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Metas XI

patystės nė ne drysta oficia- 
liszkai su protestais kreiptis- 
si į Maskolijos randų, bet 
protestus siunezia Chinų 
randui, iszrodinėja, kad jis 
negali vienai vieszpatystei 
pri{>ažinti daugiau tiesų negu 
kitai, bet kad Chinų randas 
labiau bijosi Maskolijos negu 
protestuojanezių, tai Jis be 
abejonės,ant galų galo, išpil
dys Maskolijos reikalavimus, 
o jeigu ne, tai tojė laikys 
Mandžurijų ir be Chinų pri
tarimo, kaip valdo dabar ir 
joje elgsis teip, kaip pano
rės.

Amerikos pasiuntinys Mas- 
kolijoj atlankė maskoliszkųjį 
užrubežinių dalykų ministerį 
ant apkalbėjimo paskutinio 
Maskolijos Chinų randui sta
tomo reikalavimo, bet ežia ne 
daug laimėjo. Maskoliškas 
ministeris, ant perstatymo, 
Amerikos pasiuntiniui atsa
kė, jog Maskolija negali riš
ti rankų nė jokiais pažadėji
mais, kol Chinų randas ne 
sutiko dar ant visų Maskoli
jos reikalavimų; tųsyk, girdi, 
bus galima apie Amerikos 
reikalus kalbėti, kada Man- 
džurijapateksgalutinai į mas
kolių rankas. Maskolija, 
girdi, Mandžurijoj. ne laikys 
daugiau kaip 50000 kareivių, 
taigi vis daugiau, negu jų 
ant syk gali atgabenti visa 
Amerikos laivynė, ne vien 
stovinti ant Didžiojo oceano. 
Porų sanvaiezių atgal Ameri
kos karės ministeris vienoje 
kalboje išsitarė, jog apart 
vienos Maskolijos, Amerika 
daugiau draugų ne turi. Ko
kiu draugu Amerikos yra 
Maskolija, parodė ji Man
džurijoj, isz kur nori išvyti 
amerikonus pramonininkus 
ir prekėjus ir su visu uždary
ti szitų prigulėjusių Chinams 
provincijų Amerikos prekys
tai, o kada užėmė Mandžuri
jų ir ne buvo prideraneziai 
pasirengusi, ant reikalavimo 
Amerikos, ant rasztodavė jai 
prižadėjimų laikyti Mandžu
rijų atidarytų prekystai visų 
tautų, kur visi be skirtumo 
turėtų lygias tiesas. Dabar 
tų pažadėjimų laiko už niekų, 
o kas svarbiausia, Amerikos 
politikieriai, kurie savo rėks
mais pirma stengėsi visų svie
tų į kovų iszszaukti, kada A- 
merika, teip sakant, gavo per 
veidų nuo Maskolijos, tyli ir 
nežino kų daryti, ne matyt nė 
laikraszcziuose koliojimųMas- 
kol i jos. Mat su galingais 
draugais ir koliotiesi ne pa
ranku, nes tokie koliojimu 
nesibijo, o už koliojimus ge
ru neatsimoka. Baimė nu
žudymo pardavimo ta vorų 
vietas laiko užnėrusi nasrus 
Amerikos politikierių ir jiems 
tarnaujanezių laikraszczių.,

Azija.
Reikalavimas Maskolijos, 

paduotas Chinų randui, kad 
jis atiduotų Mandžurijų sau- 
valiai maskolių ir uždarytų 
jų visiems kitiems krasztams, 
skaudžiai užgavo Ameriką, 
Angliju ir Japoniją. Angli
ja stumia į karę Japoniją, 
turinezią Mandžurijoj isztik- 
ro svarbius reikalus, bet toje 
viena ne gali per karę Mas- 
kolijų iš Mandžuri jos isz vyti, 
fizitos viešpatystės tariasi 
eiti iš vien visos trįs priesz 
Maskolijos užsimanymus, bet 
ir tą randa pavojingu; ypacz 
Anglijai pavojinga stoti ant 
Maskolijos kelio, kadangi 
karėje angliszka laivynė ne 
daug nuveikti galėtų, o su 
žemės kariumenė Maskolijai 
ne sunku įsiveržti į Indijas, 
kur ant 800 milijonų anglijo
nų nekenezianezių gyventojų 
nėra nė 100000 angliškų ka

Politiszkos žinios.
—o----

Amerika.
į- . Į I ■ .į j- | .

‘ Prezidentas Rooaevelt jau 
apleido Yelowston park^ ir 
rengiasi namon, kadangi mat 
jis reikalingas pasirodė Wash- 
ingtone, nes jo parinkti mi- 
•nisteriai pats nedrysta 
atlikti svarbesnių rei
kalų, o tokių reikalų dabar 
atsirado daugiau. Antai 

- Maskolija rengiasi uidaryti 
amerikonams Mandžurijų, isz 
kurios pirma buvo prižadėju
si su visu pasitraukti, kol 
Chinuose stovėjo syetimų 
kraštų kariumenės. Kada 
gi kiti krasztai, pasitikėdami 
Maskolijos pažadėjimams, at- 
ezaukė savo kareivius isz Chi- 
nų, Maskolija tuojau pradė
jo elgtiesiv priešingai savo 
duotiems pažadėjimam^. Isz 
syk palikimų savo kareivių 
Mandžurijoj teisino negerais 
keliais, paskui užgimusioms 
ligoms, dar vėliau stoka ark
lių. Viliojo savo iškraipy
tais pažadėjimais turinezias 
Mandžurijoj svarbesnius rei
kalus vieszpatystes, kol ant 
Mandžuri jos rubežiaus ne su
traukė 175000 kareivių, o ant 
Afganistano iubežiaus 200- 
000 kareivių ir kol neiszderė- 
jo nuo Persijos pasižadėjimo, 
kad užgimus karei su Angli
ja, Pensijos kariumenė. stos 
Maskolijoa pusėj. -Kaip tik 
viskas likosi parengta, kaip 
Teikia, Maskolija numetė li- 
cay nų nuo vaido ir atvirai pa
rodė, kuom yra, parodė, kad 
savo paezios duotų pirma vi
sam svietui piažadėjimų laiko 
už niekų. Atvirai apreiszkė. 
jog ar su pritarimu, ar be 
pritarimo Chinų Mandžurijų 
pasilaikys savo rankose. Da
bar, dėl formos, ' Maskolija 
padavė Chinų randui reikala- 

' vimua: kad Mandžurijoj sve
timiems konsuliams butų at
imti pripažinimai, kad Chinų 
randas neatiduotų nė jokiems 
svetimiems pavaldiniams nė 
jokių žemės pietų, ne jokių 
koncesijų; kad visi Mandžu- 
rijos portai butų uždaryti 
kitų krasztų prekystai išė
mus Maskolijoa.

Kada apie tokį reikalavimų 
Maskolijoa dažinojo Japo
nija, Anglija ir Suvienytos 
Valstijos, kadangi Maskoli- 
jos reikalavimas kreipiasi 
ypacz prieaz szitas vieszpatys- 

i tęs, jos subruzdo, bet visgi 
nežino kų daryti ant priverti
mo Maskol i jos pildyti savo

• pirma šitoms vieszpatystėms 
įduotų pažadėjimų. Amerika 
ir Anglija stumia į ugnį už 
savo reikalus Japoniją, bet 
tojė be abejonės ne panorės 
žarstyti bulves isz ugnies.

5 Teisybė, ji sumobilizkvo savo 
k&riszkų laivynų ir iszsiuntė 
jų į Chinų, pakrantes, bet ka
rės su Maskolija, turbut, ne 
pradės, kadangi ant to ji per 
silpna, o ant pažadėjiinų pa
gelbėti Amerikos ir Anglijos 
neturi iszsitikėjimo. Masko
lija ir Prancūzija Azijos van
denyse dabar turi daugiau 
kariškų laivų negu Anglija 
ir Amerika drauge. T virty- 
nės maskoliszkose valdybose 
Azijoj teip sudrutintos, kad 
jas ir sujungtoms laivynėms 
visų trijų prieszininkių ne 
lengva paimti, o jeigu t virty- 
neelaivynės ir galėtų iš
griauti, tai žemės plotų ap
valdyti neįstengs, kadangi 
Jūrių pakrantėse Maskolija 
sutraukė daugiau žemės ka
reivių, negu jų gali atgaben
ti Amerikos, Japonijos ir 
Anglijos laivai drauge. To
dėl Maskolija dabar visai ne 
paiso ant nitų krasztų piktu
mo Ir protestų. ' Bzitos vieš

rai apreiszkė, jog ne dalei#, 
kad jų vientautis butų nužu
dytas.

Macedonijoj Turkijos ran* 
das' sutraukė 200000 karei
vių. Nors pasikėlėlių yra 
ežia vos dešimta dalis to 
skaitliaus, bet juos suvaldyti 
ne teip lengva, kadangi Įiasi- 
kėlėlių maži pulkeliai iszsi* 
skirstę po visą provincijų, ko
voja su Įtasiszventimu prieš 
deszimtį kartų skaitlingesui 
prieszą; iszgaudyti juos tur
kams ne lengva, ypacz kad 
kalnuose jie turi daug jiems 
tik žinomų pasislėpimo vietų* 
Susirėmimai pasikėlėlių su | 
turkiška kariumene nuolataj 
atsitinka.

Sultanas, t u rėdą ras prieš 
savę veik visus savo pavaldi- i 
nius ir didesnę dalį didžiųjų 
Europos viešpatysezių, k u- j 
rios mato, kad jo valdžios 
dienos baigiasi, todėl nuo jo 
ne daug galima pelnyti,sten
giasi terp silpnų Balkanų 
pussalio viešpatysezių, se
niau nuo Turkijos atrink y ri
siu. surasti draugus. Sla
viškos viešpatystės, kaip 
Serbija ir Bulgarija, remia 
savo pasikėlusius, po sultano 
valdžia pasilikusius vientau- 
czius, todėl ant tų pagalbos 
sultanas negali rokuoti, ge
rinami jis todėl, kaip galėda
mas, Greki jai, kurią ne perae- 
uiai jo kariumenė sumuszė ir 
nuo jos pa veržė tulus šiauri
nius apskriezius. Terp Tur
kijos ir Grekijos, kaip dabar 

“gTfdėf, vedamas yra tarybos. 
Turkija,laukdama karės gal 
su tūloms Balkanų pussalio 
viešĮMtystėms, stengiasi bent 
tūlas jeigu jau ne savo pusėj I 
turėti, tai nors turėti persi 
tikrinimų.kad jos karėj priesz 
Turkiją ne dalyvaus. Nuo 
Grekijos sultanas nori iszde- 
rėti pasižadėjimų, kad ji per| 
penkis metus *ne kariaus į 
priesz Turkijų.Jeiguant jos ir 
užpultų kitos Balkanų puma 
lio viešpatystės. Užtai 
Turkijos randas į m žada Gre- 
kijai nesipriešinti, jeigu ji 
Užsimanytų su visu užimti 
salų Kretą, dar iš vardo pri- 
gulinczią Turkijai.

Afrika.
Prancūzijos prezidentas 

jau iszkeliavo iš Algieroi 
Atkako jis ežia, norėdamas 
prikalbėti cziabuviškų tautų 
vadovus laikytieji prancūzų 
pusėj, kadangi mat gyvenan
ti Sacharos tiruose kabyliai 
rengia šventų karę priesz 
prancūzus. Ar prezidentui 
pasisekė išgauti užtikrinimą 
nuo cziabuviškų vadovų,, 
kad jie ne rems kalybių jų 
karėje bu Prancūzija, tikrai 
nežinia.

Morokko viešpatystėj, ro
dosi, pasikėlėliai ima viršų 
ant sultano. Didesnė dalis 
gyventojų pritaria pasikėlė- 
liams, kurie prisiartino jau 
prie pajūrių. Miestai ap- 
miaukia už kraszto valdoną 
sultano brolį, už kurį ir kovo
ja pasikėlėliai. Gubernato
rius Melilės, ant reikalavimo 
morokkoniszkų pasikėlėlių 
iszvijo isz miesto urėdninkus, 
kurių iszdavimo reikalavo 
pasikėlėliai.

Rytinėj Afrikoj, Somali 
pakrantėse. Pasiutęs Muilą 
suteikė gerų smūgį anglijo- 
nams. Jenerolas Maning to
liau nuo kranto, į krašto vi
durius, iszsiuntė pulkaunin
ką Plumketų su 210 angliszkų 
kareivių. Tą mažą anglijonų 
pulkelį Muilą apstojo su 8000 
savo kareivių. Anglijonai 
gynėsi tol, kol turėjo šūvių, 
bet kada išbaigė šuvius, 
Mullos kareiviai įsiveržė į 
stovyklas ir veik visus angli

reivių. Anglija todėl ne iš- 
drys prieš Maskolijoa begė
dystę aštriai pasistatyti, nes 
tas galėtų karę pagimdyti. 
Amerika gi teiposgi su Mas
kolija karės ne pradės, nes 
jos kariška laivynė silpnes
nė net už tą, kokių maskoliai 
turi sutraukę Azijos vande
nyse, o žemės kareivių Ame
rika turi vos pusę to, ką mas
koliai sutraukė ant Mandžu- 
rijos rubežiaus ir į paežių 
Mandžurijų. — ’Szitos vieš
patystės bandė prieš Masko- 
lijų patraukti ir kitas Euro
pos tautas, kad turėti savo 
tarpe tokias, su kurių žemės 
kariumene turėtų rokuotiesi 
ir Maskolija, bet tas ne pasi
sekė: Vokietija tiesiog atsisa
kė remti Anglijos, Amerikos 
ir Japonijos reikalus Azijoj, 
kadangi jiati Mandžurijoj ne
turi beveik nė jokių svarbes
nių reikalų, už kuriuos verta 
būt pyktiesi su Maskolija. 
Prancūzija gi ant prikalbinė
jimų atsakė, jog rems Masko- 
lijų ir Mandžurijoj. Iš to 
matyt, kad Maskolija pasta
tė savo reikalavimus Chinų 
randui pirma susitarusi su 
svarbesnėms Europos tau
toms; todėl ji žinojo, kad 
priesz jų, išėmus Anglijos, 
Amerikos ir Japonijos neis 
nė viena iš galingesnių Eu
ropos tautų, bet bandys nau- 
dotiesi tokiu jau budu kaip 
ir Maskolija.

Isz tikro kitos Europoe 
viešpatystės, vietoj remti 
priesz maskolių utstma- 
nymus Mandžurijoj Angliją, 
Amerikų ir Japoniją, bent 
tūlos iš jų.rengiasi daryti tų 
patį. Kaip girdėt, Vokieti 
ja rengiasi savo valdžių iš
platinti ant viso Szantung 
pussalio, o Prancūzija nori tų 
patį padaryti pietinėse Chinų 
provincijose, kurios rubežiuo 
ja su prancuziszkoms valdy
boms pietinėj Azijoj. Taigi 
aišku, kad Maskolija padarė 
pirma sutarimą su szitoms 
viešpatystėms ir jeigu abie
jų ir nepatraukė į savo pusę, 
tai visgi patraukė Prancūziją, 
o nuo Vokietijos iszderėjo 
bent tiek, kad tojė pažadėjo 
jje stabdyti Maskolijos mierių 
Mandžurijoj. Tokiose šauly- 
gose karės nėra ką bijoti, ka 
daugi ir trįs susirišusios 
viešpatystės, taigi Anglija, 
Amerika ir Japonija, dar 
šiuom kartu visgi kur kas 
silpnesnės užsusiriszusias 
Prancūziją ir Maskoliją, o 
silpnesnis niekada karės su 
drūtesnių nepradeda, jeigu 
numano esąs silpnesniu.

Balkanų puasali*.
Ant Balkanų pussalio ver

da kaip vanduo katile. 
Visokios kilmės tautiszki gai
valai kyla priesz Turkijos 
valdžią; net ištikimiausi sul
tano tarnai ir apginėjai, isz 
kurių yra sultano ypatos sar
gyba, albaniecziai ir tie gar
dina šaitanų pasikėlimu, jei
gu jų reikalavimai ne bus 
iszpildyti: jie reikalauja, kad 
sultanas ne darytų nė jokių 
paliuosavimų bulgarams Ma- 
cedonijoj, o pats reikalauja 
pilnos automi jos savo kraszto. 
Neseniai albanietis kareivis 
paszovė Mitrowicoj masko- 
liszkų konsolių Szczerbiną, 
nuo paszovimo tasai pasimirė. 
Szovėjas likosi suimtas ir sū
do nuspręstas ant kalėjimo, 
bet ant Maskolijos reikalavi
mo antru kartu prova likosi 
perkratinėta ir albanietis li
kosi nuspręstas ant nužudy
mo. Išpildyti nusprendimą 
ne teip lengva, kadangi alba
niecziai sultano sargai užtai 
atkeršytų, jų labiausiai bijo
si sultano valdžios, o jie atvi

jonus, kareivius ir oficierus, 
iszskerdė, vien 15 kareivių pa
sisekė ištrukti ir prisigriebti 
į stovyklas Majoro Calebo. 
Muilai pateko ir 2 revolveri
nės kanuulės. Neužilgio vie
nok ir tos anglijonų stovy los 
likosi Mullos apstotos. Je
nerolas Maning iszsiuntė pa
stiprinimų 450 kareivių. 
Muilą mūšyje nužudė apie 
2000 žmonių, isz jo parengtų 
kilpų pasisėkė anglijonams 
Užtrukti. Kita anglijonų 
dalis, po vadovyste majoro 
Gaugh priesz didesnes Mullos 
pajiegas turėjo greitai trauk
tieji į itakrantes, po apgyni
mu kariškų laivų.

Pietinė ir vidurinė Ame
rika

Republikoj San Domingo 
įrevoliucijonieriai galuti
nai paėmė viršų ant ran- 
Įdo. Rods dar kaip kur lai
kosi rando kareiviai, bet jie 
ne drysta jau stoti į atvirus 
mušius su revoliucijonie- 
riais, kadangi veik visur re- 
voliucijonieriai turi didesnes 
pajiegas ir didesnė dalis mie
stų jiems Įtasidavė. Revo- 
Hucijonieriai sutvėrė jau 
tuomtarpinį randą.

Venezuelėj pasikėlėliai dar 
vis gana tvirtai laikosi. Per
eitą sanvaitę netoli EI Guapo 
pasikėlėliai sumušė du prieš 
Juos iszsiųstų Castro jenero- 
lu. Fererą ir Gomezą. Ir ki
tose vietose pereitą sanvaitę 
Castro jeneralams nesisekė.

Tarp Brazilijos ir Bolivijos 
už Acre teritoriją, rodosi, ka
rės ne bus, bra žili jonai užė
mė visą Acre teritoriją. Sto
vintis ant rubežiaus su karei
viais Bolivijos jenerolas ne- 

liszdryso eiti per rubežių ir 
prieš užėmimą tos teritorijos 
Bolivija ne protestuoja, taigi 
ji galutinai pateko Brazilijai. 

Isz Lietuvos.

Isz Vilniaus.
Peterburgo ciecorii-zka tuvių 

auginimo draugystė paskyrė to
kiai užsimezgusiai Vilrauje drau 
gyslei paszelpf 253 rubl., kuom 
pripažino nuopelnus Vilniaus 
draugystės.

Vilniausgeneral gubernatorius 
Sviatopolk Mtrskyj, ant peistaty 
mo Vilniaus gubernatoriaus, ap 
lenkdamas audy, be tirinėjimo, 
pats savo valia, nusprendė sua 
reaztuotus už demonslracjas: 42 
žydu ir žydelkas ant 3 mėnesių 
arešto, o 36 y patas ant 2 mėne 
aių arento. Kam gi todėl Mas- 
kolijoj reikal ngi sūdai, jeigu ad 
ministratoriai be sūdo žinios bau
džia pagal savo fantaai'f nepatin- 
kauesias y patai ir tai be ataakan 
ežio isatit imo jų Raitės? Tokia 
rėdą vien >g, ant imon jos laimės, 
yra vien c irų valdomoj Masko 
lijoj ir moimiuoe, nec vilLu .*- 
tuoee k mestuose.

Prie Vilniaus me terisskos gim
nazijos likosi įsteigtos dvi stipen
dijos besimokinanezioms mergi
noms vardo Ferdinando Czižews 
kio.

{Vilniaus dvadszk?katalikisz- 
kf seminariją ezįmet pradės prii 
minėti nonnezius naujai pastoti 
27, 28 ir 29 d. berželio (pagal 
maskoliezkp kalendorių).

Peterburgo Varszavinis geležin
kelis, pervažiavimui trukių ties 
miesto ulyczioms, nusprendė Vil
niuje padirbti tunelrūs.

Vilniaus amatihinkų ir pramo
nininkų draugystė parengė locoj 
pardavinycsųi sąnariams reikalin
gų ta vorų. Pardavinybzia yra 
grafo Tiszkevicziaus namuose,ant 
Trakų ulyorios.

