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POLITIŠKOS ŽINIOS.
AUSTRIJA.

trijos sosto įpėdinio ir jo mo
ters tapo palaidoti šeimynos ka
puose. Kimus, atgabentus iš Se- 
rajevo Vindobonon, nulydėjo į 
ciesoriaus rūmo koplyčią ir ten 
kardinolas Piffl atlaikė mišias. 
Koplyčioj buvo senelis ciesorius ir 
naujasis sosto įpėdinis Karolius 
Franciškus, taipgi atstovai kitų 
kraštų. Vokietijos ciesorius, nors 
ketino laidotuvėse dalyvauti, bet 
paskui atsisakė Austrijon keliau
ti, nes, kaip sako, nepanorėjęs po 
tokiai nelaimei vos pasitaisusį se
nelį varginti; dėltoU ne
dalyvavo laidotuvėse ir kiti val
donai; taip bent valdžios laik
raščiai garsina, o ištikro gi, ypač 

* Vokietijos ciesorių, nuo kelionės 
į Vindoboną gal sulaikė baimė. 
Laidotuvėse, žmonių susigrūdi
muose visokios veislės tamsios 
doros žmonėms pasitaiko geresnė 
negu kur kitur proga išpildyti sa
vo tamsius mierius, o Vokietijos 
ciesorius Austrijoj turi daugiau 
priešų negu koks kitas valdonas.

Esant kūnams koplyčioj, už
muštus atlankė tūkstančiai žmo
nių. Kūno moters užmušto ku- v
nigaikščio ceremonijų prižiurėto- 
as nenorėjo leisti koplyčion, nes 

mat nekarališkos giminės. Rei- 
’ ėjo net senelio ciesoriaus įsikiši-

10.
Po bažnytinių ceremonijų se

suo užmuštos kunigaikštienės at
vedė koplyčion trejatą kunigaik
ščio vaikų, kurie apkabino tėvų 
karstus taip drūčiai, kad jų nuo 
ten nuvesti nebuvo galima. Nuo 
vaikų arrt karstų buvo padėti 
baltų rožių vainikai. Kūnai 
dėti sblabriniuose karstuose 
auksiniais pagražinimais.

Naktyj kunus nugabeno ant ge
ležinkelio stoties ir išgabeno į 
Amstetten, kur yra kunigaikščio 
šeimynos kapai.

Laike ceremonijų ciesoriaus rū
mo koplyčioj žmonės rinkosi prie
šais Serbijos ambasadą ir kėlė 
neprielankias serbams demonstra
cijas. Serbijos ambasadą ir kon- 
suliatą apsiautė policija, kuri mi
nioms neleido perarti prieiti.

Atkakus traukiniui ant paskuti
nes geležinkelio stoties, užstojo 
audra ir . smarkus lytus, todėl

nežinodama, kad karau pastūmė
tas yra drūtas. Tik nežinodama 
apie Japonijos tvirtumą, Rusija su 
ja iki karo Vaidus nutęsė.

Kas dėl užmušimo Austrijos 
sosto įpėdinio gali atsitikti, dabar 
sunku įspėti. Austrijos liberalai 
už užmušystą reikalauja karo su 
Serbija. Toji gi, pajutusi, kad 
pertoli nužengė tautiški nesiken- 
timai, mėgina Austrijai teisintis, 
bet tas dar labjau Austrijoj pa
kelia serbų nekentimą, naikina 
net godonę pas kitas tautas.

Montenegro karalius Nikita, 
kada jam, sveikatos atgavimui, 
daktarai patarė keliauti į maudy
nes Austrijon, atvirai pasakė, jog 
to padaryti negali, nes neužilgo 
kils Balkanų tautų karas su Aus-

jis yra neišvengtinas. 
gyvas senasis, visų godoja- 
ciesorius,^ gal duosis karas 

toliau nuvilkti, bet jam mi- 
ir sostą užėmus mažai pa

Ar dabar jau kils karas, gali
ma-abejoti, bet ateityj, ir tai ne
tolimoj 
Kol 
mas 
ant 
rus,
tyrusiam jaunam, sunku bus jo 
išvengti, nes dabar jau augantis 
tautų nesikentimas jam dirvą ren
gia. Europa tai žino, todėl ir 
dabar jati stengiasi surasti būdą, 
kaip jį aprubežiavus vien tarp 
Austrijos ir Rusijos
Serbijos. Rusiją ‘nuo įsikišimo 
galėtų sulaikyti Vokietija, o Gro
ki ją nuo padėjim 
laikytų Turkija ir

remiamos

MEXIKO.

su-
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na taikyti susipykusius revoliuci- 
jonierių vadovus. Dėl susipyki
mo Villa sulaikė traukimą į Mexi- 
kos sostinę. Mieste Torreon jis 
susitiko su Carranza ir kaip re
voliucijonierių agentai užtikrina, 
vėl susitaikė. Bet susitaikymų 
buvo jau ir daugiau, o kaip ma
tyt, tarp revoliucijonierių vadovų 
tikro sutikimo kaip nebuvo, taip 
nėra. Tas ir sunkina išvertimą 
Huertos valdžios.

Revoliucijonierių vadovas, ge
nerolas Pablo Gonzales iš Saltil
lo, traukia prie svarbaus miesto 
Queretara. Šitas miestas yra tai 
paskutinė tvirtovė ginanti nuo 
šiaurių miestą Mexiko. Jeigu ją

nėgalės, revoliucijonieriai turės 
atvirą kelią j krašto sostinę.

VILNIAUS GUBERNIJA.
VILNIUS. .

X Automobiliai ketina 
kus pradėti keliauninkus

du
su
su

nešti ir ant grindų sudėti ir lauk
ti audros pasibaigimo, nes dėl 
didelio lytaus toliau nebuvo gali
ma lydėti. '

Dėl užmušystos Austrijoj kįla 
serbų nekentimas, žmonės kelia 
neprielankias demontracijas ir 
muša serbus. Smarkiausios prieš 
serbus demonstracijos buvo serbų 
katalikų apgyventame mieste 
Agrame, kur užmušta dikčiai ser
bų, kol kariumenė ir polięija riau
šininkų nesuvaldė. Iš Bosnijos 
ir Hercegovinos išvijo visus ser
biškų * laikraščių reporterius ir 
daug serbų, narių serbiškų patrio
tiškų draugijų.

Užmušėjai, nors išpradžių gy
nėsi ir pasakojo, jog viens kito 
nepažįsta, dabar pasakoja, jog 
prie sukalbio prigulėjo daugiau 
žmonių, išdavinėja buvusius drau
gus; daro mat, kaip visi menkos 
doros žmogžudžiai. Suimtieji už
mušėjai pasakoja, jog bombas (jų 
sukalbininkai turėjo mat ir dau
giau, ne vieną) ir revolverį, kurio 
šūviai užmušė kunigaikštį ir jo 
moterį, gavo iš Kragujevaco ar
senalo, taigi iš Serbijos valdžios 
įstaigos, todėl Austrijoj spėja, 
jog užmušysta atlikta su žinia 
Serbijos valdžios, o ji surengta 
Rusijos, kuriai užmuštas kuni
gaikštis, kaipo energiškas ir pla
tesnių- pažiūrų, besistengiantis 
sutverti pietinių slavų federaty- 
višką viešpatiją, stovėjo ant ke
lio, nes Rusija prie progos nori 
visą Balkanų pussalį paglemžti. 
Kol ten tautos tarp savęs ėdasi, 
padaryt tai, remiant vieną, kur
stant kitą, nesunku, bet federa
ciją sudrutintų Balkanų pussalį, 
O ant drūtesnių Rusija nemėgsta 
užpulti,—jeigu užpuola, tai vien

Pabaigoj pereitos savaitės Hu
ertos valdomoj Mexikos dalyj at
sibuvo nauji prezidento rinki
mai. Nors pats Huerta savo kan
didatūros nestatė, bet jis vėl ta
po išrinktas, nors tam, be abejo
nės, reikėjo tokią jau prievartą 
naudoti, kaip Rusijoj renkant du
rnos atstovus, kur laike rinkimų 
valdžiai nepatinkamus kandidatus 
gubernatoriai į kalėjimus kimšo, 
kad žmonės jų rinkti negalėtų. 
Kadangi rinkimuose labai mažai 
žmonių dalyvavo, kaip kokiuose 
apskričiuose visai rinkėjai nepa
sirodė, tai reikia manyti, kad prie
varta buvo vartojama, kad neiš
tikimuose apskričiuose visai ne
leido rinkėjams balsuoti. Priešin
gi Huertai kandidatai buvo: 
Gamboa, De Fa Barra, Rodriguez 
ir Rabassa, bet tie daug mažiau 
balsų gavo negu Huerta. Tokiu 
budu Huertą nuo prezidento vie
tos galės vien revoliucijonieriai 
prašalinti, jeigu jie Mexikos sos
tinę paims.

Kadangi rinkimai buvo visai 
bereikalingi, tai matyt surengęs 
rinkimus Huerta užsimanė dar to
liau komediją lošti ir ypač jam 
neprielankiai Suvienytų Valstijų 
valdžiai nori parodyti, kad jo 
įtekmė Mexikoj -vis-gi nemaža. 
Kiti spėja, kad jis, rengdamas 
rinkimus, nori vien su garbe nuo 
valdžios, kurios ir taip palaikyti 
negali, pasitraukti. Jis todėl buk 
nori valdžią pavesti Lescurain'ui, 
o tas jį pasiųstų kur nors kaipo 
Mexikos ambasadorių. Lescurain 
gi paskui valdžią atiduotų revo- 
liucijonieriams. Bet kiek yra tei
sybės tuose spėjimuose, negali
ma sužinoti. Aišku vien, kad Hu
erta norėtų kokiu nors budu iš 
Mexikos Europon iškeliauti, nes 
iš miesto.Mexiko jo šeimyna jau 
iškeliavo į Puerta Mexiko; todėl 
ir jis norėtų iš Mexikos išsineš
dinti, nes čia jam per karšta.

Huertos agentai garsina, buk 
jis pradėjo tarybas su revoliuci-

kvietė eiti išvien prieš Carranzą 
ir Vilią, ir buk tas sutiko. Zapa
ta turi 35,000 kariautojų ir jis 
karo vedime pasirodo taipjau ga
bus, kaip ir Villa. Bet ar Zapata 
ištikro Huertai pažadėjo savo pa- 
gelbą, apie tai reikia abejoti. Za
pata atsirado jau visai arti mies
to Mexiko ir kaip sako, perkirto 
vandens traukimo dūdas, vedan
čias miestan vandenį. . Bet, kaip 
rodosi, Zapata bent su Villa ir 
Carranza neina" išvien.

Vėl užgimė vaidai tarp Vilios 
ir Carranzps. Kiti generolai mėgį-

netru- 
važioti 
Stotis 

busianti taip, kaip ir tramvajų
— katedros pleciuje.

X Kun. Dr. Steponavičius pa
grįžo Vilniun, pasigydęs užsic- 
nyj, ir yra skiriamas Sumeliškio

X Nesenai 67 metų Elzbieta 
Trotoskienė, generolienė-našlė, 
metėsi Vilniaus geležinkelio sto- 
tyj po traukinio ratais. -Tą va
landą buvo ji suvažinėta. Nu- 
.sižudymo, priežastis! nežinoma.

X “Aušroj” randame paduotą 
žinią, kad tarpe maldininkų, at
keliavusių Vilniun per Sekmines, 
buvo ir žmonių iš Asavos ir Ba- 
latnos (Lydos apskr.),-kurie gra
žiausiai lietuviškai kalba, bet 
meldžiasi lenkiškai. Apie lietu
vių laikraščius jie nieko nežino.

X Miestas rengiasi jau tęsti 
elektros tramvajų. Nupirkęs ark
lių tramvajų, miestas ketina elek
tros tramvajų tęsti, prisitaikant 
prie ministerijos projekto. Ne
susitaikius su arklių tramvajų 
draugija, miestas tęs elektros 
tramvajų tik kuriomis-nekuriomis 
gatvėmis. Antakalniu manoma 
vežiot keliauninkus omnibusatais.

X Miesto durnos nutarimas

keiktas 'patvirtinti gubernatoriui. 
Gubernatoriui sutikus, prasidės 
statymas ne vėliau, kaip rugsėjo 
mėn. v ’ - 4 :

X Šiais mokslo metais • vyrų 
komercijos mokyklą -baigė 4 lie
tuviai: Henrikas Goštautas, Juo
zas Naujalis, Vytas Steponaitis 
ir Kazys Talliat-Kelpšas. Tai di- 
džiausis lietuvių skaičius kuomet 
nors šią mokyklą baigusiųjų. 
Pedagogijos kursus baigė du lie
tuviu, bet abudu sulenkėję 6— 
L. Šulcas ir J. Kalibatauskaitė. 
Marijos vardo mergaičių gimna
ziją nebaigė jokia lietuvaitė. Vy
rų gmnazijoje ir Losickaitės 
mergaičių kvotimai užsibaigė.

