
metines sukaktuves gimimo 
dienos. Pastorius Pipirs yra 
tikras lietuvis, darbuojasi jis 
ir ant literatiškos lietuviškos 
dirvos. Jo vaikai gerai kal
ba lietuviškai, o vienas jo su
nūs buvo lietuvišku pamoks
lininku Ragainėj, o paskui 
Tilžėj. Auginimas lietuviš
koj dvasioj vaikų ir išmoki- 
nimas lietuviškos kalbos Prū
sų Lietuvos pastorių šeimy
nose ne priguli prie pa prastų 
atsitikimų, daugumas lietu
vių pastorių vaikų Prūsų 
Lietuvoj lietuviškai nemoka.

Prie Pi lavos pakrančių 
prasidėjo silkių gaudymas; 
žvejai šįmet jtagauna jų dau
giau negu kitais metais. 
Vienas žvejas iš Paries su 
vienu tinklo patraukimu su
gavo 800 kapų silkių; rokuo- 
jant kapą po 45 pfenigių, iš
puola, kad tas žvejui atgabe
no 360 markių pelno.

Kaime Kišimuose, netoli 
Dovilų, išdegė vises triobos 
ir krutanti turtai lietuvio 
Peteraičio. Išgelbėjo vien 
gyvulius, o visi krutanti tur
tai sudegė. Nuo ugnies bu
vo apsaugotos tik triobos, 
krutanti turtai apsaugoti ne 
buvo.

Netoli Šilokarčemos, Kur- 
peninkų upėj rado prigėrusį 
vežėją lietuvį Taušaitį.

Iš Chotenclcų. Vilniaus 
gub.

Šitose aplinkinėse tankiau 
negu kitur Vilniaus guberni
joj pasitaiko vagystes, plėši
mai ir užpuolimai ant kelių. 
Per Velykas y(>ač vagiliai ne 
tinginiavo,tikėdami, kad be
silinksmindami žmonelės, 
švenčių sulaukę, apsvaigįs 
gėrymais protą ir ne dabos 
sargiai savo turtų. Pirmą 
Velykų dieną plėšikų pulkai 
ant kaimų išplėšė daug namų, 
pavogė ūkininkų arklius, ku
rių. žinoma, apvogti nesura
do. 24 d. balandžio vagiliai, 
per išpiautą langinyčią, įsi
kraustė į rando degtinės par- 
davinyčią ir pašlavė degtinę 
ir visus pinigus.

Iš šitų aplinkinių daug 
žmonių išėjo į Siberiją laimės 
jieskoti. bet nežinia, ar ją ra
do. Teip skubinosi apleisti 
gimtinį kraštą, tikėdami, kad 
juos laukia Siberijoj. kad 
ne spėjo parduoti nė savo 
ūkių. Čia todėl daug matyt 
apleistų, be savininkų ūkių 
su griūvančioms trieboms. ne 
apdirbtais laukais, paliktų 
valsčių globoj, kurie vienog 
apie paliktas* nkes teiposgi 
nesirūpina.

Gyventojai Vilniaus gub.
I-aike visos Maskolijos gy

ventojų suskaitymo, atlikto 
1897 m., Vilniaus gubernijoj 
suskaitytojai surado 1591 207 
gyv. abiejų lyčių, tame skait
liu je vyriškių buvo 790880, 
moterų 800327. Miestuose gy 
veno 198007. Iš miestų dau
giausiai gyventojų buvo Vil
niuje, nes 154532, . Lydoj 
9323. Ašmėnuose 7214, Šven- 
tonuose 6025. Dianoj 6756. 
Kaimuose gyveno 1393200, 
taigi kaimų gyventojai tve
ria 87,6% viso skaitliaus. 
(Lenkijoj miestuose gyvena 
21,6%, kaimuose 78,3%).

Visas gubernijos plotas yra 
36825,3 ketv. viorstų, taigi 
ant vieno ketvirtainio vior- 
sto išpuola 43,21 gyv.,beveik 
dusyk tiek, kiek jų ant tokio 
jau ploto išpuola Europinėj 
Maskolijoj ir dusyk mažiau 
negu Lenkijoj, kur ant ket
virtainio viorsto išpuola 84,8 
gyv. Iš Lietuviškų guberni 
jų, pagal tirštumą apgyveni- 
mo, Vilniaus gub. užima tre-

čią vietą, tirščiau apgyventos 
yra Kauno ir Grodno gub. 
Tik dvejuose paviečiuose 
skaitlius moterų yra mažesnis 
negu vyriškių: Vilniaus pav. 
vyriškių yra 183598, moterų 
179715, išviso 363313 gyv., 
Lydos pavietyj: vyriškių yra 
103030, moterų 102737, iš vi
so 205767 gyv.; Vileikos pav. 
buvo 208013 gyv.; Dienos 
204923, Ašmenų 233559, 
Šventinu 172931, Trakų 203- 
401. Tirščiausiai apgyven
tas Vilniaus pav.; čia išpuola 
po 66,85 gyv. ant ketvirtai
nio viorsto, Lydos pav. 
41,77 gyv., Dienos 40,35, 
Trakų 39,49, Ašmenų 88,60, 
Šventinu 37,49, Vileikos 37, 
20 gyv.

Pagal tikėjimus Vilniaus 
gub. gyventojai skirstosi: ka
talikų buvo 58,83%. stačiati
kių 26,25%, žydų 12,9%,sen
tikių ir nenorinčių būti sta
čiatikiais 1,61%, mahometo
nų 0,27%, protestonų (liute
ronų ir kalvynų) 0,24%, ka
raimų 0,07%. Toks nuošim
tis išphola, imant visą guber. 
niją; jeigu' vienog (padalinti 
gyventojus į gyvenančius 
miestuose ir po kaimus, kito
kie nuošimčiai tikėjimų iš
puola: miestuose gyvena 
44,27% žydų, 33.98% katali
kų. 18,01 stačiatikių, 1,19% 
protestonų, 1.16% sentikių 
maskolių. 0,57% mahometo
nų ir 0,27% karaimų. Po 
kaimus išpuola dar didesmt 
nuošimtis katalikų, čia yra jų 
60.26%. stačiatikių 27,21%, 
žydų 8,73%, sentikių maske 
lių 1,68%, protestonų 0,11%, 
mahometonų 0,3%. Pagal 
paviečių* katalikai š;to?p 
skirstosi: Trakų pav. katali
kų buvo 83,86%. Šventėnų 
78,12%, Vilniaus 65,55%, 
Lydos 62,47%, Ašmenų 
53.75%. Dienos 32.31%, Vi
leikos 31,54%. Stačiatikių 
buvo: Vileikos pav. 59,47%, 
Dienos 52,64%. Ašmenų 
34,07%, Lydos 25.16%. Vil
niaus 10,08%. Šventenų 
9,87%.Trakų 4,54%,’

Pagal luomas gyventojai 
šiteip skirstosi: ūkininkų bu
vo 1197309. miesčionių 305- 
315, bajorų 76331, prekėjų 
2630, dvasiškijos (su šeimy
noms) 2048, urėdninkii 953.

Miestuose buvo: 59,65% 
miesčionių.25,91% ūkininkų, 
11.06% bajorų. 1.07% prekė
jų. 0,61% dvasiški jos. 0.44% 
urėdninkų. Vilniaus pav. 
ūkininkų buvo 56.84%. mies
čionių 33.63%; Vileikos pav. 
ūkininkų 83,54%. miesčionių 
13.70%; Dienos pav. ūkinin
kų 79,35%. miesčionių 
16.11%; Lydos pav. ūkininkų 
77,91%- miesčionių 17.01%; 
Ašmenų pav. ūkininkų 
79,63%. miesčionių 16.04%; 
Šventenų pav. ūkininkų 
84.8%. miesčionių 11,71%; 
Trakų pav. ūkininkų 79.Q8%, 
miesčionių 15,34%.

Bajorų skaitliuje buvo: 
maskolių 10.4%. baltgudžių 
32,5%. lenkų 51,5%. lietuvių 
3,9% (nors skaitliuje bajorų, 
kurie pasidavė už lenkus, yra 
diktai lietuvių, bet ir tai jau 
daug, jeigu 3,9% pasidavė už 
lietuvius). Prekėjiį buvo: 
žydų 70,8%. maskolių 16,5%, 
lenkų. 3,1%, vokiečių 2% ir 
nė vieno nuošimčio tokių, ku
rie savę butų palaikę už lietu
vius. Miesčionių buvo: žydų 
63,9%. baltgudžių 14.1%, 
lenkų 11,7% maskolių 7%, 
lietuvių 2,1%. Terp ukinin- 
(1197309 galvų) buvo: 68,8% 
baltgudžių, 22.5% lietuvių, 
3,4% maskolių, 3% lenkų, 
0,4% žydų. Taigi ūkinin
kus Vilniaus gubernijos tve
ria baltgudžiai ir lietuviai.
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Pagal prigimta kalbę Vil
niaus gubernijos gyventojai 
Mteip skirstosi: baltgudidkai 
kalbančių buVo 62,5% arba

Isz Amerikos

891771 gy v. .lietuviškai 17,5% 
arba 269694,žydlškai 12,7% ar
ba 2O2368.1en kiškai 8,1% arba 
129651, maskoliškai 4,9% ar
ba 78562, vokiškai 0,2% arba 
2915, totoriškai 0,1%. Taigi 
čia aišku, kad ne visi šydai

Negru tiesos.
Pietiniuose štetuose vėl apsireiš-

kė baltveidžių neužkanta negrų* 
Čia mat pačtas parengė išvažiojimą 
siuntinių ant farmų, už siuntinių 
išvažiotojus priėmė negrus. Tuom 
tarpu ant purvuotų pačto siuntinių 
išvažiotojų užpuolė netoli Gallati- 
no pulkas baltveidžių su uždeng
tais veidais. Kitus 'purvuotus

pasidavė už žydiškai kalban
čius ir ne visi totoriai už to
toriškai kalbančius; ne visi 
katalikai pasidavė už lietu
viškai arba lenkiškai kalban
čius. Maskolių gubernijoj 
buvo: 55.59% miesčionių.

laiškų išvažiotojus pagazdino už
mušimu, jeigu jie ne atsisakys nuo 
tarnavimo ant pačto. Pačto už* 
veizdai neliko nieko daugiau, kaip 
paleisti nuo tarnystos negrus išva- 
važiojančius laiškus po kaimus,bet 
per tai likosi panaikintas išvažioji- 
mas pačto siuntinių po kaimus.

37,61% ūkininkų,. 0,55% pre
kėjų, 13,2% bajonj. Lenkų: 
ūkininkų buvo 41,65%, mies
čionių 28,05%, bajorų 29,5%, 
prekėjų 0,06%. Lietuvių: 
ūkininkų 96,64%. miesčionhj 
tik 2,29%. Žydų: ' miesčio
nių 96.51%, ūkininkų 2,75%, 
prekėjų 1,01%. Vokiečių: 
ūkininkų 25,14%, bajorų 
14,01%, miesčionių 50,73%.

Imant visą guberniją, ant 
100 vyriškių išpuola 101,2 
moterys, miestuose ant 100 
vyriškių išpuola 96,7 mote-
rys; tas išeina nuo to, kad į

Baltveidžiams vis tiek, ar gyvento
jai gaus namieje pačto siuntinius, 
jiems rupi labiau: kad iš rando tar
nystos negrai ne galėtų naudotiesi.- 
Tuom tarpu ant rando reikalų mo
kesčius moka lygiai negrai, kaip 
ir baltveidžiai. Persekiojimą par- 
vuotų ukėsų dievobaimingi ir dori 
amerikonai mat ne laiko už nedorą 
darbą; toks jau mat doriškų princi
pų supratimas yra pas ameriko
nus.

Pelną* Amerikon ulycziuiu karu.
Census biuras pagarsino jo su

rinktas statistiškas žinias iš 1902m. 
apie pelną Amerikos ulyčinių karų. 
Amerikoj yra 987 ulyčinių karų
kompanijų. Pereituose metuose

miestus ateina iš kaimų ant 
uždarbių vyrai, o moterys pa
silieka ant vietos. Kauno 
gub. :ant 100 vyriškių išpuola 
moterų 103,6, Vilniaus gub. 
401,2, Vitebsko 100,7, Minsko

jos turėjo įėmimų išviso $241584- 
597, išdavimų gi $139012004. Tai
gi gryno pelno lieka $102272693 ar
ija netoli tiek, kiek linijų užlaiky
mas. Tuom tarpu tarnaujančių 
ant štritkarių algos yra mažos.

nizacijų urėdninkai prigulinti prie 
to biauraus sukalbio, bet tų iki 
šiol policija neįstengė surasti.