Gyvenanti ant Kalvarijos ui., 
Cinkino namuose, Marė Zapolska 
pranešė policijai, jog gyvenantis 
pas jf maskolius darbininkas 
Baškow saiagė joe 11 metų duk
terį it* ®u gyv®t>* it“ dabar kaip

su paezia. Ant motino* skundo, 
netikęs maskolpalaiki* Jiko»-i su- 
are-zti o'as. Kam gi įkatalikča, 
turinezios dukteris, priima ant 
gyvenimo visokius maskoliszkus 
valkatas; geresni maskoliai juk į 
Lietuvę neina, atkanką ežia vien 
visokios maskolių szaszlavos.

Maskoliszkoe valdžios garams, 
jog iszeiviai,slapta iszėję isz Mas 
ko Ii jos į užrubežius, taipgi ir į A- 
merikę. grįžtanti ateal su palių- 
dyjimais maskol szkų konsolių, 
ant rubežiaus turi užmpkėti vien 
bausmę užslaptę perėjimę r u Ke
žu u?, taigi 10 rublių; areštuoti 
jų ir s ų«ti kaipo areaztantus į jų 
gyvenimo vietę negalima, jie gali 
Luošai be priežiūros pats keliauti 
į paskirtą vietę. Areštuoti ant 
rubežiaus muitinyczios gali vien 
neturinezius konsulių pąliudijimų.

MaskoVszka vieszpalystės rodą 
nutarė padidinti Vilniuje polici- 
jantų skaitlių; bus paskirti nau
jai: du kanceliarijo- vedėjai, vie 
uas komiaoriaua pagalbininkas, 
20 policijos oficierų, 80 policijan 
tų ir 3 raiti atraimkai.^ Padidin
tos tampa algos policijos virši
ninkams. Pmįgus reikalingus 
ant padauginimo policijantų, tai 
gi 62140 rubl. ant metų, paimti 
isz v etapaiystėa iždo, prie to 
miestas turės primokėti vien 19- 
550 rubl., o isz gubernijos surin
kimų ant Vilniaus policijos turės 
būt pridMa 2540 rubl.

Ant Vilniaus katalikiškų Ros- 
»o kapinių patėmyjo vagystas. 
vagiami buvo geležiniai užtvarai 
nuo kapų Daboti kapines pasky
rė vieną polio jos < ti« ierą ir vieną 
policjmtą. Dabotojai1 ir sugrie
bė bevagiant nūn užtvaro geleži 
nius stulpelius žinomą Vilniau* 
vagilių Kravczuką, kurį pernai 
sugriebė tą patį darant ant *ta- 
eriatikievkų kapinių. Nugabentas 
ant policijos stacijos, i jis prisi|ia- 
ž no, jog ir pirma pbapuolusius 
nuo kapų geležinius užtvarus jis 
pavogė drauge su s»vo draugu 
Stankev.czium ir pavogtus daik 
t< s pardavė žydui kromininkui, 
turneziam krjmą geležies, per- 
kancaiam vogtus daigtus, Janke
liui Eliįaaevui.

Maskolinkas iidnj ministeris 
gan na, jog n^o pradžios «zių 
metų popieriniai maskolbzki pi
nigai t e no pavidalo, wuo 1887m.: 
5, 10 ir 25 r.blinėa nužudė savo 
vertę. Jeigu kas lokių popierinių 
pinįgų iki saių metų ne apsi
keitė, tai d 'bar gali arsikeisti tik 
viešpatystės banke Peterburge, 
jų ne priima jau nė fieszpatystės 
ks»oe, nė banko dalys evarezies 
provinc jonabazkuose m e-tuote. 
Tegul lietuviai apsisaugos ir seno 
pavidalo minėtų popierinių pinį 
gų neima, nes jie nužudė savo 
”rt’-

Iš Vilniaus gub.
Pirmoje pusėje kovo mėnesio 

Vi niaus gubernijoj Biivo isz viso 
16 gaisrų, kurie užgimė: nuo ne 
atsargumo pscalų padegėlių 3. 
nuo negerai ‘JtaMytų lir nevalytų 
kam'nų 1, nuo nesusektų prieiss 
ežių 12, Visuose teoee atsitiki 
muo<e Ugnelė pridirbo blėdics ant 
24670 rublių.

Netikėtų mirezių per tą laiką 
pasitaikė 8. Užmuszta 1. Negy
vėlių rado 1. Vagystų papildyti 
20. Pavogė daiktų už 3640 rubl., 
gatavų punįgų 12 rabi. 28 kap. 
Arklių pavogė: 'frakų pav. 2, Ly
dos 3, Disnos 4, Asajnėnų 2, Vi
tebsko 2; taigi isz viso 13 arklių.

Ihz Radoszkovicų, Vil
niaus Kub-

Pavasaris uitose aplinkinėse ir 
šiltos dienos užstojo szįmet ank- 
seziau negu kitais metais, n ežį 
nia tik ar ilgai sziluma laikysis. 
Žmonės pradėjo jau (irti laukus ir 
daržus.

Isz szitų aplinkinių po senovei 
daug žmonių keliauja į Ameriką; 
ir nenoriuosius kalbina prisiveisę 
ežia garlaivių kompanijų agentai, 
pardavinėjanti slapta laivakortes 
ant kelionės į Ameriką. Iszeivys 
tė į Siberiją su visu pasiliovė, ka
dangi pirmutiniai isgeiviai S i be r i 
joj laimės nerado, o ant vietos at
sirado uždarbiai priė dirbimo nau
jos geležinkelio linijos nuo Bolo- 
goje į Sedlecus. Paprastas dar
bininkas uždirba prie to kelio ant 
mėnesio po 40-45 rublių.

Isz Vitebsko.
- Dinsburgo pavietyj, mieste 

Kraslavkoj, pateku po audu ne 
pašauktas daktaras Batanov; nu

sprendė jį snt sunkių darbų Sa
chalino kautynėse. Szitas neva 
dsktaras, ant iszliuosavimo jaunų 
vaikinų nuo tarnavimo ksriume 
nėj, už pinįgus darė juos kur- 
ezi«ri, pildamas į ausį ėdunczius 
skystimus, kurie prsėsdavo ausie* 
būgnelį ir per tai žmogus nusto
davo girdėjimo. Ruda tuom i*z 
gelbėdavo nuo tarnavimo kartu
me nėj, kadangi j< je kurczių ne 
reikalauju, bet iszgelbėtari* ant 
visados jau kureziu pasi hdavo.

Vitebske likosi įvesti eletrhzki 
ulycziniai karai, o dabar rengiasi, 
ant apazvielimo miesto ulyczių, 
parengti elektrhzkus žiburius. 
Nors miestas dabar ir nenori, bet 
parengimą žiburių turės pavesti 
sztritkarių kompanijai, kadangi 
darydamas mi j t kontraktą, mies
tui pripažino jai pirmutinystę ir 
prie parengimo elektriszkų žibu 
rių. Kadangi štritkarių kompa
nija turi jau eieknszkas įtaisas 
varymui karų, tai jai lengviau 
negu kitiems,padidinus elektriš
ką pajiegą, parengti elektriką ir 
žiburiams.

Pereituose metuose užderėjimas 
j«vų Vitebsko gubernijoje buvo 
negeriausias, o antai Gorodoko 
pavietyj veik su visu pražuvo žie
miniai javai, bulvės, žirniai,pupos 
ir daržovė*. Uk ninkai jau nuo 
reniai neturi duonos,dideliai* pul
kais traukia elgėtauti į kitu* pa- 
vieczius. Darbų nė jokių nėra, 
žmonės vargsta ir baduoja, apie 
pagelbą baduoliams nesirūpina nė 
randas, nė vietiniai didžtureziai. 
Ūkininkai ant nusipirkimo duonos 
parduoda paskutinius gyvulius. 
Dvarponiai naudojasi i« sunkaus 
ūkininkų padėjimo, skolina ant 
atidirbimo rugius ir tokiu budu 
rūpina ssu pigius ant vasaros dar 
bų darbininkus baudžiauninkus.

hz Druskeninkų, Garteno

Maskoliszkas randas galutinai 
užtvirtino seną ufmanyrną,*nt pa 
kėlimo pagarsėjusių gydaiesių 
vandenių sujungti Druskeninkus 
su amsiausia geležinkelio stacija 
Porusje pliantu. Darbai prie padir
bimo plianto bus pavesti mažiau
siai reikahujancaiam kontrakto 
riu;. L:cit>icija terp kontrakto- 
rių atsibm* 25 d. gegužio.

hz Kauno.
Kaune neseniai susitvėrė žem- 

daibių draugystė, Auri užsiima 
pardavinėjimu žemdarbystės pro
duktų ir parttaukia žemdarbiams 
reikalingus tavorue. Pereituose 
metuose draugystės kapitalas sie
kė 30360 rublių. per metus gi 
suvartota 374000 rubl , arba ant 
77906 rubl. daugiau negu užper- 
eituose metuose. Minėta drau
gystė turi krautuves: Kaune, Pa
nevėžy], Keidamiuose ir Rak'sz 
kiuose. Pereituose metuose Kau
no pardavinyczioj pardavė tavorų 
už 168138 rubl., Panevėžio už 
98909 rubl.. Keidainių 77540 
rulil., Rikiszkių 30075 rubl. 
Draugystės sąnariai pirko i-z krau 
tu vės tavorų už 176815 rublių, 
pasaaliniai gi už 197847 rubl. įsa 
tavorų daugiausiai parduota pra 
manytų mė*rių,isz viso už 170119 
rubl. Rodosi, tokias pardav ny 
ežias priderėtų ir Lietuvos ūki
ninkams rengti kituose Lietuvos 
miestuose. Jeigu jos susidrau
gavusių ūkininkų butų gerai ve 
damos, pelnas isz to butų nema 
žas, o kas svarbiausia, ūkininkai 
gautų v:sus jiems reikalingus ti 
vorus pigiau negu pasinaudojant 
isz tarpininkystės žydų perkup- 
cz ų. Už parduotus t ivorus Kau
no draugystė turėjo gryno pelno 
38010 rubl., tai gi daugiau negu 
draugystės kapitalas. Tas aisz- 
kiai rodo naudingumą tokių dr*u- 
gyeczių.

29 d.kovo Nemune,netoli kran
to rado negyvėlį. Isztraukę kū
ną persitikrino, kad negyvėlis y- 
ra 22 metų Karolius Malecki, ku 
ris 28 d. kovo prapuolė isz namų 
ir tą dieną jį matė draugystėj 
darbininko Kastantino Onisko, 
paeinanezio isz Garteno guberni 
jos, abudu parsigabeno du bute
liu degtinės ir ramiai gėrė gyve 
nime Oniskos. Vakare, viena 14 
metų mergaitė patėmyjo vyriškį 
neszantį ant peesių žmogaus kū
ną; meigaitė pažino, jog neesan
tis kūną buvo Onisko ir jis su 
savo naszta nutraukė Nemuno 
linkui. Nuo tos dienos ir Onisko 
prapuolė ir jo policija neįstengia 
aoneti.

Miesto valdžios ataiszaukė į vi
daus ministeriją su prašymu da- 
leidimo iazleisti ant 45°000 rub- 
I ų obligacijų. Mat miestui rei
kalingi pinįgai ant pastatymo ka- 
zsrmių, o kad ant to atliekamų 
neturi, tai nori iszle sti obligaci
jas; už tnos pinįgus, apart kazar- 
mių, butų pastatytos teipogi trio- 
bes: rengiamai mieste Toni škai 
mokyklai, miesto mokyklai, gy
vulių piovinyczia. Ant pastatymo 
triobų mokykloms miestas patiki- 
ii* 62000 rublių.

Maskoliškas randas iszsiuntė 
inžinfer ų Szmitovakį ant tirinėji- 
mų. ar galima sujungti Dubisą ir 
Vindavą kanalu, kad botai su 
Lietuvos produktais,vietoj keliau
ti į jūres per Prusus Nemunu, ga 
lėių iš Nemuno plaukti į Latvi
jos portą Vindavą. Szmitov»ki 
padavė jau kelių ministerijai savo 
apdirbtą projektą sujungimo mi
nėtų upių kanalais. Minister ja 
rengiasi neužilgo pradėti daibus, 
ant užbaigimo kurių įeik* tze?zių 
metų.

hz Suvalkų.
Pereituose metuose Suvalkų 

gubernijoj bulvės užderėjo labai 
prastai. Kaip ištyrė randas, da
bar 6 gubernijos paviešiuose u- 
kininkams trokšta bulvių ant sė
klos, ant to reikia pargabenti 
375000 pūdų bulvių iš kitų gu
bernijų. Susitvėrė komitetas iš 
n n ariu vietinės Žemdarby*tės 
draugystė*po gubernatoriaus pri
žiūra. Komitetas pargabęs bul
ves iš kitų gubernijų, kur jų yra 
pakaktinai ir dalįs jas ūkininkams 
neturintiems jų ant sėklos.

Maskoliszkas pacztas, vežioji
mui pasažierių ir paežio siuntinių 
ant pasalinių kelių Suvalkų ir 
Kauno gubernijose, kur keliai yra 
kur kas geresni negu kitoje gu
bernijose, nori įvesti automobi
lius, taigi maszinas be arklių. 
Pacztas tikisi iš to užczėdą ti dau- 
gia< pinįgų Be8u Pr’® vežiojimo 
paėsto arkliais, kadangi užlaiky
mas arklių kaštuoja ne mažai pi
nįgų.

Isz Prosų Lietuvos.
Tilžės prisaikinlųjų sūdąs nu

sprendė ūkininko sūnų isz Di
džiųjų Puskepalių, Augustą 
Kėkštaitį, ant vienų metų ir 3 
mėnesių kalėj.mo už kreivą pri-

Netoli Kaukėnų; turtingas lie- 
tuv s Kilaitis važiuodamas keliu, 
nupuolė nuo vežimo į pilną van
dens duobę ir prigėrė.

Sailokareaemoj susitvėrė lie
tu v i saką ūkininkų gyvųjių iš
naudojimo draugystė, kurt užsi
ims gabenimu aut pardavimo jos 
sananų gyvulius tiesiog į Berly
ną, kur prekės yra didesnės negu 
Lietuvi j.

Ant paskutinio kiaulių turgaus 
už kiaules mokėjo Tilžėj: ui porą 
paršų 5—6 sanvaiezių po 12—16 
mk., ui senesnius po 18 mk. Ui 
kiaules mokėjo po 20—24 mk., 
ui penėtas po 34—37 mk. ui 100 
svarų svarumu.

Nuo Tilžės pradėjo dirbdinti 
naują geležinkelio liniją prie mas
koliškojo rubežiaus; naujas gele
žinkelis bėgs į Lauksargius.

Szįmet iš Lietuvos daugiau isz- 
*eivių keliauja į užmarius negu ki
ta s melais Jie slapta pereina 
per rubežių, bet toki turi paskui 
keliauti į peržiūrėjimo stac ją į 
Bajorus. C*ia juos susodina į y- 
pat ngus vežimus ir gabena į' 
Hamburgą aibi Bremeną.

Lietuviška skyrimo draugystė 
pradėjo jau skirti kandidatus at
einantiems rinkimams į ciecorys- 
tės parlamentą. P.lkalnio pavie
tyj už kandidatą išr ūko Meš* 
k»it}.

Nuo darbininkų kongreso.
Pradžioj šių metų nutarta bu

vo atidėti terptautisaką darbinin
kų kongresą ant 1904m. Taigi 
šįmet kongreso nebus. Tas 
daleis ir lietuviams prie jo prisi
rengti.

Sulyg delegato isz Lietuvos,tai 
galiu pasakyti, L3.D. Partija to 
neapsvarstinėjo. Jeigu ir bus 
koke, tai jį paskirs pati Partija; 
amerikieczia*, būdami gana toli 
nuo Lietuvos, gali visai nežinoti 
kas pnguii prie Partijos, o kas 
ne.delegatu^gi bus, žinoma, žmo
gus prigulįs prie joe ir dalyvau
jąs po draugdarbininkų judė
jime.

J. Lizdeika.



Isz Amerikos.
Ui gerą atmokėjo pikta. į

Perth Amboy, N- J. Pasimi
rs czia pagarsėję s tavo laike veng
ras Jonas Krempa. 20 metų at
gal jis gyveno su pacaia mieste 
Nentia, Vengrjoj. Pati jo pa
teko po sodu ui nudurimę numy
lėtinio. Krempa, užstodamas ui 
savu paczię, visę kaltę priėmė ant 
savęs ir uitai liaoei ant 10 melų 
kalėjimo nuspr^tas. Atbuvęs 
bausmę, žmogus rado savo pacz f, 
ui kurios kaltę bausmę atbuvo, 
gyvenancsia su kitu. "To buvo 
per daug; jis apleido tėvynę, 
persikėlė į Amerikę ne&irupinda 
mas daugiau apie savo netikusiu 
paczię.

Musais su koutralmndnesaiais.
Phoenik, Ariz. Mar-zalas Ut- 

ting su savo žftionėms isztraukė 
ant meksikoniszko rubsiiaus j 
Gunright apskritį gaudyti kontra- 
bandnešių, kūne gerai yra susi
organizavę. Prie Orgauizacijos 
priguli amerikonai, indijonai ir 
meksikon&i. Tarp man*žalo ir kon- 
trsbandneszių užgimė smarkus 
mus z i s, kuriame du indijonai li
kosi uimuszti. Kas atsit ko su 
marszalu Utlin?u, nežinia, iki 
az'ol js nesugrįžo namon ir jo 

vunieks nematė. 41 
■■Ji į? 1? jį L iAmerikos paczta.i negerai poli

tikierių rėdomas.
Ant Amerikos paczto skundžia

si netik svetimi krasztii, liet ir
Amerikos uk&tai ir apkaltinimai 
tie nėra be pamato. Dabar antai 
pagolbininkasgcUeraliszko paczto 
viršininko, James Tyner likosi 
nuo urėdo prašalintas, kadangi 
jis. su pagelbi padirbto tyozia 
rak'o, atidarė spintas, kuriose 
buvo laikomi svarbus dokumentai 

/ir juos paslėpė neiinia su kokiais 
mieriais.*

Naujos salos.
MTashington, D. C. Amerikos 

randas garsina, jog į *pietus nuo 
.Filipinų salų užtiko didelį skaitlių 
mažų saluczių, ku ios nė ant jokio 
žemlapio nebuvo paženkiiutoe. 
Tas yra teisybė, kadangi prie Fi
lipinų salų priguli isz. viso apie 
3000 didesnių ir mažų salų. To
kio akai (liaus falų ant paprastų 
femlapių ne negalima paženklin 
ti, ofepe -ulisakų žem lapių nebuvo 
lazduota. Todėl Amerikos tiri nė 
tojai nieko nežinomo neisztyrė.

Gabena daug opium.
.r San Francbco, .Cal. Atka
kęs czia isz . Azijos • garlaivys 
„Ch'.na”, terp kitko atgabeuo 
33415 svarų opium ant sunaudo
jimo Amerikoj. .Uitai reikia 
*uimokėti muito $200490, o vertė 
atgabento opiam yra 1534340.

užteks ne tik sergantiems, bet 
ir gyvenantiems Amerikoj chiuie- 
cziams ant apsvaiginimo proto, 
i ; ; į

Nunuodino.
Pensacola, i JTla. Gyvenantis 

netoli nuo czia Roland Morg n 
panedėlio dienai apturėjo siuntinį 
su valgiais, kuriuos j s valgė. Į 15 
minuių potam pasimirė. Valgiai 

'mat buvo uinuodinti. Pati ir 
vuošvė«Morgano tų valgių vos 
paragavo ir tas galima buvo dar 
iszgelbėti. Kas atsiuntė tę už- 
nuodintę siuntinį, iki.sziol to ne 
susekė.

: ■ [ Į
Siauro!* sziltiues.

StaNįFord, 0al. Terp studen
tų ir urėdninkų czianykszczio 
universiteto pasibaisėtinai pra 
dėjo siau-ti sz'iliinės; isz viso iki 
20 d. '>alandiio ap-irgo 100 žmo 
nių; terp apsirgusių daugiausia 
yra studentų. Užveizda rengiasi, 
jeigu epidemija nepasiliaus, visai 
uždaryti universitetu.

I.izarabeuinias ir atgabenimas ta 
voru.

WAaHiJiGToji, D C. Per 12 mė 
nėšių, iki 31 d. kovo szių metų, į 
Suvienytas Valstijas atgabeno 
svetimų tavorų už $1001593683, 
iszgabeno gi isz Suvienytų Valsti 
jų svetur visokių tavorų, daugiau 
šiai grudų ir mėsos, už $1414726- 
954. ; jf. :

Sniegas.
CUMBF.RLAN^.' M D. SzitOSe 8p 

linkinėse ir visoj vakarinėj dalyj 
azteto Miryland užstojo 23 d. ba
landžio antra žiema. Oras atsza- 
lo, visokiuose gi szteto kraštuose 
gerai pasnigo, tik ant liimės 
sniegas nesilaikė, ilgai.

