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POLITIŠKOS ZiNIOS. 
MEXIKO. 

Pietines Amerikos rcpubliku I 
ambasadorjai, apsiėmę sutaikyti 
Suvienytas \ al>tijas su Mexika, 
kadangi ( arranza nesutiko laike 

tarybų sulaikyti karą, buvo at- 

sisakę nuo taikymo, l'o pabūgo 
Suvienytų Valstijų užsienių mi- 

nis t eri s Bryan, nes taikymas yra 
tai vienatinė viltis, kad Amerika 

galės išvengti atviro karo su 

Mexika. Bryan. gavęs žinią apie 
trijų ambasadorių atsisakymą nuo 

mėginimo taikyti, tuoj nusidavė 

p;i- prezidentą \\ ilsoną apkalbėti, 
ką toliau daryti. Nutarta patarti 
ambasadoriams, kadangi jie nuo 

taikymo atsisakė dėl besiprieši- 
ni 1110 Carratizos laike besitarimo 
sulaikyti karą, tai jį, Carjranzą, vi- 

sai iš tarybų išskirti. Tą su- 

manymą Bryan padavė Brazilijos 
ambasadoriai, ir tasai, vardu savo 

ir kitų dviejų taikytojų, Bryano 
.sumanymą priėmė. Carranzai 

pranešta, jog jis tapo išskirtas 

nuo taikymo, todėl ir jo atstovai 
taikymo komisijoj visai nereika- 

lingi. Taikytojai dabar mėgjs 
taikyti vien Suvienytas Valstijas 
su 1 f nerta, apie revoliucijonierius 
Carranzos ir Zapatos visai nesi- 

rupįs. Bet nors ir pasisektų Su- 

vienytas Valstijas su Huerta su- 

taikyti, nors Huerti, kaip Su v. 

Valst. reikalauja, ir pasitrauk- 
tų nuo prezidento vietos, tai kol 

bus revoliucionieriai, neišnyks 
naikinantis ir puldantis visą kraš- 

tą naminis karas Mexikoje. Suval- 

dymui revoliucijos visgi reiks 
Mexikon siųsti kariuinenę. Jeigu 
kariumenės ten siųsti nenorės 

Suvienytos Valstijos, tai tą tu- 

rės padaryti didėsės Europos tau- 

tos, kurios daug pinigų jdėjo į 
visokius užsiėmimus Mexike. 

r.uropos iaiK.iaM.iui, y nau- 

cuziški, išjuokia visą Suvienytų 
Valstijų mexikonišką politiką ir 

spėja, kad dėl tos politikos, pa- 
laikančios netvarka, galų gale vis- 

gi Europai prisieis Mexikoj tvar- 

ką įvesti, nors Europos Įsikišimas 
ir labjausiai Amerikai nepatiktų. 

Nesikišimas j taikymą Vokie- 
tijos, Anglijos ir Prancūzijos bu- 
vo svarstomas VYashingtono kon- 
grese ir daugeliui kongresmanų 
nepatiko, bet jeigu netvarka 
Mexikoj trauksis ilgiau, turinčios 
i\Iexik6j svarbius reikalus tautos 

gali griebtis dar kitokio tvarky- 
mo budo, koks Amerikai gali dar 
labjau nepatikti. Juk Mexike Eu- 
ropos pinigų j visokius užsiėmi- 
mus labai daug jdėta, o dėl ne- 

tvarkos lie pinigai juos įdėju- 
siems pelno neduoda. Pinigus 
jdėjy nuo savo valdžių ir reika- 
lauja, kad jos kokiu nors btidu 
galą Mo.iko revoliucijoms pada- 
ru tų, kad pasistengtų ten norma- 

liškus prietikius įvesti, kad pada- 
rytų galą svetimų piliečių skriau- 
doms. 

Kevoiiucijonicnn generolas 
Obregon gavo iinią iš Mexiko 
miesto, buk atsisako nuo vietos 
prezidentas lluerta ir nori užsie- 
nin iškeliauti, reikalauja vien. 
kad kariumenė j j palydėtu iki 
rubežių, kad revaliucijonieriai 
jam ką blogo nepadarytų. Bet 
:ir žinia ta teisinga, to žinoti ne- 

galima. Apie lluerto-s nurą atsi- 
sakyti jau ne kartą buvo garsin- 
ta, bet jis \is sėdi tautiškame 
rūme Mexiko mieste. 

Porte Man/.anillo minos tapo 
išmestas į padanges mcxikoniš- 
kas garlaivis "Luclla." Norėta 
išnaikinti taip, kaip savo laike 
Amerikos karišką laivą "Maine" 
Havanos porle, karišką skraiduo- 
li "Raleigli," bet pataikyta vi-ai 
kitą laivą. 

lluertos kariumenės dalis už^ 
fmė įtai-a-, rūpinančias vandeni 
miestui Vera Cruz. Išvyti tą. ka- 
riumenę tapo pasiusti iš Vera 
Cruz Amerikos kaueviai, bet ka- 
da jie atėjo, jau lluertos karei- 
viu nerado. Dabar gauta žinia, 
jog su didesnėmis pajiegoniis 
prie vandens traukimo įtaisu 
traukia gynęs Vera Cruz genero- 
las Maas. Bet nėra baimės, kad 

jis galėty vandens traukimo įtai- 
si-< apvaldyti ir išnaikinti, ne^ 

jis, noia -uriuktu visą, kokią tik 
galima, kariumenę, visgi ture- 
mfuiau kareiviu, negu mieste Ve 
ra Criu yra geriau už jo karei- 
vius apginkluotu Amerikos ka- 
reiviu. 

l'rie Texas rubežitj buvo ma 

ži susirėmimai IInertos kareivių 
>u saugojančiu rubežių Ame- 
rikos kariu mene: bet tiu>se susi- 
rėmimuose nieko neužgauta. 
Laikraščiai rašo, buk iš miesto 
Mc\iko generolui Maas pašiusia 
daugiau kareivių ir buk jis nori 
įsiveržti j Suvienytas \ alstijas. 
liet apie teisingumą tos žinios 
reikia abejoti. Kad jis galjtų pri- 
sigriebti Suvienytų Valstijų ru- 

bežiaus, turėtų sumušti šiaurinė- 
se valstijose stovinčius revoliuci- 
jonicri'us ir saugojančių rubežių 
Amerikos kariumenę. Tam vie- 
.iok jis turi permažai kareivių; 
nors Huerta iš miesto Mexiko 
pasiųstų visus ten esančius ka- 
reivtis; to neįstengtų padaryti. 
Bet Huerta iš sostinės visų ka- 

reivių siųsti negali, nes, ištraukus 
kareiviams, sostinėj kiltų revo- 

liucija, kuri padarytų galą Hu- 
ertos Valdymui. 

Mieste Mexiko gyventojai vis 

kelia neprielankias amerikonams 
demonstracijas. Laike vienos to- 

kios demonstracijos ant gatvės 
[staiga pasimirė katalikiškas 
Queretaro vyskupystės vyskupas 
Manuel Rivera. Nekentimas ame- 

rikonų mieste Mexiko vis didi- 
nasi, todėl jie pulkais bėga j 
Vera Cruž, kur yra Amerikos ka- 
riumenė; Huerta ne tik jų bė- 
gimo nestabdo, bet duodn jų sau- 

gojimui savo kareivius. 
Revoliucijonieriai išnaikino San 

Luis Potosi kasyklas, o miestą iš- 

degino ir išplėšė. Smarkus mū- 

šiai revoliucijonierių su Ilucrtos 
kariumene buvo prie Tampico, 
bet revoliucijonierių užpuolimus 
kariumene atmušė. Kariumenci 
padėjo porte stovinti, turinti toli 
siekiančias kanuoles 1 įnertos ka- 
nuoliniai laivai. 

Nors revoliucijonieriai ir ne- 

gali paimti Tampico, bet Huer- 
tos padėjimas visgi nevertas pa- 
vydėjimo. Kariumenė, kuri iki 
šiol tvirtai laikėsi Ifuerto pra- 
deda svyruoti. Užgimė nesutiki- 
mas Huertos su ministcriais. Pa- 
sitraukė nuo vietos užsienių mi- 

nisteris; nesutikimai kilo ir su 

karo ministeriu generolu Blan- 
quet. iluerta pakvietė Mexikan 
buvusį YVashingtone ambasadorių 
de Cazasas užimti vietą užsienių 
ministerio. 

Pietinių revoliucijonicrių vado- 
vas Zapata mirtin pasmerkė Ilu- 
erta ir karo ministerj Blanquetą. 
Jis žada >u savo kariautojais ei- 
ti j Vera Cruz ir iš jo amerikonus 

išvyt'.. Bet pažadėjimą išpildyti 
nelengva. 

Iš miesto Mexiko prapuolė bu- 

vęs prie prezidento Madero už- 

sienių ministeris Pedro Las- 
curain. Gal jj nudėjo Huertos 
tarnai. 

BALKANŲ PUSoALIS. 

Naujai sutvertoj neprigulmin- 
goj Albanijoj ramumo učra. At- 

siskyrusi nuo visos Albanijos 
šiaurinio Epiro dalis nepasiduo- 
da, bet sukilėliai stengiasi už- 

griebti dar daugiau Albanijos že- 
mes. Gerai apginkluotų sukilėliu 
yra suviršum 10,000; prie j 11 plau- 
kia liuosnoriai iš Grekijos, net 

nuo nesenai Grekijai tekusios sa- 

lios Kretos. Sukilėliai ir ginklus 
gauna iš Grekijos; juos organi- 
zuoja ir mokina Grekijos kariu- 
menės aticierai. Albanijos val- 
džia skundžiasi Europai, bet toji, 
negalėdama pati tarp savęs susi- 
taikyti. atsisakė kištis, j Epiro 
sukilimą įsikištu Italija ir suki- 
limą suvaldytu, bet besikišimui 
priešinasi kitos Europos tautOi. 

Kas dar dėl Epiro sukilimo ant 

Balkanų gali išpulti, dabar jspėti 
negalima. Ant Balkanų kartais 
menka? atsitikimas didelius ka- 
rus g*rndo. Karas Rusijos su 

Turkija 1877 m., kurin buvo 
įtrauktos Rumunija, Serbija ir 

Vloiitenegro, prasidėjo nuo mažo 
sukilimo Hercegovinoj; ką gali 
paginfdyti sukilimas Epire, ne- 

žinia, bei jis ir dabar didina ne- 

užsitikėjimą ir nesutikimus Ru- 

sijos su \u-trija, kurie su laiku 

gali ir didelj karą pagimdyti. 
Kol gyvas senelis, visų godoja- 

mas Austrijos ciesorius Eranciš- 
kus Juozapas, karo gal nebus, 
bet jis ilgai gyventi negali ir da- 
bar pavojingai serga. Jam mirus, 
karo gaisras gali apimti visą Eu- 

ropą, nes prie/; sčių dideliam ka- 
rui Europoj yra daug, daug yra 
neišrištų opių klausimų. 

Nesenai rusiškas laikraštis 
"Novoje \ remia" pagarsino, buk 
laike atsilankymo, grįžtant iš Pa- 
ryžiaus, Rusijos ministerių pir- 
mininko Berline, buvo kalbėta 
apie sutaikymą Vokietijos su 

Erancuzija ir sutikta, kad tos 

dabar nesikenčianėios tautos ga- 
li susitaikyti Austrijos kaštais. 
Vokietija leistų Erancuzijai pa- 
imti kraštus, kur kalbama fran- 
euziškai ir sugrąžintų jai Alzati- 
ją ir Lotaringiją, jeigu Erancu- 

zija leistų \'okietijai griebti vo- 

kiškas Austrijos provincijos. Ru- 
sija galėtų griebti lenkti ir rusi- 
nu apgyventus Austrijos kraš- 
tus. 

!S LIETUVOS, ! 
VILNIAUS OUKERNIJA. 

VILNIUS. 

= Kadangi daugelis augštes- 
niųjų liaudies mokyklų mokytojų 
neturi tam tikro pedagogiško iš- 
lavinimo, tai šjmet vasaros me- 

tu Vilniuje manoma Įtaisyti tam 

tikrus pedagogijos kursus. 

X Vilniuje prie sodininkavimo 
mokyklos šįmet rengiama darži- 
ninkavinio ir bitininkavimo kur- 
sai. 

X Kaip žinoma, žydams yra 
draudžiama gyventi sodžiuose. 
Išėmimas daroma vien amatnin- 
kams. Daugelis žydų pasinaudo- 
ja tuom išėmimu, ir nors nebū- 
dami amatninkais, pasiduoda to- 

kiais, o užsiima pirklyba. Vi4- 
niaus gubernatorius išleido slap- 
tą aplinkrašti, kuriuom vietinėms 
valdžioms liepta geriau sekti ir 
daboti, ar jie ištiktųjų užsiima 
amatais. Aplinkraščio tikslas, 
matomai, yra išginti žydus iš so- 

džių. 
X Vilniečiai turi trukdėsių su 

karo ligonine Antakalnyje. Toje 
ligoninėje esama sergančių lim- 
pamomis ligomis. Tuom tarpu gi 
visi ligoninės nešvarumai ir at- 

matos leidžiama kanalu ir jais 
užpilama vietinė rinka. Limpa- 
momsioms ligoms todėlei tarp 
apielinkės gyventojų puikiausia 
dirva. Jau tasai klausimas buvo 
seniau pakeltas, tačiar.s naudos 
gauta mažai. Dabar, aitiuanties 
vasarai, tuom pradedama vėl rū- 

pintis. Dr. A. Vileišis įteikė 
miestui protokolą, nurodanti tik- 
rąjį dalykų stovį. 

X Šią vasarą žemės tvarkomo- 

ji komisija žada Vijniaus guber- 
nijoje išskirstyti vienasėdijomis 
51,903 dešimtines žemės ir nu- 

sausinti 12,000 dešimtinių pelkių. 

RIETAVIŠKIS, Trakų apskr. 
Kovo pabaigoje pradėjo čia veik- 
ti pačto skyrius. 

GIEDRAIČIAI, Viln. apskr. 
Prieš kiek laiko šios parapijos 
klebonu buvo paskirtas lietuvis. 
Lenkai tuoni buvo labai nepa- 
tenkinti. Rašoma, kad lenkai dar 
ir iki šiolei nurimti negalį. 

KUKTIŠKIS. Vienbalsiai nu- 
tarta panaikinti monopolį ir visas 
esančias čia smukles. Purviniškio 
seminarija (starostija) savo suei- 
goje protestavo prieš kuktiŠkie- 
č;ių nutarimą uždaryti monopoli, 
tačiaus, kadangi monopolis guli 
Kuktiškio seniūnijos rube/.iuo- 
se, tai tasai protestas neturįs jo- 
kios reikšmės, ir nutarimas bu- 
siąs jvykdįntąs, 

ŠEŠUOLTAI. Valsčius nutarė 

panaikinti visas alude;. Užpernai 
toksai pat nutarimas buvo pada- 
rytas, tanaus gubernatorius jojo 
neužt\ irtino. 

KKETONĮS, Kaltinėnų parap. 
Balandžio pradžioje pasimirė M. 
Cijunėlio, valstybės durnos nuo 

Vilniaus gubernijos atstovo, mo- 

lina. 

KAUNO GUBERNIJA. 
KAUNAS. 

=- lasanti Kaune moterių var- 

totoju dr-ja "Grožybė, kaip jo- 
sios visuotinamjariie metiniame 
susirinkime pasirodė, praeitais 
metais turėjusi 0,ooo rub. apyvar- 
tos. Kapitalas, įdėtas apyvarton, 
siekė tiktai Ooo rub. Gryno pel- 
no gauta 230 rub. Susirinkime 
pirmininkavo S. Čiurlionienė. 
Draugijos gi pirmininke yra K. 

Jeržikevičiutė. Šioji draugija tu- 

ri Įdomų btulą įvykdniti paskirto- 
je dienoje savo susirinkimą, ne- 

žiūrint atsilankiusių narių skai- 
čiaus: paskiria du susirinkimu 
viena diena, ir jeigu negali įvyk- 
ti pirmusai, dėlei narių stokos, 
tai už poros valandų atsibuna 

antrasai, kurisai yra teisotas prie 
by kokio atkakusiųjų narių skait- 
liaus. 

X Kaune praeitų metų pra- 
džioje buvo gyvenamųjų triobų: 
7,098 medinių ir 182,303 murinės. 

X Kauno gubernijoje 1912 me- 

tais parduota svaiginančių gėri- 
mų už suvirs 5 milionus 40 tuk. 
700 rublių. 

X Žemaičių kunigai turi savą 
susišelpimo draugiją, prie ku- 
rios, kaip rodo pagarsintos skait- 

linės, praeitais metais priklaus*; 
138 kunigai-nariai. J ais metais 
Įplaukų draugija turėjusi 4,504 
rub. ir išlaidų per 1.509 r., tame 

skaitliuje 1,400 rub. pašelpoms; 
turtas iiekiąs suvirs 18,158 rub. 
Draugijos valdyba susidedanti iš 
kun. K. Alšauskio (pirm.), kun. 
P. Dogelio (sekr.) ir K. Šaulio 
(valdybos nario). 

X "baules namams, kuriems 

tarp Amerikos lietuviu surinkta 
suvirs 30,000 rubliu, aukauja ir 
Lietuvos lenkai-dvarininkai. Di- 
desnes aukas, po 100 rub., davė 
grafas Zybergas-Pliateris ir VI. 
Komaras. Visa eilė kitų dvari- 
ninku aukavo po $50 ir mažiau 
rubliu. 

X Šv. Kazimiero dr-ja jsteigė 
savo knygyną, kuriame jau pra- 
dėta pardavinėti knygas. 

X Kun. Petrauskas, kurisai, 
kaip "L. Ž." rašo, steigęs Ame- 
rikoje "nepriklausomasias para- 
pijas, sulyg to paties šaltinio, 
dabar sugrįžęs Kaunan ir viešbu- 
tyje susirgęs. 

X Balandžio 15 ei. Kauno apy- 
gardos teisme buvo svarstoma 

plačiai pagarsėjusi i- keli metai 
jau besitęsianti byla kaslink ku- 
nigaikščio Oginskio testamento. 

Teismas pripažino, kad paliktuo- 
sius milioninius turtus privalo 
paveldėti GavronsKis ir apie 30 
kitų Oginskio giiiv įių. Iki šiol 
tuos turtus valdė D Vonliarliar- 
skis ir M. Oginskienė. Teismo 
mokesčiai šioje byloje pasiekė 30 
tūkstančių rub. 

X Pertiestasai per Neri tarp 
Kauno ir Vilijampolės Slabados 
tiltas balandžio n d. tapo ah- 

darytas, ir juom pradėta naudo- 
tis. 

a uariaivių stoties sandelyje 
Kaune balandžio 12 d. policija ra- 

do 224 svarus arbatos, iš Prūsų 
be muito pergabentos. 

X Pranešama, kad juokų laik- 
raštis "Garnys," ant kurio buvo 
uždėta prieš kiek laiko bausmė, 
dabar nuo tos bausmės esąs pa- 
liuosuotas. 

X Keltas, kuriuom žmonės kel- 
davosi per Nemuną ties Kaunu 
ir kurisąi pavasario .potvynių bu- 
vo nuneštas Nemunu net per ru- 

be/.ių Prusuosna, dabar tapo vėl 
atgal sugrąžintas. Jisai tačiaus 
yra pagadintas, ir reikės kiek lai- 
ko taisymui, kad žmonės galėtų 
juom vėl naudotis. 

^ Kaunę pas vieną Ž£d«į taę- 

navo lietuvė Plikaityte, 20 meti, 
mergina. Manoma, kad jinai km 
nors nusižudė, ar tapo nužudyta. 
Kol-kas josios kūno negalima bu- 
vo rasti. Vilniškė gi "Viltis" pra- 
nešė, kad merginų užmušę žydai 
ritualinis tikslais. Kauno guber- 
natorius tą žinią paliepė atšaukti. 
Vilniaus gi gubernatorius, kaip 
pranešama, nubaudęs "Vilties' 
redaktorių 100 rublių už klaidin- 
gų ir žmonėse neramumą ke- 

liančių žinių platinimą. 
X Šančiuose kovo mėnesyje 

buvo bjauriai išžaginta mergaitė 
L. Novgrimaitė. Tame prasižen- 
gime Įtarta ir suimta septyni vy- 
rai. Kai-kurie jųjų, sakoma, pri- 
sipažinę kaltėje. 

PAŠUŠVIS, Šiaulių ap. J ruo- 

šiamuosius čia pininiu kursus no- 

rima pritraukti liaudies mokyto- 
jus, kad jie, patjs išsimokinę to 

amato, mokytų paskui ūkininkus. 

TYTAVĖNAI, Ras. ap. Ren- 
giamasi apvaikščioti svarbias vie- 
linei parapijai sukaktuves: šjmet 
kaip sykis sueina 300 metų, kaip 
pastatyta čia parapija. Bažnyč\. 
buvo pastatyta 1O14 metuose. 

SMALVA, Ežer. ap. Apdegi 
čia senelė Korolkovienė. Bele- 
sinant užsidegusius linus, jai už- 

sidegė drabužiai. Po apdegimui 
gyveno dar kelias valandas. 

YLAKIAI, Telšių ap. Į Lik- 
nių Domininką Bušmą, kurisai 
drauge su savo žmona grįžo iš 

kaimyno, kaž-kas du kartu šovė. 
tačiau b nepataikė. Šovime Įtaria- 
ma du valstiečiai, su kuriais Buš- 
ma jau iš senų laiku gerai nesu- 

gyvena. 

KAIRONĖLIAI, Kauno ap. 
Valdžia leido įkurti šiame sodžiu- 
je sodininkavimo draugiją. 

PUŠALOTAS, Panev. ap. Iš 
vietinės vartotojų draugijos apy- 
skaitos, pagarsintos visuotinam- 
jame metiniame susirinkime, pa- 
aiškėjo, kad draugijos apyvarta 
praeitais metais siekė 9,000 rub. 
Gryno pelno liksiu tiktai apie 28 
rub. Pelno mažumo bėda versta 

ant vedėjo. Šiais metais vedėju ža- 

dąs buti vienas draugijos narių. 

KANKALIKIAI, Telšių apskr. 
Sudegė K. Rudzkio gyvenamasai 
namas. Gaisras padarė apie 200 
rub. nuostolio. Nukentėjusis įta- 
ria savo brolį padegime. 

ŠIAULIAI. Seniūnas (staras- 
ta) Paškauskis 11/. kaž-koki ten 

policijos Įžeidimą ir truk.šmo kė- 
limą, kaip pranešama, gubernato- 
riaus tapo nubaustas 3 mėnesiais 
kalėjimo. Kadangi nubaustasai 
dabar sergąs, tai kalėj i man tuom 

tarpu nepasodintas. 
X Šiauliuose mirė notarius (re- 

jentas) Y. Jurjevas, ilgus metus 
čia išgyvenęs. 

X Šiaulių ūkio mašinų sankro- 
va, sulyg valdžios patvirtintų 
įstatų, virto kooperacija, prie ku- 
rios kiekvienas ūkininkas, ačiū 
šėrių mažumui, galės prisidėti. 
Draugija turi teisę steigti ūkio 
įrankių sankrovas, ūkio mokyk- 
las, kursus, taisyti parodas, ban- 
domuosius laukus, laikyti savo 

ūkio instruktorių (kaip Suvalki- 
jos "Žagrė") ir 1.1. 

X Susitvėrė Šiauliuose bendro- 
vė "Sietimas" knygoms ir kito- 
kiems spausdiniams leisti. Ben- 
drovės iždan, pranešama, nema- 

žai jau pinigų sudėta. 
X Šiauliuose šį rudenį rengia- 

ma ūkio paroda, kuri prasidės 
rugsėjo 12 d. (11. k.) ir tęsis 5 
dienas. Paroda, kaip sprendžia- 
ma, atsižymės savo didumu. Jau 
dabar didesnė vietų dalis esanti 

įvairių firmų paimta. 

VYŽUONIS, Ukin, ap. Aptic- 
kininkas Abraam Hirsch <Jla>cev 

stengiasi įsteigti čia aptieką. 

TELŠIAI, Labai daug" arklia- 

vagiu priviso šįmet šiame apskri- 
tyje. Pastaruoju laiku jie gan 
.daug nuoskaudos jra ukįnįflkąms 

p'* irbę. Taip Mosėdžiu vai- 

si1^ is ūkininkui Pšeglovskiui pa- 
v< j po r.i arkliu vertės 300 rub. 
Vi g ingai uoliai darbuojasi vagis 
V^ j u valsčiuje. Eid/.iatų so- 

džiaus Antanui Nagalevskiui iš- 
vedė porą arklių, vertų 350 rub. 

Kalmėnų sodžiaus ūkininkui 1-eo- 
nui Stankui pavogė taipogi porą. 
Karvių sodžiaus ūkininkas Sta- 
nislovas Visockis lokiu pat bu- 
du neteko iryi poros arklių, ver- 

tų 400 rub., ir dar veršio. Kiek- 
viename atsitikime vagjs neuž- 
miršdavo pasiimti ir vežimą, bet 
kad perdaug to paties ūkininko 
ne^kriaudus, imdavo jį nuo kai- 
myno. Visų vogimų pėdsakai ve- 

da j \ ainodeno valsčių. Eina 
tardymas. 

PANEVĖŽYS. Vietine ūkio 
tlr-ja balandžio 5 d. turėjo savo 

susirinkimą, kuriame, tarp kit-ko, 
atvykęs žemės tvarkomosios ko- 

misijos instruktorius laikė rusų 
kalboje paskaitą apie linus, ilius- 
truodamas jąją raganinio žibintu- 
vo paveikslais. Žmonių buvo per 
100. Ūkininkai tokiomis paskaito- 
mis čia įdomauja ir noriai jųjų 
klausosi. Daugeliui kliūtim bu- 
vusi svetima kalba. 

ČEKIŠKĖ, Kauno ap. Steigia- 
mos čia vartotojų" draugijos įsta- 
tai tapo gubernatoriaus patvirtin- 
ti. 

PAKAPIAI, Šiauliu ap. Su- 
degė čia tris gyvenamieji namai 
ir keturi klojimai, priklausę vie- 
tos gyventojams: Satkui, L'lins- 
kiams, broliams Prakapavičiams 
ir klebonui kun. Liaudanskiui. 
Padegime įtarta atstatytas za- 

kristijonas Juozas Ivaška. Kaso- 
ma, buk Ivaškos sunus Juozas 
prisipažinęs padegime ir nuro- 

dęs savo padėjėju Ulin>kį, Kur- 
šan išbėgusį. 
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PAGIRIAI, Ukm. ap. Poabe- 
lių dvare sudegė klojimas su pa- 
šaru ir kuliama ja mašina. Nuo- 
stoliu priskaitoma j 1,500 rublių. 

KOVARSKAS, Ukm. ap. Su- 
deikių sodžiuje tapo apvogtas tū- 

las senis Ignacas Valuckis. Jįjį 
žmonės žinojo kaipo didelį šykš- 
tuolį (skupų žmogų), gerokai pi- 
nigų turintį. Apvogtasai pranešė 
policijai, kad pavogta 1,325 rub. 

pinigais ir 8 vekseliai 4.100 rub. 
vertės. Kuomet atvykusi polici- 
ja pareikalavo, kad parodytų, kur 

pinigai buvo padėti, tai Yaluckis 
nurodė... šiaudinį svirno stogą. 
Kas pavogė ir kaip sužinojo pa- 
slėptųjų pinigų vietą — kol-kas, 
nesusekta. 

SVĖDASAI, Ukm. ap. Val- 
stietis Jadviršis, pačto vežėjas, 
grįždamas iš Andrioniškiu ir va- 

žiuodamas brasta per Pelinio upe- 
lį, įkliuvo į duobę ir kuone pri- 
gėrė. Pats vežėjas išsigelbėjo, 
bet trejat.'Į arklių vanduo nunešė 
ir visus prigirdino. 

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA. 
Valsčius nutarė uždaryti visas 
įstaigas, pardavinėjančias svaigi- 
nančius gėrimus. 

UŽPALIAI, Kauno gub. Val- 
sčiaus rinktiniai nutarė panaikinti 
monopolj ir visas viešas bei slap- 
tas smukles. 

LUOKĖ. Vietinėje bažnyčioje 
parapijom! lėšomis Įtaisyta dideli 
varpai. 

ROKIŠKIS. Čia norima Įsteig- 
ti ūkio kuopelę vardu "Artojas." 
Tuom tikslu rūpinamasi išgauti 
iš valdžios reikalingąjį leidimą. 

VAINUTIS, Ras. ap. Sudegė 
M. Leibovičiaus klojimas, kurio 
padegime Įtarta ir tardoma Jonas 
Bumblis. 

ARIOGALA, Kauno g. Kaip 
i s paskelbtų viešai atskaitų ga- 
lima .matyt, Ariogalos vartotoju 
draugijos turtas išneša -virš 13,- 
300 rub. Gryno pelno šiais me- 

tais turėta per 112 rub. Drau- 

gija turi susitaupinus 1,600 rub. 

Draugijos reviziją daręs knyg- 
vedys D. Šidlauskas skaito drau- 
giją esančią neblogame stovyje 
ir, esant geram vedėjui bei susi- 
tvarkius, galinčią turėti daugiau 
negu dabar pelno. 

SUVALKŲ GUBERNIJA. 
VILKAVIŠKIS. Valsčius sa- 

vo sueigoje, kurioje dalyvavo 320 
žmonių, nutarė visai panaikinti 
Šelvių kaime traktierių, šale 

■smukliu uždarymo auga blaivy- 
bė. štai, praeitų metų pabaigoje 
susitvėrė "Blaivybės" draugija, o 

dabar turi jau suvirs 800 narių. 
I Sakoma, žmonės ir toliaus spar- 
čiai jon rašąsi. Draugija užlaiko 
gerai gyvuojant} arbatnamį. 
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LEKĖČIAI, Naum. ap. Kovo 
15 d. pasimirė vietinis mokytojas 
Viktoras Joktibauskas. Jisai, šalę 
mokytojaus priedermiu pildymo, 

: pasižymėjo ir savo veikimu vie- 
Itinės katalikiškosios visuomenės 
i tarpe. M irusis ^apo palaidotas 
{didelėmis iškilmėmis. 

ŠILGALIAI, Naum. ap. Val- 
sčiaus skolinimo-taupipimo kasos 
pirmininku išrinkta Dirvaitis ir 
iždin. Bindokas. Valsčiaus teis- 
mo patarėju išrinkta A. Naujo- 
kaitis, kandidatu—A. Cinkus, vo- 

kietis. Nutarta dar statyti tiltą 
ties Beržiniais. 

NAUMIESTIS Nesenai nutarti 

įsteigti čia progimnaziją. Kadan- 
gi stinga lėšų, tai kreipiamasi 
prie apskričio valsčių, kad prigel- 
bėtų tame reikale. 

X Žaltinių kaime. iretoli Nau- 
miesčio, balandžio 2 d. suimta 
45 žmonės, grįžę iš Amerikos ir 
ėję slapta per rubežių. Drauge 
su jais suimta ir 4 vadai. 

KRIUKAI, Naum. ap. Val- 
sčiaus vaitu, vieton aisisakiusio 
P. Povilaičio, išrinkta ūkininkas 
J. Kriaučiūnas, jojo padėjėju— 
Šmuilis. rirmasai, sakoma, blai- 
vus ir inteligentiškas; antrasai— 
bemokslis. Teisėju išrinkta lietu- 
vis J. Domanskis, dvarininkas. 
Patarėju (launinku) valsčius iš- 
rinko dvarininką Romaną Za- 
rembą, lenką. 

