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POIITISKOS ŽINIOS. ! 
MEXIKO. 

Revoliucijonierių vadovas Car-' 
ranza pasiuntė į Niagara Falls 

tris savo atstovus, bet nors tai- 

kytojai reikalavo laike tarybų su- 

laikyti karą, jis to nepadarė. Mū- 

šiai nepasiliovė. 
Smarkus mūšiai buvo prie Ma- 

zatlan, kurj revoliucijonieriai 
veržti pradėjo. Iki šiol ginanti j 
miestą kariumenc atmuša u/puo-Į 
limus, bet žudo daug žmonių. 

Sustiprinimui savo kariautoju, 
revoliucijonieriai prie Ma/.atlan 

pasiuntė savo kanuolinj laivą, 
kuris nuo jurui pusės bombar- 

duos kariumenės stovyklas. Ka- 

dangi revoliucijonierių yra dau- 

giau negu ginančių miestą karei- 

viu, tai. galų-galc, miestas teks 

revoliucijonicriams, nors paėmi- 
mui reiks daug kariaut jų žudyti. 

Dar smarkesni musiai buvo 

miesto Zacatccas aplinkinėse ji 
smarkiausi mūšiai buvo prie ( a- 

lero, kur krito ,$,ooo revoliuci- 

jonierių. Revoliucijonieriai tikė- 

josi lengvai miestą Zacatccas pa- 

imti, bet apsiriko. Veržiantis tą 

miestą revoliucijonicrių vadovas 

generolas Natera pamatė, kad su 

tomis pajiegomis, kokias jis tu- 

ri, miesto paimti negali, todėl 

mėginimai veržti butu visai be- 

reikalingi žmonių žudymai. Ge- 

nerolas Yilla pasiuntė jam pastip- 
rinimą. bet nežinia, ar to užteks. 
Miestelis Calcro, kur buvo smar- 

kiausi mūšiai, yra tik 19 anglišku 
mylių nuo Zacatccas, ir jis yra 
gamtos sutverta tvirtovė, ginanti 
miestą Zacateca: 

Prie l'ortillo revoliitcij.mie- 
riams pasisekė išvaikyti mažą ka- 

riumenės dalj, bet miestelis tas 

neturi didelės svarbos. Kariume- 
nė, ginanti miestą Zacatccas, ge- 
rai prisirengusi, gali išlaikyti il- 

gą laiką apgulimą. Maisto ir 

amunicijos prigabenta ten pakak- 
tinai. Miestą apsiaučia kalnai, 

1,400 pėdų augšti; ant jų viršūnių 
pastatytos kanuolės; jos gali 
bombarduoti didelius aplinkinių 
plotus ir tokiu budu sulaikyti re- 

voliucijonierius toli nuo miesto. 
Miesto aplinkinės, yra tai ty- 

rai, kur nėra nei farmų, nei 
žolės arkliams, nei vandens. Bu- 
vusius vandens rezervuarus mies- 
to aplinkinėse ištuštino kariume- 
nė. 

Carranza pranešė, jog jis siun- 
čia j Niagara Falls tris savo at- 

stovus, bet nežinia, ar jie bus 

prileisti j tarybas, kol Carranza 
neišpildys taikytojų reikalavimų. 
Taikytojai reikaluja, kad laike ta- 

rybų ir Carranza karą sulaikytų. 
Tuomtarpinio prezidento vie- 

tai iki šiol besitarianti nesurado 
tinkamo kandidato, nes VVashing- 
tono delegatai nori, kad Huertos 
vietą užimtu koks nors revoliuci- 
jonierių generolas, bet tokio ne- 

nori Huertos delegatai; jie sa- 

ko, jog greičiau pertrauks tary- 
bas, negu priims prezidento Wil- 
sotio brukamus kandidatus. Jie 
reikalauja neutrališko kandidato, 
kuris revoliucijoj nedalyvavo. 
Carranzos gi delegatai, be abejo- 
nės, statys savo pono kandidatū- 
rą. Huertos delegatai rinkimą 
kandidato nori pavesti taikyto- 
jams, taigi trijų Pietinės Ameri- 
kos republikų ambasadoriams. 

Sumanytų kandidatų yra gana 
daug, todėl išrinkti iš daugelio 
vieną nelengva. Tarp tokių yra: 
Rafael Zubaran, specialis Carran- 
zos atstovas \Yashingtone, ir jo 
užsienių ministeris, generolas M i- 
er, revoliucijonierių gubernato- 
rius Guadaljava valstijos; Loti i s 

Cobrera, vienas iš Carranzos de- 
legatų, pasiųstų j Niagara Falls; 
Fedro I.ascurain, buvęs prie Ma- 
derci užsienių ministeris; gene- 
rolas l"ili|) Angeles, revoliucijo- 
nierių karo ministeris; Fredricol 
Gumboa, buvęs Huertos itžsie-' 
ni'J ministeris; revoliucijonierių 
generolas Pablo Gonzales; D. 
Villasal, revoliucijonierių iždo 
ministeris; Francisco de 1a Barra, 
bu vęs prie Diazo užsienių mi-Į 
nisteris; Fernando Iglesias, va- 

riovas liberalų partijos Mexikoj; 
Jose Portillo y Rojas, buvęs 11 u 

ertos vidaus ministeris; genero- 
lą- Pamilo Natera, mėginantis 
veržti miestą Zacatecas. Gal Car- 
ran/os atstovai dar pasiūlys savo 

kandidatus ir ilgą kandidatų su- 

rašą dar lahjau pailgjs. 
I'rio (jttaymas Hucrtos kanuo- 

linis laivas "liuerrero" paskandi- 
no revoliucijonieriu šarvuočiu 
"C'uliacan." Kiek laivų mūšy] 
užmušta žmonių, pranešanti apie 
tai nepaduoda. 

Huertos generolas Mondragon 
pabėgo ir pasidavė amerikonams, 
nes su I Įnerta besilaikydamas, 
nieko >au pelnyti negali; pat- 
Ilucrta vos laikosi, jo valdžios 
dienos jau suskaitytos, tai ir ge- 
nerolams su juom nėra iš okavi- 
ino laikytis. 

Laikraščiai vėl garsina žinias 
apie išnaujo kilusius nesutikimus 
Carranzos su \ illa; buk šiedu re- 

voliucijonieriu vadovai viens ki- 
tą gązdina net karu. Jeigu ži- 
nia ta teisinga, tai ir paėmus vir- 
šų dabartiniems revoliucijonic- 
riams, ilgo ramumo Mexikoj pra- 
našauti negalima. Ir prieš nau- 

jąjį prezidentą kils vėl revoliu- 
cija. 

BALKANŲ PUSSALIS. 

Ant Balkanų pussalio vėl nera- 

mu. Dar luiropai nepasisekė nu- 

raminti al tanų sukilimą ir sudru- 
tinti jiem- primesto vokiečio, ku- 

nigaikš. \V:cdo, sostą, o jau trau- 

kia ten d.r'.eli audra—trečias di- 
delis kara-J, kurin rengiasi visos 
Balkanų tautos, turinčios tarp sa- 

vys didelius nesitikimus; ten ir 
kaimynai dacar jau mėgina žve- 

joti drun'.st ne vandenyj, mėgi- 
na viens k.tani pakišti koją ir 
sau kokią i:ors naudą ištraukti. 

Nauji ant Balkanų pussalio de- 
be-js uždengė visai maištus Al- 

banijoj, nes Albanija tai men- 

ka, vos apie milioną gyventojų 
turinti, neturtinga viešpatystė, to- 

dėl ir varžytis už ją neapsimoka. 
Kadangi porte Durazzo stovi ita- 
liški ir Austrijos kariški laivai, 
tai jie gali neleisti didelių sker- 
dynių. Apart tų laivų, siunčia 
kariškus laivus j Albanijos pa- 
krantes Rusija, net Amerika, kuri 
Albanijoj nei jokių reikalų ne- 

turi. 
Aplinkinėse Durazzo mūšiai 

sukilėlių su kunigaikščio žandar- 
merija nuolatai pasitaiko, bet iki 
šiol nei viena pusė kitos įveikti 
neįstengia. Sukilėliai atvirai rei- 
kalauja, kad vokietis kuni^kštis 
pasitrauktu; gyventojai jo neno- 

ri. Kadangi dauguma albanų yra 
mahometonai, tai jie reikalauja 
ir valdono savo tikėjimo. 

Europoj mano, kad be siunti- 
mo Albanijon kariumenės, to 

puslaukinio krašto nebus galima 
nuraminti. Todėl kitos Europos 
tautos turės leisti Austrijai užsi- 
imti nuraminimu šiaurinės ir vi- 
durinės Albanijos, o Italijai—pie- 
tinės. 

Europoj laukia daug didesnio 
ant Balkanų pussalio karo negu 
albanų sukilimas. (Irekija jau 
oficialiai pasiskundė Europos di- 
dėmsėms viešpatystėms ant tur- 

kų persekiojimo grekų Mažojoj 
Azijoj ir Trakijoj, iš kur pradėjo 
grtkus šalin va'kyti. (irekija pra- 
nešė, jog to kęsti negali; gązdina 
net nauju karu ant Balkanų pus- 
salio. Turkija gabena savo ka- 

riumenę prie Grėkijos rubežių. Ji 
užmezgė atsiginimo ryšį su But- 
garija, todėl net Grekijai einant 
išvien su Serbija, butų sunkiau 
turkus įveikti negu pirmame ka- 
re, kada Turkija buvo viena, ka- 
rui neprisirengusi. 

Turkai užėmė grekų apvaldytą, 
bet jai nepripažinta salą Mitile- 
ną. Jeigu ten turkai parengtų 
grekų skerdynes, jau karo išveng- 
ti nebūtų galima. Karan tąsyk 
įsikištų ir Bulgarija, kuri jaučiasi 
grekų nuskriausta. 

RUSIJA. 

Šįmet Rusijos caras atsilankys 
Riimunijoj. Rusija mat Rumuni- 

ją, kuri iki šiol laikėsi Austrijos 
skverno, stengiasi savo pusėn pa 
traukti prieš Austriją. Rusija 
siūlo Rumunijai, jeigu kiltu ka 
ras Rusijos su Austrija ir pasku 
tino butų sumušta, rumunų ap 
gyventą Vengrijos dalį ir Buko- 
viną. 

Cechijon atkako Vokietijos cie 
sorius su užsienių ministeriu. C i a 

taipgi atkako Švedijos karalius 
pasimatyti su Vokietijos valdonu 
ir apkalbėti bėgančius politišku- 
reikalus. Švedija bijosi Rusijos 
užpuolimo, todėl jieško Vokieti- 
jos paramos. Švedija atlygintu 
Vokietijai už Rumuniją, kuri 
glaudžiasi prie Rusijos, nes Šve- 
dija, kaip ir Rumunija, karan gali 
stumti po pusę miliono gerų ka- 
reivių. 

Rusija šaukia tarnyston, taigi 
mobilizuoja, atsargos kareivius; 
tokiu budu tarnystei laikys ji 2 

milionus kareivių. 

IŠ UETUVOS. 
VILNIAUS GUBERNIJA. 

VILNIUS. 

X Durnos komisija, liaudies 
švietimu besirūpinanti, pripažino 
reikalinga Šiaur-Yakariniam kraš- 
te steigti universitetą, bet nenu- 
rodė miesto, kuriame geistina 
butų šį universitetą Įkurti. 

X Buvęs Kauno gub. III Du- 
inos atstovas Kuzma, kaip rašo 
"Kur. Lit.," įsikūręs Vilniuje val- 
gomųjų produktų krautuvu. 

X Gegužės 26 d. nesuimta nei 
vieno vagies Vilniuje, kas labai j 
retai atsitinka. 

X "Kur. Lit." savo No. 102 

grįsta prie D.idž. kun. Yytauto 
karūnos pagrobimo klausimo. Dr. 
Zahorskio ir kun. praloto Jono 
KurČe\vskio apkaltinimą—pagro- 
bime jos—vadina '"niedorzeczne" 
ir "bezpodsta\vne" (neapgalvo- 
tu ir nepamatuotu), nes proku- 
ratūra, pradėjusi tardymą, nuta- 

rė jį tuoj pabaigti. Dr. Zahorskis 
gi bylos nenori palaidoti ir keti- 
na už neteisingą apskundimą 
traukti tieson Dr. J. Basanavi- 
čių ir I). Malinauskį. 

X Andrius Bulota, buvęs tri- 
jų Durnų atstovas, yra dabar 
Pirmosios Rusijos Draudimo Dr- 
jos (įkurtos 1827 m.) Yilniaus 
skyriaus direktorium paskirtas. 

X Vilniaus miesto taryba bu- 
vo užgyrusi atimti pašelpą, duo- 
dam.'} miesto stačiatikiškoms 
cerkvinėms mokykloms, bet gu- 
bernatorius panaikino miesto ta- 

rybos nutarimą. 
X Rozenbergaitę ir Kobilin- 

-kaitę, kurios Yilniaus teismo 
rumų buvo nuteistos, viena mė- 
nesiui. antra—20-čiai dienų tvir- 
tovės už "Bože coe Polskę" gie- 
dojimą šv. Kotrynos bažnyčioje, 
senatas dabar išteisino. Savo iš- 
teisinimą senatas remia tuo, k;M 
nesą tikrai prirodyta, kad ši dvi 
merginos butų giedojusios: be to 
"Bože což Polskę" nesanti už- 
drausta giesmė. 

STRUNAIČIAI. Gegužio 9 d. 
atsisveikino su parapija vargon. 
Aleksandras Stasiūnas. Tai buvo 
didelis veikėjas, uolus žadintojas 
iš tautinio miego, šviesos platin- 
tojas. Jo vieton atėjo visai ne- 

susipratęs žmogus. Choras. 

NAUJIEJI ŠVENTĖNAI. 
Šioje parapijoje yra 4,000 žmo- 
nių. "Ryto" skyrius labai pavyz- 
dingai veikia. Jis turi savo skai- 
tyklą-knygyną ir datig skaityto- 
jų, taigi šviesa kįla kas-kart aug- 
ščiau. V. 

ALYTUS, Trakų ap. Gegužir 
3 d. per sumą vagis išmušė kle- 
bonijos langą, inėjo- j klebone 
rašomąjį kambarį, iš ten į mie- 
gamąjį ir atplėšė stalčių, kuria- 
me buvo pinigai, dedamieji špi- 
tolės statymui. Piktadariui pa- 
sisekė pavogti 30 rb. Matyt, kas 
nors turėjęs sutrukdyti, nes va- 

gi:? daugiau nieki> nepajudino. 
Alytiškis. 

— SaltinU —• 

KAUNO GUBERNIJA. 
KAUNAS. 

X Kauno gubernatorius įsa- 
kė pildyti Žagarės (Šiaulių ap.) 
ir Švėkšnos (Raseinių ap.) val- 
sčių nutarimus ii uždaryti mo- 

nopolius nuo liepos 14 d. Skais- 
tgiriuose (Telšių ap * ir Mažei- 
kiuose (Šiaulių ap.), o nuo 1 <^ 15 
m. sausio pirmos dienos visas 
aludes ir traktierius. 

X Kaune, buvusio laikrodinin- 
ko Boginskio virtą paėmė irgi 
lietuvis, laikrodininkas Jasaitis, 
nepersenai sugrįžęs iš Amerikos. 

X Atšilus orui, Kaune kaskart 
dažniau pasiute, šunjs aprieja 
žmones gatvėse. Nutarta gaudy- 
ti mieste visus savininkų netu- 

rinčius šunis. 
X Laikraščiai pakartojo "L. 

Rus." paskelbtą žinią, kad Kau- 
nan tvirtovės darbams atgabenta 
100 darbininkų armėnų. Buvo 
minima, kad žadama atvežti dar 

daugiau. Bet pasirodė, kad lau- 

kusicji armėnuose rasti gerų dar- 
bininkų, apsiriko. Kiek teko gir- 
dėti, tai armėnai taip sunkiu dar- 
bų nepakelia, .ir jau kelios tokių 
darbininkų partijos buvo siun- 
čiamos atgal. Neilgam trukus, 
žada ir visus atgal gabenti. Į 
armėnų vietą ketinama atgabenti 
darbininkų iš Vilniaus, Gardino 
ir Minsko gubernijų. 

X Apskričių tarybos (Kauno 
gub.), besirūpinančios naujų 
amatų mokyklų steigimu, užbai- 
gia jau savo darbus. Kiekviena- 
me apskrityje bus steigiamos 3 
iki 10 amatų mokyklų. Steigimo 
laikas—devyni metai, nuo 1915 
iki 1924 m. Mažiausia mokyklų 
žadam'i įkurti 1915 m., daugiau- 
si a 1924 m. 

X "S.-Z.T." pati. oda žinią, jog 
yra girdėjęs, kad Vai-kurie val- 
sčių nutarimai uždaryti aludes ir 
kitas geriamasias įstaigas jau 
esą valdžios patvirtinti ir nuo 

1915 m. sausiio 1 d. tas valdžios 
patvirtinimas pradėsiąs veikti. 

X Šįmet Kauno Žemės ir l'kio 
Dr-ja ketina Kauno gub. 7 vieto- 
se suruošti kursus, kuriuose bus 
mokoma kaip apsieiti su žemės 
ukiui reikalingomis padargomis 
ir mašinomis. 

ŠIAULĖNAI. Gegužio 2 d. 
gerai jkaušę dvaro darbininkai 
nuėjo kratyti Šušvėje pastatytų 
ūkininkų bučių. Ūkininkai, tai 

pamatę, atbėgo ginti, bet bernai 
su peiliais puolė ant ūkininkų. 
Vienam ūkininkui perdurta nuga- 
ra, ir jo gyvybė pavojuje o ki- 
tam perdurta šonas. 

Gegužio 10 d. Polekos kaime 
jaunas ūkininkas, taisydamas šau- 
tuvą, persišovė sau nykštį, susi- 
žeidė kaktą ir nosį. Tas-pats. 

PANEDĖLIS. Prieš Naujus 
metus valsčiaus sueiga nutarė 

uždaryti monopolį, o dabar dar 

rengiasi uždaryti visas šešias alu- 
des. 

Apšvietimas čia gana kįla, laik- 

raščių pusėtinai išsirašoma. 
P. iš A. 

PANEDĖLYS, Ežerėnų aps. 
Sudegė trįs namui. Nuostoliai 
apskaitomi 3 tukst. rublių. 

RAGUVA. Vplsčiaus sueiga 
nutarė išgrįsti akmenimis mies- 
telio gatves. Volungė. 

VAŠKAI. Balandžio 19 d. at- 
sisveikino su šia parapija kun. 
Butkevičius, kuris nors trumpą 
laiką čia pagyveno, bet daug nu- 

veikė: įkūrė Vartot. Draugiją. 
'Blaivybė" jo rūpesčiu įgijo 11110- 

>avius namus. 

Leonas Garlauskas. 
— šaltinis — 

PANEVĖŽYS. Čia jau prade- 
dama statyti' elektrikos stotis. 
Darbus apsiėmė vesti Šmulis Ra- 
mas ; suderėta jam 11/ stoties pa- 
statymą užmokėti 26,500 rubl. 
Darbas turi buti iki šių metų 
spalio 1 d. pabaigtas; 224 šulus, 
reikalingus elektriką pravesti, ap- 
siėmė pristatyti Z. Rabinavičius 
už 2,209 ru^- Dėl mašinų yra 

jau irgi vedamos tarybos su kai- 
-kuriomis firmomis. 

X Caro įsakymu dovanota val- 
stiečiui Matuliui bausmė. Matu- 
lis buvo kaltinamas valstiečių kė- 
lime Čjpėnn vai s.. Panev. apskr., 
ir prikalbinėjime nepildyti val- 
džios įsakymų ir prašalinti val- 
sčiaus valdininkus. Už tą buvo 
paskui Vilniaus teismo rumų nu- 

teistas keturiems metams areš- 
tantų rotų ir visų teisių atėmi- 
mu. 

RIETAVAS, Ras. ap. Gegu- 
žės 13 d. Kapstučiuose p. Ogins- 
kienės miške iš nežinomos prie- 
žasties kilo gaisras. Besiplėto- 
janti ugnis pasisekė užgesinti. 
Girios sudegė apie 10 dešimtinių. 

ANDRONIŠKIAI, Ukmergės 
apskr. Loičių sodžiuje sudegė 
visos trobos šių ūkininkų: Juozo 
Barausko, Viktoro Jono, Kazi- 
miero Bažguno. Nuostoliai ap- 
skaitomi j 10 tūkstančių rublių. 

VIDŽIAI, Ežerėnų apskr. Su- 

degė Jono Šavlovskio vėjo malū- 
nas. Malimas stovėjo tuščias. 
Dabar spėjama, bene jis bu- 
vęs padegtas kokiais nors ko- 
mercijos tikslais. 

ANTUZAVAS, Ežerėnų aps. 
Dvare sudegė daržinė, prikrauta 
šieno. Dvaras prigulįs baronie- 
nei Ropp. Nuostoliai neša 2 

tūkstančiu rublių. 

ČEDASAI, Ežerėnų apskričio. 
Kavolių sodžiuje ūkininkas Balt- 
rūnas pasergėjo naktj ugnį savo 

klėtyj. Laiku pasisekė viską už- 

gesinti. Degė pakulomis apvy- 
niota ilga lazda, kaž-keno pro 
langeli klėtiu įkišta. Baltrūnus 
spėja, kad norima buvo kažin už 

ką jam atkeršyti. Kaltininko ne- 

susekta. 

PLATELIAI, Telšių apskr. 
Gegužio iŠ d. pas ūkininką Plai- 
po, Yisvainių sod., buvo krikšty- 
nos, bet toji linksmybė lii|lnai pa- 
sibaigė. Kai-kurie ūkininkai su- 

sibarė, bet muštis jiems neleido 
kiti kaimynai. Tada vienas jų, 
Jakubauskas,- sugrįžo namo ir, pa- 
ėmęs šautuvą, atėjo atkeršyti. 
Pasigirdo šūvis pro langą, ir ap- 
tekęs kraujais parvirto ant grin- 
dų šeimyninkas Plaipo. Žmog- 
žudis pasislėpė. Orajt. 

ŠVĖKŠNA, Raseinių apskitis.- 
Šv. Kryžiaus atlaidų, gegužio 14 
d., vakarop, jau gerokai įsikau- 
šęs ūkininkas K., sugrįžęs j savo 

Raudiškių kaimą, užsirakino vi- 
sas duris ir langus, kad prie jo 
niekas negalėtų prieiti. Sugrįžu- 
sios vėliau jo žmona su savo se- 

serimi ir dar viena savo drauge, 
jokiu budu negalėjo įsiprašyti 
užsidarusio K. įleisti jų į grįčia 
ir buvo priverstos eiti nakvoti 
Į daržinę. Tada K. išlindo pro 
langą, nuėjo j parubežio "kardo- 
ną," netoli nuo jų esantį, ir pra- 
nešė, kad jo namuose yra 3 emi- 
grantės, kurios manančios ne- 

trukus keliauti per rubežių. Ka- 
reiviai tuojau atvyko, suėmė vi- 
sas tris moteriškes ir parvarė 
jas į kardoną, o kadangi jau bu- 
vo naktis, tai jas paliko iki ryto 
pas save. Ant rytojaus pristatė 
jas j Švėkšną; čia, žinoma, inci- 
dentas paaiškėjo, ir visos buvo 
paleistos, nors protokolas pa- 
siųstas "žemskiui" patraukimui 
jų j teismą. K. visą laiką neprisi- 
pažino pažįstas ta~ moteriškes, nei 

dar prieš savo žmoną liudijo, kad 
ji esanti vedėja. Paliuosuota K. 
žmona guodžias, nežinanti ką 
veikti: namie paliko mažus ku- 
ilikius, o grįšt prie tokio baisaus 
vyro baisu. X. J. 

TELŠIAI. Šio apskričio šį 
pavasarį gaisrai irgi neaplenkė: 
Kvietėnų sodžiuje (Garždų val- 
sčiaus) sudegė ūkininkų: Bar- 
boros StirbLienės, Kastautino 
Putrio ir Marijonos Fazdraitienės 
triobos, gi Varnių valsč. Gintilų 
viensėdijoj valstiečio Julijono 
Kalfeto sudegė gyvenamoji trio- 
Da ir klojimas ir Gadunavo vai- 

sčiaus Skaudulių sodžiuj sudegė 
taip pat Uršulės Valtienės gy- 
venamoji ti'oba ir klojimas. 

X Telšių apskr. paskutiniais 
laikais buvo daug arklių pavog- 
ta, bet drauge ir nemaža arklia- 
vagiu suimta. Plungėj buvo pa- 
vogtas arklys Pranciškui Gibė- 
šiui, policija tuoj suėmė vagius: 
Ignacą Eitutį ir Vincentą Almi- 

ną. Žarėnų gi valsčiaus Leonui 
Gruzdžiui pavogė irgi arklį; tą 
pat naktį suėmė ir vagį Stanis- 
lovą Šaulį. Gcdynicnų sodž. (to 
paties Žarėnų valse.) ūkininkui 
Domininkui Barzdžiui buvo irgi 
pavogtas arklys. Vagis Juozas 
Sauris suimtas. 

Kol-kas negalima surasti Kan- 
tėnų sodž. (Gadunavo valsč.) 
ūkininko Jono Končiaus veisli- 
nės kumelytės, dveigės, kaštuo- 
jančios maž-daug šimtą rubliu. 

PALIAI, Šiaulių ap. Čia su- 

degė ūkininko Benedikto Martin- 
kaus triobos, Alsiuose gi (Akme- 
ną valsč.) sudegė 3 gyvenamo- 
sios ir 10 kitu triobų, kurios 
prigulėjo ūkininkams: Robertui 
Reimanui, Jonui Gugėnui ir Jo- 
nui Montvidui. Nuostoliai ap- 
skaitomi j 15 tukst. rubl. 

SMILGIAI, Pancv. ap. Gy- 
ventojai prašo leisti jiems įkurti 
pačto skyrių; Tryškių gi (Šiau- 
lių ap.) pačto ir telegrafo skyrius 
prašo leisti siuntinėti telegramas 
ir j užsienį. 

VIRŽUVĖNAI.. Piemenukui, 
12 metų Tonui Turbliui, įkrito 
į tvenkinį dūdelė. Jis brido van- 

denin, kad ištraukus savo dūdelę1, 
pataikė j gelmę ir, nemokėda- 
mas plaukti—paskendo. 

PAPILYS, Zarasu ap. Gegu- 
žio 3 d. Papilio miestelyje pasi- 
gėrę vaikinai supjaustė peiliais 
Valkiškiu kaimo A. Samsoną ir 
Gudelių Pilipų brolius. 

Šios muštynės primena kitas 
pernai atsitikusias. Tas pats Pi- 
lipas, kurį šįmet peiliais subadė, 
pernai sumušė J. Pilipą. kam jis 
laikraščius skaito. 

KVIETKIAI, Zarasu ap. Per 
šv. Jurgio atlaidus Kvietkų mies- 
telyje Aiskudžių kaimo Gelažis 
subadė peiliu Mižaliu km. Suvaiz- 
dį. Suvaizdis vargiai išliks gyvas. 
Gelažį policija j ieško, jis gi slap- 
stosi miškuose. Der-das. 

DOBEIKIAI, Ukm. ap. Ge- 
gužio 18 d. valsčiaus sueiga nu- 

tarė uždaryti monopolį visai, o 

visas aludes ir traktierius šven- 
tadieniais. 

UKMERGĖ. X orima čia mo-Į 
terių gimnazijai gauti valdiškos 
mokslo įstaigos teises. Valdžia 
sutinka tas teises suteikti, jei bu- 
tas brts geriau, nekaip dabar, 
pritaikintas prie tokios mokyk- 
los reikalavimų. Tani tikslui rei- 
kalinga 2,500 rubl. Kol-kas, su- 

rinkta aukomis daugiau kaip 1 

tukst. rubliu, bet antra tiek dar 
trūksta. Visi tikisi, kad dabar- 
tinė energinga mokyklos vedėja 
Ramulienė mokės ir tuos dar te- 

betrukstančius pinigus kaip-nors 
surasti ir kad Ukmergė ištikrųjų 
susilauksianti netrukus moterių J 
gimnazijos su valdiškomis teisė- 
mis. 

X Pajamų 1914 m. tikimasi tu- 

rėti iš Įvairiu šaltiniu 39,662 rb. 
39 k. Išlaidos gi šitaip sutvar- 

dytos: 1) Miesto valdybos ir naš- 

aičių teismo laikymui 7,785 rb. 
25 k. (15 nuoš. visų išlaidų); 
2) kariumenės butams—571 rub. ; 

k.; 3) miesto policijos laiky- 
nui 9,578 rb. (19 nuoš. visų iš- , 

aidų); 4) ugniagesių laikymas 
>,507 rb. 40 k. (5 nuoš. visų iš- 

aidų) ; 5) miesto sutvarkymui 1 

r įvairiems patogumams 5,195 1 
•ubl. 68 kp. (daugiau kaip 10 

įuoš.); 6) liaudies švietimui 20,- | 
592 rbl. 60 kap. (maž-daug 41 

nuoš.); 7) visuomenės tvarkai 
50 rb.; 8) medicinos, veterinoriu 
ir sanitarų laikymui 65 rubliu 
(sic!); 9) Įvairus mokesčiai ne- 

ša 141 rub.; 10) miestui priklau- 
sančios nejti iinamosios mantos 
laikymui ir sutvarkymui 1.534 
rb. 39 k.; 11) skolų apmokėjimas 
1,222 rub. 80 k.; 12) įvairios iš* 
laidos i,2ii rub. 94 kap. 

Išlaidos tokiu budu šiais me- 
tais neš 50,455 rubl. 39 kap. 
Laukiama 10,893 r'5- deficito. 

Reikia čia pabriežti, kad nėra, 
turbut, ne tik šiame krašte, bet 
ir visoje Rusijos valstybėje mies- 
tų, kurie taip, kaip Ukmergė, be- 
veik pusę savo išlaidų (41 nuoš.)'. 
skirtų liaudies švietimui. 

RASEINIAI. Gegužio 16 die- 
ną vakare čia buvo rasta 
prie kapų negyva moteris Yinc. 
Dombraskaitė. Manoma, kad jos 
mirties priežastis buvusi nuoma- 
rio liga. Jos veidas buvo bai- 
siai sužeistas. Mr. Mk. 

SEREIKIAI, Šiaulių ap. C'ia 
praeitą pavasarį buvo užmuštas 
Skobeika. 

Dabar gi. gegužio ii d., užmu- 
šė Joną Tamošaitį. Užmušėjai: 
Aleksandras Dovydaitis su su- 

numi Adolfu. 
Užmušėjai su talkininkias (bu- 

vo pakviesta aš sodžiaus 9 vy- 
rai) norėjo po prievarta atimti 
Dovydaičio brolio už 1.000 rub- 
lių užstatytą Tamošaičiui žemę. 

