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POUTISKDS ŽINIOS, 
MEXIKO. 

Xor.s Suvienyti^ Valstijų užsie- 

nių mini-^tcris laikraščiuose garsi- 
na, kad susitaikymo tarybos, ve- 

damos mieste Niagara Falls, eina 

užganėdinančiai, bet ištikro ta- 

rybos netoli nužengė; iki šiol dar 

ir susitaikymo pamatų nesuras- 

ta. Sunkina taryba?: ir tas, kad 

Suvienyti} Valstijų delegatai nei 

jokio įgaliojimo neturi, todėl jie 
s;i kiekvienu mažmožiu turi 

kreiptis U'asliingtonan ir iš ten 

laukti atsakymo. 
Ar tarybos greitai pasibaigs ir 

ar jos prives prie susitaikymo, 
sunku pasakyti, bet ir bc tary- 
bų Hucrtos žadėjimas negeriau- 
siai persistato. Xors Suvienytos 
Valstijos ir nereikalautų jo pa- 
sitraukimo, tai jo valdymas vis- 

gi ilgai trauktis negali, nes tam 

valdymui galą padarys rcvoliuci- 

johieriai, jeigu pašaliniai jiems 
netrukdys, o kari kas trukdytu, 
bent tuom tarpu to nematyt. 
Suvienytos Valstijos remia re- 

voliucijonicrius, o lluerta atvirų 
parėmėjų neturi, ir jau dabar jam 
nesiseka. ISesiseka jatn ne tiK 

mušiuose, bet trūksta ir pinigu 
karo vedimui, o jų niekas pasko- 
linti nenori. Trūksta pinigų ir 
kareiviu algoms, todėl patįs ka- 

reiviai gali sukilti, arba pereiti į 
revoliucijonieriy pusę. 

Suvienytų Valstijų prezidentas 
užtikrina, jog jis nemano savin- 
tis Mexikos žemes, bet trokšta 
vien padėti kaimynui susitvarky- 
ti ir nusiraminti. Bet kad Mexi- 

koj užstotų ramumas, reikia ži- 

noti kokios priežastis neramumą 
gitiulo. Reikia tas priežastis pra- 

šalinti, nes kol jos nebus praša- 
lintos, nuraminus vieną revoliu- 

ciją, kils naujos. Svarbiausia ne- 

ramumo priežastis Mcxikoj ,yra 
nenormališkas žemės padalini- 
mas. Mcxikoj dideli žemes plo- 
tai priguli mažam skaitliui ispa- 
niškos kilmes mexikonų, arba 
svetimoms kompanijoms. Di- 

džiausius gamtos turtus turi sa- 

vo rankose svetimi; o vietos gy- 
ventojai, iiulijonai ir mesticai, 
kurių, ant 15 milionų Mexikos 
gyventojų 13 milionų yra tikri 
\ ergai svetimtaučių ir mažo bal- 

tųjų mexikonų skaitliaus. Kol 
žemės valdymas nebus prideran- 
čiai sutvarkytas, vis bus pamatas 
naujai revoliucijai kilti. Nors 

Iluerta ir pasitrauktų, o valdžią 
paimtų Carranza ir Villa, bet jei- 
gu jie nepasirupjs sutvarkyti ge- 
rhu žemės ir kitų gamtos turtų 
valdymą, kils ir prieš juos revo- 

liucijos taipjau, kaip ir prieš Ilu- 
erta, Nors Suvienytų Valstijų 
prezidentas siūlo \Iexikai savo 

prielankumą, bet Mexikoj ameri- 
konai yra labjausiai nekenčiami, 
nes jiems ten priguli didžiausi 
žemės plotai, jiems priguli dide- 
lės pliantacijos ir kasyklos ir jie 
išnaudoja mexikonus labjau, ne- 

gu tai galėtų daryti pačiose Su- 
vienytose Valstijose: išnaudoto- 
jų gi vargšai nemyli niekur, o 

Mexikoj, išėmus mažą pasiturin- 
čių skaitlių, veik visi gyvento- 
jai yra vargšai. Išnaudoja visus 
ir pati valdžia, vistiek, kas ją 
savo rankose turėtų. Patjs revo- 

liucijų vedėjai ne iš doriausių ren- 

kasi, todėl ir jie vargšus išnau- 
doja, ir jie tik tol yra gyventojų 
godojami, ko! valdžios neturi. 

l'rezidentas \ViIson mano, kad 
ir išvertus lluertos valdžią, ne- 

galima vienam Carranzai ar Vil- 
iai ją atiduoti; jis norėtų, kad 
valdžia butu rankose atstovu visti 
mexikonų partijų. į Niagara 
Falls todėl atkako jau atstovai 
Felixo Diazo. Ar jie dalyvaus 
besitaikymo tarybose, nežinia, bet 
aišku, kad revoliucijos nuramini- 
mui sutaikymo Suvienytų Valsti- 
jų su Iluerta nepakaks, nes da- 
bartinės revoliucijos ne prieš Su- 
vienytas Valstijas yra keliamos; 
mexikonams visai nerupi užga- 
nėdinimas prezidento \Vilsono, 
jie nori, kad jie butų iš savo val- 
džios užganėdinti, kad jų valdžia 
apie tai rūpintųsi. 

Pabėgėliai, atkakę iš miesto 
Mexiko j Vera Cruz atgabeno ži- 

nią, intk pagarsėjęs gynimu mies- 
to Torreon vienas iš gabiausių 
H nertos generolų, Yelasco, atsi- 
sakė toliau jo klausyti; su Ye- 
lasco eina didesnė dalis kareivių, 
esančių krašto sostinėj. Velasco, 
kaip sako pabėgėliai, su kariu- 
mene traukia iš San Luis Potosi 
ir pasirengęs sostine veržti ir 
Hucrtos valdžiai galą padaryti. 

Revoliucijonieriai, vedami ge- 

nerolų Gutierrez ir Carera mėgi- 
no veržti priemiesti San Luis Po- 
tosi Santiago, bet kaip garsina 
l įnerta, jų užpuolimą kariumenė 
atmušė. Bet Mu;rtos žinioms ne 

visuomet galima tikėti. 
Priverstas pasitraukti iš mies- 

[to Tampico Huertos generolas 
j Morelos Zaragosa susitiko su re- 

voliucijonieriais, kurie perkirto 
jam kelią, l'urės todėl jis mėgin- 
ti prasimušti, arba trauktis į kal- 
nus, kur nėra maisto, nei van- 

dens; Zaragosa turi 3,000 karei- 
vių. 

YVashingtonan atėjo žinia, buk 
revoliucijonieriai mieste Tepic 
sušaudė 300 kareivių ir a f i c i e r ų, 
patekusių į jų rankas. 

Miestą Guadalajara apgulė pul- 
kas ginkluotų plėšikų, nusileidi!- 
siu nuo kalnų. Pagelbon mies- 

tui traukia revoliucionierių ge- 
nerolas Obregon, nes jeigu plėši- 
kai miestą paimtų, be abejonės, 
surengtų jame žmonių skerdynes. 
Revoliucijonieriai garsino apie pa- 
ėmimą miesto Saltillo, kur buvo 
didžiausias H".ertos kariumenės 
garnizonas, bet vedanti tarybas 
Niagara Falls Huertos atstovai 
gavo iš miesto Mexiko žinią, jog 
paskalas ta.-s yra neteisingas. 

Aplinkinėse Peredon pasidavė 
revoliucijonieriams keli kareivių 
pulkeliai, nes truko jiems maisto. 
Prie Mazatian revoliucijonieriai 
per klaidą pradėjo šaudyti j ja- 
ponišką karišką laivą, stovintį 
porte, bet laivo kapitonas pagąz- 
dino bombardavimu revoliucijo- 
nierių stovyklų. Revoliucijonie- 
rių vadovas turėjo perprašyti ja- 
ponus. 

ALBANIJA. 

Vidurinėj Albanijoj kilo jau 
tikra revoliucija, nors valdžia tos 

nesenai sutvertos viešpatystės, dėl 
pinigų stokos, dar galutinai nesu 

tvarkyta. Revoliuciją sukėlė Al- 

banijos karo ministeris Essad 
Paša, pagarsėjęs gynimu miesto 
Skutari nuo montenegrinų. Ku- 
nigaikštis Wied, pabūgęs revoliu- 
cijos, su visa šeimyna pabėgo ant 

itališko laivo Mesurata. 
Essad Paša tapo išlipusių nuo 

Italijos ir Austrijos kariškų lai- 

vų jūreivių suimtas; jj pergabeno 
ant Italijos kariško laivo ir išvežė 
i Brindisi. Jam uždrausta sugrįž- 
ti Albanijon. Essado pasekėjai ir 
draugai už tai nutarė kunigaikštį 
U iedą išvyti iš Albanijos. [ Du- 
razzo Austrija ir Italija atsiun- 
tė daugiau kariškų laivų, nes lau- 
kia Albanijoj dar didesnių maiš- 
tų. Revoliučijonieriai, pasekėjai 
lu-sado, stengiasi paimti miestą 
Durazzo. Revoliucija kilo taipgi 
mieste Virano, j rytus nuo Du- 
razzo. Kunigaikščio kariumenė 
likosi prie Durazzo sumušta, kur 
atėjo 5,ooo gerai apginkluotų re- 

voliucijonierių. Kavaloj revoliu- 
cijonieriai išpliekė turkų vėliavą, 
kaipo ženklą, kad pasiduoda tur- 

ku valdžiai. Austrija ir Italija i 
Durazzo siunčia savo kariumcne 
iš Skutari. 

{ Vindoboną atėjo žinia, buk 
kunigaikštis \Vied pasirengęs at- 

sisakyti nuo Albanijos sosto, nes 

ištikro sostas vien nesmagumus 
atgabena, o alga jam paskirta 
menka: vos 840,000 metams; di- 
dėsės Europos viešpatystės už- 
tikrino jatn tokią algą, kokią turi 
Amerikos prezidentas, jeigu lai- 
kysis sosto, o jeig;u sosto netektų, 
tai gaus $50,000 metams. 

Kunigaikštis Wied, lydimas 
itališkų jūreivių, sugrįžo j savo 

rumą mieste Durazzo; rumą jo 
saugoja itališkų kariškų laivų jū- 
reiviai. Didėsės Europos viešpa- 
tystės kalbina kunigaikštį laikyti 

sostą, nes, jam pasitraukus, kiltų 
dar didesnė netvarka Albanijoj,' 
o tąsyk joms prisieitų ten tvar- j ką įvesti ir prižiūrėti, kas yra į 
gana pavojinga, nes tvarkytojai j 
gali tarp save susipykti, net susi-j 
pešti. J 

AUSTRIJA. 
Sveikata Austrijos ciesoriaus, 

kurio mirties su baime Europoj 
laukė, nes tasai senelis sulaiko 
šiek-tiek Europos tautas nuo su- 

sipešinio, netikėtai taip pasige- 
rino, kad jis vėl užsiima viešpa- 
tystės reikalais, ir daktarai palio- 
vė garsinę žinias apie ligos bėgį. 
Bet ar ilgam senelio sveikata pa- 
sitaisė, tai jau kitas dalykas. Tu- 
rintiems 85 metus neilgai lieka 

gyventi. 
Vengrijos sostinėj Peszte pa- 

simirė žyiŲtts magyarų vadovas 
Pranciškus Kossuth, išgyvenęs 
73 metus. Velionis buvo sunus 

garsaus magyarų kovotojo už 

laisvę ir tautiškas tiesas, Liudviko 
Kossutho, dalyvavusio ir prisė- 
dėjusio prie surenguno vengrų 
sukilimo 1848 metuose. 

IS LIETUVOS. 
VILNIAUS UUISEKNIJA. 

VILNIUS. 

X Pasirodo, kad dar galutinos 
apyskaitos iš greitosios pagelbos 
naudai suruoštos dienos komite- 
tas duoti negalįs, nes esama to- 
kiu rinkikų, kurie komitetui dar 
nei markių, nei surinktųjų pinigų 
nesugrąžino. Komiteto pirminin- 
kas Korolcas įdėjo vietos lenkų 
laikraščiuose atsišaukimą, kvies- 
Jamas šių rinkikų atsilyginti, nes 

kitaip jų pavardės busiančios 
laikraščiuose paskelbtos. 

X Vilniaus miesto biudžetas, 
skiriamas 1914 m., neša 2 milionu 

tukst. 568 rub. pajamų ir tiek- 
-pat išlaidų. Įžymesnės išlaidos 
—tai skolų apmokėjimas (383,- 
370 rub.), kariumenės butams 
(305,713 rub.), iš kurių iždas grą- 
žina (200,000 rub.), miesto įstai- 
goms (310,380 rub.), miesto pa- 
togumams (243,700 rub.), miesto 
valdybos ir našlaičių teismo lai- 
kymas (280,177 rub.), policijos 
laikymas (135,948 ru%.). Visų tų 
išlaidų tik mažutėlė dalelė, nes 

vos tik 89,663 rub. skiriama yra 
švietimui. 

X Xcsenai buvo Vilniaus teis- 
mo rūmų teisiamas Antanas Var- 
nas, 39 metu amžiaus, nebylis 
Kauno gub. valstietis, kaltinamas 
ginkluotame užpuolime ant Jū- 
žintą (Zarasų apskr.) monopo- 
liaus. A. Varno byla už tai taip 
užsitęsė, kadangi nebuvo galima 
su juo, kaipo su nebyliu, susi- 
prasti. Tarpe kit-ko Varnui buvo 
užmetama turėjimas maišo deg- 
tinei nešioti. A. Varnas pats pri- 
sipažino, kad dalyvavęs užpuoli- 
me vien verčiamas kitų ir bau- 
ginai įas, kad jei nedalyvautų, tai 
butų jam gyvastis atimta. Mai- 
šą gi turėjęs duonai ir lašiniams 
lėti, o ne degtinei nešioti. 

A. Varną nuteisė 8 mėnesiams 
kalėjimo. 

X Visuotinamjame Liet. Mok- 
slo Dr-jos susirinkime, kurisai 
šaukiama Vilniuje gegužio 24 
d., pažadėta laikyti sekančios pa- 
skaitos : Čiurlionienė—"Duonelai- 
tis kaipo poetas," M. Biržiška— 
''Apie Duonelaitį," P. Leonas— 
"Ekonomijos būvis Prūsų Lietu- 
vos lietuvių pagal Kr. Duonelai- 
čio rastus" ir P. Klimas—"Kas 
reikia žinoti, prieš imanties tvar- 

kyti javų prekybą Lietuvoje." 
X Jau du mėnesiu atgal miesto 

valdyba buvo sustačiusi darbo 
biržos plianą. Ruvo ketinama tuo 
tikslu statyti triobą Aleksandro 
bulvaro ir Kijevo gatvės kertėje. 
Bet pasirodė, kad tokia trioba 
busianti permaža, ir dabar mies- 
to valdyba nutarė antrą plianą 
daryti, pavesdama darbą archi- 
tektui Stankevičiui. Nauja trio- 
ba skiriama 750 žmonėms; jos 
pastatymas kaštuosiąs 30 tukst. 

rublių. Norima, kad toje triobo- 
je butų salė su scena, kur galima 
butų vaidinti ir visokias paskai- 
tas ruošti. Be tb ketinama įtai- 
syti, žinoma kitame kambaryje, 
knygyną-skaitykki ir buta tarnau- 

tojams. 
f 1 

SUMELIŠKIS, Trakų ap. Cia 
balandžio 29 d. valsčiaus sueigo- 
je buvo vienu balsu nutarta už- 

daryti monopoli ir visus traktie- 
rius. Jau protokolas surašytas ir 

nusiųstas žemir.'ių viršininkui, 
bet atsakymo kol-kas nesulaukta. 

"Aušra." 

VALKININKAS. įkurta čia 
nauja ūkio draugija, bet kol-kas 
neturi savo krautuvės. 

KAUNO GUBERNIJA. 
KAUNAS. 

X Įšventinimas vyskupo Ka- 
revičiaus, kaip skelbia paskutinės 
žinios, turėjęs fmti gegužio 17 d., 
sekmadieni. Įšventinimo ceremo- 

niją atlikęs areli 1 vyskupas Kliu- 
činskis, vyskupu Cieplako ir Ka- 
roso lydimas. 

X Vyriausioji žemės ūkio ir 
žemės tvarkymo valdyba leido 
Kauno žemės ūkio draugijai su- 

ruošti šįmet parodas: Ukmergės, 
Ežerėnų, Telšių, Šiaulių, Panevė- 
žio ir Kaune apskričiuose, tik pa- 
statė sąlygą, kad ūkio draugija 
ruoštų tas parodas, pasitarusi 
pirma su Kauno gub. agrono- 
mais, kui'oje vietoje ir kokiame 
laike tas parodas ruošti. 

X Miesto Dūmos posėdyje ba- 
landžio 30 dieną nutarė nenuma- 

žinti mokesčių lietuvių katalikų 
moterių draugi] /s- užlaikomos 
valgyklos. Apart šio, neišpildė 
reikalavimų keletos kitų įstaigų. 
Nutarė gvarantuoti paskolos 16,- 
000 rub. grąžinimą, kurią gaus 
vyrų komercijos mokykla. Mies- 
tas pastatė kazarmas ant bene- 
diktų venuolynui prigulinčios že- 
mės. Šiuomi metu išėjo kon- 
trakto laikas. Miestas nutarė nu- 

pirkti žemę, ant kurios stovi ka- 
zarmės, kad pastarųjų neprisieitų 
nugriauti. 

X "Vilnis" No. ii rašo, kad 
Kauno gubernatorius be teismo 
nubaudęs 100 rublių, arba mė- 
nesiu arešto Li-idviką Jaseliuną 
už streiko kurs ymą Juozapavo 
dvare. 

X Gegužio i d. Banaičio 
spaustuvės raidžių statytojai pa- 
laidojo mirusį džiova savo drau- 
gą Kaz. Jagminą, 29 m. jauni- 
kaitį. Velionio draugai-statyto- 
jai susidėję nupirko vainiką ir 

uždėjo jam ant karsto. M. 
X Kauno gub, 1913 m. sausio 

1 d. buvo skaitoma viso labo 
1,774,006 gyventojai, iš tų, vyrų 
—880,391; moterių—893,615. 

Pagal tikybų buvo tiek: kata- 
likų : vyrų — 634,416; moterių — 

645.575 J pravoslavų : vyrų—35,- 
413; moterių—24,353; jedinover- 
čų: vyrų 1,010; moterių—1,129; 
sentikių: vyrų—23,639; moterių 
—24,890; armėnų-grigorianų: vy- 
rų—6; moterių—5; liuterių: vy- 
rų—22,983; moterių—23,840; re- 

formatų : vyrų—6,022; moterių— 
7,427; baptistų: vyrų—529; mo- 

terių— 690; metodistų: vyrų — 

129; moterių—'76; mariavitų: 
vyrų — 54; moterių — 66; žydų: 
vyrų—155,150; moterių 165,634; 
karaimų: vyrų—132; moterių— 
117 ir mahometonų* vyrų—604; 
moterių—590. 

X Kaunan atvyko ioo darbi- 
ninkų su savo šeimynomis iš Vo- 
lyniaus gubernijos. 

X Kauno miesto ligoninėje ko- 
vo mėnesį gulė,o 346 ligoniai 
(vyrai ir moterįs). Jų tarpe bu- 
vo daug sifilisu užsikrėtusių. 

X "Saulės" kursuose gegužio 
6 d. kursistams ir kursistėms bu- 
vo suruošta paskaita, pritaikinta 
sukaktuvių paminėjimui. Skaitė 
S. K. Čiurlionienė. 

— Lietuvos žinios — 

NAUJOJI ŽAGARĖ, Šiaulių 
apskr. Balandžio 21 d. blaivybės 

m — 

šventė neblogai pasisekė. AtsA 
čius išlaidas už knygeles ir tlG^. 
les—15 ruh. 95 k., lieka 49 % 
24 kp., kuriu pusė eina centrist 
o pusė lieka vietos skyriui. P 
susirinkimą nutarta nebeduoti 
svaiginančių gėrimu per krikšty- 
nas, pakasynas ir 1.1. Šventėje 
daugiausiai pasižymėjo šie as- 

mens.: kun. kleb. Račkauskas, 
Dr. Kuprevičius, Juoz. Kvedaras, 
Z. Laikunytė, M. Mareinkytė, 
Z. Rakštytė, J. Bertulis, J. Au- 
gustinavičius, K. Perutis, vietos 
vargonininkas ir giedoriai. 

Vienas iš Valdybos. 
— šaltinis — 

PANEVĖŽYS. Dr. Vitortui 
gubernatorius leido Panevėžyje 
pildyti miesto pirmininko prie- 
dermeą. 

Tarnaičių dr-ja "Darbas" nu- 

pirko (Smėlynėje, prie senosios 
bažnyčios) didelius medžio na- 

mus su plechmi ir sodnu už aš- 
tuonis tukstančius rublių. Pir- 
miaus šiame name buvo lenkų 
kliubas ir scena vakarams reng- 
ti. Dabar "darbietės" turės pato- 
giausiu vietą susirinkimams da- 
ryti, galėtų, jeigu tik norėtų, va- 

karus rengti. 
X Balandžio 21 d., kada buvo 

visos Rusijos "blaivininkų" die- 
na, Panevėžio lietuvių "blaivinin- 
ku" skyrius po miestą rinko aukas 
ir dalinėjo knygutes bei atviru- 
tes. Surinko daugiau negu pus- 
antro šimto rublių. Kaipo to- 

kiame mieste, tai ir labai gerai. 
Rinkėjų buvo tik 12 porų. 

X G. S. Montvilo teatre įsteig- 
tas kinematografas, taigi Pane- 
vėžyje jau trečias. 

AKNYSTA, Zarasų ap. Val- 
sčius, kaip rašo "L. Uk.," jau vi- 
sai baigia skirstytis vienasė- 
džiais; liko išsiskirstyti tik trims 
sodžiams. Šįmet skirstysis ir Lio- 
bų sodžius. Nežinia tik, kaip tą 
sodžių išsklaidys, nes visos pie- 
vos vienoj vietoj, prie pačios 
upės, kuri sava vaga nebėga, bet 
laužiasi į pievas, kame paskui nei 
gera žolė neauga. Matininkas 
kalbėjęs, kad valdžia galinti gi- 
lesnę upės vagą iškasti, tik val- 
stiečiams reikia valdžios prašyti, 
kad šituo darbu užsiimtų. 

KĖDAINIAI. Naktį gegužio 
iš 2 j 3 d. r.'ie antrą valandą 
užsidegė Kėdainiai. Kalba, kad 
gaisras kilo iš alinės, kurioj link- 
sminosi girta kompanija. Iki de- 
vintai valandai negalima buvo 
suturėti ugnies, nes degė dau- 
giausia žydelių varguolių medi- 
nės grįčios. 

Dvyliktoj valandoj dienos iš- 
naujo vėl ėmė liepsnoti greta su- 

turėto gaisro medinės likusios 
grįčios. Per abu gaisru išdegė 
didelė Kėdainių dalis, daugiau- 
sia žydų gyvenamų butų (krau- 
tuvių sudegė nedaug). 

15e Kėdainių gaisrininkų gesin- 
ti gaisrą pribuvo ir grafas Tot- 
lebenas su ugnį gesinamaja 
švirkšta ir grafas Zabiela iš Api- 
talakių. 

Ypač grafas Zabiela daug pri- 
sidėjo prie suturėjimo gaisro. 

Labai gražiai pasielgė ir kai- 
-kurie gretimų kaimų kaimiečiai: 
pamatę naktį gaisrą, atvažiavo 
j Kėdainius ilguose vežimose, 
kad nugabenus nelaimingų žmo- 
nių mantą. Nesigailėjo žmonės 
nei savo darbo, nei gyvulio, nei 

skyrė žydo nuo krikščionio gel- 
bėdami. Jarašius. 

ŠIAULIAI. Šiose apylinkėse 
parduodama daug dvarų. Fav., 
apie Radviliškį prie-pat stoties 
Struvės dvaras, už 7 varstų nuo 

miestelio Liaudiškių dvaras ir 

daugiau, apie Gruzdžius—God- 
levskio dvars Vontainiai (apie 
500 deš.). Visos tos parduoda- 
mųjų dvarų žemės geros ir vie- 
tos patogios. Jau dažniau prade- 
da ir patįs ūkininkai pirktis vi- 

są dvarą, kad jį paskui, išdras- 

kius, pasidalinti žemę gabalais. 

Nesenai nupirktas Atsokavos 
dvaras ir p. Landsbergienės prie 
Šiaulėnų miestelio 380 deš. At- 
pirko jj 9 ūkininkai, daugiausia 
iš toliau atkeliavę (Panevėžio 
apskr.). Sf. 

X Šiauliai, kaipo vienas didžių- 
jų pramonės ir prekybos centrų 
Kauno gub., turi nemažai ir kre- 
dito įstaigų. Būtent, veikia čia 
3 kredito draugijos.: Savitarpio 
kredito draugija (žmonių vadina- 
masai Lietuvos bankas). Rygos 
Komercijos Banko skyrius, Tau- 

pomoji-skolinamoji bendrovė (žy- 
dų). Be to gi yra kelios privati- 
nės batikų kontoros, kaip antai 
Choronžickio, Kagano, X u roko ir 

kitų, kurios taip pat daro nema- 

žas apyvartas, sutraukdamos pas 
save iš valstiečių pinigus ir su- 

naudodamos juos savo pramonės 
ar prekybos reikalams. Tie val- 
stiečių šimtukai ir tukstantjs ne 

vieną žydą vertelgą sukurė, ne 

vieną fabriką ar dirbtuvę jiems 
išstatė. 

Toji pinigų apyvarta, matomai, 
tiek gyva ir intcnsyvė, kad ir t« 

esamųjų kredito jstaigų neužten- 
ka. Kredito reikalas ima rūpėti 
platesniam žmonių skaičiui. Lau- 
kiama dar naujų bankų. Vii niaus 
Komercijos Bankas (lenkų) ren- 

giasi atidengti čia savo skyrių. 
Be to gi kai-kurių vietos žmonių 
rūpinamasi įsteigti antrąją savi- 
tarpio kredito draugija, kuri butų 
lengviau prieinama musų liau- 
džiai ir smulkiesiems pramoninin- 
kams ir amatninkams. Renkami 
jau ir parašai tai naujajai kre- 
dito draugijai patvirtinti. Sf. 

X Šiauliuose norima įkurti dar 
vieną ūkio dr-ją, kurios tikslu 
busią auginti ir platinti pagerin- 
tos finų veislės karves, ir ypač 
kelti žmonėse supratimą apie tai, 
kad reikalinga gerinti pas mus 

raguočių veislę. Draugijos įku- 
rėjai: dvarininkai Gruzdis, grafai 
Zubovai, tėvas ir sunus, Milvi- 
das, Olsufjevas ir kiti. 

SLAVENIŠKIAI. Nuo va- 

žiuojančio į Liepoją Stepono Bu- 

čiaus, kaip skelbia "Golos Liba- 
vy," — Slaveniškio, Kauno gub.. 
stotyje pavogta 1,400 rublių. Ta- 
me apiplėšime įtariama D. Ši- 
monis ir P. Stupas, kurių žanda- 
rai jau jieško. Kadetas. 

UKMERGĖ. Balandžio 28 d. 
buvo Ukmergėje susirinkę Įvairus 
valdininkai ir mokytojai pasitar- 
ti apie visokių amatų ir profesijų 
mokyklų ir kursų steigimą. Su- 
sirinkime pirmininkavo bajorve- 
dis Volkovas. Tarpe kit-ko, nu- 

tarta įkurti Ukmergės apskr.: 
Utenoje—žemesnę amatų mokyk- 
lą; Svėdasuose (1916 m.), Anyk- 
ščiuose (1918 m.), Kupiškyje 
(1920 m.), Aluntoje (1923 111.), 
šaltkalvių skyrius; Užpaliuose 
(1919 m.) ir Šimonyse—dailydžių 
mokyklas; valstiečių gi banko iš- 
sklaidytam vienasėdžiais Sveda- 
sų-Linogirų dvare bus ūkio sky- 
rius įkurtas. Kitur bus dar įku- 
riami prie mokyklų ūkio skyriai, 
arba pavyzdingi sodnai: Kvėdar- 

noje (Raseinių ap.), Vidžiuose 
(Ežerėlių ap.), Utenoje, Blagoda- 
tyje ir Žemaitkiemyje (vis Uk- 

mergės ap.); medžio ir kailio dar- 
bų skyriai—Anykščiuose (Ukm, 
ap.) ; pintinių darymo—Sartuose 
(Ežerėlių ap.); audimo — Suba- 
čiuje (Ukmergės ap.); siuvimo— 
Ukmergėje. Be to visokio mote- 

rių daromų rankų darbo kursai, 
pradedant nuo 1916 m., Utenos, 
Raguvos, Kupiškio, Svėdasų, 
Anykščių, Kvėdarnos, Subačiaus, 
Taujėnų, Užpalių, Vyžuonos ir 
Traškunų moterių mokyklose. 

BETYGALA, Kauno ap. Ba- 
landžio 29 d. buvo didžiausis ; 

gaisras, nes per vieną valandą 
sudegė 52 triobos; nuostolių pri- 
skaito 80,000 rub. Nukentėjo 52 m 

šeimynos, kurios liko be trio- 

bų, be duonos ir be sėklos. Ug- ] 
nelė kilo iš neatsargumo. 

Betygalietis. j 1 

KUPIŠKIS, Ukm. ap. Kupiš- 
kyj gyvuoja monopolis, du trak- 
tierių, n aludžių, apie 50 slaptu 
smukliu; be to dar vartotojų 
krautuvėj yra įvestas svaiginan- 
čiųjų gėrimų skyrius. Šventadie- 
niais ir turgaus dienomis tos 

įstaigos kimšte prikimštos. 
P. V 

PAPILYS, Ežerėnų ap. Ki- 
liškių kaime kilo gaisras: degė 
ūkininko Žemaičio klojimas. Su- 
bėgo žmonės su krapylais, švęstu 
vandeniu ir ėmė "krapyti," su- 

klaupę melstis. Gerai, kad atsi- 
rado tokių, kurie atbėgo su kir- 
viais, kabliais ir ėmė gaisrą ge- 
sinti, o ne, tai aniems deivobai- 
mingiems besimeldžiant, butų su- 

degęs visas kaimas. Dir-das. 

ROKIŠKIS, Ežerčnų ap. Pas 
grafį Przezdzieckj tarnauja jau 
gana senai vyresniu medininku 
Kliučinskis. Jis vedė grafo rei- 
kalus taip, kad nuolat dėl miško 
turėjo vaidytis su apylinkės val- 
stiečiais. Visokioms byloms ir 
teismams nei galo nebuvo. Val- 
stiečiai nesykj dėl visų nesmagu- 
mų, kuriuos nuo Kliučinskio ken- 
tėdavo, pasižadėdavo su juo pa- 
sirokuoti. Niekas gi netikėjo, 
kad jie ištikrųjų Kliučinskiui at- 

monytų. Dabar gi visai nesenai, 
kuomet Kliučinskis ramiai sėdė- 
jo pas save namie, kaž-kas šovė 
j jį pro langą ir sužeidė. A 

GIRPĖTRAI, Panevėžio ap. 
Šiame sodžiuje paskendo kibire 
valstiečio Šidagio dviejų metų 
dukrelė. • 

— Lietuvos žinios -• 

Kunigų permainos Žemaičiu 
vyskupijoje. Kun. Byla. jam pa- 
čiam prašanties, paliuosuotas 11110 

vietos katedros kam. ir pildančio 
priedermes vice-prepozito ir at- 
leistas užsienin šešiems mėne- 
siams; katedros kam. kun. Povi- 
las Dogelis paskirtas laikinai pil- 
dančiu priedermes vice-prepozito; 
Akmenės kam. kun. Dirdgalvis 
perkeltas j Garždus kam.; Garž- 
dų kam. kun. Balčiūnas perkeltas 
j A :me •; kam. 