PRIENAI. Nesant užtektinai 
darbininkų iš vietos gyventoju, 
apielinkės dvarininkai parsigabe- 
no darbininku iš kitur. Sakoma, 
mokestis už darbą esanti 12 

rublių į mėnesį ir duodama maiš- 

tas. 

PAŽERIAI, Mariam, ap. ria 
nepersenai sutverta nauja para- 
pija, išsiskyrusi iš (iarlevos pa- 
rapijos. Kaip pranešama, klebo- 
nijai visos triobos pabaigta jau 
statyti, o mokyklai namas da$ 
statoma. 

VAITAKIEMIS, Punsko par. 
Nesusekti vagįs apiplėšė ūkinin- 
ko A. Jurkono namus, išnešda- 
mi visas drapanas, audeklus ir 
kitokius naminius daiktus. 

VALIUČIAI. Kovo 16 d. pra- 
žuvo ūkininkas P. Bancevičius. 
Jisai grįžo iš Smalėnų ir, sako- 
ma, "turėjęs po kepure." Joki 
j ieškojimai nepagelbėjo susekti 
prabuvusiojo pėdsakus. 

DRUSKININKAI. Sulyg pro- 
fesoriaus Dr. Mizernickio iš- 
reikštos viename susirinkime Pe- 

terburge nuomonės, Druskinin- 
kai turi geriausius gydymui van- 

dens šaltinius. Šįmet čia manoma 

iškasti dar vienų šaltini, nes ti- 

kimasi turėti daug svečių-ligonių. 
Druskininkų šaltinių vanduo esąs 
turtingas radium ir puikiai gydąs 
reumatizmą, moterių ligas ir t.t< 



IS AMERIKOS. 
REIKALAUJA KASYKLŲ 

IŠPIRKIMO. 
VVashington, D. C. Atsisaky- 

fiias Colorado valstijos kasyklų 
savininkų, tame ir Rockefcllcrio, 
nesutikimus su streikuojančiais 
pavesti 3-čiųjų teismui, prieš juos 
sukėlė net kongreso atstovus. 

Kongresmanas Hryan patarė leis- 
ti su prievarta nuo savininkų iš- 

pirkti kasyklas, kuriose nuo se- 

nai traukiasi streikai, o kurių sa- 

vininkai atsisako priimti santai- 
kos teismą, ir kad prezidentui bu- 

tų leista exp!ioatuoti išpirktas ka- 

syklas ir kad jose rastų darbą pir- 
ma dirbę visi darbininkai. 

YPATIŠKA DEMONSTRA- 

CIJA. 
New York. Žinomas Amerikoj 

raštininkas Sinclair, priminimui 
milionieriui Rockefelleriui, kad jo 
įstaigose dauginanti jo turtus 

darbininkai žudo savo gyvastį, 
surengė juodai apsirėdžiusių mo- 

terių, taigi našlių, prieš jo namus 

demonstracijas. Vaikščiojimas 
juodai apsirėdžiusiu moterių prieš 
Kockefellerio namus po nr. 26 

Kroadvvay, N'evv Yorke jau pra- 
sidėjo. Jos, persimainydamas, 
vaikščioja dieną ir naktj. Bet ne- 

žinia, ar tas daro kokį įspūdį, nes 

gaudantiems vien doliarius vicri 
doliariai ir rupi; kitokių įspūdžių 
jie neturi. 

BAISI EXPLIOZIJA. 
Eccles, W. Va. Kasyklų Nevv 

Kiver Colleries oloj atsitiko dujų 
exp!iozija, o paskui oloj užgimė 
gaisras. Iš olos ištraukė 59 sun- 

kiai sužeistus darbininkus ir ke- 
turis negyvus. 190 kalnakasių už- 
bėrė užsidegusiose olose. Mėgin- 
ta juos gelbėti, bet prisigriebti 
prie jų nebuvo galima. Nėra vil- 
ties, kad juos pasisektų išgelbėti. 
Gal jie jau negyvi. 

MUŠIS STREIKUOJANČIŲ 
DARBININKŲ SU MILICIJA. 

Walseti, Col. Čia buvo smar- 

kus mušis ginkluotų streikuojan- 
čių angliakasių su milicija. Strei- 
kieriai turėjo karabinus. Kasyk- 
lų sargai turėjo dvi kanuoli Su- 
sirėmime užmušta vienas vyras 
ir viena moteris. { maistų apim- 
tą apskriti išsiuntė kariumenę ne 

vien prieš streikierius, bet ir prieš 
kasyklų sargus ir miliciją, jeigu 
jie elgtųsi neteisingai. Kasyklų 
savininkai, tarp jų ir Rockefeller, 
atsisakė prezidento Wilsono 
santaikos teismą priimti, todėl jie 
prieš save sukėlė net kongreso 
atstovus. 

PASKENDO LAIVAS SU 
ŽMONĖMIS. 

Duluth, Minn. Laike paskuti- 
nių vėtrų, netoli Duluth, didžiam- 
jam Superior ežere, pasken- 
do su žmonėmis garlaivis "Benja- 
tnin." Jgula susidėjo iš 20 žmo- 

nių ir jie visi prigėrė. Laivo 
skeveldras vilnjs išmetė ant kran- 
to prie Park Point. 

IR SUVIENYTOSE VALSTI- 
JOSE KAIPI REVOLIUCIJA. 

Forbes, Col. Nereikia Suvie- 
nytoms Valstijoms svetur revo- 

liucijų j ieškoti, nes jų turi na- 

mieje. Kalnakasių streikai Kolo- 
rado valstijoj nedaug kuom ski- 
riasi nuo revoliucijos, nes ir ten 

yra kruvini mūšiai. Toks mušis 
buvo prie darbininkų šėtrų. Šū- 
viai milicijos, kasyklų sargų ir 
streikierių pagadino daug kasyk- 
lų triobų. Trūksta devynių ka- 
syklų tarnų, kuriuos užpuolė 
streikieriai. Sudegė apie 30 mu- 

lų. nes tvartai tapo uždegti. Ra- 
do kunus septynių susirėmime 
t/muštų žmonių. 

MILICIJA IŠTRAUKĖ IŠ 
STREIKŲ DISTRIKTO. 

Denver, Col. Atsižymėjusi dar- 
bininku «kerdynėmis Colorado 
streiku distrikte valstijos milici- 
ja ištraukė, o jos vieton atėjo rc- 

guliariškoji kariumenė. Prieš iš- 
traukimą milicijos buvo keliose 
■\ irtose smarkios kruvinos mušty- 
nės. o smarkiausios buvo Lud- 
lou'e. kur užmušta ir sužeista 
daug žmonių, o tame ir moterių 
ir vaikų. Dabar tas skerdynes ty- rinėja koronerio teismas. Liudi- 
ninkai negeriausioj šviesoj, per- 
siato milicijos elgimąsi. Dr. Har- 
vey liudijo, jog matė. kaip mili- 
cijos kareiviai aplaistė kerosinu 
darbininkų šėtras ir jas uždegi- 
nėjo. Kasyklų savininkai šaudė 
į darbininkus iš ka n uolių. Tokiu 1 '« Mu privertė ic darbininkus 

ginkluoti*. Kariumeyės vadovas 
pri-akr darbininkams jam atiduo- 
ti ginklus. 

TVANAI. 
Bridgeport, Okla. Smarkus ly- 

tus pagimdė šitose aplinkinėse 
tvanus, kurie labai daug nuosto- 

lių pridirbo, l'pė ("anadian išsi- 
liejo per krantus ir užliejo dide- 
lius lauku plotus. L'žtvinę van- 

denis išardė plieninį tilta Chicago, 
Rock Island & Pacific geležinke- 
lio. Trūksta trijų /.moniij, kurie 
turbut prigėrė, šimtai žmonių 

turėjo apleisti savo namus. 

REIKALAUJA BAUDIMO 
SAMDANČIŲ MUŠEIKAS. 
VVąshington, D. C. Senatorius 

Martin ii Nevv Jcrsey valstijos 
senate įnešė reikalavimą, kad, ki- 
lus streikui, samdanti mušeikas ir 
provokatorius darbdaviai hutu 
baudžiami, nes jų pasamdyti mu- 

šeikos užmušinėja vyrus, mote- 

ris, net vaikus. 

ŽIEMA. 
San Bernardino, Cal. Gegužio 

2 d. tarp Kalifornijos ir Nevados 
siautė sniego dargana. Tuose 
kraštuose žiemos kai pi nebuvo, 
o čia dabar pavasaryj atėjo žie- 
ma. 

NEDRAUGIŠKAS STUDEN- 
TŲ PASIELGIMAS. 

Notre Dame, Ind. 200 ameri- 

konų studentų čionykščio univer- 
siteto pagriebė du studentu mexi- 

konu, sumušė juos ir įmetė j 
St. Joseph upę. Toks pasielgimas 
amerikonų studentų su mexiko- 
nais, kurie neveda karo su Ame- 
rika, visgi negražus. 

KVIEČIŲ IR MILTŲ IŠGA- 
BENIMAS. 

Daugiausia miltų j kitus kraš- 
tus išgabena Amerika, o ma- 

žiausia Rusija, nors kviečių ji iš- 
gabena svetur daugiausia. Su- 
vienytos Valstijos Šiaurinės 
Amerikos kviečių išgabena 92,- 
454,000 pndų, o miltų 70,711,000 
pūdų ; Australija—kviečių 43,439,- 
000, miltų 9,07r,ooo; Kanada — 

kviečių 62,822,000, miltų 9,689,- 
000 pudų; Vokietija — kviečių 
12,300,000, miltų 7,574,000; Ar- 

Jgentina—kviečių 160,439,000, mil- 
tų 7,701,000; Rytinės Indijos 
kviečių 60,502,000, miltų 2,539.- 
000; Rumunija—kviečių 81,250,- 
000 miltų 2,494,000; Rusija — 

kviečių 239,049,000, miltų 5,117,- 
000 pudų. 

IS DARBO LAUKO. 
— _____- 

f Mclntire, Pa. Pas mus su- 

stabdė visas mainas nuo balan- 
džio i d. Čia yra daug mainų, 
kuriose nėra unijos, tai ir tas 

kompanijos sustabdė.* Kada pra- 
dės vėl dirbti jose, nežinia. 

Stan. Bieleskis. 

Peoria, 111. Illinois valstijos 
skyrius United Mine YVorkers of 
America laiko čia konvenciją. 
Tarp kitko, tapo įnešta sumany- 
mas sukelti streiką kaipo protes- 
tą prieš neteisingą elgimąsi su 

darbininkais kasyklų savininkų 
Colorado valstijoj. 

Chicago, 111. Sustreikavo ke- 
li šimtai duonkepių žydiškų ke- 
pyklų. Kepyklų savininkai sutvė- 
rė specialę organizaciją ir parei- 
kalavo, kad darbininkai ją pripa- 
žintų. Darbininkai vienok atsi- 
lakė ir metė darbą. 

f Portland, Ore. Darbai čia 
dar vis eina negeriausiai, todėl 
iš kitų kraštų tegul darbininkai 
čia dabar nekeliauja darbo jieš- 
kodami: 

^ Chicago, 111. Streikuoja čia 
;>lytnyčių darbininkai, ir tas sun- 

kiai atsiliepia ant darbu mūrinin- 
ką, dailydžių, vežėju ir dudų 
klotojų. 

Charleston, W. Va. Kalna- 
kasių unija nuo kasyklų savinin- 
kų pareikalavo 10% didesnių al- 
gų kalnakasiams, o 9% operato- 
riams. 

Philadelphia, Pa. 30 kriaučių 
firmų padarė su darbininkais 
naujus kontraktus, priėmė darbi- 
ninkų reikalavimus; todėl 800 
darbininkų grįžta darban. 

Canton, O. Wheeling and 

,Lake Erie geležinkelio Co. pra- 
šąlmo dtfpt| tarnaujančių, nes, už- 

darius kasyklas, sumažėjo prekių 
siuntinėjimas. 

Cantone sustreikavo 300 prigu- 
linčiu į uniją dailydžių; nepri- 
gulinti j uniją prie darbo pasili- 
ko. 

Chicago, 111. Studcbaker te- 

atre prieš patį perstatymą sustrei- 
kavo išvedžiojanti publiką į vie- 
tas tarnai. Apie tūkstantis teat- 
ro lankytoju turėjo laukti, kol 
teatro kompanija surado streik- 
laužių. 

Charleston, W. Va. Sustrei- 
kavo io.ooo angliakasių Kanavv- 
Iia d i s t r i k t e. Darbininkai reika- 
lauja didesnių- algų ir unijos pri- 
pažinimo. Streikai gali išsipla- 
tinti Point ir Cabin Creek dis- 
t r ik tuose. 

fi Chicago, 111. Sustreikavo tar- 

naujanti 20 didelių Chicagos res- 

tauranų T.00p distrikte. Streikuo- 
ja tarnaujanti šešių Eftingo res- 

taitranų, 8 Ktiabo ir 6 Po\verso. 

Žinios apie Karą. 
Į Vidurinės Amerikos republi- 

ką Guatemali! atkako daug iš 
Mexiko pabėgusių amerikonų. 

Londono laikraščiai garsina, 
buk Iluertos generolas Maas ren- 

ka kareivius ir mano įsiveržti i 
Suvienytas Valstijas. Bet jeigu 
generolas Maas neįstengė apginti 
Vera Cruz nuo tūkstančio išli- 

pusių ant kranto Amerikos jū- 
reivių, tai apie įsiveržimą Ameri- 
kon jis ir sapnuoti negali. 

Suvienytų Valstijų karo minis- 
teris Garrison pagarsino, jog su- 

tverta admirolo Fletcher civiliš- 
ka mieste Vera Cruz valdžia ta- 

po panaikinta ir jos vieton tapo 
paskirta militariška valdžia. Visi 
pirma paskirti civiliškieji valdi- 
ninkai rezignavo. 

Vokiškas garlaivis "Marie" at- 

gabeno į San Diego, Kaliforni- 
joj, 259 iš Mexiko pabėgusius 
amerikonus ir kitų kraštų pilie- 
čius, kuriems gręsė pavojus nuo 

nekenčiančių amerikonų Mexiko 
gyventojų. Bėganti turėjo slėp- 
tis angliškame konsuliate. Gu- 
bernatorius valstijos Gailina vie- 
šoj kalboj siundė gyventojus ant 

amerikonų, šaukdamas: "užmušti 
gringus!" 

--=> Vokiški laikraščiai aiškina 
įsikišimą Pietinės Amerikos re- 

publikų su taikymu Suvienytų 
Valstijų su Mexiku, kaipo pro- 
testą prieš Suvienytų Valstijų 
išvilktą Monroe doktriną; norima 
Suvienytoms Valstijoms atimti 
tiesą atstovauti lotyniškas re- 

publikas. Prie trijų republikų 
Piet. Amerikos, siūlančių tarpi- 
ninkystę, prisidėjo taipgi Peru ir 
Amerikos sutverta Kuba. 

Mexiko revoliucijonierių vado- 
vai Carranza ir Villa nemano 

priešintis amerikonams dėl Vera 
Cruz užėmimo, arba ir kitų IIu- 
ertos rankose esančių pietinio 
Mexiko miestų. Stoti jie žada su 

ginklu prieš amerikonus vien tą- 
syk, jeigu jie mėgintų veržtis j 
revoliucijonierių apvaldytas šiau- 
rines Mexiko valstijas. 

į Vera Cruz transportiniai lai- 
vai atgabeno pėstininkus 
penktos brigados ir juos išsodino 
ant kranto. Tie pėstininkai 
ir jų vadovas generolas Funston, 
u/.itns vietą apvaldžiusių miestą 
kariškų laivų jūreivių, kurie su- 

grįš ant savo laivų. 
Mexiko revoliucijonieriai įžen- 

gė į miestą Piedras Negras ir 
nepatiko nei jokio pasipriešini- 
mo. Mažas Iluertos garnizonas 
pabėgo į Suvienytų Valstijų pu- 
sę* 

Iš forto San Juan d'Uitra, Su- 
vienytų Valstijų pusėj, paleido 
325 mexikonus, kurie buvo su- 

imti, nes nei jokio jų prasižen- 
gimo nesusekė. Pasirodė vien. 
kad Huerta ttorėjo juos kariume- 
nėn paimti. 

— Buvęs Pietinės Amerikos 
republikos Kolumbijos preziden- 
tas, generolas Rafael Rayez, at- 

siliepė į Mexiko prezidentų Hu- 
erta, taipgi į revoliucijonierių va- 

dovus Carranzą ir Vilią, siulyda- 
inas, nuraminimui revoliucijos 
Mcxike, sugrąžinti prezidento vie- 
ton išvytą buvusį jos prezidentą 
Porfirio Diaz. Bet nežinia, ar 

Diaz priimtų prezidento vietą, nes 

jis turi jau suviršum 80 metų. 
= Amerikonai jau suorganiza- 

vo jų užimtam Mexike miestui 
Vera Cruz naują, amerikonišką 
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Prezidentas Wllsonas skaito Kongresui savo pranešimą, kuriam© jis 
prašo įgaliojimo pradėti su Mexika karą. 
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administraciją. Civilišku miesto 
gubernatorių tapo paskirtas ži- 
nomas Suvienytose Valstijose ad- 
vokatas Robert 1. Kerr. Porto 

inspektorium išrinktas komendan- 
tas Stickney; perdėtiniu teismo 
—advokatas William F. Buckley; 
iždo prižurėtoju — Charles H. 
Stewart. 

Washingtone gauta žinia, jog 
mieste Cordoba iš kalėjimo išve- 
dė ten pasodytus šešis ameriko- 
nus ir sušaudė; vieną gi sušaudė 
mieste Cosamaloapan, 60 mylių 
nuo Vera Cruz. Bet nuo Ameri- 
kos konsulių patvirtinimo tos ži- 
nios nėra. 

Nuo Vokietijos pasiuntinio 
Mexike Bėdino užsienių minis- 

terija gavo žinią, jog gyvenan- 
tiems Mevike vokiečiams nei joks 
pavojus negręsia; nėra pavojaus 
ir kitų Europos kraštų Mexike 
gyvenantiems piliečiams, nes gy- 
ventojų piktumas kreipusi vien 
prieš amerikonus. 

Sulyg žinių, surinktų Ame- 
rikos konsulo mieste Chihuahua, 
amerikonu nuosavybė Mexike 
verta $[,057,770,000. Jiems prigu- 
li ypač kasyklos ir geležinkeliai, 
o pačių mexikonų nuosavybė ver- 

ta tik $793,187,242. Anglų nuo- 

savybė verta $321,302,800. I vi- 
sokius užsiėmimus angliškų pini- 
gų įdėta $780,525,000. Francuzų 
laikraščiai paduoda } visokius už- 

siėmimus, paskolas, į francuzų 
nuosavybę įdėtus francuzų pini- 
gus ant $1,000,000,000, bet kon- 
sulius mano. kad francuzų pinigų 
teri yra daug mažiau. | kasyklas 
francuzų pinigų įdėta $143,446,- 
000. 

\Yashingtone gauta žinia, jog 
Amerikos valdžios pasiųstas 
Mexikan rūpintis bėgančiais iš 
jo amerikonais Dr. Rayn tapo 
suimtas, ir jį, kaipo šnipą, valdžia 
rengiasi nužudyti. Užsienių mi- 
nisteris Bryan atsišaukė Į atsto- 

vaujantį Mexiką Ispanijos amba- 
sadorių su prašymu užstoti už 
D r. Ryan. 

lluerta pritarė taikytojų Mexi- 
ko su Suvienytomis Valstijomis 
užmanymui, kad kol trauksis ta- 

rybos, karas butų sulaikytas. Su- 
laikyti karą sutinka ir Suvienytų 
Valstijų užsienių ministeris Bry- 
an. Nuo Carranzos dar atsaky- 
mo nėra. Bet, kaip matyt, vietoj 
karą sulaikyti, jis rengiasi veržti 
Tampico, nes revoliucijonierių 
pajiegos tapo sudrutintos 12,000 

naujų kariautojų. Laukiamas 
mušis ir prie Saltillo, kur susirin- 
ko kareiviai generolo Velasco, 
pasitraukę iš Torreon. 

=■ Me*iko" karo ministeris 
Blanquit gavo žinią nuo genero- 
lo Mier, buk Amerikos kariškas 
laivas bombarduos Mexiko portą 
prie Pacifiko, Manzanillo. Be' 
Amerikos luivyrio ministeris abe- 

joja apie teisingumą tos žinios, 
nes laivai panašaus paliepimo ne- 

turėjo. 
Mexiko revoliucionierių vado- 

vas Carranza pranešė apsiėmu- 
siems taikyti Ameriką su Mexiku 
Pietinės Amerikos republikų at- 

stovams, jog jis pritaria taikymui 
ir pasižadėjo taikymo tarybose 
dalyvauti. 

Taikytojai išsyk, kol trauksis 
tarybos, taip iš Amerikos, kaip 
iš revoliucionierių ir Iluertos 

piues. pareikalavo karo sulaiky- 
mo. Suvienytu Valstijų valdžia 
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sutiko karą sulaikyti; pritaria 
tam ir Huerta. 

Taikytojai, ambasadoriai Pieti- 
nės Amerikos republikų, atsišau- 
kė ir j didziasias Europos tautas 

su prašymu panaudoti ^avo įtek- 
mę pas Suvienytų Valstijų prezi- 
dentą \Vilsoną, kad jis ištikro tai- 
kymui pasiduotų, taigi ka<l Hu- 
ertai persunkiu išlygų nestatytų, 
nes pažeminančias išlygas atmes 

Iluerta ir sutaikyti nebus galima. 
— Pietinių republikų atstovai, 

užsiėmę taikymu Amerikos su 

Mexiku, mato gerai, kad sutaiky- 
ti bus nelengva, nes Suvienytų 
Valstijų prezidentas via reika- 
laus, kad Huerta nuo prezidento 
vietos pasitrauktų, o Huerta ne- 

norės trauktis iš Mexiko tautiško 
rumo. 

= Mexiko mieste buvo išlipi- 
neti atsišaukimui kviečianti "iš- 
... .... mušti visus gringus, taigi ame- 

rikonus. Atsišaukimuose jiems 
primetama užmušinėjimai mexi- 
konišku moterių ir vaikų. 

1 =»' Užėmę miestą Saltillo, kur 
yra Huertos kariumenės garnizo- 
nas, revoliucijonieriai mano 
traukti tiesiog" į Mcxiko sostinę 
ir ten padaryti galą Iįnertos val- 
džiai. 

I Giminės užmušto Mexiko pre- 
zidento Madero siūlo revoliuei- 
jonierių generolui Yilla $75,000 
auksu, jeigu Huerta bus nužu- 

dytas. Bet Yilla taip nekenčia 
Huertos, kad jis ir be dovanos 
jam galą padarytu, jeigu gautų į 
savo rankas pagriebti. 

Mieste Juarez revoliucijonie- 
riai pagarsino žinią, buk mieste 
Saltillo Huertos kareiviai per tris 
dienas skerdė svetimų kraštų pi- 
liečius ir naikino jų turtus. Bet 
žinia ta paeina iš 11c labai iš- 
tikimo šaltinio: revoliucijonieriai, 
kad sukursčius kitus kraštus prieš 
Huertą, jo kareiviams primeta 
ir nebūtas kaltes. I Inertiniai 
tuom pačiu atsimoka revoliucijo- 
nieriams; todėl nei Huertos, nei 
Vilios ir Carranzos leidžiamoms 
žinioms perdaug tikėti negalima. 

Į Vera Cruz atėjo žinia, buk 
50,000 revoliucijonierių pažadėjo 
Huertai stoti prieš amerikonus, 
jeigu karas Mexike atsinaujintų 
ir amerikonai mėgintų žengti gi- 
liau į Mcxiko vidurius. Užtai 
Huerta žada nebausti jų už su- 

kilimą, užtkirina pilną kaltės at- 

leidimą. 
Huertos kareiviai rengia mi- 

nas po geležinkelio tiltais tarp 
Vera Cruz ir Mexiko, kad galima 
butu j padanges išmesti trauki- 

nius, gabenančius Suvienytų Val- 

stijų kareivius. 
Mieste Mexiko gauta žinia, 

buk porte Manzanillo išlėkė j pa- 
danges Suvienytų Valstijų lai- 
vas. Laivas mat užbėgo ant po- 
vandeninės minos. 

= Buvęs Suvienytų Valstijų 
prezidentas Roosevelt su savo 

sunum sugrjžo j jūrių pakrantes 
iš Brazilijos vidurių. Roosevelt 
ten užtiko indijonų tautą apie 
kokią pirma bahspalviai nieko 
nežinojo. 

Suvienytų VaKijų admirolas 
Hovvard pranešė, jog žinia Mexi- 
ko karo ministerio pagarsinta 
apie bombardavimą Manzanillo 
vra neteisinga, nes prie Manza- 
nillo nebuvo amerikoniško kariš- 

ko laivo. 

Kapitonas hollandiijfo pasa£i«-| 

rinio garlaivio Atidi jk padavė 
francuziškam pasiuntiniui \Vash- 
ingtone skundą dėl to, kad jį prie 
Vera Cruz sulaikė Amerikos ka- 
riško laivyno vadovas ir neleido 
prekių ten iškrauti. 

Laikraščiai paduoda, buk nuo 

Amerikos karišku laivų tapo iš- 
sodinti jūreiviai porte Salina 
Cruz. Buk laivo kapitonas pagąs- 
dino bombardavimu miesto, jeigu 
butų kliudomas amerikonams iš- 
lipimas. Bet Amerikos laivyno 
ministeris tam netiki, nes laivai 
neturėjo ten ant kranto siųsti jū- 
reivius. 

ivicxuco vidaus ministens Dr. 

Ignacio Alcocer atsišaukė j visus 
pro vincijų gubernatorius su pra- 
šymu prikalbėti revoliucijonie- 
rius nekariaut su Ilucrta, bet vi- 
siems stoti prieš Mexikan bc pa- 
mato įsiveržusius amerikonus. 
Visiems revoliucijonieriams siū- 
lomas atleidimas, jeigu jie stos 

prieš amerikonus. 
Mieste Mexiko suareštavo ke- 

liolika turtingų produktų parda- 
vinėtojų už savo noru pakėlimą 
produktų kainų. Mexike mat val- 
džia paskiria produktų kainas ir 

pardavinėtojams nevalia imti 
brangiau. Panašią tvarką įvesti 
ne pro šalj butų ir Suvienytose 
Valstijose. 

Revoliucionierių vadovas ge- 
nerolas Murgia su r,200 kariau- 
tojų atėjo į miestą Piedras Neg- 
ras. Atsivedė ir 325 Huertos ka- 
reivius, nelaisvėn paimtus laike 
mūšio prie Allende. Apart karei- 
vių, J generolo rankas pateko: 
penkios kanuolės, 1,800 karabinų, 
penkios revolverinės kanuolės ir 
300000 patronų. 

= Su mina ManzaniHo porte 
tapo paskandytas mexikoniškas 
garlaivis "Luella." Spėjama, kad 
norėta paskandyti Suvienytu Val- 
stijų karišką skraiduolį "Ra- 
leigh," bet tamsoj apsirikta. 

Mieste Mexiko staiga pasimirė 
Oueretavo katalikiškas vyskupas 
Manuel Rivera, laike neprielankių 
Suvienytoms Valstijoms demon- 
stracijų. 

{ Vera Cruz atėjo žinia, buk 
generolas Huerta pasirengęs re- 

zignuoti, jeigu jam leista bus 
liuosai užsienin iškeliauti. 

>-»«* 

i$ VISUR. 
|j Rusiški fanatikai "juodašim- 

čiai" Kieve atsišaukė prie gen.- 
-gubernatoriaus ir Rusijos vidaus 
ministerio su reikalavimu, kad 
valdžia Mažrusijoj uždraustų 
vartojimą, rusinu kalbos, nors 

Mažrusija yra rusinu apgyventa 
ir jų yra apie 20 milionų; kad 
uždarytų visas rusinu draugoves, 
taipgi rusinu ir lenkų laikraščius, 
leidžiamus Mažrusijoj. Bet kas- 
-žin, ar vidaus ministerija, nors ir 
neužkenčia rusinu ir jų kalbos, 
galės tą kvailą reikalavimą išpil- 
dyti. Reikia apie tai abejoti. 
Kalbos didelės tautos rankos pa- 
mojimu išnaikinti negalima. 

|| Ispanijos sostinėj Madride, 
laike perstatymo Tortosie teatre 
kas ten suriko "dega" ir tuom pa- 
gimdė paniką; žmonės su sykiu 
pradėjo veržtis laukan. Susigrū- 
dime suvisu sumyniota kelioli- 
ka žmonių, o 28 tapo sunkiai su- 

mankyti. 

j| Italijos laikraščiai, kaip ir ki- 

tų romaniškų kraštų, smarkiai 
peikia Amerikos užpuolimą ant 

Mexiko. Nors tarp romaniškų 
tautų bu va nesusipratimų, buvo 
nemažai ir karų, bet visgi jos vie- 
na kitai pritaria, o Amerika yra 
svetimos, germaniškos- kilmės, i 
tautos kraštas. 

|j Ryman atėjo žinia, jog Abi- 
sinijos generolas Ras Gliargi įsi- 
veržė su 50,000 gerai apginkluotų 
abisiniečių į Italijos valdybą 
Erstracą. Su šita valdyba Itali- 
jai nesiseka. Jau karta ten buvo 
išnaikinta veik visa ten buvusi 
itališka kariumenė, su kurią norė- 
ta užkariauti visą Abisiniją, o jos 
išnaikinimui vieno mūšio pakako. 

|į Prancūzas išradėjas Turpin. 
išradęs sprogstančią medegą "mi- 
linitą," išrado naują paraką, daug 
parankesnj už dabar vartojamą 
Francuzijos kariumenės. Nauja- 
sis parakas yra tris kartus pi- 
gesnis; explioduoja jis prie tem- 

peratūros 115° Celsiau3 termo- 

metro; todėl netikėtos exp!iozijos 
atsitikti negali, kaip tai dažnai 
atsitinka su dabar vartojamu. 

|| Airijoj, Ulsterio apskrityj dar 
vis nenusiramuio; todėl valdžia | Belfast atsiuntė penkis didelius 
mūšio laivus. 

|| Paslaptu Vokietijon cieso- 
riaus paliepimu, Vokietijos kariu- 
menės aficierams uždrausta, jieš- 
kant apsivedimui moterių, nau- 

dotis pagelba suvedančių pora3 
biurų. 

ĮĮ Londone, važiuojant karaliui 
gatve, narsi sufragetė metė į ka- 
rietą suvyniotą popierą, kuri pa- 
taikė vežėjui j galvą. Pupieroj 
toj buvo reikalavimas, kad kara- 
lius pasirūpintų suteikti mote- 
rims balsavimo tiesas. 

i1 Dubline, Airijos sostinėj ai- 
riai iškilmingai apvaikščiojo 120 
metų sukaktuves paskutinio jų 
nepasekmingo sukilimo. Laike 
sukilimo airiai nužudė 15,000 ka- 
riautojų, o anglai 20,000 kareivių. 
Trims metams praėjus, likosi už- 

Idarytas ir airių parlamentas; da- 
bar airiai vėl sulauks savo par- 
liamento, ir patįs galės savo kraš- 
tą valdyti. 

|| Paskirta Carnegie tarptautis- 
ka komisija ištirti papildytus lai- 
ke karo ant Balkanų žiaurumus 
jau išleido savo raportą, iš kurio 
matyt, kad visi elgėsi žiauriai, o 
krikšionįs negeriaus už turkus, 
ypač žiauriai elgėsi serbai ir gre- 
kal Ir tai žiauriau, negu laike ka- 
ro buvo garsinama; todėl nejsta- 
bu, jeigu serbai ir grekai tyrinė- 
tojų komisijos nenorėjo įsileisti. 
Tyrinėtojų komisljon inėjo žino- 
mi visokių tautų veikėjai, o to- 
ki, žinoma, melu savęs neterš. 
Komtaijon inėjo: profesorius Vin- 
dobonos universiteto Dr. Joseph 
Redlich; i'rancuzai baronas d'Es- 
trunelles de Constant ir Justin 
Cedart; profesorius Marburgo 
universiteto Dr. \Yalter Schking; 
redaktorius Francis Rirst ir Dr, 
H. N. Brailsford; profesorius ir 
dūmos atstovas Dr. Paul Miliu- 
kov; profesorius Columbia uni- 
versitete Dr. Samuel T. Dutton, 
atstovas Amerikos. 