Sniegą* Montanoj.
Butte, MonT. 17 d. gegužio 

visokiuose Montanos kraštuose 
siautė sniego darganos. Pietinėj 
šteto dalyj puolė drėgnas sniegas, 
bet šiaurinėj sausos kaip laike di
delių šalčių žiema. Laike sniego 
darganų ant lauko pražuvo daug 
besiganančių galvijų, ypač gi a- 
vių» •

Perkūną* t renk e in bažtiyczią.
Rockton, III. 17 d. gegužio, 

laike dievmaldystos trenkė perkū
nas į čianykščią metodistų bažny
čią ir sunkiai sužeidė 3 y patas. 
Bažnyčios vienog jierkunas žymiai 
ne pagadino.

Nelaime kautynėse.
Teluride, Col. Liberty Bell 

kastynėse du darbininkai nusunku
sios žemės likosi užmušti.

, Gaisrai.
Denver, Col. Sudegė čia 15d. 

gegužio katalikiška Šv. Jono kate- 
drališka bažnyčia Blėdį ugnies 
padarytą skaito ant lOOOCO dol.

EvplloslJoM.
Nrw York. Ant laivo “Vaga- 

bond” ekspliodavo kerosinas. Ex- 
pliozijos 8 ypatos likosi sunkiai 
nuplikytos.

Nelaimes aut geležinkeliu
Colvmbvs, Ohio. Netoli Bloo- 

mington iššoko iš relių geležinke
lio trūkis ir iš dalies susidaužė. 
Prie to trūkio vedėjas ir pečkurys 
likosi užmušti.

Darbininkus su darbdaviais sutai
kė santaikos sūdąs.

I Evansyille, Ind. Darbinin
kai mebelių dirbtuvių,' kurie buvo 
suŠtraikavę 1 d. balandžio, sugrįžo 
prie darbo; jie susitaikė su darb
daviais.

* Williamsport, Pa. Italijo
nai geležinkelio darbininkai pakėlė 
čia štraiką, kadangi darbo vedėjai 
prašalino be priežasties kelis dar
bininkus.

* Grano Rapids, Mich. Siun
tinių išvažiotojai ir vežėjai pakėlė 
čia Štraiką, kadangi darbdaviai at
metė reikalavjmą didesnių algų.

* Bloomington, III. Čianykš
čiai duonkepiai pakėlė štraiką to
dėl, kad darbdaviai nesutinka mo
kėti už dienos darltą.

* Chicago, 111. Peoples Gas.^ 
Co. prašalino nuo darbo, dėl neži-' 
nornų priežasčių, 130 darbinin
kų.

* Jeffersonville, Ind. Darbi
ninkai Howardo laivų ‘dirbtuvių 
pakėlė štraiką ant iškovojimo V vai. 
darbo dienos.

Dirbtuvės** elektriškų ajiaratų 
100 darbininkų )>akėlė Štraiką. 
Darbininkai reikalauja didesnių al
gų*

9 Bridgeport.Conn. Konduk
toriai ir motormanai čianykščių u- 
lyČinių karų suŠtraikavo.

* Philadelphia. Pa. 25000 dar
bininkų dirbančių prie triobų 
tymo pakėlė Štraiką.

* El. Paso, Tek. šėnių 
statytojai El Paso A: Southern 
ležinkelio pakėlė štraiką.

sta-

nu
ga

100,1, Grodno gi gub. 95,3.
Imant atskiras tautystes,iš

puola: terp maskolių: ant 
46257 vyriškių, išpuola tik 
32305 . moterys, tas paeina

Blėdy* giriu gaisru padaryto*.
Ant Suvienytų Valstijų plotų gi

rių gaisrai, kas metą siaučianti,pri
dirba dešimtį kartų daugiau blė- 
dies negu visoj Europoj. Gaisrai 
tie Amerikos giriose kas metą pri-

nuo to, kad maskoliai yra čia 
atėjūnais, atėję didesnėj da
ly j pats, be moterų; miestuo
se ant 23874 vyriškių masko
lių išpuola tik 12254 moterys; 
Terp baltgudžių moterų yra 
daugiau negu vyriškių: ant

idirba blėdies iki 50 milijonų 
doliarų, kas rodo, kad amerikonai 
ne atsargiai apsieina su Ugne gi
riose ir tankiai ją net tyčia užkre
čia, visai nesirūpindami, kiek gais
rai blėdies p>adarys, kadangi girios 
ne priguli tiems, kurie jose ugnį 
užkrėtė.

Isz darbo lanko.
TSt. Louis, Mo. Tarnaujanti 

ant čianykščių ulyčinių karų parei
kalavo: pripažinimo unijos, trum
pesnio darbo laiko, geresnių algų 
ir priėmimo atgal kompanijos pra
šalintų draugų. Jeigu kompanija 
reikalavimų ne išpildys, tarnaujan
ti nutarė Štraikuoti; štlaikuose da
lyvaus 3000 žmonių.

9 Omaha, Nebr. Didesnėse* 
ČianykŠčios skalbinyčios likosi už-

ISZ 
Lietuviszku dirvų.

vir- 
buvo

4*42963 vyriškių buvo moterų 
448808. Miestuose vyriškių 
baltgudžių yra daugiau negu 
moterų, ant kaimų yra atbu- 
lAi: visoj gubernijoj lenkų 
vyriškių buvo 61392, moterų 
68259, miestuosi 23437 vyriš- 

X kių, 29180 moterų. Lietuvių 
buvo 137851 vyriškis ir 141- 

/ 843 moterys. Žydų buvo:
97032 vyriškiai ir 105326 mo- 
terys; tas didelis skaitlius mo
terų paeina nuo to, kad daug 
žydiškų vyriškos lyties vaikų 
miršta dėl ne sveikų gyveni
mo sanlygų Lietuvos miestuo
se. Totorių vyriškių yra 
kur kas daugiau negu mote
rų, todėl čia jiems beveik ne
galima užlaikyti daugpatystę, 
ką jų mahometoniškas tikėji
mas daleidžia: totorių vyriš
kių buvo 1359, o moterų tik 
610; dėl stokos moterų skait
lius totorų Lietuvoj beveik 
nesididina.

Mokančių rašyti ir skaityti 
(turbut tik maskoliškai) žmo
nių suskaitytojai Vilniaus 
gub. rado tik 28,8%: mies
tuose tokių buvo 51,4%, po 
kaimus gi tik 25,6%. Pavie
niuose gi mokanti rašyti ir 
skaityti tvėrė: Vilniaus pa v. 
38,6%, Šventėnų 31,5%, Ly
dos 30.3%. Ašmenų 29,2%, 
Trakų 23,8%. Disnos 22,5%, 
Vileikos 19,0%. Taigi sta
čiatikių apgyventuose pavie
niuose nuošimtis, mokančių 
rašyti ir skaityti yra mažes
nis negu paviečiuose, kuriuo
se gyvena daugiau katalikų. 
Vilniuje mokančių rašyti ir 

" skaityti buvo 52,9%,Lydcj gi 
52,8%. taigi daugiau < negu 
pusė gyventojų. Visur nuo- 

. šimtis moterų pažįstančių raš
tą buvo mažesnis negu vyriš
kių: mokančių rašyti ir skai
tyti visoj gubernijoj buvo: 
vyriškių 34,7%. moterų 
22,9%, miestuose: j vyriškių 

*58,1%. moterų 44,l%;po kai
mus (be miestų) vyriškių

> 31.3%. moterų 20%{ 
-L.- -■-^4=

Redakcijos atsakymai, 
r P. Krivūlei, ‘i Ginčus, ypač 
kad abidvi pusės remia juos ant a- 
sabiško pamato, be svarbesnių ar
gumentų, be tikro išrodymo teisy- 

- bes, laikome už užbaigtus, apie ką 
. Redakcijos patėmyjimuose apreiš- 

kėme ir to, ką apreiškėme,perkeis
ti ne galime. Apart to, turime 
toridurti, kad replika parašyta, o 

r Lpo parašymui visai ne skaityta, ka
dangi joje yra vietomis net išteisi
nimai priešininko, ko, tikimės, ra- 
šėjas^ne norėjo; tas galėjo atsitik
ti tik per tai, kad jis, parašus, savo 
fašto ne perskaitė ir ne apmąstė, 
kaip rėikia; redakcija to atsakan
čiai perdirbti ne gali, kadangi ne
žino kaip yra tikrai.

Kauple*.
Hartford, Conn. Terp mokin

tinių vienos viešos mokyklos ir 
vienos parapijinės apsireiškė raup
lės. Mokyklos, kuriose terp mo
kintinių apsireiškė liga, likosi už
darytos ant prisakymo sveikatos 
užveizdos, kol liga terp mokinti
nių su visu ne pasiliaus.

Fiuna* pamokino amerikoni»zkuM 
uredninkuN.

Neseniai ant garlaivio “Teuto- 
nic” atkako i New Yorką bėgantis 
nuo globos caro valdžių finnas Tu- 
co. Jis turėjo ne tik pinįgų, bet 
ir geležinkelio tikietą į Kaliforniją. 
Ateivių užveizdos urėdninkai užda
rė jį ant Ellis Island per naktį 
drauge su 200 italijonų ir kitokių 
ateivių. Ant rytojaus atvedė finną 
prieš inkvizitorių komisiją. Čia 
pradėjo jį klausinėti, bet finnas at
sakė, kad tas darbas ne reikalingas, 
yra, kadangi jis Amerikoj ne mis- 
lija pasilikti. Girdi, jis bėgo nuo 
caro tironybės,tikėdamas,kad Ame
rika yra liuosybės žeme, tuom tar
pu persitikrino, kad yra kitaip, 
žmonis čia laiko už gyvulius, todėl 
jis neturįs čia ko jieškoti. Urėd
ninkai inkvizicijos komisijos susi
gėdo ir vietoj tirinėjimo, pradė
jo finną prašyti, kad jis čia pasi
liktų. Tas ant galo davėsi pertik
rinti ir iškeliavo į Kaliforniją.

Antro* ant ma*koU*zku žydu.
New York. Per 10 dienų Ame

rikoj surinko 50000 dol. ant naudos 
maskoliškų žydų, nukentėjusių lai
ke žydų mušimo KHUneve. Mas- 
kolijoj vienog ne vien žydai yra 
persekiojami, bet ant kitų perse
kiojamų amerikonai aukų nede
da.

Miesto majoras ant kalėjimo nu 
sprenstas.

Minneapolts, Minn. Buvęs 
čianykštis miesto majoras Ames 
likosi ant 6 metų kalėjimo nu
spręstas. Sude pasirodė ne tik 
kad pats ėmė pinįgus už išdavinė
jimą neteisingų padavadyjimų, bet 
ir kitus miesto rodos sąnarius sten
gėsi papirkti.

Ne priima auku.
Lincoln, Nebr. Nebraskos le- 

gislatura paskyrė 500 dol. ant pa- 
šelpos maskoliškiems žydams, nu* 
kentėjusiems laike paskutinių 
muštynių Kišineve ir pinįgus per
siuntė maskoliškam ambasadoriui. 
Tas vienpg juos sugrąžino, kadan
gi Maskplijos gyventojai ne reika
laujanti svetimos pašelpos, jos 
reikalaujančius maskoliškas ran
das įstengsęs sušelpti be prisidėji
mo svetimų.

Norėjo paskersti 500 krikRzczio- 
niu.

San Francisco, Cal. Likosi 
čia suareštuoti keturi viršininkai 

‘chiniečių organizacijų. Juos ap
skundžia, buk jie norėjo išpiauti 
500 krikščionių chiniečių. Suareš
tuoti prisipažino. Yra dar 7 orga-

darytos ir 500 darbininkų atsirado 
be darbo. Mat organizuoti darbi* 
ninkai nenorėjo skalbti skalbinių 
tokių hotelių ir restauracijų, kurių 
savininkai pasįrodė priešingais dar
bininkų organizacijoms.

New Haven, Conn. Suštrai- 
kavo čia vežėjai. Už sčabsus pa
sisiūlė studentai Yale univey^iteto. 
Gėda Amerikos studentams! Eu
ropoj visur studentai eina iš vien 
su darbininkais, Amerikoj ir Au
stralijoj, pakėlus kur darbininkams 
štraiką, universitetų studentai eina 
scabsauti.

* ChicaotsJll. LessinKOdirb
tuvėse, ant Clybom avė., netoli 
Northwestern geležinkelio stacijos, 
pakėlė štraiką 800 geležies apdir
bėjų. Darbininkai reikalauja pri
pažinimo unijos ir pakėlimo algų 
ant 10%.
1500 teip vadinamų “Tallymens" 
Chicagos medžių krautuvėse (takė
lė štraiką. Prie štraiko žada pri
stoti dar 7000, jeigu suštraikavusių 
reikalavimai ne bus išpildyti. Dar
bininkai reikalauja po 30c. už dar
bo valandą.

* Denver, Col. Dar 2350nau
jų darbininkų čiasuštraikavo, tai
gi organizuoti cigarų dirbėjai, alu
dariai, pepierų dirbtuvių darbinin
kai, peČkuriai ir moterys klerkai. 
Dabar štraikuoja 18000 darbinin
kų.