VILAIKIŠKIAI, Vilniaus ap. 
Valstietis Simanavičius, kaip ra
šė “L. Uk.,” žymus lenkų agi
tatorius, kuris jau daug pasidar
bavo, kad įvedus į Musninkų baž
nyčią lenkų kalbą, dabar vaik
ščioja po Širvintus ir giriasi, 
kad ir Širvintų parapijoj pada
rysiąs taip, kaip ir • Musninkų, 
girdi, lietuviams lenkai “pirtį iš- 
kuręsia.” Mat, jis tikisi, kad jo 
juodam darbui ir čia kunigai pa-

rap. Bet Širvintų parap. lietuvių 
teisės ir taip suvaržytos, tik ma
ža dalelė pamaldų jiems tenka: 
žmonės čia tuotarpu ramiai lai
kosi.

t; .-ai..;,. ■. . ■ . ,

VILEIKA. Netoli Vileikos, 
Kučkuriškių fabrikoje birželio 6 
d. pagriebė ratas 45 metų; dar
bininką Petraūskį. Kol ratą su
stabdė, Petrauskis buvo visas 
sudaužytas, • sulamdytas Ir di
džiausiose kančiose tuoj pasi
mirė. .

(■■jwwrn

ŠVENČIONIS, Vilniaus gub.
Švenčionių gimnazijoje, kurioje 
tėra dar tik pirmoji ir antroji 
kliasos, buvo viso labo 56 moki
niai, tųjų tarpe tik 4 lietuviai. 
Įstoti į tą gimnaziją nesunku, 
pragyvenimas ir-gi pigesnis kaip 
didesniuose miestuose. Reikėtų 
lietuviams pasirūpinti daugiau 
savo vaikų į tą gimnaziją spraus- 
ti.

BINEKALNIAI. Binekalniai, 
tai miesčiukas netoli Vilniaus, 
važiuojant Pagirių geležinkeliu, 
Lydos ap. Žmonės čia moka lie
tuviškai ir tarp savęs “dudena” 
(kalbasi) lietuviškai, bet kalbasi 
tik tuomet, kaip niekas svetimas 
jų negirdi. Svetimo žmogaus už- 
kalbinti dairosi, at kaš negirdi ir 
su baime atsako,; ir labai stebi
si, kad “ponai” lietuviškai kalba. 
Pirmutini visuomet lenkiškai pra
kalba, atsisveikina gi būtinai len
kiškai. Ta baime, matyt, palie-

lietuvis, bet su baime kalba lie
tuviškai. Aplink daug dvarų. 
Čia pat yra ir bandomoji ūkio sto
tis, dvarininkų įtaisyta. X.

KAUNO GUBERNIJA.
KAUNAS.

05
lis

X Galų-gale kauniečiai susi
laukė Nemuno tilto birželio 9 d. 

iTik prie jo dar neužbaigti visi 
darbai.

1 X Kasmet reikia Nemuno dug
ną valyti, nes smėlis neduoda 

[garlaiviams liuosai plaukioti.* 
["Kaunan atgabenta tam tikra ka
samoji mašina. , , >

X Kauno gubernijos kalėjime 
birželio 11 d? išgyto kalinys Si
monas LinkovskL užpuolė kalė
jimo prievaizdą ir peiliu kelis 
sykius dūrė jam, į pečius. Šitaip 
sužeistas, kalėjimo prievaizda ne
trukus pasimirė. Simonas Lin- 
kovskis tai tas pats kalinys, kuris 
nužudė ^slaptosios policijos val
dininką Michaliuką.

I X Birželio 13 d, Kaune buvo 
suimtas ir pasodintas kaKįiiman 
J. Keturakis/ už dalyvavimą\c 
metuose Žagarės sujudime.
nesenai sugrįžo iš užsienio ir pats 
apie tai pranešė prokuratūrai. \ 

■V "v:., Al.
į X Vilniaus mokslo apygardos 
globėjas leido Kauno liaudies 
mokyklų direkcijai leisti 35 liau
dies mokytojų į Vilniuj ruošia
mus laikinus praktikos daržinin- 
kavimo, sodininkavimo ir bitinin- 
kavimo kursus ir kiekvienam 
siunčiamųjų mokytojų suteikti 
po 35 rub. pašęlpos. Kursai pra
sidės liepos 14 d, ir tęsis iki rug
pjūčio. 15 d. . .

Be to, Vilniaus moks, apygar
dos globėjas leido Kauno liau
dies mok. direkt. siųsti mokyto
jus į Molodečno mokytojų se
minariją nuo birželio 25 d. iki 
liepos 25 d. pasimpkinti pedago
gijos; į tuos kursus bus siunčia
ma 30 mokytojų. *

X Paskutiniuoju; laiku lietuvių 
vaikų prieglaudų laikymui įplau
kė 165 r. 84 k. ąukų. Be to, nuo 
kovo 19 d. liko 101 r. 42 k., iš
viso kasoje butą 267 rb. 26 kp. 
Apyskaitos laiku išleista 147 rub. 
68 kp., kasoje lieka 119 r. 58 kp. 

I Kauno lietuvių vaikų prieglaudų 
prievaizda nuo rudens ketina siu- 

' dinti neturtingiems vaikučiams 
drabužėlius. Taigi šiuo tikslu 
priimami sudėvėti ru'bai. ’

X Kauno darbo name gyveno 
125 pavargėliai; (45 vyrai ir 80 
mot.). Amžiaus jię buvo šitokio: 
59 žmones n$S 20 metų;
30 žm. nito 20A59 ir 36 žm. 
nuo 60—80 m. Jų tarpe daugu
ma katalikų, nes 59,, pravoslavų 
33, kiti gi liūtimi, žydai ir 3 
Mahometo tikybos išpažintojai. 
Gyvendami da^p ]įiame, užsiima 
popierinių maišelių dirbimu, tuo 
darbu uždirbta nę$ 1,338 r. 90 k. 
Metų laiku nakvojo šioje prie
glaudoj 7,863 pžmorii 
už guoli 3 k. Bigių p

l, mokėdami 
etų išdalinta 

4,895? ^utartW?|)rąĮBi; rusų vys
kupo Elevferijo Ir feftalikų vys
kupo Karevičiaus būti šią prie
glaudą Įaįkan&os dtyjos gąrfečs

nariais. Tilmansui, Bahcrachui ir 
Lozino-Lozinskienei, už jų veiki
mą šios prieglaudos naudai, ski
riama aukso ženkleliai.

’etų ir žiemos laiku su-

PAŠVITINYS, Kauno gubern. 
Miestelis neperdidelis, bet nema
ža miestelėnų, ypač žydelių, gy- 
vendavo iš valstiečių pragertų 
pinigų. Lietuvoj dabar pradėta 
kova su girtuoklybe. Nesenai ir 
šio valsčiaus sueiga nutarusi už
daryti visas miestelio aludes, trak
tierius ir monopolį, 
gubernatoriui jau

Prašymas 
nusiųstas. 
Peštukas.

RADVILIŠKIS, Šiaulių apskr. 
Liepojos-Romno geležinkelio val
dyba ketina įsteigti 
liaudies mokyklą.

augštesnę

ap. TaiLINKUVA, Panev. 
nedidelis miestelis, 
žydų apgyventas. Yra ūkininkų 
-ir gritelininkų, išdalies yra ir 
latvių. Bažnyčia, vartotojų dr- 
jos krautuvė, monopolius, trak
tierius, 20 aludžių, aptieka, 2 ap- 
tiekos sandėliu, 2 latvių krautu- 
vi, blaivininkų arbatnamis. Į sa
vo susirinkimus blaivininkai re
tai vaikščioja, jei bent davat
kėlės. Girtuokliavimas eina po 
senovei. Girtuokliavimo įstaigų 
niekas nė nemano uždaryti. Kur, 
girdi, užeisi pasišildyti?

SEREIKIAI, Šiaulių ap. Čia 
esamą gana išdykusio jaunimo.

Štai pavyzdis: Čia dažnai lan
gus daužo tai vieno, tai kito uki- 
ininko namuose. Nesenai du vie
tos “karžygiai” susilaukė iš gu- 
brenatoriaus kiekvienas po 1 mė
nesį Jrešto. Buvo taip: per 8 
dienas prieš Tamošaičio užmu
šimą, viduryje nakties Adolfas 
Dovydaitis ir Ign. Stosiunas už
puolę išmušė J. Tamošaičio lan
gus. Tamošaičio buvo prirodyta, 
keno tai darbas. Antstolis, su
statęs protokolą, padavė guber
natoriui, iš kurio ir parėjo aug- 
šoiau minėta šiems ūkininkai
čiams dovana. ViŠtvanagis.

ŠIAULIAI. Dvarininkai pra
dėjo iš čekų žemės gabenti dar
bininkų. Nesenai, tarpininkau
jant Kauno Ž. Ūkio draugijai, 
pargabenta 200 čekų darbininkų. 
Darbininkams duodamas 
ir iki 10 rub. mėnesiui.

R—1 h ■ 111 —m

UTĖNA, Ukm. ap. 
čia 8 medinės triobos, 
sančios Juozui Dabkui.
trioboje gyveno sargybiniai. Ug
nyje žuvo ir sargybinių, ir val
džios manta.

maistas

Sudegė 
priklau- 
Vienoje

NIČIUNAI, Panev. ąp. Birže
lio 4 d. išryto sudegė Ignoto Po- 
tockio gyvenamasis namas drau
ge su visa manta. Kauno Žem. 
T vark. Komisijos vyresniojo ma
tininko Sychino sudegė taipgi vi
si dokumentai ir plianai.

„Į,,,.„S.,.J

KALNAI, Ras. ap. Sudegė 
trįs kiemai—Marcijos Lipkevičie- 
nės, Domicėlės Mačulienės ir Be
nedikto Labanauskio. Nuostoliai 
siekia daugiau 3 tukst rub.

PLUNGĖ, Telšių, ap. Nesenai 
Čia buvo kilę net keturi gaisrai; 
laimė, kad 'visi taip laimingai 
pasibaigė, nežiūrint administra
cijos baudimų. Visų atsitikimų 
priežastis, tai nešvarumas kai
muose.

Gaisrinę užlaiko vien žydai, 
sako, kad pirmiau buvę apie 10 
katalikų, paskiau > likę tik 2, ir 
galų gale visai išnykę... Dėlko 
gi vietos gyventojai nedalyvauja 
toj dr-joj be pačios valdybos, ku
rioje yra keletą katalikų ir rusų, 
—lieka suprantama. Turiu pami
nėti, kad ištikus gaisrui tarp ug
niagesių nėra beveik jokios tvar-. 
xos. * .

Įrankiai jų apdėvėti. Valdyba 
nutarė padidinti gaisrui gesinti 
rankius. Už tai dr-ja turi savo 

did{ namą, kur yra pakaktinai vie
tos ne tik -įrankių užlaikymui, bet]
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toj 
teikti vakarus-pasilinksminimus, 
tada dr-ja/turėtų daugiau ir pelno; 
jau šiais metais buvo surengti 
trįs vakarai, pusė pelno iš visų 
vakarų teko ugniagesių draugi
jai. Orait.

X P. Pietkuno dvare norėta 
išgaudyti žiurkes, bet pritaisytus 
žiurkėms ir padėtus vaistus ne
tikėtai užėjo vaikai, pradėjo juos 
ragauti ir susirgo. Pašaukta gy
dytojas. Visus pasisekė išgydyti.

“Juodvarnis I.”
X Plungiečiai turi įprotį šeš

tadienio vakarais, ar šventadie
niais daryti vakaruškas. Dažnai 
atsitinka ir susipešti. Šit, per 
Sekmines Mišienų. kaime susi
rinko jaunimas; vienas atėjo ir 
toks, kuris norėja kitus ir su
mušti, bet nelaimei, pats jisai 
(Paulikas) pateko kitiems į ran
kas; iš susirinkimo einant, jį mu
šė ir peiliais supjaustė taip, kad 
kitą dieną reikėjo nuvežti į Plun
gės ligoninę; nežinia, ar išgis, ir 
kuomi tas dalykas pasibaigs.

“Juodvarnis I.”

Vienas ’Labanauckų taip davė 
Lukašunui per galvą, kad tas' 
tuoj čia pat parkrito ir pasimi
rė.