Į| Pietinės Amerikos republikoj 
Uruguay, mieste. Montevideo, 
studentai ir inteligentai surengė 
neprielankias Suvienytoms Val- 
stijoms demonstracijas, laike ku- 
rių sužeista diktai žmonių. Ame- 
rikos ambasadą saugoti reikėjo 
pastatyti kariumenę. 

Įj Japoniškas admirolas Matsu- 
moto, kaip persitikrinta laike ty- 
rinėjimo, nuo vokiškos firmos 
Siemens kyšiais paėmė sau $200,- 
000. Civilizuojasi mat ir Japoni- 
jos admirolai! 

[J Berline sustreikavo studentai 
augštosios komercijos mokyklos 
dėl jsikišimo mokyklos užlaiky- 
tojų j mokinimo budą profeso- 
riaus Jastrovo. 

Įj Rusijos teismas pasodino pu- 
sei metų kalėj itnan vokišką or- 

laivininką Bartinesą, nusileidusi 
Permo gubernijoj. Manoma 
kreiptis prie caro su prašymu 
nuo bausmės paliuosuoti orlaivi- 
tiinką. Ret jis jau 3 mėnesius 
išsėdėjo, o kol caras ką nors pra- 
dės daryti, jau bausmės laikas 
pasibaigs ir orlaivininką ir taip 
turės paleisti. 

i Epiro sukilėliai paėmė šiau- 
rinio Epiro miestą Kolonia ir ja- 
me surengė albanų skerdynes. 

Įj Sveikata Austrijos ciesoriaus 
eina vėl blogyn. Kadangi cieso- 
rius turi į m 84. metus, tai gali vi- 
sai blogai pasibaigti. 

Į| Gegužio i d., apvaikščiojant 
darbininką šventę, mieste Trieste 
buvo smarkios muštynės italą si\ 

slovėnais. Sužeista daug italu. 

į] Besiginklavimas Europos 
tautu jau visiems įgriso, bet be- 

siginklavimas nesiliauja. Fratt- 

euzija laivyno ir kariumenės rei- 

kalams šįmet paskyrė 2 milijardu 
frankų, o karo ministeris vėl rei- 

kalauja daugiau pinigų naujoms 
kanuolėms. Vokietija, noroms 

nenoroms, turi taipgi dauginti sa- 

vo kariumenę: bet kad tam reikia 

daug pinigų, tai tas taupiems vo- 

kiečiams nepatinka Vokietijoj 
todėl atsiranda vi- daugiau šali- 

ninkų susitaikymo Vokietijos su 



J'rancuzija Austrijos kaštais. 

Franeuzijai siūloma sugrąžinti 
nuo jo- 1871 m. atimtas provin- 
cijas Alzatiją ir l,otaringiią ir 

leisti jiems u/imti T.uxcmburgą 
ir Belgiją, j c i į^u ji leis vokiečiam- 

paimti vokiečių apgyventą \us- 

trijos dali. Rusija gautu (»alici- 

ją ir šiaurinę Bukovinos dalj ir 

ru-11 apgyventą Vengrijos dalį. 
Kutų padidintos Serbija ir Ru- 

munija, o niagyarų apgyventa 
Vengrijos dalis pasiliuosuotų. 
liet kol gyvas senas Austrijos 
ciesorius, dalinti Austriją turbut 

nieks nedrįs, bet jis jau turi 84 
metus ir dabar >erga, tai ilgai jait 
negvvęs; jam uiirus, gal ateis lai 

kas Austrijos dalinimo. 

Galicijoj, netoli Krakovo iš- 

degė didelis kaimas Zembrzyce 
Išdegė 100 ūkių; sudegė ir S 

žmonės. 

Rusija paleido 400.000 atitar- 

navusių kareivių, kuriuos buvo 

palaikiusi, het sumobilizavo 700,- 
000 atsarginių. Dabar Rusija po 

ginklu tnri snvirštim 2 inilionu 

kareivių; ji mat stengiami po gink- 
lu turėti vis tiek kareivų, kiek jų 
turi drauge paimtos: Vokietija, 
Austrija ir Italija. Skubina ji 
dirbdinti ir milžiniškus nutšio 

laivus, vietoj japonų išnaikintų ir 
paimtų; didelių laivų skaitliumi 
ji nori Ameriką pavyti. 

Sugrįžo Vokietijon iš savo 

kelionių Pietinėj Amerikoj Vo- 

kietijos ciesoriaus brolis kuni- 

gaikštis lfeinrich. Ar jam pasi- 
sekė Pietinės Amerikos repub- 
likas labjau su Vokietija suartin- 
ti, nežinia. Bet ir be kunigaik- 
ščio kelionių Brazilijoj, Cliili ir 

Argentinoj Vokietija nemažą tu- 

rėjo įtekmę, didesnę gal negu 

Suvienytos Valstijos. 

jį Hamburgo garlaiviu kompa- 
nija išmėgino naują pasažierinj 
garlaivį "Vaterland," kuris bus 
didžiausias garlaivis aut svieto. 
Plaukė jis su greitumu 26 mazgu 
į valandą. Mašinos jo turi 90,000 
arklių pajiegą. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ DETROIT, MCH. 

Balius. Prakalbos. Balandžio 
25 d. šv. Onos draugyste turėjo 
balių. Ten pat buvo skrajojanti 
krasa. Žmonių (jaunuomenės) 
prisirinko pusėtinai. Balandžio 
26 d. naujai susitvėrusi 157 kuo- 
pa (SLA.? Red.), nors jau ir la- 
bai ją slopina iš visų pusių šmei- 
žimais (ji turi net vardą "tautiš- 
ki socialistai"), taėiaus veikia 
kiek išgali ir toliau dar ketina 
praplatinti savo programą: skai- 

tys lekcijas iš gamtos sryties, 
senovės istorijos ir 1.1. Kuopa 
turėjo parengusi prakalbas su 

deklamacijomis. Kalbėjo pp. D. 
J. Kasparka ir Šunkevicius. Pa- 
vyko pusėtinai. Dekliamacijos 
kai-kuriems taip pat pavyko ge- 
rai. Gegužio 1 d. vietiniai lietu- 
viai rengėsi prie iškilmingo tos, 
dienos apvaikšeiojimo. Brolis. Į 

IŠ BRIGTHON, MASS. 

Vakaras. Balandžio 22 d. šv. 

Jurgio pašelpinė dr-stė parengė 
vakarą. Vaidinta 3 veiksmų 
"Paskutinė Banga" ir "Knarkia 
Paliepus," vienaveiksmis veikalas. 
Vaidinti buvo pakviesta vietinė 
teatrališka kuopa, ir patsai vaidi- 
nimas atlikta gerai. Bet negali- 
ma be griežčiausio papeikimo 
praeiti pro kai-ktirių susirinku- 
siųjų pasielgimą, kurisai buvo 
visų mandagumo rubežių nete- 

kęs. Taip, vaidinant "Paskutinė 
Banga," kuomet Kazys valgo va- 

karienę su savo draugu, vienas 
vyras priėjo prie scenos vidurio 
ir pradėjo šaukti: "Ėskite grei- 
tai, o paėdę, rodykit komedijas, 
nes mums reikia šokti." Nežinia, 
ar girioje su vilkais, ar tvarte su 

gyvuliais toki žmonės augo. 
Dratefka. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Spaudos atgavimo sukaktuvių 
apvaikščiojimas. Balandžio 26 d. 
siu metų buvo parengtas labai 
iškilmingas apvaikščiojimas 10 

metų sukaktuvių nuo spaudos at- 
gavimo Lietuvoje. Apvaikščioji- 
me dalyvavo visos vietinės drau- 
gystės. Užmanymą bendrai šią Iventę apvaikščioti padavė Tėv. 
Myl. Draugystės 52 kp. 

Susirinkimą atidarė p. An- 

tanai Zimnickas, trumpai paaiš- 
kindamas, kokiu tikslu yra su- 

icvie-tas šis susirinkimas. Aticla- 
rius susirinkimą, tuoj šv. Cicili- 
jos choras uždainavo giesmę 
"Męs sveikinam.'' 

Visus merginos buvo apsiren- 
gusios tautiškais rūbais, ka> darė 
gilu j spūdį. Paskui kalbėjo vietos 
klebonas, kun. J. Kasakaitis. Jis 
-a\ o kalboje trumpai perbėgo \ i- 

-ą Lietuvos istorija ir pažymėjo, 
kokj vargą kentė lietuviai, kuo- 
met rusu valdžia buvo atėmusi 
jiems spaudą. Paskui vėl daina- 
vo sv. (Vilijos choras. Toliau-; 
kalbėjo p. K. Yaivo'da. Jis savo 

kalboje k\ ietė visus prie mokslo 
ir apšvietus. Jo kalba publikai 
labai patiko. Paskutiniu kalbėjo 
p. S. Klimaiti*. Jam jau nebuvo 
1 ikv apie ką kalbėti, ką jisai ir 

pasakė žodžiais: "Ką aš buvau 
sumanęs pasakyti, pirmieji kalbė- 
tojai tą viską pa-akė." Priegto 
buvo dar ir dekliamaciju. (ialop 
šv. Cicilijos choras sudainavo 
"Lietuva, Tėvynė Mušu." I'uom 
ir užsibaigė vakaras. 

Abelnai, visas vakaras darė ge- 
rą įspūdį, visiems labai patiko. 
Publika nei skirstytis nenorėjo. 

Koche-ierio lietiniai pasistatė 
savo svetainę. Nors nelabai jiji 
didelė, bet visgi turime savo na- 

melį. kur galime atlikti savo su- 

sirinkimus ir apvaikščioti šven- 
tes. J. Čapas. 

IŠ EALTIMORE, MD. 

Socialistu veikimas. Balandžio 
22 d. vietinė socialistų kuopa pa- 
rengė prakalbas, j kurias parsi- 
kvietė p. Pruseiką, "Laisvės" re- 

daktorių, iš Brooklyno. Apie k;} 
kalbėjo nerašysiu, ne* socialistu 
kalbėtojų temos senai visiems ži- 
nomos. Kadangi įžanga Į prakal- 
bas buvo neapmokama ir priegto' 
dar gretame kambaryje buvo lai- 
komas tuom pačiu laiku unijos 
su-iri ikimas, tai žmonių viduti- 
niai prisirinko. Pabaigta prakal- 
bos su visai nedideliu klausytojų 
bureliu, nes, sustojus f. Prusei- 
kai kalbėti ir apskelbus susirin- 
kimo pirmininkui, kad išlaidoms 
padengti busią rinkta aukų, be- 
veik visi išdūmė pro duris. 

Antrą vakarą toji pati kuopa 
vaidino veikalą "Gadynės žaiz- 
dos." Rolėms buvo parinkti tin- 
kami vaidintojai, tačiaus patsai 
vaidinimas gerokai šlubavo. Vai- 
dintojai, matomai, nebuvo užtek- 
tinai prisiruošt1, nes, scenoje bū- 
dami, tiesiog nežinojo, kur ku- 
riam reikia stovėti. 

Abiejuose vakaruose sorialistai 
uoliai platino savo laikraščius ir 
knygutes. Pastebėtina, kad di- 
džiausia socialistų malone nau- 

dojasi ir daugiausia stengtasi pla- 
tinti.... "Šakė." Platintoju atkak- 
lumas tiesiog jkirėjo. Apeis visą 
svetainę vienas "draugas," kaišio- 
damas kiekvienam po nosim savo 

tavorą ir iš visu jiegų jjjj girda- 
mas. Atsidusai lengvai, tikėda- 
masis, kad jau nekliudys tavo ra- 

mybės Bet žiūrėk, jau antras 
tttom pačiu tiksli susirinkusius 
kalėdoja! Nesmagumas juo di- 
lesnis, matant, kad ne ką nau- 

dingo nori tie kalėdotojai patiek- 
ti, bet tiesiog šlamštą bruką. Ro- 
dos, čia pat stovi socialistų "šu- 
lai,"— tai turėtų bent gėdytis. 
Ret... toks tokj pa/.ino ir ant alaus 
pavadino. A. Ramutis. 

IŠ CALUMET, MICH. 

Streiko atbalsiai. Darbai. Pa- 
sibaigus šiomis dienomis taip il- 
gai besitęsusiam vario kasėjų 
streikui, tapo įvesta nauja tvarka. 
Kompanija būtinai verčia darbi- 
ninkus dirbti kontraktų sąlygo- 
mis. Darbininkai iš naujosios 
tvarkos nepasidžiaugs. Pirmiau* 
už dieną prie "traimerių" dar- 
bininkas gavo $2.75; prie "timbe- 
rių" gaudavo po $2.65. Veikiant 
naujoms sąlygoms, sunku bus 
$2.00 uždirbti. Todėl nieko ste- 
bėtino, jei, ką tik šiam streikui 
užsibaigus, žmonės pradeda kal- 
bėti apie naują streiką, kuris ga- 
lįs šią vasarą iškilti. Žmonės bū- 
riais kasdien iš čia važiuoja. Ačiu 
tam, naujai atvykstantieji darbą 
lengvai gauna. Čia esama daug 
unijos darbininkų, tačiaus kom- 
panija jiems darbą atsako. 

J. Brazauskis. 

IŠ KENOSHA, WIS. 

Atitaisymas. Račiūno atsilan- 
kymas. "Lietuvos" X 16 tilpitsioj 
korespondencijoje apie "Birulės" 

Įdr-jos prakalbas, vienas-antras 

[dalykas korespondento klaidingai 
paduota. Ten pasakyta, buk j». 
S. rananevičia jautėsi nesveiku, 
tai ir kalboje nesilaikęs vienos 
temos: šokinėjęs nuo 'vieno da- 

lyko prie kito ir niekinęs bažny- 
tines mokyklas. 

Kaslink bažnytiniu mokyklų 
niekinimo, tai p. S. T. jųjų ne- 

niekino, bet sakė, kad mūsų lietu- 
viai steigtų tokias mokyklas, kad 
pa-kui, pabaigę, galėtų įstoti i 

augštesnes. 
Ten dar rašoma, buk, antrą 

kartą pradėjus p. S. T. kalbėti, 
publika parodė savo neprielan- 
kumą. keldamasi ir nešindamasi 
laukan. Ištikrujų. publika sėdėjo 
iki nat pabaigos ir savo pasiten- 
kinimą prakalbomis išreiškė p. 
Tananeviėiui garsiu delnų ploji- 
mu. 

Bal. -2 ir 23 d. pas mus at>i^ 
lankė p. Račiūnas su krutamais 

paveikslais. Ke abejonės, tie pa- 
veikslai yra malonus ir naudin- 

gas dalykas, bet musų kenosliie- 
čiai v i-ai to neatjautė: per abu 
vakaru sėdynės beveik tuščios 
buvo. Mat, jiems daugiaus rupi 
karčiamoj baras alkūnėmis trinti. 

Hal. K) d. parapijinėje mokyk- 
loje buvo rodomi krutamieji pa- 
veikslai. Žadama kas nedėldienis 

rodyti. Pirmą kartą buvo rodomi 
ir parapijos naudai, o publikos 
neperdaugiausiai prisirinko. 

Daunoras. 

IŠ ATHOL, MASS 

Jaunimas. Balandžio 22 d. ta- 

po sušauktas nepaprastas Lietu- 
viu Jaun. Ratelio susirinkimas, 
Buvo sušaukti nariai, kad apkal- 
bėjus, kaip elgtis, prasidėjus 
smarkiai agitacijai iš pusės kai- 

-kurių atlioliečių, kurių tikslu yra 
kokiu nors budu išardyti musų 

jaunutę vos tik gimusią jaunimo 
organizaciją. Pradžioje paaiškin- 
ta, kam nariai sušaukta, ir visi 

pakviesta išreikšti savo nuomo- 

nę kaslink tolimesnės ratelio tak- 
tikos. Apkalbėta visi užmetimai, 
kuriais teikiasi ratelį pavaišinti 
tuli atholieėiai, išklausyta prane- 
šima* delegatų, pasiųstų užkvies- 
ti j susirinkimą vie'.inį kleboną, 
kuris, kaip delegatai paaiškino, 
negalėjęs šį vakarą atsilankyti, 
nes buvęs užkviestas į kokį tai pa- 

silinksminimą. Apsvarsčius pla- 
čiai visus L. J. R. reikalus, nu- 

tarta prisilaikyti išdirbtojo pro- 

gramo, nieko jame nemainant, 

kaip tik tai, kas buvo pažymėta 
praėjusio susirinkimo protokole. 
Vadinasi, L. J. R. pasilieka ant 

senųjų pamatų. 
jMlldllrt Udl * VJ' r" 

rengti šeimynišką vakarėlį su tau- 

tiškais šokiais, žaislais, ir skra- 

jojančia krasa ir kitais margu 

mynais. Athol'io jaunimas dar 

nepratęs prie tautišku pasilinks- 
minimų, bet su laiku pripras ir, 
regis, juos pamėgs. 

Balandžio 20 d. balandžio at- 

sibuvo L. j. R. parengti šokiai. 1 

j kuriuos susirinko nemažas jau- 
nimo būrelis. Pelno iš šokių ne- 

pasiliko, bet ir nuostolių — vos 

keletas centų. Diena buvo ne- 

graži tai dauguma negalėjo at- 

silankyti. Atėjus vasarai, gal ka- 

da ir j laukus išspruksime pasi- 
linksminti. Tuo tarpu gyvuosime, 
kaip Dievas duos. 

Darbai. Darbai pas mus pasta- 
ruoju laiku visai nekaip. Daugu- 
ma i'rbtuvių dirba nepilną laiką. 
Bedarbių yra nedaug; visgi atsi- 
ras vienas-kitas. Patartina iš ki- 
tur nevažiuoti darbo čion j ieško- 
ti. nes atkeliavusiems sunku gau- 
ti, negut moka kokj amatą. 

Parapija. Girdėtis, buk Athol'- 
io šv. Pranciškaus lietuviška pa- 
rapija ketinanti nupirkti pliacių 
bažnyčiai ir, kad greičiaus Įvyk- 
džius tą sumanymą, vietinis kle- 
bonas važinėjęs pas vyskupą! 
Springfieldan, kad išgavus pa- 
šelpos; bet vyskupas, rodosi, at- 

sakęs. Lietuviškoje svetainėje 
laikyti pamaldas vasaros laiku 

[bus gana vargo: nedidelė sa- 

lė; antra, labai žema kaip baž- 

nyčiai ; tai vasarą bus perdaug 
karšta. 

Parapija žada parengti bažny- 
čios naudai "ferus" gegužio 25, 
26 ir 27 d. Atsikviesta vargoni- 
ninkas p. A. Baranauskis chorui 
sutvarkyti, liktai giedorių dar 
neperdaug turima. Merginti ne- 

mažai, vaikinų vos trįs. 
Draugijose. Sukilus blaivinin- 

kų tarpe nesutikimams, praretėjo 
bi«kj jųjų skaitlius. Pirmininku 
išrinkta jaunas vaikinas, p. VI. 
Matulis. Iš vyrų priguli prie 
draugijos 2 vaikinai ir gal 4 vedę. 

Tvarkos susirinkimuose, girdč- 
U-, uc perdaug. J^-kurie nariai 
užsilaiko labai j$isCui: laike su f 
si rink imu medžioja'Icilicviu s. 

Aušros Motitiss Dievo vvru 

pašclpos draugij^uitarč pataisyti! 
estradą savo svVjtiunės skiepe, j 
l'žemus viršų l&žijyf iai, nėra kur! 
vaidinimu parengti- Taigi, tą 
klausimą pakelt® viename iš su- 

sirinkimu, sutikta Mitaisyti vai- 
dini m a m s vie t ą'' sk 1 <*fj c. 

Kar—s. 

IŠ TAUNTON, MASS. 

Vietos lietuviai. \Tors šiame 
miestelyj smuklės šventadieniais 
l'iina uždarytos, bet rudžio mėgė- 
jai subatoj pasirūpina svaigalų 
ir nedėldienyj varo "biznį." 
Bjaurus tai darbas, bet dar bjau- 
riau. kad lietuviai juo užsiima. 
N'epersenai vienį lietuvį, svaiga- 
lų pardavėją, už slapta pardavi- 
nėjimą rudžio ištroškusiems, teis- 
mas įkišo ^ mėnesiams kalėjiman 
ir dar uždėjo $50.00 bausmės. 
Svaigalų pardavinėjimu užsiima 
patįs tamsiausi lietuviai, kuriems 
laikraščio nei nepasiūlyk, nes, anot 

jų pačių, jie esą "geri žmonės" 
ir be laikraščio, o apie draugystę| 
nei neužsimink: užsiminus gali-' 
ma kartais net pro duris nespėti 
išsinešti. 

Nesenai vietinės socialistų kuo- 
pos nariai susirinko pas vienį 
vietos lietuvį laikyti savo mėne- 

sinį susirinkimą. Iškarto leido 
susirinkimą, bet kuomet pamatė, 
kad ne poterius kalba, išmetė su- 

sirinkusius pro duris. Mat, anot 

jų. gali dar "piktų dvasių" pri- 
veisti su "mitingais." Tai ir ve- 

ja lauk.... Ten buvęs. 

Iš CAMPELLO, MASS. 

Vietos lietuviai. Darbai. Šis 
miestelis yra Brockton'o prie- 
miestis. Lietuvių jame gyvena 
apie ioo asmenų. Draugijos jokios 
nors čia nėra, bet daugumas 
campbelliečių priguli prie Mon- 
tello (tai yra antras Brocktono 
priemiestis) draugijų ir apšvieto- 
je neatsilieka nuo kitų miestelių 
lietuvių. 

Darbai Campello, taip ir aplin- 
kiniuose miesteliuose: Brocktone. 
Montello, Bridge\vater, Stough- 
ton ir kituos eina prastai; net 
ir čevervkų dirbtuvės, kuriose vi- 
suomet darbai eidavo gerai, dabar 
dirba tik po 3—4 dienas j savai- 
tę. Kitose dirbtuvėse dar pras- 
čiau su darbais. 

Campelliet»s. 

IŠ MONTELLO, MASS. 

Nors sausa, bet nevisai. Dis- 

kusantų bėda. No"s šis mieste- 
lis "sausas," vadinas viešų smuk- 

lių nėra, bet norintieji suvilgyti 
savo išdžiuvusias gerkles gauna 
užtektinai svaigalų, n p: daugelis 
namų—tai slaptos smuklės, ku- 
riose per vakarus 'linksminama- 
si," tuštinant bačkutes. Pabaiga 
tokiam bačkučių turtinimui, kaip 
žinome, buna visuomet liūdna. 
Štai balandžio 19 d tūlas J. R., 
prisigėręs, sumušė savo pačią, už 

ką tapo suareštuotas, ir teismas 
nubaudė jį mėnesiu kalėjimo ir 
dar užsimokėti $10.00 bausmės. 

Bal. 20 d., du vyrai, tuli J. ir 

R., betuštindami bačkutes, suma- 

nė apžiūrėti ir savo pakaušius— 
ar kartais netušti? Apžiūrėjimas, 
matomai, buvo netaip lengvas, 
nes prisiėjo šauktis net policijos 
ir teismo pagelbos. Teismas vi- 
sai nekaip pagelbėjo: kiekvieno 
kišenių padarė $5.00 lengvesni. 

Bal. 29 d. valdžia pardavė lie- 
tuvio R—sko namą. Jis buvo du 
kartu nubaustas po $75.00 už 

slaptą svaiginančių gėrimų par- 
davinėjimą. Toliaus to "biznio" 
negalėjo varyti, nes policija pra- 
dėjo jįjį sergtti. Nebuvo, iš kur 
jam paiimti pinigų užvilktiems 
mokesčiams padengti, ir namas 
už tai parduota. 

Balandžio 26 d. buvo rengia- 
mos, kaip paprastai Liet. T. Na- 
mo dr-jos prakalbos, bet susi- 
rinkusi publika nubalsavo, kad 
diskusijų nebūtų. Diskusantai, 
nosis nuleidę, turėjo eiti namon 

ir negavo progos parodyti "savo 
mokslo".... 

Valstiečio vaikas. 

IŠ BRIDGEVILLE, PA. 

SLA. reikaluose. "Pabaigtu- 
vės." Darbai. SLA. 3-čias ap- 
skritis, veikiantis T'itt-burgli'o 
apielinkėsc, gegužio 17 d. turės 

antrą save kuopų atstovų susi-' 

važiavimą. Darbštesnieji SLA. 
90-tos kuopos nariai buvo suma- 

nę parengti balių išvakaro prieš 
susivažiavimą. Taeiaus, atsižvel- 
giant j t;ii, kad baliaus parengi- 
mas gan daug lėšuotų, o darbai 
tuom tarpu eina gan silpnai, nu- 

taria baliaus rengimą atidėti to- 

limesniam laikui. Vieton baliaus 
išvakaro, žadama, susivažiavimo 
posėdžiams pasibaigus, patiekti 
atstovams ir svečiams programą, 
susidedanti iš prakalbų, deklia- 
macijų ir dainų. Dainuoti pakvies- 
ta iš Esplen Pittsburgh'o šv. Vin- 
cento parapijos choras, p. K. Sa- 
bonio vadovaujamas. Choras ža- 

da patiekti daug gražių dainų. 
Kadangi šin vakarėlin įžanga ne- 

apmokama ir galima kiekvienam 
ateiti, tai bridgevilliečiams ver- 

tėtų pasinaudoti proga. 
Jilil £ 1I1U1J lct| KčUl KU>) KlUb U U- 

vo nuo balandžio i d. tūlam lai- 
kui sustojusios. Velykų subatojc 
buvo gauta paskutinė "pėdė." Iš- 
mintingi žmonės, matydami, kad 
kitą "pėdę" netaip greitai vėl pa-j 
matys, stengiasi išlaidas suma- 

žinti ir vieną-kitą skatiką užtau- 
pinti tolimesniam laikui. Tačiaus 
ne visi taip pat mano. \rieni 
taupina, o kitiems jei pabaig- 
tuvės, tai pabaigtuvės visame ka- 
me—ir darbe, ir piniguose. Pini- 
gų pabaigtuvės buvo juo leng- 
viau padaryti, kadangi tokių pro- 
gų, kaip Velykos, labai mažai 
pasitaiko. Pabaigtuvių šventimas 
vietomis pasiekė tokio laipsnio,i 
kad atsikartojo paprastoji istori- 
ja: pasirodė "dėdės," ir nevie- 
nam teko belangėje pernakvoti. 
Balandžio 27 ir 28 d. buvo "pa- 
baigtuvių" likvidacija. Kas už- 

simokėjo po $7.00, kas po Si7.00. 
o kaip kam prisiėjo ir po visą 
$20.00 iškloti. Toksai lietuvių 
pasielgimas ytin duria akį. pa- 
sižiurėjus į kaimynus italus, ku- 
rių čia yra daugiau negu 
lietuvių. Jie niekuomet nekelia 
"pabaigtuvių," neneša pas "skvai- 
rą" savo pinigų, bet sunaudoja 
juos saviems namams statyti ir 

apšvietai. 
Kasyklos, sustojusios balandžio 

pradžioje, vėl pradėjo dirbti nuo 

balandžio 24 d. Darbai tačiaus 
silpnai eina: dirbama vos 2—3 
dienas į savaitę. J ieškantiems 
darbu nepatartinta tuom tarpu 
važiuoti j čia. Sta?is. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 

Spaudos atgavimo sukaktuvių 
apvaikščiojimas. Jau buvo rašy- 
ta, kad So. Omaha lietuviai ren- 

giasi iškilmingai apvaikščioti de- 
šimtmetines spaudos atgavimo 
sukaktuves. Aciu ypatingam 
TMD. 17 kp. darbštumui ir kitų 
draugijų prisidėjimui, senai lauk- 
tasai apvaikščiojimas įvyko. 

Bal. 26 d., sulyg išdirbtojo 
programo, žmonės skaitlingai su- 

sirinko pažymėtoj vietoj, iš kur 
turėjo prasidėti paroda. \7isi vy- 
rai buvo papuošti baltai-mėlyno- 
mis, tautiškomis, kukardomis. 
Parodoje, apart daugybės pavie 
nių, prie draugijų nepriklausan- 
čiu lietuvių, dalyvavo sekančios 

.. 

draugijos: TMD. 17 kp.. šv. A n-i 
tano dr-stė, Pasaulio Girininkų' 
(W. O. W.) 444 kp., SLA. 87! 
kp., šv. P. M. R. moterių dr-stė J 
ir Lietuvių Benas. Iš žymesnių-! 
jų vietos ypatų dalyvavo mie-to 
majoras, policijos užvaizdu ir 
kun. J. Jonaitis. Parodoje daly- 
vavo ir Pr. Butkus, atvykęs kal- 
bėtojum iš Chicago. Parodos va- 

dovu buvo p. J. Junevičia, kuli- 
sai už gerą parodos sutvarkymą 
yra vertas pagyrimo. Dalykai bu- 
vo taip sutvarkyti, kad moterįs 
ėjo pirma vyrų. Parodė ėjo nuo 
N gatvės Q gatve iki 36 ir U 
gat. Atvykus parodai prie pa- 
skirtosios svetainės, Lietuvių Be- 
nas praleido visus parodniinais 
pro save į svetainės vidų. Diena 
buvo karšta. Svetainė tačiaus 
grūste prisigrūdo. Prasidėjo su- 

sirinkimo programas. Ponas A. 
Ūkelis atvėrė susirinkimą ir, ke- 
liais žodžiais paaiškindamas su- 

sirinkimo tikslą, paprašė publikos, 
griežiant hymnus, atsistoti. Jam 
užbaigus, Lietuvių Benas sugrie- 
žė anglų hvmną, knrj publika pa- 
gerbė savo atsistojimu, ir miesto 

majoras prabilo j susirinkimą. Ji- 
sai pasveikino lietuvius su sulau- 
kimu sukaktuvių kurios, tokią 
didelę svarbą tur<?jo lietuvių gy- 
venime. Savo kalboje šisai aug- 
štas valdininkas išreiškė keletą 
minčių, kurios mums gali Imti 
įdomios. Lietuvių tautą jisai pri- 
skaitė prie prakilniausiųjų užtai 
kad lietuviai taip brangina savo 

prąeitj. Kulbėjojas ragine lietu-1 

vius buti gerais šios Šalies pilie- 
čiais, laikytis vienybės ir bendrai 
veikti savo ir šios šalies gerovei. 
Publika palydėjo majorą nuo tri- 
būnos garsiu delnu plojimu. 