{ 
— šaltinis — 

SUVALKŲ GUBERNIJA. 
ALEKSOTAS. Balandžio 29 

dieną čia buvo Įsteigiamasis krik- 

ščionių draugijos susirinkimas. 
Valdyba išrinkta sekanti: J. Rin- 
kevičius—pirm., Emko—sekreto- 
rium. 

LIEPOJUS. Balandžio 30 d. 
užsibaigė "Fenikso" dirbtuvė? 
darbininkų streikas, kuris kilo 
dėlei mokesčio padidinimo už 
darbą. Dirbtuvės administracija 
sutiko pridėti darbininkams po 2 

kap. už darbo valandą; nesenai 
pastojusiems į dirbtuvę pridėta 
po V/i kap. už valandą. Darbi- 
ninkai tuomi patenkinti ir stojo 
visi į darbą. 

X Kovo mėnesj per Liepojaus 
uostą iškeliavo j Ameriką 5,099 
žmonės, iš jų 3,881 vyras ir 1,218 
moterįs. Sugrįžo iš Amerikos 
1,633 išeiviai. 

Per Vokietijos uostus kovo mė- 
nesj iškeliavo 12,490 žmonių. 

X Gegužio 1 d. "Dvinsko" gar- 
laiviu sugrįžo iš Amerikos į tė- 
viško 154 išeiviai; tą pačią dieną 
išplaukė į Ameriką "Perino" gar- 
aivis su 97 žmonėmis. 

PETERGURGAS. Dėl spau- 
dos 10 metų sukaktuvių ruošia- 
mos paskaitos neleido taisyti l'e- 
:erburgo miesto viršininkas. 

X Kelių ministerija nuo šių 
netų gegužio i d įveda visuose 
,'aidžiai prigulinčiuose gelžke- 
iuose ir kai-kuriose šiaip žmo- 
lėms priklausančiose linijose va- 

gonu?, skiriamus keliauninkams, 
įorintiems ketvirta kliasa keliau- 
i. Už ketvirtos kliasos bilietą 
>us mokama pusė kainos trečio- 
sios kliasos bilieto. Keliauninkai 
cetvirtos kliasos naudosis to- 

nis pačiomis teisėmis, kaip ir ki- 
omis kliasomis važiuojantieji. 

— Lietuvos žinios — 



1$ AMERIKOS. 
AMERIKOS ŽEMDIRBYSTĖ. 

Suvienytos Valstijos užimu 

plot;* 935 tnilionų akerių, o is j u 

tik 400 milionų akerių yra dir- 

bamos žemes. Suviršum ioo mi- 

lionų akerių yra nedirbamos ir ji 
dar farmeriams nepriguli. Tokiu 
bud u tik 40f/i žemės yra farme- 

rių rankose ir tik \zl/< tos že- 

mės atgabena vidutinį arba dau- 

giau negu vidutinj daugumu vai- 

sių, o 88'; dirbamos žemės taip 
prastai apdirbta, ka 1 nei viilir- 

tinio daugumo vaisiu neatgabe- 
na. Todėl nejstabu, jeigu Ameri- 

koj, nors ji užima tokj plotį, kaip 
visa Europa, o gyventojų turi 

apie penkis kartus mažiau, žmo- 

gaus pragyvenimas yra bran- 

gesnis negu kur nor- Europoj, 
nek ilbant jau apie Rusiją. Eu- 

ropoj nematyt apleistų su palik- 
tomis triobomis, neapgyventų ir 

nedirbamų farmų, Amerikoj to- 

kių matyt daug, nes taip ukc 
vedant, kaip vedama Amerikoj, 
jos apdirbimas neapsimoka, ne^ 

žemė permažai vaisių duoda, 
n<»r- ta žemo dar neiliežta, ne- 

reikalauja dar tokio pagerinimo 
kaip Europoj, arba Cliinuose ir 

Japonijoj, kur žemė išnaudojama 
«au nuo daugelio šimtmečių. 

FABRIKANTŲ KON- 
FERENCIJA. 

New York. Gegužio 19 d. ėia 

prasidėjo Amerikos fabrikantų 
konferencija. Susi važiavusių 
konferncijon fabrikantų dirbtu- 
vėse dirba 5 milionai darbininkų. 

PAVOGĖ IŠ MUZĖJAUS 
BRANGŲ PAVEIKSLĄ IR JĮ 

SUGRĄŽINO. 
New York. Iš Brooklyno mit- 

zėjaus nežinia kas buvo pavogęs 
brangti abrozdą, perstatant j "i'er- 
sen su Medūzos galva." Dabar 
gi tas paveikslas, visai nesuga- 
dintas, paėtu tapo sugrąžintas. 
Taigi sunku suprasti, kam jj vog- 
ti reikėjo. 

ATKAKO DIDŽIAUSIAS 
GARLAIVIS. 

Nev/ York. Gegužio 21 d. at- 

kako čia didžiausias pasažierinis 
Hamburgo kompanijom garlaivis, 
"Vaterland." Garlaivis tas turi 
950 pčdn ilgio, 100 p Odų pločio, 
vandens išstumia 58,000 tonu, tai- 
gi tasai garlaivis kur kas dides- 
nis už paskendusį "Titanic'ą." 
Greitumas jo 23.9 mazgai j va- 

landą. įgula jo susideda iš 1,231 
žmogaus. 

IŠLAIDOS KELIŲ 
GERINIMUI. 

Kad Amerikos keliai ne kam 
tiky, tą visi žino. Yra lenkų pa- 
tarlė, kuri Lenkijos tiltus persta- 
tų kaipo juoko vertus, bet, ma- 

tyt, tą patarlę sutverę nematė 
tiltu ant paprastu keliu Ameri- 
koj, nes tie amerikoniški tiltai 
dar blogensi už lenki-kus. Da- 
bar tik Amerikoj pradeda rūpin- 
tis kelių pagerinimu, bet nežinia 
tikrai, ar visi tam skiriami pini- 
gai eina kelių pagerinimui. 191.1 
metuose išduota kelių pagerini- 
mui daugiausia pinigų, nes 

$7,310,000 skyrė fo\va valstija, 
Ne\v York tam tikslui skyrė 6 
milionus doliarių, Minnesota 
$5,672,254, Illinois tik $1,300,000. 

"DIDELĖ" BEDARBIŲ 
ARMIJA. 

Washington, D. C. Gegužio 
2o d. atkako čia garsaus Coxey'o 
suorganizuota "didėji bedarbių 
armija." Su savo generolu atka- 
ko 8 bedarbiai; tai ir visa didėji 
armija. Generolui leido prakalbė- 
ti nuo kapitolio trepu. Vienas iŠ 
tos didelės armijos išreiškė norą 
grįžti į Ohio valstiją, o kiti ap- 
reiškė, jog .pasijieškos sau darbo 
Washingtone. 

8,000 PĖDŲ ILGAS TUNELIS. 
Spartanburg, S. C. Likosi 

perkastas 8,000 pėdų ilgas C'aro- 
lina, Clinchfield & Ohio geležin- 
kelio tunelis per Sandy Ridge 
kalnus. 

NELAIMĖ PORTE. 
New York. I'rieš išplaukimą 

gari. "Friedrich VIII," sugriu- 
vo jlipimo laivan platforma, ir 20 

žmonių supuolė vandenin. Dau- 
gumu išgelbėjo, nors tarp tų yra 
sunkiai sužeisti, bet du žmonės 
prigėrė, o trūksta dar vieno vai- 
ko, kuris, be abejonės, taipgi pri- 
gėrė, 

^ f 

Iš BAIMĖS NUSIŠOVĖ. 
Danville, 111. 12 metų sunus 

netoli nuo čia gyvenančio farme- 
rio Dale Delaney nusišovė, ne- 

manė, kad mokykloj kvotimų ne- 

išlaikė. Pasirodė vienok, kai 
kvotimus išlaikė, taigi nusišovė 
i)C reikalo. 

POLICIJOS AFICIERAS 
BECKER VĖL KALTU 

PRIPAŽINTAS. 
Ncvv York. Pasibaigė antru 

kartu byla Xe\v Vorko aficiero 
Beekerio, kuris, už užmušimą lai- 

kytojo lošimo namų žydo Rosen- 
thalo ir parsidavimus, su ketu- 
riais padėtojais tapo mirtin pa- 
smerktas. Teismas ir dabar jį 
kaltu pripažino. Nusprendimą 
teigėjas išduosiąs gegužio 29 d. 

Jo padėtojai jau nužudyti. 

RŪPESTINGA MOTINA. 
New Philadelphia, Pa. Nuo 

ilgos ligos įgavusi proto sumai- 

šymą, moteris (iormin, kad ne- 

pasiliktų našlaite jos auganti 18 
metų duktė, su kirviu sukapojo 
jos galvą ir su skustuvu perpjo- 
vė gerklę. 

SUGRĮŽO NAMON BUVĘS 
AMERIKOS PREZIDENTAS 

ROOSEVELT. 
Oyster Bay, N. Y. Sugrįžo iš 

>avo kelionių Pietinėj Amerikoj 
buvęs Suvienytų Valstijų prezi- 
dentas Roosevelt ir rengiasi jau 
politiškon kovon su savo poli- 
tiškais priešais, lygiai rcpubliko- 
nais, kaip ir demokratais. Pas ji 
atsilankė jau jo politiškieji pri- 
tarėjai. 

GIRIŲ GAISRAI. 
Escanaba, Mich. Šitose aplin- 

kinėje siaučia girių gaisrai; ug- 
nis išnaikino jau milionus pėdų 
me.lžių. Išdegė taipgi didelis 
kaimas Alfred. Gyventojai išbė- 
go iš namų ir pasislėpė upėj 
Lscanaba, l>et visus jų turtus iš- 
naikino ugnis. Išdegė taipgi kai- 
meliai Lurch ir Edgar. Lentų 
pjovyklose VVorcester sudegė ke- 
li milionai pėdų medžių. 

Duluth, Minn. Aplinkinėse 
C'arlton girių gaisrai pridirbo la- 

ibai daug nuostolių. Gyventojai 
stengiami ugnj užlaikyti, bet tas 
iki šiol nepasisekė. 

GAISRAI. 
St. Louis, Mo. Gegužio 20 d. 

sudegė čia ant trijų augštų medi- 
niai namai. I'rie to sudegė 3 
žmonės, o ketvirtas numirė pas- 
kui ligoninėj. 

St. Louis, Mo. Gegužio 20 d. 
siautė gaisras įtaisose Boeckler 
Lumber C'o., kuris pridirbo nuo- 

stoliu ant $300,000. Daugelis ge- 
sintojų ir žioplių sunkiai sužeis- 
ta. Nuo karščio užsidegė penki 
amoniako rezervuarai, ir explio- 
zija išnaikino visą šiaurinę mies- 
to dalj. 

De Kalb, 111. Sudegė čia ge- 
gužio 19 dieną Jokūbo Uaisch 
dirbtuvės. Nuostolių ugnis pri- 
dirbo atit $300,000. Nei dirbtu- 
vės, nei jų įtaisymas, nei krau- 
tuvės nebuvo nuo ugnies ap- 
draustos. 

EI y, Minn. Paupiuose Tama- 
raek užgimė girių gaisrai. Ugnis 
apsiautė medžių krautuves Crane 
Lumber Co., ir nėra vilties jas iš- 
gelbėti. 

NELAIMĖS ANT GELEŽIN- 
KELIŲ. 

Columbus, O. 25 mylios j pie- 
tus T\uo čia karas Scioto Valley 
Traction Co. užbėgo ant skersai 
bėgius važiuojančio automobi- 
liaus ir jj sudaužė. Prie to už- 
mušta penki žmonės, o pastorius 
liuli sunkiai apdegė, nes susi- 

laužęs automobilius ir karas už- 

sidegė ir griuvėsiai suvisu sude- 
gė. 

į IŠDUBO LAUKO. 
fl Detroit, Mich. Pagarsėjusi 

<avo laike Ford Motor Co. (au- 
tomobiliu dirbtuvių savininkė) 
pereituose metuose dividendoms 
išdalino 2 milionu doliarių. Pats 
Ford gavo $1,170,000, o kiti kom- 
panijos nariai $830,000. Kompa- 
nija ir darbininkų neaplenkė: 
6,000 prašalintų nuo darbo dar- 

bininkų pažadėta juos atgal pri- 

imti, kaip tik darbai pasigerjs, 
laigi rudenyj. 

ff Columbus, O. Viršininkai 
United Mine Workers of Ame- 
rica prisakė visiems Oliio valsti- 
jos tos organizacijos nariams 
pradėti streiką. Angliakasiai ki- 
tu valstijų streikierių šelpimui 
turės mokėti po $3.00 savaitėj. 

ff Chicago, 111. Lenkinki orga- 
nizuoti kepyklų darbininkai nu- 

tarė streikuoti. Sustreikavo apie 
500 darbininkų. Darbininkai su- 

tarė negrįžti darban, kol kepyklų 
savininkai nesutiks išpildyti vi- 
sus reikalavimus. Darbininkai 
reikalauja didesnių algų ir ge- 
resnių darbo išlygų. Dalis ke- 

pyklų savininkų, matydami, kad 
darbininkai streiką gali laimėti, 
priėmė jų reikalavimus, bet yra 
dar daug nepasiduodančių. Vie- 
nas duonkepės savininkas priver- 
tė dirbti dvi savo seseris ir ver- 

čia jas gaudyti daugiau streiklau- 
žių merginų. 

Albany, N. Y. Streikavę 
vežėjai sugrįžo darban. Nesuti- 
kimus išrišti jie paveda santai- 
kos teismui. 

Calumet, Mich. Kasyklos 
Taniarack, kurios dėl darbininkų 
streiko buvo uždarytos, pradėjo 
«i iri »ti. priėmė atgal 300 streika- 

i vusių darbininkų. Michigano va- 

iriu kasyklose dirba dabar 18,000 
darbininkų. 

Canton, Onio. Pasibaigė čia 

dailydžių streikas. Darbininkai 
reikalavo po 45c. už darbo valan- 
dą, o gaus 40c. Iki šiol kontrak- 
toriai mokėjo, po kiek norėjo. 

Newark, N. J. Sustreikavo 
į vežėjai vieno iš svarbiausių kon- 
traktorių. Jie reikalauja po $16 
už savaitės darbą. Iki šiol jie 
gaudavo po $13 savaitei. Kadan- 
gi darbdavys atmetė jų reikala- 
vimą, tai jie paliovė dirbę. 

Erie, Pa. Dailydės reikalau- 
ja algų pakėlimo. Kadangi rei- 
kalavimą darbdaviai atmetė, tai 
dailydės sustreikavo. Jie reika- 

lauja 8 darbo valandų dienos ir 
po 45c. už darbo valandą. 

fl Akron, Ohio. Gatvinių karų 
konduktoriams ir motormanams 

pakėlė algas, nes kompanijai uni- 

ja pagrasino streiku. Pakelta 
konduktorių ir motormonų algos 
2c. už darbo valandą. Dirbanti 
pirmus metus gaus 25c. už darbo 
valandą, o paskui kasinėtas po 
ic. daugiau. 

ff Pittsburg, Pa. Geležinkelių 
konduktoriai ir mašinistai reika- 
lauja po 35c. už darbo valandą, 
kitaip žada streikuoti. 

Chicago, 111. Sudegė pereitą 
nedėlios dieną dirbtuvės Ober- 
mayero, po n r. 2563 \V. i8th st., 
ir American Cocoanut Butter 
Co., po. nr. 2525 W. i8tb st. Ter 
tai 2,000 darbininkų atsirado be 
darbo. 

Bloomington, 111. Ant sker- 
sai bėgių važiuojančio automo- 

biliaus užbėgo traukinis Sante 
Fe geležinkelio ir automobilių 
sudaužė, o jame buvusias dvi mo- 

teris ant vietos užmušė; jų gi 
vyrai spėjo nuo automobilio nu- 

šokti ir tokiu budu išsigelbėjo. 

iŠ VISUR, 
ĮĮ Austrijos sostinėj Vindobo- 

noj pasimirė, išgyvenęs 68 me- 

tus, žinomas muzikas Thomas 
Koschat. Savo kompozicijose jis 
panaudojo Karintijos ir Steier- 
marko tautiškų dainų motyvus, 
taipjau kaip Petrauskas panau- 
doja lietuviškų dainų motyvus. 

Į| [talijoj, kaime Sara, kaimietė 
Sofija Rati su kirviu sukapojo iš 
Amerikos sugrįžusį savo vyrą ir 
su tėvų pagelba kuną užkasė ke!- 
norėj. Keturių metų senas sū- 

nūs matė užmušystę, ir jis paskui 
savo motiną išdavė. 

Europoj, neskaitant rusų val- 
stybės, blogiausią konstituciją 
turi Prusai. Tą savo lai- 
ke pripažino net toks reakcio- 
nierius, kaip Bismarck. Prūsų 
seimas mažai kuom skiriasi nuo 

neturinčios galės sąlygas page- 
1 rinti Rusijos durnos. Gyventojai 

nuo senai reikalauja konstituci- 
jos pataisymo, išplatinimo žmo- 
nių tiesu, bei' niiko neatsiekia, 
nors mėgino ir riaušes kelti. Ir 
dabar Prūsų seime vidaus rei- 

kalų ministerisi ir Vokietijos 
kancleris, kuris yra perdėtiniu 
Prūsų minisferiiĮ, apreiškė, jog 
šjinet nebus įnešta šeiniau su- 

manymas konstituciją gerinti ir 
taisyti. 

i. ;i" 

J! Anglijoj, kaip policija mano, 

sufragečių padęgti deganti krū- 
mynai apsiautė karaliaus paviljo- 
ną Long Valley, iš kurio Anglijos 
karalius ir karalienė paprastai 
mėgsta prisižiurinėti kariumenės 
manevrams, (lesinti ugnį pa- 
siuntė kariumetię, bet ją sulaiky- 
ti, kol-kas, nepasisekė. 

j! ] New Orleans, La., bevie- 
liniu telegrafu atėjo žinia iš 
(iuatemala, Vidurinėj Amerikoj, 
apie kruvinus mušius indijonų 
su negrais, kuriuose užmušta 64' 
negrai ir 100 indijonų. Mušis už- 

gimė už indijonų merginą, ku- 
rią tėvas negrui pralošė. Negras 
merginą paėmė ir atsisakė ją ir 
n/ pinigus atiduoti jos sužiedo- 
tiniui mesti/.ui. Iš to ir kilo 
muštynės, nes indijonai rado 

merginą prie medžio pririštą ir 
baisiai subadytą, ir ji prieš mirtį 
pasakė, jog negras ją užpuolė. 

j| Garsaus Vokietijoj ginklų 
dirbėjo Kruppo šeimyna, sudru- 
tinimui Vokietijos kariumenės, 
paaukavo 8,607,000 markių. Ne- 
jstabu. Juk jis iš kariumenės ir 
milionus surinko. Juo daugiau 
bus kariumenės, juo daugiau rei- 
kės ginklų, o tąsyk su palūka- 
noms jis atgaus savo paaukautus 
pinigus nuo Vokietijos tautos. 

[į Londone suareštavo redakto- 
rių ir leidėją sufragečių laikraš- 
čio "Suffragette" Sydney'ą Dre\v 
už dalyvavimą prie naikinimo 
svetimos nuosavybės. Šitam, kai- 

po vyrui, kalėjimo užvaizda leis 
turbūt badauti, kiek tik jis pa- 
norės. 

Į; Švedijos karalius po operaci- 
jai pilvo, kokią jam daktarai da- 
rė, jau pasitaisė ir greitai gyja. 

11 Turkijos sostinėj, Konstan- 
tinopolvj kariškoji valdžia užda- 
rė turkišką pažangiųjų moterių 
laikraštj 'Ivadinn ar Duenjassi" 
(Moteries Pasaulis), nes laikraš- 

tyj pasirodė straipsniai nepatin- 
kanti kariškai valdžiai, kuriuose 
kalbinta moteris mahometones 
pasiliuosuoti nuo haremų vergu- 
vės ir rūpintis pačioms apie gy- 
venimo reikalus, tapti neprigul- 
mingomis. 

|| Bavarijos naudingų pauk- 
ščių apsaugojimo draugija nuro- 

do ant neatbūtino reikalo pasi- 
rūpinti apie apsaugojimą ne vien 

naudingų paukščių, bet taipgi 
šikšnosparnių, kurie naktimis, 
drauge su apuokais ir pelėdomis, 
gaudo kenkiančius sodams ir lau- 
kams vabalus. 

[j Norvegija su didelėmis iš- 
kilmėmis apvaikščiojo savo ne- 

priklausomybės sukaktuves. Iš- 
kilmėse dalyvavo ir 3,000 norve- 

gu, atkakusių iš Amerikos. 

Į| Gegužio 18 d. Panamos ka- 
nalu iš Atlantiko j Pacifiką per- 
plaukė pirmas laivas; buvo tai 
mažas velkantis garlaivis, kuris 
vilko penkias valtis. 

IĮ Kanadoj, Black Lake, tie- 
siant elektrikus vielas, elektriką 
užmušė keturis rusiškus elektri- 
kus. Mat jie neatsargiai prisi- 
glaudė prie vielos. 

Įj Albanijoj ir tikri albanai su- 

rengė sukilimą prieš savo val- 
džią dėl rinkimo mokesčių val- 
džios palaikymui, ko albanai ne- 

mėgsta ; jie ir turkams mokesčių 
nemokėjo. Karo ministeris Es- 
sad Paša rezignavo, matyt tyčia, 
nes jis ir rengė sukilimą. Kuni- 
gaikštis atsišaukė į vadovus porte 
stovinčių Austrijos ir Italijos ka- 
riškų laivų, kurie išsodino ant 
kranto jureivius ir apsiautė Es- 
sado namus. Essad prašė jam 
leisti persikelti ant itališko laivo, 
bet jo neleido; jis tapo suareš- 
tuotas. 

Į| Paryžiaus laikraščiai prane- 
ša, buk rengiasi atsistatydinti 
Francuzijos ministerių pirminin- 
kai Duumergne. Laukia jis vien 
uaujojo parliamento susirinkimo. 

Laike rinkimų daugiausia naujų 
vietų laimėjo socialistai. 

|| Naujasis Peru republikos 
prezidentas generolas Benavides 
jau išsirinko sau ministerius. 
Ministeriu užsienių reikalų jis iš- 
sirinko Guzzanj, karo—Munizą, 
vidaus reikalų—Tuentėsą, teisių 
-—"Menendezą, iždo—Villariną. 

|| Vokietijos parliamente, svei- 
kinant ciesorių, nors kitQ. kart 
ir socialistų atstovai atsikeldavo, 
šiuom tarpu jie sukaudami sėdė- 
jo ir tuomi parliamente tokias 
riaušes sukėlė, kokių ten dar ne- 

buvo. 

IĮ Anglijos sufragečių procesi- 
ja gegužio 21 d. mėgino traukti 
j lUichingham rumą ir karaliui 

paduoti savo reikalavimus, bet 
prie Constitution llill policistai 
užstojo kelią, suareštavo Emeliną 
l'ankluirst ir kelias jus drauges, 
o kitas išvaikė. 

|| Nuo mokytojų armėniškų 
mokyklų ant Kaukazo pareikala- 
vo jų ištikimybės paliudijimų. 

IĮ Iš Rygos išgabeno Siberi- 
jon 20 vyrų katorgon, teismo nu- 

spręstų už neva norą sutverti 
Latvijoj Frauenburgo republiką. 

|Į Iš Minsko gubernijos val- 
džia išvijo penkiems metams 8 

emigrantų agentus, kalbinusius 
kaimiečius Amerikon keliauti. 

Į| Gyvenantis Vengrijos sosti- 
nėj Peszte Dr. Szekely išrado 
budą apsodyti plaukais plikas 
galvas. Apsodinimui pilnos pli- 
kės pakanka 50,000 trankų. Į tris 
bertainius valandos galima paso- 
dyti 500 plaukų. 

|į Berline gauta žinia, jog laik- 
raščių paleistas paskalas, buk 
Pietinėj Ameilkoj Bolivijos in- 

dijonai išskerdė visą expediciją 
žinomo norvego tyrinėtojo Xor- 

denskjoklo, yra neteisingas; Nor- 
denskjold yra sveikas; niekas jo 
expcdicijos neužpuolė. 

!! Žinomas angliškas orlaivinin- 
kas (iustav Ilamet dirbdina sau 

didelį viensparni aeroplianą ir no- 

ri lėkti per Atlantiką, iš Airi- 
jos ant Ncwfoundlando salos. 
Toluma tarp Airijos ir New- 
foundlando per orą yra 1,600 
angliškų mylių. Ilamet visą ke- 
lionę tikisi atlikti j 24 valandas, 
taigi mano lėkti su greitumu 66 
mylių į valandą. 

Į1 Tarp pietinių slavų yra dvi 
vienos kilmės tautos—chorvatai 
ir serbai. Ir vieni ir kiti yra tik- 
ri serbai, serbais \ .*a ir monteneg- 
rinai. Serbai yra stačiatikiai ir 
savo rašte jie vartoja rusiškas rai- 
des, chorvatai gi yra katalikai, 
tai jie vartoja lotyniškas raiues. 
Skirtingas tikėjimas ir raštas to- 
kiu budu iš vienos tautos padarė 
dvi nelabai tarp savęs besimylin- 
čias. Todėl tapo dabar tarp chor- 

vatų ir serbų pakeltas klausimas, 
ar nepriderėtų priimti visiems 
vieną raštą, kas galėtų vis labjau 
besitolinančias tautas suartinti. 
Kad vienodas raštas butų reika- 
lingas ir naudingas—tą visi pri- 
pažįsta, klausimas vien tame, ko- 

kį raštą visiems priimti. Setbai, 
kadangi jų yra daugiau, reika- 
lauja, kad chorvatai priimtų ru- 

siš'cą raštą. Bet ir tarp serbų 
atsiranda kitaip manančių, kurie 
nurodo, kad patiems serbams bu- 
tų naudingiau priėmus lotyniš- 
kas raides, nes serbai daugiau 
reikalų turi su tautomis, varto- 

jančiomis lotyniškas raides negu 
rusiškas; kas iš dabartinių tautų 
įssizacia seno savo nepraktiško 
alfabeto, visi priima ne rusišką, 
bet lotynišką; galima tikėti, kad 
sti laiku lotynišką alfabetą priims 
ir konservatyviškiausia rusų tau- 

ta. Už įvedimą lotyniško alfa- 
beto smarkiai stoja profesorius 
Belgrado, taigi serbų stačiati- 
kių, universiteto Dr. Ivan Sker- 
lic. Jis nurodo, kad serbams nė- 
ra nei reikalo stoti už rusišką 
alfabetą, nes tas alfabetas visai 
nėra slaviškas, bet vien sudar- 
kytas slavo misijonieriaus C iri- 
lo grekiskas, o grekai slavu ne- 

kenčia, o tie grekams tuom pa- 
čiu atsimoka. Reikia todėl tikė- 
ti, kad galų gale protas paims 
viršų ir serbai priims lotynišką 
alfabetą, o serbų paveikslą seks 
bulgarai ir mažrusiai, kurie antai 

(ialicijoj ir dabar vartoja abudu 

alfabetu, kaip Lietuvoj baltgu-' 

tižiai. Juk niekas, galėdamas 
gauti geresnį, nesigriebia blo- 
gesnio. 

|| Albanijos valdonas, kuni- 
gaikštis vVicd, pasmerkė išvijimu 
iš Albanijos garsų apginėją tvir- 
tovės Skutari, ministerį Essadą 
Pašą už surengimą Albanijoj 
sukilimo. Kunigaikščio nuspren- 
dimui pritarė ir vadovai Italijos 
ir Austrijos kariškų laivų. Es- 
sad Paša bus pergabentas antį 
itališko kariško laivo ir išgaben- 
tas j Brindisi ir jam uždrausta 
bus grįžti Albanijon. 

|| Gegužio 20 d. sala Kuba iš- 
kilmingai apvaikščiojo sukaktu- 
ves pasiliuosavimo nuo Ispanijos 
valdžios ir gavimo savistovystės. 
Tarp kit-ko, tą dieną atsibuvo 
revizija susidedančios iš 5,000 ka- 
reivų Kubos kariumenės. Ku- 
bos orlaivininkai orlaiviuose 
skraidė ties sala. 

ĮĮ Varšavoj, orlaivininkų per- 
dėtinis pranešė kariškoms val- 

džioms, jog prapuolė žemlapis, 
išleistas orlaivininkams, kuriame 
buvo taipgi paženklintas plianas 
tvirtovės Novo Georgievsk su 

paženklintu fortu. Žemlapis tas 

esąs didelės svarbos. Jeigu žem- 

lapis pakliūtų j Rusijos priešų 
rankas, laike karo jie iš jo galė- 
tų pasinaudoti, veržiant tvirtovę. 

ĮĮ Alderstade, Anglijoj, polici- 
ja, už kėlimą riaušių drauge su 

sufragetėmis, suareštavo Angli- 
jos karaliaus dukterj, kunigaik- 
štienę Mariją. Pasirodžius, kas 
yra suareštuotoji, policija ją pa- 
liuosavo ir nugabeno į karaliaus 
rūmą; tėvai, turbut, dukters ne- 

pagyrė. 

ĮĮ Krakove, pačto valdininkas 
Vilcek pasisavino 192,000 kronų 
pačto pinigų ir piniginių siunti- 
nių ir išdūmė ten, kur pipirai 
auga. 

|J Berline pasimirė, išgyvenęs 
58 metus, žinomas vokiškas tep- 
liorius, profesorius dailės akade- 
mijos, Richard Knoetel. Pasimi- 
rė jis uuo influenzos, kuri pa- 
gimdė plaučių uždegimą. Gimęs 
jis 1S57 m. mieste Glogau; teplio- 
rystės mokinosi Berlino dailės 
akademijoj. Geriausi jo paveik- 
slai—tai musių paveikslai, kaip 
tai: mušis prie Reichenbach; mu- 

šis prie Garcia Hernandez; mu- 

šis prie Sedano. 

|| Kapelionas katalikiškos kop- 
lyčios Vilanove, netoli Varšavos, 
Lenkijoj, kun. Juozas Paterski, 
paliko 126,000 rublių viešiems 
Lenkijos reikalams. 

Į| K r ak o ve sustreikavo studen- 
tai Dailės akademijos, nes dau- 
geliui katedrų trūksta profeso- 
rių. 

[| Paryžiaus laikraščiai užtikri- 
na, jog pasitrauks nuo vietos Ru- 
sijos ministerių perdėtinis Gore- 
mikin, o jo vietą užims Krivo- 
šein, toks jau fanatikas, kaip ir 
Goremikin. 

IĮ Kijeve, dėl darbininku šven- 
tės gegužio i d. policija darė 
daug kratų. Dėl išvijimo 15 po- 
sėdžiu socialistu ir darbiečių dū- 
mos atstovų daugelyj vietų Ru- 
sijoj streikavo darbininkai. 

|j Mogilevo gubernijoj, užgi- 
męs nuo padegimo gaisras mies- 

telyj Kopiš išnaikino 90 namų, 
75 pardavinės ir žydų sinagogą. 