KVIETKAI, Ežerėnų ap. Bir
želio 1 d. kvietkiečiai nutarė už
daryti visus esančius Kvietkų 
valsčiuje monopolius, traktierius 
ir aludes. Tuo nutarimu turėtų 
but uždaryti: Kvietkuose—mono
polis, parduodantis už 9 tūkstan
čius rub. degtinės ir 2 aludi. Su- 
veiniškiuose—monopolis, parduo
dantis už 30 tukst. rub. degtinės, 
traktierius ir 1 aludė. Savo nu
tarimą kvietkiečiai pamatavo tuo, 
kad girtuokliavimas naikina tur
tą, ardo sveikatą ir baisiai tvirki
na jaunuomenę. Tik girtuoklia
vimo dėka Kvietkų jaunuomenė * 
atsižymi savo chuliganiškais dar
bais; nėra tų metų, kad neatsitik
tų žmogžudystės. J. Baladas.

— Lietuvos žinios —

Už slaptą mo- 
administracijos 
pabaudos kiek- 

sodžiaus (Rad-

BARUČIAI. 
kyklą nubausti 
keliu po 5 rub. 
vienas Baričių
viliškių valsčiaus, Kauno gub.) 
gyventojai: Marijona Budreckai- 
tė, Jonas Zeknis, Jonas Povi- 
liauskis, Saliamonas Budrecikis, 
Juozas T ūkis, Pranciškus Sobo- 
levskis, Domininkas Voitiekunas 
ir ..Antanas Liučas. Kaltinami 

• > 

visi lietuvių slaptos mokyklos įky
rime'ir laikyme.

SUVALKŲ GUBERNIJA.
SUVALKAI. Automobiliai 

tarp Suvalkų ir Gardino (per 
Seinus) pradėjo vaikščioti nuo 
birželio 14 d.* Eis jie sekmadie
niais, antradieniais, trečiadieniais 
ir ketvirtadieniais. Iš Suvalkų 
galima bus išvažiuoti 7 vai. iš* 
ryto, iš Gardino 6 vai vakare.

ŠILGALIAI, Naumiesčio ap. 
Valstiečiai nutarė gegužio 29 d. 
uždaryti Slavikuose visus trak
tierius ir aludes.

—i LUKŠIAI, Naum. ap. Gegu
žio 24 d. nutarta šventomis die-

LEPAIČIAI, Ras. ap. Gegu-jnomis uždaryti visas smukles ir 
žio 31 d. nukrito nuo supyktų 
15 metų vaikinas Juozas Bart-] 
kus iš Sausių sodž. ir užsimušė. 
Atplinkiniai gyventojai labai išsi
gandę, visi panaikino, kur tik 
buvo, supyklas. !

aludes.

‘ DIČIUNAI, Panev. ap. Sek
minių antrą dieną sudegė trijų 
ūkininkų 9 tribos. Viena šeimy
na liko be pastogės. Spėjama, 
kad ugnį užkrėtė kas nors įkau
šęs, nes dičiunieciai tebevaiko 
senovės tamsumo madas: daro 
alų namie ir geria atsidėję—už
miršdami' ir darbus, ir atsargu
mą. Nuostoliai apskaitomi virš 10 
tukst. rublių.

VILKAVISKIS. Birželio 9 d. 
mokinys šeštos kliasos Vilkaviš
kio vyrų gimnazijos Ščestnas, 
gavęs dvi dvejukes per kvoti
mus, norėjo nusišauti. Truputį 
įkaušęs, jis ir taikė sau į galvą. 
Pamatęs tą jo draugas, pribėgo 
prie jo ir norėjo atimti revol
verį. Betraukiant jam revolverį 
iš rankos, pasigirdo šūvis. Ščast- 
nui liko peršauta koja.

Genrikas.

PANEVĖŽYS. Šiais metais 
Panevėžio apskrityje manoma 
įsteigti dar apie 18 pradinių liau
dies mokyklų. S.

LAZDOMONIAI, Ras. apskr. 
Apie 100 sieksnių nuo Prūsų 
sienos Tauragės kareivis Mel- 
čenko, besaugodamas sienos, nu
šovė n metų piemenį Janauskį, 
o paskui pats nusišovė.

BIRŠANAI, Ežerėnų valsč. 
Apsvaigęs valstiestis K. Kralikas 
padegė savo brolio gyvenamąją 
triobą ir kūtes. Triobą pasisekė 
apginti nuo* ugnies, kūtės sude
gė. Suimtas K. Kralikas prisipa
žino prie savo darbų-darbelių, 
buvo suimtas ir uždarytas kalė
jime prie pristovo buto, čia ras
ta jį pasikorusį.

KUČAI, Panev. ap. Ūkininko 
Šiančio namuose linksminosi ves
tuvininkai ir gere visi—kaip pa
prastai tokiuose atsitikimuose pas 
mus daroma. Svečiai: Izidoras 
Lukašunas ir broliai Aleksandras 
ir Mikolas Labanauckiai staigu 
kas-žin -kodėl tarp savęs susivai
dijo, ir būdami gerai įkaušę— 
pradėjo muštis. Kiti susitinkę 
svečiai tuoj jifos sulaikė ir neda
vė muštynėms iškilti. Broliai La- 
banauckai netrukus iš šio poki- 
lio išėjo ir nuėjo pas kitą ūkinin
ką, Antaną Balcevičių, kame ir
gi buvo'vakarušninkai. Lukašu-i 

ir puiki salė vakarų rengi mains, nas tuojau ir-gi ten atsirado. Su- 
Butų labai gerai, kad valdyba sivaidiję, čia smarkiai susikibo, 
nutartų padirbti lubas, tai įpyR* ėmė neitomis, ir gilėtais muštis.

SEINAI. Seinų vyskupas An
tanas Karosas, lydimas kun. Nar- 
jausko, ketina atlankyti šias pa
rapijas: Kalvarijos, Mariampo- 
lės, Šunskių, Pilviškių, Griška
būdžio, Sintautų, Naumiesčio ir 
Vilkaviškio.

Kunigų permainos. Paskirti 
vikarais: kun. V. Maslauskas j 
Naumiestį, kun. P. Balukevičius 
į Novogrodą, kun. J. Jugzaitis { 
Skriaudžius, kun. J. Martyšiūs j 
Matelius, kun. B. Kostro į Pu- 
chalus, kun. K. Marcinanis į 
Jedvabną, kun. B. Ciplijauskas' 
į Zbuiną, kun. J. Luckus iš Bal
bieriškio į Kapčiamiestį, kun. S. 
Čepulevičius į Balbieriškį, kun. 
P .Brzosko į Raigrodą,. kun. P. 
Abramavičius paskirtas Gražiš
kių klebonu.

X Kun. Ant. Šmulkštys iš Sei
nų vyskupijos gavo teoliogijos 
kandidato laipsnį nuo Peterbur
go D v. Akademijos.

PALANGA. Jau vienas auto
mobilius yra, 
į Liepojų. Už kelią reikės mo- * 
keti nuo 4 iki 6 rub.; galutinai 
nenutarta, vienok nedaugiau 6 
rub. Už keletos dienų pareis ir 
antras. Visas klausimas, ar pri- . 
ims dar ekspertas/—gal netikęs 
keliams.

už poros dienų eis

Mažais buteliukais (“šokti” .ir 
“dvuchsotki”) pinigyno rnmiste
riui {sakius, degtinė nebebus nie
kur pardavojatna, pradedant nuo 
birželio pradžios.

Nuo 1915 m t . 
narna panaikinti ir pusbuteliai^ 
degtinės pardavojituą.

sausio i
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šaudė 150 ch miškų kareiviu.Pittsburg, Pa

if St. Louis, Mo.

drabužius.

||. Francuziiįoj užstojo neišpasa-

nė, 
jam

šnipinėja, kiek ko- 
namon amerikone

naminį karą. Nesutinkančias pu
ses mėgina taikyki vadovai visų(

mas 
ėmė

kad 
sto-

tin'io padavadijimą apskundė teis
man

pata, kaip ir Villa, buvo papras
tas plėšikas.

|| Vokietis, filiozofijos profe
sorius Arthur Urnad, tapo pa
kviestas užimti profesoriaus vietą 
Pennsylvania Universitete Phila- 
dclphijoj

dinį, nes mano, kad jis su užmu
šėjais buvo susižinojęs.

Policija susekė, jog vežant ku-

M al
kilui- J

Tokio nusižudė, per- 
pilvą, japoniško ka-

visai
Čia

|| Rodosi, kad pasiseks sutai
kyti Airijos katalikus su pro- 
testonais ir tokiu bildu bus gali-

Jrri- 
ištei- 
prieš

o užmuštasis kunigaikštis, ypač 
jo moteris, nebuvo blogiausi

| Teisme vienok pasirodė, kad laik- 
1 rastis nešmeižė, nes direktorius 
įsu savo lošėjais bjauriai elgėsi. 
Ypač merginas su botagu plakė 
ir darė su jomis, ką norėjo. Teis-

SUTRUKO RATAS.
’t. Louis, Mo. Union 

leidyklose truko ratas ir

mūšy s te s prisidėjo, nes jo drau
gai, kiti sukalbininkai, jį apleido. 
Tie kiti turėjo bombą mesti, bet

kaip buvo su juom 
30 milionų doliarių. 
Washingtone atmušti, 
neleisti juos revoliuci-

nikiai tapo sužeisti.

|| Mieste 
pjovs sau 
riško laivyno admirolas baronas 
Masaji Yamanoudhi. Jam užme
ta kyšių ėmimą ir parsidavimą.

MĖSOS UŽTENKA AMERI
KOJ.

gubernatorių sti prašy- 
linti iš miesto miliciją,

bijai demonstracijas. Minios 
žmonių apstojo miesto rūmą ir 
reikalavo, kad miesto majoras

EXPRESSO KOMPANIJOS 
GALI GABENTI PINIGUS 

CARRANZAI.
Washington, D. C. Augščiatl

ojo teismo teisėjas Anderson

suteiktą orderį. Kitas žmonių 
pulkas nutraukė prie seimo pre
zidento namų ir šukavo, visaip 
keikdami serbus.

moters į pajūrius, sukalbinin- 
kai mėgino su dinamitu traukinį 
į padanges išmesti. Mat ir negy
vųjų nenori ramybėj palikti, nors 
negyvas, kad ir butų blogiausias,

zignavo nuo redaktoriaus vietos 
jo iki šiol vedamo laikraščio 
“Outlook.” Jis buvo vienas iš re
daktorių to laikraščio nuo 1909

fl New York. Nuo liepos 1 d. 
ew Yorko valstijoj įvedama

= Mieste Vera 
tino žinia, buk per čia 
Iš Mexiko miesto prez.II Vokietijos ciesorius persišal

dė ir apsirgo, todėl jis nevažiavo 
Vindobonon ir laidotuvėse Aus
trijos sosto įpėdinio nedalyvavo.

ir kitus sukalbininkus išduoti.

v 11 /-lorkcio ^cii 1 en v v-vi 1 va‘J

mas vokiško kariško skraiduolio 
“Dresden.” Laivai abudu išplau
kė į Puerto Mexiko. Mano, lead 
su jais iškeliavo Huerta.

Yorko ir iarp^Nortegijos ir New; 
Yorko.

F "tAPCIŠKUS JUOZAPAS, 
ciesorius, kuriam numirus, gali 

karas.

rytų oloj darbininkų nepasisekė. 
Prietamsos, varančios' olon orą ug
nies išnaikintos, todėl oloj esanti 
darbininkai turėjo užtrokšti.

ROOSEVELT NE REDAK
TORIUS.

New York. Buvęs Amcr. prez.

|| Maskvoj, celiuloido dirbtu
vėse Kafninskio atsitiko expliozi
ja, kuri su visu išgriovė dirbtu
ves. Po griuvėsiais rado penkis 
užmuštus darbininkus.

UŽMUŠĖJO BYLA.
Geneva, Ill. Traukiasi čia byla 

greko Petras. Jį kaltina, buk jis 
ant kapinių užmušė su lazda sa
vo sužiedotinę, merginą Hollan-

|| Vokietijoj, Muenchene, teat- 
ro direktorius Strumpf apskundė

gai, darbai ‘ir ten sustojo. Que- 
vyskupas išsiuntinėjo į vi- 
Europos kraštus atsiliepi- 
persergėdamas išeivius, no- 

Kanadon keliauti.

ATEIVIŲ SKAITLIUS MAŽI- 
NAŠI’ • ,

Nuo birželio 30 d. pereitų me
tų iki liepos 1 d. šių metų atkako 
ateivių ant 183,000 mažiau, negu;
per tokį jau laiką pernai, • čias miestui vandeųį ir elektriką 
ropon šįmet iškeliavo atel*

|| Netoli Duražzo, prie 
kich kariumenė Albanijos 
gaikščio Wiedo tapo sumušta sti

• IĮ Podoliaus guhernijojį Maž- 
rilsijoj, apsireiškė cholera^ Upes 
Bu go paupiuose cholera apsirgo 

žmonių, o iš jų* 5 mirė.

|| Vokietijoj mieste Frankfur-j 
te prie Maipfy. t^po atidarytas 
naujas univer^itet^s^

aimta streiklaužiai. Bu- 
jau smarkus susirėmimai su 

streiklaužiais. Streikieriai reika
lauja unijos pripažinimo.

jo apsistoti. Ant gatvės suėmė 
vieną anarchistą, pas kurį rado 
net 7 bombas.

