
"LIETUVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
Eina Pitnye^omia, Chicago, fll. 

Metine Prenur ata: 
Suvienytose V? ose $2.00 
Kanadoje ir A* i*e 
Visose kitose viespatystese £3.00 

Prenumerata apmokama iš viršau*. Prenumeratos 
metas ikaitosi nuo dieno1. tiisiraSymo, ne nuo Nauji} Me* 
tą. Apgarsinimu kainu klauskite laKIn:. Adresuokite: 

A. OLSZEVVSKI 
32S2 So. Haistcd St. CHICAGO, ILL. 

1 

Metai XXIII 

Entered as Second-Class Matter July I3th, 1893, at the Post Office of Chicago, Illinois, under Act of March £ 1879. 

€11I(.'AG0, ILL., PENKTADIENIS, 17 d. BALANDŽIO (Al'lUL), l'Jlt M. 

I 

THE LiTHUANlAN WEEKLY "LIETUVA" 
Published Fridays at Chicago, III. 

Yeariy Subscription rates: 
In United States $2.00 
To Canada and Mexico $2.50 
To all othcr Foreign Countries $3.00 
Advertlsinjc rates -»n nppllcation. Address 

A. OLSZEWSKVv Pub. 
3252 So Haistcd St., CHICAGO, ILL. 

i 

Xo. 16 

POUTISKOS ŽINIOS. 
MEXIKO. 

Pasitraukęs iš Torrcon gene- 
rolas Vclasco ištruko nuo vejan- 
čiu jj revoliucijonieriu. Dabar 

jau patjs revoliucijonieriai prisi- 
pažįsta, kad pagauti jj jiems ne- 

pasisekė. 
Prasidėjo jau mūšiai prie Tam- 

pico, bet iki šiol miestą tą laiko 

kariumrnė, revoliucijonieriai vie- 

nok jau įsiveržė i tulus priemies- 
čius ir is jų bombarduoja pati 
miestu. Kariumenė ginasi, het 

turbut turės atiduoti miestą taip 

jau, kaip turėjo atiduoti Torreon; 

paskui revoliucijonieriai mano 

traukti j krašto sostinę, miestą 
Mcxiko. lluerta, kaip manoma, 

nelauks revoliucijonieriu atėjimo, 
bet jiems apvaldžius Tampico, 
pasitrauks nuo prezidento vietos 

ir iškeliaus i užsienius taip, kaip 
pirma, pasitraukęs nuo preziden- 
to vietos, Europon iškeliavo Por- 

firio Diaz. 

Netoli Iturbide I įnertos pulki- 
ninkas Honojos suėmė Suvienytu 

Valstijų kariško laivo "Delphin" 
kasierių ir ji lydinčius jūreivius, 
išlipusius ant kranto. Jie atkako 

prie kranto motorinėj valtyj. Su- 

imtus miesto gatvėmis nuvarė j 
k"~iumenės kazarmes. Tik už- 

protestavus prieš suareštavimu 

Suvientyų Valstijų karišku laivu 

vadovui, adtnir. Mayo, juos pa- 

leido; admirolas Mayo pagązdino 
net bombardavimu Tampico. jei- 
gu be pamato suimtu Amerikos 

jūreivių nepaleistu 
Paskui pas admirolą Mayo at- 

kako M*xiko generolas Zarago- 
sa persiprašyti. Persiprašė užtai 

prieš Suvienytu Valstijų atstovą 

ir prezidentas (luerta. Suvienytų 
Valstijų laivyno admirolas parei- 
kalavo, apart persiprašymo, pa- 
sveikinimo kanuolių šūviais Su- 

vienytų Valstijų vėliavos. Mies- 

to komendantas sutiko tai pada- 
ryti ; pažadėjo taipgi nubausti 

pulkininką Honojos. 
Revoliucijonieriai bombarduoja 

Tampico, bet kaip užtikrina jj 

ginantis generolas Zaragosa, 
bombarduoja silpnai, turbut pri- 
rūko jiems amunicijos. Rcvoliu- 

•ijonierių šūviai vien sužeidė ke- 

linis kareivius. Bet amunicijos 
laug neturi ir generolas Zarago- 

sa, o privežti labai sunku. Mies- 

tą ginančiai kariumenei padeda 
porte stovinti du kanuoliniai lai- 

vai "Zaragosa" ir "Vera Cruz," 
sitriii kanuolių šūviai neleidžia 

revoliucionieriams prie miesto 

prisiartinti. 
(iyvenantiems mieste I ampico 

amerikonams patarta persikelti 
ant po r te stovinčiu Amerikos ka- 

rišku laivu, daugelis amerikonų 
ir piliečiu kitų kraštų to pata- 
rimo paklausė. < iyvenanti mieste 

Tampico ispanai atsišaukė į Ang- 
lijos atstovą, prašydami jo ginti 
ispanus, iv s mat Amerika jų ap- 

ginti ar nemoka, ar negali. Xe- 
u/.Mtiki Amerikos apgynimui ir 

europiečiai. Išvyti is I orrcon is- 

panai, atkaki; j f' vienytas \ al- 

stijas, taipgi skundžiasi ant Suvie- 

nytų Valstijų elgimosi, nes jos 
žadėjo ginti svetimų kraštų pilie- 
čius tąsyk, kada jų nieks ne- 

skriaudė, bet kaip tik V illa 
skriausti pradėjo, jau Suvienytų 
Valstijų atstovai nežino ką dary- 
ti. Todėl Npanija už suvedžio- 
jimą gali nuo Amerikos savo 

Mcxikc nuskriaustiems pilie- 
čiams atlyginimo pareikalauti. 
Suvienytos Valstijos ir dabar tu- 

ri užlaikyti iš Mexiko išvytus 
ispanus, nes jų turtus Villa kon- 
fiskavo. Carranza vienok užtik- 
rina, jog pasibaigus revoliuci- 
jai, jie galės grįžti ir jeigu pasi- 
rodys, kad nerėmė 1 Įnertos, tai 
ir konfiskuoti jų turtai bus su- 

grąžinti. Bet tuom tarpu išga- 
bentus j Suvienytas Valstijas jų 
valdžia turi užlaikyti. 

Aplinkinėse San Pedro visą sa- 

vaitę traukėsi kruvini mūšiai ka- 
riumenės su revoliucionieriais ir 
pasibaigė kariumenės sumušimu. 
Smarkiausias mušis buvo prie 

Buena Vistu, prie kapo užmušto 
prezidento Madero. 3.000 karei- 
viu i.š San Pedro pabėgo ir no- 

rc'jo prisigriebti j Monterey; bė- 
gančius vijo revoliucijonieriai. 
Bet paskui kareiviai sugrįžo ir 

miestą San Pedro vėl apvaldė. 
Dabar čia mūšiai vėl atsinaujino. 
Villa išsiuntė prie San Pedro 
5,000 kariautojų. Taip didelėmis 
pajiegomis mažas kiriumenės 

i garnizonas ilgai priešintis negali 
Iii jeigu nenorės nelaisvėn pakliū- 
ti. turės i^ miesto pasitraukti. 

Vyriausiasis revoliucijonieriu 
vadovas Carranza atkako j Clii- 
huahua. Tas miestas tapo sosti- 
ne revoliucijonieriu apvaldytų 
Mexiko kraštų. Nors Carranza 
visoj revoliucijoj, ypač gi nut- 

šiuose, neatsižymėjo, bet miesto 
C'hihuahua gyventojai jį labai šir- 

Į dingai priėmė. 

ANGLIJA. 
Airijos autonomijos klau-imas 

dar vi.-, neišrištas, bet ar anks- 
čiau, ar vėliau, jeigu Anglija 11c- 
: orės -u savo milžiniškomis ko- 
iionijomis -u-kilti. pasidalinti į 
kelias viešpatystes, ji turi ne vien 
\irijai autonomiją duoti, bet ir 
kitoms Anglijos dalims, taipgi 
kolionijoms. Jeigu Suvienytos 
Valstijos savo laike butu turėju- sios autonomiją, jos gal ir dabar 
dar butu angliška kolionija. 

Anglijos valdžia tai suprato ir 
pradeda Anglijos drutinimą ne 
nuo naikinimo jos daliu savisto- 
vybės, bet nuo pripažinimo da- 
lims savistovystės, kad jos pa- 
čios galėtu savo reikalais rūpin- 
tis. Tąsyk tas, sulyg savo noro 
1 >v i valdančias dal is pats reika- 
las ir jų pačiu nauda krūvoj lai- 
kytu, nes jos gerai žino, jog ki- 
tas neleistų po jo globa pateku- 
siam taip valdyti, bet griebtųsi 
savistovystės naikinimo, savo no- 
rų primėtinėjimo. 

Kad pripažinimas Airijai savi- 
-tovystės yra tik pradžia, tą aiš- 
kino Anglijos parliamente jos 
užsienin ministeris Edvvard Grey, 
išrodinėdamas naudingumą Ang- 
lijai ir jos dalims federatyviško 
jos dalių sutvarkymo. 

Ministeris aiškino, jog apdir- 
bimas pliano federatyviško su- 

tvarkymo Angljios ir jo įvedi- 
mas turi užimti šešis metus; 
L'lstero gi provincija, kadangi 
jos gyventojai savistovystės ne- 

nori, tuom tarpu hutu nuo Airi- 
jos išskirta. Anglija, Airijc. Va- 
lija, Skotiia turėtų saVo parlia- 
mentus, ir jie rūpintųsi tų kraštų 
reikalais, o dabartinis Londono 
parliamentas butų visos viešpa- 
tijos ir jos kolionijų parliamentu. 
kuris rūpintųsi visą viešpatiją 

Į apeinančiais reikalais; jame bu- 
tų ne vien atstovai Anglijos, Ai- 
rijos, Škotijos ir Valijos, bet taip- 
gi atstovai Anglijos kolionijų 
kitose žemės dalyse; bet tas par- 
liamentas prižiūrėtų vien reika- 
lus visą viešpatiją apeinančius, o 

vietinius reikalus prižiūrėtų kiek- 
viena Anglijos dalis; kiekviena 
jos kolionija turėtų savo vieti- 
nius parliamentus. Prie tokio su- 
tvarkymo lordų rūmas butų vi- 
sai nereikalingas, ir pats išnyktų. 

ITALIJA. 
Italijos valdžia laukia visuoti- 

no geležinkelninkų streiko. Nors 
streikas galutinai dar nenutartas, 
bet valdžia rengiasi jį atsakančiai 
patikti, jeigu jis kiltų. Didesnes 
geležinkelių stacijas užėmė ka- 
riumenė. Jūreivius pačto garlai- 
vių, palaikančių susinėsimus 
sausžemio su salomis, jeigu ir jie 
sustreikuotų, valdžia pasirengusi 
apkeisti jūreiviais nuo kariškų 
laivų Palaikymui geležinkelių 
traukinių bėgiojimo bus pasiųsti 
kūrėjai ir mašinistai kariškų lai- 
vų. 

Paskutiniuose laikuose pagadi- 
no daug lokomotyvų, ką galėjo 
padaryti tik mašinistai ir kūrė- 
jai: jeigu gadytojus sugriebs, jie 
bus tuoj nuo tarnystos prašalinti. 
Geležinkelninkų vadovai la&o 

slaptus susirinkimus, kuriuose 
apkalba streiko plianus, bet ką 
nutaria, tas yra slepiama. Todėl 
valdžia mano, jog streikas grei- 
čiausia užgims ūmai, be jokio 
viešo jo pirm laiko apšaukimo. 

Ant Italijos geležinkeliu tar- 

nauja apie 150,000 žmonių. Jie 
turi savo organizaciją, kuri nuo 

senai reikalauja didesnių algų ir 

trumpesnio darbo laiko. Dabar- 
tinės tarnų algos ant Italijos ge- 
ležinkelių ištikro yra labai ma- 

žos, dabar daugelis gauna vos 

34c. už dienos darbą. Jie reika- 
lauja po 60c. mažiausiai, taigi 
neperdaugiausiai, ne.s ir sn to- 

kiomis algomis perdaug nutukti 
negalima. Mašinistai reikalauja 
10 vai. darbo dieną, o 8 vai. nak 
tyj ant palengvųjų traukinių, o 

5 vai. ant greitųjų. Panašių dar- 
bo valandų reikalauja taipgi val- 
dininkai ant mažesnių stacijų. 

Valdžia, kuriai priguli geležin- 
keliai, užtikrina, jog ji tarnaujan- 
čių reikalavimų išpildyti negali, 
nes tie reikalavimai padidintų 
metines išlaidas ant 2o milionu 
doliarių, o iždas tiek pinigų at- 

liekamų neturi. Nuo paėmimo 
geležinkelių Į savo rankas, tar- 

naujančiu algų padidinimui val- 
džia išleido 13 milionu do'iarių. 

IŠ LIETUVOS, 
VILNIAUS GUBERNIJA. 

VILNIUS. 
X Vilniuje policija su prie- 

varta nuima iškabas nerusiškoj 
Įkalboj; svetimose kalbose leidžia 
iškabas lenkiškoj, lietuviškoj, 
baltgudiškoj ir žydiškoj kalbose 
tik tašyk, jeigu pardavinės sa- 
vininkas prirodys, kad jo parda- 
vine tarnauja visoms tautoms, 
kurių kalboms norima iškabą tu- 
rėti, bet ir tąsyk 2/$ turinio turi 
užimti rusiškas tekstas, o tik /s 
tekstas visose kitose kalbose, tai- 
gi: lenkiškoj, lietuviškoj, baltgu- 
diškoj ir žydiškoj. 

X V ilniuje patraukti teisman 
akeyžios kontroleriai Samuilov ir 
Bantiš už paėmimą kyšiais 4,058 
rubl. nuo alaus leidėjo Lipskio 
už slėpimą, kiek leidžiama alaus. 
Per tai iždas turėjo nuostolių 
8,000 rublių. 

X Vilniuje labai platinasi skar- 
latina. 

* 

X Tadas Daugirdas turėjo Vil- 
niaus "Rūtoje" paskaitą apie lie- 
tuvių liaudies tverybą. Atsilankė 
apie 50 žmonių, vien inteligenti- 
jos. 

X "Ryto" visuotinas susirinki- 
mas atsibuvo šv. Mikalojaus baž- 

nyčios salėje kovo 19 d. 
X Galutinai sužinota, kad vėl 

išrinktasai Vilniaus pirmininku 
Venslavskis vidaus reikalų mi- 
nisterijos tapo užtvirtintas. Už- 
tvirtinimas pasiųsta caro rašti- 
nėm 

X Ketinama Vilnių, Rygą ir 
Liepojų sujungti telefonu. Lei- 
dimo iš valdžios gavimu jau rū- 

pinamasi. 
X Senatas paskyrė po 250 rub. 

pa.šelpos kiekvienai pravoslavų 
brolijai, atsižymėjusiai darbavi- 
inusi pravoslavijos ir rusų tautos 

labui. Tarp atsižymėjusių yra gy- 
vuojančioji Vilniuje brolija. Ki- 
ta tokia pat, taipogi atsižymėju- 
si, gyvuoja Kaune. 

X I ždėta cenzūra ant laikraš- 
čių apgarsinimų. Vilniaus spaus- 
tuvių savininkams Įsakyta, kad, 
prieš išeinant laikraščiams, visi 
apgarsinimai butų iš vakaro siun- 
čiami policmeisterio raštinėm 

Uždraustųjų apgarsinimų spaus- 
dinti nebusią galima. 

ŽASLIAI, Traku ap. Gegužy- 
no parapijonai nutarė panaikinti 
savo parapijos miestelyje mono- 

polį ir aludes. 

VALKININKAS, Traku ap. 
N'utarta steigti čia amatų mokyk- 
lą, kuri žada pradėti veikti kitai 
metais. Tai mokyklai pavedama 
buvusis domininkonu vienuoly- 
nas, kuris, išsikėlus kareiviams 
is ,VįlldjŲako, liko tuščias, 

VARĖNA. J u ,vas Eržanskas 
įsteigė čia storos nopieros fabri- 
ką. 

KAUNO GUBERNIJA. 
KAUNAS. 

X ''Saulės" draugija, kaip pa- 
aiškėjo visuotinamjame susirin- 
kime, turi 0 mokyklas Kaune ir 
18 mokyklų kitose Kauno gub. 
vietose. Tose mokyklose moki- 
nosi išviso 1,533 vaikai, kurių 
mokslą prižiūri 4 2 mokytojai. 
Skaityklų pernai "Saulė'" užlaikė 
išviso 23 ir turėjo (>3 skyrius. 
Įplaukų praeitais metais tie sky- 
riai turėjo 1.157 nib., o išleido per 
tą pati laiką 2,0-'6 rub.; taigi 
Iraugija turėjo uedatekliaus S(h.1 
rub. /.arasų skyriaus valdybos 
nariai, l)r. Bukon'.as, advokatas 
Tumėnas ir kun. lriasauskas, iš- 
reiškimui užuojauto- už perkas- 
tus nuo lenkų nemalonumus, pa- 
kelta garbės nariu'-na. 

X Lietuvių Katalikių Moterių 
Dr-ja, kuri praeitais metais pada- 
rė su viršų m 42,000 rub. apyvar- 
tos. ketina -Įtaisyti Aleksote dar- 
žininkystės, sodininkystės ir bi- 

tininkystės mokyklą. 
X Įvedant kai-kurias naujas 

teismo jstaigas (taikos teisėju su- 

važiavimus), Kauno gub. reikės 
padidinti savo tarnautojų eiles. 
Vien sekretorių reikėsią apie JO; 
algos kiekvienam skiriama p<> 
600 rub. 

X Elektrikos vaitojimas Kau- 
ne, rašoma, einąs didyn. 

X Lietuviai dąrbininkai-amat- 
ninkai bėga iš Lietuvos, ir jųjų 
vietą užima svetimtaučiai. Štai 
pastaruoju laiku atvyko Kaunan 
suviršum 100 dailydžių (stalio- 
rių) iš Smolensko ir Kalugos 
gubernijų. 

X Kauno Žem. I k. Dr-jos ko- 
misija lauko darbi 1 inkams sam- 

dyti gan uoliai veikia. Be 750 
jau pasamdytų dari ininkų, komi- 
sija turinti Yolynh.je dar 500— 
1)00 darbininkų. Algos samdo- 
miems mokama tokios: vyrams 
po 12 rub. j mėnesį, moterims 

po 10 rub. Apart to, dar ordina- 
rija. Tokia alga busianti iki lap- 
kričio 1 d. Gabenamieji Lietu- 
von darbininkai giriama kaipo ra- 

inųs ir gerai laukų -'arba mokan- 
ti žmonės. 

X Kaune šj pavasari žadą bū- 
ti daug darbų. Turi prasidėti dar- 
bai prie žieminės garlaiviams 
prieplaukos statymo, miesto ka- 
nalizacijos ir tiesimo geležinkelio, 
tarp Kauno ir Dvinsko. 

SKAISGIRIAI, Šiaulių pav. 
Nesugauti čia vagiliai apvogė ka- 
talikų bažnyčią.- Pavogti bažny- 
tiniai indai, drabužiai ir kitoki 
daiktai. 

ŠIAULIAI. Provizorius K. 
Šležas rūpinasi naujos aptiekos 
įsteigimu. 

X Šiaulių "Varpas" rengiasi iš- 
kilmingai apvaikščioti spaudos 
gavimo sukaktuves. Žadama pa- 
rengti vakarą su tam tikromis 
prakalbomis, vaidinimu, deklia- 
macijomis ir gyvaisiais paveik- 
slais. 

X Kovo 18 d. pasimirė aptie- 
kininkas T. Laucevičius. 

LUOKĖ. Laike turgaus prieš 
kiek laiko tarp vieįinio jaunimo 
iškilo baisios pešt} nes. Vartota 
peiliai, kuolai, akmenįs ir 1.1. 

Net sienos likosi k: .uju aptašky- 
tos. Policija j pešu nes visai ne- 

simaišė. 

KVĖDAINA. Rašoma, buk 
vietinės vartotojų draugijos rei- 
kalai esą labai blogame padėjime. 

SKAPIŠKIS. Čia nesenai buvo 
gan juokingas atsitikimas. Tūlas 
ūkininkas atsivežė keturis par- 
šu* parduoti. Nuėjus ukininkui 
nuo vežimo, paršai praplėšė už- 

dangalą. ir trjs jųjų pabėgo. Uki- 
nikas, sugrįžęs ir neradęs trijų 
paršų, iš piktumo išmetė laukan 
ir ketvirtąjį- 

TAURAGNAI. Čia yra "Blai- 
vybės" skyrius ir vartotoju san- 

krova, bet abi šios įstaigos gy- 
vuoja visai silpnai. 

UKMERGĖ, i'astaruoju laiku 
apielinkėse priviso daug arkliava- 
gių. Daug kas tapo apvogtas. 

VAZGELIAI, Utenos vai. Šia- 
me sodžiuje pradėta taisytis mez- 

gimo mašinas. Kiekviena tu ma- 

šinų kainuoja 75—80 rub. Esa- 
ma tokių mašinų ir aplinkiniuose 
sodžiuose. Liuosu žiemos laiku 
tasai mezgimas, kaip rašoma, su- 

teikiąs sulyginamai neblogą už- 

darbį. 

ZARASAI. I lietuvių ir lenku 

nesutikimų dirvoje išdygo byla. 
kurioje žinomas vietos lietuvis 
l)r. Bukantas tapo patrauktas tic- 
son už nepadavimą rankos lenkui 
Chliudzinskiui, kam tasai pasira- 
šęs po prašymu į metropolitą, 
kad iškeltų Zarasų kleboną. 
Miesto teisme l)r. Bukantas bu- 

vo išteisintas. Byla buvo perkel- 
ta Į apskričio teismą, ir čia Dr. 
Bukantas pripažinta kaltu ir nu- 

teista užmokėti 25 rub., ar atsė- 
dėti 4 dienas. Apkaltintasai už- 

mokėjo pabaudą. 

PANDĖLIS, Zar. ap. Keturi 
Į valsčiai: Pandėlio, Kvetkų, Če- 
dasų ir Papilės nutarė, kad kiek- 
vienas važiuojantis Pandėliu val- 
stietis nuvežtų įsidėjęs vežiman 3 
akmenis, arba kas kart po 3 kap. 
aukauti. Tokiu budu tikimasi 
lengvai surinkti akmenų ir pini- 
gų Pandėlio miestelio gatvėms 
išgrįsti. 

ŠIDLAVA, Ras. ap. Nuo ko- 
vo 14 d. pradėjo čia veikti pačto 
ir telegrafo skvrius. O ✓ £ 

UKMERGĖ. Miesto valdyba 
paskyrė suvirs 1914 rub. savo 

rinkai ir vienai gatvių išgri-ti. 

ŠVĖKŠNA. Iš šio miestelio1 
grįžo nakčia Į Giedminaičių dva- 
rą 37 m. Tamošius Engeltas su 

lraugais. Visi buvo įkaušę. Trįs 
varstai nuo miestelio Engeltas 
pasimetė su draugais, paklydo ir, 
užėjęs, ant užtiesto per mažą 
upelį tilto, paslydo ir, pramušęs 
galva ledą, panėrė dugnan. Bet 
kitoje vietoje plonutį ledą vėl 
pramušė ir išlipo ant kranto. Pa- 
ėjęs kiek, atsisėdo pakrūmėje ir 
visai mirtin sušalo. 

PAŠVENČIAI, Ras. apskr. Iš 
Prūsų grįžo per rubežių 22 m. 

Jonas Buividas ir muitinės karei- 
vio tapo nušautas. 

SARTININKAI, Ras. apskr. 
Miestelio gyventojas Petras Gie- 
čas, keldamas valtyje karvę per 
Juros upę, su jaja įkrito į vande- 

nį. Karvė išplaukė, o Giečas 
prigėrė. 

X Nesenai pasislėpė užsienin 
vienas Sartininkų vartotojų krau- 
tuvės tarnautojas. Jam kun. Ma- 
čys, krautuvės iždininkas, buvo 
įdavęs 330 rub., kad Tauragėje 
nupirktų prekių ir kai-kurias 
skolas apmokėtų. Pora žydelių 
dar prašė šį-tą parvežti ir pasiun- 
tiniui įteikė 300 rub. Visi tie pi- 
nigai išnyko drauge su krautuvės 
pasiuntiniu. 

SKUODAS. Apsigyveno čia 
agronomas Kalinin. rusas. Jisai 
yra Į čion valdžios paskirtas. 

Kunigų permainos Žemaičiu 
vyskupijoje. Vilkijos kam. kun. 
Vaitkevičius perkeltas kam. į Pa- 
kruojų. Pakruojaus kam. kun. 
Braknė Į Eržvilką kamend. 

SUVALKŲ GUBERNIJA. 
SUVALKAI. T eismas pasmer- 

kt- stiprovėn lietuvius: Grybą — 

8 mėn., Plaušinaitj — 5 mėn. jo 

dienų ir agr. M. Stankevičių. — 

4 mėn. Jie apkaltinta slaptame 
draugijų organizavime. 

VEISĖJAI, Seinų ap, Žiemos 

pabaigoje vienas vaikas, eidamas 
iš mokyklos, pradėjo čiužinėti 
ežero ledu ir įsmuko vandenin. 
Nenuskendo, nes knygų krepšys, 
pakabintas per pečius, atsirėmė 
j ledą. Vaiko motina atbėgo pa- 
gelbon, bet ir jinai, ačiu ledo ne- 

drutumui, Įsmuko vandenin. Pas- 
kui atbėgo tėvas gelbėti, ir su 

juom tas pats atsitiko. Vienas 
žydas, begelbėdamas šiuos tris, 
taipogi pasinėrė. Tas pats liki- 
mas patiko ir kitą žydelį, šokusį 
pirmojo gelbėti. Žodžiu sakant, 
vaiką begelbėdami, įsmuko "eže- 
ran 4 suaugę žmonės. Galop visi 
tapo ištraukti iš ežero sveiki ir 

gyvi. Teko tiktai šaltame van- 

den\ ;e pasimaudyti. 

LUKŠIAI, Naum. ap. Vals- 
čiaus viršaičiu tapo išrinktas ūki- 
ninkas Pavalkus, blaivininkas. 

PLOKŠČIAI. Pora mėnesių 
atgal 56 m. senelis, kurio pavar- 
dės laikraščiai nepaduoda, irda- 
masis girtas valtyje, pasilenkė 
per kraštą atsigerti vandens, iš- 
krito iš valties ir prigėrė 

SEINAI. Vyskupas A. Karo- 
sas, kurisai buvo išvažiavęs už- 
sienin, sugrįžo Scinuosna kovo 
23 d. 

X I Seinų apielinkes garniai 
Šįmet parlėkė trečioje kovo sa- 

vaitėje. 

LEKĖČIAI, Naum. ap. Pasi- 
mirė mokytojas Viktoras Joku- 
bauskas, daug pasidarbavęs vie- 
tos žmonių naudai. 

METELIAI. Pradėta ruoštis 
statyti čia namą arbatinei ir krau- 
tuvei. Lėšas tam tikslui duoda 
kun. Jurgilas, vietos klebonas. 

PILVIŠKIAI, Vilk. ap. Čia 
yra monopolis, 3 traktieriai ir 
suvirš 10 aludžių. Miestelis gi 
yra visai mažas. 

KAZLŲ-RUDA. Esama čia 
dvikliasės geležinkelio ir dar 
vienkliasės liaudies mokyklų. Su- 
valkijoje beveik visur mokyto- 
jauja lietuviai. Čia gi mokyto- 
jais yra rusai. 

NAUMIESTIS. V ienas vo- 

kietys vežėsi anglių, pametė ke- 
lią ir, važiuodamas nuo kalno, 
apsivertė su vežimu. Vežimas 
užspaudė nelaimingąjį mirtin. Sa- 
koma, buk užmuštojo girto buta. 

PATJŽIŠKIAI. Naujai įsteig- 
toje čia mokykloje mokytojauja 
lietuvis Lapinskas. 

IGLIAUKA. Norima čia su- 

tverti "Krik. Darb. Dr-jos"* sky- 
rių. Tuom daugiausia rūpinasi 
A. Karuža. Skyriaus tvėrimo 
darbas, sakoma, ačiu darbininkų 
nesusipratimui ir kai-kurių ūki- 
ninku pasipriešinimui, visai ne- 

sisekąs. 
Laikraščių skaitlius šioje para- 

pijoje, rašoma, per vienus pasta- 
ruosius metus beveik pasidvigu- 
binęs. Pastebėtina, kad didžiau- 
siąją skaitytojų dalį sudaro vi- 
dutiniai ir mažai pasilaikantieji 
ūkininkai; didesnieji ūkių savi- 
ninkai laikraščių visai neskaitą. 

LIUBAVAS. Per vienas ne- 

senai buvusias vestuves smarkiai 
sumušta tūlas vaikinas. Vienas 
senelis, grįždamas namon, numi- 
rė laukuose. 

SLAVIKAI. Prieš šešetą me- 

tų valsčius buvo uždaręs šventa- 
dieniais aludes ir traktierius. 
Žmonės gaudavo slapta užtekti- 
nai svaiginančių gėrimų. Dabar 
rūpinamasi padarytąjį prieš 6 
metus uždraudimą panaikinti. 

LIUDVINAVAS. Varšuvos 
teismo rūmai užbaigė įdomią by- 
lą iš šios apielinkės. 1910 111. bu- 
vo paduotas skundas ant Jono 
Aleksos iš Gulbiniškių, buk jisai 
prašęs maištininkų išplėšti Liud- 
vinavo teismą, įdavęs jiems rak- 
tus nuo teismo ir nurodęs bylas, 

kurias reikią sunaikinti. Jono 
Aleksos sunus, irgi Jonas, tuom 

tarpu gyvenęs Mariampolėje ir 
skelbęs maištą. Be to, senis pa-^ 
liepęs teismo sargui padegti teis- 
mo butą ir paskui prisipažinti, 
kad -netyčiomis teismą padegęs. 
Sargas tai padaręs ir likęs nu- 

baustu, bet Aleksa, tuomet bu- 
vęs teisėju, to nutarimo neišpil- 
dęs. Skundo tikslas buvo, kad 
Aleksą prašalinus iš teisėjo vie- 
tos. Tyrinėjimas parodė skundo 
neteisingumą. Aleksa vėliaus Įta- 
ręs viršaitį V. Kriščiūną to skun- 
do sutaisyme. Tokio neva Kriš- 
čiūno pasielgimo priežastim bu- 
vęs asmeniškas jų abiejų piktu- 
mas. Ekspertai pripažino, kad 
skundas rašyta P. Šillerio ranka. 
Kriščiūnas ir Šilleris buvo pa- 
traukti tieson, ir Suvalkų apygar- 
dos teismas nuteisė, abu įtartuo- 
sius 6 mėn. kalėjimo. Buvo pa- 
duota apeliacija, ir Varšuvos teis- 
mo rūmai, išteisinę Kriščiūną. Sil- 
leriui paliko uždėtąją bausmę. 
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MARIAMPOLĖ. Kovo 13 ir 
14 d. čia atsibuvo metinis "Žag- 

jrės" susirinkimas, kuriame daly- 
vavo 95 žm., tame skaitliuje 75 įga- 
liotiniai. Pirmininkavo kun. Vai- 
lokaitis ir uk. J. Gavėnas. Sulyg 
atskaitos, pasirodė, kad metinė 
draugijos apyvarta, priskaitant 
visus skyrius, praeitais metais sie- 
kė 301,892 rub. Gryno gi pelno 
liko 3.500 rub. Draugija dabar 
turi sekančius skyrius: Mariam- 
polėje (centras), Vilkaviškyje, 
Pilviškiuose, Kalvarijoje, šakiuo- 
se ir Naumiestyje. Savo pelnin- 
gumu pirmą vietą tarp skyrių už- 
ima Mariampolės skyrius, nes iš 
visos apyvartos jisai vienas pra- 
eitais metais padarė 128,360 rub. 
Grynas pelnas, išskyrus dalj šė- 
rininkams ir atsargos kapitalan, 
paskirstyta sekančiai: Kairiūkščio 
fondui (1000x100 r.)—100 rub., 
500 rub. "Žagrės" ūkio rateliui 
organizuoti, 41 rub. pašelpos Izi- 
doriaus ūkio draugijai Šunskuo- 
se, gyvulių svarstyklėms pirkti—1 
500 rub., nuosaviems "Žagrės * 

namams pirkti—1,000 rub. ir tiek 
pat "Žagrės"' rengiamajai ūkio 
mokyklai. Kadangi draugijos rei- 
kalai klojasi labai gerai, tai ras- 

ta reikalingu paskirti direkto- 
riui pagelbininką. kuriam 
mokėti mėnesinės algos 60 rub. 
Buvo kalbėta apie pirkimą nanu/, 
kur dabar yra centralė "Žagrės" 
krautuvė. To namo savininku da- 
bar yra lietuvis Kaz. Noreika, iš- 
pirkęs tą namą iš žydų rankų, 
kad užtikrinus "Žagrei" vietą. 
Nors susirinkimas nusprendė ir 
namo kainą (20,000). kurią nu- 

tarė už namą mokėti, bet pasi- 
rodė, kad Noreika nelabai nei 
skubinasi parduoti namą ir kainą 
pats paskirsiąs. 