Įj Rusijoj vėl pradėta bombas 
mėtyti. Pamestų bombų buvo 
išgriauti namai mieste Baku, 
Kaukazo apskrityj, ir Rygoj. 

|į Paryžiuj pereitą savaitę už 

abrozdą teplioriaus Fragonordo 
"Renauld ir Amide" vienas fran- 
cu/.as užmokėjo $rSo,ooo. Matyt, 
pinigų jam netrūksta. 

|| Paryžiaus gydytojas Dr. 
Bertillon pradėjo hypnotizmu gy- 
dyti sergančius nelaiminga meile 
ir. kaip sako, ne vieną įsimylė- 
jus j jau išgydė. 

|| Galicijoj' išdegė miestelis 
Chodorovo. Ugnis išnaikino 30 
namų su visais gyventojų turtais. 

|Į Anglijos sufragetės su kir- 
viais sudaužė stiklinę spintą Kri- 
tiškame muzėjuje Londone, bet. 1 

ant laimės, spintoj esančių duik- i 

tų nespėjo išnaikinti; spintoj bu- 
vo egyptiškos mumijos. 

|| Prusuose, mieste Buren, 
esančiose medvilnės dirbtu- 
vėse atsitiko smarki expliozija, 
kuri užmušė 6 žmones, 10 sun- 

kiai sužeidė, o trūksta 2, su ku- 
riais nežinia, kas atsitiko. 

|| Albanijos valdonas, kuni- 
gaikštis \Yied, turėjo bėgti iš sa- 

vo rumo nuo pasekėjų Essado 
Pašos ir pasislėpti ant itališko 
kariško laivo. Dabar itališko lai- 
vo kapitonas atgabeno kunigaik- 
štį atgal ant kranto, bet jo šei- 
myna pasiliko ant laivo. Rymo 
laikraštis "Tribūna" pagarsino ži- 

nią, buk Albanijos valdonas at- 
sisako ir išsižada garbės albanus 
valdyti. Italijos pasiuntinys Al- 
banijoj pranešė Ryman, jog mies- 
te Durazzo buvo kruvinas susi- 
rėmimas sukilėlių su Albanijos 
žandarmerija. Keturi žandarų 
aficierai tapo sukilėlių nelaisvėn 
paimti. 

|| Vokietijoj užstojo nepapras- 
ti karščiai. Gegužio 23 d. Ber- 
line buvo 270 Celsiaus termomet- 
ro (810—Fahrenhcito). Tai net 
vasaros laike Berline yra nepa- 
prastas karštis. Dideli karščiai 
buvo taipgi Prancūzijoj ir Rusi- 
joj- S I 

|| Austrijos ciesorius jau tiek 
pasitaisė, kad iš rumo gali iš- 
važiuoti. Daktarai jau negarsina 
biuletinų apie ciesoriaus sveika- 
tą. Bet tas nieko nereiškia. Pa- 
tarlė juk sako, kad jaunas gali 
mirti, o senas turi; Austrijos gi 
ciesorius turi jau 85 metus. 

Į! Lenkų radikalų vadovas Sla- 
pinski Tarnove, Galicijoj, sušau- 
kė partijos susirinkimą. Bet ru- 
sinai ir prieš lenkus radikalus su- 

kėlė neprielankias demonstraci- 
jas. Lenkai mat, ar jie konser- 
vatyvai, ar radikalai, vis yra tau- 
tiški šovinistai: jie vis skriau- 
džia, kur gali, nelenkus. 

|| ioo mylių nuo IIalifax pa- 
skendo garlaivis "Halifax." Jo 
jgula iš 25 žmonių pražuvo. 

|| Šiaurinėj Vokietijoj gegužio 
23 d. siautė vėtros, kurios daug 
nuostolių pridirbo. Hamburge 
vėtra nunešė didesnių triobų sto- 

gus ; išgriovė orlaivių stovyklas. 
Daug laivų vėtra nuo užkasu nu- 

plėšė ir j jnres nunešė. Ir Kiel 
apskrityj vėtra daug blogo pri- 
dirbo. Vėtra apvertė su žmo- 
nėmis dvi žūklių valtis. 

ĮĮ Londone, karliškame teatre 
laike perstatymo, kurį atlankė 
karalius su savo moterim, viena 
prie sėdynės prisikalusi sufragetė 
pertraukė perstatymą ir karaliui 
pradėjo pamokslą sakyti. Sako, 
kad ją policistai ir publika no- 

rėjo laukan išmesti, bet negali- 
ma buvo nuo retežio atplėšti, ku- 
riuom jiji buvo prisirakinusi, ir 

reikėjo šaukti sliesorių retėžj per- 
pjauti. 

Dvi sufragetės Tautiškame mu- 

zėiuje vėl mėgino naikinti bran- 
gins abrozdus. Suėmė dvi kir- 
viais apsiginklavusias sufragetes 
ir nuvedė policijos teisman, bet 
ten jau buvo pirma suimtos 57 
rėksnės ir tokj riksmą pakėlė, kad 

prisiėjo teismą pertraukti. Tau- 
tiškame muzėjuje tapo pi- 
gadyti trjs seni, brangus abroz- 
dai. Sufragetės mėgino padegti 
Stoughton rumą, bet rumo pri- 
žiūrėtojas, pajutęs durnus, prikė- 
lė tarnus ir ugnį užgesino. 

|| Austrija į Durazzo, Albani- 
joj, iš Cattaro pasiuntė karišką 
laivą "Admiral Spaun." Iš Mal- 
tos į Albanijos pakrantes plau- 
kia daugiau Austrijos kariškų 
laivų. 

| Lenkai dvarponiai, matyt, 
nebrangi na tėvų paliktas jiems 
žemes Lietuvoj. Grafas Žolto\v- 
>ki parduoda didelius dvarus 
generolui Rennenkampf, nes už 
įn«generolas u/m >ka daugiau 
negu siūlė lenkai. 

Maudynes ir dvarą Birštoną 
įuo sunaus generolo Kochanovo 
nupirko kunigaikštis I)rucki-Lu- 
>ecki. Birštonas yra Vilniaus 
gubernijoj, prie Nemuno. 

Įi Iš Grekijai tekusios Maced >- 

Tijos pulkai grekų kraustosi į 
Rusiją, į Kaukazo kalnynus, nes 

Vlacedonijoj jiems nepatiko, n>rs 

lykai gavo išsikrausčiusiu malio- 

netonų žemę. 



LIETUVIAI AMERIKOJ. 
^ IŠ SIOUX CITY, IA. 

"* 

Lietuvių nesusipratimas, Dar 
bai. Gegužio ijtą d. lenkai tu- 

rėjo savo apvaiksčiojimą, j ktirj 
neužmiršo pasikviesti ir lietuvių 
šv. Jono draugystę. Kita nese- 

nai čia susitvėrusi lietuviu drau- 

gija net ir pati pasisiūlė talkon 
lenkams. Kad lietuviai dalyvauja 
svetimtaučių parodose — nieko 
stebėtino nėra. Bet šj kartą rei- 

kalinga priminti vienas faktelis. 
Kuomet nesenai SLA. 4-ta kuo- 
pa rengė prakalbas spaudos at- 

gavimo 10 metų sukaktuvėms pa- 
minėti ir kvietė minėtasias drau- 

gijas prisidėti prie šio visiems 
lietuviams svarbaus paminėjimo, 
tos draugystės nepriėmė kvieti- 
mo, atsakydamos, kad tokių da- 

lykų jos nesuprantančios (Sunku 
patikėti. Red.). Nuo to laiko 

žmonės jas vadina Jonukų ir Ka- 
ziuku draugystėmis, nes, ištik 

rujų, tiktai kūdikiai negali tokiu 

dalykų suprasti. Nedaug garbės 
pasidarė sau minėtosios draugi- 
jos ir šiame lenkų apvaikščioji- 
me. Nepasirodė, kad ant kiek 

aukštesnio laipsnio stovėtų. Vie- 
na tų draugijų šiam apvaikščioji- 
mui jsitaisė tamsiai ružavus kas- 
pinus. Viskas ėjo gerai, bet 

kaž-kas pagrasino, kad už rau- 

donus kaspinus policija galinti 
pa rodi n i tik u.s suareštuoti. Ir k;j 
jus manote? įbauginti lietuviai 
numetė tu<>s kaspinus ir taip be 

jokiu ženkleliu išbuvo visą laiką. 
Lenkti pasielgimas su tais ne- 

susipratėliais taipogi neatsižymė- 
jo kokiu nors ypatingu manda- 

gumu. Štai reginys iš tos paro- 
dos. Ateina lenku krūva. Girdi- 
si bildėsis, tartum barškinama j 
blešinea. Kuomet atėjusieji su- 

stojo paskirtoje vietoje, lenku 

maršalka suriko rusiškai: "Šap- 
ki doloi! Sagom marš! (Kepures 
šalin! Žingsniu marš!)" Lietu- 
viai nabagai nusiėmė kepures 
prieš kelis lenkus ir pradėjo sun- 

kią kelionę negrįstomis gatvė- 
mis. Vėjas neša akysna dulkes, 
lenkai varo savo kačių muziką, 
o lietuviai per dulkes, kaip per 
durnus, traukia pirmyn. Už tas 

visas "malones" lietuviai turėjo 
dar užsimokėti po 25c., kad pa- 

dengus svetainės samdymo lėšas. 
Tai tokiu dar esama "susipratu- 
siu" lietuviu. 

Darbai pas mus šįmet labai 

prastai eina. 
•Vidžemės Paukštelis. 

Iš ROCHESTER, N. Y. 

Vakaras. Gegužio 17 d. šv. 
Cicilijos choras vaidino veikalą 
"Žmogžudžiai." Veikalas gana 

gražus ir įspūdingas. Mėgėjai 
savo roles atliko kuogeriausiai. 
Vaidinime ypatingai atsižymėjo 
L. Jančaičiutė (Xastės rolėje), 
A. Širvinskas (Grigo rolėje) ir 

V. Danilevičius fjurgio, Antano 
samdininko, rolejė). Žmonių bu- 

vo neperdaugiausia, bet visi už- 

silaikė ramiai ir, kaip matyt, 
liko užganėdinti. Pažymėtina 
dar, kad prie programų buvo pri- 
lipinti Tautos Fondo ženkleliai. 

J. Čapas. 

Iž CLEVELAND, OHIO. 

Vakarai. Gegužio 9 d. drau- 

gija "Mirta" parengė vakarą su 

vaidinimu. Vaidinta dviveiksmis 
farsas "Eksproprijatorius." Iš 

vaidintojų p-lė A. Aksomavičiu- 
tė (Juzės rolėje), p. P. Gudas 

(Kravaičio rolėje) ir p-lė E. Ba- 
varckiutė (Alenytės rr>lcje) turė- 

jo užtektinai gyvumo ir aplamai 
mokėjo apsieiti su savo rolėmis. 
Su kitomis rolėmis buvo visaip. 
Vaidinimui pasibaigus, buvo dar 
dainų, bet nekaip klojosi, ypatin- 
gai dainoje "Medėjas." Žmonių 
buvo nedaug, nes tuom pačiu lai- 
l*ti Liet. Talitiškas Benas buvo 
parongęs šokius kitoje vietoje, ir 

publika tokiu budu išsiskirstė. 
Taeiaus nors nedaug buvo žmo- 
nių. bet visa kas labai gražiai 
atlikta. 

Sekančią, gegužio io-tą, diena 
moterių dr-ja statė scenoje "Žy- 
das Statinėje." Tai buvo priedas 
prie parengto baliaus. 

Teatrališka Choro Draugystė 
statė scenoje vienveiksme juo- 
kingą komediją (kokią? Red.). 
Vaidintojai gerai atliko savo ro- 

les, ir žmonės buvo užganėdin- 
ti (o žmonių buvo diktas būre- 
lis: kalbama, buk gryno pelno 
liksią apie $60.00). Vaidinimui 

pasibaigus, bttvo šokiai, kurie 
uzsitį-sė iki vėlyvai valandai. 

A. Kranauskas. 

** 
i... 

15 SO. BOSTON, MASS. 

Moksleivių vakaras. Gegužio 
17 d. A. L. R.-K. M, 8-to kp. 
surengė šv\ Petro bažnytinėje 
svetainėje vakarą. Programą 
pradėjo mažas, iš 3 smuikų ir 

piano susidedąs, orkestras. To- 
liaus sekė vaidinimas veikalėlio 
"Viskas iŠ Kiaušinio." Veikalė- 
lis vaidintojams pavyko labai ge- 
rai. Sekančioji programo dalis 
buvo labai įvairi, nes susidėjo 
iš muzikos (orkestros ir p. Meš- 
lio smuiko solo), dainų, mono- 

liogu ir net šokių. P. Mikalaus- 
kas ir (J. Skuduris suvaidino dia- 
uogą; p. Kalinauskas padainavo; 
pp. O. Vaigoniutė, A. Kalinaus- 

kaitė, J. Kulponas ir F. Kali- 
nauskas pašoko anglišką šokį 
"Yirginia Reel"; p. L. Bushma- 
nas padckliatnavo monoliogą. 
Su lyg programo, buvo suvaidintas 
dar ir kitas veikalas: "Knarkia 
Paliepus," kuris publikai labai 

[patiko. Programą užbaigė or- 

j kestras. 
Publikos buvo pilna svetainė, 

ir visi, kaip galima b ik-o supras- 
ti, likosi patenkinti programų. 
Pastebėtina, kad tai buvo dar So. 
Bostono pirmas moksleivių pa 
ruoštas vakaras, ir, nežiūrint, 
kad paprastai "pirmasai blynas 
buva visuomet prisvilęs," musų 
moksleiviai ši kartą aplenkė tą 

j taisyklę. Kaip teko girdėti iš 

kalbu, žmonės viešu moksleivių 
pasirodymu buvo labai patenkin- 
ti ir iiukčjo jiems geros kloties 
bei pasekmingo darbavimosi ir 

ateityje. V. A. Jenkins. 

IŠ ATHOL, MASS. 

Spaudos atgavimo apvaikščio- 
jimas. Gegužio 17 d. Athol'io 

draugijos: Liet. Sunų ir Dukterų, 
Liet. Jaunimo Ratelis ir LSS. 

114 kp. surengė prakalbas su ga- 
na platum programėlių, paminė- 
jimui 10 metinių sukaktuvių nuo 

atgavimo lietuvių spaudos. Ti- 

kėtasi pritraukti prie to apvaik- 
ščiojimo visas Athol'io draugijas, 
bet tai pasirodė negalimu dalyku. 
Vienos draugijos bijojosi susi- 
durti su socialistų kalbėtoju, ki- 
tas sukurstė mėgstantieji vaidus 
ir suirimą. Jeigu visos draugi- 
jos butų susivienyjusios, apvaik- 
ščiojimas bu.ų išėjęs daug įspū- 
dingesnis ir įdomesnis, bet, tie- 
siu pasakius, ir dabar praleidome 
ap vaikščiojimą labai maloniai. 
Ponas Jonas Vasiliauskis, atida- 
rydamas apvaikščiojimą, gana 
nuosekliai ir vaizdžiai nupiešė, 
nors ir ąbelnais bruožais, musų 

spaudos atgavimo istoriją. Pa- 

pasakojo taipogi apie vargus, 
kokius lietuviai turėjo pernešti 

j kovoje su žiauriu prispaudimu iš 

rusų valdžios pusės. Paminėjo 
I "'nuopelnus" pono Muravjevo ir 

jojo atkaklumą prieš lietuvių 
spaudą. Nurodė, kokią ctfdžią 

Į svarbą turi spauda kiekvienos 

I 
tautos visuomeniškame gyveni- 
me. Pabaigęs savo kalbą, paaiš- 

kino susirinkusiems, kad jisai 
| nemanęs visai kalbėti, bet, 
pasidarius tarp Athol'io draugi- 
jų tokiai nemaloniai suirutei 
(mat, Aušros Vartų Motinos 
Dievo dr-ja buvo pasižadėjusi 
dalyvauti apvaikščiojime ir net 

kalbėtoją buvo pasikvietusi, bet 
paskiaus atsisakė), p. J. Vasi- 
liauskas norėjęs nors šiek-tiek 
papildyti apvaikščiojimo progra- 
mą. Už tai galima jam tarti tik- 
tai ačiū. 

Antras kalbėjo p. Mikas Pal- 
tanavičių iš \Yorce.ster, Mass. 

I Dagirdęs, kad tiktai dėl jo ypa- 
tos negalėjęs Įvykti platesnis ap- 
vaikščiojimas, nes buvę apskelb- 
ta, buk jisai esąs bedieviu ir gy- 
venąs be bažnytinio šliubo, prašė 
painformuoti tokių žinių šaltinį, 
kad tai netiesa. "Esmi katalikas, 
mano tėvai katalikai ir vedžiau 
sau pačią pagal katalikiškos baž- 
nyčios apeigų." Paskui trumpai 
kalbėjo spaudos atgavimo temo- 

je. 
Po prakalbų buvo pasakyta 

dekliamacijų. Dekliamavo vaiki- 
nai ir merginos. Iš merginų dek- 
liamavo p-lės E. Grudzinskaitė 
ir P. Novodvorskaitė. 

Tarpe dekliamacijų p. J. Va- 
siliauskis supažindino publiką su 

laikraščiais, kurių buvo pridėta 
apsčiai ant dviejų stalų. Žmone- 
lės net stebėjosi, kad taip dauę 
lietuviškų laikraščių randasi pa- 
saulyje, ir žingeidžiai klausėsi 
apie juos pasakojant. 

Buvo truputis ir dainų. Athol'- 
io žvaigždutė, kaip p. J. yasi- 
liauskas perstatė, p-lė E. Gru- 
rizinskiutė padainavo "Kur I'a- 
fcužė .samanota." Svetainėje tvlui 

pasidarė, tiktai skambantis bal- 
das, it sidabrinis varpelis, pkam- 
bėjo-žadino kiekvieno sielą. 
Publika tiesiog buvo užžavėta ir 
karštu delnu plojimu privertė 
mušu dainininkę atkartoti antru 

sykiu tą dainelę. Buvo sudainuo- 
ta dar viena dainelė, kuri taip 
pat praskambėjo labai maloniai. 

Toliaus p. J. Andriliunas pasa- 
kė monoliogą: "Moterių Globė- 
jas"; išėjo vidutiniškai. 

Užbaigiant apvaikščiojimą, p. 

Jon?s Vasiliauskas kvietė athol'- 
iečius prie darbo ir vienybės. 
"Nežiūrėkime ant varsos kakla- 
ryšio, čeverykų, bet susispietę 
dirbkime savo ir kitų labui. Jei- 
gu gi vienybė jau negali įvykti, 
tai eikime lenktynių, bet be už- 

gauliojimų, prasi vardžiavimų; 
vien tiktai vedami prakilnaus 
tikslo!"—daug-maž taip skambė- 

jo p. J. Vasiliausko pakvietimas 
prie darbo. 

Tvarka per apvaikščiojimą bu- 
vo puiki, susirinkusieji užsilaikė 
labai ramiai. Žmonių buvo prisi- 
rinkę bemaž pilna svetainė. Kai- 
-ktirie, pasėdėję valandėlę, išsi- 
kraustė laukan, bet tokių /isur 
ir visuomet yra; nėra todėl ir rei- 
kalo apie juo? kalbėti. 

Malonu paminėti toki apvaik- 
ščiojimai! 

Ko-operacijos draugija. Pasi- 
baigus apvaikščiojimui, p. J. Va- 
siliauskis pranešė susirinkusiems, 
kad jis norėtų apkalbėti dar vie- 
ną dalyką, ypač kadangi dabar 
pasitaiko tani puiki proga, bū- 
tent: apie įsteigimą Athol'yje 
ko-operacijinės draugijos.. Už- 
kvietė tuos, kurie prijaučia tani 
sumanymui, pasilikti svetainėj ir, 
sutikęs iš publikos pusės daug 
prielankumo, atidarė naują susi- 
rinkimą. 

Pirmučiausiai paaiškino, koks 
yra ko-operacijos tikslas ir kokią 
naudą galėtu iš to turėti mūsų 
tautiečiai. Lietuvių turime 
Ajthol'yje apie t ,000 draugijų 
daug, bet svetainių beveik nėra, 
neskaitant Auš. Var. Mot. dr-jos 
svetinės, kuri dabar paversta baž- 

nyčia. Taigi pirmučiausiai ko- 
-operacijos tikslu butų pasisteng- 
ti įgyti savą namą, kuriame bu- 

tų galima padaryti centrą visam 
mūsų veikimui ir darbavimuisi. 
Ten galima butų vakarus rengti, 
prakalbas sakyti, susirinkimus 
laikyti, knygyną įsteigti, vienu 

žodžiu, įkurti mūsų miestelyj 
tautišką namą. 

Athol'iečiai jau nuo senai sva- 

joja apie tokią įstaigą, tiktai vis 
negalėjo prisirengti prie darbo— 
vaidai trukdė. Dabar, ačiu p. 
J. Vasiliausko paaiškinimui, dau- 
guma iš m u.-n t karštai sutiko nau- 

ją sumanymą. 
Tapo išrinkta valdyba: p. Jo- 

nas Vasiliauskas—pirmininku, p. 
A. Lašins, raštininku, p. Busevi- 
čia—iždininku. 

Mažai beesant laiko, kad pla- 
kiau apsvarsčius tokį svarbų įne- 
šimą, atidėta tai kitam sykiui. 
Išrinkta tiktai komisija, pasirū- 
pinti išdirbti įstatus ir šiaip su- 

tvarkyti visokius tame dalyke 
reikalus. Komisija susidėjo iš 
pp. J. Kavlaičio, P. BuzeviČio, 
J. Gailiuno ir J. Vasiliausko. Ki- 
tas susirinkimas nutarta laikyti 
greitu laiku. 

Narių prisirašė apie 3c. 
Kar—s. 

IŠ COAL BLUFF, PA. 

Nelaimė anglių kasyklose. Du 
lietuviai aukos. Gegužio 15 d. 
11 vai. prieš pict anglių kasyklo- 
se ištiko nelaimė, kuri vieną lie- 
tuvį nuvarė į kapus ir kitą sun- 

kiai sužeidė. Užmuštasai gyveno 
dar 7 valandas po sužeidimo. Jo- 
jo vardas ir pavardė yra Jonas 
Kazlauskas. Paėjo iš Vaškanių( kaimo, Naujamiesčio valsčiaus, 
Panevėžio apskričio, Kauno gub. 
Velionis mirė 49 m., Amerikoje 
pragyveno 12 metų ir paliko mo- 

terį, 3 suftus ir vieną dukterį. 
Antrasai patekusiųjų nelaimėn 
yra Kazimieras Martuzas, 23 m. 

amžiaus; tiktai 3 mėnesiai atgal 
atvyko Amerikon. Tikimasi, kad 
jisai pagysiąs. Dabar guli ligon- 
butyje. 

Užmuštasai Jonas Kazlauskas 
turėjo Amerikoje giminių, bet 
nežinia, kur jie dabar gyvena. 
Norintieji ir tie, kuriems reika- 
las, gali kreiptis velionio reika- 

[luose sekančiu antrašu: Marijo- 

na Kazlauskienė, Box 95, Coal 
131 u f f, Pa. 

••• Jonas Adomaitis. 

IŠ VVORCESTER, MASS. 

Vakaras. Gegužio 16 d. Dailės 
ir Mokslo Mylėtoju Draugija sta- 
tė scenoje trijų veikimų veikalą 
"Monua Wanna." Vaidinimas 
nusisekė nepergeriausiai. Išdalies 
ir pats veikalas, kiek matyt, ne- 

patiko, nes publika neturėjo iš 
ko pasijuokti, o kaip žinoma, 
juokingi veikalai, nors ir daug 
blogiau kartais suvaidinami, vis- 
gi daugiau užganėdina susirin- 
kusius. Žmonių buvo arti trijų 
šimtu. Pelnas skiriama Tautos 
Namui Vilniuje. Gegutė. 

IŠ PERU, ILL. 

St. Bede Kolegija. Šioji kole- 
gija randasi apie pora mylių j 
vakarus nuo Peru miestelio, ant 

dešinio Illinois upės kranto, labai 
gražioj vietoj. Pačiame mieste- 
lyje gyvena ir keletas šeimynų 
lietuvių, bet apie jų veikimą nie- 
ko nežinoma. 

Kolegijoj yra L. R.-K. M. 
Sus-mo III kuopa, susidedanti iš 

devynių narių. Nors nedidelis 
būrelis, bet šį-bei-tą veikiame. 
Yra lietuviškos kliasos, kurias 
lankome reguliariškai. Mokyto- 
j 11111 yra p. A. Linkus. 

I Apie pora mėnesių atgal įsikū- 
rėme knygyną, kuris, ačiu lab- 
daringiems žmonėms, palengva 
didėja. Prie knygyno padidinimo 
daugiausia prisidėjo TMD., pa- 
aukaudama visą eilę savo išleis- 
tų knygų. Taipogi paaukavo di- 
delį pluoštą knygų bei žurnalų 
kun. Antanas Deksnis, Spring 
Valley, 111. lietuvių parapijos kle- 
bonas. Iš "Draugo" išleistuvės 
apturėjome visas jos leidimo kny- 
gas. P-as Pr. Gudas, antrasai 
"Kataliko" redaktorius, irgi pa- 
aukavo keletą gerų veikalų. 

Knygynėlis yra ir pačių mok- 
sleivių didinamas. Dabar jau esa- 

ma daugiau šimto visokių kny- 
Igų. 

Dar "Lietuvos" bei "Kataliko" 
redakcijos ir kai-kuric prielan- 
kesnieji asmenis pasižadėjo pa- 
aukuoti po keletą veikalu. 

Visiems tiems, kurie aukavo, 
III-čia kuopa taria labai širdin- 

gą aėiu už jųjų malonią pric- 
jautą. 

Taipogi iškalno tariame ačiu 
tiems, kurie pasižadėjo aukauti. 

V. Stulpinas, kuopos pirm. 
J. J. Poška, kuopos rast. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Prakalbos. Račiūno paveikslai. 
Gegužio n d. LSS. XIII rajo- 
nas surengė prakalbas. Kalbėto- 
ju m buvo p. j. Perkūnas. Nors 
jis kalbėjo apie tris valandas, 
bet iš jo kalbos nieko negalima 
buvo suprasti. Vietinis kalbėto- 
jas, p. K. Vaivoda, pasakė daug 
geresnę prakalbą. 

Prie prakalbų buvo dar keletas 
dekliamacijų ir "Aido" chorą? 
sudainavo pluoštelį dainų, kurios 
išėjo gana gerai. 

Žmonių buvo nedaug, nes tą 
vakarą buvo didis lietus. 

Gegužio 14 ir 15 d. atsilankė 
p. Račiūnas, rodydamas kruta- 
muosius paveikslus iš Lietuvos 
gyvenimo. Paveikslai ištikrųjų 
yra labai gražus. Žiūrėdamas j 
Lietuvos kalnus ir lygumas, gi- 
rias ir upes, jautiesi lyg, kad bu- 
tum vėl savo tėvynėje Lietuvo- 
je. Kaip gražiai atrodo Lietuvos 
kraštas 11* tie jaunimo žaislai! 
Širdis, žiūrint paveikslų, prade- 
da smarkiaus plakti, ir norisi vėl 
stoti jaunųjų tarpan ir žaisti su 

jaisiais sykiu. Bet kuomet per- 
traukose pamatai vėl šitas mu- 

rinės namo sienas ir tuos angliš- 
kus parašus, malonus sapnas stai- 
ga nyksta, ir širdyje darosi jau- 
ku, liūdna... 

Žmonių buvo neperdaug. Abel- 
nai imant, viskas nusisekė labai 
gražiai. Publika patogiai užsilai- 
kė. Juozas Čapas. 

IŠ McKEES ROCKS, PA. 

Draugija nenori laikraščiu. Iš 
musų kampelio retai kada tenka 
pamatyti kokia nors žinutė. Tei- 
sybę sakant, gerų naujienų pas 
mus nėra, o blogas dabar tai ne 

naujiena. Štai ir dabar norėčiau 
ką nors gero parašyti, bet ne- 

turiu ką. Dėlto blogą žinutę tu- 
riu. Paprastai žmonėse draugi- 
jos yra lavinimosi, šventimosi 

centru. Koksai luitų patsai gy- 
venimas, prie draugijų susitelkia 

[geresnieji, daugiau susipratę žmo- 
nės, ir tokiu biulu draugija yra 
tartum galva, kuri stovi aug- 
š čia u s už visą kuną ir žmones 
veda pirmyn. Ką nors prakilnes- 
nio paprastai sutiksi greičiausiai 
draugijose. Taip yra žmonėse, 
bet musų kolionijoje dalykai sto- 
vi kaip sykis išvirkščiai. Jeigu 
pas mus ir y;a pavienių žmonių, 
mylinčių apšvietą ir skaitančių 
laikraščius, tai draugijos visai 
kitonišką kailį turi ant savęs už- 

sinėrusios. Štai šv. Vincento dr- 
-ja. Nesenai laikytame savo su- 

sirinkimo, josios nariai vienbal- 
siai šaukė, kad butų sustabdyti 
pareinantieji draugijon laikraš- 
čiai, nesą kokia iš to nauda? Gir- 
di, vien redakcijoms pelnas, o 

draugijai daugiau išlaidų. Kar- 
štuoliai savo ginčuose visai už- 
miršo sulyginti laikraščių skai- 
tytojus su tais, kurie nieko ne- 

skaito ir, neturėdami liuosu laiku 
kur dėtis, praleidžia tą laiką, o po- 
draug ir savo skatiką, kur nors 

smuklėje barus alkūnėmis betrin- 
dami. Jeigu nebūtų taip labai 
Įsikarščiavę ir atsižvelgę j tą fak- 
tą, tai butų pamatę, kad laikraš- 
čių skaitytojai, nežiūrint kelių 
išleistų kasmet skatikų laikraš- 
čių prenumeratai, visuomet yra 
geriau pasiturinti, džiaugiasi šva- 
resniu, deru, gražesniu ir blai- 
vesniu gyvenimu negu laikraščių 
nc-skaitytojai, kurie savo daugu- 
moje, prasigėrę smuklėse, vaik- 
ščioja ir apsvaigusiomis galvomis, 
ir tuščiais kišeniais. Pas laik- 
raščių mylėtojus rasi visuomet 
greičiau skatiką, negu pas anuo- 

sius. Jei butų minėtosios drau- 
gijos nariai gerai apgalvoję daly- 
ką, rasi, nebūtų taip karštai šo- 
kę prieš laikraščius. 

Pelėdos Vaikas. 

IŠ EAST MILLINOCKET, ME. 