5 Lake Shore, Col. Eden 
kastynėse, netoli Hinsen, Col. dir
ba gerai. Kas tik atvažiuoja, tuo- 
jaus darbą gauna, kadangi ant vie
tos nėra tiek darbininkų, kiek rei
kia.

Rupšis.
9 Pana, III. Š t raikai čianykš- 

čių ^kalnakasių, kuriuose dalyvavo 
1000 darbininkų, pasibaigė. Dar
bininkams pasisekė susitaikyti su 
darbdaviais ir jie sugrįžo prie dar
bo.

* Chicago, III. Štraikas dar
bininkų Deeringo mašinų dirbtu
vėse pasibaigė. ' Kompanija sutiko 
priimti atgal prie darbo 3 prašalin
tus pirma darbininkus. '

9 Omaha, Nebr. Mašinistai, 
kalviai ir katilų dirbėjai varstotuo
se Southern Pacifiic geležinkelio 
pakėlė štraiką, kadangi kompanija 
nesutiko pakelti jų algas.

9 Denver, Col. Dėl štraikų 
darbininkų likosi čia uždarytos 
mėsinyčios ir duonkepės; duonos 
gyventojai negali gauti nė už bran
gius pinįgiis.

* St. Paul, Minn. Tarnaujan
ti ant trukių Great Northern gele
žinkelio susitaikė su kompanija ir 
tokiu budu rengiamas štraikas li
kosi prašalintas.

r New York. 700 darbininkų 
laivynės dirbtuvėse Brooklyne, 
dirbančių prie naujo Amerikos ka
riško laivo “Connecticut", likosi 
.nuo darbo įstatyti.

9 Montreal, Canada. Štrai- 
kai laivų iškrovėjų pasibaigė.

Iš New HnveiiJ'oiin,
Galima važinėti po daugeli lie

tuviškų kolionijų, bet mažai kur 
kitur rastum*- lietuvius tokiose 
tamsybėse paskendusius kaip šita
me mieste. Kaip jie pats skaito, 
yra čia apie 4<M> lietuvių su 
šum, o terp jų iki šiol ne
matyt nė jokio tautiško krutėji
mo. ,

9 metai atgal, per storonę kun. 
Zebrio, likosi čia uždėta lietuviška 
draugystė p. v. Švento Franciš- 
kaus. kuri laikosi iki šiai dienai, 
bet sąnarių turi vos 27, kas paro
do kokį supratimą turi Čianykščiai 
lietuviai.

Dabar, kaip čia |>astatė drato 
dirbtuvę, tai suvažiavo daugiau 
lietuvių iš kitur, terp atkakusių at
sirado ir keli geri sumanesni lietu
viai. Prie tokių gaivintojų lietu
vių priguli atkakę iš Worcesterio. 
p. Blažaitis ir Antanas Grovis. Ne 
seniai p. Blažaitis užsimanė čia 
parengti teatrališką perstatymą 
ant naudos vietinės draugystės. 
Prikalbėjo geresnius vaikinus, ku
rie apsiėmė apimti roles. Žinoma, 
ant to reikėjo daug aiškmt'i, kadan
gi ir tie vaikinai mažai suprato a- 
pie teatrą, o jau apie kitus nėra nė 
ką kalbėti, tiems rodosi, kad lietu
viai teatro atlošti ne gali. Prie
šinga teatrui buvo ir pati draugys
tė, ant kurios naudos teatras buvo 
rengiamas. Kada likosi pagarsin
ta, jog bus atlošta drama “Lenkų 
karalius Boleslovas ir šv. Stanis
lovas" (jeigu lošti teatrus, tai rei
kia ant to imti arba originališkus 
lietuviškus arba lietuviškus istoriš
kus veikalus; jeigu imti iš svetimų 
kalbų, tai reikia imtį kuo geriau
sius dramatiškus veikalus; Karalius 
Boleslovas ne tik prie geresnių, 
bet nė prie gerų ne priguli. Rd.). 
Buvo nutarta, kad tarpuose bus 
dainos. P. Blažaitis prikalbėjo 
prie dainavimo tris merginas, 
rinčias gerus balsus, 
vo ant kitos nedėlios
pasimokyti dainuoti, bet 
skirto laiko nė viena iš 
jusiu merginų ne atėjo, 
perkalbėjo nieko

tu-
Nutarta bu- 

susirinkti 
ant pa- 
pasižadė- 
Mat jas 

perkalbėjo nieko neišmanančios 
bobos, kurioms rodosi, kad ant te
atrališkų perstatymų gali dalyvauti 
vien paleistuvės. Merginos galu
tinai atsisakė dainuoti.

Toks mat musų lietuvių suprati
mas! Ką gi vienog nuo jų reika
lauti. Jie, su mažu išėmimu tam
sybėse paskendę, ne skaito nė laik
raščių, nė knygų, todėl nieks jų 
proto ir supratimo pakelti ne gal; 
jie ne žino, kad teatrališkus per
statymus rengia tautos augŠČiau 
už mus stovinčios, o nieks tą už 
piktą ne laiko; rengia teatrus ir 
dainavimus ant naudos bažnyčių 
ir visokių labdaringų įtaisų. Te
atrai ir koncertai ramina žmonis, 
ištraukia juos iš karčemų, todėl 
gerą, o ne piktą, ne paleistuvystes 
sėja. Lankanti teatrus augŠČiau 
ir doriškai stovi už jų besibaugi-'s 
nančius. O ypač mums reikia ne 
tik daugiau apšvietimo, mokslo, 
bet ir doros, nes tame mes stovime 
žemiau už kitas tautas ir to neno
rime suprasti, ne norime pasikelti, 
ne norime keitiesi iš miego, lyg 
kad miegas, girtuokliavimai, peš
tynės, prie kurių daugelis lietuvių 
teip priprato, galėtų mums išgany
mą atgabenti.

Jokevičia.

tų Valstijų kraštų, pirkdami akci
jas. Draugystė yra inkorporuota 
Washingtone. Administracija 
kooperacijos susideda iš dorų ir 
prakilnių vyrų, kurie yra ukėsais 
šitos žemės, todėl už savo darbus 
atsako prieš Amerikos tiesas ir jie 
gerai susipažinę su Amerikos tie
soms. Balandžio mėnesyj likosi 
išrinkti 9 direktoriai ant Šių metų: 
gruodžio mėnesyj vėl bus rinkimai 
naujų direktorių (Ar ne per daug 
direktorių ant mažo kooperacijos 
kapitalo? Rd.). Ant Šių metų di
rektoriai likosi išrinkti: Vincas Ka
ralius, Jurgis Matulevičia, Juozas 
Lutskus, Jurgis Norvaiša, Klemen
sas VitkeviČia, Juozas Šumskis, 
Jurgis Povylaitis, Vincas Matule
vičia ir Pranciškus Pauliukonis. 
Susirinkimai direktorių atsibūva 
kas panedėlio vakarą po. 73 Grand 
str. Brooklyne, N. Y. Norinti 
daugiau dasižinoti apie kooperaci
ją, tesikreipia prie čia paminėtų 
direktorių, o kiekvienas iŠ jų 
teiks reikalingas informacijas.

Juozas Sumskis, 
93 Grand str., Brooklyn, N.Y.

B Union (Ilty, Conn.
Čianykščiai lietuviai, neapkęs

dami Watvrburio misijonieriaus, 
susitarė ir nuėjo į Naugatuck ]>as 
airių kunįgą prašyti, kad jiems, 
ant išklausymo velykinės pargaben
tų lietuvį kunįgą. Tas prašymą 
išpildė ir apie laiką, kada pribus 
kunįgas, (įgarsino vietiniam** laik
raštyj, ne pagarsino tik kunįgo 
pravardės (gaila kad ir korespon
dentas užmiršo pribuvusio kunįgo 
pravardę paminėti. Rd.). Tas lai
ke išpažinties vis klausinėjo, ar da
vė ką Dilioniui ir ar ne priguli prie 
Lietuvos Sūnų arl>a Gedimino 
draugysčių. 13 d.Š.m. per j>amoks- 
lą kad davė Dilioniui, tai davė ir 
visiems, kurie buvo ant jo fairo, 
kurie davė ant jol>ažnyčios ir ka
pinių (prigulmingi kunįgai ant to 
yra, kad keikti nepngulmingus ir 
atbulai, bet kištiesi į tuos kunįgų 
vaidus tai ne svietiškų laikraščių 
pareiga. Tegul kunįgai ėdasi; tai 
privatiškas jų reikalas, o toki' 
reikalai ne |>o laikraščių kon-1 
trolė. I ’ 
nime liuosvbės žinomų sanžimos,; 
bet vaidai kunįgų priRulmingų su 
neprigulmingais laikraščius ne a- 
(>eina. Rd. >, apreiškė, jog tokių 
išpažintis be vertės ir jie turės 
kartą atlikti )ą.

kad nėra sumanesnių vyrų; kurie 
galėtų būt musų vadovais ir mo
kintojais, kurie galėtų paraginti 
mus prie darbo ant tautiškos dir
vos arba prie aukų ant .' visokių 
musų tautiškų reikalų. Su laiku 
gal ir pas mus atsiras sumanesni, o 
tąsyk ir mes įstengsimė pąsirodyti 
su savo darbais, ir mes gal įsteng
sime Šį tą nuveikti, f.

Atkako čia Kazimieras : Kunca, 
pirmiau turėjęs farmą Thorp**. Jis 
sako, kad aplinkinėse Gooidell že
mė ėsanti geresnė negu Thorp**, 
todėl priderėtų lietuviams ,čia ant 
farmų apsigyventi. Geležinkelio 
stacija arti ir žemė pigi: už akrą 
reikia mokėti nuo $2 5, pagal 
vertę žemės; galima gaut žemę ir 
ant išmokesčio. Geistina, kad čia 
kuo daugiausiai lietuvių apsigyven
tų.

sius žmonis. Dabar likosi išvytas 
senatorius Mechelin; redaktoriai 
laikraščių: Dras Lilla ir Zitleacus; 
angliškas konsulius Wolff ir j° 
brolis fabrikantas; knygų prekėjas 
Hagelstam, advokatas ‘ Custrem. 
Visi čia paminėti fiinlandiečiai turi 
savo tėvynę apleisti į 7 dienas, ki
taip jie bus valdžių priverstinai iš
gabenti.

savo tėvą,Belgijos karalių Leopol
dą į sūdą, pajięškodama savo moti
nos palaikų. Sefanija p* j ieško 
$3400000, o karalius jai pasini* 
$120000.

Puišts.

|| Vokiški laikraščiai praneša, 
buk maskoliškas carpalaikis išleido 
naują savo neišmintingą ukazą 
prie4 katalikus, gyvenančius Voly- 
niaus gubernijoj. Pagal naują ca
ro padavadyjimą: čia katalikams 
uždrausta ne tik pirkti žemę, bet 
palaikyti kaipo palaikus (čia ir 
pirma buvo tokios tiesos, todėl, 
turbut, kalba eina ne apie Voly- 
niaus guberniją, bet apie Lenkijos 
dalį teip vadinamą Pagirėnų kraš
tą.). * .

|| Vokietijos randas pareikalavo 
nuo visų vartojančių prie savo 
pravardžių bajorišką pridėjimą 
, ,von” išrodymo dokumentais, kad 
jie ištikro yra bajorais. Negalin
tiems išrodyti bajoriškos kilmės 
bus uždrausta tokį priedą prie pra
vardės vartoti.

|| Jau ir Armėnijoj, Azijatiškoj 
Turkijoj, užgimė maištai, kuriuos 
Čia pakėlė atkakę iŠ Maskolijos 
armeniečiai. Matyt tuos maištus 
surengė Maskolija ir ji, matyt, iŠ 
jų nori pasinaudoti. Gal Masko
lija rengiasi paglemžti nuo Turki
jos visą Armėniją.