Abelnai imant, susirinkimas 
buvo gyvas, daug naujų klausi- 
mų ir plianų draugijos veikimui 
praplatinti svarstyta. Sulyginant 
paeiliui kelių metų apyvartą ir 
gryną pelną, matosi labai smar- 
kus dtaugijos augimas. 

PETERBURGAS. Atsibuvo 
visos Rusijos spaudos paroda, ku- 
rioje, kaip ir praeitais metais, 
įtaisyta ir lietuvių skyrius. Kaip 
Lietuvos laikraščiai rašo, lietuvių 
skyrius šįmet daug geriau išrodo 
negu pernai. Šjmetiuis lietuvių 
skyrius esąs beveik lygus ukrai- 
niečių skyriui. 

RYGA. Paliovė čia ėjęs latvių 
kalba laikraštis "Dzives Atbals."' 
Dvi paskutines redaktores pasodi- 
no kalėjiman už tai, kad neįsten- 
gė užmokėti keturių joms uždė- 

tų bausmių. 

LIEPOJUS. Nesenai jūrių pa- 
kraštyje rasta pėdos storumo gin- 
tarų sluogsnis. 

X Kovo 13 d. išplaukė T.io- 

pojaus Xew Yorkan laivas "Car,"' 
1,352 išeiviais vežinas. 



IS AMERIKOS. 
ATEIVIŲ SKAITLIUS MAŽI- 

NASI. 

Kaip matyt iš ateiviu itžvaiz- 
<dos surinktų statistišku žinių, ir 
be Blirnetto biliaus skaitlius atei- 
vių, ir apskritai keliaujančių iŠ 
Europos Amerikon, mažinasi. 
Pereituose metuose iki kovo 20 

d. iš Europos atkako pinuos klia- 
so3 pasažierių 8,756, šįmet 8,701, 
taigi 55 mažiau. Antra kliasa 

pernai atkako 34,715, o šįmet 33,- 
030, taigi 1,685 mažiau. Trečia 
kliasa, taigi ateivių, pernai atka- 
ko 132,447, o šįmet 111,238 arba 
2r,200 mažiau. Iš Amerikos gi 
Europon pasažierių pirmos klia- 
sos pernai iškeliavo 14,834, šįmet 
gi 15,087, arba 253 daugiau; ant- 

ros kliasos pernai 12,017, šįmet 
12,940, arba 923 daugiau) trečios 
kliasos, arba ateivių, pernai 61,- 
475, šįmet 70,907, arba 9,432 dau- 
giau. 

EXPL10ZIJA. 
Memphis, Tenn. Ant tilto per 

upę Mi>sissippi, pradėjus darbi- 
ninkams darbą, nuo nežinomos 
priežasties expliodavo gazas. Ex- 

pliozija užmušė 9 darbininkus, o 

daug jįj sužeidė. 

REIKALAUJA, KAD BAŽNY- 
ČIOSE BUTŲ POOL-RUMIAI. 

Cleveland, O. Metodistų pas- 
torius I. L. Boyer savo pa- 
moksle apreiškė, jog jeigu jam 
leistų, jis bažnyčiose įrengtų 
pool-rumius ir kambarius, kur 

parapijonai galėtų rūkyti, l>e abe- 

jonės, ir vietas, kur galima butų 
ir gerklę pavilgyti. Be abejonės, 
j tokias bažnyčias rinktųsi dau- 
giau norinčių pasilinksminti ne- 

gu pasimelsti. 

PENSIJOS KAREIVIŲ NAŠ- 
LĖMS. 

Washington, D. C. Kongresas 
užgyrė sumanymą skirti pensi- 
jas našlėms ir našlaičiams vai- 
kams, likusiems po veteranų ka- 
reivių, dalyvavusių karuose: su 

Ispanija, ant Filipinų salų ir mu- 

šiuose su Chinų bokseriais. Su- 
lyg to biliaus, našlės dalyvausiu 
tuosf* karuose turi gauti po $12 
mėnesiui, o vaikai iki 16 metų 
turi gauti po $2 mėnesiui kiek- 
vienas. Pensijoms toms reikės 
skirti kas metas po $2,500,000. 

ATMETĖ RABINŲ 
PRAŠYMĄ. 

Albany, N. Y. Gubernatorius 
atmetė penkių Ne\v Yorko rabi- 
nu prašymą ant toliau atidėti 
nužudymą mirtin pasmerktų už 

užmušimą žydo Rosenthalo ke- 
turių prasižengėlių; vien polici- 
jos aticierui Becherui leista ant- 

rą kartą bylą peržiūrėti. 
Keturi prasižengėliai, kurių by- 

los pernagrinėjfmas atmesta, ba- 
landžiu i,3 d. nužudyta elektros 
kėdėj e. 

NEGRAI AMERIKOS 
MIESTUOSE. 

Kaip rodo surinktos statistiš- 
kus žinios iš didesnių Suvienytų 
Valstijų miestų, negrų daugiau- 
sia turi Washington. ne> 94.446, 
taigi beveik ketvirtą gyventojų 
dali. Xe\v Yorke negrų yra 91,- 
719, \"ew Orleanse 89,262, Balti- 

morėj 84,749, Fhiladelphioj 84,- 
459, Memphis, 52,44r, Birming- 
ham 52,305, Atlanta 51,902, Rich- 
inoncl 46.733, Chicagoj 44,013, St. 
Louis 43,660, Louisville 40,522, 
Nashville 36,523, Indianapolis 21,- 
8 r 6. 

EXPLIOZIJA. 
The Dalies, Ore. Kasant ka- 

nalu prie Dalies Celito, vienas 
mašinistas u/gavo dinamito pat- 
roną, kuris netikėtai expliodavo. 
Expliozija j šmotus sudraskė ke- 
turi- darbininkus, sužeidė gi taip- 
gi keturis. 

BULGARIJOS KARALIENĖS 
ATSTOVAS. 

New York. Garlaiviu "Impc- 
rator" atkako čia Bulgarijos ka- 
ralienės atstovas \Vitliam Caspar. 
Karalienė atkaks Amerikon pa- 
baigoj gegužio mėnesio. Atlan- 
kys ji visus didesnius miestus 
tarp Xe\v Yorko ir Chieago. Iš- 
bus ji čia penkias savaites. 

LAIVŲ SUSIMUŠIMAS. 
Barnegai, N. J. Ant jūrių 

ant norvegiško laivo "Orellan" 
užbėgo amerikoniškas laivas 
"Oott'cH" ir taip drūčiai norve- 
giškąjį laivą pagadino, kad tas 

greitai paskendo. Prigėrė laivo 
kapitonas ir du jūreiviai. 

VEJA LAUK MOTERIŲ KŪ- 
NO PREKĖJUS. 

Buffalo, N. Y. Suėmė čia 40 
moterių ir 35 vyrus už mergų 
prekystę ir atgabeno į emigrantų 
staciją Kilis Island: jie bus Eu- 
ropon sugrąžinti. Tarp suimtų 
yra ne vien vyrai moterių pre- 
kėjai, bet ir merginos kutfu pre- 

kiaujančios. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAI. 
Washington, D. C. Prietaisos 

Georgetovvn universiteto balan- 
džio n dieną paženklino žemės 

drebėjimus, bet dar nežinia, kur 

jie buti galėjo. 

LAUKIA TVANŲ. 
Syracuse, N.Y. Pietiniuose Ne\v 

Vorko valst. kraštuose nuolatai 

lyja, todėl laukia ten potvinių. 
Žemesnių vietų gyventojai aplei- 
tižiu savo namus ir pirm laiko 
kraustosi į aukštesnes vietas. 
Gatvės Glenn ave. ir Cook st. iš 

visų pusių vandens apsuptos. 

TAPO SAUSU. 
Muncie, Ind. Miestas Muncie, 

turintis 30,000 gyventojų, nuo 

birželio 9 dienos tapo sausu, nes 

paskutiniuose rinkimuose 462 bal- 
sais laimėjo sausieji. Cia nuo va- 

saros saliunai bus uždaryti. 

PATRAUKĖ TEISMAN 
GUBERNATORIŲ. 

Topeka, Kans. Moteris \Vcst 

patraukė teisman valstijos guber- 
natorių Ilodges už rankos išsu- 

kimą; nuo jo reikalauja $2,300. 
\Vestienė atėjo pas gubernatorių 
prašyti atleisti kaltę vienam pra- 

sižengėliui, o tas buk su ja ne- 

mandagiai apsiėjo. 

DAUGPATYS. 
Fort Worth, Texas. Tapo su- 

imtas už daugpatystę koksai T. 
Arnold iš Blytheviile ir tapo teis- 
man patrauktas. Teismas rado 

jj kaltu ir pasiuntė dešimčiai me- 

tų kalėjiman. Teisme pasirodė, 
kad jis turi 16 pačių. Septynios 
jo pačios buvo teisme ir liudijo 
prieš jį, kitos nepasirodė gal to- 

dėl, kad vyrą labjau už save my- 
lėjo. 

COLUMBIAI PRIPAŽINTAS 
LIUOSAS PANAMOS KA- 

NALO BESINAUDOJIMAS. 
Washington, D. C. Kaip gar- 

sina Suvienytų Valstijų užsienių 
ministeris Bryan, Columbios ka- 
riškiems laivams, taip kaip ir Su- 

vienytų Valstijų tokiems lai- 
vams, pripažintas liuosas per- 
plaukimas per Panamos kanalą. 
Mat žemė abipusiai Panamos ka- 
nalo prigulėjo Columbiai, bet Pa- 
namos juostą, savininko nepasi- 
•klaususios 'jure caduco/ pasisavi- 
no prie Roosevelto Suvienytos 
Valstijos kaipo už Columbią tvir- 
tesnės. 

ŠALNOS. 
Springfield, Mo. Daržovių ir 

vaisių augintojai pietinėse valsti- 
jose praneša, jog šalnos buvusios 
trijose dienose prieš Velykas 
daržovėms ir vaisingiems me- 
džiams ir krūmams labai daug 
nuostolių pridirbo. Vaisinių me- 

džiu žiedus nušalnojo. Floridoj 
puolė ledai, o paskui užstoję šal- 
čiai nušalnojo orandžių žiedus 
taip, kad vaisių laukiama labai 
mažai, o kaip kur jų visai ne- 

bus. 

IŠ ALAUS LEIDYKLOS 
Whceling, W. Va. Šitas mies- 

tas tapo sausu; nuo liepos čia 
bus uždaryti visi saliunai ir ki- 
tokios alkoholinių gėrimų parda- 
vinės. Čia buvo didelės alaus 
leidyklos, todėl nutarta nuo lie- 
pos mėnesio jas perversti j galvi- 
ju skerdyklas. Leidyklos vedėjas 
Anton Reymann visai nuo biz- 
nio pasitraukė. Jis yra milionie- 
rius, tai daugiau uždarbiavimu 
jam nėra ir reikalo rūpintis. 

GAISRAI. 
Chippevva Falls, Ia. Netoli nuo 

čia esančiame miestelyj Cadoth 
balandžio 8 d. siautė gaisras, ku- 
ris išnaikino vieną namų bloką. 
Nuostolių ugnies padaryta ant 

$250,000. 

Decatur, 111. l'žsidegė čia Po- 
vvers teatras, ir ugnis išisplatino 
i visas puses. N'uostolių padary- 
ta ant $700,000. Teatro trioboj 
buvo biurai American Express 
Co. ir Decatur Street R. Ca Su- 

Photos t>v \r;uTicin a -■"'f.iįtloa. 

PRIE TORREON'O PAĖMIMO. 

Viršutinis paveikslėlis parodo Vilios revoliucionierių traukimą prie 
paskutinio mūšio ties Torreon. Apačioj matyt kelias Torreon'o apielin- 
kėse, kur mušis buvo karščiausis ir kur daugiausia žmonių kovoj krito. 

viršum 300 darbininku neteko 
darbo. 

Spiingfield, 111. Per visą nak- 
tį balandžio 10 siautė mieste I 

# j Edinburg gaisras, kuris išnaiki-j 
110 daug namu. 

Dodge City, Kans. Sudegė čia 
Delmonico hotelis. Sudegė du 
žmonės. Abudu buvo išsigelbėję, 
bet užsimanė i savo kambarius 
grjžti ir daiktus išnešti; vienok 
daiktų neišnešė, tik savo gyvastį 
nužudė. 

Davvson, Minn. Sudegė čia 
miesto viduryj didelė trioba. Su- 
degė du žmonės, o 8 tapo sun- 

kiai sužeisti ir apdeginti. Nuo- 
stoliu ugnis pridirbo ant 100,000 
dol. Kaip mažame miestelyje, 
tai nuostoliai yra nemaži. 

1$ DARBO LAUKO. j 
ff Aurora, 111. Šitame apskri- 

tyj stovi veik visos kasyklos; 
švenčia suvirsimi 50,000 darbinin- 
kų. 

Utica, N. Y. Sustreikavo čia 
organizuoti vežėjai. Jie reikalau- 
ja po $15 už savaitės darbą. 

Detroit, Mich. Sustreikavo 
1,200 darbininkų alaus leidyklų. 
Kadangi darbininkų reikalavimai 
nedideli, tai yra viltis, kad jie 
su darbdaviais greitai susitaikys. 

Philadelphia, Pa. Sustreikavo 
2,000 siuvėjų ir per tai didžiau- 
sios mieste drabužių dirbtuvės 
sustojo. Darbininkai reikalauja 
10—15% didesnio užmokesnio. 

Utica, N. Y. Pasibaigė čia 
organizuotų vežėjų streikas. 
Klausimas algų palikta išrišti tai- 

kytoju komitetui. 

San Francisco, Cal. Darbai 
čia nepasigerino. Tikėtasi, kad 
prie rengimo Panamos parodos 
daug darbininku ras gerą uždar- 
bi, todėl iš visų kraštų suplaukė 
daugiau darbininkų, negu reikė- 

jo, daugelis darbo nerado; jų 
todėl padėjimas yra labai blogas. 
N'egeriausiai eina darbai visose 
prie Pacifico valstijose. 

Terre I-Iaute, Ind. Traukiasi 
čia tarybos minkštų anglių ka- 
syklų savininkų su darbininkais. 
Kasyklų savininkai atmetė tuos 

darbininkų reikalavimus, kurie 
pabrangintų anglių produkciją; 
jie atsisako pakelti algas ir su- 

trumpinti darbo laiką. 

r Londone streikuoja bndavo- 
nių darbininkai. Jie reikalauja 
didesnių algų. 

Lynn, Mass. Streikuoja čia 
siuvėjai drabužių dirbtuvėse; 
Streikuoja 2,000 darbininkų. Dar- 

b i 11 i n k a i reikalauja 15% dides- 
niu algų ir 54 darbo valandų sa- 

įvaitėj. 200 siuvėjų darbdaviai 
tuos reikalavimus išpildė. 

Pittsburg, Pa. Nors kalna- 
kasių organizacijos viršininkai 

1 liepė darbininkams Pittsburgo 
idistrikte grižti darban, bet dauge- I ... lis vietinių unijų paliepimo nepa- 
klausė; todėl mažame kasyklų 
skaitliuje eina xlarbai. 

i t, 1 

New York. Bedarbiai darbi- 
ninkai ant gatvių laiko prakalbas. 
Naujasis policijos perdėtinis 
\Y00d susirinkimus ir prakalbas 

! laikyti leido" vet apreiškė, jog 
riaušių kelti neleis ir mokės 
riaušininkus suvaldyti. 

Tcrre Haute, Ind. Ikišiol 
negalėjo su kasyklų savininkais 
susitaikyti angliakasiai. Darbi- 
ninkų atstovai atmetė kasyklų sa- 

vininkų išlygas, o tie atmetė tlar- 
binitikų reikalavimus. 

iš visi. 
|| Dar šjmet Francuzijoj smul- 

kus variniai pinigai bus apkeisti 
nikeliniais. Užgirta atmušti 820 

milionų nikelinių sous. Kadangi 
pinigų dirbtuvė gali i dieną pa- 
dirbti tik po 273,000, arba 82 1111- 

lionu per metus, tai mušimas tų 
naujų nikelinių pingų trauksis iki 
1925 metų. 

i| Nėra gal kilo tokio civili- 
zuoto krašto, kur taip mažai rū- 

pintųsi apie nužudžiusiu tarnys- 
toj sveikatą kareivių likimą, kaip 
Rusijoj. Nors Rusijos kareiviai 
labjausiai atsidavę savo valdonui, 
bet apie kareivio likimą valdžia 
mažiausia rūpinasi, lyg nori tuom 
parodyti, kad atsidavimas ir pasi- 
šventimas valdžiai nereikalingas. 
Nesenai penki japoniško karo ru- 

siški veteranai buvo liudininkais 
pašaukti ir jie papasakojo apie sa- 

vo sunkų padėjimą. Yi>i penki 
tėvynės ir sostM apginėjai minta 
elgetaudami Peterburge, o turi 
šeimynas. Kare nužudė jie svei- 
katą ir uždarbiauti negali. Vie- 
nas iš jų, Pr.okosev, niušyj prie 
Cušima nužudė^ ranką ir koją ir 
užtai gauną pe.ųsiją i doliarj Į 
melus ir iš to turi šeimyną iš- 
maityti. Filipov nužudė akis ir 
turi peršautą gerklę ir užtai gau- 
na pensiją "70 frankų (14 dol.) Į 
metus. Nikošev, kuris buvo tris- 
... '-ftS 
dešimtyje musių, negauna nei ka- 
peikos. Peršautas Port Arthure 
penkis sykius gauna pensiją 70 
frankų j metus ir tai tik todėl, 
kad jo vienatinis maitintojas, sū- 

nūs, tapo užmuštas prie Port 
Artliuro. Visi tie kareiviai už 
narsumą gavo ordeną Šv. Jurgio, 
koki kareiviams duoda tik už ne- 

paprastą pasišventimą ir narsu- 

mą. bet pasirodo, kad kareivio 
ypatybės Rusijoj labai pigiai kai- 
nuojamos. 

Į| Nuo pradžios šių metų iki 
balandžio i dienai, taigi per pir- 
mutinį metų bcrtainj, užsimušė 

38 orlaivinin'kai. Daugiausia už- 
simušė francuzų, nes 10; Ame- 
rikoj užsimušė 5, Vokietijoj 8, 
Anglijoj, Turkijoj, Chili, Ispani- 
joj, Argentinoj ir Italijoj 15 or- 

laivininkų. Nuo rugsėjo 17 d. 
1906 m. iki balandžio 1 d. šių 
metų užsimušė 462 orlaivininkai: 
daugiausi užsimušusių buvo fran- 
cuzai. 

|| Laikraštis "Russkojc Slovo" 
praneša, buk su Rocntgcno švie- 
sa nuo džiovos tapo išgydytas 
garsus rusiškas raštininkas Mak- 
sim Gorkyj, kurį, sugrįžus jam 
Rusijon, už jo parašytą romaną 
"Motina" jį teisman valdžia pa- 
traukė. 

II Ispanas elektrotechnikas Ig- 
lesias išrado budą visokiems rei- 
kalams sunaudoti oro elektriką, 
kuri iki šiol praktiškiems tiks- 
lams nebuvo sunaudojama. 

|Į Rygon atvažiuoja Rusijos 
apšvietimo ministeris Kasso per- 
sitikrinti, kokias pasekmes išdavė 
uždraudimas pradinėse mokyklo- 
se mokinti vaikus jų prigimtoj 
kalboj ir jos vietoj įvedimas ru- 

siškos kalbos. 

|j Rygos apskričio mokyklų in- 
spektorius pareikalavo įvedimo 
prekybos mokykloj, užlaikomo j 
miesto prekėj ų, vietoj vokiško?, 
rusiškos kalbos mokinimo. 

]Į Yaršavoj studentai prie vo- 

kiško konsuliato kėlė neprielan- 
kias Vokietijai demonstracijas. 
Demonstrantai išdaužė langus 
konsuliaus gyvenime. Susirėmi- 
me su policija sužeista keli stu- 

dentai, suareštavo 60. 

Įi Tarp Suvienytų Valstijų ir 
Pietinės Amerikos republikos Co- 
lumbios padaryta sutarimas, su- 

lyg kurio už Panamos kanalo že- 
mės juostą Suvienytos Valstijos 
užmoka Columbiai 25 rnilionus 
doliarių. 

Rusija drutina savo kariškas 
pajiegas prie vakarinių rtibežių; 
Azijoj gi, susitaikius su Japoni- 
ja, daug kariumenės dabar laiky- 
ti nereikalauja. Finlandijon pa- 
siuntė 3 naujus kariumenės regi- 
mentus. Lenkijoj suorganizavo 
du nauju kariumenės regimentu. 
Bus sudrutinta taipgi artilerija, 
taipgi tvirtovė Revel. Gardine 
bus įrengta tvirtovė pirmos klia- 
sos. 

|Į Viduriniuose ir pietiniuose 
kraštuose Vokietijos smarkios 
vėtros labai daug blogo pridir- 
bo. Yra ten čieli kaimai vėtros 
išgriauti, telegrafu vielos dauge- 
jlyj vietų nutraukytos. 

Į| šiaurinėj Afrikoj, aplinkinėse 
Rabat, Morokko sultanate, su or- 

laiviu nupuolė du francuziški afi- 
cierai. Rods jie neužsigavo, bet 
juos maurai sukilėliai ir užkan- 
kino. 

|j Austrijos valdžia sutarė su 

vokiškomis garlaivių kompanijo- 
mis, gabenančiomis išeivius užju- 
rin, kad jos nevežiotų Austrijos 
išeivių vyrų, turinčių 17 iki 25 
metų, taigi turinčių kariumenėi 
tarnauti. 

Peterburge gauta žinia, jog 
Traiško apskrityj apsireiškė azi- 

jatiškas maras; buvo jau 14 ap- 
sirgimų, o iš apsirgusių u pa- 
simirė. 

|| Atėnuose platinama žinios, 
buk albanai mahometonai, užėmę 
miestą Koricą, ten parengė krik- 
ščionių skerdynes. Bet Europoj 
gauta žinios, jog Koricą užėmė 
grekai sukilėliai ir ten surengė 
albanų skerdynes, lygiai krikščio- 
niu, kaip ir mahometonų. 

jj Londone, angliškojo Britiš- 
kojo muzėjaus dalin balandžio 9 
d. atėjo eufragetė su paslėptu po 
drabužiais kirviu. Ji sudaužė stik- 
lą spintos, bet kirvis užgavo vien 
vertą $50 porcelėninį bliudeli. 
Subėgę ant stiklo skambėjimo 

I sargai narsiai už moterių teise^ 
kovotojai neleido daugiau nieko 
daužyti ir atidavė ją pašauktai 
policijai. 

Londono laikraščiai praneša, 
jog Grekija perka už $1,300,000 
Amerikoj Chinams padirbtą ka-, 
rišką skraiduolj, 

Įj Vokietijos ciesoriaus brolis, 
kunigaikštis Ileinricli balandžio 
0 d. iš Buenos Aires, Argentinos 
karišku laivu "Catamarca" iš- 
plaukė į Montevideo. kur sės į 
Hamburgo pasažierinį garlaivį 
"Kap. Trafalgar." 

|| Balandžio 9 d. mirė našlė mi- 
rusio Japonijos ciesoriaus, cie- 
sorienė Haruka. Gyveno ji cieso- 
riškoj villej Namazu. Mirė ji nuo 

inkstų uždegimo. Gimė ji gegu- 
žio 28 d. 1850 m.; buvo ji duktė 
bajoro Tijo Tadado. Ciesoriene 
tapo 1868 m. 

II Heidelbergo (Vokietijoj) 
profesorius Czerny, laikraštyj 
"Deutsche Revue" patalpino 
straipsnį apie mėginimus gydyti 
vėžio ligą su radiaus ir mesotho- 
riaus pagelba. Nuo 1896 m. tas 

gydymo būdas išmėginta ant 

4,000 ligoniu, ir jis, jeigu buvo 
tinkamas drauge su operacija, 
taigi su išpjovimu vėžio sugady- 
tos kuno dalies, išdavė gerus 
vaisius; be operacijos vienok, tai- 
gi su vienu radium arba meso- 

thorium pagelba gydymo pasek- 
mės nebuvo taip gero«. 

|| Italijoj, nusileidus ant že- 
mės orlaiviui, vienas iš pulko su- 

sirinkusių žiūrėtojų uždegė deg- 
tuką ir pagimdė explioziją, kuri 
sunkiai sužeidė 50 žmonių. 

|Į Chinų plėšikų vadovas Bal- 
tasis Vilkas su 2,000 savo žmo- 

nių užėmė miestus Iluksien ir 
Meihsien ir parengė ten bjauria? 
žmonių skerdynes. Mieste Huk- 
sien paskerdė 200 žmonių ir iš- 
traukė vakarų link, viską naikin- 
damas ant savo kelio. 

|Į Prusnose suėmė Myslovicų 
policijos perdėtinj Seile, nes pa- 
sirodė, kad už pinigus mergų pre- 
kėjams jis lengvino jų bjauru 
amatą. 

|| Rumunija mobilizuoja savo 

kariumenę. Pašaukė tarnyston 
atsargos kareivius 1S97 iki 1911 
metų. 

jį Kanadoj, mieste Toronto nu- 

griuvo siena sudegusių namų ir 
užmušė du darbininku, o 30 sun- 

kiai apkūlė. 

|| Dėl Albanijos vėl kilo nesu- 

sipratimai Rusijos, Francuzijos ir 

Anglijos su Vokietija, Austrija 
ir Italija. Ambasadoriai Austri- 
jos, Vokietijos ir Italijos suma- 

nė tuoj visoms Europos dldėm- 
sčms tautoms atsakyti ant Greki- 
jos atsiliepimo klausimuose pie- 
tinių Albanijos rubežių ir Egeiš- 
kų jūrių salų likimo, bet pasiun- 
tiniai Rusijos, Francuzijos ir 
Anglijos tam nepritarė, nes mat 

tų klausimų išrišimui nepritaria. 

j| Laikraščiai dar vis perkrati- 
nėja nesutikimus Rusijos su Vo- 
kietija. Daugelis laikraščiu spė- 
ja, kad kurstymai talpinami ru- 

siškuose laikraščiuose vien todėl, 
kad išderėjus palengvinimus Ru- 

sijos prekėms naujame vaizbos 
sutar'me Rusijos su Vokietija. 

!j Tškcltas savo laike dėl už- 

puolimu ant civilistų iš tvirto- 
vės Zabern, Alzatijoj, 99-as ka- 
riumenės regimentas vėl bus ten 

sugrąžintas. 

|Į Mieste Breslau, Prusuose, 
ugnis išnaikino dideles cukraus 
dirbtuves. Nuostoliu u^nis pri- 
lirbo ant pusės miliono doliariu. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ SIOUX CITY, IOWA. 

Nauja draugija. Darbai. Ba- 
landžio 5 d. Draugystė >v. Kazi- 
miero turėjo pirmą savo susirin- 
kimą, kame svarstyta draugijos 
reikalai ir sutvarkyta konstituci- 
ja. Prie draugystės prisirašė 33 
nauji nariai. Matyti, kad naujoji 
draugija turės gerą pasisekimą,, 
nes visi noriai rašosi. Dabar 
kaip sykis gera proga prisirašyti, 
nes įstojimas, kol konstitucija 
dar neužtvirtinta, yra pigus. 
Kuomet konstitucija bus galuti- 
nai užbaigta, įstojimas bus toks, 
kaip konstitucijoje nurodoma. 

Darbai pas mus dar vis nesi- 
gerina. Darbininkai vis dar pa- 
leidžiama nuo darbo. Taigi, pa- 
tartina j čia, darbo jieškant, ne- 

važiuoti, nes ir čia bedarbių už- 
tenka. Žolynas. 

IŠ BRADDOCK, PA. 
Vietos lietuvių gyvenimas. 

Braddock yra išsiplėtojęs lygu- 
moje bale upės ir toli lipa ant 
kalno. Sis miestelis turtingas 
įvairių tautų bažnyriomis, —* 

trūksta vien lietuviškos. Pasta- 
ruoju laiku kilo užmanymas įgy- 
ti savo bažnyčią—bet vargu butų 
tai galima. Tiesa, yra čia apie 
šimtas šeimynų ir daug pavienių, 
bet ar nebus tokio būrelio perma- 
ža? 

Lietuviai būreliais dirba čia ke- 
liose dirbtuvėse. Biznio įstaigų 
lietuviai savo rankose turi ke- 
letą: viena barzdaskutykla, trįs 
mėsos ir valgomųjų daiktų krau- 
tuvės. vienas biliardų kambaris 
ir viena smuklė (kurią, reikalin- 
ga prikergti, lietuviai uoliai lan- 
ko). Žiemos laike praeitų metų 
l'.raddock'o jaunuomenė susirašo 
į būrelį ir manė šj-tą nuveikti, 
bet nepavyko; manyta įsteigti va- 

karinę mokyklą. Pastaruoju lai- 
ku pasisekė atgaivinti SLA. 152 
kuopa, kuri buvo visai beveik pa- 
krikusi (per kelis metus vos iš 
trijų narių laikėsi) ir mažai kam 
žinoma buvo. Bėgyje šių metų, 
ačiu keliems darbštesniems vy- 
rukams, tapo žymiai prikelta iš 
taip ilgo miego. Vasario 15 d. 
iškart prisirašė 16 narių, ir ba- 
landžio 5 d. dar trejetas. Dau- 
gelis žada rašytis, bet. silpnai 
einant darbams, vis laukia. 

V. Lenkauskas. 

IS CICERO. ILL. 

