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POUTISKOS ŽINIOS. 
MEXIKO 

Smarkus mūšiai IInertos ka- 
ri u menės su revoliucionieriais 
prasidėjo prie Tampico. Revoliu- 

cionieriai, nors jįj užpuolimus iki 

šiol atmušė ginanti miestą kariu- 

menė, bombarduoja miestą ir šū- 

kiai keliose vietose jį uždegė. 
Miestas dega, o gesinti ugnį nė- 

ra kam, nes kareiviai turi ginti 
jj nuo besiveržiančiu rcvoliucijo- 
nieriii. Užsidegė esančios miesto 

aplinkinėse kerosi no sėmyklos, 
todėl mūšiai ir naktyj nesiliauja. 

Gyvenę mieste amerikonai pa- 

sislėpė ant stovinčių porte kariš- 

kų laivų; bet kitų kraštų piliečiai 
liko mieste, nes ant Amerikos 

laivų sutilpti negal. 
Revoliuatjonieriai turi 40 ka- 

nuolių; jų vadovas yra generolas 
Pablo Gonzales, jam pagelbon su 

didelėmis pajiegomis skubina su- 

maniausias revoliucijonieriu va- 

dovas generolas Villa. Miestą 

gina generolas Jguacio Morales 

Zaragoza. •• 

Pietinių revoliucijonieriu vado- 
vas generolas Zapata su 35,000 
kariautojų traukia Mexikos sos- 

tinėn, kur yra tik 8,000 Ilucrtos 

neištikimų kareivių, todėl Huer- 

ta apginklavo gautais iš Japoni- 
jos ginklais gyventojus. Zapata 
su savo kariautojais yra jau vos 

40 mylių nuo Mexikos sostinės, 
o priešakinės jo kariautojų dalis 
atsirado visai prie miesto. Iš 

priemiesčių pabėgo Huertos ka- 
riumenė į miesto vidurį. Gyven- 
tojus apėmė baimė, nes jie žino, 
ka<l, užėmęs miestą, Zapata pa- 

rengs jame skerdynes, o I[nertos 
salininko gyvo nei vieno nepa- 
liks. Zapata užėmė jau sostinės 

aplinkinėse miestelius: Fialpam, 
San Antonio, Contreras, San An- 

gel ir Churubusco. Miesto Mexi- 
kos gyventojai geistų, kad jj pa- 
imtų amerikonai, nes jie bent 

jame skerdynių nerengtų, o Za- 

patos kariautojai visose revoliuci- 

jose spėjo atsižymėti plėšimais 
ir bereikalingomis žmonių sker- 
'dvnėmis. 

Ifncrta po miestu Mexiko pa- 

dėjo minas, kad jj galėtų išnai- 

kinti, įsiveržus revoliucionie- 
riams. Jie nekartą išsitarė, jog 
nuo prezidento vietos nepasi- 
trauks, bet žus joje, o pergalė- 
tojams iš miesto teks vien pele- 
nai ir griuvėsiai. 

Mieste Mexikoj tapo suimti ir 

kalėjiman pasodinti koresponden- 
tai amerikoniškų laikraščių: Har- 

pcr's \Yeekly, Chicago Daily 
Nevvs, New ; York Tribūne ir 

Wasbington rust. jiems H'.erta 

užmeta šnipinėjimą, bet jvos su- 

ėmė greičiau už aprašinėjimą tik- 
ro padėjimo Mex'Uos sostinėj, 
ką Huerta slėpė. Bet pakėlus di- 

delj protestą ir pagrasinus amba- 
sadoriams Anglijos, Ispanijos ir 

Brazilijos, suimtus paleido. 
Siauriniai revoliucijonieriai ap- 

gulė miestus: San Luis Potosi ir 

Saltillo, kur yra gana dideli Hu- 
ertos kariumenės garnizonai. Ap- 
gulęs miestą San Luis revoliuci- 

jonierių vadovas turi 8,000 ka- 

riautoju ir 20 kanuolių, atimtų 
pirmiaus n'o Huertos kariume- 
nės. 

Hamburgo garlaivis "Kron- 

princessin Cecilie'' j Puerto 
Mcxiko atgabeno Huertai daug 
amunicijos ir ginklų, bet juos iš- 
krauti neleido Amerikos kariš- 
kieji laivai; todėl laivas su gink- 
lais išplaukė atgal Vokietijon. 

Vokiškas pasiuntinys Mexikoj 
atsiuntė vokiškam ambasadoriui 
Washingtone žinią, jog esanti 

sostinėj Huertos kariumenė ne- 

ištikima. Jeigu ji laikosi dar 

Huertos, tai vien todėl, kad tin- 
kamo vadovo neturi. Kareiviai 
nieko kito taip negeidžia, kaip 
išvertimo Huertos valdžios, nes, 
išvertus 30 valdžią, atsirastų pro- 
ga prisiplėšti gėrybių, o jie tokios 
progos labjausia trokšta. Amba- 
sadorius ir mano, kad, a ėjus prie 
miesto revoliucionieriams, ar 

amerikonams, esanti Mexiko? 
mieste kareiviai, vietoj jj ginti, 

mėgįs savo troškinius išpildyti, 
kol \ i Įlos, arba Zapatos kariau- 
tojai to dar nepadarė, todėl dai 
yra kas plėšti. 

Vadovas Amerikos laivyno va- 

karinėse Mcxikos pakrantėje, ad- 
mirolas TTouard, pranešė \Vash- 
ingtonan, jog prie Mazatlan, re- 

voliucijonieriai šūviais paskandi- 
no Mexikos kanuolini laivą "Mo- 
telos." 

Visų kraštu ambasadoriai, iš- 

girdę apie besiartinimą Zapatos 
prie Mexikos miesto atsišaukė i 

Suvienytų Valstijų valdžią su 

j prašymu daryti greitai ką nors 

| apsaugojimui svetimų kraštų 
|inic>te gyvenančių piliečių nuo to 

j revoliucionierių vadovo kariau- 
! tojų žiaurumo. 

Jfucrta per Mexiką atstovau- 

jančius \\ ashingtone ambasado- 
: rius atsišaukė j Amerikos užsie- 
nių ministerį Bryaną su protes- 
tu, kad ant salos Lobos, priešais 
Tampico, nuo Amerikos karišku 
laivų išsodinti jūreiviai užėmė 

jūrių žiburių bokštą, nors Ameri- 

I ka pasižadėjo laike besitaikymo 
tarybų, sulaikyti karą: tokiu bu- 
du Amerika sulaužė karo sulai- 
kymo sutarimą; ji taipgi tą su- 

tarimą laužo, gabendama laike 
tarybų vis daugiau kariumenės 
j Vera Cruz ir užimdama vis di- 
desnius plotus žemės Vera Cruz 
aplinkinėse. Ministeris Bryan sa- 

ko, jog tas, jo nuomone, nėra 

sulaužymu karo sulaikymo suta- 

rimo. Admirolas May o pranešė, 
jog užimti jūrių žiburius jis pa- 
siuntė laivą *'Dixie" ir išsodi- 
no jureivius uždegt žiburius, kas 
buvo reikalingu apsaugojimui lai- 
vų nuo sušidaužymo; nuo bokšto 
mat pabėgo mexikoniški sargai, 
žiburius užgesinę. 

Iš Mexikos iškeliavo jau Huer- 
tos paskirti taikytis su Amerika 
jo atstovai. Amerika gi savo at- 

stovais paskyrė teisėją Joseph 
Rucker Lamerbom ir Fredricką 
W. Lehmaną. Tarybos prasidės 
gegužio 18 dieną Niagara Falls, 
Kanados pusėj. 

AUSTRIJA. 
Austrija, turėdama didžiausius 

nesutikimus su Rusija už vado- 

vavimą slavais, susirišo su Vo- 
kietija, nors toji Austriją sumušė 
1866 m. Paskui prie to ryšio p-i- 
stojo Italija, nors trijų viduri- 
nės Europos didžiųjų tautų ryšis 
kreipiasi ypač prieš Prancūziją, o 

toji ištikro, sumušusi Austriją, 
nuo jos atėmusi dvi provincijas, 
Lombardiją ir Veneciją, jas ati- 
davė Italijai, ir tokiu budu ji 
tapo didele Europos viešpatystė. 
Bet Triesto ir Pietinio Tirolio 
apskričiai, italų apgyventi, pasili- 
ko prie Austrijos ir per tai, nors 

Italija ir susirušusi su Austrija 
ir Vokietija, bet tarp jų gyvento- 
jų tikro draugiškumo nėra, ne- 

sikentimas jų gan dažnai aikštėn 
išeina; todėl ir ryšis Austrijos 
su Italija yra nenormališkas, ne- 

siremia aut reališkų pamatų ir jis 
turės iširti. Italijoj Austrija gal 
labjausiai nekenčiama. 

Pereitą savaitę Venecijoj jau- 
nuomenė kėlė neprielankias Aus- 
trijai demonstracijas ir išreiškė 
pritarimą Prancūzijai. Austrijos 
vėliavą sudraskė ir skudurus su- 

degino. Kad dar nesuerzinus 
labjau italų, Austrija už savo 

vėliavos jžeidimą neišdrįso nuo 

Italijos nei persiprašymo reika- 
lauti. 

Ir Vengrijoj valdanti magyarai 
nepritaria susirišimui Austrijos 
su Vokietija, nes toji išnaudoja 
lygiai Austriją, kaip ir Vengriją, 
savo tikslams; verčia Austriją di- 
dinti savo kariumenę ir erzintis 
su Rusija. Daugumas slavų taip- 
gi nepritaria Austrijos susirišimui 
su Vokietija. Vengrų liberalų, 
pirma Vengrijos valdžiusios, par- 
tijos deputacija atsilankė Peter- 
burge, Paryžiuj, Londone ir 
Amerikoj, o aplenkė Berliną ir 
tuom parodė, kad Vokietijai ne- 

pritaria ir nuo jos sau gero ne- 

laukia. Vengrų liberalų partija 
nori Vengriją suvisu nuo Austri- 
jos atskirti ir neprigulminga pa- 
garsinti. 

Austriją ir Vengriją ir abidvi 
drauge rysyj su Vokietija palaiko 
vien tik to ryšio tvėrėjas,, senas 

-'iesorius Franciškus Juozapas; 
Det senelio dienos jau suskaity- 
tos, jis miršta, ir nėra vilties, kad 
galėtu išgyti. Jani mirus, Austri- 
ja gali skilti, nuo jos be abejonės 
atsiskirs Vengrija ir jos ryšis su 

Vokielija pertruks, nes slavai 
traukia ją Rusijos pusėn. 

Vokietija žino, kad ji, jeigu kil- 
tu karas, negali didelės pagelbos 
tikėtis nei uuo Italijos, nei nuo 

Austrijos; ji žino, kad jai vienai 
reiktų karau stoti su daugeliu 
priešų, todėl, kaip įmanydama, 
daugina kareivių skaitlių. Ką tik 
nuo parliamento kariumenės su- 

drutinimui išderėjo miliardą mar- 

kių, o jau karo ministeris parlia- 
mentui padavė reikalavimą naujų 
kreditų padidinimui kareivių 
skaitliaus dar 80,000. 

VILNIAUS GlliEHNIJA. 
VILNIUS. 

X Spaudos atgavimo sukak- 
tuvėms apvaikščioti Vilniaus lie- 
tuviu draugijos bei laikraščiai su- 

sidėjo krūvon. 
X Vilniaus geležinkelio stoty- 

je suimta du vyrai, važiavę va- 

gono apačioje, užsikabinę už re- 

soru. Pas abu rasta revolveriai 
ir elektros lemputės. Jie pada- 
vė savo pavardes kaipo l'pitas ir 
Karki inas. 

X Balandžio pabaigoje pradė- 
jo plaukinėti garlaiviai tarp Vil- 
niaus-Verkių ir Nemenčino. 

X Vilniaus draugija kovos su 

džiova, sulyg išdirbtojo sąmato, 
šiais metais turėsianti 25,000 rub- 
liu išlaidu. 

X Vilniuje balandžio 17 d. mi- 
rė bajorė-dvarininkė Konstanci- 
ja Roeinerienė. Sulyg "L. Žin." 
paduodamųjų žinių, velionė gy- 
venusi tarp lietuvių, daugiausia 
Bagdoniškių dvare, netoli Abe- 
lių, Kauno gub. Jiji prielankiai 
žiurėjusi j tautiškąjį lietuvių at- 

gijimą ir rašydavusi ir laikraš- 
čiuose, užstodama lietuvių teises. 

X Lenkų teatro direktorius, V. 
Baranovskis, kaip pranešama, at- 

sisakęs, lėšų stokos dėlei, rūpin- 
tis teatro reikalais. Tuomet pa- 
tįs artistai sutverę dalininkų ben- 

drovę ir nutarę darbą varyti iki 
vasarai. 

X Aštuntoji lietuvių dailės pa- 
roda pasibaigė balandžio 26 d. 
Tarp atsilankiusiųjų svečių pa- 
žymėtina 70 lietuvių tarnaičių, 
savo daugumoje Vilniaus lietu- 
vių tarnaičių draugijos narių, ku- 
rias vedė kun. Bcliauskas. Pa- 
rodoje jasias vedžiojo ir visa ką 
aiškino dailininkas A. Žmuidzi- 
navičius. Paroda, pasibaigus ja- 
jai Vilniuje, keliama Kaunan. 

X Draugija kovos su džiova 
žada .statyti sanatariją džiovinin- 
kams. Žemdirbystės departa- 
mentas, kaip pranešama, tam tik- 
slui paskyręs 5 dešimtines žemės 
Panerių dvare, netoli Nejelovo 
stoties, tarp Vilniaus ir Landva- 
ravo. Visas sanatorijos įrengi- 
mas reikalausiąs suviršum 60 
tūkstančiu rublių lėšų. 

X Vilniuje nuo degtinės pa- 
simirė moteris Filmanavičiene. 
Jinai buvo alkoholikė. 

STAKLIŠKĖS, Traku ap. Cia 
atsitiko juokingas dalykas. Kok- 
sai tai lietuvis, kurio vardo nepa- 
duodama, sugrįžo iš Amerikos 
Lietuvon, kad kariumenę atlikti. 
Kuomet pamatė, kad jisai priim- 
tas kariumenėn, ėmė ir vėl atgal 
Amerikon išdūmė. 

ŽIŽMARIAI. "Blaivybės" dr- 
-jos skyriaus pirmininku, vieton 
atsisakiusio kun. J. Augimo, iš- 
rinkta kun. T. Akstinas. 

DARNIŠKIS, Trakų ap. šio- 
je vietoje dažnai pasitaiko muš- 

tynių. Nesenai Mikas Baltrus ir 
Pranys Televičius, kaip praneša- 
ma, baisiai buteliais sumušę ir 
kojomii sugpafdę Jurgi Kunigą- 

tieką. Pastaraisiais mėnesiais te- 
nai ištiko keletas muštynių. Tų 
muštynių priežastyje ne pasku- 
tinę vietą, sakoma, užimanti gir- 
tuoklystė. 

ARMONIŠKIAI. Ašm. apskr. 
Žingsniu su tamsumu, šiame 
kampelyje, kaip pranešama, einą 
girtuokliavimas ir .muštynės. Ne- 
senai ūkininkai Banys ir Adomo- 
nis iš Pažižmos buvo labai su- 

mušti. \estoka e ą ir daugiau 
1 Aiiašių atsitikimų. 

TRAKAI. Mirč gerai visoje 
apielinkėje žinom;,s inžinierius 
Br. Malevskis, Aukštadvario dva- 
rininkas. 

MUSNINKAI, Viln. ap. Pa- 
rapijos lietuviai, kaip pranešama, 
išrinkę ir pasiuntę; Vilniun pas 
vyskupijos valdytoją delegaciją 
su pasiskundimu, -kad lietuvių 
kalbos teisės jųjų bažnyčioje ma- 

žinama lenkų naiuion. 

KAUNO GUBERNIJA. 
KAUNAS. 

X Šančiuose norėta suruošti 
vakarą. Nežiūrint to, kad t it.* pa- 
tįs veikalai buvo Kaune jau vai- 
dinti, gubernatorius neleido. 

X S u lyg oficialių žinių, Kauno 
gubernijoje 1912 m. buvę 3<>4 
pirkliai, iš jųjų 345 žydai. 

X Šančiuose žadama steigti 
katalikų bažnyčią. Buvusiame 
susirinkime išrinkta komisija, tu- 

rinti rūpintis bažnyčios statymo 
reikalais. I*ž vieta? komisijoje, 
kaip matyti iš pranešimų, o tai- 
pogi dėlei busiančiojo pamaldų 
sutvarkymo tarp lk tivių ir len- 

kų kilę trukdėsių. 
X Kaune, Šaričių bažnyčioje 

subatoje prieš Velykas užsidegė 
švento karsto papuošimai. Kuni- 
gas, paėmęs monstranciją, kiek 
apdegė. Pašaukta gaisrininkai, 
bet buvę bažnyčioje žmonės pa- 
tįs užslopino ugnį ik gaisrinin- 
kų atvykimo. 

X Kauno gubernijos dvarinin- 
kai traukia vasaros darbams j 
savo dvarus darbininkus iš Len- 

kijos. Rašoma, buk partrauktieji 
darbininkai esą geriau apmokami 
negu vietos darbininkai. 

X Kauno inteligentai ruošėsi 
iškilmingai apvaikščioti dešimt- 
metines spaudos leidimo sukak- 
tuves. Kaip praneša Lietuvos 
laikraščiai, žadėta užpirkti mi- 
šias katedroje ir surengti taip iš- 

kilmių. Tačiaus gubernatorius, 
kuomet sužinojo rengiamųjų iš- 
kilmių tikslą, nieko neleidęs. 

X Šančiuose buvo ruošta pa- 
skaita apie Duonelaitį, tačiaus 
negauta iš gubernatoriaus leidi- 
mo. 

X Kaune Lietu vių-Katalik«ų 
Moterių Dr-jos bute kun. Dam- 
brauskas turėjo paskaitą apie 
mūsų raštiją. Kun. Dambraus- 
kas, kaip rodo žinios apie tąją 
paskaitą, sumanęs keisti musų 
rašybą. Keitimas pirmoje vietoje 
išsireiškiąs tame, kad pataria- 
ma išmesti visus dabar vartoja- 
muosius prie raidžių ženklelius: 
uodegėles, taškelius ir brūkšne- 
lius. 

X Žemaičių vyskupijos sostui 
užimti paskirtojo kun. Pr. Kare- 
vičiaus įšventinimą.-, kaip pra- 
nešama, atidėta neaprubežiuo- 
tam laikui. Vilniškė "Viltis" ta- 

\ 
čiaus spėlioja, kad įšventinimas 
įvyksiąs neužilgo. 

X "Blaivybės šventės" dieną 
renkamos aukos kovai su gir- 
tuoklyste davusios, kaip prane- 
šama, išviso 578 rub. 99 kap. 

BIRŽIAI, Pan. ap. Pabiržės 
dvare šįmet vasarą rengiama 
smulkiosios pramonės kursai. Bus 
mokinama pinti iš maidrtt krep- 
šius, kedes ir t.t. Kursai skiria- 
ma berniukams ir mergaitėms 
nuo 12 n, 

ŠIAULIAI. Pranešama, kad 
Šiaulių apskrityje ivžtikta ketu- 
rios lietuviškos mokyklos, kame 
yaikaį mokinta skaitymo ir po- 

terių. Mokytojai ir mokinių ~ 

vai nubausta 25—50 rub., i t.. 
6 savaitėmis kalėjimo. o 

0 
lfl 

"i 
PANEVĖŽYS. Jureivičiaus 

restorane kilo gaisras. Nuosto- 
liai siekia j 2,300 rub. Spėjama, 
buk gaisras kilęs iš padegimo. 

PAJURYS.t Ras. ap. Čia nu- 

tarta padidinti kapus. Tam tik- 
slui keletas vietos gyventoju pa- 
aukavo savo žemės. 

TRIŠKIAI, Šiaulių ap. Pradė- 
ta statyti naujas Yirvitės tiltas. 
Senasai gi uždaryta. Žmonės, sa- 

koma, iš to turj daug trukdėsio 
su važiavimu. 

KURŠĖNAI, Šiaulių ap. Su 
esančiu čia jau keli metai tele- 
fonu žmonės, kaip rašoma, turį 
tokių trukdėsių, kokių Ameri- 
koje vargu ar žinome. Kaip iš 

pranešamųjų žinių galima spręs- 
ti, sujungimo stotyje daroma di- 
delis skirtumas tarp prenumera- 
torių. K ai-kam—matomai, "pras- 
tesniems" prenumeratoriams — 

reikią buk net po kelias valan- 
das skambinti, kol iš stoties at- 

sakymas gaunama. 

SĖDA, Telšių ap. I čia parga- 
benta lenkų darbininkų vasaros 

laukų darbams. Mėnesinė alga 
busianti po 13 rub. už pirmus 
du mėnesius ir po 11 rub. toliaus. 

| 

ERŽVILKAS, Ras. ap. Nese- 
nai vienbalsiai nutarta uždaryti 
visas smukles ir drauge įnono- 

i polį. Prie tos progos pasirodė, 
j kad praeitais metais vien mono- 

polis turėjęs .25,000 rub. pelno, o 

išviso pragerta tais metais 60,000 
rubliu. 

I ... iĄ 

PAŠILINĖ, Ukm. ap. Nese- 
nai čia vėjas išgriovė netoli baž- 

nyčios topoli, vieną didžiausiųjų 
medžių visoje apielinkėje. Iš to 

j medžio padaryta 10 sieksnių mal- 
ikų. 

RIMŠĖ, Zarasų ap. Nusinuo- 
dino karbolium Sramuntienė-Ci- 
bulskaitė. Vyras nebuvo tuom 
laiku namie. Parėjęs, rado pačią 

i dar gyvą, bet išgelbėti nebebuvo 
| jau galima. 

VEIVERŽĖNAI, Ras. apskr. 
Trepkalnio dvare sumanyta steig- 
ti dvaro darbininkams pirti, ku- 
rią visi jie galėtų vartoti. Pir- 
ties įtaisymas yra paprastas da- 
lykas, bet pastebėtina tai, kad 
šioji pirtis, kaip pranešama, bu- 
sianti pirmutinė visoje parapijo- 
je. Žmonės pirčių iki šiol čia 
nežinojo. 

Į Apie Liepaičių dvarą, esanti 
toje pačioje parapijoje, rašomai 
visai kitaip. Tenai, sakoma, dar-j 
bininkai ne tiktai nežino pirčių, 
bet dar gyvena tpobose, pažy- 
mėtinose savo nešvarumu ir ne- 

sveikomis gyvenimo jose sąlygo- 
mis. 1 

PUŠALOTAS, Pan. ap. Ne-j 
senai viena moteris, laikanti čia; 
arbatinę, buvo Įtarta degtinės 
pardavinėjime, ir sąryšyje su 
tuom sustatyta protokolas. Da-į 
bar toji moteris traukiama tieson. j 

—————— • 

Į 
LEBEDŽIAI, Ukm. ap. Buvo 

nutarta šiame sodžiuje steigti 
liaudies mokyklą. Kuomet mo- 

kyklų direkcija paklausė, ar ūki- 
ninkai apsiima suvežti medžiagą, 
mokėti gaisrinius ir dar 20 rub., 
noras turėti savą mokyklą pas 
lebedžiečius staiga pranyko. 

Kunigų permainos Kauno vys- 
kupijoje. Upninkų filijalistas ku- 

nigas Ragažinskas ir Kulių alta- 
ristas kun. Gorlauskas perkelti 
vienas kito vieton. Taip-pat per- 
kelti vienas kito vieton Vaškų 
kam. kun. J. Butkevčius ir Viek- 
šnių kam. kun, .Gendrėnas, 

SUVALKŲ GUBERNIJA. 
GIŽAI, Vilk. ap. Pranešama, 

kad Ūkio Departamentas sutikęs 
prigelbėti steigti čia meteorolio- 
gijos stotį, kuri busianti didžiau- 
sia visoje Lenkų Karalijoje (Su- 
valkų gub priskaitoma valdiš- 
kai prie Lenkijos). 

MARIAMPOLĖ. Savo laiku 
"Liet." buvo pranešta apie iški- 

lu.-į "Žagrės" visuotinamjame su- 

sirinkime sumanymą pirkti iš p. 
Noreikos namus, kuriuose yra 
"Žagrės" centras ir vietinis sky- 
rius. Dabar Lietuvos laikraščiai 

j praneša, kad "Žagrė" tuos na- 

įmus jau nupirkusi ir užmokėjusi 
apie 20.000 rub. 

LUKŠIAI, Naum. ap. Vietinis 
"Žiburio" skyrius nutarė įtraukti 
į garbes narius visus tuos, kurie 
paaukaus "Žiburio" statomiems 
namams nemažiau, kaip po 100 

rub. 
X Lukšiuose, pranešama, su- 

gauta vagis, daug šioje apielin- 
kėje "pasidarbavęs." Sąryšyje su 

tuom sugavimu išeiną aikštėn 
;apie 17 tos rūšies "amatninkų." 

SEIRIJAI, Seinų ap. Nesenai 
! įsteigtąją čia "Žagrės" sankrovą 
| aplankė vagįs. Sankrovos vedė- 

jas, grįždamas 11 vai. vak. na- 
1 

mon, pastebėjo, kad vienas lan- 
gas atdaras. Jisai suprato, kame 
dalykas; pasišaukė policiją, ir va- 

i gis buvo suimtas. 
X .Seirijuose ūkio draugija 

"Žagrė" nutarė daryti šįmet vien- 
dieną parodą. 

ŠVEDIŠKIAI, Naum. apskr. 
Šioje apielinkėje blaivybė, kaip 
matyt, sparčiai žengia pirmyn, 
štai pranešama, kad praeitoje 

j gavėnioje butą keturių blaivių 
I laidotuvių. 

PRIENAI, Mariam, ap. Pra- 
nešama, kad \ ietos ūkininkai gc- 

1 rai pasinaudoję šį pavasarį iš 

į medžių išvartų ir girių, prie ku- 
rių, sakoma, paprastai per žydus 

I negalį prieiti. 

BARTININKAI, Vilk. apskr. 
Rašoma, kad šioje apielinkėje iš- 
siplatinęs girtuokliavimas ir peš- 
tynės. Prieš girtuokliavimą pra- 
dedąs kovoti vietinis klebonas. 

RUDA. Klebonas kun. Štri- 
mas, seniausis Seinų vyskupystės 
kunigas, turįs 85 m. ir iškuniga- 
vęs 61 111., pasitraukė iš vietos. 

VEIVERIAI, Mar. ap. Šią 
vasarą lietuvis Gerdvilis žada 
įsteigti aptieką. Leidimas jau 
gauta. 

GARLEVA. Cia esama ''Blai- 
vybės" draugijos skyriaus. Kaip 
matyt iš pranešimų, moterįs čia 
yra daugiau palinkusios prie blai- 

vybės negu vyrai. Draugijos su- 

sirinkimuose moterių bu va dau- 

giau. 

VILKAVIŠKIS. Vietinis "Ži- 
burio" skyrius spaudos gavimo 
sukaktuvėms paminėti rengia tam 
tikras paskaitas. Savo susirinki- 
me skyrius paskyrė knyginin- 
kui 12 rub. metinę algų. 

X Vilkaviškio "Blaivybės" sky- 
rius nutarė prie savo arbatinės 
įsteigti valgyklą. Skyrius, kaip 
pranešama, nutaręs dar pirkti sa- 

vą karvę. 

ŠAKIAI. Naum. ap. Balandžio 
27 d. vietinis "Blaivybės" sky- 
rius turėjo savo susirinkimą, ku- 
liam pasibaigus, visi nariai bu- 
vo nufotografuoti dviejose gru- 
pose: vienoje—abstinentai (pilni 
blaivininkai), kitoje—neabstinen- 
tai. Pasirodė, kad abstinentai sa- 

vo skaitliniu žymiai viršija ne 

abstinentus. 

ZAPYŠKIS, Mariam, ap. Čia 
norima steigti "Blaivybės" drau- 
gijos skyrių. Yra taipgi sumany- 
mas įteigti knygyną. 

Kunigu permainos Seinų vys- 
kupijoje. Paskirta vikarais: ktin. 
Pardo—j Lomžą, kun. Novosad- 
ko—į Sakalui, kun. Mocarskis— 
į Zambravą. 

LIEPOJUS. Praeitais metais 
čionykščiai lietuviai sumanė įsi- 
steigti savąją skolinimo-taupymo 
kasą. Tam dalykui šaukta susi- 
rinkimai, išdirbta įstatai ir pa- 
siųsta gubernatoriui prašymas. 
Galop parėjo atsakymas, kad, 
esant Liepojuje dviems pana- 
šioms įstaigoms, trečioji yra dar 
peranksti steigti. 

MOGILEVAS. Arcivy-kupas Kliučinskis atsisakė nuo vietos, ir jojo atsisakymą, kaip prane- 
šama, popiežius priėmęs. Pasi- 
šalinusis žadąs apsigyventi Pa- 
lestinoje. Spėjama, buk vyskupi- jos valdytojum greičiausiai bu- 
siąs paskirtas kun. Pranaitis iš 
Taškento, pagarsėjęs Beiliso by- 
loje Kieve. 

RYGA. Prieš kiek laiko Peter- 
burge buvo liaudies mokytojų- 
suvažiavimas. Dabar r.onykščio 
mokslo apskričio valdyba, kaip 
pranešama, smarkiai persekiojan- ti savo mokytojus, dalyvavusius 
tame susivažiavime. 

PRODĖNAS, Ilukštos ap. Nu- 
tarta Įsteigti valsčiaus skolininu- 
taupymo kasą. Valsčius turi -jo.- 
OOO rub., ir iš valdžios busią tiek. 
Už įdėtus pinigus busią mokam:* 
5%, už paskolas reikėsią mokėti Į po 6%. 

NAUJOJI ALEXANDRIJA, 
Liublino gub. Prie Ūkio ir Giriu 
Instituto jsteigta studentų rate- 
lis Lietuvai ir Gudijai (Baltaru- 
sijai) tyrinėti. Ratelis, sulyg sa- 

vo Įstatų, turis lci>ę taisyti kny- 
gyną, organizuoti ekskursijas 
mokslo tikslais ir ruošti lekcijas 
bei referatus. 

PETERBURGAS. Vidaus rei- 
kalų ministerija, kaip pranešama, 
pareikalavusi iš vakarinio paru- 
bežio gubernijų valdybų suteikti 
smulkių žinių apie išeivvbę. Ru- 
sų valdžia nori tų žinių, kadan- 
gi pati mano užsiimti išeivybės 
reikalų tvarkymu. 

X Prekybos ir pramonės mi- 
nisterija, kaip pranešama, išdir- 
busi projektą, turintį savo tikslu 
straikų išvengimą. Projektą, i 
įvesta susitaikymo rūmai. 

X Peterburgo lietuviai šiose 
dienose, sulyg pranešimu, turė- 
jo apvaikščioti spaudos atgavimo 
sukaktuves. Trįs esančios Peter- 
burge draugijos, Mažturčių, 1 abv 
darių ir Savitarpiečių, bendromis 
jiegomis, režisieriuojant K. Glin- 
skiui, parengė vaidinimui veika- 
lą "Sugrįžo.'" 