Pagric/us Liet. Benui mušu 

hymną ''Lietuva, Tėvyne musų,' 
taipogi publikos atsistojimu pa 
gerbtą, trumpai prakalbėjo į su- 

sirinkusiuosius kun. J. Jonaitis. 
Jisai prisiminė lietuvius, kokiais 
jie buvo prieš 20 m. ir kokiais 
jie šiądien yra, apsistojo valandė- 
lei ant musų literatūros ir vysku- 
po Valančiaus reikšmės atgijan- 
Čioje jaunojoje Lietuvoje, Gra- 
žiai padainavus mergaičių būre- 
liui keletą lietuviškų dainų, pa- 
sirodė kalbėtojas-sveėias iš Chi- 
cagos. Pliakatuose buvo pagar- 
sinta, kad atvyksiąs ir kalbėsiąs 
p. P. Grigaitis, "Naujienų" re- 

daktorius. Sulaukėme tačiaus, 
vieton pagarsintojo kalbėtojaus, 
p. Pr. Butkų, kurisai, pradėdamas 
savo kalbą, paaiškino, kad p. Gri- 
gaitis negalėjęs atvykti ligos dė- 
lei. Atvykęs svečias plačiai api- 
piešė vargus ir ašaras, ką Lietu- 
va turėjo iškentėti, per 40 metų 
neturėdama savo spaudos, per- 
sekiojama už mažiausią, nekal- 
čiausią lietuvišką raštelj, netek- 
dama geriausiųjų savo sunų, iš- 
gujamų svetur, ar uždaromų ka- 
lėjimuosna už norą turėti savą 
prigimtą kalbą, už išdrįsimą nešti 
motinos kalboje šviesą ir teisybę 
savo žmonėms.... Kalbėtojas pa- 
minėjo svarbesniuosius musų 
veikėjuš-rašytojus kaip senesnių- 
jų laikų, taip ir naujosios, atgi- 
jimo, gadynės, kuomet užvirė ko- 
va ant žut-but uz tautos gyvy- 
bės išlaikymą; nurodė j rolę. Dr. 
J. Basanavičiaus atliktą, gaivini- 
mo darbe ir j svarbą pirmuti- 
nių musų laikraščių, kaip tai 
"'Aušros," "Varpo," "Tėvynės 
Sargo" ir kitų. Baigdamas, kal- 
bėtojas visus pakvietė pagerbti 
atsistojimu musų mirusius ir ,^y- 
vus veikėjus, pasidarbavusius a- 

vo tautos prikėlime. Visi iki vie- 

nam atsistojo, ir valandėlei atmi- 
nimo tyla viešpatavo skaitlingoj 
minioje.... 

Pasibaigus pirmajai p. Butkaus 
prakalbos daliai, keletas mažų 
mergaičių padekliamavo, ir pas- 
kui p. Butkus toliaus kalbėjo. 
Sį kartą jisai išrodinėjo. kaip 
svarbu yra buti susipažinus su 

savo tautos istorija. Apart to, 
ragino So. Omahos lietuvių drau- 
gijas susiburti j susivienijimą. 
Kalbėtojas buvo gausiai apdova- 
notas plojimais ir gavo iš publi- 
kos gyvų gėlių bukietą. Paskui 
antru a.vėju kalbėjo kun. J. Jo- 
naitis, ragindamas visus mylėti 
savo kalbų ir buti visuomet tvir- 
tais lietuviais. 

Svetainė, kurioje atsiliko ap- 
vaikščiojimas. buvo puikiai iš- 
puošta. Pažymėtina laikraščių 
paroda, kurioje buvo išstatyti be- 
veik visi kaip Amerikoje, taip ir 
Lietuvoje einantieji laikraščiai. 

Tokiu tai budu apvaikščiojo So. 
Omaha lietuviai spaudos atgavi- 
mo sukaktuves. A. Z. 

IŠ ECCLES, W. VA. 

Baisi nelaimė kasyklose. Nera- 
mus kunigas. Balandžio 27 d. 
antrų valandą popietų vietinėse 
kasyklose ištiko baisi gazų ir dul- 
kiu expliozija, kurioje žuvo ne- 

toli 200 darbininkų. Tarpe žuvu- 
siųjų yra ir keliolika lietuvių. 
Nuvažiavau aš j tenai, kad ant 
vietos sužinojus visų žuvusiųjų 
lietuvių pavardes ir surinkus ki- 
tokių įvairių žinų apie juos. Sa- 
vo kelionės tikslo neatsiekiau. 
Berods, buvau susitikęs vieną vie- 
tos lietuvį, kurio paprašiau, kad 
suteiktų man reikalingasias ži- 
nias. Jisai paklausė manęs, kam 
tai reikalinga, ir kuomet pasa- 
kiau, kad ne sočiaiistiškam laik- 
raščiui (vyro, matyt, buta vienu 

tų dabar neretai pasitaikančių fa- 
natikų), tai gavau griežtą atsa- 

kymą. Kaip galėjau suprasti, tam 

žmogui ne tiek rupi visi musų 
žmonės, kurių nevienam, rasi, la- 
bai reikalingos smulkesnės žinios 
apie tą nelaimę, kiek savas siau- 
ras partyviškumas. Pasitaikiusi 
šale lietuvė moteris pradėjo sa- 

kyti žuvusiųjų lietuvių pavardes, 
bet tasai vyras jai uždraudė tai 

daryti. Kitų lietuvių nepasisekė 
sutikti. Tokiu budu mano nuva- 
žiavimas liko be naudos. 

Cionykščias lietuvių kolionijas 
aplankė lietuvis kunigas, aprūpin- 
damas lietuvių katalikų dvasiš- 
kuosius reikalus. Visa kas butų 
p;n-ai, tačiaus lankytojas užsilaiko 
labai neramiai kaslink nepatinka- 
mų jam pakraipų. SLA. ir -LSS, 
nariai, anot jojo žodžių prasmės. 

tai didžiausi niekdariai, kurių pa- 
taria nepriiminėti net ant "bar- 
do." Lai kunigėlis pildoj savo 

priedermes, bet neprošalį butų, 
jeigu rimčiau užsilaikytų. 

P. T. Gri^liunas. 

IŠ MANCHESTER, N. H. 

Vakaras. Chronika. Darbai. 
Balandžio 25 d. LSS. 171 kp. dra- 
matiškasai ratelis vaidino du vei- 
kalus: "Penktas Prisakymai '' ir 
"Paskutine Banga;' Vaidinimas 
atlikta vidutiniškai, tačiaus pub- 
likai, kaip galima buvo matyti, ji- 
sai labai patiko. Lietuvių benas 
"Kareivis" irgi savo užduotį ge- 
rai atliko. Pagrojo keletu lietu- 
višku dainų. Sale Marselietės, 
buvo atliktas ir lietuvių tautiška- 
sai liymnas, kurį visa publika pa- 
gerbė klausymu atsistojus (tik- 
tai vienas prie kuopos priklau- 
sąs vyras pasiliko sėdėti; pasi- 
rodė, kas esąs). Į vakarą atsi- 
lankė ir būrelis žymiu vietinėje 
anglų visuomenėje asmenų. Jie 
visi gyrė lietuvius už da-rbštų vei- 
kimą. 

Balandžio 26 d. atsibuvo pra- 
kalbos, parengtos kooperacijos 
reikaluose. Kalbėjo p. Jankaus- 
kas iš Laurence. Mass. Publikos 
buvo apie 90. Rasi. butų buvę 
daugiau, bet lietus sukliudė. 

Lietuvių Jaunimo Ratelis jau 
pasisamdė sau svetainę. Drau- 
gijoje sąryšyje su svetaine kįla 
gan daug .nesusipratimų, kuri^ 
šaknis yra tame. kad kai-kurie 
nariai nori Rateliu j vesti būtiną 
visiems išpažinties atlikimą. To- 
ji pakraipa, jei paims viršų, pri- 
vers daugelį išstoti iš Ratelio, 
kuom, be abejonės, bus užduotas 
didelis smūgis vietinio jaunimo 
judėjimui. 

Darbai pradeda eiti geriau. Vi- 
si tie, kuriuos pirmiau dirbtuvės 
buvo atstačiusios nuo darbo, da- 
bar atgal priimama. Nauji ta- 

čiaus darbo gauti negali. 
A. Zubkus. 

IŠ VIEWPARK ROW, 
ŠKOTIJA. 

i šis-tas. Senai jau męs nema- 

Įtėm "Lietuvoj" žinių iš Škotijos, 
tai bent dabar sumaniau keletu 
žodžių apie šį bei tą parašyti. 

Nors nedaug čia mus, lietuvių, 
yra, tačiaus ir pas mus yra kny- 
gynėlis, kuriame turime pasiskai- 
tymui įvairių knygelių. Parsiga- 
bename ir laikraščių- ateina iš 
Lietuvos "Šaltinis," o iš Ameri- 
kos: "Saulė,"' "Draugas" ir "Ka- 
talikas," iš Škotijos gi ateina 
"Išeivių Draugas." Pirmiaus pas 
mus pareidavo ir "Liėtuva," bet 
šiuoi.» įaiku per porą mėnesių jau 
negaunam. Už tai reik pasidėka- 
voti musų draugijos sekretoriui 
J. Budinauskui, kuriam buvo duo- 
ta iš kasos 12 šil. 10 pen. laik- 
raščiams partraukti. Jisai 6 šil. 
5 pen. tam tikslui išleido, o kitą 
pusę pasiliko sau. Dėlei to kilo 
draugijoj didelis neužsiganėdini- 
mas: J. Budinauskas tapo iš 

draugijos prašalintas; girdėti, kad 
dabar jisai virtęs socialistu ir 

prie jų prisidėjęs. Dabar ir vėl 
tapo "Lietuva" knygynui išra- 
šyta. 

Taigi, nors męs čia ir rūpina- 
mės apšvietos reikalais, bet toli- 
-gražu ne visi: dar daug pas mus 

yra tokių, kuriems alučio buizo- 
jimas yra daug smagesnis negu 
knyga arba laikraštis: sako, bi- 
josi perdaug "apsišviesti." žino- 
ma, kas iš tos apšvietos, ir kas 
iš to laikraščio? Už laikrašti ne- 

bausi uždyką nakvynės, o prisi- 
buizojęs dažnai gali nakvynę gau- 
ti.—teisybė, nors šaltojoj, bet \is- 
gi gauni: dar ir "dėdės" nakvy- 
nėn, kaip kokį poną, palydi.... 

Skaityklos Narys. 

IŠSPRUKO. 
Muzikos mylėtoja simfonijos kon- 

certe: "Kas muzikos nesupranta, ge- 
riau namie sėdėtų, štai ans* vakar# 
viena moteris laike koncerto užmigo 
ir tapo apvogta." 

Antanas: "Teisybė, aš girdėjau apie 
tai. Todėl dabar aš niekuomet su sa- 
vim pinigų koncertuosna nesinešu." 

PASEKMINGAI. 
Gydytojas: "Tai kaip, poni, ar jusų 

atsilankymas pajūrio maudyklėse tu- 

rėjo pageidaujamąją. pasekmę?" 
"Ligonė": O, ponas daktare, aš la- 

bai užganėdinta—abi mano dukterĮu 
susižiedavo." 

VĖLIAUSIOS MADOS. 
Pirkėja: "Nežinau, aš bijausi, ar 

šisai šilkas, nors jisai labai g'ažus, 
kartais nešunta?" 

Pirklys užsimiršęs: "Nėra baimės, 
Tamista. šisai šilkas stovėjo lange 
prieš saulę du metu, o matote, kaly 
puikiai išrodo." 
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Apžvalga. 
io-metines spaudos atgavimo 

sukaktuvės, šios savaitės ket- 

verge, gegu/io 7 d. (sulyg senojo 
kalendoriaus, balandžio ją d.), 
suėjo lygiai 10 metu nuo to lai- 
ko, kada Lietuvoj tapo leista 
spausdinti rastus lotyniškai-lie- 
tuviškomis raidėmis, šita diena 
yra verta pažymėjimo, nes tai 
buvo ytin svarbus atsitikimas, 
nuo kurio prasidėjo naujas lietu- 
vių istorijoj lapas. 

Tą dieną rusu valdžia, grąžin- 
dama lietuviams jų spaudos tei- 
ses, tuomi prisipažino, kad jos 
uoliai varyta per 40 metų sulyg 
lietuvių politika nepasisekė, kad 
nuožmaus Muravjovo pranašavi- 
mams nebuvo lemta išsipildyti. 

Kaip žinome, ištikus antram- 

jain taip vadinamam lenkmečiui 

11863 m., lietuviai dalyvavo lenkų 
sukilime prieš rusų valdžią. Pai- 
kiai sumanytas ir surengtas su- 

kilimas negalėjo pasisekti ir leng- 
.vai tapo rusų valdžios nuslopin- 
tas. Lenkai dėlei to nustojo 
daug: jie nustojo savo kalba ve- 

damų mokyklų, šiokios-tokios sa- 

vivaldos miestuose, teismuose ir 
1.1. Vienok lietuviai, kurie ir 
Šiuom laiku kariavo ne už savo, 
kaipo lietuvių, reikalus ir teises, 
bet gelbėjo lenkams, nustojo 
daug daugiau. Jie nustojo savo 

kalbos, taigi to, be ko jokia tau- 

ta negali gyvuoti ir plėtotis. 
( Lietuvą tapo atsiųstas suki- 

limui malšinti pagarsėjęs Mu- 

ravjovas, atsižymėjęs nepaprastu 
žiaurumu ir teisingai vėliaus pra- 
mintas Muravjovu-Koriku. Jis 
greitai paskandino "maištą" krau- 
juos ir skerdynėse ir "nuramino" 
Lietuvą. Tuomi, vienok, jis ne- 

pasiganėdino. Lietuvių dalyvavi- 
mas lenkmetyj buvo gera prie- 
kaba tam, kad įkūnyti senas ru- 

sų valdžios svajones, — surusinti 
Lietuvą visai, paversti ją tikros 
Maskoliios dalim. 

Tūli rusų valdžios politikieriai 
jau nuo senai tikrino, kad Lietu- 
va—tai "Litovs'caja Rus'' ("Lietu- 
viškoji Rosija), kad Lietuvos 
kraštas — tai istoriškoji Rusijos 
daiis, kurią iŠ Rusijos atitraukė 
Lenkija. Juk rusai turi net ir 
.vieną žymųjį šventą lietuvi, — 

šventąjį Daumantą (Dovmont), 
lictuvią kunigaikštį, kurio lieka- 
nos ir ikišiolei garbinamos seno- 

jo Pskovo sobore (katedroj). 
Taigi liko tiktai pačius žmones 
padaryti rusais. 

Ic štai 1864 metuose Muravjo- 
vas, Vilniaus generalgubernato- 
rius, garsina valdžios įsakymą, 
kuriuom draudžiama lietuviams 
spausdinti ir skaityti knygas ir 
raštus, lietuvių-lotynų raidėmis 
išleistus. Vieton to jiems siūlo- 
ma spausdinti raštus lietuvių kal- 
boj bet rusų raidėmis (graždan- 
ka). 
1 Muravjovas ir jo pasekėjai ma- 

nė, kad, tokį įstatymą išleidus, 
bus jau "po Lietuvos/'—reik tik 

trupučiuką palaukti: išmirs da- 
bartinė gentkartė, o jaunoji, pa- 
miršusi savo tėvų kalbą, be abe- 
jonės, virsianti rusais. N'e dova- 
nai todėl Muarvjovas trivijališ- 
kai gyrėsi, kad 'Ja razplastal 
Litvu" (aš išrominau Lietuvą). 
Ištikro, tai buvo didis ir sunkus 
smūgis, kuris savo žiaurumu var- 

giai teturi sau lygų tų laikų pa- 
saulio istorijoj. Juk taut?. be sa- 

vo kalbos, tai vis vien, kaip žmo- 
gus, kuriam prievarta liežuvį iš 
burnos išplėštnm. 

Tačiaus, čia dar sykį pasirodė 
teisingumas patarlės, kad "lazda 
du galu turi,"—vienu gali mušti, 
bet kitu gali kartais ir pats gau- 
ti. 

ir šita rusų valdžios lazda, ku- 
ri taip skaudžiai lietuvių tautą 
pliekė per keturiasdešimts me- 

tų. atsikreipė prieš tą pačią val- 
džią. Po 40 metų valdžia turėjo 
prisipažinti, kad jos politika su- 

Iyg lietuviu buvo klaidinga, kad 
valdžia savo žiauriu įrankiu ne- 

pasiekė to, ko norėjo, kad ji 
(valdžia) tapo sumušta tos pa- 
lios lazdos, kuria ji lietuvių tau- 

tą pliekė. Ji, rasite, ir šiek-tiek 
anksčiau buvo pamačiusi Šią sa- 

vo klaidą, tariaus rust] biurokra- 
tijos atkaklumas ir užsispyrimas 
.neleido jai prie to prisipažinti. Ir 
tik pastojus Vilniaus general-gu- 
bernatoriurn kunigaikščiui Svia- 
topolk-Mirskiui, kuris buvo žmo- 

gus tnaž-daug liberališku pa- 
žvalgų, rusu valdžia buvo pri- 
versta pripažinti, kad jos plia- 
nai su lyg Lietuvos—yra pilnas 
t i a 9 c o (nepasisekimas). 

Štai, kaip Sviatopolk-Mirskii, 
patardamas sugrąžinti lietuviams 
jtj spaudą lotynu raidėmis, tarp 
kit-ko, savo raporte carui apie 
tai atsiliepia: 

Maskoliškos raides neprigijo 
lietuvių rašliavoj, nors vyres- 
nybė visokiais budais stengėsi 
nubaidyti juos ąuo lotyniškai- 
-lietuviškųjų raidžių ir bruk- 
te bruko lietuviškuosius val- 
džios raštus, spausdinamus 
maskoliškomis raidėmis. Tie 
valdžios raštai, pigių-pigiausiai 
pardavinėjami ir net dykai da- 
vinėjami, besiplatino. O užsic- 
nyj spausdintos knygos ir 
laikraščiai, su dideliu pavojum 
gabenamos, kur tik pasitaiko, 
atiminėjamos, platinas Šiaur- 
-Vakaru (suprask—Lietuvos) 
krašte dešimtimis tūkstančių, ir 
to platinimo nesuturėjo nei ka- 

lėjimai, nei piniginės bausmės. 
Be to, dar turiu pasakyti,—ra- 
šo toliaus Sviatopolk-Mirskij, 
— kad dabar (tas buvo laike 
karo su Japonija) nei pati vy- 
resnybė, nei vietinė valdžia, 
nebeturi jokių įrankių kovai su 

gabenamomis iš užsienio kny- 
gomis. 
Kiek toliaus sakoma dar įr tai; 

Svarbu laikyti savo globoje 
tautišką lietuvių kilimą, kuris 
spruste sprūsta iš vyriausybės 
rankų. Tuo tarpu dabar lietu- 
viai minta užsienio spaudos pe- 
nu, slaptai gabenamu, ir todėl be 
mūsų cenzūros priežiūros ir 
vyresnybės globos.*** Negali- 
ma abejoti, jog, leidus -lotyniš- 
kai-lietuviškas raides Rusijoj, 
kils ir šioj pusėj rubežiaus lie- 
tuvių rašliava. Ši rašliava eis 
lenktyn su užsienio, ją vienok 
galima prižiūrėti ir derinti su 

vyriausybės tikslais ir suma- 

nymais. 
Jeigu lietuvių spaudos klau- 

simas bus laikomas vyriausy- 
bės senovišku btidu, tai aš tvir- 
tai tikiu, kad su laiku visa tau- 

ta gali taip subrusti, kad pati 
vyriausybė turės nemažai var- 

go. 

Todėl pataria griežtai šis ge- 

neral-gubernatorius: 

Mutr.s reikia leisti lietuviams 
jųjų lotyniškai-lietuviškasias 
raides todėl, kad nei jokia ga- 
lybė negali sulaikyti kaskart 
vis didesnio lietuviškų knygų 
platinitnosi. 
Toliaus jis stengiasi rusų vy- 

riausybę pertikrinti, kad sugrąži- 
nimas lietuviams spaudos ''tikrai 

patrauksiąs lietuvius nuo vak?rų 
j rytus" (suprask, nuo lenkų prie 
rusų). Jis taipgi tikrina, kad ru- 

sų valdžiai nėra ko bijotis iš to 

jokio pavojaus, nesą lietuviai, 
kaip ir latviai su estais, neturė- 
dami nei gilesnės kultūros, nei 
stambios istoriškos praeities, pa- 
tis virsią rusais, ir be prievartos. 

Toks, sak&ma, buvęs Sviato- 
polk-Mirskio raporto turinys. Iš 

jo aišku, kodėl rusų valdžia bu- 
vo priversta lietuviams jų spau- 
dos teises sugrąžinti. 

Ir ji šias teises, kaip jau mi- 
nėta. lietuviams sugrąžino: ge- 
gužio 7 d. 1904 ra. valdžia iš- 
leido paliepimą nuimti drausmę 
nuo lotyniškai-lietuviškųjų rai- 
džių. Tais pačiais metais pasi- 
rodė ir pirmieji lietuvių laikraš- 
čiai: "Lietuvių Laikraštis" Peter- 
burge ir "Vilniaus žinios" Vil- 
niuje. 

Kaip tai atsiliepė j Lietuvos 
gyvenimą, kas darėsi per šiuos 
dešimts metų—visi tai gerai at- 

mename ir žinome, ir todėl apie 
tai kalbėti nėra reikalo. Reik 
čia vienok priminti dar apie vie- 
ną dalyką, kuris ir mus ameri- 
kiečius labai arti palyti. 

Negalima užginčyti, kad svar- 

biausia priežastim, dėlei kurios 
rusų valdžia jautėsi priversta 
grąžinti lietuviams jų spaudą, bu- 
vo tame. kad valdžia negalėjo su- 

laikyti užrubežinių knygų, kurios 
pundais, net vežimais ėjo slapta 
per rubežių ir, tarsi kraujai gįs- 
Iotnis, plaukte plaukė po visą Lie- 
tuvos kuną. 

Dalis tų rastu buvo gaminama 
Prūsų Lietuvoje, tačiaus nema- 

žesnė, jeigu nedidesnė jų dalis, 
ėjo ir iš Amerikos, kur tuotn lai- 
ku jau buvo įsigyvenusių lietu- 
vių laikraščių, knygų išleistuvių 
ir į'/iuių tautinių organizacijų. 

Amerikiečiams, apvaikščiojant 
sia> sukaktuves, ypatingai yra 
smagu apie tai atsiminti, nes jie 
padėjo tame didelius nuopelnus, 
pagelbėdami savo tėvynei-Lietu- 
v ai atgauti jos brangiausi turtą 
—savo kalbą. 

Visi tuomet gyvuojanti lietu- 
viu laikraščiai, ypačiai senesnie- 
ji ("Vienybė Lietuvninkų," "Lie- 
tuva," "Saulė," '"Žvaigždė," "Ka- 
talikas" ir kiti tt.om laiku ėju- 
sieji, bet dabar jau nebegvvuo- 
jauti), ne mažai prisidėjo prie 
,tos nelygios kovoms už lietuvių 
spaudą, aukaudami savo laikraš- 
čius ir išleistąsias knygas, kurios 
kontrabandos keliu pasiekdavo ir 
giliausius Lietuvos kampelius ir 

gaivino žmonėse lietuvystės dva- 
sią. Visi anų metų musų veikė- 
jai (kaip a. a. kun. Burba, Dr. 
Šliupas, T. Astramskas ir aibė ki- 
tų tėvynainių), kurie tą lietu- 
vystės dvasią palaikė čionai Ame- 
rikoj; kurie iš "laukinių" mode- 
lių dirbo čia skiepus, idant šie 
lietuviškieji "skiepai." pargrįžę iš 
Amerikos Lietuvon, neštų tenai 
savo tėvynei vaisius, — visi jie, 
kurie dar gyvi, gali smagiai, at- 
sigrįžę, pažvelgti j praeities dar- 
bus ir pasidžiaugti tuomi, kad 
jų triūsas nenuėjo niekais, 

Tačiaus užvis didžiausia šiuom 
atžvilgiu jiega buvo musų orga- 
nizacijos — Susivienijimas Lietu- 
vių Amerikoj ir Tėvynės Mylėto- 
jų Draugija. Ypačiai ši paskuti- 
nė, siuntinėdama ir skleisdama 
per savo agentus tūkstančius 
knygų Lietuvoj, daug prisidėjo 
prie to, apie ką Sviatopolk-Mir- 
skis savo raporte rašo,—kad ne- 

galima išlaikyti kovos su užsienio 
knygomis. 

susivienijimas Lietuvių Ameri- 
koj ir Tėvynės Mylėtojų Draugi- 
ja, apart savo piniginės pagclbos 
ir knygų, pagamino dar ir kito- 
kiu hudu milžinišką jieg.j Žios 
dvi draugijos, vedamos tikrai tau- 

tinėj lietuvių dvasioj, skiepiuda- 
mos savo nariams savo tėvynės 

meilę (pats vardas vienos is ju 
"5»V« 

tai parodo), išaugino visų armijų 
tautiškai susipratusių lictuviu- 
patrijotų. 

Sic. pargrįžę Lietuvon, didžiai 

gelbėdavo varyti sunku ir ytin 
pavojingą darbą -klesti lietinių 
knygas tarp Lietu-vos žmonių. 

Šiądien, matydami to \iso dar- 
bo pasekmes, galime jomis pasi- 
džiaugti. Didjsai debesys, slogi- 
nęs mušu tautą per 40 metu. ne- 

leisd amas jai pamatyti šviesos 

spindulio, praslinko. Pirmasai 
dešimtmetis po spaudos atgavimo 
pasižymėjo gausiais vaisiais. 
Praslinks dar dešimtnietis-kitas, 
ir nutsų tauta atgis visai, užgy- 
dins savo 40 metu žaizdas ir pra- 
dės naują gyvenimą. 

šiądien Vilniuje, Lietuvos šir- 

dyje. >tovi paminklas, kurj val- 
džia. tarsi lietuvių išjuokimui, pa- 
statė anam Muravjovui—"Istni1 
ritelių Litvy" (Lietuvos nura- 

mintojui). S11 panieka ir griež- 
dami dantimis, ikšiol lietuviai žiu- 

rėjo j šitą paminklą savo tėvy- 
nės engėjo. Su lengvu nusišyp- 
sojimu lietuvis dabar j tą pati 
paminklą gali pasižiūrėti. Ateis 
laikas,—ir, rasite, neilgai jo reiks 

laukti.—kada mušu ainiai lietu- 
viskame Vilniuje, Lietuvos sos- 

tapilėje, ramiai į jį žiūrės.—nc 
tik žiūrės, bet ir globos jį, kaipo 
paminklą barbariškos liekanos, 
kaipo relikviją, amžinai liudijan- 
čią, kad, galų gale, ne kardas, 
ne kartuvės ir 11c žiaurumas, bet 

teisybė ir meilė valdo pasaulį. 
Teisybę, kovodami už savo tei- 

ses, męs, lietuviai, turime savo 

pusėj; savo tautos, savo brolių 
meilės mums irgi netrūksta, — 

turėkim jos ir daugiau! Šiedu 
kelrodžiu ves mus visados tikruo- 

ju keliu. 
MąuuMi, pa/.viueuauu piun^jj 

musų kelionės žingsnį—10-meti- 
nes lietuviu spaudos atgavimo su- 

kaktuves,—galime ir toliaus su 

stipria viltim širdyje drąsiai žiū- 
rėti šviesinu ateiti n. 

Kazys Aušris. j 

Mažas Napoleomkas. 
Didisai kariškas genijus Napo- 

leonas Bonaparte, kuris iš žemo 
aficiero pakilo iki augščiausiam 
laipsniui ir liko ne tik l;*ancu- 
zijos imperatorium, bet podraug 
ir beveik visos Europos valdonu, 
pagalios atrado sau lygų kariš- 

ką genijų. Taip bent mano dau- 

gelis laikraščių ir karvedžių, ku- 
rie atydžiai seka paskutinius 
Mexiko revoliucijos nuotikius. 

Tuomi Napoleono konkurentu 
yra Villa, vienas iš labai pasku- 
tiniais laikais pagarsėjusių revo- 

liucijojiierių vadovų. Daugelis 
yra tokių, kurie mano, kad šisai 

pagarsėjęs Mexikos plėšikas yra 
didžiausiu šių dienų karišku ge- 

nijum; netrūksta net ir tokių, ku- 
rie vadina jį Mexikos Napoleonu. 

Tame gal ir bus teisybės, jeigu 
arčiaus susipažinsim su šios, vis- 

gi nepaprastos, ypatos gyvenimu. 
Kas yra \ illa? Šis klausimas 

girdėjosi iš visų pusių, kada pra- 
dėjo eiti žinios apie jo nepapras- 
tas pergales. Trįs mėnesiai atgal, 
išskyrus keletą kaimelių ir mies- 

čiukų Mexikoj, kur Villa buvo 

pagarsėjęs, kaipo plėšikas ir pa- 

prastas vagis, visam pasaulyj ne- 

rastum žmogaus, kuris butų apie 
Vilią girdėjęs. Šiądien, po trijų 
mėnesių, visam pasaulyj nerasi 
tokio skaitančio žmogaus, kuriam 
Vilios vardas butų nepažįstamas. 
Dar daugiaus,—šiądien daugelis 

; mano, kad Mexikos ateitis yra 
Vilios rankose,—su juom skaitosi 
ne tik kiti Mexikos revoliucijo- 
nierių vadovai, jo bijosi ne tiktai 
reguliariškoji Mexikos kariume- 
nė, bet su juom veda derybas net 

ir Suv. Valstijų valdžia. 
Taigi kas per vienas tas Villa 

yra? Iš kur jk atsirado ir kokiu 
budu jis galėjo atlikti tai, ką at- 
liko? Laikraščių korespondentai 
greitai jo praeitį iššnipinėjo. ir 
tas, ką jie papasakojo, greičiaus 
išrodo į kokią tai užburtą pasaką, 
negu į teisybę. O vienok, tas yra 
teisybe. 

rer penkiolika metu Viliu bu- 
vo paprastas žmogžudys, bankų 
plėšikas, banditas ir vagis. Xuo- 
latinėse Mexikos revoliucijose bu- 
vo ne vienas toks vyras, kuris 
iš panašaus žmogaus išaugo į re- 

voliucijos "generolą," vienok nei 
vienas nepasiekė tokios "šlovės" 
kaip Villa, ir nei vienas iš jų ne- 

perčiū per tiek įvairių laipsnių 

taip tnnnpam laike, kaip šisai 
pats Villa. 

į rereitii metu kovo mėn. Viliu. 
!kaipo paprastas plėšikas, slapsta- 
isi parubežiniuose miesteliuose 
tarp Mexikos ir Suvienytų \'ai- 
sti jų. J j kelis kartus buvo su- 

griebę už plėšimus Suvienytų 
\ alstijų pusėj, vienok jis visa- 
dos laimingai iš patrolių rankų 
ištrukdavo. Paskutiniu laiku jis 
buvo pakliuvęs j rankas Mexikos 
kariumenės, taėiaus jis ir iš čia 
išspruko ir, "pasiskolinęs" (su- 
pra-k, pavogęs) arki j ir porą mai- 
šų avižų, apskelbė "karą" llu- 
ertai. Devyni padaužos, toki pat, 
kaip ir \ illa. prie jo prisidėjo, 
ir su šita "kariumene" Villa už- 
simanė nuversti nuo preziden- 
tystės lluertą. Po kelių mėne- 
sių jis stojo su daugiaus negu 
dešimts tūkstančių gerai apgink- 
luotų savo pasekėjų, išstatydamas 
mūšio lauke 38 dideles kanuoles, 
50 mitraliezų (greit šaujamų ma-Į 
šininių kanuolių), visą traukinį 
amunicijos ir turėdamas savo ka- 
soj daugiaus negu penkis mi-i 
lionus doliarių gyvais pinigais. 
Šiądien jis kontroliuoja visą Chi- 
liuahua valstiją, turtingus med- 
vilnės apskricius aplink Lagūna, 
Coahuila valstijoj, ir dideles mai- 
nas Durango valstijoj,—miinas, 
kurios yra turtingiausios visoj 
Mexikos republikoj. Į keletą mė- 
nesių jis išplėšė iš IInertos ran- 

kų suviršum too.ooo ketvirtainių 
myliu plota. 