Miestas ir lietuviu kolionija. 
Darbai. Iš šito miestelio retai 
tenka musų laikraščiuose patė- 
myti bent kokiu žinučių. Mies- 
telis stovi tarp didžiausiu girių 
plotų, aplinkui apsiaustas ežerais 
ir upėmis, o j vakarus apie kelio- 
lika mylių regėtis milžiniški kal- 
nai, kurie savo viršūnėmis tiesiog 
skiria debesius. Lietuviai čia dar 
nesenai tėra apsigyvenę, nes ir 
patsai miestelis nesenai dar at- 
sirado: apie ii metų atgal. Pir- 
miausiais lietuviais, j čia atkelia- 
vusiais, galima sakyti, yra V. 
Kavaliauskis ir T. Gureckis. Bė- 
gant laikui, pradėjo apsigyvendin- 
ti daugiau, ir dabar čia randasi 
10 šeimynų ir 58 pavieniai. įmo- 
nės uždarbiauja čia popieros 
Great Northern Paper Co. dirb- 
tuvėje. Uždarbiai nevienodi. Už- 
mokestis 25 centų už darbo va- 

landą skaitosi žema. Dirbama po 
8 valandas i dieną. Yra čia unija 
"Int. Brotli. of Paper Makers," 
ačiu kuriai tiktai ir uždarbiai pa- 
sididino. Keturi metai atgal žmo- 
nės dirbo už 21 centą už darbo 
valanda. Kilo streikas, kurisai 
išlošta: gauta padidinimas iki 24 
centų. Tokiomis sąlygomis dirb- 
ta ik4 gegužio 1 d. 1914 m., kuo- 
met vėl pridėta po ic. už valan- 

dą, nes unija buvo besiruošusi vėl 
streikuoti. 

Pastaruoju laiku lietuviai čia 
pradėjo uoliai darbuotis ir švies- 
tis. Pastebėtina, kad tokiam ma- 
žam vietos lietuviu skaitliui parei- 
na 39 įvairios rūšies lietuviški 
laikraščiai. Dažnai vienas-kitas 
parsisiunčia įvairiu mok-do kny- 
gų, iš kurių skaitytojai randa 
nemažą sau naudą. Pirmiaus 
kai-kuric lietuviai, svaiginančių 
gėrimų mėgėjai, buvo pradėję or- 

ganizuoti kliubą, bet vietos lie- 
tuvi,-1 i, savo daugumoje blaivus 
ir daug-maž apsišvietę, tam su- 

manymui nepritarė. Vieton mi- 
nėtojo kliubo, liko sutverta SLA. 
124 kp., kurios pirmas susirin- 
kimas atsibuvo gegužio 1 d. Iš 
pirmo karto prie kuopos prisi- 
rašė 22 nariai. Kuopos viršinin- 
kais išrinkta: pp. P. Briedis— 
pirm., A. Taunis—prot. rašt., p. 
J. Dundulis—fin. rašt. ir N. Pro- 
davičia—iždininku. Laikui bė- 
gant, manoma čia surengti pra- 
kalbas ir pakviesti gerų kalbėto- 
ju 

Darbai čia nors eina gerai, bet 
naujai atvažiavusiam darbas gau- 
ti yra sunku. Smuikorius. 

IS KANSAS CITY, KANS. 

Parapija be kunigo. Vietos 
lietuviai gerai tarp savęs gyve- 
na. .Visa kas, regis, butų tvar- 

koje. Turime ir savą bažnyčią 
su klebonija. Vieno dalyko tik- 
tai nėra: pero kunigo. Turėjome 
pirmiaus lietuvį kunigą, bet vys- 
kupas jįjį iškėlė. Dabar vietos 
lietuviai katalikai visomis jiego- 
mis jieško kito kunigo. 

P. Lucas. 

IŠ OELWEIN, IA, 

Paroda. Gegužio 10 d. lietu- 
viai turėjo čia savą neva parodą. 
Kai-kurios miesto gatvės buvo 
taip dailiai papuoštos, kad net 
ir svetimtaučiai gėrėjosi. Buvo 
dar prakalbų, kurioms pasibai- 
gus, neužmiršta ir musų dainos. 

P. Žal. 

IŠ BALT1MORE, MD. 

Prie korespondencijos "Pirmiau 
ir Dabar." "Liet." Xo. 20 tilpo 
p. A. Ramučio korespondencija 
"Pirmiau ir Dabar," kurioje ko- 
respondentas trumpai perbėga vi- 
są vietos lietuvių gyvenimą nuo 

pat lietuvių atsiradimo šioje vie- 
toje ik paskutiniųjų laikų. Ka- 
dangi šis-tas toje korespondenci- 
joje nušviesta, mano nuomone, 
neteisingai, tai šiuom rašinėliu 
prikergsiu keletą paaiškinimų. 

Lietuviai, prieš 30 metų atvykę 
į čia, kaip visai teisingai p. A 
Ramutis pastebi, užsiėmė siuvė- 
jų (kriaučių) amatu. Darbo są- 
lygos buvo tačiaus labai sunkios. 
Ypač mažas buvo atlyginimas. 
Žmogus, atkeliavęs iš Lietuvos 
ir pristojęs čia prie siuvėjų dar- 
bo, turėdavo dirbti uždyką 3 mė- 
nesius, kol pramoVJavo darbą. 
Pramokęs, po 3 mėnesių gauda- 
vo algos 3—4 doliarius į savaitę. 
Tokiu uždarbiu turėdavo dirbt 
2—3 metus. Žinoma, kad, gauda- 
mas tiek algos, žmogus vos-nevos 

galėdavo apsirengti ir badą at- 
stumti. Darbo valandos būdavo 
ilgos- reikėdavo dirbti po 16 vai. 
j dieną. Mažesnėse dirbtuvėlėse 
darbininkai ir nakvodavo per iš- 
tisą savaitę. Tai buvo laikai, 
kuomet vaikas tėvo nepažinojo, 
nes mažas kūdikis, išskiriant ne- 

dėldienius, niekuomet nematyda- 
vo savo tėvo. 

Bosai, nors jie ir lietuviai bu- 
vo, nesirūpino savo santautiečiu 
apšvieta, kultura, susipratimu. 
Prie tautiškojo darbo, žodžiu sa- 

kant, visai neprisidėdavo. Kuo- 
met atvyko i čia Dr. J. Šliupas, 
visa kas pradėjo kitaip virsti. 
Apšvieta ir susipratimas pradėjo 
vis aukščiaus kilti. Ačiu Dr. Šliu-' 
po pasidarbavimui, žmonės pra- 
dėjo daugiau skaityti ir aplamai 
rūpintis savo išsilavinimo rcika-! 
lais. Ir čia štai vienas įdomus 
bruožas: lietuviai bosai labai ne- 

apkentė Dr. šliupo. Pamatas tai 
neapykantai labai lengva supras- 
ti: pradedąs susiprasti darbinin- 

[kas gali pareikalauti trumpesnio 
darbo laiko, kad turėjus daugiau 
progos šviestis. 

Kuomet darbininkai daugiau 
apsišvietę, suprato unijos reika- 
lingumą ir susispietė prie Am. 
Dar. Fed. Čia jie tačiaus nieko 
gero sau neatsiekė. Dvidešimts 
metų praleido lietuviai su ta or- 

ganizacija. Per tą laiką buta ke- 
liu dešimčių streiku, bet nei vie- 
no streiko nelaimėta; bent kiek 
aš pamenu, nei vienas tų streikų 
nebuvo darbininkams pasekmin- 
gas. Am. Dar. Fed. kaip tik ir 
išvijo lietuvius, bosus ir darbi- 
ninkus, iš geresnių vietų. Išvy- 
tųjų lietuvių vietas užėmė Am. 
Dar. * Fed. vadovai, l'rie Am. 
Dar. Fed. priguli didėlis skait- 
lius žydų siuvėjų, ir organizacijos 
valdymas yra žydų rankose. Am. 
Dar. Fed. gyveno santaikoje su 

darbdaviais, taipogi žydais. Pa- 
matė lietuviai, kad nėra jiems 
naudos iš Am. Dar. Fed.f atsi- 
metė nuo jos ir sutvėrė neprigul- 
tningą uniją. Žydai taciaus ne- 

prigulmingąją uniją baisiai per- 
sekiojo, ir lietuviai vėl grįžo prie 
A. U. F. Neilgai tačiaus buvo 
sugrįžę. Už kelių metų antru 
kartu vėl sutvėrė neprigulmingą 
uniją. Antroji unija irgi buvo 
taip pat persekiojama, ir 1912 111. 

lietuviai prisijungė prie T. \V. W. 
Dabar I. \V. W. turi čia suvirs 
t,,ooo narių, o A. D. F. vos 700. 
Per tą laiką visur laimėta 9 vai. 
larbo diena ir didesnis mokes- 

tis. 
Kaslink I. W. W. pakeltojo 

streiko ir A. D. F. nedalyvavi- 
mo jame, p. A. R. iškelia dar kar- 
tą aiškinimą, kad T. \V. W. reika- 
lavę 4 "federeišių" prašalinimo 
ir, neišpildžius darbdaviui to rei- 
kalavimo, išėjo streikan. lieti 

esama ir kitos versijos. Tai yra 
A. D. T. įtarimas nore sukom- 
promituoti I. W. W. ir net tam 
tikros santaikos sutarties padary- 
mo tarp A. D. T. ir darbdavio 
Schloss'o. Sulyg šios versijos, 
tie keturi 'federeišiai'' yra uždan- 
ga, už kurios A. D. T. norėjusi 
paslėpti savo dalyvavimą strei- 
ke. i-Yį 

Toliaus, p. A. R. tvirtinimas, 
kad nesama didelėse dirbtuvėse 
lietuvių bosų, nesutinka su tik- 
ruoju dalykų stoviu. Užtenka pa- 
minėti lietuvius bosus: 500 dar- 
bininkų užvaizdą Matusevičių 
pas II. Sonneborn Co., 300 darbi- 
ninkų užvaizdą J. Čėsną pas^ 
Grcif Co., 200 darb. užvaizdą M/ 
Kelikevičių pas Scolls'ą, 300 dar- 
bininkų užvaizdą Šimkų ir Gra- 
jauską pas Straus Bros., 100 dar- 
bininkų užvaizdą Šimkevičių pas 

jSilverman ir t.t. 

Vietos tautiškų draugysčių cen- 

tras perka didesnę svetainę, ir 
visi tam sumanymui prijaučia. 
Žadama padidinti bažnyčią ir sta- 
tyti mokslainę. Kadangi pri« 
I. W. W. priguli tie patjs nariai, 
ką ir prie draugijų, tai manoma' 
lir tvirtinama, kad ir I. W. W. 
tuos užmanymus paremsią. 
Žmonės, ypač jaunieji, dabar, tu- 
rėdami daugiau Itnoso laiko, dau- 
giau gali šviestis ir skirti laiko 
kulturos darbui, o esant dides- 
niam uždarbiui, galima dažniau 
lankyti teatrus ir kitas apšvietos 
bei kulturos įstaigas. Esama čia 
knygyno, kurisai gerai laikosi. 
Pažymėtina čia, kad tai vi; pa- 
prastųjų darbininkų veikimo vai- 
sius. Lietuviai bosai gi tokiais 
dalykais visai nesirūpina. Jie už- 
imti kova su darbininkais. Nau- 
dos gi viešamjam lietuvių gy- 
venimui iš to jokios nėra. 

K. J. Geležėlė. 

IŠ WINNIPEG, MAN., 
CANADA. 

Vis dar kabinasi. Gegužio 17 
dieną draugystė D. L. K. Vy- 
tauto laikė savo paprastą mėne- 
sini susirinkimą, kuriu pribuvo 
jau minėtas ankseiaus "Lietu- 
voje" K. Rugienis. Pasirodęs 
mažo rimtumo vyruku pirmą 
kartą, jisai ir šiame susirinkime 

| stengėsi palaikyti tą nelabai daug 
garbės teikiančią rolę. Perskai- 

čius protokolą ir padavus jįjį su- 
sirinkimui svarstyti, atvykėlis, 

j nors jisai visai nėra draugijos 
nariu, pradėjo protokolą "kriti- 

įkuoti." Draugijose tokiu juokų 
1 paprastai nėra, bet pas mus pasi- 
rodt, kad tai yra galimas daly- 
kas, kad ne-naris kištųsi į drau- 

gijos reikalus. Protokolas taČiaus 
buvo priimtas, neatsižvelgiant 
jokių p. Rugieniaus "kritikų." 
Susirinkime draugystės pirminin- 
kas, p. A. Cross, užklausė rustaus 
"kritiko," ar nenorėtų jisai pri- 
klausyti prie draugijos? Bet p. 
Rugienius tiktai tuomet p r i i le- 
sias prie draugijos, jei bus per- 
mainyta konstitucija (draugystė 
yra tautiška, o tasai ponas jau 
pirmiatts parodė, kad jam tautiš- 
kumas yra kartesnis negu ue- 

labamjam švęstas vanduo). To- 
liaus p. Rugienius pradėjo dr- 
-stės pirmininko prašyti, kad 
draugystė užprotestuotų prieš til- 
pusią nesenai "Lietuvoje" p. A. 
M. Virbalio korespondenciją, ku- 
rioje buvo tiesiog ir aiškiai pa- 
sakyta, ko tasai ponas vertas ir 
ko jisai nori, Žinoma, toksai juo- 
kingas prašymas juokais ir pasi- 
liko. Kaip girdėtis, draugijos na- 

riai yra neužganėdinti to pono 
kišimusi ne j savo reikalus, ir 
kaip kur kalbama, kad laikas bu- 
tų užbaigti visokių šposininkų 
pasirodymus 1 e tokioje vietoje, 
kur šposai krečiami. Draugijos 
veikimas yra naudingas vietos 
lietuviams, ir jeigu dėlei kokio 
nors šposininko turėtų kilti ne- 

susipratimu, tai visai butų ne 

kas. Vienok vyrai pas mus rimti 
ir vargu leis save sukvailinti. 

Winnipegietis. 

MEKO NEKENKIA. 

šoiinyninko: "Tamista, ūėl Dltvo, 
j'is ant pjrago atsisėdote!" 

Svečias: "Meldžiu nesirūpinti, nS 
pyragu nemėgstu." 

paaiškino. 
— Pasakyk man, kodėl Juozas, ei- 

damas gulti, deda visuomet savo pi- 
nigus po priegalviu? 

— Mat, jisai nori parodyti sau, kad 
turi užtektinai pinigų, idant ant j jjų 
atsilsėti. 

DVIESE. 
Jis: Aš skaičiau, kad bučiavimuo- 

se yra mikrobų. 
Ji: Ar mėginote vienį manvjŲ? 
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Apžvalga. 
Sukaktuvės šiais metais. Re- 

tas kuris metas pa-itaiko tokis 

gausus sukaktuvėmis, kaip dabar 
bėgantis. Ir sukaktuvės vis lie- 
tuviams svarbios ir minėtinos. 
Patįs šie metai, tariant, atsidarė 
Kr. Duonelaičio 200 metu gimi- 
mo sukaktuvėmis, kurios nebuvo 
užmirštos ir didesniu ar tnažes- 
n:u atbalsiu atsiliepė visose mū- 

sų spaudos dalyse. Antrosios, 
nors mažutės, ką-tlk apvaikščio- 
tos spaudos atgavimo 10-metinės 
sukaktuvės rado ir spaudoje, ir 

visuomenėje dar daugiau atjau- 
timo negu pirmosios. Amerikoje 
lietuviai daugelyje vietų tam tik- 
rais susirinkimais, prakalbomis, 
vakarais ir 1.1., apvaikščiojo tas 

sukaktuves. Įvairių pakraipų 
spaudoje jos taipogi buvo pami- 
nėtos. 

Didžioji Lietuva, nors dauge- 
lyje vietų varžyta ir tiesiog 
drausta rengti tinkamą sukaktu- 
vių ap vaikščiojimą, visgi sukak- 
tuves iškilmingai apvaikščiojo, iš- 

kilmingiau net, negu Amerikos 
lietuviai. Savaitraščiai pačių su- 

kaktuvių savaitėje, o dienraščiai 
pačioje sukaktuvių dienoje su- 

kaktuvėms pašventė beveik iš- 
tisai visas savo špakas. Kaip 
įvairių su -paudos uždraudimu, 
uždraudimo metu ir spaudos at- 

gavimu istorijos faktų, taip ir at- 

siminimų, dažnai įdomių ir pa- 
siskaitytinų, tiesiog klote paklo- 
jo. Musų, Amerikos lietuvių, 
spaudą tuotn atveju toli pra- 
lenkė. Visuose svarbesniuose 
Lietuvos centruose buvo pareng- 
tos paskaitos, vakarai. Vietomis, 
kaip Kaune, norėta net ir pamal- 
tomis tą atsitikimą apvaikščioti, 

bet valdžios nebuvo leista. Pa- 
stebėtina vienas įdomus faktas. 
Kaip žinoma, pas mus sukak- 
tuvės vietomis buvo apvaikščio- 
tos bendromis įvairių sriovių jie- 
gomis. Tas pats buvo ir Lietu- 

voje. Vietomis pažangieji gaiva- 
lai ir klerikalai, kurie paprastai 
labai smarkiai tarp savęs kaujasi, 
šiam kartui pratęsė vienas kitam 
ranką, kari drauge šią visiems 
lietuviams šventę apvaikščiojus. 

Šįmet dar sukanka 350 metų 
nuo K. Sirvydo gimimo dienos. 
Jisai gimė 1564 m., mirė gi 1631. 
Jojo vardas figūruoja pirmuti- 
niausių nutsų rašytojų eilėse. 
Svarbesniaisiais jojo veikalais 
yra: 1) 1^29 m. pasirodę Vilniu- 

je jojo "Punktay Sakimu," kurie 
vėliaus, 1845 m- *884 m., buvo 
vėl perspausdinti; 2) lietuvių 
kalbos gramatika, kuri buvo ant- 

ra tos rūšies knyga nutsų rašti- 
joje ir vadinosi "Clavis linguae 
Litvanicae" (pirmutinę sustatė ir 
1653 m. išleido Danielius Klei- 
nas) ; 3) trijomis, lenkų-lotynų- 
-lietuvių, kalbomis žodynas, iš- 
leistas vardu "Dictionarium trium 

linguarum." Abelnai imant, Sir- 
vydo reikšmė tnusų raštijos pra- 
džioje yra didelė, ir šios sukak- 
tuvės yra minėtinos nemažiau už' 
kitas. 

Regis, šįmet sukanka 25 metai 
nuo pirmo teatro vaidinimo 
Amerikos lietuviu jiegomis. 
Daugeliu atžvilgiu tos sukaktu- 
vės yra minėtinos, ir mūsų dratt- 
gijos, ypač su scena reikalu tu- 

rinčios, galima tikėtis, nepamirš 
jasias priderančiai paminėti. 

Prieglaudos reikaluose. Arti- 
nanties susivienijmų seimams, 
visokių sumanymų, patarimų, pa- 
mokinimų, raginimų, nurodymų 
ir 1.1, pasipylė tartum iš rago. 
Kaip pačios kuopos, taip ir įvai- 
rių pakraipų laikraščiai suskubo 
paduoti tuos, arba kitus savo su- 

manymus. Tarp tų sumanymų iš- 
siskiria ypatingai vienas, kurisai 
liečia ne tik susivienijimus, bet 
yra labai svarbiu ir visam mū- 

sų gyvenimui. Tai yra įžy- 
maus Amerikos lietuvių tarpe 
veikėjo, p. T. Astramsko, senai 
paduotas sumanymas įkurti prie- 
glaudą, kurioje rastų sau vie- 
tą musų našlės ir našlai- 
čiai. Tą klausimą pakelia "Vien. 
Liet." savo 20-tame nuemryje, ir 

jam pašvenčiama ilgokas įžan- 
ginis redakcijos straipsnis. Atsi- 
žvelgiama tame straipsnyje j ki- 
tas tautas, ypatingai žydus, ir nu- 

rodoma, ką jie yra prieglaudų at- 

vejyje nuveikę. Sulyg straipsnio 
tvirtinimo pasirodo, kad vicu 
\'ew Vorko apielinkiti žydai turi 
apie porą dešimčių įvairių prie- 
glaudų. Išviso gi žydai užlaiką 
savo prieglaudose j 15,000 ypa- 
tų. reikalaujančių paramos. 

Prieglaudos sumanymas, kuris 
iškarto sutiko pašaipą iš lietuvių, 
pas mus senai jau yra pribren- 
dus. Tasai klausimas visur ir vi- 
suomet dabartinėse aplinkybėse 
buvo ir yra gyvenimo klausimu. 
Dabar milžiniškai augant Ame- 
rikos lietuvių skaitliui, tasai klau- 
simas yra ytin svarbus. Klausi- 
mas turėtų but net ne tame, kad 
Amerikos lietuviams prieglauda 

1 reikalinga, bet tame, koksai tu- 

irėtų buti prieglaudų skaitlius, 

j Galima pasakyti, kad gera ir rei- 
kalinga butų, jeigu kiekviena di- 
'desnė mūsų kolionija turėtų įsi- 
steigusi sau po tokią prieglaudą. 
XSi viena tų prieglaudų nebūtų 

!tuščia. 
I3et, kol-kas, tai negalima sva- 

jonė. Dar ir vienos prieglaudos 
steigimas susitinka su kliūtimis 
ir gali buti tik visomis Ame- 
rikos lietuvių jiegomis įvykintas. 
Tai juo labjau reikėtų pasisteng- 
ti, kad šioji pradžia butų kuovei- 
kiausiai įkūnyta. Klausimo pa- 
kėlimas prieš dabartinius seimus, 
be abejonės, yra padarytas labai 

gerai. Vienas blogumas tiktai 
tame, kad klausimas pakeltas tru- 

putį pervėlai. Butų buvę daug 
geriau klausimą pakėlus keliais 
mėnesiais prieš seimus, kad iŠ- 

pradžių butų buvę galima visa- 
pusiškai spaudoje išnagrinėti, iš- 

girsti, ką kiekviena sriovė apie 
jį j i sako, kaip atsineša, ir tiktai 

paskui daugiau-ma/.iau galutinai 
apdirbtoje formoje suteikti sei- 
mams. Dabar gi, principialiai kad 
ir sutinkant, vargu galima pada- 
ryt kokį nors galutinį sprendimą. 
Viena, jeigu butų norima tokią 
prieglaudą įtaisyti bendromis jie- 
gomis, reikalinga susitarimo tarp 
įvairių sriovių. Laiko gi tam pa- 

daryti nėra. Antra, svarbus yr.i 
klausimas, kokioje vietoje steigti 
prieglaudą. "Vien. Liet." pataria 
Nevv York'ą, arba apielinkes. 
Norima tuom, taip sakant, "du 
zuiku nušauti": turėti prieglau- 
dą ir vietą, kur galėtų buti atei- 
vių šelpimo centras. Tokia kom- 
binacija yra paranki, bet, kita pu- 
se verčiant, esama daugiau dar 
portų, kuriais lietuviai įžengia 
šion šalin; vieno jųjų išrinkimas 
turėtų buti išpradžių gerai ap- 
svarstytas. Galop, rasi, apsvars- 
čius, pasirodytų, kad toksai imi- 
grantų pašelpos centro ir prie- 
glaudos susitelkimas vienoje vie- 

toje pasirodytų nepraktišku. Iš- 
kalno galima spčti taip arba ki- 

taip. Parenkant vietą, reikalinga 
žiūrėti, kad jinai butų didesnei 
Amerikos lietuvių visuomenei 
kuoparankiaitsia. Kokio didumo 
prieglauda daug-maž užganėdin- 
tų dabartinius reikalus? Žodžiu 
sakant, yra daug dalykų, kurie 
turėtų buti išrišti, o tai trum- 

pame, kelių dienų, seimų laiko- 
tarpyje butų labai sunku, o, rasi, 
ir visai negalima. 

Todėl praktiškų rezultatų, jei 
seimai ir imtųsi svarstyti prie- 
glaudos klausimą, vargu ar ga- 
lima tikėtis. Tačiaus patsai klau- 
simo pakėlimas seimuose butų, 
i>e abejones, labai svarbus. Sei- 
mai galėtu parodyti principialj 
s—mų atsitiesimą į patj klausi- 
mą. Galėtų taipogi buti užbrėžti 
pamatinieji ruožai, kuriais galima 
butu vadovautis tolimesniamjame 
darbe. Išeitų eikštėn ir svarbus 
klausimas, ar sutiktų susivieniji- 
mai bendrai darbuotis prieglau- 
dos steigimo reikale. Dabar gi, 
klausimas, nors jisai gali rodytis 
visiems bendru, šiame atvejyje 
turi buti paliktas atdaras. 

Liekanos. Įsižveldgami į savo 

gyvenimą ir sulygindami jįjį tau- 

tiškojo susipratimo atžvilgiu su j 
Lietuvos gyvenimu, męs, Ameri- 
kos lietuviai, mėgstame dažnai 
statyti sau viename atvejyje pliu- 
są. Lietuvos Rytai ir Vakarai 
(Mažoji Lietuva) šiądien nors 

pradeda šiek-tiek susiprasti, ta- 
čiau savo didumoje yra smarkioje 
svetimtaučių įtekmėje: rytuose 
iki šiai dienai yra užviešpatavę 
lenkai, o Maž. Lietuvoje, rasi. 
lar daugiau įsivyravę vokiečiai. 
N'esenai dar turėjome tuos lai- 
kus, kuomet ir Didžiosios Lietu- 
vos viduryje lenkų Įtekmė buvo 
.stipriu veiksniu, su kuriuom lie- 

r tuvių veikėjams reikėdavo žy- 
miai pasiskaityti. Kadangi Ame- 
rikos lietuviai savo didelėje dau- 
gumoje yra ateiviai iš Didžiosios 
Lietuvos, tai lenku įtekmė pasta- 
rojoje buvo lietuviu atsivežta ir 
Amerikon. Kaip žinome, ilgą lai- 
ką daug atvykstančiu lietuviu 
rasydavosi lenkais. Čia jie ir- 
gi prisiglaudė prie lenku. Ilgai- 
niui lietuviai pradėjo susiprasti, 
ir šiądien tautiškasai Amerikos 
lietuviu susipratimas statoma ant 

gan augšto laipsnio, augštesnio, 
rasi, negu Didžiojoje Lietuvoje, 
kame, išskiriant rytus, galima 
rasti dar ir daugiau vietų, iš 
sulenkėjimo nepasiliuosavusių. 
Amerikos lietuviai stengiasi džiu- 
ginti save tuom, kad sulenkėji- 
mas ėionykščiosc kolionijose esąs 
jau kuone visai išnykęs. 

Ar toksai žvilgsnis turi užtek- 
tinus pamatus—galima butų pa- 
abejoti. Jeigu akyvai pasekti mū- 

sų laikraščių korespondencijas, tą 
musų kolionijų daug-maž veid- 
rodį, tai dažnai matyt lenkų var- 
das. Jeigu ilgiau paseksime 
korespondencijų skyrių, tai nusi- 
skundimai tos arba kitos kolio- 
nijos lietuvių sulcnkėjime bus la- 
bai dažnus apsireiškimas. Bet 
paimkime didesniasias musų ko- 
lionijas, kurios viešas gyvenimas 
eina daug smarkesniu tempu. Cia 
męs rasim-: nemažą sulenkėjusių 
lietuvių skaitlių. Mažesnėse ko- 
liotiijose, ypatingai tose, kur ša- 
lę lietuvių esama ir skaitlingo 
lenkų būrio, lietuvių sulenkėji- 
mas, be abejonės, išsireiškia daug 
žymiau. Galop, paimkime lietu- 
viškas parapijas, kurių Ameriko- 
je suskaitoma į 70—80. Ne vie- 
noje jųjų lenkų kalba yra užėmu- 
si žymią vietą, rasi, kartais net 

žymesnę negu lietuviškoji. 
Įsižiūrėję j tai visa, męs vargu 

ar galime tokiu optimistiškumu 
žiūrėti j vU^—savo viešąjį gyve- 
nimą. Be abejonės, tautiškasai 
susipratimas, sulyginus 25 metus 
atgal ir dabar, yra žymiai prie- 
kin pažengęs, tiesiog milžinišką 
žingsni padaręs. Tačiaus padary- 
toji pažanga nereiškia, kad męs 
jau stovime ant pat kalno viršū- 
nės. J)arI>o yra, ir net labai 
daug. Keflvia atkreipti į tai tik- 
tai atvda.« 

Jeigu atsiminti, kad didesnėji 
sulenkėjusiu lietuvių dalis susi- 
deda iš tokių gaivalų, prie kurių 
lenkų kultura geresniąją savo pu- 
se vargu gali prieiti, tai susipra- 
tilsiųjų lietuvių atvdos atkreipi- 
mas į tą apsireiškimą yra daly- 
kų, svarbiu, nekalbant apie ką ki- 
tą, vien iš kultūros atžvilgio. 

Dažnai nusiskundžiama, kad 
Amerikoje augantis musų jauni- 
mas labai daug pasiduodąs aug- 
iu kalbos įtekmei, amerikonėjąs. 
Jeigu tai yra teisinga kaslink jati- 
nuoliiĮ, kilusių iš daug-maž susi- 
pratusių tėvų, savo šeimynoje vi- 
suomet vartojančių lietuvių kal- 
bą, tai, kalbant apie sulenkėjusių 
tėvų vaikus, reikalinga pripažin- 
ti, kad sitamerikonėjimo pavojus, 
gresiantis pastariems, yra dar di- 
desnis, ypatingai jeigu atsiminti, 
kad tokiy jaunuolių, tariant, "at- 
vertimas" į lietuvius yra darbas, 
kurio pasekmingas atlikimas yra 
po didelės abejonės ženklu. 

Visa tai turėtų buti musų vie- 
šiems veikėjams paakstinimu at- 

kreipti j tai savo atydį. Tai yra 
kulturos darbas. 

Buga jau sveiksta. Musų kal- 
bininkas K. Buga, ktirisai prieš 
kiek laiko buvo susirgęs ir iš- 
važiavo Karaliaučiun gydytis, da- 
bar, kaip Lietuvos laikraščiai pra-Į neša, einiįs sveikyn. 

28-29 Seimas Sus. Liet. Am. 
(Specialė korespondencija; 

Ir svetimas žmogus, pakliuvęs 
j \Vaterbury, jau subatoj galėjo 
patčmyti, kad mieste "kas nors 

dedasi." Visa miesto dalis, vadi- 
nam "Brooklynu," kurkį lietu- 
viai tirščiausiai apgyvenę, jau su- 

batoj buvo gausiai išdabinta vėlia-j 
vomis. Ypatingai įspūdingai iš- 
rodė Bank strect, kuri yra svar- 

biausia šios dalies miesto gatvė 
ir ant kurios daugiausiai lietu- 

vių biznierių. Visa gatvė.—išti- 
sas, nepertraukiamas reginys lie-1 
tuviškų ir amerikoniškų vėliavų; 
berods, nėra to namo, nėra tos 

krautuvės, kuri nebūtų papuošta 
—ir vis viena, ar tai butų lietu- 

vių ar svetimtaučių krautuvė: 

lietuvių ir amerikonų vėliavos ir 

spalvos puošia visas duris, lan- 

gus ir stogus. VVaterburiečiai 
iškilmingai laukė Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj Seimo, kuris 

prasidėjo čia panedėlyj. Jau nuo 

.subatos pradėjo rodytis seimo de- 

legatai. Pirmais svečiais-delega- 
tais YVaterburyj pasirodė Illinois 
valstijos delegatai: popiet atvyko 
Chieagos delegatai B. K. Balu- 
tis, M. J. Damijonaitis, A. Bier- 
žinskis ir K. Gugis, ir \Yest- 
ville's (111.) delegatas p. Užda- 
vinis. Nedėlioj pradėjo rodytis 
(langiaus delegatų :_atvyko Ne\v 
Yorko ir Brooklyno delegatai 
(pp. Strimaitis, Račkauskas, Sir- 
vydas, Ambroziejus ir A. Ra- 
manauskas). 