X Laikraščiuose iš Lietuvos 
paskelbta pluoštas žinių iš pra- 
voslavų sinodo surinktųjų žinių 
apie Rusijos gyventojų perėji- 
mą iš vieno tikėjimo j kitą. Ži- 
nios yra sukoncentruotos apie 
pravoslavų tikėjimą. Sulyg t'i 

žinių, j pravoslavų tikėjimą pra- 
eitais 1913 111. perėjo išviso 15,- 
381 žm., tame skaitliu ie yra 
t,147 žydai. Iš pravoslavų tikėji- 
mo gi tais pačiais metais perėjo 
Į kitus tikėjimus išviso 11,639 
žm.; reiškia, pravoslavų bažny- 
čia laimėjo 3.742 naujų na- 

rių. Įdomus klausimas, į kokius 
tikėjimus eina atsimetėliai. Čia 
pasirodo nepaprastas taip vadina- 
mųjų atskalų išsiplėtojimas Ru- 
sijoje. Atskalūnai iš ,-isų suvir- 
šum 11 tūkstančių atsimetėlių 
laime jo beveik pusę- apie 
žm. Katalikų bažnyčia iš atsi- 
metėlių laimėjo ?,fxx>. ] žydų 
tikėjimą perėjo 38. 



IS AMERIKOS. 
ANTKA BYLA POLICIJOS 

AFICIERO BECKER'O 
New York. Gegužio 6 dieną 

Kevv Yorke prasidėjo antra byla 
policijos aficiero Beckcro, kuris, 
už užmušimą užlaikytojo lošimo 
namų Rosenthalo, tapo niirtin pa- 
smerktas drauge su kitais ketu- 
riais vyrais. Kiti keturi tapo nu- 

žudyti ant elektriškos kėdės; 
Bcckerui gi pripažinta antra by- 
la. Skundėju teisme yra tas pat?, 
ką ir pirmoj byloj, prokurato- 
rius Charles VVhitman ; apginė j u 

gi advokatas Martin Manton. 
Byla, kaip mano, trauksis ma- 

žiausia kokias keturias savaites. 

VESTUVĖS PREZIDENTO 
NAMUOSE. 

Washington, D. C. Gegužio 7 
dieną apsivedė jauniausioji pre- 
zidento \\ ilsono duktė F.leanor 

Randolph VVilson su iždo mi- 
nisteriu McAdoo. Jaunavedys 
dusyk daugiau metų išgyveno 
už nuotaką: ji turi 24 metus, o 

jis 50 metų. 

MILIJONIERIUS UŽMUŠĖ 
SAVO 81 METŲ TĖVĄ. 
New York. 45 metų milijonie- 

rius Cliester Dury a, atsikėlęs 
naktyj, paėmė du revolveriu ir, 
atėjęs prie tėvo guolio, septyniais 
šūviais jį užmušė. Mano, kad 
Užmušėjo protas buvo netvarkoj. 

COLORADO ANGLIAKASIŲ 
STRAIKAI. 

Denver, Col. Kariumcnės va- 

dovas pulkininkas Lockett pri- 
sakė visiems nekareiviams jam 
atnešti ginklus; taigi jis nori nu- 

ginkluoti ne vien straikuojančius 
darbininkus ir kasyklų sargus, 
bet ir taip negražiai besielgusią 
su darbininkais miliciją. Pasku- 
tinės vienok žinios praneša, buk 
straikieriai ne tik atsisakė gink- 
lus atiduoti, bet parsigabeno jų 
dar daugiau. Straiklaužiai prane- 
šė kasyklų savininkams, jog jie 
me- darbą, jeigu kasyklų sargai 
atiduos ginklus. 

BUVUSIO PREZIDENTO SŪ- 
NŪS APSIVEDĖ. 

Richmond, Va. Čia viešai ta- 

po pagarsintas apsi v ėdimas sū- 

naus buvusio Suvienytu Valsti- 
jų prezidento Roosevelto Ker- 
mit'o, su mergina Belle Willard; 
ji^ai su savo tėvu važinnėjo Pie- 
tinėj Amerikoj. Dabar abudu 
grįžta namon. Vestuvės atsibuvo 
M adride dar pernai. 

ROOSEVELT GRĮŽTA NA- 
MON. 

Buvęs Amerikos prezidentas 
Roosevelt gegužio d. sėdo laivan 
"Aidan" Brazilijos porte Para ir 

keliauja N'evv Yorkan. Roose- 
velt per laikraščius pasigyrė, jog 
jis Brazilijoj surado ilgą niekam 
nežinomą upę. Bet per tuos pa- 
čius laikraščius, kuriuose jis pa- 
sigyrė, žinomi geografai prane- 
šė, kad tie jo pasigyrimai yra 
tu>ti, nes toji upė senai geogra- 
fams yra žinoma. 

NUGINKLAVIMAS STRAI- 1 

KIERIŲ KOLORADOJ. j 

Trinidad, Col. Ir m te? to, ir ka-| 
riumenės perclėtiniai visokiais bu-Į 
dais stengiasi prikalbėti strai- 
kuojančius darbininku-. sunešti 
ginklus, bet, kol-kas, tie prikal- 
binėjimai neišduoda vaisių. Ka- 
syklų savininkai atsišaukė prie 
kariumenės vadovo pulkininko 
Lockett gynimui jų nuosavybės 
Atsiųsti daugiau kavalerijos. 
Straikieriai prie kariumenės va- 
dovo atsišaukė su prašymu Iciati 
atstatyti išdegintas Ludlovv'e šėt- 
ras. Kasyklų savininkai visomis 
pajicgoniis tam priešinasi. 

SUDEGĖ GARLAIVIS. 
Netoli Ripley sudegi plaukian- 

tis iš Buffalo į Toledo, Ohio. 
transportinis garlaivis "City oi 
Rome." Įgula išsigelbėjo. 

FARMERYS NENORI KAREI- 
VIAMS PIENO PARDUOTI. 

Forbes, Col. \ ienas aplinki- 
nės farmerys, kuris pristatydavo 
kareiviams pieną, pranešė maistą 
rūpinančiam aficierui, kad toliau 
to nedarys, nes gavo grasinan- 
čius laiškus ir prisakymą karei- 
viams nei jokių maisto produktų 
nepardavinėti. 

UŽDARĖ SALIUNUS. 
Aurora, 111. Per paskutinius 

rinkimus daugelyj vietų Illinois 
valst\įqi laimėję "sausieji" arba 

-aliiinu pric.šai. Todėl scredoj 
nuo vidurnakčio visos gertuvės 
tapo uždarytos miestuose: York- 
ville, Batavia, Geneva ir Piano, o 

miestuose Maple Park, Sandwicli 
ir Osvvego saliunai tapo uždaryti 
jau nuo balandžio 30 d. 

GERAS ATLYGINIMAS. 
Lu/erne, Pa. Sitų aplinkiniu 

kasyklose duju expliozija daili- 
ninkui Motiejui Jurkoniui, matyt 
lietuviui, suvisu išdegino akis. 
Žmogus per teismą nuo Delavvare 
geležinkelio, kuriam priguli ka- 
syklos, pajieškojo atlyginimo; 
bylos traukėsi kelis metus; bei 
dabar teismas jam pripažino 
$50,000; žinoma, jų didesnė da'is 
teks advokatams. Nors tai ir 
gražus atlyginimas, bet žmoge- 
lis, turbut, labjau norėtų sveikas 
akis turėti. 

KARŠTI PATRIOTAI. 
Fort Pitt. Čionykšeiose tiltų 

dirbtuvėse vienas darbininkas 
mexikonas, pasikalbėjime su ki- 
tais darbininkais teisino Mexikos 
elgimąsi. Tas nepatiko ameriko- 
nams. Jie už tai liepė mexikonui 
bučiuoti Amerikos vėliavą. 
Mexikonas leido?i bėgti, ir jį vi- 
jo 300 amerikonų, ir jeigu butų 
pagavę, butų gerai apdaužę. Ka- 
rai mat visur, jeigu pakelia tau- 

tos dvasią, tai dar labjau pakelia 
tautišką fanatizmą, priešų neken- 
titną. 

REIKALAUJA DAUGIAU 
KARIUMENĖS. 

VVashington, D. C. Senatorius 
Chamberlain senatan įnešė reika- 
lavimą padauginti Amerikos ka- 
riumene iki 300,000 kareivių. Da- 
bar rietu-i nei 100,000. 

REIKALAUJA PASITEI- 
SINIMO. 

Laike straikinių riaušių Kolo- 
radoj tapo užmušti du vengrai 
darbininkai. Vengrų parliamento 
komisija pareikalavo, kad užsie- 
nių ministeris atsišauktų Ameri- 
kon ir nuo jos pareikalautų pa- 
siteisinimo. 

PRISIPAŽINO, JOG PADEGĖ 
CHICAGĄ. 

Lima, Ohio. Baisus gaisras 
1871 m. veik suvisu išnaikino 
miestą Cliicago. Dabar ant far- 
mos netoli Limos pasimirė 70 
metų mergina Rebeka Thrift. 
Mirdama, ji prisipažino, jog ji 
tuomet Cliicagą padegė. 

NUSIŠOVĖ MILIONIERIUS. 
Santa Barbara, Cal. Nusišovė 

čia turtuolis milionierius Chas. 
\V. Post, turintis dideles dirbtu- 
ves taip vadinamų "Rreakfast 
Food" Battle Creek, Michigan 
valstijoj. Sav/.ttdys turėjo 62 me- 

tus ; turtai jo verti $50,000,000. 
Jo dirbtuvėse dirbo keli tūkstan- 
čiai darbininkų. Jis dažnai tu- 

rėdavo nesusipratimus su Ame- 
rikos Darbo Federacija. 

PRIGĖRĖ. 
Moline, 111. Ant vandens upės 

Mississippi apvirto valtis su pen- 
kiais pasivažinėtojais. Keturi 
pasiva/.inėtojai prigėrė, o viena, 
nors su dideiiu vargu, pasisekė 
išgelbėti. 

NELAIMĖS ANT GELEŽIN- 
KELIŲ. 

Decatur, 111- Prie čionykščios 
geležinkelio stoties iššoko iš bė- 
giu Wabash geležinkelio trauki- 
nio Pullmanb ir restaurano va- 

gonai ir užmušė du taisančiu ke- 
lią greku darbininku, o apie 30 
pasažierių sunkiai sužeista. 

Detroit, Mich. Prie Philadel- 
pliia ir Oakland gatvių, važiuo- 
jant darbininkams darban, susi- 
mušė du pilni žmonių karai. Vie- 
no karo vedėjas ir vienas neži- 
nomo vardo darbininkas tapo už- 
mušti, o sunkiai sužeista 37 žmo 
nes. 

SVETIMI STUDENTAI AME- 
RIKOS AUGŠTE^JĖSE 

MOKYKLOSE. 
275 Amerikos universitetuose, 

kolegijose ir augštesniuose insti- 
tuose pereituose metuose buvo 
4,222 studentai, paeinanti iš kitu 
kraštų, arba 577 daugiau negu 
f912 metuose. Daugiausia stu- 

dentų Suvienytose Valstijose bu- 
vo iš Kanados, nes 653, iš Chinų! 
594, iŠ Japonijos 536, iš Indijų 
162, iš Turkijos 143, iš Koreos 
13, Persijos 21, Siamo 13, Medi- 
ko 223, Kubos 209, Kostorikosj 
29, Guatemalos 15, Hondūras 12. 

Hįęaragua 18, Cauama 28, Sal- 

vadoro, Argentinos 43, Brazili- 
jos 113, Bolivijos 3, Cliilc 12, 
Columbijos 37, Ecuadoro 16, Pa- 

raguayaus 2, Peru 25, Uruguay- 
aus i, Venezuelčs 7, Naujos Ze- 

landijos 56, Egipto 15, Liberijos 
2, Pietinės Afrikos 44. 

Iš Europos daugiausia studen- 
tu Amerikos universitetams da- 
vė Airija, nes 212, Vokietija 
( vienam Berlino universitete yra 
daug daugiau amerikonų), Rusi- 
ja 124, Francuzija 45 (Paryžiaus 
universitete yra dešimts syk dau- 

giau amerikonų), Švedija 41, Ita- 
lija 38, Austrija ir Vengrija 34, 
Šveicarija 29, Norvegija 26, Gre- 
kija 22. Tspatiija 20, Ilollandija 
10. Bulgarija 15, Rumunija 6, 
Belgija 4. Portugalija 3 ir Mon- 
tenegro 1. 

1$ DARBO UUIKO. 
Greenville, Pa. Vietinė Car- 

negie Steel Company, dirbusi iki 
šiol nepilną, laiką, dabar pradėjo 
dirbti dieną ir naktį. Tą patį da- 
ro ir Greenville Steel Co. Perei- 

tą mėnesį priimta darban 200 

naujų darbininku. 

|j Trinidad, Col. Kariumenės 
vadovui straikų apimtuose dis- 
triktuose, pulkininkui Lockett iš 
Washingtono prisakyta visai ne- 

leisti strąiklaužių į tuos distrik- 
tus. 

1 

{f Middlctovvn, N. Y. Straika- 
vo čia plumberiai, bet, gavę algų 
prikėlimą, sugrįžo darban. 

Milwaukee, Wis. Dar vis 
straikuoja darbininkai VVeniber- 
go apautuvių dirbtuvėse. Firma 
iš St. Louis parsigabeno straik- 
laužių, bet tie, dažinoję, kad juos 
parsigabeno kaipo straiklaužius, 
taipgi metė darbą. 

g) 
Indianapohs, Ind. Atstovai 

Amerikos kalnakasiu nepi įtarė 

generališkam straikui, nes to- 

kiam straikni laikas netinka. 

|| South Bend, Ind. Siuvėju 
unija iškovojo sutrumpinimą dar- 
bo laiko iki 48 valandų savaitė), 
vietoj 54 /alandų, ir 12% dides- 
nes algas. 

Logansport, Ind. Čia buvo 
plumberių strai:<as. Veikiai 
jiems pakėlė1 algas, todėl sugrįžo 
jie darban. 

1$ visi. 
[! Laivo Manhattan kapitonas 

pranešė, jog jis patiko jūrėse ir 

kitą sudegusio angliško garlai- 
vio "Columbian" valti su liku- 
siais jgulos žmonėmis ir išgelbė- 
jo kapitoną ir 13 jūreivių. To- 
kiu budu išviso išgelbėta 27 žmo- 
nės. 

I1 Vokietijoj, mieste Leipcige, 
kur yra viso civilizuoto pasaulio 
knygų prekybos centras, gegužio 
6 d. tapo atidaryta tarp tautiškoj i 
spausdinių ir iliustracijų paroda, 
kuri užima plotį 100 akrų. Di- 

džiausioji parodos trioba užima 
5 akrtj plotą. Parodoj dalyvauja 
visos civilizuotos tautos. 

ji Prusuose, mieste Tliorne su- 

ėmė penkis jaunus vyrus. Juos 
kaltina, jog jie rinko Vokietijos 
kariumenės paslaptis ir surink- 
tas žinias pardavinėjo Rusijai, 
kuri už jas gerai mokėjo. Ar 
suimtieji yra vokiečiai, ar lenkai, 
to laikraščiai nepaduoda. 

Įj Pietinėj Austrijoj, Tirolen, 
išdegė didelis kaimas. Ugnis su 

visomis triobomis išnaikino šim- 

tą ūkių. Trūksta ir daugelio 
žmonių, kurie, turbut, taipgi žu- 
vo ugnyje. 600 žmonių neteko 
pastogės ir turtų. 

Laikraščiai buvo pagarsinę 
telegramą iš Rusijos, buk caras 

išvaikė durną, P*et patvirtinimo 
tos žinios nėra, todėl ji greičiau- 
sia taip sau,'ant juoko, paleista. 

Į| Pabaigoj pereitų metų Rusi- 
jos kariumenėj buvo 1423 gene- 
rolai, bet iš jų 38% arba 541 ne- 

turi atsakančio išlavinimo. Dau- 
giau negu šimtas generolų su 

kariumene nieko bendro neturi: 
60 yra tituliariškų generolų, tapo 
generolais už tarnavimą caro ru- 

muose. Veikiančių kariumenėj 
generolų yra tik 734. ar-b* va§. 

pusė; 495 £i!nfcToffl prižiūri raš- 
tines. Taigi Rusija turi perdaug 
generolų, turinčių menką supra- 
timu apie kariškus reikalus, o 

permažai tuos reikalus supran- 
tančių. 

i| Anglijos lorilu rūmas 104 hal- 
sais j>rieš ,60 atmetė sumanymą 
pripažinti moterims balsavimo 
tiesą. Balsavinio priešai aiškino, 
jog balsavimo , tiesos moterims 

pripažinta tik tuose kraštuose, 
kur moterių yra mažiau negu vy- 
rų ; Anglijoj gi moterių yra daug 
daugiau; todėl, jeigu jos turėtų 
lygias su vyrais tiesas, jos galė- 
tų parliamente turėti persvarą ir 
tokiu budu krašto valdymas bu- 
tų jų rankose, o tas kraštui ga- 
lėtų daug blogo atgabenti. 

ĮJ Vindobonos laikraščiai gar- 
sina, jog Epiro sukilėliai suėmė 

250 albanu mahometonų ir visus 
juos prie kryžių prikalė. Epiro 
sukilėliai yra grekai stačiatikiško 

tikėjimo. 

|j Pietinėj Amerikoj, republi- 
koj Chiii, baisus gaisras išnaiki- 
no veik pusę portinio miesto 
Valparaiso. Sudegė prie to 50 
žmonių, o šimtas suviršum sun- 

kiai sužeista. 

II Mieste Panama, Vidurinšj 
Amerikoj, krūmynų gaisras pa- 
gundė expliozij$ valdžios dinami- 
to krautuvėse- Expliozija užmu- 
šė 8 gesintojus, o 19 sunkiai su- 

degė. 

Ij Kaip pagarsino laikraštyj 
"Forihnightly, Kevie\v" Miss 
Gardiner, papuošimui plunks- 
noms moterių skrybėlių, perei- 
tuose metuose užmušta daugybė 
naudingų paukščių: 132,000 
strausų, 8,700 rupaus paukščių. 
22,000 karališkųjų karvelių, 24,000 

kolibrų, 23,000 jūrinių kregždžių, 
162,000 jūrinių šiaurinių ančių, 
1,200 emų ir 4.500 kondorų. Ži- 
noma, tai skaitlius bereikalingai 
vien moterių užsimanymams už- 

muštų paukščių ne visas: be abe- 
jonės, jų sumušta daugiau, nes 

nelengva visus'sumedžiotus pauk- 
ščius sukontroliuoti. 

|| Nuo pradžios gegužio mėne- 
sio vakarinėj Vokietijoj ir ryti- 
nėj Prancūzijoj užstojo vėl žie- 
ma su sniegu ir šalčiais, kurie 
labai užkenkė vynuogių kalvoms, 
vaisinių augmenų daržams ir sod- 
nams. 

|Į Vokietijoj, Mecklenburge, 
kaime Ycllahu sudegė duonkepė 
Riechlingo. Duonkepio duktė, 
nors sunkiai apdegė, bet išsigel- 
bėjo, už tai degančioj trioboj 
nuo smalkių ir dūmų užtroško 
keturi duonkepio mokiniai ir tar- 

naitė- Ugnis, kaip pasirodė, atsi- 
rado nuo padegimo. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ RAYMOND, WASH. 

Jšbėgo. Musų miestelis nedi- 
delis—apie 5,000 gyventojų. Lie- 
tuviai apsigyveno čia nuo 1905 
metu, ir šiuom laiku jų bus apie 
keturiasdešimts šeimynų. Drau- 
gysčių jokių neturi, išskiriant 
LSS. kuopą. Darbus gaunama 
daugiausiai lentų pjovyklose, bet 
ir Šie šiuom kartu sumažėjo: 
daugelį žmonių nuo darbo palei- 
do. Balandžio 25 d. LSS. kuopa 
surengė prakalbas, dekliamacijas, 
dainas ir šokius. Kalbėtojas S. 
Urbonas niek6~ypatingai gero ne- 

išstenge pasakyti, ir todėl neuž- 
simoka apie jo kalbą rašyti. 

Jialiaus rengėjo organizato- 
riaus M. Seredžiaus surinkti pi- 

1 „O 
nigai buvo skiriami LSS. kuopai. 
Pinigus -rper.boė LSS. kuopos 
pirmininkai »f\I Dareškevičiui 
(apie $75^!, K*#op<»s pirmininkas, 
pinigus priėmęs, dingo nežinia 
kur—ir., šiądien dar nesuranda jo 
su pinigajjį; Logeris. 

3', Ąt, 

cicero, ill. 
Antras reikalavimas. "Lietu- 

vos" i8-ta*n num. ponas Mr—us 
atšaukė savo klaidą, užtikrinda- 
mas Cicero socialistus ir publiką, 
kad to paaiškinimo užteks. Gai- 
la, kad ponas Mr—us, pirmąją 
klaidą atitaisydamas, padarė 
antrą, daug didesnę. 

Męs, Cicero socialistai, ir vėl 

kategoriškai atsakom p. Mr—ui. 
kad "Mokslo Pašelpos" drau- 

gystės niekuomet uetvčrtuu Ui-1 

tikrinam žo'džlit garbės p. Mr—ų 
ir publiką, kad viršminėta drau- 
gystė Cicero, III., nesiranda. 
Griežtai reikalaujame nuo pono 
Mr—aus teisingo paaiškinimo,— 
apie kokią draugystę tamsta kal- 
bate? Nenorėdami užvesti ilgos 
polemikos laikraštyje, vien tiktai 
statom rimtą reikalavimą: kad 
p. M r—us ateityj neklaidintų 
publikos ir nedarytų nemalonu- 
mo laikraščiams. (Reikalavimas 
pilnai teisingas. Šitą draugiją, 
kurią p. Mr—us mini, vietinė 
LSS. 138 kuopa vadina savo raš- 
tely j "Vyrų ir Moterių Apšvie- 
tos" draugija. Jeigu tai yra ta 

pati ir reikalaujantieji tai žino, 
tai to ir bus gana. Visų kores- 
pondentų prašytumėme rašyti tik 
apie dalykus, tikrai ištirtus net 

iki pačių smulkmenų, nes mums 

gaila vietos ginčams už tokias 
smulkmenas, o vienok, būdami 
bešališkais, priversti esame jos 
duoti. Red.). 

"Socialist Party" Liet. Cicero 
Skyriaus Valdyba. 

Organizatorius A. Siderevičius, 
Protokolų Rašt. M. Burba, 
Finansų Rašt. F. Bitautas. 

IŠ WORCESTER, MASS. 

Vakarai. Balandžio 30 d. vie- 
tinė LSS. kuopa statė scenoje 
dvi komedijas: "Musų Gerasis" 
ir "Jaunavedžių Naktis." Vaidi- 
nimas nekaip nusisekė. Dainų 
bei dckliamacijų nebuvo, nors 

pliakatuose garsinta, kad busią. 
Žmonių buvo apie keturi šimtai. 

Gegužio S d. bažnytinis vaikų 
choras statė scenoje dviejų aktų 
komediją—"Į Mokslą." Neblo- 
giausiai pavyko. Kaslink vaidi- 
nimo, tai prikergtina, kad roles 
reikėtų aiškiau kalbantiems pa- 
skirstyti, nes šį kartą kai-kurių 
kalba buvo gana sunku suprasti. 
Buvo dar sudainuota pora daine- 
lių. Žmonių susirinko per porą 
šimtų. Pelnas skiriama naujų 
vargonų įtaisymui. Gegutė. 

IŠ UTICA, N. Y. 

Prakalbų vakaras. Įvairumai. 
Darbai. Gegužio 3 d. čia pirmu 
kartu buvo paskaitos, parengtos 
apšviątos draugijos "Aušrinės," 
TMD. 153-čios kuopos. Skaitė p. 
J. Leonas, "Aušrinės" pirminin- 
kas, iš žinomojo Orison Svett- 
-Mardeno veikalo "Gyvenimo 
Mokykla." Paskaitos pertrauko- 
se buvo dekliamacijų. Dekliarna- 
vo p-lė Julė Žolyniutė (maža 
mergaitė). Jiji publikai patiko. 
Pastebėtina tai. kad jos tėvas ir 
motina tarp savęs kalbasi len- 
kiškai. Mergaitės, matyt, esama 

jau kitokios. 
Toliaus buvo prakalbos. Kal- 

bėtojų buvo net perdaug. Pra- 
kalboms pasibaigus, raginta ra- 

šytis prie teatrališko kliubo, bet 
tiieko iš to neišėjo. Galop nars- 

tyta parapijos reikalai. Buvo 
perskaityti kun. Remeikos laiš- 
kai. kuriuos jisai prisiuntė savo 

parapijonams. Rinkta balsai no- 

rinčiųjų pasirašyti, kad kunigą 
vėl parsitraukti. Pradėjus svar- 

styti parapijos reikalus, atsirado 
balsas, kurisai labai griežtai ir, 
rasi, perkarštojc formoje nurodė, 
kad čia paskaitoms, o ne para- 
pijos reikalams sušauktas susi- 
rinkimas. Taip ir užsibaigė jis! 
vakaras. Vietinių lietuvių susi- 
pratimas dar stovi ant neper- 
augščiausio laipsnio. Tačiaus 
esama ir susipratusių vyrų, kurie 
darbuojasi ir nori šj-tą nuveikti. 
Vietos lietuviai nevien juodu dar- 
bu maitinasi.. Yra čia lietuvių 
rankose -keletas smuklių, viena 
aptieka ir viena drabužių krau- 
tuvė; taipgi ir grosernių keletas. 

Darbai šiuotu laiku eina vi- 
dutiniškai. Ret daug žmonių ir j 
be darbo vaikščioja. 

Felix Kuzbarskis. 

IŠ ATHOL, MASS. 

šeimyniškas vakarėlis. Lietu- 

vių Jaunimo Ratelis gegužio 2 d. 

turėjo pasilinksminimą—šeimy- 1 

nišką vakarėli. Jaunimo buvo į 

suėję apie šimtas, ir vis tai be- 1 

maž pažangioji mušu athol'ieėių 
dalis. Nors buvo statyta kliu- | 

čių ir net boikotuota, visgi rnu- | 
sų jaunuomenė parodė savo už- ; 

uojautą jaunai jaunimo organi- 
zacijai. 

Smagiai pašoko mušu jaunuo- 
liai: tarp šokių suktinis ir klum- 

pakojis užėmė nepaskutinę vie- 

tą. Buvo tai dar pirmas pas 
nius mėginimas įvesti tautiškus s 

šiokius. Visiems labai patiko, įrjc 

galima tikėtis, kad ateityje viso- 
ki "t\vo-step'sai." "turkey-trot'ai" 
ir kiti "madni" šokiai pateks am- 

žinau atilsin. 
Pažaista keletas tautišku žai- 

dimu. kurie, tiesą pasakius, ne- 

perpuikiai išėjo, ties dauguma 
dar neapsipažinus su tais žaidi- 
mais. Tačiaus buvo matyti ne- 

paprastas užsiinteresavimas įais; 
du-trįs toki vakarėliai, ir žaidi- 
mai pateks j garbingąją mušu pa- 
silinksminimų dali. 

Dekliamacijų buvo nedaug — 

vos dvi, bet atlikta labai gerai. 
P-lė Sabaliauskaitė ir p. J. Bal- 
čiūnas yra gerai išsilavinę, ir jų 
dekliamavimas sužadino kiekvie- 
ną. Jaunimas karštais delnų plo- 
jimais pavaišino musų dekliama- 
tOPMS. 

Buvo įtaisyta skrajojanti kra- 
sa, bet šiuo tarpu nabagė ne ką 
pelnvjo. Nebuvo kada rašinėti: 
visi norėjo pasidžiaugti žaidi- 
mais. Net pats dievaitis Amū- 
ras, užmiršęs savo priedermes, 
gardžiai žiopsojo, prisiglaudęs 
kertėje. 

Abelnai imant, vakarėlis pasi- 
sekė. Atsilankęs jaunimas išnešė 
iš jo gerą įspudj. Laikas musų 
jaunimui, metus šalin kivirčus, 
vaidus, susispiesti krūvon ir ben- 
dromis jiegomis veikti. Tai, kaip 
matyti, athol'iečių tarpe greit 
įvyks. Vaikinai nesnaudžia, ne- 

atsilieka ir merginos, kurios šia- 
me vakarėlyj vos tiktai nepralen- 
kė vaikinų. 

Pelno liks keli doliariai. Ra- 
telio iždas buvo biskutj išdžiu- 
vęs, taigi dabar vėl turėsime 
knom papildyti. Kar—s. 

Karčiamos. Susilaukėme ir 
męs, atliol'iečiai, iškilmingos 
'šventės': po dviejų metų nebuvi- 
mo čia saliunų, gegužio i d. tapo 
atidarytos tos įstaigos. Nors ir 
pirma gėrė musų žmonės, bet 

visgi girtų nebūdavo matyt gat- 
vėse. Dabar gi, ypač pirmą die- 
ną, galima buvo patėinyti daug 
svyruojančių gatvėmis ir pas 
stulpus klausiančių kelio namon. 

Jau buvo suareštuota keletas 
lietuvių. Užsimokėjo pabaudos. 
Miestui turtas, bet šeimynoms 
skurdas.... Kar—s. 

IŠ WESTVILLE, ILL. 

Krutamieji paveikslai. Prakal- 
bos. Nesenai atsilankė p. Ra- 
čiūnas su savo krutamais pa- 
veikslais, nupiešiančiais Lietuvą 
ir josios gyvenimą. Žmonėms, 
kaip teko girdėti, paveikslai labai 
patiko. Ir stebėtinas dalykas: 
labjausiai patiko tiems, kurie čia 
?imę ir augę. 

Toje pačioje savaitėje apsilan- 
kė pas mus koki tai 2, matomai, 
agentai iš Michigan valstijos. Jie 
per tris vakarus rodė savo pa- 
veikslus apie Michigan valstijos 
tarmas ir aiškino tų larrnų stovi, 
gerovę ir tenykštės žemės •vaisin- 
gumą, greta su rodymu ir aiški- 
nimais ragindami žmones, nori ti- 
nus turėti savo tikę už mažus 

jinigus, pirkti tenai larmas, nesą 
ietuvių tenai jau dikčiai apsigy- 
venę. 

Praeitą nedėldienj atsibuvo čia 
vietinių socialistų surengtos ge- 
gužio 1 d. paminėti prakalbos su 

dekliamacijomis. Kalbėtojas, iš 

Chicagos pakviestas, aiškino ge- 
gužio 1 d. pradžią, ir kaip toji 
diena yra darbininkų apvaikščio- 
ama kitur. Prakalboje buvo pa- 
tęsta dar straikas Koloradoje ir 
iabartinis Suv. \"alstijų karas su 

\Iexika. Ant. S. Vaitkuj. 

IŠ BISBEE, ARIZ. 