Kada* Tamošaitis, išėjęs ryt- 
metį, sėjo savo lauką, Dovydai- 
tis, pasiėmęs visą pulką savo pa- 
dėjėjų. užsipuolė priverstinai pa- 
varyti Tamošaitį nuo dirvos. 

Prasidėjo kova. Tamošaičiui 
besivejant su viezdu jį užpuolu- 
sius, Ad. Dovydaitis, ištraukęs 
iš Tamošaiio rankų viezdą. rėžė 
pstaramjam Į galvą, ir Tamošai- 
tis vos gyvas pargriuvo ant že- 
mės su perskelta galva. 

Kada paėmę jį nuvežė j Šiau- 
lius, tai po kelių valandų T. nu- 

mirė. 

Policija, atsilankiusi į vietą, 
kaip užmušėjus, taip ir jų padė- 
jėjus suėmė ir na^tį išdūmė i 
Šiaulius. Vištvanagis. 

MAŽEIKIAI, Šiaulių ap. Cia- 
pradedamąją prekybo- mokyklą 
žadama 1915 m. pakeiti 8-kliase 
komercijos mokykla, kurioje bus 
leista mokytis lygiomis teisėmis 
vaikiukams ir merginoms, ši 
mokykla turėsianti valdiškos mo- 

kyklos teises. 
Žagarėje gi (irgi Šiaulių ap.) 

nutarta steigti vyrų gimnaziją. 

GELEŽIAI, Ukm. ap. Val- 
sčiaus sueiga nutarė nuo birželio 
14 d. uždaryti monopolį. 

SUVALKŲ GUBERNIJA. 
KALVARIJA. Lietuvis Vy- 

tautas Bičkauskas, sugrįžęs i- Si- 
biro, įsteigė pas mus kinemato- 
grafą. Jau nuo senai manė įsteig- 
ti žydai, bet /. juos apėjo. Žy- 
liai buvo subruzdo neduoti buto, 
bet gavo butą pas savąjį 'žmo- 

gų. V. Žičkauskas yra žinomas 
kaipo skulptoriui; pirmosiose lie- 
tuvių parodose buvo ir jo keli 
veikalai. Savas. 

— šaltinis — 

VILKAVIŠKIS. Nuo liepos 
nėn. čionai ketina apsigyventi 
gydytojas p. J. Deinikis. L. 

KAPČIAMIESTIS, Seinų ap. 
legtižės 16 d. čia buvo jsteigia- 
našai "Blaivybės" susirinkimas. 

Buvo šis-tas paskaityta iš 
'Blaivybės" jstatų, ir pri-drasij 
įpie keletą nauju nariu ir viskas. 
U etinis narių mokestis 36 k a p., 
įepilnamečiams—5 kap. 

DORPATAS. Gydytojas Pet- 
a.s Avižonis, gegužio 26 d. an- 

radienj, prilei;tas ginti savo di- 

crtacijos ant medicinos daktaro 
aipsnio Dorpato universitete. 

— Lietuvos žinios —• 



IX AMERIKOS. 
GRĄŽINA 200 BEPROČIŲ 

CH1N1EČIŲ. 
Sacramento, Cal. Valstijos 

kontrolės skyrius paliepė sugrą- 
žinti j Chinits 200 chiniečių, esan- 

čiu valstijos bepročiu namuose. 

Grąžjs juos partijom i-; po 25. Ta- 
pats bus padaryta ir su sergan- 
čiais proto ligomis japonais, ku- 
rių taipgi yr.-i (liktai Kaliforni- 
jos beprotnamiuose. 

UŽDARO SALIUNUS. 
Minneapolis, Minn. Aukščiau- 

sias teismas pripažino, jog kon- 
trakta- ^55 metuose padaryta^ | 
su indijonais, sulyg kurio indi- 
jonų apgyventuose ap kričiuose 
negali but gertuvių, nei gėrimų 
leidyklų, turi galę ir dahar. To- 
dėl turėtų but uždaryta ant viso 

ploto 16,000 keVv. mylių ne tik 
karčiamos, bet ir alaus leidyklos. 
Tuose plotuose yra dideli mies- 
tai. turinti saliunus—Minneapolis 
ir Duluth. 

BAUSMĖ Ui. TRUKDYMĄ 
"DŪŠIŲ GELBĖJIMO." 

St. Charles, Mo. Už trukdyrg'i 
"dūšių gelbėjimo susirinkimo" 
teisėjas uždėjo ant Frank. YVeiss 
bausmę S200 ir dar pridėjo pusę 
metu kalėjimo. \Veiss, mat, j su- 

sirinkimų salę įrito tuščią rlaus 
bačką. 

DEGA GIRIOS. 
Marąuctte, Mich. Aplinkinėse 

šito miesto dega girios. Išdegė 
medžiai ant kelių šimtų akrų gi- 
rios. Išdegė ir dvi kirtėjų sto- 

vyklos. Užgesinti ugnį iki šiol 
nepasisekė. 

SAUSMETIS. 
Richmond, Va. Visoj Yirginia 

valstijoj trūksta lytaus. Nuo ly- 
taus stokos labjausiai kenčia kvie- 
čiai ir komai. Pievos išdžiuvo, 
todėl šieno nebus, ir galvijams 
dabar jau trūksta maisto. 

NELAIMĖS ANT GELE- 
ŽINKELIŲ. 

Omaha, Nebr. X"etoli stacijos 
\YitIard Union Pacific geležinke- 
lio traukinis užbėgo ant skersai 
kelio važiuojančio automobilio ir 

jj sudaužė. Iš važiavusių auto- 

mobiliu—tris užmušė ant vietos, 
o ketvirtą taip sumankė, kad ir 
tas į porą valandų pasimirė. 

Ripley, N. Y. Ant Lake Shore 
geležinkelio traukinis ti/.bėgo ant 

skersai važiuojančio automobilio 
ir užmušė tris žmones. 

San Bernardino. Cal. Netoli 
Ragdad iššoko iš bėgių pasažie- 
rinis Santa l;e geležinkelio trau- 
kinis. Užmušta prie to du pasa- 
zieriai, o daug jų sužeista. 

Logan, Ohio. Netoli stoties 
susimušė du Hocking Valley ge- 
ležinkelio traukiniai. Prie to už- 
mušta keturi geležinkelio tarnai, 
o sužei-ta apie 20 ^asažierių. 

SKUNDŽIA TEISĖJĄ. 
VVest Virginijos distrikto, strei- 

ko apimto, teisėją Daytoną ap- 
skundė atstovas Nedy, buk jis 
yra tik kasyklų savininkų įna- 
gis, bet ne teisių dabotojas. Kon- 
gresas mano skirti komisiją isty 
rimui apkaltinimų teisingumo. 

NESVEIKI VALGIAI. 
Mieste Marietta, Ohio, laike 

laidotuvių Issaco Mclville nuo 

valgio sunkiai apsirgo ro žmonių, 
o keturi taip sunkiai apsinuodi- 
no, kad nėra v.ilties juos nuo 

mirties išgelbėti. 
Mieste Paris, Ky., nuo nesvei- 

kų valgių pasimirė du vaikai, o 

vienas mirtinai serga. 

AMERIKOS ĮPLAUKOS IR 
IŠLAIDOS. 

Washington, D. C. Šiems me- 

tams Amerikos iž'io surinkimai 
Iždo ministerio išskaityti ant 733 
milionų doliarių, taigi jie mažes- 
ni už jplaukimus Francu/Įjos ir 
Rusijos. Išlaidos išskaityta ant 
703 milionų doliarių. Mokestis 
nuo pelno sumažėjo ir davė ma- 

žiau negu pernai, sumažėjo ir 
įplaukimai iš muitų. 

NESUTIKIMAI DARBININ- 
KŲ ORGANIZACIJOJ. 

Butte, Mont. Po namais ve- 

dėjo konservatyvų skyriaus Ca- 
sey'o YVestern Federation of 
Miners darbininkų organizacijos 
padėtas dinamitas cxpliodavo. 
£asey ir ;o šeimyna buvo namie- 

je, bet cxpliozija nieko neužgavo. 
Mėginta išmesti į padanges ir 
namus prezidento kalnakasių 
unijos. Mėginta išardyti kalna- 
kasių unijos kasą, kur buvo 
$3,000. l'nijoj čia yra dideli ne- 

sutikimai. 

VULKANAS VĖL VEIKIA. 
Redding, Cal. Birželio 14 d. 

vulkanas Mount Lassen vėl veik- 
ti pradėjo. Iš olos kį'ia tiršti du- 
rnai, kuriuos nuo 50 mylių gali- 
ma matyti. 

PANAMOS BILIUS SENATO 
PRIIMTAS. 

VVashington, D. C. Senatas 
prizmė Panamos bilių, panaiki- 
nanti j Irmiaus u/giitą bilių, su- 

lyg kurio Amerikos laivai, plau- 
kianti per Panamos kanalą buvo 

pal mosuojami nuo mokesčių. 
Prieš privilegijas, suteikiamas 
Amerikos laivams, protestavo ki- 
ti kraštai, ir privilegijų neleidžia 
traktatas, Amerikos padarytas su 

Anglija. 

ATEIVIAI, ATKAKĘ 
AMERIKON. 

VVashington, D. C. Ateivių už- 
vai/'da skaitliu šiuose metuose 
Amerikon atkakusiu ateivių per 
io mėnesių paduoda ant 1,038,- 
965; kas savaitė išpuola po 2,900. 
Tai tikimasi iki metų galui dau- 
giau ateivių, negu kada nors jų 
čia atkako. Amerikos valdžia 
metus savo atskaitose skaito nuo 

birželio pabaigos iki birželio pa- 
baigai. 

GAISRAI. 
New York. Sudegė čia netur- 

tingų žmonių apgyventi namai. 

Sudegė taipgi septyni žmonės, o 

tame keturios moteris, o 8 taip 
sunkiai apdegė, kad apie jų iš- 

gijimą abejojama. Ugnis užgimė, 
kada visi gyventojai miegojo. 

Šiauriniame Michigane siaučia 
giriu gaisrai. Farmos aplinkinėse 
Cornell yra dideliame pavojuje, 
nes gaisrai prie jų artinasi. Ot- 

rių gaisrai daug blogo pridirbo 
Escanaba pavietyj. 

IS DM80 LAUKO. 
fl Detroit, Mich. Garsus auto- 

mobilių fabrikantas Ford, pasi- 
garsinęs savo geradėjystėms dar- 
bininkams, sumažėjus darbams 
vasaros laike, dabar antrą karta 
nuo darbo paleidžia 10,000 darbi- 
ninkų. Taigi, iš garsiai reklia- 
muotos didelės darbininkams ge- 
radėjystės išeina visai ne kas. 

Pittsburgh, Pa. Vis dar trau- 

kiasi streikai darbininkų \Vest- 
inghouse Electric Co. dirbtuvė- 
se. Kompanija išsyk mane, kad 
nevisi darbininkai streikuos, o 

streikuojančių vietoj gaus streik- 
laužių. P.ct sustreikavo i-ftooo 
darbininkų, o kad streiklaužių 
gauti nebuvo galima, tai prisiėjo 
visai dirbtuves uždaryti. Dabar 
miesto prekėjai mėgina taikyti 
streikierius su kompanija. 

fl Nev/ York. Specialė komi- 
sija tyrinėja čia uždarbius mer- 

ginų, dirbančių didelėse pardavi- 
nč-se. Iš tyritijėimo pasirodė, kad 
mažesnė dalis merginų gauna 
8 iki 9 doliarių savaitei, bet yra 
diktai gaunančių 3—4 dol., iš ko, 
žinoma, išmisti negalima. 

Washington, D. C. Darbo 
ministeris \V ilso* užtikrina, iog 
Amerikoj darbininkams darbo 
netruks. Dabar laukų nuvalymui 
reikalaujama 80,000 darbininkų, ir 
farmeriai moka darbininkams ma- 
žiausia $2,00 dienai. Prasideda 
darbai ir audyklose. 

Žinios apie Karą. 
Mexikos revoliucijonierių 

vadovas Carranza pranešė taiky- 
tojams, jog jis pasiųs j Niagara 
Falls savo atstovą, kuris praneš 
apie revoliucijonierių reikala\i- 
mus, bet nesutinka laike tarybų 
karą sulaikyti. 

Komendantas porto Mazatlaa 
išleido iš revoliucijonierių apgul- 
to miesto išalkusias moteris ir 
vaikas ir kitus kare nedalyvau- 
jančiu:-. norinčius prasišalinti, 
nes mieste trūksta jau maisto. 
Revoliucijotiieriai sutinka mote- 

ris ir vaikus išleisti. \ portą at- 
kako Amerikos kariškas laivas 
"South Dakots/' kuris turi 600 

BUCklNGHAM "PALACE Z- SUFFRAGFf t f R E 51ST i NG ARRE5T 
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PRIE ANGLIJOS SUFRAGEČIŲ KELIAMŲ RIAUŠIŲ. 
Anglijos^ sufragečlų riaušes pastaruoju laiku pasiekė tokio laipsnio, jog žmonės, pirmlaus sulyginamai prie- ankiai žiūrėję Į jųjų judėjimą, tiesiog pradeda reikalauti, kad valdžia griebtųsi aštresniu priemonių sufrage- čių nuraminimui. Viršuj Buckingham rūmai. Apačioj (dešinėje) minia prieš tuos rumus. 

jūreivių kareiviu. Laivas pasi- 
liks porte tol, kol revoliucijonie- 
riai miesto nepaims, arba kol nuo 

jo nepasitrauks. 

= Laikraščiai garsina, buk Su- 
vienytų Valstijų prezidentas Wil- 
son ir užsienių ministeris Bryan, 
vietoj Iluertos, siūlo tris Mexi- 
kos revoliucijonįerių vadovus: 
Carranzą, Vilią ir Jose Vascou- 
celos. Bet lluerta, nors sutinka, 
kad butų renkamas ir revoliuci- 
jonierių šalininkas, bet toks, ku- 
ris revoliucijoje nedalyvavo. 

= Valdantis miestą Vera Cruz 
Amerikos generolas Funston ga- 
vo žinią, buk Huertos kariumenėj 
išardė geležinkelį tarp Vera Cruz 
ir miesto Mexiko. Mexikos ka- 
riumenė renkasi vėl aplinkinėse 
miesto Vera Cruz ir, matyt, nori 
mėginti jį nuo amerikonų atimti. 
Revoliucionieriai gi išardė ge- 
ležinkelį tarp Puerta Mexiko ir 
Vera Cruz, kad H nertai apsun- 
kinus pabėgimą. 

— Revoliucijonierių vadovas 
Patifilo Natcro pradėjo veržti 

miestą Zacatccas. Jis turi 10,000 
kariautojų. I įnertos kareiviai iš 
miesto aplinkiniu traukiasi mies- 
tau. Revoliucionieriai išardė, ge- 
ležinkelį, kad negalėtų ateiti gar- 
nizonui pastiprinimas. i 

Garnizonas mieste Guaymas, 
matyt, nori jūrėmis pabėgti, nes 

turi pasamdytus laivus. 
Į Tampico atkako laivas "EI į 

Sud" ir atgabeno revoliucijonie- 
riams milioną svarų amunicijos 
ir daug ginklų. 

=» Amerika už nuostolius ir 
kariutuenės užlaikymą nemano 

nuo Mexikos reikalauti atlygini- 
mo; prezidentas \Vilson pasi- 
ganėdįs II nertos pralaimimu. 

Prie Mazatlan revoliucijo-j 
nieriai paėmė šiaurini miesto for- 
tą. 

— Besitarianti Niagara Falls 
Amerikos ir Mcxikos atstovai 
nutarė prileisti .j tarybas Carran- 
zos atstovus, jeigu jis laike ta- 

rybų sulaikys karą. Nors Car- 
ranza nesutinka karą sulaikyti, 
bet Suvienytos Valstijos tikisi 

proteguoja ną jų Carranzą pri- 
į kalbėti nusileisti. Manoma, kad 

savo delegatais Carratr/a pasius 
Luisą Cabrerą, Jose Yascouce- 
ios, Iglecias Calderoną. Carran- 

za taikytojams pranešė, jog jis j 
pasiųs j tarybas tris savo atsto-j 
vus. 

— Besitarianti Niagara Falls 
Mexikos ir Suvienytų Valstijų 
atstovai dar vis tieišrinko kan- 
didato tuomtarpinio Mexikos pre- 
zidento vietai, pasitraukus Hu- 
ertai. Suvienytų Valstijų atsto- 

vai stumia buvusi prįę Madero 

užsieniu ministerį Pedro Las- 
curain'.'i, Mexikos gi delegatai 
siūlo Filipą Angeles. Carran/.a 
siunčia į Niagara Falls tris savo 

delegatus, kurie gal pasiūlys Car- 
ranzą arba5 YiHą. Carranza tai- 
kytojams neatsakė, ar jis sutin- 
ka laike t&rvbu sulaik>u karą, 
ko taikytojai reikalauja. 

I 

=• Prie .\r.'i/.atlan traukiasi 
smarkus mūšiai I įnertos kariu- 
menės su revoliucionieriais. Ka- 
riumenė iki šiof jstengė palaikyti 
savo pozicijas', nors nužudė daug 
kareivių. Prie Mazatlan plaukia 
revoliucijonieriu kanuolinis laivas 
"Tampico." 

— Mieste Chihualuia revoliu- 

cijonieriai be teismo sušaudė 14 
Iįnertos liuosnorių, pakliuvusių 
j revoliucijonieriu rankas. 

= Hucrtos karo ministeris 
Blanąuet pagarsino, buk kariume- 
nė sumušė revoliucijonierius prie 
Zacatccas ir privertė juos trauk- 
tis nuo miesto. Miestas Zaca- 
teeas tapo kariumenės nuo revo- 

liucijonierių atimtas. Mušyj už- 
mušta 300 revoliucijonieriii. 

= Mexikos revoliucionierių va- 

dovas Carranza patarė preziden- 
tui YVilsonui užimti Me.viką 
ir valdyti iki sekančių rinkimu. 
Tai gal bus suprantama, kodėl 

prezidentas \Yilson remia Car- 
ranzą. Tik kas-žin, ar užėmi- 
mas galėtų apsieiti be karo, c 

karo prezidentas Wilson bijosi. 

|| Pietinėj Rusijoj, netoli gele- 
žinkelio stoties Žorlovko žemie- 
čių načelninkas uždare 50 augliu 
kabyklų olų, prigulinčių kaimie- 
čiams, kuriose'kas metas iškas- 
davo daug milionų pudų anglių. 
Kasyklas tas uždarė todėl, kad 
jų explioatavinte dalyvavo ir žy- 
dai. Minėtose kasyklose dirbo 
6,000 darbininkų ir į metus iš- 
kasdavo 300 milionų pudų ang- 
lių. 

"I£ u 

|Į Rygoj, savininkas didelio 
fabriko Huebner, nuo aukštuti- 
nių lubų klinikos, kurioj gydėsi, 
iššoko per1 langą ir užsimušė. 
Jo dirbtuvė užsidegė, ir ugnis 
pridirbo irhostolių ant 100,000 
rublių. 

|| Rytinėj Rusijoj, mieste Perm 
sudegė stačiatikiškoji dvasiš- 
ku mokykla. Apdegė 29 semi- 
naristai. 1 mokytojas ir 7 pašali- 
niai. 4 mokiniai nuo apdegintų 
numirė. 

|| Angliškoj valdyboj Ciuvana, 
Pietinėj Amerikoj, užtiko dide- 

litis ir labai turtingus aukso lau- 
kus. Laukus tuos surado ame- 

rikoniški tyrinėtojai. Aukso lau- 
kai yra ir kaimyniškoj francuziš- 
koj valdyboj. 

j; Kievo gubernijoj, aplinkinė- 
se Mirgorodo siautė baisi vėtra, 
kuri išgriovė 300 gyvenamu na- 

mu. 

|| Anglijoj kalnakasiai, geležin- 
keliu tarnai ir laivų ir traukinių 
kūrėjai nutarė susijungti krū- 
von ir sutverti vieną organizaci- 
ją, kurion prigulėtu apie pusan- 
tro miliono darbininkų. Butų 
tai didžiausia darbininku organi- 
zacija pasaulyj; susijungus krū- 
von visoms trims organizacijoms, 
manoma tuojau pareikalauti algų 
pakėlimo. 

Įj Ryme, Amerikos milionierius 
Henry Frick norėjo pirkti Ye- 
lascjuez'o nutepliotą abrozdą, per- 
statant} popiežių Innocentą X, ir 
už iį siūlė pusę miiiono doliarių, 
bet abrozdo savininkas, kunigaik- 
štis' Pampiilli. nepanorėjo už tiek 
abrozdą parduoti. Bet nors butų 
ir pardavęs, pirkėjas, turbut, ne- 

butų galėjęs abrozd.i Amerikon 
išgabenti, nes Italijos teisės drau- 
džia svetur dailės ir senovės 
daiktus gabenti. 

Į: Esanti prie Goethingo uni- 
versiteto moksliška draugija ty- 
rinėjimo žemės vidurių surado 
budą su elektriškų vilnių pagel- 
ba surasti esančius giliai vandens 
šaltinius ir .'ūdos sukrovimus. 
Profesorius Lennbach dar 1911 
metuose be vielų Įrengė susinė- 
simus po žeme Kali kasyklų prie 
Slassfurtli su rudos kasyklomis, 
i,000 pėdų po žeme. 

II Narai nusileido ant Švento 
Laurino upės dugno ištirti padė- 
jimą paskendusio laivo "Empress 
of Ireland," kuri norima pakelti 
j viršų. Laivas guli gilumoj 150 
pėdų. Tame vra 800 prigėrusių 
žmonių. Laivas guli ant šono 
apvirtęs. 

j| Smarki vėtra prie New 
Brunsvvick krantų paskandino 40 
žvejų laivelių. Sako, buk prigėrė 
ir kelios dešimtjs žvejų. 

|! Ryme, laike streikinių riau- 
šių, riaušininkų minios pareika- 
lavo nuėmimo nuo Amerikos 
konsuliato Amerikos vėliavos; 
jeigu nepaklausytų, tai gązdino 
išgriovimu viso konsuliato. 
Laike užmuštų darbininkų laido- 
jimo organizacijos pareikalavo 
nuėmimo visų, kokios jos nebū- 
tų. vėliavų. Visi konsuliai to pri- 
sakymo paklausė be prievartos, 
vien Rusijos konsulius nepaklau- 
sė, už tai darbininkų minios iš- 
daužė konsuliato langus. 

j] Anglijos gyventojai, juo to- 

liau, juo neprielankesni sufrage- 
tėms ir reikalauja, kad su jomis 
valdžia ceremonijų nedarytų. Jei- 
gu pasodintos į kalėjimus nori 
badauti, tegul sau sveikos ba- 
dauja, kad ir iki nusimarinimo. 

|Į Charlottenburge socialistai 
ištepė raudona parva paminklų 
Friedrich'o. Už tai kaltininkai 
tapo teisman patraukti, ir teis- 
mas vienus pasiuntė kalėjiman 
dviem metam, kitus gi metams. 

Įj Paryžiaus dailės akademija 
paskyrė dailininkams 48 mcdalus. 
l'arp medalius gavusių yra 12 

moterių. 

|| Austrijos laikraščiai gavo ži- 
nią, jog Rusijoj vėl apsireiškė 
revoliucijinis judėjimas. Revoliu- 
cijonieriai stengiasi surengti jū- 
reivių streiką ir sukelti jgulas 
kariškų laivų. Maskvos garnizo- 
ne susekta aficierų prieš valdžią 
sukalbis. 

|Į Birželio 10 d. Madride utsi- 
buvo vestuvės sunaus buvusio 
Amerikos prezidento Roosevelto, 
Kermito. Vestuvėse buvo ir jau- 
navedžio tėvas, buvęs preziden- 
tas Roosevelt. 

|| Vokietijoj, mieste Gibesse 
sustreikavo bažnytinis choras, 
nes miestas atsisakė giedoriams 
duoti, kaip iki šiol duodavo, 400 
litrų alaus ir žemės šmotą, iš ku- 
rio giedoriai naudojosi. 

|j Pietinėj Lenkijoj, Cholino 
aplinkinėse buvo nepaprastas 
gamtos apsireiškimas. Nuo pie- 
tų, šiaurių link lėkė ugninė kul- 
ka, vilkdama uodegą, susidedan- 
čią iš visokių parvų dryžių. 

(1 Airiai nacijonalistai tveria 
savo kariumenę, kad galėtų su- 

valdyti besipriešinančius Airijos 
autonomijai L'lstero protestonus. 
Ton armijon rašosi daug liuos- 
norių. 

|| Italijoj daugelyj vietų bu- 
vo kruvini susirėmimai streikuo- 
jančių darbininkų su policija ir 
kariumene. Turine užmušta vie- 
nas darbininkas, o du mirtinai 
sužeista, daug sužeista lengviau. 
Susirėmimai buvo taipgi Ryme 
ir Florencijoj, Aukonoj užmušta 
keturi darbininkai. Ryme sužeis- 
ta daug kareivių ir policistų. Vi- 
suose streikų apimtuose miestuo- 
se nei vienas laikraštis neišėjo. 

|| Iš Černovicų kalėjimo pabė- 
go abudu broliai Gurowskiai, šni- 

pinėję Austrijoj Rusijos naudai. 
Jie turėjo but teisiami Černovi- 
cų teisme. 

|! Mieste Birmingham j abroz- 

dų galeriją įsiveržė kirviu apsi- 
ginklavusi sufragetė ir sukapojo 
abrozdą, perstatant] vaiko paveik- 
slą, nutepliotą teplioriaus George 
Romnev. Abrozdų naikintoja ta- 

po suareštuota. Policijos stotyj 
ji pasisakė, buk yra mergina Rv- 
land. | 

Įj Liepos r d. Rusijon atkak- 
siąs Prancūzijos prezidentas. 

ĮĮ Į naują Belgijos parliamentą 
išrinko: 99 katalikus, 45 progre- 
sistus, 40 socialistų ir 2 krikščio- 
niu socialistu. Tokiu budu kata- 
likai turi persvarą, todėl Belgi- 
joj, kaip buvo iki šiol, ir toliau 
valdys kraštą klerikalai. 

|i Generališkas darbininkų 
streikas Italijoj tapo atšauktas, 
bet susirėmimai darbininkų su 

kariumene dar pasitaiko. Apulijoj 
sunkiai pašauta n streikierių; 
Neapolyj užmušta vienas o 20 

sunkiai sužeista. Sužeista daug 
streikierių, kurie uždegė geležin- 
kelių vagonus ir išardė telegrafo 
biurą mieste Faligur. 

jį Sutragetės metė bombą j 
VVestminister bažnyčią Londone, 
bet jos expliozija nedaug nuo- 

stolių pridirbo. 

į[ Londono laikraštis "Times" 
pranašauja naują karą ant Bal- 
kanų pussalio. Pirmiausia kilsiąs 
karas Turkijos su Grekija, ku- 
riu įsimaišytų tuoj Bulgarija, tu- 
rinti piktumą ant nuskriaudusių 
ją buvusių draugų, kurie ją pri- 
gavo. Turkai rengia kariumetię 
Azijoj ir iš ten gabena į Traki- 
ją ir pasirengę mėginti grekų u i- 
imtą Macedoniją atgauti. 

Ii \ idaus niinisteriui Mokėtina 
buvo patarta neramia- aufragetes 
išgabenti j Anglijos valdybas, 
ant mažai apgyventų puslaukiniu 
salų, o kalėjimuose sėdinčioms 
leisti badauti, kiek tik jos nori; 
bet ministcris atsakė, jog su mo- 

terimis nieko panašaus daryti 
negalima, (.'ai už mandagumą 
sufragetės saviškai niinisteriui 
užmokės. -Miltais jį jau apibėrė, 
(lai padarys ir ką blogesnio? 

: Pasimirė buvęs Lietuvos gc- 
ueral-gubernatorius kunigaikštis 
P. D. Sviatopolk-Mirskyj, dau- 
giausia iš rusų pasitarnavęs p-ic 
atgavimo lietuviškom spaudos. 
Trumpą laiką jis buvo vidaus 
ministeriu. 

įj Minsko gubernijoj veik su- 

visu išdegė miestelis Nagrinės. 

|Į Albanijoj užimti vietą užsie- 
nin ministerio kunigaikštis pa- 
kvietė vadovą kataliku albanų, 
miriditų giminės, kunigaikštį 
Prenk-Bib-Dado. M.inisterių pir- 
mininku tapo Turchan Paša. 

Prūsų valdžia mėgino teis- 
man patraukti socialistus parlia- 
mento atstovus už tai, kad jie, 
sveikinant ciesorių, demonstraty- 
viškai sėdėjo; pirmiaus laike svei- 
kinimo paprastai išeidavo. Tei- 
sių ministeris vienok atsakė, jog 
už tokj atstovų pasielgimą nega- 
lima jų teisman traukti. Nors 
Prūsų tvarka nedaug kuom ski- 
riasi nuo Rusijos tvarkos, bet 
v'sgi jau Prusai stovi kur kas 
augščiau. Rusijoj net už kalbas, 
už paminėjimą jose republikoniš- 
kos tvarkos dūmos atstovus teis- 
man traukia. 

1 Japonijoj teismas trims me- 

tams katorgon pasiuntė komen- 
datą porto Kobre, admirolą 
sumoto, o kapitort:; S;.- .saki me- 

tams už kyšių ėmimą. 

Volyniaus gubernijos guber- 
natorius prisakė žemietijose visas 
vietas apsodyti išimtinai asme- 

nimis rusiškos kilmės, o visus 
lenkus ir kitokios kilmės kata- 
likus prašalinti. Pernai likosi 
prašalinti visi katalikai matinin- 
kai. 

|j Londone gyvenantis išradė- 
jas Dr. Amto\v padirbo prietai- 
są, kur.i, pritaisyta prie telefono, 
aiškiai parodo ir kalbančio pa- 
veikslą, \ ištiek nuo kokios to- 

lumos butų kalbama. Išradėjas 
savo aparatą demonstravo prieš 
publiką, ir viskas kuogeriausiai 
pasisekė. 

Į Peterburgo pajuriuose vėtra 

apvertė valtį su septyniais pasi- 
važinėtojais. Jųjų šeši prigėrė, 
tarp tų yra ir laivyno aficieras 
Brandt. 