Nedėlioj, gegužio 24 d., pradė- 
jo rinktis Waterburin delegatai 
iš visit pusių. Pirmi buvo delega- 
tai iš Brooklyno ir Ne\v York Y 
vėliaus pasirodė Shenandoah, Pa., 
lelegacija 1. delegacijos iš Bos- 
ton, Lavvrence, New Britain, Xew 
Ilaven ir kitu miestų. Popiet 
pribuvo iš Brooklyno, N. Y., ir 
Mikas Petrauskas, kuris čia už- 
siliks visą savaitę ir statys sce- 

įoje "Faustą" ir "Birutę"; apart 
į to jis rengia taipgi ir savo muzi- 
ka lės mokyklos mokinių koncer- 
tą. 

Vakare, svečių priėmimui, bu- 
vo surengtas TMD. 5-tos kuopos 
rūpestingumu dailus koncertas, 
bankietas ir balius Lietuvių Kliu- 
bo svetainėj, prie 103 Green st. 
Svetainė buvo turtingai išpuošta 
lietuvių ir amerikonų tautinėmis 
spalvomis. Apie 9 vai. vakare, po 
koncertui, prasidėjo "Grand Mar- 
šas," kurį vedė miesto majoras 
Scully, ir svečiai užėmė vietas 
prie stalu. Po vakarienei prasi- 
dėjo prakalbos. Apart miesto ma- 

joro, kuris miesto vardu sveikino 
susirinkusius svečius, ir dviejų 
■anglų advokatų, kalbėjo: B. K. 

Balutis, "Li-ct." redaktorius, V. 
K. Račkauskas, "Tėvynės" re- 

dakt., ir A. B. Strimaitis, Centro 
Sekretorius. Apart šių sveriu, 
kalbėjo vietinio p. J. Saliunas, 
TMD. uarys. Vakarą vedė p. 
Antanas Lazdauskas. 

VVaterburiečiai pasirodė tikrai 
viešningais ir priėmė svečius iš- 
kilmingai ir širdingai. Jų sureng- 
tasai vakaras, kuriame dalyvavo 
apie 200 rinktinos publikos, drą- 
siai savo gerumu galėjo konku- 
ruoti su didžiausiais lietuvių va- 
karais, rengiamais Chicagoj, 
Brooklyne ir kitose didesnėse lie- 
tuvių kolionijose. 

Seime dalyvaujančiųjų delega- 
tų surašas: 

Kuopa 1, Edwardsville, Pu.: Juozas 
Stravinskas ir Ona Kaminskiene. 

Kuopa 2, Forest City, Pa.:Jonas 
Juozapaitis. 

Kuopa 3, Elizabetli, N. J.: Petras 
Mikolainis. 

Kuopa 7, Pittston, Pa.: Kazys Karsokas, Juoza3 V. Varnagiris ir 
T. Paukštis. 

Kuopa 10, Philadelhpia, Pa.: T. As- 
tramskas. 

Kuopa 11, Waterbury, C'onn.: Jok. 
Ažiunaris, Kazys Balčiūnas, Olga Bo- 
binienė, Marė Kukaitienė, J. Laskevi- 
čius, A. J. Povilaika ir J. žeman- 
tauskas. 

Kuopa 12, Nanticoke, Pa.: Pranas 
Kupstas. 

Kuopa 14, Cleveland, Ohio: Ant. 
Šimkūnas. 

Kuopa 20, Union City, Conn.: Mag- 
dė Bekierienė. 

Kuopa 23, Shenandoah, Pa.: St. 
Gegužis, Kazys Kulboką, Marė Va- 
laitienė ir Marė Kupstienė. 

Kuopa 20, VVesiville, 111.: Jurgis 
Uždavinls. 

Kuopa 30, Scranton, Pa.: Vincas 
Ragaišis ir Mikas šalna. 

Kuopa 34, New Britain, Conn.: An- 
tanas Mikalauskas, Ant. Valinskas 
ir Jonas Skritulskas. 

Kuopa 35, Wilk©3 Barre, Pa.: Ka- 
zys Bučinskas ir J. Stankevičius. 

Kuopa 36, Chicago, 111.: B. K. Ba- 
lutis ir M. J. Damijonaitis. 

Kuopa 3$, Brooklyn, N. Y.: Ant. 
Ramanauskas. 

Kuopa 40, Pittsburg, Pa.: Karolis 
Varašius. 

Kuopa 41, La\vrence, Mass.: J. 
Sekevičius. 

Kuopa 42, Wiimerding, Pa.: B. K. 
Kondratavičius. 

Kuopa 43, So. Boston, Mass.: Ant. 
Ivaškevičius ir Jonas Klimas. 

Kuopa 57, Worcester, Mass.: P. A. 
Dedynaa. 

Kuopa G4, Baltimore, Md.: P. La- 
zauskas ir V. Čepaitis. 

Kuopa 6G, Ansonia, Conu.: Jonas 
Tareila ir Pr. Vokietaitis. 

Kuopa 70, Cliffside, N. J.: K. Ste- 
panavičius. 

Kuopa 83, Brooklyn, N. Y.: Tam. 
Petrauskas. 

Kuopa 122, Chicago, 111.: A. J. 
Bieržiaskas ir K. Gugis. 

Kuopa 126, New York, N. Y.: A. 
R. Strimaitis, Y. II. Račkauskas ir 
Kl. Vilkevičius. 

Kuopa 142, New Haven, Conn.: Mot. 
Vokietaitįs. 

Kuopa 157, Youngstown, Ohlot' J. 
Į S. Mažeika. 

Kuopa 1G8, Stamford, Conn.: Pov. 

įMontvydas ir P. W. Naikelis. 
Kuopa 170, Phlla, Pa.: And. L. 

Ileikovv. 
Kuopa 172, Duciuesne, Pa.: J. Allš- 

kevičius. 
Kuopa 178, New Phila., Pa.: Juo- 

zas Bendoraitis. 
Kuopa 228, E. New York, N. Y.: 

J. O. Sirvydas. 
Kuopa 230, Wauamie, Pa.: Petras 

Sarpalius. 
Kuo.:i 245, Newark, N. J.: V. Am- 

brazevičius. 

Sekantieji delegatai buvo užsi- 
registravę pas centralinį sekreto- 
rių, bet nepribuvo pirmą dieną 
Seiman: 

Kuopa 7, Pittston, Pa.: Ona Pauk- 
štienė. 

Kuopa 36, Cliicago, 111.: Pranas 
Butkus. 

Kuopa 40, Meriden, Conn.: J. 
Melsbaras. 

Kuopa 57, Woreester, Mass.: J. 
Rauktis. 

Kuopa 94, No. Amhersv Mass.: 
K. P. šimkonis. 

Kuopa 107, Philadelpbia, P..: Juo- 
zas Gaigalas. 

Kuopa 113, Thomsonville, Conn.: 
J. F. Makaveckas. 

Kuopa 135, Philadelpbia, Pa.: St. 
Masickas. 

Kuopa 213, Brooklyn, N. Y.: Juo- 
zas Ambraziejus. 

Centralis SLA. prezidentas Pranas 

živatkauskas 15 30 SLA. kuopos iš 
Scranton, Pa. pribuvo, neprlstatęs nuo 

savo kuopos mandato lr jo, kaipo de- 
legato, klausimas palikta seimo nuta- 
rimui. Mikolas Vallukonis, 34-tos kuo- 
pos delegatas iš Ne\v Britain, Conn., 
pribuvo, pamiršęs savo mandatu na- 

mie: seimas nutaria sutelkti jam de- 
legato teises, kada jo mandatas ateis. 

PIRMA SESIJA. 
Seimą atidarė panedėlyj, tuo- 

jaus po 9 vai. išryto, Cent. Prez. 
p. F. Živatkauskas, kurį perstatė 
p. A. J. Povilaika, vietinis Ren- 
gėjų Komiteto pirmsėdis. F. Ži- 
vatkauskas pasveikino delegatus 
tam tikra prakalbėle. Po to pre- 
zidentas pakvietė kurį nors iš 

delegatų tarti keletą žodžių. Kal- 
bėjo p. V. K. Račkauskas, "Tėvy- 
nės" redaktorius, kuris trumpai 
nurodė svarbesnius klausimus, 
kurie turės buti seime pakelti: 
pakėlimas pašelpos ligoje, mok- 
sleivių fondas, prieglaudos na- 
mas. 

Po to prezidentas paskyrė ko- 
misiją mandatų priėmimui, į ku- 
rią inėjo: pp. J. Laskevičius, J. 
Ažunaris ir Olga Gobinienė, visi 
iš Waterbury, Conn. 

Ženklelių prisegimui paskirta 
p. Valaitienė iš Shenandoah, Pa., 
ir M. Kukaitienė iš \Vaterburv, 
Conn. 

Paskyrus šias komisijas, Cen- 
tro Sekretorius Strimaitis pradė- 
jo šaukti vardus delegatų, kurie 
savo mandatus sudėjo Mandatų 
Komisijai. Suskaičius mandatus, 
pasirodė, kad Seiman pribuvo iš- 
viso 62 delegatai, užregistruota 
gi pas Centro Sekretorių 69 de- 
legatai, tame skaitliuje 6 delega- 
tės. 

Užtvirtinus delegatus, pakvies- 
ta juos prisirengti prie išrinkimo 
Seimo presidium (vedėjų). 

Tu o m tarpu Waterburio mote- 
rių draugija "Ruta" įteikė puikų 
gėlių vainiką su įrašu "Pasveiki- 
nimas Delegatams 28—29 SLA. 
Seimo." Prezidentas, vardu sei- 
mo delegatų, moterims širdingai 
už dovaną ačiavo. 

Visos nominacijos ir rinkimai 
atsibuvo slaptu balsavimu. 

Seimo vedėjuosna nominuota 
šie asmenįs,—gavusie daugiausiai 
balsų: Stasys Gegužis iš Shenan- 
doah, Pa.—34 balsai, K. Gugis 
iš Cbicago, 111.—8 b., J. Tareila 
iš Ansonia, Conn.—6 bal. 

Tareilai atsisakius, kandidatai* 
liko: St. Gegužis, K. Gugis ir 
Petras Lazauskas iš Baltimore, 
Md. Perskaičius balsus, pasiro- 
dė, kad Seimo prezidentuosna iš- 
rinkta milžinišku balsų didumu 
Stasys Gegužis iš Shenandoah, 
Pa., gavęs 41 balsą (K. Gugis 
gavo 10 balsų, Lazauskas — 5 
balsus). 

Vice-prezidentuosna nominuo- 
ta G u gi s iš Chicago, 111., J. Ta- 
reila iš Ansonia, Conn. ir P. La- 
zauskas iš Baltimore. Išrinkta 
Seimo vice-prezidentu Jonas Ta- 
rcila, gavęs 37 balsus, (Gugis ga- 
vo 21 balsą, Lazauskas 2). 

Seimo sckrctoriuosna nominuo- 
ta: V. K. Račkauskas (21), J. 
Žemu'.itauskas (11 bal.) ir K. Gu- 
gis (8 b.). Gugis ir Žemantaus- 
kas atsisakė. 

V. K. Račkauskas iš Nle\v 
York, N. Y., išrinkta vienbalsiai. 

Komisijos nutarta rinkti viešu 
balsavimu. Išrinkta sekančios ko- 
misijos : 

Tvarkymo Įnešimų Komisijon 
išrinkta: 

1) Jonas Siekevičius iš La\v- 
rence, Mass. 

ztf Ivaškevičius So» Boston 
Mass. 

3) B. Kondratavičius iš Wil- 
merding, Pa. 

Skundu Komisijon išrinkta: 
1) A. Bieržinskas iš Chicagos 
2) K. Gugis iš Chicago, 111 
3) T.. Reika iš Philadelphia, 

Pa. 

Presos Komitetan išrinkta: 
1) J. Bendoraitis iš Ncvv Plii- 

ladelphia, Pa. 
2) J. (). Sirvydas iš Brooklyn, 

N. Y. 
3) V. Ambrozevičia iš New- 

ark, N. J. 
Nutarimų Rezoliucijų Komisi- 

jon išrinkta: 
1) Mot. Vokietaitis iš Ne\v 

Haven, Conn. • 

2) P Lazauskas i.š Baltimore, 
Md. 

3) Jonas Klimas iš So. Boston, 
Mass. 

Naujai išrinktą Seimo prezi- 
dentą delegatės Olga Gobinicnė 
ir Valaitienė užvedė ant estrados 
ir pasodino prezidento kėdėn, 
akompaniuojant trukšmingiems 
delegatų plojimams. 

Seimo prezidentas Gegužis, dė- 
kuodamas už suteiktą jam gar- 
bingą urėdą, kvietė delegatus 
atydžiai, išmintingai ir rimtai 
svarstyti svarbiuosius SLA. rei- 
kalus. 

Po to Seimo sekretorius V. K. 
Račkauskas pranešė, kad jis pasi- 
skiria sau sekretoriaus asistentu 
Joną Siekevičių iš Lavvrence, 
Mass., ir prašė Seimo tą patvir- 
tinti, ką Seimas vienbalsiai ir pa- 
darė. 

Seimo maršalka liko p. J. Bal- 
čiūnas iš Waterbury, Conn., ku- 
ris sau pasiskyrė asistentu T. 
Ažunarį, taipgi iš Waterbury, 
Conn. 

Paskirsčius komisijoms darbus 
ir tokiu budu, taip sakant, su- 
taisius visą vežimą kelionėn, pre- 
zidentas uždarė pirmą sesiją. Čia 
pat atnešta Seimui dar vienas gy- 
vų gėlių vainikas nuo vietinės 
"Liet. Šviesos Draugijos," už ku- 
rį prezidentas Seimo, padėkojo. 

ANTROJI SESIJA. 
Prasidė'3 2 v. popictų. Seimo 

prez. Stasys Gegužis, po peršau- 
kiami delegatų vardų, praneša, 
kad Centralis SLA. prezidentas 
Pranas Živatkauskas iš Scranton, 
Pa., nepridavė ir neturi nuo savo 

kuopos delegato mandato ir kai- 

po toksai, sulyg SLA. konstitu- 
cijos, gali turėti tiktai pataria- 
mąjį balsą, pakol jis mandato ne- 

pristatys. P-as Živatkauskas 
tuom laiku sesijoj nebuvo, ir 
klausimas atidėta Seimo apsvar- 
stymui, kada į Seimo sesiją at- 

vyks pats SLA. prezidentas, Pra- 
nas Živatkauskas. 

Pirmsėdis paliepia Centrali- 
niam Sekretoriui Strimaičiui per- 
skaityt pereito Brooklyno Seimo 
protokolą. Strimaitis skaito iš- 
tisą pereito seimo protokolą. 

Tuom laiku atvyksta anglu 
vietinio laikraščio "\Vatcrbury 
American" reporteris, kuris prašo 
Seimo, kad jam butu leista nu- 
traukti Seimo delegatų fotografiją 
i savąjį laikrašti. Seimas prie- 
lankiai prašymą priima, ir dele- 
gatai paleista 15 minučių foto- 
grafijos nutraukimui. To per- 
traukai skaitoma laiškas Rač- 
kausko ir Strimaičio, kurie Sei- 
mui priduoda savo dovaną—lie- 
tuvių vėliavą, sutaisytą sulyg Dr. 
Basanavičiaus nuomonės ir nu- 

rodymų. Seimas dovaną priima 
su delnų plojimu. 

Perskaičius pertrauktą pereito 
seimo protokolą, SLA. preziden- 
tas Živatkauskas pataria išrinkti 
komisiją "Tėvynės" reikalui ap- 
svarstyti; ji turėtų visus reikalus, 
surištus su "Tėvynės" padidini- 
mu, sutvarkyti ir priduoti Sei- 
no sesijai tvarkoje. įnešimas pri- 
imtas, ir Seimas paskiria koniisi- 
ią iš 5 narių: j šią komisiją iš- 
•inkta: P. Mikolainis, M. J. Da- 
mijonaitis, K. Gugis, J. O. Širvy- 
las ir V. K. Račkauskas. 

Prasideda skaitymas Centro 
Valdybos ir pastoviu SLA. komi- 
etų raportų. 

Prezidento raportas. 
Prezidentas Pranas Živatkaus- 

:as pirmas skaito savo raportą už 
)crcitus dvejus metus veikimo, 
'rezidentas išdavė raportą apie 
aikytas prakalbas, krivūles ir 1.1, 

aštu, bet pačius svarbiausius rei- 
klus, būtent apie SLA. čarterio 

egistravimą įvairiose valstijose 
r įvairius legaliskus dalykus, pa-j 
iečiančius SLA. reikalus, išpa-, 
akojo žodžiu. 

Pereitais 2 metais cartcris taC-« 
po užregistruotas Maryland ir 
Illinois valstijose. Padaryta taip- 
gi susinėsimai su Kanados val- 
džia, kuri prielankiai atsiliepė 
apie SLA. čarterio registravimą 
Kanadoje. Prezidento raportas 
priimtas. 

Vicc-Prezidento raportas. 
Vice-prezidentas Petras Miko- 

lainis skaito savo raportą. Iš- 
duoda raportą žodžiu. Praneša, 
kad vice-prezidentas, būdamas 
pirinsėdžiu visų pastovių SLA. 
komisijų, buvo išsiuntęs visoms 
komisijoms pakvietimus savu lai- 
ku, tačiaus susilaukė pranešimo 
tik nuo j statų Komisijos. Šiaip- 
gi jokio ypatingo raporto jis ne- 

turįs, nes jo, kaipo vice-prez., 
veiklumui apsireikšti progos ne- 

buvo. Seimas pranešimą priima 
su patėmijimu, kad ateityje ra- 

portas, vis viena, kokis jis yra, 
butų išduodamas raštu. 

Sekretoriaus Strimaičio raportas. 
Raportas ilgas, tvarkus ir ge- 

rai sustatytas. Šio raporto skai- 
tymas užėmė visą antros sesi- 
jos laiką net iki 6 vai. vakare. 

Lietuvos Ūkis ir Darbininkai. 
Praeitą vasarą lankanties man 

Lietuvoje, teko gerokai apsipa- 
žinti su Lietuvos ūkininkų pa- 
dėjimu, kokiu jisai yra bent Su- 
valkijoje. Čia norėčiau pasidalin- 
ti su gerb. skaitytojais savo įspū- 
džiais i" patėmijimais, kuriuos 
išsivežiau iš to atsilankymo. 

Lietuvoje, kaip žemdirbystės 
šalyje, "isa jos gyventojų gero- 
vė priklauso nuo ukininkystės. 
Sulyginus Lietuvą su tuom sto- 
viu, kokiame jinai buvo 30 metų 
atgal ir kokiame dabar yra, ma- 
tosi labai didelė atmaina ir pir- 
mynžanga. loksai bent įspūdis 
likosi pas mane, pervažiavus pen- 
kis Suvalkų gubernijos pavietus. 
Žemės derlingumas tiesiog meta- 
si akin, ir negalima atsigėrėti 
ūkių gražumu. Kad nevienas tik- 
tai toksai metas Lietuvoje, kad 
ūkininkai matė gerus laikus ir 
pirmesniuose metuose, rodė iikę 
nuo kelių metu sukrauti šiaudų 
kūgiai, kur sutupę garniai su 

ištiestais kaklais kaleno, tartum 
iš džiaugsmo, kad įsitaisė sau 

naujus sostus. 
Iš visa ko buvo matyt, kad lie- 

tuviai savo tėvynėje veltui laiko 
neleido, ir šiądien darbo vaisiai 
jau matyti. Pakilo ūkio kultūra, 
pakilo lietuvių susipratimas, pa- 
kilo apšvieta, pakilo prekyba. 
Žodžiu sakant, visais atžvilgiais 
Lietuva pasiyrė priekin. Šiądien 
Lietuva nedaro įspūdžio, kad gali 
kuomet nors jai duonos pritrukti. 
Atpenč, daug kame matyt ir per- 
tekliaus ženklai. Išsiplatinusi lie- 
tuvių spauda deda malonų kultū- 
ringumo ženklą, kurio sei esniais 
laikais nebuvo galima pastebėti. 

Bet aštriu disonansu įsiveržia 
i tą vaizdą vienas apsireiškimas, 
kurisai šimtus kartų jau buvo 
liestas, keltas ir bandytas nagri- 
nėti. Tai išeivystė. Tartum bai- 
si epidemija, apnykusi ji Lietu- 
vą. Beveik kiekvienas ruošiasi 
smukti Amerikon, Anglijon ar 

kur kitur. Net ir tie, kurie ne- 

mano ir negali apleisti visai Lie- 
tuvos, savo darbą, savo jiegą ne- 

ša kitur. Mačiau pats pulkus lie- 
tuvių darbininku, su užrubeži- 
niais "pasais" traukiančius į Pru 
sus uždarbiauti. Juo tolyn, juo 
didesnė darbininkų stoka jaučia- 
si Lietuvoje. Ūkininkai darbyme- 
tėje moka po $1.50 rub. ir cliu)*la 
valgį, bet ir tai negali gauti dar- 
bininku. Reikalinga traukti gu- 
dus iš ryty ir lenktis iš piety, 
kad tiktai kokiu nors budu pa- 
lengvinus darbo rankų stoką. Vi- 
sas tas bėgimas svetur ir T sietu- 
vos tuštėjimas padaro sunkų 
įspūdį, nuo kurio ilgai negalima 
pasiliuo.suoti. Sugrįžus Ameri- 
kon. man dar ilgai Stovėjo atmin- 
tyje matytasai vaizdas. 

Lietuvos sodžiaus tuštėjimas, 
jiegų bėgimas svetur yra tikras 
faktas. Trumpai atsilankiusiam 
svečiui tai susyk puola akin. Tą 
patį patvirtino ir ūkininkų nusi- 
skundimas, kiekvienoje vietoje 
lygiai taip pat atsikartoją-. Kaip 
atsiliepia tai ant šalies ūkio— 
nėra ko nei kalbėti. Dvarų nyki- 
mas Lietuvoje yra jau senai pri- 
pažintu faktu. Jei vsa kas ei- 
omis pačiomis včžčmi- toliau-, 
ai netuščia svajonė yra spėji- 
nas, kad toksai pat liu Inas li- 
<imas gręsia ir stambesniems 
įkininkams (taip vadinamiems? 



šimtamargiams), kurių ūkininka- 
vimo systema daug kuom panagi 
i dvaruose esančiąją, I'atjs ūki- 
ninkai labai gerai mato tą pavo- 
jų. Visuotinas bėgimas iš Lietu 
vos, pavojus stambesniam uki 
ninkavimui nepasilieka be įtek- 
mės ir j didžiųjų ūkininkų psy 

choliogiją. Ypatingai tai ut.-.ilic 

pia jaunojoje gent'cartėje, I? 
laišku, gaunamų iš Lietuvos, 11 

knoaiškiausiai atspindi. $tai iš 
trauka iš vieno tokių laiškų: 
"....dabar labai sunku ant ūkio 

gyventi dėlei stokos darbininkų 
***kaime (susideda vien iš "šim- 

tamargių.'" V. A.) šįmet kai-kurk 
itkininkai visai be šeimynų. Męs į 
(rašytojas yra turtingo ūkininko 
sunus. V. A.) kelis dar turime 
tuom tarpu. (Darbininkai) eina 

pulkais vis į Ameriką, arba į 
[Angliją taip, kad toliaus bus^ vi- 
sai bloga su ukiu. Dabartės jau 
šimtamargiai puola žemyn dėlei 

darbininkų...." Toliaus tasai jau- 
nuolis, kuriam Lietuvoje graži 
ateitis, klausia patarimo ir tei- 

raujasi apie atvažiavimą Ameri- 
kon. Kitais žodžiais tariant, pas- 
kui darbininkus turės bėgti iš 
Lietuvos ir ūkininkai, palikdami 
jąją svetimiems. Galop, net^/ai 

jau ir turime to ūkininkų bėgi- 
mo pavyzdžių. 

Tasai darbininkų bėgimas, kaip 
kenksmingas visos šalies gerovei, 
stengtasi visokiais budais sulai- 

kyti. Męs matome, kad tai nei 
kiek negelbėjo ir išeivybė nei 
kiek neslūgsta. Priežastjs, varan- 

čios darbo rankas iš Lietuvos, 
turi savo šaknis svarbiau ;iai Lie- 
tuvos darbininkų gyvenimo sąly- 
gose. Jeigu męs arčiaus prisi- 
žiūrėsime prie tų priežasčių, tai 
galėsime išskirstyti jasias j tūlas 

kategorijas. Viena, darbo laiko 
nesutvarkymas, ačiu kam darbi- 
ninkas nuo aušros iki aušrai turi 
dirbti, yra pririštas ir šešiose, 
savaitės dienose neturi nei vie- 
nos liuosos valandos savo reika- 
lams; taigi suvaržymas, kuris re- 

tai kur kitur pasitaiko. Antra, 
blogas darbininkų buveinių ap- 
rūpinimas, didelis nešvarumas, 
kuriame daug-maž gerbiančiam 
save žmogui yra tiesiog negalima 
gyventi; paprastu dalyku yra 
darbininkas guldyti tvartuose. 

Trečia, blogas maistas. Nors Lie- 
tuva yra šalis pati savyje turtinga, 
tačiaus tų turtų nemokama tin- 
kamai sunaudoti. Paimkime pa- 
vyzdžiu: nors Lietuvos duoną, 
kuri.-}, rods, kirviu galėtum kirsti. 
Ketvirta ir bene svarbiausia prie- 
žastis—tai neužtikrintas darbinin- 
ko stovis ligoje. Vienas gydyto- 
jas papasakojo man apie tokius 
Lietuvos ūkininkų barbarišku- 
mus su savo susirgusiais darbi- 
ninkai?, kad tiesiog baisu buvo 
klausytis. Paprastas apsireiški- 
mas, kad ūkininkas savo sunkiai 
susirgusį (pvzd., plaučių uždegi- 
mu, šiltine) samdininką paguldo 
žiemos laiku tvarte ar kluone; 
arba, įsisodinęs t<-kį ligonį rogės- 
na, baisiame šaltyje veža pas 
gydytoją. Kelionėje dažnai atsi- 
taiko, kad šeimyninkaa sustoja 
prie karčiamos "pasidrūtinti," o 

ligonis tuom tarpu turi šalti ro- 

gėse. Neretas atsitikimas, kad 
ukininkos susirgusį darbininką 
nuveža pas neturtingus tėvus ir 
primeta jįjį jiems. Galop, dar ir 
iš algos atskaitoma, nesą kon- 
traktas sulaužyta, pilnų metų ne- 

išbuta. Darbininkų pašelpos dr- 
-jos Lietuvoje dar vystyklose gu- 
li. Platesnis jųjų išsivystymas 
dar ne šios dienos ir, regis, ne ry- 
tojaus klausimas. 

Visos tos priežastį* ir gena 
lietuvius darbininkus iš tėvynės. 
Vienintelis vaistas tai nelaimei 
prašalinti yra pačių nelaimės prie- 
žasčių prasalinimas. Ir tai daug 
kame priguli nuo pačių ūkinin- 
kų. Jųjų ir visos lietuvių tautos 
gerovė to reikalauja. 

V. AmbrozeviČius. 

Žinios apie Karą, 
= ioo mylių nuo Tampico už- 

bCgo ant uolų norvegiškas gar- 
laivis "Atlartis," kuris gegužio 
17 dieną išplaukė iš Galveston ir 
gabeno 98 mexikonus, panorėju- 
sius grįžti į Tampico. Pagelbon 
jam atėjo Amerikos kariškas 
laivas "Connecticut." 

=> Nors generolas Villa, trauk- 
damas prie Saltillo, sumušė Hu- 
ertos kariumenės dalį, bet to- 
lesnį traukim.-Į sulaikė, nes mies- 
te Saltillo, kaip pasirodo, yra 
daugiau Huertos kareivių, negu 

tikėtasi, o jis nori vien tąsyk 
miestą "veržti pradėti, kada tik- 

1 rai g^lės žinoti, kad karinmenę 
Įveiks ir miestą paims; nepasise- 
kimai galėtų sumažinti jo garbę 
;r įtekmę. 

— Mexikos sostinės arebi 
y.4cupas Mora y del Rio tap» 

miesto išvytas. Jis mat Hu- 
Ttai atgabeno popiežiaus reika- 
[avinia, kad nuo prezidento vie- 
tos pasitrauktu. Išsyk Iluerta 
priėmė popiežiaus reikalavimą, 
bet aut rytojaus jo pasiuntinį iš 
miesto išvijo. 

Gegužio 21 d. revoliucijonie- 
riu generolas Angeles pranešė i 
Juarez, buk Huertos kareiviai 
be mūšio pasitraukė iš Saltillo. 
Generolas Angeles yra revoliu- 
cijonierių karo ministeriu. 

=* Didelio mūšio laukiama prie 
Oucrtaro, kuris, kaip mano, už- 

baigs naminį karą Mcxikoj. 
Oucrtaro jau pagarsėjo Mexikos 
istorijoj. Cia buvo pagautas 
Mexikos ciesorius ?«Iaximilian, 
brolis Austrijos ciesoriaus, ir su- 

šaudytas. 

= Dalyvauti tarybose j Nia- 
gara Falls siunčia savo atstovą 
ir Mexikos revoliucijonieriu va- 

dovas Carranza. Jo delegatas tu- 

ri tiesą vien informuoti besita- 
riančius apie revoliucionierių 
reikalavimus, bet neturi tiesos 
priimti kitų sutarimus. 

— Mušyj prie Tepic revoliuci- 
jonieriai nužudė 400 kariautojų. 
5,000 revoliucionierių traukia 
prie miesto Guadalajava, kur yra 
taipgi gana didelis Huertos gar- 
nizonas. Raiteliai ardo geležin- 
kelį ir telegrafų vielas, kad mies- 
te užsidarę kareiviai su kitais 
Huertos generolais susinešti ne- 

galėtų. Tepic mieste nelaisvėn 
papuolė 200 kareivių. Prie Ma- 
zatlan pagelbon revoliucionie- 
riams atėjo a/00 ginkluotų indi- 

jonų. 

— Revoliucijonieriai suėmė ir 
kalėjiman įmetė septynis advo- 
katus iš Torreon, Saltillo ir Mon- 
tcrey už darbus, nenaudingus re- 

voliucijonieriams, ir prielankumą 
Huertai. 

= Mieste Vera Cruz Ameri- 
kos kariumenė turi saugoti ho- 

telį, kur apsistojo iš miesto 
\Iexiko pabėgęs buvęs H nertos 

vidaus ministeris Dr. Aureliano 
Urrutia, nes žmonės nori ji lyn- 
čiuoti. Jam užmeta žiaurius pa- 
sielgimus su politiškais savo prie- 
šais; buk jis daug kalinių liepė 
nužudyti. Urrutia nori bėgti Eu- 
ropon. 

= Mušyj prie Paredon, kuria- 
me kariumenė tapo sumušta, pa- 
kliuvo nelaisvėn 900 kareivių; 
revoliucionieriams t<:ko milionas 
patronų ir daug maisto. Mušyj 
dalyvavo 4,000 revoliucijonierių ir 
5,500 Iluertos kareivių. 

=» Generolas Viila sušaudė ne- 

laisvėn paimtus 32 kariumenės 
aficierus ir vieną Iluertos gene- 
rolą. Mat buvęs plėšikas ir kaipo 
generolas negali išsižadėti plėši- 
ko darbų. 

=■» Frasidėjo Niagara Falls tai- 
kymo Amerikos su Huerta tary- 
bos. Kotelis, kuriame atsibūva 
tarybos, tapo telegrafu sujung- 
tas su Baltuoju Rumu YVashing- 
tone, nes prezidento VVilsono at- 
stovai patįs nei jokio įgaliojimo 

j neturi, tai jie dėl kiekvieno maž- 
možio turi susinešti su YVashing- 
tonu: Iluertos įgaliotiniai turi pil- 
ną įgaliojimą elgtis taip, kaip jie 
ras reikalingu. 