Didelis gaisras. Lietuviai ir | 
iarbai. Cia ištiko didelis gaisras, j 
curis išnaikino beveik pusę mies- 
elio. Apie 50 šeimynų liko vi- Į 
>ai b* pastogės. Kadangi tuom 

lačiu tarpu ištiko vėjas, o ir van- 

lens pritruko, tai ugnis buvo 
iktai per vargą sulaikyta nuo 

oliraesnio platinimosi. 
Yra ir būrelis lietuvių šiame 

canipelyje. Dabar, užstojus blo- 

giems laikams ir labai susima/.i-| 
įus darbams, nevienam tenka 

argo pamatyti, ypatingai tiems 
eurie neturi kiek skatiko susitau-| 
>ę. Iš kitur pribuvusiam darba- 
ninku gauti. J. Svenčunas 

IŠ DUBOIS, PA. 

Darbai Lietuvių judėjimas. 
iiuom laiku darbai kasyklose vi 

ai sustoję. Kuomet vėl prasi- 
te— nęžinįa. 

Gegužio 3 d. buvo visų vietos 
draugijų delegatai susirinkę, kai 
apkalbėjus, koLIu budu apvaik- 
ščioti spaudos atgavimo to metų 
sukaktuves. Buvo paduotas su- 

manymas parengti lietuvių sve- 

tainėje balių su prakalbomis ir 

pakviesti du kalbėtoju; sale to 

įrengti viešą parodų ir pereiti 
jaja miesto gatves. Tačiaus šitam 
sumanymui ne visi delegatai pri- 
tarė, ir galutinis nusprendimas 
palikta visuotiniems atskirų 
dr-jų susirinkimams. Delegatai 
paskyrė pp. J. Mikelionį ir A. 
Juškelj. kad parūpintų, jeigu pra- 
kalbos bus vykdinamos, kalbėto- 
jus, kurie apipieštų tuos laiku-, 
kuomet buvo lietuviams uždraus- 
ta spauda, kaip lietuviai tuomet 

kovojo už savo teises, kas nuo 

spaudos atgavimo iki šiądien nu- 

veikta kulturos srytyje ir kas 
dabar veikiama. A. Juškelis. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 

Vakaras. Darbai. Vietinė 
LSS. kuopa gegužio i d. darbi- 
ninkų šventei paminėti L. S. Dr- 
-jos svetainėje parengė vakarą 
su gan įvairiu programų, susidė- 
jusiu net iš 20 numerių ir nusi- 
tęsusiu apie dvi valandas. Tarp 
kit-ko buvo vaidinta komedija 
"Sugriauta Pilis," kaž-koks 
šlamštas—paskvilius ant atsilan- 
kiusių Amerikoje Tautos Namų 
atstovų, ant pačių tų namų ir 
pakraipų, Tautos Namų idėjai 
prijautusių. TMD, choras gan 
gražiai atliko 3 dainas. Deklia- 
macijų ir monoliogų buvo, tar- 

tum, maišui prakiurus. Iš jų vi- 
sų paminėtina p. K. Urbaičio 
monoliogas, bene iš visų geriau- 
siai atliktas. Norėta dar kalbėti 
apie Kolorados straikininkus, bet 
žmonės jau buvo pradėję be- 
siskirstyti. Buvo prisirinkusi pil- 
na svetainė—apie 300—400 žm. 
Pažymėtina nekokia susirinku- 

siųjų tvarka, ypatingai vaikų 
klykimas ir bildesys. 

Darbai čia eina prastai. Dar 
nepriima nei tų, kurie pirmiaus 
buvo atleisti iš darbo. 

Buvęs. 

IŠ EAST CHICAGO. ILL. 

Blogas paprotys. Tarp vieti-. 
nių lietuvių yra prasiplatinęs 
vienas gan nemalonus paproty* 
Jeigu kam nors tenka atsilankyti 
į svetimą namą, tai pirmas da- 
lykas, kurį svečias turi padaryti, 
yra "užfundyti." Šeimyninkus 
mažai apeina, ar svečias pats no- 

ri gerti, ar ne,—"fundyk," ir tiek! 
Ypatingai nemalonu kokiam nors 

Kaivininkui, jeigu ateina svc- 

riuosna j tokius namus kur "fun- 

dymas" yra savo rūšies privers- 
tinos pareigos pildymas. Šio pa- 
pročio peržengimas, atsisakymas 
atėjus sveeiuosna "užfundyti," 
yra užtektina priežastim, kad 
šeimyninkai, "fundymų" mėgėjai, 
drauge su savo sėbrais išstatytų 
.ave pajuokon, pašieptų, kiek ga- 
ėdami. Ačiu tam netikusiam pa- 
pročiui, nekartą atsitaiko, kad 
>eras ir blaivus žmogus patenka 
visai nesmagiame padėjime. 

Kitur laikraštis ir knyga jau 
spėjo išnaikinti tą paprotį, iš- 

rijo "dinerkę" iš namų. Tas jmis 

>i dar toji miela "dinerkėlė" dau- 
gelyje vietų viešpatauja. Laiks 
nitų jai išnykti. 

J. Ružėla 

IŠ PHILADELPHIA, PA. 

Lietuvio užmušimas. Prakal- 
30s. Gegužio 3 d. lietuvio Kcr- 
io bute, Winton ir 28-tą Nortli 

'atvės ištiko muštynės, kurioso 

tžmušta Domininkas Muškis (pa- 
jui kitus šaltinius Muškauskis. 
^ed.). Subatos vr.kare užmušta- 
;ai drauge su kitPis gėręs, ir ga- 
op pradėta muštis. Muštasi vien 
cumščiomis, bet, nežiūrint to, 
kuškis buvęs taip sumuštas, kad 
ledėldienio ryte pasimirė. Su- 
mištas, velionis buvo paliktas 
tnt grindų, bet dar vis turėjo 
iek jiegos. kad įstengė įsigauti 
įuo grindų j lovą, kurioje gu- 

ėjo tame pačiame bute gyvenąs 
ramošius Pocius. Pabudęs ank- 

;ti ryte, Pocius pamatė, kad 
kuškis negyvas, ir pradėjo šauk- 
i. Greitu laiku atvyko policija, 
inai suėmė Pocių (pagal kitus 
altinius Matijošius Macelis. 

*ed.) ir šeimyninkus Keršius, 

iyvenęs drauge su visais suim- 

jisiais Juozas Uždaviniu polici- 
ai atvvkus, nebuvo namie. Poli- 



rija teiraujasi apie jjjį ir jojo 
j ieško. 

Tą pačią dieną gegužio pirmai 
dienai paminėti buvo parengto.-, 
prakalbo?. Studentą- J Jasim- 
kas gan gerai papasakojo ši«>s 
šventės istoriją. "Kovos redak- 
torius, p. K. Yidikas, laik<T- trum- 

pa prakalbėję su paskaita apie 
tai, kaip daug galima sutaupinti 
fiziškų ir dvasiškų' jiegu, jeigu 
prisilaikyti H. Flctcher'io pata- 
riamos tam tikros tnetodos val- 

gyme. Paskaita buvo iliustruota 

paties skaitytojaus padarytu virš 
kinimo organu piešiniu ir paskai 
tvtina pilnai nusisekusia. Pakal- 

bėjus Y. Jakštui apie darbininku 

gyvenimą, buvo lri-ta kalbėti 
(irikštui. Jisai gi, ką sakę-nesa- 
kęs, pradėjo agituoti, kad publi- 
ka aukautų ginklu pirkimui Ko- 

lorados vtraikieriams. Jam buvo 

paaiškinta, kad viešai rinkti au- 

ka- galima straikierių maistui, 
drabužiams, pastogei, bet jokiu 
budu ne ginklams. Buvo patarta 
rinkti aukų ir pasiųsti jas -trai- 

kieriams, o jie lai suvartoja ja- 
sia> tam reikalui, kurisai išrodo 

jiems svarbiausias. Patarima > 

(jrikštui ir jojo bendrams, kaip 
galima buvo spręsti i- pakilusio 
salėje riksmo, labai nepatiko, 
Jc'»u neleisti kalbėtojų, panašiu 
j (irikštą, vargu ar kiltų toki ne- 

smagumai, kaip šj kartą. 
J. Vilutis. 

Red. pastaba. Sios žinios pa- 
tvirtinimą. kaslink užmušimo, ga- 
vom dir iš kito žmogaus -p. V. 
Žukaucko. 

IŠ PITTSTON, PA. 

Vakaras. S.L.A. reikalai. Ge- 

gužio 3 d. Lietuviu Knygyno 
teatrališka kuopa statė scenoje 3 
veiksnių dramą "Amerika Pirty- 
je." Vaidinimas galima paskaity- 
ti pilnai pavykusiu. Pažymėtina 
pp. A. Valinčius, J. Jankauskas, 
M. Vaškevičienė ir E. Arminie- 
nė. Daug pajuokino žmones p. 
A. Galinskas, žydo Faibčiko ro- 

lėje. Žmonės šį veikalą pilnai 
suprato ir likosi juotn patenkinti. 
Bet susirinko, nors buvo gerai 
išgarsinta, sulyginamai nedaug— 
tiktai apie 150 /m. Sakoma, prie- 
žastim esą tai, kad praeitas va- 

karas savo bereikalingais užgau- 

liojimais žmonėms nepatikęs. Iš 
kitos pusės, daugelis čia visgi 
nepripratę prie teatro ir vakarus 
nenoriai lanko. Vaidinimui pasi- 
baigus, buvo dekliamacijų (p. T. 

jauk. atliko inonoliogą "Dzūke* 
lis, ir p. K. Karsokas padekha- 
niavo "Kara-"). Trumpą prakal- 
bėlę palakė p. K. Karsokas apie 
skaitymo naudą. Kalbėtojas ra- 

gino žmones daugiau lankyti 
knygyną; sakė, kad ne toks jisai 
es;js baisus, kaip norima persta- 
tyti. Vakaras pasibaigė p. J. Jan- 
kausko atliktu monoliogu "Laimė 
Vedusio." Pelnas yra skiriamas 
Lietuviu Knygyno Draugijai. 

Vietinė SLA. kuopa savo mė- 
nesiniame susirinkime centro val- 
dybon nominavo: prez.—p. F. Ži- 
vatkauską, vice-prez. — p. Miko- 
laini, sekr.—p. A. B. Strimaitį, 
i/d.—p. T. Paukštį ir daktaru- 
-kvotėju—f)r. J. Šliupą. Delega- 
tais 28— 29 seiman išrinkta pp. 
Karsokas ir Varnagiris. 

Suvalkietis. 

IŠ BALTIMORE, MD. 

Pirmiaus ir dabar. Jieškant 
Haltimorės pirmųjų lietuviu, rei- 
kia eiti yuapus paskutiniųjų 1,0 
metų. Nuo pat savo atvykimo į 
šia vietą lietuviai griebėsi siuvė- 
jų amato. Laikui bėgant, lietu- 
vių čia vis daugiau važiavo, augo 
ir plėtojosi vietinė kolionija. Il- 

gainiui siuvėjų amate lietuviai čia 
užėmė, galima sakyti, svarbiau- 
sias vietas. V isur didelėse dirb- 
tuvėse-"fekterėse" jie Įgijo svar- 

besniuosius skyrius, dirbo geriau- 
si 'darbą ir buvo geriaus apmoka- 
mi negu kitų tautų darbininkai. 
Jie turėjo ttžvaizdomis-'bosais" 
sa*** lietuvius. Kai-kurie, pra- 
mokė kiek kalbos ir susitaupinę 
vieną-kitą centą, užsidėjo-įsikurė 
savas dirbtr.vėles-"šapas." Kaip 
didelė-e "fekterėse," taip mažose 
"šapelėse" dirbo visi lietuviai. 
Cia \ artojo savo prigimtą kalbą, 
nesijautė suvaržytais nei papro- 
čiuose, nei pripratimuose — buvo 
tartum namie. Prigulėjo prie 
Am. Dar. Fed. unijos. Vienybė- 
je ir santaikoje gyveno visi. 

Bet štai po 1905 metų mainosi 
vaizdas. Atvažiuoja į čia jau- 
nesnių, su rusų revoliucijos įkai- 

j tintomis galvelėmis. Atvykusieji 
i nemato gyvenimo" sąlygų skirtu- 
mo čia ir tvsu valstijos rubežiuo- 
>e. (ia t\;sia savąjį "senojo svie- 

to griovimą. Pasipila, tartum 
i* maišo, dinamitiškos prakalbos, 
atsiranda kurstančioji laikraštija, 

! dauguma lieka -utanatizuota, ap- 

jkvaišiu'u, neapykanta užsidega. 
; Senoji unija negera, ir tveriama 

| nauja -"ludependent" (neprigul- 
minga), kad niekas "laisvės ne- 

varžytų." I'radcda kilti straikai 
vienas po kitam, tartum grybai 
girioje po lietaus. Dažniausiai 
priežastis tiems straikams buvo 
menkos. 

Straikai kildavo kai-kada dėl 
'darbininko paliuosavimo iš vie- 
tos. Ir čia pastebėtina vienas 

Įkeistas ir nesuprantamas apsi- 
reiškimas. Kuomet paliuosuota- 
sai darbininkas yra italas, žydas 
ar abelnai kitatautis, lietuviai sa- 

įvaitėmis ir mėnesiais straikuoja. 
< irumiasi su policija, šaltoje žie- 

moje ar vasaros karštyje stovi- 
-satigoja. <'ia vykinama princi- 
pas "visi 11/ vieną, vienas už vi- 
>11^." Visi darbininkai, visi ly- 
gus. v i->i broliai—v isi ir gintis 
bendrai turi. Labai puiku. Bet 

jeigu lietuvį kur pavaro is darbo, 
tai švilpia, juokiasi ir sako: "(.li- 
rai jam... šiokiam-tokiam... per- 
daug mandras.. Savas jau ne 

brolis, ir augščiaus minėtojo 
principo nereikia (Pas Amerikos 
lietuvius kosmopolitizmo, tarp- 
tautiškunio, idėja dažnai apsireiš- 
kia labai liguistose formose, ta- 
čiau s daromasai čia skaudus pri- 
metimas turėtų buti gyvais fak- 
tais paremtas. Red.). 

Keletą metu varyta toksai "su- 
sipratimas." Iš daugelio vietų 
lietuviai bosai likosi išstraikuoti. 
Mat, Jtad aš dirbu, dirbk ir tu... 

Lietuvių bosų vietą užėmė kiti. 
Šie dažniausiai pasirenka saviš- 
kius. Ir likusiems lietuviams dar- 
bininkams nejauku darėsi, jau- 
čianties negeistinais darbininkais, 
kad jųjų vieton norima kitus pa- 
statyti. Išstraikuotieji užvaizdos 
ir senesnieji darbininkai, netekę 
geresniųjų vietų, pradėjo telktis 
po du-tris ir ėmė savas dirbtuvė- 
les steigti. Šiądien tokių dirb- 
tuvėlių Baltimorėje randasi su- 

virs 70. Darbo apystovos tose 

dirbtuvėlėse nekokios. Gerai jei 
'"fekterėse" perdaug darbo; tuo- 

met yra jo ir visur. Bet jeigu 
tenai striuka su darbu, tai.... 
Didelėse "iekterėse" dirbti vis 

gi geriau, nes jos yra daugiau 
aprūpintos darbu. 

Tuom pačiu tarpu jau pradėjo 
gimti savitarpinė darbininkų ko- 
va. Atkreipta akis į I. W. W. 
Tartasi, kaip čia padarius. Su- 
rasta organizatorius rusas, o pas- 
kui lietuvis Slirnitas. Džiaugia- 
masi, kad busianti "didelė pa- 
stogė." \pie tą patį laiką atva- 

žiuoja p. Grigaitis, >ako prakalbą 
ir prižada visus padaryti socia- 
listais. Karštuoliai džiaugiasi, 
lyg žydai aukso veršį pamatę.... 

Įkuriama laikraštukas "Pir- 

myn," tveriama choras vardu 
"Pirmyn." Vaikai pradeda /ais- 
ti "pirmyn-pirmvn." Nuo "pir- 
myn" net ausyse spiegia.... Laik- 
raštukas girania ir j padanges 
keliama, keli "draugai' užrašinė- 
ja, prie unijos varoma plati agi- 
tacija, kad sutelkus visus po "di- 
dele pastoge." 

Kiek vėliaus BrooklynV ir kai- 
-kur kitur sustraikavo siuvėjai. 
P.uvo manoma, kad gali kilti ge- 
nerališkas straikas visoje Ameri- 
koje. Agitacija I. V\ \V. naudai 
pasididina. Praeitų metu i d. 
"didelė pastogė" išveda gatvėn 
tą armiją, raudonais papuošalais 
išdabintą. Jaučiamės didele spė- 
ka. prieš kurią \isas "senas svie- 
tas" turi drebėti. Laukiame tik 
progos išbandyti.... 

Ilgai laukti nereikėjo. Kjla 
straikas. Paduoti tuomet teisin- 

gi reikalavimai: trumpesnis dar- 
bo laikas ir didesnis mokestis. 
Gauta \iskas viena iliena. Bet 
kas iš to?! Dar ne viskas.... 
Apkvaitimas neduoda ramumo. 

K Į ha antras, paskui trečias 
straikas. Pralaimėta. O, kad 
čia!... Xa. tas niekis... Reikia 
dar pabandyti. Kįla ketvirtas 
ir paskutinis straikas pareitą me- 

tą. Straikas kilo dėlto, kad vie- 

noje ''fekterėje <lirbo žmonės 
dviejų unijų: Am. Dar. Fed. ir 
I. \V. \Y. Sakoma, keturi žmo- 
nės iš pirmosios unijos kalbinę 
industrialistus rašytis pas juos 
(prie Am. Dar. Fed.). Indus- 
trialistai padavė darbdaviui *'ul- 
timatum." kad tuos 4 žmones 

prašalintų. Darbdavis pateko 

tarp ugnies ir vandens. Jei pa- 
varys tuos keturis, tai 11/ juos 
stoja Am. Dar. led. Tie keturi 
vyrai liekasi dirbti. Industrialis- 
tai apskelbia straiką ir straikuoja 
'4 savaičių. Aišku kiekvienam, 
kad jei viena unija dirba, tai ki- 
ta jokiu būdu negali laimėti. 
Tačiaus straikininkams dienos 
viduryje tamsu. Renkama nuo 

biznierių ir kitu aukos. Sakoma, 
daeidavę net iki grasinimų. Su- 
rinkta virš $6,000.00 ir paimta iš 

unijos kasos apie $4,000.00 (tik 
tiek ten buvo). Tačiaus \ isi tie 

pinigai sukišta, grumiasi su po- 
licija, padaryta keliasdešimts by- 
lu, o naudos.... nieko. Susitvėrė 
vėl lietuviškas skyrius prie Am. 
Dar. Fed. To pasekme buvo čia 
tokia suirutė, kokia vargu ar ir 
\fexikoje kuomet nors buvo. Lie- 
tuviai taip "atsižymėjo," kad 
amerikonai pradėjo j juos žiūrėti, 
kaipo i anarchistus, viešos tvar- 

kos ard tojus. Turėdami pamate 
vietinius prityrimus, nieko ste- 

bėtino, jei jie skaito mus ne- 

geistinais šios sales piliečiais. 
Šįmet vėl norėta parengti de- 

monstracija, bet negauta leidi- 
mo. Galop gauta leidimas so- 

cialiau vardu. Išėjo apie šimtas 

žmonių. Policija sulaikė de- 
monstrantus. Kilo muštynės gat- 
vėje; pradėta areštuoti, ir vėl 
laikraščiuose aprašinėjimai. 

Žiūrint j visus šiuos atsitiki- 
nuis. reikalinga atsiminti, kad 
darbininku šioje šalyje priskaito- 
nia .}o milionų, tame skaitliuje 
tiktai apie 6 milionai organi- 
zuotu. J. \V. W. unija priskaito 
apie 14 tūkstančių savo eilėse, 
ir tai iš tarpo lietuvių, lenkų, ita- 

lų ir k'tų ateivių, kurie karštam 
žodži; i daug greičiau pasiduoda 
negu patįs amerikonai. 

Dabar daugelis kaip "federei- 
šių," taip industrialistų yra neuž- 

ganėdinti savo unijomis. Vienur- 
-kitur manoma grįžt i prie "Inde- 
pendent." Sakoma, praktika pa- 
rodžiusi tokią uniją geriausia 
esančią. Tuomet tiktai pasiliau- 
siančios dabartinės peštynės. 
Lietuviai nori valdyti savo para- 

pijas" ir kitokias įstaigas. I'okin 

padėjimam davedant mintį iki 

pabaigos, turėtų patekti ir uni- 
jos. A. Ramutis. 

Red. prierašas. Talpiname šį 
raštelį, nes išvedžiojimai išrodo 
mums liogiški,—suprantama, jei- 
gu patįs faktai, ant kurių remia- 

masi, yra tikri. Jeigu kartais šis 
nušvietimas butų nevisai pama- 
tuotas, duosime vietos ir ki- 
toms pažvalgoms išreikšti. Iškal- 
no vienok persergstime, kad ilgų 
polemikų neteisime. 

1 

IŠ SHENANDOAH, PA. 

Areštas. Lietuviai eina kariu- 
menėn. Kitos žinios. Čia buvo 
tūlas šitkorčių agentas Strzel- 
czyk, lenkas, kuris, apart šitkor- 
čiu pardavinėjimo, priimindinė- 
jo dar žmonių depozitus, nors 

tokiam bankiniam bizniui vesti 
jis neturėjo valdžios daleidimo. 
Vieną dieną atėjo tūlas depozi- 
torius ir norėjo atsiimti savo pa- 
dėtų pas jį pinigų, tačiaus šisai 

nenorėjo jam jų atiduoti. Depo- 
zitorius, neilgai laukdamas, nu- 

ėjo pas skvajerj ir apie tai pra- 
nešė. 

Suprantama, tuojaus po to pa- 
darė pas Strzelczvką kratą: kny- 
gose surasta, kad Strzelczyko 
skolų esama $52,813.72, o visas 
jo turtas turi vertės tik $41,850.- 
92 (taip vietiniuose, laikraščiuo- 
se rašoma). Strzelczykas tuojaus 
suareštuota. l'žsistačius jam 
$2,500 kaucijos, jį paleista iki 
teismui. Sakoma, kad jis turėįo 
tokiu nelegališku keliu per 100 

depozitorių, kurie bus teisme liu- 
dininkais. Girdėtis, kad ir ke- 
letas lietuvių lengvatikių buvę jo 1 

"kostumeriais." 
— balandžio -'h d. čia buvo 

sušauktas susirinkimas. Kviesta, 
kas nori prisirašyti j kariumenę 
liuosnoriais. Mat Dėdė Šamas 
reikalauja dabar daugiaus ka- 
reiviu karui su Mexika. Prisi- 
rašė išviso 105 vyrai, o ant ry- 
tojaus prisirašė taipgi nemažas 
skaitlius ir lietuvių. Rot dau- 
giausiai buvo tarp prisirašusių 
lenkų, kurie, matomai nori pasi- 
rodyt "vajauna" tauta. 

— < iegužio 1 d. turėjome čia 
ir vestuves: apsivedė tūlas Juo- 
zas B. su M. P.. Vestuvės- kaip 
vestuvės: jos nežingeidžios, bet 
žingeidus laikas prieš pat vestu-1 
ves. Juozas su M. (pavadinsi- 
me ją Maryte) jau nuo senai 

vaikščiodavo ir buvo net susi- 
tarę, pavasariui atėjus, susivyti 
sau lizdą, kaip ir \ i-i paukščiai 
veja. Vieną vakarą Juozas, atė- 
jęs, pasiėmė Marytę pavaikščio- 
ti, ir čia jam koks gylis įkando: 
nei iš šio, nei iš to' pasakė jis 
Marytei, kad dabar jos vesti ne- 

gali,—viena, girdi, laikai dabar 
nespakaint, o antra jis turėsiąs 
važiuoti mexikonų ntnšti, kad jie 
Amerikos "neapvajavotų." 

Pabūgo Marytė. (laila jai pa- 
sidarė Juozuko—dar galėtu jam 
kokia nelaimė su mesikonais pa- 
sitaikyti. Tad antrytojaus nuėju- 
si policijon, išėmė "varantą," kad 
Juozukas atsisakęs ją vesti. 

Juozukas purtčsi, kiek galėda- 
mas, bet teisėjas manė, kad Juo- 
zukas daug reikalingesnis Ma- 
riutei, ir pareikalavo nuo jo kau- 
cijos, o kadangi Ju .zas nėra 
Roekefelleris, ar koks kitas pini- 
guočius, tai teisėjas nusprendė, 
kad, pirma negu narsiam Juozui 
pri>ieis pamėginti mexikonų ne- 

laisvės, gerai bus jeigu jis apsi 
pras su vietine "koza,"—ir liepė 
jj palociun be langų pasodinti. 
Po trijų dienų Juozukas apsi- 
mislino, kad ima juos bala ir 
tuos mexikonus! Jis taipgi persi- 
tikrino, kad geriaus savo name- 

lyj su Mariuke gyventi negu čia 
šaltoj belangėj sėdėti. Taigi ir 
apsivedė. 

Dieve, duok jiems gražiai su- 

gyventi ir būrio mažų "mexiko- 
nėlių" susilaukti. 

Shenand. Mainieris. 

IŠ NEW PHILA DELPHI A, 
PA. 

Prakalbos. Gegužio 3 d. P. 
Narijausko svetainėje buvo pra- 
kalbos, kurias surengė vietinė 
SLA. kuopa. Kai betoj um buvo 
p. F. Živatkauskas, SLA. pre- 
zidentas. Kalbėjo truputi apie 
šios gadynės įvairius išradimus, 
apie Lietuvos prispaudimą ir ca- 

rą-prispaudėją, kuriam teko nuo 

kalbėtojo daugiausiai* Savo ke- 
liu labjausiai agitavo už SLA. 
Publikos buvo apie j 100 žmonių, 
ir prakalbos, matom:.i, labai pa- 
tiko. Tą patj vakarą p. J. Ben- 
doraičio, vietinės SLA. kuopos 
sekretoriaus, raštinėje jstojo or- 

ganizacijon 4 nariai: iš jų vienas 
ant $1,000.00 posmertinės. 

Šitų prakalbų pasekmės butų 
buvusios daug geresnes, jeigu ne- 

buiii pasidariusi, kaip tai sako, 
"iš galvos uodega." Mat dalykas 
buvo toks: 

Nutarius rengti prakalba6, ren- 

gime komitetas'nuėjo pas v ietos 
kleboną, kun. Matulaitį, papra- 
šyti svetainės. Kun. Matulaitis 
su mielu noru sutiko ir leido 
laikyti prakalbas parapijinėj sve- 

tainėj. Bet ant nelaimės tą die- 
ną, po pasamdymui svetainės, 
prasidėjo čia 40 vai. atlaidai. 
Kaip paprastai, tokion iškilmėn 
pribūva daug "svečių." Ne visi 
jie mėgsta vuostyt toki "smoką," 
kaip SLA. Matomai, kad minė- 
ti "svečiai" prikalbėjo musų kle- 
boną, kun. Matulaitį, kad jis sa- 
vo prižadą atšauktų. Kaip sykis, 
po keturiasdešimtei, kun. M—tis 
ir pranešė per telefoną rengimo 
prakalbų komitetui, kad: "salės 
neduodu, ir jeigu susirinksite, tai 
aš atėjęs išvysiu lauk." Todėl 
ir prisiėjo i ieškoti prakalboms 
kitos vietos. 

Kaip girdėtis, tai ne visiems 
ir parapijonams toks k1ci>ono pa- 
sielgimas patiko. Be abejonės, 
anot parapijonų žodžių, kun. 
Mat—iui jo svečiai iškepė negar- 
du "blynelį," kuri jis dabar pats 
turės suvalgyti. Plaušinis. 

IŠ CUMBOLA, PA 

Apsinuodino žuvimis. Gegužio 
i d. tulas J. Grigaitis, pareida- 
mas iš kasyklų, parsinešė dėžute 
žuvių "sardinkų,'' kurias buvo iš- 
sinešęs pietums. Minėtą dėžutę 
nutvėrė pačių J. Grigaičių 4 me- 

tų vaikutis ir, užvalgęs tų "sar- 

dinkų," tuojaus apsirgo. Sekan- 
čią dieną (geg. 2) vaikutis mirė. 
šitas atsitikimas turi but pamo- 
kinimu visiems tėvams. Toki 
valgiai kenkia ne tiktai mažiems, 
bet kenkia ir dideliems. Girdėjau, Į 
kad nuo tokių "sardinkų" ir ta- 

pačią dieną, iš netolimo nuo čia 
miestelio Nevv Philądelpliia, buvo 
apsirgęs tulas Bezgila. Jis prie 
darbo kaip tik užvalgė, tuojaus ir 

apsirgo: negalėjo nei dabaigt 
darbo dienos. Po dviejų dienų 
ligos, pasitaisė. (Sardinkos yra 
geras ir gardus valgis, bet joSj 

turi Imti nepagedusios ir geres- 
nės rūšies. Senos sardinkos,. ypač 
jeigu i<>s atidarytose dėžutėse pa- 
laikoma, genda ir yra pavojin 
gos. lygiose rūšyse dažnai buva 
arba pagedus aliejus, kuriame i"> 
konservuotos, arba blėkinė neti- 
kusi. N'ctikusioj blėkinėj išsi- 

I vysto nuodai, dažnai labai pavo- 
Į j ingi. Red.). S. 

IŠ RED LODGE, MONT, 
Vieta. Lietuviai. Darbai, Ši- 

sai miestukas stovi laba i augio- 
je vietoje. Todėl pripratę prie 
Žeimį vietų, kuomet atvažiuoja i 
čia, išpradžių nelabai gerai jau- 
čiasi Tačiau s ilgainiui pripran- 
ta, ir už kiek laiko, žiūrėk, svei- 
kas vietinių augštunių oras iš 
sukliurėlio padaro vyrą. sveik.*}, 
kaip ąžuolą. Vietinis klimatas 
juo smagesnis yra. nes vasaros 

laiku didelių karščių nebūna. 
Lietuvių čionai dabar yra 6 šei- 

mynos ir apie pora tuzinų pavie- 
nių. Vietinė lietuvių kolionija 
pasididino ypač si pavasari, at- 

važiavus gerokam skaitliui lietu- 
vių iš kitur, ypatingai iš Illinois 
valstijos. Tarp pribuvusiųjų esa- 
ma ir vyrų, gerokai prasilavinu- 
sių ir apsišvietusių. Pasididinus 
jiegoins, dabar galima butų ma- 

nyti ir apie kokios nors drau- 

gijos, arba SLA. kuopos įsteigi- 
mą. Tai, regis, butų lengvai ga- 
lima atlikti dabartinėmis jogo- 
mis; reikalinga tiktai daugiau su- 

sipratusiemsiems atkreipti į tai 
atydą ir šiek-tiek nepatingėti. 
Pirmiaus tarp vietos lietuvių ga- 
lima buvo pastebėti kai-kada ne- 

malonių dalykų, bet, laikraščiams 
j tai nurodžius, viskas dabar pra- 
dėjo žymiai linkti gerojon pusėn. 
Laikraščių į čia pareina diktokas 
skaitlius. Jau tas vienas gerai 
kalba apie vietos lietuvius. 