Jeigu lietuviška, jokiu budu ne* 

užganėdinsi. Mušu socialistai 
mėgsta skelbtis, kad jie jokiu 
tautų neskiria ir "dirba" išsijuo- 
sę vien pažangos, kulturos labui. 
Ar jie kitu tautų vienos nuo ki- 
tos neskiria, galima kalbėti ir 
ginčytis. Bet kad lietuvių, jųjų 
pačių, tauta yra patekusi aiškion 
mūsų taip vadinamųjų socialis- 
tų nemalonėn — regis, daugelyje 
vietų ne žodžiais, bet musų "so- 
cialistų'' darbais prirodyta. Ci- 
cero "socialistai" šiame atvejyje 
nesuteikia džiuginančio išskirimo. 
Koki visur, toki ir pas mus šie 
dideli "pažangos užtarėjai." Vi- 
sos tautos pas juos lygios, vien 
lietuviškoji kaž-kokia "kitokio 
plauko.' Ir ieigu lietuvių visuo- 
menėje pradedama koksai nors tik- 
ras kulturos darbas, musų "so- 
cialistai" vis stengiasi rasti ko- 
kią nors priežastį, kuri pavelytų 
jiems nežengti vienu žingsniu su 
kitais savo santautiečiais. Taip, 
kuomet pas mus lankėsi Dr. Ba- 
sanavičius su M. Yču, rinkdami 
aukų Tautos Namams Vilniuje, 
tai musų šie nenuoramos tuojaus 
rado priežastj, kad prakalbas su- 

rengę, girdi, "ilgaskverniai." Da- 
bar gi turime antrą nemažiau aiš- 
ku pavyzdį. Atsilankė pas mus 

p. Račiūnas su krutamais pa- 
veikslais iš Lietuvos gyvenimo. 
Ką gali turėti šisai dalykas su 

partijomis, politika ar kitu pa- 
našiu dalyku—kad supratus, rei- 
kalinga butų Saliamonu. Ta- 
čiaus musų "socialistai," matyt, 
yra patįs Saliamonai (bent nykš- 
tiniame saike) ir ką tokio "trof- 
no" rado. Rasi, visas sekretas 
tame, kad vietinė SLA. kuopa 
kvietė p. Račiūną musų neuž- 
miršti ir parodyti savo pagamin- 
tuosius Lietuvos vaizdelius. Tai- 

gi, tuom pačiu laiku, kai atsibu- 
vo paveikslų rodymas, "socialis- 
tai" kitoje vietoje parengė vaka- 
rą liuosa įžanga su "D/ian Bam- 
bos spyčiais" ir panašiu šlamštu. 
Kadangi paveikslų rodymo lai- 
kas buvo gerai žinomas išanksto, 
tai tokį "spyčvakario" pritaikini- 
mą prie to paties laiko žmonės 
vadina ne kuom kitu, kaip tiktai 
noru atitraukti žmones nuo pa- 
veikslų, kuriuose galėtų pagy- 
venti dar kelias valandas savo 

tėvynės gyvenimu ir dar valan- 
dėlei aiškiai vaizdingai prisimin- 
ti, rasi, senai jau apleistus Lie- 
tuvos plotus, išauginusius, išauk- 
lėjusius lietuvj-išeivį. Tačiaus "so- 
cialistų" pasielgimas, apart pro- 
tingesniųjų žmonių pasipiktini- 
mo, jokių kitokių vaisių neatnešė. 
Nei nuo paveikslų žmonių neati- 
traukė, nes pasižiūrėti paveikslų 
susirinko pakaktinai publikos. 

M r—us. 

IŠ SIMPSON, PA. 

Nauja SLA. kuopa. Darbai. 
Balandžio i d. susitvėrė čia nau- 

ja SLA. i06 kuopa. Pirmininku 
išrinkta p. A. Saučiunas. žada- 
ma ir savą knygyną įsitaisyti. 
Kaip iš visa ko matyti, vietos 
lietuviai palengva pradeda grieb« 



ti? šviesos ir kulturinge.\niu dar-j 

bu, pradedančiu užimti vietą kor- 
tavinio ir girtuokliavimo, kurie 

pirmiau- sunkia ir tampia nr.šta 

i»lėgė musų gyvenimą. Tikimasi, 
pradėtasai naudingas darba- nc- 

žlugs ir ilgainiui visiškai i.:-bai- 

dys dengiančius vietos lietuviu 

gyvenimą šešėlius. 
Darbai čia eina gerai. Bet is 

kitur atvažiavusiam sunku dar- 
bas gauti. Geresnei vietelei rei- 
kalinga ir pažinties ir pinigu. 
Sakoma, buk net pačiukių paro- 
dymas ir kiti dalykai turį svar- 

bą darbo gavime. Ragelis. 

IŠ LAVVRENCE, MASS. 

Neriasi iš savo kailio. Visokiu 
randasi tarp mus žmonių. Kitas, 
rodosi, iš Lietuvos atvažiavo iš- 

mintingas vyras, kuris kokiu nors 

ypatingu niekų nemėgsta, o ir 

nemoka, daryti. Bet pagyveno ču 
kiek laiko, nežinia iš kokios prie- 
žastie-, pradeda nc iš ko kito, 
bet iš paties save- juokus daryti. 
Tai ypatingai aiškiai matyti su 

pavardžių keitimu. 1^ gražio.- lie- 

tuviškos savo pavardės, nei iš 

šio, nei iš to, padaro tokią, kad 

žmogus turi tiktai išsižioti, ar 

kartais; neapsisapnavai. Panašus 
dalykas nesenai atsitiko ir pas 

... 

mus. Atvažiavo prieš porą metų 
tūlas lietinis siuvėjas. Jaunuo- 
menė su juom gerai gyveno, ir 

jam pradėjo visai neblogai klo- 

tis. Viskas, rodos, ėjo kuoge- 
riatisiai. Bet staiga užputę kok- 
sai tai '.'internacionalizmo'' vėje- 
li-. ir vyras, juokų iš savęs, rods, 
nedarantis, sugalvojo, kad lietu- 

viškoji jojo pavardė netinka ir 

reikia, vadinas, kokį nors kitą 
kailį, bent pavarde, užsimauti ant 

savęs. Nesenai vietos lietuviai, 
o ir anglai, buvo nustebinti, pa- 
matę, kad lietuvis savo įstaigą pa- 
vedė svetimtaučiui; negirdėta, kad 
įstaigos savininkas butų žadėjęs 
pavesti savo biznį kitam. Pra- 
dėta teirautis, ir dasižinota, kad 

toji įstaiga nemanyta pavesti 
kam kitam; tiktai nuo dabar sa- 

vininkas pavirto į kitą žmogų. 
Išpradžių labai nusistebėta, o 

paskui pradėta juoktis. Pažymė- 
tina tai, kad ir patįs anglai su- 

tiko naujai besiskverbianti Į jų- 
jų skaičių vien juokais ir pašaipa. 
Bet ar gali Imti kitaip? 

Tai ne vienintelis pas mus at- 

sitikima-:. Yra pas mus ir dau- 
giau tokiu "tikru amerikonų," 
reiškia, išsinėrusių iš savo kai- 
lio lietuviu. Ką jie iš to turi nau- 

dos—sunku įspėti. Bet, lyg -kaž- 
-kokio vėjo pagauti, nori būtinai 
pabėgti nuo pačių savęs. Žino- 
ma. tarp rimtesniųjų žmonių toki 

juokai tiktai retkarčiais atsitai- 
ko. Tokių nesąmonių griebiasi ir 
žemiau stovinti savo susipratimu 
lietuviai. Ypatingai apgailestau- 
tina, kad tasai noras nertis iš sa- 

vo kailio yra prasiplatinęs tarp čia 
gimusios ir augusios jaunuome- 
nės. Kito pavardė taip sudarky- 
ta, kad nei atspėti negalima, kaip 
jiji tikrai lietuviškai skambėjo. 
Gaila, kad musų visuomenes vei- 

kėjai neatkreipia j tai savo aty- 
dos ir nepasirengia panaikinti, 
arba bent sumažinti tojo nelem- 

to apsireiškimo. J. Žukauskas. 

IŠ EAST CHICAGO, IND. 

Darbuotis sekasi—tai iš kitos 

pusės negerai. Nors čia lietuvių 
nedaug, bet jie nesėdi rankas su- 

dėję. Turime visokiu draugijų ir 

kuopų. Pažymėtina sutikimas, 
viešpataujantis tarp jųjų. Nesi- 
skirstoma j partijas, nesikivirči- 
jama dėl menkniekių, bet kur tik- 
tai galima, veikiama išvien bend- 
romis jiegomis. Nežiūrima, ar 

kitas yra tautininkas, socialistas 
ar katalikas. Lietuviai čia labai 
myli visokius viešus susirinkimus 
bei vakarus ir noriai juos lanko, 
bet iš kitos pusės imant, bloga 
tai, kad męs- neturime tam tin- 
kamos vietos savo susirinkimams 
ir vakarams rengti. Berods, yra 
cia lietuvio užlaikoma svetainė, 
kuri susirinkimams duodama už- 
dvką. r.et jinai yra baisiai ne- 

paranki tuoni, kad neturi atski- 
ro inėjimo: norėdamas eiti sve- 

tainėn, turi pereiti per svetainės 
savininko smukle. Tai nors sve- 

tainė gaunama uždyką ir įžanga 
liuosa. bet perėjimas per saliutu 
paprastai pavirsta į dešimtukus. 
Be to nei svetainės negautum. 
Stai pirmiau toje svetainėje lai- 
kydavo savo susirinkimus šv. 
Onos dr-stė. Kadangi moterįs 
negeria, ir naudos iš jųjų nėra, 
tai navininkas neleido joms nau- 

dotis svetaine. Moterjs turėjo 

I kreipti.-? prie lenko, kur ir gavo 

juždyką svetainę susirinkimam?, 
laikyti. 

Kovo 2*j d. vietinė LSS. !<p. pa- 
rei g ė q;.vėntoš vakaru su Įvairiu, 
i- 12 numeriu susidedančiu pro- 
gramų. Svarbiausioji vakaro da- 
!U—tai vaidinimas veikalo ''Bom- 
ba," kuris vidutiniai pavyko (pora 
ypatų silpniau suvaidino). Pub- 
lika is veikalo daug pasijuokė. 
Pankui buvo visa eilė dekliama- 
cijų. Žmonių buvo nedaug. Tarp 
kitų priežasčių, buta ir blogo oro 

Žolynas I. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 

Kova su girtuoklybe. Pasižiu- 
rėjus valandėlei į vietos lietuviu 
gyvenimą, galima pastebėti vieną 
labai akin durianti faktą: tai gir- 
tuoklybės issiplėtojimas. Vaka- 
rais, kuomet žmonės eina iš dar- 
bo namon, saliunai, kai aviliai 
bičių užsikimšę. tik užia. Gal kas 
Ipasakvtu. kad tai vien tamsesnie- 

ji lietuviai taip daro? \"e, tenai, 
barus alkūnėmis trinant, mos ra- 

sime ir ne vieną tu, kurie pre- 
tenduoja nešioti šviesuolio, susi- 
pratusio lietuvio vardą. Tenai su 

stiklu rankoje keliama "debatai," 
"rišama" klausiniai. Tarp tų ba- 
ro lankytoju pamatysi kaip seny- 
vų, pagyvenusių žmonių, taip ir 
dar visai jaunučių vyrukų. Ne- 
geriau yra ir su mūsų draugijo- 
mis šiuom atžvilgiu. Rods, ren- 

giama ir vakarų, ir balių. Ta- 
riaus pereik vi»as tas viešasias 
musų visuomenės sueigas, ir ne- 

ųžtiksi vakaro ar baliaus, kur 
galėtų be svaiginančiųjų gėrimų 
apsieiti. Dažnai tenka pamatyti 
toksai reginys: dalis publikos sa- 

lėje žiuri vaidinimo, o kita pusė 
tam tikrame užkampyje daro 
bačkučių reviziją (o svetainių su 

tokiais užkampiais pas mus So. 
Omahoje nestoka). Naujas žmo- 

gus, pirmą kartą atvykęs Į musų 
surengtą vakarą, paprastai i<-i- 
nr.ša visai nekokį įspūdį. 

Pastaruoju laiku, kaip žinoma, 
ki*.n. J. Jonaitis, vietos lietuvių 
parapijos klebonas, pakėlė karą 
prieš taip labai iškerojusią gir- 
tuoklybę. Kun. Jonaitis taip 
smarkiai pradėjo vesti karą, kad 
tarpe smuklininkų ir stikliuko iš- 
pažintųjų pakilo tikras liarmas. 
Pradėjęs kovą, kun. Jonaitis ne- 

pasitenkino vien lietuvių visuo- 
menė- rube/iais, bet visą klausi- 
mą padarė svarbiu visam mies- 
tui reikalu. Kun. Jonaičio veiki- 

mą lietuvių blaivybės srytyje ne- 

kartą yra pažymėjusi ir vietinė 
anglų laikraštija. Žodžiu sakant, 
kun. Jonaitis pasidarė nuisų blai- 
vybė- priešams kartesnių už kar- 
čiausi pipirą. Visai baimę Įva- 
rė šiems žmonėms kun. Jonaitis, 
kuomet pasklido paskalas, kad, 
ačiū jojo pastangoms, rengiama- 
si tverti blaivybės draugija. 
noma, skunerio broliai nesėdėjo 
sudėję rankas. Jie visas jiegas 
pastatė, kad nuveikus negeistiną 
jiems kleboną. Visos, tariant, 
kanuolės buvo atkreiptos prieš 
jįjį, bet kun. Jonaičio priešai kol- 
-kas neįgalėjo, ir reikia tikėti, 
kad niekuomet nepajiegs to pa- 
daryti. Tuom tarpu gi kova tarp 
abiejų pu-ių verda kuosmarkiau- 
siai. 

Bet lai skaitytojas nemano, kad 
jau visi So. Omahos lietuviai, iš- 
skyrus kun. Jonaitį, yra tokiais 
girtuoklais. Esama nemažo ,-kait- 
liaus ir blaivių lietuvių, susipra- 
tusių, apsišvietusių ir laikraščius 
skaitančių. Tokių nemažas čio- 
nai būrys, ir jiegų nc venam 

svarbesniam reikalui, regis, už- 
tekttj. Visa bėda tame, kad mū- 

sų gyvenime nėra to susitarimo, 
tų tarpsavinių ryšių, be kurių 
kiek nors plačiau veikti yra tie- 
Ji'og negalima. 

Tačiaus tikėsimės, kad visa tai, 
iaikui bėgant, persimainys, ge- 
resnėn pusėn virs. 

Keletas įdomių faktų apie lie- 
tuvius. Kovo mėnesyje "The 
Omaha Baily Xevvs" laikraštyje, 
enris buvo padavęs keletą nu- 

peikiančių lietuvius žinių, lilpo 
atsakymas i tas žinias, laiškas-at- 
saukimas, po kuriuom pasirašo 
p. J. P. l'vick. Tarp kit-ko, ta- 
me laiške paduodama keletas jdn- 
nių faktų apie So. Omahos lie- 

tuvius. Pasirodo, kad pas mus 

niekuomet nebuvo areštuotas lie- 
tuvis, valkatystėje įtartas! Kitas 
dalykas, tai vietos lietuvių tau- 
pumas ir reguliariškumas. Anot 

p-no Uvick'o žodžių, iš kiekvie- 
nos dešimties lietuvių šeimynų 
b it šešios turinčios nuosavius 
namus ir per 15 metų nebuvę to- 

fc<o atsitikmo, kad lietuvis butų 

susitrukdęs "mortgage'o" mokėji- 
me ir i<V4 tai butu netekęs ntt- 

pirktųjų skolon namu, Toliaus, j 
lietuviai niekur čia namuose ne- 

gyveną labai susi'.elkę-susigrudę; 
atpenč, jiems šiame atvejyje ne- 

galima nieko užmesti. 
Abstinentų draugas. 

IŠ MILV/AUKEE, WIS. 

Lietuvių gyvenimas, Pastaruo- 
ju laiku tenka matyti ''Lietuvoje" 

i3ran daug žinučių iš mūsų mies- 
to. Taigi norėčiau supažindinti 
skaitytojus su musų kolionija 
abelnai, paduodamas keletą sta- 

tistiškų žinių, kas per viena yra 
ta Miluaukee lietuvių kolionija. 
Norėčiau paliesti čia vien lietu- 
vių biznį ir kitokius užsiėmimus. 

Pirmoje vietoje savo skaitliniu 
stovi, kaip ir daugelyje kitų vie- 

tų, lietuviai smuklininkai, jųjų 
esama čia išviso 6. Toliaus, tu- 

rime 2 bar/.daskutyklas. Teisin- 
giau sakant, turėjome. Pirmiau 
jos abi gyvavo atskirai, bet da- 
bar susidėjo į vieną. Turime du 

namų statymo kontraktorius. Iš 

kitokių kontraktorių esama dar 

vieno, užsiimančio namų pamuri- 
jimo reikalais. Turime dvi gro- 
sernes, 2 mėsos krautuves, 2 kur- 

pius, kurių vienas užlaiko ir krau- 
tuvėlę. Vienas lietuvis čia užsi- 
ima paveikslų traukimu (fotogra- 
fija) ir du pardavinėtoju anglių 
ir medžių kurui. 

Išskyrus, regis, apie keturis, 
\ isi musų biznieriai atsižymi di- 
deliu savo sulenkėjimu. Kiek 
girdėt, ne vienas lietuviu nei prie 
savo lietuviškos parapijos nepri- 
klauso. Toki noriau eina pas len- 
kus. Kai-kurie gi nesidrovi len- 
kams pasakoti visokių butų ir 

nebūtų daiktų apie lietuvius, ži- 
noma, ne pastarųjų naudai. To- 
ki tai musų biznieriai. 

Namų savininkų lietuvių yra 
apie 18. Kaip biznieriai, taip ir 
šie yra apsvaigę nuo lenkiško 
"poniškumo." Didžiuma jųjų yra 
ne tiktai sulenkėję, bet net tie- 

siog ištautėję, nes nesigėdi net 

viešai sakyti, kad jie ne lietuviai, 
bet lenkai. 

Iš kitų lietuvių darbų _>ra dar 
keletas. Taip, 3 lietuviai čia dir- 
ba raštinėse (ofisuose), kame už- 
ima geras vietas. Esama 2 brie- 
žėjų, plianų dirbėjų. Toliaus se- 

ka "moulder'iai," dirbanti gele- 
žies ir plieno liejyklose. Nema- 
žai esama pas nms lietuvių siuvė- 

jų; kai-kurie jųjų užima geras 
vietas, kaipo foreman'ai, ekzami- 
natoriai ir 1.1. Kiti vėl dirba 

kaipo mašinistai plieno, geležies 
ir odų dirbtuvėse. Nemažai esa- 

ma lietuvių, gerai išsilavinusių 
įvairiuose amatuose. Žodžiu sa- 

kant, prastų, taip vadinamųjų juo- 
du darbininkų tarp vietos lietu- 
vių yra visai maž-is skaitlius, bet 
ir tie patjs dažniausiai dirba, kaip 
sakoma, "nuo štukų" ir neblo- 
gai uždirbu. 

Šiuom tarpu negirdėt, kad daug 
lietuvių čia butu be darbo. 

Iš to visko skaitytojas gali pa- 

manyti, kad nuisų lietuviai, taip 
gerai medžiaginiu atžvilgiu sto- 

vėdami. nemažai darbuojasi sa- 

vo visuomenės labui. Tačiaus 
to nėra. Jau iš augščiaus pami- 
nėtojo m u su biznierių ir namų 
savininkų sulenkėjimo galima bu- 
vo suprasti, kad visuomeniškas 
musų susipratimas yra labai ne- 

augštas. Pirmiausia priežastis 
yra tame, kad neturime tinkamų 
vadų. Biznierių gi didesnėji da- 
lis sulenkėjusi, o ir kiti nema- 

tyt. kad ką veiktu. 

Vertėtų pakalbėti dar apie mū- 

sų merginas ir moteris, bet palik- 
sime tai kitam kartui. 

Šešupė. 

IŠ BRIDGEVILLE, PA. 

Angliakasių streikas. Kaip ži- 

noma, balandžio i d. pasibaigė 
angliakasių kontraktas su kom- 
panija. Balandžio i d. buvo su- 

sirinkimas, kame skaityta prane- 
šimas iš "Pittsburgb'o distrikto" 
valdybos. Kaip paaiškėjo iš pra- 
nešimo, »ol-kas, dar nepadaryta 
jokios sutarties tarp angliakasių 
ir kompanijos. Buvo liepta eiti 
dirbti senomsiomis sąlygomis iki 
balandžio 15 d., nes tikėtasi, kad 
iki tam laikui derybos tarp abie- 

jų pusių busiančios užbaigtos. 
Jegiu iki tai dienai nebūtų gali- 
ma susitarti su kompanija, tai 
nuo balandžio 15 d. visiems 
Pcnnsylvanijos angliakasiams su- 

streikuoti. Tačiaus darbininkai 
nelabai buvo patenkinti tokiu 
pranešimu. Paprastai nedirbama, 
kol derybas nėra galutinai ui- 

baigtos. Kadangi šį .kirtį tasai 
paprotis. sulyg gautojo įsakymo 
stoti darban, Inif'H laužomas, tai 

tarp darbininkų pradėjo kilti vi- 
-oki nesupratimo klausimai ir 
abejojimai, juo labjaus kad dery- 
bos vedama jau keli mėnesiai ir 
vis prie galutino sutarimo dar ne- 

prieita. Tačiausk; gaflbp nutarta 

stoti darban iki bafl. ijtd., nes jei- 
gu visos kitos vietos Jiestreikuo- 
tu, tai ir nuisų^trųrkas jokios 
naudos neatneštu*: Det tiktai pu- 
sę dienos padirbome ir gavome 
pranešimą paliauti dirbę. Palio- 
vėme. Balandžio 4 d. iškabinta 
pranešimas, kad panedėlyje, bal. 
6 d., stoti vėl darban. Kadangi 
derybų pasekmių vis nežinota, 
tai balandžio 5 d. vakare sušauk- 
ta susirinkimas, kame vienbalsiai 
nutarta nedirbti taip ilgai, kol 
nepadarys naujų kontraktų ir ne- 

bus žinoma darbo sąlygos. 
Tik nežinia, kaip padaryta ki- 

tose vietose. Rasi, tenai dirba- 
ma. Kaip girdėti, Pittsburgh'o 
apielinkėse kasyklos nei nepra- 
dėjusios dirbti, ir kol nebus nau- 

jų kontraktų; nežiūrint "Distrik- 
to" įsakymo, nemanančios pra- 
dėti darbo. 

Lietuviams nepatartina j čia 
važiuoti šiuom laiku, nes dirb- 
tuvių nedaug, o ir tos pačios pil- 
nos. S. Bakanas. 

IŠ CHICAGO HEIGHTS, 
1LL. 

Račiūno atsilankymas. Perei- 
tos savaitės seredoj ir ketverge 
buvo pas mus atsilankęs p. Ra- 
čiūnas, kuriam šios dienos buvo 
paskirtos Chicago Heights. Pa- 
skyrimas buvo nelaimingas, nes 

tai paskutinė gavėnios savaitė ir 
tikintiems žmonėms išrodė "grie- 
ku" eiti paveikslu tokiomis die- 
nomis žiūrėti. Taigi žmonių bu- 
vo atsilankę labai mažai. 

Čia reik pažymėti vieną gana 
keistą atsitikimą. Ketvergo va- 

kare, kada turėjo prasidėti pa- 
veikslu rodymas, salėn Įsirioglino 
du poliemonai, kurie pasakė, kad 
vietinis lietuviu klebonas, kun. 

Klionauskas, atsišaukęs prie po- 
licijos ir prašęs, kad paveikslų 
rodymą sustabdytų, nes, girdi, 
tai esąs žmonėms pasipiktinimas 
paskutine gavėnios savaite links- 
mintis. 

Poliemonai atėjo, pasiklausė, 
pasižiurėjo ir tarė: "That's a 

funny priest that Lithuanian 
priest — Juokingas kunigas, tas 

lietuvių kunigas." Mat negalėjo 
suprasti, kaip čia galima net po- 
licijos pagelbos šauktis, kad to- 

kius nekaltus paveikslėlius stab- 

dyti. J A 

IŠ ATHOL, MASS. 

Negražus darbas. Balandžio 5 
d ieną pas vieną vietos lietuvi su- 

sinnko trįs geri draugai, parsi- 
nešė degtinės, alaus ir pradėjo 
gerti. Y ienas, matomai nepajie- 
giantis daug gerti, greitai ap- 
svaigo i" pasirėmęs i stalą, ap- 
svaigo. Kiti du dar toliaus gėrė 
ir galop prasimanė iškirsti savo 

Į draugui "šposą." Yienas paėmė 
žirkles ir nukirpo miegančiam- 

Ijam plaukus nuo viršugalvio, ki- 
tas skustuvu užbaigė darbą taip, 
kad, anot šposininkų, jųjų drau- 

gas dabar esąs "visai j klieriką 
panašus." Kuomet užmigusis pa- 
budo, tai pastebėjo, kad visi, žiū- 
rėdami j jojo galvą, juokiasi. 
Tuojaus puolėsi prie veidrodžio 
ir tenai pamatė, kad jojo pakau- 
šis nušvitęs tartum pilnas mė- 
nulis. 

Nėra, mat, geresnių žaislių kaip 
šelminti žmogų. 

Guodžių Marytė. 

IŠ E. ARLINGTON, VT. 

Nauja draugija. Pavydumas. 
Susitvėrė čia S.L.R.-K.A. 148-tą 
kuopa. Susirinkime buvo kalbė- 
ta apie savo knygynėlio įsteigi- 
mą. Tam dalykui matyt jaunime 
prielankumo, ir todėl galima ti- 
kėtis, kad tasai sumanymas ne- 

užilgo taps vykusiu faktu. 
Nesenai čia vienas lietuvis dar- 

bininkas pasielgė visai nekaip. 
Pamatęs, kad kitas darbininkas 
gauna daugiau už jjjj, tuojau? 
drauge su vienu italijonu nuėjo 
pas "bosą" prašyti padidinimo, 
nes toksai algų nelygumas esąs 
niekuom nepamatuotas. "Bosas" 
algas sulygino, bet labai keistai: 
anamjam darbininkui numušė 15 
centų dienos uždarbio (gaus da- 
bar, vieton S1.75, tiktai $1.60), o 

prasiūtam (gaudavo pirmiau 

$r.5o) pridėjo 10 centų. Prašęs 
darbininkas vadina save socia- 
listu. Grinoriaus Pagelbininkas. 

IŠ PHILADELPHIA, PA. 

Vakaras. Balandžio 4 d. len- 

kų svetainėje likosi atvaidinta tra- 

gedija "Nihilistai." Vaidinimas, 
abelnai imant, atlikta vidutiniš- 
kai. Gerai atliko savo roles p-lės 
E. Dryžiutė (Liudmila), A. Ve- 
lykiutė (Perovska), M. Adoma i- 
čiutė (Petrovna), ir pp. J. Nor- 
vaiša (Melikovas, kancleris), J. 
Sakalėlis (Katkovas), A. Pušins- 
kas (Risakovas), J. Gaigalas (Že- 
liabovas), K. Mačys (Svininas) 
ir P. Stanelis (Michailovas). Ki- 
ti visi kiek prasčiau atliko. Taip, 
Alexandras II, kalbėdamas, ke- 
purę laikė ant kelių. Kai-kur 
prastas buvo ir grimas. Kuomet 
atvedė Ri-akovą kruviną, ištolo 
buvo matyt, kad raudonu dažu 
išteptas. Kai-kurie vaidintojai, 
kaip galima iš visa ko spręsti, 
buvo Įkaušę. Vaidinimo protar- 
piuose p. J. Sakalėlis ir apie 10 

metų mergaitė V. Maciūtė gra- 
žiai padekliamavo. Apart to, p-lės 
E. Dryžiutė ir A. Velkiutė pa- 
dainavo. Visa kas publikai, ma- 

tomai, patiko. L. Me. 

I 

LAWRENCE, MASS. 

Prakalbos. Balandžio 5 d. v ie- 
tinė TMD. 7 kuopa parengė pra- 
kalbas. Kalbėjo S. E. Vitaitis, 
"Ateities" administratorius (iš 
So. Bostono) ir K. šeštokas, vie- 
tinis. Žmonių buvo apie 4—5 
šimtai. Kalbėtojų buvo raginta 
prie apšvietos, susipratimo, dai- 
lės, socializmo (atleiskite, tik ne 

prie mūsų kovinio, keleivinio bei 
laisvinio). P-as Yitaitis perbėgo 
TMD. istoriją, TMD. reikalin- 
gumą, aiškino apie reikalingumą 
skaityti laikraščius ir knygas. 
Dauginus šviestis, šelpti atlieka- 
mu skatiku lietuvių reikalingą- 
sias draugijas, josna prigulėti. 
Užkliudė ir lietuvių santykius su 

musų liet. socialistais. Parodė, 
kad šie ne pirmyn žengia, bet 
atgal, šitą visą gražiai, nuosek- 
liai išdėstė. 

Iš širdies vėlinu Naujosios 
Anglijos lietuviams pasikviesti 
kalbėti p. Yitaitį. Jo vieno pra- 
kalba daugiau naudos paliks, ne- 

gu šimtai Perkūnų ir kitų tam 

panašių kalbėtojų. 
Tą pačią dieną, popieti], buvo 

SLA. susirinkimas. Balsavo cen- 

tro valdybą ir rinko delegatą 
SLA. Seiman. Centro Yaldybon 
vienbalsiai rinko prezidentu J. 
Liutkauską, vice-prez. J. O. Sir- 
vydą, sekretorium A. B. Stri- 
maiti; daktaru rinko A. K. Rut- 
kauską ir J. Šliupą. Seiman de- 
legatu išrinktas J. Sekcvičius. 

J. Dagis. 

IŠ KENOSHA, WIS. 

Prakalbos. Kovo 29 d. Šv. Pet- 
ro parpijos svetainėje atsibuvo 
prakalbos ir dekliamacijos, "Bi- 
rutės" Dr-jos parengtos. Kalbė- 
jo vietinis klebonas, kun. A. Ga- 
deikis ir iš Chicagos atvykę pp. 
St. Tananevičia, Pr. Gudas ir Dr. 
Graičunas; dekliamacijos atlikta 
'"Birutės" jiegoinis. Dekliamavi- 
mas, kaip galima buvo matyt, 
priruošta ir atlikta pavyzdingai. 
Kalbėtojas p. St. Tananevičia, 
matomai, buvo nesveikas. Tai ir 

kalboje jautėsi: nesilaikyta vie- 
nos temos, šokinėta nuo vieno 
dalyko prie kito. Publikai, išti- 
sai susidėjusiai iš katalikiškų gai- 
valu, o ir pačios prakalbos atsi- 
buvo parapijos mokyklos sieno- 
se, labai nepatiko tai, kad kal- 
bėtojas žemino parapijines mo- 

kyklas, šale to keldamas vie- 
šasias. Pasirodžius kalbėtojui 
antru kartu, publika parodė sa- 
vo nuomonę, kildama ir nešinda- 
masi laukan. Antrasai kalbėto- 
jas, p. Pr. Gudas jautriai pra- 
bilo apie apšvietą, tiktai jo ilius- 
tracija, paimta iš Macocho ir 
Sclimidto nuotikiu, gadino, išda- 
lies, upą klausytojams. 

Dr. Graičuno kalba buvo, kaip 
sakoma, gyva—auksinė. Jisai aiš- 
kiai ir įspūdingai nupiešė musų 
klaidas ir parodė, ką turime da- 
ryti su savo ateiviais, juos pada- 
lindamas j dvi rųšis: tuos, kurie 
čia apsiliks, ir tuos, kurie grį< 
atgal Lietuvon. 

Prakalbas vedė gan sumanin- 
gai p. S. Jocius. Rinkliavos nei 
įžangos mokesties nebuvo. Prie 
"Birutės" prisirašė, prakalboms 
pasibaigus, naujų narių. 