Beproroiai ateiviai.
Dkrby.Conn. Ant garlaivio 

„Bulgaria” atkako ežia szeszi at
eiviai isz Lietuvos, kuriuos porto 
valdžios pripažino už beproezius 
ir nusprendė ant sugręiinimo at- 
.f*

Gaisrai?*
- Cleveland, Oh. Sudegė ežia

nėli**, po kuriai tai dainai pirm 
kalbėjęs vyras dar paa'szkino apie 
gražumę tos dainoa ir kaip sun
kiai vargsta tas, kurs tę dainę 
yni parvežęs. Už teip augsztę 
mislį.suteikię lietuviams, musų 
rasztinmkas, senasis Visstalis sve
timoje eželyje nelaimių suspaus
tas, baigia sayo gyvenimu. Ame
rikos lietuviai lyg pasitycziodami 
isz savo rasztimnko ir pirmiau at 
budusio tėvynainio, aukauja po 
kebe centus ant „tabako**. Tiek 
tik lietuvių tauta suteikia savu 
pirmiemsiams darbininkams!

Todėl mes eziuom kartu prade
dam aukauti truputi gausiau, lai 
musų senelis turi netik „tabako** 
bet ir duonelės. Surinkta $6.10 
(vardai aukautojų ir jų aukos pa 
garsintos pereitame numeryje).

Ant galo kun. Dilionis visiems 
padėkavojo už gražų ir dnugiazkę 
uisilaikymę. Pinigai,kuriuos su 
rinkom, tapo paskirta nusiųsti į 
Tev. M. Dr. iždę ant rankų p. A. 
Ol-ztvskio. (Jie juk sudėti Viszta- 
liui, o ne Tev. Myl. iždui? Rd.)

Buvę ant vakarienės.

Isz Phlladelph i a. Pa.
Czianyksztė, essnti po globa 

kun. KauUkio lietuviszka Szv. 
Jurgio Dr-tė, ant savo 10 meti 
nių sukaktuvių, kurio* bus ap 
vaikszcziotos 28 d. balandžio, 
vienbalsiai nutarė už kalbėto
ją ufp*>szyt ku J. Žilins
ku. Mat Draugystė tikėjo, kad 
kun. Ž linsko kalbos a ten paklau
syti ne tik Kaulakio tarnai, bet ir 
jo prie.-zininkai. Iszgirdęt vie
noj? up e tai K-tulakit, ne tik isz 
koliojo savo t*rnu-, bet ir kuni- 
gę Z'linskę sp-zauk^ at-tkalunu, 
eiUHii<*ziu priesz czventę tikėjimę. 
Apreiezkė, jog jis ne tik uždrau
džia kviesti kun. Ž linskę, bet ža 
dėjo pasistengti, kad jis negalėtų 
atsilankyti į Philadelphię (kamgi 
žmonės klaupiasi ne tikėjiinbz 
liuese dglykuoie kunįgo? Kę 
kviesti už kalbėtoją ant sukaktu 
v ų tai draugystės reikalas, o ne 
kunigo Kaulakio, kuria czia ue 
privalo ki-zti savo nagų,nes tokie 
apvaikszcz ojimai tai ne jo reika
las. Sykį kunįgę įsileiai į ne 
jam prigulmczius reikalus, jis lys 
■r į tavo gyvenimę ir ermyderį ir 
vaidus kels tayo locnoj szeiiuynoj. 
Tegul kunįgai daboja tik tikėji
mo. o siti musų reikalai gali ap
sieiti be kanjirų kontrolės, teip 
darant bu- mažiau ir tikėjimisz 
kų vaidų. Rd.). Rodosi bėgo su 
skundu ant kunįgo Žilinsko ir pas 
-rchi vysk upę, jam perstatė kun. 
Ž'linskę už keban'į tautystę, isz 
ko, girdi, atsiranda prieszai tikė 
jimo ii1 bed'eviai, kelianti vaidus 
hetuvszkose parapijose. Kodėl 
K-tulakia apszaukė kun. Ž Imskę 
už aUkalunę, sėjantį vaidus? Ar 
todėl, kad kun. Ž'liostas Sutiki 
me gyvena su parapijonais, ne 
skaldo jiems galvų su lazdoms, 
nesiszaukia policijos į bažnyczię 
ant įkvėp mo žmonėms doros? 
Apart to mes ne matome kitokios 
atskalunystės kunigo Žilinsko. 
Argi Kauhkio mokslas ir tikėji 
mas reikalauja skaldymo galvų jo 
locnų penėtojų? — Jeigu toks jo 
mokslas, tti tegul jis prasmenga 
su savo tokiu mokslu, kadangi 
tas nė D evui, nė žmonėms nau
dos neatgavęs-

Klausytojas.

Reikia mums tautiszko 
h y m n o.

Musų tauta buvo jau apmirusi, 
jos prieszai giedojo jai mirtie* 
mar»zę, bet kaip kitur, teip ir su 
liietuviais tas pats pasirodė. Tau
tos ne mirszta ir ue nyksta teip 
greitai, kaip jųpries-zai geidžia, o 
tankiai ir jau apmirusi atgyja, rei
kalauja prigulinezių tiesų, 
kovoja už tas tiesas ir kartais at
gauna tę. ko geidė, kas kitų bu 
vo panaikinta. Tss pats atsitiko 
ir su lietuviais. L etuviszka tau 
ta, laikoma už jau numarintę, at 
gijo ir reikalauja sau tokių tiesų, 
kokias turi kitos neprigulmingos 
tautos. Kad teip yra, užtenka 
sulyginti gyvenimę lietuvių, jų 
siek us ir darbus priesz kokię 10 
metų su dabirtiniais jų darbai*, o 
kiekvienas pamatys, kad teip yra. 
Rods ir dabar galima dar dauge
lio geisti, bet vitgi yra jau ge 
riau, negu buvo. Bundamo isz 
palengvo isz nežinios miego, pra 
dedame suprasti musų padėjimęir 
reikalus. Reikia tikėti, kad juo 
toliau, juo ir pas mus bus geriau. 
Jeigu pas mus hus geresnė vieny 
bė, butų dar geriau, bet tikimės, 
kad ir tas su laiku atsiras, paliau 
sime besipiovę už mažmožius,už 
asabirzkus reikalus, o dirbsime 
isz vien ant musų tautos vien la
bo, iszmoksime aukauti musų a- 
sabiszkus reikalus ant tautos gero. 
Dieve duok, kad tas pas mus už- 
gimtų kuo greicziausiai.

Visos nėprigulm'ngosir pasikė-

krautuvės Grief Bros,Berrel Mfg. 
Co. B ėdį ugnies padaryti skaito 
ant 150000 dol.

La Oranb, Wib. Sudegė ošia 
didelės Park krautuvės. Blėdį ug 
nies padaryti skaito ant pusės 
milijono doliarų.

Detroit, Mich. Sudege ežia 
vežimų dirbtuvės Scheiero & Co. 
Blėdį ugnies padaryti skaito ant 
150000 dvi.

Fairbury, Nebr. Viduryj sai
to miestu 23 d. balandžio siautė 
didelis gaisras, kuris pridirbo Mė- 
dies ant pusės milijono doliarių,

EvplloziJoA.
Mineapoli*, , , Min. Įtaigose 

Northwestern Star Oil Co. atsiti
ko smarki ekspliozija, kuri pa
gimdė gaisrę griuvėsių. Dvi ypa 
tas sunkiai sužeistas atgabeno į 
miesto ligonbutį. o kaip tvirtina, 
po deganeziais griuvėsiais yra 
daug žmonių,kurie turės sudegti, 
kadangi nėra galėjimo juo* isz 
gelbėti.

Sydney Brit., Col. Užsidegė 
kastynės Dominion Coal Reserve 
nuo atsitikusios esptiusijos, ku
rios 4 darbininkai likosi užmusz- 
ti.

Nelaime ant geležinkelio.
Kaušas City, Mo. Netoli 

Enerton, ant Frit-co gelež nkelio,. 
isz rėl ų Hzszoko truki* ir isz da 
lies susidaužė. Prie to trįa ypa 
tos likosi ant vietos užmuštos, o 
dvi sunkiai,gal mirti tat, apkultos.

Isz darbo lauko.
T SoMERviLLE, N. J. 100 len- 

kisskų ir vengriškų darbininkų, 
dirbanezių prie sodinimo tabako 
ant pliantacijų Jameso Dukes,pa
kėlė sztraikę. Darbininkai rei ” 
kalauja didesnių už savo darbę 
algų.

T Chicago, III. Vežėjai ir 
konduktoriai expresinių geležin
kelio vagonų reikalauja didesnių 
algų.

Dirbtuvėse Pioneer Cooperage 
Co pn. 137 N. Hoyne ui.,350dar
bininkų pakėlė straikę.

•Į Ashland, Pa. A ėjus į dar
bę czianykszczių kastyn ų tvirta 
ninkame, j ems apreiszkė, jog nė 
ra darbo ir jo nebus teip ilgai, ko] 
darbininkai nesutiks dirbti ir ne
dėliotus po 9 vai.

5 Sprinofield, III. Czia- 
nykszczios Republic Iron & Steel 
Co. dirbtuvės, kuiio-e jau nuu ke 
hų metų nedirbo, pradės dirbti 
nuo 15 gegužio. Prie darbo pa- 
tilps 800 darbininkų.

1 Victoria, Br. Col. O gini 
zuoti datbninkai Cumberiand 
kastynių pakėlė sztraikę, kidangi 
kastynių savininkai nenori pripa 
žinti darbiniukų organizacij e.

Montreal, Canada. D iob- 
kasiai czianyk^zcz ų kapinių pakė
lė sztriikę. Jie re kahujt po 25c. 
ant dienos didesnio užmokesuio, 
negu iki ęaiol gaudavo.

•į Trsnton, M;ch. 14 slova 
kų darbininkų, atsakus'ų ežia 
prie darbo į cemento d rbtuves 
vietini>i darbininkai iezvijo i»z 
miesto.

New York. Sztraikas dar 
bininkų Qmncy Engine Works 
pasibaigė ir darbininkai sugrįžo 
prie darbo.

Shenandoah, Pa. Kautynėse 
Philadelph'a & Readmg Co. pasi 
liovė darbai.

ISZ 
Lietu viszku diryu.
Isz Waterbury, Conn.
Lietuviszkos Visų Szventų ne 

prigulmmgos parapijos choras 
parengė, po bažnytinėje svetai
nėje, hzkilmingę vakarienę, ant 
kurios buvo užkviesti visi prakil
nesni lietuviai, lietuvės ir lietu 
vaitės. Ant minėtos vakarienės, 
terp gražaus p silinksminimo ir 
linksmų draugiškų kalbėsiu, <vi 
sų szirdys buvo pripildytos nepa 
prasto džiaugsmo. Ne uažai 
linksmybės pridavė jauna lietu 
vaitė, Avitcziutė, kuri porę kar 
tų ant skripkos puikiai pagr^jijo, 
o potam visas choras dailiai pa
dainavo, d inas klausyt j *i su 
džiaugsmu klausė. Po da nų vie 
nas isz klaus) t jų trumpai pakal
bėjo, primindam a apie mylimę 
teviszkę, kur ten pavasario laike 
lietuviams gegutės visus linksmi
na. Czia,svetimoj szalyj, nesant 
pavasarinių linksmintojų gegu- 
czių, musų jaunos, kaip angelai 
nekaltos liutuviszkų tėvų dukte
rys suteikia panaszų linksmumę. 
Po mažai pertraukai, mergaitės 
dar padainavo „Opi Op! Nemu

luaioa tautos tun savo tautiszkę 
hymnę, kaip kokios turi net po 
kelis. Turi tokius hymnua ne 
vien civilizuotos Europos, nepri 
gulmingoe tautos, bot ir paverg
tos, tokios antai kaip lenkai, Osa
kai, chorvatai, bulgarai (Szumi 
Marica.), tautisskus hymnua turi 
jau ir tūlos Azijos tautos, kaip 
antai: ch niecziai, japoniecziai, 
net tūlos maiajiszkoo tautiszkos 
giminės; gieda juos ant tautiškų 
pasilinksminimų ir apvaikszczioji- 
mų. Tokio tautiszko hymno iki 
sziol ne turi lietuviai. Kodėl?
Argi jis jiems nereikalingas?. Juk 
paėmimas kokios tautiszkosdainos 
už tautiszkę hymnę niežo ne 
kasztuoja. Man rodosi, mums 
priderėtų paimti vienę isz musų 
tautiszkų dainų už musų tautiaz- 
kę hymnę ,ant tu, man rodosi, tik
tų “Lm gyvuoja Lietuva**. Dele 
gatii ant besiartinanezio Susivie- 
nyjimo Seimo galėtų tę klęusymę 
aut seimo apzalbėti.

J. Naujokas.
Vijos tautos turi savo tautisz 

kus bymnu-i ir už tokius priima 
ne tas dainas, kurios įšaukia gar 
siausiai apie tėvynės me lę, bet 
tokias, kokios geriausiai atsako

• laiko įeikalams. Sutvėrime hytu
no ne tiek svarbus klausymas žo
džių hymno. kiek jų meliodija, 
taigi muzikaliszkadalia. Tautiš
ki hymnai ne isz-idirba ant užma
nymo pavienių ypatų, bet juos 
priima už tokius visa tauta. Vo- 
kiszkas, angliškas, praneuzi-z- 
zas naeionali-zki hymnti savo žo
džiuose ne priguli prie patriotisc- 
kiausių. Prancuzi-zkame nacio- 
nalinzkame hymnę Marsilij<mėj 
nėra daug apie m eile'Prancūzijos, 
l>et j’S apima szauk^mę prie gink
lų ant sutrupinimo nelaisvės pin- 
cz ų, tironybės. Mirailijonę pran
cūzai paėmė už tautiszkę hymnę 
laike revoliucijos, bet sz ędieu 
jį prancūzų neužganėdim, jie rei
kalauja kitokiu hymno. Sugriu
vus monirch jai Mis kol i jo j ar 
Angliji j turėtų būt atmesti ir tų 
tautų nactjonaliazki hymnai. Su
tverti lietuviszkę hymnę, kuns 
užgN nėdintų daugumę letuvių 
sziędieninėue jų gyvenimostnly- 
go-te ne teip lengva kaip iazrodo.

Rd.

Iss Lowell, Maw.
Csianyksncziose diibtuvėae nuo 

pradž os balandžio mėne«io pasi 
liovė darbai ir per tai 18000 dar
bininkų neteko darbo. Darbinin
kai reikalavo pakėlimo algų ant 
10%. Nežinia, kada vėl pradės 
dirbti. Unija susiorganizavusi 
tvirtai, o daugumas darbininkų 
prie jos priguli, todėl unija nesi 
rengia nusilenkti. Isz lietuvių 
mažai kas priguli prie unijos, už 
tai iszjų retas turi geresnį dar- 
bę. .

Lowellio lietuviai ne mėgsta 
apszvietimo, terp jų mažai yra 
«kaitanczių liet u v isz kas knįgas ir 
laikr>*zczius, daugelis ir skaity
dami, ne daug supranta. Kadangi 
ant supratimo reikia priprasti ir 
nuolatai skaityti, per kę isssila 
vina protas, atsiranda geresnis 
i-upratimas. Su supratimu nieks 
neuigimė, tss išsidirba |>«*r skai- 
tymę lavinanezių pro ę raštų. 
Daugumas czianykszczių lietuvių, 
vietoj užsiimti skaitymu, vietoj 
lavinti savo protę, velyja ant gir
tuokliavimų laikę praleisti, o pas
kui terp savęs peszasi. už kę ne 
vienas patenka už grotelių, turi 
bausmes mokė'i.' Ant to eina 
daugelio lietuvių sunkiai užd rbti 
centai.

Unistsz.

Isz McKees Rocks, Pa.
Czianykszczios dirbtuvės dilba 

gerai ir uždaibiai darbįninkų ne 
mažiausi.

Lietuvių yra czia pusėtinas bu- 
rėl s. Neseniai sutvėrėme czia 
lietuvi«zkę parapiję. Pirkome 
lotus pastatymui bažnyczios, o 
klebonija jatr gat-iva ir bįžnycziai 
s depas iszkastas, bet statyti 
ne iszdristame, neturėdami kunį 
go. nes nežinome ar gausime ir 
kokį kunįgę.

J. Kudirka.

Isz visur.
II Liiko paskutinio gyventojų 

suskaitymo, atlikto 31 d. gruo
džio 1900 metuose, Austrijoj, 
ant 26150708 gyventojų, 16211 
272 mokėjo raszyti ir skaityti,tai 
gi 62% viso gyventojų skaitliaua, 
753074, taigi 2.9% mokėjo tik 
skaityti, o 9186362 arba 35.1% 
ne mokėjo nė raszyti, nė skaity
ti. Daugiausiai nemokančzių 
skaityti buvo Dalmatijoj, nes 
76.5%, Bukovinoj tokių buvo 
70,4%, Galicijoj (lenkų ir rusi
nu apgyvento), kur administra

cija yra lenkų rank< se, kur len 
kai rėdosi bevo k neprigulmingai) 
68,8%, Trieste, Geerne ir Gra 
dietoj 44.9%, Krainoj 33 9%. 
Karintijoj 31,4%, Szlezijoj 22%, 
Moravijoj 19.2%, Bdznurge 
18 2%. Czek-juj 17,7%, Žemuti 
nėj Austrijoj 16.4%. Taigi pro 
vncijos vokieczių apgyventos 
stovi augšeziau, isz s'avų vien 
czekai ne apsileidžia vokiecziams, 
besiginanti gi save civ.lisacija 
lenkai žengia'paakutinAj e lėj su 
63% nepažį-tsnezių literų. Gir
tieji todėl lenkai ne turi kuom.

| Montevideo pone, pietinėj 
Amerikoj, gatlaivys ,, Pa u pero’ 
užbėgo ant stovinezio porte Su
vienytų Valstijų kariszko laivo 
„Newark” ir jį nuskandino; juri 
cinkai vienog visi iszs'gelbėjo.

| Amerikos laikraszcziai ir po- 
lit kieriai siundo ant ateivių ir 
reikalauja apsunkinimo s te i vys
tės. Tuom tarpu Europoj rugoja 
ant iszeivių, tik dėl kitokių prie 
žasczi$< Antai Norvegijos randas 
rengiasi apsunkinti iszeivystę į 
Suvienytas Valstijas, kadangi per 
iszeivy-tę krasztas ir tauta žudo 
geriausius savu sąnarius, kurie la 
blausiai prisiledu prie pakėlimo 
Amerikos, o jiems priderėtųdirb 
ti ant naudo* savo gimtinio kranz- 
to ir savu tautos.

| Maskvoj audžia tirinėtojaa 
Hicuk likosi sūdo ant 2| meto 
nuspręstai į aresztantų rota*. 
Saitas caro tani,s mat įsiveržė 
naktyj į vienę karezemę, u4ardė 
pinįginę spintę ir paėmė kar- 
czemninku pinigus ant savo nau
do*. Geri mat tie caro tvarkos 
ir tiesų dabotojai. Toki sudžius 
plė»zikąi pasitaiko dar tokiuose 
miestuose kaip Maskva, kur u- 
rėdninkai geriau yra prižiuromi 
ir ne gražus darbai iszema į 
aiksztę; tai kokį gūdžios turi būt 
provmcljoual įsakuose miestuose, 
kur jų nieks ne prižiūri? Czia ir 
audžiu v j gyslos ilgai gali būt už 
slėptos.

i M tskoUazki laikraszcziai 
siundo s.vo raudę aut svetim'au- 
cz'U, kūnų buk daugybė prisivei 
sė Mandžurijoj ir Siberijoj ir buk 
tie avelimtauesiai demoralizuoja 
gyventojus, kenkia Maskolijua 
pramonei ir prekystei, kadangi 
maskoliai su svetimtauezia a neį 
stengia konkurencijos iazlaikyti. 
Ltikraszcziai reikalauja, kad ran
das padėtų masko'iazkiems pra
monininkams, iizlei-tdamas pada- 
vadyjimua apeunkinanezius apei- 
gyvenimę svetimtauczių Mand- 
žunjoj ir Siberijoj.

| Europoj Sziauriuių jūrių pa
krantės iki neseniai grimzdo gi 
lyn, jūrės griebė vis didem us ir 
didesnius šaut žemio plotus. Da
bar matyt priešingas apeireiszki 
mas: jūrės traukiasi tolyn, omus- 
žemia užima jūrių vietę. ^Užiai 
ant Baltiko jūrių matyt visai kas 
kits: czia jūrės lenda gilyn į saus 
žemį. Pereituose metuose aplin 
kinė-e Heitigenhim jūrės nuplė
šė gana d*delį kranto szmotę 
ir toj vietoj dabar yia jūrių van 
duo.

| Mieste Kromtadte, Maskoli- 
joj, už kokį len m ižę daigtę susi- 
pyko jurininkai nuo maskoliškų 
kariškų laivų su žemės kareiviais. 
Terp sasipykusių užgimė mums, 
beumuszanli naudojosi isz revol- 
vierių ir karabinų. Muszyje daug 
jurininkų ir kareivių likosi už 
muštų, o dar daugiau sužeistų. 
Porto komendantas ir daug oficie- 
rų, kurie stengėsi musztynes stab 
dyti, likosi pašautų, arba už 
muštų. Muštynėse dalyvav. 
12000 kareivių.

| Anglijos karalius, kad įtikti 
Amerikai, už perdėtinį komisijos 
reprez* ntuojanczii s Angliję ant 
rengiamos ateinancziuose| metuose 
St. Louise, Mo. vigarvietinės pa
rodos, paskyrė savo sūnų, Angli 
jos sosto įpėdinį kunigaiksztį Va
li jos. Užtai Anglijos pramoni 
mukai ir prekėjai ne pritaria da 
lyvavimui Anglijos minėtoj paro
doj, o ant tų nė karalius, nėjo 
sūnūs didelės įtekmės negali tu
rėti.

| Ž etniniai javai' velk visuose 
Vokietijos krasztuose iszrode ne 
geriausiai; jiems užkenkė pasku
tiniai szalcziai, ypacz, kad szdtas 
oras atėjo ankszcziau negu pa 
prastai. Sužė’usius javus nuszal 
nojo paskui sugrįžęs szaltis. Tas 
pats yra ir kituose Europos krasz- 
tuose, neiszskiriant Prancūzijos ir 
Austrijos.