— 

Šitas nepaprastas Vilios pasise- 
kimas išrodo dar labjaus stebėti- 
nas, jeigu atsiminsime, jog, 
pradėdamas savo "karą," jis ne- 

turėjo nei amunicijos, nei arti- 
lerijos, o visa tai jgavo, išplėš- 
damas nuo daug stipresnio savo 

priešo — rcguliariškos federa'.istų 
armijos. '-Kitą kartą—sako Villa, 
—mums taip trukdavo kanuoliu 
(armotų), kad mano žmonės peš- 
davosi tarp savęs už tai, kuris iš 
jų turi šaudyti." 

Nežiūrint to nedatekliaus, Vil- 
ios armija buvo galinga pačiu sa- 
vo biednumu. \ isi jo žmonės ži- 
nojo. kad jie turi kovoti, arba pa- 
stipti badu. Jų narsumą visados 
padidindavo dar ir viltis, kad, per- 
galėję, jie galės plėšti paimtus 
miestus, kiek tik jie norės (Villa 
visados juos paleisdavo po per- 
galei "pauliavot").. 

Suprantama, kad prie tokių ap- 
linkybių Vilios kraujageritigos 
plėšikų bandos greitai pasižymėjo 
baisiausiais ir žiauriausiais lupi- 
niais ir skerdynėmis, nc> tai bu- 
vo vienatinis būdas, kuriuom V il- 
ią galėjo palaikyti prie savęs gau- 
jas žemiausių ir kraujageringų 
niekadarių, pabėgusių iš katorgų, 
nuo kryžkelių ir iš miškų. Vilios 
ir jo pasekėjų vardas greitu laiku 
šiurpuliais perimdavo ne tik ra- 
mius Mexikos gyventojus, bet ir 
lluertos pulkus, kurie turėjo su 

šiais revoliucijonieriais kovoti. 
O pats Villa? Ar jis,—buvęs 

plėšikas ir banditas,—vra taip pat 
kraujageringas ir žiaurus, kaip jo 
kareiviai? Kokio jis budo ir kaip 
jis savo šitą neramia armiją su- 

valdo,—ne tik suvaldo, bet taip 
veda, kad kiekvienas jo kareivis, 
sakoma, galvą už savo vadą ga- 
lėtų paguldyti? 

Apie patį Vilią ir apie tai. kaip 
ji-; savo pulkus valdo, papasakoja 
vienas amerikonas, tūlas Alexan- 
der Po\vell, kuris turėjo proga 
tie tik arčiaus šiems dalykams 
prisižiūrėti, bet ir su pačiu Villa 
pasikalbėti. 

Jis atlankė Vilią, kada šis buvo 
Juarez'e,— miestelyj, kurį jis tik- 
-ką išlupo iš ITuertos kariumenės 
rankų. Štai, kaip skamba Po- 
uell'o pasaka: 

"Juarez'o pakraščiuose, kur ap- 
sigyvenę biednesnės kliasos gy- 
ventojai savo "/.emliankose" ir 
kur po mūšio lavonai gulėjo di- 
džiausiomis krūvomis, gatvės bu- 
vo tuščios ir tylos, tarsi gatvės 
atkastosios Pompčjos. Jaučiausi 
lyg jojąs per išmirusj, ar apleis- 
tą miestą, nes daugelyj gatvių, 
pro jas prajodamas, aš nemačiau 
nei vieno žmogiško veido, nei 
fįi girdėjau žmogaus balsą. Iš- 
matos ir mėšlai krūvomis gulėjo 
neišgrestose gatvėse, ir smarvė 
>rc kabojo neišpasakyta: čia gu- 
lėjo užmuštas šuo, ten pūvanti 
mulo sterva, o aplink juos spie- 
čiai byzgiatičių musių. Vargiai 
surastum nors vieną tokią sieną, 
kuri nebūtų kulkų suarta; neku- 
riose vietose sienose išverstos 

lės, piano didumo,—toki ženk- 
lai yra likę nuo baisaus "ranka 
rankon" mūšio. 
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.Miniai jaujciiis pasižymėjusių 

I f nertos šalininku tapo konfis- 
kuoti ir paversti j Įvairias kariš- 
kas revoliucijonierių kanceliari- 
jas, kakarines ir ligonbučins. 
Vienam iš tokių namų aš radau 
Vilią ^ištark Vi-ja)—kuris prieš 
metus Mtvo gaudomas kaipo pa- 
vojingas plėšikas, už kurio galvą 
buvo siūloma piniginė dovana, 
bet kurisai šiądien yra "General 
Yilla, \ vriausis visų konstituciji- 
nių Mexikos armijų vadas." 

Nelabai lengva buvo gauti prie 
jo priėjimą, nes jis tik-ką buvo 
atvykęs iš Pietų j Juarezą, kur 
turėjo atsibūti svarbi konferenci- 
ja tarp jo ir generolo Carranzos 
(ištark.—Karanzas).*** Jis bu- 
vo labai užimtas tuom laiku, nes 

daugiaus šimto maž-daug žymes- 
nių ypatų laukė progos su juoin 
apie įvairius dalykus pasikalbėti. 
Vilią buvo girdėjęs apie mane. 

kaipo apie gerą Maderos draugą, 
ir todėl jis man pranešė per savo 

tarną, kad jis geistų su manim 
pasikalbėti, jeigu aš tik galiu tru- 
puti palaukti. 

I uĮyciviiuau pa- 
laukti. Pats reginys, kuriame aš 
staiga Htsiduriau, buvo vertas pa- 

j matymo. Dulkėtoje gatvėje prieš 
generolo kanceliariją stovėjo ke- 
letas nujodinėtu arkliu su nu- 

leistomis iš pailsimo galvomis; 
iš-po milžiniškų mexikoniškų bal- 
nu jie išrodė dar mažesni, negu 
jie ištikro buvo. Priešais vartų 
stovėjo kruta.nųjų paveikslų ope- 
ratorius, laikydamas ranką ant 
mašinos ir laukdamas, matomai, 
kokio nors žingeidaus ar drama- 
tiško atsitikimo. Nuošaliai, dar- 
želyj rėksmingai užkimusiu balsu 
feldfebelis (iš drapanų buvo ma- 

tyt, kad tai persimetėlis iš Huer- 
tos kariumenės) muštravo krūvą 
nerangių, persigandusių naujokų 
rekrutų. Iš kiekvieno šono durių 
stovėjo po kelis sargus, kurie, ap- 
sijuosę pilnais kulkų diržais, sto- 

vėjo, atsirėmę ant savo šautuvų. 
Plikas, ypatingo stiliaus prian- 

gis, kuriame aš laukiau, buvo už- 
yrustas buriu žmonių, — tokios 
margo; regyklos aš gal nieka- 
dos savo gyveiime nemačiau. 
"Hacicndai" (turtingesni žemių 
savininkai ) atvyko čia iš tolimes- 
nių kraštų, "dovanodami" Viliai 
savo žemes, kad tuOmi apsaugoti 
savas farmas nuo plėšimo; čia ir 

reprezentantai nuo firmų, kurios 
pardavinėja ginklus, amuniciją, 
dinamitą ir uniformus; čia ir bau- 

kierial 15 EI Paso, kurie tikisi 
duoti revoliucionieriams pasko- 
las aut gerų užstatų ; čia ir profe- 
sionaliai kareiviai iš daugelio pa- 
saulio šalių, kurie, jieškodami 
avanturų, atvyko, siūlydami savo 

vardą ir savo gabumus maiuais 
už pelningas ir augštas vieta> re- 

voliucijonierių armijoj; čia paga- 
lios ir jvairių laikraščių korespon- 
dentai, ir gerai išrodanti vyrai, 
buvusi ministeriais ir guberna- 
toriais prie Maderos, kurie vėl 
tikisi būti gubernatoriais ir am- 

basadoriais prie Vilios. 
— Ar matote, tą liesą vyruką 

ilguose batuose ir žydiška nosini? 
— užklausė šale manęs sėdintis, 
laikraščio korespondentas. "Jis 
yra amerikonas, tarnaujantis re-' 
voliucijonieriams. Pirmiaus ji> 
tarnavo Amerikos kavalerijoj, bu- 
vo Kubos ir Pliilipinų karuose, 
bet dabar jis prižiūri Vilios mitra- 
liezų bateriją. Drąsus iš jo vy- 
rukas, kad žinotum. Sakoma, 
kad jis neleidžia savo kareiviams 
šauti patol, pakol jie plikomis 
akimis nepamato numerių ant fc- 
deralistų kepurių." 

— U kas yra tas jaunas, švie- 
siaplaukis ir raudonveidis vyras, 
kuris išrodo lyg prūsiškas aficic- 
ras? — užklausiau. 

— Jis ir yra prūsiškas aficie- 
ras,—buvo atsakymas. "Tai yra 
Baronas von der Galtz, sunus 

Vokietijos field-maršalo, kuris 
mokino Turkijos armiją. Man 
rodos, jis gavo urliopą iš savo 

pulko ir atvyko čia, siūlydamas 
savo patarnavimus, kad pamaty- 
ti keletą mūšių Mexikoj. Bet V il- 
ią nelabai nori imti svetimtautiš- 
ku aficierų, jeigu jie neturi ko- 
kių speciališkų gabumų ir išsila- 
vinimo,— sakysim, artilerijoj, li- 
goninio uose, ar transportacijoj. 
Nežiūrint to, štai tenai stovi vie- 
nas svetimtautis, kuriam Villa 
užsiūki pastebėtinai. Tai jaunas 
Garibaldi, anūkas garsaus Ttali- 
jos išliuosuotojo. Jis vadovavo 
svetimtaučių legionu laike Ma- 
deros '•evoliucijos."*** 

Tuon; laiku durjs iš Vilios ka- 
bineto atsidarė, ir Vilios urėdnin- 
kas, sujieškojęs mane akimis, ta- 
rė: 

"Generolas geidžia jus, Senor, 
dabar pamatyti."—tarė jis man,! 
rodydamas man kelią vidun. 

(Toiiaus bus). 

Yčas Londone 
Pereitame numeryj buvo pami- 

nėta, kad atstovas Yčas laike ve- 

lykinių Dūmos vakacijų buvo iš- 
važiavęs, sykiu su kitu Dmuos j 
atstovu Velichovu į Paryžių ir 
Londoną. Dabar gauname apie 
tai nuo paties Yčo ilResnj laišku 
iš Londono. Laiškas pasirodė 
mums taip įdomus, kad dedame 
ji beveik ištisai. Redakcija. 

Ypatingos lietuviu privilegijos. 
Gausios aukos Tautos Namams. 
Ruso įspūdžiai. Pagalios atsidū- 
rėme Londone (aš važiuoju su 
durnos atstovu L. Velichovu, ka- 
detu partijos nariu). Paryžiuje 
prisiėjo kiek ilgiau užtrukti, nes 

buvau urnai susirgęs. Londonas 
mums labai pitiko. Kiek čia tur- 

to, kiek čia ki Ituros! Vienas Bri- 
tiškasai M užėjus ko vertas! Ro- 
dos, kad viso pasaulio turtus 

anglikai suėmė ir jame sukrovė. 
t'atjs arglikai man savo budu 

netinka: visą laiką tyli, lyg liežu- 
vį praryię. Viešbutis pilnai žmo- 

nių prikimštas, o, rodos, visi iš- 
mirę: tylu, kaip ant kapu. Susi- 
rinks s m ok i n g r o o m'e, su- 
kiša nosis laikraštin, ir tyli. Ret- 
karčiais koks tiou. kalbočius, at- 

siradęs, pažvelgs pro langą ir sa- 
ko: 

— Good vveather... 
— Yes, Sir!—ir šnekta tuom 

baigiasi. 
Važinėjame po miestą, stengia- 

mės nors ant greitosios apžiūrėti, 
kas svarbesnio čia yra. Rytoj ei- 
name j parliamentą ir j lordų 
palatą. Turime daugybę reko- 
mendacijų prie įvairių atstovų, 
tai manome, gerai viską aprodys. 
Vakar aplankėme I.ondono tietu- 

ivių kolioniją. Pasirodo, čia jų 
yra gera kuopelė. Vadovauja 
kun. K. Matulaitis, kuris, matyt, 
yra nemažo takto ir išminties 
žmogus. Tuojaus matytis iš žmo- 
nių, koki tarp jų santikiai: jokio 
susiskaldymo nėra, visi geriausio- 
je santaikoje gyvena, spiečiasi 
apie savo draugijas, kurių net 5 
turi. Priklauso prie jų nuo 30 
iki 200 sąnarių. Žmonės beveik 
visi darbininkai ir tai neperge- 
riausiai uždirba, bet vienok, k.ul 
neiškrikę, tai ir nesudemoralizuo- 
ti: gali išlaikyti savo draugijas, 
kliubą, j kurį kas šventadienis 
susirenka, parapiją ir; kaip ne- 

kurie pasakojo, rfar p?> "gras{-kt'Fą 
turi susitaupę-. Parapija čia 
įsteigta garsiojo kuri. ŠI amo, bet 

rjau 9 metai kaip kun. Matulaitis 
klebonauja. Jo ruposčiu i<ju me- 
tais bažnyčia ir klebonija pasta- 
tyta. Labai įdomią žinią papasa- 
kojo man apie parapijos įsteigi- 
mą. Lietuviai ilgai rūpinosi 
įsteigti parapiją, o lenkai vis 
trukdė, {tikino kardinolą, kad lie- 
tuviu, kaipo tokių, nėsą,— visi, 
girdi, esą lenkai, o lietuviais va- 
dinasi atsiskyrę nuo bažnyčios so- 

cialistai, anarchistai ir ateistai. 
Lietuviai, matydami nieko nepe- 
šią ant vietos, mušė popiežiui 
f.eonui XIII telegramą iš 600 
žodžiu. Greitu laiku kardinolas 
gavo prisakymą leisti lietuviams 
įkurti parapiją su išimtinomis 
teisėmis visos pamaldos gali bū- 
ti laikomos išimtinai lietuvių kal- 
boje; nesant lietuvio kunigo, ku- 
rija negali skirti jokiu budu len- 
ko, o privalo parinkti iš svetim- 
taučių (prancūzų, italų, anglų), 
kuris laikinai gali užmainyti lie- 
tuvį. Išviso lietuvių čia priskaito 
apie 1,600 "dūšių." Halatidžio 
19 d. laikėme prakalbas lietu- 
viams. Apie 9 vai. vakaro, kuo- 
met męs inėjome į lietuvių k';u- 
bo salę,—jau buvo gyvai žmonių 
prikimšta. Galėjo buti apie 400. 
Su manim drauge atsilankė ir 
mano kelionės draugas. Peterbur- 
go miesto pirmos kurijos atsto- 
vas V. Durnoje, Leonas Yeli- 
chov'as. Sutiko mus su maršu 
vietinis orkestras. Kunigui Ma- 
tulaičiui prakalbėjus į susirinku- 
>ius ir mus perstačius, užleido 
man tribūną. Kalbėjau arie mū- 

sų tautinį atbudimą ir apie 10 m. 

sukaktuves spaudos atgavimo, o 

pagalios apie Dumą. Man pabai- 
gus, labai turiningą ir gražią pra- 
kalbą pasakė vietos lietuvis p. 
Barulis, kuris pranešė, kad drau- 
gijos, pasinaudodamos mano at- 

silankymu. paaukojo i6l/j svarų 
Tautos Namams ir prašo drau- 
ge su geriausiais londoniečių lin- 
kėjimais parvežti Tėvynei-moti- 
nai, i.uo jos išsiilgusių vaikų. 
Jam paraginus, publika dar pri- 
dėjo. ir viso susidarė 24 svarai 
(Si 20.00). 

Man labai buvo malonu, kad 
jie, neraginami, tokią surrsą ?».v 

dėjo, tuom parodydami, kad ne 

vien žodžius, bet ir sunkiai už- 
dirbtą skatiką deda ant tėvynės 
aukuro. Jie aiškiai pabriežė. kad 
buvo laukę mūsų iš Amerikos 
grįžtant, ir jau tuomet buvo pa- 
siruošę aukoti. 

— Xors męs ir mažiau už ameri- 
kiečius uždirbame ir daug sun- 

kesnėse sąlygose gyvename, — 

sakė man jie—vienok musų šir- 
dis taipgi dėl Tėvynės plaka, ir 
męs. kiek galėdami, taipgi pri- 
sidedame prie Tautos Namų pa- 
statymo. 

Nuo širdies padėkojau Liet. 
Mokslo Or-jos vardu, apsiimda- 
mas perduoti jų aukas Tautos 
Namams ir kuogeriausius jų lin- 
kėjimus Tėvynei. 

t'askui .susirinkusioji jaunuo- 
menė pašoko tautiškus šokius, 
dailiai taipgi padainavo keletą 
[laitiplių. Mano draugas L. Yeli- 
chovas, kuris pirmą kartį tarp 
lietuvių atsirado, negalėjo atsigė- 
rėti musiį šokiais, dainomis ir 
ypač pavyzdingu publikos užsi- 

laikymu. 
— Aš negalėjau sau įsivaizdin- 

ti,—sakė atstovas Velichov'as,— 
kad lietuviai butų toki kultūrin- 
ai žmonės. Juk tai visi darbi- 
ninkai. šventės dienoje,—ir nei 
vieno girto nematyti. Musų dar- 
bininkai (rusai),—traukė jis,—jau 
senai butų prisigėrę ir sau gal- 
vas susiskaldę. 

Kuomet pamatė, kad tiek pini 
gu sudėjo Tautos Narrams, dar 
labjau stebėjosi. 

— Aš po šio fakto,—sakė inau, 
—dar daugiau pradėjau lietuvius 
gerbti. Suprasti tokią augštą idė- 
ją, kaip Tautos Namų pastaty- 
mas, gali tiktai augštos kultūros, 

vidujinės kultitros — žmonės. 
Dabar aš aiškiai matau, kad ju- 
sų tauta turi d;iug spėkų ir jai 
lemta sulaukti geresnės ateities. 

Paskui jis kreipėsi prie susi- 
rinkimo su karšta prakalba rusu 

kalboje: 
"Skauda man sirdj, klausant jū- 

sų dainų, kuriose jus minite ir 

apdainuojate savo tėvynę, — tarp 
kit-ko sakė Velichov'as.—Žiūrint, 
kaip jus santarvėje ir vienybėje 
gyvenate, skaudu dėlto, kad mu 

sų tėvynėje Rusijoj, jums buvo 
negerai gyventi, kad dėlei sunkiu 
gyvenimo sąlygų turėjote svetur 
keliauti ir jieškoti sau prieglau- 
dos svetimam krašte. Taigi, ii- 



rokite, kad męs darbuojamės ii 

darbuosimės, kad iškovojus laisvę 
f»as mus visoms Rusijos tautoms, 
kad 3u t virus tokias gyvenimui 
f^tygas, prie kuriu galėtumėt at- 

"gal j Tėvynę sugrįžti ir darbuo- 
tis savo kultūros išaug$tinimui ir 

savo tautos pakėlimui. Musų ir 

jusu siekiai ir troškimai vieni ir 
<ie patjs, ir męs einame vienu 
kefiu. Fr reikia tikėtis, kad grei- 
tu laiku demokratija pergalės sa- 

įVo priešą, ir tuomet visi laisvai 
kvėpuoti galėsime...." 

\ Jo prakalbai pasibaigus, publi- 
ka pritarė triukšmingu rankų 
plojimu. Aš perdaviau jo žo- 

džiu s lietuvių kalboje, ir jam pa- 
dare tikra ovaciją. Dar pasakę 
trumpą atsisveikinimo prakalbą, 
persiskyrėme su Londono lietu- 

vių kolionija, iš kurios išsivežė- 
me labai malonią atmintj. Glas- 

gow'o lietuviai, sužinoję apie ma- 

no atsilankymą, labai karštai 
kviete pas juos atsilankyti su pra- 
kalba, bet negulėjau, dėlei stokos 

laiko, to padaryti. Pasižadėjau, 
progai atsitikus, aplankyti ir juos 
kitu laiku. Rytoj traukiame atgal 
j Peterburgą. Reik skubintis, nes 

15 d. vėl prasideda durnoj po- 
sėdžiai. 

Gegužis. 
77e2?nau. ar vM atjaučia ir tu- 

rT tokius jspudžitts, gegužio mė- 

nesio sulaukę, kaip kad aš juos 
turiu. Dailesnio mėnesio visuose 
metuose nerasi, kaip kad šis ge- 

gužio mėnuo, kada visa gamta 

pasipuošia pavasario rūbais, tarsi 

rengdamasi patikti svečiuosna 

einančią va-arą. 
Štai ir šiądien pirma diena ge- 

gūžio. Sėdžiu savo bakūžėlėj, o 

mintį* mano ant atminties spar- 
nų svečiuoja brangioj tėviškė- 
lėj Lietuvoj. Atsimenu tuos lai- 
kus. kada, ten gyvendamas, būda- 
vo pasitikdavome gegužės mėne- 

sį. Traukdavome, būdavo, j lau- 
kus pradėti pavasario darb;j, — 

linksmi, kaip ir tie veversėliai, 
augščiaus mūsų galvų begiedanti, 
kaip tos gegutės girelėse beku- 

kuojančios. Kad ir sunkus dar- 

bai, bet širdis linksma, dainelės 
ir giesmės ant lupų—ir žmogus 
taip lengvas, taip laimingas jau- 
tieji... 

Šiądien gi, čia, parėjus iš suru- 

kusios fabrikos, nuilsęs, nusika- 

mavęs, jautiesi tarsi didžiausio 
akmens prislėgtas: kaip vasarą, 

taip žiemą; kaip rudenj, taip pa- 
vasarį; kaip gruodyj taip gegu- 

žyj,—tas pats sunkus darbas, tas 

pats vargas, tas pats viskas,—jo- 
kios permainos, jokio šviesesnio 
spindulėlio. Tuzinas "pančių" 

[alaus, kazyros, buolčs—tai ir visa 

darbininko "patieka." Kaip kur! 

surengia i d. gegužio apvaikščio-j 
jlmą—pasiklausai prakalbu, bet ir! 
jose, vieton nusiraminti, vieton 

lengvesnę širdį įgauti, dažniau- 
siai dejavimų ir stenėjimo pri- 
siklausai. Ir užsilieja žmogus tul- 

žis, ir dar skaudžiau pasidaro,— 
kam aš tą tėvlškėię, linksmą ir 

brangią Lietuvą apleidau, kam aš 
čia atvykau, kad diena nuo die- 

nom, metus nuo meto vyti ir džiū- 
ti prie sunkaus ir nuobodaus dar- 
bo!? 

Sulyginus šitą "palaimintos" 
Amerikos šalj su mūsų tėvyne, 
oi kaip graži ir kaip maloni musij 
Lietuva! Ir niekuomet ji, turbut, 
nėra gražesnė, kaip gegužės mė- 

nesyj. Šešupe. 

j i Pasnekeliii Kampelis. 
445- Kodėl bėgantis žmogus 

prakaituoja. Prakaitavimas abel- 
nai atlieka labai svarbią rolę žmo-i 

gaus kūne. Kuomet, kokių nors Į 
priežasčių delei, šiluma kttne oa-f 
kjla aitgščiaus paskirtojo laipsnio, 
pagelboti ateina prakaitavimas, 
ačiu kuriam šiluma nusileidžia 
vėl iki reikalingojo rubežiaus. 

Kūnas nuolat gamina šilumą. 
Todėlei ir odos skylutės, atliekan- 
čios prakaitavimo organų prie-Į 
dermes, veikia nuolat. Reiškia, 
žmogus nuolat prakaituoja. Ta- 
čiaus paprastose sąlygose paga- 

minamasai šilumos perteklius yra 
nelabai didelis, ir jisai pasiskirsto 
tarp odos skylučių, kurių žmo- 

gaus kune esama apie 2 milionų. 
To prakaitavimo męs nejaučia- 
me ir sakome, kad normaliame 

stovyje žmogus neprakaituoja. 
Visgi net ir tuomet per skylutes 
į parą išsisunkia apie 700—900 
gramų (1,000 gramų=2^ svarų) 
prakaito. Šisai daugumas tūlose 

aplinkybėse tačiaus gali buti žy- 
miai didesnis. Tos aplinkybės 
gali buti įvairios. 

Tiesioginis kuno stlumos, teis- 

kia ir prakaito, gamintojas yra 
kraujas. Kraujo fekėjimo greitu- 
mas y|a ankstame sąryšyje su 

gaminamojo prakaito daugumu. 
Juo kraujas greičiaus teka, jtto 
daugiau gaminama kune ir šilu- 

mos; reiškia, juo daugiaus pra- 

kaituojama. 
Vidujinis žmogaus stovis—ta- 

riant, upas—turi dažnai didelę 
įtekmę į prakaitavimą. Kuomet, 
sakysime, žmogus labai nusigan- 
dęs, jįjį apipila prakaitas. Reiš- 

kia, šilumos gaminimas kune tuo- 

met pasidaro ytin smarkus. Jei- 
gu atsiminsime, kad baimes sto- 

vyje žmogaus širdis daug smar- 

kiau plaka, o todėlei ir kraujas 
greičiaus teka, tai mums bus pil- 
nai suprantamas šisai keistas pir- 
mu žvilgsniu sąryšis. Dar dides- 
nę jtekmę į kraujo tekėjimo 
smarkumą turi kuno mankštini- 
mai. Todėlei besimankštinąs, ar 

kokį fizišką darbą darąs žmogus 
visuomet daugiau ir prakaituoja. 
Artimiausioji priežastis, verčian- 
ti besimankštinančio ar dirban- 
čio žmogaus kraują greičiaus te- 

kOti, yra smarkesnis kvėpavimas*. 
Dažnesnis ir gilesnis kvėpavimas 
verčia kraują greičiau eiti per 
plaučius. Greičiau tekantis krau- 

jas pats sušįla ir daugiau šildo 
ktiną. Ypatingai didesnis pasi- 
daro kvėpavimas, žmogui bėgant, 
kuomet smarki sriovė ii priešą- 

vio žmogui, tariant, puste pučia 
Dr;j plaitčiuosna. Bėgant, kvėpa- 
vimas susijungia su kuno mank- 
štinimu, Todėlci bėdgamas, žmo- 

gus paprastai greičiau pradeda 
prakaituoti, negu ką nors kitą 
darydamas. 

Užbaigiant, paminėtina dar, 
kad normalis prakaitavimas yra 
žmogui naudingas ir sveikas, ka- 
dangi drauge su prakaitu iš žmo- 

gaus kuno išeina ir kenksmingi 
kunui elementai. 

oo—oo 

446. Kokių, tautų buvo popie- 
žiai ir kaip ilga: viešpatavo? Ry- 
mo katalikų bažnyčia Šiądien turi 
savo globoje ir valdžioje daugy- 
bę jvairiausių tautų. Tai yra 
bene viena didžiausiųjų ir dau- 
giausia išsiplatinusiųjų tarptau- 
tiškų pasaulio organizacijų. To- 
dėl ytin įdomu yra pažvelgti į 
tai, kokios tautos katalikų bažny- 
čios gyvavimo bėgyje buvo at- 

stovaujamos popiežių sost*. 

Pasirodo, kad atskirų katali- 
kiškųjų tautų didumas stovi toli- 
-gražu neproporcionaliame sąry- 
šyje su skaitlium popiežių, is tų 
tautų kilusių. Skaitant su dabar 
apaštališkąjį sostą užimančiu 
Pijum X, katalikų bažnyčia išviso 
turėjo 259 popiežius. Tame skait- 
liuje italai turėjo 197 savo -au- 

tautiečių popiežiais. Taigi italai 
užima daugiau negu tris ketvirta- 
dalius visų popiežių skaitliaus, 
nor3 katalikų bažnyčioje italai 
katalikai nei kiek neatsi<:/mi sa- 

vo skaitlium nuo kitų tautų. 
Tarp likusiųjų 62 popiežių pirmą 
vietą užima franeuzai, kurių bu- 
vo apaštališkame soste 15. Se- 
kančiąja vietą užima grekai, iš 
kurių kilo 14 popiežių. Toliaus 
eina Syrijos gyventojai (8 popie- 
žiai), vokiečiai (6), ispanai (5), 
anstriečiai ir Afrikos gyventojai 
^po 2 popiežius). Paskutiniąją 
vietą užima angly, hollandiečių, 
šveicarų ir portugalų tautos, ku- 
rių kiekviena apaštališkame sos- 
te turėjo vos po vieną popiežių. 

Imant, popiežiavimo ilgumą, 
randama, kad ilgiausiai viešpata- 
vo popiežius Pius IX, kurisai vie- 
nintelis ii visų popiežių išbuvo 
soste suviršum 25 metus. Tiktai 
vienuolika popiežių išbuvo soste 

daugiau negu dvidešimts metų. 
Toliaus, 69 popiežiai viešpatavo 
nuo 20—to metų; 57 popiežių 
viešpatavimo tarpas yra apribuo- 
jarnas nuo 10 iki 5 metų. Trum- 
piau ne.^u 5 metus prie katalikų 
bažnyčios vairo išbuvo 116 po 
piežių. 1 

447- Iš kur paeina puolančios 
žvaigždės. Išėję kokią nors Kra- 
žių naktį pasivaikščioti, besigė- 
rėdami žvaigždėmis išpintu-iš- 
margintu dangum, męs pastebi- 
me, kad laiks nuo laiko žvaigž- 
dutė švystelia ir kaž-kur tai nu- 

puola. Apie tas puolančias 
žvaigždutes žmonės visaip mano. 

Vieni sako, kud toje valandėlėje 
žmogus ant žemės numirė. Kiti 
gi, atpenč, sako, kad tuom laiku 
žmogus užgimė. Męs neseksime 
tiems, tiesa, gražiems, bet jokio 
pamato neturintiems aiškini- 
mams ir pažiūrėsime, ką ilgus 
laikus tyrinėję mokslo žmonės 
sako apie tą apsireiškimą. 

Puolančios "žvaigždės," arba 
kaip męs iš ankstyvesnių pasikal- 
bėjimų žinome, puolanti iš dan- 
gaus erdvių akmenjs yra labai 
dažnas apsireiškimas. Paprasta 
akim paprastai galima gražioje 
naktyje pastebėti, vidutiniai skai- 
tant, 8—ro puolančių žvaižgdžių 
j valandą. Žiūrono pagelba tėmi- 
jant, matoma daug didesnis skait- 
lius. Tų dangaus akmenų puoli- 
mas niekuomet neapsistoja. Kar- 
tais matyt didelis skaitlius puo- 
lančių žvaigždžių, kartais jisai 
yra kiek mažesnis, bet patsai ap- 
sireiskiina? niekuomet nepasiliau- 
ja. 

Kaslink tų puolančių žvaigž- 
džių mokslo vyrai, sako, kad tai 
yra amžini dangaus erdvėse skrai- 
duoliai-akmėnjs, kurie kai-kada 
susitinka su žeme ir, pastarosios 
pritraukti, turi pulti žemyn pas 
mus. Tokių nupuolusių akmenų 
yra randamas didelis skaitlius. 
Kai-kada jie būna* gan dideli: 
siekia keliu šimtų svarų, [vai- 
riuose muzėjuose jųjų surinkta 
ištisos kolek :ijos. Pavyzdžiui, ži- 
nomasai Arabijos mieste Mecca 
akmuo Kaaba, prie kurio kasmet 
suplaukia tūkstantinės minios 
žmonių, kad prieš jįjj pasimel- 
dus, sakoma, yra, ne kas kita, 
kaip tiktai vienas tokių iš dan- 

gaus nupuolusių akmenų. Seno- 
vės laikuose toki nupuolę akme- 
njs žmonių buvo labai garbinami. 
Užtenka prisiminti akmenį vardu 

Cybele, kurį senovės Frigijos (vi- 
durinėje dabartinės Maž. Azijos 
dalyje) gyventojai garbino, kaip 
visų dievų tėvą. To akmens gar- 
bė buvo plačiai žinoma, ir, kuo- 
met orakulas apskelbė tą akme- 
nį palaimos teikėju esantį, kara- 
lius Attalus 204 m. prieš Kris- 
taus užgimimą liepe tą akmenį 
pervežti į Romą, k,is ir buvo at- 
likta su didžiausiomis iškilmėmis. 
P?našių akmenų puldavo, ir da- 
bar puola, ant žemės didelis 
skaitlius. 