Darbai tuom tarpu eina pusė- 
tinai. Dirbama po 4—5 dienas j 
savaitę. Vienintelis čia darbas— 
tai anglių kasimas. S11 darbo 
gavimu čia, kaip ir visose vaka- 
rinėse valstijose, žmogui tenka 
daug 'pavargti. Paprastai, kol 
darbą gausi, turi. kaip sakoma, 
gerą valandą lankinėtis pas dar- 
bo užvaizdą. Uždarbiai nevieno- 
di. Lietuvos Sunus. 

IŠ KENOSHA, WIS. 

Moterių judėjimas. < iegužio 
3 d. tapo likviduota \ ietiuės pa- 
rapijos Moterių Ražančiaus S. j 
Draugija. Likęs josios turtas bu- 
vo apverstas kai-kuriems daik- 
tams vietinėje banžyčioje įtaisy- 
ti. Žiūrint j vietinių lietuvių 
moterių gyvenimą, matyt, kad 
tartum kaž-ko jom trūksta. Ka-| 
me priežastis — tikrai negalima 
pasakyti. Tačiaus laktas pasilie- 
ka faktu. Dar kuomet moterįs 
ir merginos prisiglaudžia prie 
tokių vietinių draugijų, kaip | "Lietuvių Balsas" ir "Birutė," 
kurios ištikrųjų yra vyrų veda- 
mos, tai dalykai dar šiek-tiek ]>a- 
sekmingiau klojasi. Bet kaip tik-j 
tai moterjs nori žengti savisto- 
viai, nori vien savomis jiegomis 
pradėti veikti, štai, žiūrėk, ir su- 

klupo, kaip tai galima matyti iš 

augščiaus minėtosios draugijos 
likvidacijos. Kitose lietuvių ko- 
lionijose moterių draugijos gy- 
vuoja ir pasekmingai veikia. Pas 
mus gi yra atpenč. Iš to matyt, 
kad priežastįs yra 11c moteryse, 
kaipo tokiose, bet vietinėse są- 
lygose. Jeigu gerai ištirti aplin- 
kybes, rasti tas dabar musų mo- 

terių veikimui kenkiančias kliū- 
tis ir jasias prašalinti, musų mo- 

terįs bei merginos, regis, galėtų 
veikti neblogiau negu kitose ko- 

lionijose. 
Vietinė parapija ruošiasi prie 

vienos didžiausiųjų savo švenčių 
—tai yra prie 40 valandų atlaidų, 
kurie yra paskirti gegužio 17, 
18 ir 19 dienoms vietinėje lie- 
tuviu šv. Petro bažnyčioje. 

J. A. 

IŠ OELV/EIN, IA. 

Lietuviai. Darbai. Lietuviu 
čia yra nedidelis būrelis: vos 8 

šeimynos ir 16 pavienių vyri]; 
merginų visiškai nėra. Draugijų 
jokių nėra. Tam kliudo, viena, 
nedidelis vietos lietuvių skait- 
lius, nors visgi galima butu su- 

tverti gana graži kr opelė. Antro- 
ji ir svarbesnėji priežastis yra 
tame, kad šioje vietoje lietuviai 
savo daugumoje nėra pastovus 
gyventojai: pabuvę kiek la'ko 
čia, važiuoja kitur, o j išvažia- 

vusiųjų vietą atvažiuoja kiti. 
Prie tokio nuolatinio maišymo- 

>i sunku yra sutverti ir veikti kr} 
nors pastovesnio. Tačiaus vietos 
lietuviai, nors ir tokiose sjly- 
gose gyvendami, gražiai užsilai- 
ko, ir vargu galima kas nors 

jiems užmesti. Laikraščių skai- 

tymas yra sulyginamai gerai iš- 

siplatinus. Isvi-o pareina j čia 
kas savaitė daugiau negu 10 

laikraščių numerių. 
Darbai čia iki šiol eina pusė- 

tinai. Dirbama 8 valandas į die- 
ną ir pilną laiką savaitėje. Iš 
kitur pribuvusiam darbas neper- 
sunkti gauti. P. 2al. 

IŠ DORRISVILLE, ILL. 

Laižybos. J 'raeitiį savaitę vie- 
noje vietinėje krautuvėje už- 

simanyta eiti laižybosna. Tūlas 
lietuvis — sakoma, gerokai įkau- 
šęs buvo—atėjo i krautuvę ir. 

pamatęs tenai puikiu bananų, Už- 

simanė eiti laižybosna su krau- 
tuvės savininku, kad be pertrau- 
kos suvaikysiąs penkis tuzinus 
tų bananų į valandą laiko. 
Krautuvininkas išpradžių priėmė 
tą viską juokais, bet kuomet atė- 

jtisis būtinai užsispyrė, tai krau- 
tuvininkas sutiko ir pasiūlė su- 

dėti po $5.00 iš kiekvienos pu- 
sės. Laižybų užmanytojas su- 

tiko. Atnešta 5 tuzinai bananų, 
ir pradėta jas valgyti. Pirmas 
tuzinas greitai nuėjo; antrąjį val- 
gant, pradėjo kliūti, ir reikėjo 
jau parūkyti, o trečias tuzinas 
iššaukė valgytojuje ligą. Žmo- 
nės, buvę tuoin tarpu krautuvė- 
je, turėjo juokų, bet nabagėliui 
iai/ybininkui juokai toje valan- 
doje vargu galėjo ateiti mintin. 
Anglai toki neapgalvotą pasiel- 
gimą tiesiog vadino "kreizy." 
Tai vis neblaivumo ir godumo 
pasekmės. 

"Lietuvos" skaitytojas. 

IŠ SO. MANCHESTEJk, CONN. 

Atitaisymas. "Liet." 18-tame 
nttni. tilpo korespondencija apie 
prakalbas. Tame raštelyje ne vi- 
sa kas sutinka su tikruoju daly- 
kų stoviu. Pirma, koresponden- 
tas duoda suprasti, kad kalbėto- 
jas agitavęs už savos pakraipos 
laikraščius. Ištikrųjų gi kalbėto- 
jas ragino skaityti visokių pa- 
kraipų rastus. Kaslink nedaval- 
gymo ir kvoterių tokiu budu su- 

rinkimo, kad juos mokėti socia- 
listų Sąjungon, reikalinga taipo- 
gi šiek-tiek pasiaiškinti. Kalbė- 
tojas dalyką kitaip nušvietė. Ji- 
sai išvaizdino gyvenimą kovoto- 
ju už mūsų tėvynę, kurie troško 
laisvės Lietuvai bei josios su- 

nams ir už tai pateko patįs ne- 

laisvėn, tapo uždaryti drėgnuose 
ir tamsiuose urvuose, atskirti 
nuo draugų ir saulės šviesos. 
Jie,—kalbėtojas sakė,—liūdi alka- 
ni ir laukia valandos, kuomet už- 
merks akis ant visados. Jie sa- 

ve paaukavo Lietuvos gerovei. 
Taigi, nors nedavalgę,—tęsė kal- 

bėtojas,—kovokime ir męs, pri- 
sidėdami prie socialistų, nes so- 

cialistai kovoja prieš skriaudas, 
o kvoteris nėra sunku sutaupinti. 
Toliaus, pasakvman, buk p. Sta- 
lioraitis pataręs žmonėms ne- 

klausyti jokių kalbėtojų, išski- 
riant socialistus, jsibriovė nesu- 

sipratimas. Kalbėtojas ragino 
neklausyti (klausyti pavartota 
prasmėje aklai tikėti ir sekti) jo- 
kiu pakraipų kalbėtojų, nei jo 
paties, bet patarė kiekvieną kal- 

bą gerai apsvarstyti. Kaslink 
Šliupo, tai nupeikė jįjj, kad ne- 

duoda susirinkimuose progos at- 

sakyti i savo prakalbas. (Menka 
priežastis, kad dėl jos galima bu- 

tų "peikti." Red.). 
V. B. Gudiškis, 

LSS. 214 kp. įgaliotinis. 
Nuo Red. Daug karty buvome 

prašę korespondentų, kad rašytų, 
dalyke'} gerai ir nuodugniai išty- 
rę. Čia dar sykį tai pakartojame 
ir prašome savo korespondentų 
atsiminti, kad kiekviena neteisin- 

gai paduota žinelė, kiekvienas ne- 

teisingas by kokio dalyko nu 

švietimas turi paprastai visai nc- 

reikalingą ir negeistiną vietos 
žmonių suerzinimą ir dar ma- 

žiaus pageidaujamus ginčus ir 
atitaisymus pačiame laikraštyje. 

IŠ MONTELLO. MASS. 
Košeliena. Gegužio d., kaip 

vietiniai socialistai buvo pagar- 
sinę, turėjo buti ''diskusijos." 
Žmonės susirinko ir laukė. Bet., 
ažuot "diskusijų," išėjo kaž-ko- 

kia košeliena. Nei iš šio, nei i3 
to pradėta plūsti koresponden- 
tus, kurie aprašinėja vietinį gy- 
venimą; na, žinoma, minėdami 
kitus, neužmiršta ir mūsų socia- 
listų "veikimo." Kaip yra įtūžę 
kai-kurie vietiniai socialistai ant 
tų nelabųjų korespondentų, gali- 
ma spręsti iš to, kad pastariem-* 
siems teko iki valiai tokių "vai- 
šių," kaip: "juodsnukiai.' "juoda- 
šimčiai," "chuliganai," "varnai," 
"tranai" ir panašiai. Tokia graž- 
kalbystė kuopuikiausiai rodo, 
kaip kai-kurie mūsiškiai yra su- 
sipratę ir kokią baisybę kultūrin- 
gumo savyje nešioja. Kad nepa- 
sirodytų prieš publiką, tai nei ne- 

žinotum, jog tarp lietuvių yra 
tokių talentų, ypatingai tarpe tų, 
kurie turi pretenzijų vadintis 
"sus;prat 'siais." 

:\usibodus plukti koresponden- 
tus, atsiminė kitą mylimą sava 
"arkleli," — tai kunigus ir jųjų 
gaspadines. Užsiminus apie gas- 
padinių siuntinėjimą "ant vekei- 
šino," vienas žmogus iš publikos, 
pasiprašęs balso, norėjo užsi- 
minti, kad su tais "vekeišinais" 
atsitaiko nei sis, nei tas kai-karla 
ir kitur. Tasai žmogus norėjo 
daugiau dar apie "vekeisinus" pa- 
sakyti, bet pirmininkas neleido. 

Tiktai už apie poros valandų 
žengta prie pažadėtųjų "disku- 
sijų." Deja, buvo dar pakeltai 
sumanymas protestuoti prieš ko- 
respondentus. Tuomet vienas is 
susirinkusių pasakė, kad išpra- 
džių reiktų viešai susirinkime tas 

korespondencijas paskaityti: ži- 
notum žmogus bent, prieš ką 
protestuoji. Po to "užprotestavi- 
mas"' tuojaus likosi atidėtas "ant 
tolimesnio laiko." 

Petras Raudonkakliu 

IŠ NEW YORK, N. Y. 

Atitaisymas. "Liet." Xi8 tilpo 
p. Zarasiškio korespondencija- 
-kritika, prie kurios męs, vardan 
teisybės, skaitome reikalingu šį- 
-tą prikergti. Tenai pasakyta: 
"Pasibaigus lošimui, vietinis baž- 
nytinis choras, p. Vismino veda- 
mas, sudainavo tris daineles.... 
sudainuota visos» trjs pastebėti- 
nai blogai: išrodė, kad daininin- 
kai neturėjo nei vienos repeti- 
cijos..." Dainas minint, užmirš- 
ta pasakyti, kad atlikta dar ir 
tautiškasai lietuviu hymnas. 

Kaslink blogo sudainavimo rei- 
kalinga pasiaiškinti. Xe p. \ is- 
mino čia kaltė, kadangi keletas 
jojo chore narių, įvairiu prie- 
žasčių dėlei, neatėjo dainuoti. 
(Korespondentas p. V išmano nei 
nekaltina, jis tik patj faktą pažy- 
mi. Red.). Choro vedėjas, neno- 

rėdamas laužyti duotojo apgar- 
sinimuose pasižadėjimo, pasikvie- 
tė pagelbon kito choro daini- 
ninkių ir pasirodė prieš publiką. 

Apart to, minimoje korespon- 
dencijoje buvo labai nupe'ktas 
neramus publikos pasielgimas. 
Musų nuomone, publika užsilai- 
kė gan patogiai. Prikergsime vie- 
ną mažmožį: patsai p. Zarasiš- 
kis (?) salės viduje rukė ir vieno 
tvarkos prižiūrėtojų buvo papra- 
šyta* paliauti. Ar ne iš čia visas 
vakaro blogumas?... 

J. Navickas ir Pr. Lisauskas, 
moksleiviai, vakaro vedėjai. 

IŠ TORONTO. ONT., 
CANADA. 

Neteisybė. Seiliaus "Lietuvo- 
je" teko patėmyti iš musų mies- 
to korespondenciją, kurioj bu- 
vo rašoma, buk čia lietuviai taip 
blogai sugyveną kad, jeigu ga- 
lėtų, tai viens kitą šaukšte van- 

dens paskandintų. Pasitaiko, tei- 
sybė, čia ginču ir barnių, bet 
kad jau taip blog;.i butų, tai to 

negalima pasakyti. Ir girioj pa- 
sitaiko kreivų, šleivų medžių, to- 

Jėl nestebėtina, kad ir tarp musų 
atsitinka vienas-kitas doriškai 
Šleivas-kreivas. Stai kovo 22 d., 
laike L. S. Dr-stės susirinkimo, 
aiteina toks vienas "geradėjas" 
-u laišku, kuriame rašoma, kad 
'jusų draugas Vincas Danie- 
ius" norėjęs atimti darbą 11110 

jrolio-lietuvio. Sulyg draugijos 
statymų, tapo paskirta komisija 

Lo dalyko ištyrimui. Sekančiam 
nusirinkime (balandžio 26 d.), 
tomisija pranešė, kad ji minėtą 
skundą ištyrė ir atrado ij nepa- 
natuotu, — vadinas, žmogų mė- 
ginta visai neteisingai įskųsti 
Toki vyrai, matomai, ir po laik- 
•aščius neteisingas žinias rasinė- 
a. Laikas butų tai pamesti. 

Kadikas 
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Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Hedakcija, pareikalauta, grąžina au- 

toriui atgal Jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos popierio pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Apie lietuvių vėliavą. P-no 

Struogio prieš porą mėnesių pa- 
keltasai klausimas, kokia privalo 
buti lietuvių tautos vėliava, pra- 
deda nešti vaisius, -gal ir nela- 
bai p. Strougiui geistinus vai- 

sius, bet visgi klausinio gvilde- 
nimas duoda progą tikėtis grei- 
tesnio jo išrisimo. Šiame dalyke 
buvo išreikšta jau keletas nuo- 

monių. \e visos jos buvo vieno- 

dos, taeiaus, berods, visi sutiko 
su tuom, kad šio svarbaus ir vi- 

są tautą apeinančio klausimo iš- 
rišimas tinkamai gali buti atlik- 
tas ne pavienių ypatų, bet kom- 

petentiškų tuom žvilgsniu drau- 

gijų,—sakysim, Lietuvių Mokslo 

Draugijos, kurion spiečiasi ir visi 

musų istorijos žinovai. 
Štai ir dabar atsiliepia tame pa- 

čiame klausime Dr. J. Basanavi- 
čius, išreikšdamas tame klausi- 
me savo nuotnorę. Jis labai ne- 

pagiria p. Struogio sumanymo 
"nubalsuoti" tą klausimą ir tei- 

singai patėmija, kad toks būdas 
klausimo išrišimo yra netikęs ir 
tik gali žmones klaidinti, nes 

kaipgi apie tokį reikalą gali 
spręsti tie. kurie nieko apie tai 
nenusimano? 

Nuo savęs Dr. J. Basanavi- 
čius išreiškia nuomonę, kad lie- 
tuviu tautos vėliava turėtų buti 
raudonos spalvos su žirgvaikiu 
be jokiu rėmelių. Kareivis ant 

balto žirgo, laikąs ties galva tie- 

sų kardą, ne kreivą šoblią; gūnia 
ant žirgo turi buti tamsiai rau- 

donos spalvos. 
I)r. J. Basanavičius remia šiuos 

savo išvadžiojimus žiniomis, pa- 
semtomis iš Įvairiu šaltinių. 

Lenkų istorikas J. Dingos/, ap- 
rašinėdamas lenkų ir lietuvių vė- 

liavas, mini, kad laike Žalgirio 
mūšio lietuvių pulkai, susidedan- 
ti iš lietuvių, žemaičių, gudų ir 

totorių, turėję 40 vėliavų. "Dau- 

guma jų turėjusi vytį ant širvo 

žirgo, kai-kurios ant juodo, arba 

gelsvo,", bet visos jos buvusios 
ant raudono lauko, o 10 vėliavų, 

vieton žirgvaikio, turėjusios se- 

novės ženklą koliumną (stiebą) 
taipgi ant raudono lauko. Ku- 

nigaikštis Sigizmuntas Koributas 

turėjęs raudoną vėliavą, ią pa- 
tvirtina ir Alcxandro Guagnini, 
kuris, aprašydamas Lietuvos ku- 

nigaikštystės vėliavą, sako, kad 

ji buvusi iš raudono audeklo, 60 
mąstu ilgio, keturkampė, vieno- 

je pusėje turėjusi vytį, ties ku- 
riuo buvo kunigaikščio kepurė, 
kitoj gi pusėj buvo Panos Mari- 

jos su Kudikėliu paveikslas. 
Tasai pats Guagnini mini, kad 

Lietuvos hetmonų (kariumenės 
vadų) vėliavos buvusios mėly- 
jios ir ant vienos pusės turėju- 
sios vytį raudoname dugne, o ant 

kitos šv. Stanislovo (Lenkijos 
patrono) paveikslą. 

Čia verta paminėti ir tai, kad 
Bielianuose yra bažnyčioj Liet. 
hetmono Paco vėliava. Ji žalia, 
su žirgvaikiu-šėru. 

žodžiu tariant, Dr. J. Basana- 
vičius mano, kad lietuvių tauti- 
nė vėliava turėtų buti, sulyg tra- 

dicijos, raudonos spalvos, kaip 
viršuj paminėta. 

Geistina butų, kad ir datigiaus 
istorikų ir šio klausimo žinovu 
savo nuomonę šiame dalyke iš- 
reikštų. O dar labjaus pageidau- 
jama, kad visi jie, savo nuomo- 
nes išreiškę, galutinai nustatytų 
lietuvių tautinės vėliavos išvaiz- 
dą, kurią priimtų visų dalių lie- 
tuviai—Didžiojoj Lietuvoj, Pru- 
suose ir čia Amerikoj. Jau didis 
laikas tai padaryti, ir kol tas ne- 

bus galutinai padaryta, neužilgio 
galėsim susilaukti to, kad ant 
kiekvienos stubos bus kitokia 
vėliava. 

SLA. Seimas. Iškilmingai ža- 
da waterburiečiai pasitikti sve- 

čius, kurių jiems šiuosmet ne- 

truks: dvi didžiausios organizaci- 
jos,—Susivienijmas Liet. Ame- 
rikoj ir Susiv. Lietuvių Rymo- 
-Katalikų Amerikoj,—šįmet pa-, 
lįrinko \V aterburj savo seimamsj 

kurie atsibus tuojaus \ ienas po 
kitam. 

"Tėvynėje" jau garbinama, ko- 
kia bus tvarka Susivienijimo Lie- 
tuviu Amerikoj Seimo, kuris pra- 
sidės gegužio 25 d.,■—geriaus pa- 
lakius, ne seimo, bet tų Česnių, 
kurias iš tos priežasties rengia. 

Taigi, gegužio 24 d. Lietuvių 
L'kėsų Klittbo svetainėj bus b a u 

kietas priėmimui iš kitur atvažia- 
vusių svecių-delegatų: antryto- 
jaus vakare toje pat svetainėj 
prakalbos, kuriose kalbėtojais bus 
Seimo delegatai iš įvairių mies- 
tu; gegužio 27 d. bus koncertas 
p. Miko Petrausko konservatori- 
jos; 28 dieną—didžiausiame mies- 
to teatre bus statoma opera 
"Faustas" ir melodrama Biru- 
te," o gegužjo 30 d., seimo užbai- 
gimui bus balius su šokiais sve- 

čiu išleidimui. 
Sykiu su SLA. seimu atsibus 

Tėvynės Mylėtojų Draugijos sei- 
mas. 

Antrasai. Sus. Liet. Rymo-Kat. 
Amerikoj, seimas prasidės bir- 
želio 2 d. ir trauksis tris dienas 
—2, 3 ir 4 d. birželio. 

Ačiū už aukas, jau išvažiavus 
Dr. Basanavičiui ir atstovui Yčui 
iš Amerikos, aukos Tautos Na- 
mam- Vilniuje, kaip žinome, vis 

dar nesustojo plauki-, l'er vieną 
tik "Lietuvos" redakciją Įplaukė 
tuom laiku per <> šimtus dolia- 

rių, kurie savo laiku buvo pa- 
siusti \ ilniun. 

Dabar "Lietuvos" redakcija sa- 
vo nuo l)r. Basanavičiaus iš Vil- 
niaus pranešim;} sekančio turinio 

(laiškas rašytas vardu red. nario 
B. K. Balučio, kuris buvo anuo- 

met Pasiuntinių paskirtas vienu 
iš Lietuvos Mokslo Draugijos 
jgaiiotinių šių aukų rinkimui): 

(r. T.! Per "Lietuvos" re-į 
♦lakeiją surinktuosius $(>77.5^ 
1.302 rub. esame gavi-.. Mok- 
sli) Draugijos komiteto vardu 
tariu visiems aukautojams >ir- 
d i ngą ačiū, taipgi priimkijtc 
nuoširdų ačiu ir Tamista už tų 
pinigų prisiuntimą ir jų "suka-į 
lėdojima." Butume labai I a-J 
luistai dėkingi, jeigu neatsisa-! 
kytum ir tolimesniu laiku prie J 
progos pasidarbuoti Tautos 1 

Namų naudai. 
i>u tikra pagarba 

Dr. J. Basanavičius. 

Kazys Aušris. 

Mažas Napoleonukas. 
(Pabaiga) 

Ant sutaršytos lovos krašto, 
švariam uniforme be jokių savo 

rangos ženklu sėdėjo Francisco 
Villa, šiaurinės Mexikos vieš- 

patis. Man prieš tai pasakota, 
kad jis buvęs plėšikas,—ir jis. 
tokiu išdalies išrodė. Jo krauju 
prisipylusios akis, sutaršyti plau- 
kai, iš pirmos pažiūros, vertė 

manyti, kad jisai tik-ką atsigavęs 
nuo ilgo uliavojimo. Ištikrųjų, 
vienok, jis visai negeria; ir taip 
jo gyvastis kabojo kaip aut plau- 
ko pertankiai, tai kur-gi jis tą 
pavoju didintų dar degtinės gė- 
rimu... 

Villa dažnai buvo aprašinėja- 
mas, kaip žiauriausis, brutališ- 
kas, nežmoniškas vyras. J j va- 

dindavo vilku, lape, tigru ir drie- 
žu. Kaip jis garsinama laikraš- 

čiuose, galima spėti nors ir iš 

sekančių žinių, tilpusių apie ji 
Londono laikraštyj "Daily Tele- 
graph": 

Villa pirmu kartu paragavo 
kalėjimo už galvijų vogimą dar 
būdamas jaunikaičiu. Sekantį 
kartą jis pakliuvo kalėj iman už 

žmogžudystę, o pasiliuosaves iš 

kalėjimo, suorganizavo bandą 
plėšikų, kurie operavo Durango 
valstijoj. 1907-ais metais jis vo- 

gė galvijus Chihuahua valstijoj 
ir pardavinėdavo juos skersai ru- 

bežių Sttvien. Valstijose, gi čia 
pat Suv. Valstijose vogdavo ark- 

Ilius ir mulus ir pardavinėdavo 
įjuos Mexikoj. Jo partneris tapo 
sykį sugautas ir dienos laiku ta- 

po viešai sušaudytas Chiliuahua 
rinkoj. 

Po įvairių tokių avanturų, jis 
pagalios užmušė du žmogų sau- 

sio mėnesyj 191 £ m. už tai, kad 
tie atsisakė pinigais save iš jo 
ranku išsipirkti. Jis kankino mo- 

terį, kol toji neužmokėjo jam 
$30,000, nors netrukus moteris 
nuo gautu žaizdų turėjo mirti. 

Jis plėšdavo namus turtingesnių 
gyventojų Chihuahua ir apielin- 
kėse ir pristatydavo turgavietė- 
se mėsos, vogdamas gyvulius kai- 

mynėse farmose. 
Villa sykį apiplėšė traukinj, pa- 

griebdamas sidabro už $50,000 ir 
užmušdamas prie to du žmogų. 
Vėliaus jis užmušė du giminai- 
čiu turtingo pliantatoriaus, nepa- 
miršęs juos prieš mirtį sunkiai 
iškankinti. 

Sakoma taipgi, kad jis, po vie- 
no mūšio su federalistais, užšovė 

paimta nelaisvėn kareivį ir spy- 
rė veidan nelaimingą jo pačią, 
kuri savo rankose laikė kuną sa- 

vo užmušto vyro. Prie Casas 
L/randes, po laimingo musio 

(angliskasai korespondentas tvir- 

tina) Villa sušaudė 80 pašaliniu, 
nedalyvavusių mušyj, žmonių ir 
užatakavo keletą jaunų merginų. 
Vėliaus, norėdamas sučėdyti 
amunicijos, jis, šaudydamas ne- 

laisvėn paimtus priešus, liepda- 
vo sustatyt po 4 ar 5 vieną už 
kito ir vartodavo vieną kulką 
visos eilės užmušimui. 

Užmuštieji ir sužeistieji po 
mūšio tapdavo sykiu suversti j 
grabes ir aplieti kerosimi, po to 

visa tokia krūva tapdavo pa- 
degta. Prie Chihuahua pereitą 
gruodžio mėnesi, užėmus Viliai 

miestą, 150 nedalyvavusių muš^j 

pašaliniu žmonių tapo sušaudy- 
ta. 

Minėtame straipsnyj pa/vmėta] 
dienos ir vardai visų tu nelai- 
mingi} Vilios žiaurumo atiku. 

Grjškitne prie Al. Poneli ap-| 
rašymo. Villa visgi iš pažiū- 
ros neišrodo taip baisus, kaip 
apie jį rašoma ir kalbama. Jis' 
taip toliaus pasakoja: 

— Yilla yra tvirto sudėjimo, j 
vidutiniško augštuino vyras,—su 
plačia krutinę, stipriais pečiais ir] 
nusmailinta, tarsi kulka, galva. 
Ant galvos kuodas storų garbi-] 
niuotu. kaip pas negrą, plaukų 
odos spalva tamsi, kaip nelygi-1 
nant gerai išdeginta pypkė; maži 
juodi ūseliai priedengia lupas, 
kurios išrodo žiaurios net ir ta- 
da. kada jis juokiasi. I.abjausiai 
išviso veido pažymėtinos akis,] 
kurios yra didelės, blizgančios ir 

nepaprastai perveriančio-. Tcisy-1 
bę pasakius, tai ne akjs, bet 
grąžtai, kurie perveria net iki 
pačiai sielai. į šias akis pažiū- 
rėjęs, aš supratau tą mir- 

tiną baimę, su kokia pildo jo pri-1 
sakymus visi jo pavaldiniai. 

Kad tas yra teisybė, tą palių- 
dyjo sekantis atsitikima-: 

Prieš kelias dienas Villa išsiun- 
tė iš miesto traukinį kareiviu. 
Koks ten biesas pasidarė su ge- 
ležinkelio mašina, ir traukinys ne- 

galėjo iš vietos pasijudinti. Pa- 
sisukęs šian-ir-ten po platformą, 
įpykęs Villa priėjo prie savo vy- 
riausio už/.iurėtojo transportų ir, 
išsitraukęs sunku automatišką re- 

volverį, pakišo nustebintam vir- 
šininkui po pačia nosim, tarda- 
mas : 

— Jeigu šitas traukinis neišeis iš 
.stoties į penkias miliutas, aš tau 

suardysiu štai šituom revolveriu 
makaulę. 

— Bet, generolai, — teisinosi 
drebėdamas viršininkas,—aš ne- 
esiu kaltas. Mašina sugedo. 

— Tas man visai neapeina, — 

sumurmėjo šaltai Villa. — Aš 
neesiu mašinistas — aš kareivis. 
Jeigu šitas traukinis nepasijudins 
į penkias minutas, tu busi la- 
vonas. 

Traukinis pasijudino ir išėjo. 
Kambarys, kuriame mane Vil- 

la priėmė, buvo pavyzdis betvar- 
kės, kaip ir pati dabartinė Mexi- 
kos revoliucija. Aplink sienas 
stovėjo sustatyta eilė drobinių 
maišų, kurių kiekvienas buvo pa- 
ženklintas "$r,ooo." Jų buvo 30 
išviso, — suskaičiau juos. Tai 
buvo, be abejonės, revoliucionie- 
rių iždas. Kampe betvarkiai sto- 
vėjo suversta apie tuzinas Mau- 
zero karabinų, keletas balnų ir 
apytuštė amunicijos skrynia. 
Prieš šiuos kariškus įtaisus 
stovėjo kūdikio kėdė ir' siuvamo- 
ji mašina—be abejonės, tai lie- 
kanos buvusiųjų šio namo šei- 
mininkų. Ant stalo gulėjo žiū- 
ronas ir revolveris, šis paskutinis 
arti po ranka. 

Kambario gilumoj, ant krašto 
kėdės sėdėjo prasto veido mote- 
riškėlė su skepetaite ant galvos, 
—taip, kaip kaimietės moterjs 
nešioja. Tai buvo Vilios pati. 
f akis durė tas, kad, nors rūbai 
jos buvo pigus ir prasti, bet vie- 
noj ran&l piršti žibėjo ailfi žie- 

du, brangtais^aknuniinis i^sodin- 
tų, karo x»1{-š^iuų, matomai, iš.- 
davos. 

Senora (ponia) Villa yra pilna 
anaifabotč (nemoka tiri skaityt, 
nei rašyt)'. Kada jos vyras ka- 
riauja. ji g\ vena mažam name- 

lyj me.\iki>niškoj I'.l Paso dalyj. 
Vienok. <iįili bjtt, kad už metų ji 
>tsidnr- |prozSdentiškame Cha- 
pultepęc |)al(»|uj. Kas gali ži- 
noti ? 

Mano pasikalbėjimą su Villa 
dažnai pertraukdavo ineįnantieji 
ir išeinantieji aIicierai ir virši- 
ninkai. Kas man labiausiai me- 

tės akysna, tai ta>, kaip su V illa 
sie žmonės apsieidavo: žmonės 
kultūriški, mokinti, dauguma ku- 
rių įgijo savo mokslą llarvard'o, 
Oxford'o ir Sorbonoš universite- 
tuose (tris garsiausi Suv. Val- 

stijų, Anglijos ir Kraiicuzijos uni- 
versitetai). knrie papratę buvo 
prie geriausios draugijos didžiau- 
siose pasaulio sostapilėse. šie 

vyrai stovėjo, su kepurėmis ran- 

koje, laukdami paliepimu šio ne- 

apšviesto bandito ir, pamiršę sa- 

vo išdidumą, virto, tarsi, papras- 
tais pasiuntiniais—vaikėzais. 