H Ant užkvietimo < Austrijos 
prekystos m misterio, žymesni 
krauto pramonininkai atlaikė su- 
arinkimę ant apkalbėjimo klausy

nazijos ir realiazkoa mokykloj 
pakirtos tiems, kurie, jas pabai
gę, norės dar toliau mokintieji 
universitetuose ar specialiszkuoee 
institutuose. Apart šitų, minis 
tesis nori dar parengti szeszių 
k liesų mokyk 1m norintiems įg*u 
ti vidutinį mokslę, bet nesiren
giantiems ragauti augštemių 
mokslų. K *s gi vienog, pasto
dama į vidutines mokyklas, kurių 
Maskol Joj yra per mažai, pirm 
laiko gali žinoti, ar jis galės eiti 
ir į aug*zcziausius mokslu*, bet 
visi jieezkanti mokslo vidutiniš 
koše mokyklose tikisi paskui eiti 
j augsztesnes. Tuom tarpu, pa
gal apšvietimo ministerio užri
tu z nyra ę, baigę mokslus 6 kbasų 
vidutinėse mokyklose, ne turi tie 
sos jieszkoti kur nors augsztesnio 
mokslo. Pabaigę szetzių kliasų 
mokyklas, prie putojimo ant 
vieszpatystės urėdų, turės lygias 
tiesas su baigusiai gimnazijas ir 
realiezkas mokyklų. Kad jie 
galės turėti pakaktinai mokslo 
ant pildymo caro norų, tas gal 
hutir tiesa, bet ar jie turės ir pa
kaktinai mokslo reikalingo ir 
praktiszkame gyvenime, tai jau 
kits klausymas. Tautai juk rei- 
lci> nevien urėdn nkų, bet ir ga- 

i linezių rodę duoti ir prakti-zaa 
me gyvenime.

mo dalyvavimo Austrijos rengia
moj ateinaneziuose metuose visa 
avietinėj parodoj m'esie 81. Louis. 
Likosi isz rink tas komitetas, koris 
apsvarstys tę klausymę ir su 
šauza antrę pramonininkų suai- 
rinkimę. Austrijos pramonin n- 
kai neturi didelio noro dalyvauti 
ant minėtos parodoa. •

| Angį j<»8 paczto yžveizėtnjas 
Chtml»erlM:n ats smaukė į Wafh- 
ngtono paczto užv$i*dę nurody

dami ant net'kuM'O Amerikos 
paczto urėdninkų į'siuntinėjimo 
paczto aiunt nių. Isztikro ir pa- 
czioj Amerikoj urėdninkai pra
puldė daug siuntinių, jų nepri 
duoda tiems, kuriems j e adresno 
ti. Tame Amerikos pacztas sto 
vi greta su Maskobjos pacztu.

i r
| M<e»te ICiitinsve, Besą rabi 

joj (pietinėj Markuli joj), 20 die- 
nę balandžio szių metų kriksz 
czionys muszė žydus, griovė jų 
namus. Susirėmimuose krikaz- 
czionių su beginkliais žydais 25 
žydai likosi užmušįi, o 275 sun- 
k at sužeisti; terp sužeistų yra ir 
miltinai sužeisti. ’■

| Prancūzijos raudai veja to
liau dar užs likusiįis Prancūzijoj 
zokoninkus. Visokiose vieto*e 
randas turėjo šaukti į pagelbę 
kariumenę ant itzvaikymo ginan- 
caių zokoninkus minių. Buvo 
smalkus susirėmimai minių su ka
re visis. prie ko daug žmonių li
kosi Sužeistų.

| Mieste Kwang Tseng, Chi- 
nuose, žmogžudys, kur s užmuszė 
60 žmonių, h koji sūdo nuspręilas 
ant nukryžiavojimp ir nukryž a 
votas. C'hiuuose mat, teip kaip 
pas senovėM žydus, kryžisvujima- 
yra laikomas už v'eeę isz sun
kiausių bausmių.

• _____ . .. a
c | Per pkskubniu* keturis me 

tua, dėl karės Ghmuose ir pieti
nėj Afrikoj, Anglijos skolis pasi
didino ant $1085000000 arba ant 
54250 0000 frankų, tai gi ant 
daužiau negu Prancūzija užmokė
jo karės kaštų Vokietijai 1871 
metuose. ' įį.,.__

| Laike paskutinės kelionės 
angį įsake p itažienuio garlaivio 
„Etruria** isz Livėrpuol, keliau
janti p issžieriai per visę kelionę 
turėjo progę susineezti su Europa 
ir Amerika su pigelba Maironio 
bevielinioYelegrafu.

| 21 d. balandžio Italijos sostą* 
pilė, miestas Rymas apvaikszczio- 
jo su didelėm* iškilmėms 2656 
met nes sukaktuves nuo mvo už- 
sidėjimo. Rymas todėl yra vie 
nu iš seniausiu tpiestų Europoj.

! Chinų provincijoj Kwang Si 
yra badas, nuo kurio iki sziol pa
simirė 10000 žmonių. Vyrai par 
duoda paezias ir dukteris, kad 
butų už kę duonos nusipirkti.

Svarbus isztlrlmas.
Pe'erburgo gydytojas, Dras 

Kuliabko, perleisdamas per širdį 
paimię į pu>ę vsland«M po mir- 

■ ežiai n jo uždegimo plauczių ma 
! žo vaiko, atsakantį ekystimę, per. 
ritikrino, kad prie to negyvėlio 

'širdis iš pradžių silpnu, o pu 
' kui aiszkiai laukiasi, kruta, teip 
kaipi atgyja. Kiti užrubežinjai 
daktarai lokį j tu apsireiszkimę 
patėmijo vartodami vandenį su 
druska ir oi genu. Teip at- 
zaiviuti szirdį žvėrių Dmi K u 
liabko pasisekė net po penkių die 
nų |>o žvėries mireziai. Tę upri 
reiškimę iš syk daugelis palaikė 
už |>ergalėjimę mirties ir dauge 
lis tikėjo, kad tuom budu bent 
tolimesnėj ateitėj galima bus net 
numirusius atgaivinti, bet i»z ti 
kro tas vien parodė, kad pysimi 
rurio sziidii nustoja dirbusi ne 
dėl kokių nors joje permainų, bet 
dėl susirinkimu vodmgų m*»degų. 
s U bd a o ežių azirdiei darbę. Pra- 
u»linus tas mSdegas per tnplovi 
mę. širdis bando vėl dirbti bent 
per tūlę laikę. Užrubežių dak
tarams darantiems panašius ban
dymus. parisekė apturėti dar dau
giau negu Drui Kul iabku. Dak 
Larams, darant operacijas, užmig
džius operuotę su pagelba chloro
formo, kartais pasitaiko, kad už
migdytas paliauja kvėpavęs ir 
širdis paliauja plakusi. Tas pa 
pra-tai gimdo mirtj, paprastu bu 
du pc chloroformu apmirusių ne- 
pas seka atgaivinti. Viemme to 
kiame atsitikime Paryžiaus chi 
rurgas Toufier, kada operuojamas 
apmirė ir jo nė su pagelba padirb
to kvėpavimo ir elekrikoi, nė ki 
tokiais budais negalima buvo at
gaivinti, užsimanė praplauti kru
tinę ir su pagelbę ritmiszko spau 
dimo širdies, bandė jai gyvybę 
sugręžinti, bet tas neparis^kė. 
Nepasekmingi tokiuose atitiki
muose buvo ban lymai ir kitų dak 
tarų, todėl tekį ta ndymę atgaivi
nimo pasimirusių laike operacijų 
daktarai būvu užmetę. Ne-eu ai 
vienog Lvovo prof. Prus dar J pa
našias bandavone- ant kebų pasi- 
korėlių ir nors su pagelba ritmiš
ku spaudimo širdie* jam ir nepa 
sisekė atgaiviuti pas miruiių, bei* 
vi-gi pasisekė priversti szirdį 
plakti nors silpnai. Dar daugiau 
pasisekė padaryti jau paminėtam 
Paryžiaus chirurgui Touf er. At
silankius jam sykį į ligonbutį, pa- 
gelbin>nka* jo pranešė, jog k ta 
me ligonių kambaryj kę t k pasi 
mirė opet uotai penkios dienos at 
gal ligonis. Ktda niekaip kitaip 
pjsimiruiio atgaivinti nebuvo g« 
Įima, Toufier vėl užsimanė seniau 
jam nepasisekusio budo: jis vėl 
prapiovė pasimirusiu krutinę ir 
pradėjo ritmiszkai spaudinti sair- 
dį. Po kokiam laikui tokio dir
bo širdis pradėjo riuktiesi, o 
paskui plakti vie smarkiau ir ant 
galo daibavost visai normaliszkai. 
Numirėlis kelis kartus atsikvėpė, 
pakrutino nei gatvę. Paskui vie
nog szirdies plakimas ėjc vis silp
nyn ir silpnyn ir ant galo paliovė 
plakti ir daktarui jau nepasisekė 
priversti ję darbuotiesi, ligonis 
galutinai pasimirė. Tas atrinki
mas nors ir neiazdtvė liukiamų 
vaisių, bet vėl padręsino kitus 
daktarus griebti esi panašiu* se 
atsitikimuose Ūkio jau budo. Ne
seniai kitas Paryžiaus chirurgas, 
D<*8 Lanet, kad»jam darant ope- 
raciję ligonis pasimirė ir nė jokiu 
kitokiu budu negalima buvo at
gaivinti, perpiovė pilvę, neuž

| Ma«kohų uŽ'mtoj Ch nų val
dyboj Mandžurijoj užliko dideliu* 
aukso plotus. Dabar, žinoma, 
maskoliai dar labiau isz Mandžu ' 
rijos nenorės pasitraukti negu pir 
ma. \
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negyvėliu, kurie laike paskutinių 
sniego darganų likeri užjuityti 
ir suszalo.

Vidutinį mokyklos 
Maskolijof.

Maskoliška apšvietimo mi 
nisterija jau aeniai suprato, jog 
dabartinės vidutinės mokyklos 
Maskolijoj, surėdytos apkvailini 
mui žmonių pagalėjusio savo 
laike maskoliško įf«n*tiko Tol
stojau* yra netikusios, ne tinka 
net apkvailinimui; bet ir dabarti 
nė mini terija nežino, kaip reikia 
pagerinti mokyki**, ^ad j is 
atsakytų savo oįieriams. Prie 
ministerijos likosi sutverta speci
alistų komisija apdirbimui pro 
jektų pagerinimo vidutinių mo
kyklų Maskolijoj. jį Tai komisijai 
miuisteris padavė ant peržiūrėji
mo savo paties apdirbtę projektę 
pagerinimo vidutinių mokyklų. 
Pagal ministerio burę, vidutinės 
mokyklos turi būt trijų skyrių: 
gimnazijos su 8 kliasoms, viendae 
bus mokinama isz senų kalbų tik 
lotyniška, kitose gi lotyniška ir 
grekiszka. Realiszkos mokyk
los turės 7 kliasas: 6 abelnas, o 
vienę dapildymo kliasę. Į uni
versitetus, toip kaip i tai yra ir 
d bar, galės pastoti tik mokinti
niai pabaigę gitnnaZ'j *s, o į speci- 
tiškus institutus .-kelių,technolio- 
giszkę, elektrotechniszkę, kalna- 
knsystos, į žemdarbystės,techniš
kus ir polytechniszkus institutus 
prie egzamino bus pr leidžiami ir 
baigę leališkas mokyklas. Gim

griebdamas krutinėz, įkišo ra«. 
kę į viduriui, pagriebė apmirusię 
szirdį ir pradėjo ję ritmiškai 
spaudinti. Isz palengvo širdis 
pradėjo rauktieai, paskui plakti, 
atsirado kvėpavimas ir numirt* 
lis atgijo, o be to*jau jis nebūtų 
szio svieto Gagėjęs. Atgaivinta* 
tokiu budu daktaras pabaigė opa. 
raciję ir ligonis au visu išgijo. 
Tokiu budu bandymai gydytojų 
Toufiero.Laneto ir Kuliabko ir jų 
pzsekmingumš yra labai svarbos, 
jie nurodo kitiems daktarams k*, 
liūs, kaip gs'ima su mirczi* kovo
ti ir kartais net ję nu
vyti nuo tų, kuriuos buvo su savo 
dalgiu pakirtusi. Pirmutiniai ne
pasisekimai negali nugazdinti ki
tų daktarų, kadangi pirmutiniai 
bandymai tankiausiai būva nepa- 
škmingi, tik I <ikui bėgant gelbė
jimo žmonių metodo* gerinad ir 
iszduoda vis svarbesniu* ir svar- 

! besuius vaisius.

Nauji iszradimai.
Berlyno chemikas Schnej. 

; der išrado nauję vaktę, kaip m. 
ko paiekmingę, nuo džiovos ir 
pajieszko už savo išradimę dova
nos,paskirtos Amerikos milijonie- 

į rišu* Rockefellerio. Nauję vais- 
tę ■ atradėjas ant išbandymo pa- 

> vedė Berlyno mediškai draugys
tei. Vaistf tę išradėjas praminė 
šiioriuu. J*8 susidedi isz sieros, 
medinių anglių ir aliejaus iš
traukto iš australisziio medžio 
Eu alyptus globului, kuris auga 
gerai pietinėj Prancūzijoj Italijoj 

. ir Ispanijoj, Maskolijoj aut Kn- 
mu ir ant Kaukazo. Mi-zinį tę 
isgaruodioa ant spiritinės liampoa 

; ir gira s tais tun kvėpuoti džiova 
serganti. Vaistę tę i ztamdė ant 
džiūva terganczių Be r lyn > li?<m- 
Imcziuoie ir. kaip daktarai tvirti
na, jis i-zduuda geresnius vairius 
negu visi iki sziol žinomi vaistai 
nuo džiovos: beveik pusė džiova 
serganezių, ant kurių tas nauju 
vaistai likosi iszhandytss, išgijo, 
kilį gi zn ūmiai pis taisė. Mat ga
rai eucalypto aliejaus užmu-za 
dž o v os bakter jas.

New Yorko techniku Mtl- 
ler Rieše Hatch nson išrado prie- 
taisę. su kunos pagelba kurti nuo 
užgimimo gali girdėti te p gerai, 
kaip ir girdinti tnronS. Atu’aloi' 
bandavooės su mokintiniais kur- 
ežių ir nebylų instituto New Yor- 
ke iszdavė kuogeriaurius vairiu* 
Taigi nebylių dabar jau ne bus. 
Mat nebyliai nekalba vien todėl, 
kad neg i įdėdami, ne gali išmok
ti kalbėti.

Nauji rasztai.
_______ *

Lietuviu aasarot*. Trya v*i*- 
deiiai iaa Lietuviu ryvenim*. 
Perapaudint* iaz „Ūkininko**. 
Tilte HMKIin. 23 piialap.

Szitie vaizdeliai pirma spausdi
nt*© „Ukin’nke”, dabar skyrium 
knįgutėj atmušti. Pirmas ir 
antras įaizdei s apvavzo lietuvisz- 
kus tautiškus darbininkus, už 
darbus ant naudos visos tautos 
patekusius į maskoliškų valdžių 
ingus ir išgaliealu* į šaltus 
M skolijos tiru*; rupesczius ir 
nusiminimus tėvų, giminių ir 
draugų. Treczias, trumpas vaiz
delis yra tai pasikslb-j mas terp 
dviejų draugų, karšto tėvynainio 
T abejojanezio apie pareigas lie
tuvių. Pirmutinis vaizdelis ap
dirbtas geriausiai, paskutinis gi 
•lipniausiai? Visi vienog para
ižyti pstiiotiškoj lietuviškoj 
dvasioj ir užimsncz'ai. Velyja- 
me v s ems lietuviams perskaityti, 
ypacz atszalėliai turėtų juos skai
tyti ne vienę, bet kelis kartus.

Sofoklis, Autigon*. Tragedi
ja. Vertėj. S l.iaielst* P. Ne
rio kasztais l»O3ni. Tilte. 30 
pusi.

Sofoklis yra vienas isz geriau
sių senovės grekiszkų dramų ra- 
šėjų, o isz jo dramų Autigona 
priguli prie geriausių. Net dau
gel s dabartinių tragedijų raszėjų 
prisilaiko Sofoklio formos, kš 
rodo jau didelę vertę rasz'ų seno
vės grekiszk» raštininko. Iki 
šiol Nėrio išleistų anyguczių ly
giai kalba kaip ir raszyba buvo 
netikusi; Anligona yra, turbut, 
pirmutinė, kurios kalbai ir rašy
bai nieko užmesti negalima. Aa- 
t gona versta yra į visss c’vili- 
zuotų tautų kalbas,truko iki šiol 
įietuviszko vertinio.

Tiesos gaspadorlu ir samdi
ninku Lietuvoje Dalis I. Per- 
spaudinta iu „Naujienų**. Tiltej- 
lLM>3in. 12 puslap.

Telpi czia visoki padavadyji- 
mai apie samdininkų ir nmdyto- 
jų tiesas. Kas gali pasisamdyti. 
Apie ssradps derybas ir pradot- 
kus. Apie laikę, nuo kurio pra-
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kų pareigas laike tarnybos. A- 
pie gaapadorisua pareigas. Apie 
atstatyme ir pu ai traukimu. Kada 
gaspad< riųs turi tiesę atstatyti 
samdininkę. Kada samdininkas 

• gali pasitraukti. Apie a'statymę 
ir pasitraukimę be priežasties ir 
apie tarnyste liudyjimus.

Dirva. Nr. 2. ko. 30. Ap- 
ssviestcmnliOu Lietuviu lai k rasa 
Us, laseinąs kas trys menesiai. 
Balandis 19O3m. 103 pust.

Szitame Drvos numeryje telpa 
paveikslas vyskupo Baranausko. 
'Apysakaitė Szatnjoe Raganos p. 
a. Viktutė, jau pirma atmussta 

^atskirioj knygutėj, paraszyla ga
na gerai. A. Karėsiu, Kuo 
•vardu buvo didiejie Lietuvos ku 
nigaikszcvai. Koaio, Darbas ti- 

j kėjimo szvieeoje; prie to straip 
smo pridėti gana protingai p»ra- 
exyti periiurėtojaua patėmyjiiuai, 
kuris gana suprantamai mokina 
teisybės neimantį autelių ra-zio. 
Apskrita popiežiaus Laono XIII 
gromsta ap e kn’sszczioiiiszkaję 
demokratiję. versta į lietuviszkę 
kalbę velionio vyskupo Bar maus- 
Ko; cz a užlaikyta ir jo raižyba. 
Dvi lietuviškos Draugijos Peter
burge. Pagyros bai>zcziai v b ne 
daryti; Csia nesėja*, D ras Pet- 
teris, parodo lietuviškus žodžiui 
lenkiškoj kalboj ir iazveda, jog 
lenkina gali gijtiesi tobulumu 
savo kalbos kadangi lenkiškoj 
kainoj begalo daug yra . paimtų 
isz svetimų - kalbų žodžių. Vii 
niaus archyvas kaitas- Czi'a p. 
Kat.nėlis polemizuoja su masko 
liazkais laikraszcziais, kurie. pas i 
remdami ant senų aktų Vilniaus 
dfchyye, suraižytų baltgudiszk-j 
kafbojSjL etuvę vadina nuo am- 
Šių maskoliszku krasztu. Pro
testai prieš litvomanns. luti 
nieriaay Maciejau<*ko hyla su 
maskoli.-zkos cenzuika uiveizda. 
Perivalga šešių lietuvi-zkų 
knįguczių ir linotna peržvalgoj 
autorius stengiasi ii-zrodyti v aę 
neva'-nenuoseklum j soči dietų, bet 
to ne įs’engia i.-zodyti, kaip rei 
kia. Ant galo patalpinti priva
ti saki redakcijos reikalai. Tai ir 
viskas, kas pati 1 po į Nr. 2.* Dirvos 
ežių metų.

===== _

< Augszcziausios, žmonių 
apgyventos vietos 

ant žemes.
Skaitytojai lino, jog angvztų 

kalnų virszunės ne apgyventos, 
yra ant lemėa kalasi, kaip antai 
Himalajai, ant kurių augszcziiu- 
šių virszunių dar nieks ne prisi
griebė, kadangi tas yra ne gali
mu ne vien dėl szslcsio, lelų, bet 
ir dėl labai praskiesta oro, ko 
žmogus dar labiau nepakenezia 
negu sęalczio, nuo kurio saugoja 
aziltas ap-irėdymaa; nuo praskies
to oro sunku apsi-augoti, kad*n 
gi juom reilęia kvėpuoti.