Chorvatijos sostinėj, Agrame,

sus 
m u s 

r- -i, ii. ... ninčius Jis reikalavo, kad butų is nuėsto 
išvytas jam nepatinkamas tūlas

tmperor- 
FRANCIS 
JOSEPH !
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DEGTINĖS SUVARTOJIMAS.
Washington, D. C. Per pasku

tinius 12 menesių degtinės Ame
rikoj išgerta mažiau negu per 
tokį jau laiką pereitų metų. Už 
tai alaus ir cigaretų sunaudota 
daugiau. Nuo degtinės šįmet su
rinkta mokesčiais $864,609 ma
žiau negu pernai.

TEISMŲ TEISINGUMAS.
Mobile, Ala. Prisaikintųjų tei

sėjų kolegija 1894 metuose, už 
pavogimą vienam negrui 50 cen
tų, pasiuntė 50 metų kalėjimai! 
negrą Frank Williams ir teisėjas 
tai užtvirtino. Gubernatorius nu
spręstąjį nuo tolesnės bausmės 
paliuosavo, bet jis visgi už 50c. 
kalėjime išsėdėjo 20 metų.

Kitas atsitikįmas buvo 
priešingas, mieste St. Louis, 
teisman pateko šerifas C h as. 
cholas, kuriam užmesta, kad 
metų eiles jis varė biznį su
šikais^ Negras Williams teisme 
pripažino, buk šerifas nekartą ga
vo nuo jo vogtus daiktus, 
saikintųjų kolegija vienok 
sino, nes liudijimo negro 
baltspalvį nepakanka.

UGNIS PO ŽEME.
Huntington, W. Va. Anglių 

kasyklose Sycamore Mine No. 1 
vienoj oloj yra penki darbininkai 
ir jiems, jeigu jie ir butų gyvi, 
užkirstas išsigelbėjimo kelias, nes 
viršutinėj oloj yra ugnis. Besi-

MARAS NEW ORLEANS’S.
New Orleans, La. Apsireiškė 

čia baisusis azijatiškas maras. 
Apsirgo jau keli žmonės. Mieste 
parengta kvarantina. Drauge su1 
tuom pradėjo kovą su žiurkėmis, 
kurios marą išnešioja. Galvcs- 
tone miesto valdžia moka po 10c. 
už kiekvieną užmuštą žiurkę. 
Missouri ir Illinois valsijos išlei
do atsišaukimus, kuriuose ragi
na gyventojus naikinti žiurkes.

AMERIKOS SURINKIMAI IR 
IŠLAIDOS.

Washington, D. C. Iždo mi
nisteris pagarsino žinias apie 
įplaukimus ir išlaidas už pirmus 
metus prezidentavimo Wilsono. 
Surinkimai yra $33,784,452 dides
ni už išlaidas. Išviso surinkimų 
buvo $734,343,700, arba 1% mt- 
liono daugiau negu laukta (Di
desnius surinkimus turi Rusija, 
Prancūzija, Anglija ir Vokietija). 
Ištikro vienok persvaros surin
kimuose nėra, priešingai, yra net 
nepriteklius $1,010,058, nes iždo 
ministerio atskaitoj • nepaduotos 
išlaidos Panamos kanalui, kurios 
per paskutinius 12 mėnesių sie
ke 34,826,941 (pernai kanalui iš-

alaus 
daug 
dalis 

sugriovė šaldyklą, Kita dalis, 
sverianti 3 tonus, išardė pečių. 
Lakstančios rato skeveldros pri
dirbo nuostolių ant $50,000.

NEGERAS GELEŽINKELIS.
Columbus, O. Farmcriai, gy

venanti aplinkinėse Garrettsville, 
siunčianti pieną ir Smetoną į 
Clevelandą, atsišaukė į valstijos 
komisiją su skundu ant Cleve
land, Young^ton ir Eastern gele
žinkelio, kuriuomi jie savo pie
ną gabena. Dažnai pienas į vietą 
ateina surūgęs, o Smetona kelio
nėj pavirsta į sviestą, nes kelias 
nelygus, vagonai svyruoja, ir kaip 
mašina sviestą sumuša.

• PRIEŠ BURNETTO BILIŲ.
Washington, D. C. National 

Liberal Immigration League at
sišaukė prie Suvienytų Valstijų 
vicę-prezidento Marshalfo su 
prašymu padėti jai kovoti prieš 
apsunkinantį ateivystę Burnetto 
bilių, kuris vėl bus kongrese 
svarstomas. Lyga išrodinėja ne
teisingumą visų apkaltinimų, me
tamų ant ateivių, kurių d a ilgu 
gag pasirengg £a^v£$ti už naų

Jąją tėvynę.
kaip rodo raportas New Yorko 
policijos perdėtinio, 97.99% buvo

Tarp suareštuotų, |kajuta iškeliavo Europon 4,8001 
žmonių daugiau. Taigi aišku, 
kad ateivių šįmet Amerikon aitka-. 
ko mažiau negu pernai

tuotų čia gimusių tėvų vaikų bu
vo 48.72%, o vaikų svetur gimu
sių tėvų areštuota tik 2.33%. Cia- 
gimiai Amerikoj tveria 21% vi
sų gyventojų, o jų areštuota ne
toli 49%. Svetur gimę 
38% Amerikos gyventojų, 
vaikų areštuota tik 2%. 
kaltinimas ateivių, buk jie

cieriai. Vieną iš jų su dideliu paskirto 
vargu atgaivino. Davęs 
mą aficieras 4apo tuoj 
tos prašalintas.

tveria 
o jU 
Taigi 
plati- 

5, vra
visai be pamato; priešingai, 
tistiškos skaitlinės parodo, 
ateiviai ir jų vaikai doriškai 
vi augščiau už vaikus čia gimu
sių tėvų.

NAUJA SAUSA VALSTIJA.
Wheeling, W. Va. West Vir

ginia nuo liepos 1 d. tapo sausa, 
taigi joje nevalia laikyti gėrimų 
pardavimų, degtinės ir alaus va
ryklų. Buvę valsijoj 500 saliunų 
12 vai. naktyj tapo uždaryti. Tik 
Charlestone, uždarant saliunus, 
tapo užmuštas vienas žmogus, o 
Naugatucke šerifo pagelbininkas.

EXPLIOZIJA TUNELYJ.
Milwaukee, Wis. Vandens 

traukimo tunelyj birželio 29 die
ną atsitiko prisirinkusių gazų ex
pliozija, kuri sunkiai užgavo 21 
žmogų. Vienas iš jų sužeistą* 
mirtinai.

*

GAISRAI.
Charlotte, N. C. Vienuose na

muose laike gaisro expliodavo 
(liktai juose buvusio dinamito. 
Expliozija užmušė vieną gesinto
ją, o 4 sunkiai sužeidė. Mirtinai 
tapo sužeistas ir gesintojų perdė- 
tinis Wallace.

Indianapolis, Ind. Brown pa- 
vietyj dega girios. Ugnis išsi
platino ant ploto 5-kių ketvirtai
nių mylių. A n i viso to ploto visi 
medžiai išnaikinti. Bet ugnies iki 
šiol nepasisekė sulaikyti.

Cincinnatti, O. Sudegė čia ne
toli Hamilton & Dayton gelžin- 
kelio esančios gyvulių skerdyk
los. Gyvulių vienok nebuvo, tai 
ir ugnis pridirbo nuostolių tik ant 
$80,000.

NELAIMĖ ANT GELEŽIN
KELIO.

Danville, Ill. Netoli Hoopton, 
Chicago Eastern Illinois trauki
nys užbėgo ant skersai bėgių ei
nančio automobilio ir jį sudaužė. 
Užmuštas prie to tapo bankierius 
Ogden iš Bismarck, jo moteris

RADO TRIS NEGYVĖLIUS.
Atlanta, Ga. Netoli East Point | 

rado kimus Bennetto ir dvieju I . . .... , , ;1 mumoterių. 1 asirodo is žaizdų, kad 
visi tapo nušauti. Policija mano, 
kad Bennett abidvi moteris nušo
vė, o paskui ir pats sau galą pa
darė. Manoma, kad užmuštos 
moterįs yra tai Bennetto mote
ris ir uošvė .

PASIKĖSINIMAS ANT MIES-’ 
TO MAJORO GYVASTIES.
Butte, Mont. Liepos 3 d., mies

to majoro Louis P. Duncan biu
re, ten įsiveržęs angliakasys sun
kiai jį su peiliu sužeidė. Duncan 
gi pavojingai užpuoliką pašovė.1

fl Paterson, N. J. Šilkų audė
jai vėl rengia čia streiką. Po 
pirmutiniam streikui jie darban 
sugrįžo tik todėl, kad kentė jau 
badą. Dabar jie, truputį atsigrie
bė, todėl iškovojimui geresnių al
gų vėl nori streikuoti.

.'■6

Į| Laike neprielankių 
demonstracijų mieste 
Hercegovinoj1, užmušė 
bų. Mieste uždegė serbų parda
vinės ir namus.

vyskupo Karevičiaus, 
paliepi-į laikraščiuose pagarsino atvirą 

nuo vie-i laišką, kuriame užmeta vyskupui 
nežinojimą santikių Lietuvoj. 
Bet ištikro tuos prietikius vysku
pas Karevičius, turbūt, geriau pa
žįsta, negu Dymša.

serbams 
Mostarc, 
200 ser-

|| Vokietijos augštesnes mo
kyklas ir universitetus moterių 
lankė 1909 m. — 1850; 1910 m.— 
2,449; 1911 m. — 2,796; 1912 m. 
—3,213; 1913 m.—3,686. Dau
giausia moterių pernai lankė, fi
liozofijos fakultetus—2,690; me
dicinos 982, teisų 93, theoliogijos 
11. Daugiausia moterių lanko 
Berlino universitetą, nes o88o; 
Muencheno 441, Bonui jos 348; 
Goethingo ir Heidelbergo po 
200 suviršum, Muensterio taipgi 
apie 200.

|| Stirtttgarte lenkai, studentai 
Žemdirbystės .mokyklos, užpuolė 
vokiečius studentus Kneipo ali
nėj. Šeši vokiečiai studentai ta
po lenkų sužeisfi.

|| Už užmušimą Austrijos sosto

kuri buk, kad įtikti Rusijai, su- 
kalbį surengė. Montenegro ka
ralius viešąi apreiškė, jog laukia
mas karas Balkanų slaviškų tau
tų su Austrija.

H Airijos sufragetės-de'ginto- 
jos sudegino puikų vasarinį rū
mą “Bellymenoch” netoli Holy
wood. Sudegė jame daug senų

(I Berlino policija, cenzūruojan
ti krutomų paveikslu filmas, at
metė 45,000 metrų filmų ir nclci-

Dabar mėginama sutaikyti su
sipykusius revoliucijonierių vado
vus Vilią ir Carranzą. Manoma 
į Torreon sušaukti pasitarti vi
sus revoliucijonierių dalių vado
vus. .

' || Austrijoj po užmušimui sos
to įpėdinio veik visos ten gyve
nančios tautos, neišskiriant slavų, 
net tie patįs serbai, tik katalikai 
chorvatai, kreipiasi prieš serbus. 
Pereitos subatos dieną Vindo
bonoj prieš Serbijos ambasadą 
didelės žmonių minios kėlė ne
prielankias serbams demonstraci
jas. Dėl tos užmušystos nyksta 
prielankumas serbams net Pran
cūzijoj ir Anglijoj.

Kariumenės vadovas mieste 
Scrajevo apreiškė, jog iržmušėjai 
ir jų pa dėtoj ai negalės savo tam
sių darbų varyti, nes to daryti 
neleis kariumene. Bosnijoj ir 
Hercegovinoj esanti serbiškų 
laikraščių reporteriai gavo prisa
kymą į 24 valand. išsinešdinti, ir 
sugrįžti kada nors čia jiems už
drausta. Iš tų dviejų provincijų 
išvijo 200 serbų.

Mieste Fiumc suėmė už naują 
sukalbį prieš Austrijos ciesorių 
18 serbų. Iš čia išvijo taipgi 
daug serbų.

valdžia negali uždrausti Ameri
kos Expresso kompanijoms siųsti 
Carranza i, 
sutarusios, 
Pinigai tie 
bet norėta 
jonieriams

suareštuotas
AIcsos kainos Amerikoj pakilo1 miesto majoro automobilio šof- 

buk todėl, kad jos neužtenka feris, vežęs Austrijos sosto įpė- 
žmonių maistui, bet ištikro jos 
ne tik užtenka, bet yra daugiau, 
negu reikia, nes daug jos išgabe
nama į kitus kraštus ir išgabe
nimas mėsos svetur didinasi. Per 
11 mėnesių, nuo liepos 1 dienos, 
1913 m. Išgabenta svetur mė
sos už 7 milionus doliarių dau
giau negu per tokį jau laiką 1912 
met. Nuo liepos 1 d. 1912 m. 
per 11 mėnesių iš Amerikos sve
tur išgabenta už $116,030,504, o 
per tokį jau laiką pereitų metų 
(iki birželio 1 d. šių metų) išga
benta svetur mėsos už $122,991,- 
079. Už tai javų išgabenimas su
mažėjo per tą laiką nuo $188,113,- 
110 iki $144,117,494.