Buvęs prakalbose 

iŠ WINNIPEG, MAN., 
CANADA. 

Agitatorius. Nesenai turėjome 
progą ir męs pamatyti, kaip iš- 
rodo agitatorius. Balandžio 5 d. 
vietinė D.L.K. Vytauto dr-ja lai- 
kė savo susirinkimą. Laike po- 
sėdžio atsilankė koksai tai vyru- 
kas, kurį draugystės pirmininkas 
perstatė kaipo "organizatorių": 
girdi, tai esąs p. Rugenius iš Med- 
icinc Hat, geras oratorius, tai jis 
mums papasakos, kaip mus į vie- 
nybę sutraukti. Papasakos, gir- 
di, kaip mums reik susivienyti vie- 
non sąjungon Kanados susivieni- 
jimo. 

Na, kad geras kalbėtojas ir apie 
vienybę lietuvių žada kalbėti, tai 
gerai paklausyti, — vienybės juk 
mus lietuviams užvis labjausiai 
reik. Taigi žingeidžiai laukiame, 
ką mums šitas vienybės paslas 
pasakys. Pradeda kalbėti. Iš pat 
pradžių, kaip pradėjo ristis, tai 
kaip akmuo nuo kalno: kai pra- 
dės drėbti purvais į visus šo- 
nus, tai išrodė, kaip toji višta, 
patekusi ant grudų krūvos: 
drapsto j visas puses, net dulkės 
eina. Pirmiausiai užsipuolė vy- 
rutis ant vietinės Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj kuopos, pas- 
kui ant viso Susivienijimo, tos 

didžiausios ir naudingiausios vi- 
soj Amerikoj lietuvių organiza- 
cijos. 

— E-e-c !...—sakau savo drau- 

gui. šale manęs sėdinčiam,—tam 
vyrui galvoj turbut ne visi na- 

mie. Sakosi, kad esąs organiza- 
torius, taigi prie vienybės vedė- 
jas, o čia šneka prieš didžiausią 
vienybę, kur tūkstančiai lietuvių 
priklauso. Toks vyras, sakau, ne 

organizatorius, bet griovikas. 
— Šiur, — sutiko su manim 

draugas,—bet paklausykim, sako, 
tolinus,—gal ir ką geresnio pasa- 
kys. Klausome toliau?. Iškone- 
veikęs Susivienijimą Liet. Ameri- 
koj, permainė kalbą, — ir kaip 
griebs iškarto musų D.L.K. Vy- 
tauto draugystę,—tą pačią drau- 
gystę, kurios susirinkimas pave- 
lijo jam pas save kalbėti. 

Čia jau neiškentė ir mano ra- 

mus draugas ir, kumščia man į 
pašonę stukterėjęs, sako: — Tai 
jau, brolau, matau, kad Šitas vy- 
ras bus tikras šuns-snukis. Pa- 
sodvk kiaulę už stalo, tai ji tau 

ir kojas ant stalo. Na-gi męs jam, 
šiokiam-tokiam sunui, leidome 
pas save, savo locname susirinki- 
me kalbėti, vadinas kaip žmogų 
svečiuosna priėmėm, o jis, žiū- 
rėk, kaip musų locną draugystę 
apdirbinėja. Turbut vyrukas de- 
šimto šulo neturi. 

O "garsus oratorius" tuom tar- 

pu varė savo spynų toliaus. Gir- 
di. jūsų draugystė perilgą vardą 
turi, o vardas Vytautas jai irgi 
bereikalingas, nes Vytautas senai 

miręs ir niekas jo nepažino (ma- 
tyt, kad vyras turi apie istoriją 
tokį supratimą, kaip ožys apie as- 

tronomiją). Girdi, reik draugys- 
tei duoti gyvas vardas, kurį žėd- 
nas vienas pažįsta (turbut manė. 
kad Rugenio vardas butų drau- 

gystei tinkamesnis). Girdi, visi 
civilizuoti žmonės stengiasi var- 

dus sutrumpinti (vardus kaip 
vardus, bet leižuvį tai teisybė, 
kad stengiasi). 

Mano draugas vėl—kumšt, ma- 

ne j pašonę: 
— Klausyk, sako, šitas Ruge- 

nis bene tik bus ruginės per 
daug prima kęs—atėjo pas mus 

iš laukų j svečius ir dabar jis mus 

dai čia necivilizuotais, laukiniais 
žmonėmis pravardžiuoja, — kas 
čia dabar per baikos? 

— Turėk kantrybę, sakau. Te- 
gul baigia. Tai, matai, nėra joks 
j vienybę vedėjas, bet paprastas 
cicilikutis, o musų cicilikučiai bi- 
josi tautiškų vardų (kunigaikščių 
Vytauto, Keistučio ir kitų), kaip 
velnias šventinto vandens. Tai 
mat ir jis nori pirma vardą drau- 
gystės išskusti, o paskui mena, 
kad ir pačią musų draugystę j 
pelkes nusineš, kaip katę maiše. 
Turėk kantrybę, tegul baigia,— 
sakau. 

— No, sir!—sako mano drau- 
gas, kuriam, matyt, jau buvo to 

kalbėtojo pliovoniij perdaug. Aš, 
sako, negaliu kęsti. Atsitraukė 
biesas žino iš kur ir jis mus va- 

dins necivilizuotais. Jeigu jis pats 
butų nor| šiek-tiek civilizuotas, 
tai turėtų daugiau jeigu ne pro- 
to, tai bent mandagumo.... 

Tuom tarpu kalbėtojas vėl pra- 
dėjo apie Susivienijmą žmonėms 
meluoti: girdi, SLA. apgavikas, 
nes vienam Montreal'yj nenorėjo 
pašelpos išmokėti. 

Mano draugas tik strikt ant 

kojų — mat neiškentė jau to- 

liaus. 

— O kodėl, klausia, jam neiš- 
mokėjo? 

— Buvo Suspenduotas—aiškina 
kalbėtojas—daugiau kaip 3 mėn. 
nemokėjo mokesčių. 

— Tai kokia čia apgavystė,-* 
atkirto mano draugas,—kiekviena 
draugystė tą daro: suspenduotam 
niekas nemoka. 

Susimaišė "oratorius" ir grie- 
bėsi čarterio. Sako, SLA. čarte- 
ris negeras. 

Mano draugas vėl ji čiupt, taip 
sakant, už apykaklės: 

— O jusų Medicine Hat čar- 
teris ar geras Winnipege (mat 
Medicine Mat yra Albcrtos, o 

\Yin11ipeg Manitobos provincijoj, 
tai vis vien reik registruoti, taip 
pat kaip ir Sus. Liet. Am. čar- 
teris). 

Rugenis ir tyli, kaip žemę par- 
davęs: toks 'civilizuotas' žmogus, 
o tokio durno klausimo negali pa- 
aiškinti. 

Kitas, priėjęs, sako: tai, matai 
koks paukštis! Atvažiavo neva 
vienyti, o čia ir susitvėrusias 
draugijas mėgina griauti, purvais 
jas drėbdamas. 

Tarp draugų prasidėjo nuo to- 
kių "oratoriaus" pamokslų nery- 
mavimas. Bet musų pirmsėdis 
A. Cross (ar tai lietuvis? Red.), 
kuris šitą agitatorių perstatė, pra- 
dėjo pritarti tam nekviestam 
agitatoriui ir prikalbinėti, 
kad sąnariai išrinktų tam reika- 
lui delegatu?, nes. girdi, gali but 
ir naudingas dalykas. Nežinia, 
ar jis nepermato, kad draugiją 
nori cicilikutis pasikinkyt savo 
vežiman, ar gal jis apie tai žino 
ir tam pritaria. Gana tik, kad 
prikalbėjo išrinkti net 5 delega- 
tus. 

I Reik vienok tikėtis, kad dele- 
gatai bus išmintingesni ir nepa- 
velys, kad bile kas musų drau- 
gystės vardą karpytų, kaip tai ka- 
tei uodegą. Kam vardas Vytau- 
to, Lietuvos didvyrio, kurį ger- bia visa Lietuva nuo amžių ir 
gerbs pakol lietuvių kalba skam- 
bės, nepatinka, tas aiškiai yra vie- 
nas iš dviejų: arba žmogelis tam- 
sus, nepažįstantis visai istorijos, 
arba begėdiškas lietuvių tautos 
išgama. 

P-as Rugenis greičiausia bus 
paskutinis. Jis priklauso, mato- 
mai, prie tų cicilikučių šaikos, ku- 
riems viskas, kas lietuviška, tai 
smirda. Bet toki išsigimėliai ge- 
naus padarytų, kad eitų kur tarp 
laukinių žmonių savo kvailas mi- 
sijas varinėti. Jeigu jie neap- 
kenčia musų istoriškų didvyrių 
vardų, jeigu jie niekina didžiau- 
sias musų organizacijas, tai ko 
jie dar tarp lietuvių trankosi? 
Kam jie griauna tai, ką kiti tvė- 
rė? D.L.K. Vytauto draugystė 
turėtų kitą sykj tokiems pone- 
liams parodyti kelią j tą šalį, kur 
pipirai auga, kad jie išmoktų 
daugiaus mandagumo ir daugiaus 
protelio galvoj įgautų. A. V. 

"Sportas." Dar sausio liūne- 
lyje atvažiavo pas mus iš Clii- 
cagos vienas "sportas," tūlas 
"Frenke" Stulpinas. Nekoksai, 
matyt, iš jojo darbininkas, ka- 
dangi ant kairiosios rankos vos 
2 pirštu teturi. Kaip žinoma, 
\\ itinipeg —tai ne pietų šalis. 
Žiemą šaltis taip viską braškina, 
kad ir akmuo norėtų turėti gerus 
kailinius. O kur tau čia žmogus 
nenorės! Pas "Frenko" šiltesnės 
skrandos nebuvo. Bet už tai vie- 
tos lietinis, p. J. Augutis, turėjo 
labai gerus $40 vertus avinius 
kailinius. "Frenkei" jie kaip sy- 
kis tiko. Pasivaišinęs drauge su 

naujais savo pažįstamais lietu- 
viškoje aptiekoje, 'Frenke" kaž- 
-kur išnyko, o su juoin drauge 
išgaravo ir tie aviniai kailiniai. 
"Frenke" nepavogė kailinių (fui, 
jisai to nedarytų), tiktai taip sau 
nuo "lrendo" pasiėmė. Bet "fren- 
do," matyt, kitaip manyta. 
/Trenkė," turėdamas ger^ skran- 
dą, dabar nei šalčių, nei nieko 
nesibijojo. Ramiai sau po girias 
šiltoje skrandoje vaikščiojo. ia 
lop pasiilgo savo "frondų," gy- 
venančių \Yinnipeg'e ir balandžio 
3 d. atvažiavo jųjų atlankyti. 
Buvusis skrandos savininkas, 
visai negododamas "Frenkės" 
"frendiškų" jausmų, ėmė ir už- 
siuntė ant atvykusio svečio po- 
liciją. kuri, nieko nelaukdama, pa- 
griebė nabagą "Frenke" ir, kad 
jam nebūtų šalta, apgyvendino 
tarp storų si".nų su mažais lan- 

gučiais (ir tie patįs užgrotuoti). 
Balandžio 6 d. teismas ir visai su- 

simylėjo ant "Frenkės" ir paliko 
jįjį tenai gyventi tris mėnesius, 
—iki ateis vasara ir skrandos jau 
nereikės. A. M. Virbalis. 



NUO REDAKCIJOS 
|V1«1 laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriau* parašu lr 
adresu. Pasirašantieji pseudonymais 
turi paduoti, Redakcijos žiniai, ir 
gavo tikrąjį vardą. 
Redakcija pasilieka 88 u teisę atsiun- 
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
atedakcija, pareikalauta, grąžina au- 

toriui atgal jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti plunksna lr tik 
»nt vienos popierio pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Nekroliogija. Vasario mėnesy- 

je, kaip praneša '"Liet. žinios," 
mirė Mintaujos ligonbutyje Jo- 
nas Siabas. Apie jį "Lietuvos Ži- 
nios" paduoda sekančias žinias: 

"Jono Siabo vardas tik mažai 
Lietuvos veikėjų grupei žinomas, 
nors tas žmogus daug pasidar- 
bavo sunkiausiuose musų spau- 
dos uždraudimo laikuose. Buvo 

jis vienas artimiausiu Povilo Vi- 
šinskio veikimo draugų.*** 

ilgus metus musų sunkiausių 
tiovų valandose už spaudos atga- 
vimu Jono Siabo niekame netru- 
ko. Tarnavo, kuo galėjo: savo 

sveikata, žygiu, turtu, pats pasi- 
tenkindamas kuomažiausiu. 

Reikėdavo anais laikais bent 
kokiam visuomenės tikslui pini- 
gų—J. Siabas padėdavo visuo- 

met jų sujieškoti; reikėdavo už- 
draustos tuome' lietuvių literatū- 
ros k u r-nors nuvežti, išplatinti, 
paslėpti, arba išgauti—ir tą J. S. 

padarydavo. Vienu žodžiu, J. S., 
kaip jau sakyta, tarnavo Jaunai 
Lietuvai visu sa\'o išgalėjimu. 

Garsioje anais laikais teatro 

afišų lipdymo byloje abu su P. 
,Višinskiu dalyvavo. Buvo tai afi- 
šos, Mintaujos miesto viršininko 
leistos spausdinti lietuviškomis 
raidėmis, skclbiani:os "Velnio 
spąstuose" vaidinimą. P. Višins- 
kis drauge su J. Siabu išpildė tas 

afišas viename Lietuvos mieste- 

lyje (rodosi Pašvintinyj, Šiaulių 
apskr.) ir buvo už tai abu polici- 
jos tic;-on patraukti. 1903 metais 

vasarą ta byla atsidūrė net sena- 

.e, kurs, nuodugniai visus tos 

bylos etapus išnagrinėjęs, buvo 

priverstas išnešti šitokį nutari- 
mą: "kadangi ištikrųjų įstatymų, 
draudžiančių lietuviams spaudą, 
nebuvo, o general-gubernatorių 
{sakymai tik slapta buvo leidžia- 
mi, tai nėra visai įstatų peržen- 
gimas spausdinti lietuvių raidė- 
tViis." Lengva sau įsivaizdinti, 
kokiu džiaugsmu prisipildė anų 
laikų kovotojų Širdįs, išgirdus pir- 
mą sykį iš valdžios tokį pripa- 
žinimą. Pilnai patenkintais ju- 
tosi tuomet ir abu kovotoju, P. 
.Višinskis ir J. Siabas, daug ne- 

smagumų, trukdymo ir žygio dėl 
tos bylos pakėlę. Atgavus lietu- 
viams spaudą, kovai už ją pasi- 
baigus, Jonas Siabas pasijuto tar- 

si gyvenimo svarbiausio tikslo 

nustojęs." 
Tuomet jis iškeliavo Vilniun, 

kur pradėjo tuomet eiti lietuvių 
laikraščiai. Dėlei -tokos mokslo, 
žymesnės vietos nepasisekė už- 
imti. Taigi dirbo tulą laiką 
"Liet. Žinių" ir "Vilties" admi- 

nistracijose. Susirgęs plaučiais, 
buvo priverstas grįžti tėviškėn, o 

iš ten vas. mėnesyj keliavo Ry- 
gos ligonbutin. Pakelyj pasijuto 
silpnas esąs ir turėjo sustoti Min- 
taujoj, kur ir mirė. 

Lietuviai nemyli skaityti. Žin- 
geidžią žinią randame "Vien. 
Liet.," kuri paduoda is New Yor- 
k<> Viešojo Knygyno pereitų me- 

tu apyskaitos, kiek kurios tautos 

žmonių ėmė iš minėto knygyno 
knygų pasiskaitymui: 

Viso imta 26-šiose svetimtau- 
čių kalbose 32.311 egzempliorių. 
Sutyg kalbų imta krtygų sekan- 
čiai : 

Vokiškųjų knygų išimta per 
metus 11,3551 franeuziškų — 

4.419; cechų — 3.525; vengrų —1 

2,528; rusų —• 2,059; italų — 

1,9551 lenkų — 1,331; 2ydų — 

61; ispanų — 739; ruminų — 

611; hebraiškų — 595; švedų — 

W74; norvegų — 385; danų 
237"> lotynų —183; chinų — 182; 
slovakų — 157; tinų — 138; grai- 
bi —' x35; serbų — 70; hollan- 
diečių — 55; arabų — 36; kito- 
se kalbose — 74. Lietuvių kal- 

boje — nei vienos. 
O Juk ten yra <fW«Hs pluoštas 

tfstuvių kalba knygjj, jas 
galima gauti uždyką. Lietuvių 
lirooklynv>-Kew Yosko kolierij* 

'užima antrą po Chicagai vietą 
savo didumu. 

Akyvaizdoj to viso, tokia at- 
skaita, kurioj net arabai ir chi- 
niečiai daugiaus naudojasi kny- 
gynais ir daugiaus įdomauja skai- 

tymu, daro gana liūdną Įspūdį. 

Seimas. Susiv. Liet. R. K. 
Amerikoj prezidentas, p. V. La- 
pinskas, praneša "Drauge," kad 
šios organizacijos seimas atsibus 
\\ aterburyj 2, 3 ir 4 d. birželio, 
—' vadinas, tuojaus pasibaigus 
SLA. ir TMD. seimams, kurie 

prasidės ten pat savaite anks- 
ėiatis. 

Rymo-Katalikų Susivienijime, 
kaip matyt iŠ jo organo, žadama, 
paėmus iš SLA. pavyzdį, taipgi 
įvesti pašelpos skyrių. Dabur ga- 
na daug rašinėjama apie tokio 

skyriaus naudingumą. 

Jonilos Raštai. Ir vėl Tėvynės 
Mylėtoju Draugi ji; apdovanojo 
savo narius, o podraug ir lietu- 
viu literatūrą dailiu raštų pluoš- 
teliu. Prieš mus guli tik-ką pri- 
siųsti tris tomeliai Jono Jonilos 
raštu, kurie šiuosmet bus dalina- 
mi visiems Tėvynės Mylėtoju 
Draugijos nariams. 

Gražus tai leidinėlis ir smagų 
daro ant žiūrėtojo įspūdį: dailiai 
ir rūpestingai išleistas, nors, ma- 

tyt, vietomis ir pasitaiko zeceriš- 
kų klaidų. Viršelius dabina ar- 

tistiškai atliktas dailininko Žmui- 
dzinavičiaus paveikslėlis. Pažiu- 
rėjus šių knygelių viduriu, taip 
pat rasi užtektinai medžiagos, 
kuri gali suteikti skaitytojui ne 

vieną smagią valandėlę. 
Visi trjs tomeliai—tai "veika- 

lai, veikalėliai ir vertimai eilė- 
mis," kaip pats šių raštų antgal- 
vis skelbia. 

Iki šiolei nesuspėjome atydžiai 
peržiūrėti visų knygelių lapas nuo 

lapo. Tačiaus ir paviršutinio jų 
peržiūrėjimo užtenka, kad pažin- 
ti Joniloj daugiaus negu pa- 
prastų gabumų poetą. Yra čia 
tikrai gražių poezijos žiedeliu, 
kuriais atsigerėti negali,—ypačiai 
smulkiose eilėse. 

IŠ stambesnių veikalų, su ku- 
riais kiekvienam pridera susipa- 
žinti, yra vertimai kliasiškų Mic- 
kevičiaus veikalų: "Konradas 
Vallenrodas," "Gražina" (istoriš- 
kos lietuvių apysakos) ir antroji 
dalis "Vėlinių arba Diedų," vie- 
no iš didžiausių ir geriausių Ado- 
mo Mickevičiaus veikalų. 

Trečiasai tomelis—tai Jonilos 
Joriginalis veikalas "Jono Vaikai," 
drama penkiuose aktuose. Tėvy- 
nės Mylėtojų Draugija, išleidusi 
už savo narių centelius šiuos raš- 
tus, suteikė dailę dovanėlę lietu- 

vių literatūrai. Šios draugijos na- 

riai gali tikrai pasididžiuoti tuo- 

mi, kad jų mokamais ^penktukais 
išleista tiek gražių ir naudingų 
veikalų. 

Literatūros naujienos. "Vien. 
Liet." praneša, kari Genevoje iš- 
ėjo francuzų kalba svarbus vei- 
kalas apie lietuvių mytoliogiją, 
"Rėsumė de Mythologie Lithua- 
nienne," kuri parašęs Miečislovas 
Daukšta, Genevos Mokslo Aka- 
demijos narys. 

Naujas laikraštis. Nekurie laik- 
raščiai paduoda žinią, buk Pitts- 
burge žadąs pasirodyti naujas lie- 
tuviu laikraštis. Jį buk žadąs 
leisti kun. J. Satkaitis, vietinės 

parapijos klebonas. 

Apie "Birutės" likimą. P-as 
Vanagaitis, rinkusis aukas čia, 
Amerikoj, Prūsų lietuvių laikraš- 
čio "Birutės" palaikymui, dabar 
praneša, kad nežinąs, kada "Bi- 
rutė" pradėsianti vėl eiti. Jos 
vieton, kol-kas, leidžiama juokų 
laikraštis "Sukurys," ką "Vien. 
Liet." pavadina gana keistu da- 

lyku. P-as Vanagaitis aiškina, 
kad, vieton "Birutės," norima pri- 
traukti "visas jiegas" ir išleisti 
dienrašti. 

"Katalikas," gal teisingai, pa- 
tėmija: kokiam galui dar prisi- 
minti apie dienraštį, jeigu nega- 
lima užlaikyti reikalingo savait- 
raščio? 

Girdėt, kad kun. Milukas plia- 
nuojąs vėl užvaldyt su "Žvaigž- 
de" Rymo-Kataliku Susivieniji- 
mą. Taip apie tai pranešama 
"Vienybėj Liet.," korespondenci- 
joj iš Philadclphijos, Pa. Ar ši- 

toj paskal&j yra kiek teisybės, ne- 

žinia. 

Audimo dirbtuyė. Iš Lietuvos 
iranešatrta, kad AlsedAuose, -Tel- 

šių paviete, tapo įsteigta audi- 
mo dirbtuve. Staklės ir tam rei- 
kalingos mašinos tapo partrauk- 
tos iš Anglijos. Abelnai, dirbtu- 
vė esanti Įrengta sulyg naujau- 
sių techniškų reikalavimų. Dirb- 
tuvės vedėja esanti moteris, il- 
gai dirbusi didesnėse Maskvos ir 

Lenkijos audimo dirbtuvėse. 
Audimo išdirbystei išsiplėtoti 

Lietuvoj yra labai patogios są- 
lygos. Medžiagos—linų ir kana- 
pių—netrūksta. Ikišiolei ji iš Lie- 
tuvos ėjo j Lenkiją ir užrubežius, 
ypatingai j Angliją. 

Laimėjo $50,000. '"Vien. Liet." 
praneša, kad tūlas Motiejus Jur- 
konis iš Luzcrne, Pa. išlošė iš 
Delavvare Lackavvanna geležinke- 
lio kompanijos $50,000. Jurkonis 
buvo sunkiai ant geležinkelio su- 

žeistas: abi-akis amžinai paga- 
dintos ir kitos kūno dalįs suman- 

kytos. Tokių žaizdų nei $50,000 
"neišgydys." 

Atitaisymas. "Liet." No. 15, ap- 
žvalginėje žinutėje ape industria- 
listų organą įsibriovč pora klai- 
dų, kurias čia atitaisome. Pirma, 
p. J. Lietuvninkas buvo pava- 
dintas bendrovės ižd., turi buti: 
I.W.W. organo "D. Balso'' 
iž 1. Antra, "D. B." komisijoje, 
vieton Kizba, turi buti: p. K y-j 
b a. 

Kaip $50,000 iš Hankų 
Išspruko. 

Yra patarlė, kuri sako, kad lai- 
mikis tik sykį gyvenime prie du- 
riu pasibeldžia, ir jeigu tuomet 
nesi prisiruošęs jam durių ati- 
daryt, tai daugiaus jo nematysi. 

O jis (tas laimikis), nevidonas, 
dažniausia beldžiasi tada. kada jo 
visai nelauki. 

Teisinga, ar neteisinga toji pa- 
tarlė, už tai neapsimoka bartis. 
Bet kad p. Račiūnas, kuris dabar 
rodo savo krutomus, iš Lietu- 
vos pargabentus, paveikslus, tu- 

rėjo tokį atsitikimą—tai teisybė. 
Į porą valandų laiko jis nesenai 
turėjo progą uždirbti mažiau- 
siai $50,000—laimikis pabeldė į jo 
duris, bet jo mat tokio svečio 
nelaukta. 

Štai, kaip jis apie tą viską pa- 
pasakojo: 

Prabuvęs Lietuvoje visą pereitą 
vas.arą, kur jis išilgai ir skersai 
Lietuvą keliavo, medžiodamas 
amerikiečiams gražių Lietuvos 
vietų paveikslus, jis rudeniop grį- 

'žo atgal Amerikon. Važiavo lai- 
vu Kroonland, kaip sykis tuoni 

laiku, kada ištiko baisi nelaimė 
užsidegusį vidurjuryj laivą Vol- 
turno. 

A. T. RAČIŪNAS, 
lietu vis-kinematografistas. 

Kroonland gavo apie tai žinią 
bcvieliniu telegrafu ir tuojaus, 
nusukęs nuo savo kelio, pasisku- 
bino savo draugui pagelbon. 

Prisiartinus prie degančio Vol- 
turno, Kroonland išbuvo toj vie- 
toj, sykiu su devyniais kitais 
atėjūnais laivais, apie pusantros 
dienos. 

Reik taip pasitaikyt, kad ant 

visų šitų laivų nebūta nei vieno 
fotografo, išskyrus p. Račiūną. 

Prašvitus išryto, Račiūnas 
kapt. už savo krutomų paveikslų 
ėmimui mašinos! Mane nutrauk- 
siąs krutomus paveikslus nuo de- 

gančio laivo ir nuo tos visos bai- 
sios regyklos, kuri pasidarė, be- 
šokant žmonėms nuo degančio 
laivo j jūres. 

Išsitrauki mašigį,—na-gi rieį 
pusės vuolaktos fitefių, (ilga stan«j 

ga, ant kurios paveikslai traukia- 
mi) : kiek fiTriffift turėjo, tiek Lie- 
tuvoj sunaudojo, o grįždamas at- 

gal per vandenyną ir nemanyda- 
mas, kad kas žingeidaus galėtų 
atsitikti, daugiaus jos neparupi- 
no. 

Turėjo .žmogus pasiganėdint' 
nutraukimu apie 30 paprastų, lie- 
kni tomų fotografijų. 

New Yorko didieji anglų laik- 
raščiai, sužinoję apie Volturno 
sudegimą, tuojaus pradėjo 
Kroonląndą ir kitus laivus bom- 
barduoti bevieliniais telegramais, 
klausdami, ar nėra ant laivo ko- 
kokio nors fotografo, kuris turė- 

tų Volturno tragedijos paveiks- 
lus. Jiems atsakyta nuo Krooti- 
land. kad yra p. Račiūnas, kuris 
turjs paveikslų. 

1 )ar nepriplaukus prie Ne\v Yor- 
ko, laikraščių speciališki repor- 
teriai pasitiko laivą Kroonlan- 
dą jūrėse ir apšoko Račiūną, 
kiekvienas norėdamas tuos pa- 
veikslus jgyti. 

— Reikėtų jums pamatyti, — 

pasakojo p. Račiūnas,—kaip jie 
mane apipuolė, kiekvienas norėda- 
mas įgyti išimtiną teisę tuos pa- 
veikslus gauti. Vienas laikraštis 
telegrafavo, kad už jokius pini- 
gus tu paveikslu kitiems, laikraš- 
čiams neparduoti: jis, girdi, už- 

mokėsiąs, kiek tik pats norėsi... 
O reporteriai, kad žinotum, ne- 

lyginant, kaip šunes tarp savęs 
pjaunasi: kiekvienas traukia už 
skrandos savo pusėn. 

— Kaipgi 'Pamišta su tuom 
visu išėjote?—paklausta p. Ra- 
čiūno. 

— O-gi taip išėjau. Manau 
sau, imsiu ir "pafulysiu" juos 
truputj. Vienas klausia manęs 
prisispyręs, ar turiu aš krutamu 

paveikslų filmas. Manau sau, 
pameluosiu ir pažiurėsiu, kiek aš, 
neturėdamas filmų, nustojau. 
Taigi ir sakau jam: Yes, turiu. 

— Ar daug? — klausia ma- 

nęs. 
— Taip apie 400 pėdų,—sakau. 
Xct pašoko tas iš džiaugsmo. 
— Xebuk, sako, Mr. Račiū- 

nas, durnas! Neparduok jų nie- 
kam, męs tau už jas gerai už- 
mokėsi 111. 

— O kiek gi jus man, manai, 
galėtumėt už tąi duoti?—klausiu 
jo. 

Money no ol)jection (Xe pi- 
niguose dalykas) — tas atsako. 
—Any price,—kad ir penkiasde- 
šimts tūkstančių doliatių. 

— O, kad tave šimts plynių 
kur trauktų! — manau sau. O 
aš mat, kaip pirmiaus sakiau, 
kad nors pusę pėdos bučiau fil- 
mos turėjęs... 

Prisipažinau jam, kad man fil- 
mos pritruko ir krutomų paveiks- 
lų neturiu. Atidaviau jam kelio- 
lika paprastų fotografijų, pridėjęs 
dar trumpą aprašymą Volturno 
nelaimės. Užtai man laikraštis 
užmokėjo apie $700.00. 

Taigi tas man beveik apmo- 
kėjo visus mano kelionės iš- 
kaščius, bet jeigu bučiau turėjęs 
nors kelias dešimtis pėdų filmos 
krutomiems paveikslams, bučiau 
kelia? dešimtis tūkstančių dolia- 
rųi kišeniuje turėjęs. 

Parama 1912-13 Mokslo 
Metais. 

"Parama" yra draugijėlė lietu- 
vių jaunuomenės, besimokančios 
įvairiose Vakarinės Europos iša- 
lyf»e. "Paramos" oficialis butas 
yra Krakove, Galicijoj. 

Baigdami šiuos metus, su liudnu 
jausmu privalome pažymėti, kad 
jie buvo vieni iš sunkiausių drau- 

gijos gyvavime, nes jinai ne tik 
kad nepradėjo žengti prie vyriau- 
siojo savo uždavinio, bet pri- 
versta buvo kai-kuriuo atžvilgiu 
susiaurinti savo veikimą. Buvo 
tam daug priežasčių. Nors drau- 

gija, kaip Įmanydama, visuomet 
stengėsi suvienyti savyje visus 
besimokinančius vakarų Europo- 
je lietuvius moksleivius, manyda- 
ma, kad juo daugiau priguli žmo- 

nių, juo labjau kasmet pasipil- 
dįs jos kasa narių mokesčiais ir 
tuo galės praplėsti savo veikimą, 
tai visgi nepasisekė jai tas pilnai, 
tik dalis užsieniečiu priguli prie 
"Paramos," kiti-gi arba tik tuo- 

met išreiškia norą prisirašyti prie 
draugijos, kuomet vargas spiria, 
arba ir vjsai indiferentiškai užsi- 

laiko. 
Bet vien tik narių mokesčiais 

moleslemų draugija, kad ii" skait- 
Dievas žin. kat| 

frjtfteiks šiokią-tokiį 

pagelbą vienam-kitam, bet nuolat 
šelpti, ar bent ilgesniam laikui 
paskolinti, jinai niekuomet nesit- 

jiegs: tam tikslui draugija pati 
reikalauja pagelbos iš pašalic be 
jos negali ilgai gyvuoti ir pa- 
sekmingai darbuotis. "Parama" 
su pasididžiavimu gali pasigirti, 
kad lig šių metų jos veikimą 
lydėjo Lietuvos visuomenės prie- 
lankumas ir jinai gausiai draugi- 
ją šelpdavo. Būdavo metų, kuo- 
met aukas skaitliuodavome šim- 
tais kronių,*) o narius rėmėjus 
desėtkais, tik, deja, apie praėju- 
sius metus negalim to pasakyti: 
aukų skaitlius nušoko ant 60 kro- 

nių, o iš 32 narių rėmėjų, vien- 
tik pusė užmokėjo nario mokes- 
nį. Visgi vilties pilni, kad atei- 
tyj ir vėl musų visuomenė gau- 
siai mus parems, tariame savo 

širdingą ačiu tiems, kurie neuž- 
miršo "Paramos" praėjusiais 
mokslo metus, taip pat ir drau- 
gui Jonui Margevyčiui už tarpi- 
ninkavimą aukų surinkime. 