Traukinyj Varša vos-Vilniaus 
geležinkelio kontroleris, peržiū- 
rėdamas pasažierių bilietus, už- 
tiko pas vieną pasažierių nepa- 
naikintą bilietą. Iš tyrinėjimo 
pasirodė, kad vyriausias kon- 

duktorius, susižinojęs su kasie- 
riurai, ant paskutinės stoties 
atimdavo nuo pasažierių nepanai- 
kintus bilietus ir juos atgal grą- 
žindavo ir tokiu budu tuos pa- 
čius bilietus kasietius kelis kar- 
tus parduodavo ir pinigus su vy- 
riausiuoju traukinio konduktorių 
dalydavosi. Kasierių ir vyriau- 
siąjį konduktorių už tokį "biznį" 
nuo vietos prašalino. 

|| Siberijoj, nuo smarkių lytų 
upė Irtiš išsiliejo per krantus. 
Boholsho pavietjy užtvanę van- 

denįs užliejo 86 kaimus. Gyven- 
tojai daugelio kaimų apleido sa- 

vo namus ir gyvena laukuose. 
Žuvo javų laukuose, o kaip 
kur žuvo visi. Galvijus vienok 
pasisekė išgelbėti. Paeto kalias 
užlietas ant ioo verstų. 

j| Gimnazijos mokytojas Der- 
man iš Rygos, išbuvęs šešis me- 

tus katorgoj ir išsiųstas Sibiran, 
iš ten pabėgo ir dabar yra užsie- 
niuose. Derina n buvo svarbus 
veikėjas latvių socialistų parti- 
jos. 

Į| Vilniaus apskričio teismas 
pasiurtė Pinsko kalėjiman sta- 
rostą Gardino miesto tarybos 
Mykolą Polchovvskį už prasižen- 
gimus tarnystoj. Polchovvskyj 
buvo svarbus veikėjas rusų fana- 
tiku sąjungos Archaniolo Mykolo. 

> U Varšavos apskričio teismq 
pasibaigė byla 82 narių lenkų so* 



ialistų partijos. Iš kaltinamų, 
30 teismas pasiuntė katorgon iki 
T5 metų, ko, turbut, nieks taip 
ilgai neišlaikys. Tarp nuteistų 
yra ir provokatorius Sukenuik,' 
kuris gavo 12 metų katorgos. 
Laike skaitymo nusprendimo 
teismo rūmas buvo apsiaustas 
policijos, nes tikėtasi užpuolimo. 
* 

![ Rusijos kariškoji valdžia pa- 
šaukė tarnyston atsargos kariu- 
menės artilerijos ir inžinierijos 
tkyrius 1907 ir 1909 metų. 

|| Lenkijoj, Vieliunio pav. Ku- 
liso gubernijoj gaisras išnaikino 
didelį kaimą Szankele\v. Išdegė 
140 ūkių. Ugnyje pražuvo ir ke- 
liolika vaikų ir keturios mote- 

ris. Viena moteris jbėgo į de- 
gančius namus paslėptus pinigus 
paimti, bet jau iš ugnies neišėjo. 

Smarkus gaisras išnaikino kai- 
mą Grachov.ice netoli Belchato- 
vo. Sudegė 200 namų, bažny- 
čia, klebonija ir mokykla; sudegė 
ir keletas vaikų. 

[| Streikai Italijoj pagimdė tik- 
r;j revoliucij?'.. Tuli šiaurinės Ita- 
lijos miestai pasigarsino nepri- 
gulmingomis republikomis. Ma- 
tyt tyčia, žmonių erzinimui, lei- 
džia ten melagingus paskalus, 
buk karalius pabėgo į Monte- 
ncgro pas savo uošvį ir buk ka- 
riumenė perėjo j revoliucijonie- 
rių pusę. Milane buvo kruvini 
susimušimai minių su kariuinene. 
Sužeista 4 aficierai ir daug ka- 
reivių. 

|[ Ant jūrių susimušė Ham- 

burgo laivas "Prctoria'' su Ame- 
rikos "Xevv York,'' bot nei vie- 
nas laivas nepaskendo. "Preto- 
ria" tapo pramuštas, bet aug- 
ščiau vandens paviršiaus. 

|| Ant garlaivio "Canopie," ita- 
las išeivis gavo proto sumaišy- 
mą ir, išsitraukęs peilį, pradėjo 
su juom švaistytis. Kol jį su- 

valdė, sužeidė jis 25 žmones, o 

iš jų penki sužeisti labai sun- 
kiai. 

|Į Vokietijoj pasimirė Meklen- 
burgo Strelitz kunigaikštis. 

|| Vengrijoj, mieste Beszter- 
czebanya išlėkė j padanges pa- 
rako dirbtuves. F.xpliozija už- 
mušė tris darbininkus, o daug 
jų sužeidė. 

ĮJ Caras rengiasi atsilankyti Bu- 
kareštan pas Rumunijos karalių. 
Norima mat Rumuniją patraukti 
prie ryšio Rusijos ir Prancūzi- 
jos. Vokiški laikraščiai gązdina 
net karu, jeigu Rumunija prie to 

ryšio pristotų. 

ĮĮ Amerikoniškoji Bibliškoji 
Dr-ja paskutiniuose metuose iš- 
leido Biblijos 4,019,000 egzem- 
pliorių, o per 98 metus išleido 
98,250,000 egzempliorių. 

Į| Gaudez'o orlaivių stovykloj 
expliodavo nuo karščio benzinas. 
Expliozija sudraskė du unteraii- 
cicriu ir du kareiviu. 

ĮĮ Pasitraukė nuo vietos Fran- 
cuzijo3 ministerių perdėtinis, su 

dideliu vargu sutvėręs ministeri- 
ją, Ribot. Ministerių perdėtiniu 
išbuvo jis vos vieną dieną, nes 

parliamentas 306 balsais prieš 
262 išreiškė jam neužsitikėjimą. 

Į| Francuzijos ministeriai atsi- 
šaukė parliamentan su reikalavi- 
mu užtraukti paskolą 180 milionų 
doliarių sudrutinimui kariumenės 
ir kariško laivyno. 

ĮĮ Pereituose metuose Brazili- 
jon atkako iš Europos 189,184 
ateiviai. Tarp tų ateivių buvo: 
75,665 portugalai, 40.540 ispanų, 
30,375 italai, 10,685 turkų, 7,356 
paeinančių iš Rusijos (turbut 
daugiausia lenkų), 7,356 vokie- 
čiai, 7,122 japonai, 2,418 austri- 

jokų, 1,420 traneuzų, 760 anglų, 
235 šiaur-amerikonai, 224 vengrai. 

|| Egypte sugriebė kelių mi- 
lionų doliarių vertės netikrų tur- 

kiškų pačto markių. Suėmė gre- 
ką, spaustuvės savininką. Markes 
konfiskavo. 

|| Gyvenantis mieste Hanover 
inžinierius Erich Opperman iš- 
rado prietaisą, kuri net laike 
miglos lekiančiam oflaivininkui 
suteikia galėjimą kuogeriausia 
orientuotis, ties kokia vieta jis 
lekia. Prietaisa paženklina tuoj, 
jeigu orlaivis iš tikro kelio iš- 
krypsta. Atlikti mėginimai pasi- 

sekė kitogeriausiai. Minėtą išra- 
dimą nuo išradėjo nori nupirkti 
Vokietijos karo ministerija, kad 
jis kiliems parduoti negalėtu. 
Ilanoveronis vienok [rusu ne- 

kenčia dar labjau negu francu- 
zai, todėl jis savo išradimo gali 
nepanorėti parduoti Prūsų ran- 

koje esančiai karo ministerijai. 

Galicijoj, mieste Brala, vo- 

kiečiai užpuolė grištančius pik- 
niko lenkus ir plytgaliais daug 
lenku sužeidė, ( ia nuo senai bu- 
vo didelis nesikentimas vokie- 

čių lenkais. 

Varšavoj pasimirė pagarsė- 
ja- savo laiku muzikas, šokių ir 

opereių komponistas, Adolfas 
Sonnenfield. 

|| Norvegijoj parliamentas už- 
draudė kareiviams ir jūreiviams, 
taipgi aficieraims gerti svaigi- 
nančius gėrimus. Tik kas-žin kas 

pridabos, kad jie ištikro negertų. 

j! Orėki ja atsišaukė lygiai į 
Europos tautas, kaip ir j Turki- 
ją, su protestu prieš persekiojimą 
grekų Turkijoj, kuriuos turkų 
va! d/i a pulkais veja iš Mažosios 
A/ijos ir Trakijos. Grekija už- 
tikrina. jog to ilgiau kęsti nega- 
li, todėl gązdina Turkiją karu. 
O gal Turkija, geriau dabar pri- 
sirengusi. karo geidžia, todėl pro- 
vokuoja Grekiją. 

Grekijos valdžia oficiališkai 
pranešė, jog turkų kariumenė už- 

puolė miestą Myliiene, ant sa- 

los Lcskos, kur gyvena 25,000 
grekų. 

jj Ispanijoj, mieste Figucras 
sėdinti kalėjime kaliniai sukėlė 
maištus. Užmušė jie kalėjimo 
perdėtinj. Bet pakviesta kariu- 
menė riaušininkus suvaldė, daug 
jų užmušė. 

!| Anglijos sufragetės mėgino 
su dinamitu išnaikinti Karaliaus 
sostą Už tai dabar prieš jas 
kreipiasi draugija ir reikalauja, 
kad ir valdžia su jomis aštriau 
elgtųsi. Bet jeigu valdžia su jo- 
mis elgtųsi aštriai, jos gali at- 

gauti nužudytą žmonių simpa- 
tiją. 

Sufragetės mėgino išgriauti šv. 
Margaretos bažnyčią Londone, 
bet prirengtą bombą pastorius 
patėniijo ir davė žinią po'icijai, 
todėl ji nieko blogo padaryti ne- 

galėjo. 
.» •/. V 7- ? v?'- 

!! Pietinėj Amerikoj, Peru re- 

publikoj, atsisakė aficierų klau- 

syti kareivių dalis ir norėjo afi- 
cicrius išžudyti. Jie nugabenta 
prie upės Neppo, pasodinta j val- 
tis, o patrolės vadovas iš maši- 
ninio karabino juos sušaudė. Už- 
mušė 45 kareivius. 

Rytinėj Rusijoj ką tik apsi- 
vedęs ūkininkas Jukač pirmą po 
šliubui naktį užmušė jauna- 
martę ir jos moterį, o paskui, ka- 
da norėta jį suareštuoti, pats nu- 

sižudė. 
r-' r 

IĮ Universiteto klinikoj mieste 
Palermo, Italijoj, kurpiaus mote- 

ris pagimdė penketą vaikų. Mo- 
tina ir vaikai visi sveiki. 

Ii Mieste Šadrinske, Permo gu- 
bernijoj. ant skundo Jafimoros, 
padaryta krata pas pavieto vir- 

šininką Kirilovą, ir surasta pas ji 
daug vogtų daiktų. Kirilov tapo 
teisman paduotas. 

ĮĮ Sulyg žinių, pagarsintti laik- 

raštyj "Neue Freussische Kores- 
pondenz," visoj Europoj yra ;t.- 
903 509 arkliai. Daugiausiai ark- 
liu, nes 24,803,872, turi Rusija. 
\'okictijoj yra 4,354,047 arkliai, 
Prancūzijoj 3,197,720, Vengrijoj 
2,350,661, Anglijoj 2,243,724, 
Austrijoj 1,802,748, Italijoj 958,- 
878, Rumunijoj 864,324, Ispani- 
joj 546,035, Bulgarijoj 538.271. 
Belgijoj 255,229. 

(Į Varšavoj gauta, rodos, iki 
šiol nepatvirtinta žinia, buk esan 

tis kalėjimo ligoninėj pagarsėjęs 
vienuolis, užmušėjas Damazas 
Macoch, pasimirė ir paliko raštą, 
kuriame teisinasi, kad savo pus- 
brolj užmušti turėjo, nes jis per 
gerai pažinojo Čęstachovo vie- 
nuoliu gyvenimą. 

Iš Maskvos universiteto, už 

neužmokėjimą už mokslą mokes- 
čio prašalino 2,000 studentu. Iki 
šiol n'okesų už daugelį studen- 
tu mokėdavo milionierius Sa- 
chov, bet šjmet jis atsisakė tai 

daryti, nes jis iš profesorių ne- 

užganėdintas. Bet ką pi kalti 
studentai, kuriuos jis skaudžiau-1 
siai nubaudė; profesorių, nors jie 
butų ir niekiausi, jis pasiekti ne- 

gali. 

jj Maskvoj, j policijos stotį 
at'-jo 122 metų senelis Kenoškin 
klausti antrašo 82 metų dukters. 
Kenoškin dalyvavo Rusijos kart 
su Napoleonu 1812 metuose. 

Į| Peterburge ir jo aplinkinėse 
buvo baisi vėtra ir audra, kuri 
labai daug blogo pridirbo. Upė 
Xeva išsiliejo per krantus ir už- 

liejo prieupinę miesto dalį. Vėt- 
ra nunešė 130 luotų. Kitur vėtra 

paskandino 30 valčių. 

ĮĮ Vokietijoj l'kosi uždarytas 
parliamentas, nes jis mat val- 
džiai įtikti nemokėjo. Kas-žin, 
ar naujasis įtiks geriau. 

Į| Galicijoj streikuoja darbinin- 
kai Borislo\v Draugijos minera- 
liško vaško kasyklose. Darbai 
kasyklose sustojo. Darbininkai 
reikalauja išpildymo to, kas jiems 
buvo žadėta, bet neišpildyta. 

Į| Vokietijos ciesorius iškeliavo 
į Ceciliją ir ten dvare Kono- 
pischt susitik? 511 Austrijos sosto 

įpėdiniu Francisku Ferdinandu. 

ĮĮ Europoj labai dideli karščiai. 
N'iirembcrgoj, laike Devintinių 
procesijų apalpo nuo karščio su- 

viršum šimtas moterių. 

IŠ EAST CKICAGO, IMD. 

Negeras paprotis. Iš senų lai- 
kų čia tarp lietuvių draugijų dar 
tebėra negražus paprotis. Jeigu 
kuri iš draugijų surengi? balių, 
tai užkviečia ir kitas draugijas 
jin. Svetainėje ponį sykių visi 
vedama prie baro, ir čia prasi- 
deda vaišinimas. Draugystės, ei- 
damos j balių, paprastai paski- 
ria apie $10.00 pragčrimui. To- 
nu budu pačios draugijos prati- 
na savo narius prie girtuoklys- 
tės. Ir ne tik vyrų, bet ir mote- 

rių dr-jos taip elgiasi. Labai ne- 

malonus jspudis gaunasi, žiūrint, 
kaip mūsų moterįs ir merginos, 
paaukavusios dešimtdoliarinę, su 

buteliais rankose rėkia "Ura!" 
Reikėtų pasirūpinti draugystėms 
tasai paprotis išnaikinti. Kitų 
niestų draugystės tai senai jau 
prašalino. Pipiras. 

IŠ MASON CITY. IA. 

Lietuviai ir darbai. Retai ten- 
ka laikraščiuose pamatyti žinių 
iš šio kampelio. Lietuviai čia 
yra apsigyvenę nuo nesenai. 
Patsai miestelis ir nesenai atsi- 
rado: tiktai apie 5 metai atgal. 
Pirmiausiais į čia atkeliavusiais 
galima skaityti pp. Rakuvas ir 
Patreikys. Laikui bėgant, skait- 
lius didinosi, ir šiądien esama 26 

■šeimynų ir apie tiek pat pavie- 
nių. Lietuviškų laikraščių j čia 
parcinr išviso' 9, bet iš kitos pu- 
•ės gana smarkiai yra išsiplati- 
nęs ir girtuokliavimas. 

Žmonės čia uždarbiauja plytų 
dirbtuvėse. Uždarbiai nevienodi: 
nuo $2.00 iki $4.50. Darbo die- 
na—10 valandų, linijos jokios 
nėra. Du metai atgal mokestis 
•juvo tiktai $1.75 už 10 vai. dar- 
bo dieną. Darbininkai pakėlė 
streiką ir išreikalavo $2.25 už to- 

kią pat ilgą darbo dieną. Tokio- 
mis sąlygomis buvo dirbta iki 

spalio 20 d.1913 m., kuomet mo- 

kestis likosi numušta 5 centais 
■ai valandą. Šį pavasarj algos 
padidinta vėl iki S2.00. Taip da- 
>ar ir dirbama. A. Jonelis. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 

Mo'.:slo pabaiga. Atėjus vasa- 

rai, baigiasi visur mokslas. Kiek- 
viena moykla apsižiūri, kiek ji- 
nai nuveikė mokslo metu, kiek 
mokiniu, atėjus vasarai, gali jinai 
paleisti svietan. kokiam skaitliui 
žmonių suteikė jinai reikalinga- 
-ias gyvenimo kovoje žinias. 
Vietinė Young Mens' Christian 
\ssociation mokykla gali pasi- 
girti, kad ne veltui jinai pralei- 
do metus. Pasibaigė toje mo- 

kykloje mokslas, ir 625 žmonės, 
prirengti gyveni man, apleidžia 
mokyklos sienas, atsisveikina su 

savo mokytojais, kuriu skaitlius 
^iekia 33. Šioji mokykla pasi- 
žymi ypatingai savo mokinių am- 

žiaus įvairumu. Čia greta visai, 

dar jaunytėlio vaikiu©—galėtum 
'sakyti, vaiko—gali pamatyti ir 

žilagalvį senolį, kųrisai irgi dar 
nori užkopti keliais žingsniais 
augštyn apšvietos laiptine. Už- 
tenka paminėti, kad tarp moki- 
niu buvo vienas 65 metu senelis. 
Kitas pažymėtinas tarp šių moki- 
niu apsireiškimas — tai didelis 
tautų margumas. Tie 625 moki- 
niai priklausė prie 29 įvairių tau- 

tų. Savo skaitlium pirmoje vie- 

toje stovi švedai, kurių buvo 59 
žin. Toliaus eina sekančios tau- 

tos: čekų—53, belgų—36, danų— 
32, vokiečių—25, vlaclių ir žydų 
—po ]8. amerikonų—14, rumanų 
—11, grekų—10, kyniečių—8, len- 
kų—7, rusinu—5, airių—4, 1 i e- 

t u v ių, serbų, norvegų ir kroatų 
—po 3 ir 1.1. Likusieji mokiniai 
yra priskaitomi prie kitų 
tautų, tarp kurių randame hol- 
landiečių, japonų, škotų, mexiko- 

nų, montenegrinų ir 1.1. Tikra- 
sai Lietuvių skaitlius čia, regis, 
yra sumažintas, ir pajieškojus 
tarp amerikonų ir lenkų skyrių, 
rasi. galima butų rasti vieną-kitą 
lietuviškos kilmės mokinį. Tie 
visi mokiniai lavinosi 86 įvairio- 
se šakose. Skaitlingiausiai buvo 
lankytas raštinės darbo (klerkų) 
skyrius. A. A. Žalpys. 

-i 

IŠ SO. BOSTON, MASS. 

Vakaras. Birželio 6 d. So. Bos- 
tono naujai susitvėrusi muzikos 
ir dramos draugija "Gabija" pa- 
rengė vakarą su vaidinimu Lie- 
tuvių Labdarystės svetainėje. 

Programą pradėjo orkestrą, J. 
Dragašiaus vadovaujama. To- 
liaus sekė vaidinimas veikalėlio 
"Guminiai Batai," kuris nusise- 
kė vidutiniškai. Veikėjais b*r o 

sekančios ypatos: p-lės O. Zaba- 
rauskiutė (Paulinos rolėje), M. 
Kalinauskaitė (Marytės rolėje), 
A. Sinkevičiūtė (Onytės rolėje) 
ir p. J. Višniauskas (valkatos 
rolėje). Pagrajinus orkestrai, 

prasidėjo vaidinimas antro veika- 
lo: "Iš jos visi blogumai." Nu- 
sisekė geriau negu pirmasai. Ge- 
riausiai savo roles atliko p-lė A. 
Kazmauskiutė (Mortos rolėje), 
p. S. Mockus (Mikolo rolėje) 
ir p. Mikalauskas (Keleivio ro- 

lėje). Orkestrą vėl pagrajino, ir 
suvaidinta trečias veikalėlis "Ne- 
padėjus nėr ko kasti." Šisai vai- 
dinimas nusisekė užvis geriau- 
siai. Veikalėlyje vieni tik vyrai 
vaidina. Geriausiai vaidino pp. 
Dzūkelis, (Kazio, smuikininko, 
rolėje), J. Palionis (Jurgio, baž- 
nytatarnio rolėje), J. Mikalauskas 
(Le.ibo, viešbutininko, rolėje), S. 
Mockus (Gabrio rolėje) ir A. 
Matulis (Petro rolėje). 

Teatrui pasibaigus, buvo šo- 
kiai, užsitęsę iki 12 valandai. 
Publikos buvo pilna, kiti net ir 
stovėti turėjo, nes neužteko sė- 

dynių. Nežiūrint didelio susitel- 
kimo, visi liko labai užganėdinti. 
Vakaro vedėju buvo p. J. Leka- 
vičius. V. A. Jenkins. 

IŠ ANSONIA, CONN. 

Draugijos. Vakaras. Darbai. 
Tas mus yra dvi draugijos, ku- 
rios paskaitytinos geromis visais 
atžvilgiais. Viena jųjų, tai "Švie- 
sos" draugija, kurion priguli su- 

virs 60 nariu. Šion draugijon ga- 
ii prigulėti visi be lyties ir pa- 
žiūrų skirtumo. Draugija mano 

neužilgo įsitaisyti savą knygy- 
ną, kuriuo galės naudotis visi 
Ansonijos lietuviai. Knygyne bus 
j vairių lietuviškų raštų ir galima 
bus užsiprenumeruot visi lietu- 

vių laikraščiai, leidžiami čia, 
Amerikoje, ir kitur. Draugija 
vienu savo tikslų turi ir pašelpą. 
Ligoje naris gauna $6.00 j sa- 

vaitę, vadinasi, lygiai tiek, kiek 
ir nariai SLA. 66-tos kuopos, 
kuri yra antraja vietine drau- 

gija. Šiose draugijose musų jau- 
nimas galėtų daug gero sau rasti. 
Reikėtų tiktai netingėti prigulėti 
ir pasidarbuoti. 

Keletas savaičų atgal musų 
merginos susitelkė ir paruošė va- 

karą su vaidinimu. Buvo vai- 

dintas kaž-kokis veikalėlis, vers- 

tas iš anglų kalbos. Veikalėlio 
turinis gan menkas ir neįdomus. 
Neaiškus vaidintojų kalbėjimas 
irgi daug prisidėjo prie to, kad 
šio vaidinimo niekuom geru ne1 

galima paminėti. Esant gan di- 
deliam skaitliui gerų sceniškų 
veikalų lietuvių kalboje, sunku 
suprasti, kodėl musų merginos 
nepasirinko kokio nors iš jųjų 
(Jeigu merginos pačios pradeda 
veikti kaip galėdamos, nereikėtų 
jųjų barti, ypač prie pirmo pada- 
ryto žingsnio. Męs velijame kiek- 

vienam pradėtam kultūros dar- 
bui, ypač merginti ir moterių, 
kuogeriaus.ios kloties. Red.). Prie 
vaidinimo buvo prikergta kele- 
tas dekliamacijų. 

Darbai pas mus silpnai eina. 
Dirbama po 4—5 dienas savai- 
tėje. Uždarbiai yra visai maži: 
prastas darbas apmokama $1.50 
—$1.65 už 10 valandų. Darbinin- 
kai neturi čia jokios unijos, nei 

taip organizacijos. Tautietis. 

IŠ MONTELLO, MASS. 

Račiūno vakaro nepasisekimas 
ir tam priežastįs. Birželio 5—6 d. 
"Daukanto" judamąją paveikslą 
teatre p. Račiūnas rodė paveik- 
slą iš Lietuvos gyvenimo. Pub- 
likos j abu vakarus atsilankė 
vos apie po 30 asmenų. Tokiu 
budu vakarai ne tiktai nedavė pel- 
no, bet ir pridėti prie jąją ar tik 
nereikės. 

Tokiam dideliam nepasiseki- 
mui turi buti tam tikros prie- 
žastis, ypatingai atsiminus, kad 
Montello ne tokia tai jau smulki 
kolionija — lietuviu priskaitoma 
čia j 4,000. Žiūrint nepasisekimo 
priežasčių, visas dalykas štai kaip 
išrodo. 

Praeita metą čii susitvėrė 
kompanija, kuri vietos Tautiška- 
me Name įkūrė "Daukanto" te- 

atrą, kame vakarais rodydavo 
krutamus paveikslus. Karts nuo 

karto—matyt, kad žmonių daugiau 
pritraukus—būdavo paskelbiama, 
kad busią rodoma tik ką iš Lie- 
tuvos parvežtą paveikslą. Žino- 
ma, publikos į taip pagarsintus 
vakarus susirinkdavo daug. Kiek- 
vienas norėjo pamatyti dar kar- 

tą savo tėvynę. Kitas, pragyve- 
nęs čia keliolika, ar net ir ke- 
liasdešimts metą, pasiilgęs gim- 
tinės, mesdavo j šalj visus rei- 
kalus ir skubindavosi pamatyti 
pažadėtąją paveikslą. Garsinto- 
jai gi pasitenkindavo keliu kokiu 
nors lietuvišką fotografiją paro- 
dymu, ir viskas. Publika, keletą 
kartą taip apsivylusi, pradėjo, 
kaip sakoma, kreivai žiūrėti į 
"Daukanto" teatrą. Gi p. Račiū- 
nas, savo nelaimei, susitarė su 

ta draugyste rodyti paveikslus 
josios teatre. Kuomet buvo pa- 
garbinta. kad "Daukanto" teatre 

busią rodoma paveikslą iš Lie- 
tuvos, montelliečiai neatkreipė į 
tai atydos, manydami, kad dar 

syki pasikartoja jau pažjstmoji 
jiems istorija. Priegto, prieš pat 
p. Račiūno atvykimą "Daukan- 
to" teatras buvo uždarytas dėlei 
tulu kivirču tarp teatro savinin- 
ku ir Tautiško Namo Dr-jos. 
Teatro savininkai, sakoma, ne- 

mokėję nuomos už naudojimąsi 
svetaine, ir T. N. Dr-ja už tai 
buvusi priversta teatrą uždaryti. 
Atvykęs p. Račiūnas veikiai pa- 
darė sutarti su T. N. Dr-ja, ir 
jam buvo leista rodyti paveik- 
slus. Bet minėtosios priežastis 
ir dar išsiplatinęs tarp montel- 
liečiu gandas apie "teatro ban- 

krutijimą" sulaikė žmones nuo 

skaitlingo atsilankymo. 
Atsilankiusieji j šį vakarą bu- 

vo labai užganėdinti. Nors pro- 
grarn;., dėlei publikos neskaitlin- 
gumo, buvo sutrumpintas, tačiaus 
ir taip atsilankiusieji rado daug 
daugiau, negu jąją buvo tikėta- 
si. 

Gaila, kad išėjo toksai nesusi- 
pratimas. Kitaip susidėjus aplin- 
kybėms, žmonės butu. galima 
manyti, gan skaitlingai atsilankę 
p. Račiūno paveikslą vakaruose. 

Tėvynainis. 

Rinkimai Tautos Namo Dr-jos 
valdybon. Anot patarlės, kaip 
žmogus nesistengtum, visuomet 
kitaip stojasi, paprastai visai 
priešingai mūsų norams. Tas 
pats atsitiko ir su mūsų socialis- 
tais, kurie išsijuosę darbavosi 
šiuose rinkimuose Tautiškojo Na- 
mo Draugijos valdybon. Kan- 
didatai buvo paskirti dar gegu- 
žio mėnesyje. Rinkimai gi buvo 
birželio 2 d. Kandidatais Į pir- 
mininkus, kur socialistai būtinai 
norėjo įstatyti "savo žmogų," 
buvo pp. Navickas, Balsys ir Jn- 
kavonis. Pirmieji du yra socia- 
listai, p. Jakavonis gi yra tauti- 
ninkas. l'rieš pastarąjį buvo nu- 

kreiptos visos socialistų kanuo- 
lės. Tačiau visa varytoji prieš 
jįjį agitacija nieko negelbėjo. So- 
cialistai jau iškalno nuvokė, kad 
vargu ar galėsią ką nors pešti. 
Griebėsi tuomet gudrumų. Jiems 
kenkė aplinkybė, kad. esant 
dviem socialistų kandidatams, 
balsai gali išsiskaldyti, ir tuomet 

bus liuosas kelias trečiamjam 
kandidatui. Geriausis išėjimas 
buvo atsisakyti vienam nuo kan- 

jdidaturos. Prieš pat balsavimą, 
p. Balsys atsiėmė savo kandida- 
tūrą ir patarė "draugams" bal- 
suoti už kitą "draugą," Navicką. 
Bet net ir taip padarę, nieko ne- 

pešė. Pirmininkuosna buvo iš- 
rinktas p. Jakavonis. Šie rinki- 
mai buvo smugiu socialistams ir 
dar kartą parodė, kaip musų vi- 
suomenė atsiliepia j abelną lie- 
tuviu socialistų politiką ir kaip 
tajai politikai jinai pirtaria. 

Kaunietis. 

Triukšmingos vestuvės. Sumu- 
šė ir merginą atėmė. Mūsų, lie- 
tuvių, vestuvės paprastai atsižy- 
mi svaigalų gausumu ir kįlančiu 
iš to triukšmingumu. Kad to- 

kios vestuvės galop užsibaigia 
peštynėmis ir galvų skaldymu, 
paskui policija ir "šalt. ja"—pas 
mus, lietuvius, yra net perdažnu 
apsireiškimu. Dar vieną sykį at- 

sikartojo tasai nelemtas apsireiš- 
kimas pas mus vestuvėse, lietu- 
vių prie X. Montello gatvės kel- 
tose. Įkaušę vestuvininkai, įnir- 
šę, ne tik patjs apsikulė, langus 
išdaužė, bet ir namo sienas iš- 
laužė. Juokinga ir drauge koktu 
buvo žiūrėti, kuomet suimtieji 
vestuvininkai, skėteriuodami kru- 
vinomis rankomis, aiškinosi po- 
licijai, kad jie esą nekalti... 

Nesenai žinomas čia lietuvis 
vyras išsivedė už miesto merginą 
pasivaikščioti. Vargšas pakliuvo 
nelaimėn. Jįjį užtiko airiai val- 
katos, apkūlė, o merginą atėmė. 

Nabagas turėjo grįsti namon vie- 
nas. One. 

Ką pasėjo, tą pjauna. Pasta- 
ruoju laiku vietos socialistai (ži- 
noma, ne visi) sukėlė savo 

neteisingais rašinėjimais draugi- 
jose tiek nesutikimų, -kad retas 
susirinkimas praeina ramiai. Bet 
dabar vargšus jau pradedama 
bausti. Šiose dienose Lietuvių 
Piliečių Kliubas, apkaltinęs A. 
Vaitkų neteisingų ir vaidus ke- 
liančių žinių į laikraščius raši- 
nėjime, uždėjo ant apkaltintojo 
pinigišką pabaudą. 