Ar reiknllngoN mums ka
rei vIskoN draugyHteN?
Visokios** lietuvių apgyventose 

vietose, kur jų yra daugiau, tve
riasi terp kitko ir kareiviškos drau
gystės, kaip antai šv. Jurgio, Šv. 
Kazimiero ir kitokių šventųjų ir 
nešventųjų kareivių draugystės. 
Kokią jos musų tautai naudą gali 
atgabenti?. Rodosi, apart sergė
jimo Christaus grabo Velykų nak
tyj, kitokios naudos ne ^tgaliena. 
Tvėrymas «kareiviškų draugysčių 
yra mėgždžiojimu lenkų, kurie turi 
savo ulanus ir kitokius jiems pana- 
čius < kareiviškas draugystes Ame
rikoj turi ne tik lenkai, l»et ir augŠ
Čiau už lenkus stovinčio* tautos, 
kaip turi ir visokias pasilinksmini
mo draugystes, kurios teiposgi 
matomos naudos rie atgabena, liet 
ir vodingoms n*ra| Rd.).| 
draugystės naudos ne 
kadangi bruktuvė 
stovės prieš Krupo kanuoles ir 
Mausero karabinus (Šiądien mėse 
sanlygos** vienog, jeigu, norime 
•musų tėvynę laisva matyt, kartais 
ir mokėjimas švytuoti su bruktu- 
vrgali būt naudingas, net -kartais 
reikalingas. Rd.). Argi ne butų 

i geriau, vietoj neturinčių vertės ka- 
, ... reiviŠkų draugysčių, tverti gim-Laikrasčiai gali stoti ai»gx- ... . ,. . , ■ . nastiškas draugystes, kadangi gim-

Vinaniii canviniAK I
; nastika drutina žmogau^ pajiegąs, 
! o drūtame kūne, kaip sako priežo
dis, gyvena sveika dvasia; su bruk* 
tuve mes ne Įiakėlsime musų tau
tos, ne išlmosuosime jos iš (M) pri
spaudėjų jungo, 
mokslo, vienybės, supratimo musų 
reikalų, pareigų ir tit-sų.

* Spiritistas.

su-

dar

H Ellzabetli, N. J.
6d gegužio musų tautietis J 

rininkaitis apvaikščiojo savo gimi
mo dieną ir ant juiminėjimo tos 
dienos, j*akėlė |X>kilį,ant kurio su
sirinko draugai ir visi geresnieji** 
čianykščiai lietuviai ir linksminosi 
gražiai. Buvo ir kailio*; kiek
vienas kalintojas galėjo kalbėti po 
5 minutas. Vienas iŠ kalbėtojų, 
A. Piliackas, priminė apie svar
biausius musų reikalus, už kokius 
palaikė Šelpimą brolių už darbus 
musų tautos laito ištremtus iŠ tė
vynės ir musų moksląeivių, iš ku
rių ateit*) tėvynė turės didelę nau
dą. Susirinkę sudėjo $5.45, ku
riuos daliname pusiau: ant kankin- 
tinių $2.72,ant moksląeivių 
Jeigu teip prie kiekvienos 
musų broliai darytų ir dėtų 
ant nuveikimo svarbeaaių
reikalų, vietoj savo sunkiai už
dirbtais pinįgais penėti šinkorius 
ir svetimtaučius advokatus ir su- 
džias, kaip tai daug gero galėtume 
padaryti! Musų tauta ne stovėtų 
teip žemai, kaip stovi dabar, kitų 
paniekinta dėl ne gražių pasielgi
mų daugelio musų brolių.

Buvęs ant pokiliaus.

O-

$2.73, 
progos 
aukas 
musų

Iš Brockton, Mass.
Musų lietuviška Švento Roko 

parapija laikosi gerai; parapijonai 
laikosi vienybėj ir rūpinasi apie 
bažnyčios reikalus. Kunįgą mes 
turime, yra tai kunįgas Plaušinai- 
tis ir su juom parapijonai ne laitai 
sutinka, kadangi jis ne kartą pasi
rodo priešininku parapijos. Pa
gal parapijos konstituciją: prigu
linti prie parapijos moka 10 dol.už 
šliubus, o ne prigulinti po 20— 25 
dol. Kunįgas ant to sutiko, o da
bar pats žodį sulaužė (daro tą ne 
jis vienas: veik visi musų kunį- 
gai žodžio ne laiko, laužo jį, jeigu 
tik iš to mato (teiną. Rd.). 3d.
gegužio vjenas para(>ijos komiteto 
sąnarys ėmė ŠLiubą ir kaip 
konstitucijoj, užmokėjo 10
Kunįgas PlauŠinaitis užtai davė 
Šliubą prie grotelių ir uždegė 
dvi žvakutes, o jeigu ne parapijo- 
nas ima šliubą ir užmoka gerus pi
nįgus, tai tokiam duoda šliubą prie 
altoriaus ir uždega visas žvakes. 
Tuom tarpu juk ne pašaliniai^ tik 
parapijonai kunįgą užlaiko; jeigu 
parapijonai prie parapijos ne pri
gulėtų ir mokesčių ne mokėtų, juk 
kunįgas PlauŠinaitis vietos ne tu
rėtų, neprigulinti prie parapijos, 
kuriems puikius šlubus duoda, 
juk ne laikytų.

Parapijonas.

yra 
dol.

tik

jo

Iš Goodell, Wis.
Šitose aplinkinėse yra keletas 

lietuviškų šeimynų apsigyvenusių 
ant farmų. Visi ėsame linksmi ir 

m auga gana sniaraiai, prie jos laisvi, nės ne turime boso botago 
pristoja lietuviai iš visų Suvieny-j ant savo sprando. Vargas vien,

Js Brooklyno,S Y.
Pereituose metuose susitvėrė 

čia kooperatyviška draugystė su 
kapitalu 50000 dol. Draugystė 
ta auga gana smarkiai, prie jos

Tokios 
ątgabena, 
ne at-

Ant to reikia

Iš Merlden, (o n n.
Po Kalėdų čia atkako lietuvis 

neva knaučius ir rinko inuo i 
vientaučių orderius ant siutų, 
dangi darlmvosi daugiausiai 
hunuose, kur daug lietuvių i 
renka, tai ir orderių prie baro 
prie magaryčių (Nusisekė Šiek tiek 
surinkti. Tie viehog, kuri(* gavo 
užsteliuotus siutu*, ne užganėdinti 
ir kaip (tasirodė, tisai sgva kriau
čių* nėra knauČiumi, bet* žydų a- 
gentu. (Jeigu kas jaučiasi nu*> 
skriaustu, geriausiai tegul kreipia
si į sūdą. Rd.). 1

, Siliuzdne.

Isz visur.
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II Maskoliška vidaus nrįpisterija 
išleido padavadyjmą, kuriuom už
draudžia žydams,nukentėjusiems ir 
nužudžiusiems turtus laike maištų 
Kišineve < laike maištų tydų turtų 
išnaikino už 5 milijonu* doliarų) 
pajieškoti nuo rando atlyginimo už 
sunaikintus turtus. Suduose Ki
šineve yra jau 3000 skundų žydų 
ant rando ir jo urėdninkų paduotų. 
Prieš tuos maištus, apie kuriuos 
gerai žinojo vidaus ministerija,kad 
jie užkils,ministeris prisakė guber
natoriui ne vartoti ginklų prieš 
mušančius žydus krikščionis. 
Teip buvo ir keliolikas fnetų atgal 
laike žydų mušimo VariĮavoj.

II Australijos geležinkelių tarnų 
organizacija atšaukė jai parengtą 
tarnaujančių štraiką, kadangi dėl 
naujų tiesų prieš Štraikas,Štraikuo
ti biivo ne galima: l^ovoti prieš 
tokias neteisingąs tiesai darbinin
kai dar ne gali, kadangi: ant to jie 
nepasirengę. Sii laiku be abejo
nės į kovą su skriaudėjais geriau 
prisirengs, tąsyk nesibijos nė ne
teisingiausių tiesų, prigers randą 
panaikinti neteisingas tiesas. To 
vienog su sykiu ne gailina padary
ti.

II Vokietijos ciecorius ušsimanė 
Rymui padovanoti ' Gąethes pa
minklą, bet dėl protestu gyvento
jų, randas ne drysta priimti cieco- 
riaus dovanos. Italijohai mat vis
gi daugiau drąsos turi ūž ameri
konus: prezidentas Ropsevelt su 
padėkavone priėmė pasiūlymą Vo
kietijos ciecoriaus dtsiųsti kaipo 
dovaną Didžiojo Fri« dticho pa
minklą. Goethe, kaipo vienas iš 
didžiausių vokiškų* jx>etų, visgi 
žmonijai daugiau naudos padarė už 
Friedrichą. •• i|

li Maskoliškas randąs Finlandi- 
joj pradeda elgtiesi teipjau kaip ir 
Lietuvoj: veja iš tėvynės geriau-

II Europeiškos*: ir amerikoniškos 
kolionijos užima j dalis viso že
mės paviršiaus, jose gyvena treč- 
dalys žemės gyventojų, taigi dOO 
milijonų. Angliškose kolionijose 
gyvena 350 milijonų žmonių, pran
cūziškose 56 milijonai, holandiš- 
kose 35 milijonai, belgiškose 30, 
vokiškose 15,portugališkose 10 mi
lijonai; išpaniškose, nors 100 metų 
atgal Išpanija turėjo didžiausias 
kolionijas, tik 135000 žmonių; ko
lionijose Suviėnytų Valstijų 10 mi
lijonų.

II Maskoliškas randas garsina, 
jog laike paskutinių maištų.pakilu- 
sių prieš žydus mieste Kišineve, 
pietinėj Maskolijoj, 45 ypatos liko
si užmuštos, 424 tapo sužeistos. 
Krikščionys išdraskė 700 žydų na
mų ir 600 kromų. Mat čia žydų 
priešai siundė nuo seniai krikščio
nis ant žydų, mėtydami visokius 
ne butus apkaltinimus, kaip antai: 
buk žydai paskerdė krikščionišką 
vaiką, kadangi buk jiems reikalin
gas krikščionių kraujas jų dievmal- 
dystoj.

Ii Popiežius rengiasi 6 vyskupus 
pakelti į kardinalus; iš jų keturi 
yra italijonai, o du vokiečiai. Kar
dinalų ir dabar yra daugiausiai ita- 
lijonų, kadangi mat popiežius la
biau myli savo vientaučius negu 
kitokių kilmių vyskupus. Ir po
piežiais paprastai pastoja vis itali- 
jonai, kadangi juos renka kardina- 
lai, o kad jų daugumas yra italijo- 
nai, tai jie ir ant popiežių renka 
itahjonus.

II 11d. sausio šių metų, ant pri
gulinčių Prancūzijai salų Tuamoto 
(Oc« aHijoj > siautė baisi vėtra, ku
ri išmetė jūrių vandenis ant kranto 
ir pagimdė tvanus, kuriuose pri
gėrė su viršum 1000 čiabuvių ir 8 
prancūzai. Mat salos tos žemos, 
užgimus tvanams, žmonėms nebu
vo kur pasislėpti. Sulipo jie ant 
medžių, bet vėtra medžius išvertė 
ir ant jų pasislėpę žmonės prigėrė.

|į Kolumbijos randas ne nori 
pripažinti Suvienytoms Valstijoms 
visų tų tiesų, kokių jos reikalauja 
Panamos kanalo aplinkinėse. To
dėl gal atseis Suvienytoms Valsti
joms atsisakyti visai nuo Panamos 
kanalo. Tas rodo, kad pietinėj 
Amerikoj Suvienytos Valstijos dar 
mažiau užsitikėjimo ir simpatijos 
atranda negu Europos viešpatys
tės.

II Mieste Aubervilliers, Prancū
zijoj, katalikiškoj bažnyčioj užgi
mė muštynės, ant kurių apstabdy- 
mo vos užteko visų miesto policis- 
tų. Muštynes pagimdė socialis- 
tiško laikraščio redaktorius, kuris 
bandė prieštarauti sakančio pa
mokslą žodžiams. Šalininkai pa
mokslininko stengėsi redaktorių 
laukan išmesti; už jį užstojo 
draugai ir tokiu budu užgimė 
nėtos muštynės.

jo 
mi-

II Rumunijoj pritruko darbinin
kų ant apdirbimo laukų. Čia mat 
iki šiol moterys drauge su vyrais 
apdirbdavo laukus; dabar vienog 
moterys ir merginos ne nori dau
giau užsiimti laukų darbais, o kad 
moterų Rumunijoj yra daugiau ne
gu pusė gyventojų, tai joms ant 
syk pasitraukus nuo darbo, pritru
ko laukų darbininkų.

II Laikraštis ‘ ‘Wordl” praneša 
apie nežmonišką kankinimą žydų 
KiŠincve laike paskutinių maištų. 
Vienai žydelkai į nosį ir į smegenis 
įkalė vinis, vienam žydui nupiovė 
lupas ir ištraukė liežuvį; žydui dai
lidei nupiovė su piuklų abidvi ran
ki: vienai žydelkaitei išlupu abidvi 
aki. Vaikus metė per langus ant 
ulyčios.

II Japonijoj atsėjo suareštuoti ir 
į kalėjimą pasodyti 200 miestų 
viršininkų, direktorių ir inspekto
rių mokyklų ir profesorių, kadangi 
jiems likosi darodyta, kad jie už 
pinigus pardavinėjo moksliškus 
dipliomus. Neteisingi pasielgi
mai urėdninkų išėjo į aikštę ir žem- 
darbystės ministerijoj.