Buvo ir dar viena priežastis, 
kuri trukdė draugijos veikimą. 
Abelnai Lietuvos besimokinančio- 
ji jaunuomenė, sulyginant su ki- 
tu tautu, neturtinga, o apie už- 
sienio lietuvius moksleivius nėr 
ko ir sakyti: dažniausia jie ne- 

turi jokių nuolatinių ir tikrų šal- 
tinių, eina gi mokslus už skolin- 
tus pinigus. Užtatai, nors drau- 
gija ligšiolei vientik trumpam lai- 
kui paskolas duodavo, bet jos 
virsta ilgalaikinėmis, kadangi 
skolininkai jokiu budu negali lai- 
ku jų grąžinti. Tokius pinigus 
reikia skaityti dėl draugijos vei- 
kimo negyvais, o jų turime net 
suvirsimi 400 kronių. Nepuikiau- 
sio tat draugijos kasos padėjimo 
dėlei, nevisuomet galima buvo iš- 

pildyti narių prašymus; kelis kar- 
tus prisiėjo atsisakyti paskolin- 
ti pinigų, nors ir žinojome, kad 

jie prašantiemsiems reikalingi. 
Mėgindavom taip pat išeiti iš 

panašių padėjimų, skolindami nuo 

pašalinių žmonių ir draugijų; to- 
kiu budu buvome šįmet prisisko- 
linę suviršum 234 krones, nors 

nevisuomet ir tas galima buvo 
padaryti. 

Draugijos paskolomis šįmet 
naudojasi 10 narių, skolinant kai- 
-kuriems po kelis kartus nuo S 
iki 200 kronių; išviso buvo iš- 
sikolinta 1716 kr. 02 h., pernai gi 
1604 kr. 80 he., taigi šįmet bu- 
vome išskolinę 112 kr. daugiau. 
Kitas svarbesnes skaitlines pa- 
duoda žemiau pinigine apyskaita. 

Tikrųjų narių draugija turėjo 
24, iš jų trįs jau baigė mokslą 
ir išvažiavo iš užsienio, du grįžo 
Lietuvon, vienas nuvažiavo Ser- 
bijon; trįs pastojo kariumenėn 
mokslo nebaigę. Narių rėmėjų 
skaitėsi formališkai 32, bet tik 
16 užsimokėjo nario mokesnį už 
šiuos metus, kiti gi, nors ir prisi- 
žadėjo užsimokėti, bet neišnešė. 
Užsienio gyvenimu ir mokyklo- 
mis Lietuvos jaunuomenė šįmet 
mažai įdomavo: anais metais 
gaudavome daug laiškų su pra- 
šymais suteikti žinių apie vaka- 
rų Europos mokyklas, šįmet gi 
gavome tokių laiškų tik nuo 4 
asmenų. 

Piniginė apyskaita: 

I. Iždas. 

i įplaukos: 
Kr. H. 

Narių mokesnis 291 54 
Aukos 61 90 
Įvairių įplaukų 115 80 
Sugrąžinta skolų .... 1,274 59 
Pasiskolinta iš šalies ....234 04 

Išviso 1,977 kr. 87 h. 
Pasiskolinta deficito paden- 

gimui 4 kr. 26 h. 
1,982 kr. 13 h. 

2 Išlaidos: 

Kr. II. 
Deficitas praeitų metų .. 6 49 
Draugijos reikalams .... 25 58 
Išskolinta I>71^ 02 

Atiduota skolos 234 04 

Išviso 1.982 kr. 13 h. 

II Turtas. 

Kr. H. 
Neišparduoti "Erškiečių 
Vainiko" egzemplioriai 887 78 
Nesugrąžintų skolų .. 1,957 5^ 

2,845 kr. 34 h. 
Pasiskolinta deficito pa- 

dengimui 4 kr. 26 h. 

Viso turto 2,841 kr. 08 h. 

*) Kronė=ioo liel. arba 40 kp. 

Kr. H. 
Pernai turto turėjome 2,447 49 
Šįmet 2,841 8 

Šįmet turtas užaugęs... 393 59 

III. Aukos. 

Stare vyčius 
Per Margevyčius 

("L. Ž." ž. 37) 
Per Margevyčius 
Misevyčius 

Kr. H. 
12 47 

27 43 
> 19 — 

... 3 — 

61 kr. 90 hel. 
"Paramos" Valdyba. 

Krakova. 
Kovo 23 d. 1914111. 

P. S. Naują valdybą kitiems 
metams sudaro: A. Baltrušaitis 
(pirm.), P. Bliudžius (iždin.), 
I. Savickis (sekr.) — Krakovoje, 
B. Jachimavičaitė ir P. Naruta- 
vičius (vald. nariai) — Paryžiuje. 

"Paramos" adresas: 
"Baltruszajtis, Zaklad Fi- 

zyczny, Golębia 13, Krakovv, 
Austria. 

1912—13 m. "Paramon" atei- 
davo sekantieji laikraščiai: "Lie- 
tuvos Žinios," "Viltis," "Draugi- 
ja," "Katalikas," "Tėvynė," "Vie- 
nybė Lietuvninkų," Viduno — 

"Jaunimas," "Kurjer Lite\vski" 
ir "Przegląd Wilenski." 

"Parama" taria širdingą ačiu 
minėtųjų laikraščių redakcijoms 
ir pasitiki, kad šiais metais laik- 
raščiai irgi bus gausiai siunčia- 
mi "Paramon." 

Su tikra pagarba, 
"Paramos" Valdyba. 

P. S. Laikraščiams adresas: 
A. Baltruszajtis, Zaktad Fi- 

zyczny, Golębia 13, Krako\v, 
Austria. 

Naujasai Žemaičių Vyskupas 
Pranciškus Karevičius, . 

Neilgai reikėjo Žemaičių vys- 
kupijai laukti naujo sau valdovo. 
Vos pusė metų praėjo, ir kun. 
kan. Pr. Karevičius tapo paskir- 
tas tai lietuviams taip svarbiai 
vietai užimti. Apie naujojo vys- 
kupo paskyrimą virė aštri tauti- 
nė kova. Lenkai būtinai norėjo 
ton vieton turėti savą žmogų pa- 
skirtą. Kaip lietuvių, taip ir len- 
kų visuomenė buvo atkreipusi sa- 

vo atydą { busimąjį vyskupą. 
Daug spėliuota apie šios kovos 
užbaigimą. Nemažai ir aktyviai 
veikta, ypatingai lenkų. Bet ga- 
lop užbaigta. Nauju vyskupu pa- 
skirta, kaip tai ir reikia lietuvių 
vyskupijoje, lietuvis. Vyskupo 
paskyrimas buvo svarbus dar ir 

atsižvelgiant j kaimynystę su Vil- 
niaus vyskupiją, kurioje pasta- 
raisiais keliais metais taip smar- 

kiai siaučia lenkininkų sukeltoji 
neramumų ir bažnytinių maištų 
banga. Labai lengva buvo, ir yra, 
tiems maištams persimesti j sale 

gulinčiąją Žemaičių vyskupiją. 
Pavyz. Ežerėliuose, toji banga 
buvo jau peršokusi j šią sienos 
pusę, tačiaus ten pat jinai ir nu- 

slugo. Velionis vyskupas Cirtau- 
tas sugebėjo neleisti tai nera- 

mumo bangai persimesti j Že- 
maitiją 

Todėl pilnai suprantama tasai 
nekantrumas, kurį parodė abi pu- 
sės, lietuviai ir lenkai, laukda- 
mos paskyrimo Žemaičių vysku- 
po vietai, svarbiai abelnai, o ypa- 
tingai prie dabar susidėjusiųjų 
aplinkybių. 

Tat jdomu susipažinti bent 
šiek-tiek su naujuoju vyskupu. 
.Neturėdami platesnės medžiagos, 
pasitenkinsime esančiaja piie 
rankų trumpa naujojo vyskupo 
biografija, kurią paduoda Seinų 
"Šaltinis." 

Vyskupas Pr. Karevičius yra 
gimęs rugsėjo 29 d. 1861 m. 

Mosėdžiu par., Telšių apskr., 
Kauno gub. Jo tėvai buvo gerai 
pasituri, dievobaimingi žmonės. 
Pradinį savo mokslą naujasai 
vyskupas gavo Mosėdžiu mokyk- 
loje, kurią pabaigęs, dar du me- 

tus lankė augštesniąją Paurupės 
miestelio mokyklą Kurše. Pr. 
Karevičius nemanė stoti dvasiš- 
kijos luoman. Pudamas vientur- 
čiu sunum pas savo tėvus, jisai 
žadėjo pasilikti vesti savo tėvo 

ukį. Tuom tikslu jisai, pasimoki- 
nęs du metu Kurše, sugrįžo na- 

mon ir čia keturis metus ūkinin- 
kavo, drauge su kitais dirbda- 
mas visus ūkio darbus. 

Taip ir butų pasilikęs jaunas 
Karevičius ukininku visam savo 

amžiui, jei ne jojo motina. Jinai 
buvo ta jiega, kuri pastūmėjo 
jaunuolį iš paprastųjų ūkininko 
vėžių ir nukreipė visą jojo gyve- 

nimą tokion griežtai skirtingon 
vėžėn. Motina, būdama dievobai- 
minga ir maldinga moterim, mig- 
davo pasakoti apie darbus ir nuo- 
pelnus misijonierių, pasiųstu 
stabmeldžiu šalysna Kristaus 
mokslui platinti. Klausydamasis 
visų tų pasakojimų, jaunasai Ka- 
revičius taipogi užsidegė karštu 
noru tapti vienu tų Kristaus kar- 
žygių, apie kuriuos su tokiu pa- 
mėgimu ir taip vaizdingai mokė- 
jo kalbėti jojo motina. Prane- 
šė jisai tėvams apie savo pasi- 
ryžimą. Tėvai, nors vienatinis 
sunūs, tam jojo nusprendimui ne- 

sipriešino. Bet motina, bijoda- 
ma, kad gali amžinai nematyti 
sunaus, pradėjo jojo prašyti tik- 
tai nevažiuoti užsinniuosna. 

Bet Pranciškus dar toliaus tu- 
rėjo eiti mokslą. Todėl jisai vėl 
pradėjo lankyti Paurupės mo- 

kyklą ir, čia pasimokinęs vienus 
metus, 1880 m. įstojo šcšton gim- 
nazijos kliason Liepojuje. Bet 
neilgai jisai <:ia pasimokino. Ne- 
trukus susitiko su kun. Bartke- 
vičium, kurisai buvo kareivijos 
kapelionu ir dėdė jaunam Pran- 
ciškui. Jaunuolis papasakojo jam 
apie savo norą tapti misijonie- 
rium ir motinos atsinešimą į tai. 
Kun. Bartkevičius davė jam ro- 

dą, kaip suderinii abu dalyku. 
Jisai papasakojo apie Magilevo 
archivyskupiją, kuri turi savo 

priežiūroje visus po plačią Rusi- 
ją išsisklaidžiusius katalikus, o 

kunigu toji arcivyskupija turi to- 
li-gražu neužtektinai. Cia, c.:iot 
dėdės-kunigo patarimo, esanti 
dirva jaunuoliui, jei jisai nori tik- 
rai pasidarbuoti katalikų bažny- 
čios naudai. Lai tampa kunigu 
ir čia darbuojasi. 

Šisai pasikalbėjimas turėjo 
griežtą reikšmę jaunuoliai. Pa- 
buvęs išviso vos tris mėnesius 
gimnazijoje, Pranciškus išvažia- 
vo Peterburgan ir čia įstojo dva- 
sikon seminarijom Naujasai kle- 
rikas susyk atsižymėjo kaip ne- 

paprastais savo gabumais, taip 
dievotumu ir malonumu. Jau 
1882 m. jaunuolis klerikas tapo 
vyresnybės pasiųstas akademijon, 
kurią 1886 m. baigė ir tais pa- 
čiais metais įsišventino į kuni- 
gus. Jaunasai kunigas, 'ką tik 
baigęs akademiją, apturėjo teolio- 
gijos magistro laipsnį. Kun. 
Karevičius pasiliko profesorium 
prie dvasiškos seminarijos. Čia 
jisai išguldinėjo moralinę *?oHo- 
giją ir liturgiką. Du metu už- 
ėmė jisai tą vietą. Tačiaus dėl 
silpnos sveikatos, prabėgus tiems 
dviems metams, turėjo apleisti 
mokinimą seminarijoje. Kun. Ka- 
revičius buvo paskirtas klebonu 
Samaros (miesto prie Volgos 
upės) katalikams. Tokiu budu iš- 
sipildė jojo pirmutinis, stojant se- 

minarijon, noras—darbuotis tarp 
išsklaidytųjų Rusijoje katalikų. 
Samaroje jisai uoliai griebėsi sa- 
vo parapijos darbo. Pastatė ke- 
lis maldos namus pačioje Sama- 
roje ir apielinkėse, kame gyvena 
nemaža vokiečių katalikų. Kle- 
bono rupesniu buvo Įsteigta ir 
keletas mokyklų tų vokiečių vai- 
kams mokinti. Keturis metus pa- 
sidarbavo čia kun. Karevičius. 
Galop tapo pakviestas vėl Peter- 
burgan užimti šv. Katarinos baž- 
nyčios vice-klebono ir gimnazi- 
jos prefekto vietas. Už metų ta- 
po paskirtas seminarijos inspek- 
torium ir liturgikos bei filiozo- 
fijos profesorium. Nuo tada iki 
pat savo paskyrimo vyskupu kun. 
Karevičius darbavosi Peterburgo 
dvasiškoje seminarijoje, išguldi- 
nėdamas tai vieną, tai kitą da- 
lyką. Būdamas profesorium vi- 
są laiką, kun Karevičius inspek- 
toriaus vietą užėmė sulyginamai 
neilgai—po šešių metų nuo jos 
pasiliuosavo. Aštuonis metus 
kun. Karevičius buvo ir dvasiš- 
kuoju klerikų tėvu. Apart įval- 
rių savo priedermių seminarijo- 
je, kun. Karevičius nuo 1903 m. 
iki 1908 m. pildė prokatedros 
bažnyčios vikaro priedermes, o 

1908 m. tapo čia klebonu. Pasku- 
tinias keturias vasaras pildė dar 
asesoriaus priedermes Peterburgo 
konsistorijoje. Kun. Karevičius 
už savo nuopelnus tapo išpradžių 
pakeltas garbės kanauninkuosna, 
o 1910 m. arcivyskupas Kliučins- 
kis įvedė jjjį Magilcvo kapitulon 
tikruoju kanauninku. Galop bu- 
vusis ūkininkaitis pasiekė vieną 
augščiausiųjų vietų katalikų baž- 

nyčioje: tapo pakeltas vyskupo 
sostan. 

Kaipo lietuvį ir visuomenės 
veikėją, Seinų "Šaltinis" šitaip 
apibudina vyskupą Karevičių: 



Nors buvo apkrautas tiesioginė- 
mis savo priedermėmis ir seminari- 
joje ir parapijoje, visur ir per visą 
savo kunigavimo laiką uoliai prisi- 
dėdavo prie visuomenės darbo. 
6v. Vincento Paullečio draugijos 
konferencijose kas savaitė ketvirta- 
dieniais skaitė ir aiškino lietuviams 
flv. Raštą, žadindamas juose gilų 
tikėjimą ir savo gimtosios kalbos 
meilę. Per daugeli metų proka- 
tedros bažnyčioje kuone puts vie- 
ni s aprūpindavo lietuvių dvasios 
reikalus, kas šventadienis sakyda- 
mai jiems pamokslus, o turėdamas 
kiek atlipamo laiko, veikliai daly- 
vavo lietuviu labdarių ir savitar- 

piečių draugijose. Reikale nekartą 
viešai gynė lietuvių ir latvių teises 

Peterburgo bažnyčiose. 

Remianties šiuotn apibudinimu, 
reikia tikėtis, kad Žemaitijos lie- 
tuviai katalikai naujojo vyskupo 
asmenyje turės valdytoją, kuris 

priderančiai apgins jųjų ramu- 

mą ir neleis jojo dramsti mais- 

tingoms lenkininku gaujoms, go- 
d/ai žiūrinčioms per sieną ra- 

mion vyskupijon. 

kibirkštis. 

Kristus ant Velykų prisikėlė. 
P>ct kiek ant saidvokų ir patvo- 
riais apgulė tu, kurie pereitą ne- 

dėUtienj tą prisikėlimą perliuks- 
mai apvaikščiojo? 

* * 

"Keleivis" atšaukia Jono Ta- 

rcilos apšmeižimą, sakydamas 
jau kelintu kartu, kad toki šmei- 

žimai tilpsta be redaktoriaus ži- 

nios. Kur tas šelmis redaktorius 

vėjus vaiko, jei^u beveik kiek- 

vienam numen j tokiu žinių "be 

redaktoriaus minios" pasitaiko? 
* * 

P-nia Caillatix, nušovusi Pary- 
žiuj "Figaro" redaktorių, tapo 

pasodinta kalėjimam kur jos 
kambarys dyvonais išklota, 
kvietkomis išpuošta, ir gardžiau- 
sius valgius jai pristatoma. Mat 

ji buvo ministerio žmona, tai jos 
su paprastais kaliniais nesulygin- 
si. 

Tas mums primena, kaip p. P. 

Grigaitis, sėdėdama Kalvarijos 
kalėjime, gaudavo i rublį j die- 

ną, o toks, sakysim, prasčiokas- 
-rcvolincijonierius Konst. Raga- 
žis tame pačiame kalėjime titom 

pačiu laiku gaudavo tik i rublį 
j savaitę, nors abudu tik po vie- 

ną, sakoma, pilvą turėję. 
O Dr. Šliupas dar sako, kad ne- 

reikia su kliasomis kovoti!... Ge- 
rašir.lis jis, ir tiek!... 

PukPuk-Puk. 
* * 

Nors Dr. Šliupas didelis ir 

plačiu pečių vyras, bet už jo 
visgi negalima revoliucijos aukų 
atskaitos paslėpti. 

* * 

Musų scena dar vienu "perlu" 
pasididino: socialistų kuopos pjra- 
deda lošti dialiogą "Yčas su Ba- 

sanavičium." Tai vis socializmui 
ant didesnės garbės ir šlovės, o 

darbininkams ant naudos.... 
* * 

"Karalystė dangaus" ant že- 
mės jau gal ir greitai įvyks. 
Ketvirtas LSS. rajonas praneša, 
kad "Laisvė" susitvarkė ant gry- 
nai socialistiškų pamatų. 

Sveikinam nuoširdžiai! '"Lais- 
vės" darbininkams neprisieis 
dirbti daupaus trijų valandų j 
dieną, ir tai reikės tik guzikus 
spaudyti, ir algos, tikimės, bus 
neburžujiškos. "Laisvė" subyti- 
no ir Detroito Fordą. 

* * 

Kaip sau norit, bet "Draugas" 
yra fain vyras, kaip tikram ka- 
talikui ir reik buti. Jam cicili- 
kai kas savaitė akmeniu, o jis 
jiems—duona (pagal šventą raš- 

tą). Netikit0 Pažiūrėkit! Kiek- 
vienam numery] "Keleivis," "ša- 
kė," "Kova" ir pusė "Naujienų" 
uždyką garsinama, — dargi su 

"pikčierium." 

Tas artistas, ką piešė Liet 
Rymo-Kat. Federacijos išleistas 
"Tautos Iždo" markes, turėjo bū- 
ti iikras heretikas: lietuviu Žirg- 
vaikis kad riečia tai riečia.... 
pro kryžių (ir nei kepurės ne- 

nusiėmęs). 
♦ ♦ 

Dr. GraiČunas, garsindamas 
"Drauge" atvirą laišką kun. Briš- 
kai, pasirašo: 

"Su didele godone ir pagarba 
kunigu luomui." Daktaras visa- 
dos nepamiršta mušu pilko gyve- 
nimo kokiu nors fejerverku pa- 
įvairinti,—kad Dievas d'.n>L: iam 
sveikatą!... 

Jurgis Smurgis. 

433- Ar randasi gyvybės ant 

dangaus kunu? Kadaisiai many- 
ta. kad visatos centru yra žemė! 

su josios žmogum-karaliu. Žc-į 
inč buvo skaitoma nesijudinau-1 
čia. Saulė, pliauctos; kometos, 
žvaigždės ir kiti dangaus kūnai 
sutverta vien tam tikslui, kad 
teikti šviesą, šilumą ir pasigro- 
žėjimą žemės valdovui-žmogui. 
Galingu ir stipriu jautė save 

žmogus. 
Bet bėgo laikas. Augo žmogaus 

prityrimas. Mintis be atvangos 
skrajojo po žemę ir dangaus erd- 
vėse. Toji mintis suteikė pirmą 
skaudu stnugj žmogaus jsivais- 
dintai didybei. Neramioji mintis 
rado, kad žmogus su savo mažy- 
čiu žemės skrituliu nėra ir negali 
būti visatos centru. Saulė, sakė 
toji mintis, yra didesnė, galin- 
gesnė už žemę, suteikia savo 

šviesa ir šiluma pastarajai visą 
gyvybę. Saulė valdovė, o žemė 
tiktai menka josios palydovė, am- 

žinai besisukanti apie saulę. Sau- 
lė, toliaus tvirtino neramioji min- 
tis, yra neprigulmingu nuo bv 
kokiu dangaus tvariniu kunu; 
saulė yra svarbiau-ia visatos vie- 
ta. 

Žemė pradėjo judėti, užėmė tik 
antraeilę* vietą visatoje. Nors 

skaudu buvo žmogaus puikybei 
-ii tikti su šiuom pažeminimu, 
tačiaus mintis, apsiginklavusi 
taktais, tėmijimais, prityrimu, 
griežtai pasakė savo žodj, ir 

puikybė, nors sukandusi dantis, 
turėjo sutikti. Bet jinai turėjo 
dar vis šiokj-tokį nusiraminimą: 
jei žemė ir nebuvo visatos cent- 

ru, tai jinai bent buvo artima 
tam centrui, sujungta su juom 
giminystės ryšiais. 

Laikas bėgo. Mintis-neramuo- 
lė. nenusimalšino. Jinai darba- 
vosi toliaus, ir štai atėjo antras 

smūgis, dar smarkesnis, dar skau- 

desnis negu pirmasai. Nuplėšta 
garbingasai liauras nuo saulės. 

Jinai sulyginta su milionais kitu 

žvaigždžių, be paliovos nežino- 
mu tikslu keliaujančiu erdvės gel- 
mėse. Visata apskelbta neturinti 
centrų. Saulė pavadinta paprasta 
tarp milionų žvaigždute, maža 
dulke. Žemė tuom pačiu kartu 
tapo dar mažesnė, visai ncpaste- 
biaina dulkele, besisukinėjančia 
apie aną šviečiantį klaidžiojanti 
žiburėli palydove. 

Įsisenėjusi mintis, kad žmo- 

gus ir visi kiti žemės gyvūnai 
yra vieninteliais gyvybės reiš- 

kėjais, pradėjo netekti pamato. 
Jeigu žemė yra mažuliu dangaus 
kunu, tai kodėl jajai turėjo buti 
duota pirmybės šakelė, kodėl ji- 
nai išskirta iš milionų? Klausi- 
mas rodė ir atsakymą. 

Bet tasai atsakymas neužganė- 
dino tyrinėjanciosios minties. 
Reikalinga jai pamato, kuriuom 
atsirėmusi galėtų tarti gręžtąjį, 
kaip paprastai, savo žodį. Daug 
laiko prabėgo. Daug tyrinėta. 
Bet ir šiądien galutino sprendinio 
negalima tarti. Milžiniški erdvės 
plotai skiria mus nuo kitu kunti. 
Teleskopas naikina, mažina tuos 

plotus, bet ir jisai dar nėra taip 
galingas, kad praskėsti uždangą, 
už kurios slepiasi atsakymas Į 
klausimą, ar tolimųjų žvaigždžių 
plianetos yra taipogi gyvybės ne- 

šiotojomis. Pavartojant analio- 

gijos (panašumo) metodą, galima 
spėti, kad vieni tų tolimų kunu 
yra tinkama vieta gyvybei, kiti 

gi tebėra tyrų ir negyvybės prie- 
glauda. 

Kitaip dalykai stovi su mūsų 
saulės systema. Jinai areiaus! 
prie mus stovi, ir todėl kiek ar- 

čiaus yra žinomos ir josios apy- 
stovos. Apie gyvybę ant pačios 
saulės nėra ko nei kalbėti, nes 

dabartinis saulės karštumas, apie 
io,ooo0 F., pilnai gvarantuoja, 
kad gyvybės tenai negali buti jo- 
kios. Artimiausios prie saulės 
planetos, Merkurius ir Venera, 
Įvairiu aplinkybių dėlei, vargu 
gali buti arena gyvybei. Merku- 
rius yra labai arti saulės ir nuo- 
lat i jąją atsikreipęs vienu ir 
tuom pačiu šonu. Tai reiškia, 
kad amžinai apšviečiamoji pusė 
turi baisiai karštas, gyvybei ne- 

tink.'inčias. sąlygas. Kitoje gi 
>u-ėjc viešpatauja dideli? šaltis. 
Venera yra daug-maž tokiose są- 
.: n-e kaip žemė. bet ar jinai ga-| 

ii turėti gyvybės—labai abejoja- 
ma. Viena, jinai, kaip spėjama, 
taipogi vi uomet atkreipta vienu 
šonu i šaulį'. Kitas dalykas, tai 
claugypė garu ant tos plianetos. 
jie yra taip tirštai užėmę atmos- 

ferą, kad niekuomet neteko dar 

matyti tos plianetos paviršiaus, 
(iaru daugybė aiškinama dide- 
liu saulės kaitinimu nuolat Į tą 
pati plianetos šoną. Kitas gi 
plat etos šonas, kaip ir su Mcr- 
kuriu, šalčio apsiaustas. Tatai 
susidaro šalčio aplinkybės, kad 

gyvybės plėtojimuisi vargu čia 
a vietos. Keturios tolimiausios 

plianetos (Neptūnas. I ranas, Sa- 
turnas ir Jupiteris) dar sulygi- 
namai jaunos, ir tvėrimosi pro- 
cesas jose neužsibaigęs. Ilgainiui 
kai-kurios j uju, ypatingai Jupite- 
ris, rasi. galės būti vieta, tinka- 
ma gyvybei išsivystyti. Mušu 
kaimynas Marsas, apie kuri kiek- 
vienas bent šiek tiek girdėjo, jei- 
gu ir turėjo kuomet nors gyvy- 
bės (tvirtinama, buk net labai 
augštai išsiplėtojusios), tai šią- 
dien, kaip daugelis mokslininku 
sprendžia, toji gyvybė yra pasi- 
baigusi, ir plianeta priskaitytina 
prie 'mirusiųjų.' Mėnulio tyrinėji- 
mai parodė, kad ant jojo jokios 
gyvybės nėra ir vargu gali Imti. 

Tokiu budu prie saulės sy s te- 
mos pliaueiii. dabar gyvybės tu- 

rinčių, reikalinga priskaityti tik- 
tai viena žemė. 

—00— 

434- Kur jūrėse atsitiko keis- 
čiausia nelaime? iš keisčiausiu 
nelaimių, ar greičiau paslapčių, 
kuomet nors ištikusių jūrėse, ga- 
Įima skaityti atsitikimą 1872 m. 

su laivu Marie Celeste. Tasai 
laivas, prikrautas aliejaus, išplau- 
ki" iš Xc\v York'o i Geniui, Itali- 
joje. Laive išviso buvo 13 žmo- 
nių, prakaitant laivo kapitoną 
Benjaminą Brigg, jojo moterį ir 
mažą dukterį. Tą patį metą gruo- 
džio 4 d. išplaukusi laivą susiti- 
ko apie 300 mylių nuo Gibral- 
taro du, vokiečių ir anglų, laivai. 
Vokiečių laivas ramiai sau nu- 

plaukė toliaus. Tačiaus anglų 
laivo kapitonas, negavęs iš plau- 
kiančiojo laivo jokio atsakymo Į 
savo signalus, suprato, kad čia 
yra kas nors negera, ir priva- 
žiavo prie Marie Celeste. Anglai 
jurininkai užlipo ant laivo, bet 
visame laive nerado nei vieno 

žmogaus. Visa kas ant laivo bu 
vo pilnoje tvarkoje. Peržiurėjus 
knygas ir laivą, pasirodė, kacl vi- 
si surašytieji daiktai yra ant lai- 
vo. Jokio prisiruošimo apleisti 
laivą taipogi nebuvo matyt. Vie- 
noje kajutų buvo siuvama maši- 
na. ant kurios stovėjo pusiau pa- 
siūta rankovė. Virtuvėje ant pe- 
čiaus stovėjo pagaminti, bet nic- 
keno nejudinti pusryčiai. Anl 
vieno stalo stovėjo pusiau pa- 
baigti pusryčiai, paruošti ketu- 
riems žmonėms. Išpradžių ne- 

galima buvo rasti spintoje vie- 
nos bonkutės su vaistais, bot ir 
toji paskui buvo atrasta ant sta- 
lo, ant kurio buvo nepabaigtieji 
pusryčiai. Kad laivas neturėjo 
jokios audros, rodė kaip visa lai- 
vo tvarka, taip ir antpirštis (110- 
perskas), pasilikęs stovėti ant 

pat siuvamosios mašinos krašto. 
Paskutinis užrašas laivo knygoje 
buvo padaryta 56 valandomis 
prieš tai, kaip anglai pastebėjo 
Marie Celeste. Viskas knygoje 
buvo tvarkoje. Priegto, visos 
laivo valtis buvo savo vietose, 
vežtojo aliejaus taipogi nei kiek 
netruko. Ant laivo denio nebuvo 
jokių kraujo ar kovos ženklų. 

Anglai rastąjį laivą nugabeno 
j Gibraltarą, kur atidavė jįjį jojo 
savininkams. Dar keturiolika me- 

tu po tam plaukiojo Marie Ce- 
leste. Daug trukdėsio būdavo su 

jurininkais, kurie jokiu budu ne- 

norėjo plaukioti tuom laivu. Ga- 

lop 1886 m. Kubos pakraštyje 
Marie Celeste susikulė. 

Kas atsitiko su kapitonu 
Brigg, jojo šeimyna ir 10 juri- 
ninku—tai ir iki šiai dienai ne- 

Į žinoma. 