Kliubietis. 

IŠ RAYMOND, WASH. 

Reikalavimas atšaukti šmeiži- 
mą. "Lietuvos" N20 tilpo iš šios 
vietos korespondencija, kurioje 
rašoma, kad LSS. kuopa gegužio 
25 d. parengusi balių ir kad ba- 
liaus rengėjas M. Seredžius per- 
davęs už balių pelnytus pinigus 
(apie $75) LSS. kuopos pirmi- 
ninkui M. Dareškevičiui, kurisai, 
''pinigus priėmęs, dingo nežinia 
kur—ir šiądien dar nesuranda jo 
su pinigais." Po korespondencija 
pasirašęs yra Logeris. 

Nežinia, iš kur korespondentas 
surankiojo tas žinias. Teisybė, 
LSS. 183-čią kuopa buvo gegu- 
žio 25 d. parengusi balių, bet 
pinigų iš to baliaus M. Sere- 
džius nematė nei akyse ir jokių 
pinigų nedavė M. Daraškevičiui. 
M. Daraškevičius nėra nei minė- 
tosios Kuopos pirmininku ir nie- 
kur nebėgo. Kaip buvo Ray- 
mond'e, taip ir tebėra. Tokių ži- 
nių rašinėjimas yra ne kas kita, 
kaip tiktai privatiškų ir nekaltų 
žmonių šmeižimas, ir todėl aš. 
M. Daraškevičius, reikalauju, kad 
p. Logeris atšauktų tą savo 

šmeižtą, ir duodu tam vieną mė- 
nesį laiko. Jeigu, praslinkus pa- 
4cirtamjam laikui, mano reikalavi- 
mas nebus išpildytas, busiu pri- 
verstas kreiptis prie teismo pa- 
;;elbos, nes turiu pilną teisę ap- 
ginti savo nesuteptą vardą nuo 

neužtarnautų šmeižimų. 
M. Daraškevičia, 

Box 1114, 
Raymond, Wash. 

Prierašas. Męs LSS. 183-čio- 
kuopos vardu liudijame M. Da- 
raškevičiaus atšaukimo teisingu- 
mą ir kartu nupeikiame p. Lo 
gerj l,ž tokį neteisingą apšmeiži 
mą M. Daraškevičiaus, kuris t' 

jokiu budu neužsipelnijo. 
LSS. 183-čios kp. Komitetas 

A. Sabaliauskas, org. 
K. Chesunas, sekr. 
M. Masiloneni (neaišku). 

ižd. 

Redakcijos pastaba. Esame pri 
versti tikėti šio atšaukimo tei 
singumui. Drauge su tuom ne- 

galime iškęsti neišreiškę savo 

griežto papeikimo visiems tiem- 
korespondencijų rašytojams, ku 
rie, neištyrę nuodugniai, ar, rasi. 
kitomis priežastimis vadovauda- 
miesi, siunčia į laikraščius netei- 
singas žinias, ypač aštrus mūsų 
papeikimas už tas, kurios įžei- 

džia, ar turi savo tikslu pažemin- 
ti kokios nors ypatos, ypatų, 
draugijos ar draugijų vardą. Ko- 
respondentą-, susektas tyčiomis 
neteisingos žinios rašyme, dau- 
giau vietos savo radiniams mua^ 
laikraštyje nebegali turėti. 

IŠ KENOSHA, WIS. 

Darbai. Vakaras. Piknikai. 
Nesenai- X. R. Allens Sons Co. 
atleido 32 darbininkus. Kompa- 
nija tam darbui įsitaisė mašinas, 
tai darbininkams nebuvo kas 
veikti. Darbo neteko ir keletas 
vietos lietuvių. 

Geg. 29 d. (vėlokai prisiųsta. 
Red.) šv. Petro dr-ja 14 metų 
savo gyvavimo paminėjimui su- 

rengė vakarą su vaidinimu. Vai- 
dinti pasikvietė talkon "Birutės" 
dr-jos vaidintojus, kurie suvaidi- 
no trijų veiksmų komediją "Prieš 
Vėją Nepapūsi." 

Vaidinimas nusisekė puikiai. 
Visi vaidintojai gerai atliko sa- 

vo roles. Ypatingai atsižymėjo 
savo vaidinimu: p. P. Zakare- 
viėia (Arvido rolėje), p-lė A. Vir- 
šielaitė (Julijos rolėje), p-lė S. 
Vaičiūnaitė (Veronikos rolėje) ir 
p-lė O. Šlekaitė (Barboros rolė- 
je). Kiti taipgi buvo verti pa- 
gyrimo. Kadangi nebuvo progra- 
mų, tai kitų vardų negalėjau 
sužinoti. "Birutės" dr-ja yra vie- 
na iš jauniausių, bet veikliausių 
vietos dr-jų. Velytina kuogeriau- 
sio pasisekimo tolimesniame dar- 
be. 

Publikos buvo prisirinkus pilna 
svetainė, ir visi gerai užsilaikė. 

Prie progos dar turiu paminė- 
ti, jog šis vakaras buvo sureng- 
tas be svaiginančių gėrimų. 

Gegužio 30 ir 31 d. Šv. Be- 
nedikto dr-ja surengė du pikni- 
kus. Žmonių abu kartu buvo su- 

sirinkęs pusėtinas būrelis. Visi 
gražiai pažaidė ir pasilinksmino 
tyrame ore. 

Antrą dieną daug nuostolių 
padarė lietus. Pradėjo lyti šeštoj 
valandoj, tai iš pirmo pikniko 
pelno reikėjo pridėti prie antros 

dienos. Liko gryno pelno nuo 

abiejų dienų $46.00. 
"Birutės" dr-ja sumanė pa- 

rengti savą pikniką, kuris 
atsibus liepos 5 d. Newsbauer's 
parke. Piknikas turės ir progra- 
mą: 1) prakalbos, 2) dainos, 3) 
dekliamacijos, ir tt. Dainos jau 
mokinama. Mokina p. P. A. Vil- 
činskas iš \Yaukegan. III. Pas 
mus iki šiol nebūdavo piknikų, 
tokiu budu suruoštų. 

Baublys. 

IŠ MINDEN, W. VA. 

Prašalino narį. LSS. 218 kp. 
birželio 10 d. savo laikytame su- 

sirinkime nutarė prašalinti Juo- 
zapą Kunicką iš savo narių skait- 
liaus ir tąjį nutarimą viešai laik- 
raščiuose paskelbti. Paskelbimas 
pavesta atlikti kp. sekretoriui bei 
organizatoriui. 

P. T. Grigaliūnas, kp. org- 

IŠ JOHANNESBURG, 
PIETINĖJE AFRIKOJE. 

Nelaimė. Darbai. Cia atsitiko 
gegužio 5 d. baisi nelaimė. An- 
tanas Bačiunas tapo automobi- 
liaus sužeistas. Pačiunui beva- 
žiuojant, jojo automobilius su- 

stojo. \ eIionis, iššokęs iš auto- 

mobiliaus, norėjo pavaryti moto- 

rą, bet kaip tik paėmė magnito 
rankeną, automobilius šoko ant 

jo ir taip sužeidė, kad, bevežant 
i ligonbutį, nelaimingasis atsi- 
skyrė su šiuom pasauliu. Yėlio- 
nis turėjo 43 m. amžiaus. Pali- 
ko pačią su trimis mažais kūdi- 
kėliais. 

Laidotuvėsna susirinko gražus 
būrelis vietos lietuvių ir svetim- 
taučių. 

Darbai čia eina labai lėtai. Di- 
džiosios dirbtuvės mažai tedirba, 
o mažosios yra vNai sustojusios. 

Buvęs laidotuvčse( 

PAMOKINO. 
"Aš išmokysiu tave, kaip man me- 

luoti," tarė supykęs tėvas, griebdama- 
sis už diržo. 

Ir išmokino. Po .1 lekcijų vaikas 
lengvai galėjo taip meluoti, kad joja 
niekuomet nesiekdavo. 

SKIRTUMAS. 
Ji. — "Kuomet vyras pradeda kai* 

bėti, jis niekuomet nesustoja, kad pa- 
mąstyti." 

Jis. — "O kuomet moteris prade- 
da, jis niekuomet nepamesto, ka<J 
sustoti." 

PRIGAVO. 
— Ar tu girdėjai, kad Jurgio šelmy* 

noje yra skeletonas? 
— Ka tu sakai! Kur? 
— Pačiame Jurgyje. 
— Bei ir jojo žmonoje yra vienas. 
— Ne, tikuii Jurgio onkaulis. 



JfUO REDAKCIJOS 
Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 

fiai turi butl pažymėti autoriaus pa- 
rašu ir adresu. Pasirašantieji pseudo- 
nimai turi paduoti. Redakcijos žiu Lai, 
lr savo tikrąjį vardą. 

Redakcija pasilieka sau teisę atsiun- 
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 

riui atgal jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti plunksna ir tik 

ant vienos poplero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Lietuvos laikraščiai. Iki pasta- 

rųjų laiku męs, Amerikos lietu- 
viai, atsižymėdavome viena krik- 

ščionybės atžvilgiu labai pagir- 
'ina dorybe—nusižeminimu. Di- 
delio kredito sau nemėgdavome 
duoti. Niekame tai, rasi, taip 
aiškiai neapsireiškė, kaip Ameri- 
kos lietuviu nuomonėje apie savo 

ir Lietuvos laikraštiją. Cia tasai 
nusižeminimas buvo pasiekęs 
kraštutiniu rubežių. Visa, kas 

laikraštijoje turėjo Lietuvos ant- 

spaudą, rodėsi visa galva auk- 
ščiau stovint už tai, ką męs čia 

pat patjs turėjome pasigaminę. 
Lietuvos laikraščiuose skelbtosios 
mintis buvo autoritetu, prieš ku- 
rį męs didžioje pagarboje, be jo- 
kio kritiško atsižvelgimo, nulenk- 
davome galvas. Męs patjs galė- 
jome vienas kitą girti, ar peikti, 
kritikuoti, kiek įmanydami. Tai 
didelės svarbos neturėjo. Bet rei- 
kėjo kuriam nors Lietuvos laik- 
raščiui prabilti apie mus, ir mes 

staiga mainomės. Su didele aty- 
da tam prisiklausome. Jeigu bū- 

davome pabarami, tai, tartum 

prasikaltę prieškliasio mokiniai, 
tyliai priimdavome pabarimą, 
mintyje prisižadėdami stengtis 
"daugiau nebegriešyti." O ba- 
rami męs buvome daug dažniau 
negu giriami. Metropolijos at- 

sitiesimas į mus, reikalinga pri- 
pažinti, buvo nelabai prielankus. 
Lietuva j savo išskrydusius sve- 

tur vaikus žiurėjo n e kaipo mo- 

tina, bet kaipo pamotė. Lietuvo- 
je terminai "amerikietis," "ame- 
rikietiškas reiškė, ir dar šiądien 
reiškia, daugelio akyse kokį tai 
pažeminimą. Jei^u kas nors 

amerikiečių padaryta ir pava- 
dinta gerai, tai tasai "gera'" bu- 
vo visai kas kita negu "gerai," 
pasakytas apie ką nors Lieti vo- 

je padarytą. Reikėjo suprasti, 
kad tasai dalykas yra pavadintas 
geru, tiktai kaipo "amerikietiš- 
kas.' Lietuvoje—taip ir jautėsi 
tuose atsiliepimuose — tasai nuo- 

lankumas nebūty leistinas. Bet 
kaip su amerikiečiais, tai ką nuo 

jų daug gali reikalauti. Gerai, 
jei dar ką nors sulipdo. Mušu 
raštai, vertimai buvo geri tik- 
tai kaipo "amerikietiški." Patjs 
męs ir geri buvome, tiktai kaip 
amerikiečiai." Lietuvoje mums 

butų garbė, jeigu gautume sėdė- 
ti antrame suole. 

Ir keistas dalykas. Męs tvlo- 
mis su tuom sutikdavome. Psi- 
chologiškai žiūrint, tai yra su- 

prantamas apsireiškimas. Lietu- 
vis Amerikoje jaučiasi ateiviu. 
Daugumos akįs yra atkreiptos i 
giuntinę. Ilgą laiką begyvenda- 
mas toli nuo savo tėvynės, jo3 
išsiilgęs, žmogus jąją pradeda 
Idealizuoti, mato vien tik gera- 
sias puses, kurias ilgėsis padaro 
daug skaistesnėmis, negu jos 
mums išrodė, kuomet stovėjome 
arti. Visa kas, iš Lietuvos atei- 

nąs, mums imponavo. Ir kuomet 
Lietuvos laikraštininkas, niekuo- 
met pas mus čia nebuvęs, nie- 
kuomet nematęs mūsų gyvenimo 
ir silpnai žinodamas mušu laik- 
raštiją, nusigriebęs kokį nors vie- 

ną, tariant, krisleli, pradėdavo 
apie mus kalbėti ir daryti api- 
bendrinimu^. męs su pagarba to 

klausydavomės ir neatsiliepdavo- 
me. 

Pastaraisiais keliais metais me- 

tropolijos lietuviams teko šiek 
-tiek arčiaus susidurti su išei 
viais lietuviais Amerikoje. Jie 
pradėjo kiek akyviau įsižvelgti 
j mušu gyvenimą ir dabar vie- 
nur-kitur prisipažįsta, kad "ame- 
rikiečiai" visai nėra toki, kaip 
jie buvo sau juos jsivaisdinę. 
Kuomet jie iš savo majestotiškos 
didybės žiurėjo j pavienius lie- 
tuvius, parkeliaujančius iš ūka- 
nota slaptybe apniauktos tolimos 
'"aukso šalie<." kaip tai keistai 
persimainiusius, parsinešusius ant 

savęs svetimą nepažįstamos ša- 
lies žvmę, Amerikos lietuvių tar- 

pe tuom pačiu laiku ėjo sunkus, 
nelygus, kovos ir subruzdimo pil- 
nas gyvenimas. Keliolika metu 

Amerikos lietuvius pastūmė žy- 
miai pirmyn. Padarytasai čia 

žingsnis, rasi, nemažesnis už Lie- 

tuvoje padarytąjį. Metropolijos 
lietuviai to viso proceso tačiaus 
neinate. Jie susitiko tiktai su 

pasekmėmis. f r, lygindami save 

su mumis, jie turi prisipažinti, 
kad ne viskas pas užjūrio lietu- 
vius tiktai "amerikietiška," kad 
Amerikos lietuviai netaip blogai 
stovi, kaip tai buvo jsivaisdinta. 
Jie patjs pataria vienas kitam 
daugiau sekti ir mušu laikraštiją, 
kuri bent tūloje savo dalyje sto- 

vinti augščiatis negu kai-kurie 
Lietuvos laikraščiai. 

Toksai Lietuvos pozicijos kei- 
timas veikia ir j mus, Męs pra- 
dedame kaip tai drąsiau žiūrėti 
i save. Didesne drąsa metame 

žvilgsnj ir j anapus jūrių. Atsi- 
randa viena-kita kritiška mintis. 

Pastebiama, kad ne tiktai kai- 
-kurie inusu laikraščiai atsižymi 
gan dideliu nekulturingumu sa- 

vo kovoje su priešais. Kiekviena 
grįc'a ne be dumų. Ir Lietuvoje 
tarpsavinėje įvairių sroviu ko- 

voje vartojama įrankiai ir budai, 
kurie gerai pažįstami ir tūlai mū- 

sų spaudos daliai. "Ateitis" sa- 

vo 22-tamc numeryje apžvalgi- 
niame straipsnyje "Nekultūringu- 
mo ženklai Lietuvos laikraštijo- 
je" sako: 

Pirniiaus bent daugelis iš 
musų manėme, kad vien tik 
amerikiečiu laikraštijoje tegali 
rasti sau vietą nekulturingumo 
ženklai, kad tik tarp amerikie- 
čių tegali gyvuoti prasivardžia- 
vimas ir noras pasikolioti—pa- 
prasčiausiu bei paskutiniu bu- 
du savo nuomonių priešą iš- 
niekinti. Amerikiečiai lig šiol 
dar vis žiūrėdavo į savo bro- 
lius, tėvynėje gyvenančius, kai- 
po žmones kulturingus, kurie 
ginčuose su savo idėjiniais 
priešaU nedrįsta vartoti šiurk- 
štesnių žodžių ir epitetų. Ret pa- 
gal i aus norom s-n e norom s su ta 
prakilnia mintim, kokią mes 

ligi šiol apie Lietuvos laikraš- 
tiją turėjome, reikia atsisvei- 
kinti, nes jau ir Lietuvos laik- 
raštijoje dažnai turime progos 
pamatyti tokių dalykėlių, kad 
net reikia stebėtis, kaip žmo- 
Oės, Lietuvos inteligentai, ir 
drįsta su tokia savo drąsa vie- 
šai laikraštijoje pasirodyti. 
"Ateitis" visai teisingai nuro- 

do tą faktą. Ir tasai apsireiški- 
mas galima pastebėti ne nuo šios 
dienos. Lietuvos laikraščiai, besi- 
pešdami, nei kiek nesiduoda sa- 

ve pralenkti kai-kuriems mūsiš- 
kiams. Atsiminkime tiktai rin- 
kimus į dabartinę rusų Valst. 
Dumą. Toliaus, "Šaltinis" yra 
parodęs, kad Lietuvoje mokama, 
viešai asmenis išvardyjant, užsi- 
puldinėti savo priešus ir raginti 
juos ir jųjų biznius boikotuoti, 
ko pas mus, ačiu valstybės d.aus- 
mei, negalima daryti. Mokama 
ir Lietuvoje peštis neblogi.ats 
negu pas mus. 

Reikalinga pripažinti, kad vi- 
sa tai yra liūdna Skaudu bus 
daugeliui iš musų atsisveikinti su 

idealizacija, kurioje Lietuvos 
spauda laikyta. Tačiaus teisingas 
žvilgsnis į dalykų stovį, kokiu 
pastarasai nebūtų, visuomet yra 
geresnis negu klaidinga nuomo- 

nė. 

Atsišaukimas reikale paminklo 
statymo Kr. Duonelaičiui. Mū- 
sų Redakcija apturėjo atsišauki- 
mą, kurisai skamba sekančiai: 

Visos kultūros giminės gar- 
bina atminimą savo didvyriu. 
Jos stato jiems paminklus, pra- 
platina jų raštus, j ieško per 
ypatiškas įstaigas viešai anų 
mokslus bei mierius veiksmin- 
game gyvenime jvvkelinti. 1 o- 

kių didvyrių privalo kožna gi- 
minė, nes be jų negal ji kultū- 
riškai pirmyn žengti. 

Męs, lietuviai, nežvelgiant 
ant musų senovės karžygių, 
menkai tokių vyrų teturime, 
kurie dėl musų giminės yra pa- 
sidarbavę ir jos dvasią yra bu- 
dinę bei kėlę. Visgi turime ke- 
lis, o tarp jų musų Mažosios 
Lietuvos eilininkas kunigas 
Kristijonas Duonelaitis, be 
abejonės, vyriausią vietą už- 
ima. Bet kas pažįsta jį. jo gy- 
venimą, jo raštus? Didesnei 
musų draugų daliai Duonelai- 
tis nei pagal vardą nėra pa- 
žįstamas. O tačiau buvo ji» 
musų vardą į garbę pakėlęs, 
kaip tarp musų dar nei men- 
kiausio tautiško susipratimo 
nebuvo, lis aprašė musų gi- 
minės budus ir vargus, nupiešė 
paveikslą musų tautos baudžia- 
vos laikuose pirm 150 metų 
taip gyvai, taip aiškiai, kad 
męs savo prosenius jo raš- 
tuose gyvuose paveiksluose po 
savo akių matome, jų žodžius 
girdime, jų vargus juntame, jų 
linksmybe pasidžiaugiame. Už 

| tai męs savo poetui, ir cvetim- 

taučių aukštai j garbę iškeltam, 
dėkavonės kalti esame. Kaip 
ją išreikšime? Praplatysime jo 
raštus, skaitysime juos, papa- 
sakosi m e j 11 įtalpą savo kūdi- 
kiams. Bet męs turime jam ir 
prakilnu regimą paminklą sta- 

tyti, iš akmens bei geležies, 
kad žmonės, tą matydami, sa- 

kytu: Taip garbina lietuviai sa- 
vo didvyrį poetą. 

Todėl yra lietuviu susiėjime 
ant Uambyno praėjusią vasarą 
sutarta Duonelaičiui paminklą 
statyti, pasikeliantį, garbingą, 
kuris mušu vaikams ir ainiams 
liudytu, kad mušu ši karta iš- 
manė ir norėjo savo didvyriui 
ant dvasiškos dirvos garbę ir J dėką išrodyti dušimtmetinėms; 
sukaktuvėms jo gimimo metu. j Vieta statymui paminklo išsi-į rodė gražiausia ir garbingiausia! 
senasis Rambyno Kalnas, kurs, 
kaip sargas lietuviškosios gimi- 
nės, savo žaliuojančiu kunu 
Nemuno krantą dengia. Ten 
prie jo paminklo męs dažnai 
susieisime, ten atsiminsime ži- 
los senatvės, ten dvasiškos nau- 
jos jicgo> semsime. 

Todėl visi, kurie myli se- 

nąją niusų Tėvišku, jos mei- 
lingą ir jausmingą kalbą, kurie 
turi dėkingą širdį mūsų seno- 
vės dainiui, kurie geidžia gar- 
bę mušu giminės iškelti—visi 
sustokime ir rinkime dovanų 
paminklui ant Rambyno. Ir 
jus, kurie Didžiojoje Lietuvoje 
gyvenate, ir jus, kurie savo 
mieląją tėviškę prastoję esate j ir svetimuose kraštuose darbuo-i 
jatės, atsiųskit mielai ir džiaug- 
smingai savo aukas nutsų gar- 
bės paminklui. Tai kožno lie- 
tuvio tur garbės pareiga buti, 
drauge prisidėti prie to prakil- 
naus darbo. Duokite visi, kiek 
kas tik įstengiate, ar po maž, 
ar po daug. Nei viens neatsi- 
traukit. Garbingam paminklui, 
privalu ir daug dovanų. Rin- 
kite, kur ir kaip galite bei pri- 
einate: savo kiemuose, tarp 
kaimynų, ant turgaus, šventė- 
se, susiėjimuose. Nepraleiski- 
te nei jokios progos. Tai juk 
musų pasiliekančiai garbei. 
Linksmai ir stropiai stokime 
į darbą! 
Po šiuom atsišaukimu yra pa- 

sirašęs visas komitet; s Duone- 
laičio paminklui st.cyti. Tarp 
daugelio Mažosios Lietuvos vei-j 
kėjų vardų, randame ir Dr. J.j 

Basanavičiaus, atstovo Didžiajai 
Lietuvai, ir Dr. A. K. Rutkaus- 
ko, atstovo Amėrikos lietuviams, 
vardus. 

Apie paminklo statymą Duo- 
nelaičiui daug'kartų buvo kalbė- 
ta mušu laikraštijoje. Tolimesnis 
klausimo gvildenimas vargu at- 

neštų ką n'ttrs naujo. Jeigu pa- 
čioje Mažojoje; Lietuvoje dalykas 
yra galutinai iiutartas ir jeigu 
nėra tų svyravimų, kurie buvo 
pradėję kilt.i dėlei sukaktuvių pa- 
minėjimo budo ir jeigu tenai iš- 
vien imamasi už darbo, tai kitur 
gyvenančius lietuvius tas, be abe- 
jonės, paskatins prie didesnio 
duosnunio. Męs .iš savo pusės 
labai pritariame Duonelaičio gi- 
mimo sukaktuvių paminėjimui ir 
linkime kuogeriausios kloties 
šiam sumanymui, kurisai ne tik- 
tai išreikš musų pagarbą savo 

pirmamjam poetui, bet, jeigu bus 

tinkamai vykinamas, nemaža pri- 
sidės ir prie pačios Maž. Lietu- 
vos tautiškojo atgaivinimo, ku- 
risai pastaruoju laiku, berods, 
pradėjo kas kart vis smarkiau 

apsireikšti. 

Mirė A. Vėgėlė. "Lietuvos Ži- 
nios" praneša, kad Kazliškyje, 
Zarasų apskrityje, miręs, kaip 
spėjama, džiova literatas Adolfas 
Vėgėlė. Jisai tulą laiką redegavo 
"Vilniaus Žinias" ir taipogi jose 
sandarbininkavo. Du metai at- 

gal buvo pradėjęs Vilniuje leisti 

teozofijos laikraštį "Srovė." Ve- 
lionis yra išvertęs gan daug kny- 
gelių lietuvių kalbon. Jisai ma- 

žai yra žinomas tarp Amerikos 

lietuvių, bet Lietuvos, ypač Vil- 
niaus, visuomenė jįjį gerai žino- 

jusi. 

Lietuvių opera. Lietuvos laik- 
raščiuose pranešama, kad kompo- 
zitorius St. Šimkus rašo muziką 
prie Maironies poemos: "Kur Iš- 

ganymas." Kiek mums žinoma, 
mintį parašyti muziką prie "Kur 
Išganymas" libreto auklėjo kitas 
lietuvis muzikas, p. A. Jiešman- 
tas, kuris dabar yra muzikos kon- 

servatorijos mokiniu Varšavoj. 
k fc 

VARGONININKŲ SEIMAS. 
Drauge su SLRKA. Seimu at- 

sibuvo ir vargonininkų Seimas. 
{ Seimą atvažiavo šie vargoni- 
ninkai: F. A. Kvedaras ir K. 
Strumskis iš Brooklyn, N. Y.; 
P. Karbauskas iš Boston, Mass.; 
J. Čižauskas iš \Yorcester, Mass.; 
V. Kanclerius iš Hartford, Conn.; 
J. Kovas iš Waterbury, Conn.; 
A. Radzevičius iš Ne\vark, X. J.; 
J. Steponavičius iš Kli/.abeth, 
X. J.; P. Grajauskas iš Balti- 
morc, Md.; A. Sodeika iš Maha- 

noy City, Pa.; J. Stulgaitis iš 
\Vilkes-Barre, Pa. ir vienas, kaipo 
svetis: J. Šančiunas iš Bridge- 
port, Conn. 

SESIJA PIRMA. 
Pirmutinį posėdį atidarė pre- 

zidentas A. Kvedaras, išduoda- 
mas drauge ir savo raportą, ke- 
liais žodžiais. Rinkimas presi- 
dium. Lieka išrinktais: A. So- 
deik;.—pirmsčdžiu, J. Stulgaitis 
—sekretorium. 

Pirmsėdis reikalauja Centro 
Sekretoriaus raporto. Pasirodo, 
kad Centro Sekretoriaus visai nė- 
ra Seime ir jis raporto neprisiun- 
tęs. Toliaus eina knygiaus ra- 

portas, kuris dėlei netvarkumo 
ir nepilnumo atmesta. Nutarta, 
kad knygius sutaisytų raportą at- 

sakančiai ir paskelbtų per "Drau- 
gą." Skaito raportą iždininkas. 
Tžde pinigų iki Seimui buvo $100 
suviršum. 

SESIJA ANTRA. 
Skaitoma Chicagos vargoninin- 

kų kuopos įnešimas. ]nešime rei- 
kalaujama, kad Sąjunga Varg. 
įvestu kvotimus naujiems na- 

riams. {stojantiems sąjungon, kad 
sąjunga galėtu gvarantuot už sa- 

vo narį, kaipo muziką. Kutarta 
padaryt tam tikri blankai, ku- 
riuose bus pastatyti klausimai, 
kaslink muzikališkų gabumu nau- 

jai norinčių įstoti j sąjungą. Ant 
egzaminacijinio blanko turi pa- 
sirašyt artimiausias kandidato 
kaimynas vargonininkas-sąjun- 
gos naris, patvirtinimui, kad ap- 
likantas ištikrųjų yra toks, kaip 
ant blanko parodyta. 

Tolesniai kila klausimas, ką da- 

ryt, kad kunigai su sąjunga nesi- 

rokuoja, o kai-kurie net skelbia 
boikotą? Ateina kun, Kemeiis 

į sesijas. Klausiama jo nuomo- 

nės. Po ilgam svarstymui kun. 
Kemėšis pataria kreiptis su pra- 
šymu j Kunigų Sąjungos Seimą, 
kad Kunigų Sąjunga pripažintų 
Vargonininkų Sąjungos įstatus; 
taipgi tame prašyme nurodyt, 
kad kunigai paliuosuotų vargo- 
nininkus nuo špitolninko darbo, 
kaipo kenkiančio vargonininkams 
lavintis muzikoje. Kun. Kemė- 
šis iš savo pusės prižada remti tą 
.prašymą kunigų seime. Paveda- 
ma Centro Valdybai, kad para- 
šytų tąjį prašymą. 

Tolesnei kun. Kemešis užmeta 
Varg. Sąjungai, kad šioji savo 

įstatuose nieko nemini apie ti- 
kėjimą. Nutariama be ginčų, 
kad vargonininkas-sąjungietis pri- 
valo buti krikščionis-katalikas. 

Skaitoma i'gas laiškas nuo 

Greičiaus iš Cleveland, O., kuria- 
me išreiškiama noras, kad var- 

gonininkai pasiektų laipsnį Mo- 
zarto, Cimpino, Bacho ir Wag- 
nerio, ir drauge pasiūlo išleist 
jojo sulietuvintą choro partiją 
X12 iš Oratorijos "Creation," 
TIayden'o. Seimas nutaria tuom 

tarpu dar neleisti. 
Strumskis pataria nupirkt nuo 

M. Petrausko operetę "Šventoji 
Naktis" ir išleisti. Patarimas pri- 
imtas. Apkalbama, kokiu budu 
pinigu gauti tam tikslui. Nu- 
tariama kreiptis prie SLRKA. 
Seimo, kad paskirtų iš tautiškų 
centų, ir kreiptis su prašymu prie 
visuomenės ir kad kiekvienas var- 

gonininkas paruoštų vakarų, ku- 
rių visas pelnas butų tam tikslui 
skiriamas. Kovas įneša, kad įvest 
sąjungos šelpėjų-narių skyrių, 
kurie mokėtų tam tikrą mokesti, 
ir nariams-šelpėjams duot išleis- 
tus veikalus be extra mokesties. 
Nutariama vienbalsiai įvest tasai 
skyrius su mokesčia $1.00 me- 

tams. Nutariama duoti egzem- 
pliarą naujų veikalų visiems 
tiems, kurie sušelps sąjungą, lei- 
džiant kokį nors didesnį veikalą, 
auka, nemažesne už įstatytos vei- 
kalo kainos. 

SESIJA TREČIA. 
Presilium praneša, kad Sei- 

mas SLRKA. paskyrė iš tautiš- 

kų centų $25.00 leidimui "Šven-j 
toji Naktis." Surinkta tajrge de- 

legatų $70.56. Džiaugsmingi plo- 
jimai. 