Visiems gyvenantiems mieste 
Manilėj, ant Filipinų salų chinie- 
čiams, amerikoniški daktarai įskie
py jo apsaugojimo nuo maro vais
tus, ant išbandymo jų pasekmingu- 
mo. Mieste Manilėj, ant l.i<*KX) 
gyventojų, yra 50000 chiniečių.

|i Mieste Marfillėj, laike persta
tymo teatre, kadangi perstatomas 
veikalas ne garbina amerikonų, įsi
veržė į teatrą amerikonai ir išvaiki 
aktorius. Sėdynes sudaužė. Su
sirinkę teatrę išbėgiojo.

|| Anglijoj, mieste Liverpoolsu- 
das nusprendė 3 jurininkus ang. 
tiško laivo "Veronica” ant pakori
mo. Jie mat laike kelionės ant 
laivo pakėlė maištus, padegė lai
vą, užmušė kapitoną ir 6 jurinin
kus.

|| Mieste Carcassone, Prancūzi
joj, pasibaigė pro va zokoninkų ka
pucinų,atkustu už nepaklusnumą 
valdžioms ir negodojimą krašto 
tiesų. Ant zokoninkų likosi sūdo 
uždėtos bausmės iki 100 franką 
ant kiekvieno.

|{ Vengrijoj traukiasi ūkininką 
maištai. Krizenvachrich apskri- 
tyj valdžios sušaudė 40 ūkininkų. 
Tasai apskritys likosi su visu at
skirtas kordonais nuo kitų, kad 
nieks nežinotų, kas čia darosi.

|j Berlyne, Vokietijos sostapilėj, 
suŠtraikavo darbininkai didžiausių 
mieste malūnų. Darbininkai rei
kalauja už savo darbą didesnių al
gų, bet malūnų savininkai ant to 
nesutinka. —•---------- —■

l| Kaip pranešė pasiuntinių bute 
Londone Anglijos kolionijų minis- 
teris Chamberlain, Anglija užėmė 
sultanatą Kana, vidurinėj Afrikoj, 
ir tokiu budu Anglijos valdybos 
pasididino ant 100000 ketvirtainių 
angliškų mylių.

lt Turkiški kareiviai išdegino vi
są kaimą Varhovo, kadangi mat 
einant kareiviams, nežinia kas 
metė į juos dinamito bombą, ku
rios espliozijos keli kareiviai likosi 
sužeisti.

* || Mieste Salonikoj, Turkijoj, 
užtiko pakastas minas po trioboms 
maskoliško ir prancūziško konsu
latų. ' Matyt pasikėlėliams Mas
kolija ir Prancūzija kuom nors nu
sidėjo.

II Mieste Valparaiso, republikoj 
Chili; pietinėj Amerikoj, susirėmi
me terp policijos ir Štraikuojančių 
porto darbininkų, 70 ypatų likosi 
užmuštų, o suvirŠum 200 sunkiau 
ir lengviau suŠeistų.

II Brazilijoj, mieste Rio Janeiro, 
klioštoriuj San Benitos terp zoko- 
ninkų užgimė muštynės, ant suval
dymo zokeninkų reikėjo Šaukti ka- 
riumenę, kuri klioštoriuj tvarką 
įvedė.

II Savininkai Transvaaliaus 
aukso kastynių nutarė ant darbų 
parsikviesti chiniečius. Vietiniai 
gyventojai prieš tai protestuoja, 
bet ant jų protesto ne paiso pralo- 
bėliai.

II Mandžurijoj maskoliai pakėlė 
prekes už siuntimą telegramų*, pir
ma už žodį reikėjo mokėti tik 38c., 
o dabar $1.10. Mat Čia maskoliai 
įveda jau savo kvailą rėdą.

II Ekaterinoslaviaus gubernijoj, 
mieste Tiraspol, krikščionys muš* 
žydus kaip tai buvo pirma Kišine
ve. Ir Čia daug žydų likosi už
muštų ir sužeistų.

II Popiežius paskyrė kunįgą Pat- 
tellį už savo delegatą į \Vashing- 
toną. Dabartinis popiežiaus dele
gatas Rooker likosi paskirtas už 
vyskupą ant Filipinų salų.

II Daniškas randas rengiasi terp 
Danijos ir jai prigulinčios salos 
Islandijos parengti bevielinio tele
grafo liniją.

II Garsus norvegiškas raštinin
kas Ibsen sunkiai apsirgo, 
tarai ne turi vilties, kad jis 
išgyti.

II Chinuose', provincijoj _ 
Si yra badas: 75000 gyventojų ne 
turi ką valgyti.

II Australijoj baisi vėtra su visu 
išgriovė miestą Townville. Prie

II Duktė Belgijos karaliaus Ste
fanija, buvusi moteris Austrijos 
sosto įpėdinio Rudolfo, apskundė to pražuvo ir daug žmonių.

Dak- 
galėtų

Kwang



LIETUVA

• Žiedas atleidimo
Ambtaka legenda.

3qvp puikus vakaras, 
geniai nuėjo ant pasilsio,

Saulft 
putė

gajvuMDt S vėjalis, ženklas besiar- 
tioančios nakties.

Ant pajuodavusio dangaus pasi
rodė pirmutinėj 
pradžių tai gest ,

žvaigždės. Jos iš 
, tai vėl žibėjo

kaip stambus d< imantai. . Po pir
mutinių žvaigždžių ant 
pasirodė kitos,
jos. Apačioj ties joms , nakties 
tamsoj snaudė i ėmė.

Du aniuolai j alengva lėkė ties 
geme vos kruti r darni savo baltais 
kaip sniegas sp< j 
linimo nuobodu no, juodu kalbėjo 
apie tai, ką mat i ant žemės, kurią 
ką tik buvo atlankę ant paliepimo 

; ĄFgŠČiausio svi *to valdono.
— Koki biaui us sutvėrimai ap

gyvena žemę,koki biaurus tie žmo
nės! _ kalbėjo vienas iš aniuolų, 
kurį vadino Dalai.

— Jie perkeii 
puikų rojų, sutvertą jiems Visoga- 
lingo Dievo.

— Bjauriausi
tarė kitas anuo! as
kia būti be jausi lių, kad teip su- 
biaunnt žemę, I aip padarė žmo
nės,...

-T" Aš vien ne raliu suprasti, ko
dėl Dievas kenč 
nių biaurumus.
seniai bučiau iš taikinęs visą žmo
nių veislę ir buč au apgyvendinęs 
žemę nauja veisl e vertesne už da
bartinius žmone ..

— O, aš teipf i ant jų nepaisy
čiau, pritarė antį asis: aš pasirūpin
čiau kuo greičiausiai išvalyti 
nuo tų biaurių k rmėlių.

Žibėjo jau D:
* pne jo artinosi , 

linkui girdėt bui o puikus giesmės 
balsai neišmiefti įtuose etero< 
muose, pripild) tuose 
svaiginančiais k'
Dafni ir Fines sj ėjo jau atprasti ii* 
gai vaikščiodam 
nuolai puolė pri< 
kada jis paliepė

dangaus 
is naujos ir nau

.rnais. Ant praŠa-

ilB j tikrą pragarą

sutvėrimai!., pri- 
Fines — rvi-

a' tuos visus žmo-
Ant jo vietos aš

ivo rūmas 
p asiuntiniai.

žemę

kada
Ap-

rui- 
gardžiais, 

apais, nuo kurių

‘ant žemės. A- 
i« š veidą Dievo: ir 
i. |iems atsikelti, jie 

pradėjo pasakoti, ką matė ant že*

kaip gyvena 
Aiškiais ruo- 

tamsos,

mės.
"Jie papasakoji i, 

žmonės ant žem *s. 
žais pabriezė p įveiksią
žiaurumo, kuriui įse paskendę žmo
nės ant žemės.

— IŠnaikykie ji 
giausiasisl.. .. 
Tavo rankos mo 51 
Mokinimo žmon ų veislės nuo že
mės paviršiaus, 
gyvendyši žemę 
mais, kurie* pildi s Tavo norus ap
reikštus gal v oč h .

t Tylėdamas iš tl 
džių savo ištikiu ų tarnų, 
tu ir skaudu jam 
kuriuos jis sutveri 
džiaugsmo, o da 

' kaltę, skęstančiu s
numovė nuo piri to žibantį žiedą ir 
paduodamas jį s; ivo pasiuntiniams, 
tarė:

— Aš darau jus ant tūlo 
žmonėms. Grįi kitę ant žemės ir 
pasakykite dar lartą žmonėms tą 
viską, ką jiems i e kartą apreiškė 
pranašai. Štai litas yra 
atleidimo,”, kuris

I vartus. Jeigu jvs nerasite ant že
mės nė vieno veijt 
aš išnaikinsiu 
lę....

- ' Eikite.
* . Ir Dafni su Fiiesu sugrįžo 
ant žemės. Jie 
neims ir raikščio jo iš viėno žemės 
krašto į kitą, aiš tindami žmonėms 
apie seniai jų užmirštą ir paniekin-

• tą teisybę; mokiu 
mo ir meilės. ] 
savęs paveikslą

| džios, Dafni a] 
I aiškinančiu Djev 
r noriai ir su £uridi 

visgi gyvenimas
| ikaip ir pirma. 1 
Į ties piovėsi; kaip 
I bar vedė kruvinas kares, užpuldi- 
I nėjo ant ramiai gyvenančių, naiki- 
I no viską, ką ii naikinti galėjo. 
I - Kaip pirmiau, te
I žmonių viešpatavo nesutikimai,ne- 
I užkanta., ■ j 
I Anuotai visgi

duos visus, Galin- 
Užtenka vieno 

Velėjimo ant iš-

Ir vietoj tų ap- 
naujais sutvėri-

ir pranašų.
:lausė Dievas žo- 

Ir kar- 
buvo už žmonis, 
ė ant laimės ir 

įjarper jų pačių 
nelaimėj. Jis

musų miestą ateiti ir išėjau tavų 
pasitikti.

— Aš geidžiu jums būti naudin
gu, — atsakė Dafni. — Sakykite 
tik atvirai, apie ką norete su ma
nim pasirodavyti.

— Aš esmi mottrt’ls garsaus Bag
dado prekėjo Adaro. Plačiai ap
linkui skamba garbė apie nesuskai
tomus jo turtus ir karavanas, ku
rias Jis siunčia į Siriją, Arabiją, 
Persiją, net į tolimą Turkestaną. 
Bet dar labiau kalba žmonės apie 
grožybę jo pačios Tefis, lygios ku
riai nėra ant žemės.... Bet Adar 
ne myli manęs. Jam geriau patin
ka meilė kitų moterų, ėsančių jo 
hareme. Tu, išmintingasis "kunige 
parodyk man, ką reikia daryti, kad 
Adar teip mylėtų manę, kaip myli 
kitas: arba tu perskirkie manę su 
mano vyru. - »

Ji stojo prieš Dafni nuliudusi, 
bet graži, visoj šviesoj savo grožy
bės. Sudėjusi rankas ant krutinės, 
ji meldė pagelbos ir jos kalba,kaip 
balsas sibabrinių varpelių, užgrie
bė širdį Dafnio kaip dangiška mu
zika. Ir jis pajuto, kaip pageidi
mų vilnis, kuriuos mokino žmonis 
pergalėti, apėmė jį patį visą.

— Rytoj vakare, kaip tik užte
kės mėnulis ir miestas bus apsiau
stas nakties ploŠciumi.aš ateisiu ši
čia laukti jūsų atsakymo ant mano 
meldimo.

Ji užsidėjo ant pečių uzboną pri- 
.pildytą vandens ir lengvais žings
niais, vos dasilytėdama žemės, nu
ėjo nuo Šulinio miesto linkui. Daf
ni, tylėdamas, žiurėjo į prasišali
nančią, ne drysdamas pasikrutint, 
vien pabalusios jo lupos kugždėjo: 

.“rytoj vakare, kaip tik užtekės 
mėnulis”.

i* rrbrvt°)aus’ pr*e to 
patfes miesto, bet iš kitos pusės, 
artinosi Fines. Vos pabudusi že
mė sveikino dideję raudoną, užte
kančią saulę. Tūkstančiai 
paukščių sveikino užstojusią die
ną.

Prie šulinio, kur vakare ilsėjosi 
Dafni, Fines patiko gražią Tefis. 
Ar tik ne nužengė iš dangaus, kad 
parodyti žmonėms kaip gražios gu- 
rijos gyvena dangui? pamislijo Fi
nes, pamatęs jauną moteriškę. Ir 
kada ji kreipėsi prie jo su tokiu 
jau prašymu kaip vakar prie Dafnio, 
Fines už vieną jos meilingą žodį 
buvo pasirengęs užmiršti viską.net 
dangų, kurio buvo išsilgęs ir visas 
rojaus grožybes, net valią Dievo, 
siuntusio jį drauge su Dafniu ant 
žemės.

—Kada užstos naktis ir užte
kės mėnulis, ateik prie šito šulinio, 
o gausi atsakymą, atsakė su vargu 
valdydams savo geismus Dievo a- 
nuolas.