SUGRIUVO NAMAI.
New York. Sugriuvo dideli, 

ant 6 lubų namai prie 102 st. 
Prie to užmušta keturi žmonės, 
o sužeista daug. Policija mano, 
kad tuose namuose, prie bombų 
dirbimo expliodavo dinamitas ir 
visą nelaimę pagimdė.

1| Laikraščiai praneša, buk Car-, 
ranza į Mexiko miestą pasiuntė 
slapta du savo agentu prikalbėti 
tulus Iluertos generolus pereiti 
į revoliucijonierių pusę. Ar tas 
pasiseks, nežinia.

Revolucijonierių vadovas Zapa
ta atsirado vėl Mexiko. miesto 
aplinkinėse su 15,000 puslaukinių 
kariautojų ir pranešė Huertai,. 
jog jeigu jis nuo valdžios nepa
sitrauks, tai jis išnaikįs Tupinan-,

ir tokiu būdųmiestui ori-

|| Vyriaušis vedėjas Marconi 
kompanijos apreiškę, jog neužil
go bevieliniU; telefonu bus su
jungta Ameriką .si|( Europa, kaip 
tik Marconi pagerįs .savo aparatą. 
Į miliutą laiko bus galima pa
siųsti 300 žodžių. Toki telefonai 
bus įtaisyti taV'P Anglijos ir Bra-

* || Ispanijos sostinėj, mieste 
Madrid, dėl produktų brangumo, 
moterįs kėlė riaušes. Pulkai mo
terių susirinko prie produktų 
rinkos ir reikalavo kainų numa
žinimo. Kadangi pardavinėtojai 
atsisakė tai padaryti, moterįs 
griebė maišus su bulvėmis nuo 
vežimų ir jas ant gatvių barstė.

veikėjas Joseph Chamberlain. 
Nuo keli metų jis buvo supara- 
lizuotas. Chamberlain buvo savo 
laike Anglijos užsienių ministe-l 
riti ir už Fašadą be mažo Ang
liją neįpainiojo karau su Francu-

|| Japonijos sostinėj pasimirė 
jos užsienių ministerijos tarptau- 
tiškų teisių patarėjas, ameriko
nas iš Guildhaall, Vermont, 
Henry Willard Denison. Turėjo 
jis 68 metus.

bet prisakius teisėjui, tapo 
koncesija atimta.

!: Ryme, popiežius priėmė 550 
Amerikos laivyno kadetų akademi
jos Annapolise ir keliolika Ame
rikos laivyno aficierių ir tūlą jū
reivių skaitlių. Kas-žin, ar tie po
piežių atlankę Amerikos kadetai 
buvo katalikai?

|| Vienas iš užmušėju Austrijos 
sosto įpėdinio,'serbas Gabrinovič. 
nors pirma gynėsi, dabar prisi
pažino, jog veikė susižinojęs su 
kitu serbu, Prinzipu ir abudu, 
susitarę, atkako į Serajevą, suži
noję, kad ten atkaks Austrijos 
sosto įpėdinis. Bombą jis gavo iš 
Kragujevaco, Serbijoj, arsenalo, 
per majoro Pribiševičo tarpinin- 
kystę. Iš čia gąvo ir revolverį,; 
iš kurio tapo užmuštas Austrijos- 
kunigaikštis ir jo moteris. Kiti 
sukalbininkai, apart bombų, pa
sirūpino gauti ir puodų. Užmu-

kituose miestuose nuo karščio 
pasimirė dikt^į žpipnių.

tH i. ę
|| Liepos 1 ^ieną^ Triesto por

tą kariškas n-Ųįjio |aivas “Viribus. 
Unites” atgahęnę pilnus užmuš-

|| Priešingos serbams demon
stracijos- traukiasi toliau; jos bu
vo . ir Vindobonoj. 300 vokiškų 
draugijų sąnarių nutraukė prie 
Serbijos ambasados ir nuplėšė 
Serbijos vėliavą ir ją sudegino. 
Policijai su dideliu vargu pasise
kė riaušininkus nuo ambasados 
nuvyti. Panaši demonstracija bu
vo prie Austrijos karo ministeri
jos. Minios žmonių reikalavo ka-

|| Visų veik kraštų laikraščiai 
su pasibjaurėjimu atsiliepia apie 
užmušyst'ą Austrijos sosto įpė
dinio, vien rusiški nacionalistų 
laikraščiai negali savo džiaugsmo 
paslėpti, nes kunigaikštis Fran- 
ciškus Ferdinand buvo priešin
gas Rusijos įsivyravimui ant 
Balkanų pussalio, todfel jai ant 
kelio stovėjo. Todėl tūli laikraš
čiai, gal be pamato, spėja, kad 
užmušėjas Austrijos sosto įpė
dinio buvo Rusijos įnagis, ar gal 
jos papirktas agentas.

|| Amerika neturi laimės su sa
vo dipliomatais, nes į svetimus 
kraštus siunčia žmones, nežinan
čius kaip svetur elgtis. Susikom
promitavo Amerika su, ambasado
rių, paskirtu Bulgarijon ir Ru
munijon, kuris Ameriką ant juo
ko pastatė. Dabar Ameriką ap
juokino kitas jos dipliomatas, pa
siuntinys Grekijoj George Fred 
Williams. Jis užsimanė, niekelio 
neprašytas, nuraminti Albaniją ir 
su savo patarimais atsišaukė į 
tvarkančią Albanijos reikalus Eu
ropos. tarptautišką komisiją, bet 
toji Amerikos ambasadoriui nei 
atsakymo nedavė. Todėl užsie
nių nrinisteris Bryan išsižadėjo 
savo ambasadoriaus ir apreiškė, 
jog jis nebuvo įgaliotas kritikuo
ti prietikius Albanijoj. Williams 
gi užtikrina, kad jis gavęs palie
pimą ištirti prietikius Albanijoj. 
Jeigu jis ištikto' tokį paliepimą 
gavo, tai, matyt, Bryan dabar su
sigėdo, ir ambasadoriui duoto 
paliepimo užsigina.

Žinios apie Kaip
«= Dalis Iluertos kariumenės 

netoli Santiago tapo revoliuci
jonierių netikėtai užpulta ir su
mušta. Užmušta 90 kareivių, ki
ti pasislėpė kalimose.

Mexiko mieste pritruko maisto. 
Huertos kariumene neištikima. 
Net ant rūmo sargybos Huerta 
negali užsitikėti. Kariumenę dar 
šiaip taip laiko karo ministeris 
Blanquet, kitaip sostinėj karui- 
menė jau senai butų revoliuciją 
prieš Huertą sukėlusi.

Huerta.

|| Ant salos Sumatros, pietinėj 
Azijoj, aplinkinėse Benkoelen, 
birželio 29 d., siautė audra su 
debesių praplyšimais, nuo ko už
gimę tvanai išnaikino didesnę 
miesto dalį. Ligoninė, mokykla 
ir daug namų sugriuvo.

|| Franciui joj vis garsiau rei
kalaujama išvijimo Suvien. Val- 
stijų muitinių šnipų, kurie sve
timam krašte 
kia grįštanti 
užmokėjo už

|| Grekijos konsulius Nuvočcr- 
kaske, pietinėj Rusijoj, paliepė 
grekiškiems laivams greitai grįsti 
Grekijon, nes gali kilti karas Grc- 

,kijos su Turkija ir jie iš Juodųjų 
jūrių išplaukti negalės.

= Kaip rodosi, tarybos Nia
gara Fallse iširo. Kalbama, rods, 
kad jos tik tuom tarpu apsistojo, 
o vėliau vėl atsinaujįs, bet iš
tikro, turbūt jos galutinai iširo. 
Arti Amerikos karo ministerijos 
stovinti mano, kad be Amerikos 
įsikišimo neapsieis. Bet Amerika, 
nuraminusi Mexika, iš ten nepa
sitrauks, bet visą Mexiką sau pa
silaikys, žinoma, jeigu leis kitos 
didčsės civilizuotos tautos. Dau
gelis amerikonų nuo senai sap
nuoja apie sutvėrimą milžiniškos 
viešpatijos iki Panamos kanalo.

Pietinių revolucijonierių vado
vas, generolas Zapata susipyko 
su Carranza, nes tas atmetė Za- 
patos plianą išdalinimo žemės 
tarp visų gyventojų ir atėmimo 
jos nuo turtingų pliantatorių. Za
pata pasirengęs kovoti toliau, ir 
su Carranza visai nesilaikyti.

ll Varšuvos teismas už 100,000 
rublių kaucijos tuom tarpu pa
leido iš kalėjimo baroną Bispin- 
gą, kuris už užmušimą kunigaik
ščio Druckio-Liubeckio buvo ka- 
torgon pasmerktas.- Išsyk te iš

kaitei ją atmetė, bet ją pri
teis m o ministerija/ •

diinio ir jo moters., Ant rytojąus< 
kimus išgabeno Vindobonon. , 

y Palydovai užmušto kuiMgaik* 
ščio užtikrina, jog, užmušėju taip 
užmųšysta prirengta, kad kuni
gaikštis jokiu budu-ištrukti nega
ilėjo. Gubernatoriaus rūme po 
stalu, kur kunigaikštis turėjo val
gyti, rądo padėtą pragarišką ma
šiną. Kitą pragarišką mašiną ra-
;do jgądę'tą hptęlyj^ mieste Ilije, Mos dešimtįs tapo sužeistų, Dratt* bdittfc Dymša, dėl prielankios lie jsvetimtaučiy, todėl gali 
kambaryj, kttr kunigaĮkštisSU kareivlajį ®|aųU fr du gfh kalbos naujai Kaunansaviškai juos pamokini

Į| Rygoj, 16 aficierių liūzarų 
regiinento, girtuokliavę per naktį, 
5 Vai. išryto sušaukė savo eskad
rono kareivius ir paliepė per
plaukti Dauguvą ir atgal sugrįs
ti Grįštant atgal, sriovč pagrie
bė pailsusius arklius ir nunešė į 
gelmę, Šeši kareiviai prigėrė, ko- || Lenkas tluntoš atstovas Lu-

’=» Anglijos ambasadorius 
Mexikoj, Sir Lionel Carden per
sergėjo Anglijos pilečihs ir iš
tarė jiems, kol galima, prasisalina 
ti iš miesto Mexiko, nes paskui 
iškeliavimas gal but negalimas, 
o pasilikti Mexikoj pavojinga. 
D^el revoliucijos trūksta jau ku
ro, todėl geležinkelių traukt-nilai 
turės sustoti. MexiLonhi nekenkia
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ištirti, bet ji to nepadarė 
reik nesiteiravo. Tuom 

vienas iš susirinkusiųjų 
ir pranešė, kad jis-“bu-

ir radęs, kad “tai neteisy-

Tuomi męs, 
galime pasidi-

IŠ TORONTO, ONT., 
CANADA.

dar-gi, begėdis, ir 
nusimovęs.

vienuoliai iš miesto, 
kas pabėgti gali, nes sosti- 
laukia revoliucijos, o jai ki- 
minios užpuls ant vienuoly- 
nes juose tikisi daugiau tur-

« Washingtonan atėjo žinia, 
buk I įnerta į Puerto Mexiko iš
siuntė savo sūnų ir dukterį, o jis 
pats taipgi rengiasi apleisti 
Mexikos sostinę.

ir 
dainavo 
o “ame- 
“angelc- 
nes, ne-

«= Mieste Mexiko gauta žinia, 
buk revoliucijonieriai Zapatos, 
kurie r orėjo išnaikinti rupinan-

išpildyti. Tada pradėta
susirinkimai, nutarta

tas, tai, gaus po $1.00 
vieną niinutą. Na, 
jęs apie tai vienas iš 
atletų, Jonas Gylis,

” pir-

Anglijos valdžia norintiems iš 
Mexiko iškeliauti savo piliečiams, 
neturintiems pinigų, duos pasko
lą. Keliaus jie Anglijos iždo lė
šomis į Puerto Mexiko, o iš ten 
į anglišką valdybą Jamaicą.

—o dar sako,- kad tik dviejose 
butą alaus, nes iš kitų dviejų 
jau buvo išgaravęs.