Augazcziausiii iszkilęt musų 
iemėaekr’gztis, kur gyvena Įmo
nės, yta malei iszlirtas Tibetas, 
vidurinėj Azijoj. Ten Įmonės 
gyvena dar ant tokių augsztumų, 
kur nepapratusius { apima kalnų 
liga, apsunkintas kvėpavimas, 
nemiga, gatves skaudėjimas, su
tinimas rankų ir kojų ir tekėjimas 
kraujo isz burnos, nusies ir i?z lu 
pų. Gyvenanti tose augsztumo- 
se tibetonai mat prie kalnų oro 
pripratę, todėl jis jiems ne ken 

- kia. teip, kaip kę tik j tas augs ;tu 
mas isz žemesnių vietų atkaku
siems.

Tibetas vienog yra ns.vieiVaiti- 
nis augsztii iškilęs, Įmonių ap 
gyventos kraštas ant iepjės. Pie 
tmėj Amerikoj, republikoj Peru, 
Andų kalnuose yra Įmonių apgy 
venli kaimai gulinti * dar augsz
cziau negu augszeziausios Įmonių 
apgyventos vietos Tibete. Andų 
kalnuose yra ka rnai gulinti su 
virszum ant 4000 metrų (13200 

| pėdų)auffszcziau jūrių pavirsziaus: 
p kaimas Cerro de Pasco guli ant
Į ; 4310 metrų (14223 pėdų) augsz 

cziau jūrių pavirsziaus; kastynės

Vietines Žinios.
— Ateinancsię nedėlios dienę, 

7 vai. vakare, aptiekoj Dro Grzi- 
esuno, ąnt kertės 18 ir Union 
str. atsibus susirin omas ‘ Auš 
ros” Dr tės. Norinti prie szitos 
draugys' ė s prisirassyti užpraszo 
mi yra pribūti ir prisirassyti.

— Tiį* negrti vaikai pereitos 
nedėlios di« nę at-.ilnikė pas 
Chtrle-ę Ta-h, pn 538 Tomont 
*tr. Cz a Tashienė užsimanė vai 
kurna pa n dyli, kaip reikia revol 
verį užprovyli. Puėmė trįs patro
nus ir įdėjo, paskui du patronu 
išėmė, užmiršto išimti treczię. 
Pradėjo rodyti, kaip reikia szau 
ti: kada atėjo kalėms ant ulpro- 
Vyto šūvio, revolveris išszovč 
ir kulka pataikė 12 metų negriu
kui Onward tie-oogį galvę. Vai
kas puolė ant žemės negyvas. 
Szovėja likosi suareštuota.

— Pereitę nedėlios dienę 32 
metų lenkas Mykolą Nowak at
silankė pas gyvenantį pn. 4745 
Ada str. draugę Juozę Darzik. 
Czia draugai gerai traukė byrę ir 

susipyko. Bi-ibi- 
revolve 
krutinę

begerdami, 
raut. Darzik iszsitraukė 
iį ir šovė Nowakui į 
Szuvis teip gerai pataikė, kad
Nowak atliko ant vietos. Darzik, 
supratęs kę padarė, liepė savo 
paežiai duoti luojaus šimtę do- 
liatų, su pinigais išbėgo isz namų 
itjoikisziol nesugavo. Matyt 
jis išdūmė išChicigoe kur į ki
tę štetę.

— Į saliunę Bastero, pn. 157 
VV.Madison str., pereitus nedėlios 
dienę atėjo szerifo pagelbinmkas 
Johnson ir gėlė g’na ilgai, liet 
užmokėti už gėrymus ne norėjot 
Kur tiU mokės tokia ypata kaip 
šerifu pagelbininkas! Kelneris 
vienog ne norėjo ponui šer fo 
pagelbminkui iszgerto alaus do
vanoti. Iš to užgimė terp kel
nerio ir J«>hn<ouo muštynės isz 
pradžių saliune, o pankui ant uly 
ežios. Ant galo J> hnson iszsi
traukė revolverį ir šovė į neno
rintį atstoti kelnorį trįs kartus ir 
paszovė jį į petį. Ant šūvių at
bėgę pobeistai teip kelnerį, kaip 
ir šerifo pagelbininkę 
ant policijos stae jos.

— Pereitę sanvaitę 
pasimirė isz viso 640
pereituose metuese per tokį jau 
laikę pasimirė 551, taigi szįmet 
beveik ant 100 daugiau. Mat 
paskutiniai šalcziai užkenkė 
Įmonių " sveikatai. Daugiausiai 
mirezių buvo nuo plau^zių užde
gimo, 
64-

nugabeno

Chiragoj 
žm< n ų

nes 163, nuo džiovos g1
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biniokai, guli ant 5270 metrų ar- 
. ba 5 vioretų(17391 pėdos) augsz- 

eziau jūrių pavirsziaus, arba ant 
825 pėdų augazcziau negu augsz 
cziausias Europoj. kalnas Mont 
Bianc, ant 1500 tyigszcziau negu 

į ties ekvatorių yra linija amžino 
sniegą Czia vienog Įmonės at 

j- lieka sunkų darbę kautynėse. Azi- 
. joj teipoggi netrūksta augszcziau 
į gulinczių negu Tibete Įmonių ap- 
į gyventų vielų: kaimas Tak Dzu-

lung, prie isztakų upės Indo, yra 
ant 5000 metrų augszcziau jūrių 
payirsziaus; budistų klio?ztorius 
Haule, Kaszmirė, kuriame gyve
na zokoninkai, yra ant 4600 met- 

j H|raugeacziau jūrių pav rsziaus.
Nepratęs europietis ežia gyventi 

L n® galėtų. Mat ir prie nepri* 
linkių aplinkybių Įmonės isz pa- 
lengvo gali priprasti.

Atsiszaukiinas
„Lietuvos” 13 numeryj 

mijau tris iuz Netvarko korespon 
dencijtz, isz kurių antroji, para 
szyta p. Tautieczto, labiausiai ma
nę apeina, kadangi raszėjui ne 
tiėk rūpėjo parašyti teisybę,kiek 
iszlieti savo piktumę ant jo tieap- 
kenczūmos y putos. A>z per 
korespondenciją eiiu labai užgau
tas. Mažai man rūpėtų, jeigu p. 
Tautietis butų savo apszmeilimp 
paleidę) terp vietinių vien lietu
vių, kurie manę gerai nuo 13 mo
tų paiį-ta, t<»dėl žino, kę verti 
tie apszmeilimai, bet kad jie pa
tilau latkrasztyj, kurj skaito lietu 
viai gyvenanti visokiuose Suvie 
nytų Valstijų kiasztuose, t ii priesz 
tuos neliuanczius teisybes (ne 
priesz p. Tautietį) laikau už stvo 
pareigę iszaiteisinti ir paaiszkinti 
korespondento uimėtinėjimus.

P. Tautietis suverezia ant ma 
nęs visas ateinenezias ir buvurias 
kaltes, lyg kad asz bueziau v uo
gai is ne tik ant Newarko, bet ir 
ant kitų vietų lietuvių. Musų 
nesutikimuose su kun Matulaicziu 
mes nesiszaukėme pagelbės p. 
Tautieczio, nes mes gerai žinome, 
kad p. T. nereikia nė kunįgo, nė 
balnyczios, tai jam nepriderėjo 
kiszti savo nosies į ne jo reikalus 
(K*ysta raszėja*. Reikalai parapi 
jų yra tai dalis musų vieszųieika 
lų, o tokius kritikuoti, nurodyti 
negerumus, -kad juos galima būt 
praszalinti, tai jug pareiga kiek
vieno gero žmogaus, nors įsiki- 
szimas kam n< rs ir nepatiklų. 
Rd). Mes vaid jomės su kunigu 
Matulaicziu, mes su juom persi 
skyrėm, mes be malonės p. Taut. 
rūpinamės apie parapijos reikalus 
ir jieszkome kito kunigo.

Mes visi parapijonai nesutiko 
me su kun. Matulaicziu, kunigo 
gi pusėj isz para pi jonų buvo vien 
p.p. Plikaitis ir Urlav ežia ir su 
jų žinia buvo rinkti nauji trusti- 
sai ir ant jų parapijonai sutiko. 
P. Tautietis, pamatęs vaidus, pri 
lindo prie kunigo ir stengėsi už
imti trustisų vietę, nupirkti pe- 
czių į balnyczię. pasamdyti plum 
bėrį, murin*nkę, pr sakyti-varga 
mistrai neįleuti tų nedorėlių į

patft-

bviuyczię be 10c. ir dar kad kun. 
Matulaitis neuž»akyių parapijos 
susirinkimo. Jis pradėjo net ko 
lektnot po bažnyczię, tikėdamas 
tuom padaryti geresnę garbę savo 
kurpėms Bet su tuom apsiriko 
ir kun M <t.apairiuko priimdamas 
nauję draugę.

Aki neaisiuliau, kad manę rink
ių į t rūstinus bet parap j inai isz 
rmko vienbučiai: todėl kišausi į 
>ar<pijof« reikalus ne kaipo Pra 

i i ,ir aut iazgri >vuno parapijom ir 
s undymo parapijonų aut gero 
kuuigo, bet todėl, kad į truslisus 
sziiuko manę parapijonai, o vys 
kūpąs užtvirtinu (abu t>u p. Ply 
kaieziu). Todėl tarėjau tiesę, 
nors ir be noro p. Taut..parapijų* 
reikalus prižiūrėti. Autrę vėl į 
irustisus manę iszrinko drauge su 
Barannucku ne vien parapijonai. 
i»et ir kunigas Matulaitis. P. T. 
mato, kaip Pranis kišasi į para
pijos raikalus, o kodėl nemini ki 
ių dviejų tru»ti<ų, kurie tę patį 
turi juk daryti? Ar jie nebuvo Bu 
manim lygus? Kada paskutinį kar
tę buvo rinkti truslisai, a>z a'ai
škiau ant toliaus palaikyti urėdę 
kad kunigas n'epamislytų, jog 
Pianis yra kokia tai galinga 
baidyklė, nepanaszu* į žmogų 
Bet ir tę«yk diduma parap'jouų 
reik lavo, kad pssilikcziau, kum 
gai Žudžius ir Matulaitis ir p. 
Tautietis patarė palikti Pranį, jei 
gu j‘S pats nori atsisakyti.

Bu ’ę kunigo Matulaiczio trus 
tisai, Piikaitis ir Svaidliunas.pir 
na neateidavo į bižuyczię nė kar 
'ę į du mėnesiu, o dabar, kada li
kt si atstatyti, neateina sj visti, ir 
pirma tupėdavo prie durų ir to 
kiu budu, pagal p. Tautietį, geia 
darė. Ar pasiseks man sugriauti 
p rapiję, dar nežinau, nee iki 
aziol tik 150 dol. surinkau su p. 
Musev ežia už sėdynes. Saugok 
r. Tautieti, kad nesugriautume.

Jeigu Szv. Jurgio draugystė 
išmetė sąnariu* neatlikusius isz 
pažinties, tai ne Pranio kaltė, bet 
konstitucijos draugystės ir nutari 
mų ant bertain nio susirinkimo. 
Radzeviczių ir Stagarę iszrinko 
už delegatę ant seimo į Wilkes 
Barre visa kuopa ir snt manda'ų 
pasiraszė visi iszėmus Tautieczio. 
Dainorių Draugystės Dro Kudir 
kos asz negalėjau sugriaut, ne- 
užsiimdamas prekyste, ne t u rėdą 
mas laiko, nuo jos pasitraukiau, o 
draugystė dar po mano pasitrau
kimui mokinosi 8 mėnesius. Asz 
myliu damas ir turiu gėrę balsę, 
kę, tikiuos patvirtįs ir musų mo
kintojas p. Kremines. Teisybė 
paskui,vietoj Kremino, draugystė 
dėl skirtumo nuomonių už vadovę 
priėmė P ikauckę, bėt tas nebu
vo sugriovimu draugystės, ji ir 
dabar gyvuoja, tik su dainavimu 
nepasirodo. Tautietis, iszrodyda 
mes peiktinus neva pasielgimus, 
daro tę isz pavydėjimo kaipo kou 
kūrentas, kę galiu darodyli, bet 
ir ežia p kiutnas nereikaling<s. 
Asz, kaip p. Tautietis, savo par- 
dsvinyczioj turiu včo ko, bet asz 
neturiu apavalų, kę turi Tautietis. 
Nors mes vienę biznį varome, bet 
a-z netnislyju kenkti Tautiecziui 
ir vyti jį isz Newarko, bet teip 
kaip jis noriu padaryti nu gyve- 
nimę. _ _

Jeigu jL Tautietis nori rašyti, 
tegul rašo teisybę, bet jeigu ra
šytų melagystes, tegul
nnrszta, kad vietoj mano blogų 
darbų, asz galiu parodyti 
rsszcz uo-e (hikrašeziai n *užsii 
ma assbiškaypatų kova; ypatos 
privatiszkus reikalus, gerus ir 
blogus savo darbus tegul kitur 
kur garsin-t, o ne laikrašcziuose 
Mu-ų laikrašcziams ir redakci
joms ir teip per daug atseina 
darbo paszve ti ašb szkiems ypa
tų reikalams. Rd.) Tautieczio ge 
rus.

kų re ka ų, daugumas mano, kad 
▼ui aukų rinkimai yra prigavya 
U, auditas aukos lieka patiem* 
jų rinkėjams. Per tai sunku 
paskui įkūnyti ir avarhiauaię tau- 
tiazkę uimanymę, j igu lik aut 
įkunyjimo reikia p>oįgų. kadangi 
imonėa pradeda netikėti nė jo 
kiemą aukų rinkėjams iu pinįgų 
ue dueda.

Viirdu daugelio Jur. Tumoaa.
N’*iiupinmia* apie aukavu 

-ius ir iszsirokav mę i*a tikro yra 
n-peikimo vertas. O lankiai 
mu*ų aukų rinkėju isz tikro vi 
sai nesirūpina apie Lasirokavimę, 
<aa padaryta su suruktoms au
koms ir pažadėjimais. Atsitikt 
mas ne mašinuke rods yra tai 
mažas dalykas, bet ne reikia už
mirši i i, kad isz daugelio mažų 
pasidaro didelis. Ant nelaimės 
terp mus ir svarbe»niuese daly 
kuoae aukų rinkėjai tankiai ne 
paiso ant Tisuo i>enėa ir aukautojų 
norų ir reikalavimų. Tę geriau 
aiai matome ant Shenandoriu mu 
zikantų, kūne laike streiku rmko 
»ukas ant suszelpimo straikierių. 
o d'desnę dalį surinktų pinįgųssu 
pisdaikė ir isz likusių, nė ant au 
■ssutujų reikalavimo ne nori iszsi- 
leiūuti. Tokio pasielgimo nieku 
negali pagirti. Aukautojai kr*» 
p a*i į laikraucziua, nurodo, kur 
jų sudėtas aukas padėti, kadangi 
muzikantai jų ue apver.ė aut to, 
ant ko žmonės aukavu, muzikan 
tai tyli, neiazduoda nė nkundų, 
ne daro nė te p, kaip reikolauja 
aukautojai, lyg pasitikėdami, kad 
aukautuj*m* nusibos reikalsuti ne 
gaunant atsakymo, o pm gai pa 
siliks globoj juoasurinkusių. To
kio vienog pasielgimo nieks ne 
gali pagirti ir t>s bat kro kenkia 
mu*ų goriausiem* užmanymams, 
sunkina jų įkunyjiruę, sėja ueužsi 
likėjmię terp žmonių. Neužeiti 
kinti isztikro turi pamatę neužui 
tikėti.

Pi|leHZku|lmat.
PaJiMskau Domininko Vllalkio IrVin- 

oenlo Bivirko*. abu kaimo Veiverlszklu, 
Ssiauliu par., <yv*no Edwardadai)e Pa. 
Ji« palys ar kas kita* teiksią duoti ilne 
snt adresu:

Jo*. Adomaitis,
Box45, Mtndslssohn, Pa.

Pajieszksu Jaunos lietuvaites ant 
sivedimo, turi nors klek mokėti Ir 
fflisska kalba.

Adresuokite.
John A. Simonaitis.

Bos 18, l'rinceton Dspot, Mas*

Pajieeskau savo brolio, Jurgio Sinke- 
viosiaus,8uv*lku gub., Vilkavisikiopav., 
Gitu gm., kaimu Maiiiku, gyveno Ohl- 
oagoj. Jis pau ar ka* kitas teiksis 
duoti ilne ant adreeo:

Antanas Slnkeviczius, 
218 Pearl 8t, Bhenandoah, Pa.

Pajieszksu Antano ir Urszules Suni
tu, Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Ssur.sku gm., kaimo Oazkasviltu. J>e 
patys ar kas kita* teiksis duoti iine ant 
adreso:

John Smilh, 
205 Quarry 8t., Grand Rnpids, Mich 

Psjieszkau Stanislovo Tolei kio, Kauno 
gub., Raseinių pav., isz Miestelio Tau- 
rage*, gyveno Chicagoje. Ji* pat* ar kas 
kitas teiksis duoti iine ant adreso:

Stan. Ruzgi*,
571 8. Canal Si , Chicago, 111. 

(«-5)

Psjiesskau Kasitnieru Miszkinio "?i*x 
kaimo Vaigaillu, Ligumos parap .Bziau- 
liu pav., Kauno gub. Ji* pau ar kas 
ta* teiksis duoti ilne ant adreso:

Ignacas Jonaitis, 
101 Fergeauu St.. Neverk. N.J.

Pajieszksu Sitnaoo Mikalaiczio.Kauno 
gub., Raseinių pav.. Kaimo Kavolių, 
gyveno Pittsburg.Pa. Jis pal* ar kas 
kitas teiksis duoti imi ant-adreso:

Ant. Selemonsviczia, 
88U9 HouUton sve^, 8o Chicago, UI- 

Pajieszkau savo brolio Juožapo Rai
kai**, Ksuno gub.. Sziauliu pav., i*z 
miestelio Jooiazkio, gyveno Pituton.Pa. 
Jis pal* ar kas kitas teiksis duott line ant 
adresu:

Vincas Ralkits.
Obio Valley Baak.Preable avė. ir Kerst.

Allegheny, Pa.

Pajieeskau Jono Piragio, Kauno gub., 
Panevėžio pav., Pumpėnų parajujoa, kai- 
mo Dirbenu. Jis pats ar kas kita* teiksis 
douti iineant adreso;

Mis*. Anele Piragiucce,
Boz 175, Puquooock, Conn.

PĘ9K PHVIIiB BERT8, 

verte D-ras Bacevlcsi*.

’ ILAŪGALAI.

žodžio manos, kas ženklina vieną) ir dikolyU- 
daniškus arba dviskilčius augalus (nuo grai
kiško žodžio di — du)

Prie kiekvienos te tų grupų priklauso ly
giai medžiai kaip ir krūmai.

•p-

ki-

neul-

laik-

S. Pranis.

Atsiliepimas.
Pasimirus a. a. Griesziui, 

užmanyta išleist ant iioterijos 
rašomę mašinukę. Laikas trau 
ktmui buvo paskirtas ant 31 d. 
gruodžio 1902 m., bet vėliau b »vo 
pagarsinta per nr. 4 „Vienybės”, 
kad traukimo diena likosi per
kelia ant 14 d. vasario szių metų. 
Po tam praėjo du mėnesiai ir nie 
ko negirdėt, ar buvo traukimas 
ir kas laimėjo minėtę maszinukę. 
Tas gimdo didelį neužsiganėdi- 
niinę pirkusių tikietus, atsiranda 
toki, kurie leidžianczius ant lai
mikio minėtę maszinukę laiko už 
prigavėjus. Todėl tiems, kurie 
tuom užsiimė, priderėtų kuovei 
kiaušiai pagarsinti, kaip stovi tie 
dalykai, kas yra su traukimu,kad 
nuraminti pirkusius t kietus, nes 
tylŽdapi, stabdo jie ir svarbiau 
s.iųs užmanymus, sėja neužsitikė- 
jimę žmonių, jie netiki nė jokių 
aukų ripkėjims, nė nori auksut* 
nė ant svaibiausių musų ta utį m

tapo

AtsiliepiniiiN | “Szvienos" 
Dr-tf, lx)iidone

Keturi mėnesiai atgal ta pa- 
•uuneziau ‘ Szvieuus” Draugystei, 
Linduoe, atokaitą ir rūku ūdas 
nuo (Mtakutiniu jos parengto ba
liaus ir klausiau, kur turiu pa 
siųsti likusiu* pas manę nuo to 
baliaus pin gus sumoje 17 šilin
gų 1 d., bet iki sziul nuo draugys 
irs jokiu ntsskyino nesulaukiau. 
Per pus'Otrų metų aš iš švo 
kišeniaus išleidau 9 šilingus sol 
paežio kasztų, kadangi šaukiant 
aęnariu* ^nt susirinkimų, praei
davo kitam net po pu*ę tuzinu 
la škų rašinėti. Taigi atrokuo- 
jant tui s mano išleidimus nuo 
17 šil. 1 d., liekasi da pas manę 
Draugystės turto 8 šilingai 1 d., 
kuruos nežinau kam atiduotu 
‘Lietuvos” nr. 10 szių melų buvo 

pranešta, kad “Szviesos” D ra u 
gystė mirus ir klausta, kur eaę jos 
turtas. Taigi aziuomi praneszu, 
kad an, nenorėdama laikyti 
Draugystės turtę paa savę,atiduo
siu likusiu* pas manę b szil. 1 d. 
ant tiutiszkų reikalų, jeigu iki 15 
d. gegužio ežių metų “Szviesos” 
Draugystė ne atsišauk (xti uep< 
ženklinus jiems vietos.