Daugelis šitos ištikimybė- pa- 
eina iš baimės: rasite, aklai įti- 
kėjo jo, kaipo kareivio, gabu- 
mams. Bet sunku įsivaizdinti, 
kad nors vienas iš j it tarnautu 

Viliai iš meilės, nes apie jį nieke 
"meilingo" nesurasi. Tačiau-, at- 

kreipkite atydą i tai. kad jam 
nuo to viso neapsisuko galva. 
Negalima jo veide surasti ženk- 
lu kokios puikybės arba išdidu- 
mo. Aš manau, kad geriau>is 
būdas charakterizuoti Vilios ypa- 
tą yra šis: tai yra žmogus, su 

kuriuom aš negeisėiau susitikti 
tuščioj vietoj tamsios nakties 
laiku. 

Visados lyg ramus ir susus«;s, 
bet kada įširsta už ką nors, nors 

už mažiausi niekniekį, jis iškar- 
to tampą pasiutęs, tarsi laukinis 
žvėris, žmogaus gyvenimas jam 
taip brangus, kaip, sakysime, ir 
tigrui, štai yra pavyzdis, šios 
nuomonės patikrinimui: 

.Nesenai, po pasekmingo revo- 

liucijonieriams mūšio šiaurinėj 
Cliilinalma daly j, kelios dešimtis 
pakliuvusių nelaisvėn tederalistų 
tapo išstatyta eilėn aut pliaeiaus. 
Villa pats turėjo juos peržiūrėti. 
Šisai. įsikišęs rankas j savo ke- 
linių kišenius, užsitraukęs som- 

brero (mexikoniškčį skrybėlę) 
ant akių, greitu žingsniu prisi- 
artino ir perleido akimis per su- 

stingusius iš baimės belaisvius. 
— Viva Villa! (Lai gyvuoja 

Villa!),—sušnypštėjo jisai. 
— Viva Villa! Viva Villa!—• 

atsiliepė suimtieji. Vienok šioj 
trumpoj ovacijoj aiškiai girdėjo- 
si baimės gaida. 

— Jus šuns-snukiai!—sugriežė 
dantimis Villa.—Jųs šūkaujate 
šiądien "Viva Villa" todėl, kad 
man pasitaikė paimti viršų, bet 

jeigu aš prakiščiau mušį rvtoj, 
jųs šauksite "Viva Huerta!" 

Po to, atsigrįžęs j savo sargy- 
bos aticierą, tarė: "Išvesk juos 
ir sušaudyk,—ir atmink, kad man 

neeikvotum amunicijos. Męs jos 
mėtymui neturim." 

Frisakymas tapo išpildytas. 
Nelaimingus belaisvius sustatė 

grupomis po penkis, vieną už 

kito, iv kiek galima viens kito 
arčiausiai. Kareiviai pasiėmę Mau- 
zerio karabinus, pristar vamzdį 
prie pat krutinės priešakyj sto- 
vinčiam kiekvienoj grupoj ir.... 
patraukė gaiduką. Tokiu budu 
viena kulka atlikdavo darbą pen- 
kių. 

— Dar keletas tokių atsitikimų, 
kaip šis,—tariau aš drąsiai Vil- 
iai,—ir jųs nustosite visos už- 

uojautos, kokią iki šiolei turėjo- 
te Suvienytose Valstijose. Žinios 
apie tokias exekucijas daro Ame- 
rikoj labai blogą įspūdi. 

— Tie, kurie tokiu budu tapo 
nugalabinti,—atšovė man Villa. 
—gavo tai, ko buvo užsitarnavę. 
Nekurie iš jų pagelbėjo išduoti 
Maderą, kiti buvo belaisviai, ku- 
riuos jau sykį paleidau ir ku- 
riuos dabar vėl su ginklais ran- 

kose pagavau. Bet dabar jau męs 
pradedam tvarkytis. Nuo dabar- 
tiniojo laiko vesime karą su- 

lyg labjaus civilizuoto budo. To- 
kių skerdynių daugiaus nebus,— 
tame jus galiu užtikrinti. 

Į dvidešimts keturias valandas 
po to pasiuntinys, kurį Felixas 
Diazas buvo pasiuntęs prie Vil- 

ios, tapo išvilktas iš to paties 
kambario, kur sėdėjome ir su- 

gaudytas čia pat po langu. 
Pakilau nuo kėdės, kad su juom 

itsisveikinti. Jis pakilo taipgi 
ir padavė man ranką, , 

— Good-bye, (leneral! ~ ta' 
riau jam. — (lai kitą kartį pa- 
sitaikins mums susitikti Mexiko 
City Tautiškamjame Palociuje. 

Jo akis sužibo. 
— Mcxiko City, gali but, — 

jis atsakė. Jeigu Dievas leis 
man to dagyventi. Bet ne I au- 

tiškamjame l'alociujc—niekados. 
Aš neturiu noro buti prezidentu. 
Kas aš toksai, kad galėčiau val- 
dyti šalį? Aš neturiu mokslo to- 
kiai vietai užimti. Per 18 metų 
aš buvau betiesėlis (išimtas iš-po 
įstatymų globos), už kurio gal- 
vą buvo paskirta piniginė dova- 
na. 1 ik du metu atgal, kada sė- 

dėjau Mexiko City kalėjime, aš 
pramokau šiaip-taip skaityt ir ra- 

šyt. O mano žmona nemoka vi- 
siškai nei rašyt, nei skaityt. Aš 
neėsiu politikierius. Aš esiu ka- 
reivis. Aš kariauju, kad paliito- 
suoti savo šalį nuo despoto ir 
atkeršyti už nužudymą Maderos, 
kuris mane pažino ir buvo mano 

geradėju. Aš ncatsilsėsiu, pako! 
šito nepasieksiu. 

Ir ištikro, jeigu tik kulka nu- 

kirs, ar peilis nupjaus jo karjerą, 
—kitaip jis savo žodi išlaikys. 

Ar šisai buvusis banditas, ku- 
ris dar taip nesenai slapta išspru- 
ko iš EI Paso vien su revolveriu 
už juostos ir septyniais doliariais 
kišeniuje, o šiądien yra vadovu 
20,000 pergalės vainiku apvaini- 
kuotu kareivių,—ar šisai vyras 
atsisės kada nors ant prezidentiš- 
kos kėdės,—tą tik laikas paro- 
dys. Daugelis navatniausių da- 
lyku toj nepaprastoj šalyj pasi- 
taikė, ir apie tai gerai žino tie, 
kurie su senio Porfirio Diazo 

istorija yra susipažinę. O Yilla 
eina, kaip sykis. Diazo takeliu. 

Galas. 

Žinios apie Karą. 
= (ieuerolas Maas gavo žinią, 

jog revoliucijonierių vadovas Vil- 
ią gavo pastiprinimą ir su viso- 
mis pajiegomis traukia į Tampi- 
co ir mano, paėmęs miestą, jį iš- 
deginti. 

— Pabėgėliai, atkakę į Vera 
Cruz iš Mexiko viduriu, atgabe- 
no žinią, jog netoli Hostotipa- 
guilot likosi užmušti du užvaiz- 
dos nariai amerikoniškos EI Fa- 
vor Mining Co., taigi amerikonai. 

= Taikymo Suvienytu Valsti- 
jų su H nerta mėginimai gegužio 
18 d. prasidės mieste Niagara 
Falls. Čia suvažiuos Huertos ir 

Sijvienytų Valstijų atstovai. 

= \ i s i iš -\Iexiko pabėgę ame- 

rikonai nesiskundžia ant Huer- 
tos valdžios elgimosi; visi už- 
tikrina, jog valdžia su jais elgėsi 
gerai. Mexiko mieste liko dar su- 

viršum du tūkstančiai ameriko- 
nų, kurie nenori išsinešdinti. 

= Pietinio Mexiko revoliuei- 
jonierių vadovas Zapata žadėjo 
gegužio 5 d. pradėti veržti Mexi- 
ko sostinę, bet tai buvo tuščias 
pažadėjimas. Aplinkinėse miesto 
Mexiko dar Zapatos revoliucijo- 
nierių nėra. 

= Iluertos rankose dar esan- 

tis miestas Saltillo turi garnizo- 
ną iš 10,000 kareivių, o San Luis 
turi garnizoną iš 6,000 kareivių. 
Jeigu abiem pasisektų krūvon su- 

eiti, Saltillo'je Iluertos kareivių 
butų daugiau negu revoliucijo- 
nierių tose aplinkinėse. Bet kad 

tarp San Luis ir Saltillo yra di- 
deli tyrų plotai, kur nėra nei žo- 
lės, nei medžių, nei vandens, tai 
kariumenė ant viso didelio ploto 
nerastų nei maisto, nei vandens, 
nei žolės arkliams, todėl kanuo- 
lių paimti negalėtų. Villa todėl 
tikisi vieną po kitam abudu 
miestu paimti lengvai. 

= Suvienytų Valstijų karo mi- 
nisterijoj gauta žinia, buk Huer- 
los kariumenė padėjo minas po 
vedančiu iš Yera Cruz i miestą 
Mexiko geležinkeliu. Tokiu bil- 
du stengiamasi sulaikyti Ameri- 
kos kariumenės traukimą Mexi- 
kon, jeigu karas atsinaujintų. 

= Mieste Vera Cruz gauta ži- 

nia, buk koki tai valdininkai iš 
n i esto Mexiko išpirko vietas ant 

stovinčio porte svetimo garlaivio, 
spėjama, kad vietos išpirkta 
11nertai ir jo karo ministeriui 

Blanquetui, nes buk jie mano 

iėgti j Europą. 
Kariškieji Amerikos laivai 

nieste Vera Cruz iškrovė 15 mil- 

žiniškų kanuolių Ir tris baterijas 
mažesnių. Kanuolės tos, jeigu su 

IIuerta nebus galima susitaikyti, 
bus pasiųstos prie Mexiko sosti- 
nės ją bombarduoti. Amerika ir 
generolų Vilios ir Carranzos, ku- 
rie taipgi rengiasi traukti ten, 
nenori leisti, nes mano, kad jie 
ten gali skerdynes parengti. 
Mieste yra mažai lluertos karei- 
vių, todėl apvaldyti jį nebūtų 
sunku. 

— Mexiko revoliucijonierių at- 

stovas VVashingtone gavo nuo 

į generolo Carraiiza žinią, jog re- 

voliucijonieriai sumušė Huertos 
kariuinenę prie Sau Luis Potosi 
ir keliose kitose vietose į pietus 
nuo Saltillo. Revoliucionieriai 
rengiasi iš trijų pusių traukti 
ant sostinės. Generolas Obregon 
su 15,000 kariautojų stengiasi iš- 
platinti revoliucijonierių valdžią 
valstijose prie Pacifiko ir apgulė 
jau portinį miestą Mazatlan, kur 
yra nedidelis IInertos garnizo- 
nas. Apgulta revoliucijonierių iš 
visų pusių ir miestas Saltillo, 
ir jo garnizonas turės pasiduoti, 
nes jam pirtruks maisto. 

== Generolas Yilla galutinai 
atmetė lįnertos pakvietimą sto- 
ti drauge prieš Mexikan įsiver- 
žusius amerikonus, jeigu taiky- 
mas neišduos vaisiu ir karas at- 

sinaujįs. Panašius pakvietimus 
atmetė taipgi revoliucijonieriij 
vadovai: Obregon, Gonzales, No- 
tora ir Caballero. Revoliucijo- 
nieriai išardė geležinkelį tarp Sal- 
tillo ir San Litis Potosi. 

Prie Tampico Yilla sutraukė 
artileriją, kurios pirma ten ne- 

buvo. Iluerta bijosi labiau revo- 

liucijonierių negu vaidų su Su- 
vienytomis Valstijomis ir jų įsi- 
kišimo. 

= Suvienytų Valstijų karo mi- 
nisteris gavo nuo generolo Fun- 
ston žinią, buk Huertos pacėji- 
mas Mexikoj yra labai blogas 
ir jis neilgai gali laikytis. 

= Į Los Angeles, Kaliforni- 
joj, atėjo žinia, buk portas Ma- 
zatlan prie Pacifiko pateko j re- 

voliucionierių rankas. Dalis gar- 
nizono pasidavė, liet kita dar mė- 

gino gintis. Francuzas orlaivi- 
ninkas Masson laike mūšio i ka- 
riumenės eiles iš orlaivio iretė 

bombą, kuri užmušė šešis karei- 
vius. 

=» Amerikonu iš San Juan de 
Uloa kalėjinjo paliuosuoti žy- 
mus mexikonai iš Vera Cruz iš- 
keliavo j miestą Havan|, ant sa- 

los Kubos. 

= Sugrįžę Amerikon pabėgė- 
liai amerikonai iš Tampico laivy- 
no ministeriui skundėsi, kad juos 
apleido Amerikos laivynas, pali- 
ko juos įniršusiu dėl Vera Cruz 
užėmimo miniu malonei. Jeigu 
jie esą gyvi, tai už tai esą dėkin- 
gi anglišku ir vokišku laivu ka- 
pitonams, kurie pabėgėliams da- 
vė vietą ant savo laivų. 

= Amerikos laikraščiai rašo, 
buk mexikonai aplinkinėse Vera 
Cruz sutrankė 20.000 kareivių ir 
mano miestą užpulti, nes jame 
yra mažiau Amerikos kareivių. 
Bet tnrbut baimė padidina pa- 
vojų. Huertos kareivių vienoj 
vietoj niekur nėra 20,000. Nors 
ir Amerika mieste Vera Cruz 
tiek kareivių neturi, bet ji turi 
kariškus laivus su milžiniškomis 
kanuolėmis, kurių šūviai gali 
mexikonų miestan neleisti. 

Gauta žinia, buk pietinių revo- 

liucijonierių vadovas Zapata už- 
ėmė jau miestą Cuernavaca, vos 

40 mylių nuo miesto Mexiko, vi- 
sos republikos sostinės. 

= Pas prezidentą Wilsoną at- 

silankė atstovaujantis Mexiką 
Brazilijos ambasadorius Da Ga- 
ma ir protestavo prieš sulaužy- 
mą sutarimo apstabdyti karą. 
Mat ant salos Lobos, 8 mylios 
nuo Mexikos l.;a 11 to, tapj išso- 
dinti Amerikos kariškų laivų jū- 
reiviai ir apvaldė jūrių žiburius, 

= Mcxike, netoli Guadalajara 
likosi užmušti—vienas ameriko- 
nas ir du anglai, o 7 amerikonus 
suėmė banditai ir su savim nu- 
sivedė. 2inią tą "VVashingtonan : 

itsiunte Anglijos ambasadoriui < 

jos vice-konsulius mieste Guada- 1 

lajara. 
Konsulius W. Keyes mieste ] 

Rossario atsiuntė \\ ashingtonan > 

iinią, jog revoliucijonieriai apval- i 

lė miestą Acaponeta. 1 

— Revoliucijonieriai traukia 
"dabar prie Saltillo ir Zacatccas. 
Paėmę tuos nuėstus, rcvoliuciio- 
nieriai trauks Mcxikos sostinėm 
.Mieste Acaponeta rcvoliucijonic- 
riai paėmė nelaisvėn 1,700 ka- 
reiviu; teko jiems taipgi daug 
ginklų ir amunicijos. Prisiarti- 
nus revoliucionieriams, pabėgo 
garnizonas Monterey, paliko net 
kanuoles ir amuniciją. 

= Mušyj prie Penazers paim- 
ta nelaisvėn 1,800 Huertos karei- 
viu. Čia taipgi revoliucijonieriai 
daug ginklu ir amunicijos rado. 

Revoliucijonieriai turi su vir- 
šum 40 tūkstančių kariautojų: 
Yilla turi 14,000 kariautojų, Gon- 
y.ales su 15,000 traukia prie Tam- 
pico, Obregon su 15,000 yra kra>- 
tuose prie Pacifiko. Taip bent 
kalba Vilios draugas Zubaran. 

= Ketvirta ir šešta Amerikos 
kariumenės brigada gavo prisa- 
kymą rengtis Mexikon. Pasam- 
dyta jų pervežimui trįs garlai- 
viai. 

=■ Nors buvo Huertos ir Su- 
vienytų Valstijų sutarta laike tai- 
kymo tarybų sulaikyti karą, bet 
Ame-ika j Vera Cruz ir jo ap- 
linkines gabena vis daugiau ka- 
reivių. Prieš tok j Amerikos be- 
sielgimą lluerta pakėlė smarkų 
protestą ir iį perdavė užsienių 
ministeriui Brvanui. 

== Kadangi Suvienytų Valsti- 
jų valdžia sužinojo, jog vokiškas 
garlaivis gabena Huertai ginklus 
j Puerto Mexiko, todėl, kad ne- 
leisti ginklus iškrauti, norima ir 
čia išsodinti Amerikos kariume- 
nę. Generolas Funston reikalau- 
ja, kad j Vera Cruz butų atsiųsta 
60,000 Amerikos kareivių, su ku- 
riais butų galima traukti Mexikos 
sostinėn. 

Karo ministerija užklausė val- 
džių Ne\v Yorko, Pennsvlvania ir 
Ohio valstijų, kiek laiko reikės 
išsiuntimui milicijos Mexikon. 

Laivyno ministeris prisakė ad- 
mirolui Mayo paimti miesto 
Tampico ir jo aplinkinėse gyve- 
nančius amerikonus, nes buk 
jiems grasia pavojus. 

Mcxiko delegatai jau iškeliavo 
j Niagara Falls, kur nuo gegužio 
18 d. prasidės besitaikymo tary- 
bos. Tuom tarpu iš Galvestono 
rengiama nauja kariumenė su- 
drutinimui jau esančios mieste 
Vera Cruz, nors laike tarybų su- 

tarta karą sulaikyti, taigi sulai- 
kyti ir kariumenių pasikrutini- 
mus; taip bent supranta karo su- 

laikymą visuose civilizuotuose 
kraštuose. Pergabenimui kariit- 
menės j Vera Cruz Galvestone 
prirengta 12 garlaivių. Norima 
mat tiek sutraukti kariumenės, 
kad jos užtektų traukimui į 
Mexiko sostine. 

Į Puerto Mexiko atkako du 
Hamburgo garlaiviai su ginklais 
Huertai, bet jų kapitonus pasise- 
kė prikalbėti su ginklais grįžti at- 

gal Vokietijon. 
Kerosino šaltinius aplinkinėse 

Tampico, prigulinčius ameriko- 
niškai kompanijai, ji pavedė ang- 
liškai kompanijai, kad Anglija 
jos reikalus gintų. Turbut ji ma- 

no, kad Anglija gali geriau ap- 
ginti. 

= Mexikos pakrantėse visi jū- 
rių žiburiai tapo užgesinti; ame- 

rikonišku telegramų ir pačto 
siuntinių suvisu nebepriima. 

Užlaikymui Amerikos kariu- 
menės mieste Vera Cruz rei- 
kalaujama $2,701,327. Perveži- 
mas kariumenės iš Galvestono į 
Vera Cruz atsiėjo apie pusantro 
miliono doliarių. 

Anglijos ambasadorius patarė 
Mexikoj gyvenantiems Anglijos 
piliečiams greitai išsinešdinti iš 
Mexikos. Mieste Mexiko vra dar 
5oo amerikonij. 

— Suv. Valstijų jūreiviai tiž- 
Emė nedidelę Mexikos salą Lo- 
i>os, ant kurios randasi jūrių švi- 
turys. Huerta skaito tą sulaužy- 
mu taikinimosi išlygų ir apie tai 
pranešė Piet. Amerikos taikinto- 
jams, reikalaudamas, kad ameri- 
konai nuo salos prasišalintų. Ki- 
:aip, jis grasina visai pertrauksią® 
:arybas su Suv. Valstijomis. 
= Atvyko Brooklynan laivas 

>u lavonais užmuštų prie Vera 
7ru/. amerikonų. Paskutine pa- 
garbą jiems atiduoti atvyko pre/ 
kVilsonas, kuris ties jų karstui:* 
)asakč tam tikrą prakalbą. Mi- 

įios žmonių lydėjo per miestą 
;arstus, padengtus amerikoniuko- 
nis vėliavomis. 



• Pašnekelių Kampelis.: 
449- Kokia yra navatniausia 

šalis? Siauriniai kraštai daro 
jspudj į žmogų .savo puikiais re- 

giniais, savo stebuklai-.-vaiz.dais 
veržia i- krutinta nekartą nusi- 

stebėjimo ir pasigrožėjimo šauk- 

smą. Žavėjantieji šiauriniai spin- 
dėjimai, milžiniški ledų kalnai, 
baisiausi šalčiai v erčia žmogų nu- 

silenkti j gamtos j iegą-galybę. 
šiltieji kraštai vėl tr. ūkia žmo- 

gaus akj savo gamta, savo gy- 
vuliu ir augmemj skaitlingumu, 
jųjų rusiu ir formų įvairumu. 
Si!t<»-e*. ek\atorialėse šalyse žmo- 

gus pažįsta, kaip j^ausi, puiki ir 

įvairi gati buti gamta. 
(iyvunai ir augmenjs iššauks 

mumyse pasigrožėjimo jausmą, 
įačiaus, nors ir nepaprastai tur- 

tinai bus gamtos tvėrimai, jie 
visuomet turės daug bendro, ką 
męs palikome pas save namie, 
fie bent pamatiniu savo ruožu 

bus mums suprantami. Jausi- 
;nė«. nors ir toli nuo namų, ta- 

fiaus visgi, taip >akant, pas save 

liet pabandykime nuvažiuoti i 
r Australiją, mažiausjjį iš visų kon- 

tinentų (tvirtžeiimi), kurijai tei- 

singiau galėtų buti pavadintas di- 
džiausia žemės sala. Koksai bus 
skirtumas vietinėse aplinkybėse ir 
apystovosc nuo tųjų. -u kurio- 
mis mums iki tol teko susidurti!? 
Niekas čia nepanašu į tai, ką 
nięs buvome matę. Kuomet Eu- 

ropoje ir Amerikoje virte verda 
visas painus ir skubus dvidešim- 
to amžiaus gyvenimas, čia męs 

grįžtame atgal giliausion seno- 

vė n. Čionykščiai žmo- 
nės savo išsivystyme stovi že- 
miau negu landynių ir akmens 
įaiiai gyventojai. uyvunų vieš- 

patystėje męs čia užtiksime tokiu 
rųšių, kurios kitose šalyse neat- 

menamai senai jau išnyko, ir da- 
bar tiktai netyčiomis iškasamos 
iš geniausiųjų kalkių ir anglies 
sluogsnių. Cia dar viešpatauja 
senai praėję laikai. 

Kidami prie lakūnų, męs ra- 

sine čia paukščių, kurie nežino, 
leas yra linksma, laisva ir graži 
padangių skraiduolio daina, čio- 
nykščių paukščių balsai yra kaž- 
-koki keisti, nepaprasti, tartum 

aidas iš senovės laikų, kuomet 
reptilijos-šliaužiunai dar augino 
sau sparnus ir mokinosi lėkti, 
kad ilgainiui pavirtus į šiądien i- 
nę neišpasakytai j vairią skraiduo- 
lių armiją. 

Australijoje galima rasti gėlių, 
kurios nekvepia, bet iš kitos pu- 
sės yra medžių, kurių kiekvienas 
lapelis turi skanų kvepėjimą. 

Pas mus medis teikia šešėlį, 
kuriame keliauninkui smagu at- 
silsėti. Tenai gi medžiai lapus 
yra atkreipę j saulę savo kraštu, 
ir šešėlio po tokiu medžiu ne- 

jieškok. 
Daug galima rasti tenai gyvū- 

nų ir augmenų formų, mums jau 
pažįstamų. Bet iš kitos puses, 
tenai yra daug tokių gamtos ap- 
sireiškimų, kurių kitur nėra, ku- 
rie senai jau išnykę. Ir šiųjų 
skaitlius yra didis, šiądien nėra 
kitos šalies, kuri butų šiame at- 

vejyje bent kiek j Australiją pa- 
naši. 

;—oo—» 

450. Kas pirmutinis pradėjo 
rūkyti opiumą? Šiądien opiumo 
rūkymas yra išsiplatinęs ypatin- 
gai tarp kyniecių. Opiumas var- 

tojama jau labai senai, ir tiktoji 
jojo pradžia yra sunku susekti. 
Pas kyniečius apie opiumo var- 

tojimo pradžią yra nemaža le- 
gendų (padavimų). Paduosime 
vien^ jųjų čionai. 

Viename pietinų Kynijos mies- 
tų—taip seka toji kyniečių pasa- 
ka,—gyveno 18 m. mergelė var- 
du Ja-pian. Ji buvo tame am- 

žiuje, kuomet reikia pradėii ma- 

nyti apie apsivedimą. Susipa- 
žino ji su gražiu jaunu vyru, iš 
šeimynos Van. Jaunuoliai pra- 

dėjo dažniau susitikti, pamylėjo 
viens kitą ir jau norėjo pranešti 
apie tai <<avo tėvani3. Tuom tar- 

pu staiga pasimirė mergelė. Li- 
kusiojo Van sielvartavimas buvo 
begalinis. Kitą dieną jisai iš gai- 
lesnio apsirgo. Naktį sapne atėjo 
pas jjjj Ja-pian ir pasakė, 
kad jisai gali jąją iš numirusiu 
'dar prikelti, ir nurodė, kaip tai 
padaryti. Tegul jisai tiktai išima 
širdį iš josios lavono, įdeda į dė- 
žutę ir kasdien Dievui karštai 
meldžiasi. Jei jisai tą išpildys, tai 

už šimto dienų širdis pavirs į jo- 
ju mylimąją Ja-pian. 

Kitą dieną jaunuoli- atsikėlė 
sveikas ir uoliai pradėjo vykinti 
duotąjį patarimą. Ir iš tiesų, 
už šimto dienų širdis pavirto Į 

| mažą mergaitę- Nors mergaitė 
j buvo maža. bet jos protas buvo 

j toksai, kaip ir iki mirties. Vau 
niekam iš namiškių apie tai nie- 
ko nesakė. Jisai uoliai užsiėmė 
mergaitė- auginimu, ir mažoji 
Ja-piau ne kasdien, bet kas va- 

) landa augo ir vis darėsi gražes- 
nė. Van kambarys visuomet rak- 

;tu buvo užrakinta-. Kartą vie- 
I na> namiškių išgirdo įsimylėju- 
sių pasikalbėjimą. Iš žingeidumo 
namiškis, kuomet Van išėjo kartą 
iš namų, darinktu raktu atidarė 
užrakintojo kambario duris. Tuo- 

| met mergaitė buvo taip užaugu- 
! si, kad nei kiek nesiskyrė nuo 

Imirusios Ja-pian. Pamatęs jąją, 
/ ngeiduolis pamanė, kad tai wi- 
rus.es dvasia. Šoko jisai ant jos 
ir užsmaugė. Kuomet Van suži- 
nojo apie tai, jis beveik numirė 
iš gailesčio. Naktį vėl pasirodė 
j n t n Ja-pian ir pasakė, kad dabar 
jos jau negalima vėl atgaivinti. 
Jiji gali vien tik palengvinti jojo 
kančias. Ant josios motinos ka- 

po augo raudona žolė. Tegul jis 
tą žolę nuskina, parsineša namon, 
išdžiovina ir paskui išverda. 
Vandenį nupylus, rci-k iš žolių 
padaryti košė. Tuomet tegul ji- 
*ai nusiperka pypkę ir liamputę. 
Kuomet Van labai kankinsis, te- 

gul tiktai užruko iš pypkės, ir 

jam pasidarys lengviau. 
Tokiu budu atsiradęs pirmas 

opiumo rūkytojas. Ja-pian žolės 
vardas ilgainiui persikeitė į 
opitim. 

45i. Kokio amžiaus yra žmo- 
nės įvairiose salyse? Nevienodas 
yra žmonių amžius įvairiose ša- 
lyse. Pasirodo, kad jauniausia 
šalim yra Suvienytos Valstijos. 
Kiekviename Suv. Valstijų žmo- 
nių šimte yra 50 asmenų, neper- 
žengusiu dar 20 metų. 45 nuo- 

šimčiai yra 20—60 metų amžiaus, 
ir vos tiktai penki nuošimčiai-to- 
kių, kurie turi suvirs 60 metų. 
Kitais žodžiais, Suv. Valstijos be- 
veik visai neturi senių. Viduti- 
nis amžius visiems Suv. Valstijų 
gyventojams yra išskaičiuojamas 
24.9 m. 

Sekanti pagal savo vidutinį se- 

numą tauta yra grekai. 48 nuo- 

šimčiai grekų yr£f jaunesni 20 

metų; 47 nuošimčių amžius įvai- 
ruoja tarp 20 ir 60 m. Nuošim- 
tis turinčių daugiau 60 metų yra 
tasai pats, ką ir Suv. Valstijose, 
tai yra 5. Vidutinis visų grekų 
amžius išskaičiuojama 25.5 m. 

Toliaus eina anglai. Pas juos 
46 ntiošimčiams dar nepakako 20 

metu, 47 nuošimčiai turi nuo 20 
iki 60 metų. Senių, virš 60 m., 
yra 7 nuošimtis. Vidutinis am- 
žius visiems anglams yra 27.1 m. 

Tarp vokiečių jaunuomenė (tu- 
rintieji 20 metų amžiaus) sUdaro- 
43 nuošimčius; vidutinio amžiaus 
žmonių (20—60 m.) yra 49 nuo- 

šimčiai. Senių nuošimtis siekia 
skaitlinės 8. Sulyginę visus, gau- 
name vidutinę vokiečio amžiaus 
skaitlinę 28 m. 

fš visų taip vadinamųjų civi- 
lizuotų tautų seniausia bene bus 
franeuzai. Jaunuomenes nuo- 

šimtis yra labai žema3—vos 36. 
Augštas yra vidutinio amžiaus 
žmonių nuošimtis—52. Savo se- 

nių nuošimčiu franeuzai žymiai 
pralenkia beveik visas kitas tau- 

tas, nes turi jųjų 12 nuošimčių. 
W— 

452. Kaip greita yra mintis? 
Paprastai manoma, kad žmogaus 
mintis neturi jokio sąryšio su 

greitumu ir josios atėjimas są- 
monės neužima jokio laiko. Žmo- 
nės, dalyką arčiau pažįstanti, vi- 
sai ką kitą sako. Pasirodo, kad 
greitumas minties atėjimo są- 
monėn daug priklauso nuo to, ką 
mintis liečia. Taip, tvirtinama, 
buk reikią dviejų penktadalių se- 

kundos, kad, taip sakant, atvesti 
omenin kalbą, kuria koksai nors 

gerai žinomas mums autorius ra- 

šė. Tiek pat laiko reikią ir kuo- 
met norima pašaukti sąmonėn 
šalį, kurioje yra gerai žinomas 
ir priprastas mums miestas. Ne- 
lygus esąs minties greitumas ir 
apie du kaimynus mėnesius. Pa- 
manyti apie sekančio mėnesio 
vardą galima du kartu greičiau 
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j negu apie praėjusi paskutinio 
'mėnesi* vardą. Minties greitu- 
mas daug pirklauso nuo žmogaus 
užsiėmimo. Kiekvienas žino, kad 
Shakespeare paraše* "Hamletą." 
Tačiau* žmogus, užsiimantis nuo- 

lat literatūra, greičiau atsimįs 
minėtojo veikalo vardą ir kas tą 
veikalą parašė. Jeigu paimti dvi 
spalvas — sakysime, raudoną ir 
mėlyną —ir, susitarti, kad vienos 
rankos pakėlimas reikš vieną spal- 
vą, o kitos rankos pakėlimas reiks 

antrąją spalvą,, tai užims apie 
vieną tryliktą dalj sekundos, kad 
atminus tikrąjį judėjimą, l'žima 
vieną devintą dalj sekundos, kad 
perskaityti žodį. Vieną raidę per- 
skaityti užima daugiau laiko, nes 

vieną šeštą dalį sekundos. Atsi- 
mint spalvos vardą užima vieną 
trečdalį sekundos. .Paprastai at- 

1 skira raidė yra greičiau pamato- 
ma, negu visas žodis, bet didis 

pripratimas prie skaitymo dalyką 
apverčia kitaip, kaip t?i matėme 

į augščiaus. 
Pastebėtina, kad pas vaikus, I 

taipogi senus ir nemokytus žmo- 

nes, visi tie procesai užima dau- 
giau laiko negu pas apsišvietusį 
vidutinio amžiaus žmogų. 