Ketverge, birželio 25 d., vieti
nis bažnytinis choras statė sce
noje veikalą “Užburtas kunigaik
štis.” Vaidinimas pasisekė ne
blogiausiai, ypatingai kunigaik
ščio role išėjo gerai. Žmonių bu
vo apie šimtas. Pelnas skiria
mas naujų vargonų įtaisymui.

Gegute.

lę, žiufl,—b-gi baksas atrakytas 
ir “bankos” jame nėra. Eina sve
čio kambarin, o tas sau išsitie
sę. miega,
lines nusimovęs. Pabudus jam, 
namiškiai pradėjo klausinėti, kur 
“banka” pasidėjo. Tas ’ neužilgo 
prisipažino, kad, girdi, jis ją iš
nešęs “palaikyti.” — Nesibijokit, 
sako, aš ją tuoj aus jums atne
šiu.

Kaip išėjo atnešti, tai dar ir 
dabar ją neša... • .

F. Kuzbarskis.
IŠ MANCHESTER, N. H.

Vieni kitų neklauso. Negali 
, . . , — s nius žmonės susitaikinti ir

po kanumenes sumušti. I įnerta . . . .. _ T . Lr .v, _ . . gana. Štai nesenai vietine Liet,apreiškė, jog tik 1 jam žuvus, re- t! . .. . . ........ .J . , Socialistų 171-ma kuopa buvo su-voliucijomenai miestą užims, bet . . . . . . .J •................. . . . nianiusi sukviesti visas vietines
pirm to jis . įsnaikinsiąs pusę . ... . .. ,. J c 1 draugijas, ir parapiją (?), kad su

rengti apvaikščiojimą paminėji
mui 10-metinių spaudos atgavi
mo sukaktuvių. Pasiuntė savo 
delegatus į Liet. Jaunimo Ratelį, 
nes buvo visuomeniškas susirin
kimas: buvo parapijonų (?) drau
gystės narių ir niekur neprigu
linčių. Bet pritarėjų mažai buvo: 
sako, męs katalikai negalime eiti 

\ įsu socialistais po viena vėliava. 
Pakvietimas tapo atmestas. To
dėl 171-ma kuopa ir dar keletas 
prielankių sumetė apie $5.00 ir 
pasiuntė į Lietuvą ant darbinin
kiškų (kokių gi? Red.) laikraščių 
paminėjimui spaudos atgavimo.

Birželio 15 d. vėl buvo apvaik- 
ščiojimas amerikoniškos šventės 
“Flag Day.” Dalyvavo DLK. 
Vytauto draugija, kviesdama prie 
to prisidėti ir kitus lietuvius. Bet 
čia vėl socialistai ir pirmeiviai 
nedalyvavo (o kas-gi tie Vytauto 
nariai? Red.). Angliški laikraš
čiai aprašė visas tautas kuono- 
gražiausiai, net ir fotografijų 
indėjo, bet apie lietuvius nebuvo 
nei žodžio. Taigi tuom žvilg
sniu šis apvaikščiojimas buvo ne
nusisekęs. Pamiškalnietis.

■=» Kadangi mieste Mexiko lau
kiama revoliucijos, tai čia gyve-|*j 
nanti vokiečiai ir japonai gink
luojasi, kad atsiginti galėtų. Tą 
patį turės daryti ir piliečiai kitų 
kraštų. Anglijos ambasadorius 
patarė savo piliečiams, kol gali
ma, iš miesto išsinešdinti; iške
liavimui skolina ir pinigų. Gy
venanti mieste Mexiko svetim
taučiai ne tiek bijosi kareivių 
ir rcvoliucijonierių, kiek neken
čiančių svetimtaučių minių.

Iš Mexikos sostinės bėga, kas 
pabėgti gali. Į Vera Cruz atka
ko penkios vienuolės, kurios pa
bėgo iš Širdies Jėzaus vienuoly
no. Jos pasakoja, kad bėga vie
nuolės ir 
kur 
nėj 
lūs, 
nų, 
tų rasti. Gyventojai mieste kaip 
svetimtaučių, taip ir kunigų, ne
kenčia.

Mexikos užsienių ministeris 
Reuz pagarsino, jog Mexikos val
džia galutinai susitaikė su Su
vienytomis Valstijomis. Išlygos 
busiančios vėliau pagarsintos. 
Todėl jis mano, kad kraštas grei
tai nusiramįs. Bet ištikro susi
taikymo Suvienytų Valstijų su 
Huertos valdžia nepakanka, jeigu 
revoliucijonieriai susitaikymo iš
lygų nepriims. Juk revoliucijo
nieriai jau paėmė viršų ant Hu
ertos ir valdo didesnę Mexikos 
dalį.

Mexikos rcvoliucijonierių 
atstovai Washingtone gavo žinią, 
buk Huerta pasitraukia. nuo pre
zidento vietos, bet jis reikalauja, 
kad jo vietą iki rinkimų užimtų 
generolas Velasco, arba buvęs 
užsienių ministeris Lescarain. 
Pats Huerta nori Francuzijon ke
liauti, bet pirma mano pats į 
vo rankas paimti kariumenės 
dovavimą.

Padovanojo šautuvą—pats ta
po juom užmuštas. Birželio 27 d. 
š. m. apie n-tą vai. prieš piet, 
likosi nušautas Vincas Sodaitis, 
smuklininkas iš Cumbola, (apie 
10 angį, mylių nuo čia). Jį nu
šovė Patrick’as Callahan, airys.

Sodaitis ilgokai gyveno šitame 
kaimelyj ir turėjo nuosavą namą. 
Tiktai metas atgal jis pirko 
smuklę Cumbola’je. Persikelda
mas naujon vieton, pavedė sa
vo namą nuomon Patrick’ui Cal- 
lahan’ui.

Matomai, Sodaičiui “biznis” 
menkai ėjo, nes minėtoje dieno
je (birž. 27), susikrovęs savo 
baldus vežiman ir palikęs smuk
lę, grįžo į East Mines.

——........... ■■■-—%, ■ ■

IŠ WATERBURY, CONN.
Lietuvis laimėjo imtynes cirke. 

Čia lankėsi vienas iš mažesnių 
cirkų (sorkčs) ir turėjo su sa
vim vieną drutuolį—tūlą italą 
vardu John Romėno. Tas pagar
sino viešai, kad jeigu atsiras 
toks, kas atsilaikys jam 5 minu- 

už kiek- 
sužino- 
vietinių 
nuvyko

į cirką ir stojo į galinę. Ne 
tiek jam doliarių norėjosi, kiek 
pikta buvo, kad italai visus wa- 
terburiečius matomai, laikė už ko- 
kius kleckus. Galynės- buvo .ne- 
lygios, nes Romėno sveria . apie 
220 svarų, 6 Gylis tik apie 160. 
Bet-gi Gylis atlaikė italui ne tik 
5 miliutas, bet čielas 10 ir ant 
galo taip jis sviedė milžiną, kac 
tas atsisakė ilgiau galinėtis, su
murmėjęs: “Stronga da man!” 
Sako daugiau nekviesiąs imtis, 
ypač lietuvių.

Vertėtų Gyliui lavintis imty
nėse, nes tai yra gabus ir stiprus 
vyrukas. . Vietinis.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

pų ginčų, P. Callahan pridėjo 
šautuvą Sodaičiui prie krutinės 
ir paleido šūvį, nuo ko Sodaitis 
krito ant žemės negyvas. Velio
nio liko 6-tas vaikų ir moteris;

mc,-: ,.E*' '•

IŠ WORCESTER, MASS.
Po $25 alaus bačkutė. Teatras. 

Tai, brač, ne bile kokis alus, 1— 
tikras “bavarskas,” pasakytum! 
Alaus, vienok, butą prasto, tik 
atsirado raganių, kurie iš pigaus 
alaus mokėjo tokį brangų pada
ryti. O atsitiko toks “stebuklas” 
štai kokiu budu:

Nedėlioj, birželio 21 d., vie
tinė Dramos draugija “Birutė” 
surengė piknyką. Žmonių buvo 
prisirinkę 500 ypatų. Visi gražiai 
linksminosi iki vakarui, išskyrus 
porą veršiukų, kurie pradėjo sau 
nosis lyginti. Publika laike žai
dimų skyrėsi į dvi partijas, -— 
taip vadinamų “grinoritj 
“amerikonų.” Grinoriai 
ir kalbėjosi lietuviškai,, 
rikonai” — daugiausiai 
kai”; tik turėjo bėdos,
mokėdami gerai angliškai, vyrai 
net sušilo-suprakaitavo: mat ko 
liežuvis nemokėjo angliškai pa
sakyti, tai reikėjo rankų mosy- 
kavimu savo mintis išreikšti. 
Tfu, tikras “monkey business,” 
iš šalies žiūrint, išrodė.

Ne tik žeidimuose, bet ir gė
rime pasiskirstė į dvi partijas. 
Nors čia alus ant piknikų drau
džiamas, vienok draugija atsiga
beno jo net apie dešimts bačku
čių. Ne vienas nuo tuštinimo 
gal butų net Ir apalpęs,—ar tai 
“žertas,” tiek darbo — bet ant 
laimės susimylėjo policija, kuri 
keturias bačkutes nusivežė atgal 
i miestą: šelmiai policmonai nei 
ačiū už tai nepasakė.

Negana to. Maža, kad alų pa- 
•iėmė, bet dar liepė “už patar
navimą” užmokėt $100.00. Visgi 
perbrangu po $25.00 už bačkutę,

matė), tai pargrįžus Sodaičiui 
prie savo kiemo, pasitiko jį P. 
Callahan’as su šautuvu, kurio 
vamzdį turėjo padėjęs ant vartų 
ir liepęs Sodaičiui nesiartinti. 
Sodaitis, kaipo namų savininkas, 
reikalavo, kad P. Callahan ap-

žiaus.
Žmogžudys randasi apskričio 

kalėjime.
Šautuvas, su kuriuomi Sodai

tis likosi nušautas, yra dovano
tas P. Callahan’ui paties So- 
daičio tuomet, kuomet kėlėsi 
Cumbolan. , S.

vi’saF šitais ’ IS/CLEVELAND, O. tino* rastu, kurf syiuii prie šito mieji socialistų laikraščiai virtį
;rašto ir pridedame. (Pristatytas 
mums paliudijipias anglų kalboj 
ant p. Lavelle’o blankos visa tai 
patvirtina. Red.).

Iš šito yra aišku, kad po tuom 
žmogum buvo kasamos duobelės 
visai nešvariu ir nepadoriu bu
du ir kad jį ištikro norėta iš dar
bo išmesti ir kad niekas pas darb
davį nebuvo ir netyrinėjo,—va
dinas, ir tas narys, kuris susi
rinkime sakė, kad jis “buvęs,”— 
melavo.

O iš šito viso yra toks pamo
kinimas: nereik niekados meluo
ti ir nereik po kitu duobelių kas
ti, nes melagystė visados išeis 
viršun ir pačiam bus sarmata, o 
kas, po kitu duobeles kasa, tai 
pats gali į tą įkristi 
sprandą nusisukti.

Po šiuom pranešimu 
šome:

A. Morkis, S. Bandzevičius,
S. Vilkaitis ir F. Regina.

nenori priklausyti niekutį 
r Tarp žmonių kįla abejojimas, 
ar kun. Jankauskas yra tikru ka
talikų kunigu.^ Šisai rodė paliu
dijimus ir paveikslą, kad yra 
šventintas ir čaPferį, kad galįs 
visur važiuoti po Ameriką, tver- 
damas katalikų ncprigulmingas 
parapijas. Sakos prie , vyskupo 
ncprigulįs, tiktai prie augštesnės 
dvasiškos vyresnybės (?). Vieti
nis klebonas sako, kad jis nesąs 
tikru katalikų kunigu.

Darbai šiuom laiku silpnai ei
na, dirbama po 3 dienas į savaitę.

Gerai Žinąs.

IŠ WESTVILLE, ILL.
Parapijos skilimas. Musų mies

telis žinomas kaipo skaitlingai 
apgyventas lietuviais. Ir miesto 
valdyba lietuvių rankose.

Šiuom laiku lietuvių gyvenimas 
Westville daro gana liūdną re
gyklą: prasidėjo nesusipratimai, 
kokių iki šiolei męs čia nematėm: 
—'lietuvių kolionija galutinai skilo 
į dvi viena kitai priešingas dalis, 
ir kol-kas nėra vilties, kad grei
tai galėtų įvykti santaika, ^su
tikimas kilo iš to, kad klebonas 
prašalino vargonininką be “ko
mitetų” žinios. “Komitetai” už 
tai labai užpyko, ir kilo tokiu 
budu pirmi aiškus nesusipratimai 
tarp klebono, kun. K. Skripkos, 
ir komitetų. Tada kleb. išsirinko 
naujus 6 komitet. Vyskupas juos 
patvirtino. Seni, “išmestieji” ko
mitetai, suprantama, užpyko dar 
labjaus. Jie rado ir savo pase
kėjų. Prasidėjo prikalbinėjimas 
bažnytinių draugijų ir abelnai pa- 
rapijonų, kad naujų komitetų ne
pripažinti. Išrinkta keli komite
tai važiuoti pas vyskupą prašyti, 
kad permainytų kunigą. Vysku
pas nesuradęs nieku kunigo nusi
kaltusiu ir atsisakė komitetų pra
šymą 
šaukti 
oirkti 
mingą
Lietuviška katalikų parapija tokiu 
>udu skilo į dvi dali.