Jie skraidžioja, galima sakyti, 
visitose Visatos kampeliuose, ir 
tiktai labai retam kuriam Lenką 
ant žemės nupulti. Vietomis jų- 
jų yra daugiau. Žemė laiks nuo 

laiko užeina ant tokių tų akme- 
nų susitelkimų, ir tuomet mato- 
ma apsireiškimas, vadinamas 
"puolančių žvaigždžių lietum." 

Kaslink tų akmenų kilmės, tai 
esama kelių aiškinimų. Svarbiau- 
sią vietą užima ir daugiausia įti- 
kėtina. yra nuomonė, kad tie ak- 

menjs yra ne kas kita, kaip tiktai 
žuvusių plianetų skeveldros (Ki- 
ti sako, kad žuvusių kometų li- 
kučiai). Ačiū kokioms nors prie- 
žastims, dangaus kūnas subira, 
ir paskui jojo skeveldros skraido 
be tikslo begalinėse erdvėse, kol 
galop neranda sau prieglaudos 
ant kurio nors dabar gyvuojan- 
čių dangaus kun»«. Esant milio- 
nams didelių kunų erdvėse, su- 

lyginamai dažnai galėjo atsitikti 
taip, kad kurisai nors tų kunų 
buvo paverstas J skeveldras. 
Tuom ir paaiškinamas nepapras- 
tas tų skraidžiojančių akmenų 
skaitlingumas erdvėse. 

00—00 

448. Iš kur paeina anglis? Jei- 
gu anglis, kurią męs kasdien var- 

tojame savo pečiuose, galėtų pra- 
bilti suprantama mums kalba, tai 
męs daug įdomių dalykų iš jojo 
sužinotume. Jisai daug-daug pa- 
pasakotų mums apie senovę, taip 
gilią senovę, kokios nei musų tė- 
vai, nei tėvų tėvai, nei eralop mu- 

sų protėviai nežilojo. Ang- 
lis papasakotų mums apie tuos 

laikus, kuomet ant žemt's augo 
milžinai-medžiai, kokių dabar 
vargu ar kur užtiktum; apie di- 
džiulius gyvunus-žvėris, kurie se- 
nai jau iki paskutiniam išmirė ir 

apie kuriuos šių laikų mokslinin- 
kai gali sustatyti tiktai tolimą, 
neaiškų vai7dą. žodžiu sakant, 

Įįeigu anglis prabiltų, tai galėtų 
'papasakoti apie tuos, tariant, ste- 
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buklus, kuriuos žeme matė aut 

savo paviršiaus šimtas tūkstan- 
čių metų atgal, ar. rasi, dar ir 
seniau, kuomet anglis, kurį mos. 
be minties apie jojo kilmę, me- 

tame degantin pečiun, buvo ko- 
kio nors didžiulio tų senovės lai- 
kų medžio dalele. Jeigu nglis 
galėtų papasakoti savo daugamži 
gyvenimą, tai pasakytų, kokia 
milžiniška gira buvo toji, kur 

augo jojo tėvas-medis drauge su 

daugeliu kitų tokių pat milžinų. 
Toliaus, jisai papasakotų apie 
mums nepažįstamą nelaimės re- 

gyklą. kuri ištiko tuose tolimuo- 
se laikuose: apie baisiausi žemės 

drebėjimą, sumaišiusį dangų su 

žeme, permainiusį ežerų, upių, 
jūrių, kalnų, lygumų ir slėnių vie- 
tas, išrovusi milžiniškas girias, 
parbloškusi jas afi-fc žemės, užpylu- 
sį-užnešusį jasias storiausiu van- 

dens, žemės ir akmenų sluogsniu. 
Anglis papasakotų, kaip tasai 
milžiniškas sluogsnis per ilgut 
amžius negirdėtu-nematytu sun- 

kumu ji slėgė; kaip jisai, žemės 

gelmėse prislėgtas, amžinoje tam- 

soje per tą ilgą laiką išlėto juodo, 
ėjo kietyn ir virto J.uom, kuom 

jįjį rado žmogus-angliakasis, 
rausdamasis giliuose požeminiuo- 
se urvuose, ir išnešė buvusią 
medžio dalelę į saulės šviesą, ku- 
rios toji dabar anglim pavirtusi 
dalelė, būdama giliame savo ka- 

lėjime, nematė daugiau negu per 

šimtą tūkstančių metų. 

Jeigu išgirstume anglies istori- 

ją, nusistebėtume, kiek daug ji- 
sai prityręs ir "iškentęs." 

KLAUSIMAI. 

449. Kur yra navatniausia ša- 
lis? 

450. Kas pirmutinis pradėjo rū- 

kyti opiumą? 
451. Kokio amžiaus yra žmo- 

nės įvairiose šalyse? 
452. Kaip greita yra mintis? 

(Atsakymai bus kitam numeryj.; 

kibirkštis. 

Dėdė Šamas yra, kaip ir kiek- 
vienas žmogus: savo artimo akyj 
mato krislą, o savo locnoj akyj 
nemato ir rąsto.* Dėde, Colora- 
dos mainose dįdesnis karas ir 

daugiaus užmuštų, negu Mexi- 

koj!... 
o * 

Jauni mūsų ''Vyčiai," be abe- 

jonės, savo vardą pateisina: to- 

mis pėdomis vejasi senesnius sei- 
mus su savo seimu. 

* * 

Valparaisiečiai, matydami ši- 

tą visą skandalu apie ex-valpa- 
raisietj, dabartinj "didį" daktarą 
Stankų, gali nusiraminti bent 
tuotn, kad "iš vieno medžio buva 

ir kryžius ir iopėia." 
* * 

Dėdė Šamas nusifkundžia, kad 

jam trūksta kareiviu Mexikoj,— 
reikia kviesti kariutr.enėn liuos- 
norius... Dėdė, turbut, pamiršo 
apie lenkų generolus ir "armi- 
jas," taipgi apie musų "Gvardi- 
jas" ir "leibgvardijas," bei "šv. 
Jurgio kareivius." Pridėjus dar 
musų smarkius ''revoliucijonie-j 

rius" ir "kovotojus," galėtum vi- 
sų Mexiką ožio ragan suvaryti j 
vieną po-pietį. 

* * 

Nabagą Stankų visi laikraščiai 
spardo,—net ir tie, kurie klinikas 
ir stebuklingus daktarus ir iki- 
šiolei garsina. O kuom Stankus 
už tas klinikas ir kitus stebuk- 

lingus daktarus blogesnis? Ne- 
būkit "partyviški!" 

* * 

Primenam, atiduodami teisybę! 
socialistams, kad jie ikišiolei dar 

neprisisavino sau nuopelno už 
lietuvių spaudos atgavimą. 

Jurgis Spurg's 

VIETINES ŽINIOS, 
ŠIĄ SAVAITĘ PRASIDĖJO 

CHICAGOJ MOKYKLŲ CEN- 
ZAS. DUOKIT ENUMERA- 
TORIAMS VISUS ATSAKY- 
MUS TEISINGAI. PASIDĖ- 
KIT LIETUVIAIS IR REIKA- 
LAUKIT, KAD JUS UŽRAŠY- 
TŲ LIETUVIAIS. 

NEPAMIRŠKIT! TAI YRA 
KIEKVIENO LIETUVIO 
ŠVENTA PRIEDERMĖ 

io-metinių spaudos atgavimo 
sukaktuvių apvaikščiojimas. 
Kiekviena tautaj svarbesnius sa- 

vo istorijoj atsitikimus pamini su 

mažesniu, ar didesniu iškilmingu- 
mu. 

50 metų atgal rusų valdžia su- 

manė surusinti savo pavaldines 
tautas lietuvius ir gudus (balt- 
gudžius), u/drausdama jiems 
spausdinimą raštų prigimtoje kal- 
boje. Ir tik po 40 metų t. y. ge- 
gužės 7 (i., 1914 m., buvo leista 

spauda, arba teisingiau sakant, 
atgauta per skausmą ir kovą. 

Kad paminėti šj svarbų.inusų 
laimėjimą—atgavimą spaudos, či- 
cagiškės T M D. kuopos su 

kitomis draugijomis bendrai, sek- 

madienyj, gegužio 10 d., Mrrk 
\Ybite Sąuare svetainėje, prie 29 
ir So. Ilalstcd gatvių (parkuty- 
je), rengia didelę iškilmę su pra- 
kalbomis ir koncertu. Programe 
dalyvaus žymesni Chicagos lietu- 
viai kalbėtojai ir dainininkai: 
p-ni M. Janušauskienė, p-lė Ho-j 
rodeckaitė, p-nai Sarpaliai, Pr. S 
Jakutis, p-lės Rudauskaitės ir 
skaitlingas "Birutės" choras, ve- 

damas p-no A. Pociaus. 
Visus, kurie įdomauja savo 

tautos praeitimi ir nori plačiau 
išgirsti spaudos uždraudimo ir 

atgaivinimo priežastis, maloniai 
kviečiame dalyvauti šių svarbių 
sukaktuvių a p va i kšči oj i me. 

Įžanga visiems dykai. 
Su gilia pagarba, 
Komitetų Nariai Rengėjai. 

Kur trauks judomuosius pa- 
veikslus. Pereitame "Lietuvos" 
numeryj buvo pažymėta, kad šią 
vasarą Chicagos SLA. kuopų ap- 
skritys žada parsikviesti p. Račiū- 
ną ir nutraukti Chicagos lietu- 
vius judomuose paveiksluose. 
Nebuvo pažymėta v »o!< diena. 
Dabar antrojo SLA. apskričio 
valdyba oficiališkai praneša, kad 
tas atsibus rugsėjo (Sept.) 6 d., 

šių nietu, Leafy Grove darže. 
Valdyba labai geistų, kad chica- 
giečiai kuogeriausiai galėtų šiuo- 
-e paveiksluose pasirodyti, kad 
Chicagos lietuviams paskui ne- 

būtų gėda prieš kita.- lietuvių 
kolionijas, kur šie paveikslai bus 
rodomi. Todėl apskričio valdyba 
šiuomi kreipiasi išlaiko prie visų 
Chicagos draugijų ir organizaci- 
jų, kad tą dieną nerengtų jokių 
piknykų ir pasilinksminimų, nes 

norima tą dieną turėti kuodau- 
giuusiai lietuvių, kuriuos nuėmus 

judomuose paveiksluose, paliksim 
ateinančioms gentkartėms amžiną 
paveikslą, kaip męs ebieagiečiai 
šiaio laikais darbuojamės. Smul- 
kesnės žinios apie šitą iškilme 
bus pagarsintos vėliaus. 

Antrojo SLA. Apskričio Valdyba. 

Nori pamatyti kas dručiausis. 
Diktokas būrys lietuvių-drutuolių 
yra Cliicagoje. Nekurie iš j u 

jau nemažai yra pagarsėję kaipo 
profesionališki ristikai ne tik tarp 
lietuvių, bet ir tarp amerikoniškų 
atletų. Firmasai lietuvis-drutuo- 
lis, kuris C'iicagoje pagarsėjo 
prieš 7 metus, buvo Antanas Ba- 

ladinskas, kuris turi tą garbę, 
jog iki šiolei jo dar nei vienfs 
lietuvis-drutuolis neparito. Prieš 
apie du metu jis prasišalino iš ris- 
tynių ir ntaž-daug laikės nuoša- 
liai, pasilaikydamas tokiu budti 
'yg ir lietuvių čampiono (dru- 
čiausio vyro) vardą. 

Tačiaus šita Baladinskio garbė 
nedavė užmigti kitam lietuvių 
drutuoliui, "drapiežnam" ristikui, 
Juozui Bancevičiui, kuris jau nuo 

kelių metų tykojo, kad Baladin- 
skiui garbės vainiką nuplėšti. Ba- 
ladinskis, sakoma, vis nenorėda- 
vo su Baneevičium imtis, saky- 
damas, kad tu, girdi, parišk pir- 
miaus tą-ir-tą, ir vėl tą-ir-tą; 
tada jau su tavim risiuos. Ban- 
tęviems kantriai perėjo per visą 
šerengą bandymų, parito visą ei- 
lę kitų drutuolių, pakol pagalios 
neprisiartino prie Baladinskio, 
kuris šiltom kartu jau negalėjo 
atsisakyti. Todėl ir surengta ris- 
tynės Freiheit Turner Hali, ant 

Bridgcporto, kurios atsibus gegu- 
žio 20 d. 

Abudu ristikai yra nuo 18-tos 

I gatvės kolionijos: Baladinskas 
.gyvena ant. iq-os gatvės, o Ban- 
cevičius prie 1836 So Ilalsied st. 
Baladinskas yra 28 metų amžiaus 
ir sveria 175 svarus, Bancevičius 
yra dviem metais jaunesnis ir 
sveria 158 svarus. Kas matė pir- 
miaus Bancevičių ristynėse, tas 

pranašauja, kad ir dabar, suki- 
bus tokiem dviem priešam ant 

matraco, bus ko pasižiūrėti. 
Apart šių dviejų, tą pačią die- 

ną risis ten pat dar Petras Ka- 
tauskas, dar jaunas ri-tikaa, bet, 
sakoma, nemažiau Snin "k u s už 

Bancevičių, kurio mokintiniu jis 
yra. Katauskas risis su Rolevi- 
čium, lenku, kuris turi viso? 
Amerikos čampiono vardą tarp 
ristikų 14c svarų sunkumo. Ča- 
dą but ir kitų svetimtautiškų ris- 

tikų. 

Dramos vakaras. Pereitą ne- 

dėldienj šv. Jurgio parapijinėj 
svetainėj Dramos draugija užbai- 

-trim nu i T n į- i i — 
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savo teatralj šių metų 
P»$£itymu melodramos "Ūžbirrd 
tl'tfffal." Sezono užbaigimas ne- 

darė gero įspūdžio: publikos pri- 
sirinko visai mažas skaitlius, ir 
^alė išrodė apituštė. Draugija tu- 

rės, sakoma, nemenką nuostolį. 
Kaslink gi paties vaidinimo, tai 
reik pripažinti, kad jis buvo ver- j 
tas skaitlingesnės publikos. 15 
pirmos pažiūros metėsi akin tai, 
kad šioj draugijoj yra žymių ar-, 

r iisti škų talentų: jau nekalbant 
apie musų užsitarnavusi komiką, 
p. B. Vaitiekūną, Drama gali pa- 
sigirti ir tokiomis žymiomis spė- 
komis, kaip: J. Briedis. P. šir- 
vinskas, Šaukimas, L". Žilvičiutė 
ir Montviliutė,- kurių visi daly- 
vavo šiame vakare. Ant geros 
scenos, tinkamai prisirengę-"sust- 
lošę," jie galėtų duoti spektaklių, 
tikrai vertą pamatymo. Dėja, ir 
vieno, ir kito šiame vakare ne- 

buvo. Už scenerijos nedateklius, 
suprantama, draugijos negalima 
kaltinti, nes tas nėra jų galėie 
prašalinti. L'žtai už antrąjį, t. y« 
už stoką gero susiderinimo loši- 
me. galima butų parugoti. Nuo 
Dramos draugijos truputį dati- 
giaus reika'iujama negu nuo ki- 
tų. ''taip sau" teatralių ratelių; 
pagalios, turint svarbiausią daly- 
ką.—geras artistiškas spėkas —• 

apsileisti ir siųsti, jas ant scenos 

nesuderintas, tai išrodo lygiai 
taip, kaip lieptum Kitbelikui, Pa- 
dere\vskiui ir Hofmanui sykiu 
griežti ant nesuderintų tarp sa- 

vęs instrumentų. 
Ir šiame \akare galėjai gėrėtis 

atskirais lošėjais, bet. susidurua 
jiems krūvon, tuojaus ėjo pauzos 
ir mikčiojimai, kurie gadino 
abelną įspūdį ir liudijo apie tai, 
kad rolės nebuvo tinkamai "iš- 
kaltos," neigi "scena tinkamai 
tarp lošėjų padalinta," o kad ii 
tokių nedateklių išsisukti, reik to- 

kių artistų, kaip Vaitiekūnas.—" 
kitiems nesiseka tai slidžiai pa- 
daryti. 

Siame losime be mažiausio, ga- 
lėtum pasakyti, užmetimo atliko 
savo rolę p-lė L. Žilvičiutė (Ele- 
na) : ji moka ne tik suprasti, bet 
ir "persiimti" savo rolę, ištarmė 

i aij.ki ir tinkamai akcentuota, ju- 
! dėjimai ncpcrtorsuoti.— \isa kas, 
kas reikalinga tikrai gerai ar- 

tistei. 
Vaitiekūnas (smuklininko ro- 

lėj) lošė, kaip visados. Kad jia 
savo rolės šiuom sykiu tinkamai 
nemokėjo, užtai galėtum galvą 
guldyti, bet jis senas "scenos vil- 
kas," ir j j tame nelengva pagau- 
ti: jis taip su sccna apsipratęs ir 
rankovėj visados turi tiek Įvairių 
"triksu," kad publika vargiai ka- 
da nors gali dasiprasti, jog jis 
"suka" ne pagal savo rolę. Siame 
vakare užsitarnauja dar pažymė- 
jimo Pr. Širvinskas (seno karei- 
vio rolėje), kuris ypatingai geras 
buvo pradžioj ir viduryj, bet 
daug silpnesnis pabaigoj; J. Brie- 
dis, kuris įgijo sau vardą drama- 
tiškomis rolėmis, šį katrą pasiro- 
dė "pusgalvio-Pranio" rolėj ir, 
trumpai tariant, geresnį pusgalvi 
vargiai surastum. Užsipcltiijo pa- 
žymėjimo taipgi p-lė M. Mont- 
viliutė (Lidijos rolėj) ir p. J. 
Sankunas (Vladislovo rolėj). 

Nuo West Side. Balandžio 30 
dieną Meldažio svetainėj buvo 
susirinkimas vietiniu parapijouų, 
iš kurio inatyt, kaa ir ant West 
Side prasideda varžytinės tarp 
vietinio klebono ir parapijonų. 
Susirinkime išreikšta nepasiganė- 
dinimas nekuriais vietinio klebo- 
no pasielgimais ir nutarta: i) su- 
šaukt abelną parapijos mitingą, 
kurio jau nebuvę per 4 metus, 
2) reikalauti, kad parapijonįs pa- 
tįs rin'-.tų parapijos komitetą ir 
3) kad parapijos turtas butų pa- 
rapijouų rankose, t. y. komiteto 
kontroliuojamas, šiuos reikalavi- 
mus nutarta priduoti klebonui, o 

jeigu jis su jais nesutiktų, tai 
nutarta kreiptis prie vyskupo. 
Susirinkime buvo renkami ir pa- 
rašai. 

— Gegužio 1 d. ten pat buvo 

surengtas gražus vakarėlis tos 

dienos paminėjimui. Vakaro ren- 

gėjais buvo D.L.K. Keistučio dr- 
-ja, ir pelnas buvo skiriamas 
\Vest Side Liet. Viešamjam Kny- 
gynui. Si draugija kasmetai pa- 
rengia vakarėlj ir pusę jo pelno 
skiria knygyno naudai. 

c,sKUiapa9. 
— VVest Sidėje pereitą nedėl- 

dienį 28-tą TMD. kuopa buvo 

surengusi vakarėlį Meldažio sve- 

tainėj. Lošta .vjų aktų dramą 
"Žmonės" ir 2-jy aktų komediją 



"Nuo Degtinės." Roles atliko 
nariai dramatiškojo skyriaus 
28-os T M P. kuopos. Lojime vie- 
ni pasirodė gabesniais, kiti silp- 
nesn:ais, bet, abelnai paėmu-. iš- 
ėjo vidutiniokai, ypač atsiminus, 
kad šis;,i dramatiškas skyrius dar 
yra jaunutėlis. nuo kurio laba į 
daug ir reikalauti todėl negalima. 
Sprendžiant pagal pradžią, gali- 
ma tikėtis gerti lošėju, nes gabiu 
vyru ir merginu čia netrūksta. 

Apart teatrališko perstatymo 
buvo taipgi ir prakalbu. Kalbėjo 
TMD. prezidentas, p. IV I'utkus, 
Jo prakalba žmonėms patiko, 
ypač gi socialistams, nes p. But- 
kus pabaigoje pasakė, kad duo- 
tum pi'....į tiesą socialistams pla- 
tinti jųjų idėjas. P-Iė I\. Zauriti- 
tė dekliamavo. 

Vakara9 užsibaigė šokiais. 
Fublikos buvo nedaugiausiai. 

M. M. J—as. 

Nuo 18-tos gatvės. Pereitą kct- 

vergą vakare bu o susirinkimas 
Apveizdos Dievo parap. svetai- 
nėj. Kalbėjo kun. Kemešis apie 
"Vyčių" draugiją, kurios kuopa] 
dabar pradedama tverti, ir kurios 
centras randasi Montello, Mass. j 
Kalbėjo taipgi apie sutvėrimą] 
labdaringos draugijos ir apie! 
įsteigimą biuro darbo suieškoji- 
mui. Buvo daug ir kitų gerų su- 

manymų, tik nežinia, ar pasiseks 
tai įkūnyti: šie dalykai jau ne 

sykj buvo sumanyti, bet suma- 

nyti yra viena, o ištęsėti—visai 
kas kita. 

Išgyrė taipgi labai šv. Kazi- 
miero vienuolyną, kuris, sulyg 
kalbėtojo nuomonės, esąs didžiau- 
sia lietuvių tautos tvirtovė. Pa- 
žymėtinas ir tas kuu. Kemešio 
pranešimas, kad skaitlius blogo 
pasielgimo kunigų mažėjąs. Iš 
jų priežasties.—sakė kalbėtojas— 
priešai religijos labai pasinaudo- 
ję 1' as gryna tiesa: kunigai sa- 

vo netinkamais pasielgimais daž- 
nai priverčia žmones bedieviais 
likti, o paskui kitus už tai kal- 
tina. 

Apgailestavo taipgi labai laik- 
raščio "Draugo" padėjimą: defi- 
citas esąs kas metai, kurį kuni- 
gai visados apmokėdavo. "Drau- 
go' nepasisekimas, sako, buvo 
todėl, kad žmonės nepasitikėjo 
kunigijos laikraščiu, bet dabar, 
sakė. galima tikėtis, kad "Drau- 
gas" pakils, nes jau dabar esą 
ir svietiškųjų žmonių prie jo pri- 
sidėję apie 20. Kalbėjo taipgi 
apie ženklelius Federacijos fon- 
do, ragindamas juos visur nau- 
doti. 

Pereitoj savaitėj liko vienas 
žmogus areštuotas už dalinimą 
pliakatų prie bažnyčios. A. B. 

Pataisymas. Pereitam nume- 

rvj \ ietinė>e Žiniose straipsne- 
ly] "Žada runyt," pasakyta kad 

"pasižymėjo styginė orkestrą po 
vadovyste p. Čiurlianio (iš \Vest 
Side)." Mus prašo pataisyti, kad 
minėta orkestrą nėra po p. Čiur- 
lianio vadovyste. 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 
p. Brolis. J praeitą numeri, vietos 

•tokofc dėlei negalėjome Įdėti. Todėl 
antrąją raštelio dalj, kadangi Jinai 
šiam numeriui suvėlinta, buvome pri- 
versti apleisti. 

p. Ch. K—skis (Atlln, B. C., Can.) 
Antrano nepaduodate. žinutės nedėsi- 
me. 

p. G. S—ster (Detrolt, Mich.) Rašte- 
li buturne galėję panaudoti, bet antra- 
šo nepadavėte. 

p. A. Ramutis. Tilps sekančiame nu- 
meryje. 

p. Z. žiriiui. Nėra adreso, netilps. 
"8. P." Liet. Cicero sk. Vaidyba. Pa- 

talpinam sekančiam numeryje; šiame 
pristigome vietos. 

p. Krak—ti», Detr. Nedaug tegalime 
spręsti iš mums prisiątos dalies rank- 
raščio "Auka." Iš to, ka peržiūrėjome, 
matosi, kad rankraštis reikalautą siek- 
-tiek geresnio apdirbimo ir dlktoko 
trumpinimo. 

p. A. Liutkus. Apie tai buvo jau ati- 
taisyta "I,ietuvoa" num. 17-me To tu- 

r#tą užtekti. 

p. Skalt. narys. Parašykit tankiau 
Įvairią naujieną iš Škotijos lietuvių gy- 
venimo. 

p. Vincas Visgirdas. Svarbiame rei- 
kale bukit malonus užeiti j mus u re- 

dakciją. Negalime parašyt laiško, nes 

jųsij naujo adreso neturime. 
p. Juozas Bačiunas. Mūsų laikraš- 

tis netalpina tų pačių kopijų, kurion 
jau buvo tilpę kituose laikraščiuose 
(ypač vietiniuose) savaite anksčiau. 
Rodos, jeigu norima vieną ar kitą daly- 
ką pagarsinti, tai nesunku visiems laik- 
raščiams išsiuntinėti kopijas vienu lai- 
ku (to ir mandagumas reikalauja), 
ir pažymėti, kad tai yra kopija. Kitaip, 
taip suvėlinta kopija lakiraščiui jo- 
kios vertės neturi. 

p. P. T. Grlg—as. "Padėkavonė" 
tilpti 1 a Ik r sity j negali, nes tai papras- 
tas apgarsinimas, kuris galėti} eiti tik 
apmokamų apgarsinimų įkyriun. 

p. Kasparas Katauskafi, Spokane, 
Wash. Paduokit savo adresu. Rašytas 
Jums laiškas sugrįžo afgal. 

pp. žvirblis iš pastoges, Buvęs, J. 
Ružėla, A. Vaitkus, Kadikas ir kitiems. 
Peržiūrėsiu). Tilps sekančiam nume- 

ry]. 
I 

£. Jenas Poška. Jusų prašymą, is- 

piulysiin. 
p. J. P. Butkevičius. Ar ji šiaip, 

ar kitaip vadinosi, tas nelabai svar- 

bu ir, berods, nėra reikalo, kad dėlei 

j to net kelis puslapius prirašyti. Ka- 

sėjas nėra to sumanymo priešas. Su- 

grąžinimui reik jdėti krasos ženkleli. 

arsinimai. 
Kas Geriausiai Apsimoka? 

BIZNIS! 

Taip! Visi sako, kail biznis 

(geriausiai apsimoka, daugiausiai 
pelno duoda. Bet reikia atminti, 

'kad ne visur. 
< iali atidaryti didžiausį štorą. 

turėti geriausią tavorą ir geriau- 
sius pardavėjus, bet jeigu tas što- 

ra> bus ne biznio vietoje, jeigu 
jis bus ant nuošaliuos gatvės, kur 

j mažai žmonių praeina, tai ne tik 

jis neapsimokės, bet neuždirbsi 
nei tiek, ką randa kaštuoja, ir 
ant galo turėsi biznį uždaryti. 

į Bet jeigu turėsi kad ir mažą što- 

rclj ant biznio gatvės, kuriaja 
tūkstančiai žmonių praeina, šim- 
tai karų ir vežimų pravažiuoja, 
tai tenai parduosi viską, ką tik 

turėsi, ir pinigus uždirbsi. 

Taigi, atdarant biznį, reikia žiū- 

rėti, kad atidaryti jį geroje vie- 

toje,—tada galėsi uždirbti pinigų. 
Geriausia bizniui vieta bus tai 

Halsted Street, tarp 31-mos ir 33- 
čios gatvių. Šįmet, apie rugsėjo 
mėnesį, atsidarys čia didžiausias 
teatras, kuris dabar yra statomas 

ant Halsted, prie 32-ros gatvės. 
Šitame name, sale didelio teatro, 
bus dar dvi diktos šokių ir balių 
salės, bus Bovvling Alleys ir Bil- 

jliardų ruimai. Kada šis teatras 

atsidarys, jis pritrauks čion iš vi- 

sų pusių tūkstančius žmonių kas 
vakaras, ir kas šiuose dviejuose 
blokuose turės štorą ar ofisą, tas 

darys čia geresnį biznį negu kur 
nors kitur. Jau ir dabar čia esan- 

|ti storai daro geresnį biznį, kaip 
į kitur, o kada teatras atsidarys, 
jų biznis čia pasidvejos, arba pa- 

sitrejos. 
Apart dabartinių storų, čia yra 

reikalinga dar geras Čeverykų 
Štoras, Hardvvare Storas, Geras 

Millinery štoras, Geras Kvietkų 
Štoras, Gera Duonkepykla, Ang- 
lių ir Malkų Pardavinyčia, Geras 
Fruit štoras, Likierių Štoras, Ge- 
ras Ilotelis, nors su 30 ruimų, 
Gera Restauracija, Bufetas ir t.t. 
X» 4 V 
oi LUKU ui storam cia yra geriau- 
sia \ieta, tik reikia gerų bhnio 
vyrų. Reikia atminti, kad kurio- 
je vietoje yra daugiau visokių 
storų, ten visi storai daro geres- 
nį biznį, nes tada pasidaro biz- 
nio vieta. 

Jųs visi žinote, kad žmonės, 
norėdami ką nors pirkti, visada 
eina ten, kur yra daugiausiai sto- 

rų. Kur yra storų mažai, tai 
kiekvienas pasako: "Xa, ką ten 

eisi, tik vienas storas, nėra iš 
ko pasirink*i." 

Todėl, jei manote eiti į biznį, 
tai pasiskubinkit čia pasirūpinti 
sau Štorą, ar lotą, pakol dar yra 
pigus. Kada teatras atsidarys, 
čia ir lotų ir namų kainos pa- 
brangs, ir storų randos pakils. 
Tada jau bus perbrangu pirkti ar 

randavoti. 
Dabar yra geriausls laikas. 
Męs turime čia pardavimui ke- 

letą gerų storų ir kelis lotus, Ir 

parduodame juos pigiai ir ant 
labai lengvų išmokesčių. Galima 
įmokėti tik mažą dalį, o reštą 
ant ilgų metų ir mažomis iš- 
mokestimis. Namus, kuriuos męs 
čia turime pardavimui, pati ran- 

da išmokės per 10 metų. Taip- 
gi turime vieną gerą storą ant 

išrandavojimo. Jei jieškote biz- 
niui geros vietos, tai ateikit į mū- 

sų Banką, o męs ją jums paro- 
dysime. 

A. OLSZEWSKI BANK, 
3252 S. Halsted st., Chicago, 111. 

SKANUS VAISTAI. 
Žmonės klaidingai manydavo, 

bnk bjauriausio skonio vaistai tu- 

rėjo geriausią veikmę j žmogaus 
kuną. Naujų laikų gydytojas 
bando padaryti šiuos vaistus ska- 
niais, kad ligonis juos noriai im- 
tų. Tokia sutaisa yra Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vyno 
Elixiras, kurisai turi maloniai 
kartų skonį. Jisai yra labai pa- 
gelbingas visose sąlygose, kurio- 
se reikalinga išimti iš kuno a t- 

matas ir taipogi kuomet kūnas 

reikalauja naujos jiegos ir ener- 

gijos. Ii-;ii yra labjii plačiai tarp 
žmonių žinomas skilvio bei vidu- 
riu iiiji»sf. ir net lepiausias skilvis 

s: w 1 

pakenčia jj. Vartodami frinerioj 
Amerikonišką Kartaus Vyno 
Elixirą, susilaikykite 11110 svaiga- 
lų gėrimo. Aptiekose. Jos. Tri- 
ner, Manutacturer, t 333—1339 
So. Ashland ave., Chicago, 111. 
Reumatiškuose ir neuralgiškuo- 
se skaudėjimuose jųs galite atsi- 
dėti ant Trinerio Linimento. 