Karbauskas duoda įnešimą, kad 
esąs reikalingas vargonininkams 
muzikos vadovėlis lietuvių kal- 
boje. jgaliojaina Centro Valdy- 
ba. kad sujieškotų kompetentiš- 
ką muziką, kuris parašytų tinka- 
mą muzikos vadovėlį, pritaikintą 
vargonininkams, chorų vedėjams 
ir patiems choristams, norintiems 
susipažint su pradine muzika. 

Centro Valdybos rinkimas. 

Išrenkama: prezidentu — K. 

Strumskis, vice-prez.— P. Kar- 
bauskas, sekretorium—A. Gudai- 

tis, iždininku—A. Radzevičius ir 

knygių m—A. IIodeli. 
Ateinančio Seimo vieta paski- 

riama Scranton, Ta. 

Seimo pabaiga. 
Reporteris. 

L. N. Tolstoj. 

malda: 
— N c, ne ir nc! Tai negali 

buti... Daktar'! Argi nieko ne- 

galima? liet ką jus vis tylite?!... 
Taip kalbėjo jauna motina, di- 

deliais, tvirtais žingsniais išeida- 
ma iš kambario, kame mirė nuo 

vandeninės ligos galvoje pirma- 
sai i>- vienintelis trijų metų jo- 
sios vaikas. 

Tykiai tarp savęs besikalbėję, 
jos vyras ir daktaras nutilo. Vy- 
ras nedrąsiai priėjo prie josios, 
meiliai palietė ranka sutaršytą jo- 
sios galvą ir sunkiai atsiduso. 
Daktaras stovėjo nuleidęs galvą, 
savo tyla ir nejudėjimu parody- 
damas padėjimo beviltingumą. 

— Ką gi daryt!—tarė vyras. 
—Ką gi daryt, mylimoji... 

— Ak. nekalbėk, nekalbėk! — 

sušuko jiji tartum piktai, užmė- 

tinėjančiai ir, greitai apsigrįžus, 
nuėjo atgal vaiko kambarin. 

Vyras norėjo jąją sulaikyti. 
— Katre! neik... 
Jinai, neatsakydama, dirstelėjo 

i jį didelėmis, nuilsusiomis akimis 
ir sugrįžo vaiko kambarin. 

Vaikas gulėjo ant auklės ran- 

kos su padėtu po galva baltu 
priegalviu. Jojo akis buvo atda- 
ros, bet jisai nežiūrėjo jomis. Iš 

sučiauptos burnytės kunkuliavo 
putos. Auklė su rimtu, iškilmin 
gu veidu žiurėjo kur tai pro joje 
veidą ir nepasijudino, ineinant 

motinai. Kuomet motina visai 
arti priėjo prie jos ir pakišo p 
priegalviu ranką, kad paėmus nuo 

auklės kūdikį, auklė tykiai tarė: 
"Miršta," ir pasišalino nuo moti- 
nos. Bet motina jos nepaklausė 
ir mikliu, priprastu judėsiu pa- 
ėmė vaiką sau ant ranku. Ilgi 
garbeniuoti vaiko plaukai susi- 

painiojo. J i j i pataisė juos ir pa- 
žiurėjo jo veidan. 

— Ne, negaliu, — sušnabždėjo 
jinai ir greitu, bet atsargiu judė- 
siu atidavė jiji auklei ir išėjo 
iš kambario. 

Kūdikis sirgo antra savaitė. 
Visą ligos laiKą motina po keli? 

kartus Į dieną pereidavo nuo nu- 

siminimo prie vilties. Visą tą 
laiką ji vargu miegojo pusantro? 
valandos kasdien. Visame tame 
laike jiji, nepaliaudama, po kelis 
kartus j dieną eidavo savo mie- 

gamajin, klaupėsi prieš dideli pa- 
veikslą Išganytojo auksiniame 
arnote ir meldėsi Dievui, kad 
Jisai išgelbėtų jos vaiką. Juod- 
veidis Išganytojas laikė mažoje 
juodoje rankoje paauksuotą kny- 
gą, ant kurios juodumynu buvo 

parašyta: "Ateikite prie Manęs 
visi dirbantieji ir prislėgtieji, ir 
Aš nuraminsiu jus." Klūpodama 
prieš šj paveikslą, jinai meldėsi, 
visas savo sielos jiegas jdėdama 
maldon. Ir nors sielos gilumoj 
ir laike maldos jinai jautėsi ne- 

nuversianti kalno ir kad Dievas 

padarysiąs ne pagal jos, bet pa- 

gal savo noro, jiji vistiek meldė- 
si, kalbėjo žinomasias maldas ir 
savasias, kurias ji tvėrė ir kalbė- 

jo balsu ypatingai,karštai. 
Dabar, kuomet jinai suprato, 

kad jis numirė, tai pajuto, kad 

josios galvoje kas tokio pasidarė, 
tartum kas tokio atskilo ir pra- 

dėjo suktis, ir jiji. atėjusi miega- 
majin, su nusistebėjimu apžvelgė 
visus savo daiktus, tartum nepa- 
žindama vietos. Paskui atsigulė 
ant lovos ir puolė galva ne ant 

priegalvio, bet ant sudėtojo vyro 
rytinio švarko, ir neteko žado. 

Ir štai sapne jinai mato, kad 

josios Kastulis, sveikas, link- 

smas, sėdi, su savo garbeniuo- 
tais plaukais ir plonu baltu kak- 
leliu kedėje, mosikauja storomis 
kojytėmis ir, ištempęs luputes, 
rūpestingai sodina lėlę-vaiką ant 

popierinio arkliuko be vienos ko- 
jos ir su pradurta kupra. 

"Kaip gera, kad jisai gyvas," 
mano jinai. "Ir kaip žiauru tai, 
kad jisai numirė. Kam? Bene 

galėjo Dievas, kuriam aš taip 
meldžiausi, leisti, kad jisai mir- 
tų? Kam tai Dievu? Bene jisai| 

kam nors kenkė? Bene Dievas 
nežino, kad jame visa mano gy- 
vybė,—kad aš negaliu gyventi be 
jojo? Ir staiga paimti ir nukan- 
kinti šį nelaimingą, mielą, nekal- 
tą sutvėrimą ir suardyti mano 

gyvenimą, ir j visus mano mal- 
davimus atsakyti tuom, kad su- 

stotų jam akįs, kad jisai išsities- 
tu, sušaltų, sustingtų." Ir jinai 
vėl mato. Štai jisai eina. Toksai 
mažytis, pro tokias augštas duris 
eina, mosikaudamas rankutėmis, 
kaip daro vaikščiodami dideli. 
Ir žiuri, ir šypsos... Mielas! Ir 

jjjį ^ai Dievas norėjo užkankinti 
įr nuraminti! Kam gi melstis 
jfeon, jei Jisai gali daryti tokias 
'teisybes?" 

"Ir staiga Mariukė, mergaitė, 
auklės padėjėja, pradeda kalbėti 
ką tokio labai keisto. Motina 
žino, kad tai Mariukė, ir drauge 
su tuomi jinai yra ir Mariukė, ir 
Angelas. "O jeigu jinai angelas, 
tai kodėl pas ją už pečių nėra 

sparnų?" galvojo motina, la 
ciaus ji atsimena, kad kas tai— 

ji neatmena kas, bet kas tai, pa- 
sitikėtinas—sakė jai, kad angelai 
buva dabar ir be sparnų. Ir an- 

gelas Mariukė sako: "Veltui jus, 
i ponia, pykstate ant Dievo, Jam 
nei kaip negalima visų klausyti. 
Jie dažnai meldžia to. ką padaręs, 
kitą nuskriausi. Štai dabar.*) Vi- 
soje Rusijoje meldžiasi, ir koki 
žmonės. Patjs pirmutiniai archi- 
jerejai, vienuolei katedrose, 
cerkvėse prie šventųjų likučių,— 
visi meldžiasi, kad Dievas suteik- 
tų pergalę ant japonų. O argi 
tai geras (Urbas? Ir melstis apie 
tai netinka, o ir įtikti Jisai nie- 
kam negali. Japonai taipogi mel- 
džiasi, kad jiems pergalėjus. O 
juk Jisai vienas pas mus 1 ėvas. 
Kaipgi Jam daryti? 

"Kaip gi Jam daryti, ponia?— 
.-ako Mariukė. 

"Taip, tai teisybė. Tai sena. 

Tai dar Volteris sakė. Visi tai 
žino ir visi sako. Aš ne apie tai. 
O kodėl gi Jisai negali išpildyti 
meldimo, kuomet aš meldžiu ne 

ko nors kenksmingo, bet tiktai to, 
kad nenumarinti mano mielo vai- 
kelio? Aš juk be jo negaliu gy- 
venti,—kalba motina ir jaučia, 
kaip jisai kabina josios kaklą sa- 
vo storomis rankutėmis, ir jiji 
savo kunu jaučia šiltutį jojo kū- 
nelį. "Gera, kad tai neatsitiko," 
galvoja jinai. 

"Bet juk ne vien tai, ponia,— 
kimba Mariukė taip pat neišmin- 
tingai, kaip ir visuomet—juk ne 

vien tai. Buva, kad ir vienas 
meldžia, bet nei kaip negalima 
padaryti jam tai. ko jisai nori. 
Mums tai pilnai žinoma. Aš tai 
juk žinau, kadangi aš esu pranc- 
šėja,—' ilba Mariukė-angelas ly- 
giai tokiu balsu, kai jinai vakar, 
kuomet ponia pasiuntė jąją prie 
pono, sakė auklei:—Aš tai žinau, 
kad ponas namie, kadangi aš pra- 
nešiau. 

"Kiek kartų prisiėjo pranešti, 
—sako Mariukė,'—kad štai geras 
žmogus (iš jaunųjų vis daugiau- 
sia) meldžia pagelbėti jam, kad 
jisai blogų dalykų nedarytų, ne- 

girtuokliautų, nelatrautų, mel- 
džia, kad iš jojo, kai pašiną, iš- 
imtų nedorybę. 

"Kaip gerai vienok kalba Ma- 
riukė," galvoja ponia. 

"O jam nei kaip tai negalima, 
nes kiekvienam reikia pačiam 
stengti-. Tiktai iš stengimosi ir 
naudos yra. Jųs pačios, ponia, 
davinėjote man skaityti pasaką 
apie juodą vistą, i.cuai papasa- 
kota, kaip vaikui juoda višta da- 
vė už tai, kad jisai jąją nuo mir- 
ties išgelbėjo, stebuklingą kano- 
pės grūdeli, tokį, kad, kol jisai 
gulėjo pas vaiką kelinėse, kise- 
niuje, vaikas nesimokydamas ži- 

nojo visas lekcijas, ir kaip jisai 
dėlei to paties grūdelio paliovė 

*) Apysaka yra parašyta laike Ru-| 
Bijos karo su Japonija 1904—1905 in.. 

Vert. j 

mokinęsis ir neteko atminties. 
[Negalima Jam, Tėvui, iš žmonių 
išiminėti piktą. Ir jiems ne mel- 
sti reikia, bet patiems išravinėti, 
išplovinėti, išsukinėti piktą iš sa- 

vęs. 
"Iš kur jinai tuos žo<l/.ius ži- 

no?!"—galvoja ponia ir sako: 
"Tu visgi, Mariuke, neatsakai 

man j klausimą." 
"Duokit laiko, visa pasakysiu, 

—kalba Mariukė.—O tai ir taip 
buva: pranešu, kad pateko ne- 
turtan ne iš savo kaltės šeimy- 
na; visi verkia; vieton gerų kam- 
barių, gyvena užkampyje, net ar- 

batos nėra, meldžiu bent kaip 
nors jiems padėti. Ir taipogi nei 
kaip negalima Jam sulyg jųjų 
noro padaryti, nes Jisai žino, kad 
tai jųjų g» naudai. Jie nemato, 
bet Jisai, Tėvas, žino, kad, jeigu 
butų visa ko užtekdami gyvenę, 
jie butų visiškai išdykę." 

"Tai teisybė," galvoja ponia. 
"Bet kodėl jinai taip prastai iš- 
sireiškia apie Dievą? Išdykę... 
tai visai negerai. Būtinai pasa- 
kysiu jai prie progos." 

''Bet aš ne apie tai klausiu,— 
atkartoja vėl motina.—Aš klau- 
siu: kam, už ką norėjo tai tavo 
Dievas paimti nuo manęs mano 

vaiką?—Ir mato motina prieš 
save savo Kastulį gyvą ir klau- 
sos jojo, nei varpelis, skambaus, 
kūdikiško, jojo ypatingo mielo 
juoksmo.—Kam jie paėmė jįjį 
nuo manęs? Jeigu Dievas galė- 
jo tai padaryti, tai Jisai piktas, 
blogas Dievas, ir visai nereikia 
Jojo, ir nenoriu Jojo žinoti. 

"Ir kas gi tokio štai: Mariukė 
jau visai nebe Mariukė, bet kok- 
sai tai vi<ai kitas, naujas, keis- 
tas, neaiškus sutvėrimas, ir kal- 
ba šis sutvėrimas ne lupomis, 
bet kokiu tai ypatingu budu tie- 
siog motinos širdyje. 

"Menkas tu, aklas ir begėdiš- 
kas, išpuikojęs tvariny, — kalba 
tasai sutvėrimas.—Tu matai sa- 

vo Kastulį, kokiu jisai buvo sa- 
vaitė atgal, su savo drutytėliais, 
tampriais sunariais ir su naive, 
malonia ir prasminga šneka. Bet 
ar jisai visuomet buvo tokiu? 
Buvo laikas, kuomet tu džiaugei- 
si, kad jisai ištaria "mama" ir 
"tėte" ir suprenta kas—kas; o 
dar anksčiaus tu gėrėjaisi tuom, 
kad jisai atsistoja stačias ir, siū- 
buodamas, minkštai kojytėmis- 
perbėga prie kėdės, o dar pirmiau 
visi gėrėjosi tuom, kad jisai, kaip 
žvėriukas, šliaužinėja po kambarį, 
o dar pirmiau džiaugėsi, kad ji- 
sai pažįsta, kad laiko beplaukę 
galvytę su kvėpuojančiu 11110- 

moniu, o dar pirmiau džiaugėsi 
tuom, kad ima žinduką ir spau- 
džia jjjj bedantėmis savo smage- 
nitnis. O dar pirmiau džiaugtasi, 
kad jis, visas raudonas ir dar 
neatskirtas nuo tavęs, giliai rė- 
kia, atnaujindamas savo plaučius. 
O dar pirmiau, prieš metą, kur 
buvo jisai, kuomet jo visai nebu- 
vo? Jus visi manote, kad jus sto- 
vite ir kad jums ir tiems, ku- 
riuos jus mylite, reikia visuomet 
būti tokiais, kokiais jie šiądien. 
Bet juk jųs nestovite nei valan- 
dėlę, visi jus tekate kai upė, visi 
lekiate kai akmuo žemyn, prie 
mirties, kuri, anksti ar vėlai, lau- 
kia j u j u visų. Kaipgi nesupranti, 
kad jeigu jisai iš nieko tapo 
tuom, kuom jisai buvo, tai jisai 
nebūtų sustojęs ir nei valandė- 
lei nebūtų likęs tokiu, kokiu ji- 
sai buvo, kuomet numirė; ir kaip 
iš nieko tapo žinduoliu, iš žin- 
duoliaus tapo kudikiu, taip iš 
kūdikio butų virtęs vaiku, mo- 

kiniu, jaunikaičiu, suaugusiu, sę- 
stančiu, senu. Tu juk nežinai, 
kuom jisai butų buvęs, jeigu 
butų likęs gyvas. O aš žinau. 

"Ir štai motina mato atskira- 

me, elektra aiškiai apšviestame 
restorano kabinete (kartą vyras 
vežiojo ja tokin restoranan), prieš 
stalą su valgio likučiais išputu- 
sio veido, raukšlėtą, su augštyn 
užsuktais tisais, bjaurų, besijau- 
nijantį senį. Jisai sėdi, giliai pa- 
skendęs minkštoje sėdynėje, ir 

girtomis akimis godžiai apžiūri- 
nėja pasileidusią, nudažytą, su ap- 
nuogintu baltu, storu kaklu mo- 

terį ir girtu liežuviu šukauja, 
kelis sykius pakartodamas, ne- 

švarų juoką, matomai patenkin- 
tas pagiriančiu kvatojimu tokios 

pat kitos, kaip jie, poros. 
"Netiesa, tai nc jisai, tai ne 

mano Kastulis!—suklykia su pa- 
sibaisėjimu motina, žiūrėdama i 

bjaurų seni, kuris tuom ir Įtai- 

sus, .kad kas tai yra jojo žvilg- 
snyje, jojo lupose, labai prime- 
nantis Kastulj. "Cerai, kad t i 

sapnas," galvoja jiji. Kastulių 
tikrasis štai jisai. Tr jiji mate 



Aaltyt), nuogutį su stora krūti- 
nėle Kaštui i, kaip jisai sėdi mau- 

dynėje ir, kvatodamas, mosikauja 
kojytėmis; ne tiktai mato, bet 

jaučia, kaip staiga jisai apkabina 
josios apnuogintą iki alkūnės ran- 

ką ir bučiuoja, bučiuoja ir ę?lop 
kanda ją, nežinodamas, ką jam 
dar padarius su šia miela jam 
ranka. 

"Taip, .štai jisai Kastulis, bet 
ne tas bjaurus senis," sako ji 
sau. J r su šiais žod/iais jiji pa- 
žanda ir su pasibaisėjimu pama- 
to tikrenybę, iš kurios jau nėra 

kur pažąsti. 
Jinai eina i vaiko kambarį. 

'Auklė jau nuprausė ir aprengė 
Kastulį. Su vaikine ir suplonė- 
jusia nosyte, su duobutėmis prie 
nosie ■ ir su-ukuotais nuo kaktos 

plaukučiais, jisai guli ant kaž- 

-kokios augštumos. Aplink dega 
žvakės, ir stovi ant stalelio prie 
galvos balti, alyviniai ir ružavi 

giancintai. Auklė keliasi nuo kė- 

dės ir. pakėlusi skruostus ir iš- 

tempusi lupas, žiuri j pakeltąjį 
augštyn akmeniniai-nejudantį 
veidytį. Iš kitų durių prieš mo- 

tiną išeina Mariuke su savo pras- 
tu, gerą sielą rodančiu veidu ir 

su užverktomis akimis. 

"Kaipgi ji man sakė, kad ne- 

galima apsileisti gailesčiui, o pa- 
ti verkė!"—galvoja motina. Ir 

jinai perue.:a savo žvilgsnį ant 

velionio. Pirmoje valandėlėje ją- 
ją tartum trenkia ir atstumia bai- 
sus mirusiojo veidelio panašumas 
su veidu senio, kurį jinai matė 

sapne, bet jinai nuvaro šią min- 

tį ir, persižegnojus, paliečia šii- 

tonvs lupomis šaltą, vaškinę kak- 

tely, paskui bučiuoja sudėtas at- 

šalusias mažas rankytes, ir stai- 

ga giacintų kvapsnys pasako jai 
tai, kad jojo nėra ir niekuomet 

daugiau nebus, ir jąją slegia 
verksmas, ir jiji dar kartą bu- 

čiuoja jįjį kakton, ir pirmu kar- 
tu jinai verkia. Jinai verkia, bet 
verkia ne be vilties, o paklusnu- 
mo, sujudimo ašaromis. Jai 
skaudu, bet ji jau neapmaudau- 
ja, nesiskundžia ir žino, kad tai, 
kas buvo, turėjo buti, ir todėl 

yra gera. 
— Nuodėmė, mamule, verkti, 

—sako auklė ir, priėjusi prie ma- 

žytėlio velionio, ištrina sudėta 
skarele motinos ašaras, likusias 
ant vaškinės Kastulio kaktos. 
Nuo ašarų jojo vėlelei bus sun- 

ku. Jam dabar gera. Angelėlis 
benuodėmis. O butų buvęs gyvas, 
kas žino, kaip butų br.vę. 

— Taip taip, bet <*isgi skaudu, 
skaudu!—sako motina. 

Vertė J. A. 

Atsišaukimas. 

IS "Varpo" redakcijos męs gavome 
•jkanfjJi atsišaukimą. *'Liet." Red. 

"Varpas"—lig spaudos atgavi- 
mo nepailsdamas šaukė lietuvių 
visuomenę kovoti už savo tei>cs, 
ilgą lai!.ą buvo beveik vieninte- 
liu lietuvių visuomenės minties 
bei troškimų reiškėju ir daug 
pelnė spaudos atgavimui. Bet 
toji tokiais rupesniais, vargais 
bei kančiomis Didž. Lietuvoj at- 

gautoji spauda tuojaus pakliuvo 
j cenzūros žabangus, kurie už- 

gniaužė lietuviams, kaip ir ki- 

tiems, liuesą žodį. Žiauri biuro- 
kratija neleidžia mums ginti sa- 

vo reikalų nei teisių, neleidžia iš- 
kelti eikštčn "činauninkų" nedo- 
rųjų darbų, neleidžia parodyti, 
kaip tie patįs rusų biurokratai 
rengia Lietuvai ir lietuviams pra- 
žūtį, rusindami ir kolionizuodami 
musų kraštą, kaip jie varžo ir 

slopina atgimstančiaią visuome- 
nės mintį ir tt. 

Cenzūruojamieji Lietuvos laik- 
raščiai negali įstengti Lietuvos 
reikalų nei ginti, nei dorai ap- 
šviesti; todėl būtinai reikalingas 
laikraštis, kuris, nesivaržydamas 
cenzūros valdininkų upu, galėtų 
drąsiai ir be baimės ginti reika- 
lus Lietuvos ir lietuvių—kaipo 
darbo žmonių ir kaipo tautos. 

"Varpas" tokiu laikraščiu ir 
nori buti. Ir jeigu jam lig-šiol 
savo pasistatytas uždavinys ne 

taip sekėsi atlikti, kaip burti geis- 
tina ir reikėtų, tai čia yra kaltės 
ir pačios musų demokratiškosios 
visuomenės ir net, reikia prisi- 
pažinti, musų pačių draugų. Lig 
šiol tik nedidelis draugų būrelis 
savo raštais, pinigu ar darbu pri<* 
"Varpo" leidimo bei tobulinimo 
prisidėjo. 

Draugai ir prieteliai! Šiądien, 
kada visuose valstybės kraštuose 
gyvenimas virte verda, kada žiau- 
ri reakcija paskutines savo jiegas 

stato, o visuomenes nepasitenki- 
nimas bei galybė augte auga. ka- 
da visi ženklai rodo gal ir į vi- 
sai netolimos—antrosios ir pa- 
skutiniosios—revoliucijos pradžią, 
—tokiais laikais sėdėti rankas 

! sudėjus arba, kas dar blogiau, 
save ir kitus apgaudinėti tuščiais 
prižadėjimais—tai yra ne tik ap- 
sileidimas, bet ir prasižengimas 
prieš savo pareigas. 

Šalin nusiminimas! Šalin apa- 
tija! Laikas -uibrusti ir išanksto 
rengtis prie kovos bei naujojo 
gyvenimo tvarkymo. 

Tuo tarpu tik "Varpas" tuos 

dalykus gali prideramai nušviesti 
ir gvildenti, nes jo nevaržo cen- 

zūros pančiai. 
Todėl platinkime "Varpą" ir 

remkime jį, kaip galėdami. 
Užsakykime "Varpą" pažįsta- 

miems, draugams, giminėms ir 
platinkime j j šiaip visokiais gali- 
ni ia s budais. 

Rinkime ir siųskime aukų 
"Varpui" palaikyti ir jo skelbia- 
moms idėjoms platinti. 

Šelpkime "Varpą" raštais, pra- 
nešimais, patarimais. 

Draugai ir prieteliai! Ne nuo 

kitų, bet nuo mūsų pačių, priklau- 
so tolimesnis "Varpo" ir jo skel- 
biamų idėjų plėtojimasis. Sukrus- 

ikime tat ir pasistengkime, kad 
I "Varpo" balso vėl butų priversti 
klausyti kaip rusų biurokratai, 
taip ir jų visi talkininkai iš pačių 
lietuv.ių tarpo. Todėl visi, kam 
tik rupi Lietuvos ir jos darbo 
žmonių išliuosavimas iš po rusų 
caro "činovninkų" jungo, kas tik 
trokšta laisvės ir gyvenimo tei- 
singesnio sutvarkymo — spieski- 
mės apie "Varpą," skaitykime, 
platinkime ir remkime jj! 

Adresas: M. Aszmutat, Tilsit, 
Ostpr. Garnisonstr. 9. 

PRADŽIA. 
Kraštutinis dešinysis sparnas 

pradeda apreikšti vis daugiau gy- 
vybės. Rasi, pačiar*c gyvenime 
to sparno veikimas, kol-kas, labai 
dar silpnas, tačiaus iš jojo spau- 
dos męs aiškiai matome tą visą 
permainą, kuri pastaruoju laiku 
pasidarė jame. Senasis kompro- 
miso kelias yra metamas šalin, 

į 'r jojo vieton statoma aiškiai už- 
brėžta politika, kurios vadovau- 
jančiu obalsiu yra: kas ne su mu- 

mis, tas prie.š mus. Varoma pla- 
ti agitacija, kokios dešinysis spar- 
nas senai jau nematė. Išdirba- 
ma-nustatoma griežta savoji ideo- 
logija, arba teisingiau sakant, 
toji ideoliogija paimama, tariant, 

i"gatava" iš Lietuvos ir stengia- 
I masi prigydyti musų, Amerikos 
lietuvių, gyvenime. Šale agita- 

icijos žodžiu, eina ir organizavi- 
į mo darbas. Ir jau matome vie- 
nur-kitur to darbo vaisių: su- 

tvertas savas organizacijas. Ne- 
reikia, rodos, sakyti, kad visas 

; tasai darbas yra varomas dau- 

giausia, o, rasi, ir išimtinai, jau- 
nimo tarpe. Jiegos, kaip matyt, 
dedama tam, kad, kaip galint, jau- 

1 nimą pritraukus prie savęs, pa- 
ėmus jjjį savo valdžion. Mokslci- 

I vijoje gi jau dabar tasai sparnas 
turi gan žymų skaitlių jojo glo- 
boje esančių jaunuolių. Kiek 

į veiklesni klebonai uoliai darbuo- 
jasi savo parapijonų tarpe, sten- 

giasi vykdinti gyvenime tuos 

principus, kurie iš "štabo" skel- 
j biami. 

Visa krūvon suvedus, apčiuo- 
piamų rezultatų, rasi, tuom tarpu 
nedaug ką galima butų sumedžio- 
ti, tačiaus pradedąs apsireikšti 
faktas liekasi faktu. Ko pa- 
sieks tasai sparnas, kaip toli pa- 
siseks jam įvykdinti savo skcl- 

1 biamasias idėjas — parodys vien 
ateitis. 

Kad klerikalizmas su visomis 
savo atžalomis neįstengs čia taip 
pilnai prigyti ir iškeroti, kaip tai 
matome pastaruoju laiku Lietu- 
voje — rodos, aiškus kiekvienam 
dalykas. Patsai šios šalies su- 

tvarkymas daug kame apkarpo 
sparnus norinčiam perdaug įsi- 
smaginti dešiniamjam gaivalui. 
Kad ir labjausiai kuomet nors 

užviešpatautų jisai musų gyveni- 
me, vargu galėtų kelli tokius 
"kryžiaus karus" prieš pažangiai 
mintijančią visuomenės dalį ir 

įvesti a Ia šaltinis "geltoną te- 

rorą," daeinantį iki tiesiog nega- 
limų rubežių persekiojime pavie- 
nių kitoniškos pakraipos žmonių.] 
Čia valdžia nepagelbės jiems, už- 
darinėdama pažangiųjų pakraipų 
draugijas, išblaškydama priešų ei- 
les ir palikdama dešinįjį sparną 
vieninteliu šeimyninku viešamįa-j 
m e gyvenime. 

Nežiūrint šių tam sparnui ne- 

prielankių aplinkybių, jisai ta- 

čiaus gali jc^yti svarbaus veik- 
sniu reikšmę, l asai tvirtinimas 
bus pilnai suprantamas, jeigu at- 

siminsime du dalyku: i) iš ko- 
kių gaivalų susideda didesnėji 
musų visuomenės dalis ir 2) ta-, 
kad tasai sparnas kovoje už sa- 

vo įsigalėjimą nelabai skiria įran- 
kius, patenkančius jam po ran- 

ka. Kad tai teisinga, matyt iš 
dažnaus žmonių nemokėjimo at- 
skriti vienoje ypatoje dvasininką 
ir politikos veikėją, o, antra pu- 
se verčiant, ir iš dvasininko įtek- 
mės sunaudojimo politikos tik- 
slams. Šių dviejų veiksnių ta- 

čiaus pilnai užtenka-, kad dešiny- 
sis sparnas jųjų pagclba galėtų 
įgyti žymią reikšmę musų gyve- 
nime. Kaip ir visur, taip ir pas 
mus tasai sparnas nelauks, kad 
prašytum jįjį sunaudoti minė- 
tąsias progas. 

Retas kuris kol-kas dar atkrei- 
pia atydos į prasidėjusį į į to spar- 
no veikimą. Jei kas jįjį ir mato, 
tai vien pečiais trūkčioja ir juo- 
kiasi. Girdi, tai vien utopija, ne- 

galima svajonė, kad kuomet nors 

tam sparnui tektų atsistoti prie 
musų viešojo gyvenimo vairo. 

Nenorėčiau /perdėti pavojaus, 
bet nenoroms prisimena, kaip 
prieš 8—9 metus lygiai tokiu pat 
pečių trūkčiojimu ir juoku buvo 
sutiktas to sparno veiklesnis pa- 
sirodymas Lietuvoje, šiądien te- 

nai jau nieks pečiais netrūkčio- 
ja. Tai, kas, prieš dešimtį metų 
rodėsi negalima svajone, šiądien 
jau yra įvykusiu faktu. 

Berods, Lietuvoje daug padėjo 
klerikalams vėl įsigalėjusi reakci- 
ja, bet nemažai, rasi, pagelbėjo 
ir pačių pažangiųjų gaivalų leng- 
vas, pro pirštus, žiūrėjimas į 
naujai pasirodžiusį faktorių. 

Dabartinis Lietuvos stovis tu- 

rėtų mums buti šiokia-tokia pa- 
moka, kurioje męs, jeigu norėtu- 
me, galėtume daug sau naudin- 

go rasti. Remtis gi tuom, kad 
laisvės šalyje jiems nėra pamato 
ir ramiai sau toliau nueiti—ne- 
vertėtų. Ne laikas bus pradėti 
kovą, kuomet dabartinė silpnutė 
pradžia virs didele jiega. 