Posėdžius ves paeiliui amba- 
sadoriai apsiėmusiu taikyti kraš- 
tu, taigi Brazilijos, Argentinos ir 
Chili. Bet sutaikyti bus sunku, 
nes Iluerta užtikrina, kad nuo 

prezidento vietos nepasitrauks, o 

prezidentas YVilson jo pasitrau- 
kimo reikalauja. Prezidentas 
YVilson užtikrina, jog kol jis bus 
prezidentu, nei spindis žemės ne- 

bus nuo Mexikos atimtas, bet ką 
jis darys, jeigu kongresas reika- 
laus visai ko kito ir jis prieš kon- 
greso ir senato reikalavimą atsi- 
remti negalės? Juk Amerikos 
prezidentai neturi neaprubežiuo- 
tos valdžios; Amerika, tai ne Ru- 
sija, kur caras su savo ministe- 
riais viską gali daryti, ką jie už- 

simanys. 
=-= Suvienytu Valstijų prezi- 

dentas mano, jog, pasitraukus nuo 

Mexikos prezidento vietos IIu- 
I 
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sidarė vienas kamuolys, kaip, nef- 

lyginant, susipjovę kieme katu 
nai. Publika pradėjo sukauti ant 

teisėjo, kuris norėjo sugrąžinti 
ant matraco nusiritusius ristikus. 
Po 50 minučių Bancevičius išro- 
dė lyg labjaus pailsusiu už Bala- 
dinskj, ir rodėsi, kad galų gale 
Bancevičius paklius į kilpą, iš 
kurios jis negalės išsisukti. Taip 
ir atsitiko, tiktai, kaip sykis no 

su Banccvičiutn, et su Baladin- 
skiu. Bancevičius pagavo Bala- 
dinskį už kojos, ir jam pasiseki 
užnerti griebį, nuo kurio išsisukti 
negalima buvo. Bancevičius už- 
laužė jam dešiniąją koją iš užpa- 
kalio tokiu budu, kad jis arba 
turėjo pats verstis ant pečių, ar- 
ba laukti kol jam koją nulauš, 
arba pasiduoti. Baladinskis is-^ 
sirinko paskutinį ir pasidavė. Jj 
pakėlė ir raišą išvedė kambarin. 

Bancevičius jam sugriebė tą 
pačią koją, kurią jis turėjo ris- 

tynėse prieš du metu sužeistą, 
Šiuom sykiu jis, vėl susižeidęs 
koją, turėjo atsisakyti imtis tre* 
čiu sykiu, ir Bancevičius tokiu 
budu liko apauktas Lietuvių vi* 
dutinės svaros čampijonu. Bala* 
dinskio buvo gaila, kada jis, iš* 
ėjęs trečiu sykiu pranešė publi* 
kai, kad dėlei sužeistos kojos jia 
negali daugiau šj :zoną rietis, 
bet jis prašė, kad Bancevičius^ 
jeigu jis imri tikrai turėti gryną 
vardą čampijono, imtųsi su juom 
vėl už 6 mėnesių ir negriebtų ko 

jos, kuri, jis žino, yra sužeista* 
Bancevičius p žadėjo, bet čani^ 

pijono vardo išsižadėti nenorėjo, 
ir kadangi Baladinskis negalėjo 
daugiaus imtis, tai teisėjas Dali 
kus apšaukė Bancevičių čampijo* 
nu (dručiausiu ristuoliu). 

Prieš tai dar buvo kelios poi 
ros ristiku. Tom Role\vicz, len- 
kas čampijonas visos Amerikoj 
(lengvos svaros) buvo apsiėmęs 
į i valandą paristi Petrą. Kataus* 
ką. Petras pasirodė ristiku, ko- 
kili tarp lietuvių nedaug yra. Jis 
dar jaunas atletas, ir prie geres* 
nes praktiko* iš jo bus atletiški 
žvaigždė. Navatna, kad vieton 
gintis, Petras visą laiką ant len- 
ko užpuldinėjo. Lenkas, kuris 
yra pagarsėjęs, kaipo profesionai 
lis ristikas, tik šypsojosi, ir kadi 
p. Vitkevičia, vedėjas, pranešė, 
kad jau 30 min. praslinko, Role- 
\vicz juokais patėmijo '"He will 
be on time" (jis bus laiku, t. y. 
į valandą paguldytas). Neišlaiko 
jis savo žodžio, nes kada valan- 
dą išmušė, Katauskas sėdėjo ant 

viršaus. Lenkas paguldyt jo ne- 

galėjo ir tokiu budu ristynes pra- 
kišo. 

Buvo dar viena pora—tai slo- 
vakų drutuolis Wm. Saliaida 
ėmėsi su lietuviu Antanu Giliu 
(nuo iS-tos gatvės^. Gilius vie- 
nok jgilti visai negalėjo ir pirmu 
sykiu gulėjo jau j 40 sekundų, o 

antru sykiu j 4 minutas. Gilius 
išrodo nepaprastai drūtas ir 'lik- 
tas vyras, bet matyt, kad apie 
ristynes jis dar nieko nesupran- 
ta. Jis tik du mėnesiu, kaip pra- 
dėjo ristis, todėl ir nestebėtina. 
Jo draugai sako, kad su laiku iš 
jo išeis geras ristikas, kada savo 

jiegą jis geriaus mokės sunaudo- 
ti. B. 

Naujos SLA. kuopos Chicago- 
je. Praeitos savaitės subatoje ir 

ncdėldienyje Chicagoje susitvėrS 
dvi naujos SLA. kuopos: viena 
So. Engle\vood (83 st. ir Ker- 
foot a ve.), antra Brighton Park'c 
(38 st. ir Kedzie ave). Įsteigia- 
masai susirinkimas So. Engle- 
\vood'e atsibuvo praeitoje suba- 

toje. Kalbėtojais buvo pakviesti 
Dr. A. Zimontas ir p. K. Jurge- 
lionis. Susirinko skaitlingas bu- 
ris žmonių. Prakalboms pasibai- 
gus, sutverta nauja kuopa, ku- 
rion čia pat jsirašč 14 narių. 

Brighton Park'c gi naujoji kuo- 
pa likosi sutverta praeitame nc- 

dėldienyje. Kalbėtojais šion vie- 
ton buvo pakviesti Dr. A. Zimon- 
tas, adv. F. Braėulis ir p. S. Ta- 
nanevičia. Šion kuopon įsirašė, 
nors iš nedidelio susirinkusiųjų 
būrelio, sulyginamai gan didelis 
skaitlius narių: 18. 

L. J. Ratelio sezono užbaigi- 
mas. Gegužio 24 d. L. J. Ratelis 
turėjo paskutinį savo vakarą, ku- 
riame suvaidinta J. J. Zolp sutai- 
sytas veikalas "Du Broliai." Kaip 
ir paprastai galima buvo pasi- 
džiaugti Ratelio dekoracjiomis, 
už kurias Ratelis tarp ehieagie- 
čių senai yra įgijęs pilnai užtar- 

nautą garbę. Vaidinimas, abelnai 
imant, gerai pavyko. 

Prie progos galima pranešti, 
kad Ratelis ruošiasi šių metu 

rugsėjo mėnesyje savo gyvavi- 

SVEČIUOSE. 

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, smagiai paviešėjęs, neužilgo rengiasi jau ir namon traukti. Išvažiuo- 

jančiųjų v eton atvyksta antrieji svečiai: Susivienijimas Lietuvių Rymo-Katalikų Amerikoje. 

ertai, nebus galima \isą valdžią 
revoliucijonicriams pavesti. Bet 
kad revoliucijonieriai su kitais 
valdžia nenori dalintis, tai reiktų 
juos priversti; taigi su kariume- 
ne prisieis ir Carranzą ir Vilią 
proto mokinti. 

=• Mieste Vera Cruz mexiko- 
nai šaudė į amerikonus, išlėku- 
sius orlaiviu ir perlėkusius pa- 
skirtą liniją. Kulkos švilpė ap- 
linkui, bet orlaivininkų neužga- 
vo. 

— liuertos kariumenš išardė 
geležinkelį tarp Saltillo ir San 
Lnis Potosi. Nutraukytos visur 
ir telegrafų vielos. Kur dabar 
yra svarbiausi revoliucionierių 
vadovai Cairanza ir Villa—tikrai 
nežinia. 

5= Susirinkę Niagara Falls 

Mexikos atstovai užtikrina, jog 
revoliucijonieriai miesto Saltillo 
nepaėmė, todėl ir Aguadalojora 

i jie apgulti negalėjo. 

užtikrinus jam ateityje laimę. Ar, 
dar reikia sakyti, kad tie visi 
prietarai neturi po savim jokio 
pamato ?! 

459. Koksai teismas yra galin- 
giausis visame pasaulyje? Galin- 
giausiu visam pasaulyje teismu 
yra Suv. Vai o ti jų Augščiausis 
teismas. Nėra kito tokio teismo, 
kurisai galėtų susilyginti su šiaja 
jstaiga. Jo galybė Suv. Valsti- 
jose yra, galėtum sakyti, bega.i- 
nė, arba bent augštesnė už by 
kokią kitą įstaigą. Tasai teismas 
yra galingesnis už patj Suv. Val- 
stijų prezidentą, kurio teises ji- 
sai gali didinti ar mažinti. Jisai 
turi daugiau galės negu Kongre- 
sas. Jisai gali įsimaišyt j visos 

Sąjungos ir atskirų valstijų san- 

tikius ir juos tvarkyti. Jisai pri- 
žiūri kaip visą centralę valdžią, 
taip ir atskirų valstijų valdybas. 
Jisai turi teisę jvesti svarbias re- 

formas valdymo formoje. Žodžiu 
sakant, Suv. Valstijų Augščiau- 
sis Teismas yra taip galingas, 
kaip šios šalies konstitucija. 

460. Ar pėtnyčia yra nelaimin- 

ga? Pėtnyčia daugelyje vietų 
skaitoma nelaimės diena, ir su 

ja surišta įvairiausių prietarų. 
Tarp jurininkų yra išsiplatinęs 
prietaras, kad išplaukti j jūres 
pėtnyčioje reiškia nelaimę patik- 
ti. To prietaro įtekmei pasiduo- 
davo net tdki žmonės, kaip Na- 
poleonas, kurisai niekuomet pėt- 
nyčioje nepradėdavo mūšio. Aš- 
tuoniolikto amžiaus pabaigoje 
Londono pirkliai nepradėdavo jo- 
kio biznio. 

Sale įtariamųjų blogų pusių, 
pėtnyčia manyta ir laiminga 
esanti. Taip, kai-ktir sakoma, 
buk kiaušiniai, pėtnyčioje padėti, 
niekuomet negenda. Tūlose Vo- 
kietijos ir Škotijos dalyse ma- 

noma, kad pėtnyčioje apsivedu- 
sieji gyvensią laimingiau. Ameri- 
kai gi pėtnyčia yra laiminga. 
Kolumbas atrado Ameriką pėt- 
nyčioje. G. Washington, pirma- 
sai Suv. Valstijų prezidentas, gi- 
mė pėtnyčioje. 

Pėtnyčia, kaip matome, gali 
but laiminga ir nelaiminga. Ji 
niekuom nesiskiria nuo kitų sa- 

vaitės dienų. Prietaringas ypaty- 
bes suteikė jai tiktai žmonių tam- 

sumas ir nesusipratimas. 

KLAUSIMAI. 
461. Kaip smarkiai plaka žmo- 

gaus ir gyvulio širdįs? 
462. Kas išrado akinius? 
463. Kur merginos yra užda- 

rytos klėtkose, kol neišteka? 
464. Koks laukiniu žmonių var- 

tojamas ginklas yra keisčiausias? 
(Atsakymai bus kitam numeryj.) 

VIETINES ŽINIOS. 
i 

Naujas čampijonas. Juoz. Ban- ; 

cevičius, "lietuvių drapicžnas ka- ; 

tinas," kaip jį nekurie vadina, j 
yra naujas lietuviu drutuolių 1 

čampijonas, — vadinas stipriausia j 
ristikas tarp vidutinės svaros ris- 1 

11 k u. Čauipij niystčs diržą jis iš- i. 

plėšė pereitos savaitės seredoj, t 

nuo Ant. Baladinskio, kurio nei 
'vienas lietuvis iki šiolei neparito 
ir kuris yra visų Chicagos risti- 
kų, "tėvu," nes jis buvo pirmas 
lietuvis ristikas Chicagoje, jis 
visus išmokino ristis ir jis išmo- 
kino ristis Bancevičių—ant savo 

locnos galvos.... 
Pereitos savaitės seredoj Frei- 

heit Turner Hali, ant Bridgepor- 
to, atsibuvo tos ristynės, apie ku- 
rias Chicagos atletai ilgai minės. 
Rancevičius nuo senai medžiojo 
Baladinskj, daug piktumo tarp jų 
buvo už tai, kad Bancevičius "šo- 
kinėjo į akis" ir už tai, kad Ba- 
ladinskis nenorėjo su savo moki- 
niu ristis. 

Dalkus, žinomas drutuolis, bu- 
vo imtynių teisėju, ir kaip greit 
jis juos suvedė ant matraco ir 
davė ženklą pradėti, du priešai, 
kaip du katinai, greit sukibo tarp 
savęs ir pradėjo kamuoliais po 
sceną vartytis. Bancevičius iš- 
rodė kaip tikras katinas ir ata- 
kavo savo priešą su inirtimu. 
Raladinskis, kuris yra gražiai su- 

augęs ir simpatiško veido vyras, 
ritosi su didesniu išrokavimu. Po 
10 minutų ristynių Baladinskis 
gav.j gerą griebį ir pradėjo iš- 
lengvo Bancevičių slėgti pečiais 
prie matraco, tačiaus tasai išsisu- 
ko, ir vėl abudu buvo ant kojų. 
Per to miliutų tai vienas, tai ki- 
tas buvo ant viršaus, bet Bala- 
dinskis, išrodė, lyg turėjo vir- 
šų: Bancevičius niekados nega- 
lėjo sugauti griebio, kuris butų 
Baladinskiui pavojingas; pats gi 
dažnai Įkliudavo į kilpas, iš kurių 
tik nepaprastu savo mitrumu iš- 
sisukdavo. Pagalios po 22 minu- 
čių Baladinskis užmovė Bnncevi- 
čiui griebj, vadinamą tarp at- 
letų "žirklėmis ir peties griebiu" 
ir už valandėlės Bancevičiaus 
abudu pečiai prilipo prie matra- 
co. Dalkus sudavė ranka Bala- 
dinskiui per pečius, tuomi ap- 
šaukdamas jį laimėtoju pirmo su- 

sigrLbimo. 
Antrame susigriebime matyt 

buvo, kad Bancevičius buvo įpy- 
kęs ir susierzinęs savo pirmu 
pralaimėjimu ir pasiryžo parodyt 
savo "katino taktiką," kuria 
jis yra pagarsėjęs. Tarp publi- 
kos jis, matyt, turėjo daug savo 

draugų ir šalininkų, kurie įvai- 
riais budais norėjo jam priduoti 
daugiaus drąsos. "Ji|^zai, laiky- 
kis, žalty I"—pasigirdo iš galeri- 
jos... Na, ir Juozas pasidarė tik- 
ras žaltys. Jis šoko kaip padu- 
bęs katinas, ir nors Baladinskis 
tinkamai mokėjo nuo jo atakų 
ipsiginti, bet publika turėjo ne- 

paprastą regyklą mitrumo ir vik- 
*umo. Juozas lindo, kaip į pek- 
ą, ir Baladinskis turėjo dikčiai 

)asiroivyti, kad nuo jo apsigy- 
įus, nv?s jis buvo visur: ir iš šo- 
ių, ir iš priešakio ir iš užpakalio. 
iCad Bancevičius yra nepaprastai 
įarsus ir drąsus, apie tai nėra 

ibejonės; kad Baladinskis gra- 
siausiai ritasi, apie tai lyginai ne- 

galima abejoti. Keletą kartų jis 
aip gražiai išsinėrė iš pavojin- 
gų griebiu, tarsi žuvis iš plikų 
■aukų. Po 35 minučių Bancevi- 
ius tiesiog pasiuto, ir prasidėjo 
ikri fejerverkai: ant scenos pa- 

Pašnekelii! Kampelis. 
457- Kur šuva yra urėdninku 

su jam paskirta emeritūra? Tokį 
šunį turi taip vadinamasai Darbo 
Biuras Paryžiuje. Šis biuras yra 
Paryžiaus užlaikoma įstaiga, tu- 

rinti savo tikslu suj ieškoti žmo- 

nėms darbo. Tai j ra tas pats, 
ką amerikoniškieji "Employment 
Offices," tiktai šisai yra ne pri- 
vatinėse rankose. Biuras yra ga- 
na didelis ir susideda iš daugelio 
kambarių, koridorių ir 1.1., kurie 
žiemos laiku šildoma. Dažnai at- 

sitaiko, kad bedarbis, neturėda- 
mas vietos, kur naktį perleisti, 
kėsinasi padaryti tai kuriame 
uors šiltų Biuro kambarių ar ko- 

ridorių kampelyje. Biuro valdy- 
ha turi užvaizdą, o taipogi ir 
naktinį sargą. Tačiaus su j ieško- 
ti pasislėpusius po pakampes be- 
darbius ne taip tai yra lengva. 
Tą darbo dalį atlieka su 

dideliu pasisekimu trečias Biuro 
tarnautojas — tai šuva vardu 
"Bob." Jojo priederme yra, užda- 
rius Biurą, apeiti visus užkam- 
pius ir jieškoti užsislėpusių nak- 
čiai žmonių. Jeigu kuomet ran- 

da. tai lojimu prašo užsislėpu- 
siojo išeiti. Kai-kada pasitaiko 
užsispyrėlių, jokiu budu nenorin- 
čių klausyti "Bob'o." Pastarasis, 
negalėdamas savo jiegomis apga- 
lėt rastojo užsislėpėlio, eina sar- 

go kviestis pagelbon. Žinoma, 
"Bob" visuomet liekasi apgalė- 
tuoju. 

Sargų šunų visur yra daug, ir 
"Bob" neturėtų nieko savyje ypa- 
tingo, jeigu ne jojo vieta tarp 
valdininkų. "Bob" yra pilnu val- 

dininku, net pilnesriu negu žmo- 
nės valdininkai. Viena, miesto 
išlaidų knygoje yra specialis 
skyrius, kuriame pažymima pini- 
gai, skiriami "Bob'ui" užlaikyti. 
Tarp kitų išlaidų, pažymima net 

išlaidos "Bob'o" maudyklei, kuri 
atsižvelgiant Į tai, kad "Bob" turt 

susitikti su Įvairiausiais žmonė- 

mis, yra labai reikalinga. "Bob'- 
ui" yra paskirta emeritūra, kuriom 
jisai dasitarnaus greičiaus negu 
by kurisai jojo bendrų—žmonių. 
Kuomet "Bob" pasieks tiktai 8 
metų amžiaus, jisai busiąs skai- 
tomas pilnai išsitarnavusiu val- 
dininku ir gaus emeritūrą iki sa- 

vo dienų užbaigimo. Ne viena? 
žmogus, rasi, pavydi tokiam šun< 
gyvenimui. 

—oo—» 

458. Koki yra burtai apie ku- 
dikius? Nėra beveik tos šalies, 
kur apie kūdikius, ypač nauja- 
gimius, nebūtų tų arba kitų prie- 
tarų? Įdomumo dėlei, peržiūrėsi- 
me jųjų bent keletą. 

Taip, Airijoje motina apriša 
kūdikį diržu, padarytu iš moters 
plaukų. Tai daroma tam, kad 
paliuosavus kūdikį nuo visokio 
galimo pavojaus. Tuom pačiu 
tikslu Rumunijoje motinos apri- 
ša savo kūdikio kulšis raudonu 
raikščiu. 

Valijoje, Didžiojoje Britanijo- 
je, motinos įdeda į kūdikio su- 

pvklą porą replių arba peili. 
Kai-kuriose Anglijos dalyse yra 
vartojamas vien peilis. Visų šių 
priemonių griebiamasi, kad už- 
tikrinus kudikiui bepavoj i ilguma. 

Kai-kuriose Europos vietose 
tarp kaimiečių yra išsiplatinęs 
prietaras, buk kūdikiai, gimę, 
esant jaunam mėnuliui, esą geri 
kalbėtojai, o kūdikiai, gimę pa- 
skutinėje mėnulio ketvirtyje, nor> 
ir ne taip kalbus, bet esą protin- 
gesni, 

Kai-kuriosc Žemosios Britani- 
jos vietose, kuomet gimsta kūdi- 
kis, jjjj paima savo globon kai- 
mynės moteris, išmaudo, braški- 
na sunarius, galvą aliejum pate- 
pa, paskui drūčiai suvysto ir lu- 
pas suvilgo degtine. Ee to, kaip 
manoma, kūdikis negalėtų buti 
pilnas ir geras savo šalies gyven- 
tojas. 

Grekijoje motina, prieš dedant 
kudikj į supyklą, tris kartus ap 
supa prieš ugnį, dainuodama sa- 

vo numylėtąjį dainą. Manoma, 
buk tuom galima nuvaikyti visas 
blogas dvasias. 

Ivai-kuriose Škotijos dalyse ma- 

noma, kad tuščios supyklos supi- 
iiuts reiškia, buk supykla busianti 
užimta. Tai yra, be abejonės, 
geras nusiraminimas bevaikėms 

šeimynoms. 
Švedijoje motina padeda po 

naujai gimusio kūdikio galva 
knygą, kad jisai galėtų buti grei- 
tas skaitytojas. Toje pačioje Šve- 
dijoje, pirmu kartu kūdikį mau- 

dant, įdedama į maudyklę pini- 
gų. Tikimasi, kad ateityje, ačiu 
tam, kūdikis bus'>> turtingas. 

Pasitenkinsime šiais keliais pa- 
vyzdžiais. Kaip matome, beveik 
ie vis yra atkreipti į tai, kad 
prašalinus nuo kūdikio blogą ir. 



mo 5 motų sukaktuves apvaik- 
ščioti. Sukaktuvių vakarui ruo- 

šiamasi vaidinti J. J. Zolp paga- 

mintą veikalą '"Lietuvos T'ajo- 
rai." S, A. Zolp. 

l Iš "Aušros" clr-jos. Aušros 
dr-jos pirmos kuopos valdyba 
praneša, kad sekantis susirinki- 
mas pripuola subatoje, t. y. ge- 
gužio 30 d. Susirinkimas atsibus 
/"Aušros" svetainėje, 3149 So. 
Halsted st. Visus kviečiame at- 

silankyti, nes yra daug svarbių 
ir ikalų. 

Pr. A. Jančauskas, pirm. 
J. Strimaitis, rašt. 

Didelis draugijų išvažiavimas. 
Šioje subatoje, gegužio 30 d. 
(Decoration Day) bus didelis 
Chicagos draugijų išvažiavimas 
j Lietuvių Tautiškas Kapines. 
įWillow Springs, 111. Pasibaigus 
rengiamoms kapinėse pamal- 
doms, Blinstrupio darže bus pik- 
nikas. X. 

Nerado siuvėjo Chicagoje. Iki 
šiol kiekvienas chicagietis labai 
mėgdavo girtis savo didžiuliu 
miestu. Sakydavo, kad Chicago 
—tai didžiausia po Nevv York'ui 
miestas, ir jame žmogus gali ras- 

ti, ko 'iktai nori. Apie siuvėjus 
gi negali buti nei kalbos: kiek- 
viename bloke jųjų po kelis. Kad 
norėtum, tai siuvėjai ne tiktai 
galėtų by kokj tau drabužį pa- 
siūti, bet ir patį, sveiką, taip ap- 
siūti, kad nei neišlystum. Dabar 
Chicagos garbė jau nebus tokia. 
Atsirado vyrų, skaitlium apie 20, 
kurie jokiu budu negalėjo rasti 
sau Chicagoje siuvėjo. Xe tai, 
kad negalėjo rasti, bet nei vienas 
siuvėjas jiems nepatiko. Kitas iš 
to nusiminimo nežinia, ką dary- 
tų. Bet čia butą visai kitoniškų 
vyrų. Kai-kurie jųjų atsiminė, 
kad, gyvendami Pittsburgli'e, 
Pa., jie turėjo siuvėją Kaz. Jo- 
cių, kurisai mokėdavo siūti dra- 
bužį taip, ''kaip reik." Žinoma, 
skęstantis ir už §iau< elio stveria- 
si. O Kaz. Jociaus esama ne 

šiaudelio, bet "štark" vyro ir 
gero siuvėjo. hVaip gi čia nepasi- 
naudojus proga! Štai, ima : ra- 

šo p. Jociui, kad kuogreičiausiai 
jisai atvažiuotų, jiems "siutus" 
pasiutų. Jociaus nebūta kietašir- 
džio žmogaus. Suprato jisai, ko- 
kia nelaimė gali anuos vyrus pa- 
tikti, jeigu nepribits siuvėjas; pa- 
liko McKees Rocks, Pa., į kur 
jisai iš Pittsburgh'o buvo persi- 
kraustęs, savo pačią, šapą, vai- 
kus ir darbininkus ir atidūmė 
Chicagon savo buvusių kostume- 
rių gelbėti. Aprūpins juos dra- 
bužiais, aptaisys ir kitą savaitę 
grįš vėl atgal į Pennsylvania val- 
stiją namon. Ar neskaudus tai 
smūgis Chicagos siuvėjams ir po- 
draug visų chicagiečių garbei? 

REDAKCIJOS ATSAKYfifii. 
p. P. žal., Oelvvein, la. Paduodame 

•utrumplntoje formoje patį faktą. 
Stengkltės rašyti aiškiau. 

p. J. J. žll. Ačlu Tamisrai už ra- 
ftinį. Informaciji] toje srytyje musų 
visuomenei labai stoka. Dal|, apie 
taruavimą Lietuvos paliuosavinio 
tiksluoso apleidome, kadangi, musų 
nuomone, jinai nesvarbi. 

p. J. Šimkus. Jeigu Tamista už- 
miršote vardą laivo, kuriuom atva- 
žiavote, tai pilietystės popierų gavi- 
mui rasSymao į New York'ą nieko ne- 
gelbės. ir Tamlata iš tenai varpu be- 
sulauksi atsakymo. Tamista teisin- 
gu! spėjate, kad reikia rašyti J Wash- 
Ington, 1). C. Laiškas reikia siųsti 
antrašu: U. S. Department of Labor, 
Bureau of Naturalzation, VVashing 
ton, D. C. Siunčiant laišką, reikia 
pažymėti kokiame teisme (court) ir 
kuomet padavėte aplikaciją piliety- 
stės popieroms gauti. 

p. Jonas R—czko, N. Y. Kreipki- 
tės su tuom klausimu prie vietinio 
rusų konaullo. Jisai kartais gali Ta- 
mista! suteikt! reikalingųjų žinių. 

Visiems, čia nepaminėtiems. Per- 
žiūrėsime ir ką galėsime, sunaudosi- 
me. 

Tai, Kad 8učiau Žinojęs! 
Ant Halsted prie 12-tos gatvės 

šiądien moka už lotus po $12,000, 
o 10 metu atgal galima buvo juos 
pirkti po $2.000. 

—Tai, kad bučiau žinojęs, kad 
jų kainos taip augštai iškils, bu- 
čiau tada pirkęs lotą, ir šiądien 
turėčiau $10,000 pelno. 

Ant Halsted prie 63-čis gatvės 
šiądien moka už lotus po $15,000, 
d 5 metai atgal galima buvo 
pirkti ten lotą už $5,000. 

— Tai, kad bučiau žinojęs, bu- 
čiau tada pirkęs už $5,000 ir šią- 
dien pardavęs ui $15,000, 

Ant Ilalsted prie 79-tos gatvės 
[už kampinj lota už mokė j c 

$58,000, o 6 metai atgal buvo ga- 
lima jj pirkti už $8,000. 

— Tai, kad bučiau žinojęs, kad 
į tokį trumpą laiką ant tiek iš- 

kils, bučiau tada pirkęs ir šiądien 
turėčiau $50,000 pelno. 

Šitokių išsitarimų girdite iš lu- 

pų daugelio žmonių, kurie, pro- 
pertėms pabrangus, apgailestau- 
ja: "Tai, kad bučiau žinojęs." 

Apart viršpaminėtų vietų, yra 
dar ir šiądien daug kitų to- 

kių, kur lotai ir namai yra pi- 
gus, o už metų ar kelių, jų kai- 
nos pasidvejos. Vienok tokias 
vietas ne visi mato. Pamato jas 
tik tada, kada properčių kainos 
iškjla ir jau buva pervėlu jas 
pirkti. 

Kad iš anksto pramatyti, ':ur 

properčių kainos kils, reikia pir- 
miausiai suprasti priežastis, ko- 
kios properčių kainas kelia, o 

supratę, patjs numanysite, kur 
properčių kainos kils. 

Properčių kainas pakelia biznis. 
Kur nėra biznio, ten properčių 
kainos nekįla. Todėl, norint ži- 
noti, kurioje vietoje properčių 
kainos kils, reikia tėmyti kurioje 
vietoje biznis pradeda kilti, o 

ten tikrai ir properčių kainos 
kils. 

Ant Halsted prie 12-tos gatvės 
properčių kainos tolei buvo že- 
mos, kolei į ten biznis neatsi- 
kraustė. Bet kaip tik ten užėmė 
vieną kampą Departamentinis 
Philipsono štoras, kitą kampą 
YVest Sidc Trust Banka, "tuojaus 
properčių kainos iškilo, todėl, 
kad prie jų pradėjo visoki kiti 
mažesni storai glaustis ir kiek- 
venas reikalavo ten sau vietos. 

Tas pats buvo su Halsted prie 
63-čios gatvės. Kada ten atsida- 
rė didelis Notional Teatras, Clil- 
cago City Banka ir Becker, Ryan 
& Co. Departamentinis štoras, 
kainos properčių pasitrejojo. 

Taipgi Halsted prie 79-tos gat- 
vės: kaip tik užsibudavojo di- 
desniais storais kampiniai lotai, 
atsidarė Banka ir pora teatrų, 
properčių kainos pasiketveriojo. 

Kas buvo su kainų kilimu virš- 
paminėtose vietose, tas pats bus 
ant Halsted tarp 31-mos ir 33- 
čios gatvių. Kaip tik čia atsi- 
darys dabar statomas didysis te- 

atras, tai ir čia properčių kainos 
žymiai pakils, kadangi tetras pa- 
traukia tukstančius žmonių iš vi- 
sų pusių, o kur žmonių yra ap- 
stus susirinkimas, ten ir biznie- 
riai nori turėti savo biznj. Biz- 
nis gi reikalauja loto su storu, 
arba su eliisu, ir kada biznieriai 
pradeda propertes pirkti, tada sa- 

vininkai jų kainas kelia. 
Jau ir šiądien tuli amerikonai 

planuoja čia statyti didelį De- 
partamentinj Storą ir jieško 3 
lotu placiaus. Mat amerikonai 
greičiau pramato, kur yra biz- 
nio ateitis. 

Didysis Teatras bus užbaigtas 
ir atidarytas šį rudenį. Todėl 
dabar yra laikas čia bizniui vietą 
pasirūpinti, kolei kainos dar pi- 
gios, kad paskui ir jus nesaky- 
tumėte: "Tai, kad bučiau žino- 

99 
jęs. 