Ir vėl užstojo naktis, vėl žvaigž
dės pasirodė ant dangaus. Ir 
iš kitos kalnų pusės pasirodė 
nulis ir iš palengvo ritosi savo 
prastu keliu. Dafni ir Fines
niai jau laukė prie šulinio netoli 
miesto vartų. Ne spėjo juodu ge
rai apsvarstyti priežasčių atvedu
sių abudu Dievo pasiuntiniu į šitą 
vietą, kaip tamsoj išgirdo žings
nius, paskui pasirodė baltas mote
riškės paveikslas.

Dafni ir Fines abudu šoko pasi
tikti su nekantrybe -laukiamą 
bet jauna moteriškė sustabdė 
jų karštumą rankos mostelėjimu.

— Atleiskite man bet aš tu
riu jums viską pasakyti. Ant per
sitikrinimo, ar aš dar nenužudžiau 
savo įtekmės ant žmonių, aš ir 
jums pamelavau. Aš ne Tefis, 
moterisAdaro, kaip aš jums vakar 
pasakojau, bet aš tik nakties sap
no svajonė, ne pagaunama. Kad 
žmonės neužmirštų apie dangų } ir 
jo linksmybes, aš ant žemės pasi
rodau visokiuose paveiksluose, bet 
visada esu jauna, niekada ne mirš
tanti; žmonės manęs laukia ir myli 
manę.

Dafni ir Fines stovėjo nuleidę 
galvas, nusiminę, nuliūdę, kad ta 
moteriškė buvo nepagaunama sva
jonė.

— Šitame puodukyj, traukė to
liau Tefis, yra užmiršties gėrymas. 
Pasidalinkite broliškai ir užmirški
te viską, kas atsitiko šičia, prie 
šito šulinio. Aš negaliu jums pri
gulėti, ant to aš neturiu tiesos, to
dėl kad priguliu visiems, raminu 
visus.' Aš reikalinga žmo
nėms kaip šviesa, oras, kad jie ne 
paskęstu kasdieniniuose savo rei
kaluose.

Anuoiai pridėjo lupas prie puo
delio ir patraukė esančio jame 
“užmiršties vyno”. Buvo tai sal
dus, apsvaiginantis gėrymas. už
traukiantis tuojaus miegą. Vynas 
teip patiko anuolams, kad juodu 
ištuštino puodelį. Tefis pasinau
dojo iš to ir pavogė “Atleidimo 
žiedą”duotą anuolams Dievo. Ji 
žinojo, kad tas žiedas gali jai ati
daryti dangaus vartus ir panorėjo 
grįžti ten, iš kur buvo Dievo siųsta 
ant žemės.

Greitai pakilo ji su žiedu. Su
žibėjo jo deimantas dangaus rui
muose. Žeme linksmai sveikino 
naują žiburį, užsidegusi ant dan
gaus. Bet Dievas neįleido prigą- 
vėjos į dangų; Tefis pasiliko terp 

3ievq, ištarė mo-t žemės ir dangaus su pavogtu 
nuo anuolų žiedtl.

Dafni ir Fines neišpildė Dievo

prisakymo, likosi palikti ant že
mės ir išgyvenę paskirtą laiką, nu
mirė teip kaip visi žmonės. Perėjo 
daug amžių, daug dalykų persikei- 
tė ant svieto, bet šviesi žvaigždė, į 
kurią Dievas perkeitė gražią Tefis, 
žiba vis teipjau dangaus ruimuose, 
primindama žmonėms apie jos pa
vogtą “Atleidimo žiedą”, kuris 
teip buvo reikalingas žmonijai.

Nauji iszradimai.

t Garsus išradėjas telegrafo be 
vielų, Marconi, dabar išmislyjo 
prietaisą nuėmimui iŠ tolo žmonių 
ir visokių daigtų paveikslų. Ry
mo observatijoj yra Marconio apa
ratas, su kurio pagelba galima nu
imti fotografiškus paveikslus ma
žiausiai nuo 20 mylių. Išradėjas 
tikisi su laiku teip paginti savo 
aparatą, kad galima būt, esant A- 
merikoj, nuimti fotografiškus pa
veikslus žmonių ir miestų esančių 
Europoj be jungimo vietų vieloms. 
Susinešti per orą per tokį tolumą 
jau dabar gali žmonės su pagelba 
bevielinių telegrafų, išrastų to ]>a- 
ties Marconio.

t Ant telegrafo linijos terp Ber
lyno ir Karaliaučiaus Vokietijos 
randas daro bandavones su išrastu 
Pollako & Brinko telegrafavimo 
budu. Bandavones buvo pasek
mingos: į valandą laiko pagal nau
ją būdą galima buvo persiųsti 50- 
000 žodžių.

miestą kada dar čia nė vardo lietu
vių ne buvo girdėti.

Jis buvo po du kartų sugrįžęs 
Lietuvon, bet ant galo parkavo 
atgal su visa savo šeimyna »r gy
veno Čia iki miriui. Buvo žmogua 
doras ir religiškas. Jis buvo or
ganizatoriumi kelių bažnytinių lie
tuviškų draugysčių ir pirmutinės 
lietuviškos Šv. Jurgio parapijos 
Chicagoje. Buvo šios bažnyčioj 
pirmuoju parapijonu ir visame 
karštai gynė jos reikalus. Prigu
lėjo prie §v. Kazimiero Dr-tės,tai
gi nedelioj, 17 gegužio tapo palai
dotas su didžiausia iškilme. Po 
mirusiui liko pati ir 5 vaikų: 2 duk
terys ir 3 šuhus, iš kurių Juzė ir 
Vladas jau yra apsivedę. Vladas 
-pasilaiko gana turtingai, turi savo 
namą ir 3 lotus ant pietvakarinio 
kampo 33-čios ui. ir Auburn avė. 
Velionis paėjo iš Klevinės, Liud
vinavo parapijos, Kalvarijos pav., 
Suvalkų gub.

vėl 
mė- 
pa- 
se-

Nauji rasztai.
KaiuaN. Misterija Byrono pa- 

raazyta. Verte Dr. V. Kudirka. 
PlMuouth.Pa. 1003 bu 120 
PUNI.

Šitas veikalas iš pradžių spaudi- 
nosi “Varpe”, dabar atskiroj knį- 
goj atmuštas. Byronas priguli 
prie geriausių angliškų poetų, teip 
kaip musų vientautis Mickrvičia 
priguli prie geriausių lenkiškų po
etų. Byrono raštai versti veik į 
visas civilizuotų tautų kalbas. 
Kainas priguli prie geresnių jo 
raštų, ne įstabu todėl, jeigu jį ve
lionis Dras Kudirka išvertė į lietu
višką kalbą. Vertimas gražus, 
kaip ir visi Dro Kudirkos vertimai. 
Knyga verta perskaitymo ir tikimės, 
kad už išleidimą jos lietuviški skai
tytojai bus dėkingi išleistojui.

Helinaa ir prakallMM.
Ketvirtas Mimas Susivienijimo Lietu

viu Laisvamaniu atsibus VVaterburyJ, 
Oonn,, nedelioj 7 d. birželio, 1903 mete, 
Turn svetaine (e, ant Jofforoon gatves, 
ant ko kvieezia delegatus kuoskaitlin- 
ginusia i susi važiuoti. Kam laisas pave
lija, teiksis pribūti subatoje, 8 d. birželio 
nes tas vakaras bus paazvonstas prakal
boms. dekliamacijoms ir tautlszkoms 
dainoms. Todėl ant to vakaro kvieczia- 
me visus geros valios Tautiecziul Ir Tau
tietes au Ju ozeimynelems. Prakaldoe 
prasidės 7.30 vai. vakare ant Concordia 
sales, pn. 305 Bank gatves.

Kurios kuopus siuns savo delegatus, 
teiksis mums pirm laiko per laiszka apie 
tai praneesti ant adreso: V. 8. Zubrickas 
P. O. Cox •i8,~WSlerbury, Conn bele 
galai atvažiavę In Waterbury, teiksis 
užeiti pas p. J. DaniMvicziu pn, 4 Dray- 
erave.

Bainyczioa paazventlniuiaa
Lawrence, Haas. Subatoj, 30 Gegužio 

bus paazventinimas czlonykastos lietu- 
viaskos bažnyczios parap. 8z. Franciai- 
kana Serai , stovininczioa tarp ulycziu 
Bradford, Franklin ir Bruadway. Pa- 
ssventinimo ceremonija prasidės 9:30 
ryte. Draugystes i manosios paszventi- 
nlme daly vuma eis pilnoje parodoje u- 
lycziomia. Esmz, Union. Haverhill,Bro- 
adway ir Bredtord in bainyczia, kur at
sibus paazventinimas. Po paszventini- 
mui eisiu Music sale ant Common ir 
Ameebury ulycziu. kurioje i vai pietų 
prasidės balius. Visus lietuvius ir lietu
vaites, vietinius ir aplinkinius silrdin 
gal užkvieczia ant paszventinimo baž- 
nyczios ir ant baliaus imli daiyvuma 

k Komitetas.

PH0F. P0VIL0 BEĘ¥0,
verta D-t*M Baceviczla.

II. AUGALAI.

4. Taigi visos Aakos iAauga iA esančių 
lapų pažastėse bumburėlių.

5. Tūlos Aakos, vietoj augti ilgyn, pasi
lieka trumpos, o jų viršūnės užsibaigia bum- 
burėliai*. IA tų bumburėlių pasidaro žiedai^ 
iA žiedų — vaisiai.

6. Kamienas. Musų medžių kamienai 
susideda iA trijų dalių; pačiam viduryj ran
dasi minkAta, balta Šerdis', apie Aerdį yra kie
tas medis, galiaus medį apsupa žievė arba 
luobas.

7. Medžio Aerdis neauga, ji tokio pat 
storumo pas jaunų medelį, kaip pas senų.

8. Ant skersai nuplauto medžio kamie
no randame diktų skaitlių susisriejusių ap
skritų rinčių.

9. Kiekvienas toks rintys ženklina vie
nus metus medžio amžiaus.

10. Kadangi jaunas medis greičiau an
ga, tai rinčiai arčiau Aerdies yra aiAkesni ir 
retesni, o juo medis senesnis, juo tie rinčiai 
yra arčiau viens prie kito susirieję.

11. Kas atsieina medžio, tai čia randame 
da Atai kų: vidurinė jo dalis, nuo Aerdies žie
vės linkon, yra kieta, nes ji yra senesnė už 
kitas dalis ir joje, bėgant laikui, susidėstė 
(langiau kietos medegos; tarp tos kietosios-gi 
dalies ir žievės randasi brazdas, kure yra 
daug minkAtesnis.

12. Musų medžių kamienai, juo augščiau 
į viršūnę, juo yra plonesni, taigi jie yra to
niški.

13. Šakos. Medžių Aakos iAauga labai 
y vairiai. Vienų medžių Aakos auga horizon
tai i Aka i, kaip antai eglių, kitų vėl skėtrojasi 
be tvarkos į visas puses, kaip Atai galite ma
tyti {jas slyvas, obelis ir kitus medžius.

14. Lapai. Lapai susideda iA kotelio 
arba petiolo, ir žaliosios dalies, taigi paties 
lapo arba lamino*.

15. Lamina yra arba paprasta vientysė, 
kaip antai la|>as vyAnės, kriauAės, arba išsi
dalinęs į keletu dalių, kaip Atai gandrasna- 
pės lapas. Labai platų lapo iAsidalinimų 
randame {Mis akacijas.

16. Žiedai. Žiedas susideda iš jKilapi- 
lių, kurie yra žali ir apačioj žiedo susikrovę 
tveria teip vadinamų žiedo taurelę.

17. IA taurelės išeina didesni lapeliai, 
paprastai parvuoti, kurie tveria vainUM\. 
Tuos lapelius vadiname žiedo lapeliais.

18. Žiedo viduryj randasi maži. į siutus 
{lanaAus, stiebeliai, kurių kiekvienas užsibai
gia geltonu inkstuku. Tie stiebeliai su ink
stu kais y re tai vyrukai, geltonų gi parvs ink- 
stukams suteikia ajidengusios juos dulkate*. 
botanikoj vadinamos pollen.

19. Pačiam žiedo viduryj, pagal apačių, 
randasi vienas ar daugiau bumburėlių su iš
augusiais iš jų plonyčiais stemberi ūkais. 
Tuos bumburėlius vadiname užmazyoms. 
stembėriukus — stuomenims, o užmazgų su 
stuomeniu drauge vadinama mote.

20. Vaisius. IA žiedo motės su laiku už>' 
simezga vaisius.

21. Užmazgoj randasi maži, balti trupi
nėliai, kuriuos vadiname kiaušinėliais', iA 
kiaušinėlių pasidaro vaisiau* yrudeliai arba 
sėklos. \j,

22. Nepilni žiedai. Svarbiausioms žie-• 
do dalimis yra vyrukai ir užmazgos. arba, ge
riau sakant, dulkutės pollen ir kiaušinėliai.