DRAUGIJŲ REIKAL/J 
JAUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT. 

KLIUBO ADMINISTRACIJA. 
Chicago, III. 

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

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

D. Gulbinas, Prot. Rašt 
927 VV. 34th pl. 

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

T. Radavifia, Kasierius, 
936 VV. 33rd st. 

J. Mikalau&kas, Užžiurėt.-org. 
841 W. 33rd st. 

DRAMOS iR CHORO SKYRIAUS 
VIRŠININKAI. 

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

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

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

Mitingai atsibuna kiekvieną pirm? 
nedėldieni mėnesio 1-mą valandą po- 

'otų T. Radavičiaus Bvetainėje, 936 
,7. 33-čios gatvės, ant antrų lubų. 
Taipogi clioro ir dramos repeticijos, 
atriouna toje pačioje svetainėje. Cho- 
r> repetic'jos atsibuna seredomis, 
7:30 vai. vakare. Teatrų repeticijos 
atsibuna pėtayčlomis, 8-tą vai. vak. 
Taigi, jauni vaikinai ir merginos, jei 
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai 
dainose ar teatrų lošimuose, tai kvie- 
čiam prigulėti prie Jaunų Lietuvių 
Am. Taut. Kliubo, nes J. L. A. T. K. 
nevien tik užsiima dainomis, loši- 
mais, bet taipogi Ir pašelpa ligoje. 
Taigi, kiekvienas lietuvis ir lietuvai- 
tė privalo prisidėti prie jo auklėjimo. 

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

Atyda! 
ŽIRGVAIK10 PASK. IR BUC. DR-JA. 

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

Taigi, lietuviai, karle norit sučėdy- 
11 pinigu mokėdami tik po mažą sumą, 
prlsirašykit prie ftios drav.giios. Dr- 
Ja laiko savo susirinkimus Kas sere- 
dos vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
■vet, 3301 Auburn ave., kertS 33-čios 
gat. Taipgi šita Dr-Ja skolina piaigus 
ant namų už prieinamą procentą. 

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

PUIKIAUSIAS BALIUS 
SU PROGRAMŲ. 

surengtas LiuosybSs Draugystės, ned., 
gegužio (Ma>) 10 d. 1914 m. Frei- 
heit Turner svet., 3417 So. Halsted 
s t. Jžanga 25c ypatai. Salė atsida- 
rys 4 vai. po pietų. Programas pra- 
sidės 4:30. 

Neužmirškite, kad nei viena drau- 
gystė nebuvo surengus tokj gražų 
vakarą: Dainuos 3 geriausi Chica- 
gos chorai: L. S. S. 81 kp.-čhoras. 
Chicagos L. S. V. choras, L. J. M. 
D. D: choras. Bus smarkiausia lie- 
tuvis kalbėtojas iš MilwaukėH, kuni- 
go Bimbos pamokslas. Tas vienas 
vertas doliario išgirsti; ir daugiaua 
bus gražių monoliogų ir dekliamacijų, 
kurias išpildys geriausi Chicagos ar- 
tistai. 

Po programui bus lengvus šokiai, 
o muzika bus kuogerlausia. Kvie- 
čiam kuoskaitlingiausiai atsilankyti, 
nes tai bus paskutinis toks gražus 
šito sezono vakaras. 

Kviečia visus KOMITETAS. 

TEATRAS IR GRAŽUS BALIUS 

parengtas spėkomis 9 Draugijų ant 
West Side naudai Lietuvių Viešo 
Knygyno, atsibus ned., gegužio (May) 
10 d. I!)l4 m. M. Meldažio svet., 
2242-44 W. 23rd pi. Pradžia 5:30 
vai. vakare. Tikietai ūOc., 35c. ir 
25c. ypatai. 

Kviečiame atsilankyti kuoskaitlin- 
giausiai, nes vakaraB bus vienas iš 
puikiausių. 

Su pagarba, 
KOMITETAS. 

BLAIVININKŲ VAKARAS IR 
BALIUS. 

Sus. Liet. R.-Katalikų P. Blaivinin- 
kų Amerikoj 25 kuopa stato ant sce- 

nos 3-jų velkamų komediją po vardu 
"Ant Bedugnis Krašto," ned., gegužio 
(May) 10 d. 1914 m. Town of Lake 
Turner sve*., prie 46;tos ir S. Wood 
et. Svetainė bus ai tiara nuo 6-tos 
vai., teatras prasidės 7-tą vai. vak. 
Tarpuose aktų bus prakalbos apie 
blaivybę ir dekliamacijos. Po teat- 
rui bus šokiai ir Balius be svaiga- 
lų. Tikietų kaina 25c. ir augšCiau. 

Užkviečiame visus kaip jaunus, taip 
ir senus į šj linksmą vakarą, Sce- 
nos veikėjais bus L. T. K. L. nariai, 
kurie, be abejonės, savo užduotis at- 
liks atsakančiai. 

Su pagarba, 
Rengėjų KOMITETAS. 

PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS, 
parengtas Draugystės Lietuvos Karei- 

vig, atsibus ned. gegužio (May) 24 d. 
G. Charnaucko darže, Lyons, Iii. 
Tarp didelės daugybės Jvairiauslų 
pasilinksminimų, bus dar ir pulkaus 
laikrodėlio Ičlaimėjimas. Dabar, ką 
tik pavasariui prasidėjus,, yra geriau- 
sis laikas, puikiausis oras; todėl 
kiekvienas būtinai privalėtų neap- 
lenkti šio pikniko, ir netiktai pats 
ateiti, bet ir savo draugą ar draugę 
atsivežti. Viskas surengta kuopui- 

; klausiai. 
į Kviečia visus KOMITETAS.! 

ANTRAS METINIS BALIUS 

parengtas Draugijos ".V,vtis," su iš- 
laimėjimu Auksinio laikrodėlio ver- 
tos $25.00. Ned., gįegu/io (May) 10 d. 
1014 m. šv. Jurgio Parap. svet., prie 
32-ro place ir Aul>urn ave. Balius 
rasidės f> vai. vak. j/.anga 25c. porai. 
širdingai kviečiam visus lietuvius 

ir lietuvaites, kuoskaillingiausiui at- 
silankyti, ties tai bus labai iškilmin- 
gas Balius, kuriame grieš puikiausia 
lietuviška orkestrą visokius lietuviš- 
kus ir angliškus šokius, kur jaunuo- 
menė galės, linksmai laiką praleisti 
ir smagiai pasišoktie. o katras tu- 
rės geriausią laimę, tas galės išlaimė- 
ti viršminėtą laikrodėlį. 

Su pagarba, 
KOMITETAS. 

PIRMAS PUIKUS PIKNIKAS, 
parengtas storone Dr-stės L. K. Sta- 
nislovo. Atsibus ned., gegužio (May) 
10 d. 1914 m. A. Blinstrupio daržo, 
Leafy Grove, Willow Springs, 111. 
Pradžia 9 vai. išryto. Tikietas 25c. 
porai. 

PASARGA: Važiuodami. imkit© 
Archer Limits karus iki Joliet. karų, 
Joliet karai daveš prie pat daržo. 

PIKNIKAS 
parengtas Suvienyti; Pašelpinių Drau- 
gijų nuo To\vn of Lake, ned., gegu- 
žio (May) 17 d. 1915 m. Leafy Grove 
darže, \VHlow Springs, Iii. Įžanga 
25c. porai. Pradžia 9 vai. išryto. 

Kviečiame Chicagos ir apielinkės 
miestelių visuomenę atsilankyti j šj 
milžinišku Chicagiečių suėjimą. Tai 
bus vienas iš didžiausiu piknikų. 

Kviečia KOMITETAS. 

Pajieškojimaf. 
Pajieškau Prano-Pranciškaus Juze- 

liuuo (kitaip vadinasi Nevronis), pa- 
eina iš Paistrečių kaimo, Pampėnu 
vol. ir parap., Panevėžio pav., Kau- 
no gub. Amerikoje apie 7 metai. Tu- 
riu didžiai svarbų reikalu. Jo paties, 
ar kas jj žino, meldžiu kuoveikiau- 
siai atsišaukti adresu: 

Anton Yankąyiczia, 
U. S. L. H. Aspeu, Sault. Salnte 

Marie. Mich. 

Lietuvė mergina: — pajieško ofiso 
darbo, kalbu lietuviškai, lenkiškai, 
rusiškai, vokiškai, latviškai, ir, gali 
dirbti ant typewriter, ir dar pajieško 
paveikslų darbo, gali dirbti visą re- 
tušo darbą ir t.t. Meldžiama kreiptis 
antrašu: 

S. Peseckl, 
1254 N. Ashland ave., Chlcago, 111. 

PajieSkau darbo:—bučernėj ir gro- 
Bernčj, esu Išsilavinęs tuose bizniuo- 
se, moku kalbas: lietuvišką, lenkišką 
ir anglišką. Atsiijiukit antrašu: 

Joe Butvilus 
10726 Edbrook, ave., i Roseland, 111. 

Telefonas: Wefct Pullman 151. 
«ir -f 

Pajieškau savo pusbrolio Antano 
Jasučio, iš Narlių kaimo, Kruopių pa- 
rap., Šiaulių pav., Kauno gub. Gy- 
veno pirmiau Bostone. Turiu svarbų 
reikalą. Kas apie J| žinotų, ar jis 
pats, meldžiu atsišaukti adresu: 

Ant. Žukauskas, 
1412 W. 49th ave., Cicero, 111. 

Pajieškau savo brolių Andriaus lr 
Antano Zaveckų, iš Suvalku gub., 
kaimo Palazdijų. Andrius gyveno 
Stoinervllle, Pa., o Antanas apie 
flpiketon, Wash. Malonėsite atsi- 
šaukti adresu: 

Jos. Zaveckas, 
Box 56. Perth Amboy, N. J. 

Pajieškau Mateušo Lokštlnskio, 
paeiua iš Šiaulių pav., Kauno gub. 
Gyveno 2 metai atgal Lechonia, mo- 
ka angliškai, yra 5% pėdų augštumo, 
mėgsta išsigerti, dirbome drauge ka- 
syklose. Jo paties, ar kas žino, 
meldžiu atsišaukti adresu: 

A. G. 
2612 Collins st,. Philadelphia, Pa. 

Pajleškau savo brolių Juozapo ir 
Pranciškaus ir sesers (netikros) šiu- 
šinkos žarių. Gyveno pirmiau Chl- 

cagoje. Jų pačių, ar kas juos žino, 
meldžiu atsišaukti adresu: 

Mr. Jonas žaris, 
111 S. Fillmore ave., Scranton, Pa. 

Pajieškau savo giminaičio Petro 
Mačiulio, 22 metų senumo, didelio 
ugio, tamstai rudų plaukų; paeina lš 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Deltu- 
vos parap., kaimo Atikonių. Du mo- 

tai atgal gyveno River-Dam, Wis. 
Turiu svarbų relkalg. Kas apie JĮjj 
žino, arba jo paties meldžiu duoti 

žinią adresu: 
Juozapas Mačiulis, 

210Į£ E. Maln Bt., Amsterdam, N. Y. 

Pajieškau savo brolio Kazimiero 
Strimsklo, paeina iš šatekšnių kai- 

mo, Panemunėlio parap., Kauno gub. 
Atvažiavau iš Lietuvos; labai malo- 
nu butų susižinoti. Meldžiu atsi- 
šaukti antrašu: 

Onė Strtmskalčė, 
4941 Barlng ave., East Clilcago, lnd. 

Pajieškau savo pusbrolio Vladis- 
lovo Vaitkaus, lš kaimo Kuošių, vol. 
Skaudvilės, pav. Raseinių, gub, Kau- 
no. Antri metai Amerikoj. Manoma, 
kad yra, ar buvo apie Kenosha, Wis„ 
bet kur jis yra tikrai—nežinia. Jis 
pats, ar kas kitas, malonėkite duoti 
žinią adresu: 

Vincentas Jurevičius, 
785 Bank 8t., Waterbury, Conn. 

Pajieškau vargonininko vietos. 

Suprantu savo amatą gerai, chorus 

gali'j vesti, esu mokinęsis pas Nau- 

jalį Kaune, turiu paliudijimus. Ger- 

biamųjų klebonų, esant reikalui, 
meldžiu atsišaukti šiuo antra.su: 

B. L. 
1976 Canalport ave., Chicago. 111. 

Pajieškau darbo:—aptiekoje; da- 
bar atvažiavau iš Lietuvos, baigiau 
gimnazijos 6 kliasas ir aptiekoriaus 
mokslą. (5 metų); kalbu lietuviškai 
lenkiškai, rusiškai; kam reik, mel- 
džiu kreiptis: 

Mr, M. Miclinevičius, 
10824 Michigan ave., Chieago, 111. 

Reikalavimai. 
Reikalingi agentų pardavinėji-' 

tnui lotų, esančių prie Archer ave., 
arti didelių Crane & Co. dirbtuvių ir 
kitų didelių fabrikų apielinkčje. Geras 
nuošimtis ir atlyginimas atsakantiems 
agentams. Kreiptis: 

! 1744 W. 18tli st., tarp S> ir 10 vai. 
I išryto. 

Reikalauju:—gero atsakančio duon- 
kepio, darbas ant visados, bekernė kų 
tik naujai pastatyta kieme, tai yra 
ne skiepe (ant viršaus), sveikas dar- 
bas. Atsišaukti adresu' 

Juozapas Janonis, 
1209 S. 3rd st., E. Cedar Rapids. 

lowa. 
Prašome pranešti vienas kitam apie 

šj darbų. 

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

Ant pardavimo: saliunas geroje vie- 
toje, lietuvių apgyventoje, netoli šv. 
Jurgio bažnyčios. Pardavimo prie- 
žastis: savininkas išvažiti j Lie- 
tuvą; atsišaukti 

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

Parsiduoda:—farma, 80 akerių, stu- 

ba, 2 tvartai, skiepas, rugiais užsėta 
30 akerhj. Kaina $2,200. Kreiptis ani- 
rašu: 
John Kitinsh, Necedah, Wis. 

A T Y DA 
Parsiduoda pigiai grosernė ir bu- 

černė lietuvių ir lenki; apgyventoje 
apieliukėje, arklys, vežimas; pigi ran- 

da: $23 drauge už krautuvę ir butą; 
parsiduoda, nes savininkas pirko nuo- 

savią vietą. Kreiptis išsyk: 
1753 N. Wood st., Cbicago, 111. 

Parsiduoda:—Barbershop su visaiB 
jrankiais. Atsišaukit pas: 

Jurgis žemaitis, 
8430 Vincennes ave., Chieago, 111. 

Parsiduoda:—prapertė su saliunu, 
nebrangiai, nes savininkas turi apleis- 
ti šitą apygardą ir išvažiuoja j Li& 
tuvą. Saliunas prie didžiausios gat- 
vės, palei dypo ir stritkario. geriausia 
vieta šitame mieste. Atsišaukit ad-j 
resu: 

Adomas Rynkevičius. 
18 E. Sunburry Bt., Minersville, Sch. 

Co., Pa. 

PARSIDUODA:—8 kambarių murl-i 
nis namrs prie Waliace st., tarp 36- Į 
tos ir 37-tos flat. Name yra gazas. 
maudyne ir t. t., maias įmok<5Jlma» 
perkant likusioji dalis ant labai leng- 1 

ų Išmokėjimų. Pigumynas—$1 900.00. į 
K-eiptls Į 

A. OLSZEWSKIO BANKĄ. 

PARSIDUODA:—10 kambarių na- 

mas prie Lirne st., tarp 32-ros ir 33- 
čios gat. Atneša randos $22.00. Už 
$1.900.00. $300 perkant, likusioji da- 
lis ant labai lengvų išmokėjimų, tin- 
kamų pirkimui. Kreiptis Į 

A. OLSZEVVSKIO BANKĄ. 

PARSIDUODA:—3 augštų namas 

prie Lime st., atneša $29.00 randos, 
mažai reikia įmo'<ėti perkant, liku- 
sioji dalis ant lengvų išmokėjimų, tin- 

kamų pirkikui. Kaina $2,350.00, pi- 
gumynas. Kreiptis | 

A. OLSZEVVSKIO BANKĄ. 

Parsiduoda:—labai pigiai, 6 ruimų 
medinis namas su lotu mieste Steger, 
111. Savininkas išvažiuoja Europon ir 
todėl parduoda pigiai. Atsišaukite 
adresu: 

Jos. Dulinskas, 
2224 W. 23rd place, Chicago, 111. 

PARSIDUODA:—6 kambarių mūrinis 
namas, vienas blokas nuo Halste' st., 
tarp 32-ros ir 33-čios gat., su mažu 

įmokėjimu ir lengvais išmokėjimais. 
Kreiptis | 

A. OLSZEWSKIO BANKĄ. 

Parsiduoda:—4618 Champlain ave. 

10 kambarių naujoviškas butas, me- 

tai atgal pertaisytas. Dalis grynais 
pinigais. Vidutiniškas pasiulijimas 
nteatmetama. 

J03EPH STEIN & CO. 
1935 Milwaukee ave., Chicago, 111. 

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

kampo 47th ir Morgan sts., norima iš- 
randavotl vienam žmogui—pigu. 

Atsišaukite ar rašykite antrašu: 
Thomas Murphy, 

2267 W. 107th st„ Morgan Park, 111. 

Važiuojantiems 1 
GARY, IND. 

Kas apsilankys { Gary, Ind., ir no- 

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

vame name adresu: 
Jonas Misunas, 

1600 Adams et., Gary, Ird 

T6MYKIT LIETUVIAI! 
Parsiduoda naminiai rakandai arba 

furničiai. Turiu išvažiuoti J Lietuvę, 
tai parduodu labai pigiai. Kas norite 
pigiij rakandų, ateikite tuojaus šiuoni 
adresu: 

Mr J. MikuCionis, 
3132 Emeraid *ve., Chicago, 111. 

Pirmas augštas iš priešakio. 

Labai pigiai parsiduoda namas ant 
Lowe ave. ir 37-tos gat., namas ge- 

ram padėjime, 4 šeimynos gyvena, 
randos neša $30 J mėnesj. Tiktai 

$2,100.00. Kreipkitės pas: 
Chas Zekae, 

Room 214. 186 N. La Salle st. 
C'hicago, 111. 

Barbernė:—ant pardavimo. Prie- 
žastis: turiu 2 barbernes ir vieną 
turiu parduoti, Kreiptis: 
514 W. 123rd st., VVest Pullman, 111. 

Parsiduoda pigiai:—8 ruimų na- 
mas su lolu ir tvartas ant 20 arklių, 
po No. 2344 W. 22nd place. Geras 
biznio kampas graboriui ar duonke- 
rpini. Neša raudos $29.00 į mėnesj 

V...,.a 11 rv. ^J.OUU.UU, jeigU |)1IKS 1110" 
jau9. Dasi/.inokite pas savininku: 

F. .T. Montague, 
7922 Muskegon a ve., Cliicago, 111. 

Telefonas S. Chic&gO 6421, 
arba po No. 2325 W. 22nd Place. 

PASISKUBINK, JEIGU MANAI 
PIRKTI NAMĄ. 

Parsiduoda mūrinis namas ant dvie- 
jų pagyvenimų, prie \Vallace ir 33rd 
st., labai pigiai ant greitųjų. Kreip- 
kitės šiuo antrašu: 

Chas. Zekas. 
Room 214. 186 N. La Saile st. 

Chicago, 111. 

Parsiduoda:—geri furničial labai 
pigiai: priežastis pardavimo: išva- 
žiuojame j Lietuvą. Atsišaukite šiuo 
antrašu: 
4308 S. \Vood st.. Chicago, 111. 

Iš užpakalio ant. antri; luitų. 
, 

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

pirkti gabalu žemės, tai kreipkis i 
mūsų kompaniją, ir ganei listų su 
aprašymu dajgelio gerų ir pradirbtų 
farmų, kurias męs turime pardavimui 
lietuvių ir lenkų apgyventoje kolio- 
nijoje, atsišaukite lleruvlškai pas: 
SUNSET LAND AND COLONI2A- 

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

Chicago, 111. 

Parsiduoda:—tik iki gegužio 15 d. 
dar pigiauB negu už pusę prekės če- 
verykų taisoma dirbtuvė su geriau- 
siomis elektrikos mašinomis, gera 
vieta lietuviui užgyventi; pardavimo 
priežastis: nesveikata ir išvažia- 
vimas l Gary, Ind., j savo locnų na- 
mą. Kreiptis: 
1976 Canalport ave., arti Union ave., 

Chieago, 111. 

Ant pardavimo: — pigiai nauji na- 
miniai furničiai; pardavimo priežas- 
tis: Išvažiavimas i kitą miestą. At- 
sišaukite greitai: 
3111 S. Halsted et., 3 lubos, iš prie- 
šakio. Cbicago, 111. 

Turim pardavimui didelį pasirinki- 
mą, gerų namų, lotų ir farmų. Su 
mažu Imokėjimu ir ant lengvų išmo- 
kėjimų. Skolinam pinigus, taipgi ran- 

davojam ir Jšiurlnam viską Pas I 
mus visada rasite pigių namų, lotų 
ir farmų. Kreipkitės dėl artimesnių 
Informacijų, — visiems suteiksim. 

Z. S. MICKIEWICZ, 
2342 S. Leavitt st., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—mėsinvčia (meat mar- 

ket) geroje lietuvių apgyventoje apie- 
llnkėje; biznis nuo seno iždirbias. 
Kreiptis by kada antrašu: 
5267 S. Princeton ave., Chicago, 111. 

mu&iįi ndina ur&ah hm ai ; b Ao 
Šisai puikus laikrodėli-, mo- 

teriško ir vyriiko didumo, 
dailiai itiKravuotas I ikru 

r.iiKsu oaigta uioia 

Fillcd), medžiokliški 
apdarai, ilgai laiko, 
ikmenuoti ir nustatyti 
viduriai, 
TUOTA ANT 20 

\METŲ, Expresu d 
O. 1). $5.45 ir kaltai. 
Užsisakykite dabar, 
kol (Jar ik išparduot*. 
speciali s pasiū- 
lymas.. Tie, kurt* 

j Mim 1a pinigus su orderiu, apturės kaipo dova- 
ną puiki) šilkini Laikrodini Kišenili su auksu 

j aptrauktais J apvadais t'/DYK į su kiekvienu 
| laikrodėlių.' Vienas laikrodėlis UŽDYK/} ui 
: kiekvieną užsakymą dėl 6. Antrašas 
1 Chicago Watch Co., 547 Singer 

CHICAGO, ILL. 

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland ave.f Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Marclnklewlc> 
rice-pres., A. J. Bierzynski iždicinkae. 

Priima banlton pinigus ir moki 
i 3%. Už sudėtus pinigus musų baa- 
, koj duodame Čekių knygutę, iŠ ku- 
rioB parašyti čekiai tinka visur. Sko« 
lina pinigus ant Real Estate. Perka, 
ir parduoda namus ir lotus. Išsami 
do bankines skryneles (boxes) po, 
$2.60 metamB. Parduoda šifkortes 

! siuntla pinigus J visas svieto dali? 
Bankos Valandos: Panedėlials, ee» 

i redoms, ketvergais ir subatomls nuj( j ninkals ir pėtnyčiomie nuo C ryto iki 
8 ryte iki 9 vakaro; nedėllouls, utaiv 
6 vakaro. 

Jei nori teisingų žinių iš Anglijos 
užsisakyk sau metams ar 

pusmečiui 
'•IŠEIVIŲ DRAUGĄ" 

Vienintėlj Didžiosios Britanijos 
tuvių-katalikų-tautininku laikraH- 
einant} kas dvi savaiti. Kaina s- 

prisiuntimu j namus metams $1—pu 
mečiui — 60 centų. 

Adresas: 
Rever. Jos. Norbut, 

Mossend, Lanarkthire, Scotland, 

.j. .j. .% ą .u .t. .j. .j. .j. /. /„j 
V 

+ MONIKA BANIS 
v Lietuvė Akuterka 
'J* 
* Pranešu visoms mano pažjs- 
4* t&moms. kad persikėliau nuo 
'V Bridgeporto ant West Side 
+ po antrašu: 

•j* 2239 W. 23 rd pi., Chicago, III. 
f Telefonas Canal 6070. 
•J* 
•M- * + * + * + * + •!• + + + + v * * -H* 

"LIETUVĄ" GALIMA GAUTI PASS 
Jos A. Duoba, 

1234 Michigan ave., Sheboygen, Wie. 
P. BARTKEVIČIA. 

577 Cambridge st., Cambridge, Mas«. 

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS: 
M. J. TANANEVIČIO BANKA 

Nuo gegužio (May) pradžios bus uždaroma nedėliomis nuo 

1 valandos po pietų. 
Bankos valandos: 

Panedėliais, seredomis. ketvergais ir subatomis nuo 8 vai. 

ryto iki 9 vai. vakaro. 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. va- 

karo. Nedeliomis nuo 8 vai. ryto iki 1 vai. po pietį;. 
Jums viso gero velijantis, 

M. J. TANANEVICZE, 
670 W. i8th Street, kampas Union ave.. 

CHIGAGO, ILL. 

DIDELE NAUJIENA MOTERIMS! 
Naujos mados, nauji pagerinimai! Iki šiol 
moters buvo vergėmis netikusių prosų, I 
ypatingai vasaros laiku, kaitinant prosą ant | 
pečiaus ir, per dieną, prakaituoja, kaip 

jfoundre, iki išprosina savaitės skalbinius. 
Bet šiądien galite jau mesti laukan tuoB se- 
novės netikusius Jranklus-prosus. čia jums 
naujausios rūšies "Imperial Self-Heating" 
prosas, kuris yra su geriausiais patobuli- 
nimais. Sitį prosą, vartojant, užčėdysite 3 
Kvarhin ilsins irvvpnimft dalvkiiH: sveikata. 

pinigus Ir laiką. Rašykit man šiądien laišką, priduodant savo adresą, 
o gausite platesnj paaiškinimo, ir kainą šių prosą per laiSką. Reika- 
lingi agentai iš visų miestelių. 
M. J. DAMIJONAITIS, 903 W. 33rd St., CHICAGO, ILL. 

Jau nėra Biaurg Išbėrimų 
Taip mums p. Eddie Ilurt iš Phroso, 

Okla., parašė, patikrindamas, kad 

SEVEROS 

Kraujo Valytojas 
(SEVERA'S BLOOD PUR1F1ER) 

pagelbėjo jam pasiliuosuoti nuo bjauraus išbėrimo ant vei- 

do. Jis dabar nevartos kitokių vaistų, kaip tik Severos, ka- 

da jam jų reikės. Kaina Severos Kraujo Valytojo $1.00. 

Patariama ypatoms 
liesoms, silpnoms, turinčioms: nešvarų kraują, išbėrimus, 
varvėjimus ir votis, kurios yra pasekmė kraujo nevalumo. 

Parduodama aptiek^* Reikalaukit Severos 

Kraujo Valytojo. Nieko kito neimkit. 

SEVEROS 
TAB-LAX 

Paliuosuolanli Saldukai 
[Smagus ir Pasekmingi 
[Vaikams ir Suaugusiems 

Kaina 10 ir 25c. 

Severos vaistai pardavinėjami visose aptiekose. Bet svar- 

bu, kad reikalautumėte, kad jume duotų Severos vaistus ir 
kad neimtumėte. vieton jų, jokių kitokių. Jeigu apti^ko 
rins jų negalėtų pristatyt, parsitraukit Btafiai nuo 

W. F. Severą Co. 
* 



3252 So. Halsted Si., CHICAGO. 1LL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoja. 

Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

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

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namu Chicagos mieste. 

PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 
in mokesčių. 

PERK A ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešanfius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose bankoae. 

IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą,- Rosi,ja ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos kousulio pas 

portus važiuojantiems Lietuvon. Rosijon. 
BIZNIERIAMS dnoda Čekiu knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, 

bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias 
būdas vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šią,- 
dien atsakančiai savo bizni vesti. 

PADARO Dovierennastis, ir visokius kitus rejeotališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje Rankoje, prie 

kurios ue vagis, ne ugnis negali prieiti. 

Lietuviai h kiti* miestų ir fattntt gali šioje Rankoje atlikti visus savo reikalus 
per laiškus. Rašykit© adresu: 

A. OLSZEVVSKI BANK 
3252 So. Halsted St., - CH1CAGO, II I, 

Atvadavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti ir mūsų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedeliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

TELEPHOKE OROVER 1924 

Geriausia Akušsrka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

(Kampas M los) 

Chtcago, III. 

Telefonas Humboldt 4532 
Atdara Dieną Ir Naktj. 

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 
Rusiškai-Turkiflkos ir vi- 

sokių rūšių maudyklės. 
1914-1918 W. Divislon Street 

Arti Robey st. 

Taipogi Ruaiskai-Turkinktj maudyklių 
kambariai Ir moterims. 

Bar7.da»kufyk!a Krūvoj*. Chlcago. 

Klekvleuas gali Išmokti baroery- 
Mc trumpu laiku Ir galite padaryt 
pu>lg3 kol mokinatės. Rašykit, klau- 
sdami informacijų. Noasokoffs Barber 
follege. 1202 Pcnn ave., Pittaburg, Pa. 

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGOJE. 

lango, uue step, uiree 

Srep. I>mim Waltz ir ki- 

|tn» šokius, lietuviškus ir 

'angliukus, išmokinu i 
Ltramp$ iaikį už mažę 

r^kę. Ai upstimu Išmo- 

J*mti senus Ir jaunus. 
Kas ilk gali pavaikščioti, 

Irus gali ir šokti išmokti, 
"rioktl nemokėdamas, žmo- 

gus netnrl savyje ramumo 

nei linksmybės. Norinčių 
mokintis meldžiu atsilankyti seredoj 
ir 9ub*toj, nu© 8 iki 11 vai. '*ak. 
To\vn o( Lake Turner Hali, 4«th ir 
Wood sts., Cbicago, 111. Ant 3-člij 
lubų. 

Maloniai kviečiu Jaunuomenę ir my- 
linčius pasišoku. Bus patiekiami gra- 
žiausieji šokiai. Neužmirškite:- kiek- 
▼tena nefedoa ir *ubatos vakarą, nuo 
S iki 11 valandat. 
Telephooe Yards >50, 

Prof. P, L. Jankauskas. 

10 METŲ 

Kaip Lietuva 

Atgavo Spaudą 
... 

Visi privalo žinoti, kokią 
milžinišką svarbą turi spau- 
da kiekvienos tautos kultū- 
riškam gyvenime. Todėl pa- 
tariame perskaityti labai žin- 

geidžią ir naudingą knygą 

Kultura ir Spauda. 
Šitą knygelę verta perskai- 
tyti visiems laikraščių skai- 

tytojams, korespondentams 
ir io-metinio jubilėjaus at- 

gavimo spaudos rengėjams. 
Knygos didumas 153 pusla- 
piai. Kaina tik 45 centai. 
Imant didesnį skaitlių,—dar 
pigiau. 

Adresuokit, kartu prisiųsdami 
ir pinigus: 

Lietuva Pnblishmg Co. 
3252 SOUTH HALSTED STREET,. 

CH1CAG0, ILLINOIS 

TĖMYKITE! 