Viena pusė pasiliko prie seno
sios bažnyčios, kita pusė su kai- 
euriomis draugijomis nupirko la-. 
>ai gražioj vietoj buvusią “Chris
tian Church” bažnyčią. Nesenai 
parsikvietė iš Chicagos neprigul- 
mingą kunigą Jankauską ir bir
želio 24 d. toj bažnyčioj atsibuvo 
nilžiniškas susirinkimas. Prisi
rinko daug žmonių, nes visiems 
buvo žingeidu išgirsti, ką atva
žiavęs kunigas papasakos, 
vykęs 
esmi 
Petro 
nas.”

At-
“Ašv sv.
tar-IŠ UTICA, N. Y.

Matai, koks “turtuolis!” At
važiavo čia į Utica koks “bago- 
tyrius.” Sakėsi esąs iš Kanados 
ir atsivežęs su savim “strošną 
šylą” pinigų—sako čielus du tūk
stančius doliarių turįs.. Apsigy
veno pas vieną lietuvį, Antaną 
Tareilą, kuris. su džiaugsmu to
kį vyrą priėmė.

'lokiam “bagotyriui” pinigai, 
tai vis vien, nelyginant, kaip pe
lai; taigi ir fundino svečias išsi
juosęs: buvo ir alaus, ir šnapso... 
Kada visi jau sau dikčiai išsi- 
gėre, tai svečias, turėdamas daug 
raktų, atsirakino Tareilos baksą, 
kuriame buvo mažo Tareiluko 
“banka” (geležinė spintelė) su 
$9.60. Paėmęs tą “banką,” išėjo 
per duris, kur “banką” užkišo ir 
pats sugrįžo atgal. Norėjo, ma
tomai, dauglaus pinigų surasti, 
bet nerado.

!A.ntrytojays namiškiai, pasikė-’jos, Įįtj laikai senosios, treti,

kunigas taip prabilo: 
kunigas Jankauskas, 
ir Povylo bažnyčios 
Paskui pagarbino Kristaus 

žodžiais, skaitė maldą ir pasakė
pamokslą. Neatkartosiu jo pa
mokslo; pažymėsiu tik, kad jis 
nupeikė lietuvių dvasiškiją: sa
ko, jiems trūksta artymo meilės. 
Paskui ragino ginti bažnyčią nuo 
globos airių kunigų. Kalbėjo pei 
du vakarus. Sekančios subatos 
vakare vėl atvažiavo; atsivežė 
reikalingus pamaldų laikymui 
daiktus, pašventino tą bažnyčią, 
kad butų galima pamaldos lai
kyti ir tą patį vakarą klausė iš
pažinties.

Ant rytojaus, birželio 28 d., 
nedėlioja laikė pamaldas. Žmo
nės, kurie neužganėdinti dabarti
niu klebonu, labai džiaugiasi, kad 
turi savo rankose bažnyčią ir la
bai gausias aukas deda tos baž
nyčios papuošimui. Iki pat šiam 
laikui įmonės labai svyruoja: 
vieni rašosi prie naujos parapi-

IŠ PHILADELPHIA, PA. "t:.
Šis-tas apie tnpksleivius. Šis 

miestas virsta vienų iš didesnių 
lietuvių moksleivių centrų. Kuo
mi yra ChicagOvyąkąruose, tuomi 
Philadelphia: ryitl^'4-:į šiuom lai
ku čia jaui priškąįfema apie 35 
lietuviai fmoksWASS; lankantieji 
augštesnes; moįg^^J . .

Prieš porą- ■į^^^Tprakiliiesm 
musų mOksleiyjĮąi^^tiečiai suma
nė palaikyti Ją^^^nokinąnčios 
musų jaunupiMįi^ ^tiprešnius ir 
artimesnius ity$ps?, ir. tam tikslui 
sutvėrė Moksleivių 'draugiją “Me
teorą,” apie kurią <jau teką gir? 
dėti ir platesnei .yiąuomenei., Per 
porą metų ši draugijėlė surengė 
kelioliką vakarų ir naudingų pa
skaitų. Tik šiais metais lyg ir 
mažiaus darbuotasi negu pir- 
miaus: mat diduma čia priklau
sančių narių baigia savo mokslo 
šakas d r turi todėl daug darbo 
ir mažai liuosėsnio laiko, kurį 
galėtų paskaitų sutaisymui pa
švęsti.

Smagu taipgi pažymėti, kad čia 
nestoka ir lietuvaičių, kurios įgi
jime mokslo, galėtum pasakyt, 
lenktyniuojasi su vaikinais. Štai, 
šiuosmet pabaigė Temple univer
sitete farmacijos kursą p-lė E. 
B rožeitė,—jeigu neklystu, pirma 
amerikietė-lietuv!aitėw baigusi far
maciją. Apart jds, šiuosmet bai
gė “High School” p-lėš L. Karu- 
zaitė ir Arbašaiiskade.

Vis tai džiuginantf prajoyai.
:J Omega.

Esą pusėtinai, “sp^kių.” Nuo 
to laiko, kaip,, ųaųąųj laikraščiai 
pradėjo “imti 4iagąn”;. visokius 
“stebuklingus daktarus, klinikas” 
ir t.t., Philadelphijoj pasidarė 
daug gyviau: mat šitas miestas 
yra slaunas savo “stebuklingais” 
gydymais. Ypatingai gi nemažai 
įvairios rųšies komedijų prisidarė 
nuo to laiko, kada “garsusis” dok- 
toras pradėjo svilinti užpenčius 
socialistų laikraščiui “Kovai”: ne
labai senai, sakoma, jis norėjęs 
suareštuoti visą “Kovos” perso
nalą, tačiaus tas jam nenusi
sekę, nes esą tie moką gerai 
“slapstytis.” Pusėtinai čia yra 
“sorkių” apie juos. Phila.

IŠ PORTLAND, ORE.
A. a. Jurgis Lubinas. Birželio 

26 d. šių metų, pasimirė šiame 
mieste Jurgis Lubinas (Lubin- 
skas), 27 metų amžiaus. Jaunas 
vyras mirė nuo džiovos. A. a. 
Jurgis mokinosi architektūros ir 
tame jam gana gerai sekėsi. Ve
lionis buvo labai gerai lietuviams 
pažįstamas beveik visame Paci- 
fiko pakraštyje. Būdamas jaunas 
ir tvirtas tautos mylėtojas, velio
nis dalyvavo ir tautiškame lietu
vių veikime, kur tik proga jam 
pasitaikydavo. Kada, kaip skaity
tojai pamena, buvo nutarta laikyti 
1915 metais San Francisco, Cal., 
visasvietinė paroda, tai velionis 
padavė per “Lietuvą” sumanymą 
įsteigti minetoj parodoj lietuvių 
tautos skyrių. Šiame dalyke jis 
daug susirašinėjo su iiiusų tautos 
vadovais ne tik ola Amerikoj, bet 
ir Lietuvoj. Jeigu Šis sumany
mas neįvyko, tai ne velionio kal
tė: jis pats dilyčiai toj linkmėj 
darbavosi ir da? žaidėjo darbuo
tis. ' 'r' . '..

Kaip sakyta, Vfeliohls mirė pa
čiame gyvenimą žydinyj,—-pilnas 
gerų norų, pilnais- svajonių ir gra
žių plianų ateityj. D’žiova, kuri, 
berods, tapo jaį taktiška musų 
besimokinančios ’ jaunuomenės li
ga, pakirto jam gyv^fiimą beveik 
netikėtai. Teisybė, jis nuo tūlo 
laiko nesijautė štipriausis, yienok 
taip greitai mirti nesitikėjo. Tur
tas, kokį turėjo, paskutinėse ligos 
dienose išsisėmė. Taigi a. ž vė- 
lionį palaidojo jo aftimiausi drau
gai. Kūnas tapo sudegintas ttort- 
lando krematorijoj • birželio 29 d.

Lai buna rami jo-kilta dvasia!

Pavyzdingas piknikas. Birželio 
28 d., nedėlioj, Clevelando Lie
tuvių Teatrališko choro draugija 
laikė savo pikniką: išvažiavus už 
miesto, dailus jaunuomenės bū
rys gražiai praleido visą dieną. 
Pažymėtina, kad visas pasilink
sminimas atsibuvo be svaiginan
čių gėrimų. Gėrimtj vietą jauni
mui puikiai atstojo įvairi žaislai, 
dainos ir t.t.

Abelnai, reikėtų pasakyti, kad 
clevelandiečių rengiami baliai ir 
piknikai visados būva tvarkus ir 
ramus: pas mus nėra tų vaidų- ir 
betvarkės, kaip kitose vietose, 
apie ką dažnai tenka skaityti laik
raščiuose. Jeigu ir įvyksta kada- 
-nors kas panašaus, tai sulygina
mai labai retai, 
clevelandiečiai, 
džiuoti.

Pradžioj paminėtoji musų te
atrališkoji draugija netrukus ren
giasi apvaikščioti 5-metines savo 
gyvavimo Sukaktuves. Per šiuos 
penkis metus draugija, reik pri
pažinti, diktokai yra pasidarba
vusi. Šiuom laiku ji jau turi pu
sėtinai išlavintą chorą, kuris daž
nai publiką palinksmina, Yra čia 
taipgi ir ne vienas gerai išsila
vinęs aktorius. J. M. K.

i • ‘ •

IŠ CAMBRIDGE,
Apskundė kunigą.

Agonauskienė, kuri jau buvo lai
mėjusi vieną bylą prieš kunigą 
Krasnicką (jis buvo teismo nu
baustas užmokėti $20),, dabar vėl 
užvedė civilišką bylą prieš jį 
už tą pątį buk jos sumušimą. 
Apskųsta ant $5,000 už “sveika
tos nustojimą.” Skundikės ad
vokatas P. Beckford tikisi bylą 
laimėti (kiekvienas advokatas ti
kisi. Red.).

Birželio 28 d. buvo šv. Stepono 
dr-stės prakalbos. Kalbėjo kun. 
Krasnickas ir dar kokis klerikas.

Vargdienėlis.

korespondencija: tūlas Kadikas 
gynė joje p. V. Danielių, kuris 
buk buvęs nekaltas ir nenorėjęs 
atimti nuo kito lietuvio darbo. 
Męs, žemiaus pasirašusieji, pra
nešame, kad minėtoji korespon
dencija, tilpusi
miaus, buvo teisinga, ir kad jos 
atitaisymas per p. Kadiką buvo 
klaidingas. Dalykas buvo maž- 
-daug toks

Darbininkas, kuriam V. Danie
lius buk mėginęs darbą atimti, 
pasiskundė laišku Lietuvos Sūnų 
draugijai, nes tasai asmuo te
nai priklauso, sakydamas, kad 
taip elgtis ir kitam darbą iš ran
čų lupti yra nepadoru.

Draugija paskyrė komisiją iš 
A. Žilinsko it j. Čepaičio, kad tą 
dalyką ištirtų ir sekančiam su? 
sirinkimui raportuotų. Sekan
čiam susirinkime komisija prane
šė, kad nors jai buvo liepta tą 
dalyką 
ir kur 
tarpu 
oakilo 
vęs”
be,”—vadinas, kad Danielius nie
kam darbo atimti nenorėjęs (Da
bar aišku, kad tai turėjo būti Da
nieliaus draugas).

Taip atsišaukus, vyriausis ko
miteto narys atsiliepė, kad reikia 
viską per laikraštį atšautki ir bus 
viskam galas.

Tiesa. P-as Kadikas atšaukė ir 
tuom tarpu tikrą kaltininką nu
baltino, o kaltu padarė tą, kuris 
atsiuntė draugijai laišką — kam, 
girdi, kursto vieną su kitu.

Bet męs, žemiaus pa^irašusie- 
ji, pasiryžomė dalyką ištirti nuo 
paties dugno, kad prieiti prie gry
nos teisybės. Nuėjome pas darb
davį, nuo kurio minėtąjį žmogų 
norėta išmesti. Darbdavis H. J. 
Lavelle pranešė mums, kad ka
da J. Balunas (kuris skundėsi 
draugijai, kad po juom duobutes 
kasą) atėjo pas jį pirmu sykiu 
dirbti, taį prie jo, Lavellę’o, atė
jo keletas lietuvių iš Lietuvių dr- 
jos ir įvairiais budais peikė mi
nėtą J. Baluną, buk jis esąs nie
kam netikęs, o vieton jo jie pet- 
šė, kad butų priimtas tūlas jų 
draugas. Bet p. Lavelle to pada
ryti nenorėjo ir nepadarė. To
limus p. Lavelle pranešė mums, 
kad jis nepamena, kad po to at
sitikimo kas nors kitas iš lietu
vių butų pas jį buvęs apiė tai ty-f 

Jfaįę^bka. rinkti. įiia tai p. LaVėlĮe patvjįr-

Atsakymas Musy “Prtete- 
liams.”