23. Jeigu nuskįsime žiedo vyrukus, tai 
užmazga jau negali apsivaisinti ir vaisių iš
duoti.

24. Tūli augalai leidžia dvejopus žiedus, 
vienus su vyrukais, kitus gi su motėms (už- 
mazgoms ir stuomenims).

25. Kartais vėl abiejų rusiu žiedus iš
duoda tik atskiri augalai.

26. Sėklos. Augalo sėkla, kaip antai 
pupa, migdalas. susideda iš dviejų skilčių, 
kurias botanikai vadina kotyledonais. ;

27. Tarp tų dviejų skilčių randasi ma
žytis augalėlis, ant kurio galima įžvelgti ma
žų šakniukę ir plonų liemenėli; ant liemenėlio 
viršūnės randasi smulkus bumburelis.

28. Kotyledonai yra tai pirmi du lapai.
29. Paimu medžių sudėjimas. Pai

nios kamienas yra perdėm vienodo storumo: 
jis yra cilindriškas, ne koniškas.

30. Jaunos palmoe kamienas yra tokio ) 
jau storumo kaip ir senos palmos, kadangi 
Įialma auga tik auyštyn, bet ne storyn.

31. Palmos turi tik po vieną bumburą. 
Tas bu m būras randasi ant palmos viršūnės. 
i A kur medis auga augštyn. Jokių bumbnrų 
šonuose palmos neturi, per tai jos neturi nė 
Aakų. Jas puošia tik stambus lapai viršūnė
je, kurie išžiūri, lyg koks išsikerojęs krūmai 
butų užkeltas ant bukaus palmos kamieno.

32. Palmos neturi nė Aerdies.nė snsisrir- 
jusių medžio rinčių, nė žievės.

33. Vietoj to visko, palmos kamienas tu
ri pavidalų minkštos, it pintis, medegos. ku 
rioj randasi daugybė, be jokios tvarkos išsi 
draikiusių, juodų ir kietų valaknų. Valak
uos prasideda lapuose, paskui driekiasi į ka 
mieno vidurį, o galiaus iš čia grįžta į kamieno 
paviršį, kur ir prapuola.

34. Paimu sėklos turi tik vieną koty/edo 
ną.

35. Dviskilčiai ir vienskilčiai augalai. 
Augalai yra padalinti į dvi kliasas: monoko- 
tyledoniškų arba vienskdčių augalų, turinčiu 
po vienų sėklos kotyledonų. ir dikotyledoniškų 
arba dviskilčių augalų, turinčių po du sėklom 
kotyledonų.

36. Kiekvienoj tų augalų kliasoj rasime 
medžius, krumus ir žoles.

37. Augalų gyvenimo amžius. Tūli 
augalai iAauga pavasaryj, per vasarų žydi, <> 
rudenyj miršta. Tokius augalus vadiname 
vienmečiais.

38. Kiti vėl pirmų metų išduoda tik la
pus, antrų metų išleidžia žiedus, išduoda va - 
šių ir tada jau miršta. Tuos augalus vadi
name dvimečiais.

39. Da kiti auga ir vaisių išduoda p< r 
keletu ar keliolikų metų, todėl juos vadiname 
danymečiais. Tikrais daugmečiais augalais 
yra medžiai ir krūmai.

Muku Aalyj auganti 
}>aparčiai yra maži, pa
lyginant juoa su augau- 
čiaiH Ai 1 tuose kraAtuoee 
|japarčiaii>, kur jų virkfi- 
čIoh tankiai iAauga kele
tu mastų ilgio. Jums, be 
abejonė, yra įstabu, 
kaip tai nežydinti papar
čiai gali išduoti sėklas. 
Ant Aio klausimo butų 
galima daug kų pasaky- 
ti, bet tuo tarpu pasiga-

___  > nediiiHime iAtirinėjimu 
A ta i Aito paparčio lapo,

Hkyniau (pv. 80). Štai 
’ apatinėje Aio lapo pusėj, 

Si iSįJŽTtaiiSi!;
randasi maži geltom ils- galite matyti smulkius 

geltonus Alakelius kruvu- 
tėmis(pv. 81). Yra tai 
krūvelės jiaparčio tikladi- 
žiu arba teip vadinamų 
uporanytų.

Jei, |>aėmę mano padidinantį stiklų,imsite 
arčiau tuos Alakelius iAtirinėti, tai atrasite, 
kad kiekvienas toks Alakelis turi savyje pa
slėpęs smulkutėlę ankAtele, kurioj randasi pa- 
Įiarčio sėklos grūdelis. Tie sėklos grūdeliai 
yra teip maži, kad be mikrbsko|>o beveik ne
galima jų įžiūrėti. .

28. Samanos, Kerpės, Grybai, Mau
rai. — Samana* (pv. 82) jus visi gerai pa
žįstate ir, be abejonės^ ne sykį matėte paslėp
tus tarp jų lapų smulkius bumburėlius (pv. 
83, B),besilaikančius ant ilgokų plonų virkA- 
telių. Tie bumburėliai yra tai aukAtys, ku
riose slepiasi samanų sėkla.

Ant medžių ir triobų sienų tankiai ran
dame samanėles rusyai-pilkos arba gelsvos 
įiarvos. Yra tai teip'"vadinarnos kerpė* (pv. 
84). Jos teip jau yra bežiedžiais augmenims.

keliai (sporangia). kur 
slepiasi |iaparėto kėklos 

grūdeliai.

Pv. 81. Sėkladėžės (spo
rangia) padidintame («- 

vidale.

Slidžiu rinkimai.
Rinkimai sudžių artinasi. Bus 

tai panedėlyj 1 Berželio dieną, 
1903. 14 sudžių bus rinkta į Cir
cuit court ir į Superior court. Tai
gi viso tik 16 sudžių, bet kandida
tų yra net 30: 15 republikonų ir 15 
demokratų. Laike balsavimo, ant 
tikieto pirmoje eilėje stovės repu- 
blikoniŠki kandidatai, o antroje de
mokratiški. Mes iš savo pusės 
velytumėm lietuviams Išalsuoti visą 
republikonišką tikietą, nes ant jo 
randasi geriausi ant sudžių kandi
datai, terp kurių yra W. S. Elliott 
J r. ir Andrew J. Hirschl. Kas 
nori, gali balsuoti ir už tulus de
mokratiškus kandidatus, bet ne
aplenkti Ellioit’ą ir Hirschl, iŠ ku
rių galime turėti geriausius su- 
džias, tokius, kokių geras ir tei
singas sūdąs reikalauja. Ir jeigu 
kurie balsuos už vienus republiko- 
niškus o kitus demokratiškus kan
didatus, tai turi gerai tėmyti, kad 
nebalsuoti už daugiau kaip tik už 
14 į Circuit cort’ą ir 1 į SujM*rior 
court'ą, nes tik tiek jų bus išrink
ta.

Kas per klaidą: ar nesupratimą 
įtaisuos už daugiau kaip čia j»ami- 
nėta, to tikietas bus išmestas ir 
įtaisas nueis ant nieko. Todėl, 
idant nesuklysti, geriausiai butų 
balsuoti visą republikonišką tikie
tą, kuris bus pirmoje eilėje. To 
mes geidžiame ir tą velyjame vi
siems lietuviams, kad Elliott ir 
Hirschl taptų sudžiomis išrinkti, o 
tada turėsime terp sudžių augštų- 
jų sudų du sudžias, kurie jau lietu
vius gerai pažysta ir supranta, kad 
lietuviai nėra lenkai, beį visai at- 
skyra tauta, augščiau už anuos do
riškai ir protiškai stovinti. Kiti 
gi sudžios apie lietuvius nieko ne
žino, jie lietuvius laiko už lenkus, 
o lenkus, kaip žinote,paprastai vi
si amerikonai laiko už prasčįaustos 
garbės žmonis. Taigi ir sude, ka
da sudžia nesupranta skirtumo 
terp lenko ir lietuvio, išduoda klai
dingą nuomonę savo nusprendime.

W.S. Elliott Jr., nuo laiko kada 
turėjo provą “Lietuvos” su kunį- 
gu Kraučunu, gerai pažino lietu
vius ir suprato kad lietuviai yra ne 
lenkai, bet visai atskyra tauta, sto
vinti šiek tiek augščiau doriškai ir 
protiškai.

Andrew J. Hirschl yra czekas. 
Tas gi, gali sakyti, kaimynas lie
tuvių, europietis. Jis geriau žino 
Lietuvos istoriją kaip kas nors ki
tas, žino kas Lietuva, kur ji ran
dasi ir koki jos žmonės. Būdamas 
pats europiečiu, visados turi prisi
rišimą prie žmonių, atvykusių iš 
Europos, jaučia juos savo kaimy
nais, savo draugais.

Todėl mes visi privalome pasi
rūpinti, kad šiedu, Elliott ir 
Hirschl taptų sudžiomis išrinktais, 
o atsitikime kokios nors provos 
žinosime kad ir mes turime porą 
sudžių, kurie mums simpatizuo
ja.

PajleNzkoiiruai.
George Mtller pajiessko Antano Man- 

kaus, Kauno ^ub., Raseinių pav., 2 me
tai kaip įsa Mertden įsivažiavo in Bosto- 
toua. Noriu 'jam atiduoti skola 8100. 
Jis pats ar kas kitas teiksitės duoti žinia 
ant adreso:

Jos JanusMvicz.
30 Wdiow et., Monden, Conn.

(23-5)

Pajiesikau Adomo ir Maleuszo Svote
liu. Suvalkų gub.. kaimo Bajoru, gyveno 
Elizabeth. N J. Jie patys ar kas kitas 
teiksis ataiszaukti ant adreso:

Ant. Mikulis, 
n M iii Ko*, Hpringfleld.lll.

Pajiesikau Petro A r mono i r Petro Kri- 
patęsto isz kaimo Danillsskiu. Krenczi- 
no parap . Panevėžio pav„T Kauno gub. 
Jie palys ar kas kitas teiksis duoti Žinia 
ant adreso:

Paul Rrsgevicsia.
38 Lamartiai Si.. VVorcesier.Mase.

Pajieezkau Emilijos Sznapcztukea. tsz 
miestelio Radviliszkes, Ssiauliu pav„ 
Kauno gub. Ji pati ar kas kitas teiksis 
aUissaukti aut adreso:

. D. Boczkus, 
218 First st. Elizabeth N.J.

Pa j tesakau JuusapoJakasczio Suvalkų 
gub . Vladislavavopay.. kaimo Smilgių. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso

Antanas Batams
187 W. 8-th St . Ko. Boston, Mase.

Pajieczkau FrtcoMurauakio, Kauno 
gub., Raasiniu pav.. kaimo Propimo Jo 
teves ir dėde labai norėtu su juom susi- 
ŽIoUBt.

Christoph Morofskt.
2214 Rismark M.. Si. Louia, Mo.

Pajieazkau savo vyro. Mateusso Ja- 
nuaskaiczio. 15 metu Amerikoj, gyveno 
Brooklyne. perina isa kaim<> Mikalisz- 
kkx Maryampolee pav.. Suvalkų gub 
Jis pats ar kn* kitas teiksi* duot žinia 
ant adreso:

Mrs <>na JanuszkailiSOe.
212 First 8t.. Elizabeth, N. J.

PaJ’eszkau *avo brolio. Mateuszo Mi
liaus. Kauno gub.. Raseinių pav . kaimo 
Pukiu.3 metai atgal gyveno Collineville. 
11). Jis pats sr kas kitas teiksis duoti 
ritus ant adreso

4 Juozapas Milius.
818 Cabutway all. 8.8. Pittoburg. Pa.

Pajiesskau savo brolio. Petro Senkaus. 
Suvalkų gnb . Vilkaviazklo pav.. kaimo 

šelmiu, gyveno Baitimoreje ir dirbo 
S ie kriaucsiu. Jis pats ar kas kitas teik- 
pr duoti žinia ant adreso:

Jurgis Kenkua
211 Millbury St.. Worcester. Mas*

Pajiesskau savo broliu Antano ir Jono 
Barsdaicziu. Suvalkų gub., Naumiesczio 
pav., Lesaistvoegm , kaimo Viltrakių,, 
gyveno Brooklyne. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

William Milchsll, I^wiston,Pa ,

Pajiesikau Stanislovo Bartasziuno.Su
valkų gub.. Marijampolės pav , Zapyss- 
kio parap . kaimo Labuonu., gyveno 
Pittaton. Pa. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žino ant adresu

K. Rusocka*.
Bos 1V>. Elmora, Pa.

Pajieezkau savo pusbrolio, Julijono 
Tamulevicziaua. Vilniaus gub.. Traku 
pav., Marcinkonių parap., kaimo Rus
teikos. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Kazimieras Valentukevlczia.
110 IteanSl., _ Nornrood. Mase

Ludvlna Bagdoniene, 80 metu senute, 
naarlo. pajieezko savo vaiku. Jurgio ir 
Antano Bagdonu, paeinanczlu isz Kau
no gub., Panevėžio pav., Upytes parap.. 
isz okolicoe Vaisaviliszkea, Jie gyveno 
Chicagoje. Teiksis susimylėti ant ma
nse senos motinos, nes neturiu isz ko 
gyventi, badas mane Jau pasiekė. Km 
juos palytu teiksis Jiems praneszti apie 
mano varginga gyvenimą.