Juozą* Bruževiczia,
3 J rd Plsce, Chicago, III.

AR NORI?

927

Draugysczin Beikalai
Naahu*,N.II. Dr-te 8z. Kazimieru tu

ru* savo balių *ubatoje*9 gegužio, prasi
dės 7 vai. vakare O'Donneli Memoriall 
saleje, kerte High ir School gatvių. In- 
žeoga vyram* 35c. moterims ir mergi
noms dykai. Ant rytojaus toje paezioje 
saleje bus laikytas masa-mitingas, ant 
kurio bus geri vietiniai ir isz kilų mies
tu kalbėtojai. Visu* lietuviu* ir lietu
vaite* kvieczia atsilankyti.

KOMITETAS.

Seiman Liet. LaiMvamantu.
, 4-tasseimą* Susiv. Liet. Laisvamaniu 
atsibus VVaterbury, Conn. Jurn saleje, 
ant JetTeraon Si., prasidės 7 d. Berželio, 
1 vai. po pietų. Visos kuopos teiksis pa
sirengti su prlsluntimusavo delegatu ant 
szlo seimo, idant szymet galėtumėm 
daugiau naudos padaryti savo organiza
cijai ir ingyti didesnes pajiega* prie ko
vo* ui laisve.

K. Balcziuna*,pirm*edi* S.L.L.

Fairai, Fairai!
Waterbury, Conn. Dr-lel).L. K. Ge- 

demlno grajissavo Fairua 5, 6. 7, 8 ir 9d. 
Gegužio, 1903 m. Concordia saleje, 305 
Bank 8t., ant naudos lietu visiku kapi
niu. Kas vakaras su atmaina bus szo- 
kiai, dainos, deklamacijos, o petnyczio* 
vakare teatras. Visu* lietuviu* ir lie
tuvaites, vietiniu* ir aplinkinius kvie
czia atsilankyti.

KOMITETAS.

Wilmerding, Pa. Dr-ste Lietuvos Hu
nu turės savo balių subatoj. 2 d. gegužio 
Auditorium saleje, prie pat Pennsyiva 
nijo* Depot. Prasidės 8 vai. vakare. In- 
ienga, vyrams 50c., moterims ir mergi
noms dykai. Visus lietuvius ir lietuvai
tes, vielinius iss'Pittsburgo ir aplinkiniu 
miesteliu uirdingai kvieczia atsilankyti,

•Komitetu.

REIKALINGAS geras kriauesiua prie 
koštu meriszko darbo. Darbas ant visa
dos, mokestis gera. Teataiaaaukia tik 
gerai mokantis savo darbe,ir reikalingas 
vienas mokintis to darbo.

Vincas Bkucsas,
230 S. Oak 8t., MiOarmsi, Pa.

Ar nori geni ir naudi opi knygų? Jri 
teip, tai dabar gali paairinkti kokiu nori 
m "Lietuvos naujausiai isxieuiu«knygu.

Jei nori mokintis angliuko* kalbos, 
tai nusipirk “Žodinis lietusiaaltoa 
ir angį Įsako* kalbu."

Jei nori dauiinoii koki kur gyvena 
imobea ant musu iemss. koki Europoj, 
koki Amerikoj, Azijoj, Afrikoj. Austra
lijoj ir ant visokiu po mares įsasimecziu- 
aiusalu. nori žinoti Kaip seniai kur Jie 
atsirado, nori pamatyti ju paveikaus, 
kaip jie iszrodo. ka jie veikia, kokia 
kalba vartoja, kaip vaikus augina, kaip 
mokina, kokio kurio likShmo (vietosi, 
nuo kada ir nuo ko kurio tikėjimą par
ėmė. koktus ju bainyczka, kokios d trr- 
maldystes .r šodiiu sakant nori daaiimo 
ti visa Įmonių istorija, ui nusipirk kny
ga "EthnologlĮa”, o Juje viską rasi.

Jei nori dasiiinoii monu ir burtu pa- 
slaptis.kokiu budu juos marikei padaro, 
tai nusipirk knyga “PaMlaptyn magi 
jos bei Bplrltlamo* visa jos viską 
daaiiinoei

Jei nori daaišinoti apie gamtos moks
lus. Ui nusipirk knygas: "Akyvi apsi- 
rviukimai sviete”. 1 Apie Žeme”."Senu 
iradynSu isznykesutvėrimai” "Biologi
ja**, **8v*eto pabaiga” ir tk.o isz, tikrai 
apeisi vieši.

Jei nori grašiu pasakaieziu-ir juoku. 
Ui nusipirk knygeles "Gyvenimo vaiz
deliai**, teipgi Uatralisskaa: "Bsde at- 
vaitavo”, "Žile galvon velnias vuode- 
gon”, "Genaus vėliaus negu niekad” ir 
šimtus kitokiu turime grašiu pasakų.

l*na mus taipgi gali gauti visokiu ab- 
rozu. abrozeliu, raiancziu, szkapleriu, 
kryšeliu.puikiausiu gromaloms popieru, 
puikiausiu ant svieto pavinesiavoniu pa
vydai* kortu ir pavydale kvietku bukie
tu. guminiu lytaru. drukuojatnu ma
lšinu, auksiniu fonuniniu pluksnu, ma 
pu, atlošu ir tt.

Raszyk tuojau*, o gausi k etai toga
Jei nori pasiųsti pinieus in kraju. tai 

slu*k liktai per mus, o visada gerai ir 
greitai suvaikszczio*. Musu name tal- 
Knaai randavę paeito stacija, šinoma po 

o. 80. tad mes tik galime kiekvienoje 
dienoje siuntinius iszleisli.

Jei reikalauji Mifkortes. tai pir
miau klausk |>as mus szifkorcziu prekių, 
nes mes turime visa* linijų ir tik pas 
musgsli gauti kokia nori nuopigiauaio* 
kt brangiausio* Ku tik reikalauji 
raszyk o gausi preies. kataliogua ir vis
ką ko tik reikia.

Adresuok:
A. OLSZEVSKIS,
33-rd »t., Station OO,

CH1CAGO.ILL.

jeigu mes norėtumėme tą medį pamatyti, tai 
turėtumėme nuvykti į kokį nore pietų šiltą 
klimatą. Teisybė, tūluose Suvienytų Valstijų 
pietiniuose - štėtuose galima teipjau užtikti 
palmas, bet ten jos yra mažos, ne tokios kaip 
šiltų kraštų, nore jų sudėjimas yra toks pat, 
kaip ir tikrųjų paimu.

Gal ne vienas iŠ jus norėtų manęs už
klausti, kodėl aš lirinėjimui pasiękiriu pai
mu medį, kadan gi musų šalyse jo vietoj rau
dasi pilna kitokių medžių, kaip antai aržuo- 
lų, popelių, drebulių ir tt.? Teisybė, bet 
čia turiu jums priminti,kad tai,ką aš pasako
jau apie kriaušių medį,tas pats |>ar*akyt pritin
ka ir apie kitus musų šalyj augančius medžius. 
Jie visi turi kamienus storesnius a pačio j e, plo
nesnius į viršūnę, tai yra, geometriškai sa
kant, turi koniwM. arba nusismailinančius 
kamienus; kiekvienas jų turi žievę, medi, ku
ris yra vidurinėj dalyj kietesnis, turi susi- 
spaudusius viens prie kito rinčius,ir šerdį-, jų 
liemens yra šakoti; tos&nlo# arba šakutės iš
auga iš bumburčlių, kurie randasi lapų pa
žastėse arba uxilb/se. Apart to, tie visi me
džiai turi dviskiltes sėklas. Paimu medis-gi 
yra visai kitoks ir todėl turime apie palmas 
atskirai pašnekėti. Ant laimės, nors pačios 
palmos neturime, aš pasirūpinau jos paveik
slėlius, kurie vis-gi pagelbės Jums lengviau 
suprasti mano patui kojinius.

12. Abelna išžiūra. Prisižiūrėkime a- 
l>elnai medžių težiurai. Štai čia yra paima 
(pv. 27). Paima suvis ne tokia kaip auganti 
musų giriose medžiai. • Ant palmos kamieno 
nėra nė jokios takos, tik ant viršūnės A mato
me išsikerojusius ilgus, drūtus ir stiprins la
pus. Jos kamienas arba liemuo B, nuo pat 
viršaus net iki žemės yra tolydžio storumo, ci
lindriškas, o ne kūniškas. Apačioje jos lapų 
kabo žiedų kekės.

Ta* i»s>n»ų medis, kaip jus galite matyt; 
iš palyginimo jo su jo-j 

*' j ančių pro jį ant kupra-
■MHk nugario arabu, yra apie
< ‘vjr ' . keturiasuiešimts jienkių |

i| |>ė<ių augštas.
E gana augštas

“"4/A.e realia jo randasi
žesni, da jaunučiai C,
kur*® turi ue daugiau 
kalP devynias Įiėdas 
augšČio. Tų jaunų pal- 

Pv r. rl.iuų Vi*.s įnų kamienai turi tokį
liemuujratopdžiosiorugiu .^'į r i .kaip kad didžio-

Stos palmos kamienas. 
Taigi turite čia įslteiųyti labai svarbų ir aky
vą dalyką: nežiūrint ant to, kaip augštai pai
ma ne išaugtų, jos kamienas jau daugiau nė 
ant viem) colio ne pastorės. Tas tai yra antru 
didžiu skirtumu tarp įialmų medžių ir musų 
aržuolų, drebulių, obelių irtt.

Dabar prisižiūrėkite palmos medžio kamie
nui (pv. 28). Matote ant jo kamieno randa
si randai, vienodu tolumu viens nuo kito at
siskyrę. Tie tai randai yra užsilikusiais ženk
lais nupuolusių lapu, nės jialmų senesnėj i 
lapų eilė nupuola, o pasilieka tiktai pati vir
šutinė. Tie viršutiniai lapai išžiūri, tartum 
koks išsikerojęs krūmas butų užkeltas ant 
bukaus kamieno. Palmoe turi tiktai po vie
ną bumburą arba ūgį, ant pat viršūnės, ir tik
tai bije vietoje augalas auga. Šonuose nėra 
nė mažiausio bumbdrėlioarba ūgio, užtai pal
mos neturi šakų.

13. Kamienas. Dabar ištirinėkime šitą 
skersai nuplautą kamieną (pv.29). Sudėji
mas jo yra labai navatnas. Jame mes neran
dame jokios šerdies, jokių susisįiaudusių rin
čių, Jokios žievės. Vietoj reguliariško suei- 
Jiaviino, kokį mes iki šiol matėme Įias musų 
medžius, čia nieko daugiaus nematome, kaip 
tiktai minkštą, kaip pintį, medegą, kuriojf 
randasi daugybė be jokios tvarkos sukrautų kie
tų ir tamsių taškų.

Kas gi tie juodi taškai butų? Norėdami 
arčiau ištirti, perplausime tą Įialmos kamie
ną ne skersai, bet išilgai, i>er patį vidurį 
(pv. 30). Dabar mes aiškiai galime matyti 
nusidriekiančias per tą it pintis medegą (kuri 
yra maždaug pabėgi į musų medžių šerdį) kie
tas, juodas valaknas. kurios truputį pir
mūną, tirinėjant skersai nuplautąją dalį, iš
rodė lyg juodi taškai. Tos valakuos, kaip

Tai yra 
medis, 

du ma-
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REIKALINGAS tuo|aus geras barten- 
daris mokantis lietuviszkai ir lenxiszkai 
szneseti. Geram vyrui gera mokestis.

Jocob Kilia.
11512 Fronl St., Kensinglon, III.

Darbo auka.
Vincas Ž bracki isz Dpnora.Pa. 

viena dien gryidama iš darbo, ir 
būdams per mier penimes vos na
mo parsivilko. Smarkus ir šaltas 
vejas pute irszėlde susiprakaita- 
vusi darbininką. Parėjės namo 
kaip tik atsigulė, pradėjo krau
jais spjauti. Ištiaa nuovade gu
lėjo ir jau nustojo vilties pagiji
mo. Bet per plikaibėjima jo 
draugu paradavo Trinerio An e 
rikomszko El.ziro Katcziojo Vy
no ir toliau ta gerdama viiiszkai 
pagijo. Džiaugdamasis isz psgi 
jinio parasze Trileriui laiszka nu 
prašymu ji pagarsimi. Trne 
no Amerikoniszkas Ebziras Kar- 
czmjo Vyno gražina nužudyta 
sveikata, taiso organizma v so 
žmogaus kūno, tokiu budu ir 
pavojingos ligos gali būt juomi 
iszgydintos. Visose silpnybėse, 
kvaitime galvos, nesmagume tos 
vynas yra gerause gyduole. Ne 
tik kad valo krauja ale ir padau
gina ji isz paimto maisto. Gau 
namas aptiekoae ir pas fabr kantę 
Juozapa Trinerį. 799 S. Ashland 
avė., Chica go, 111.

Pv. 28. palmos ka
mienas. Randai apie 
kamieną parodo vir
tas nupuolusių lapų.

Pv 29. Pnlmos Pv. 30. Išilgai perpiau- 
k Hm ieiMi skersai 
nųpiauiz dalis, 
kurioje ners ne 
šerdies, ne susi- 
BĮHMidusių rinčių, 
neįiievSs.

tas jialmos kamienas. 
Parodo išsidriekusias 
išilgai kietas juodas' 
valaknas, kurios pri
duoda medžiui stip
rumą.

matot, yra išsidraikiusios be jokios tvarkos 
po visą painios kamieną. Ant pirmo žvilgte
lėjimo patėmijame, kad tos valakuos draiko
si po visą minkštą medegą, kurią jos per išsi
draikymą į visas puses sustiprina. Bet kada 
mes prisižiūrėsime arčiau, tai patėmysime, 
kad visos tos valakuos paeina, lyg gyslelės, iš 
lapų ir driekiasi į patį kamieno vidurį, o iš 
čia jos vėl išsidraiko į paviršių, kur ir pra
puola. Tos valakno8r arba gyslelės, yra tai 
niekas dauginus, kaip tiktai palmos medis arba 
kietoji dalis, kuri liemeniui priduoda stiprumų. 
Paimu medžio liemuo tų valaknų turi labai 
daug, todėl jis yra gana tvirtas ir galima jį 
panaudoti visur kaipo rąstą.

III. Dikotyledoniški (dviskilčiai) ir Monokotyle- 
doniški (vienskilčiai) augalai.

14. Jeigu palyginsime paimu medį su 
popeliu, tai be abejonės atrasime labai di
delius skirtumus tų medžiųišžiuroje ir sudėji
me. Ant paveikslo, popelio ir kitų jam pa- 
naszių medžių sėklos, kaip jau mes augliau 
matėme, susideda iš dviejų kotyledonų arba 
skilčių, kuomet palmos ir kiti jai panašaus 
sudėjimo medžiai turi tiktai vienkotyledoniais 
arba vienskUtes sėklas. Todėl tai visa auga
lų karalystė yra padalinta į monokotyledoniš- 
kus arba vienskilčius augalus (nuo graikiško

IV. Augalų gyvenimo amžius.
15. Vienmečiai, dvimečiai ir daug- 

mečiai augalai. Ilgis augmenų gyvenimo 
yra begalo y vai rus. Tūli Jų išdygsta pava
sario laike, išleidžia savo kamienus, lapus, 
krauna žiedus, išduoda vaisius,sėklas ir, ga
ilaus, pasibaigus vasarai, temiršta. Tokius 
augalus vadiname vienmačiais.

Kiti-gi augalai pirmą metą teleidžia tik- , 
tai lapus, o antrą metą, peržiemavoję, telei
džia žiedus, teduoda vaisius ir tada miršta. 
Tokius augalus vadiname dvimečiais auga
lais.

Vienmečiai ir dvimečiai augalai per vteą 
savo amžių tiktai vieną Įtartą žydi ir vaisiu 
išduoda. 1

Daugmečiaie augalais vadiname tuos, 
kurie per savo amžių po keletą sykių žydi ir 
po keletą sykių teduoda vaisių. Pas tulus 
augmenis daugmetčms yra tik šaknys, kaip 
antai pas Jurginius. Kas metai, turinčios pail
gų bulvių pavidalą Jurginių Aakuys teleidžia, 
dailias strelas, lapus, sukrauna puikius žie
duko rudenyje vėl nunyksta. Tas pats atsitin
ka teip-gi su apyniais, štareliais ir tt. To
kie augalai turi daugmetines Aaknis, ir vien- 
meczitis liemenis arija ūgius.

Tikrais daug metiniais augalais yra me
džiai ir krūmai. Jie kas metai auga didyn, 
bet nė Jokia Jų orinė dalis, apart lapų, ne
miršta, kuomet Jų jaunesnės šakos kas metai 
atidengia naujais žiedais ir naujais vaisiais. 
Nekurie medžiai pergyvena gana ilgą amžių, 
o miršta arba nudžiusta tiktai tada, kada juos 
kokia nebūk priežastis pažeidžia. Tūli me
džiai išgyvena daugiau kaip tūkstantį metų.

V. Augmenų klassifikacija.
16. Pašnekėsime dabar apie augmenų 

į klassijikaciją.
Augmenų klassifikacija gal bus mums 

kiek sunkesnė negu gyvulių klassifikacija, 
kadangi augalai turi didesnį viens į kitą pa
našumą negu gyvuliai. Kiekvienas iš Jus 
gali lengvai atskirti vabalus nuo paukščių, o 
tarp vabalų — muses nuo peteliškių; bet ne 
teip yra lengva jiatėniyti skirtumų rubežius 
augalų karalystėje.

Jeigu aš |iaprašyčiau jus padaryti augalų 
klassifikaciją, kaip Jus tą darbą pradėtumėtf 
—„Pirmiausiai aš Juos padalinčiau į medžius, 
krumus ir žoles”. — Teip, tokios nuomonės 
jau daugelis žmonių prisilaikė, bet čia tuojau 
turi susitikti su daugybe kliūčių Ar galite 
jiasakyti man. kur yra rubežiai tarp tų trijų 
kliasų? Kur.ant paveizdoe.pasibaigia grupa 
krūmų ir prasideda inedžiaif Kur, ant galo, 
gali rasti rubežių tarpe krūmo ir žolės? Ar 
lazdyno riešutai auga ant medžio,ar ant krn- 
mo? Ar komas yra žolė,ar krūmas? Skirtu
mas, kaip matote, yra nelabai aiškus, taigi 
gal rastumėt kelią geresniam augalų padalL 
nlmui!

,,Aš manau, kad butų parankiau auga
lus padalinti į vienmečius,dvimečius irdaug- 
mečius, įiagal jų šaknis, ir į tikrus daugme- 
čius augalus.” — Teip, tokia nuomonė yra 
geresnė. Bet, ant paveizdos, ar Švendra nė
ra panaši kornui? O vienog komas yra vien
metis, kuomet Švendra yra daugmetis aug- 
muo. taigi abudu tuodu augalu turėtų bat 
jiaskaidyti į dvi skirtingas kategorija^. Be 
to, musų sėjamos avižos yra vienmečiais au
galais, kuomet laukinės avižėlės yra daugme- 
tinės. Štai Čia vėl yra du katiliukui vienaa 
te jų yra vienmetis, o kitas daugmetis. Tai
gi matote, kad ir toks paskaidymas yra da 
toli ne pilnas.

17. Svarbumas žiedų ypatybių. Po 
ilgų išjieškojimų botanikai persitikrino, kad 
geriausiais ir teisingiausiais paskaidymais yra 
tie, kurie yra paremti ant žiedų, vaisių ir sėk
lų sudėjimo, tai yra ant visko to, kas per 
amžius palaiko augmenų padermes.

Iš tokio išvedimo jus neprivalote stebė
tis, kadangi jus jau žinote, kad pavidalas ir 
sudėjimas kamienų medžių, kurių sėklos turi 
tik vieną kotyledoną. labai plačiai skiriasi 
nuo tų medžių, kurių sėklos turi po du ko 
tyledonu.

Tokiu budu sutvertos tapo didelės gru- 
pos, į kurias,po vienu užvardyjimu. priskirta 
augmenis labai y vairius savo pavidalu, bet tu
rinčius panašius vienų kitiems žiedus.

18. Leguminosae arba ankštiniuotiejie 
augmenys. Be abejonės jusevisi | ažįstate 
pupas, šebelbonus, žirnius, lęšiukus, dobilus, 
barškučius, žirnmedžius, akaciją^ ir tt. Tūli 
tų augalų yra paprastoms žolėms, kiti krū
mais, kiti vėl medžiais; vieni iš jų yra vien
mečiais. kiti dvimečiais, o kiti vėl daugme- 
čiais; vieni te jų draikosi ant paviršiaus že 
mės, kiti augdami riečiasi augštyn, o kil i 
stačiai auga; vieni turi minkštus lapus, kili 
dygius. Bet jeigu mes ištirinėsime visų tu 
augalų žiedus, vaisius ir sėklas, tai pamaty
sime, kad jie visi turi vienokį su^ėjoną, ar 
bent panašų viens kita n. Todėl, jeigu m j 
apsipažinsime nors su vieno tų augalų isto.- - 
ja, tai tą patį atrasime ir pas kitus to sky
riaus augmenis, nepaisant ent jų skirtingų 
spalvų ir didumo.