—00— 

435. Kokias permainas padar 
baime žmogaus kune? Kuomet 
męs nusigąstame, arba pradeda- 
me labai bijotis, tai tuom pačiu 
tarpu musų kune pasidaro laba 
daug Įvairių permainų. Daugeli 

:itno organu savo veikime at-i 

icpa j mušu kenčiamąją baimę. 
Baimė nelygiai i visits kuno or 

;anus veikia. Šiuum atžvilgiu 
mys kuno organus galime pa- 
skirstyti i <1 \ i rūšis: organus, ku- 
riu veikimaSį ariu baimės jaus- 
mui, pasididina, ur organus, vi- 
siškai tuoml laiku paliaujančius 
veikti, kitaip sakant, paralyžuoja- 
mus. Taip, raumenis ir visa ner- 

vu systeina po baimės įtekme 
pradeda smarkiau veikti, ką męs 
lengvai galime matyt iš to, kad. 
labai išsigandus, plaukai stojasi 
ant galvos ir prakaitas apipila vi- 
są žmogų. Baimėje žmogaus šir- 
dis pradeda veikti daug smar- 

kiau. ir kraujas teka gjslomis su 

daug didesniu greitumu. 
Iš kitos pusės, tokios kuno da- 

lis, kaip virškinimo organai, tam- 

pa visai paralyžuotos. Kiekvie- 
nas gali prisiminti savo prityri- 
mą : kuomet gresia koksai nors 

pavojus, žmogus yra baimės pil- 
nas, valgyti visai nesinori. 
Į baimę atsiliepia dar visa eilė 
ir kitų organų. 

Pamatas, iš kurio išdygo bai- 
mės jausmas, yra susižeidimas. 
Todėl kūnas, pajutęs susižeidi- 
ino pavojų (baimę), stengiasi pri- 
siruošti apsigynimui. Musų gy- 
venime baimė išsireiškia j vai- 
riose formose ir dėlei įvairių prie- 
žasčių, taei&us kūnas i kiekviena 

.... 

V 

baimės apsireiškimą duoda vie- 
ną ir tą pat] atsakuną. 

—oo— 

43&- Kaip ilgas yra gyvūnų 
amžius? Daug skiriasi įvairus 
gyvūnai savo amžių. Gyvūnų 
amžiaus ilgumas matomai nieko 
bendro neturi su jųjų didumu. 
Taip, du toki priešingi savo di- 
dumu gyvūnai, kaip krokodilius 
ir karpas (žuvis), turi vieno il- 

gumo am'.in: abu gyveną, sako- 
ma. po 300 metų. Bangžuvė (ve- 
lioriba) gyvena apie t, 000 m. 

Dramblys (slonius) — kai-kada 
400 metų. Iš paukščių ilgiausiai 
gyveną, sakoma, sakalas, nes 150 
metų. Erelis ir papūga gyvena 
po 100 metų. Liūtas ir raganosis 
išgyvena 60 metų. 2ąsis ir pa- 
prastoji lydeka išgyvena po 50 
metų; elnis ir vanagas—po 40 
metų; asilas, jautis ir kupranu- 
garis buk tiktai—po 30 m. Ark- 
lio amžius yra 25 m. Kiti na- 

miniai ir laukiniai gyvuliai, kaip 
kiaulė, meška, karvė, vilkas, gy- 
vena po 20 metų. Antis gi, lakš- 
tingala, lapė ir kai-kurie kiti gy- 
vūnai—po 15 m.; kanarka—fo 
m.; kiškis—8 m. 

Kai-kurių rųšių musės ir pe- 
teliškės, o taipogi :r kitoki va- 

balai pragyvena vos vieną dieną. 
Tačiaus yra tokių vabalų, kurie 
išgyvena keletą metų. Jie pri- 
klauso pvie tų rųšių, kurios turi 
pereit i keletą keitimosi laipsnių, 
pirm nogu vabalas pilnai išsi- 

vysto. 

KLAUSIMAI. 

437. Kiek jiegos išeikvoja žmo- 
gus kasdien? 

438. Kodėl žmogus, eidamas, 
mosikauja rankomis? 

439. Kodėl adata, padėta ant 
vandens paviršiaus, neskęsta? 

440. Kur greičiausiai yra stato- 
mi kaimai? 

(Atsakymai bus kitam numeryj.) 

Vėliausios Žinios. 
KARAS? 

Einant laikraščiui spaudon, 
ateina svarbios žinios. Pirma 
negu pasieks šis laikraštis skai- 
tytoju rankas, tarp Suvienytu 
Valstijų ir Mexikos gali prasidė- 
ti karas. Mixiko valdžia atsisa- 
kė išpildyti Suv. Valstijų reika- 
lavimą (Skait. "Politiškas Žinias" 
ant i pusi.). Prezidentas \\ il- 
«onas išsiuntė Atlantiko kariš- 
ką j j laivyną j Tampico: 46 laivai 
išviso ir 21,000 jurininkų. Lai- 
vyno admirolui įteikta uždaryti 
paliepimai, kurių turinys, mena- 
ma. yra toks: jeigu Mexiko j 
>4 valandas nepasveikins Suv. 
valstijų vėluvos šūviais, išsodin- 
i jūreivius j Tampico: jeigu bu- 
ų pasipriešinimas — bombarduo- 

:i miestą! Suv. Valstijų armija 
įavo paliepimą traukti prie Gal 
.eston, Tex., kad, reikalui esant, 

n-reiti rubežių. Sekančią savaitę 
ali jau griauti kanuolės. 

VIETINĖS ŽINIOS, 
Račiūno paveikslai. Ateinanti 

panedėlj ir utarninką cliicagiečiai, 
kuriems iki šiolei dar neteko ma- 

tyt {domių Račiūno paveikslų i- 

Lietuvos, turės paskutinę progą 
juos pamatyti ant Rridgeporto. 
Balandžio 20 ir 21 d., vakarais, 
Račiūnas paskutiniu kartu rodys 
savo paveikslus šv. Jurgio para- 
pijinėj svetainėj. Apart krutamu 
paveikslų ant Ilridgeporto bus 
pirmu dar sykiu ir iliustruotos 
dainos. Dainas atliks žinoma 
chicagiečiams solistė p-nia Ja- 
nušauskienė. 

Visiems, kuriems laikas leidžia, 
męs patariame nepatingėti šiuos 
paveikslus pamatyti. Tokia pro- 
ga negreit pasitaikys, nes p. Ra- 
čiūnas išvažiuoja i kitus mies- 
tus. 

Seredoj, balandžio 22 d., bus 
rodomi p. Račiūno paveikslai 
YVaukegaue, 111.; ketverge, balan- 
džio 23 d.,—Kenosba, Wis.; pėt- 
nyčioj (bal. 24 d.)—Rockford, 
111.; subatoj ir nedėlioj (bal. 25 
ir 26 d.)—Racine, Wis. 

Žada atkartoti. Račiūno pa- 
veikslai žmonėms taip patiko, kad 
juos žadama atkartoti. Apveiz- 
dos Dievo parapijoj, ant 18 gat- 
vės, kur du vakaru rodyta šie 
paveikslai parapijinėj svetainėj, 
buvo tiek žmonių, kad jie su- 

tilpti salėn negalėjo ir daugelis 
turėjo grįžti namo. Kad paten- 
kinti visus ir duoti progą visiems 
pamatyti šiuos paveikslus, atei- 
nantį nedėldienį (balandžio 19 d.) 
parapijinėj svetainėje prie Ap- 
veizdos Dievo bažnyčios bus ro- 

domi šie paveikslai jau trečiu 
kartu. Sakoma, kad ir šiuom kar- 
tu galės buti perdaug žmonių, 
nes esama tokių, kurie eina šiuos 
paveikslus žiūrėti po du-tris sy- 
kius. 

į Po plynių, brangus velykinis 
alus! Beveik kiekvienas, belauk- 

I damas ^ dyku. pakrapštė savo ki- 
Į senių, kad parsinešus šventėms 
tuziną-kitą bonkų alaus, nes pa- 
lis žinot, kad sausos Velykos—tai 
visai u e Velykos. Antanas Meš- 
kauskis, gyvenantis prie 4509 S. 
Paulina st., šiuosmet laukė ne tik 

vienų Velykų, bet dvigubos iš- 
kilmės: Velykos Velykomis, o 

apart to jis dar tą pačią dieną 
laukė savo sužiedotuvių. Taigi, 
užprašęs savo draugus ir pažįsta- 
mus, jis tinkamai prisirengė sa- 

vo svečius priimti ir pavaišinti, 
užsisteliuodamas tris "baxus" 
alaus. Sužiedotuvės turėjo atsi- 
būti pas jį, viršminėtoj vietoj. 
P»ct Meškauskis padarė "klaidą/' 
—taip bent apie tai manė An- 
tanas Česna, kuris laiko saliuną 
čia pat po Meškausko gyvenimu, 
Meškauskis parsigabeno alaus i* 
kito saliuno ir Česna manė, kad 
tai yra nedovanotina klaida. To- 
dėl jis, kaip sakoma, užsimanė 
Meškauskį "pafixyt" ir pamo- 
kint iį truputį proto. Išėjus su- 

batoj Meškauskui darban, Česna, 
atėjęs pas Meškausko gaspadinę, 
sakoma, paėmęs ir išsinešęs alų. 
sakydamas: "Aš jam parodysiu, 
kur jis turi alų pirkti...." 

Atėjo Velykos, atvyko Meš- 
kausko mergina, susirinko už- 
kviesti svečiai jaunos poros su- 

žiedotuvėms paminėti. O alaus nė- 
ra. Jaunikis pasijuto labai ne- 

smagiam padėjime. Kaipgi! Su- 
kvietė svečitfs vaišėsna, o vai- 
šinti nėr kuom.... Visi vienok 
nutarė parodyt, kad sužiedotuves 
galima atlikti ir be alaus. Taip 
ir padarė: pas gudrų saliuninin- 
ką alaus visgi neėmė. Nusiminė, 
turbut, Česna, kad jo "šposas" 
nepasisekė, bet dar labjaus jis 
nusiminė po poros dienų, kada 
^avo žinią, kad stotų teisman ir 

paaiškintų, kokią tiesą jis turėjo 
svetimą alų imti. C) to alaus 
brangaus Imta, nes Meškauskis 
apskaitliavo, kad sudėjus krūvon 
tris baxus alaus ir sarmatą, ku- 
rią jis prieš svečius ir savo mer- 

giną turėjo—visa tai yra verta 
mažiausiai $200.00. Ant tiek jis 
Česną ir apskundė. 

— Ateinanti nedėldienį, balan- 
džio 19 d., šv. Jurgio parapijinė; 
svetainėj statoma scenoj 3 aktu 
drama "Piktoji Dvasia." Lo.: 
Jaunų Liet. Tautiškojo Kliubf 
Amerikoj artistai. Rengėjai ža 
Ha publikai gerą ir smagu vnkr 
ra, nes, apart lošimo, bus dar dai 
no- ir šokiai. Pradžia 6 \al. Iv 
giai. Įžanga. nuo 25 centų. 

Susirinkimas. Chicagos TMD. 
\Uopii tuomlaikinė centralinė val- 
lvba prašo mus pranešti, kad šią 
pėtnyėią (bal. 17 cl.) atsibus visų 
I-M D. kuopti delegatų susirinki- 
mas Aušros svet. Susirinkimo 
tikslu bus apkalbėjimas rengia- 
mojo apvaikščiojimo jo metinių 
spaudos sukaktuvių atgavimo, 
taipgi rinkimas pastovios centra- 

linės šių kuopų valdybos. To- 
dėl linkėtina, kad visos kuopos 
savo delegatus prisiųstų. Susi- 
rinkimo pradžia 7:30 vakare. 

Is "Aušros" gyvavimo. Balan- 
džio 12 ir 13 d. įvyko "Aušros" 
I)r-ios I kuopos surengtas Vely- 
kinis pasilinksminimas. Žmonių 
prisirinko nedaugiausia, bet toki 

gerą upą, tok j draugiškumą tar- 

pe susirinkusių man dar pirmą 
syki teko matyti. Per skanius 

pietus, "Aušros" šeimyninki\ su- 

rc-igtus, sumaniai ir dailiai buvo 
dr.ug kalbėta apie "Aušrą" ir jos 
paskutinį sumanymą įsigyti sau 

butą. Malonu ir smagu buvo 

matyti susirinkusiame jaunime tą 
prijautimą "Aušros" sumanymui 
ir prižadėjimus paremti ir dar- 
buotis "Aušros" labui. Patvirti- 
nimui savo nuomonės, kad nega- 
na ger^ velijimo, bet reikia dar 
ir darbu prisidėti, suaukavo ne- 

didelis susirinkusiųjų būrelis ga- 
na gražią sumą—$202 sumany- 
tamjam "Aušros" namui. 

Ten Buvęs. 

"Dramos Draugijos" artistal- 
-scenos mylėtojai, sekantį nedėl- 
dienį, balandžio 19-tą. važiuoja Į 
Kenosha, Wis., vaidinti kome- 
diją "Dėdė Atvažiavo," šv. Pet- 
ro parap. svetainėje; balandžio 
26-tą vaidins viešojo knygyno 
naudai piet-vakar. dalyje Chica- 
gos komediją "Medicinos Dak- 
taras," Pilsen Auditorium sve- 

tainėje; gegužio 3-čią vaidins tri- 

jų veiksmų melodramą "Užburti 
Turtai," šv. Jurgio parap. sve- 

tainėje. 

Apvogė. Seredojc, bahndžio 
15 d. nežinomi piktadariai ap- 
vogė Juozą Uanj, gyvenanti prie 
4623 So. Marshfield ave. Apie 
9 vai. išryto Banio gaspadinė, už- 
rakinusi duris, išėjo mėsos nu- 

pirkti. Už pusės valandos sugrį- 
žusi, rado, kad namuose buta va- 

gių, kurie išnešė du laikrodėliu, 
žiedų ir kitokių brangių daiktų. 
Sakoma, išviso pavogta apie už 
$200. K. 

Rado užmušcą. Balandžio 15 
d. išryto Laflin gatvėje tarp 44 
ir 45 gatvių rasta nušautas žmo- 

gus. Kas jisai yra, policija nesu- 

sekė. Nušautasai buvo apsirėdęs 
švariais ir gražias drabužiais. 
Netoli lavono rasta 2 nikeliai, o 

dar už -keliolikos žingsnių gulėjo 
revolveris. Rastasai, kaip tvirti- 
nama, bnvo nušautas 3—4 va- 

landomis prieš radimą. Spėjama, 
kad tai lietuvis, arba lenkas. K. 

Chicagos svečiai. Pervažiuoda- 
mas per Chieagą, "Lietuvos" re- 

dakciją atlankė p. Vincas A. Do- 
dis, generaliskasai reprezentantas 
The Adding Machine Co. Eu- 
ropoje. F-as Dodis atvyko per 
Japoniją ir skubiai išvažiavo Xew 
Yorkan. Po kelių dienų žada 
grįžti Europon, tokiu bttdu už- 
baigdamas ratą aplink pasauli. 
P-as Dodis yra čikagiečiams pa- 
žįstamas, nes prieš kelis metus 
jis čia buvo Chicago Daily Tri- 
būne reporteriu. Pažindamas ke- 
letą kalbų ir turėdamas nepa- 
prastus gabumus, jis greitai išsi- 
mušė viršun ir šiądien yra vy- 
riausiu minėtos kompanjios re- 

prezentantu Europoje, — vieta, 
kuri atneša keletą tūkstančių do- 
liariu algos Į metus ir reikalauja 
prižiūrėjimo poros šimtų agentų 
įv .iriuose Europos miestuose. 

Pereitą subatą pargrįžo ("lii- 
eagon p. Laurynas Rud/iukynas. 
chemikas ir buvęs vedėjas Sati- 
loval Zinc Co. dirbtuvių. P-as 
Radziukynas pereitą rudenį buvo 
išvažiavęs Lietuvon pasižiūrėti, 
"o devynių metų nebuvimo, p. 
Radziukynas sako radęs Lietu- 
voj dideles atmainas. Didelį pro- 
gresu, sako. Lietuva pridariusi 
;)er šiuos kelis metus. 

Įvairumai. Davis Squarc par- 
kutvj, ant Tov.n of Lake, šiuos- 
met vėl rengiama tarptautiškos 
žaismės, dainos ir 1.1. Praneša- 
ma. kad ir lietuviai šiame ap- 

vaikščiojimo dalyvausiu. \ ytauto 
dainorių draugystė jau prieini 
pakvietimą. Iškilmė, atsibus ge- 
gužio 10 d. 

— Atvelykio dienoj Roseland® 
žada atsibūti vakaras, kurį ren- 

gia nesenai susitvėrusi "Pieti* 
nes Dalies Lietuvių Vertelgų 
Draugija." Prie šios draugijos 
priklauso beveik visi Roselando 
lietuviai pramonininkai—apie Go, 
—kurie rūpinasi ne tik pageri' 
nimu pramonės reikalų, bet lygiai 
ir abelnu medegišku ir kulturl- 
niu pakėlimu tos apygardos lic-» 
tuvių. Minėtame vakare žadama 
išaiškinti naujos draugijos tiks- 
las. Kalbėtojais paženklinta pp, A. 01sze\vskis, prezidentas Lietu- 
va Pitblishing Co., advokatas F, 

j P. Bradchulis ir kiti. Vakaras, Įkuriame, apart prakalbų, bus dar 
dainos ir šokiai, atsibus Strumi- 
lų svetainėj. 158 E. lojth st. 

Draugija, nors dar tik po nau- 
jų metų užsidėjusi, sakoma, gra* žiai bujoja. Prezidentu jos yr» 
p. M. Šlikas, sekretorium — J, l-ndzbigelis, iždininku — F. Va* 
siliauskas. 

— Lietuviu Moksleivių Susivv Amerikoj i-oji kuopa rengia pa- silinksminimo vakarėlį ateinančiu subatą (bal. 18 d.) Meldažio sve- 
tainėj ant \Yest Side. Pradžią 7 vai. vak., įžanga nuo .25 centų/, 

— Lietuviu Jaunimo Ratelis 
ant To\vn of Lake pasižymi 110, tik tuomi, kad surengia visuo- į menei teatrališku vakarėlių, bet ir tuomi, kad. suspietęs jauni- mo būrelį, moka jį krūvoj palai- kyti ir, tarsi, vienų šeimyną suda« 
ryti. Didesnes šventes, ar svar- 
besnius atsitikimus rateliečiai vi* 
sados bendrai visu buriu ap« ... 

vaikščioja. Taip ir pereitas Ve- 
lykas Ratelio nariai buvo suren- 
gę gana gražu pasilinksminimo 
vakarėlį. Susirinko apie 30 narių. Viens kitam Velykinius veliji- 
mus sudėjo ir, besišnekučiuojant, prisiminė praėjusius laikus. Se- 
nesnieji Ratelio nariai papasako- 
jo jaunesniemsiems apie sunkią Ratelio pradžią, apie nesmagu- 
mus, kokius reikėjo perkošti, pa« kol užkariauta visuomenės užuo- 
jauta. 

Draugiškas vakarėlis smagiai 
praleista: padainuoti, pažaista iki 
vėlyvam laikui. 

S. A. Zalpis, 

NAUJI RAŠTAI. 
Aklumas ir Trachoma Lietu- 

voje. Parašė Dr. P. Avižonis. 
Perspausdinta iš "Lietuviu Tau- 
tos." M. Piaseckaitės-Šlapelie- 
nės knygyno laida. Vilnius 1913 
m. Pusi. 12. *laina nepažymėta. 

Dvejopas Galas. Parašė J. D. 
Kareivis. Šv. Kazimiero Drau- 
gijos leidinys X145. Kaunas 
1914 111. Puslapių 31. Kaina 10 

kap. 
Rūtelių Darželis. Pamokini- 

mas, kaip žolynai auginti. Su« 
statė M. Grigonis. Šv. Kaz. Dr. 
leid. N147. Kaunas 1913 m. Pus- 
lapių 36. Kaina 12 kap. 

Auklėjimo Pamatai. Iš lenkiš- 
ko originalo vertė P. S. Šv. Kaz. 
Dr. leid. N151. Kaunas 1913 m. 
Pusi. 80. Kair.a 40 kap. 

Žmogaus Išsirutulojimas ir Pa- 
leontologija. Parašf Pr. Dovy- 
daitis. Šv. Kaz. Dr. leid. N154. 
Kaunas 1914 m. Pusi. 124-^-1 X. 
Kaina 15 kap. 

Muzikos Aidas. Komponavo 
Lietuvos Sunus. Harmonizavo 
S. Vėžys. 1914 m. Leidinys I: 
keturi veikalai. Kaina 40c. 

Muzikos Aidas. Komponavo 
Lietuvos Sunus. Harmonizavo 
S. Vėžys. 1914 m. Leidinys TI: 
vienas veikalas. Kaina 25c. 

VOKIEČIAI KITUOSE 
KRAŠTUOSE. 

Vokiečiu netrūksta visuose že- 
mės kraštuose. Nuo i<S^» iki 1873 
metu, kadangi Vokietijoj žmo- 
nėms ankšta. Ua.-metas keliau- 
davo į kitus kraštus po 100.000 

vokiečiu, paskui vokiečiu išeiviu 
skaitlius sumažėjo žymiai. Nuo 
1821 m. j Suvienytas Valstijas 
vokiečių atkako 5 milionai. 
Australijoj ir Naujoj Zelandijoj 
vokiečiai tveria 8'; gyventojų. 
Jų čia yra suviršum 100.000. Af- 
rikoj vokiečiai yra angliškose ir 
vokiškose valdybose, taipgi Egip- 
te ir Algiere. Afrikoj vokiečių 
yra apie 60,000. Azijoj gyvena jų 
58,000; nemažai yra jų Rusijoj. 

k 



JUOKELIAI, 
MANDAGUMAS. 

«— Dabar žmonės darosi labai 
mandagus ir malonų*, štai aną 
dieną aš važiavau su savo maža 
dukrele strytkariu, ir vienas po- 
nas paėmė jąją, kad nestovėtų, 
pas save ant kelių. 

— Ką jus sakote! Kiek metų 
jūsų mažiulei? 

»— Dvidešimta trįs. 

NETIKI. 
>— Žinote, kokia nelaimė! Va- 

kar mašina Jurgiui galvą netrau- 

kė. 
— 'lai jisai galvą dar turėjo? 

GYVULIŲ MYLĖTOJAS. 
Tarnas: "Žinote, tamista, 

kandįs suėdė visą jusų skrandą.'" 
Šeimyninkas: "Kas-žin, ar 

jom- patiko?"' 

BEVEIK VISA. 
<— Ar toji mergina lietuvė? 
— Beveik, 'l iktai plaukai, dan- 

tįs ir viena akis svetimtaučių pa- 
gaminta. 

NAUJOVIŠKAI. 
Tėvas į sunij: — Kaip manai, 

'koks butu geriausis vardas musų 
firmai. 

Sunus: — Na, o kaip skambė- 
tų: "Sakonis ir Tėvas?" 

NESUPRANTAMAS DA- 
LYKAS. 

Vyras: "Šis gulaš (madjary 
tautinis valgis) visai negardus." 

Pati: "Nesuprantu. O virė- 
jos knygoje pasakyta tiek daug 
apie jojo gardumą. 

PILNAI TINKA. 
Svečias j maudykles tarną: 

''Tikiuos, maudyklė nebus vėl 
peršalta." 

Tarnas: "O, nesibijokite! 
Šiądien taip karsta, kad kiaulė 
galima butu porinti." 

Svečias: "O, tai gerai! 
Reiškia, kaip sykis tinka." 

KOMPLIMENTAS. 
Smarkus kalbėtojas: "Na, ką? 

(Ar nemanote, kad mano vaka- 
rykščioj! kalba buvo užtektinai 
turininga?" 

Prastas, žmogus: "Xet perdaug 
turininga." 

VAISTAS. 
Viešbučio žeimyninkas: "Už- 

degk dar porą žvakių prie ano 

svečio durių. Rasi, gėdysis tuo- 
met buti tokiu šykštuoliu (sku- 
Piu)." 

MOKYKLOJE. 
Mokytojas: "Kas prasideda po 

gruodžio 31 d.? Nagi, Jonuk, 
sakyk!" 

Mažas Jonukas: "Tuomet pra- 
sideda vėl mokykla." 

BAISUS VAIKAS. 

Įsimylėjęs: "Jei atneši mažą 
pluoštelj savo sesers plaukų, tai 
duosiu tau 10 centų." 

Josios mažas brolis: "O kiek 
duosite, jeigu aš visus jos plau- 
kus atnešiu?" 

NELAIMINGAS. 
— Žinai, Juozas pastaruoju 

laiku jaučiasi labai nelaimingu, 
kad negali išpildyti visų savo pa- 
čiulės norų. 

— Pirmiaus, rods, galėjo. 
— Bet keletas dienų atgal ji- 

sai girdėjo jąją tariant: "Ach, 
kad aš bučiau aniuolu!" 

ŠIEK-TIEK DAUGIAU 

NORĖTŲ. 
Profesorius: "Tai jus no- 

rtttitc medicinos mokytis? Mo- 
kinatės, regis.'' 

Studentas: "Iki šiolei tyri- 
nėjau pono profesoriaus rankraš- 
čius; su medicina neturėjau pro- 
gos arčiaus susidurti." 

REDAKCIJOS ATSAKYl^i. 
pp. Jos. šl—as ir V. V—as, Dayton, 

Ohio Kadangi neteisinga žinia 
tilpo aname laikraštyje, tai į tenai ir 
reikėjo jums siųsti savo atšaukimus. 
Kitas laikraštis gali apsiimti patal- 
pinti atšaukimą tiktai tuomet, jei 
anasai laikraštis atsisakytu tai pada- 
ryti ir reikalas butu svarbus. 

p. Sakalas, Amsterdam, N. Y. ži- 
nutė nesvarbi. Netilps. Beje, nesi- 
savinkite svetimy slapyvardžių. 
"Liet." sandarbininkauja "Sakalas." 
Kita kartą pasirinkite kitok). 

p. Grinoriaus Pagelbininkas. Gi a- 

čytis su anuom laikraščiu neužsiima j 
ka. 

p. K. J. 9. AClu už Juokelius. Kiek 
galini, sunaudosime. j 

p. Mot. Mač—ka, Ashland, Wi«- 

'Klausimą sunaudosime vėliaus "Pa- 
nokriiy Kampelyje." 

p. A. M. Vir. Raštelis "Bedarbija" 
inetinka. Kitus sunaudojamo. 

p. A. Kurclaitis. Atitaisome, liank- 
r ■ ^tiH turi likti redakcijos archyve. 

p. Reporteris, Newark. Tamistos 
1 raštelis negali tilpti nes savo antra- 

o ir pravardės nepaduodat redakci- 
jos žini?l. 

p. Tiesą Mylintis Moksleivis. Jusn 
raštelis "Gydykitės Vyrukai," mus » 
nuomone, geriaus tiktų "Jaunimo 

| Sapnams." Jeigu ten netilptų, tai ta- 
da mes patalpintum. Ar turime per- 
duoti "Jaunimo Sapnams?" 

p. Motiejus Mačeika. Męs nema- 

nome, kad žodis "velnias" turėtų ko- 
kią nors ypatingą, kilmę. Yra lietu- 
vių kalboj žodžių, paeinančių iš kitų 
kalbų, vienok šisai žodis, berods, turi 
lietuvišką šaknį. 

Dr. A. K. Rutkauskas. "Apie Duo- 
nelaičio Paminklą" tilps sekančiam 
numeryj. 

pp. Edertas, Begal. Bliurbuls. Su- 
naudos iru sekančiam numeryj. 

Apgarsinimai. 
JOKIŲ BANDYMŲ DAU- 

GIAU. 

Mr. John Smego iš Joliet, 111., 
kuris ilgą laiką kankinosi .skilvio 
liga. padarė dar vieną bandymą, 
kaip jisai sako: "Aš ištisais me- 

tais kankinausi su savo skilviu 
ir nutariau padaryti dar vieną 
bandymą su Trinerio Kartaus 
Vyno Elixiru. Ačiu jam, aš i^syk 
geriau pasijaučiau. John .-mėgo, 
509 Francis st., Joliet, III." Kiek- 
vienas turėtų išbandyti Trinerio 
Kartaus Vyno Elixirą, kaip tik- 
tai patėmijama koksai nors ne- 

reguliariškumas skilvio ar vidu- 
rių veikime. Tai gali būti apeti- 
to netekimas, užkietėjimas, vėmi- 
mas arba atsirugėjimai. Šisai 
vaistas išvalys vidurius ir pada- 
rys juos stipresniais. Aptiekose. 
Jos. Triner, Manufacturer, 1333- 
'339 So. Ashland ave., Chicago, 
111. Jeigu jums skauda gerklę, 
nugarą, pečius ar kojas, paban- 
dykite Trinerio Linimentą. Jisai 
yra labai stiprus. 

DRAUGIJŲ REIKALU 
JAUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT. 

KLIUBO ADMINISTRACIJA. 
Chicago, III. 

J. Jankauskai, Pirm., 
927 W. 34th pl. 

A. Zalatorius, Pagelb., 
917 W. 33rd st. 

D. Gulbinas, Prot. Rašt., 
927 W. 34th pi. 

P. Motiejūnas, Turtų Rašt., 
930 W. 33rd et. 

T. Radaviėia, Kasierius, 
936 W. 33rd st. 

J. Mikalauskas, Užžiurėt.-org. 
841 W. 33rd st. 

DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 
VIRŠININKAI. 

M. Glrnus, ".compoz., Mokytojas choro. 
902 N. California ave. 

B. Vaitiekūnas, Režisierius, 
3149 So. Halsted st. 

M. M. Juodis, Pirm. choro ir dramos. 
3252 So. Halsted st. 

Mitingai atsibuna kiekvieną pirm;} 
uedėlcllenj mėnesio 1-mą valandą po- 
] iv*tu T. Radavičiaus svetainėje, 936 
.7. 33-<"ios gatves, ant antrų lubą. 
faiprgi choro ir dramos repeticijos, 
atjio.ina toje pačioje svetainėje. CLo- 
r) repeticijos atsibuna seredomis, 
7:30 vai. vakare. Teatrų repeticijos 
atsibuna pėtayčiomis, 8-tą. vai. vak. 
Taigi, Jauni vaikinai ir merginos, Jei 
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai 
dainose ar teatrą lošimuose, tai kvie- 
čiam prigulėti prie Jaunu Lietuviu 
Am. Taut. Kliubo, nes J..L. A. T. K. 
nevien tik užsiima dainomis, loši- 
mais, bet taipogi ir pašelpa ligoje. 
Taigi, kiekvienas lietuvis ir lietuvai- 
tė privalo prisidėti prie jo auklėjimo. 

Su pagarba, J. L. A. T. K. 

Atyda! 
ŽIRGVAIKIO PASK. IR BUl\ DR-JA. 

Jau gyvuoja 3 metai ir turi 
kapitalo suvirs $13,000 00 

Taigi, lietuviai, kurie norit eučėdy- 
ti plnlgy mokėdami tik po mažą. sumą, 
prisirašyklt prie Sios draugiios. Dr- 
ja laiko savo susirinkimus Kas sera- 
dos vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
Bvet., 3301 Auburn ave., kertė 33-čios 
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
ant narni; už prieinamą procentą. 

Nauja 16-ta serija atsidarė balan- 
džio (April) 15 d. 1914 m. Kurie no- 
rite užsirašyti, atsilankykit po viršįv.i- 
nėtu antrašu. 

DVILFŠIMTS METŲ SUKAKTUVĖS 
IR GRAŽUS VAINIKINIS BALIUS 
Parengtas Dr-atės š. M. P. Ražan- 

cavos Panų ir Moterių, atsibus Ned., 
balandžio Opril) 26 d., 1914 m., M. 
Meldažio sveta'nėje, 2242-44 W. 23rd 
Place. Prasidės 6 vai. vakare. Jžau- 
ga 2f> centai ypatal. 