Męs dar turime čia pardavimui 
keletą lotu ir namu pigiai ir ant 
labai lengvų išmokesčių. Pasi- 
mislykite apie šią prpoziciją, pa- 
siteiraukite apie lotų ir namų kai- 
nas pas kitus, o tada ateikite pas 
mus ir pamatysite, kad pas mus 

gausite pigesne kaina ir lengves- 
nėmis išmokestimis, kaip kitur. 

A. OLSZEWSKI BANK, 
33rd & Halsted sts. Chicago, 111. 

IŠGELBĖTAS. 

Męs apturėjome sekantį laiš- 
ki} iš Mr. Jos. Vodička apie jojo 
mažos dukters išgelbėjimą. "Ma- 
no penkių metų duktė kentė gan 
ilgą laiką nuo skilvio ir vidurių 
ligos. A.s užsakiau dvi bonkas 
I'rinerio Amerikoniško Kartaus 
Vyno Elixiro ir tuom išgelbėjau 
savo mergaitę. Su pagarba, Jos. 
Vodička, R. F. D. Xo. 2, S\vartz 
Crcek, Mich.'' Tai rodo greitą 
ir gerą Trinerio Amerikoniško 
Kartaus Vyno F.lixiro veikmę 
kai-kuriose skilvio ir viduriu li- 
gose. Jisai yra labi gera karčių 
žolių ir puikaus raudono vyno 
kombinacija, kuri parodė dauge- 
lyje atsitikimų savo nuopelnus ir 

kurią męs galime sanžiningai pa- 
tarti. Tasai vaistas išvalys ir su- 

stiprins kutią. Aptiekose. Jos. 
Triner, Manutacturer, 1333—1339 
So. Ashland ave., Chicago, III. 
Peršalimuose trinkite kaklą ir 

krutinę Trinerio Linimentu. Pa- 
bandykite jjjį kiekviename skau- 

dėjime. 

; DRAUGIJŲ REIKALU 
JAUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT. 

KLIUBO ADMINISTRACIJA. 

Chicago, Iii. 
J. Jankauskas, Pirm., 

927 W. 34th pl. 
A. ZalatoriuB, Pagelb., 

917 W. 33rd st. 
D. Gulbinas, Prot. Rašt., 

927 W. 34th pl. 
P. Motiejūnas, Turtų Rast., 

930 W. 33rd st. 
T. Radavičia, Kasierius, 

936 W. 33rd Bt. 
J. Mikalauskas, Užžiurėt.-org. 

841 W. 33rd st 
DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 

VIRŠININKAI. 
M. Girnus, kompoz., Mokytojas choro, 

| 902 N. California ave. 
B. Vaitiekūnas, Režisierius, 

3149 So. Halsted st. 
M. M. Juodis, Pirm. choro Ir drami'B. 

3252 So. Halsted st. 
Mitingai atsibuna kiekvienu pirmą 

nedėldienj mėnesio 1-mą valandų po- 
pietų T. RadaviCiaus svetainėje, 936 
Y/. 33-čios gatvės, ant antrų lubų. 
Taipcgi choro ir dramos repeticijos, 
atsiauna toje pačioje svetainėje. Cho- 
ro repeticijos atsibuna seredomis, 
7:30 vai. vakare. Teatrų repeticijos 
atsibuna pėtnyčiomis, 8-tų vai. vak. 
Taigi, Jauni vaikinai ir merginos, Jei 
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai 
dainose ar te..trų lošimuose, tai kvie- 
čiam prigulėti prie Jaunų Lietuvių 
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, 

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

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

Jau gyvuoja 3 metai ir turi 
kapitalo suvirs $13,00000 

Taigi, lietuviai, kurie norit avčidy- 
II plnigij mokėdami tik po mažą lurn^, 
prlsirašyklt prie šios draugijos. Pr- 

i Ja laiko savo susirinkimus Kas t'ere- 
doa vakarę apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
ivei. 3301 Auburn ave., kertė 33-člos 
gat. Taipgi šita Dr-Ja Bkolina pinigus 

Į ant namy už prieinam? procentą. 
Nauja 16-ta serija atsidarė balan- 

jdžio (April) 15 d. 1914 iu. Kurie no- 
rite užsirašyti, atsilankykit po viršmi- 
nėtu antrašu. 

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINĖS 
(Lithunian National Cemctary) 

Archer & Kean avenues. Chicago, 111. 
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Žmonių Dalyvaus Metiniame Apvaik- 
ščiojime Lietuvių Tautiškų Kapinių 

PAPUOŠIMO DIENO.! 
(Decoratlon Day) 

Subatoj, Gegužio (May) 30 d. 1914 
Pradžia 9-tą. vai. ryte. Pamaldos ant 

Kapinių 10-tę. vai. ryte. 
Visi kviečiami atsilankyti. 

S. DANTA, Sekr. 
1841 So. Halsted st., Tel. Canal 1500 

Atyda:—Važiuokit anksti, imant 
Archer Limits karus, paskui Joll-jt 
Electric karus iki Lithuanian Nation- 
al Cemetary (Leafy Grove). 

DIDELIS PIKNYKAS! 
South Chicagos šv. Juozapo ir Apie- 

kuno Draugystės. Nedėlioj, Liepoa 
(July) 5, 1914 m. Vieta Kariacko dar- 
že, 123 gat. ir Union ave., W. Pull- 
man, UI. Pradžia 12 vai. dieną. Įžan- 
ga porai 25c. 

Kas Sitą. pasilinksminimą, apleis, tas 
skaudžiai gailėsis, nes bus puikiausia 
piknykas, ir bus vis užganėdinti, nes 
muzikantai bus iš Lietuvos, griež lie- 
tuviškus ir amerikoniškus šokius. 

Visus širdingai kviečia atsilankyti 
Komitetas. 

5-tas METINIS PIKNIKAS 
parengtas Simano Daukanto Teatra- 
liško Jaunuomenės Kliubo, atsibus 
ned., Birželio (June) 7 d. 1914 m. 

Bergmans Grove, Riverside, 111. Pra- 
džia 9 vai. išryto. įžanga 23 centai. 

širdingai užprašome visus kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti } mūsų Pikniką 
ir linksmai laiką praleisti tyrame ore, 
nes tai bu6 puikiausis piknikas ir dai- 
liausia daržas. O taipogi bus visokios 
žaismės, už kurių atlikimą bus duoda- 
mos puikios dovanos, merginoms ir 
vaikinams, ženotiems ir pavieniams. 
Užtikrinam jog busite užganėdinti, 
kurie atsilankysite. 

Kviečia visus KOMITETAS. 
PASARGA: Važiuokite 22 karais 

iki 40th ave., o pankui La Grange ka- 
rai daveža iki daržui. 

GRAŽUS PIKNIKAS! 
Draugijos Lietuvos Ūkininko atsi- 

bus ned. birželio 7 d. 1914 m. Leafy 
Grove darže, Willow Springs, 111. 
Pradžia 0 vai. išryto. Įžanga 25c. 
porai. 

Užkvlečiam be skirtumo kaip senus, 
taip Ir jaunus atsilankyti j minėtąjį 
pikniką. Kiekvienas bus su dideliu 
malonumu primtas. Visi žino, kad pa- 
vasaris išaušo, gamta pasirengė, lau- 
kia, kad pagriebti žmogų j savo glėbį 
ir pasaldinti jo gyvenimą. Broliukai 
ir sesutės, nepamirškite atsilankyti 
tyran oran, tarj) žaliuojančių gojelių. 

Kviečia visus KOMITETAS. 
PASARGA. Karais davažiuokite iki 

Archer Ave. ir paimkite Archer Li- 
mitą karus, važiuokite kol sustos, 
paskui imkite Joliet karus iki Leafy 
Grove, eikite j tautiškas kapines, po 
dešinei daržas. 

Draugyste Susivienijimo Brolių Lie- 

tuvių turės pikniką, birželio 7 d. 
1014 m. Antano Zopelio darže, Sum- 

mit, 111. Pradžia 8:30 išryto, ir tęsis 
iki vėlyvam vakarui. įžanga 25c. po- 
rai su išlaimėjimu Auksinio Laikro- 
dėlio ar Bronsolieto. 

PajieškojimaL 
Pajieškau savo pusbrolio Juozapo 

Sakinio ir Juozo Vingalio. Abu paei- 
na lš Kauno gub., Telšių pav., Kulių 
par., Vieštavėnų kaimo. Prieš 6 me- 
tus gyveno Christopher, 111. Atsišauk- 
ti adresu: 

Stanislovas šakinis, 
651— 40tb E. So. Vancouver, 

B. C. ęągadą. 

KAM REIK ŽINOTINA, 
Siuomf pranešu, kad Petronėlė gll- 
minkė, paeinanti ]š J£auno gub., Ra- 
šeinių pav., Viduklio pa?., Vailabo 
kaimo, 6 pėdų B colių augščio, 19 
metų 7 mėneBių anižlaus, buvo bu- 
tariusi vesti ir prieš Šliubi} pabėgo, 
padarydama daug iškaščlų ir bereika 
lingos earmatos. 

Tokių merginų reik pasidaboti. 
Stanislovas Misevičla, 

1096 Washington st., Gary, Ind. 

Pa J ieškau savo dėdės Andriejaus 
Prolgausko, Iš DvarvjeCitj sod., Lau 
kuvos par., Telšių pav., Kauno gub 
10 metai kaip antru sykiu Amerikoje 
Pajieškau taipogi pažjstamo Alexan 
dro šerpeto, iš Varnių miestelio, Tel- 
šių pav., Kauno gub. Lietuvoje bu- 
vo vargonininku. Amerikoje jau apie 
7 metai. Meldžiu atsišaukti adresu: 

Al. Gedvilaitė, 
2323 S. Hoyne ave., Chicago, 111. 

Pajieškau savo brolio Prano Bale- 
vičiaUB ir seserų Juzės ir Teresės 
Balevičiuėių. kaimo Sarkajiedų, gmi- 
nos Kudrėnų, pav. Seinų, gub. Suval- 
kų. Apie trjs metai atgal gyveno 
Shenandoah, Pa. Jie patjs, ar kas 
kitas malonėkite duoti žinig. adresu: 

Antanas1 Balevifia, 
21 Pranklin st., Seymour, Conn. 

Pajieškau savo giminių Chicagoje. 
Esmių atvažiavęs iš McKees Hocks, 
Pa., j Chicagą trumpam laikui. Iš- 
važiuosiu atgal J McKees Rocks apie 
kitos savaitės seredą. Paeinu iš Ak- 
meniškių kaimo, Girkalnio parap., Ra- 
seinių pav., Kauno gub. Norinčiųjų 
pasimatyti su manim meldžiu kuovei- 
kiausiai atsišaukti adresu: 

Kaz. Jočius, 
1803 W. 46th st., Chicago, 111. 

Pajieškau Antano Lesbergo, Kauno 
gub., žarasų pav., kuris balandžio 
22 d. prasišalino nuo manęs. Jis yra 
penkių pėdų, Juodi plaukai, rudos 
akįs, kuprota nosis, panašus } ita- 
lijoną, apie 35-40 metų. Kas pra- 
neš apie JJ, tas gaus $25 dovanų. 

Clirist Woltner, 
Box 135, Oglesby, 111, 

Agnieška Dargaitienė, su ketvertą 
vaikų, kelias savaites kaip atvyko lš 
Marciuette, 111. JI pajieško savo se- 

sers Onos Jankauskienės, kuri irgi 
nesenai iš to paties miestelio atva- 
žiavo. Atsiliepti pas: 

M. Jurgelionienę, 
3327 Lowe ave., Chicago, 111. 

PAJIEŠKAU 
Mlkolo Vengro iš Beržinių sodžiaus, 
Klovanių parap., Panevėžio pav., Kau- 
no gub. Gyvena, girdėjau, Baltimore, 
Md. Tegul jis kuogreičiausiai va- 

žiuoja j Kingstoną, nes jo tėvelis la- 
bai serga ir silpnas, ligonbutyje 
\Vilkes Barre,. Matyti, kad iš tos li- 

gos" neišeis. Priklauso J Vincentinę 
Draugystę ir } Susivienijimą. L.R.-K.A. 
ir j Keg Fund, o neturi kam palikti. 
Tegul skubinasi važiuoti kaip galė- 
damas, kad užtiktų gyvą. Praneša 
Stanley Jurgaitis, 233 Slocum st., 
Kingston, Pa. 

Pajieško vietos—jaunas, blaivas ir 

apsukrus vaikinas jieško vietos krau- 
tuvėje, arba kitokioj biznio jstaigoj. 
Esu gerai išsilavinęs prekyboj. Lie- 

tuvoj per 2 metu tarnavau vartotoju 
draugijos sankrovoj už krautuvės ve-1 
deją ir pirmaranki pardavėją. Turiu 
paliudijimus. Tarnystę daboju ir pil- 
dau atsakančiai. Kalbu lietuviškai, 
lenkiškai, rusiškai ir latviškai. 

Meldžiu kreiptis pas: 
W. Dymavičius, 

3314 So. Morgan st., Chicago, 111. 

A. A. 
PITTSBU RG, PA. 

Atsisveikino su šiuom pasauliu Vin- 
centas Birutis, 18 metų amžiaus, pa- 

einas iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kužių parap., Radvilių sodžiaus. Ame- 

rikoje pusantrų metų. Mirė nuo ne- 

žinomų piktadarių rankos, buvo at- 
rastas upėjė tiktai po 11 dienų. Ve- 
lionis prigultojo prie kliubo Augščiau- 
sios Prieglaudos Lietuvių Amerikoje. 
Palaidotas su bažnytinėmis apeigomis 
šv. Alberto kapinėse, gegužio 24 d. 

1914 m. Paliko dideliame nuliudime 
čia Amerike savo seseri Francišką ir, 
giminaiti Stanislovą Groblewskj. Lai 
buva lengva Jam šios šalies žemė! 

DARBININKAI REIKALINGI 

Męs mokam $20 savaitėj agentams, 
kurie dirba dėl musų per visų dieną 
ir $8—kurie darbuojasi tiktai vaka- 
rais, pardavinėdami musų auksinius, 
sidabrinius ir nikelinius laikrodėlius 
ir retežėlius savo draugams ir viso- 
kiems darbininkams žmonėms ant iš- 
mokesčio po $1, arba $2 mėnesyj 
Mokame taipogi ir $15 savaitėj agen- 
tų pagelbininkams ir tnlkams, kurie 
važinėja drauge su musų agentu, šne- 

kančiu angliškai. Patyrimas nereika- 

lingas. Tik teisingi ir geri žmonės 
yra reikalaujami. Paduokit, dabartini 
savo užsiėmimu. 

Manager, 
Box 384 Mad. Sq. Sta. Dept. 71 

Ne\v York City. 

Reikalinga — agentų pardavinėji- 
mui lotų, esančių prie Archer ave„ 

arti didelių Crane & To. dirbtuvių ir 

kitų didelių fabrikų apielinkėje. Geras 
nuošimtis ir atlyginimas atsakantiems 

agentams. Kreiptis: 
1744 W. 18th st., tarp 9 ir 10 vai. 

išryto. 

Reikalingas:—patyręs fotografistas, 
kuris galėtų vienas visą. jstaigoje 
darbą atlikti. Atsišaukti: 

John P. Rashinski, 
665 W. 18th st, Chicago, 111. 

Ant Pardavimo. 
Ant pardavimo:—bučiarnė ir gro- 

sernė; biznis išdirbtas, norintis gali 
pirkti tiktai biznj, arba naro;} ir biznį, 
greitai atsišaukit: 

B. Astrauskas, 
i Eąst 107tL st., Roseland, Chicago. 

Ant pardavimo:—lš priežasties va- 
jil^vįraę į s^n^ Tėvynę, parsiduoda 
už prieinamą kainą saliunas su na- 

Iminints rakandais, lietuviu lr kitų 
i tautų tirštai apgyventoj vietoj. Ge- 
ram žmogui gera proga padaryti pini- Įgus. Atsišaukti: 

j C73 W. 16th st. Chicago, Iii. 

G A R Y, I N D. 
Parsiduoda:—jeigu inanai pirkti 

lotą ar budavoti namą plieno mieste, 
tai kreipkis prie Walshim Brolių; 

Ijio nuo pradžios atsiradimo to miesto I užsiima pardavinėjimu lotų ir sta- 
jtymu namų. 

WALSHIM 13KOS., j 1708 Harrison st., Gary, Ind. 

Parduodama—labai pigiai "Peerless 
7 passenger touring" karas (automo- 
bilius) geram padėjime, už $750.00. 
Atsišaukito į A. 01sze\vskio liauką 
Iteal Estate Depar'ment. 

F A R M O S. 
Parsiduoda farmos—jeigu manai 

pirkti gabalu žemės, tai kreipkis j 
musų kompaniją, ir gausi list^ su 1 aprašymu daugelio gerų ir pradirbtų 1 farmų, kurias męs turime pardavimui ! lietuvių ir lenkų apgyventoje kolio- 
nijoje, atsišaukite lietuviškai pas: 1 SUNSET LAND AND COLONIZA- 

TION CO. (Not Ine). 
82 W. \Vashington st., Room 222, 

Cbicago, 111. I 

| Turim pardavimui didelj pasirinki-' 
1 mą gerų namų, lotų ir farmų. Su 
i mažu jmokėjimu ir ant lengvų išmo-' 
kėjimų. Skolinam pinigus, taipgi ran- 
da vojam ir jšiurinam viską. Pas 

Į mus visada rasite pigių namų, lotų 
ir farmų. Kreipkitės dėl artimesnių 
informacijų, — visiems suteiksim. I 

Z. S. MICKIENVICZ, 
2342 S. Leavitt st., Chicago, 111. j 

Parsiduoda—už pigią prekę, pui- 
kus lietuviškas saliunas, kampas 33- 
čios ir Halsted st. Savininkas nori 

| parduoti, nes jau apie dvylika metų, 
kaip jis yra tame biznyje, o dabar 
nori pasilsėti. Atsišaukite adresu: j 3301 S. Halsted st., Chicago, 111. j 

Parsiduoda:—3713 "VVallace st., 3, 
flatų mūrinis ir medinis namas ir j lotas. Pirma flatas — 6 kambariai, 
antras flatas — 5 kambariai, trečias 

1 

flatas — 4 kambariai. Randos nuo- j 
latiuės po $32 j menes}. Už $2,500.00.1 

FARMOS! FARMOS! 
Geroa Ūkės Parsiduoda Pigiai. 
Michigano valstijoj, didžiausioj lie- 

tuvių kolionijoj, galima pirkt geri; 
farmų nuo pačių savininkų—anglų, 
su visais jtaisymais, triobomis, gyvu- 
liais ir sodais. Taipgi turiu ir negy- 
venamų farmų; laukai gori ir lygus, 
prie upelių ir ežerų, netoli nuo gele- 
žinkelio ir portavų miestų. Kaina 
žemės nuo $5.00 iki $75.00 už akerj. 
Parsiduoda ant lengvų išmokesčių. 
Tam, kas nor buti turtingu ir sveiku, 
tai gera proga. Atvažiuokit, o aš pa- 
rodysiu daug farmų, iš kurių galėsit 
rinkties. Važiuojant pirkit tikietų J 
Peacock, Lake Co., Mieli. Atvažiavę 
j Peacock nelipkit iš trūkio, bet damo- 
kėkit konduktoriui 10c. ir pasakykit, 
kad išleistų ant kitos stoties Little 
Maniste River, tad atvažiuosit tiesiog 
ant mano farmos. Laiškus rašant 
man, padėkit šitokį adresų: 

ANTHONY ZABELA, 
Box 1 Peacock, Lake Co., Mich. 

Ant pardavimo: — pigiai naminiai 
furničlai, pardavimo priežastis: išva- 
davimas j Lietuvą. Atsišaukite kuo- 
greičiaus antrašu: 
2342 So. Leavitt st., Chicago, Iii. 

Parsiduoda:—pigiai 2 augštų su 

skiepu inurinis namas, naujausi įtai- 
symai, karšto vandens apšildymas, 
elektros šviesa, taipogi užpakalinis 
namas, dirtuvei tinkantis. Kreiptis: 
2842 Union ave., arti 29th st. kampo. 

Chicago, 111. 

Parsiduoda:—pigiai kriaučių šapa 
ir knypkinių drabužių vieta, daro gerą 
biznj, gazolino mašina dėl pristatymo 
orderių, tinka grosernei ir pertaisoma 
šventai dienai, pigiai, atsakančiam 
žmogui ant išmokėjimo; kreiptis: 

Chicago Tailors, 
174 Stato Line st., llammond, 111. 

Tel. Hammond 309. 

Parsiduoda:—barbernė, 3 krėslai, 
geras biznis. Kreiptis ypatiškai: 
9029 Comtnercial ave., So. Chicago, 111. 

VISŲ A T Y D A I 
Jeigu jųs norite pirkti ar parduoti 

by kokj biznj, kreipkitės i mus; męs 
turime pardavimui visokios rųšies biz- 
nių, męs skoliname pirkikams pini- 
gų. 

CIIICAGO SALES CO., 
R. 401, 35 N. Deai'yorn st. Chicago. 

..Parsiduoda:—labai pigiai senas g»* 
ral apsimokantis hotelis su 70 kam- 
barių, pigi randa, geras "lease," vi- 
suomet buvo gerai apmokamu bizniu. 
Jųs galite pradėti šiame gerai apsimo- 
kančiame biznyje su $1,000 ir likusiąją 
dalį išmokėti iš polno. Smulkmenoms 
ateikite pamatyti mus. 

Chicago Sales Co. 
Itoom 401, 35 N. Dearborn st., 

Chicago, 111. 

Parsiduoda:—bučernė labai geroje 
vietoje. Pardavimo priežastis: nesvei- 
ikata. Atsišaukti: 
CH. WOLTNER, Oglesby, III. 

Parsiduoda:—bučernė ir grosernė, 
didelė, puiki, geroje vietoje po num. 
3241 S. Morgan t>l., kampas 33rd st. 

Chicago, 111. 

Parsiduoda:—pigiai saliunas eu ho- 
teliu, esančiu netoli geležinkelio sto- 
čių (dypų), jplaukų kasdien $40—$60, 
pigi randa, kaina $1,900, pusę grynais 
pinigais, likusioji dalis lengvais išmo- 
kėjimais. Pardavėjai partneriai nesu- 
tinka. 

Chicago Sales Co., 
Room 401, 35 N. Dearborn st., 

Chicago, 111. 

! Ant pardavimo:—puikus visiškai 
naujai įrengtas saliunas netoli šv. 
Jurgio par. bažnyčios; biznis yra ge- 
rai išdirbtas ir randasi apielinkėj, 
lietuvių apgyventoje; parsiduoda, nes 

'savininkas išvažiuoja j Lietuvą. 
3201 Auburn ave., kampas 32-ros gat 

Chicago, 111. 

Ant pardavimo:—mažas namas, prie 
North 61st ave., Chicago, 111., pusė 
akerio, ar 4 lotai žemės, labai pigiai. 
Atsišaukti: 

A. OLSZEWSKI BANK 

Parsiduoda:—dviejų augštų mūrinis 
namas su groserne ir Meat Market. 
Kreiptis: 
911 W. 32nd st., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—groserne lietuvių ap- 
gyventoje vietoje. Biznis nuo senai 
išdirbtas. Savininkas išvažiuoja j kitą 
miestą ir todėl parduoda pigiai. At- 
sišaukite pas savininką po No: 
2050 W. 22nd st., Chicago, 111. 

Kiekvienas gali išmokti barberystės 
trumpu laiku ir gali padaryt pinigą 
kol mokinatės. Rašykit klausdami in- 
formacijų. Nossokoffs Barber CoPege, 
1202 l'enn ave., Pittsburg, Pa. 

WATERBURY, CONN. 
Seimas prasidės utaruinko rytą 9 vai. su iškilmingomis šv. Mišiomis švento Juozapo Bažnyčioje. 

Posėdžiai bus laikoma 6enoje šv. Juozapo svetainėje, 21 John gatvė. 
1. Birželio 1 d. bus prakalbos apie Susivienijimą Lietuviu Rymo-Katalikų, kalbės prez. V. LAPINSKAS, Centro 
Sekr. J. S. VASILIAUSKAS ir kiti žymus nariai S. L. R.-K. A. Organizacijos. 

Pertraukose sudainuos jaunų mergaičių choras tautiškas daineles 
SVETAINĖJE, 49 CONGIIESS AVE. Įžanga — 15c. kiekvienam. 

PALANGOS SENIŪNO TALKININKAI. 

2. Birželio 2 d. bus lošta Istoriškas vaizdeliu 

Operete" 
Po vadovyste p. J. V. KOVO 

Svetairteje 48 Green Gt. Pradžia 8:30 v. v. 
Įžanga sulyg skyrių 75c., 50c. ir 25c. 

3. Birželio 3 d. bus didelis dainų koncertas, dairiuos Šv. Juozapo Lietuvių parapijos Bažnytinis choras po vado- 
vyste p. J. V. Kovo, taip pat dainuos pp. vargonininkų choras, Svetainėje, 49 Congress Ave. 

Pradžia 8-tg. vai. vak. Įžanga 25c. kožnam. 

4. Birželio 4 d. bus didelis Baliua, kurį rengia S. L. R.-K. A. 4-ta kuopa, Svetainėje, 48 Green gatvė. 
įžanga 15c. kožnam. 

Širdingai kviečia S. L. IL-K. A. Susivienijusių kuopų komitetas. 
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Jusu Pačiu Namie 

Padarytas Alos 
Pavelykite mums parodyti jums, 

kaip padaryti narnie savą alų su pa- 

gnlba "Ambrew," Miežių Selyklo ir 

Apynių koncentracijos. [ kelias ral- 

nutas savo lluosu laiku jus galit pada- 

ryti tyro, putuojanėio Lager Beer, su- 

taupindaml milžinišką alaus darytojo 

pelną. Labai prasta Ir lengva. Kelios 
minutos padaro darbą. Jokių prie- 

taisų, jokio trukdėslo, tiktai truputi 
cukraus ir vandens — daugiau nieko. 

Tikras geras Lager Beer dabar, kuo- 

met tiktai Jo norite, po 

Vieną Centą už Stiklą. 
"Ambrevv" yra koncentruotos sudė- 

tinės Lager Beer daljs, gali buti per 

Parcel Post. pristatyta iki jūsų durių. 
Alus lygiai toksai geras, kaip Bavuro 

Alus, sutaupinant virš 100 procentą. 
Sutaupina Išlaidas bonkoms, dėžėms, 

augštoms laisnt'ms, siuntimo išlaidas 

Ir dangolj kirų sunkių Bravaro išlai- 

dų. Jųs gaunate alų koncentruotoje 
formoje Ir pridedate savą vandeni. 
"Ambrew" yra stebuklingas vokiškas 

alaus meistro išradimas, jau tūkstan- 

čius kartų namuose vartotas. By kas 

gali dabar turėti vėsinant), atgaivl- 

aant} stiklą alaus, kuomet tiktai nori. 

Pasiųskite šiądien tiktai atvirlaiškj. 
VIusų knygelė "Paslaptjs Alaus Dary- 
ttio Namie" pasiunčiama uždyką by 
!\ain, prisiuučianėiam mums savo pra- 

vardę Ir antrašą. 

The Ambrew Co., Dep>. 28, Cincinnati, 0. 

Niežtančios 
Pūslelės 

kada pasirodo ant kuno, yra 
labai žmogui nesmagios. 
Pasiliuosuoklt nuo jų. Pri- 
dėkit 

Severos Mosti 

nuo Odinių Ligų 
(Severa's Skin Ointment), f 
o pasekmės bus neabejoti- 
nos, taip pat, kaip jos buvo 

i p. Km. Kabatz'ul iš Brook- 
park, Minn., kuris rašo: f 

"Severos Mostis nuo Odinių į Ligų yra puiki. -Tur?1au niež- ! 
! tančias pūsleles ant sp.ando, o 1 

aplink kiekvieną buvo raudonas 
plėtmas sidabrinio doliarlo di- : durno,—degino ir niežėjo neiš- 

į pasakytai. Oal butų apiipdę vi- 
| są sprandą, Jeigu no Severos j j Mostis nuo Odinių Ligų. Po J 

penkto istepimo mostim liga 1A- I nyko." 

Nuo niežėjimo, egzemos, de- 
Į dervinių, dilgėlinės, ISbėrimy, j 

vilko, iššatimo lr abelnal nuo '■ 
visokių išbėrimų, kurie niežti, 
pamėginkit Severos Mosties nuo 

j Odinių Ligų. 
Kaina 50c kiekvienoj aptiekoj. į 

i 

Nuo galvos skaudėjimo imkit 

SEVEROS PLOTKELES NUO 
GALVOS SKAUDĖJIMO 

(Severa'a Wafers for Head- 
ache and Nenralgia) snlyg 
paskyrimo. Kaina 25 centai. 

SEVEROS TAB LAX 
Palluosuojanti Saldukal 
Vaikams ir Suaugusiems 
Kaina 10 ir 25 centai. 

Jeigu reikalaujate vaistų, ei- 
kite paa aptiekorių ir reikalau- 

j kite Severos vaistų. Jis juos 
turi. Jeigu kartais negalėtų pri- 
statyt, parsitraukit tiesiog nuo 

^ 
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KAS GERIAU 
3-čias AR 6-tas PROCENTAS? 

Bankai moka 3-čią procentą, 
o Bondsai moka 6-tą procentą, ir 
į Bondsus įdėti pinigai yra geriau 
apsaugoti, negu ant mortgečių pa- 
skolinti. Nepatyrę žmonės nusi- 
samdo Banke Boxą ir ten užra- 
kina savo pinigus, kuriuose už- 
rakinti pinigai neatneša nė vie- 
no procento. Išmintintingi žmonės, 
nusisamdę Boxą, deda į jį ne pini- 
gus, bet Bondsus, kurie neša jiem 
6-tą procentą, ir jų pinigai Bond- 
suose yra taip gerai apsaugoti, kaip 
anų Boxe laikomi. Jie kas pusme- 
tis tik kuponus nuo Bondsų atker- 
pa, paduoda Bankai ir gauna savo 

procentą. Yra šimtai žmonių, ku- 
rie musų Banko Boxuose laiko sa- 

vo Bondsus ir naudojasi 6 pro- 
centu. 

Taigi jei nori, kad tavo pinigai 
neštų 6-tą procentą, tai įdek juos 
į Bondsus. 

Norinti dasižinoti kas yra Bondsai, rašykit 
adresu". 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted St. Chicago, UI. 

EXTRA! EXTRA! 
Atydai brolių lietuvių. 

šiomis dienomis tapo atidaryta tikra 
lietuviška užeiga. Vesi vieta, lietuviš- 
ka degtine Slmano Daukanto, šaltas 
pirmos kliasos alus, tikras lietuviškas 
biterls Salutaris ir kvepianti cigarai. 
Suteikiam rodą uždyką. 

Nikodemas Lidžius, 
3111 S. Halsted st., netoli 31-mos gat. 

Chicago, 111. 

EIK j BIZNI. 
Męs paskolinsimo pinigų, Jeigu ne- 

turi savo užtektinai. Biznis pats at- 
mokės skolą trumpame laike. įsteigto 
biznio savininkas, padaręs dikčiai pi- 
nigo, pasitraukia iš biznio ant senat- 
vės pailsini. Dėl pasiskyrimo biznio 
ir daugiau informacijų adresuokite lie-. 
tnviškal: I 

CHICAGO BARGA1N CO., 
Room 24, 154 W. Kandolph st., 

Chicago, III. 