J. A. 

465. Ant ko guli žemės žievė? 
Tiesioginiausis ir tikriausia at- 

sakymas j tą klausimą butų, kad 
kietoji žemės žievė guli aut taip 
vadinamosios magmos, tai yra 
karščio ištarpintų medžiagų, ku- 
rios užima didžiausiąją žemės 
dalį. Kietoji žemės žievė, suly- 
ginant su visu žemės didumu, yra 
tiktai plonas lakštelis. Kietasai 
žemės sluogsnis, kaip išskaičiuo- 
jama, užima daug-maž vieną 
214-tą dalj viso žemės storumo. 
Tai reiškia, kad jeigu męs per- 
durtume žemę nuo paviršiaus iki 
paviršiui virbalu, tai iš abiejų 
galų reikėtų atskirti po vieną 
428-tą dalelę. Šios dalelės reikštų 
kietąjį žemės sluogsnj. Aišku, 
kad kiaušinio lukštas, sulyginant 
su visu kiaušiniu, yra daug sto- 

resnis, negu žemės kietasai sluog- 
snis, sulygintas su visa žeme. 

Bet pažiūrėkime, kaip suside- 
da tasai kietas žemės sluognis. 
Iš viršaus beveik visur sausže- 
mis yra padengtas minkšta že- 
me. Vos vietomis, dažniausiai 
kalnuose, kyšoja lauke kieti taip 
vadinamieji vulkaniškieji sluog- 
sniai. Kieciausis jųjų yra taip 
vadinamasai granitas. Jisai tai 
ir yra skaitomas žemiausiu kic- 

įuoju sluogsniu, randamu žemės 

žievėje. Jisai yra pamatu, ant 

kurio guli visi kiti kieti žemės 
žievės slitogsniai. Jisai yra sie- 

na, kuri skiria ištarpintą karštąją 
žemės dali nuo kietųjų sluogsniu. 
Tasai apatinis sluogsnis nėra ly- 
gaus storumo visur. Jojo storu- 

mas taip labai įvairuoja, kad vie- 
nose vietose jisai yra du kartu 

"storesnis negu visi kiti žievės 
slitogsniai; kitose gi vietose jojo 
storumas yra dešimts kartų di- 
desnis negu visi kiti sluogsniai 
krūvoje. Granitas drauge su 

tuom yra sluogsnis, nuo kurio 

tiesioginiu, ar netiesioginiu keliu 
paėjo visi kiti sluogsniai. Viena 
granito ypatybė yra tame, kad 
jisai netari savyje kalkių, tuom 

tarpu kaip taip vadinamieji kal- 
kakmienai kalkių savyje turi. Ta- 
čiaus granite yra pamatas visam 
tam, be ko augmenjs negali gy- 
vuoti. Augmenįs gi savo eile 
pagamina reikalingus gyvuliams 
daiktus. Ir vien gyvuliai paga- 
mina kalkes. 

Mokslininkai tvirtina buk vi- 
sos iabar esamos ant žemes ir 
žemėje kalkės turėjo savo laiku 
buti kokio v nors gyvūno dalele. 
Toji pati kalkių dalelė galėjo bu- 
ti daugelio gyvulių kunų dalele. 
Nekartą, r oi. jinai buvo ir žmo- 
gaus kuno dalele. 

Kadangi gyvulių negali buti 
be augmenų, o augmenų gyva- 
vimo primatas yra padėtas pir- 
miniame granite, tai męs iš to 
matome, kad granitas yra ne tik- 
tai pamatas visai žemės žievei, 
bet jisai drauge su tuom turi sa- 

vyje tuos elementus, iš kurių vė- 
liaus išsivystė visa organiškoji 
gyvybė ant žemės. 

o—o—o 

466. Kaip sula apgina augme- 
nis? Gamtoje viešpatauja di- 
džiausis tikslingumą-. koki žmo- 
gus sau tiktai gali Įsivaizdinti. 
Kiekvienas gamtos dėsnis, kiek- 
vienas gamtos tvarinys yra pri- 
gamintas tuom ar kitu tikslu. 

Kiekviena žmogaus, kokio nors 

gyvulio ar augmens dalelė yra 
pagaminta tam tikru tikslu; jai 
yra paskirtas tam tikras darbas, 
kurj jinai privalo atlikti. Todėl, 
jeigu męs atkreipsime savo aty- 
dą j kokį nors gyvūną ar augme- 
nj, arba į tūlą to gyvūno ar aug- 
mens dalj, tai visuomet galime 
pastatyti klausimą, kokiam tik- 
slui tai yra sutverta? Patyrinėję, 
męs visuomet rasime ir atsa- 

kymą 

Lyginai tasai pat dalykas yra 
ir su augmenų sula, arba kaip 
kai-kurie vadina, sultimis. Žoly- 
nai su gėlėmis paprastai turi kve- 

piančią sulą, kad pritraukus prie 
J savęs j v airius vabalus, kurių tar- 

pininkystė yra reikalinga augme- 
niu', kad jisai galėtų apsivaisinti. 
Iš kitos pusės, kai-kui.iu augme- 
nų sula yra reikalinga tam, kad 
apsaugojus augnrenį nuo pražū- 
ties. Visi žinome, kad nami- 
niai gyvuliai (pavyzdžiui: karvė, 
arklys) ėda tiktai tam tikras 
žoles. Prie kitų žolių jie jokiu 

jbudu nedasilytės net. Priežastis 
lyra tame, kad esančioji tokiuose 
į augmenyse sula iššaukia pas gy- 
Ivulį kokią nors sunkesnę ar leng- 
vesnę ligą. Gyvulys tai labai ge- 
rai žino ir todėl vengia tokio 
augmens, kiek galėdamas. Lygiai 
tokiu pat budu atsigina augmuo 
ir nuo kenkiančių jam vabalų. 
Pastebėtina, kad kiaulė yra vie- 
nu gyvulių, mažiausiai bijančių 
įvairių augmenų, ir josios valgo- 
mųjų augmenų skaitlius yra daug 
didesnis negu by kurio kito gy- 
vulio. Įdomu yra ir tai, kad, pa- 
keitus sulos sudėjimą, jinai yra 
vartojama gyvulių, kurie pir- 
miaus to augmens neėdė. Pa- 
prastai gyvulys bijosi kurios nors 
vienos dalies augmens suloje. 
Jeigu toji dalis yra kokiu nors 

budu sunaikinama, gyvulys aug- 
mens su taip pakeista sula ne- 

vengia ir noriai ji ėda 

467. Koki garsingi vyrai atsi- 
žymėjo savo nosimis ? Sakoma, 
buk iš nosies esą galima pažinti 
ne tiktai žmogaus kilmė, bet ir 
būdas. Kai-kas eina toliaus ir 
stengiasi įspėti iš nosies visą 
žmogaus ateitį. Męs taip toli 
neisim*. Galop netvirtinsime, 
kad žmogaus nosies forma turi 
kokį nors sąryšį su jojo budu. 
Atkreipsime atydą tik į tai, kad 
gan didelis skaitlius atsižymėju- 
mu, arba, kaip sakoma, "didžiųjų" 
vyrų turėjo ir dideles nosis. 

Lycurgus ir Solon, du atsižy- 
mėję senovės grekų įstatymdavė- 
jar, turėjo kiekvienas nosį, po 
šešis colius ilgą, 

Nemarus romėnų poetas Ovi- 
dius, vadinamas Naso, turėjo no- 

sį, tartum bonką. 
Alexandras< Didysis savo dide- 

le nosim atsižymėjo nemažiau 

negu savo dideliais užkariavi- 
mais. 

Mahometas turėjo nemažą no- 

sį, kuri buvo taip susisukusi, 
kad rodėsi, jog ji nori įlįsti tarp 
lupų 

Julius Caesar turėjo didelę ere- 

lio nosį, kuri buvo charakteringa 
jojo kantrumui ir valios tvirtu 
.nui. Tokią pat nosį turėjo ir 

George Washington, pirmasai 

Suvienytų Valstijų prezidentas. 
Shakespeare'o, Bacon'o ir 

Franklin'o nosįs buvo didelės ir 
plačios. 

Friedrich'o Didžiojo nosis bu- 
vo taip didelė, kad vienas tų lai- 
kų žmogus pasiūlė lai/ybas, jog 
jisai Friedrich'o nosį pažinsiąs iš 
10,000 kitų nosių, vien paimdamas 
j«ij;į tarp savo pirštų 

Napoleonas I taip tikėjo, kad 
tarp nosies didumo ir žmogaus 
budo cs.'js toksai didelis sąryšis, 
jog jisai mėgdavo sakyti: "Duo- 
kite man žmogų su užtektinai 
nosies." 

Kaip matome, didžia nosiai yra 
gan prakilnus gaivalas ir su iš- 
didžia panieka gali pažvelgti į 
tuos, kurie iš jųjų didelių nosių 
daro sau juokus. 

n n n 

463. Kaip smarkiai dirba le- 
kiančios muses ir bitės sparnai? 
Jeigu prisižiūrėsime į drugio (pe- 
teliškės) lėkimą, tai pamatysime, 
kad josios sparnai dirba labai 
išlėto. Kiek vienas sparnų judė- 
jimas yra akim užmatomas. Ne 
taip yra su muse, ar bite. Jos 
sparnų dirbimo męs nematome, 
l'ž tai paprastai girdime. O dėl 
to, kad sparnų plasnojimas butų 
girdimas, reikalingas yra didis 
smarkumas sparnų judėjime. 
Klausimas, kiek judėjimų į miliu- 
tą arba sekundą padaro lekiančios 
musės ar bitės sparnas, rodosi 
bergždžių. Bene gali suskaityti? 
Tačiaus galima ir net labai leng- 
vai. Iš fizkos yra žinoma, kiek 
reikalinga judėjimui tam ar ki- 
tam balsui. To mums ir pilnai 
užtenka. Męs išgirstame musės 
ar bitės lėkimo balsą, sulygina- 
me jį su fizikos bandomojo įran- 
kio daromuoju balsu, ir atsaky- 
mas pas mus jau rankose. Taigi, 
pasirodo, kad paprastoji, arba na- 

minė musė suplasnoja savo spar- 
nais 21,120 kartų j minutą, arba 

335 kartus į sekund?. Tai yra 
balsas, girdimas tartum raidė 
vvvvv.... Bitė gi smarkiau dirba 
savo sparnais. Jeigu jinai nėra 
pailsusi, tai jos lėkimas yra gir- 
dimas kaipo balsė ėėėė.... Sulyg 
fizikos tvirtinimo, tam reikalin- 
ga 26,400 judėsiu į minutą, arba 
440 judėsiu į sekundą. Kuomet 

I bitė yra pailsusi, jos lėkimas 

j skamba kaip iiii Tuomet jinai 
daro tiktai 330 judėsiu savo spar- 
nais. 

Tačiaus visgi tai yra, kai-kas 
pasakys, tiktai teorijos išvadžio- 
jimai, ir be praktiško, apčiuopia- 
mo prirodymo, tai bus tiktai spė- 
tinas dalykas. Esama ir praktiš- 
kų prirodymų. Gamtininkas Mar- 
cy buvo užsiėmęs tuom klausi- 
mu, ir po ilgų bandymų jam pa- 
sisekė įtaisyti tokj mechanizmą, 
kuris gali pažymėti kiekvieną 
musės sparno judėjimą. Tasai 
mechanizmas yra taip sutaisytas, 
kad sparno galas kiekvieną kartą 
paliečia (žinoma, labai lengvai) 
besisukanti cilinderi ir ant pasta- 
rojo pažymi kiekvieną savo ju- 
desį. Po bandymų buvo suskai- 
tyta 330 musės sparno palytėji- 
mų j sekundą, arba skaitlinė, vi- 
sai artima prie teorijos išvesto- 
sios. 

KLAUSIMAI. 
469. Kiek palengvina išradimai 

žmogui darbą? 
470. Kaip yra apmokami Ky- 

nijoje ūkio darbininkai? 
471. Kaip garsintasi senovėje? 
472. Kiek protėvių turi kiek- 

vienas žmogus? 
(Atsakymai bus kitam numeryj.) 

VIETINĖS ŽINIOS. 
Lietuvis parito sunkios svaros 

čampioną. Praeitą pėtnyčią Pil- 
sen Auditorium svetainė buvo 

pilna prikimšta žmonių. Daugu- 
moje suolų girdėjosi įvairios sla- 
vu kalbos: rusinu, cechų, lenkų ir 
kitų. Lietuvių kalbos nebuvo vi- 
sai girdėti. Visi nerimaudami 
laukė pradžios ristynių, kurios 
buvo to vakaro programe ir dė- 
lei kurių susirinko tokia didelė 
minia žmonių. Galop ristynės 
prasidėjo. Svarbiausia pora buvo 
slavas Shuhaida ir Kid Kotleris, 
Amerikos čainpionas. Išsyk Kid 
Kotleris pakėlė upą ir įtempė 
didžios susirinkusios minios aty- 
dą. dėdamas $200.00 už tai, kad 
jisai parisiąs savo priešą 2 sykius 
j pusę valandos. Tačiaus čam- 
piono užsitikėjimas pats savim 
buvo perdidelis— praėjo 30 mi- 
nutų, ir Shuhaida nebuvo nei 
kartą paristas. Kotleris prakišo 
$200.00. 

Tarp kitų porų atsižymėjo po- 

ra Is Martin Kotlerio, 220 svarų 
čampiono, ir Juozo Bancevičiaus, 
lietuviu 160 sv. čampiono, kuris 
buvo pasivadinęs "Young Zbysz- 
ko." Sios poros žmonės laukė su 

didžiausiu nekantrumu. Visi no- 

rėjo pamatyti, kaip imsis "Young 
Zbyszko" su milžinu Martin Kot- 
leriu. Pirmuoju ant grindų pasi- 
rodo Kotleris. Tik pažiurėjus j 
jį. matosi, kad tai neišpasakytos 
jiegos vyras. Vaikščioja jisai po 
sceną ir dairosi aplinkui, nei liū- 
tas savo aukos. Galop pasigirsta 
salėje: 'Young Zbyszko," ir pa- 
sirodo Bancevičius. Sulyginus jį 
su Kotleriu, išsyk matosi, kad 
tai ne pora ir kad maža, visai 
maža vilties yra Bancevičiui iš- 
lošti šias ristynes. Publikos sim- 
patijos matomai yra silpnesniojo, 
svetimtaučio lietuvio, pusėje. Iš 
visų pusių Bancevičius yra svei- 
kinamas. Kiekvienas stoja jam 
kėliau ir Miori jį pamatyti. Sve- 
tainėje užimąs, šauksmas... Tei- 

sėjas (referee) pakviečia risti- 

ninkus-priešus pasisveikinti. 
Kuomet abu priešai sueina krū- 
von ir gali juos išarti sulyginti, 
nenoromis prisimena Biblijos 
Dovydas ir Galijotas. Ristininku 
pasisveikinimą publika palydi 
triukšmingu delnų plojimu. Ga- 
lop pasigirsta teisėjo ženklas pra- 
dėti ristynes, ir Kotleris sukimba 
su Bancevičium. Žmonės taip 
įsikarščiavę, kad stiebiasi, lipa 
ant kėdžių, by tik geriau ristynes 
galėjus sekti. Ristikai išpradžių 
nesikarščiuodami imasi. Staiga 
Kotleris švystelia ore virš Ban- 
cevičiaus galvos ir, padaręs pus- 
ratį ore, taip rėžia į grindis, kad 
net svetainė sudreba. Tai Ban- 

cevičius, patykojęs gerą progą, 
iškerta savo priešui tokį "triksą." 
Svetainėje iškįla toksai plojimas 
ir šauksmas "Bravo, Zbvszko, 
bravo!" kad smarkiausis perkū- 
nas, sugraudęs svetainės palubė- 
je, vargu butų girdimas. Nusira- 
minama, ir abu priešai vėl su- 

kimba. Ir vėl antru kartu Ban- 
cevičius partrenkia savo priešą. 
Bancevičus tartum juokus daro 
iš Kotlerio. Kuomet pastarąjį 
partrenkia ant žemės, Banc. nieko 
sau iš to nedaro. Nešoka ant 

partrenkto priešo, bet ramiai sau 

stovi, šypsosi ir laukia, kol ana- 

sai vėl atsikels. Publika, rodos, 
galvos neteko, beplodama. Nepa- 
sisekimas ir plojimas priešui, 
Kotleriui uždega kraują. Risty- 
nes. buvusios iki šiolei sulygina- 
mai ramios, susyk mainosi. Kot- 
leris perverstomis akimis, kaip 
liūtas, šoka ant savo priešo. Pra- 
sideda karščiausioji ristynių dalis. 
Staiga Bancevičia sugriebia savo 

priešą ir partrenkia aut žemės, 
paskui, tartum žaisdamas, stato 

j j ant galvos, mėto ir, galop su- 

griebęs uz kojų, pradeda 22o sva- 

rų, kaip plunksną, sukti apie sa- 

ve. Iš Kotleno pasidaro tik kaž- 
koks besisukantis ratas. Publi- 
koje vieni pradėjo rėkti, kad "Do- 
vydas Grlijotą užmuš"; kiti juo- 
kiasi ir šauksmais "Bravo, bravo, 
Zbyszko' skatina Bancevičių va- 

ryti *o'iaus pradėtąjį "malūną." 
Matomai, Bancevičiui nusibosta 
"malūnas," ir paskutiniu kartu 
Banccvičius bloškia savo priešą 
ant grindų. Už 15 minutų nuo 

ristynių pradžios Kotleris yra 
pripažintas pergalėtu. Ristynių 
pabaigą žmonės sutiko tokiu 
"Ura, Young Zbyszko! Ura, lit- 
\vin champion!," kad sunku bu- 

tų tai tinkamu budu nupiešti. 
Minia apsupo Bancevičių, ir kiek- 
vienas spraudžiasi, kaip galint, 
arčiaus prieiti prie pergalėtojo, 
jjjj pasveikinti. 

Apie Kotlerio tiorą turėti re- 

vanš-ristynes nieko neteko gir- 
dėti. Rep. 

Sukaktuvės. Birželio 15 d. kun. 
A. Staniukynas, šv. Kazimiero 
vienuolyno įsteigėjas, šventė sa-! 
vo 25 metų kunigavimo sukak-1 
tuves. Tą dieną 10 vai. išryto 
jubiliatas laikė savo jsteigtam- 
jame vienuolyne iškilmingas mi- 
šias, kuriose atsistavo: dijakonu— 
kun. F. Kudirka ir sub-dijakonu— 
kun. F. Kozakas. Prie ceremo- 

nijų dalyvavo kun. M. Krušas ir 
kun. A. Skrypko. Iškilmėse bu- 
vo ir kunigai F. B. Serafinas ir 
F. Kemešis. 

Kun. A. Staniukynas yra gi- 
męs gegužio 4 d. 1865 m, Salti- 
ninkų kaime, Krosnos par., Kal- 
varijos apskr., Suvalkų gub. Ji- 
sai lankti Suv.alkų gimnaziją, ku- 

rioje išbaigęs 5 kliasas, jstojo i 
Seinų dvasiškąją seminariją. Pa-| 
baigęs seminarijoje mokslą, tūlą 
laiką gyveno Lenkijoje. Kun. A. 
Staniukynas yra studijavęs Ryme 
teoliogiją ir Jeruzolimoje šventą 

Raštą. Pastaroje vietoje jiiai 
jo teoliogijos daktaro laipsnį. '4 
Ameriką atvažiavo liepos 16 d. 
1904. Apie 5 metus išklebonavo 
Mt. Carmei, Pa., iš kur 1909 in. 
atvažiavo Chicagon. Čia pradėjo 
rūpintis vienuolyno įsteigimu. 
Gruodžio 6 d. 1909 m. buvo pa- 
dėtas ir pašventintas pamatinis 
akmuo, ir liepos mėn. 1911 m. 

vienuolynas jau buvo užbaigtas. 
Kun. A. Staniukynas yra įžy- 

mus Amerikos lietuvių katalikų 
visuomenėje veikėjas. 

— Tą pačią dieną ir tokias pat 
25 incių savo kunigavimo sukak- 
tuves apvaikščiojo kun. džia- 
konas M. Kraučiunas, šv. Jurgio 
Bridgeporte parapijos klebonas, 
seniausis Chicagos ir visu vaka- 
rinių valstijų lietuvis kunigas. 
Sukaktuvių dienoje patsai jubilia- 
tas laikė šv. Jurgio bažnyčioje 
iškilmingas mišias, kuriosna su- 

sirinku didelis skaitlius parapijo- 
nų ir taip jubiliato pažįstamų. 
Nedėldienyje prieš sukaktuves 
šv. Jurgio parap. mokslainėš vai- 
kai, jubiliatui pagelti, surengė 
gražų vakarėlį įvairiu programų. 
Tarp daugybės prisiųstų pasvei- 
kinimų buvo linkėjimų ir nuo 

Chicagos vyskupo. Vyskupas 
Rhode gi pats birželio 16 d. ap- 
lankė jubiliatą. 

Kun. dž. M. Kraučiunas yra gi- 
męs rugpjūčio 12 d. 1865 m. Šun- 
skuose, Mariampolės apskr., Su- 
valkų gub. Mokinosi išpradžių 
Mariampolės gimnazijoje. Kuni- 

gavimo mokslą baigė Seinų se- 

minarijoje. Į kunigus buvo įšven- 
tintas 1889 m. Seinuose. Paskui 
per keturis metus kunigavo Lom- 
žos gubernijoje, Rejgrod ir Barg- 
lo\v parapijose. Amerikon atva- 
žiavo 1893 m., laike visasvieti- 
nės parodos Chicagoje. Pabuvęs 
tris mėnesius So. Chicagoje, tapo 
klebonu pirmos lietuvių šv. Jur- 
gio parapijos, kun. Kolesinskio 
įkurtos, čia jisai nuo to laiko 
ir klebonauja. Kun. Kraučiuno 
pastangomis pastatyta dabartiną 
šv. Jurgio bažnyčia, viena di- 
džiausių Amerikos lietuvių kata- 
likų bažnyčių. Jo gi pasidarba- 
vimu išstatyta ir gražus parapi- 
jos mokyklos namai, kurių svetai- 
ne nuolat naudojasi įvairios Chi- 
cagos draugijos savo vakarams, 
baliams, susiėjimams ir t.t. reng- 
ti. Prieš penketą metų vyskupas 
Ouigley iškėlė kun. Kraučiuną i 
džiakonus. 

Iš '"Aušros" draugijos. "Auš- 
ros" dr-jos i-mos kuopos reika- 
lai pradedama tvarkyti. Naujai 
išrinktoji valdyba, suradus ne- 
tvarkos priežastis, stengiasi jas 
prašalinti. Nors sunkus tai dar- 
bas, l»et yra viltis, kad pageidau- 
jamosios atmainos įvyks. Pasta- 
ruose dviejuose savo susirinki- 
muose, gegužio 30 d. ir birželio 
6 d, kuopa išdirbo taisykles, ku- 
riu prisilaikys tolesniame savo 

veikime. Sulyg naujųjų taisyk- 
lių, išrinktasai iždininkas turės 
didelę svarbą reikalų vedime. Iž- 
dininko priedermės, suglaustos 
krūvon, išrodo sekančioje išvaiz- 
doje: apart knygyno, skaityklos, 
svetainės ir kitų įstaigų įplaukų 
kontroliavimo, iždininkas veda iž- 
do knygas ir prižiūri, kad už- 
vaizdos knygos butų teisingai v.e- 
damos; veda visą piniginę apy- 
vartą, t. y. priima įplaukas ir mo- 

ka išplaukas; kontroliuoja esan- 

čiąja pas užvaizdą smulkioms iš- 
laidoms pinigų sumą; prižiūri už- 
sakymų išpildymą; išduoda susi- 
rinkimuose raportus apie reikalų 
stovį; atsako už savo darbus pricS 
valdybą ir susirinkimą 

Užvaizdos gi pareigos, kurių 
rubežiai iki šiolei nebuvo nusta- 
tyti tam tikromis taisyklėmis, 
irgi sutvarkyta. Užvaizda, sulyg 
išdirbtųjų taisyklių, užlaiko tvar- 

koje ir švarume mokyklą, sve- 

tainę, knygyną, skaityklą ir kitas 
"Aušrai" prigulinčias vietas 
(tvarkos reikaluose jisai pildo 
pirmininko įsakymus ir nurody- 
mus) ; veda prekybos knygas su- 

lyg iždininko nurodymo; atsako 
už knygas, sugedusias iš jo prie- 
žasties ; priima prisiųstąsias pre- 
kes ; patikrina įplaukas su pažy- 
mėjimu, už ką ir kiek įmokėta 
(visuose pardavimuose turi buti 
išduotos kopijuotos kvitos); vi- 
sus pinigus, sulyg iždininko pa- 
reikalvimo, pastaramjam atiduo- 
da, pasilikdamas sau nuo jų pa- 
kvitavojimą; negali daryti jokių 
išmokėjimų, apart smulkių ir bū- 
tinai reikalingų; atsako už reika- 
lų vedimą prieš pirmininką ir su- 

sirinkimą. 
Taigi, šias taisykles įvykinus 

gyveniman, tikimės, J"'! tvarka 
"Aušros" įstaigose pagerės ir 



prasidės no;ma!is gyvenimas. 
Be minėtųjų nutarimų primin- 

tina, kad visa ikišioline "Aušros' 
tvarka visi nariai buvo neužga- 
nėdinti. Knygvedystė buvo to- 

kia. kad revizijos komisija nepa- 
tikėjo paduotoms skaitlinėms ir 

patarė padaryti generalę reviziją. 
Užvaizda, kuris ikišiol savisto- 
viai vedė "Aušros" reikalus ir 

padarė daug nemalonumų, neiš- 
mokėdamas laikraščiams pinigų 
už prenumeratą ir uz pavienius 
numerius, dabar apsiėmė pats at- 

silyginti ir greitu laiku užbaigti 
visus tuos reikalus. 

P. A'. Jančauskas, "Auš." pirm. 
J. Strimaitis, "Auš." rašt. 

SLA. 129 kuopoje. Birželio 

14 d. atsibuvo SLA. 129 kuopos 
susirinkimas. Ši kuopa savo veik- 
lumu negali pasigirti. Priežastis 
tarno, kad nariai nelanko susirin- 

kimų. Paprastai užsimoka prigu- 
linčius mokesčius ir eina savo 

keliu. Nariu kuopoje taėiaus ne- 

stinga, ir jie. jei tik norėtų, ga- 
lt" tų padaryti savo kuopą veiklia 
SLA. vienute. Pastaruoju laiku 

kuopa stiprėja, ir narių skaitlius 
vis auga. Kad ir šitame susirin- 
kime prisirašė keturi nauji na- 

riai. Dabar kuopa turi 51 narį. 
Gal neprošalį butų pažymėti, kad 
šios kuopos finansų raštininkas, 

p. B. Lenkauskas, persikėlė ant 

augščiattsio apsaugos laipsnio ir 

tukstantj savo pomirtinės užrašė 

(padalindamas pusiau) Lietuvių 
Mokslo ir Lietuvių Dailės drau- 

gijoms Vilniuje. Eskulapas. 

TMD. 22-tos kuopos susirin- 

kimas. Mus prašo pranešti, kad 
TMD. 22-ros kuopos mėnesinis 
susirinkimas atsibus sekanti ne- 

dėldienj. birželio 21 d., "Aušros" 
svetainėje. 3149 So. Halsted st. 

Susirinkimo pradžia paskirta 2 

vai. popietu. Šisai susirinkimas 
bus juo įdomesnis, kadangi p. 
M. Damijonaitis, dabartinis TMD. 

knygius, parsivežė su savim ir. 

\Vaterburio Seimo vieną lietuviu 
vėliavų, padarytų su lyg I)r. Ba- 
sanavičiaus nurodymų, ir žada 
tąją vėliavą atsinešti su savim 

šin susirinkimam Tokiu budu 
nariai turės progą susipažinti su 

šia nauja vėliava, kuri nuisų laik- 
raštijoje buvo pakėlusi tiek daug 
kalbu. Šisai susirinkimas gali bū- 
ti paskutiniu iki sekančio rudens, 
ir kuopos nariai užprašoma at- 

silankyti kuoskaitlingiau. 

Susižeidė žaidžiant. Praeit:i 
pėtnyčią du vaikai, Petras Norvi- 
lu kas ir Pranas Loniukas, išėję 
iš mokyklos, žaidė. Iš neatsar- 

gumo, Norviluko akis buvo taip 
'abai sužeista, kad reikalinga bu- 
vo kreiptis prie gydytojaus, ku- 
ris ligonj pasiuntė ligonbutin. 
Tenai padaryta akiai operacija, ir 
tiki nasi, kad vaikas nenustos sa- 

vo akies. 
Loniukas gyvena prie kampo 

Halsted ir 14-to PI.; Norvilukas— 
prie 1842 S. Blair st. 

REDAKCIJOS ATSAKYHm. 
p. J. Kl. (Kenosha, Wi».). Tamista 

nepadavėte savo antrašo, o Ir surašė- 
te viakjj ant tokios popieros ir tokiu 
budu, kad sunku kas nors lemtai su- 

prasti. Meldžiame vartoti rašomąją 
popierą ir pasistengti išdėstyti trum- 

pai ir aiškiai visą reikalą, neužmirš- 
tant ir savo antrašą su aiškiai paduo- 
ta pavarde prikergti. 

p. Bučeraičio pjūklas. Ką galėsime, 
sunaudosime. Beje, kam tasai bez- 
džionavimas slapyvardžiuose! 

p. A. M. Virbalis. Peržiūrėsime. 
Komitetui ii E. Pittston, Pa. Ger- 

biamieji pasiunčiate pranešimą su pa- 
rašu "Komitetas" ir nepasakote, ko- 
kis komitetas. Po panašiais oficia- 
liais pranešimais pasirašo visi komite- 
to nariai. Pas jus gl nei vieno nėra. 

Visiem#, čia neminėtiems. Peržiū- 
rėsime ir ką galima, sunaudosime. 

Apgarsinimai. 
MAISTO PERVIRŠIUS. 

Yra didelė klaida tikėti, buk 
juo daugiau męs valgome, juo 
daugiau naudos gauna .iš to mu- 

šu kūnas. Kūnas gali aprūpinti' 
tiktai aprubežiuotą maisto dau- 

gumą, kuri įvairiuoja kiekviena- 
me asmenyje, ir likusioji dalis 
eina išmatoms. Šios išmatos yra 
nuodingos ir, pereidamos j krau- 
ją, jos išplatina savo nuodus ner- 

vų systernoje. Yra būtinai reika- 
linga pasiliuosuoti nuo jyju, kaip 
greit patėmijama koksai nors 

netvarkumas maisto virškinime, 
kaip tai užkietėjimas, gcltligė, 
atsiraugiojimai, apetito ir jiegos 

netekimas. Trinerio Amerikoniš- 
kas Kartaus Vyno El.ixira3 yra 
vaistas, jums reikalingas. Jisai 
išvalys kuną ir prašalins dauge- 
liui sunkią ligą. Jisai yra labai 
geras .skilvio ir vidurių trukdė- 
siuose. Aptiekose. Jos. Triner, 
Manufacturer, 1333—1339 South I 
Ashland ave., Chicago, 111. Po 
sunkiam mank.štinimuisi jus pri- 
valote trinti savo kuną Trinerio 
Linimentu. 