DIDELIS GRAŽUS BALIUS 
Parengtas l)r-tės Susivienijimo Bro- 

lių Lietuvių Ned., balandžio I April) 
19 d. 1914 m. Casino svet., 645-47 W. 
12th st. Pradžia 3 vai. popietų. įžan- 
ga 25c. porai. 

Visi lietuviai ir lietuvaitės širdin- 
gai kviečiami atsilankyti j šitą gra- 

žų balių. Galėsite smagiai pasilinks- 
minti ir puikiai praleisi'e liuosą lai- 
ka. Kviečia 

KOUHETAS. 

SENAI LAUKIAMAS TEATRAS 
Jaunų Lietuvių Am. Taut. Kliubas 

stato scenoje R. Blaumanio trijų' 
veiksnių dramą 

"PIKTA DVASIA" 
Ned., balandžio (April) 10 d. 1914 m. 
šv Jurgio parap svot., 32-ras place ir 
Auburn ave. Pradžia 6-tą vai. vali. 
Tikietai 25c. ir augščiau. 

Kiekvienas jau žino, kad jeigu atei- 
si pamatyti "Piktą Dvasią," tai tu- 
rės! Juokų, kiek tik panėši; tiek. 
kaip niekur kitur. Taigi, jauni ir 
seni. dideli ir maži. ura visi ant to 
vakaro! Po teatrui bus dainos, pas- 
kui balius su tautiškais šokiais. 

Užkviečia J.Ij.A.T.K. Komitetas. 

36-tas DIDELIS VAKARAS IR 
BALIUS. 

Parengtas Jaunų Liet. Am. Pasi- 
linksminimo Kliubo, Ned., Balandžio 
(April) 19 d. 1914 m. l'nity Club 
Ilouse svet., 3140 Indiana ave. Pra- 
džia 6 vai. vak. Jžauga 25c. ypatai. 

PENKTAS GRAŽUS BALIUS. 
Parengtas National Lithuanian At- 

letic Club, sub. vak. baland. (April) 
18 d. 1914 m Freiheit Turner svet., 
3421 So. Halsted st. Balius prasidės 
7:30 vai. vak. ir t?sis Iki 3 v. ryto. 
Įžanga 25c. ypatai. Muzika p. B. 
Ežerskio. 

Visi maloniai kviečiami skaitlingai 
atsilankyti j šitą puiku balių, o už- 
tikriname. kad smagiai praleisite lai- 
ką ir pasidžiaugrite iš gražaus pasi- 
bovijimo. Kviečia 

Kom;t»tas. 

SEATTLE, WASH. 
Lietuvių Balius. 

Draugyste D.L.K. Gedimino paren- 
gi balių subatoj, balandžio (April) 
18 d. 1914 m. svetainėje Washington 
Hali, 14th ave. ir Pir st., Seattle, 
Wash. Daveža Yesler Way karai. 

širdingai užkviečiam atsilankyli j 
šj puikų pasilinksminimą visus lietu- 
vius, llrtmes ir lietuvaites, vietinius 
ir Iš apielinkės, o be abejonės busite 
užganėdinti. 

Svetainė atsidarys nuo a-ių popiet. 
Muzika nuo 7-ių vakare Iki vėlumai. 
Jžanga vyrams 50c., moterims h mer- 

ginoms dovanai. 
Komitetas. 

TEATRAS iR BALIUS. 
TMD. 127 kp., atsibus subatoje, ba- 

landžio (April) 18 d. 1914 m., Pet- 
ro v/akio salėje, kampas 149th st. ir 
Northcot ave., E. Cbicago Ind. Sve- 
tainė atsidarys 5 vai. vak. Progra- 
mas prasidės 7 vai. įžanga 25c. ir 
36c. Scenoje bus statyta viena- 
veiksmė drama: "Saliamono Sapnas." 
Paskui bus dialiogų, monoliogų ir 
dekliamacijų po programo. Pasibaigs 
šokiais ir lakiojančia krasa. Užkvie- 
čiame visus lietuvius ir lietuvaites 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti j sj 
vakarą, nes tai pirmutinis toks pul- 
kus vakaras šioje apielinkt ie. 

Komitetas. 

DIDELIS TEATRAS IR BALIUS. 
Lietuviškas Teatrališkas Kliubas 

"Lietuva" etato scenoje didelj veika- 
lą, — verstą iš anglų kalbos vardu 
"Maža Poni—Niekas" nedėl.,' balan- 
džio (April) 19-tą. d. 1914 m., Colum- 
bia svetainčj, 48-ta ir So. Paulina 
gatvės. Prasidės 7 tą vai. vakare. 
Svetainė bus atdara nuo 5:30 vai. 
vak. [Tikietas ypatai 25c. ir augščiau. 

Gerbiamosios ir Gerbiamieji! šis 
veikalas yra labai jdomus; tai yra 
iš atsitikimų Amerikoje iš angliško 
vertas nario L.T.K.L. p. K. Z. Ve- 
žei. Kviečiame visus kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti ir užtikrinam, jog 
busite užganėdinti, nes aktoriai yra 
parinkti iš geriausių scenos mylėtoju, 
kurie, visus atsilankiusius tikrai už- 
ganėdins Su pagarba, 

L.T.K.L. Komitetas. 

Balandžio 19 d. 1914 m. t. y. At- 
velykio nedėlioje bus "Primicija" ar- 
ba "Pirmos Mišios" lietuvio katali- 
kiško kunigo Bronislovo Jankausko, 
šv. Petro Ap. bažnyčioj ant Town of 
Lake, 4538-40 So. Marsiifield ave., 
Chicago. Pamaldose dalyvaus .To Ma- 
lonybė J. K. Timotheus Arcivysku- 
pas iš New York. 

Meldžiame atsilankyti. 

Pajieškojimal. 
Pajieškau savo tikro brolio Prano 

Salio, paeina iš Kauno gub., Telšių 
pav., Plungės vol., Norvaišiu kaimo. 
Apie 9 metai kaip Amerikoje. Pir- 
miau gyveno Chicago Heiglits, 111. 
Turiu labai svarbu veikalą. Jis, al- 
kas kitas, malonėkit atsiliepti že- 
miau nurodytu antrašu: 

Kazys Šalis, 
196 New York ave., Netvark, N. J. 

Tajieškau savo pusbrolio Liudviko 
Rutalio, iš Telšių miesto, Kauno gub., 
ir draugės Magdelenos Risl'.altSs iš 
Purvaičių sod., Kantavčių parap., Tel- 
šių pav., Kauno gub. Jų pačių, ar 
kas juos žino, meldžiu atsišaukti ad- 
resu: 

Benedikta Vanskaitė, 
Box 144, Nashua, N. H. 

Pajieškau savo draugų Jono Jan- 
kausko ir Benedikto Gruncko, paeina 
iš Pašvitinio parap., Šiaulių pav., 
Kauno gub. Jų pačių, ar kas kitas, 
meldžiu atsišaukti adresu: 

Ignac Winerowsky, 
75 Jersey st., Ansonia, Conn. 

Pajieškau Juozapo Jozėno, iš Kar- 
šinaukos kaimo, Panevėžio pav., Kau- 
no gub. Gyveno primiau Baltimore, 
Md. Turiu svarbų reikalą. Jo pa- 
ties, ar kas j} žino, meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Mr. Jurgis Janašoni«, 
19 \V. 2nd st., St. Charles, 111. 

Pajieškau brolio Kastanto Balčiaus 
paeina iš Vieciun sodžiaus, Vilniaus 
gub. Oia Amerikoje gyveno Ply- 
mouth. Pa. Prašau atsišaukti. Yra 
svarbių reikalų. 

Liudvisė Balčiūtė, 
Ti Cbesttui »L, La,\\ rence, Mats 

| Pajieškau Prano^rTranciškaus Juze-1 
Uiuno (kitaip vadinasi Nevronia), pa ! 
eina lš Paistrečių,;fcąlpio, Panipėnų 

f vol. ir parap., Panevėžio pav., Kau- 
no gub. Amerikoje'apie 7 metai. Tu- 
riu didžiai svarbu reikalą. Jo paties, 
ar kas jį žino, meldžiu kuoveikiau- 
siai atsišaukti adresu: 

Anton Yankericzia, 
IT. S. L. II. Asperi, Sault Sainte 

f. Marie, Mlch. 

Pajieškau savo draugo Juozapo 
Rimkevičiaus, paeįnanfio iš Kauno 
gub., Triškių miesto. Antri metai 
Amerikoje. Jis pats, ar kas ktas, 
jeigu žino apie jj, duokit žinių adre- 
su: 

Juozapas Kušleika, 
127 Moore st.„ Philr delphia, Pa. 

Pajieškau plės Amilijos Vasilai- 
cos, Iš Papilu kaimo, Subačiaus pa- 
rap.. Vilkmergės pav., Kauno gub. 
Jos pačios, ar kas jų žino, meldžiu 
atsišaukti adresu: 

Mr. P. A. Miller, 
P. O. Box 7f>5, Collinsville, Conn. 

Pajieškau savo brolio Antano Gra- 
baucko paeina iš Kvėdaiaių par., Ra- 
seinių pav., Kauno gub. Pirmiaus 
gyveno Kansas City, Kansas. Jo pa- 
ties, ar kas jj žino, meldžiu atsišauk- 
ti adresu: 

Stanislovas Grabauckas, 
3409 Lowe ave., Chicago, lli. 

Pajieškau savo švogerio Zenono 
šilinskio, iš Šilalės miestelio ir par., 
Raseinių pav., Kauno gub. Gyveno 
pernai Le Cesters, Pa. 3 laiškus ra- 
šiau, bet visi pargrjžo atgal. Turiu 
svarbų reikalą. Jo paties, ar kas jį 
žino, meldžiu atsmaukti adresu: 

P. K&deikis, 
2647 Z st., So. Omaha Nebr. 

Pajieškau Andriaus Navicko, pus- 
antro mėty Amerikoj; paeina iš Su- 
vaiki; gub., Mariampolės pav., Vei- 
vėrių gm., Girininkų kaimo. Pribu- 
vęs iš Lietuvos, apsistojo Scranton, 
Pa.; dirbo mainose. Turiu svarbų reikalą. Meldžiu jo paties, ar Kito, 
kas apie jj žino, pranešti šiuo adresu: 

J. S. Vasiliauskas, 
112 N. Greene st., Baltimore, Md. 

Pajieškau savo pusbrolio Petro 
Kiepiaus ir kaimyno' Antano Trus- 
kausko, abu iš Kulkų kaimo, Rasei- 
nių pav., Kauno gub. Turiu labai 
svarbų reikalą. Jų pačių, ar kas juos 
žino, meldžiu atsišaukti adresu: 

EI. Grikšienė (Labanauskaitė) 
1331 S. Park ave., VVaukegan. 111. 

Pajieškau savo draugo Konstantino 
Bumblio ir Ignaco Sarkauskio, abu 
paeina iš Kauno gub., Telšių pav., 
Licplaukio par. Konstantinas, girdė- 
jau, Kensingtou'e gyveno trįs metai 
atgal; aš nesenai iš Lietuvos atvažia- 
vau, norėčiau susižinoti. Jų pačių, ar 
kas juos žino, meldžiu atsišaukti ad- 
resu: 

Prenk Eitutis 
286 E. 14tb st. Cliicago Heights, 111. 

Pajieškau savo draUgų Kazimiero 
Graibaus ir Kazimiero Baikos, abudu 
paeina iš, Vėžėlių sodžiaus, Skopiškio 
par., Vilkmergės pav., Kauno gub. 
Gyveno atgal 6 metai Bridgeport, 
Conn. Turiu svarbų reikalą. Jie pa- 
tįs, ar kas juos žino, malonės pra- 
nešti šiuo adresu: 

Antanas Balis, 
P. O. Box 293, Batavia, 111. 

Pajieškau savo pusbrolio Konstan- 
tino Breivės, iš Kauno gub., Panevė- 
žio pav., Karsakiškio par., Vienkiemio 
Višteliškio. Meldžiu atsišaukti šiuom 
antrašu: 

L. Brelvie, 
117 Green st., Waterbury, Conn. 

Pajieškau savo brolio Jono Barta- 
sevičiaus, paeina iš Košių sodos, 
Girdiškės par., Skaudvilės vol., Ra- 
seinių pav., Kauno gub. Gyveno pir- 
mų Worcester, Mass. Jo paties, ar 
kas jj žino, meldžiu atsišaukti adresu: 

J. Bartaševičia, 
Simons N. 20; A. J. To\ver co., 

Roxbury, Mass. 

Reikalavimai. 
Reikalauju: — gero agento, gali 

uždirbti $25 j savaitę; smarkus vyras 
gali buti agentu ir nemesdamas da- 
bartinio darbo. 

B. Jasudes, 
1574 Milwaukee ave., Chlcago, UI. 

Reikalingi:—keletas gerai Išsilavi- 
nusiu kriaučių prie moterišku drapa- 
nų. Privalo mokėti ir sijonus pasiūti. 

Darbas ant visados. 
J. B. Gailius, 

311 So. Kedzie ave., Chicago, 111. 

Ant Pardavimo 
Parsiduoda namas labai pigiai. Prie- 
šai Olszevvskio Banką. Atsišaukite į 
Banką. 

Parsiduoda:—bučiarnė ir grosernė, 
didelė, puiki, geroje vietoje, prie 
3244 So. Morgan st., kampas 33rd st. 

Ant pardavimo:—saliunas, 1905 Ca- 
nalport ave., su "P.ool-table and Bo\vl- 
ing alley," lietuvių tirštai apgyventa, 
apie biznj galit© ateiti ir persitik- 
rinti. 

Ant pardavimo: saliunas geroje vie- 
toje, lietuvių apgyventoje, netoli šv. 
Jurgio bažnyčios. Pardavimo prie- 
žastis: savininkas išvažiuoja } Lie- 
tuvų; atsišaukti 

3337 Auburn ave., (prie 33 pl.). 

Parsiduodt:—kriaučių fcapa ir va- 

lymo (klynijimo) mašinos, geroje vie- 
toje, antras namas nuo lietuvių baž- 
nyčios. Siame mėnesyje noriu buti 
nai parduoti. Kreiptis antrašu: 

J. Piatrauskis, 
105 Milvvaukee ave., Kenosha, Wis. 

Persileidžia gera vieta dėl biznio, 
plumberių aiba llard\vare store, at- 
sakančioje. vietoje, r&nda nebrangi: 
tiktai $35.00 } mėnesi. Arčiaus da- 

Ižinoti: 140—Moea ave.. Joliet. 111. 

Ant pardavimo (Lietuvoje)—malū- 
nas, gerai įtaisytas, dvejos girnos ir 
milvelis, pitlius ir kruparnė, nauji 
budinkai, žemės 7 dešimtinės, miškas 
eglinis, vertas pusantro tūkstančio, 
prekė 7 000 rublių. Atsišaukite ant- 
rašu : 
Antanas Zakaras, Kenkalų pad., Kal- 
tinėnų valsčiaus, Raseinių pav., K*"* 
110 gub. 

Parsiduoda:—farma, 80 akerių, stu- 
ba, 2 tvartai, skiepas, rugiais užsėta 
30 akerių. Kaina $2,200. Kreiptis ani- 
rasu: 
John Kitinsh, Necedah, Wis. 

Parsiduoda:—labai pigiai, mūriniai 
namai ant Bridgeportot Cbicagoj ge 
riausia vieta. Atsišaukit kuogreičiau 
siai: 

Jos. Skinderis, 
3362 So. llaisted st., Cbicago, III. 

Garsintojas luri pardavimui penkis 
tūkstančius akerių geros farminės 
žemės šiaurinėje Centarlio VViscon- 
sin'o dalyje. Aš noriu sutikti triB ar 
keturis lietuvius su kiek pinigų, ku 
riems parduosiu šią vietą labai ne- 

brangiomis sąlygomis, žemė ištikrų- 
jų verta dvigubai daugiau negu ap- 
kainuota, gali but perparduota su di- 
deliu pelnu. 

F. D. West, 
112 W. Adams st., Chicago, 111. 

Parsiduoda: — valgomųjų daiktų 
sankrova visai maža preke; paraavi- 
ino priežastis: moteris serga, tai no- 
rėtume išvažiuoti j Lietuvą. Platės 
nėms žinioms kreipkitės antrašu: 
570 W. 18th st„ Chicago( 111. 

Parsiduoda:— valgomų daiktų krau- 
tuvė (Groceris) už prieinamą prekę. 
Groceris gerai įdirbtas, randasi lietu- 
vių ir lenkų apgyventoje vietoje. 
Priežastis pardavimo — įstojimas į 
kitą biznį. Nedėlinė apyvarta vir- 
šija $400.00 

M. A. Trakimas, 
216 Bedford ave., Brooklyn, N. Y. 

Parsiduoda: — bučlarnė ir groser- 
nė geroje vietoje, apgyventoje lietu- 

vių ir kitokių tautų; biznis išdirbtas 
gerai per daug metų. Pardavimo prie- 
žastis: laikėm9 su broliu, kuris da- 
bar numirė, o vienas nenoriu laikyti. 
Smulkesnėms žinioms kreipkitės ant- 
rašu: 

Jurgis Šnekutis, 
Box 361, Steger, 111. 

Parsiduoda: — galiūnas lr forni- 
čiai. Savininkas išvažiuoja Europon, 
1457 N. Wood st., Chicago, 111. 

Ant randos:—storas bu grosernės 
ir mėsinyčios Įrengimais, 3432 So. 
Halsted st., viena seniausių grosernių 
ir mėsinyčių prie Halsted. Randa $50. 

Kreiptis: 3505 So. Halsted Bt. 

ANT RANDOS. 
Geroje lietuvių apielinkėje 
2—4 ruimų fliatai. 
1—8 ruimų fliatas ir saliunas prie 

kampo 47tb ir Morgan sts., norima iš- 
randavoti vienam žmogui—pigu. 

Atsišaukite ar rašykite antrašu: 
Thomas Murphy, 

2267 W. 107th Bt., Morgan Park, 111. 

Ant randos:— štoras su groserne ir 
bučiarnė, rakandai, gera vieta lietu- 
viui, prie Halsted ir 35-tos gatvių. Dėl 
tolimesnių žinių kreipkitės: 
3452 So. Ha'.^ted st. Chicago, 111. 

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CH1CAGOJ. 

Tango, One Step, Three Step, 
Dream Waltz ir kims šokius, lie- 
tuviškus ir angliškus, išmokinu 
j trumpų laikų už mažų prekę. Aš 
apsiimu išmokinti senus ir jaunus. 
Kas tik gali pavaikščioti, tas gali ir 
šokti išmokti, šokti nemokėdamas, 
žmogus neturi savyje ramumo nei 
linksmybės. Norinčių mokintis mel- 
džiu atsilankyti seredoj ir subatoj, 
nuo 8 iki 11 vai. vak. To\vn of Lako 
Turner Hali, 46th ir \Vood sts., Ctai- 
cago< 111. Ant 3-čių lubų. 

Maloniai kviečiu Jaunuomenę ir my- 
linčius pasišokti. Bus patiekiami gra- 
žiausieji šokiai. Neužmirškite: kiek- 
vieną seredos ir subatos vakarą nuo 
8 iki 11 valandai. 
Telephone Yards 550. 

Prof. F. L. Jankauskas. 

FRANK O T T O 
Pianų Taisytojas. 

Kas reikalaujat nustatyti savo pia- 
ną, pataisyti strunas ar naujas sudėti 
ir visokiems pataisymams atsišaukite 
adresu: 

Frank Otto, 
1445 So. Halsted st., Chicago, 111. 

Tel. Canal 2721 

JAU I 6 S J O 
iš spaudos "TARKOS" No 27 už kovo 
mėn. Daug juokingų paveikslų, ka- 
rikatūrų, gaidų—dainelių mlšram cho- 
rui (labai tinka vargonininkams ir 
chorų vedėjams). Svarbesnieji raštai: 
graudinga drama "Darbininkų švietė- 
jai," Vinco Skunerio gyvenimas (pa- 
baiga); "Laisvės" kraustymasis j 
Brooklyną; "Naujienų" Vištaologija; 
leskaitant lietuvių laikraščius tar 
kainiai, korespondencijos ir 32 pusla- 
piai pilni litarų. Kaina 1 num. 15c. 
Metams 1 dol. Prisiųskit pinigus 
markėmis ar Money Orderiu. 

"TARKA" PUB. CO., 
Box 103, Lawrence, Mass. 

F. A. JOZAPAICIO APTIEKA 
3t>G1 So. Halsted st., Chicago, Iii. 

Telefonas Yards 155 ir Yards 551. 
Užlaikome tik geriausius vaistus. 

Ypatingą atydą atkreipiame i gerą 
išpildymą receptų. Reikalui esant, 
meldžiame pas mus kreiptis. 

Laiškus tik tiem atsakome, kurie 
prisiunčia už 2c. štampą. 
F. A. Jozapaitis, Aptiekos Previsorius. 

Važiuojantiems į 
GARY, IND. 

Kas apsilankys } Gary, Ind., ir no- 

rės budavoti sau namus, kreipkitės 
prie savo tautiečio, kuris kontraktuo- 
ja ir budavoja namus. Aš gyvenu sa- 

vame name adresu: 
Jonas Misunas, 

1600 Adams st., Gary, iud. 

UŽSISAKYKITE PAŽANGIOSIOS PAKRAIPOS DIENRAŠTI 

"Lietuvos Žinias" 
su "AUŠRINE" ir "MOKYKLA" 

"Lietuvos žinios" seks uoliai Lietuvos Ir viso pasaulio svarbiau- 
sius gyvenimo apsireiškimus. Turi visus savo nuosavius korespon- dentus. 

"Lietuvos žiniose" darbuojasi žymiausioji rašytojai ir visuomenės 
veikėjai. 

Kaina 11 rub. — 6 dol. metams, norintiems gauti kasdien ir 8 rub. 
— 4 dol. 30 cent. 2 kurt } savaitę po 3 numerius. 

S Vilnius "Lietuvos Žinių" Redakcija 
"Lietuvos žinias"—Dienraštį leidžia pajininkų "Bendrovė." Pajus 100 rubliij. Kaipo %% pajininkai "Lietuvos žinias" gauna dovanai. 

Only Tikras 17 akmenų Elgfin laikrodis 

•paarai. nepraleiskite sio didelio išpardavimo, nes jigs tikrai gailė< gltės. Stebltinas l.aikrodi«, Stebėtinai tema Kaina. Pamatykite Jįjį Pirmi. Atvirlaiškis jums jįjį atneš. Apžiūrėkite jįjį serai, ir j'iR» 
esate visai užganėdinti, užmokėkite exprcso agentui $9.75 ir išlaidasl 
kitaipgi, atsisakykite, ir jisai bus sugražintas nuisij lėšomis. Scpirhii 
te Pigaus, Netikusio, S'eatsidttino Laikrodiio. Nepirkite laikrodžioi 

apie kuri nieko nežinote; pirkite sj laikrodi, žinomą taip gerai, kaip Dėties Santo $20.oo Fit 
nigai. (Meldžiame pavardę ir antrašą aiškiai rašyti). 

Chicago Watch Co„ 505 Singer Bldg., State st., Chicago, 111. 

Pigumynai vyru ir jaunikaičiy apred. 
Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai 

siutai, vilnoniai, po $36, $45 ir $50, dabar par- 
siduoda nuo $10 iki $20. Dėvėti siutai, kurie 
buvo padaryti už $40 ir $50, dabar parsiduoda 
už $5 ir augščiaus. 

Didelis pasirinkimas ant užsakymo padaryty 
kelinių, padarytų už $4, $5 ir $0, dabar parsi- 
duoda už $2.50, 

Speeialiskumas ant kuparų ir valizų drabu- 
žiams. 

Paduoti užsakymai veikiai aprūpinama. 

S. GORDON 
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTORĄ 

1415 S. Halsted St. Chicago, Iii. 
( 

28-29 SUSIVIEN. LIET. 

AMERIKOJE SEIMAS 

ĮVYKS WATERBURY'JE, CONN. 

24 iki 30 d. Gegužes men., 1914 m. 

Siuo kreipiamasi } visus SLA. na- 

rius, ypatingai } kuopų valdybas ir 

organizatorius, ir šiaip | geros valios 
ir Susivienijimui užjaučiančius žmo- 

nes, kad jie visi, sujungtomis spėko- 
mis pasidarbuotų per tuos likusius iki 
Seimui 2 mėnesius, idant galėtume 
pasitikti 28-tą—29-tą. Seimą su di- 

džiausiu džiaugsmu. 
Nuo pereito Seimo Susivienijimas 

Lietuvių Amerikoje labai žymiai pa- 
kilo narių skaičiumi, bet męs norime 
dar augsėiau jl pakelti: NORIME 
PASITIKTI SLA SEIMĄ SU 10,000 

NARIŲ! Iki tani skaičiui nelabai 
daug tetrūksta. 

Subrusldte, vyrai ir moters! Nie- 
ko nėra negalimo tiems žmonėms, ku- 
rie dirba idėjai! Stokite darban, pri* 
rašinčkite naujus narius ir parodyki- 
te savo tautai, jog jųs, SLA. nariai, 
esate verti didelės pagcdonės ir už- 

sipelnot su garbe nešioti tos organi- 
zacijos vardį! 

PAKILKITE, KAIP VIENAS. O 
BUSIANTIS SEIMAS UCS MŪSŲ 
DŽIAUGSMO SUEIGA! 

Informacijų klauskStės SLA. Centro Adresu: 

A. B. STRIMAITIS, 
307 W. 30-th Str., New York, N. Y. 

TĖMYKITE! 

Turėdamas 5500.00, gali Įgyti namą 
prie So. Halsted st., beveik priešais 
naujai statomą teatrą. Gera proga 
lietuviui jgyti namą bu mažais pini- 
gais, biznevoj vietoj ir prieg to labai 
pigiai. Kreipkitės platesnėms žl- 
uioms J: 

A. OLSZEVVSKIO BANKĄ. 

BARGAIN OFISAS 

Parsiduoda visai pigiai—Bargain, 
puikus ir platus Lotai ir su Namais 
apie Naujus Crane Kompanijos Fabri- 
kus ir kitas dalis miesto, ant lengvu 
išmokesčių. Pirk stačiai iš REAL 
ESTATE BARGAIN OFISO, kur kiti 
visi agentai perka, iš pirmų rankų, 
nuo savininku ir nuplrksit beveik už 
pusę kainos pigiau negu iš agentų; 
taip perkant Lotus, tamstos pinigai 
tikrai susidvigubys j trumpą laiką. 
Antra: GARY INDIANA miestas šuo- 
lėmis auga; tenai parduodame Lotus 
ant lengvų išmokesnių arti didžiausių 
pasaulyje Plieno Fabrikų, kur tūk- 
stančiai darbininkų šiądien jau dirba, 
o dar rengia daugiau milžiniškų Fa- 
brikų budavoti, kur bus dar tūkstan- 
čiams žmonių darbo; Čia tamstos 
pinigai susidvigubys | labai trumpą 
laiką. Leisk iioliarį { darbą. Mapos 
ir pilnos informacijos dykai. Adre- 
suokite lietuviškai: 

ILLINOIS AND INDIANA 
REAL ESTATE BARGAIN OFFICE 
154 W. Randolph St., Room 24, 

Chicago, 111. 

APGARSINU 

visiems lietuviams, kad a§, gyvenda- 
mas ant savo ūkės Mlch. valstijoje, 
patėmijau, jog daug mūsų tautiečių 
atvažiuoja lr perka ukes per visokius 

agentus 
Aš pasirengiau visiems patarnauti 

ir galiu prirodyti, kur pigiau žemė 
pirkti šitoje apylinkėje, kuri dau- 
giausia lietuvių apgyventa. 

Taigi, gerb. tautiečiai, norėdami 
pirkti ukf didžiausioje lietuvių ko- 
lionijoje. malonėkite kreiptis prie ma- 

nės laišku, o aš suteiksiu jums galu- 
tinu atsakymą { jūsų užklausimą. 

M r. A. Zabela, 
Box 1, Feacock, Alich. 

J. J. STASULANIS, 
rR.4KTISK.iS ISDIRBĖJ.4S IR PARDAVĖ' 

JAS MUZ1KAL1SKŲ INSTRUHE.Kir. 
Turiu krautuvę 

ir dirbtuvę nuu.- 
kališkų instrumen- 
tų. Dirbu n;. įjus 
ir gerai pataikau 
senus instnitnen- 
Uis. Ncsikreipkit 
prie agentų, ku- 
riems ui patarna- 
vimu turite nn'kė- 
ti; kreipkitės -la- 
itai j mano dirb- 
tuvę, bus jums pi- 
giaus. Turiu .16 
metų praktika ir 
paliudijimus iš Ro- 
sijos. Vokictijn- ir 
AmeriKos. k;iu uar- 

1)4 atlieku kuogertausl.iL Mano krautuvfcje yra 
didelis pasirinkimas įvairių muzikališkų instru- 

! mentų, ir mano kainos daug pigonės kaip ki- 
tų. Jei pirkęs nebūtų kuom nors užganėdin- 
tas, aš permainau, arba pataisau uždyko. Savo 
darbą gvarantuoju. 

J. J. STASULANIS, 
3231 S. Halsted st., Chicago, 111. 

Telephone Yards 4780 

K. J. FILLIPOVIČIUS 
l'arduoda u>. labai ie- 

inas kainas (prekes) na- 
mus, lotus ir farmas, ku- 
rių turi did/.iausj pasirin- 
kimą. Apsaugoja nuog 
ugnies namus, biznius Ir 
furničius geriausiose kom- panijose. Perkantienlj 
propertę dirba visokias 
reikalingas popieras ir pa- runina paskolas mort- 
gečius. Parduoda lotus 
visose Chicagos miesto da- 
lyse nuog $500 ir 
aukičiaus. Taipogi tyri 

«nt pardavimo biznių ir biznierių namų sti bji- 
rialu, arba be jų. Apsaugoja žmonių gyvastii 
pafeira ligos lr nelaimės atsitikimuose. Rel- 
kalaujama agentų. Reikalaujantieji, atsigaukit* 
tekančiu antrašu: 

58 W. 33rd st., Chirago, 111. Telefonas Dro- 
ver 2230. Ofiso vahndos! nuog 8 vai. iki 10 
vai. ii ryto, Ir nur,g 5-tos vai. iki 9-tai vai. 
vakare. 

E XT R A 1 

Parsiduoda kriaučių šapa, biznis 
kostumerskas, su valymo (klinijimo) 
mašinomis, labai gerr'e vietoje, ant* 
ras namas nuo lietuviškos bažnyčios, 
vieta Išdirbta nuo daugelio metų. 
Randa pigi. Kas myli, gali drabu- 
žių krautuvę taipogi užsidėti, nee Sto* 
ras didelis. Pardavimo priežastis: iš- 
keliavimas Lietuvon. Balandžio mė- 
nesyj turiu neatbūtinai parduoti. 

Kreipkitės ypatiškai f ne laiškais) 
kad matytut ir žinotut U;> perkate. 

John Petrauskis, 
100 Milwaukeo ave., Kenosha, Wi*. 



3252 So. Halsied S*., CHICAGO, ILL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir moka už 

juos 3 procentą metams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 

PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 
išmo kesčių. 

PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsua, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus Į Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Sifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio pas 

portus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, 

bilas ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra praktiškiausias ir ieugviausias 
būdas vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šijį- 
dien atsakančiai savo bizni vesti. 