KLAUSIMAI. 
453. Kas yra spiritualizmas? 
454. Kokia žuvis greičiausiai 

plaukia? 
455. Iš kur atsii do raudonai 

dryžuoti stulpai ties barzdasku- 
ty klų durimis? 

456. Kiek yra ant žemes žmo- 
nių ir kaip jie išskirstyti? 
(Atsakymai bus kitam rmmeryj.) 

IR DRASKANTI ŽVĖRIS 
REIKALINGI. 

J 
Seniau viešpatavo persitikrini- 

mas, jog reikia išnaikinti visus 
draskančius, mintančius kitais 
gyvūnais, žvėris, nors ir tie 

gamtos nutverti. Bet gamta vi- 
suomet keršija už laužymą jos 
įstatymų. Medėjai nežiūrėjo bė- 
gimo laiko draskančių žvėrių, 
stengėsi vien juos naikinti; to- 

įdėl juos naikino, kada tik užsi- 

įmanė. Bet pasirodė, kad kartais 
ir draskanti žvėrįs yra reika- 
lingi. fiet draskančių sutvėrimų 
yra ne tik tarp žvėrių, bet yra 
draskanti paukščiai, yra ir žuvįįs. 
[š tokių žuvių Lietuvoj ypač ži- 
nomos lydekos, o jas net žuvių 
augintojai laiko prūduose, kur 

auginamos nedraskančios žuvįs. 
Pelėdos—draskanti paukščiai, bet 
jos naikina peles, kurios taipgi 
laukuose ir aruoduose daug blo- 
go padaro; be pelėdų, pelių pri- 
vistų dar daugiau, negu jų da- 
bar yra, nors ir dabar jų yra 
daugiau, negu ūkininkas gali jų 
geisti. 

Australijoj, apart laukinių- šu- 
u->, kitokiu draskančių žvėrių, 
mintančių kitais žvėrimis nebu- 
vo. Todėl atgabenus iš Europos 
kralikus, jų ten tiek prisiveisė, ir 
jie tiek blogo laukams daro, kad 
valdžia siūlo milionus tam, kas 
išras budą tuos negeistinus 
žvėris išnaikinti. Moka dovanas 
medėjams už kiekvieną užmuštą 
kraliką, bet tas nedaug gelbsti, 
nes vietoj vieno užmušto, atsi- 
randa du naujai gimę- 

Tas pats pasirodė ir Europoj. 
Dėl nesirokuojančių su gamtos 
tiesomis medžionės laike, kurios 

drąsino naikinti visu?< draskan- 
čius žvėris, Mecklenburge triušių 
prisiveisė daugiau, negu reikia, 
ir ant galo gyventojai suprato, 
j op ir draskanti žvėrįs yra reika- 
lingi. Todėl ir ten laike bėgimo 

! uždrausta medžioti aut draskan- 
.otų žvėrių. Prtsiveisus daugiau 
į pirmiau naikinamų draskančių 
žvėrių, pradeda mažintis laukus 
naikinanti triušiai (kralikai). 

Taigi pasirodo, jog kas gam- 
tos sutverta, tar- pildo savo už- 

duotį, nors kartais jos tvariniai 
ir negeistini išrodo. Ir ligas 
gimdančios bakterijos, nors jų 
veikimo pasekmės taip nepagei- 
daujamos išrodo, taipgi pildo sa- 

vo užduot j, o su jomis kovoti, 
kad jos perdaug blogo nedarytų, 
įjau žmonės išmoko. Jos pratina 
žmones prie taip reikalingo šva- 
rumo; mokina juos saugumo; 
kas tų gamtos pamokinimų ne- 

klauso, tas dažnai ligomis užsi- 
krečia ir greičiau j kapus nueina. 

Nemokančių save saugoti gamta 
nesigaili; todėl tokių daugiau j 
kitą svietą nuvaro. Tas, žinoma, 
nemalonu klausyti, bet taip yra. 

KIBIRKŠTIS. 

Nors vieną, pagalios, turėsime 
atsitikimą, kur darbininkai, dirb- 

I dami "overtime," ne tik nereika- 
laus už tai dvigubo užmokesčio, 
'bet ir ant "netikusio surėdymo" 
tdejuoti nedejuos,—tai seimų de- 
legatai YVaterburyj, kurie, kaip 
matosi, turės dirbti ir dieną ir 
naktį... 

Jau jeigu "Draugas" ir "Tėvy- 
nė" sumanė tarp savęs pasipešti, 
tai ar negeriaus butų tai palai- 
kyti iki \Vaterburio seimų: pa- 
statyk abudu ant scenos, atriesk 
rankoves, ir tegul jie ten visą 
"trubelį susetlina," — delegatai 
abiejų seimų dar po dytką su- 

mestų už linksmą "sho\v." (Sei- 
mų rengėjai tegul šito numerio 
nepražiopso). 

* * 

Dr. Basanavičius, sakydamas, 
kad lietuvių \ėliava turėtų but 
raudona, turbut nori socialis- 
tams pasigerint ir parodyt, kad 
visgi jis nėra toks "žvėris," ko- 
kiu jie jį apšaukė. 

* » 

L)abar, kada jau musų berniu- 
kui "Spaudai" suėjo 10 metų ir 
kada tinkamai visi tą atšventėm, 
tai gal butų laikas ir apie ilges- 
nes jam kelinaites pasirūpinti — 

nepriderėtų jam ilgiaus trumpa- 
kelninm btiti. 

♦ * 

— "Katalikas" nc katalikiškas 
—sako ''Draugas" prieš patį sei- 

mą, kur bus organas renkamas. 
"Katalikas" tomis pėdomis ga- 

lėtų atkirsti, kad "Draugas" ne- 

draugiškas, jeigu taip prieš sei- 
mą daro. 

* * 

Naujas, ląbai populiariškas 
obalsis, kurį priėmė vienbalsiai 
visos mūsų partijos,—klerikalai, 
tautininkai, net ir socialistai: 

Šalin! Teprasmenga Balius! 
Lai gyvuoja Piknykas!.... 

Jurgis Spurjfis. 
♦ » 

Tas Dr. Basanavičius, tai tik- 
ras šposininkas.—d?.".giau nieko. 
Nė jisai yra "American Citi- 

/.en'as" nė ką, bet kasliuk tau- 

tinės lietuvių vėliavos taip storai 
u/balsavo, kad visų, pirmiau bal- 
savusiųjų balsus, iš išgąsčio, ar 

nepagriebs tik "nogla smertis." 
S. B. Į 

Polemika. 

"Draugo" 16 numeryje tūlas p. Į Atbol'ictis duoda koresponden-1 
tams brolišką patarimą prisitu-Į 
rėti teisybės, tuo-pačiu gi laiku 
patsai, mokydamas kitus, kitaip 
daro. Biski keistokas teisybės 
jieškojimo kelias, ir aš, kaipo au- 

torius žinutės iš Athol'o, tilpu- 
sios "Lietuvos" 14 numeryj ir 
p. Athol'ieėio oavadintos netei- 
singa ir melaginga, pasistengsiu 
nurodyti p. Atholieėiui jojo "tei- 
sybes."' 

Rašydamas apie blaivininkus, 
parašiau visai nedaug, galima dar 
buvo biskutj plačiau papasakoti 
apie jųjų darbelius, bet kelti aikš- 
tėn vien tik juodumus, perdaug 
nesmagu; antra, ir neapsimoka. 
Jeigu žmogus nesupranta man- 

dagaus aprašymo, tai jau piktu- 
mu, atpenč, nieko nepadarysi. 

P-as Atholietis rašo, kad blai- 
vininkų pirmininkas sušaukęs lai- 
ke rekolekcijų savo draugus ir 
svarstęs su jais teatro ir šokių 
reikalus. Visai ne blaivininkų pir- 
mininkas sušaukė draugus, bet 
draugai, rupinantiesi jaunimo su- 

organizavimu, sušaukė pastarąjį 
(jaunimą), kad pasitarius apie 
jaunimo reikalus ir kokiu budu 
geriaus susispietus į kuopą. Tas, 
o ne kitas, buvo minėtojo susi- 
rinkimo tikslas. Teatras, šokiai 
buvo minėti, kaipo jaunimo pa- 
silinksminimai. Parašyti, kad 
vien dėl šokių buvo susirinkę, 
reiškia, netikrai dalykus praneš- 
ti. "Rekolekcijos bažnyčioje, o 

jie nenaudėliai šokius rengia." 
Už tokį pasakymą dar nuo kle- 
bono gausi pagyrimo žodį. Tur- 
but, p. Athol'ietis girdėjo, kad 
varpas skambėjo, bet nejuto, ku- 
riame krašte ir, nepasiteiravęs, 
kame dalykas, pradėjo duoti "pi- 
pirų" korespondentams ir drau- 
gams. Meldžiame gerbiamojo at- 
eiti j musų susirinkimus, męs su 

mielu noru papasakosime, kas bu- 
vo, o kartais galėsime ir tarti, 
kas bus, ir nereiks apie mus ra- 

šinėti karštu žinučių. 
Ivaslink klebono peikimo ga- 

lim pasakyti tiek: klebonas pei- 
kė, ir, gal, jojo pareigos to rei- 

kalavo; męs už tai ant jo ir ne- 
turime blogos širdies—tam jisai 
klebonas. Bet kad klebono pa- 
peikimas turėjęs įtekmės į kai- 
-kuriuos blaivininkų draugijos 
narius, kurie, sulyg p. Atliol'iečio 
nuomonės, net dėlei to peikimo 
išstoję iš draugijos, labai juokin- 
gai atrodo. Gal p. Athol'ietis 
nežino blaivininkų santikių. 
Afhol'yje maži vaikai ir tie jau 
juokiasi iš blaivininkų, kad tie 
tiktai moką liarmus kelti ir pra- 
vardžiuotis. 

Pirmininkui moterėlės net ža- 

dėjusio® kailj lupti už girtuoklia- 
vimą; gj tu vyras neragauja svai- 

ginančiu ffrimų ir, įkaitintas iki 
karšto, meti pirmininkystę ir 
draugiją; nieko nedoro jisai ne- 

papildė. Išskaičiuodamas jojo do- 
rybes, p. A. užmiršo Dievo prisa- 
kymą t "Nekalbėk neteisingai 

prieš artimu savo." Visi athol- 
iečiai skaito tą vaikiną vienu iš 
doriausiu—p. Athol'ietis nedoru. 
Kam tikėti: ar vienam, ar šim- 
tams? Nuo bažnyčios niekas nie- 
ko neatitraukinėjo, ir čia nesi- 
mato jokio pavojaus iš jaunimo 
pusės, negut patjs pp. Athol'ie 
čiai, išsvajoję kokį tai pakojų, 
apskelbtų "Kryžiaus Karą".... 
prieš save. 

T.abai gaila, kad blaivininkai 
nepiklo konstitucijos ir neina ke- 
turis ar 6 sykius išpažinties; ypač 
gi gaila, kad p. Athol'ietis ne ku- 
nigas,—tada gal kas mėnuo teik- 
tųsi išklausyti jųjų ir turėtų dau- 
giaus medžiagos savo teisingoms 
žinutėms. 

Dėlko-gi p. Athol'ietis užtyli, 
kad blaivininkai savo dratigijon 
tempia už skvernų narius ir net 

pirmeiviškos pakraipos žmones? 
Viciiamc tokiame atsitikime tapo 
prirašyti 4 vaikinai, kurie jau j 
sekančius susirinkimus neatėjo ir 
daugiau nebeis. 

Kur buvo p. Athol'ietis, kaip 
uekuriuos mrius tūlos ypatos 
viešai per susirinkimą išvadino 
vagimis ir niekas neatsiliepė, ka>! 
pasmerkus toki pasielgimą? Dėl- 
ko p. Athol'ietis nesuvaldo blai- 
vininką kalbų, kada tie per su- 

sirinkimus, vieton apkalbėti sa- 

vo reikalus, "plauja kaulelius" 
ypatoms, kurių susirinkime nė- 
ra? Gal teisingą žinutę rašo? 

fš kuf ištraukė p. Athol'ietis, 
kad kai-kurie nariai butų buvę 
prašalinti už konstitucijos nepil- 
dymą. bet jie, pabūgę bausmės, 
pabėgo. Aš girdėjau visai ki- 
taip. Daug sv'cių atsimetusieji 
nariai kviesta grįžti, bet jie, sy- 
kį paragavę blaivininkų "geros 
duonelės," griežtai atsisakė. Už- 
baigdamas savo labai jau atsiduo- 
dančią pamokslu žinutę, p. Athol'- 
ietis užbaigia žydais. Čion tai 
pamatai tikroje šviesoje tokių 
ypatų taktiką ir jausmus. Ne- 
apykanta, asmeniškas kerštas, 
pakenkimas neapkenčiamiems. 
Nekenti žydų—nekęsk sau! Už- 
miršai krikščionišką meilę—niek^ 
jos nuo tavęs ir nemeldžia. Be*. 
meldžiamasai, nevalia tamistelei 
viešai per laikraštį erzinti tarp 
savęs žmonių. Jau, kad taip žy- 
dai tamstai kenkia, pasigauk Bei- 
lį ir gabenk Kievan. 

Manau, užteks p. Athol'iečio 
įprašomų "teisybių." įmonės pa- 
tįs suras, kur teisybe. Melų nie- 
kados nerasi nėjau ir manau to- 
iaus žengti tuo pačiu keliu. 

Kar—s. 

VIETINES ŽINIOS, 
Spaudos atgavimo paminėji- 

mas. Pereitą nedėldienį Chica- 
»a iškilmingai paminėjo 10-nieti- 
nes sukaktuves ruo laiko atgavi- 
mo lietuvių spaudos Rusijoj, 
dietinės Chicagos TMD. kuopos, 
eurios jau nuo senai prie šios 
iškilmės rengėsi, su pagelba kitu 
rlraugijų surengė vakarą Mark 
Whitc Square svetainėj ant 

Bridgeporto. 
Senai jau chicagiečiai panašiai 

jražaus vakaro nebuvo turėję. 
Apie aštuonias vakare jau buvo 
prisirinkusi žmonių pilnutėlė rui- 
minga svetainė, net ir pakraš- 
čiai pasieniais buvo užimti. Čia 

taipgi reik paminėti, kad nedaž- 
nai panaši, rinktina publika mū- 

sų vakaruose susirenka. Smagu 
buvo ir pasižiūrėti ant rinito, 
gražaus, nekantriai, bet ramiai 
laukiančio prakalbų svietelio. 

Tuojaus po aštuonių Dr. IC. 
Draugelis atidarė vakarą, pa- 
kviesdamas sudainuoti Tautiškąjį 
lietuvių Hymną, kurj, vadovau- 
jant "Birutės" chorui, visa pub- 
lika atliko sustojus. 

Sekė programas, .susidedantis 
iš prakalbų, dainų ir muzikoj. 
PinmauL-iai reik paminėti prakal- 
bas, kurių buvo trjs. Pirrnasai 
Dr. A. K. Rutkauskas nurodė 
spaudos vertę ir jos svarbą abel- 
nai pasaulio kulturai ir musų 
tautai ypatingai, tuomi parody- 
damas, ko lietuviai per taip ilgą 
laiką neturėjo, ir kodėl jie spy- 
rėsi tą svarbų kulturos įnagį at- 

gauti. Tokiu budu jis prirengi 
dirvą antramjam kalbėtojui, ku- 
riuotn buvo kun. F. Kemeši*, 
"Draugo" redaktorius ir kuris 
kalbėjo ant temos "Lietuviu 
spauda ir jos atgavimas.'' Kal- 
bėtojas trumpai, bet aiškiai su- 

glaudė visą lietuvių spaudos is- 
toriją, pradėjus nuo pirmos lie- 
tuviu kalba spausdintos knygos 
l533 metais ir baigdamas 1864 
metais, kada lietuvių spauda Ru- 
sijos rvbose tapo uždrausta. Pa- 
žymėjęs apie rusų valdžios plia- 
nus, kodėl ji taip padarė ir apie 
tų plianų nenusisek imą. kalbė- 
tojas ilgiaus apsistojo ant savo 

atsiminimų iš tų laikų, kada ne- 

matoma, bet narsi kova ėjo už 
lietuvių spaudos atgavimą visur: 
miestuose, kaimuose, klebonijos* 
ir dvasiškose seminarijose. Ne- 
pamiršo priminti, jog tai tau- 
tinio susipratimo liepsnai užkur- 
ti pirmą kibirkštėlę pasekmin- 
gai užžiebė musų gerbiamasai 
Dr. J. Basanavičius, savo įsteig- 
tam laikraštyj "Aušroj." Jis ati- 
davė taipgi ir tinkamą pagarbu 
musų lietuvėms-moterims, kurios 
mokėjo pačios išlaikyti savo tėvų 
kalbą ir mokėjo savo vaikelius 
su lietuvių elementorium, kad ir 
slapta, supažindinti. 

Prakalbų dalį užbaigė B. K. 
Balutis. "Lietuvos" redaktoriu3. 
Jis daugeliu Įvairių pavyzdžių 
pabriežė tą mintį, kaip paikus yra 
dalykas užginti kam nors vartoti 
savo prigimtąją kalbą, kuri yra 
svarbiausi ir brangiausi kiekvie- 
nos tautos dovana. Jis taipgi 
priminė, kaip tą dovaną atgavę, 
privalome ją kainuoti ir mūsų 
spaudą tik geram panaudoti. 

Pažymėtina, kad visi kalbėto- 
jai, nušviesdatni šį svarbų lie- 
tuvių gyvenime faktą, neiškišo 
nei vieno akstino, kuris kokios 
nors pakraipos žmones užgautų— 
atpenč, jie visi pabriežė ir pavyz- 
džiu pastatė tą išmintingą lietu- 
vių vienybę, kuria apsišarvoję iie 
išgavo savo spaudai teisių sugrą- 
žinimą. Čia nesimatė iškištų ar 

paslėptų nagų, kurie norėtų dras- 

kvti-užgauti kokią nors partiją, 
ar bent kurį mušu visuomenės 
krypsnį: visi stengėsi bešališkai 
nušviesti tą svarbų momentą, ku- 
rio paminėjimui iškilmė buvo su- 

rengta. Ir tas darė labai malo- 
nų įspūdį, kurio musų publika, 
deja. nedažnai turi progą pritirti. 

Tarpai tarp prakalbų buvo pa- 
įvairinti dainomis ir muzika. 
Pirmiausiai gražiai padainavo ke- 
lias daineles p. Jakutis (tenoras); 
p. Jakutis įsigavo publikos šir- 
Jin giliai: nelabai jj norėta nuo 

estrados nuleisti ir publika pri- 
vertė jį dar kelias daineles už- 
dainuoti ant. "bis." 

Tas pats atsitiko su p-lių Ru- 
dauskaičių duetais. Berods, bus 

neperdėta, jeigu pasakysim, kad 
geresniu duetų chicagiečiai dar 
nėra girdėję: ir šį vakarą p-lėa 
artistiškai atliko keletą dainelių: 
publika už tai apdovanojo jas to- 
kiais plojimais, kad, kaip sako- 
■na, net sienos traškėjo ir stiklai 
anguose drebėjo. 

Dalyvavo programe ir p-nia 
Janušauskienė, jau gerai chiea- 
^iečiams pažįstama ir nemažiau* 
publikos numylėta artistė. Jos 
lainos visados yra "tUzas" ren- 

gėjų lankose. Šį vakarą p-nia 
Janušauskienė buvo ypatingai pc- 
*ani upe ir geram balse ir publi- 
<a tikrai buvo jui dėkinga už jos 
suteiktąjį nialonutuą. 

P-as Pocius atliko taipgi porą 
■nuzikališkų kąsnelių, pagalios 
'Birutės" choras sudainavo apie 
xef«tą dainų. 

Už šio dailaus vakaro suren- 

gimą priklauso padėkos žodžiai 
•engiamamjam komitetui. į kurį 
nėjo sekanti vyrai: Dr. K. Dran- 
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gelis, Paulius P. Baltutis, P. Mu- 

levičių, P. Kurkulis, B. Jakaitis, 
p-lė P. V'alskaitč, B. Lenkaus- 
<as ir S. lananevičia. 

'"Birutes" vakaras. "Birutės" 

Draugija pereitą subatvakarj pa- 
rengė paskiuin] šiame sezone sa- 

vo draugišką vakarėlį Aušros 

svetainėj. Skaitlingas būrys "Bi- 
rutės" jaunimo, taipgi ir pašali- 
niai svečiai linksniai laiką pra- 
leido. Apart šokių ir žaismių, 
buvo dar įvairus programėlis 
ir vėliaus vakarienė. Programė- 
lio išpildyme šiuom sykiu pirmi- 
nystės vainiką paėmė apie trijų- 
-keturių metų Miceviėių mergai- 
tė, sudainavusi dainelę, o vė- 
liaus pašokusi su truputį 
vyresne mergaite polką-kokietką. 
Publika vos 'įetruko iš juokų, ka- 
da šitos mažytės mergaitės drą- 
siai ir su mina suaugusių žmo- 

nių, išpildė savo numerius — ir 

visai neblogai, reik patėmyti. 

Nuo West Side. Pereitą ne- 

dėldienį 9-nių draugysčių pastan- 
gomis tapo surengtas Meldažio 
svct vakarėlis vietinio viešojo 
lietuvių knygyno naudai. Pro- 
gramas susidėjo iš vaidinimo 
vienaveiksmo vaizdelio "Degti-! 
nė" ir triveiksmės komedijos' 
"Kaip kas išmano, taip save ga- 
no"; apart to buvo prakalba, 
dekliamacijos ir šokiai. 

Artistiškuoju žvilgsniu vakarė- 
li galima pavadinti pilnai nusi- 
sekusiu. TMD. 28-os kuopos dra- 

matiškojo skyriaus artistai, ku- 

rie šiuos veikalus lošė, atliko 
savo užduotis, galėtum pasakyt, 
be užmetimo. Patėmytinas buvo 

jų rūpestingas prisirengimas. 
Ypatingai gi pasižymėjo S. Kriu- 

kas Šaltyšiaus rolėj, J. Balsevi- 
čius Kundoros rolėj, S. Valonie- 
nė Kundoro žmonos rolėj, Sta- 
siūnas, A. Ulkiutė, M. Juška ir B. 
Žilvičiutė. Publika mokėjo jų 
pasidarbavimą apkainuoti, ir 

trukšmingų plojimų nesigailėjo. 
Kalbą turėjo S. Biežis, deklia- 

mavo p-lė K. Zauriutė. 
Užtai materijulišku žvilgsniu 

vakaras nenusisekė: publikos bu- 

vo nedaug ir knygynui pelno var- 

giai liks. M. M. J—as. 

Prigėrė. Pranas Dapkus, 8 me- 

tų vaikas, pereitą nedėldienį, be- 
žaisdamas su kitais vaikais prie 
upės, arti 22-os gatvės ir Halsted 
st., įpuolė j upę ir prigėrė. Vai- 
kai buvo mėginę jį išgelbėti, bet 
nepasekmingai. Prano tėvai gy- 
vena prie 1457 So. Union ave. 

Įvairumai. Sią pėt^yčią vaka- 
re "Lithuanian Concert Club" 
rengia niuzikališką vakarą Mark 
\Yhite Sąuare parkurio svetainėj, 
ant Bridgeporto. Programas la- 
bai įvairus. įžanga visiems dy- 
kai. Vaikai įleidžiami tik su tė- 
vais. Šis pats programas buvo 
išpildytas utarninke, kaip sako- 
ma, su dideliu pasisekimu Davis 
Square svetainėj, ant Town of 
Lake. 

— Uždarynv.i teatralio šių me- 

tų sezono Lietuvių Jaunimo Ra- 
telis gegužio 24 d. stato scenoje 

4 aktų J. Zolpio veikalą "Du 
Broliu." Veikalo turinys paimtas 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo. 
Bus statoma šv. Jurgio parapi- 
jinėj svetainėj, ant Bridgeporto. 
Lošime dalyvaus geriausios Jau- 
nimo Ratelio jiegos, tame skait- 
liuje ir pats veikalo autorius, 
p. J. J. Zolpis. 

— South Englevvood apielinkės 
lietuviai apie 84-tą ir Vincennes 
ave. žada netrukus sutverti naują 
SLA. kuopą. Čia esama dikčiai 
lietinių, bet SLA. artimiausi 
kuopa yra "Atlantic" kolionijoj 
(apie 59-tą ir State st.), kas vie- 
tos lietuviams yra labai neparan- 
ku. Tarp energiškų lietuvių, ku- 
rie šiuom dalyku rūpinasi, yra: 
Br. Janulis, Jonas Baukis, B Di- 
liunas, VI. Janulis ir kiti. Tuoin 
tikslu kreiptasi prie Chicagos ap- 
skričio, kuris pagelbės surengti 
šioj vietoj prakalbas apie šio mė- 
nesio pabaigą. 

— Naujai susitvėrusi draugija 
"Apšvieta" Burnside dalyj perei- 
tą nedėMienj turėjo vakarėli- 
Lošta komedija "Žilė galvon, vel- 
nias vuodegon." Naujiems artis- 
tams lošiant, ir lošimas buvo ne- 

pergeriausias, nors nekurie akto- 
riai (kaip A. Kosaitis, P. Maču- 
kevičienė) lošė neblogiausiai. 

Publikos buvo dikčiai, ir drau- 
gijai liks pelno. Vėjavaikis. 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 
p. G Sylvester, Detr. Jusų raštelis 

butų tllpęs, bet kadangi adreso nepa- 
davėt, tai ir netalpinorae. Dabar jus 
vėl rašote, kad jusų adresu ateina 
"Lietuva" kas savaitė. Gali but, bet, 
peržiūrėję skaitytojų listą, męs to- 
kios pravardės nerandame. Detroite 
turime keletu šimtų skaitytojų, ir ne- 

galim Jspėti, kas pas jus "Lietuvą." 
gauna. 

Visados reik adresu paduoti, be ko 
jokis raštas tilpti negali. Netilps ir 
jusų. Rašote Jau antrą laišką, ir vis 
be adreso, — tarsi labai sunku jums 
keletą, žodžių prirašyt, 

p. Montello Industrialistas. Mums 
yra malonu pastebėti, jog jųs, indus- 
triallstai, suprantate, kad "Lietuva," 
talpindama jusų atsišaukimus, padarė 

i tai, ką privalo padaryti bepartyvis 
laikraštis linkui žmonių, kuriems at- 
sisako suteikti viešningumo kiti laik- 
raščiai, menami Ji'sų draugai. Su- 
prantama, kad mus nedaug apeina, 
ką apie mus prasimano tuM laikraštu- 
kai, ir todėl butum jums dėkingi, 
jeigu paliuo3uotumet mus nuo po- 
lemikos su "Laisve" lr "laisvlečiais." 
Dabar, kada turite savo locną. or- 

ganą, geriaus, rasite, tiktų apie šiuos 

dalykus *enal kalbėti. Ar turime per- 
duoti 'Darbininkų Balsui?" Kitus 

į raštelius sunaudosim, — ačiu. 
p. Esk-apas. aciu, jaejome anK- 

Sfiiaus gantą. 
pp. K. šnuolis, Pran. Cibulskas, Pa- 

tagonas, Siaulis, J. Toliau, Šešupė, 
A. S., Charl. Grinorius ir kitiems 

Ačiu, peržiurėsim ir, kiek galėsim, 
sunaudosim. 

p. V. Zuk—kas. Phila, Pa. Gavome 
iš kito korespondento ank.sčiaus ir 

spėjome spaudon atiduoti. Visgi ačiu. 

p. Pet. Raud—kils. švelniau rašy- 
kite ir paduokite vien faktus. Patįs 
gerai ifcmanote, kad tokiu budu bus 

sukeltas dar didesnis piktumas ir 

pagieža. Buvome priversti patjs su- 

lyg to apdirbti. 
p. Diemedis. Gavome Tamistos laiš- 

keli. Vienas veikalu iš minimojo są- 
siuvinio buvo tilpęs "Lietuvoje" prieš 
pat Kalėdas. Kitas. "Ten Muša teka," 
yra sustatytas dar ankfečlaus. Kelis 
kartus vis norėjome jdėti, tačiau, vie- 
tos stokos delsi, vis neMgebame. 

Tikimas, kad trumpame laike salė- 
sime jąją patalp'nti. Kai-kurie kili 
veikalai taipogi paruošti leisti spau- 
don, ir laukiame tiktai progos. Todėl 
mums butu labai neparanku tai, ko 
Tamista norite savo laiške. M ubų 
nuomonė apie tuos raštelius ir po- 
draug patj autorių yra labai optimis- 
tiška. Yra vaizdingumo, yra jiegos 
ir medžiagos vaizdams išreikšti. 

Stokuoja formos, stiliaus ir labai 
svarbaus dalyko — nuosaikumo. 
Verta daugiau susipažinti su dailiaja 
musų raštija, su geresniais musų ra- 

šytojais — dailininkais, pasistengti 
suprasti ir jsigilinti į jųjų tvėrybę, j 
tai sumažintų miuėtasias ydas. Abel- j 
nas musų patarimas Tamistai: neuž-1 
meskite. 

Apgarsinimai. 
Tai, Kad Bučiau Žinojęs! 
Ant Jlalsted prie 12-tos gatvės 

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

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

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

— Tai, kad bučiau žinojęs, bu- 
čiau tada pirkęs už $5.000 ir šią- 
dien pardavęs už $15,000. 

Ant Halsted prie 79-tos gatvės 
už kampinį lotą užmokėjo 
$58,000, o 6 metai atgal buvo ga- 
lima jj pirkti už $8,000. 

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

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

Šitokių išsitarimų girdite iš lu- 

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

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

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

Kad iš anksto pramatyti, kur 
properčių kainos kils, reikia pir- 
miausiai suprasti priežastis, ko- 
kios properčių kainas kelia, o 

supratę, patįs numanysite, kur 
properčių kainos kils. 

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

ten tikrai ir properčių kainos 
kils. 