Paimkime, ant paveikslo, paprasto žirnu- 
čio žiedą (pv. 31). Iš pradžių gal jums bus 
sunku atskirti palapėlius D, kurie yra sulipę 
ir susisukę į krūvą ir tik penkios jų viršūnė
lės liuoboms pasilieka. Viduryje randasi 
vainikėlis su penkiais žiedo lapeliais, kurie 
viens nuo kito labai skiriasi. Teip autai vie
nas iš jų, A, yra didesnis už kitus ir išaugęs 
stačiai; šalia jo randasi du mažesni, BB. iš 
abiejų pusių po vieną: galiaus paskutiniai 
du, C, yra susijungę į krūvą teip, kad jie iš
rodo lyg valties kylys. Vyrukai E teipjau

Pv. 81. Paprasto šimučio žiedas: Pv. 32. To paties iiedo p r- 
perstatyta Šonine puse. A, B, C. statyta pryšakmS pusė. Aw 
iiedo lapeliai: D, taurele; E, B, C, žiedo lapeliai, kur..

t vyrukai. padaru vainikėlį.
(Toliaus bus.)
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Chieago, III,

FOTOGRAFIJOS

J. SAKALAUTKAS,
GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI,

PIRMOS

Ar turite 5 dolerius?
Ar žinote Lietuviai?

Columbia Gold Mining CoDel visu naudos!
County State

kor-

NICHOL'8

p*r- 
norl

“ANKER"<1.«
PAIN EKPELLER.

Šatai jo latakas.
Balt i m ore, April 14, 1903.

JOHN MOZEI KA,
Adjastsr CltltD Ajrat 4 Rot* ry Public.

728 W. 18th Street.
Nuo 8toa iki Ittoe ryto.

KLIASOS ŠALIE NAS
Laiko gera alų, seniausias arielkai, li

kerius ir vynus, o cigarus net ta Turki
jos. Visus lietuvius kviacaia atsilanky
ti, o busite kiekvienas žtnomsskai priim
tas. (94—7)

Svieto pagarsėję specijalistai STATE MEDICAL DISPENSARY’J išgydo visas vyrų ligas 
greičiau už kitus gydytojus šiaurvakaruose. Gydymas SILPNU VYRU yra jų SPECIJA* 
LIŠKUMAS, Ir DISPENSARY turi daugiau naujausių aparatų Ir instrumentų negu sudėjus 
visus kitus speeijalistus šiaurvakaruose.

Senatorius J. M. JONĖS. Isz Ohio,
G. A. DIENHAM. prezidentas AmenctD Pilate Čir Co., 
A.B.NETTLETON. barnis sekretorių stabo aredo Šit. Tikt. 
C.H.ALTON, apimas prei. lieti firmos Coaso A Loaisbar^R.R.
S. W. THOMPSON. lįeatisSn. VilsL skirto uodo.
U. J. McCRACKEN, prie Americu CirA Foudry Co.
W. R. EATON, arediiakis Su. Yilst skirto

yra tai direktoriai aukso kasyklų po vardu

AK SLENKA PLAUKAI? 
AR NORI KAD ANT PU- 
K08GALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori iszaigydyti ir praazalinti li
gai, tegul kreipiu! prie Europeiazke 
Prof. ir Dr. BRUNDZO8, o su kurio ro
dą tukitanciiai ligoniu trumpame laiko 
paaigelbo vien tik pagal jo metodą irhy- 
geniszka užsilaikyme ir tt.

Klauaenti rodos per gromatai adre
suokite teip;

J. M. Brundaa Co.
New York & Brooklyn, U. 8. A.

Europos Mitinti liiknszcziil.
"Varpaa ’literaturoa.mokilo ir politi

kos laikrautis. Preke ant metu....91.33
"Ukinlkaa” užsiimantis reikalais u- 

kininku ir paduodantis visokias kitas 
svarbes žinies ir pamokinimui. Preke 
ant metu .......... 75c.

“Naųjien<M"talpinanczios pasakas ir 
kitokias svarbesnes žinias. Preke ant 
metu. ......75c.

Visi tris virraminėti iaikrassciai iazei- 
na formoje knygeliu, iraleidžiami Tilžė
je, Prusnose. Norinti juos gauti kreip
kitės prie agento. Adresas:

M. <J. Damijonaitis, .
3111 S. Haisted st. Chieago, 111.

Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tt 

ir trišaki a JtkoBJBatUsta 
gfcands/tea.

u N» Ir 50e. PM 
ąpttatertfog arba

L F. AL RkKter 4 (X, į 
k 2U Pta įtini, A

Jeigu teip, tai ar norite juos bėgyje 
vieno menesio ant deszimt? vie

no meto ant szimto?- o neuž- 
ilgio ant tnkstanczio pa

didinti?

JUOZAS CHASNA
užlaiko geriausia Saliuna visam K. St. 
I<ouis’e. kur gelite gauti gerinusio Alaus 
Degtines ir Cigaru pirmos klienos.

Teipgi siunczia pinigus in visas dalis 
svieto, parduoda szifkortes ant visu bni- 
j'u, pigiai ir greitai. Todėl kokiame rei
kale kreipkite! tik pas savo tautieti,

J. CHASNA, 
548 N. 3rd S t-, E. SLLoals, 111.

Kas negavo?
Kas pegavo mūsų katalio- 

go knygų, pavfnčiavonių.gro- 
matocns popierų, guminių li- 
tarų, drukuojamų mašinų ir 
tt. teiksis atsišaukti, o kiek
vienam - prisiusime dyk ui. 
Rašyk tuojaus ir adresuok:

A. Osilevrski,
924 38-rd. St., Chicago.Ill. 

Station 60.

Lietuviu korporacija.
Įkorporuota Washington, D. C. su ka

pitalu 950 000. Pardavinėja akcijas tik 
po 910.00, o instojimss in ja 91 00.

Kam miela geresnis gyvenimas ir už- 
czedyįimas centu pasiskubinsite, 
akcijos urnai pabrangs.

Netrukus bus insteigta drabužiu 
tuve ir kiekvienas prigulintis prie 
poracijo< turės gera nauda. — Szi 
porac.)ja seniai buvo pageidaujama. Tai
gi naudokitės lietuviai isz progos kol to
kia yra.

Raszant laiszka indekita už 2c. marke 
dėl atsakymo, ir adresuokite:

Lithuanian Corporation,
310 Bedford avė., Brooklyn, N.Y.

Vyrai M geliančioni ir įLsisi nugare*, tekstais. skandėiimait kiauiiuoM. lytiitef sutilpeėiimų, skaudančiu mtsiliapteims. naktį, 
niais auksųimsis. susiteMkMtaH arba aeižtavintais organais, tratyjimas atminties, nervižkumas. skaudėjimai krutins*, tekstų liga, 
plautis pūslės, nusistosimu Uapumo. krituliai priež akis. nogalėHmu atlikti savo priderysčių, skaudėjimu gatves, klapsfyjsatit pa
raudimas, prtežmanavimu. silpnumu, metenketija, negeras kvapu, pairotyjimas apetite, puolimu plauki), VI9IŠKAI IŠGYDOMI.

Onppjjalla.baq lidnc* nubėgamai. uAnuodyjitmui kraujo, Varirocele, vteiaz.
OpCllJdlld£Avo IlgUd, kai iuz«y<lomL Greiezlausbas iuzodymas dci silpnu vyru.

Ignni livrui ndsilpninti P*r ‘bjanrlns papmczimi ir persidirbima, silpni ir ners Urki 1SZGY- 
UdUUl YJIdl po TIKRA GVARANCIJA, ABBA PINIGAI SUGRAŽINTI.

Mano fotogrnftaka galerija ištaisyta su naujausiais iszradimo apara
tais, kautuojancsiais 9700. Visokias fotografijas kaip pavieniu ypatų teip 
ir grupu padarau kuo tikriausiai ir gražiausiai ir visa savo damba gvamam- 
tvoju, o jeigu kam nors mano darbas nesidabotu, tai pinigus sugražinsiu. 
Ant nuėmimo vesebu fotografijų turiu gražiausiu dekoracijų ir prie tokiu 
fotografijų duodu puikiu dovanas jauniem jiem ir kitiem, . Ateikite persi
tikrinti, o daugiau kitur neeisite.

J. P. RaNhinskaN, liet u v hz k aw fotografas, 
3213 So. Morgan SL, Chieago III. i blohs no lietiYiszios biziyczlos.

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad au atidariau nauja lietuvtaka 

karczema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, ssalcziauaias ir skaniau
siu alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi turiu dailiausia, 
ssviesinusia ir didžiausia Lietuvtaka Sa
le de) mitingu, veaeliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę ta kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Petras Belakta, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO. 

Tel. Root 21.

Lietuviai atsilankė in musu aptieks gali gauti visokiu amerikoniuku ir 
europiszku gyduolių nuo visokiu skaudėjimu ir 1igu už pigesne preke, negu 
svetitntauttakoee aptiekose. Musu sptlekoj galima gauti lietuvtakai-europiss- 
ku žolių, kokiu angliszkose aptiekose visai nesiranda, — Lietuvissoks Trajankos 
(trijų devyneriu) ir kitokiu. Receptus pristatytus nuo vietiniu daktaru ir pri
siųstus ta kitur atliekame kuoteisingiausiai. Gyduoles nuo sulaikymo slinkimo 
plauku ir isznaikinimo visokio neezysto sistemo isz galvos sutaisome teisingai. 
Pas mus randasi yvairiu nuo plauku Ir drabužiu visokiu kvepylu (perfumu) už 
visai pige preke.

Atsiszaukusiemsper latakus Ir aprasziusiems savo liga sutelkiame tikra 
daktariszka rodą ir ant pareikalavimo prisiuneziame gyduoles. Prie musu ap
linkos gyvena ir lietuviszkas daktaras, kuris pasekmingai gydo visokias ligas be 
skirtumo; iszgydįmaužsinejusiu ligų užtikrina in trumpa laika.

Teipgl prie musu aptiekos turi savooffisus ir keli svetimtauesiai daktarai, 
taigi lietuviai reikalaudami kokio nors daktaro, visada gali ošia atrasti, arba pa- 
siszaukti per telefoną isz kitur koki sau nori. Tuomi mes savo tautleeziams ga
lime atneaztl nauda, nes atailankiusisjie prie musu apturės tikra daktariszka ro
dą ir pagslba.

Mes teipgi siunctiatne pinigus in visas dalis svieto ir parduodame laiva
kortes ant geriausiu ir greieziausiu laivu; iszsiusti per musu aptieks pinigai visa
dos nueis greitai. Apart u> turime ant pardavimo visokios svietlsskos Ir dva- 
siszkos intaipos lietuviszku knygų, gražiu popieru gromatu raszimui Ir visko,kas 
tik lietuviam yra reikalinga. Raižant ta kitur, uždekite toki adresai

LITHUANIAN PHARMACY,
167 W. 18-tb Street, CHICAGO, ILL.

Naujas Apgarsinimas 
TAUTIECZEI LIETUVEI PAS SAVA

Asz padidinau savo krautuve, kurioje 
galite gaut vIsbo. kaipo tai: dziegoreliu 
kokiu tik ant svieto randasi, lenciugeliu 
auksiniu, paauksuotu ir sidabruotu, auk
siniu žiedu, szpilku, kompasu, koleziku. 
visokiu muzikallszku instrumentu, ar
monikų Ir ciiinderei dėl grajinamu ma- 
szinukiu Maszinukes dėl raižymo gro- 
matu- Monu knyga ir visokios prietaisos 
darymui aztuku. Istoriszkos knygos ko
kios tik randasi lietuviszkoj kalboj Pui
kiu maldaknygių; dideliu ir mažu ir vi
sokia a broleli u. Puikiu popiern grotna- 
toms su pavinezevonems ir kvietitoms 
Reikalaujanti kokiu nors daigiu prisius- 
kite užc marke ir gausite katalioga, ku
riame ra«ite apraazyma visu naigtu ir ju- 
prekes. Pas mane tavorai geresni kaip 
visur. Adresuokite teip.

JOS MATUTIS, 
112 Grand SL, Brooklyn, N.Y.

Istorija Lietuvos, Skirmuntaita. ...25c. 
Auazra 1884 metu........................ 91 00.
Anssra 1885 metu.,........................ 91.00.
Kalendorius 1893 metu.......................15c.
Programar Liet. Sočiai. Partijai... .5c. 
Žirgas ir Vaikas......................................30c.
Vaidila. Originaltaka novele. Parasze

Karolius Jak... s, parspausta ta „Var
po”. Ttlžsjs, 1902, pusi. 15. Graži 
apysakėlė ta senovės lietuviu atsitiki
mu........................................................... 15c

Kalendoriai ant 1903 m.
Kalendoriusspaudintas Peterburge.. 15c 
Naujausias ir gsriausias kalendorius 

su daug geru pamokinimu spaudimas 
Tilžėje........................................................85c

Pinigus siunskite ant adreso:
A. OL8ZEVSKI, 

924 33 rd SU, Chicago, 111.

Kas ta amsrikieesiu nori gauti 
“Darbininku- 
kitus prigultuosius

Dem. Psrt. rautus,

AR NORI TIKROS TRAJANKOS?
TrAju devyneriu).

An turiu tikra lietuviszka Trajanka 
pargabenu ta Europos. Jei netiki, ui 
pasiimk tik | svaro už 35c.. o kad pams- 
ginsi ui ir daugiau pirksi Ir savo drau
gams pasakysi.
/ Svaras kautuoja 91. Sztorninkai daro 
ant jos gera butui. Adrtsuok:

W. UKMAN, 
0OX 14, 8t* W. Brooklyn, N. Y.

Naujas Žodynas.
Žodynas lietuvisskos ir angį takos kal

bu, su Ui sytas Antano Lalio,Cbicag«xIll., 
1902, turintis puslapiu 390, dabar yra 
gatavas. Yra Ui pirmoji dalis iietuvisz- 
kai-angltako žodyno, kuri ui di
džiausia ir geriausia knyga isz 
visu su lyg sziol taleistu lietuvisz- 
kai-angliszku žodynu. Rasiu jame visus 
iietuvtakus žodžius iszgiMytus anglisa- 
koje kalboje ir kiekvienas žodis pa
ženklintas kareivoms liuroms prie ko
kio jis gramatikos skyriaus priguli. Da
bar jau nebus vargo iszsimokinti gerai 
angltakai kalbėti, kadangi turite kny
ga. kurioje surinkti visi lietnviszki žo
džiai ir iszguldyti sngltakoje kalboje. 
Tik tas nemokės angltakos kalbos kas 
tingės mokimiesF, arba pasigailės 93 ant 
nusipirkimo szios knygos. Knyga turi 
foeoiAU dideses musu Geografijos. Kie- 
tuose, grąžąu's mėlyno audimo apdarirtbe. 
aat nugaros iszspausussidabrinemis h- 
žaromis jos titulas. Preke......... .93.00

Km sako profesorius Wlesner, 
Mperiatondeata Baltimores mokyklų apie

Lietuviu 
8oc. Dem. Pert. rantus, siusti 
"Dar. Balsui” rankranezius, pinigus ar 
turėti kitus kokius reikalus, tesikreipia 
su tuomi prie musu draugo,Miszeikoe.

Adresas.: V. Mlszeika,
95 Canalport avė., Chieago, III.

Very truly,
Harry Lee Wiesner, 

824 Sharp st.

I Lietuvtaakai retas k ta:
Raltimorej, bahptĮžh 14,

A. Otssemski.
Brangus Pono!

Gavau Hetuvtakai angltaka žodyną, 
kuri man siuntėt ir už tai szirdingai dė
ka vaju.

An skaitau ji už geriausia to skyriaus 
knyga, kuri jau nuo seniai buvo reika
laujama. Asz 
kur tik proga

Uz dykai
Kas prisiuns ssvo adresa. gaus auksino 

plunksna Ir 5 tuslnus visokiu gatunku 
puikiausiugromaloms popieru, reikia tik 
ant paežio kasztu prisiunsti 91.00. Popie
rini doleri možnasiunsti piestoje gremž
toje. O. Baronas, 148-23 rd st.,8.8. Pitts- 
burg. Pa.

ji rekomenduosiu visur 
rasis.
'į- Su guodone,

Harry Lee Wiesner, 
824 Sharp st.

Monu Knyga.
Dabar issejo ta spaudos nauja monu 

knyga po vardu: Paslaptys Magijos bei 
Spiritizmo szviešoje mokslo? Pagal sve
timus szaltinius lenktakai sutaisė F J.. 
Hetuviszkai verte J. Laukis. Chieago. 111, 
1903, pusi. 262. Dabar jau su monu kny
gomis nieks lietuviu neprigaudkies, nes 
nusipirkę sotia knyga atrasite joje visas 
■tonu ir burtu paslaptis,suprasize Jas, ne* 
yra Stakiai apraszytos ir paveikslais pa
rodytos visos ju paslaptys ir budai ju da
rymo. Nelik kad jas suprasite, bet no
rėdami ir patys tokius monus daryti ta 
jos tasimokinsite. Preke .......... 50c

Visiems Dykai!
Kiskvlenani. kuri prisius savo sdresa ir n* 2cen
tą marke, mes prisiusime lietuviSka knyga, pamo
kinančia, kaipUsigydytl nuo nerviško ir vyritko 
nusilpnėjimo. > hroni4kų ilga, galvot kvaitimo, 
skau<M]imo krutinės, strėnų, plaučių, iirdles ir 
vidurių, reumatismo. Šalčio, kosulio, slogučio, 
dusulio, drebėjimo ir pailsimo rankų, kojų. Saitų 
kūno dailų, puolimo plaukų, smirdančio kvapo, 
počki|,karpii,aasideginimo,aiežtiUo, kaip alsi pra
lyti nuo girtybės, rūkymo ir tt. Musų naujas offi- 
saa randasi aat dailiausios miesto ulyčlos. Atsi
lankantiems arba per laiSkf rodą dykai. Adresuo
site teip:

Mauo aptiekoje ra n <1 aat GERIAUSI L1ETUVI8ZK1 DAKTARAI. 
Gydo visokias slaptingas ir užsisensjusias ligas

P RAS KAZJMISRAS BUTKeVJCZJA 
specialistas asoiera ir vaiku Ilgu Prilaša ligosiąs kasdiea naot iki S vai. po pieta Pas mane gau
site: Tikras Palangos Tre'as devyaeroe. Ausin s Bromo Halsama. gydanii kosoll siaus ir plaaosta 
gedima Ateikite ar rassyklte iietarlaakal ant adreso: APTIKKA MAGISTRO FORMACIJOM.

D. GIACZO,
4550 8. Ashland Avė. tarp 45 ir 48-tosul.

D-ras A.L.Graiczūnas,
167 W. 18>th8t., Chicago.Ill.

Gydo visoks* ligas be skirtumo: vyru, 
moterų Ir vaiku. Reikale kreipkitės ant 
augucziaus padėto adreso,

State Medical Dispeirsary 
1 PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BURĖM UL

Inejimas per 66 E. Van Buren St., Chieago, III.

Grand Opening.
Chieago. Atidaręs nauja saliuna darau 

inkurtuviu balių subatoj ir nedalioj, 2 it 
>d. gegužio, ant kurio graly* gera mu
šiką ir sveeziai susirinkę bus gražiausiai 
pr‘i mti„ Visus pažystamus ir aplinkinius 
kviecziu atsilunkvli.

James Bruožis,
84 W.<I4-th pLį Chieago, III.

•
 Dykai pri- 

siusime 
košnam ant 
pareikala* 
vimo musu 
NAUJA 
lietu visiką 
katalioga, 
kuriame 

atrasite daug nauju armonikų, laikro- 
dėlių, lenciugeliu ir visokiu kitu daig- 
tu. Pasiskubinkite raszyti, nea szventee artinasi.

Adresuokite teip: 
Kelpsch i Co. 74 Centre St., Chloro, III 

Buce, to Keipoch, Noreiko & Co.

Lietaviszka Mesinyczii
! Visada turiu didele krsutuve visokio 
gatunko mėsa: szviežioe, ruki tos, džio
vintos, virtos ir žalios, tikru lietuviszku 
dessru, ssvležiai skerstu kiaulių Ir 
niuka ir visokiu metu kokiu kas 
Mano prekes pigesnes kaip visu, 
džiu ateiti ir persitikrinti.

Jonas Venckus,
807 W. 4-th 8t., 8. Boston, Mase

F.PBradchulis
Attomej and Coonselor et Les.

Chintor of Commerce BM<. Room 709.
8. E. Corner LaSalle A Washington st*.
Į ’ CHICAGO, 1LL.