PADARO Dovierennastis, ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai Įrengtoje Rankoje, prie 

kurios nė vagis, ne ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šioje Bankoje atlikti visus savo reikalas 
per laiškus. Kabykite adresu: 

A. OLSZBWSKI BANK 
3252 So. halsted St., CHICAGO, ILL. 

Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti ir musų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkate, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedeliais, Seredomis ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

ŠALIN SU NUSIMINIMU!!! 
Grafafoaos aat išaukssčio 10c. kasdien 

.Jeigu apaiimate mokėti po 10 c. 
kasdien, tai tesilsimo Jums ant [i- 
mokesčio labai puikų Gramafon* 
Hyklu su 16 rekordu (32 kjaval- 
kų) visokių dainų, valcų, marai} ir 
t.t., kuriuos patjs išsirinksite. Ge- 
rumas musų gramafonų gva rantuo- 
tas keikvienani rašyta gvarancija. 
kssiŲsime naujus specijališkus re- 
kordus Lietuviukui, Lenkiškus, Ru- 
siškus ir Maž-Rusiškus. Rašykite 
tuojau, reikalaudami katalogų ir o-v 

aiškinimų ir {dėdami krasos ženk- 
leli atsakymui: 

Liberty Commercial Co. 
233 E. 141h St„ NEW YORK. H, 1. 

DOVANOS! 
2 LOTAI DYKAI, arba 

$50 u L jusų minklę. 
Žėdnas vienas iš Jtisų turi ta proga pasinaudoti i.š tų dovanų, 

jogei patropins gerai išrišti tą užduotį ir prisiųsti mums kuo- 
greičiausiai. 

Čia turite 9 raides, 
A-A«E-E-P=P-TVT-S, 

kurias Įrašykite po vieną raidę j žėdną kvadratą taip, kad 
-kaitant iš kairės j de>inę pusę, ir iš viršaus žemyn, išeitu trįs 
kirtingi vieni ir tie patįs žodžiai kožnoje eilėje. 

PIRMASIS, KURIS PRISIUS TĄ IŠRIŠIMĄ, GAUS 
"DEED" ANT 2,000 KVAD. PADŲ ŽEMĖS VERTĖS VIRS 
PATALPINTOS SUMOS, O VISI TOLESNI APTURĖS 2 
LOTU BEVEIK UŽDYKĄ. 

Pri-iųskite tikrą atsakymą ad-esit: 
SALES MGR.. DEPT. 2., 132 NASSAU STREET, 

SU IT E 309, NEVY VORK, N. Y. 

Užsirašykite "Lietuvą" 

LIETUVIŠKA BANKA 
Town of Lake Savings Bank 

Joseph J. Elias, Savininkas 
4600-4602 S. Wood St., Chicago. 

Priimame pinigus l Banką užčėdi- 
jimui nuo vieno doliario ir daugiaua 
ir mokame trečią procentą ratomis 
ant metų. Siunčiame pinigus Į vi- 
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tel 
singai, o svetimų žemių pinigus mai- 
nome, perkame ir parduodame. Par- 
duodame šifkortes ant visų linijų J 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visą Ameriką ir 
Europą. 

Musų Banka išdirba visokius raštus 
| ir dokumentus visose kalbose ir duo- 
da rodą lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose ir reikaluose ypatiškal Ir 
pt,.* 'aiškus. Tik kreipkitės viršminė- 
tu antrašu. 

INEVV CITY SAVINGS BANK 

4601 So. Ashland ave., Chicago. 
Geo. U. Ukso pres., St. Marcinkievvicz 
vice-pres., A. J. Bierzyr.ski iždininkas. 

Priima bankon pinigus ir moka 
Z%. Už sudėtus pinigus musų ban- 
koj duodame čekiu knygutę, iš ku- 
rios parašyti Čekiai tinka visur. Sko- 
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
$2.50 metams. Parduoda šifkortes iri 
siunčia pinigus j visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redoms, ketvergais ir subatomis nuo 

j įlinkais ir pėtnyčiomis nuo i: ryto iki 
|8 ryto iki 9 vakaro; nedėllomlB, utar- 

G vakaro. 

ATPIGO LIETUVIŠKI REKORDAI! 
Męs dabar turime 30 lietuviškų 

įvairioms dainoms rekordų, kurie Iki 
šiol parsidavė po $2.00, dabar par- 
traukėme dideli transportą Iš Ll«- 
tuvos ir gavome pigiaus, taip kad da- 
bar parduodama po $1.00 su prl- 
siuntimu. 

Parašykite mums savo adresą, o 
mes prisiusime katalogą, iš kurio ga- 
tesite pasiskirti Ir apsisteliuotl lie- 
tuviškom dainoms Ir deklamacijom* 

I rekordus. Adresuokite: 

j A. OLSZEVVSKI, 
į *252 Sa. Halsted st, Chicago, III, 

VYRAI! VYRAlt 
Išsirašykit teisiu- 
gą rimų beparti- 
višk;if talpinanti 
įdonsiatisiuB etrai. 

.psnius iš muši] gy- 
venimo, meneainį 

LAIKRAŠTĮ'VAIDYLA" 
Kaina metams tik 50c.! 
Kurie norit pažiUrCl prisiuskit 
10c. Adresas: 

"VAIDYLA" 
810 W. 19th St. Chicago, 111. 

Leveskio Mm 
Dienine ir Vakarine Mokykla. 
===== Mnlrinama- 

1. Pradinis įPrirengiamasai) Kursas, 
2. Prekybos Kursas pagal Amer. plianą, 
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą 

(dcl manančių firiiti Lietuvon). 
=Kalbos^- = 

Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 
(pagal norą ir Lenkiška). 

Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 
arba per laišką šiuom antrašu: 

G. J. LEVESKIS, 
Vedėjas Mokyklos 

3108 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Telephone Canal 285 

K. KATUTIS 
LIETUVIŠKAS 
GRABORIUS 

710 W. I8tti St. Chicago 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

3259 So. Halsted St., Chicago, III. 
Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir 

vyrų. SpocialiŠkai gydo limpauSias, už- 
sisenSjusias ir paslaptingas vyrų ligas. 

J. ŠLIKAS, 
"Lietuvos" Agentas. 

Dabar lankosi rytinėje valstijoje 
Pennsylvania. Pas jjjį gulite užsisa- 
kyti "Lietuvą," o taipogi atnaujinti 
prenumerata. 

A. OLSZEWSKI, 
"Lietuvos" leidėjas. 

Telefonas Humboldt 4532 
Atdara Dieną Ir Naktį. 

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 
Rusiškai-Turkiškos ir vi- 
sokių rųšių maudyklės. 

1914-1916 W. Division Street 
Arti Robey st. 

Taipogi Rusiskai-Turkiškij maudyklių 
kambariai ir moterims. 

Barzdaskutykla krūvoje. Chicago. 

Kiekvienas galt Išmokti barbery- 
Btės trumpu laiku lr galite padaryt 
pinigą kol mokinatės. Rašykit, klau- 
sdami informacijų. Nossokoff's Barber 
College, 1202 Penn ave., Pittsburg, Pa. 

MOKYKLA ŠOKIŲ. 
Prof. Julius Šalkauskas užtikrina, kad 
išmokys šokti kiekvienu jauną ar se- 
ną. lšmokiuu valsą 6 rūšių, taip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taipgi 
išnokinu ir kitus šokius su keletą 
vakarą. Mokinu kas vakarr.s. Lekci- 
jos yra nuo 7 vai. vak. iki 11 vai. 
Prof. Julius Šalkauskas praue.ša vi- 
siems, kurie nori išmokti .šokti, atei- 
ti dienomis nuo 9 valandcs ryto ir 
net iki 11 valandai vakare. Taipgi 
mokinu visokius šokius Buck & "Wins, 
Buck Skirt, Irish Jig, Clog, Spanieli 
Waltz, Waltz, Two Step, Side Step. 
Pirma Lietuviška Mokykla Amerikoj. 
Mokytojai: Miss Ruth. D. Brown. j Miss Joanna Walets, Prof. Julius Sal- 
dauskis, 1843 S Halsted st., Chicago. 
Kožną pėtnyčios vakarą atsibuna ge- 
riausia muzika. 1843 S. Halsted st., 
cor. 19th st. Phone Canal 3762. 

JONAS KŪLIS 
3259 So. Halsted1 st., Chicagc. 
GENERALIŠKAS AGENTAS 

Lankosi Chicagoj, užrašinėja 
"Lietuvą". Renka' apgarsinimus 
ir šiaip spaudos darbus. Perka 
namus, liotus ir parduoda. Ir 
šiaip suteikia informacijas biznio 
reikaluose. 

A. 01szewski, 
"LietUYOs"^ leidėjas. 

$10 DOVANAI $10 
Kožnam vieuain, kuris iškirps šitą straipsnį lr atsineš i mūsų ofisą Ir plrka Lotą nuo mumj kompanijos, tai l>oi 
priimtas vieton $10.00 prie pirmo įmokėjimo už Lotą. 

Tik vienas šitoks kuponas bus geras kiekvieno loto pirkimui ir tik iki gegužio 1-mos dienos. 

LOTAI PIGUS LOTAI 
NAUJOJ LIETUVIŲ KOLIONIJOJ 

Lietuviai jau nupirko 20 Lotų dėl bažnyčios, kurią pradės netrukus budavotl už Western ave., tarpe Kedzl* 
ir Archer aves., Chieago, 111. 

ŠITOJ APIELINK6J CRANE KOMPANIJA BUDAVOJA DIDŽIAUSIUS FABRIKUS, KURIE KASTUOS $2,00^ 000.00. 

LOTŲ PREKES PO $300.00 IR AUKŠČIAU 
kuriuos dabar parduodame ant visai iengvišmokėjimų. 

VIRŠMiNĖTOS PREKĖS ANT LOTŲ BUS PAKELTOS PO $50.00 ANT KOŽNO LOTO NUO GEGUŽIO PIR. 
MOS DIENOS. 

Ant tų Lotų jau yra cementiniai saidvokai sudėti ir pilnai užmokėti. Taip-gi suroa, vanduo ir gasai jau yrąj 
pravesta. Prie pat McKinley Parko, Oyatas ir sveikas oras dėl gyvenimo. 

Nelaukit ir neatidėliuokit int rytojaus, bet važiuokit šiądien ir pirkit sau puikų Lotą., nea dabar yra pati go- riausia proga pasiskirti kampinius Lotus dėl biznių, ir dėl gyvenimo prie pat Parko, kolei dabar dar pigiai parduo- 
dame, Kitą metą nei už dvigubus pinigus nepirksi tokių Lotų. 

MĘS UŽMOKAME VISUS KELIONĖS KAŠTUS TIEMS, KURIE IŠ KITŲ MIESTŲ, PIRKS LOTUS NUO MU« 
SŲ KOMPANIJOS. 

Dėl platesnių žinių kreipkitės ypatiškai arba per laiškus zemiaus parodytu antrašu: 

VVESTERN REALTY CO. c.,pait 
4616 S. VVESTERN AVE. CHICAOO, 1LL. Tll, Dronr 2054 

ANTANAS VISBARAS 
Parduodu namus ir lotus po 

vis;}, Chlcago. Apdraudžiu na- 
mus ir rakandus nuo ugnies ge- 
riausiose kompanijose, kaip Roy- 
al, North \Vestern ir kitose, 
kurios turi po keletu milionų 
kapitalo. Taipogi parduodu far- 
mas po visą Ameriką ant labai 
lengvų išmokėjimų. Duodu pa- 
skolas ant pirmo mortgage. 
3239 So. Halsted st., 

CHICAGO, 1LL. 
Telefonas Yards 3159. 

PASLAPTYS 
Ar žinai kas tamstai užslėpta. 
Jaigu nori viską, žinoti, tai nu- 

sipirk tuojaus šitą knygą su 
170 aprašymų ir 60 paveikslų. 
Joje aprašoma paslaptys visų 
stebukladarių-lnoniiiiukų, stuko- 
rių, kazirininkų ir kitų. Aiškiai 
ir suprantamai išaiškina visas 
jų gudrybes, taip kad tamsta 
galėsi viską padaryti lr busi 
mylimas kaipl gabus žmogus. 
Tai yra viena iš geriausių kny- 
gų, kurios niekur kitur negali- 
ma gauti. Gražiais audinio ap- 
darais $1.60. 

J. SINKUS, 
3130 S. Halsted st., Chicago, III. 

GERA PROGA! 
Gramatika ansliSkosk&lbeMmo- 
kyt isbe moky tojo(apdary ta)$ 1.00 
Vaiku Draugas arba. kaip moky- 

tis skaityti ir rašyti ba mokyto- 
jo ISc 

Naujas Budas mokytis rašyti ba 
mokytojo 10c 
Aritmetika mokinimuisi rokua- 

dų.su paveikslais (apdaryta). .35c 
Visu $1.00 

Kns atsiųs iškirpes šita apgarsi- 
nimu iš "Lietuvos" ir $1.00 p<»r 
money order, tai gaus visas 4 
knygas B0c. pigiau. 

P. Mikolainis 
Box62 New York City 

Tel. Canal. 2118 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSRED ST CHICAGO, ILL, 
CORNER 18lh STREET 

Phone Drover S0S2 

DR. K. DPANGELIS 
LIETUVYS DENTISTAS 

VALANDOS-, nuo 9 ryto lig 9 vakare 
32E1 So. Halsted Si. Chicago, Iii. 

Priešai A. Olševsklo Banką 

IŠRADIMAI 
Kurių Jokiam katalioga liglšiol 
nebuvo. Męs, matydami daug 
ko trūkstant kltuoso katalio- 
guose, pasistengėm išleisti nau- 

ją. su naujausiais išradimais 
tinkamais vyrams ir moterims, 
su paveikslais ir 370 aprašytų 
reikalingų dalykų, visokių pata- 
rimų, receptų ir knygų. Yra 
tas viskas kas tik žmogui rei- 
kalinga. Kas prisius dešimtu- 
ką. gaus kataliogą. 

J. SINKUS, 
3130 S. Halsted st., Chicago, III. 

Gvaran- 
tuotis ( 

ant20m,* 

Konkuracfjinis Karas. 
7 daiktai vertes $30.00 už $5.95 

MĘS TURIME NUOSTOLI, UŽTAI JŲS NAUDOKITĖS. 
Dėlei konkurencijos sumažinome prekes ant inusų laikrodėlių lr kiUj daiktų ir sulyg reikalavimo nusiųsime kiekvienam visą setą, susldedautj ii 7 daiktų vertės $30.00 už $5.95, būtent: $15.00 l&ikrodėlu, gvarantuotą ant 20 metų, vidutiniško didumo, vyrišką, v.ždengtą su trimis kopertomis, dailiai 

ingravlruotą, geriausu amerikonišku verku, pilnai nureguliuotą lkl sekun- dai; $8.00 vertės 32-ro kalibro revolveri iš kalto kanuolinio plieno, nike- liuotą; $5.00 vertės barberišką britvą iŠ angliško plieno; $2.00 pustuvą brltval; $1.00 importuotą akmeni britval galąsti; $1.00 altumlnlnj nikeliuota puodelj oiuilui su šepetuku ir, apart to, dar pridėsime prie laikrodėlio 
naujos mados šilkini lenciūgėlį užždyžką. 

NESIŲSKIT PIRMA PINIGŲ! Užmokėsit tada, kada viską pamatysit! Prisiųskit mums tik savo gerą adresą ir sltą apgarsinimą, o tada męa Jums viską Išsiųsime, visą setą, O. O. D. per expresą, lr galėsite J| apžiūrėti pirma ėmimo. Atimant, kada viską apžiuršslt lr liksite pilnai uaganfidintl, tai tada užmokėsite agentui $5.95 už tavorą vertPs $30.00 lr kaštus ufc pe'> siuntimu, kurie nebus daugiaus kaip 30 centų. Priešingai gi nereikalaujate mokėti r.ei vieno cento. 
Pasinaudokit iŠ šitos progos greičiausiai! Rašykit mums tuojaus lf adresuoklt: 

UNIVERSAL COMPANY, 162 N. Dearborn st., Dept. 17, Chioago, III 

D -re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų iigu specialiste 

Ulisas 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodgat. 

Pbone Canal 1208 
Valandoi: 

nuo9:S0 iki 12:00 vai ryt® 
buo7:00 iki 8:00 vai. v ak. 

Nedelioms 
tuo 9:80 iki 12:00 vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W, Harrison Street 

Tel. Austia 737 

Valandos: 

tiktai Iki 9:00 kiekvieną ryu 

DRAPANOS! 
Drapanas gali vi- 

sur pirkti, bet taip ge- 
rų drapanų, taip gra- 
žiai pasiutų, taip gra- 
žiai ant apsivilkusio 
gulinčių ir taip pigio- 
mis kainomis niekur 
nerasi, kaip letuviš- 
kame Store: 

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO. 
3246-48 So. Halsted St., Chicago, 111. 
Mat, mums drapanas dirba geriausios sviete fir- 

mos: HART, SCHAFFNER & MARX, LEVIS BROS. 
ir kiti didėlėmis daugybėmis, už tai mes gauname ge- 
riausį tavorą, geriausį darbą ir žemiausias kainas, ir 
už tai galime ir savo kostumeriams parduoti geras dra- 
panas pigiai. Musų Storas gauna kasdien pirkėjų vis 
daugiau ir daugiau, užtai kad męs juos užganėdiname. 

Ateikite ir Patys Persitikrinkite. 
Musų storas yra atidarytas ir vakarais: Utar- 
ninkais, Ketvergais ir Subatomi iki 9 valandai. 

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO. 
3246-3248 So. Halsted St„ Chicago, III. 



RUflJOS VIENINTELE TIESI09IKE RUSIJOS 

AMERIKOS LINU* TARP KANADOS 

įlį^L'^j «ECULI ARTAI =ĮjĮĮIjj 10 d:enij plaukiojimai 
Greičiausi, Puikiausi, Didžiausi 

dvicj\j Sriubų pasaiicriniai laivai tarp Lirpo- 
jaus New Yoik ir nuo New York iki )«ot- 
terdani ir Liepojaus. Vidutini* kaino*. Kreiptis 
piie A. E. Johnson * Co., fien i'ass. Age.nta, 
27 Hroa<lway, N'cw York, N. Y. 

2 'KATALIŪGAi DYKA!! 
lietuviškų KNYGŲ nuo 

seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI M'JZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogu, įvairiausių armonikų, 
konccrtinkų, kleraetų ir 1.1. 

Kašant man laišką, piminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, arabu kartu? 
Reikalingi i n y g 4 platintojai aįen- 
tai iš mažesnių niiiMeK:j, pardavinėti 
knyjĮas ir lai*«ain.-i popieras. Adre .as; 

> M. J. DAMIJONAITIS 
903 W. 33rdSf., CHICAGO, ILL. 

JUBILIEJAUS NUMERIS. 
Laikraščiui susilaukti jubiliejaus ir 

i^leNti jubiliejaus numerį galima lik 
vieną sykį į 15, 25 ar 50 metų. Toks 
Ui retas atsitikimas. 

Ir šie metai tuo yra žymus, kart 
didžiausias Iietuvii] laikraštis "Katali- 
kai" '.milaukč 15-os metų jubiliejaus ir 
išleidę Brazų jubiliejinį numerį, pilni 
paveikslų ir indomiij ra-1ij Amžinos 
svarbos šįtanie nu.::cryje yra ankietą j 
kla i'iinl: "Kas šiandien butų svarbiau- 
si i 1: tuvių kultūros pakėlimui Ameri- 
koje?" 

ši:.-) jubiliejinį "Kataliko" numerį 
kiekvienas privalo įsigyti atminčiai. Už 
10c. bus prisiųstas kiekvienam. Reika- 
laukite tuojau', kol neišsibaige. 

Rašydami adresuokite: 

J. M. TANANEVIČIA, 
3249 So Morgan St., Chicago, III. 

A 2b metu senas laikraštis s 

VIENYBE LIETUVNINKU 
EINA KAS SEREOA. BROOKLYN. N. Y. 

!r paduoda daugiausiai gerų ir svarbiu ži- 
i"i! Ii Amerikos. Eurcpos ir viso svieto, o 

rcncmcrata kaštuoja metams tik $2.oo; 
rusei moių J1.CO. l'mibcJ.iuose; metams 

93.oo: pusei metų $1.50. 

(\AŠYK ADRESU: 

J. J. Pauksztis & Co. 
120-12-4 (irand Str., 

Brookiyn, N. Y. 

EE1 

DUSVtP 

^^HlCPGO.^ 

W Turėk Savo Namuose 
B Geriausią Degtinę (arielką) jei 
■ nori buti sveikas ir turėti kuom 
f pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 

S=0-L=0 Rye 
Kaipo Skanų, Tvirtą ir sveiką gerymą 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtinė. 

Gaunama visuose geresniuose Saliunuosc 

STRAUS BROS. CO. išdirbėjai, DEP'T L. CHICAGG, ILL 
216 W. Madison St. A. CHAPOSKE, irT. PODLASKIS lietuviai agentai 

Antanas A. Slakis 
ADVOKATAS 

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ- 
kas visuose teismuose (suduose). Peržiūri 

obstraktus ir padirba visus kitus legališkus 
dokumentus. 

MIESTO OFISAS: 

Room 510 Ashland Block 

Cor. Randolph and Clark Sts., 
CHICAGO 

Telcphone RANDOLPH 1307 

BRIDGEPORTO OFISAS: 
3255 So. Hfllsted Street 

(PrieSai 33-čią tat?ę) 

VAKARAIS: nuo 7 iki o Val., 
išskiriant nedeiias 

Telephonc DROVER 5326 

Rusiškas Dovierennastis, 
Pasportus, Affidavitus, 
Kontraktus Pirkimo Namų ir 
Biznių ir Visokius kitus Rejenta- 
liškus Raštus Geriausia Padaro 

![IETUVŪS REJEHTALISKAS BIURAg 
Iskolektuoja vckselines paskolas, algas, da- 
lės ir pinigus, paliktus kitose bankose Ame- 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai. 

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 SO. HALSTED ST., CHICACO. 

BIURO VALANDOS: 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais 
Nedėtomis nuo 9 iki 12 rytais 

Garsinkites visi "Lietuvoje" 

Gyvenimo Džiaugsmas. 
Kur jisai yra geriau atvaizdinamas negu Didžiųjų Vokietijos Universitetų studentu gau- siame gyvenime? Valandose tarp lekcijų—valgant—sutinkant profesoriams—jųjų neatmainomas 

gėrimas yra lvgiai toksai pat ikvėpima suteikiantis, sveikas alus iš selyklo ir apyniu, kaip 

ALMA MATER 
Šio malonaus alaus skanumas ir smarkumas yra pasekme ne tiktai tobulių sudėtinių da- 

lių ir pusės amžiaus praktiško "Alaus Žinojimo,'' bet taipo ir įrengimų, taip pilnų ir naujovinių, kaip mokslas gali pagaminti. Tai yra džiuginantis apreiškimas skirtumą darantiems alaus gė- rikams. Telcfonuokite Calumct 5401 "Tuojaus Dabar' ir turėkite dėže namon pargabentą 'Tuč-Tuojaus." 
Kuomet žmonės yra nupuolę sveikatoje arba sveiksta nuo drugių McAvoy's Malt-Marro\v yra puikus vaistas sugrąžinimui jiems sveikatos ir jiegos. Gaukite jojo savo aptiekoje. 
McAVOY BREVVING CO., CHiCAGO 

International Harvester 

Aliejiniai ir Gaziniai Inžinai 

R TURITE plaujamą mašiną ir muščiokę savo na- 

muose? Ar pumpuojate vandeni, pieluojate me- 

džius, malate grudus. varote smetonos koštuvą? Dauguma šitų 
dalykų tur but kasdieną jus užim'a. 

Ar atliekate jus tą darbą rankomis? Jeigu taip, tai jųs atmesi- 
te daug nereikalingo darbo, turėsite daug laiko kitokiems darbams 
ir palengvinsite savo gyvenimą, atidavę International aliejiniam ar 
gaziniam inžlnui dirbti už Jus tą sunkųjį darbą. 

International inžinas ištvers daugiau metų už kitus pigiai sutai- 
sytus inžinus, dirbdamas jums su ekonomija ir be klapato. Jųs tą 
suprasite, kada susipažinsite su International lnžino ypatybėmis, pa- 
vyzdžiui su šiomis: akuratlškai nupieluoti pistonai ir žiedai, nusver- 
tos cilindrų galvos, extra dideli klapanai, atidar.naml klapanų vestu- 
val, kuro pumpa ir t.t. Inžinų yra visų styllų—vertikalių, horizonta- 
lių, pastovių ir kilnojamų; oru ir vandeniu atšaldomi; nuo 1 iki 60 
arklių pajiegų. Varomi pigiausiu ir patogiausiu kuru. 

Patirk apie juos viską pas vietini prekėją. Jeigu jis neparda- 
vinėja International inžinų, parašyk mums by kokioj kulboj, klausda- 
mas indomaus katalogo lr pilnų informacijų. Jmesk mums atvirutę 
šiądien. 

Intenatioaa! Harvesfer Company of America 
'CHICAGO USA 

Ckampioa Dearinf McConnick Milw»nlcea Oibonie Plano 

ANOLA ANTI-PAIN BALM 
Nuo peršalimo, Kosulio, Kataro, Uždegimo 

pažandžių, Nervų skausmo, Gerklės skaudėji- 
mo, Užkimimo, Galvos skaudėjimo, Strėnų ir 
muskulų skaudėjimo, Grypos, Reumatizmo, 
Podagros ir daug kitų skaudulių. Anola yra 
geriausiu ir pasekmingiausiu išlaukiniu vaistu 
kaip seniems, taip ir jauniems ir vaikams. 
Prekė 50 centų, su prisiuntimu 55 centai. 

V 

Atsiųskit 10c prisiuntimui mažos bandymo skrynutes 
Anolos ir persitikrinkit apie jos gerovę. Adresnokit: 

S, K. 
1725 W. ISth St.. 

S A S S , 

Dept. 6, Chicago, 111. 

DIDŽIAUSIA LIETUVIU PRAMONĖS {STAIGA 
"VILIJOS" BENDROVE 

Turi Vilniuje ūkio mašinų fabriką ir 
Sandėlius, apdovanota už savo dirbi= 
nius 1 aukso ir 4 sidabro medaliais; 

norėdama padidinti fabrikaciją 
Kviečia Amerikos Lietuvius prisidėti Šerais (pajais) 

Kreipties: VILNIUS, Poltavos g-ve 55 

"VILIJOS" BENDROVEI 

Kiekviena Moteris Privalėti] turėti nuosavą 
/ 

©illCook-stove 
Jisai reiškia Svarią, Tčsią virtuvę, mažiau darbo Ir geresnĮ 
kepimą. 
New Perfection pečius visuomet yra gatavas vartojimui. 
Jokių malku nereikia kirsti—jokių pelenų nešioti—jokių 
dumų—jokių suod/.ių. Padarytas su 1, 2, 3 ir 4 degtuvais; 
rankšluočiui grėdos, nuleidžiamos lentynos ir 1.1. 
Geriausia aliejus New Perfection pečiams— by pečiui arba 
liampai—yra Perfection Aliejus. Pas vertelgas visur. 

STANDARD OIL* COMPANY 
(Ao Indiana Corporation) 

CHICAGO, ILL. ( 

Bell System 

TVarbininkai gali apsirikti priimdami užsakymus, 

■^išsiųsdami daiktus arba atsakydami duoti kre- 

ditu ištikimiems pirkikame. 

Pasiteisinimo laiškai dažnai nepatenkina ivalias 

užgautąjį asmeni. 

Bet Long Distance telefono pasišnekėjimas su- 

teikia budą pakalbėti, pasiaiškinti asmeniškai, su- 

švelnina vigą dalyką ir esti priimamas paaiš- 

kinimas. 

C h i c a g o Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100 

Telefonas Yards 3162 

Dr. A. L. Graičunas 
CYDO INVAiRI AUSIAS LICAS 

3310 So. Halsted St. Chicago, III. 

K. ZURA1TIS 
PIRHAEIL1NIS BUFETAS 

galias aluB, gera deg- 
tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima svečius 
: kuoširdinglauslal. : 

3200 S0. HALSTED ST. 

Ar mate: kada*nors laikraštį 

"DRAUGĄ"? 
"DRAUGAS' yra 8-niu puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge- 
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi- 

sokių 2inių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. "DRAUGAS" 
gviidena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus. 

"DRAUGAS" atsieina metams S2, pesš! re, $1 
UZsieiiuose metaras S3, pusei mty #;.60 

Raiydami laiškus adresuokite 
DRAUGAS PUB. C9. 
2634 W. 67th St. Chicago, III. 

Naujas Savaitin's Laikraštis 

"ATEITIS" 
"Ateitis yra bepartyviškas laik- 

raštis, tarnaujantis jaunimo 
ir kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybę įvairiausių ži- 
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. pusei metų. 

"Ateitį" išleidinėją bendrovė, in- 
korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
tį". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždyką. 
Adresuokit taip: 

"ATEITIS" 
366 W. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 metai 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis 

Prenumerata metams $2.50 
pusei metu $1.25 

Adresuokit taip: 
W. B. BOCZKOVVSKI CO., 

Mahaooy City, Pa. 

Geriausia Gyduole 
PLAUKAMS 

sustiprina skelpa, suji.dina šaknis, 
plaukus padaro švelnius, blizgančius, 
yra geriausis vaistas nuo Dandruff 
"luskų". \'artojant du ar tris kartus 
j 'įvaitę. sustabdįs plaukų slinkimą. 

Trinkie gerai į skelpą, ant šakny 
kas antra ar trečia diena. 

Prekė 50c. ir $1.00. 

F, A, POSZKA'S PHARMACY 
3121 So Morgan Street 

Tel. Yards 695 CHICAGO, ILL 

Dr.O.C.HElNE 
DENTISTAS 

OfĮSAS—Kampa» 31 Ir So. Halsfed gal. 
(Ifrialait vlriiptiiksi.) A CHICA60, iii. 

Dr. G. M. Glaser 
Siuomi apreiškiu pagodotai visuo 

mcniai, jog esu geniausias gydytojai 
an' Bridgeporto, praktikuojant per 21 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni* 
m? | savo iocną namą po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kertė 32-ros gatvė*. , 
Telefonas Yards 687. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
Ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak* 
tj. Esiu specialistas ligose vaikų, mo- 

terų ir vyrų ir užsendintcee ligose 
Darai; visokią, operaciją. 

Liekuosi su pagarba 

Dr. G. M. Glaser 
3149 S. Morgan St. 

Kertė 32-ro3 gatvės. 

Seniausia Lietuviu užeiga pu 
1 JUOZUrfį RID1KI) 

Uiiaiko visokias pirmo 
Skyriaus perimus ir kvo- 
penCius cigarus ir 

Gražią Naują Svetainę 
Susirinkimams, vestuvčm», b*- 
litGt ir U. Širdingu priimi- 
bu ir broliška rod» kl«kvl«nasa 

S2»žl!lluoliGt.. Kerte 33rt 

F. P. BRADCHULIS 
Attorney & Counselor at Law 

30 N. LaSalie St., Cor. Washingtoi St. 
Siock Exchang3 Bldg., Rooms 1107-11H 

Telephone Frunklin 1174 
Lietuvis advokatas, haisęsteisių raoksi) A'įli- 
nkoje. Veda visokiu bjlas, civiliškas >r ktv 
mioali.skas visuose tešmuo, suduos*). 

Gyv. 3112 S. Halsted St., arti 3l-.ni 
j, lek'pbuoe 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6
	seq-7
	seq-8