DRAUSIJŲ K£iUL|i 1 
JAUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT. j 

KLIUBO ADMINISTRACIJA. 
Chicago, III. 

J. Jankauskus, Pirm., 
927 \V. 34th pl. 

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

D. Gulbinas, Prot. Rašt., 
K27 W. 34th pl. 

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

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

J. Mikalauskas, Užžiurčt.-orft. 
841 \V. 33rd at. 

DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 
VIRŠININKAI. 

M. Girnus, kompoz., Mokytojas choro, 
902 N. California ave. 

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

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

Mitingai atsibuna kiekvieną pirmą 
uedėldienj mėnesio t-mų valanda po 

'.etų T. Radavičiaus svetainėje, 93G 
.7. 33-čios gatvės, ant antrų lubų. 
faipt gi choro ir dramos repeticijos, 
at i "ima toje pačioje svetainėje. Cho- 
r) repeticijos atsibuna ser.;domis, 
7:30 vai. vakare. Teatrų repeticijos 
atsibuna pčt .tyčiomis, 8-tų vai. vak. 
Taigi. Jauni vaikinai ir merginos, jei 
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai 
dainose ar teatrų lošimuos-?, tai kvie- 
čiam prigulėti prie Jaunų Lietuvi./ 
Am. Taut. KUubo, nes J. L. A. T. K. 
n«vieu tik užsiima dainomis, loši- 
muis, bet taipogi ir pašelpa ligoje. 
Taigi, kiekvienas lietuvis ir lietuvai- 
tė privalo prisidėti prie jo auklėjimo. 

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

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKO.E 
TAUTIŠKAS ŠLIUBAS 

surer.gė pirmą gražij ir linksmą 
"PIKNIKĄ" 

su programų, sub., liepos (Fourth of 
.Tūly) 4 d. 1914 m., Loafy Grove (A. 
Blinstrupo ) Darže. Pradžia 9 vai. iš- 
ryto. Įžanga 25c. r°rai. 

Užkviečia visus KOMITETAS. 

Atydla 1 
21RGVAIKIO PASK. IR BU C. DR-JA. 

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

Taigi, lietuviai, kurie norit sučėdy- 
tl pir.igų mokėdami tik r° mažą sumą, 
prislrašykit prie šios draugUos. Dr- 
Ja laiko suvo susirinkimus Kaa sere 
doa 7akarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
svet., 3301 Auburn ave.. kertė 33 Čios 
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
ant namy u i prieinama piucentą. 

Nauja 16-ta serija atsidarė balan- 
džio (April) 15 d. 1914 ir. Kurie no 
rite užsirašyti, atsilankyki, po viršmi- 
nėtu antrašu. 

DIDELIS METINIS PIKNIKAS 
su Išlalmėjimu Kalbamos Mašinos su 
lietuviškais rekordais vertės $25.00, 
parengtas Draugystės šv. Petro ir 
Povylo, ned.. birželio (June) 14 d. 
1914 m. Bergman's Darže, Riverside, 
III. Piknikas prasidės 9 vai. išryto. 

PUIKUS PIKNIKAS 
parengtas Draugystės Vienybės, neri., 
birželio (June) 14 d. 1914 m. G. M. 
C'hernausko Darže, Lyous, 111. Pra- 
džia 9 vai. išryto. Įžanga 25c. porai. 

Jaunieji ir senieji! štai dabar pui- 
ki proga išvažiuoti j gryną. orą, pirmą, 
kaita Siame pavasaryje pakvėpuoti] žalumynų ir gėlių kvapsniu. Daržas 
puikus, viskas bus gražiai prirengta, 
tik nepamirškite atvažiuoti, o tikrai 
pasidžiaugsite. 

PASARGA: Važiuokite 22-ros ka- 
rais iki 40-tai, ar Oguen ave., paskui 
paimkite Ogden ave. karus iki 52-rai, 
o nuo ten Lyons karus iki Desplain 
upės, kur randasi daržas. 

SĖSTAS DIDELIS PIKNIKAS 
parengtas Draugvstės Palaimintos Lic 
tuvos, ned., birželio (June) 21 d. 
1914 m. Justice Park, Summit, 111. 
Pradžia 9 vai. išryto. įžanga 25c. 
porai. 

Ant lšlaimėjimo leidžiama Auksuo- 
tas Laikrodėlis vertės $20.00, Auksinis 
Bronzolietas $10.00 ir Auksinė Plunk- 
sna $r».oo. 

Šitas Piknikas bus vienas iš gra- 
žiausiu, nes tai yra geriausis daržas 
iš visų kitų esančiu C'hicagos apielin- 
kėj, kuriame randasi daug dideliu me- 

džių, po kuriais bus galima nuo savlės 
pasislėpti. Didelė pliatformė dėl pa- 
sišokimo, gr^jjs geriausi lietuviški 
Cbicagos muzikantai. Gardžių gėri- 
mų, kvepiančių cigarų ir visokių žaidi- 
mui tam tikrų vietų bus iki valiai. 
Kviečiame g«rbiama publika skaitlin- 
gai atsilankyti, a bus visi užganėdinti 
virš minėtais gardumais ir gražumais. 

Užkviečia visus KOMITETAS. 

DIDELIS METINIS PIKNIKAS 
parengtas Draugystės švento Antano 
iš Padvos, ned., birželio (June) 28 d. 
1914 m. Jurgio Chernaucko darže, 
Lyons, 111. Pradžia 9 vai. Išryto, 
{žanga 25c. porai. 

Maloniai užkviečiame visus lietu- 
vius ir lietuvaites kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti ant musų Metinio Pikniko, 
o užtikriname, jog nesigailėsite. Bus 
visokių akanių gėrimų, kvepiančių ci- 
garų ir puiki mizika. 

Užkviečia visus KOMITETAS. 
PASARGĄ: Važiuokite 22-rais ka- 

rais iki Ogden ave.', ir Ogden ave. iki 
48-tai arba 52-rai, o iš ten paimkite 
Lyons karus, kurie daveš iki dražui 

j (išlipkite prieš tiluj. ant upėu kranto). 

PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS 
parengtas triusu Lietuviškos Teatra- 
liškos Dr-stės- ftv. Martyno, atsibus 
ned., birželio (June) 28 d. 1914 in. 

Justice Park, Summit, 111. Piknikas 
prasidės 9 vai. išryto. Įžanga 25c. 
porai. 

širdingai užprašome visus lietu- 
vius ir lietuvaites, kaip senus, taip 
ir jaunus, atsilankyti ant to puikaus 
pikniko, kur galėsite gražiai pasi- 
linksminti ir pakvėpuoti sveiku ir 
tyru oru. 

Kviečiame, Komitetas. 
Pasarga: Važiuodami, imkite karus 
Archer Limits, paskui .Toliet karą. ku- 
ris priveža prie pat daržo, kur ant 

vartų pamatysite Sv. Martyno Drau- 

gijos vardi}. 

PajieškojimaL 
Pajieškau savo gero draugo Stanis 

lovo Montrema, paeina iš šelų sod., 
Žarėnų parap., Telšių pav., Kauno 

gub. 2 motai kaip Amerikoj. Jo pa- 
ties, ar kas jj žino, meldžiu atsišaukti 
adresu: 

Antanas Gudauskis, 
132 State st., Michigan City, Ind. I 

Pajieškau savo kaimyno Kostanti- 
110 želetskio, paeina i* Kaupų sod., 
Tveriu parap., Telšių pav., Kauno gub. 

10 metai kaip Amerikoj. Girdė- 
jau, Chicagoje gyvena. Turiu svarbų 
reikalų. Meldžiu jo paties, ar kas 

jj žino, atsišaukti adresu: 
Antanas Gudauskis, 

132 State st., Michigan City, Ind. 

Pajieškau savo tėvo Domininko Gu- 
dauskio, paeina iš Stumbrių sod., 
Rietavo parap., Labardžių vol., Ra- 

seinių pav., Kauno gub; išvažiavo iš 
Pribetkos sod., Tvėrių parap., Augęs, 
drūtas vyras, 70 metų, rauplėtas, ne- 

šiojo barzdų, buvo kalvis. 22 metai, 
kaip Amerikoje. Gyveno 10 metų 
atgal, girdėjau, Chicag >je; dirba prie 
mašinų taisymo. Kas praneša jo 
adresų, gaus $5.00 dovanų. Meldžiu 
atsišaukti antrašu: 

Antanas Gudauskis, 
132 State st., Michigan City, Ind. 

Pajieškau savo 

brolio Antano Gai- 
žausko, paeina iš 
Leilėni; kaimo, Triš- 
kių parap., Šiaulių 
pav., Kauno gub. 
Gyveno prie 2050 
W. 22nd st. Pražu- 

vo iš namų balandžio 11 d. Meldžiu 
atsišaukti adresu: 

Joe Gaižauskas, 
728 W. 14th pl., Chi jago, 111. 

Pajk'škau savo dėdės Kazio Janavi- 
čiaus, paeinančio iš Suvalkų gub., Vil- 
kaviškio pav., Alvito valšč., Cičkų 
kaimo. Apie 30 metų Amerikoje, 
gyvena, rodos, Shenandoah, Pa. Jo 
paties, ar kas jj žino, meldžiu atsi- 
šaukti antraSu: 

Juozas Rastapkevičius, 
170 So. Leonard st., NVaterbury, Conn. 

Pajieškau savo brolio Petį o Joku- 
bonio, paeina iš kaimo Kubilių, pa- 
rapijos Papilio, pavieto Panevėžio, 
gubernijos Kauno. 10 m. kaip gyvena 
Amerikoj. Jis pats, ar kas j} žino, 
atsišaukite pas: 

Ramusis Jokubonis, 
1256 Springfield ave., Chicago, 111. 

Pajieškau savo brolio vaikų Juoza- 
po ir Jono Inčiurų, paeina iš Kauno 
gub., l'kmergės pav., Kupiškiu valšč., 
Viduklių kaimo. Girdėjau, kad gyvena 
2hicagoj ant Town o 1' Lake. Jie pa- 
tįs, ar kas juos žino, meldžiu atsi- 
šaukti antrašu: 

Jonr.s Inčiura, 
908-910 W. 14th st., Chicago, 111. 

Pajieškau Kastancijos Morkevičiu- 
tės. Ji yra nemažo ugio, 20 m. senu- 
mo, turi nemažą karpą pas kiarę 
ausį ir iltinius dantis atsikišusius,1 
labjau panaši į moterį negu į mergi-: 
ną. Buvo atvažiavus į Chicago pas 
mane, lapkričio mėn., buk jieškoda- 
ma darbo; pabuvus iki sausio 10 d. 
nakčia prasišalino. Regis, randasi 
kur apie Springfield, 111., ten turi 
dvi seseris. Kas pirmas man apie ją 
praneš, gaus $1.00 atlyginimo, kiti 
vėliau pranešę gaus po 1 tuz. po- 
pierų laiškams rašyti. Atsiliepti ant- 
rašu: 

J. Markevičia, 
876 N. Paulina st., Chicago, 111. 

Pajieškau draugo Petro Augio, pa- 
eina iš Kauno gub., Šiaulių miesto. 
Girdėjau, gyvena Chicagoje. Jo pa- 
ties, ar kas Jj žino, meldžiu atsišaukti 
adresu: 

Juozapas Jurevičia, 
2349 So. Oakley ave., Chicago, 111. 

Pajieškau savo tikro brolio Jono 
Aukštkalnio, Lapkalnio kaimo, gile- 
lės vol., Raseinių pav., Kauno gub. 
Apie 9 metai Amerikoj. 6 metai at- 
gal gyveno apielinkėje Pittsburgh'o, 
Pa. Jis pats, ar kas kitas, malonė- 
kite duoti žinig. adresu: 

Simanas Aukštkalnls, 
789 Bank st., Waterbury, Coun. 

Pajieškau draugo Jurgio Norkaus, 
iš Raseinių, Kauno gubern. Seniau 
gyveno Philadelphia, Pa. Meldžiu at- 
sišaukti adresu: 

Edvardas Lenauski, 
928 W. 35th place, Chicago, 111. 

Pajieškau savo pusbrolio Jono Ju- 
čio, Kauno gub., Raseinių pav., Kra- 
žių parap., paeina iš Adolforiso dvaro. 
Pirmiau gyveno Pennaylvanijoj. 9 
metai kaip Amerikoj. Turiu svarbų 
reikalą. Jo paties, ar kas jj žinotų, 
meldžiu atsišaukti adresu: 

Vladislovas Rimša, j 
312 Trauklia Joliet, UI. 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoti:—turi grosernč ir bu-, 

černė, viskas už prieinamą kainą; 
priežastis: nesveikata. Lietuvių apie- 
liukč. Kreiptis: 

e., 
1823 Canalport ave., Chirago, 111. 

Parsiduoda:—saliunna, lietuvių ap- 
gyventoje vietoje, pigiai; parsiduoda, 
nes savininkas išvažiuoja į kitą mies- 
tą. Atsišaukit: 
1931 Canalport av., Cbicago, 111. 

Parsiduoda: —lietuviškas restoran- 
tas, biznis gerai išdirbtas, geroje vie- 
toje. Norintie pirkti, atsišaukite ad- 
resu: 

A. T. 
3428 So. Halsted st. Chicago, Iii. 

Parsiduoda:—pigiai 3 flatų namas 
su duonkepjkla, arkliais, vežimais ir 
visu bizniu. 
698 Auburn ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—čeverykų dirbtuvė su 
mašinomis ir kitokiais reikalingais 
įrankiais. Storas didelis, $20 ran- 
dos; gera vieta bizniui. Atsišaukti 
pas: 

Jonas Kardolcas, 
1976 Canalport ave., Chicago, 111. 

Ant pardavimo: — saliunas labai 
geroj lietuviu apgyventoj vietoj, ne- 
toli šv. Jurgio bažnyčios. Ri/nis yra 
nuo senai iždirbtas. Taipgi nt'oli lie- 
tuviško didžiausio teatro Chicagoje. 
Atsišaukite antrašu: 
3201 Auburn ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—Gents Furnishing & 
Tailoiir.g Storas: ilgų metų listas, biz- 
nio ir Chieagos lietuvių centras. Per- 
kantis gaus uždykų pamokinimų ko- 

mercijos reikaluose. Priežastis: liga 
šeimynoje. Kreipkitės: 

Juška & Adomtė, 
1824 So. Halsted st.( Chicago, 111. 

Parsiduoda:—derlinga farma Wis- 
consin valstijoje, 129 akeriai su trio- 
bomis ir prie geros upės, su medžiais, 
65 akeriai išdirbtos žemės, parsiduo- 
da labai pigiai. Priežastis: reumatiz- 
mas, negaliu dirbti. Reikalaujantieji, 
atsišauki'e adresu: 
F. Baydansky, Christofer, 111. 

MICHIGAN FARMŲ ŽEMĖ. 
Aš turiu ir pasiulau pardavimui 160 

akerių puikios farmų žemės Newaygo 
O., Mich. žemė guli arti White 
Cilcud, pavieto sostinės. Aš parduosiu 
visą ar dalį šios žemės po $10.00 už 

akerj. Panaši žeme šioje apielinkėje 
laikoma po $20.00 iki $50.00 už akerj. 

J. A. GRANT, 
230 Republic Bldg., Chicago, III. 

Parsiduoda:—už prieinam.*? kai n 3. 
saliunas lietuvių ir kitų tautų tirštai 
apgyventoj vietoj. Pardavimo prie- 
žastis: savininkas išvažiuoja j kitą 
miestą. Arčiau dasižinoti adresu: 
2013 So. Halsted st., Cliicago, 111. 

Užkietėjimas 
Nevirškinimas, dyspepsija, 
jaknų apsisunkinimss ir pa- 
našios nevirškinimo betvar- 
kės greitai galima prašalin- 
ti, jeigu savo laiku pradėsi 
imti 

Severos 
Gyvenimo 
Balsamį 

(Severa's Balsam of Life) 

Tai yra vaistas, sustiprinan- 
tis virškinimą. Jis taipgi 
patariamas ypatoms maža- 
kraujems, senyvo amžiaus, 
arba silpnoms, arba grįžtan- 
čioms po ligos sveikaton; 
lygyniai kaipo neapkainuoja- 

mas pagelbinis irankis prie 
atsikartojančio drugio gydy- 
mo. 

Kaina 75 centai. 

Strėnų Skaudėjimą 
vietinis reumatizmas, scyati- 
kos, neuralgijos, peršalimas, 
uždegimas plaučių plėvės, 
reumatizmas kojų, kaip ir 
traukučiai — greitai nustoja, 
jeigu laiku pridėti 

Severos 
Gedanti Pliasteri 

(Severa's Healing Plaster). 

Jis labai patariamas visuose 
sirguliavimuoee, kuriuose var- 

tojimas skylėto pliasterio yra 
pagelbingas. 

Kaina 25 centai. 

Vaikai mėgsta Suaugustejie varioja 
SEVEROS TAB-LAX 

Paliuosuojančius Saldukus 
Kaina 10 ir 25 centai. 

Reikalaukit aptiekose Seve- 
ros Vaistų. Jeigu aptiekorius 
negalėtų jų parūpinti, parsi- 
traukit stačiai nuo 

mmmm C E. D A P RAPIDS. 1QWA4Į 

Parsiduoda:—pigiai farma ru trlo- 
bomia dėl netikėtos priežasties, tik 
už $600.00, nuo miestelio 1% mylios, 
nuo geležinkelio 50 pėdų, 5 akeriai 
girios, aržuolai, farma randai labai 
geroje vietoje, lietuvių ir lenkų apgy- 
ventoje. Nepraleiskite geros progos. 
Atsišaukti adresu: 

J. M. Kibort, 
3404 So. Haleted 6t., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—didelė bučernė ir gro- 
sernė geroje vietoje, visi {taisymai 
nauji, ice-box mėsai, balto marmoro 
du barai, mėsai marmoro 4 vogos, pa- 
rodo surokuotij sumą., atvožytą. mės^, 
dailus registeris pinigams, dar daug 
kitų daiktų, kaštuoja $1,500, dabar 
atiduodu už $875.00 nes mano moteris 
serga. Kreiptis 
3244 So. Morgan st., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—pigiai farma, 40 nke- 
rlų. Alabamos valstijoje, lietuvių far- 
nierių apgyventa vieta; tenai žiemos 
nėra, galima sėti 2 kartus ant metų, 
galima pirkti cash arba int išmokes- 
ėio. Platesnėms žinioms rašykite ant- 
rašu: 

J. Waiszwilaitis, 
Box -17, Delray sta., Detroit, Mich. 

Parsiduoda: —moteriškų skrybėlių 
krautuvė plačiai lietuvių apgyventoje 
vietoje. Pardavimo priežastis: savi- 
ninkė nori apleisti miestu. Smulkes- 
nėms žinioms kreipkitės telefonu Dro- 
ver 1573. 

FARMOS! FARMOS! 

Geros Ūkės Parsiduoda Pigiai. 
Michigano valstijoj, didžiausioj iie-Į 

tuvių kolionijoj, galima pirkt gerų 
farmų nuo pačių savininkų—anglų, 
su visais jtaisyuiais, triobomis, gyvu- 
liais ir sodais. Taipgi turiu ir negy- 
venamų farmų; laukai geri ir lygus, 
prie upelių ir ežerų, netoli nuo gele- 
žinkelio ir portavų miestų. Kaina 
ž' mes nuo $5.00 iki $75.00 už akerį. 
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 tikietą j 
Peacock, Lake Co„ Mich. Atvažiavę 
j Peacock nelipkit iš trūkio, bet damo- 
kčkit konduktoriui 10c. ir pasakykit, 
kad išleistų ant kitos stoties Little 
Maniste River, tad atvažiuosit tiesiog 
ant mano farmos. Laiškus rašant 
man, padėkit šitokį adresą: 

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

Sif kortes ir Pinigus 
Siųskite Per 

A. OLSZEVVSKIO BANKĄ 
Jau 22 metai, kaip šita B anka užsiima siuntimu pi- 

nigų ir šifkorčių, ir per tą laiką išsidirbo geriausią sys- 
terną, pagal kurią galime greičiau ir pigiau persiųsti pi- 
nigus ir šifkortes negu kitos bankos. 

Musų laivai išplaukia iš Ne\v Yorko kas antra diena 
ir perplaukia mares su 5—7 dienomis. 

Lietuviai, iš kitų miestelių, važiuojanti krajr.n per 
Chicagą, pribukite j musų Banką 9 valandą ryto: Utar- 
ninke, Ketverge arba Nedėlioję, tai nereiks čia laukti. 
Męs toje pačioje dienoje išleisime jus į Ne\v Yorką. 
kurj pasieksite ant rytojaus vakare, ir ten tą patį vakarą 
paims jus ant laivo. Tokiu budu nereiks New Yorke 
nakvoti nei kaštuotis. 

Ant pinigų, kokius turite, pasiimkite iš savo bankos 
čekį važiuodami j Chicagą, ir atsivežkite pas nnis, o męs 
jj jums išmainysime ant ruskų pinigų, arba pasiųsime 
į krajų taip. ki;p norėsite. 

Važiuojantiems j krajų męs parūpiname nuo Rusijos 
Konsulio pasportus, su kuriais Rusijos valdži? liuosai 
perleidžia per rubežių. 

Kurie reikalaujate pasportų, tai prisiųskite nuims 3 
dienomis pirm išvažiavimo savo vardus, pavardes, me- 
tus ir krajaus adresus, ir $3.00 pinigų, kad męs suspė- 
tume į laiką pasportus parūpinti. Taipgi kas turite di- 
desnius pinigus vežtis, galite ant jų paimti iš savo ban- 
kos čekj (draft) ir tą čekį prisiųsti mums pirm laiko, 
su nurodymu, kaip norite juos krajun persiųsti, kad męs 
galėtume j laiką viską surengti. 

Musų adresas yra šitoks: 

A. OLSZEVVSKI BANK 
3252 So. Halsted St., Chicago, III. 

DĖLKO NEPERKI GEROS ŽEMĖS 
DIDŽIAUSIOJ LIETUVIŠKOJ KOLIONIJOJ VVISCONSIN: 

žemė labai gera: juodžemis su moliu, netoli nuo geležingu.. 
liu ir bažnyčių, parduodam išdirbtas farmas su budinkais ir nei?dfrbt° 
žemę pigiai ir ant lengvų išlygų. Perkantiems žen,? duodame darbo 
jei reikalauja, visuomet: vasarą ir žiemą. Nereikia daug nlnhni nirS 
važiuojantiems ant farmos gyvent Atsišaukit tuojaus, žemės manos d 
vanai; perkantiems kelionės kaštus apmokame. 

CHAS. ZEKAS & CO, 
186 N. LaSalle St, Room 214., Chicago, I 

AR NORI UŽDIRBTI PINIGUS? 
Jeigu tik nori, tai gali lengvai ir greitai uždirbti $1000.00 ir Daugiau 

Ar tu žinai, kad ant Halsted, terp 31-mos ir 34=>tos 
gatvių, properčių kainos jau pradėjo kilti? Ar tu ži= 
nai, kad už metų, o gal ir greičiau, jų kainos pasi= 
dvejos, ir tie, kurie čia turi namą, ar lotą, lengvai 
gaus už jį $1000.00 daugiau negu šiądien moka? 

Ar žinai kodėl čia Properčių kainos pradėjo kilti? 
Todėl, kad didysis Teatras jau baigiamas statyti. Jis atsidarys 

šį rudenį. Mat dideli Teatrai sutraukia kas vakaras tukstančius 
žmonių iš visų miesto dalių, o kur tik yra didelis žmonių susirinki- 
mas, ten ir biznieriai nori turėti savo biznį. Biznieriai reikalauja 
storų ir ofisų, ir tada jie nepaiso kaip butų brangus namai ar lotai, 
jeigu tik yra geras "trafic," jie perka juos ir rengia sau tinkamus 
storus. Jau ir šiądien tuli amerikonai derina nuo mus 4 lotus prie 
vietos, ant kurių ketina statyti čia didelį Departamentinį Storą, o ant 

kampo 32-ros ir Ha'sted, prie didžiojo Teatro, ketina statyti hotelį. 
Šiose dienose pirko čia propertes sekanti lietuviai: Antanas Krisiunas 
ir Tamošius Kloniunas, Juozapas Ridikas ir Mikolas Kiras. Šiedu 
paskutiniai tuojaus statys naujus storus. M. Levy teipgi ketina čia 
statyti didelį storą, o Goldman jau pradėjo statyti. 

Atminkite, kad kaip tik atsidarys didysis Teatras, tai čia proper- 
čių kainos pasidvejos, ir kas čia turės pirkęs namą ar lotą, tas gerai 
pasipinigaus. O kada pasistatys čia Hotelis, Departamentinis Sto- 
ras ir kiti dabar rengiami storai, tai properčių kainos čia pasitrejos, 
taip kaip pasitrejojo ir net pasidešimteriojo properčių kainos ant 
Halsted prie 12-tos, 63-čios ir 79-tos gatvių, kur 5 metai atgal par- 
davinėjo lotus po $2,000, o šiądien moka už juos po $6,000, o už 
kampinius po $60,000. Bet nereikia jieškoti toli. Štai ant 35-tos 
ir Halsted gatvių už šiaur-rytinį kam^ą siūlo $50,000, o savininkas 
neduoda jo be $70,000, o tas kampas yra nuo čia netoli, tik 
4 blokai i pietus. Netruks ilgai, kad ir tarp 31-mos ir 34-tos gatvių 
properčių kainos žvmiai pakils ir kas čia jas turės, tas pasipinigaus. 

Tod*i, jei norite lengvu budu uždirbti $1,000 ar daugiau, tai ne- 
laukite kol čia properčių kainos pabrangs, bet pirkite jas dabar, 
kol yra pigios ir kol yra iš ko pasirinkti. 

Męs da čia turime pardavimui keletą namų ir 1ctų ir parduoda- 
me iuos pigiau kaip kiti, ir ant labai lengvų išmokesčių. Pasiskirk 
sau kurį nori namą ar lotą ir atėjęs paklausk jo kainos, o pamatysi 
kad męs parduodame pigiau kaip kiti. Męs visi; pinigų nereikalau- 
jame. Įmokėk tik $1,000, o reštą ant tokių išlygų kokios tau tinka. 

A tmink, kad gal nepraeis nė keli mėnesiai, kaip ateis žydelis ir už 
tavo Įmokėtą $1,000 duos tau $2.000. kad gauti tavo vietą savo biz- 
niui. Męs ir dabar galėtume nuo žydų gauti brangesnes kainas kaip 
nuo lietuvių, bet męs norime geriau turėti lietuvius savo susiedijoje ir 
todėl šiuomi apgarsinimu kreipiamėsi prie lietuvių. 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 South Halsted Street Chicago, 111, 



PETRAS VAITIEKŪNAS 
"LKTUVOS" AGENTAS 

lankosi dabar WUkes-Rarref Pa. Ir 
ftpielinkėsc. I'aa jjjį galite užsirašyti 
•LifttHVjj," Ir prenumeratos pinigus 
Užsimokėti. 

A. OLSZEWSKI, 
"Lietuvos" leidėjas. 

"LIETUVĄ" GALIMA GAUTI PAS: 
.Tos A. Duoba. 

1234 Mlchlgan ave.. Sheboygen, \Vis. : 

P. BARTKBV'IftIA. 
877 Cambridge st., Cambridge, Mass. j 

J. J. STASULANIS, 
PRAKTISKAS IšDIRBf.JAS IR PARDAVĖ- 

JAS MUZIKALISKŲ INSTRUMENTŲ. 
Turiu krautuve 

ir dirbtuvę niu/.i- 
kališkij instrumen- 
tų. Dirbti naujus 
ir gerai pataisau 
srnus instrumen- 
tu*. NV-ikreipkit 
prie :ikc;Uij, ku- 
riems u/ patnrna- 
vima tnrit<- mokė- 
ti; kreipkitės sta* 
čiai į .Įliic 
tuvę, bus jums pi- 
giau*. Turiu .16 
meti) praktika ir 
paliudijimu-- iš Ro- 
sijos. Vokietijos ir 
Amerikos. kad d:tr- 

«>.» aiucKu noyrriausiai. .nano Krautuvėje yra 
didelis patirinkima- įvairių muzikališki) instru- 
mentų, ir mano kainos daug pi({< nč* kaip ki- 
tų. Jei pirkęs nebūti) kuom nors užganėdin- 
tas, ai permainau, arba pata: *.n uzdyk.}. Savo 
daria gvaran'.uoju. I 

J. J. STASULANIS, 
3231 S. Halsted st., Chicago, 111. 

JONAS KŪLIS 

3259 So. Halsted st, Chicagc 
GENERALIŠKAS AGENTAS 

Lankosi Chicagoj, užrašinėja 
"Lietuvą". Renka apgarsinimus 
ir šiaip spaudos darbus. Perka 
namus, Uotus ir parduoda, iv 

šia:;» suteikia informacijas hiznit- 
reik iluose. 

A. OIszewski. 
"Lietuvos" leidėjas. 

O Eli A PROGA! 
f rfiratika nnjrli*koskalb:>i nv 

k y ti.'bc mokytojo(apclaryta) 51.00 
Vaiku Draugas urba kaip moky- 
ti* skaityti ir rašyti be mokyto- 
jo 15c 

IVnuJas Budas mokytis raiyti be 

mokytojo 10c 
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

oi,, so paveiksta.s (.apdaryta). .35c 
VISO Sl.fJO 

Kas ntsiiisiškirpps Sity apkarsi- 
rimn <5 "Lietuvos" Ir 81.00 per 
nioney ordcr, tai gaus visas 4 
knygastiOc. pigiau. 

T. Mikolainis 
Box62 New York City 

Optinei airos Visiems 

įvairus vynai ir likieriai. Tai ne 

galiūnas, tik optinė pardavykla. 
T/ras Vynas nuo f.1.00 už gal. 
Gc.*a degtinė nuo $1.50 už gal. 

Męs užlaikome geros rūšies 
ali.i po 70 centų už baksą iš 
24 buteliij. 

Uerlausis F.sportas |1.00 už 24 
dideHus butelius. 