Telephone Main 3042.
VVienlntsii* lletuwy* sdwokTtas, baigę* 
moksl| jurisprudenciloecsion Amerikoj. 
Weda prowa* kaip ci*lltakas teip ir 
kriminaltakas irisuose suduota.
Ren. 168 W 18th Cor. Union St.

Telephone Canal 484.

Golumbia Gold Mining Gomoanu
Toji kompanija yri itsduti ir tiri rieot milijoną doleriu hpitolo. Virsi minėti direktoriai komim diodą proįa 

TARTI DAkVVIHIHKO
b)a*kM Utyklųpe vaHs “COLUMBIA 6OL0 MINING COMPAMY". Kasyklos atsiranda Crippte Creek. Cetande.- Toji že*4s dalis per 

Amerikos feoioflu* tago prigAŽint* turinti daugiausiai aukso. - 8egy| paskutinių motų akcitataiams
Colorado tapo iimoksta jau apie milijonas doleriu.

VIENA AKCIJA KASZTUOJA S5.OO.
Toji prekė parodo akcijos vertybę. Geriausiu paliudyjimu gali būti statistiški darodymai: 

Paskutinių laikų tyrindjimai parodo, jog mes geriausg auksų turimo, čia skaitytojams tiradoms skaitlines, kurias paskutiaiejie tyrtaji 
mai atrado.

E.E.BURLINGAME, 173S Lawrawce SL, Donvor, Cote., ttrado, jog tos kasyklos tari 20.56 iinc. aukso tonoj. Verte tono aukso: 9411-N 
Tyrinėjimai fi TORREY EATON, 74 Cortiand St., Now YoA, parodo 21,70 unc. aukso tonoj ir vertybę tono 9448,53.

Yra matoma jog kasyklos po vardu “COLUMBIA GOLD MINING CO.” turi 
didelę ateitį ir kožnam, kurs turi akciją, didelį ir tikrą uždarbį užtikrina.

NURODYMAI.
Ypatus, po kurių priežiūra tos kasyklos atsiranda, visame kraite plačiai žinomos Ir turi augžtas Suv. Valst. vaMžies vietas.
Pravardės Ir urėdai tų ypatų kiekvienam gali užtikrinti, kad be jokios abejonės tų kasyklų dalyvininku galima pasilikti.
Kas dalyvininku nori tapti, privalo mažiausiai nors vienų ui 95.00 akcijų nusipirkti.
Teisias akciias a a him gauti, jeigu čia apačioj pridėta atkerpama poptorukė su paraka bus mums prisiųsta, arba kas teteku (su savo 

tanu panto) prisius ant lio adrese: COLUMBIA GOLD MINING COMPANY, 1135 Broadway, New York.
Pirmiau piningu praszom nesiunsti.

109 Canalport avė., arti Hatated 
CHICAGO, 1LL. (39—5)

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po.......................52fc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. ,53|c 
Virai 1000 rubliu, rublis po........ 53|c

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paežio kasztu.

Jei norite kad pinigai greitai suvaiksz- 
čziotu ir niekur nežutu, tai siuskite per 
"Lietuvos*' redakcija

A. Olszewski. .
Dear Sir:— I am in receipt of the Lith- 

uanian English Dictionary which you so 
kirui!y sent me and for rrhich I thank 
you mosi heartily.

1 oonsider it the finest boolts of it* 
kind and one that haa long been needed.
1 ahall recommend it whenever I got the 
chance.

Gydo vl»okiM ligai be įkyrlaai ir vitka sulai
ko tvirtoje patigptyje. UA tai IMsvlal. kerte 
tiktai relkaiaula daktartiakoe paselboe. tesu! 
kreipiau paa savo tao ta daktare. » kunaota 
•aro prigimtoje kalboje gali iu*^aeketi ir (aetl 
viro rodą.

Lietavtai, nortotiejie' gesti .pagelta per gro
matai. la< kitu mieeto. tegul pllaalapreaso tavo 
ilge, o tada geas pagalba.

V.YRA1SS . .. _ 
calite dirbtke ar atlikti® vyro pridrryioilu. Jajga 
turite akaodrjima nugaroa ar krykiau*.' po kruti 
ne, eunkurua aat krutluev, svaigimą ir akaudejl 
ma galvon, tlvebrjitaa kana, sąnariu skaudrjima, 
geltonas pleinlas, puvime ar r<>na« gerkle), puoli
me plauku. Jrtgu negalite miogotie. turit rupea- 
esiua. taune, bjaurins sapnus, kraujo uiaumfyji- 
m». Jeigu esate u ak ręsti kokia paslaptinga liga, 
>lgu Usetna sekle naktyje ar po ntuuailaptnlmui. 
tai tuojaus eikit erta rassykit pas

DR. B. M. ROSI, 
\ 175 Ho. ('tarta Htrect 

M 1 KF.RTE MONROE8T.
■K • f HICAGO. ILL 

kur . asa nuo a >» prlĮKilntas 
.A ih'lr-agoe pagarsėjusi S per E 

Jnlista ir pa«-k nuoga gydytoja 
lyriasku limt

Jo oTun kuris yra inrragtaa. 
JLsJB nuviru MO metu 

randasi konaujau.l instrumentai Ir elektrtoskae 
massinoe su kuriu pagelta darant egiamtnus ant 
syk atrafMU Žmogaus Ilgs Ir los prsuiia. Teipgl 
pr ieeg lamina v įmo naujoje X-ray tnasiina varto
tame dabar per profesorius visame duHiansiuoee 
ligonbucstuose, su kuria galima matylio per visa 
Smigaus kulia. K lt t daktarai nei. zgeje jns dėlto 
kad neturi ataakanrjioa praktikos ir tam tikro 
Instrumentu dėl atradimo ligos. Daktaras H. M 
ROS8 vartoja savo gyduoles Isirastaa laike S0 
metu pasekmingos praktikos, kurta tukitaa- 
-liam sugrailno sveikata ant visados ir padare 
ei linksniais Ir laimingais A HM me mis.‘“KO D.t 

nam duoda DYKAI. Ofisas atidarytas Kas
tan nuo 9 iki 4. PanedeDo. Nerodoe. Pi taycsta 
Ir Hutatos vakarais nuo 7 iki S:Ak Nedėliota nuo 
10 ryto iki 1 po pietų.

UOTlszka ADiiGKa.
167 W. 18-th St., corner Union St, CHICAGO, ILL. 

Prienami lietuviMka Apveirdoa Dievo Itainycti*.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
X-Spinduliai vartojami dėl atradimo ligos 

ATSISZAUKIT TUOJAUS, NES SZITA OFERTA NE ILGAI TESIS.

ISZPJAUK SZITA IR ATS1NESZK SU SAVIM.

Ar Reikalauji Laikrodėlio?
Mes prisiusime gražų sidabriniais 'Daaber* adarais 

virsaais, su gerais Nkw Cbmtvmt am 7 akmenų vidu
mis, aualuke užsukamas, laikų teisingai rodo.

Kas prisius savo adresų ųu 91.00, mes prisiusime 
per Ezpresų, kur gali apžureti. kad pasidabos užmo
kėsi bxpreso kasztuslr 95.00: o aplaikysi >įįl^

puikų laikrodėlį tiktai už #800!
Kas prisius visus M 00. su adresu, tam ZfLAMHkM 

prisiusime savo kasztu, ir dovanų auk- 
suotą reieželį. Pasinaudokite isz saiM 
progos nes tik per 30 dienų teip pigei 
parduosime. Adresuokite:

M. .1. Damijonaitis, 
31H S. Halsted St., ąK

CHICAGO, ILL

DAILU IR CZYST* VEIDĄ 
_ turui je/ge fartotlJJ.i.

U.OOD Minti. StiU 
g^s'-., ip gyduoi* ganaiknta uuo-
fes Kg W R W gut (pucthus), pltmat Ir 

kitohiur uut
ųAta'-.'įv a Z_, 7 rota/r tam. lurrttti-

YflKs & M Arue/e/r gatargl rof- 
/ ta bailiu, ezgete Ir »**/- 
* arz/e. 11.00 ui SuArota.

SERGANTIEMS
Gvarantuolams pilna iszgydyma.

Panrkmlnglausiai gydau vieokia* paslėpta* 
ir pavlrszine* Ilgas, kaip antai liga* izlruta, 
plauczlu, inkstu, pilvo, galvoe skaudrllmus, 
silpna atminti, dvaalazka nusilpimą, Ivtlszkes 
silpnybes, szlelvum*. sutinimą, veti. blykszle 
pas moteris, kraujavimu ir tt.. nervu ligas, po
dagra, reumatizmu dusinimu, paralyžių ir tt. 
^raszalinu gumba, gydau gimdymo ligas, vi- 
soklus sutinimu* etc. Nerviszkas ligas gydau 
•u pagalba geriausiu elektrUzku prietaisu.

T.ytiaslra daliu lisaa 
iszgydau per keletu dienu, kraujo nė- 

nuodyjlmus. odos Ilgas, eemens bėgimu, Žaiz
das gerklėj Ir burnoj, noeyj, aky-1 Ir ausyse, 
netekimą vyrlėkumo, lycziu nusilpnėjimą ir tt. 
gydau kuopasektningiausiai ir g va ran
tuoja diina laagydrtvia Chro- 
nlaikoa ligoa yra mano a naciai 
iiaakUmti. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnus iszegzamlnavimas ligonio ir Jo iszgy- 
dymas— tai yra uurno prideryste.

DR. LANDĖS
Bzpitollni* spuctaliata*.

132 E. 244a ui., kampas Lezlngton ava., 
NEW YORK.

Valando*: nuo 9 ryto iki S vakaro. Nedaliom* 
nuo 8 ryto iki ė po p totu.

Negalinti asabiszkal atsilankyti, gali para- 
SuyUJaiMka; būtinai reikalaujame pacijeuto 
luto tikėjimo.

Szneku vtookta* k*.bo*e. Turtu praktika 
Letanon Bellevua Po*t Oraduat* U&ironlty 
HoapitoL Direktorių* Madtoiniaako Instituto.

Teteivn**: (anai 78.
Telefonu galima Ina kiekwieuos 

aptiek oa.

Knygos sawos spaudos.
Xkyn! Ap*iroi*«ktmai 8vtoto, ant kuriu Amo 

ne* nuolatos Šiuri, bet j u gerai neeu pranta; 
su T abronelials. Naudtngiause knygele ant 
iwleto dasilinojimui isz ko darosi lai 
bei, griausmai, lietu* ir antoga*; kasyr, 
debesiai ir aat ko JM laikosi.......... 3Oe

<jittėetika. Kniga iamimokinimni rokundu.
Preke.............. .................................... .......

BYGIENA. Dakutrisyka knyga arta mokslas 
apie uAlaikymų *irelkato*, isz kurios ga'i be 
pagelbės daktaro isuigvdyti nuo daugybe* 
Ilgu. Szita keygel* prlwak> rasti* kiekvvie- 
nuoee namuoee. ne, ka* jų »u atyda perekai- 
ty*.palaiky* ap*isaugotl nuo tnkstaaczlu vi
sokiu lig*, pataikys oiialkytiozielybeje *awe 
sveikata, pailginti sawo amAi ir moks* u*au 
ginti sveikais ir tvirtais s*wo iralkellue 
Preke...........................................  35o

kpi* turtu iszdlrblma. P*raszs Bebram; rom
S. M. Veikalas gvildenanti* politi-zsaja eko
nomijų. gok tais kaliais l.sidirbų turtai, 
kaip jie susikrauna Ir kaip atsiliepta aal 
draugljM gyronisso. ..................  SSc

Geografija arba Šerne* spręs z vmas. Pagal Gel- 
kie, Naikovaki Ir kitu* sutaisė Szerua*. Yra 
tai naudingiausia les visu sulygssiol Iszeju 
siu lietuviszku knygų, aissktai ir supran
tamai a prasto visa musu leme, jos pavidale. 
Ciduma Ir platuma. Jos kalnus, ju vardus, 
augszti, vulkanus metanoliu, iszsuves ugai: 
ta* koktu tome sluogam u susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, gelesiee, aukso, droš 
koa ir kitu gerybių; kiek manu, storu, upiu. 
1u vardai, ploti*, gy'ta; koki kuriuose vaa- 
deny*: euro*, prošal, saldus, ar kartus, ko
ki Juose gyvenai gyveua ir tt. Žeme apra- 
szyta dalimis iaukaitytoa viso* vie.tpatvs- 
ta, karalystes, kunigaikaztystea, respu«• 
ko* tr tt. Kiek kurtoje Semeje yra gyvento
ja: koki Ju tikėjimai, kalbos, paprocaial. uė- 
slemimsi, pramone*, iszdirbiai ir liesos; ko
ki m les tat su kiek gyventoju, fabriku, pra 
Skoniu; kur koki orai: ssalcztal ar karas 
c’ial. lietus ar giedros; krr koka ilgis dienos 
ir eakties; kur visada yra lygi diena D nak- 
l *s kur saule per keista dienu nenusileidžia 
arta aeuStek* ir tt. Knvpa didele ė*e talla. 
kO nuslepiu, ant geros standAioa peplero* 
spaudime, su T1 paveik staliau: ma pu. gyvu
les ir tt............................................ |M <>O

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda- 
reoee, anksinemls literomis atspausti para 
asai ant nugaros ir sroao. Preke... 8xi AO

besiniokinanczial jaunuo
menei.

MAUSZROS Dr-te.1” t'ondait.
8cr*nton,Pa. nauja Auizroa kuo

pa. ....8.50
Buvo 287.41
Sykiu 293.vi

D-ras A, M. Bacevicze,
Peraikele isz Chieago* 
in 8c ra n ton, Pa. po ar, 

421 Peną, ne, Scruton, P

gerroaiu vaisiu u* etektrUka dir 
Sa kurs euo Ito * syk tų vra brau 
seeai. Geresnio veisto u* M kry 
Šių nėr*. ps privalo ra.tts 
ktoktleemae namuose, pas k tok 
v tona aasogų. sveika ar ligotų.

Pn.lų.k ėl 00 pro eiprvea a» 
pačio Movey Ortrrt arta regi, 
trvolop grovnatolr. o me* prtale.1 
me Deimanto ElektrtAka Krvtla 
DY KAI. • krykus *»••! ui to-Ob

Tūkstančius podėkavnalts gnu 
name ten ypatų ilaigydėtamfa su 
pagelhn Hokrvtiaaa. Zemdaaata 
talpiname viena ii lokių padUta 
vnetų:
i pri.hutėtame Jumis *.00 ant pem

Deimanto Elektrikos Kryžius 
teipgl vadinamas Wo m■

toKr.siuuii tars.ia. lu.trljr- 
y pn-t n> ų ’u- Jau.

Y . 1

rkiu.e vieSpaly.ie
v kaip' tauta. iiu» reumatu yl
mo ir kitokių ligų

kr, 
ii'tt g.d" r-uruatuma

irySiaus skaudėjime 
,.d.r:, .kaudrjimu. .ilonu 
ma. ner.itkumy nenoigy hv» ■■■■

tiu. mirinl uAktėllms 
kraity., neiHėtojims it-a s 
apetito ir t kiurių skaudėjimo.. 

Lengvume pajaučia t.< gr 
kartais poke||u.j„ 

krytlų pri.el.>

n to Iniurello utalkablnet anl 
:> kati krvtni. kar<>eų 

b, kenti"- «■
gryitaa mėlynėje puse kun*

NEW ORLKANS. LA. LiepnoM ISO*. Goodotins Penel . _ r_________________
klų etoktrtėkų krvtin. Plrmlans gaatlejte krvAial gvdostetakHagai. UeldAtaam tiuoa 
yreičiautiaL SKSRYS BF.NHDIKTINKOK. SSMlioopbiBe st . Nev Ortoaa*. La.

THE DIAMOND ELECTRIC CROSt CO., 
ž M MILVAUKEE AVĖ., ttogl 27: CHICAGO, H.L.

Adomas Myckevyczia 1798 - 1855 m. Jo 
gyvenimas, raszlai ir darbai. Apra 
raaze A. J. Daubaras.....................15c.

Aukos Kares Dievui. Pnrasze Jonas Gra- 
,*ys Szi knygutė labai suprantamoj 
kalboj apraszo visas kares kokios ka
da buvo ant svieto, kiek jos kacztavo. 
ktok žmonių iszžude ir kiek žmonijsi 
blogo atgabeho........................... .'.10c

Dede atvažiavo. Komedija viename ak
to. Draugystės užsiimanezios teatru 
loaicimu tegul nusiperka sala knygele 
o galės duoti nauja ir pilna juoku te
atrą, kuria užganėdins gerausia publi 
ka. Yra tai graži komedija ir reika- 
laaja tiktai 0 ypatų jos perstaty 
■ ui.................. .................... ......30c

Darbo diena. Geg pamokinimai darbi- 
ninkama........ ..................  15c

Grabnycziu žvake. Graži pasaka. .5c. 
Gyvenimo džiaugsmai. Pagal serą Džo- 
- na Lebboka sutoise P. N. Tilžėje, 1902.

pusi. 08 ................................................. 25c
Kau isz ko gyvena. Iszleido L. 8. D. P

Paraaze JDiksztein. Knygele gvilde
nanti darbipujku reikalus..............10c

Kas reikia žinoti ir atminti kiekvienam 
darbininkai. Geri pamokinimai dar
bininkams........ .................................20c

Kar musu inganymas? Knygele isto- 
rirakai-politinka—dideles vertes. Jos 
tarinys: Latviu judėjimas; Politissko* 
partijos Csekijoje; Dabartine Lenkija 
ir jos siekiai; Kapitalizmas ir tautisz 
kas klausimas Lenkijoje; Politlszkos 
partijos Lietuvoje-Ir ju istorija; Sta- 
tistiszki bruožai kiek kas turi žemes, 
žemes nanumas. skolos, gyventojai, 
pramones ir 1.1................................ 25c.

Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Pere
ne 8. M. Iszleido Tėvynės M. Dr-te.
Yra apraraytos ir paveikslais parody
tos visos dalys žmagaus kūno kaip jos 
sutvertos, kaip ja nervai sujungti, 
kaip jos turi savo gyvumą, kaip vei
kia ir tt. taipgi aj raazymas tulu ligų. 
Knygele yra gerus mokslisskos ver
tos,............... ,.......................................30c

Kaip apsireiszkia gyvastis žmogous kū
ne? Naudinga moksliszka knygele 
parodo msztu ir payeislais visas dalis 
žmogaus kūno kokiu bu d u jos visas 
tari gyvybe ir savo sveikme...... 15c.

•*Ne Gedai” arba baisus sapnas.......... 5c.
Paveikslai. Pasaka iu lietuvių gyveni

mo...... ...............................................10c.
Pniangos Juze, (ketvirta laida).......... 25c.
Sugriautas Gyvenimas.... .................5c.
Scunadvokatis........................................ 15c.
Szvente 1-mosd. Gegužes menuo, 1902

m. Iszleido Lietuviszkoji Sočiai-De
mokrato Partija. Apraszymas nuo 
ko prasidėjo szventimas pirmos gegu
žes menuo dienos ir kaip ji buvo mven 
cziamadarbininku 1902 metuose. ...5c 

Tekinimo amatas. Kas nori______
kinti tekorystes amato tegul nusiper
ka nia knygele, o joje ras gerus pa
mokinimus iszaisskintus raratu ir pa
veikslais ..............................................15c.

Semiu Dulkes. Apysaka parassyta M.
Radzevicsutea. Yra vien* isz geriau
siu ir svarbiausiu pasakų..............JO c.

Spėka ir Medega jau issejo isz po 
don. Preke.............
Gražiais drūtais apdarais

1135 Broadway, N. V. 
Guedotini poeai: HMmM

Ai Msiraiųs, meldžiu man liralyti (kiek) Uir pravardė__ _____________ _________________
____ akd|ų CoiumMa Gold Mining Company Miestai 
vertės 05 00 penkių M.) Ir prisiųsti ~ 
cortifikaių.

PTtoė usslksbinlta Ir po utol 
kataslatei syki eai diAce želk ts 
•rjrtlų įtarki i į vasaroti! t| arta 
aat p<>roa minute Vaikų kryžius 
lietu* tarkų į siipimuį eeta.

Pvefcė tto krytiaas Si 00 Sies 
Ute>> kaitų. s«vteayUiro Valstijoj 
ir Kaaaskttjr bto pšlvsaptatfcata 
t>«araatia>)ata kad Ils krvttas vns

i Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe.
Gnodoūndma tautiazkoms ir l>až-i 

nytinems Draugvktema nudirba:-' 
Ksrnsas, Amerikoniezkaa 
Weliawan, Kzarpan. Juoe- 
taa, Kukardae, Ženklelius, 
Kepai-ee ir dėl Marezalku 
parodu n.
darbas butu prideraneriai atliktas 
lietusraitiai,

T. ANDR
115 W. DlTlsIon 81,

r tuoszi suuelpt

USZEWI

' Guodocintetns Kunigam* lazdir 
ta Kapas Arnotą*, haltnaii- 
k*s Almu, stula* irwiau« baž
nytiniu* parėdus V nokt darltą at- 
'lieka artistiszkai in laiką.
' Norėdamos guodotinoe Dr-tea, 
i*rba guodotini Kunigai, kati jusu 
sawo tautete, paweskite ji tikrai

cz & co.
Chirago, III.
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