Ant Halsted prie 12-tos gatvės 
properčių kainos tolei, buvo že- 

mos, kolei j ten biznis neatsi- 
kraustė. Bet kaip tik ten užėmė 

vieną kampą Departamentinis 
Philipsono storas, kitą kampą 
\Vest Side Trlist Banką, tuojaus 
properčių kainos iškilo, todėl, 
kad prie jų pradėjo vi-oki kiti 
mažesni storai glaustis ir kick- 
venas reikalavo ten sau vietos. 

Tas pats buvo su Halsted prie 
63*čio» gatvės. Kada ten atsida- 

rė didelis Notional Teatras, Chi- 
cago City Banka ir Becker, K vau 

& Co. Departamentinis storas, 
kainos properčiu pasitrejojo. 

Taipgi Ilalsted prie 79-tos gat- 
vės: kaip tik ušsibudavojo di- 
desniais storais kampiniai lotai, 
atsidarė Ranka ir pora teatrų, 
properčiu kainos pasiketveriojo. 

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

atras, tai ir čia properčiu kainos 
žymiai pakils, kadangi tetras pa- 
traukia tūkstančius žmonių iš vi- 
sų pusių, o kur žmonių yra ap- 
stus susirinkimas, ten ir biznie- 
riai nori turėti savo bizni. Biz- 
nis gi reikalauja loto ču štoru. 
arba su ofisu, h;,.te da biznieriai 
pradeda properjes pirkti, tada sa- 

vininkai jų kainas kelia. 
Jau ir šiądien tuli amerikonai 

planuoja čia statyti dideli De- 
partamentinj Storą ir j ieško 3 
lotų plaeiaus. Mat amerikonai 
greičiau pramato, kur yra biz- 
nio ateitis. 

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

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

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

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

DU GYDYMAI. 

Mr. Tliomas Konopka iš Mid- 
dletown, Conn., pasijuto labai 
blogame padėjime, kuomet jojo 
pati ir duktė, abi; sirgo vienu ir 
tuom pačiu laiku, jisai sako: 
"Mano pati ir maža mergaitė, 
abi, kentė blogą skilvio trukdė- 
si, kurisa: laikėsi prieš visokį gy- 
dymą. Galop aš daviau joms Tri- 
nerio Amerikoniško Kartaus Vy- 
no Elixiro, ir didžiausiam mano 

džiaugsmui abi veikiai atgavo sa- 
vo sveikatą. Aš maloniai pa- 
tariu šj kartu vyną visiems be- 
sikankinantiems pilvu, kaipo tik- 
rą vaistą ir liekuos su tikra pa- 
garba, Thomas'Koncpka, 10 Un- 
ion st., Middletovvn, Conn." Tri- 
nerio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixiras gauua tokių laiš- 
kų nuolat ir iš visį pusių, nes 

jojo veikmė skilvio ir vidurių 
ligose yra pažymėtina, ypatingai 
kuomet užkietėjimas yra su liga 
surištas. Aptiekose. Jos. Triner, 
Manufacturer, 1333—1339 South 
Ashland ave., Chicago, 111. Vi- 
durių skaudėjimuose jisai dažnai 
tiktai reikalingas, kad atvarius 
kraują prie kuno pavarišiaus. Pa- 
bandykite, trindami knną Trine- 
rio Linimentu. 

PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS, 
parengtas Draugystės Lietuvos KaP'ėi; 
vių, atsibus ned. gegužio (May) 24 (i-. 
G. Charnaucko darže, Lyons, iii*. 
Tarp dideles daugybės j vairiausiŲ 
pasilin ksnii n i iu 11, bus dar ir puikaus 
laikrodėlio išlaimėjimas. Dabar, ki) 
tik pavasariui prasidėjus, yra geriau- 
sis laikas, puikiausis oras; todėl 
kiekvienas būtinai privalėtų neap- 
lenkti šio pikniko, ir netiktai pats 
ateiti, bet ir savo draugę, ar draugę 
atsivežti. Viskas surengta kuopui- 
klausiai. 

KvieOia visus KOMITETAS. 

PIKNIKAS 
parengtas Suvienytų Pašelpinių Drau- 
gijų nuo To\vn of Lake, ned., gegu- 
žio (May) 17 d. 1914 ra. Leafy Grove 
darže, Willo\v Springs, 111. Įžanga 
25e. porai. Pradžia 9 vai. išryto. 

Kviečiame Cliicagos ir apielinkės 
miestelių visuomenę atsilankyti j šj 
milžiniškų Chicagiečių suėjimų. Tai 
bus vienas Iš didžiausių piknikų. 

Kviečia KOMITETAS. 

MOKSLEIVIŲ VAKARAS! 
parengtas bendromis jiegomis II Ir 
V kuopi; Suslv. Lietuvių II.-K. Mok- 
sleiviu Amerikoje, ned. gegužio 17 d. 
li)14 m. šv. Jurgio Parap. svet., 
kampas 32-ras pi. ir Auburn ave. 
Bus suvaidinta vienaveiksmė komedi- 
ja "NESIPRIEŠINK" ir vaizdelis iš 
moksleiviu gyvenimo "TA M O VAR- 
GAI." 

Dainuos p-le Elena Butrimavičiutė, 
ponia M. lanušauskienė ir p. B. 
Janušauskas. 

Prie didesnio vakaro pamarginimo 
prasidės balalaikų, mandolinų ir gi- 
tarų orkestrą. 

Pelnas nuo vakaro skiriamas su- 
manytajai Lietuvių Kolegijai Ameri- 
koje ir "Moksleivio" fondui. Beto 
prie tikietų bus lipdomi Tautos Fon- 
do ženkleliai. Tikietų kainos 75c., 
60c. ir 25c. ypatai. Pradžia 7-ta 
valandą vakare. 

Pasibaigus programui, bus šokiai, 
skrajojanti krasa ir t. t. 

Didžiausia ir geriausis kokis iki šiol 
buvo 

Muzikaliikai-Vokališkas Koncertas 
dalyvauja 5 chorai: Birutė, 81-mos 
kuopos choras. LaisvoB Jaunuomenės, 
Jiutos ir L. S. S. vyrų choras; taip- 
gi Lietuva Benas, Kanklininkų Kliu- 
bas ir geriausi musų solistai. Kon- 
certas įvyks subatoj, gegužio (May) 
16 d. 1914 m. M. Meldažio svet., 
2242-44 W. 23rd Place. Pradžia 
8:00 vai. vakare. Įžanga 25c. ir 
augščiau. 

šitas koncertas rengiamas "Aušros" 
draugijos užbaigimui savo mokyklos 
žieminio sezono. Meldžiame visų at- 
silankyti, nes nieko panašaus dar 
nebuvo pas lietuvius, ir gal dar ne- 
greitai galės toki įvairus ir puikus 
koncertai įvykti. 

Po koncertui Balius su visokiais 
pamasinimais. 

Aušros Baliau* Komitetas. 

PUIKUS DIDELIS PIKNIKAS 
parengtas D.tugystės 6v. Dominiko, 
ned. gegužio (May) 17 d. 1914 m. 
Geo. Cbernausko darže, Lyons, 111. 
pradžia 9 vai. išryto. įžanga 25c. 
porai. 

Jaunuosius ir senuosius kviečiame 
atsilankyti, nes tai bus vienas iš pui- 
kiausi!) piknikų. Galėsi smagiai pa- 
silinksminti ir gražiai pasibovyti. 
Greitai užmirši savo vargus ir nelai- 
mes. — jeigu butų šalta arba lytų, 

Itai tuomet bus pikniko diena per- 
kelta ant kitos dienos, tikietai bus 
tie patjs geri, tik uiena bus visur 
pagarsinta. 

PASARGA. Imkite 22-ros karus iki 
48-tai ir Ogden ave.. paskui imkite 
Ogden ave. karus iki 52-ros, o nuo 
ten Lyons karus ir važiuokite iki 
Desplain upės krantui, kur yra dar- 
žas. 

DIDELIS GRAŽUS BALIUS. 
parengtas Draugystės Laisvės Lietu- 
vių Amerikoj, Minneapoiis, Minn. 
Atsibus gegužio (May) 24 d. 1914 m. 
"North Side Auditorium," 23rd ir 
Washington ave., North. (Svetainės 
No. 2228). Balius prasidės 4 vai. 
po pietų. įžanga 35c. vyrame, 15c. 
moterims. Visi lietuviai ir lietuvaitės 
širdingai kviečiama atsilankyti j ši- 
tų gražų balių Bus skrajojanti kra- 
sa, puiki muzika, saldus gėrimai ir 
kvepianti cigarai. Galėsite smagiai 
pasilinksminti ir puikiai praleisti 
liuosų laikų. 

Kviečia KOMITETAS. 

PIRMAS PIKNIKAS 
Parengtas susivienijusių T.M.D. 127 

kp. ir L. A. U. K liūto, E. Chicago, 
Ind., atsibus ned., gegužio (May) 
24 d. 1914 m. Kindai's Grove, Ham- 
mond, Ind. Prasidės 10 vai. išryto ir 
trauksis iki vėlam vakarui. Įžanga 
25c. porai. 

Užkviečiame visus lietuvius ir lie- 
tuvaites, kaip jaunus, taip ir senus 
atsilankyti j šj pikniką, kuris bus 
viename iš puikiausių daržų šioje 
apielinkėje, ant ežero kranto, me- 
džiais ir žolynais apaugusio. Muzi- 
ka bus puikiausia, grajys visokius 
šokius. KOMITETAS. 

PASARGA: Iš Chicagos važiuokit 
Hammoud karais iki daržui. Iš 
Indiana Harbor ir E. Chicago važiuo- 
kit E. Chicagos karais iki Hohman st., 

j ten persėskit ant Hammond karų; 
j tie nuveš iki daržui. 

AUŠROS MOKYKLOS 
Dieninės ir Vakarinės, 3149 S. Halsted 
st., gyvuojančios jau ij-tus metus, 
vasarinis sezonas prasidės gegužio 
(May) 15 d. 1914 m. fcus šie sky- 
riai: 1. Anglų kalbos. 2. Rokundų 
(aritmetikos), o dieninėje mokykloje, 
apart viršminėtų, dar bus: knygve- 
dystė, stenografija, augštesnėji ma- 
tematika ir braižymas. 

Mokinimas tęsis 3 mėnesius. Pre- 
kė prieinama. Mokytojai atsakanti. 
Vieta labai vėsi. 

Visiems gera proga atsivėdinti per 
vasaros karščius. Mokintis niekados 
nevėlu. Mokintis nei vienam negė- 
da. Pradėkite tuojaus, neatidėliojant. 

Aušro« Apšvietus Komisija. 

Gražus teatras 
Lietuvių jaunimo ratelis. 

Stato scenoje labai gražų veikalą 
Vardu 

"DU BROLIAI," 
t veiksmų dramą, ned. gegužic 
(May) 124-tą d. I!il4 m. S v. Jurgit 
Parap. svet., prie 32-ro pl. ir Auburn 
s ve. Perstatymas prasidės 7:30 vai 
Vakare lygiai. Po teatrui Balius. 

Veikalas "DU BROLIAI" yra paira 
tas iš lietuvli) amerikiečių gyvenimo 
čia pamatysite, kaip du broliu, at 

važiavę j Amerika-, pradeda eiti j vai 
riais keliais. Vienas gerti, kitas gi 
visomis pastangomis kariauti su tani' 
sumu ir degtine; antrasai užtikrina 
sau laimingesnę ateit j. čia turėsite 
progą išgirsti sudarkytą lietuvišką 
kalbą, kurią lietuviai fja greitai pa- 
seka. Visiems gerai žinomi artistai, 
scenos mylėtojai LIETUVIŲ JAUNI- 
MO RATELIO, pridės visas pastan- 
gas, kad padaryti šitą vakarą dailiu, 
žymiu ir pamokinančiu. Lietuvių Jau- 
nimo Ratelis prirengė visas naujas 
sceuarijas, kurios labai pagražihs 
vaidinimą, dai\'s sceną reališka ir 
įspūdinga. 

Kviečiame atsilankyti kuoskaitlin- 
giausiai 

Lietuvių Jaunimo Ratelis. 

Pajieškojimaf. 
Pajieškau Prano-Pranciškaus Juze- 

liuno (kitaip vadinasi Nevronis), pa- 
eina iš Paist rečių kaimo, Pa m peny 
vol. ir parap., Panevėžio pav., Kau- 
no gub. Amerikoje apie 7 metai. Tu- 
riu didžiai svarbų reikalų. Jo paties, 
ar kas jj žino, meldžiu kuoveikiau- 
siai atsišaukti adresu: 

Anton Yankeviczta. 
U. S. L. II. Aspen, Sault Sainte 

Marie, Mioh. 

Pajieškau vargonininko vietos. 
Suprantu savo amatų gerai, chorus 
galiu vesti, eBii mokinęsis pas Nau- 
jai} Kaune, turiu paliudijimus. Ger- 
biamųjų klebonų, esant reikalui, 
meldžiu atsišaukti šiuo antrašu: 

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

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

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

Pajieškau 6avo dėdės Liudviko 
Stacaucos, paeiua iš Dakunų kaimo, 
Sabačios st., Panevėžio pav., Kauno 
gub. Amerikoje 9 metai. Pirmiau 
gyveno Omaha, Nebr., po numeriu: 
2425 S. 23rd st. Turiu svarbų reika- 
lu. Kas praneš apie Ji, gaus $5 do- 
vanų. Meldžiu atsišaukti adresu: 

Juozapas Stacaucus, 
732 W. 18th st., 'Chicago, 111. 

Pajieškau savo brolėno Povilo 
Kuprianios, paeina iš Zižanių so- 
džiaus. Vabalninku parap., Panevėžio 
pav., Kauno gub. Gyveno 10 metai 
atgal Philadelphia, Pa. Amerikoje 
jau 25 m. Nežinau, ar dar gyvas. 
Jo paties, ar kas Ji žino, meldžiu at- 
smaukti adresu: 

Povilas žalinkiavičiuB, 
P. O. Box 221, Oelwein, Iowa. 

Reikalavimai. 
Reikalinga — agentų pardavinėji- 

mui lotų, esančių prie Archer a ve., 
arti didelių Crane & C'o. dirbtuvių ir 
kitų didelių fabrikų apielinkėje. Geras 
nuošimtis ir atlyginimas atsakantiems 
agentams. Kreiptis: 
1744 W. 18th st„ tarp 9 ir 10 vai. 
išryto. 

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

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

lova. 
Prašome pranešti vienas kitam apie 

ši darbą. 

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

John P. Rashinski. 
G65 W. "8th st., Chicago, 111, 

— 

Ant PardavfmOa 
| Parciducda:—Burbt;shop su \Ktia 
įrankiais. Atsigaukit pas: 

.Jurgis ŽPmai'is. 
8430 Vincennes ave., Chi'Mgo, UI. 

J Parsiduoda:—labai pigiai, 6 ruimu 
medinis namas su lotu miesto Steger, 
III. Savininkas išvažiuoja Kuropon ir 
todėl parduoda pigiai. Atsišaukite 
adresu: 

i Jos. Dulinskas, 
2224 W. 23rd piace. Chicago, 111. 

Parsiduoda:—1618 » hamplain ave. 
10 kambariu naujoviškas butas, me- 
tai atgal pertaisytas. Dalis grynais 
pinigais. Vidutiniškas pasiulijimas 
neatmetama. 

JOSKPIi STEIN k C'O. 
1935 Mihvaukee ave., Chicago, 111. 

ANT RANDOS. 
Geroje lietuvių apielinkėje 

į 2—4 ruimų fliatai. 
į 1—8 ruimų l'liatas ir saliunas prie 
'kampo 47th ir Morgan sts., norima iS- 
randavoti vienam žmogui—pigu. 

Atsišaukite ar rašykite antrašu: 
Thomas Murphy, 

2267 W. 107tb st., Morgan Park. iii. 

i Važiuojantiems Į 
GARY, IND. 

Kas apsilankys j Gary, Ind., ir no- 
rės budavoti sau namus, kreipkitės 
prie savo tautiečio, kuris kontraktuo- 
ja ir budavoja namus. Aš gyvenu sa- 
vame name adresu: 

Jonas Misunas. 
1600 Adams st., Gary, Ind. 

Barbernž:—ant pardavimo. Prie- 
žastis: turiu 2 barbernes ir vienį 
turiu parduoti. Kreiptis: 
514 W. 123rd st., \Vest Pullman, 111. 

Parsiduoda pigiai:—8 ruimų na- 
mas su lotu ir tvartas ant 20 arklių, 
po No. 2344 W. 22nd ple.ce. Geras 
biznio kampas graboriui ar duonke- 
piui. Neša randos $29.00 J mėneet. 
Kaina tik $1,600.00, jeigu pirks tuo- 
jaus. Dasižinokite pns savininką: 

F. J. Montague. 
7922 Muskegon ave., Chicago, 111. 

Telefonas S. Chioago 6421, 
arba po No. 2345 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 Salle Et 

Chicago, 111. 

Parsiduoda:—geri furničiai labai 
pigiai; priežastit pardavimo: išva- 
žiuojame j Lietuvą. Atsišaukite šiuo 
antrašu: 
4308 S. Wood st., Chicago, 111. 

Iš užpakalio ant antrų lubų. 

F A R M O S 
Parsiduoda farmos—jeigu manai 

pirkti gabalą žemės, tai kreipkis J 
musų kompaniją, ir gausi listą su 
aprašymu daugelio gerų ir pradirbtų 
farmų, kurias męt turime pardavimui 
lietuvių ir lenkų apgyventoje kolio- 
nijoje, atsišaukite lietuviškai pas: 
SUNSET LAND AND COLONI2A- 

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

Chicago, 111. 

Parsiduoda:—tik iki gegužio 15 d. 
dar pigiaus negu už pusę prekės če- 
verykų taisoma dirbtuvė su geriau- 
siomis elektrikos mašinomis, gera 
vieta lietuviui užgyventi; pardavimo 
priežastis: nesveikata ir išvažia- 
vimas j Gary, Ind., j savo locną na- 

mą. Kreiptis: 
3976 Canalport ave.. arti Union ave., 

Chicago. 111. 

Ant pardavimo:—pigiai nauji na- 
miniai furničiai; pardavimo priežas- 
tis: išvažiavimas { kitą mies'ą. At- 
sišaukite greitai: 
3111 S. Halsted st., 3 lubos, iš prie- 
šakio. Chicago, 111. 

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

davojam ir jšiurinam viską. Pas 
mus visada rasite pigių namų, lotų 
ir farmų. Kreipkitės dėl artimesnių 
informacijų, — visiems suteiksim. 

Z. S. MICKIE\Vl('Z, 
2342 S. Leavitt st., Chicago, 111. 

Jau nėra Biaurg Išbėrimų 
Taip mums p. Eddie Ilurt iš IMirose, 

Okla., parašė, patikriiidamas, kad 

SEVEROS 

Kraujo Valytojas 
(SEVFRA'S BLOOD Pl'kll-IER) 

pagelbėjo jam pasiliuosuoti nuo bjauraus išbėrimo ant \ei- 
do. Jis dabar nevartos kitokių vaistų, kaip tik Severos, ka 
da jam jų reikės. Kaina Seveios Kraujo Valytojo $1.00. 

Patariama ypatoms 
liesoms, silpnoms, turinčioms: nešvarų krauju, išbėrimus, 
varvėjimus ir votis, kurios yra pasekmė kraujo nevalumo. 

Parduodama aptiekose. Reikalaukit Severos 
Kraujo Valytojo. Nieko kito neimkit. 

crVFDAC , Pamosuojanti Šalčiukai 
aLYEftua I jJinajjųs ir Pasekminei J Kaina 10 ir 25c. TAB-LAX| Vaikams ir Suaugusioms "j 

Severos vaistai pardavinėjami visose aptiekose. Bot svar- 
bu. kad reikalautumėte, kad juni3 duotų Severos vaistus ir 
kad nemtumėte. vieton jų, jokių kitokių. Jeigu aytieko- 
rius jų negalėtų pristatyt, parsitraukit stačiai nuo 

W. F. Seveba Co. CEOAR.RA 



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

Parsiduoda:—3713 Walla<"fl st., C 
flatų mūriais Ir medinis namas Ir 
lotas. Pirma flatas — 6 kambariai, 
antras flatas — 5 kambariai, trečias 
flatas — 4 kambariai. Randos nuo- 
latinės po $32 J mėnesf. Už $2,500.00. 

Ant pardavimo: iš priežaifies va- 
žiavimo J sena TSvynę. parsiduoda 
iiž prieinama kaina saliunas su na- 
miniais rakandais, lietuviu tr kiru 
tautų tirštai apgyvcntoj vietoj. Ge- 
ram žmogui ge.a proga padaryti pini- 
gus. Atsišaukti: 
673 W. l«th st. Chioago, 111. 

Parsiduoda:—kriaučiškas storas už 
$150.00, Įdirbta vieta, apgyventa lie- 
tuvių, Čekų ir vokiečių; gera proga 
Keram vyrui; pardavimo priežastis: 
pardavėjas urnai turi palikti Chieagą; 
darbo visad užtektinai, sužinot.: 
2858 Emeiald ave., Chicago, 111. 

Pigiai parsiduoda:—naminiai daik- 
tai iš priežasties išvažiavimo į kita 
miestą, greitai atsišaukite: 

Jurgis Kulikauskas, 
914 Vf. 19th pl. Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO 
Parsiduoda — Valstijoje Michigan, 

2.600 akru žemėn, kaina 13.00 akras, 
7«0 akri; C mylios nuo miesto, 12.00 
akras. Taipogi turime pardavimui 
daugiaus gerų bargioų, pradirbti; far- 
mtj Valstijose Michigan ir VVlsconsiu. 
Kreipkitės prie lietuviško* kornpani 
Jos. 
Sunset Lanri and Colonization Co., 

(Not Inc.) 
Itoom 222, 82 W. Washiogton st., 

Chicago. 111. 

G A R Y, INO. 
Parsiduoda: —Jeigu manai pirkti 

lota ar budavotl r>am;j plteno mieste, 
tai kreipkis prie Wal#h»m Broliu; 
•Jie nuo pradžios atsiradimo to miesto 
užsiima pardavinėjimu lotų ir sta- 

tymu namij. ♦ 

VVALSHIM BROS, 
1708 llarrison a»., Uarjr, Ind. 

Geriausi* pasiūlymas — paima ('an- 
dy & Confe^tionery htarų. Priežas- 
tis: liga: Randa |1>. 6 kambariai 
ir maudynė. Kreiptis: 
812 W. 35th pl. Chicago, III. 

Ant pardavimo:—puikus visiškai 
naujai jrengtas nallunaa netoli šv. 
Jurgio par. bažnyčios; biznis yra ge- 
rai išdirbtas lr randasi apielinkėj, 
lietuvių apgyventoje; parsiduoda, nes 

savininkas Išvažiuoja | Lietuvą. 
13201 Auburn ave., kampas 32-roa gat. 

Chicago, 111. 

FA R M 03! FARMOS! 

Gerou Ūkia Parsiduoda Pigiai. 
Mlchigaao valstijoj, didžiausioj lie- 

tuvių kollonijoj. galima pirkt gerų 
farmų nuo pačių savininku—anglų. 

i«u visais {taisymais, trioborois, gyvu- 
liais ir sodais. Taipgi turiu ir negy- 
vonamų farmų; laukai geri ir lygus, 
prie upelių lr ©/erų, netoli nuo gele- 
žinkelio lr poctavų miestų. Kaina 
žemės nuo $5.00 Iki 175.00 už akerj. 

i Parsiduode, ant lengvų išmokeačlų. 
; Tam, kas nor buti turtingu ir sveiku, 
tai gera proga. Atvažiuokit, o aš pa- 
rodysiu daug farmų, iš knrių galėsit 
rinktiea. Važiuojant pirkit tikietą į 
Peacock, Lake Co., Mich. Atvažiavę 
į Peacock nelipkit iš trūkio, bet damo- 
kėklt konduktoriui 10c. ir pasakykit, 
kad išleistų ant kitos stoties Little 
Maniato River, tad atvažiuosit tiesios 
anr mano farmos. Laiškuu rašant 

man, padėkit šitokį adresu: 
ANTHONY ZABELA, 

Bor 1 Peacock, Lake Co., Mich. 

VISŲ A T Y O A I 

Jeigu Jus norite pirkti ar parduoti 
by kokj biznj kreipkitės į mus; įtifs 
turime pardavimui visokios rijšies biz- 

nių. m?s skoliname pirkikams >ini- 

ffj. 

CHICAGO SALES CO., 
R. 401, 35 N. Dearborn st. Chicago. 

LIETUVIAI 
Dauar yra laikas atvažiuot, pama- 

tyti Ir apipirlcti farmą gražiausioje 
apietinkėje Michigan valstijoje aut 
lengvų išmokėjimų. Užaugysi sau 
ir iavo vaikams didelį turtą. Norin- 
ti suiulkiaus žinoti, rašykite, įdėdami 
marką už 2c., j agentą: 

M. Walenčhra, 
Peacock, Micb. 

Ant pardavimo:—mažas numas, prie 
North 6l3t ave., C'hteago, 111., pusė 
akerio, ar 4 lotai žemės, labai pigiai. 
Atsišaukti: 

A. OLS2EWSKI BANK 

TJ^AUGUMA žmonių vartoja telefoną la- 
i£Jbai daug. Nedaugelis žmonių težino, 
kaip ir kodėl imama laipsniai, kad pilnai su- 

jungti reikalingu vietą. 
Kiekvienas nori, kad telefonas butų pa- 

vartotas su tziaximtim greitumo ir minimam 
apsirikimo. 

Trijų žmonių reikia, kad atlikti dalyką 
per telefonu—reikia reikalautojo, operato- 
riaus ir reikalaujamo asmeus. 

Męs galime suteikti greitumą ir afcurat- 
n omą, jei reikalautojai są veiks su musų ope- 
ratoriais. 

Chicago Telephonc Company 
Bell Telephonc Building 

Official 100 

DIDELE NAUJIENA MOTERIMS! 
Naujos mados, nauji pagerinimai! Iki šiol 
moters buvo vergėmis netikusiu prosų, 
ypatingai vasaros laiku, kaitinant pro3q. ant 

•.pečiaus ir, per dieną prakaituoja, kaip 
moundre, iki i:4pro3i'na c^raitės skalbinius. 

B«t šiądien galite jau mesti laukan tuos se- 
novės netikusius įranklus-prosus. čia jums 
naujausios rūšies "Imperial Self-Heating" 
prosaa, kuris yra au .geriausiais patobuli- 
nimais. 31 tą. prosą vartojant, užčėdyslte 3 
svarbiausius gyvenime dalykus: sveikata, 

pinigus ir laiką. Rašykit man JHądlen laišką, priduodant savo adresą., o gautsita platom} paaiškinimą ir kainą Sių prosų per laišką. Reika- 
lingi agentai iš visų miestelin. 
M. J. DAMIJONAITIS, 903 W. 33rd St., CHICAGO, ILL. 

Telefonas Yards 3162 

Dr. A. L. Graičunas 
GYDO INVAIRIAUSIA® LIGAS 

33f0 So. hateted St. Chicago, III. 

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS: 
M. J. TANANEVIČIO BANKA 

Nuo gegužio (May) pradžios bus uždaroma nedėliomia ruo 
1 valandos po pietų. 
Bankos valandos: 

Panedeliaia, aeredomis. ketvergais ir subatoraia nuo 8 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro. 

Utaroinkam ir Pėtnyčiomis nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. va- 
karo. Nedaliomis nuo 8 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. 

Jums viso g^ro vetfjantia, 
M. J. TANANEVICZE, 

670 W. i8th Street, kampa? Union ave., 
CHICAGO. ILL. 

ANTANAS VISBARAS 
Parduodu naiuus ir lotus po 

vi«^ Chicago. Apdraudžiu na- 

mus ir rakandus nuo ugnies ge- 
riausiose kompanijose, kaip Roy- 
al, North \Vestern ir kitose, 
kurios turi po keletu miliutu; 
kapitalo. Taipogi parduodu far- 
rnas po visą Ameriką ant labai 
lengvų i^mokėjimij. Duodu pa- 
skolas ant. pirmo mortgage. 
3112 So. Halsted at., 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas Yards 3159. 

PASLAPTYS 
Ar žinai kas tamstai užslėpta. 
Jaigu nori viską /.inori, tai nu- 

sipirk tuojaus aitą knygą su 
170 aprašymų ir 50 paveikslų. 
Joje aprašoma paslaptys visų 
stebuklada- lų-inonininkų, stuko- 
rių, kazirininkų ir kitų. Aiškiai 
ir suprantamai 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! 
Cramatika angliSkrKkalbaimv 
kytisbemokytojo(apdaryta)$l.Gi) 
Vaik: Draugas arba kaip moky- 
tiiskaityti ir rašyti be mokyto- 
jo .. 15c 
Naujas Budas mokytis rašyti ba 

mokytojo 10c 
Aritmetika mok:nimuisi rokun- 

dų, su paveikslais (apdaryta).. 35c 
Viso i 1.60 

Kas atsiųs inkirp^s žių apgarsi- 
nimu "Liietuvoa" ir tl.00 per 
money order:, tai na.ua visas 4 
knygas 00c. pigiau. 

P. .Mikolainis 
Box 62 New York Cit? 

Tel. Canal. 2118 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SQ. HALSRED ST CHICAGO, IIL. 
COKNER 18tb STREEf 

Phone Drover 5052 

DR. K. DRANGELIS 
LIETUVY8 DENTISTAS 

VALANDOS', nuo 9 ryto lig 9 vakare 

3261 So. Halsted St. Chicago, III. 
Priešai A. Olsevskio Banką 

APGARSINU 
visiems lietuviams, kacl aš, gyvenda- 
mas ant savo ūkės Minti, valstijoje, 
patėmijau, jog daug nuisų tautiečių 
atvažiuoja ir perka ukes per visokiu? 
agentus 

Aš pasirengiau visiems patarnaut | 
ir galiu prirodyti, kur pigiau žemi 
pirkti šitoje apieHnkėje, kuri dau- 
giausia lietuvių apgyventa. 

Taigi, gerb. t< utiečiai. norėdami 
pirkti ukę didžiausioje lietuvių ko- 
lionijoje. malonėkite kreiptis prie ma- 

nęs laišku, o aš suteiksiu jums galu- 
tinu atsakymą, j jūsų užklausima. 

M r. A. Zabela, 
Box 1, Peacock, Mlch. 

10 METŲ 

Kaip Lietuva 

Atgavo Spaudą 
Visi privalo žinoti, kokią 
milžinišką svarbą turi spau- 
da kiekvienos tautos kultu- 

t 

riškam gyvenime. Todėl pa- 
tariame perskaityti labai žin- 

geidžią ir naudingą knygą 

Kultura ir Spauda. 
I *• 

Šitą knygelę verta perskai- 
tyti visiems laikraščiu skai- 

tytojams, korespondentams 
ir io-metinio jubilėjaus at- 

gavimo spaudos rengėjams. 
Knygos didumas 153 pusla- 
piai. Kaina tik 45 centai. 
Imant didesni skaitlių,—dar 
pigiau. 