KARĖ, TAI VISUR KARĖ! 
Ar žinote, kad dabar didelė karė iš-1 

kilo Chicagoje su prosais, gazolinu | 
šildomais? Jeigu nežinot, tai rašykit j 
mums laišką pirmiau, negu pirksit j 
gazolinu šildomą prosą. Pamatysite, 
kad taip yra, nes bevelk už pusę 
kainos gausite puikiausj prosą. Taigi 
kam mokėti daugiau, jeigu galima 
gauti pas mus pigiau. Adresuokite; 

W. JURKEVICH, 
2515'/2 So. Halsted st., Chicago, III. 

G'iRA PROGA! 

Męs parauodame puikiausius popie- 
rius laiškams rašyti, su visokiais 
apskaitymais ir dainomis. Tuzinas su 

prisiuntimu kaštuoja 25c., 6 tuzinai už 

$1.00. 
ftlflo popieriai parsiduoda vienas po 

5c. Mes numažinome kalną, tik trum- 

pam laikui, taigi skubinkitės. Agentai 
ir pedleriai, nepraleiskite progos, ra- 

šykite mums, klausdami mus*,; kalnų 
agentams, tikrai nusistebėsite iš mūsų 
kainų. Kas prisius 2c. markę, tas 

aplaikys musų naujausj katalogą. 
W. JURKEVICH, 

2515'/2 So. Halsted st., Chicago, III. 

Telefonas Humboldt 4532 

Atdara Dieną ir Naktj. 
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 

Rusiškai-Turkiškos ir vi- 

sokių rūšių maudyklės. 
1914-1918 W. Division Street 

Arti Robey st. 

Taipogi Rusiškai-Turkiškų maudyklių 
kambariai ir moterims. 

Barzdaskutykla krūvoje. Chicago, 

Optinei Kainos Visiems 

Įvairus vynai ir likierial. Tai ne 

saliunas, tik optinė pardavykla. 
Tyras Vynas nuo $1.00 už gal. 
Gera degtinė nuo $1.50 už gal. 

Męs užlaikome geros rųšies 
itlų po 70 centų už baks$ iš 
24 butelių. 

Geriausia E.tportas $1.00 už 24 
didelius butelius. 

Telefonas: Yards 4412 
— Adresas 

3322 SO. HALSTED STREET. 

Tel. Morton Parh 351 

AmaA.Tuttlis 
Chicagoje Pirmutinė 
Mokslą Baigiusi Lie- 
tuve Nursė ir Aku- 
: : šerė. : : 

1339 S. 48th Ct. Cicero, III. 

Telephone Ganai 285 

K. KATUTIS 
LIETUVIŠKAS 
GRABORIUS 

710 W. [8tn St. Ghicago 

Tet. Canal. 21IS 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSRED SI CHIGAGO. ILL. 
CORNER 181h STREET 

GERA PROGA! 
Gramatika angliSkoskalbcnmv 
ky tisbe moky tojo(apdaryta)$ 1.00 
Valku Draugas arba kaip moky- 
tisskaityti ir rašyti be mokyto- 
jo 15c 
Naujas Budas mokytis raSytl ba 

mokytojo 10c 
Aritmetika mokinimuisi rokua- 

dų, su paveikslais (apdaryta).. 35c 
Viao$1.60 

Kas atsius iskirpps Sita apgarsi- 
nimai "Lietuvos" ir $1.00 por 
money order, tai gaus visas 4 
knv~~<iOc. pigiau. 

r. Mikolainis 
Box62 New York City 

ANTANAS VISBARAS 
Parduodu namus ir lotus po 

visą Chicago. Apdraudžiu na- 
mus lr rakandus nuo ugnies ge- 
riausiose kompanijose, kaip Roy- 
al, North Western ir kitose, 
kurios turi po keletą milionų 
kapitalo. Taipogi parduodu far- 
mas po visą Ameriką ant labai 
lengvų išmokėjimų. Duodu pa- 
skolas ant pirmo mortgage. 
3112 So. Hatsted st.f 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas Yards 3159. 

Leveskio i r Ka^bii 
^ I A 

Dienine ir Vakarine Mokykla 
MfiHnMi: — 

1 Pradinis (Prireugiamasai) Kursas. 
2, Prekybos Kursas pagal Aincr. plian;}, 
3. Prekybos Kursas pagal kusijos pliaiiij 

(del manančių grjiti Lietuvon). 
—. -k-ilhn.; 

Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Kusiška 
(pagal norjj ir'Lenlrfška). 

Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 
arba per laišką šiuom antrašu: 
C. J. L E V ES KIS, 

Vedėjas Mokyklos 
3106 So. Halsted St., Chicago, UI. 

rel. YARDS 1532 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsted S?., Chicago, III. 

Gyilo visokias ligas moterių, vaikų ir 
vyrų. SpecialiSkai gydo limpančias, už- 
sisenf-jusias ir paslaptingas vyrų ligas. 

TELEPHONE DftOVER 1924 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

(Kampas 34 tos) 

Chicago, III. 

! F. A. JOZAPAIČIO APTIEKA 
'l'elef pikis Yards 15S ir Yards 5S1. 

Užlaikome tik geriausius vaistus, 
į Ypatinga atyda atkreipiame j gera »£- 
į pildymą receptų. Reikalui esant, mel- 
5 dHame pas mus kreiptis. 

^aiškus tik tiem atsakome, kurie pri- 
siuufia už 2e. s t am pa. 
F. A. Josopaitis, Aptiekos P r oris oriu s. 

i 3601 So. Hatstod St. Chieago III. 
; 

TIKRAS ŠALTINIS 

SVEIKATOS. 

Didesnė dalis ligų 
paeina nuo maisto 
ir pilvo. 

l'ilvas yra svar- 
biausia dalis mušu 
kuno. 

Maistas yra me- 

džiaga, kuri t) ma- 

šinerija varo. 
Todėl ir labai 

svarbu sveikatai, kad 
ne tik maistai, bet 4 
ir pilvas butų geri. 

Itlogas maistai su- 
gadinti gali ir ge- 
riausi pilvą. 

Blogas pilvas su- 

gadina ir geriausi 
maistą ir pagimdo 

<l a t! r c j 
pavojin r ų 
ligų. Tie 
tik ilgai 
ir sveikai 
<*yvcna, ku- 
rių pilvas 
yri geras. 
Todčl, jei- 
gu tik pa- 
jaučiate ko- 
k j nesmagumu pilve, jeigu viduriai Kieti ir 
nedirba rcguliari.škai, jeigu jaučiate abeln? 
nusilpnėjimą ir aptingima, tai vartokit tuojaus 
SALUTARAS BITTER, kuris suteiks juras 

| greita palengvinimą ir apsaugos nuo .ušcsnių 
pasekmių. 

Į SALUTARAS HITTER galite gauti visose 
į aptiekosc ir saliunuosc, o kur negalite jo gauti, 
tai reikalaukit nuo 

: Salutaras Chemical Institution 
4614 So. Wood st., CHICAGO, ILL. 

Telephonc Yards 4780. 

i 

WAR!iiWAR! 
$*5$? $f5^ $Wį 

N 

Į $5.45 

Mūsų Kaina DABAR TIKTAI $5.45 
Šisai puikus laikrodėlis, mo- 

teriško ir vyriško didumo, 
dailiai ingravuutas Tikru 

au/tsu Daigia {Uold 
Fillcd), medžiokliški 
apdarai, ilgai laiko, 
ikmcnuoti ir nustatyti 

I viduriai, GVARAiV- 
TUOTA ANT 20 

| METŲ, Expresu C. 
0. D. $5.45 ir kaštai. 
Užsisakykite dabar, 
kol dar neisparduota. 
SPRCIAUS pasiū- 
lymas.. Tie, kurie 

siunčia piniRin su orderiu, apturės kaipo dova- 
na puikų Silkinį Laikrodinį Kiienllį su auksu 
aptrauktais apvadais UZDYK4 su kiekvienu 
laikrodėlių. Vienas laikrodėlis UZDYKĄ už 
kiekviena užsakymj dėl 6. AntraSas 

Chicago Watch Co., 547 Singer Bldg., 
CHICAGO. ILL. 

NEW CITY SAVINGS BANK 

4601 So. Ashland ave., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Marclnkevldz 
vice-prez., A. J. Blerzynskl Iždininkas. 

Priima bankon pinigus ir moka 3%. 
Už flud&tus pinigus mustj bankoj duo- 
damo čekių knygutę, Iš kurios para- 
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (boxos) po $2.50 metams. 
Parduoda šlfkortea ir ui^inčla pinigus 
J visas svieto dalis. 

Banko® Valandos: Panediliais, se- 
redomJs, ketvergals ir subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedčliomis, utar- 
ninkais ir petnyčiomis nuo S ryto iki 
6 v t... aro. 

MONIKA BANIS 
Lietuve AkuČerka 

Pranešu visoms mano pažįs- 
tamoms. kad persikėliau nuo 
Bridgeporto ant West Side 
po antrašu: 

2239 W. 23-rd pl„-Chlcago, II1, 
Telefonas Canal 6070. 

$10 DOVANAI $10 
Kožnam vienam, kuris iškirps šit? straipsni ir atsineš j mūsų ofisą ir pirks Lotą nuo musų kompanijos, tai buf priimtas vieton $10.00 prie pirmo {mokėjimo už Lotą. 

Tik vienas šitoks kuponus bus geras kiekvieno loto pirkimui ir tik iki birželio 1-mos dienos. 

LOTAI PIGUS LOTAI 
NAUJOJ LIETUVIŲ KOLIONIJOJ 

Lietuviai jau nupirko 20 Lotų dėl bažnyčios, kurią pradės netrukus budavoti už Western ave., tarpe Kedzle ir Archer aves., Chicago, 111. 
Š'""OJ API ELI N KŽJ CRANE KOMPANIJA BUDAVOJA DIDŽIAUSIUS FABRIKUS, KURIE KASTUOS 

$20,000,000. 

LOTU PREKES PO $300.00 IR AUKŠČIAU 
kuriuos dabar parduodame ant visai lengvi; išmokėjimų. 

VIRŠMINĖTOS PREKĖS ANT LOTŲ BUS PAKELTOS PO $50.00 ANT KOŽNO LOTO NUO BIRŽELIO PIR- 
MOS DIENOS. 

Ant tų Lotų jau yra cementiniai saidvokai sudėti ir pilnai užmokėti. Taip-gi suros, vanduo ir gasai jau yra pravesta. Prie pat McKiuley Tako. čystus ir sveikas oras dėl gyvenimo. 
Nelaukit ir noatidėliuokit ant rytojaus, bet važiuokit šiądien ir pirkit sau puikų Lotą., nes dabar yra pati go- riausia proga pasiskirti kampinius Lotus dėl biznių, ir dėl gyvenimo prie pat Parko, kolei dabar dar pigiai parduo- dame. Kits; metg. 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 ypatiSkai arba per laiškus žemiaus parodytu antrašu: 

VVESTERN REALTY CO. co.-P.rt 
4616 S. VVESTERN AVE. CHICAOO, ILL. Tll. Oroier 20S4 

J. J. STASULANIS, 
PRAKT1SKAS 1SD1RBEJAS IR PARDAVĖ- 

JAS MUZIKALISKŲ INSTRUMENTŲ. 
Juriu krautuvę] ir dirbtuve muzi- 

kališkų instrumen- 
tų. Dirbu naujus ! 
ir gerai pataisau 
senus instrumen- 
tus. Nesikreipkit 
prie aęentų, ku- 
riems už patarna- 
vimu turite mokė- 
ti; kreipkitės sta- 
čiai j mano dirb- 
tuvę, bus jums pi- 
giaus. Turiu 36 
metų praktiku ir 
paliudijimus U Ro- 
sijos, \'okietijos ir 
Amerikos, kad dar- 

i>S atiicKU įcuogeriausiai. Mano krauuiveje yra 
didelis pasirinkimas įvairių muzikališkų instru- 
mentų,. ir mano kainos daug pigesnžs kaip ki- 
tų. Jei pirkęs nebūtų kuom nors užgančdin- 
tas, aš permainau, arba pataisau uždyką. Savo 
darb? gvarantuoju. 

J. J. STASULANIS, 
3231 S. Halsted st., Chicago, 111. 

GERiAUSI A ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGOJ E. 

Tango, One Step, Three 
Step, Dream Waltz ir ki- 

ltus šokius, lietuviškus ir 
angliškus, išmokinu i 

I 
trumpą, laiką už mažą 
prekę. Aš apsiimu išmo- 
kinti senus ir jaunus. 

IKas 
tik gali pavaikščioti, 

tas gali ir šokti išmokti, 
šokti nemokėdamas, /.mo- 

rgus neturi savyje ramumo 
nei linksmybės. Norinčių 

mokintis meldžiu atsilankyti seredoj 
ir subatoj, nuo S iki 11 vai. vak. 
Town of Lako Turner Hali, 4Gtli ir 
Wood sts., Chicago, 111. Ant 3-čių 
lubg. 

Maloniai kviesiu jaunuomenę ir my- 
linčius pasišokti. Bus patiekiami gra- 
žiausieji šokiai. Neužmirškite: kiek- 
vienu seredos ir subatos vakarą, nuo 
8 iki 11 valandai. 
Telephone Yards 550. 

Prof. F. L. Jankauskas. 

10 METŲ 

Kaip Lietuva 

Atgavo Spaudą 
Visi privalo žinoti, kokią 
milžinišką svarbą turi spau- 
da kiekvienos tautos kultū- 
riškam gyvenime. Todėl pa- 
tariame perskaityti labai žin- 

geidžią ir naudingą knygą 

Kultura ir Spauda. 
Šitą knygelę verta perskai- 
tyti visiems laikraščių skai- 

tytojams, korespondentams 
ir io-metinio jubilčjaus at- 

gavimo spaudos rengejams. 
Knygos didumas 153 pusla- 
piai. Kaina tik 45 centai. 
Imant didesni skaitlių,—dar 
pigiau. 

Adresuokit, kartu prisiųsdami 
ir pinigus: 

Lietuva Publishing Co. 
3252 SOUTH HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 

Phone Drover 5053 

DR. K. DRANGELIS 
LIETUVYS DENTISTAS 

VALANDOS; nuo 9 ryto lig 9 vakart 

3261 So. Halsted Si. Chicago, III. 
Priešai A. Olševslcio Banką 

New City 
Savings Bank 

į A. J. BIERŽINSKI, Pres. 

į 4601 So. Ashland Ave, 

Chicago, III. 

Priima pinigus taupinimut ir moka 3% metams. Biznieriams ir kitiems atidaro Checking Account. Pasamdo Bankines Skryneles po $2.50 metams. Siunčia pinigus i Lietuvą ir kitur. 
Parduoda šifkortes ant visų geriausių Linijų, ir grįžtantiems Lietu- von parūpina Konsulio pasportą. Apdraudžia nuo Ugnies, Nelaimių ir Vagių:—Namus, Biznius ir Rakandus Ir visokj turto, geriausiose kompauijose. Skolina pinigus ant Properčių Chleagoje. 
Perka ir parduoda Namus ir Lotus Chicagoje. Perkantiems Propertes peržiūri "Abstracts" pigiai ir gerai. Išdirba Dovierenastis ir visokius raštus ir užtvirtiua pas KonsulĮ. Visokius reikalus ir dalykus atlieka av.neniškai ir per lalSkus. Kiekviename reikale kreipkitės 1 NEW CITY SAVINGS BANK, o gausite Mandagų, Greitą ir Gerą Patarnavimą. 

DIDELE NAUJIENA MOTERIMS! • 

Naujos mados, nauji pagerinimai! Iki slol moters buvo vergėmis netikusių prosų, ypatingai vasaros laiku, kaitinant prosą ant ^.pečiaus ir, per dieną prakaituoja, kaip Bt'ouudre, iki išproslna savaitės skalbinius. Bet šiądien galite jau mesti laukan tuos se- 
novės netikusius jrankius-prosus. CIa jums naujausios rūšies "Imperial Self-Heatlng" prosai, kuris yra su geriausiais patobuli- nimais. šitą prosą vartojant, užčėdysite 8 
svarniausius gyvenime dalykus: sveikatą, pinigus Ir laiką. Rašykit man šiądien laišku, priduodant savo adresą, o gausite pigesnį paaiškinimą ir kalną šių prosų per laiškų. Reika- lingi agentai 15 visų miestelių. 

M J. DAMIJONAITIS, 903 W. 33rd St.f CKICAGO, ILL. 

Telefonas Yards 3162 
Dr. A. L. Graičunas 

GYDO INVAIRIAUSIAS LIGAS 
3310 So. Halsted St. Chfcago, III. 

Kuomet telefonas neveikia, tai 
pranešk apie tai Pataisymo De- 
partamentui. 

Jei negali gauti žmogaus, su kūrino 
nori kalbėtis, pagal pasakytą numerį, duo- 

tiį "Directoryj," reikalauk Information Op- 
erator. 

Norint gauti naujų prenumeratorių, 
nesančių dar "Directoryj," pašauk Iufor- 
mation Operator. 

Padarymui telefono kontrakto atsi- 

šauk į Commercial Department. 
Jei patarnavimas nėra užganėdinan- 

tis, neišmetinėk operatoriui, pašauk Su- 

pervisor. 
Telefonistes yra išmokintos vartoti 

tik frazų, atsine^aučių prie jų darbo. Kal- 

bėjimas su jumis trukdytų kitas. 

Chicago Tclephonc Company 
Bell Telcphone Building 

Official 100 



RUSIJOS VIENINTELE TIESIOGINE HUSUOS 

AMERIKOS LINIJA TARP KANADOS 

RecULIARIA! 
10 OIEMŲ PLAUKIOJIMAI 

Greičiausi, Puikiausi, Didžiausi 
rfvicji} Ariutjij f..i a^ieriniai laivai tarp Lirpo- 
jatu ir J)cw York ir nuo New York iki Hot- 
terdam Ir I.irpojaus. Vidutinis kainos. Kreiptis 
prie A. E. Johnson * Co Cien. I'ass. Agents, 
37 Broadway, New York, N. Y, 

DU KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 me ai 
Utarninkais ir Pėinyčiomis 

Prenumerata metams $2.50 
f f „ pusei metų $1.25 

Adresuokit taip: 
W. B. BOCZKGVVSKI C0., 

Mahanoy City, Pa. 

JUBILIEJAUS NUMERIS. 
Laikraščiui susilaukti jubiliejaus ir 

i<lriMi jubiliejaus numeri Kalima tik 
viena sykį j 15, 25 ar 50 rnetų. Toks 
tai retas atsitikimas. 

Ir šie metai tuo yra iymųs, kad 
didžiausias lietuvių laikraštis "Katali- 
kas" susilaukė 15-os metų jubiliejaus ir 
išleidę gražų jubiliejini numerį, pilna 
paveikslų ir indomių raštų. Af.žinos 
svarbos šitau>e numeryje yra ankieta i 
klausima: "Kas šiandien butų svarbiau- 
siai lietuvių kulturos pakėlimui Ameri- 
koje?" 

Si ta jubiliejini "Kataliko" numeri 
kiekvienas privalo įsigyti atminčiai. Už 
10c. bus prisiųstas kiekvienam. Reika- 
laukite tuojaus, kol neiAsibaigc- 

Kasydami adresuokiu*: 

J. M. TANANEVlČIA, 
3249 So. Morgan St, Chicigo, III. 

28 metu se-ia* laikraštis 

VIENYBE LIETUVNINKU 
į EINA KAS SEREDA, BHOOKLYN, N. Y. 

Ir paduoda daugiausiai gerų ir svarbių ži- 
nių Iš Amerikos, Europos ir viso svieto, o 

prenumerata kaštuoja metams tik $2.oo; ; 
pusei metų Sl.oo. UžrUbežiuoso; metams 

$3.oo; pusei metų $1.50. 

KAŠYK ADRESU: 

J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 (irand Str., 

Brooklyn, N. Y. 

W Turėk Savo Namaose 
WGeriausią Degtinę * (arielką) jei 
y nori buti sveikas ir turėti kuom 
'pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 

S-O-L-O Rye 
Kaipo Skanų, Tvirtą ir sveiką fcėrymą 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtioe. 

ON 7Tl£ įj 

,/ f<5:'T^ED'tyD DLF.NftC 

Caunama visuose geresniuose Saliunuose 
STfiiUS BROS. fiO. SS DEP'T L. CH1CAG0, ILL 

216 W. Madiaon 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 1014 Association Bldg. 
19 So. LaSalle St. 

C H l C A G O 

Telephonc RANDOLPH 5246 

BRIDOEPORTO OFISAS: 

3255 So. Halsted Street 
(Priešai 33-čią gatvę) 

VAKARAIS: nuo 7 iki 9 vai., 
išskiriant nedėllas 

Telephone DROVER 5326 

Rusiškas Dovierennastis, 
Pasportus, Affidavitus, 
Kontraktus Pirkimo Namų ir 
Biznių ir Visokius kitus Rejenta- 
liškus Rašhis Geriausia Padaro 

ĮIETUVOS BEJENTALISKAS BIURAg 
Iškolektuoja vekselines paskolas, algas, da- 
lės ir pinigus, paliktus kitose bankose Ame- 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai. 

LIETUVOS BEJENTALISKAS BIURAS 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO. 

BIURO VALANDOS: 

Otarninkais, Ketvergais ir Subatotnis nuo 6 iki 9 vakarais 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 rytais 

Garsinkites visi "Lietuvoje" 

GERAS DRAUGAVIMAS 
yra viena charakteringiausių ypatybių didžiųjų Vokietijos universitetų studentuose. Jie žino, kad nėra 
geresnio kelio tam draugavimui sudrutinti ir prailginti, kaip vidutinai tenkintis geru maloniu alum, 
dėlko nėra nepaprastu dalyku pamatyti jų grupas savo prigimtos šalies smuklėse ir pasilinksminimo vie- 
tose su stiklu jųjų malonaus alaus—VISIŠKAI panašaus į 

ALMA MATER 
Šio puikaus alaus skonis ir kvapsnis yra pasekme ne vien vartojimo geriausių Amerikos miežių ir apynių, 
ką gali buti turėta, ir pusės šimtmečio praktiško "Alaus Žinojimo," bet taipogi ir įruošimo, taip pilno, 
kaip naujoviškas mokslas gali suteikti. Tai yra tikras pamėgimas pasirenkantiems alaus gėrėjams. Te- 
lefonuokite Calumet 5401 dabar ir turėkite dėžę pristatytą jūsų namuosna šiądien. Motinoms po kūdikio 
gimimo, seniems ir žmonėms su puolančia sveikata ar gijantiems nuo ligos McAvoy's Malt Marrow 
yra stebėtinas sveikatos ir jiegos atnaujintojas. Gaukite jo iš savo aptiekos. 

McAVOY BREVVING CO.. CHICAGO 

Pigumynai vyry ir jaunikaičiu apršd. 
Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai 

siutai, vilnoniai, po $115, $45 ir $50, dabar par- 
sidūoda 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 $G, dabar parsi- 
duoda už $2.50. 

Speciališkumas ant kuparų ir valizų drabu 
žiams. 

Paduoti užsakymai veikiai aprupiuauia. 

S. GOftDON 
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTORĄ 

\ 1415 S. Haisted St. Chicago, III. 

Kur Galima Rasti Tūkstančiai? 

Daugelis žmonių, atvykę į Ameriką, padarė čia tukstančius. Ko- 
kiu budu? Nes jie išmoko anglų kalbą, ėjo biznin ir, ačiu anglų 
kalbos žinojimui, savo reikalus galėjo vesti su visais Suv. Val- 

stijose gyvenančiais žmonėmis. Pirmą žingsnį ir pamatą savo 

laimei jie padarė, kuomet pradėjo mokintis anglų kalbos. Jei 
tūkstančiai pasiekė savo laime tokiu budu, kodėl Tamistai tas ne- 

galima? Kiekvienas lietuvis dabar lengvai gali tai atsiekti, nes 

gali įgyti "Lietuvos" Lietuviškai-Anglišką ir Angliškai-Lietuvišką 
žodyną, didžiausį, rūpestingiausiai sutaisytą ir sulyginamai pi- 
giausi žodyną, kokis kuomet nors pasirodė tarp lietuvių. Su šio 

Žodyno pogelba ir nemokantis gali viską perskaityti ir suprasti 
angliškai. Trečioji Žodyno laida jau baigiasi Pasiskubinkite! 
Kaina abiejų dalių—$6.00, puikiuose, brangiuose ir drutuose ap- 
daruose (kaip ant paveikslo) — $7.00. Lietuviškai-Angliškoji 
Dalis—$2.00, gražiuose apdaruose—$2.50. Angliškai-Lietuviškoj i 
Dalis (su nurodymu, kaip tarti kiekvieną anglišką žodj)—$3.00, 
drūtais ir dailiai padirbtais aptaisais—$4.00. Reikalaukite kny- 
gelės su žodyno aprašymu. Išsiunčiama uždyką. Žodyną išsi- 

rašydami, ar knygelės su aprašymu reikalaudami, rašykite: 

LIETDVA PUBLISHING CO. 
A. OLSZEVVSKI, Pres. 

3252 So. Halsted St. Chicago, III. 

KiekvienaMoteris Privalėti! turėti nuosavą 

jisai reiškia švari?, vėsi;} virtuvę, mažiau darbo ir geresnį 
kepimą. 
New Perfection pečius visuomet y.'a gatavas vartojimui. 
Jokiu malku nereikia kirsti—jokiu pelenų nešioti—jokių 
durnų—jokių suodžių. Padarytas su 1, 2, 3 Ir 4 degtuvais; 
rankšluočiui grėdos, nuleidžiamos lentynos ir t.t. 
Geriausls aliejus New Perfection pečiams— by pečiui arba 
liampai—yra Perfection Aliejuu Pas vertelgas visur. 

STANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation* 
nCHICAGO, 1LL. 

Nauja Lietuviška Kolionija Louisianoj 
Birielio 2 d. (ateinantį utarninką) išvažiuos iš Chicagos 
antra Exkursija į Naują Lietuvių Kolionija Louisianoj. 
Norintieji važiuoti išsirinkti sau žemių, pasiskubinkit 
tuojaus atsišaukti pas 

A. VISBARAS & C O, 
3112 So. Halsted St. Chicago, 111. 

Phone Yards 3159 
NEPRALEISKIT GEROS PROGOS, 

PAKOL ŽEMĖ DAR PIGI. 

SEKRETAS LIKTI SAGOTU 
reiškia pirkti namą ar lotą pigiai, o parduoti bu geru uždarbiu, bet kad 
tą padaryti, reikia žinoti, pas ką kreiptis, kad gauti gerą pasirinkimą. 

Męs turime šimtus gerą namu ir lotą ant pardavimo po vitas dalis 
Cliicagos ir priemiesčiuose, už visai pigias prekes; ant daugybės vlršininė- 
tų properčią J trumpą laiką galėsi uždirbti dikčiai pinigą; — todėl jeigu 
manai ar jieškai- pirkti propertę, tai kol ką darysi, atsilankyk i mušą banką, 
o tavo apsilankymas ir paklausimas musą rodos gali padaryti tave bagotu. 

Pirkėjams, paskolinam pinigą už daug mažesni procentą ir commission, 
negu kitos bankos ir agentai. Pasakyk ir kitiems apie šj apgarsinimą. 

Depositors State and Savings Bank 
4633-4637 So. Ashland Ave,, Chlcago, III, 

Po valdžios priežiūra. 
JUOZAS J. SLIKAS, Manager Real Estate Skyriaus. 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

Ofisas 

1725 Wcst 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood gat. 

Phone Canal 1203 
Valandos: 

tvc 0:30 iki 12:00 vai ryto 
lvo 1:00 iki 8:00 vai. vak. 

Nedelioms 
tuoi»£0iki 12:00 vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W, Harrison Stree'i 

Tel. Austin 737 

Valandos: 

tiktai iki 9:00 kiekvieną ryti 

K. ZURAITIS 
PIRMAEILINIS BUFETAS 

Saitas alus, gora deg- 
tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima svefilua 
: kuošlrdinglauslaL : 

3200 S0. HALSTED ST. 

I Ar matei kada>nors laikraštį 

"DRAUGĄ"?- 
"DRAUGAS" yra 8-nių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge- 
riausių redaktorių. Kasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi- 
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. "DRAUGAS" 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus. 

"DRAUOAS" atsieina metams $2, n. $1 
Uisl3iiuosi metams $3, pusei r<!8i| $1.60 

Rašydami laiškus adresuokite 
DRAUGAS PU B. CO. 
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. Broadsvay, 

SO. BOSTON, MASS. 

Geriausia Gyduolė 
PLAUKAMS 

sustiprina skclpą, sujudina šaknis, 
plaukus padaro švelniu -, blizgančius, 
yra geriausis vaistas nuo Dandru.f 
"luskų". Vartojant du ar tris kartus 
j savaitę, sustabdįs plaukų slinkimą. 

Trinkie gerai į skelpą, ant šakng 
kas antra ar trečia dieną. 

Prekė 50c. ir $1.00. 

F. A, POSZKA'S PHARMACY 
3121 So Morgan Street 

Tel. Yards 695 CHICAGO, ILL, 

Dr. O. C. H EI NE 
DENT1STAS 

OFISAS—Kampas 31 Ir So. Halsted gal 
(Sjvinlois virs jptiakos.) X CH1CAG0, ILL. 

Dr. G. M. Giaser 
šiuomi apreiškia pagodotai visuo- 

menei, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgepsi-to, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mą J savo locną, namą po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kerte 32-ros gatves. 
Telefonas Yards GS7. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir tolinti s mane rems. esiu namie ant 

j kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
t). Esiu specialistas ligose vaikų," mo* 

I tetų ir vyru ir užsendintose ligose. 
Darau visokią, operaciją. 
Liekuosi su pagarba 

Dr. G. M. Giaser 
3149 S. Morgan St. 

Kertė 32-ros gatves. 

Seniausia Lietuviu užeiga pat 
1 JUOZUPU RIDIKfl 

Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gčrimus ir kve- 
penčius cigarus ir 

Gražią Naują Svetainę 
Susirinkimams, vestuvėm*, ba- 
liams ir tt. Širdingas priemi- 
nasir broliška roda kiekvlanaa 

IŽSžIlllaolsGl. Kerte SM 

F. P. BRADCHIFLIS 
Attorney & Counselor at Law 

30 N. LaSalle St„ Cor, Was!iingtoi St. 
Stock Eichange Bldg., P.oons 1137-111 * 

Telephone Frnnklin 1174 
Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslu .1 n j- 
rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir iri* 
miiiališkas visuose teismuos* uuduosc). 

Gyv. 1123 S. Halsted St., arti 3I-.U 
Teieihunc Yards 239J 

TURTAS GERA ŽEMĖ. 
Didžiausioj Lietuviškoj Kolionijoj 

Wisconsin, žemė labai gera, netoli 
nuo miesteliu ir geležinkelių, parduo- 
dam išdirbtas farmas su budinkals, ir 
neišdirbta žemė; pigiai ir ant lengvų 

j išlygų. 
; Perkantiems žemę, duodam darbo, 
.katrie reikalauja, visuomet: vasa- 

jrą ir žiemą; nereikia daug pinigų 
turėti važiuojantiems ant farmos gy- 
vent. Atsišaukit tuojaus, mapos že- 
mės dovanai, perkantiems kelionės 
kaštus apmokame. 

Chas Zekas & Co. 
186 N. La Salle st., Itoom 

Chicago, I1L 
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