Telefonas: Yards 4412 
Adresas 

3322 SO. HALSTED STREET. 

—L'ilUIHHnnHHHHi 

Phone Drover 5052 
DR. K. DRANGELIS 

LIETUVYS 0ENTI8TAS 
V A L Ą NDO&'nao 8 iki 11 ryte n/io t iki 
i popiet nito 7 iki 9 vak. Nedėliotu paiul 
>,iiltirlį. * 

3561 So. Hafstsd St. Chicigu, III. 
Hriciai A. Olit vikio liauką 

3252 So. Halsted Si., CHICAGO. ILL. 
Seniacsia ir tvirčiausia Lietuviška Batika Chicagoje. 

Iste'gta 1S93 metuose. 
Valdo kelesdešimts fcagcčicusiu Budinka aut Bridgeporta. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir moka už 
juos 3 procentu metams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Cliicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir Storus ant lengvų 

iSmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, neša 11 ius 4, 5 ir 0> procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskiif. pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų 
SIUNČIA pinigus i Lietuva, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PAKDUODA Sifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio pas 

portus važiuojantiems Lietuvon, Rosi on. 

BIZNIERIAMS duoda (Jekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestie. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali ši:].- dien atsakančiai savo biznį vesti. 

PADARO Dovierennastis, ir visokius kitus rejeutališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje Bankojje, prie kurios ne vagis, ne ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestu ir farmų gali šioje Baukoje atlikti visus savo reikalus 
per laiškus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEVVSKl BANK 
3252 5o. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

Atvažiavusius iš KITUR MELDŽIAME aplankyti ir musiį Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedeliais, Seredomis ir Pčtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

"INKVIZICIJA" 
yra tai knyga, kurioje aprašoma inkvi- 
zicijos, katalikiškos tikybos ir dva- 
siški jos istorijp. šita knyga bus labai 
akyva kiekvienam lietuviui. Ji yra 
spaudoje ir netrukus bus gatava. 
Kaina $1.00. Per agentus neparsida- 
vinės. Orderiuokite ją tuoj, nes tuom 
paskubinsit jos išleidimą ir gausit 
iš mano kataliogo knygų dovanų už 
30 centų. 

F. Milašauskis, 
25 — 2nd ot. So. Boston, Mass. 

Reikalavimai. 
Reikalauju: — gerų kostumerskų 

kriaučių, geras mokestis geram kriau- 
čiui. 
3355 So. Morgan st., Chicago, 111. 

Reikalauju:—partnerio teisingo, tu- 
rinčio $700.00, prisidėti prie hotelio 
biznio, gal padaryti gražų gyvenimą ir 
likti turtingu. laišku ar ypatiškai, 
tuojaus kreipkitės: 

Joe Prilipąs, 
1236 W. Madiaon st., Chicago, III. 

JUBILIEJAUS NUMERIS. 
Laikraščiai susilaukti jubiliejaus ir 

išleisti jubiliejaus numeri galima tik 
vien* sykį j 15, 25 ar 50 meiiį. Toks 
tai retas atsitikimas. 

Ir jie metai tuo yra žymus, kad 
didžiausias lietuvių laikraštis "Katali- 
kas" susilauki 15-os metų jubiliejaus ir 
išleidę graži) jubiliejini numerį, piln» 
paveikslų ir indomių raštų. Amžinos 
svarbos Šitame numeryje yra ankietį į 
klausima: "Kas šiandien butų svarbiau- 
siai lietuvių kulturos pakilimui Ameri- 
koje?" 

Sitą jubiliejini "Kataliko" numerį 
kiekvienas privalo įsigyti atmlnMal. Už 
10c. bus prisiųstas kiekvienam. Reika- 
laukite tuojaus, kol neišsibalgc- 

Rašydami adresuokite: 

J. M. TANANEVIČIA, 
3249 S*. Mm|u St, Ckbaju, Ui. 

< 
"Jaunoji Lietuva" | 

ILIUSTRUOTAS LITERATŪROS, MOKSLO 

VISUOMENES MENESINIS 

LAIKRAŠTIS. 
Išėjo iš spaudos jau trečiasai numeris. 
"JAUNOJI LIETUVA" laikosi bepartyvės pažangiosios pakraipos. 
"JAUNAJAI LIETUVAI" sandarbininkauja, prižadėjo ir pakvies- 
ta sandarbininkauti beveik visi pirmaeiliai musų poetai, beletris- 
tai, mokslininkai, publicistai ir t. t. 
"JAUNĄJĄ LIETUVĄ" leidžia bendrovė, inkorporuota pagal 
Illinois valstijos tiesas. 
Kiekvienas, kuris užrašys nemažiaus kaip tris metinius prenu- 
meratorius "Jaunajai Lietuvai," gaus dovanu 6 knygas V. Ku- 
dirkos raštų, T. M. D. išleistu. 
"JAUNOJI LIETUVA" kaštuoja metams $3.00, pusei metų $1.50, 
pavienis numeris 25 centai. 
Visą. kį siųskite antrašu: 

JAUNOJI LIETUVA" 
4611 So. PAULINA ST., CHICAGO, ILL. | 

UŽSIRAŠYKITE SAU AR SAVO GIMINĖMS LIETUVOJE 

Pažangiosios pakraipos dienraštį "LIETUVOS ŽINIAS" ir "LIETU- 
VOS ŪKININKĄ" per šitų laikraščių generalę agentūrą Aonerikoje. 
Prenumerata "LIETUVOS ŽINIŲ" Amerikoje; metams $6.00, pusei 
metų — $3.00, norint-gi gau'd du kartu savaitėje po 3~num. antsyk, 
metams — $4.30, pusei metų — $2.15. Lietuvoje: metams — $3.20. 
pusei metų — $1.60. "LIETUVOS ŪKININKO" prenum. metams 
Amerikoje — $2.20, pusei metų — $1.10; Lietuvoje — nfetams — 

$1.65, pusei metų 85 centai. 
Oener. "L. ž." ir "L. U." Agentūroje Amerikoje galima gauti vi- 

808 Europos leidimo kningos. Reikalingi yra agentai. Užsakymus 
ir piningus siųskite Bendrovės vyriausiam atstovui Amerikoj,e šituo 
adresu: 

V. K. RAČKAUSKAS, 
Madls- Sujuare S tat. Box 204. -:- New Vork, N. Y. 

$10 DOVANAI $10 
Kožnam vienam, kuris iškirps sitq. straipsni ir atsineš j inusų ofisų ir pirks Lotų nuo musų kompanijos, tai bus 
priimtas vieton $10.00 prie pirmo {mokėjimo už Lot į. 

Tik vienus šitoks kuponas bus geras kiekvieno loto pirkimui ir tik iki birželio 1-mos dienos. 

LOTAI PIGUS LOTAI 
NAUJOJ LIETUVIŲ K0LI0NIJ0 

Lietuviai jau nupirko 20 Lotų dėl bažnyčios, kuri;} pradės netrukus budavoti už Western ave., tarpe Kedzla 
ir Archer aves., Cliicago, 111. 

ŠITOJ APIELINKĖJ CRANE KOMPANIJA BUDAVOJA DIDŽIAUSIUS FABRIKUS, KURIE KAŠTUOS $20,000,000. 

LOTU PREKES PO S300.00 Iii AUKŠČIAU 
kuriuos dabar parduodame ant visai lengvų išmokėjimų. 

VIRŠMINĖTOS PREKĖS ANT LOTŲ BUS PAKILTOS 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 McKinley Parko, čystas ir sveikas, oras dėl gyvenimo. 
Nelaukit ir neatidėliuokit ant rytojaus, bet važiuokit šiądien ir pirkit sau puikų Lotą, nes dabar yra pati ge- riausia proga pasiskirti kampinius Lotus dėl biznių, ir dėl gyvenimo prie pat Parko, kolei dabar dar pigiai parduo- dame. Kitų metų nei už dvigubus pinigus nepirksi tokių Lotų. 
MĘS UŽMOKAME VISUS KELIONĖS KAŠTUS TIEMS, KURIE IŠ KITŲ MIESTŲ, PIRKS LOTUS NUO MŪ- 

SŲ KOMPANIJOS. 
Dėl platesnių žinių kreipkitės ypatiškai arba per laiškus žemiaus parodytu antrašu: 

WESTERN REALTY CO. c,p„t 
4616 S. WESTERN AVE. CMICAGO 1LL. Tll. Dnn 2054 

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. 
Sitą knygelę verta perskai- 
tyti visiems laikraščiu skai- 

tytojams, korespondentams 
ir lo-metinio jubilejaus at- 

gavimo spaudos rengėjams. 
Knygos didumas 153 pusla- 
piai. Kaina tik 45 centai. 
Imant didesnį skaitliu,—dar 
pigiau. 

Adresuokit, kartu prisiŲsdami 
ir pinigus: 

Lietuva Publishing Co. 
3252 SOUTH HALSTED STREET, 

CH1CAG0, ILLINOIS 
| 
Jei nori teisingu žinių iš Anglijos, 

užsisakyk sau metams ar 

pusmečiui 
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ" 

Vienintelį Didžiosios Britanijos lie- 
tuvių-katalikų-tautininkų laikraštį, 
einanti kas dvi savaiti. Kaina su 

prisiuntimu į namus metams ?1—pus- 
mečiui — 50 centų. 

Adresas: 
Rever. Jos. Norbut, 

Mossend, Lanarkshire, Scotland. 

LIETUVIŠKA BANKA 

To\vn of Lake Savings Bank 
Joseph J. Eli'as, Savininkas 

4600-4602 S. Wood St., Chicago. 
Priimame pinigus j Banką užčėdi- 

jimui nuo vieno doliario ir daugiaus 
ir mokame trečiu procentą ratomis 
ant metų. Siunčiame pinigus į vi- 
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tel 
singai, o svetimų žemių pinigus mai- 
nome, perkame ir parduodame. Par- 
duodame šifkortes ant visų linijų J 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visų Ameriką ir 
Europą. 

Mūsų Banka išdirba visokius raštus 
ir dokumentus visose kalbose ir duo- 
da rodą lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose ir reikaluose ypatiškal Ir 
pt" laiškus. Tik kreipkitės vlršmtnė- 
tu antrašu. 

TELEPHONE DROVER 1924 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

(Kampas 34 tos) 

Chicaęo, III. 

ATPIGO LIETUVIŠKI REKORDAI! 
Męs dabar turime 30 lietuviškų 

įvairioms dainoms rekordų, kurie iki 
šiol parsidavė po $2.00, dabar par- 
traukėme didelį transportą iš Lie- 
tuvos ir gavome pigiaus, taip kad da- 
bar parduodama po $1.00 su pri- 
siuntimu. 

Parašykite mums savo adrerą, o 
mec prisiusime katalogą, iš kurio ga- 
tesite pasiskirti !r apslstelluotl II©- 
tuvlškom dainoms Ir deklamacijom* 
rtkerdus. Adresuokite: 

A. OLSZEWSKJ, 
3252 So. Halsted st, Chicago, III. 

New Gity 
Savings Bank 

A. J. BIERŽINSKI, Pres. 

4601 So, Ashland Ave. 

Chicago, iii. 

Priima pinigus taurinimui ir moka 3'į metams. Biznieriams ir kitiems atidaro Checking Account. Pasamdo Bankines Skryneles po $2.50 metams. Siunčia pinigus j 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 visokį turtą geriausiose kompanijose. Skolina pinigus ant ProperCių Ohicagoje. 
Perka ir parduoda Namus ir Lotus Chicagoje. Perkantiems Propertes peržiūri "Abstracts" pigiai ir gerai. Išdirba Dovierenastis ir visokius raštus ir užtvirtina pas Konsulį. Visokius reikalus ir dalykus atlieka asmeniškai ir per laiškus. Kiekviename reikale kreipkitės į NEW CITY SAVINGS BANK, o gausite Mandagų, Greitą ir Gerą Patarnavimą. 

J * 
Telefonas Yards 3102 

s Dr. A. L. Graičunas 
V GYDO INV AIRI AUSI AS LIGAS 
m 3310 So. Halsted St. Chicago, III. f' 

Konkurencijinis Karas 
6varantuota CSTB 7 daigtai vertės % 30 už $5.95 snt 
20 matu JB 

MĘS TURIME NUOSTOLĮ — Už TAI JŲS PELNITE! U priežasties konkurencijos męs nužeminome kainas ant savo auksinių laikrodėlių ir podraug kitų d.iiktŲ ir ant užsakymo pasiųsime kiekvienam č.j visą setą, susidedantį ii 7 daiktų. vertą $30.00. ui $5.95, tai yra: puikus vidutinio didumo vyriškas laikrodėlis, gva- rantuotas ant 20 metų, geriausiais amerikoniškais viduriais aprūpintas: gvarantuotas ii 'ieto kanuolinio plieno revolveris 32; gvarantuotas iš angliško plieno skustuvas, gvarantuotas diržas prie skustuvo, importuotas marmurinis akmuo skustuvui galasti; sanitariška aliumi- nijatts muilinyčia su šepetuku ir, apart tų 7 daiktų, duodame prie laikrodėlio dailų len- ciūgėli iš šilkinės juostus uždyka, SKITU 1 SKALNO l'I\IG{ ! Učmoklsite tuomet. I.\ida ; i s ką priimsit s. Prisiekite mums tiktai savo tikra antrašą ir šį apgarsinimą, o tnęs išsiųsime jum* tuojau s ta visa seta per expresa iki priėmimo— uidyką. — O kada viską apturėsite ir lik- site pilnai užganėdinti, tai tuomet u mokėkite aiientui šią maią $5.95 sumą už tavora. \ "t| $30.00, ir sykiu užmokėsite mažus prisiuutimo kaštus. Pasinaudokite ii Uos progos kuoareičiauriait Rašykite mums tuojaus antrašu: UNIVERSAL COMPANY, 162 N. Dearborn st., Dept. 17. CHICAGO, ILL. 

Specialia pasiūlymas ant 10 dienu. Tikietai uždyką 
Pradedant birželio (June) 11 d„ męs duosime uždyka tikietus iki mūsų BOULEVARD SUBDIVIZIJOS ĮMUK HARVEY. 

Prisiųskite savo vardą, bei antrašą, ir męs išsiusime jums uždyką strytkarinj tikietg., gėrę bv kokioje savaitės dienoje, priskaitant ir ne- dėldienj. 

BOULEVARD SUBDIVIZI.TA stovi arti dirbtuvių, krautuvių, bažnyčių ir mokyklų, lijo-ta GAl\įi IR ASHLAND A V E., HAR\ didis i s d i r- bystės centras, tuojaus j pietus nuo Chlcagos prie Illinois Central. Grand Trunk ir Beit geležinkelių. 

Pamatykite mūsų didelius, ketvirtinę akro turinčius lotus, 60 pėdu iė 
fronto, Nei vieno mažo loto Subdivizijoje. 

Kaina — $200 ir aukštyn ant 10 dienų tiktai. 

Sąlygos — $5 {mokėti, balansas po $1 i savaitę. Rašykite dėl tikietų šiądien. Ateikite ir pamatykite puikią Boulevard Subdiviziją. 000 medžiu pasodinta, cemento šaligatviai, miesto vanduo, gazps. elektros šviesos, prie Ashland ave. Nauji namai greitai auga. 

Dabar yra laikas išsirinkti sau lotą Ir pradėti pamatą savo ateičiai. 

Nepraleiskite šio didžio pasiūlymo. Ateikite ir pamatykite ir persitikrin- 
kite. Jums tai nieko nekainuok, o jųs niekuomet vėl neturėsite progoa 
pirkti didelių, ketvirtadalį akro turinčių lotų tokiomis žemomis kainomis. 

LIETUVIŲ BAŽNYČIA BUS PASTATYTA NETOLI NUO SUBDIVIZIJOS. 

Rašykito dėlei tlkietų išsyk. Atsiminkit#, kad šisai pasiūlymas tęnii 
tiktai 10 dienų. 

Wm, D. DZIEDZ3C 

155-th Boulevard and Ashland Ave., Karvey, III. 



RUSIJOS VlflIHTflE TIESIOGINE RUSIJOS 

AMERIKOS KANADOS 

r*OR^Kf. \owinsk RUSSlJ \ Hk5 A,yVA 

Croiciauoi, Puikiausi, Didžiausi 

dviejų >ritibg pasažieriniai laivai_ tarp I-irpo- 
jam ir N'ew York ir nuo Nc\v York iki Kot- 
(erdam ir Lirpojau*. Vidutin"' kainos. Kreipus 
prie A. F.. Jv>hn,..ti * to.. C.fn. Pas». Agc/IM, j 
87 Broadvvay, New York, N. Y. 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 melai 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis 

Prenumerata metams $2.50 
pusei metų $1.25 

Adresuokit taip: 
W. B. BOCZKOVVSKI CO., 

Mahanoy City, Pa. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaiku ligų specialiste 

Cfisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodgat. 

jbcne Canai 1233 
Valandos: 

i v< 9:80 iki 12:00 vai ryto 
ivcliO iki 8:00 vai. vak. 

Nedalioms 
i.uo6£Cikt 12:00 vai. ryto 

Rezidenciji 
5208 Harrison Street 

Tel. Austin 737 

Valandos. 

tiktai iki 9:00 kiekviena ryt) 

Amtakas A. Šlakbs 
ADVOKATAS 

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ- 
kas visuose teismuose (suduose). Peržiūri 

obstraktus ir padirba visus kitus legališkus 
dokumentus. 

MIFSTO OFISAS: 

Room 1014 Association Bldg. 
19 So. LaSalle St. 

CHICAGO 

Telephone RANDOLPH 5246 

BRIDCjEPORTO OFISAS: 
3255 So. Halstert Street 

(Priešai 33-čią gatvę) 

VAKARAIS: nuo 7 Ik 9 vai., 
išs.iriant nedelias 

Telephone DROVER 5326 

Rusiškas Dovierennastis, 
Pasportus, Affidavitus, 
Kontraktus Pirkimo Namų ir 
Biznių ir Visokius kitus Rejenta- 
liškus Raštus Geriausia Padaro 

[IETUV0S REJEHTALISKAS BlURAg 
Iškolektuoja vekselines paskolas, algas, da- 
lės ir pinigus, paliktus kitose batikose Ame- 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai. 

LIETUVOS REdENTAlMAS BIURAS 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO. 

BIURO VALANDOS: 

Utaroinkais, Ketveriais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 rytais 

Bell System 

Atsakydamas telefono pasaukimui, 
duok firmos ar asmens vardą, vardą 

šnekančio asmens, ir vardą departamento. 

Apribota informacija tame dalyke sutaupina 

kel klausimų ir sutaupina laikfj.. 

Jei negali suteikti informaciją, kokios reika. 

laujaina, tai nevilkyk, bet sudaryk taip, kad 

už kelių minutų galėtum ji atgal pašaukti 

Tas leidžia liniją del kitų, kurie nori kal- 

belis. 
mm u * i. 

r* 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Buildins 

Official 100 

Draugas, Kuras niekuomet 
neapleido jo. 

Kad išlošus dvikovius ar pasisekimą, žmo- 

gus privalo turėti sveiką kuną, del ko Vo- 
kietijos profesoriai neabejodami pataria 
vartoti sveikatą suteikiančius selyklo ir a- 

pynių alus. LYGIAI tokiu alum yra 

ALMA MATER 
Pusė šimtmečio praktiško "Alaus Žinojimo'' yra atstovaujama 
jojo skonyje ir rūšyje. Suprantantis alaus skirtumą turėtų tele- 
fonuoti Calumet 5401 "Tuojatis Dabar'' ir turėti dėže namuosna 

pristatytą "Tuč Tuo j auš." 

Motinoms po kūdikio gimdymo, seniems ir žmonėms 
su puolančia sveikata ar sveikstantiems iš ligos, 
McAvoy's Malt Marrow yra stebuklingas sveikatos 
ir jiegos atgaivintojas. Gaukite jo iš savo aptiekos. 

McĄvoy Brevvirtg Co Chicago 

Pigtimynai vyry ir jaunikaičiu apre.1. 
Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai 

siutai, vilnoniai, po $35, $45 ir $50, dabar par- 
į siduoda nuo $10 iki $20. Dėvėti siutai, kurie 

buvo padaryti už $40 ir $50, dabar parsiduoda 
už $5 ir augščiaus. 

Didelis pasirinkimas ant užsakymo padarytų 
keliniu, padarytų už $4, $5 ir $t>, dabar parsi- 
duoda už $2.50. 

Speciališkumas ant kuparų ir valizų drabu 
žiams. 

Paduoti užsakymai veikiai aprūpinama. 

S. GORDOM 
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ STORĄ 

i 1415 S. Halsted St. Chicago, III, 

evsskio Prekybos 
ir Kalbų 

9 
Dienine ir Vakarine 

— Mokioama:= 
Mokykla. 

1 Pr4dlms Prirengiamasai) Kursas, 
2. Prekybos Kursas pagal Anicr. plianą, 
3. Prekybos Kursas pagal Kusijos plianą 

(del manančių grįžti Lietuvon;. 
Kalh^c— 

Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 
(pagal norą ir Lenkiška). 

Del smu kesnių žinių kreiptis yoatiškai 
arba per laišką šiuom antrašu: 

G. J. LEVESKIS, 
Vedejas Mokyklos 

3106 So. Halsted St., Chicago, 111. 

n*. "V —"c.-- -K 

F. i. JOZAPAtĖlO APTIEKA | Ijij) Telefonas Yards 155 ir Yards 551. į|Į 
1 Užlaikome tik geriausius vaistus. |įj 

f 

Ypatinga atydą atkreipiame i gera »š- £.j H pildymą receptų. Reikalui esant, mcl- M 

Sj diiame pas mus kreiptis. 
„aiškus tik tiem atsakome, kurie pri- nj| 

i|| siunčia už 2c. štampą. 
j|l;i F. A. Josapaitis, A pliekos Provisorius. j 
,;.į 3601 So. Halsted St. Chicago III. ^ 
SL TL ^32 

Te I. Morton Parh 361 

AnnaA.Tuttlis 
Chicagoje Pirmutine 
Mokslą Baigiusi Lie- 
tuvė Nursė ir Aku- 
: : šerė. : : 

1339 S. 48th Ct. Cicero. Iii. 

Telephone Canal 285 

K. KATUTIS 
LIETUVIŠKAS 
GRABORIUS 

710 W. I8th St, Chicago 

ANTANAS VISBARAS 
Parduodu namus ir lotus po 

visą Chicago. Apdraudžiu na- 
mus ir rakandus nuo ugnies ge- 
riausiose kompanijose, kaip Roy- 
al, North "\Vestern ir kitose, 
kuries turi po keletą milionų 
kapitalo. Taipogi parduodu far- 
mas po visą Ameriką ant labai 
lengvų išmokėjimų. Duodu pa- 
ekolas ant pirmo mortgage. 
3112 So. Halsted st., 

CHICAGO, 1LL. 
Telefonas Yards 3159. 

Tel. Cnnul. 2118 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSRED ST CHICAGO, ILL. 
COKNER 18lh STREET 

Telefonas Humboldt 4532 
Atdara Dieną ir Nakr.. 

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 
Rusiškai-Turkiškos Ir vi- 
sokių rųšių maudykles. 

1914-1916 W. Division Street 
Arti Robey st. 

Taipogi Rusiškai-Turkiškų maudyklių 
kambariai ir moterims. 

Bnrzdaskutykla krūvoje. Chlcago. 

Tei. YARDS 1532 

i Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

j 3259 So. Halsted St., Chicago, III. 
l Gydo visokias lipas moterių, vaikų ir 
I vyrų. Speciališkai gydo limpančias, už- 
sisenejusias ir paslaptingas vyrų ligas. 

NEW CITY SAVINGS BANK 

4601 So. Ashland ave., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkevicz 
vice-prez., A. J. Bierzynski iždin'pkas. 

Priima bankon pinigus ir moka 3%. 
Už sudėtus pinigus rausų bankoj duo- 
dame čekių knygutę, lš kurios para- 
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant. Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
} visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redomis, ketvergais ir subatomis nuo 
S ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
ninkais ir petnyčiomis nuo 8 ryto iki 
C vakaro. 

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGOJE. 

Tango, One Step, Three 
Step, Dreani Waltz ir ki- 
tus šokius, lietuviškus ir 
angliškus, išmokinu j / 

I 
trumpy laika už mažą. 
prekę. Aš apsiimu išmo- į 
kinti senus ir jaunus. į 
Kas tik gali pavaikščioti, 

Itas gali ir šokti išmokti, 
šoktiff nemokėti amas, žmo- 
'gus neturi savyje ramumo j 
nei linksmybės. Norinčiu 

mokintis meldžiu atsilankyti seredoj 
ir subatoj, nuo 8 iki 11 vai. vak. 
To\vn of Lake Turner Hali, 46th i- 
Wood sts., Chicago, 111. Ant 2-čii.i 

j lubų. 
Maloniai kviečiu Jaunuomenę ir my- 

linčius pasišokti. Bus patiekiami gT.n 
žiausieji šokiai. Neužmirškite: kiek- 
vieną seredos ir subatos vaktrg. nuo 
8 iki 11 valandai. 
Telephone Yards 530. 

Prof. F. L. Jankauskas. 1 J 

Kiekviena-Moteris Privaiety turėti nuosavą 

'•va al»JAJLMtM 

OilCeoK-Stove 
Jisai reiškia Svarią, vėsią virtuvę, mažiau darbo ir geresni 
kepimų. 
New Perfection pečius visuomet yra garavas vartojimui. 
Jokių malkų nereikia kirsti—jokių pelenų nešioti—jokių 
durnų—jokiu suodžių. Padarytas su 1, 2, 3 ir 4 degtuvais; 
rankšluočiui grėdos, nuleidžiamos lentynos ir t.t. 
Geriausis aliejus New Perfection pečiams— by pečiui arba 
liampal—yra Perfection Aliejui. Pas vertelgas visur. 

STANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation) 

CHICAGO, ILL. ; 

Nauja Lietuviška Kolionija Louisianoj 
Utarninke, gegužio (May) 19 dieną išvažiavo iš Chicagos 
pirma Exkursija į Naują Lietuviu Kolionija Louisianoj. 
Norintieji važiuoti išsirinkti sau žemiu, pasiskubinkit 
tuojaus atsišaukti pas 

A. VISBARAS & CO, 
3112 So. Halstcd St. Chicago, 111. 

Phone Yards 3159 
NEPRALEISKIT GEROS PROGOS, 

PAKOL ŽEMĖ DAR PIGI. 

įT Turėk Savo Namuose 
Geriausią Degtinę (arielką) jei 

nori buti sveikas ir turėti kuom 

pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 

S=0=L=0 Rye 
Kaipo Skanu, Tvirtą Ir sveiką gūryrr.^ 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 

.,peST ON 

"^^EnA-VD ELEVD^ 

Mz" ? 
\ .CHicAGC-. 

1 
ir sveikiausia stalava degtine. 

Gaunama visuose gerssnfuoG© Saliunuose 

STBAUS BROS. CO/I^M DEP'T L. CHICAGO, ILL. 
216 W. Madieon SU A. CHAPOSKE, irT. PODLASKIS lietuviai agonlil 

r 3E3E LB 

TJ 
K. 

P1RMAEILIN1S BUFETAS 
Saitas alus, gera deg- 
ttoė, kvepianti ciga- 
rai. Priima svečius 
: kuošlrdinglauslai. : 

3200 S0. HALSTED ST. 

tH—li [====; rrrr'jl 

Ar matei kada-nors laikraštį | 

į "DRAUGAS" yra 8-niu puslapiu 
didžiausio iorrnato, vedamas ge- 
riausiu redaktorių. Rasi jame 
geriausiiį raštininkų raštų ir vi- 
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. "DRAUGAS" 
gvildena svarbiausius gyvuosius L 

lietuvių reikalus. 

"DRAUGAS" atsliin? metams $2, m. ii 
Uii!3ilU5S8 metams $3, pus9l ?1.F0 

■. Rašydami laiškus adre; 
\ DRAUGAS PUB. CO. 
įj 2634 W. 67th St. Chicago, Ii!. j 

Naujas Savaitin s Laikraštis 

"ATEITIS" 
"Ateitis yra bepartyviškas laik- 

raštis, tarnaujantis jaunimo 
ir kulturoa 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 525,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
tj". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždvką. 
Adresuokit taip: 

"ATEITIE 
366 W. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 

Geriausia Gyduolė 
PLAUKAMS 

sustiprina skclpj, sujudina šaknis, 
plaukus padaro švelnius, blizgančius, 
yra geriausis vaistas nuo Dandruff 
"luskų". Vartojant du ar tris kartus 
j savaitę, sustabdis plaukų slinkimą. 

Trinkie gerai j skelpa, ant šaknų 
kas antra ar trečia diena. 

Prekė 50c. ir $1.00. 

F, A, POSZKA'S PHARMACY 
3121 So Mor?an Street 

Tel. Yards 695 GHICA60, ILL, 

[Dr. O. C. H EI NE 
DENTiSTAS 

OFISAS—Kampa? 31 ir So. Halsted gat. 
(Bjvialiui »lr» Iftllkos.) A. ClilCAGO, IIL 

Dr. G. M. Glaser 
šiuomi apreiškiu pa godotai visuo- 

menei, jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gy*-eili- 
niu j savo loeną namą po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kerte 32-ros gatvės. 

Telefonas Yards 087. 
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig tiol. 
Pasitikėdamas, jojr gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno į.. Skalavimo dieną ir n.ik- 
tj. Esiu specialistas ligose vaiką, mo- 
terų ir vyrą ir užsendintose ligose. 
Darau visokią operaciją. 
Liekuosi su pagarba 

Dr. G. M. Giaser 
3149 S. Morgan St. 

Kertė 32-ros gatvės. 

Seniausia Lietuvių užeiga pat 

f JUOZUPfl RIDIKU 
Uilaikc visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penčius cigarus ir 

Gražią Naują Svetainę 
Sutrinki m ams, vea»uv5m», b*- 
lisaaa tr tt. ŠirdingM prieini- 
nu lr broliška roda Kiekviena® 

S25SllllaolsGU KeneSSrd 

F. P. BRADCHULIS 
Attorncy & Counseior at Law 

30 N. LaSalle St„ Cor. WasHin^o.i St. 
Stcck Eichange Bldg., Roons 1107-11H 

Telephone Pranklin 1173 
Lietuvis advokatas, baigęs teisių tno'tsli \ n J- 
nkoje. Veda rtsokias bylas, civilišitasir «ri« 
mioališka* visuom teismuasj 'juduose). 

Gyv. 1123 S. Halsted St., arti 31-m 
lelefhone YartisiJ^l) 

i 28 metu senas laikraštis ė 

!Į VIENYBE LIETUVNINKU 
EINA KAS SEREOA. BROOKLYN. N. Y. 

! ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži- 
nių Ii Amerikos. Europos Ir viso svieto, o 

rorumerata kaštuoja metams tik $2.oo; 
;usei metų $l.oo. Užrubežiuose; metams 

S3.oo; pusei metų $1.50. 

j RAŠYK ADRESU: 

J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 (lrand Str., 

Brooklyn, N. Y. 
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