Adresuokit, kartu prisiųsdami 
ir pinigus: 

Lietuva Poblishing Co. 
3252 SOUTH HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 

Lev8ski8tgE 
Dienini ir Va 

Mokinacftt 
1. Pradinis (Prirengiami 
2. Prekybos Kursas p«' 
3. Prekybos Kursas pa 

(de 1 manančių 
Kalt 

Lieiuviška, Anglišku, 
pajai aorįi i 

Del smulkesnių žinių 
arba per laišką 
C. J. L E 

Vedejas i 
3106 So. Halsted 

Mokykit..' 
Kursas, 

-Arner. plianą, 
Kusijos plianą 

Lietuvon}. 

ir Rusiška 
IV a). 
|s ypatiškai 

'ražu: 

;is, 
liicago, iii. 

Tel. YAROS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
LietLvis Gydytojas ii* Chirurgas 

32S9 So. Hnlsted St., Chicago, III. 
Gydo visokias ligas moterių, vaikij ir 

vyrų. Speciališkai pydo limpančias, už- 
sisenejusias ir paslaptingas vyrų ligas. 

TELEPHONE DROVER 1924 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

(Kampas 34 tos) 

Chicago, III. 

F. A. JOZAPAIcIO APTIEKA 
Telefonas YarJs tSS ir }'tird.r 551. 

Užlaikome lik gcnausius vaistus. 
Ypatingų atydq atkreipiame į gcrij iš- 
pildymą receptų. Reikalui esant, mel- 
džiame pa* mus kreiptis. 

.aiškus tik tiem atsakome, kurie pri- 
siunčia už 2c. štampu. 
(•'. A. Jozapaitis, .4ptirkos Prorisorius. Į 
3601 8o. Halstad St. Chicago UI. 

I 

TIKRAS ŠALTINIS 

SVEIKATOS. 
Didesnė dalis ligų 

paeina nuo maisto 
ir pilvo. 

Pilvas yra svar- 
biausia dalis musij 
kuu o. 

Maistas yra me- 
džiaga, kuri 14 ma- 
šinerija varo. 

Todėl ir labai 
^svarbu sveikatai, kad 

ne tik maistai, bet 
ir pilvas mutj geri. 

Itlogas maistas su- 
gadinti gali ir ge- 
riausi pilvą. 

Hlogas pilvą* su- 
gadina ir geriausi 
maista ir pagimdo 

daugeli 
pavojin ų 
ligij. tie 
lik ilgaS 
ir sveikai 
gyvena, ku- 
riij pilvas 
vra geras. 
Todėl, jei- 
gu lik pa- 
jaučiate ko- 
kį nesmagumą pilve, jeigu viduriai kieti ir 
netlirlKt rrguliariškai, jeigu jaučiate abelną 
nusilpnėjimą ir aptingimą, tai vartokit tuojaus 
SALUTARAS 15ITTER, kuris teiks jums 
greitu palengvinimu ir apsaugos i.ao aršesnių 
pasektnit). 

SALUTARAS IHTTER galite gauti visose 
aptiekose ir saliunuose, o kur negalite jo gauti, 
tai reikalaukit nuo 

Salutaras Chemical Institution 
4614 So. Wood st., CHICAGO, ILL. 

Telcphone Vards 4780. 

WAR!HWARi 
$252° $fs$e $r««! $>4 

$5.45 

MlJSį Kilai DABAR TIKTAI S5.45 
Šisai puikus laikrodėlis, mo- 
teriško ir vyriško didumo, 
dailiai ingravuotas Tikru 

nuftsu baigta (i.,old 
b'illed), medžiokliški 
apdarai, ilgai laiko 
ikinemtoti ir nustatyti 
viduriai, GVARAN- 
TVOTA ANT 20 
METŲ, Espresu C. 
O. D. $5.45 ir kantai. 
Užsisakykite dabar, 
kol dar neišpardtiota. 
SPECIALI S PASIU- 
LYMAS.. Tie, kurie 

I sumeta pinigus su orderiu, apturės kaipo dova- 
ną puikų Silkini Laikrodinį Kišen/lį su <iuksu 
aptrauktais apvadais UŽDYKĄ su kiekvienu 
laikrodėlių. Vienas laikrodėlis UŽDYKĄ už 
kiekvieną užsakymą dėl 6. Antrašas 

Chicago Watch Co., 547 Singer Bldg., 
CHICAGp, ILL. 

NEW CITY SAVINGS BANK 

4601 So. Ashland ave., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkiewicz 
irice-pres., A. J. Bierzynski i/.dicinkp.a. 

Priima bankon pinigus ir moka 
3c/0. Už sudėtus pinigus mūsų ban- 
koj duodame čekių knygutę, iš ku- 
rios parašyti Čekiai tinka visur. Sko- 
lina pinigus ant Real Eštate. Perka 
ir parduoda namus- ir lotus. Išsam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
$2.50 metams. Parduoda. šifkortes ir 
siunčia pinigus į visas Bvieto dalis. 

Bankos Valandos: Panfunlials, se- 
redoma, ketvergala lr subatomis nuo 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo f ryto iki 
8 ryto Iki 9 vakaro; hedčlUmls. utar- 
6 vakaro. 

MONIKA BANIS 
Lietuvė Akušerka 

Pranešu visoms mano pažįs- 
tamoms, kad persikėliau nuo 
Bridgeporto ant West Side 
po antrašu: 

2239 W. 23-rd pl., Chicago. III. 
Telefonas Canal 6070. 

$10 DOVANAI $10 
Kožnam vienam, kuris iškirps 5it% straipsni Ir atsineS J musy ofisą Ir pirks Lot% nuo musij kompanijos, tai bOl priimtas vieton $10.00 prie pirmo jmokčjirao uz Lotą. Tik vienas šitoks kuponas bus geras kiekvieno !oto pirkimui ir tik Iki birželio l-moa dienos, 

.... i į 

LOTAI PIGUS LOTAI 
NAUJOJ LIETUVIŲ K0LI0NIJ0J 

Lietuviai jau nupirko 20 Lotij dėl bažnyčios, kuri# pradės netrukus budavotl ui Western ave., tarpe Kedzi* ir Archer aves., Chicago, III. 
ŠITOJ APIELINKČJ CRANE KOMPANIJA BUDAVOJA DIDŽIAUSIUS FABRIKUS, KURIE KAŠTUOS $20,000,000. 

LOTŲ PREKĖS PO $300.00 IR AUKŠČIAU 
! kuriuos dabar parduodame ant visai lengvų išmokėjimų. 

VIRŠMINĖTOS PREKĖS ANT LOTŲ BUS PAKELTOS PO $50.00 ANT KOŽNO LOTO NUO BIRŽELIO PIR- MOS DIENOS. 
1 Ant tų Lotų jau yra cementiniai saidvokai sudėti ir pilnai užmokėti. Taipgi suros, vanduo ir gasai jau yra pravesta. Prie pat McKiuley Parko, čystas Ir sveikas oras dėl gyvenimo. Nelaukit ir neatidėliuokit aut rytojaus, bet važiuokit šiądien ir pirkit sau puiku Lotą., nes dabar yra pati riausia proga pasiskirti kampinius Lotus dėl biznių, ir dėl gyvenimo prie pat Parko, kolei dabar dar pigiai parduo- dame. Kitų metų nei už dvigubus pinigus nepirksi tokių Lotų. 

MĘS UŽMOKAME VISUS KELIONĖS KAŠTUS TIEMS, KURIE IŠ KITŲ MIESTŲ, PIRKS LOTUS NUO MU- 
;SŲ KOMPANIJOS. 

Dėl platesnių žinių kreipkitės ypatiškai arba per laiškus žemiaus parodytu antrašu: 

VVESTERN REALTY CO. Co.p.rt 
4616 S. VVESTERN AVE. CHICAGO, ILL. T*. Oronr 2054 
MEXIKO KARĖS ATLASAS. 

(Atlas of the Moxican Conflict). 
C spalvomis spausdintus 11x14 col., 

16 pusi. gražus atlasas, specialiai yra 
svarbus kiekvienam, kuris tik skaito 
laikraščius ir mato pasibaisėtinas 
žinias iš Mexiko. šitas atlasas yra 
geriausiu rankvedžiu susipažinti su 

ta šalim, kurioje nuolataa verda re- 

voliucija ir liejas žmonių kraujas! 
Apart Mexikos, čia telpa dar: šiauri- 
nės Amerikos, Suvien. Valst., Vidu- 
rinės Amer., Piėt. Amer.' ir Panamos 
su jos milžinišku Kanalu žemlapiai. 
Kaina 25c. 

Užmokesti galima prisivisti pačto 
markėmis, adresuojant: 

M. J. DAMIJONAITIS. 
,903 W. 33rd st., Chicago, III. 

yra tikrai tam> sutverta dėl lengvo 
KALBĖKIME VISI ANGLIŠKAI 
Męs gvarantuojame išmokinti la- 

bai trumpame laike arba sugrąžjsime 
jums visus pinigus be jokios rūsty- 
bės. Taigi, nepraleiskite šios naudin- 
gos progos, bet užsirašykite tuojaus, 
o trumpame laike šnekėsite angliškai. 
Užsirašyti galiam tiktai iki gegužio 
(May) 11 d. Ofiso Valandos: nuo 8 
išmokimo angliškai. 

Tiktai prie mušu gali kiekvienas 
išmokti angliškai, nęs musų metodą 
ryto iki 9 vai. vak. JČedėliomls: nuo 
10 iki 3 po pietų. Kreipkitės pas: 

Waitches Bros. 
1741 W. 47tti st. Chicago, III. 

Antros lnLos iš priešakio. 

TURTAS GERA ŽEMĖ. 

Didžiausioj Lietuviškoj Kolionijoj 
Wisconsin, žemė labai gera, netoli 
nuo miestelių ir geležinkelių, parduo- 
dam išdirbtas farmas su budinkais, ir 
neišdirbta žemė; pigiai ir ant lengvų 
išlygų. 

Perkantiems žemę, duodam darbo, 
katrie reikalauja, visuomet: vasa- 

ry ir žiemą; nereikia daug pinigų 
turėti važiuojantiems ant farmos gy- 
vent. Atslšaukit tuojaus, mapos že- 
mės dovanai, perkantiems kel'onės 
kaštus apmokame. 

Chas Zekas & Co. 
186 N. La Salle st., Room 214, 

Chicago, 111. 

y. J. STASULANIS, 

PRAKTISKAS ISDIRBEJAS IR PARDAVĖ- 
JAS MUZIKALISKŲ INSTRUMENTŲ. 

Turiu krautuvę 
ir dirbtuvę muzi- 
kališkų instrumen- 
tų. Dirbu naujus 
ir gerai pataisau 
senus instrumen- 
tus. Nesikreipkit 
prie agentų, ku- 
riems už patarna- 
vimą turite mokė- 
ti ; kreipkitčs sta- 
čiai j mano dirb- 
tuvę, bus jums pl- 
giaus. Turiu 36 
metų praktik4 ir 
paliudijimus iš Ro- 
sijos, Vokietijos ir 
;\racriKos, Kau aar- 

atlieku kuogeriausiai. Mano krautuvėje yrt 
didelis pasirinkimai įvairių muzikaliskų instru- 
mi įtu, ir mano kainos daug pigesnės kaip ki- 
ti). Jei pirkęs nebūtų kuom nors užganėdin- 
tas, aš permainau, arba pataisau uždykij. Savo 
darbu Rvarantuoju. 

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

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGOJE. 

Tango, One Step, Three 
Step, Dream Waltz ir ki- 

ltus šoklus, lietuviškuB ir 
angliškus, išmokinu J 

I 
trumpą laiką, už maią, 
prekę. Aš apsiimu išmo- 
kinti senus ir jaunus. 

IKas 
tik gali pavaikščioti, 

tas gali ir šokti išmokti, 
šokti nemokėdamas, žmo- 
gus neturi savyje ramumo 
nei linksmybės. Norinčių 

mokintis meldžiu atsilankyti seredoj 
ir subatoj, nuo 2 iki 11 vai. vak. 
Town of Lak# Turner Hali, 46th Ir 
Wood ats., Chicago, lil. Ant 3-čių. 
lubų. 

Maloniai kviečiu Jaunuomenę ir my- 
linčius pasišokti. Bus patiekiami gra- 
žiausieji šokiai. Neužmirškite: kiek- 
vieną. seredos ir subatos vakarą n,to 
8 iki 11 valandai. 
Tel^obone Yards 550. 

Prof. F. L. Jankauskas. 

New City 
Savings Bank 

A. J. BIER1INSKI, Pres. 

Į 4691 Si, Ashland Ave. 
Chicago, III. 

Priima pinigus taupinimui ir moka 3% matams. 
Biznieriams ir kitiems atidaro Checking Account. 
Pasamdo Bankines Skryneles po $2.50 metams. 
Siunčia pinigus į Lietuvą ir kitur. 
Parduoda šifkortes ant visų geriausių Linijų, ir grįžtantiems Lietu- 

von pampina Konsulio pasportą. 
Apdraudžia nuo Ugnies, Nelaimių ir Vagių:—Namus, Bizniu* ir Rakandus ir visokį turtą, geriausiose kompanijose. Skolina pinigus ant Properčių Chlcagoje. 

| Perka ir parduoda Namus ir Lotus Chicagoje. 
I Perkantiems Propertes peržiūri "Abstracts" pigiai ir gerai. 
Į Išdirba Dovierenastis ir visokius raštus ir užtvirtina pas Koniulj. Visokius reikalus ir dalykus atlieka asmeniškai ir per laiškus. Kiekviename reikale kreipkitės I NEW CITY SAVINGS BANK, o 

gausite Mandagu, Greitį ir Gerą Patarnavimą. 

28-29 SUSI VIEN. LIET. 
Amerikoje seimas 

ĮVYKS NVATERBURY'JE, OONN. 
24 iki 30 d. Gegužės men., 1914 m. 

šiuo kreipiamasi \ visus SLA. ua- 
l rius, ypatingai t kuopų valdybas ir 
organizatorių*, ir šiaip J geros valios 
ir Susivienijimui užjaučiančius žmo- 
nen, kad jie visi, sujungtomis spėko- 
mis pasidarbuotų per tuos likusius iki 
Seimui 2 mėnesius, idant galėtume 
pasitikti 28-tą—29-tą Seimą su di- 
džiausiu džiaugsmu. 

Nuo pereito Seimo Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje labai žymiai pa- 
kilo narių skaičiumi, bet męs norime 
dar augščiau jį pakelti: NORIME 
PASITTKTI SLA. SEIMĄ SU 10,000 

NARIŲ! Iki tam skaičiui nelabai 
daug tetrūksta. 

Subruskite, vyrai ir moters! Ni» 
ko nėra negalimo tiems žmondma, ko> 
rie dirba idėjai! Stokite darban, prl- 
rakinėkite naujus narius ir parodyki- 
te savo tautai, jog jųs, SLA. nariai, 
esate verti didelės pagodonSs lr ufc 
sipelnot su garbe nešioti tos organl' 
zacijos vardą! 

PAKILKITE. KAIP VIENAS, O 
BUSIANTIS SEIMAS BU3 MUStf 
DŽIAUGSMO SUEIGAI 

Informacijų klaupkitės SLA. Centro Adresu: 

A. B. STRIMAITIS, 
307 W. 30-th Str., Nevv York, N. Y. 

Pirmutine Fotografijų Ištaisa Olricapje 
1902-1914 

Su diĮlikmetinlii uždėjimu Įstaigos 

išreiškiu širdingą ačiu savo 

viengenčiams už užuojautą ir 

paramą. 

JONAS P. 

Rashinskis 
3213 So. Morgan St. 

chicago, ill. 
Kas ls gerbiamų viengenčiu atsilankys į mano galeriją eubatoj, 

fgegužio 16 d., 1914 m., tai kiekvienam bus suteikta dovanos ir ku- 
ponas $1.00 vertės, kaipo atminčiai sukaktuvių mano biznio. 

Pasinaudokite iš geros progos! 

Telephone Canal 285 

K. KATUTIS 
LIETUVIŠKAS 
GRABORIUS 

710 W. I8th St. Chicago 

Telefonas Humboldt 4532 

Atdara Dieną Ir Nakt|. 
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 

Rusiskai-Turkiš'/cos Ir vi- 
sokių rųšių maudyklės. 

1914 1916 W. Division Street 
Arti Robey st. 

Taipogi Rusiškal-Turkiškų maudyklių 
kambariai ir moterims. 

Barzdaskutykla krūvoje. Chlcago. 

Kiekvienai gali išmokti barbory- 
itcf trumpu laiku lr galite padaryt 
puiigtį kol mokinatės. Rašykit, klau- 
sdami informacijų. Noaaokoff's Barber 

•College, 1202 Penn ave., Pittsburg, Pa. 



RUtĮJOS VIENINTELE TIESIOGINE RUSIJOS 

AMERIKOS LINIJA TARP KANADOS 

*Ui/V7, 4NSK1M 

j RECULIAKIA! "i 
10 DIENŲ PLAUKIOJIMAI į 

ttrciėiauai, Puikiausi, Didžiau-. 
dviejų sriubų ū^žicrlniai laivai tarp I.ifpo- 
jaits ir N'sw York ir nuo Ncw York iki Kot- 
terdam ir f,irpojau« Vidutinis kainom. Kreiptis 
prie A. E. Johnson t Co., Gm. Pasa.Age.itt, 
37 Broadvvay, Nevv York, N. Y. 

IŠRADIMAI 
Kurių jokiam katalioge iigišiol 
nebuvo. Męs, matydami daug 
ko trūkstant kituos* katalio- 
guose. pasistengėm išleisti nau- 

ja su naujausiais išradimais 
tinkamais vyrams ir moterims, 
su paveikslais ir 370 aprašyti) 
reikalingų dalykų, visokių pata- 
rimų, receptų ir knygų. Yra 
tas viskas kas tik žmogui rei- 
kalinga. Kas prisius dešimtu- 
ką gaus kataliogą. 

J. SINKUS. 
3130 S. Halsted st., Chic-ngo, >11. 

JUBILIEJAUS NUMERIS. 
r.iiK. in:i -.iisilaukti jubiliejau" ir 

i-let Mtiilicj.uis numerį Kalima tik 
viena syki į 15, 25 ar 50 r.ietų. Toks 
'.ii rt.i- atsilikimas. 

Ir sic metai ttio yra žynius. kad 
didž.'usias lietuvių laikraštis "Katali-' 
!... l meti), jubiliejau- ir 
išleidę Ria/ij jubiliejinį n'imcrį, pilna 
pavrikdl} ir iudotnių raitų. Amžinos 
-..i bos nit.ir.if numeryje yra ankietij i 
klausimą: "Kas šiandien butų svarbiau 
■įai lietuvių kultūros pakilimui Ameri- 
koje?" 

■šiu) jubiliejinį "Kataliko" numerį 
kiekvienas privalo įsiRyti atminčiai. Už 
10c. bus prisiųsta'; kiekvienam. Reika- 
laukite tuojaus, kol ncišsibaigę. 

Ra4ydami adresuokite: 

J. M. TANANEVIČIA, 
3249 So Mtrfin St.. Chicap>. III. 
____ 4 

28 rn^tų senas laikraštis 

VIENYBE LIETUVNINKU 
EINA KAS SEREDA. 8R00KLYN. N.Y. 

!' ir paduoda daugiausi.i gerų Ir svarbių ii- ! 
nių Ii Amerikos, Europis ir viso svieto, o 

, prenumerata kaštuota metams tik $2.oo; 
t pusei metų $1.oo. UJrubežiuosc; metams, 

$3.oo; pusei metų $1.60. 

RAŠYK ADRESU: 

J. J. Fauksztis & Co. 
120-124 Cirand Str., 

Brookiyti, N. V. 

W Turėk Savo Namuose 
WGeriausią Degtinę • (arielką) jei 
f nori buti sveikas ir turėti kuom 
pavaišinti savo mylimą svečią. 

Daktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 

S-O-L-O Rye 
Kaino Skamj, Tvirtą ir sveiką gėrymę 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine. 

..pftSTONTHE 9Ątfs<i 

ICAGO 

Gaunama visuose gercsniuose Saiiunuose 

SThAl'S BROS, OEP'T L, CHICAGO, ILL 
216 W. l/»dlson St. A. CHAPOSKE, irT. PODLASKIS lietuviai agentai 

Antanas A. Slakis 
AI )VOKATAS 

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ- 
kas visuose teismuose (suduose). Peržiūri 
obstrakUis ir padirba visus kitus legališkus 

dokumentus. 

MIESTO OFISAS: 

Room 1014 Ajsociation Bldg. 
19 So. LaSalie St. 

C h ICA GO 

Tclephone RANDOLPH 5246 

BRIDGEPORTO OFISAS: 

3255 So. MaJsted Street 
Priešai 33*čią j«atvę) 

VAKARAIS: nuo 7 Ik 9 vai., 
iis iriant nedelias 

Telephone DROVER 5326 

Rusiškas Dovierennastis, 
Pasportus, Affidavitus, 
Kontraktus Pirkimo Namų ir 
Biznių ir Visokias kitus Rejenta- 
liškus Raštus Geriausia Padaro 

ĮIETUVOS BEJEHTAUSKAS BIURAg 
Iškolektuoia vekselines paskolas, algas, da- 
lės ir pinigus, paliktus kitose bankose Ame- 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai. 

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO. 

BIURO VALANDOS: 

Utarninkais; Ketvergais ir Subatotnis ano 6 iki 9 vakarais 
Nedėromis nuo 9 iki 12 rytais 

Garsinkites visi Lietuvoje" 

Geriausi Tėvynės 
Kovotojai 
įgija savo išsilavinimą Vokietijos universitetuose. 
Čia jie yra mokinami išlavinti kuną, kaip ir protą. 
Tarp gerų dalyku, kuriuos pataria gudrus jųjų pro- 
fesoriai, yra vidutiniškas vartojimas alaus iš selyklo 
ir apynių kaip 

ALMA MATER 
Šisai nesulyginamasai alus yra vaisius 50 mėtų alaus 
darymo žinojimo, pagelbėto pavyzdinga 20-to šimt- 
mečio Įstaiga. Jisai yra puikiausias žinomas alus. 
padarytas iš geriausių miežių ir apynių, pasaulyje 
augančių. Užsakykite, kad dėžę šiądien pristatytų. 

TELEFONUOKITE CALUMET 5401 IŠSYK. 

McAvoy's Malt Marrovv yra specialė sutaisa iš se- 

lyklo ir apynių sveikatos sudrutinimui ir sugrąžini- 
mui. Puikus tonikas ligoniams ir seniems. Gaukite 
jo iš savo aptiekos. 
McAvoy Brevwing Co., Chicago 

Pigumynai vyru ir jaunikaičiy apršd, 
Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai 

siūlai, vilnoniai, po $35, $45 ir $50, dabar par- 
siduoda nuo $10 iki $20. Dėvėti siutai, kurie 
buvo padaryti už $40 ir $50, dabar parsiduoda 
už $5 ir augšėiaus. 

Didelis pasirinkimas ant užsakymo padarytų 
keliniu, padarytu uz $4, $5 ir $b, dabar parsi- 
duoda už $2.50. 

Speciališkumas ant kuparų ir valizų drabu 
žiams. 

Paduoti užsakymai veikiai aprūpinama. 

S. GGRDOrš 
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ STORĄ 

1410 S. Halsled SI. Chicago. III. 
, 

Kur Galima Rasti Tūkstančiai?! 

Daugelis žmonių, atvykę Į Ameriką, padarė čia tukstančius. Ko- 
kiu budu? Nes jie išmoko anglų kalbą, ėjo bizniu ir, ačiu anglų 
kalbos žinojimui, savo reikalus galėjo vesti su visais Suv. Val- 
stijose gyvenančiais žmonėmis. Pirmą žingsnj ir pamatą savo 

laimei jie padarė, kuomet pradėjo mokintis anglų kalbos. Jei 
tūkstančiai pasiekė savo laimę tokiu budu, kodėl Tamistai tas ne- 

galima? Kiekvienas lietuvis dabar lengvai gali tai .atsiekti, nes 

gali įgyti "Lietuvos" Lietuviškai-Anglišką ir Angliškai-Lictuvišką 
Žodyną, didžiausj, rūpestingiausiai sutaisytą ir sulyginamai pi- 
giausį žodyną, kokis kuomet nors pasirodė tarp lietuvių. Su šio 
Žodyno pagelba if'rtė mokanti s gali viską perskaityti ir suprasti 
angliškai. Trečioji Zoayno laida jau baigiasi, s.' Pasiskubinkite! 
Kaina abiejų dalių-—$6.00, puikiuose, brangiuose ir->drutuose ap- 
daruose (kaip ant paveikslo) — $7.00. Lietuviškai-Ang|iškrųi 
Dalis—$2.00, gražiuose apdaruose- $2.50. Angliškai-Lietuviškoji 
Dalis (su nurodymu, kaip tarti kiekvieną anglišką žodj)—$3.00. 
drūtais ir dailiai padirbtais aptaisais—$4.00. Reikalaukite kny- 
gelės -u žodyno 'aprašymu. Išsiunčiama uždyką. Žodyną išsi- 
rašydami. ar knVgėlės su aprašymu reikalaudami, rašykite: 

LIETUVA PUBUSH1NG CO. 
A. OLSZEVVEKI, Pres. 

1 3252 So. Halsted St. c Chicago, III. 

Movą Kepa Totaliai 
ffjfey 'Pcr/ėgt ion. 
Oil €eok-stove 

v 

Svariau negu anglis ar medis 
Pigiau negu gazas 

Geriauaioms Pasekmems Vartokite Perfection Aliejų Pas Vertelgas Visur. 

STANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation) 

CHICAGO, ILL. 

Nauja Lietuviška Kolionija Louis'anoj 
Gegužio 19 d. (ateinanti utarninką) išvažiuos iš Chicagos 
pirma Exkursija į Naują Lietuviu Kolionija Louisianoj. 
Norintieji važiuoti išsirinkti sau žemių, pasiskubinkit 
tuojaus atsišaukti pas 

A. VISBARAS & CO, 
3112 So. Halsted St. Chicago, 111. 

Phone Yards 3159 
NEPRALEISKIT GEROS PROGOS, 

PAKOL ŽEMĖ DAR PIGI. 

UŽSIRAŠYKITE SAU AR SAVO GIMINĖMS LIETUVOJE 

Pažangiosios p&Kraipos dienrašti "LIETUVOS ŽINIAS" ir "LIETU- 
VOS ŪKININKĄ" per Sitų laikraščių generalę agentūrą Amerikoje. 
Prenumerata "LIETUVOS ŽINIŲ" Amerikoje: metams $6.00, pusei 
metų — $3.00, norint-gi gauti du kartu savaitėje po 3 num. autsyk, 
metams — $4.30, pusei metų — $2.15. Lietuvoje: metams — $3.20, 
pusei metų — $1.60. "LIETUVOS ŪKININKO" prenum. metams 
Amerikoje — $2.20, pusei metų — $.1.10; Lietuvoje — metams — 

$1.65, pusei metų 85 centai. 
Gener. "L. t." ir "L. U." Agentūroje Amerikoje galima gauti vi- 

sos Europos leidimo kningos. Reikalingi vra agentai. Užsakymus 
ir piningus siųskite Bendrovės vyriausiam atstovui Amerikoje šituo 
adresu: 

V. K. RAČKAUSKAS, 
Madis. Square Stat. Box 204. New York, N. Y. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

Ofisas 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood gat. 

F ton e Canal 1203 
Valandos: 

j c P'.SO iki 12:00 vai ryta 
i.vc r< :G(> 51<i-8.<H) vai. vate 

Nedalioms 
įuo6:80 iki-12:00vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W, Harrison Street 

Tel. Austin 73/ 

Vblandos: 

tiktai iki 9:00 kiekvieną ryti 

K. ZURAITIS 
PIRMAEILINIS BUFETAS 

Saitas alus, gera deg- 
tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima svečius 
: kuoširdinglausial. : 

3200 S0. HALSTED ST. 
I l 

Ar matei kada-nors laikraštį 

"DRAUGĄ"? 
"DRAUGAS" yra 8-nių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge- 
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi- 
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. DRAUGAS" 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus. 

"DRAUGAS" atsieini! metams S2, pusei re. $1 
Užsieniuose metams S3. pusei rctfu $1.60 

Rąžydami laiškus adresuokite 

DRAUGAS PU B. CO. 
2634 W. 67th St. Chicago, III. 

Naujas Savaitin's Laikraštis 

"ATEITIS" 
"Ateitis yra bepartyviškas laik- 

raštis, tarnaujantis jaunimo 
ir kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybę įvairiausių ži- 
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. pusei metų. 

"Ateitį" išleidineją bendrovė, in- 
korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikai užsirašyti "Atei- 
tį". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždyką. 
Adresuokit taip: 

">TPITieM 
366 W. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 

DU KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 me'ai 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis 

Prenumerata metams $2.50 
pusei metu $1.25 

Adresuokit taip: 
W. B. BOCZKOVVSKI C0„ 

Mahanoy City, Pa. 

Geriausia Gyduolė 
PLAUKAMS 

sustiprina skclpą, sujudina šaknis, 
plaukus ^padaro švelnius, blizgančius 
yra geriausia vaistas nuo Dandruff 
"lusktj". Vartojant du ar tris kartus 
j kvailę, sustabdjs plaukų -linkimu. 

Trinkie gerai į skrlpa, ant šaknų 
kas antra ar trečia dieną. 

Prekė 50c. Ir $1.00, 

F. A, POSZKA'S PHARMACY 
3121 So Morgan Street 

Tel. Yards 695 CHICAGO, UI, 

i Dr.O.C. HEINE 
DENTISTAS 

OFISAS—Kampas 31 ir So. Halsted git. 
(Sjfiokm ririiptlikos.) Ai CHICAGO. ILL 

L 

Dr. G. M. Glaser 
šiuo:ai aprei^kiu pagodotai vibuo- 

meniai, Jog esu seniausias gydytojas 
an' Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofis^ ir gyveni- 
mą j savo locuą nanų po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yards 687. 

Mano ol'isas aprūpintas naujausiai* 
judai6 gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, Jog gerbiama publika 

i ir tolians mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo diena ir nak- 
tį. EbIu spec'alistas ligose vaikų, mo- 

terų ir vyrij ir užsendiatrse ligoki. 
Darai, visokia operacija 

Liekuosi su pagarba 

Dr. G. M. Glaser 
3149 S. Morgan St. 

Kertė 32-ros gatveB. 

Seniausia Lietuvių užeiga pu 
1 

juozurą m\ą 
Užlaiko visokius pirmo 
•kyriaus f Crimun ir kvo* 
yenčius cigarus <r 

Gražią Naują Svetainę 
Susirinkimams, ve»tuv#m«, b*- 
111 IBI lr tt. Širdinga* ^ rlCaai- 
mailr brollSka rodą kiekvienam 

M5žlillaoliGk Kerte S3rt 

F. P. BRADCHULIS 
Attorney & Counselor at Law 

30 N. LaSalle StM Cor. Washingtoi St. 
Steck Eichange Bldg., Roons 1107-111 ♦ 

Tclephone Franklin 1174 
Lietuvis advokatus, baifcęstelaių ra o nl > A-n s- 
nkc)«. V eda visokias bylas. Civiliokas ir cri< 
aaiaalitkas visaoaa teismuose įsudaoie). 

6jfi. 1123 S. Halsjed St., arli 31-m 
Itkrbuue VariU 
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