Turėdamas $500.00, gali Įgyti namą 
prie S o. Halsted st.. bevelk priešais 
nattfal statomą teatrą. Oera proga 
lietuviui įgyti namą su mažais pini- 
gais, blznevoj vietoj Ir prleg to labai 
pigiai. Kreipkitės platesnėms ii- 
itioma ): 

A. OLSZEVVSKIO BANKĄ. 

Ląyeskio 
Dieninė ir Vakarinė Mokykla. | 
1 Pradinis Prirengiamasaii Kursas, 
J. Prekybos Kursas pagal Amer. plianą, 3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plian-i (dc! manančių fcrjiti Lietuvon). 
:= sssKalbos: = 
Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 

(pagal norą Ir Lenkiška). 
Del smulkesnių ainių kreipti* ypatiškai arba per laišką šinom antrašu: 

G. J. LEVESKIS, 
Vedejas Mokyklos 3106 So. Haisted St., Chfcago, 111. 

Telephone Canaf 285 

K. KATUTIS 
LIETUVIŠKAS 
GRABORIUS 

710 W. !8th St. Ghicago 

Tet. YARD8 1532 

| Or. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

3259 So. Halsted St., Chicago, III. 
Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir 

vytų. Speciališkai gydo limpančias, už- 
sisėdėjusias ir paslaptingas vyrų ligas. 

F. i. JOZAPAIČIO APTIEK* 
Telefonas Ytrds 155 ir Varis S5i. 

L žlaikoms tik geriausius vaistus. 
Vpatin<u atyda atkreipiame j g<-r» iš- 
pildymą rcccptiį. Reikalui esant, mel- 
džiame pas mus kreiptis. 

^aiškus tik tiem atsakome, kurie pri- 
siunčia už 2c. štampu. 
F. A. Josapaitis, A pliekos PravisoriuM. 
3601 So. H«Ut*4St. Chic«jo Iii. 

MEXIKO KARĖS ATLASAS. 
(Adas of the Mfexfcan Oonflict). 
H spalvomis spausdintas 11x14 col., 

1(5 pusi. gražus atlasas, specialiai yra 
svarbus kiekvienam, kuris tik skaito 
laikraščius ir mato pasibaisėtinas 
žinias iš Mexiko. Aitas atlasas yra 
geriausiu rankvedžlu susipažinti su 
ta šalim, kurioje nuolatas verda re- 

voliucija ir liejasi žmonių kraujas! 
Apart Me.vikos, čia telpa dar: šiauri- 
nės Amerikos, Suvien. Valst., Vidu- 
rinės Amer., Piet. iAme». ir Panamos 
su jos milžinišku ^Kanalu žemlapiai. 
Kaina U'jfR 25c. 

Užmokesti galima prisiųsti pačto 
markėmis, adresuojant: 

M. J. DAMIJONAITIS, 
903 W. 33rd st., Chicago, III. 

KALBĖKIME VISI ANGLIŠKAI j Tiktai prie musų gali kiekvienas Į 
išmokti angliškai, nes musų metodą' 
yra tikrai tam sutverta dėl lengvo! 
išmokimo angliškai. 

Męs gvarantuojame išmokinti la- 
bai trumpame laike arba sugrųžįsime 
jums visus pinigus be jokios rūsty- 
bes. Taigi, nepraleiskite šios naudin- 
gos progos, bet užsirašykite tuo jaus, 
o trumpame laike šnekėsite angliškai. 
Užsirašyti galima tiktai iki gegužio 
(May) lt d. Ofiso valandos: nuo S 

ryto iki !) vai. vak. Nedėliomis: nuo 
irt iki o po pietą. Kreipkitės pas: 

Waitclies Bros. 
1711 VV. 47tb st. Chioago, 111. 

Antros lubos iš priešakio. 

TURTAS GERA ŽEMĖ. 
! Didžiausioj Lietuviškoj Kolionijoj 
VVisconsin, žemė labai gera, netoli 
nuo miesteliu ir geležinkelių, parduo- 
dam išdirbtas farinas su budinkais. Ir 
neišdirbta žemė; pigiai ir ant lengvų 
išlygų. 

Perkantiems žemę, duodam darbo, 
katrie reikalauja, visuomet: vasa- 

rų ir žiemų; nereikia daug pinigų 
turėti važiuojantiems ant farmos gy- 
vent. Atsišanklt. tuojaus, mapos že- 
mės dovanai, perkantiems kelionės 
kaštus apmokame. 

Chas Zekas> & Co. 
186 N'. La Šalie st., Room 214, 

Chicago, III. 

TIKRAS ŠALTINIS 
SVEIKATOS. 

UidesnS dalis ligų pitiiui nu».ruii»to ir pilCo. 
j Pilvas yra svarbiausia dalis, musų kuno. 

Maistas yra medžiaga, kuri 'tu mašinerija varo. 

[ Todėl yra labai svarbu sveikatai, kad ne tik 
maistai, bet ir pilvas butų geri. 

I Blogas maistas sugadinti gali ir geriausi pilvą, 
ltlogas pilvas sugadina Ir geriausį maistą ir 

pagimdo daugelį pavojingu ligų. Tie tik ilgai 
ir sveikai gyvena, kurių pilvas yra geras. To- 
dėl, jeigu tik pajaučiate kokį nesmagumą pilve, 
jeigu viduriai kieti h nedirba reguliariškaj, jei- 
gu jaučiate abelna nusilpnėjimą it' aptingima, 
tai vartokit tuojaus SALUTARAS B1TTKR, 
kuris suteiks jums greita palengvinimą ir ap- 
saugos nuo aršesnių pasekmių 

I SALUTARAS BITTER galite gauti visose 
aptiekose ir s iliunuose, o kur negalite jo gauti, 
tai reikalaukit nuo 

Salutaras Chemical Institution 
4614 So. Wood st., CHICA „0, ILL. 

Teleplione Yards 4780. 

J. J. STASULANIS, 
PRAKT1SKAS ISDIRBEJAS IR r ARDAVĘ 

JAS MUZIKAL1SKŲ INSTRUMENTŲ. 
Tttrm krautuvę 

ir dirbtuvę nuizi- 
5 kaliskų instrumen- 

tų. Dirbu naujus 
ir gerai pataisau 
senus instrumen- 
tus. Nesikreipkit 

l prie agentų, ku- 
• riems už patarna- 

vimą turite mokė- 
ti; kreipkitės sta- 

k čiai į mario dirb- 
B tuv'c, bus jums pi- 

giaus. Turiu 36 
k melų praktik4 ir 
I paliudijimus Iš Ro- 

Mjos, Vokietijos ir 

bą atlieku kuogeriausiai. Mano krautuvėje yr» 
didelis pasirinkimas įvairių muzikaliikų instru- 
mentų, ir mano kainos daug pigesnės kaip ki- 
tų. Jei pirkęs nebūtų kuom nors užganSdin- 
tas, aš permainau, arba pataįcat.' uždykj. Savo 
darb» gvarantuoju. 

J. J. STASULANIS, 
| 3231 S. Halsted st.f Chicago, 111. 
1 '■ 

APGARSINU 
visiems lietuviams, kad aš, gyvenda- 
mas aut savo ūkės Mieli, valstijoje, 
patėmijau, jog daug musų tautiečių 
atvažiuoja ir perka ukes per visokius 
agentus 

Aš pasirengiau visiems patarnauti 
ir galiu prirodyti, kur pigiau žemė 
pirkti šitoje apielinkėje. kuri dau- 
giausia lietuvių apgyventa. 

Taigi, gerb. tautiečiai, norėdami 
pirkti ukę didžiausioje lietuvių ko- 
lionijoje, malonėkite ki'e*lKis prie ma- 

nęs laišku, o aš suteiksiu jums galu- 
tinų atsakymų j jusų užklausimą. 

M r. A Zabela. 
Bot 1, r.i.'Bsacock, Mieli. i 

GERIAUSIA ŠOKKJ „JJOKYKLA 
CHICA^OJ;. 

Tango, One Step, Tliree Step, 
Dream WaUz ir Jiįtus šokius, lie- 
tuviškus ir angliškus, išmokinu 
l trumpą laiką už mažą prekę. Aš 
apsiimu išmokinti senus ir jaunus. 
Kas tik gali pavaikščioti, tas gali ir 
šokti išmokti, šokti nemokėdamas, 
žmogus neturi savyje ramumo nei 
linksmybės. Norinčių fcokintis mel- 
džiu atsilankyti seredoj ir subatoj. 
nuo 8 iki 11 ral. vak. Town of Lake 
Turner Hali, 46th ir Wood sts., Chi- 
cago Iii. Ant 3-čiy lubų. 

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

Prof. P. L\ Jankauskas. 

$10 DOVANAI $10 
Kožnain vienam, kuris iškirps šit? straipsnj lr atsineš j mūsų ofisą lr pirks Lotą nuo musij kompanijos, tai bui 
priimtas vieton $10.00 prie pirmo Jmokėjiruo už Lotą. 

Tik vienas šitoks kuponus bus serus l^ekvieno loto pirkimui ir tik iki birželio 1 mos dienos. 

LOTAI PIGUS LOTAI 
NAUJOJ LIETUVIŲ KOLIONIJOJ 

Lietuviai jau mipirko 20 Lotų dėl bažnyčios, kuri? pradės netrukus bndavoti už Western ave., tarpo KedzU ir Archer aves., Ch.'cago, Iii. 
ŠITOJ APIELINKĖJ CRANE KOMPANIJA BUDAVOJA DIDŽIAUSIUS FABRIKUS, KURIE KAŠTUOS $20.000,000. 

LOTU PJESES PO $309.00 IR AUKŠČIAU C 

kuriuos dabar parduodame ant visai lengvų išmokėjimu. 
VIRŠM1NĖTOS PREKĖS ANT LOTŲ BUS PAKELTOS PO $50.00 ANT KOŽNO LOTO NUO BIRŽELIO PIR- MOS DIENOS. 
Ant tu Lotų jau yra cementiniai saidvokai sudėti ir pilnai užmokėti. Taip gi suros, vanduo ir gasai Jau yra pravesta. Prie pat McKinley Parko. Cystas Ir sveikas oraB dėl gyvenimo. 
Nelaukit ir neatldėlluokit ant rytojaus, bet važiuokit šiądien ir pirkit sau pulkų Lotą, nes dabar yra pa'i go- riausia proga pasiskirti kampinius Lotus dėl biznių, ir dėl gyvenimo prie pat Parko, kolei dabar dar pigiai parduo- dame. Kitų metų uel 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 ypatiškal arba per laiškus žemiaus parodytu antrašu: 

VVESTERN REALTY CO. u,part 
4616 S. WESTERN AVE. CHICAGO, ILL. Tll, Ortui 1054: 

ANTANAS VISBARAS 
Parduodu namus ir lotus po 

visa Chicago. Apdraudžiu na- 
mus ir rakandus nuo ugnies ge- 
riausiose kompanijose, kaip Roy- 
al, North Western ir kitose, 
kurios turi po keletą millonij 
kapitalo. Taipogi parduodu far- 
mas po visą Ameriką ant labai 
lengvų išmokėjimų. Duodu pa- 
skolas ant pirmo mortgage. 
3112 So. Halsted it., 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas Yards 3159. 

PASLAPTYS 
Ar žinai kas tamstai užslėpta. 
Jaigu nori viską žinoti, tai nu- 

sipirk tuojaus šitą. knygą su 
170 aprašymų ir 50 paveikslų. 
Joje aprašoma paslaptys visų 
stebukladarių-D.onininkų, stuko- 
rių, kazirininkų ir kitų. Aiškiai 
ir supraniamai išaiškina visas 
jų gudrybes, taip, kad tamsta 
galėsi viską, padaryti ir busi 
mylimas kaipi gabus žmogus. 
Tai yra viena iš geriausių kny- 
gų, kurios niekur kitur negali- 
ma gauti. Gražiais audimo ap- 
darais $1.50. 

J. SINKUS, 
3130 S. Halsted st., Chicago, III. 

GERA PROGA! 
Gramatika anj?liškoskalbo*rn> 
ky tisbe mokytojo(apdaryta)$ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 
tisskaityti ir raSyti be mokyto- 
jo lSs 
Naujas Budas mokytis rašyti ba 

mokytojo 10c 
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

dų, s>u paveikslais (apdaryta).. 35c 
Viso $1.00 

Kas atsiųs iškirpta Sitj apgarsi- 
nimais "Lietuvos" ir $1.00 per 
money order, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau. 

P. Mikolaidis 
Box 62 Now York City 

Tel. Catuil. 2118 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSREO SI CHICAGO, ILL. 
CORNER 181h STREET 

PhouJ Drover 5052 

DR. K. DRANGELIS 
LIETUVY8 DENTISTAS 

VALANDOS: nno 9 ryto lig 9 vakare 

3261 So. Halsted Si. Ghicago, III. 
Priešai A Olševs'nio Banką 

IŠRADIMAI 
Kurių jokiam katalioge llgišiol 
nebuvo. Męs, matydami daug 
ko trūkstant kituose katallo- 
guose, pasistengėm išleisti nau- 

ją. su naujausiais išradimais 
tinkamais vyrams ir moterims, 
su paveikslais ir 370 aprašytų 
reikalingu dalykų, visokių pata- 
rimų, receptų ir knygų. Yra 
tas viskas kas tik žmogui rei- 
kalinga. Kas prisius dešimtu- 
ką gaus kataliogf. 

J. SINKUS, 
3130 S. Halsted st., Chlcago, III. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

Ofisas 
1725 Wegt 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood pat. 

Fbone Caoal 1208 
Val&ndoa: 

eūo8:80 iki 12:00 vat ryto 
evo 7:00 iki 8:00 vai. vak. 

Nedelioms 
uuo9£0ikl 12,-OOvaL ryto 

Rezidencija 
5208 W, Harrison Street 

Tel. Austin 737 

Valandos: 

tiktai iki 9:00 kiekvienu r/tj 

FURNIČIAI 
Geriausius Fur 
ničius, didžiau- 
siame pasirinki- 
me ir pigiausio 
mis kainomis 

rasite 
f 

lietuviškame 
V 

Store: 

SO, HALSTED FURNITURE HOUSE 
3224-26 So. Halsted StM Chicago, 111. 

Čia rasite geriausius pečius anglinius, gazinius, 
puikiausias Lovas, Stalus, Sofas, Kėdės, Karpetus ir 
viską o viską kas tik parėdymui ir užlaikymui namų 
reikalinga. 

Šis štoras turi savo locną namą, randa jam nieko 
nekaštuoja, o tavorą perka už gyvus pinigus, stačiai 
iš fabrikų, todėl gauna geresnį tavorą ir žemesnes kai- 
nas, ir užtai savo kostumeriams gali pigiau parduoti, 
kaip kiti storai. 

Šis štoras parduoda furničius už pinigus ir ant iš- 
mokesčių, ir pristato į visas dalis Chicagos miesto ir 
kitus miestus ir farmas. 

Reikalaudami tikrai gerų Furničių, rašykite mu- 

mi arba ypatiškai atsilankykite į musų štorą. 
Musų štoras yra atviras ir vakarais: Utar- 

ninkais, Ketvergals ir Subatomi iki 9 valandai. 

South Halsted Furniture House 
3224-26 So. Halsted St., Chicago, III. 

28-29 SUSIVIEN. LIET. 
AMERIKOJE SEIMAS 

(VYKS WATERBURY'JE. CONN. 

24 iki 30 d. Gegužes nien., 1914 m. 

šiuo kreipiamasi t visus SLA. na- 

•ius, ypatingai l kuopų valdybas Ir 

)rganizatorius, ir Šiaip į geros valios 

r Susivienijimui užjaučiančius /mo- 

les, kad jie visi, sujungtomis spėko- 
nis pasidarbuotų per tuos likusius iki 

seimui 2 mėnesius, idant galėtumo 
pasitikti 28-tą—-29-tą Seimą su dl- 

1/iauslu džiaugsmu. 
Nuo pereito Seimo Susivienijimas 

-ietuvlų Amerikoje labai žymiai pa- 

tilo narių skaičiumi, bet męs norime 

lar augščian Jį pakelti: NORIME 
PASITIKTI SLA. SEIMĄ SU 10,000 

NARIŲ! Iki tam skaičiui nelabai 
daug tetrūksta. 

Subrusklte, vyrai ir motere! Ni«* 
ko nėra negalimo tiems žmonSms, ku- 
rie dirba id&jal! Stokite darban, pri- 
rakinėkite naujus narius ir parodyki- 
te savo tautai, jog jųs, SLA. nariai, 
esate verti dlde.es pagodonės ir už- 
sipelnot su garbe uešlotl tos organi- 
zacijos vardą! 

PAKILKITE, KAIP VIENAS. O 
BUSIANTIS SEIMAS BUS MŪSŲ 
DŽIAUGSMO SUEIGA! 

Informacijų kl&uskitės SLA. Centro Adresu: 

A. B. STRIMAITIS, 
307 W. 30-th Str., New York, N. Y. 



C'«'(i*us>, Puikinusi, Didžiaur.i 
(lvi< ji; šriubij p.va/irriiiiai laivai larj> I.ifpo 
j-um ir Mcw York ir nuo Xc* York iki JJot- 

n 'r, Vidutin* ItiiiiKH. Kreipti' /■rif A. K. Jolitnoi: t Cd... Cfn, Pas'J. Ageits, 
37 Broadway, New York, N. Y. 

ku.' uos 
m 

AME*IXC S 

VIENIMEIE HES 00!*E RUSUOS 
IIKIJ* KANADOS 

2 KATAUOGAI DYKAI! 
l/ję„ lietuviškų KNYGŲ nuo 
■ •'»? seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pnsl., bus priimtas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MJZiKOS, čia jjali gauti 

nuizikališktį instrumentų 
katalogą, įvairiausių at inouikų, 
konccrtuikų, klernctų ir 1.1. 

Kaiant man laišką, p-.nvnčlc katra 
KATAf.OGĄ prbii]1li,arabu kartu? 
Raikalin^i kny^u pl .' itojai agen- 
tai ižitia/emių mieslciiij, pardavinėti 
knygas ir laikams popicras. Adr<? a •: 

j Wl. J. DAMIJONAITIS 
903 W. 33rd SI., CllICIfiO. ILL. 

JUBILIEJAUS NUMERIS. 1 

laikraščiui ~u-ilaukti jubiliejaus ir 
Bl^isii jubiliejau* numerj palima lik 
vien.-Į -ykį j 15, 25 ar 50 metų. Toks 
Ui rcus at.-itikimas. 

Ir -u metai tuo yra 7ymųf, kad 
lirtifvig l.:iUra5tis "Katali- 

,kjs -«>r.ii:kė I: ■* mettj jubiliejaus ir 
tš'i iih? jubiliejini r>u:r. J, |>iln3 
p.ive'ji;s!i) it indnmii) raštų. Amžinos ■ 

sy.ijbi; iui-.;'cr}'jc yra aukicU i I 
klausinuj: "Ka* šiandien butij svarbiau- I 
m ai )!'•• i:j kuiliu"* pakčliniv.i Ameri- į 
kojf| ^it-i Jubii;ej;ni "Kataliko" nutveri 
I i»-! ienas pi vato ; i j»y; atminčiai. l't 
r:)c bus prinigMa- kiekvienam. Reika 
laukit-; f.ioj.f kol nei ibaigę. 

RsršyrtarJrti adresuokite: 

J. M. TANANĖVfČIA, 
324^ fa flcrįin St., Chicago. III. 

28 metų senas laikraštis į j 
VlkNYBE LIETUVNINKU j 
EINA KAS SEHEDA. BROOKLYN. N. Y. 

ir paduot)-" daugiausiai ijeru ir svarbių Ži- 
nių 14 Amerikos, Europos ir viso svieto, f 
prenumerat* kaStuoja metams tik $2.oo; 

| pusei metų Sl.oo. Užrubežiuose; metams 
$3 oo: pusei metų $1.50. 

RAŠYK ADRESU: 

J. J, Pauksztis & Co. 
120-12-1 Orand Str., .Į 

Brocklyn, N. Y. jį 

I blendep 

Turėk Savo Namuose 
Geriausiu Degtinę * (arielką) jei 

fnori buti sveikas ir turėti kuom 
'pavaišinti savo mylimą svečią. 

rDaktarai rekomenduoja už geriau* 
sią degtinę 

S=0=L=0 Rve 
Kaipo Skanų, Tvirtą Ir sveikę gC-rymą 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtinė. 

Gaunama visuose geresniuose Saliunuosc 
STHAUS BROS. GO. išdirbėjai, DEP'T L. CHICAGO, ILL 

216 W. «tadlcon St. A. CH/tPOSKE, ir T. PODLASKIS lietuviai a-Įontai 

Chicago 

Antanas A. Slakss 
A I ) V O I -v A" r A ̂  

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ- 
kas visuose teismuose (suduose). Peržiūri 

obstraklus ir padirba visus kitus legališku- 
dokumentus. 

MIESTO OI !SAS: 

Ro^m 1014 Association B!d?. 
19 So. LaSalle St. 

C m C A (i O 

Telephone RANDOLPH 5246 

BRIDOEPORTO OFISAS: 
3255 So. Halsted Street 

•Priešai .13-čią gatvę) 

.'VAKARAIS: nuo 7 Ik 9 vai., 
išs iriant nedelias 

Tclepfaoae DROVER 5326 

Rusiškas Dovierennastis, 
Pasportus, Affidavitus, 
Kontraktus Pirkimo Namų ir 
Biznių ir Visokius kitus Rejenta- 
liškus Raštus Geriausia Padaro 

ĮIETIUOS REJENTALISKAS BIURAg 
Iškolektuoja vekselines paskolas, algas, da- 
lės ir pinigus, paliktus kitose bankose Ame- 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai. 

LIETUVOS REJENTAIISKAS BIURAS 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 SO. HALSTF,D ST., CHICAGO. 

BIURO VALANDOS: 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais 
Nedel'ojnis nuo 9 iki 12 rytais 

v Į 

Garsinkites visi "Lietuvoje" 

Gabus 
StedeMas 
viename didžiųjų ^ 
Vokietijos Univer- 
sitetų — kurie yra 
pagarsėję ačiū sa- 

vo nuodugniam ir 

pagėlbingam mo- 
derniskam mokinimui niekuomet nemano apie^ę 
mokymąsi, neturėdamas prie rankos stiklo įkve- 
piančio, gyvybę suteikiančio malt alaus ir tėvynės 
apynių — alaus tolygaus su 

J)ILū ACiEN(,t 

ALMA MATER 
I 

šis visus viršijantis puikus alus, nesulyginamo skanumo, smarkumo ir ty- 
rumo, yra pasekme pritirto pusės amžiaus praktiško "Alaus Žinojimo" 
sąryšyje su pačiais vėliausiais įrengimais, žinomais alaus darymo moksle 
Pasaukite Calumet 5401 "Tuojaus Dabar" ir turėkite nugabenta namon 
dėžę "Tuė-Tuojaus." 

McAvoy s Malt Marro\v yra ^ecialiai padarytas iš selyklo ir apynių sveikatos pastatymui ir pataisy- mui. Puikus tonikas ligoniams ir seniems. Gaukite nuo savo aptiekoriaus. 

McAVOY BREVVING CO., CHICAGO 

Pigumynai vyru ir jaunikaičiįĮ aprėl 
Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai 

"hitai, vilnoniai, po $35. $45 ir S50. dabar par- 
siduoda nuo $10 iki $20. Dėvėti siutui, kurie 
buvo padaryti už $40 ir $50, dabar parsiduoda 
už $,"> ir augščiaus. 

Didelis pasirinkimas aut užsakymo padaryt 'j 
keliniu, padarytu u/ $1, $5 ir $v. dabar parsi- \ 
duod.i už $2.50. 

Speciališkumas ant kuparų ir valizų drabu 
žianis. 

Paduoti užsakymai veikiai aprūpinama. 

S. GORDON 
\\ KIŠKŲ DRABUŽIŲ STOR^ 5 

1415 S. Halsted St. Chicago, III. i 

KIEKVIENAS GALI BŪTI FARMERIU. 

j Siaurinėje Louisianoje, vietoje, kurią gamta turtingai spdo- 
I vanojo, atsidaro nauja lietuviška kolionija. \ aisinga žemė yra 
prie geležinkelio ir prie miestų. Vieta labai puiki. Klimafas 

į sveikas ir malonus. Prekės labai mažo ir išlygos mokėjime 
prieinamos ir biedniausiam žmogui. Nepraleisk progos tapti 
neprigulmingu ir tuojaus kreipkis artimesnėms žinioms pas: 

A. VISBARAS & CO. 
DEPT. L. 

3112 So. Halsted St., Chicago, III. 
TELEPHONE VARCS C159 

— — I 

| cfJaunoji Lietuva95 | 
ILIUSTRUOTAS LITERATŪROS, MOKSLO 

VISUOMENES MENESINIS 
LAIKRAŠTIS. 

Išėjo iš spaudos jau antrasai numeris. 
"JAUNOJI LIETUVA" laikosi bepartyvės pažangiosios puk/uipos, 
"JAUNAJAI LIETUVAI" sandarbininkauja, prižadėjo ir pakviesta 
sandarbininkauti beveik visi pirmaeiliai mušu poetai, beletristai, 
mokslininkai, publicistai fr t.t. 

"JAUNĄJĄ LIETUVĄ" leidžia bendrovė, inkorporuota pagal Illinois 

valstijos tiesas. 

Kiekvienas, kuris užrašys nemažiaus kaip tris metinius prenumera- 
torius Jaunėjai Lietuvai," gaus dovanų C knygas V. Kudirkos 

raštų, T. M. D. išleistu. 

"JAUNOJI LIETUVA" kainuoja metams $3.00, pusei meti; $1.50, 

pavienis numeris 25 centai. 

Visa k;j siųskite antrašu: 

"JAUNOJI LIETUVA" 
4611 SO. PAULINA ST„ CHICAGO, 1LL. 

UŽSIRAŠYKITE SAU AR SAVO GIMINĖMS LIETUVOJE 

Pažangiosios pakraipos dienraštį "LIETUVOS ŽINIAS" ir "LIETU- 
VOS ŪKININKĄ" per šitų laikraščių generalę agentnrą Amerikoje. 
Prenumerata "LIETUVOS ŽINIŲ" Amerikoje: metaifl* $6.00, pusei 
metų — $3.00, norint-gi gauti du kartu savaiteje po 3 niim, antsyk, 
metams — $4.30, pusei metų — $2.15. Lietuvoje: metams — $3.20 
pusei metų — $1.60. "LIETUVOS ŪKININKO" prenum. matams 
Amerikoje — $2.20, pusei metų — $1.10; Lietuvoje — metams — 

$1.65, pusei metų 85 centai. 
Gener. "L. ž." ir "L. U." Agentūroje Amerikoje galima gauti vi- 

sos Europos leidimo kuiugos. Reikalingi yra agentai. Užsakymus 
ir piningus siųskite Bendrovės vyriausiam atstovui Amerikoje šituo 
adresu: 

V K R A C K A'jU S K A S, 
Madis. Squars Stat. Box 204. > New York, N. Y. 

K A -A- A JL. A A AA A jL A A ▲ A a. « a « « a a a » » » 

Kiekviena Moteris Privalėti] turėti nuosavą 

Kctirl?er/žctioit 
PMESŪGi m MJPnEaaBB 

Oil'Cook-stove 
Jisai reiškia švarią, vėsią virtuvę, mažiau darbo ir geresnj 
kepimą. 
New Perfection pečius visuomet yra gatavas vartojimui. 
Jokią malkų nereikia kirsti—jokią peleną nešioti—jokią 
durną—jokią suodžią. Padarytas su 1, 2, 3 ir 4 degtuvais; 
rankšluočiui grėdos, nuleidžiamos lentynos ir 1.1. 
Geriausis aliejus New Perfection pečiams— by pečiui arba 
liampai—yra Perfection Aliejui'. Pas vertelgas visur. 

STANDARD OIL COMPANY, (An Indiana Corporation) 
CHICAGO, ILL. , 

Bell 

^JplKRAS ŽINOJIMAS rinkos padėji- 
mo yra didis patogumas farmeriui, 

parduodant savo javus. 

Išmintingas farmerys sužino nuodug- 
niai apie stovį tolimų rinkų, dažnai pasitei- 
raudamas apie tai per Long Distance tele- 

foną. 

Todėl jis žino, kuomet yra geriausias 
jam laikas parduoti ir tokiu budu jis ga- 
li gauti už savo produktus augščiausias 
kainas, 

C h i c a g o Telephone C o m p a n y 
Bell Telephone Building 

Official 100 

Telefonas Yards 3162 * 
tfc 

Dr. A. L. Graičunas S 
GYDO INVAIRIAilSIAS LICAS £ 

3310 So. Halsted St. Chicago, III, £ 

K. ZURAITIS 
PIRMAEILiNIS BUFETAS 

Saitas alus, gera deg- 
tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima aveliu* 
: kuoširdingiausiai. ; 

32)3 0. HALSTED ST. 

lL= 

Naujas Savaitin's Laikraštis 

"ATEITIS" 
'Ateitis yra bepartyvi.škas laik- 

raštis, tarnaujantis jaunimo 
lr kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybe įvairiausi!} ži- 
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. pusei metų. 

"Ateitį" i.šleidinėją bendrovė, in- 
korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
tį". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždyką. 
Adresuokit taip: 

"ATEITIS" 
366 VV. Broad\vay, 

SO. BOSTON, Al A SS. 

du kart nedelinis laik- 
raštis 

'•thbsot^ 
Eina jau 25 metai 

Utarninkais ir Pėtnyčiomis 
Prenumerata metams $2.50 

.. pusei metŲ $1.25 
Adresuokit taip: 

W, B. B0CZK0VVSKI C0., 
Mahanoy City, Pa. 

Geriausia Gyduolė 
PLAUKAMS 

sustiprina skclpa, sujudina šaknis, 
plaukus padaro švelnius, blizgančius, 
yra geriausia vaistas nuo Dandrutf 
"Juskg". Vartojant du ar tris kartus 1 j savaitę, sustabdjs plaukt) slinkimą. 

Trinkie gerai j skelpa, ant šakny 
kas antra ar trečia dienij. 

Prekė 50c. ir $1.00. 

F. A. PflSZKA'S PHARMACY 
3121 So Morgan Street 

Tel. Varis 695 CHICAGO. ILL. 

Dr.O.C.HEINE 
DENTISTAS 

OFISAS—K«mp«t 31 Ir So. Htlsiid g«i 
(Ijnilau viri aptliku.) X CHICA60, ILL 

Dr. G. M. Glaser 
Siu'o:ai aprelhkiū pagodotai \isuo- 

Dieniai, jog esu seniausias gydytojas 
an. Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisų ir gyveni 
mų Į savo locną namų po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kc*ė 32-ros gatves. 
Telefonas Yards 687. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
judais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog geibiama publika 
ir toliaus maue rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tį. Esiu specialistas ligoso vaikų, mo- 

terį} Ir vyrų ir užsendiatose ligose 
Darau visokią operacijų. 

Liekuosi su pagarba 

Dr. G. M. Glaser 
3149 S. Morgan St. 

Kertė 32-ros aatvčs. 

taniausia Lietuvių užeiga pu 
1 JUOZUrfį RIDIKU 

U 41a i ko visokias pirmo 
•kyriaus gėrimus ir Inro* 
penCias cigarus Ir 

Gražią Naują Svetainę 
fiuairlnkim&ma, veatuvPm«, ba- 
ilina ir tt. Širdingai priCnl- 
aaulr brollSka r oda klakvlanaaa 

§J53!lllfl0ls6L KerieSSrl 

F. P. BRADCHULIS 
Attorney & Counselor at Law 

30 N. laSalle St., Cor. Washingtoi St. 
Siock Eichange Bldg., Rooms 1107-1114 

Telrphone Kranklin 117S 
Litlmitadvokatas, blijjęs teisių moitsl ̂  A n >- 
nkojt. VcdavUokiaa bylas, ctviliikasir <ri- 
nioališkas vituoit Uijibuos< suduos*). 

6yv. 1123 S. Halsted St., arli 3i-®» 
Tctcpbao* YariU 2i9<i 
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