Ludvlna Bagdoniene.
Okolica Vaiszviliszki.

UJiezd Poneviež, gub. Kovno, 
RUSSIA.

Pv. mz. nstuaua Pv M A|ik»iu, kurioj Pv. 84. Kerpė, 
slepiasi Kmano* sėkla.

Tolia u s seka yrybai (pv. 85), labai y vai
rus lygiai savo jiavidalu. kaip ir dydžiu ir 
lervoms. Jus jau žinote, kad tarp grybų 
yra daugelis valgomų, bet nemažiau ir nuo
dingų, kurių valgyti ne galima, nors savo iA 
vaizdžių jie yra visai panaAus į valgomus 
grybams. Žmogus, kurs mėgsta grybus val
gyti. visada turi }>asirinkti tik {*ažįstamus 
sau grybams, kadangi tarp ne|>ažįstamų gali 
rastis nuodingi grybai, kurių {Užvalgęs, gali 
numirti.

Triufeliai (tuber), yra tai veislė grybų, 
gyvenančių po žemėms. Tūli į grybus pa
naAus organizmai yra teip mažyčiai, kad be 
Išdidinančių stiklų jų negalima Įžiūrėti. 
Tokiais antai yra peUeiai.

Likosi išleistas naujas abrozdas 
“Prisiega Vitauto”. Pats abroz
das ne geriausias; antai iškelta Vi
tauto ranka visai ne naturahška,iš- 
rodo lyg medinė. Mums rodosi, 
jeigu išleisti istoriškus lietuviškus 
abrozdus, tai jau reiktų kuo ge
riausius. O gerų juk ne trūksta ir 
tai geriausių tepliorių nutepliotų: 
Mateikos tinka atspaudimui: Pa
veikslas Vytauto. Mušis po Grun- 
waldu, Lublino unija: Alchimovi- 
čio: Margeris, kunįgas Lizdeika, 
Juraite, Pernešimas kūno Mindau- 
gio į Vilnių; Moniuškos: Nunuodi- 
nimas Vytauto vaikų; Vorobjevo 
Griuvėsiai Keistučio zamko Tra
kuose; Andriolio, Uždėjimas Vii- 
niaus;Gersono — Keistutis. Tegul 
norinti išleidinėti abrozdus pasi
renka ką nors iš šitų: išleidinėti 
prastai padirbtus ne verta: musų 
išleisti Kražiai ir Paėmimas Kijevo 
pilies ne priguli prie gerų.

laiko

“ Žiedas
atidaro dangaus

:o gauti šitą žiedą, 
psą žmonių veis*

vėl 
iabar buvo žmo-

io juos sanjaus- 
Fines priėmė ant 

išmintingo su- 
i] tsigarsino kunjgu 
r > valią. Žmonės 
tone klausė jų, bet 
> ų buvo toks jau 
Kaip ir pirma žmo- 

pirma teip ir da-

p ir toliau terp

r esurado nė vieno 
žmogaus, kuriam galima būt ati
duoti Dievo duotą “Atleidimo žie
dą’ , atidarantį dangaus vartus.

V ieną vasaros 
siartino prie dideli 
miesto. Atsisėda 
šulinio netoli mi *sto 
dūmojo apie žem • 
jam teip daug sk; udėjimų suteikė, 
išsilgo dangaus:, 
greičiausiai sugrį Lt i. 
tyku, mėnulis ap ii ' 
aplinkinius kalni s.

Ir štai terp tos 
išgirdo žmogaus 
šulinio, su uzbonii ant galvos, arti
nosi jauna moterį 
jai labiau, Dafni i 
neišpasakyto gražumo, 
žiu moterų 
mes, bet dar niek ada ne matė teip 
žibančių kaip ivi igždės akių, nė

akairą Dafni pri- 
lio ir turtingo 

ant akmens prie 
..j vartų. Jis 
ir žmonis, kurie

kur norėjo kuo 
Visur buvo 

ivietė miestą ir

tykumos Dafni 
žingsnius; • prie

i iki. Prisiartinus 
lusistėbėjo iš jos 

Daug gra
nate i jis ant že

tokio liemens, ne viso pavidalo.
Sveikinu T ivę išmintingas 

kunįge, - tarne J, 2_______
teriškė, palengda na galvą. Aš iš- 
g rdau, kad tu pažadėjai šiądien į

kunjge,

Vietines Žinios.
— Pn. 5017—5025 CottageGro- 

ve avė. siautė didelis gaisras, kuris 
tą didelę triobą išnaikino. Na
muose tuose gyveno 20 šeimynų. 
Gaisras užgimė anksti, kada dides
nė dalis gyventojų miegojo. At
bėgusiems prie gaisro ugnagesiams 
reikėjo ne tik ugnį gesinti, bet gel
bėti žmonis, nespėjusius iš degan
čios triobos išbėgti. Pražuvo čia 
7 metų mergaitė ir 50 metų vyriš
kis. Penkios ypatos, kurios per 
langus iššoko nuo viršutinių lubų, 
pavojingai apsikulė.

— Atkako čia iš New Yorko de
tektyvai jieŠkoti kokio ten Russe- 
lio,kuris buk padirbo pragarišką ma 
šiną, su kurios pagelba neva sten
gėsi išardyti pasaŠierinį garlaivį 
“Umbria”. Pasirodė vienog, kad 
Russelio nėra ir ta pragariška 
mašina buvo visai ne pavojinga. 
Viskas padaryta tik todėl,kad laik
raščiai, kuriems pritruko sensa- 
tiškų žinių, turėtų apie ką rašy
ti.
.— Ant Robey str. ulyčinių karų 

linijos, konduktorius Sullivan už 
ką ten susibarė su neramiu pasa- 
žieriu, kuris išsitraukė revolverį 
ir paleido šūvį į konduktorių. Kul
ka pataikė į šoną, pramušė kon
duktoriaus drabužius, bet giliau 
ne įlindo, nes ją sulaikė pinįginė 
mašnelė, kūno kulka ne užgavo, 
nors šauta buvo iš arti.

— Pereitos nedėlios dieną, peč- 
kurys Illinois Central geležinkelio 
Horace Burneš nupuolė nuo pliat- 
formos bėgančios lokomotyvos ir 
mirtinaiapsikulė ir apart to, loko
motyvos ratai nupiovė jam vieną 
koją.

— Gegužio 15 d. pasimirė čia 
beveik pirmutinis iš Chicagos lie
tuvių gyventojas, Petras Zacharevi- 
čia, 60 metų senumo. Jis beveik 
pirmas iš lietuvių atvyko į šitą

Drangysczin Reikalai
Seimas Liet. I^alsvamantu.

4-tas Mimas Susi v. Liet. Laisvstnsniu 
atsibus Wsterbury, Conn. Jurn saleje, 
ant Jetferson 8t., prasidės 7 d. Berželio, 
1 vai. po pietų. Visos kuopos teiksis pa
sirengti su prisiumimusavo delegatu ant 
szlo seimo, idant szyrnet galėtumėm 
daugiau naudos padaryti savo organiza
cijai ir ingyti didesnes paliegas prie ko
vos už laisve.

K. Balcziunas,pirmsedis 8.L.L.

Didelis Pikninkas.
Chicago. Parapija Apvaizdos Dievo 

turės savo treczia pikninka su baloj, 4 
Liepos, Reissig's G rovė darže. Prasidės 
8 vai. r v to. Inženga vyrui su motere 
25c. Visu kitu draugyscziu meldžia ne
daryti toje dienoje pikninku ne balių, 
kad vieni kitiems neužkenktumeme.

Komitetas.

New Haven, Conn. Dr-te sz. Fran- 
ciszkaus turės pirma lietuvlsaka tealra- 
liszka (>erstatyma ir balių subatoj, 30 
gegužio, German saleje, 183 Worcester 
8t. . Prasidės 5 vai. vakaro. Bus gražus 
perstatymas, lietuviszkos dainos dainuo
tos Naugatucko merginu ir gera muzike. 
Todėl visus vietinius ir aplinkinius kvie- 
cziame kuoskaitlingiausial susirinkti.

Komitetas.

Lietuviai turėkite atininty|e. 
Kad nedelioj, 24 Gegužio, 12 vai. dienos, 
bažnytinėj sz. JurgtosaleJ ant 33-cios ir 
Auburn avė. bus didžiausias susirinki
mas labai svarbeme dalyke. Todėl vi
sus kvieczia kuoskaitlingiausial susi
rinkti. Komitetas.

lezpažlntiM mlmtanczto.
“Per visa mano gyvenimą niekad 

nesirūpinau padaryti ką nors gero 
kitiems, niekad nepagelbėjo kito. 
Net ir pats sau buvau nevidonu ir 
linkėjau kentėti negu kitą gelbėti. 
Dabar mirštu nes laike nepasirū
pinau vaistų. Mano gyvastis ne 
turėjo jokios vertės ant šio svieto”.

Tokiu budu apleido Šį svietą 
žmogus, kurs netiktai pats galėjo 
būti laimingas.betsavoir kaimynus 
laimingais padaryti. Rūpinkis 
gelbėti, padėti rodą duoti. Gera 
rodą ne kartą turi didesnę vertę už 
auksą. Kada žmogus nustoja sa
vo protiškų ir fiziškų pajiegų, tam
pa ligoniu, be jokio smagumo ir 
energijos, tokiuose atsitikimuose 
pažadyk jį mėginti Trinerio Ame
rikoniška Elixira Karčiojo Vyno, o 
padarysi jį laimingu, šis vaistas 
čystyja ir atnaujina krauja.

Ant pardavimo visose aptiekose, 
kaip ir pas patį fabrikantą, Juoza
pą Tfinerį, 799 So. Ashland avė.,

Chicago, III.

Pv. 85. Grybai. Pv. hu. \ teaas i* Jūrių maurų.
(Conlliw>.

Maurai (pv. 86) yra vandeniniais aug
menims, kadangi juoš užtinkame vien vande
nyse. Tarp jų tūli yra labai dailus ir žingei
dus augalai, ypatingai-gigyvenantiejie jūrių 
vandenyse.

Tai viskas, kų tuo tari>u turėjau jums 
{>a|>asakoti iš augmenų gamtos istorijos. At
likdami kartas nup karto keliones į girias ir 
laukus, turėsime progų arčiau apsipažinti su 
augalų karalyste, ypač su tokiais augalais, 
kurių iki šiol savo trumpose lekcijose nespė
jome užgriebti.

Baigiant augalų istorijų, norėčiau {pasa
kyti jums porų žodžių apie buvimų da mažy
čių augalėlių, — teip mažyčių, kad be gero 
mikroskopo jokiu budu negalima jų įžiūrėti 
—, kurie vienog gamtoje lošia didelę ir svar
bių rolę.

Jums ne sykį teko girdėti apie smarkias 
ir baisias ligas, kurios kas metai išžudo tūk
stančius avių, ir ne tik avių, bet if galviju, o 
net ir žmonių. Daugiausiai tokių ligų {pagim
do įsiveisę kūne mažyčiai sutvėrimėliai, teip 
vadinamos bakterijos, kurios išžiūri lyg smul
kutėliai stiklo siūleliai. Net menkiausio 
įdurimo adatos, kuri pirm to buvo įsmeigta 
Į sergančio viena iš tokių ligų gyvulio kūnų, 
užtenka, kad pagimdyti žmoguje tokių jau 
ligų ir po to jį numarinti.

Puvimų teip jau gimdo įsiveisę negy va
me kūne {panašus maži sutvėrimėliai. Tie 
mažyčiai sutvėrimėliai, kaip ir daugelis jiems 
giminingų kitų, gyvena sudžiūvę ir be veik
mės ore lekiojančiose dulkėse, todėl mes vi
sur su jais susitinkame. Karia gi jie nupuo
la ant gyvulio lavono ar šeip ant nugyvenu
sios augmeninės meriegos, jie urnai prarieria 
želti ir augti lygiai teip, kaip kad musų pa
sėti ant derlingos dirvos javai. e

Sutrauka.
1. Yvairios augmens dalys. Papras

tas medis susideda iš šaknies, kamieno, šakų, 
lapų ir žiedų.

2. Kiekvieno lapo pažastėje, tarp steni- 
bėriuko ir medžio, randasi mažas bumburėlis.

3. Iš to bumburėlio vėliaus išauga nauja 
medžio šaka.

(Toliaus bus )

visk%25c4%2585.net
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