Net šlykštu darosi, kuomet pa
žvelgi į tuos, taip vadinamus 
“socializmo” ganytojų laikraš
čius... Jie save vadina neva dar
bininkų užtarėjais; savo špaltose 
niekina visą tą, kas tik jųjų no
rams netarnauja: nes, girdi, męs 
darome vardan “labo”- darbinin-

bininkui... nes jie savo laikraščių 
antgalvius taipgi yra užvardinę 
darbininkiškais: “Laisvė,” “Ko
va,” “Pirmyn”....

| Dabar pažvelgkime į darbinin
kų užtarėją “Laisvę,” kaip josios 
spalva atrodo link darbininkiš- 
kumo...
Balso”-
dėjai industrialistai turi ryšius 
su bankierium Olševskiu, ir šok
dama ant kairės kojos rusišką ka
zoką gieda “laidotuvių” giesmę: 
“Darbininkų Balsas” mirė, “D. 
Balsas” mirė!

Čia męs, “D. Balso” komisija, 
j esame priversti paklausti “Lais
vės” redaktoriaus, pono Prusei- 
kos—iš kur tamsta žinai, kad “D. 
Balsas” mirė?- Iš kur tamsta ži- 
nai, kad Baltimorės industrialis
tai dalyvauja su bankierium. Pa
aiškinkite, ir stokite šokę kazoką, 
kadangi “Darbininkų Balsas” ne
mirė, bet gimė;_Jr jis priklauso 
Pasaulio Pramonijos Darbinin
kams, o ne biznieriams taip, kaip 
kad “Laisvė.” Baltimorės indus
trialistai neturi jokių sąryšių su 
bankieriais ir kitais, kurie yra 
priešingi darbininkų gerovei. Jie 
nesėbrauja taip, kaip “Laisvės” 
redaktorius, p. Pruseika... Gal 
atsimini tamsta iš praeitųjų me
tų, kuomet klaupomis kvietei ku
nigus: Tumą, Olševskį ir kitus į 
sandarbininkus prie išleidimo mo
terių numerio?.... Nes tuo budu 
tikėjotės pripildyti kišenius si
dabriniais...

Ką-gi dabar pasakysi darbinin
ke į šitą “Laisvės” taktiką? 
Ji sykiais kviečia pagelbon kuni
gus, o sykiais šliejasi prie dar
bininkų kliasos!... Bet tą jos da
lyką turėtų jau suprasti patįs dar
bininkai !...

Pažvelgkime dabar į “Pirmyn” 
num. 26, kuris savo peržvalgoje 
rašo: “rimtieji chamai.” Čia pa
darome iš jojo redaktoriaus, pono 

, SmelstoriaUs, kelis žodžius iš
traukos, dėlei aiškesnio suprati
mo skaitytojams:

“Reikia tik nusistebėti, kad I. 
W. W. organizacija neišmeta 
laukan iš savo tarpo pp. Jankū
nus, kurie taip begėdiškai sėb
rauja sti darbininkų priešais iŠ 
klerikališkai-tautiško abazo.”

Matote, kas čia do lapės po
litika!... Kad fanatiškai aklas so- 
cialistass J. Jakimavičius degina 
“D. Balsą” I. W. W. unijos or
ganą, kuriam tūkstančiai indus 
trialistų aukauja savo skatikus dėl 
įkūrimo jo,'kuriame kiekvienas 
darbininkas galės išreikšti savo 
skausmus ir apsipažinti su darbo 
sąlygomis kovoje už pagerinimą 
ekonomiško būvio,*--tai “socializ
mo” ganytojų nuomone p. Jaki
mavičiaus yra geras ir išmintin
gas darbafe. Bet, kuomet Jankų 
nas, kaipo industriąlistas, išvertė 
aikštėn dalyką, jog socialistai de
gina '‘Darbininkų Balsą,” tai 
pagal “Pirmyn” rimtojo chamo 
nuomonę, tur būti drg. Jafiku- 
tiąs. išmestas iš L W. W. unijos. 
Ar-gi jau ištikrųjų musų yadina-

melo ir pagiežos įrankiais dar< 
bininkų kliasai? Jie tikroje 
socalizmo nemato, o mato tiktai 
doliarį: link kokios pusės jis bė-* ’ 
ga, tai ir jie j tą pusę kreipias^ i 
kad sučiaupus jį.

Dabar eikime prie trečiojo “son , 
ciajistų” laikraščio arba prie j 
LSS. organo “Kovos,” kurios re<j 
daktorium yra p-as Vydikas. Čia’ 
jau turėsime sustoti ir su nusH*1 
stebėjimu paklausti sąjungiečių, 
ar. jie leidžia “Kovą” kaipo apgi* 
nėją darbininkų kliasos reikalui 
ar Vydiko ypatos sauvalei?

Kadangi “Kovos” 25 numeryje, 
peržvalgoje, josios redaktorius, 
ponas Vydikas, šiaip rašo: “(je« 
rai ir daro, kad musų drg. sočiai 
listas J. Jakimavičius degina sa«« 
vo priešą—“Darbininkų Balsą.” 1

Męs nesitikėjome, kad p. .Vy-

tamsiam Jakimavičiaus pasielgi
mui, nes tas žmogelis deginimą 
“D. Balso” galėjo atlikti savą, 
tamsumu. Bet jeigu “Kovos” re-? 
daktorius skleidžia agitaciją, jog 
socialistų privalumas deginti dar
bininkų raštus bei laikraščius, 
kaip tai “D. Balsą,”—tai čia jau 
yra šventa pareigas kiekvieno są- 
jungiečio pasiklausti savęs: “Ar-* 
gi ištikrųjų jis aukauja savo už
dirbtus skatikus varymui tarpe 
darbininkų kliasos nepadorios 
agitacijos? O jai butų taip, tai 
kam-gi save vadintis darbiniu-, 
kais ir neva kovoti už pagerini
mą darbininkiškų sąlygų?!”... t

Jeigu socialistų organas ♦“Ko
va” pritarė viršminėtam p. Jakt-* 
mavičiaus darbui, tai kam dar, 
jus savo špaltose plustate ku-? 
nigus ir tuos žmones, kurie pati-? 
ki jųjų kalbai; jog reikia bedie
viškus raštus deginti ir tt.?... Ir 
ištikrųjų, taip dalykams stovint, 
geriaus butų, jai tie paminėti “so- 
cailizmo” ganytojai paduotų savo 
rankas “dvasiškiems” tėveliams 
ir padarytų su jaisiais sątaiką 
ant visados. Kadangi tą parodo 
faktas, jog vieni, ir kiti tuo pačiu 
keliu eina.

Dar reik stebėtis iš “Kovos,” 
“Laisvės” ir kitų jiems panašių 
laikraščių, kurie, kaip įmanyda
mi, stengiasi pakišti koją “Dar
bininkų Balsui” ir jojo redakto
riui J. Laukiui. Jie sako, buk jis 
dirbąs prie “klerikališkos” “Jau
nosios Lietuvos” už redaktorių ir 
atsisakęs nuo redagatimo “Dar
bininkų Balso”...

Taip, kad drg. Laukis yra re
daktorium “Jaunosios Lietuvos,” 
tai tas tiesa; bet kad jis butų 
atsisakęs redaguoti “D. Balsą,” 
tai yra grynas melas. — Dabar, 
pažvelgę į “klerikalizmą “Jauno
sios Lietuvos.” iš kurio musų 
“socializmo” ganytojai taip pik
tinasi, pamatysime, jog joje, tar- 
be kitų įžymių veikėjų, randasi 
celetas ir iš socialistų pusės. Ten

j K. Jasiukaitis ir kiti. Pasak jų, 
išeitų, kad ir šie jau klerikalizmą 
skelbia... Ar-gi ne stebėtina yra, 
kad “socializmo” ganytojai, ne 
tik patįs sau meluoja, bet dar 
savo melus skleidžia tarpe pla
čiosios visuomenės, ir tuomi bent 
dalį savo skaitytojų suklaidina?!

Taigi čia “Darbininkų Balso” 
komisija atveria akis skaityto
jams, kad jie butų atsargesni su 
“socializmo”' ganytojais ant to- 
liaus, if neįtikėtų į jųjų melo žo
džius !

Męs, Baltimorės industrialis
tai, “Darbininkų Balsą” leidžia
me ne tam, kad kelti neapykan
tą tarpe dirbančiosios kliasos, bet 
tam, kad kovoti su kapitalu; kad 
suvienyti juos su viso pasaulio 
darbininkais (be skirtumo jųjų 
pažvalgų) į vieną didelę orga
nizaciją,— paveikslan I. W. W. 
unijos ir rengtis prie pagerinimo 
ekonomiškų sąlygų! <

Ir tas taip vadinamų “socializ
mo” ganytojų užsipuldinėjimas 
ant “Ateities” redaktoriaus drg. 
Baniulio, buk jis sufabrikavęs 
drg. Jankūno korespondenciją —- 
yra neužginčinamas melas: “Dar
bininkų Balso” leidėjai turi pono 
Jakimavičiaus laiškus savo ran
kose;, iš jų aišku, kad yra pa
skyręs “Darbininkų Balsui” vie
tą pečiuje.

“Darbininkų Balso” komisija.
J. Lietuvninkas,
J. Galinaitis, 
G. Kybą, . 
A.Kurelaitis.
A. Degutis. •

Dedame šį straipsnį, nes4 lai
kinai sustojus jų laikraščiui citj^^ 
jie neturi kur pasiteisinti. Prašyt- rv. 
tume vienok mus į panašios rų-j 
sies polemikas netraukti.
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tai sau vienas šnc-

lengvą šapelį, tolį į šalį numetė; tik Petrą sau pasiliko

Paukštelių čiulbėjimas jam šnekėjo apie atbėgančią švento Jono

Tave'tik vieną aš mylėsiu, 
Kol juoda žemė neužbers. 
Turtų brangiųjų neturėsiu, 
Jos širdis dangų man atvers.

■ ■ ■

berupesčio dieneles, 
kančiose ir ašarose, 
storos durįs lengvai

Klausė laimingųjų dainos platus laukai, klausė jos didis dan
gus ir tamsioji naktelė.

Ar daug
naktyj nesergsti namų, ar šiaip jau neklauso tavęs—nu, ir 
į kailį, nes esi jo valdonas, duodi jam duoną. Tai ir čia taip,

Kada lakSringalė dėjo .maMą ant Aušros dievaites aukuro, 
Galinių sode po pat seklyčios langų, senas artojas jau nebe miegojo.

Jam rodėsi, kati jau .girdi, -kaip kas ten iš Sietlo gilumos 
Tai rodėsi, kokie baisus nagai gniaužiasi ir tyko jį 

Jį šiur- 
Kas dėjosi su juom, Petras nebeatminė; tik pajuto,

t i nei

Seimai ir susivažiavimai.
remsis ant “kliasu kovOs.

Chi-
At vykusiu svečiu tikslu yra

seimas žada

eiti.

laik-

Prie

to,

ir redaktorius.

ža-
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Sulyg, rasėj o nuomonės, LSS.. 
dabar užėjusi ant “naujo kelio/* 
nors tikslas pasiliko tas pats.:

žvilgiu šiltom laiku lietuviams so
cialistams nepatogu prie “Social-

•A p ' •

panašumo, Jas galima kitoj 
koj sudėstyti k stačiai

“socialinė revoliucija* pakeitimas 
kapitalistiškos tvarkos socialistiš-.

šiuo- 
mėne-

Atvykusie svečiai, kaip mums 
pranešama, žada kelias dienas už
trukti New Yorke ir Brooklyne, 
o po to trauksią j Chicago.

liepos 7 ir 8 d.
’Jaunimo Sapnai’’ garsina, kad

nuomonės, anoji 
yra visas sociali z- 
o tautystės ir ma- 
yra baisus lietu-

pre- 
vi- 
jos 

mė-

pranešama, kad dar atsibus visa 
eilė seimų, susivažiavimų ir kon
ferencijų. Nesenai susiorganiza-

“Tuom balsavimu LSSA. daro 
dideli žingsnį pirmyn; Ji einw 
nuo seną savo pamatų, nuo tau
tiškų, nuo apšvietos draugystės 
prie terptautfškų, prie darbinin
kų kliasos politiškos organizaci
jos.”

Blai- 
atsi- 

mies- 
rugpjučio

Lietuvių R. 
vininkų 4-asai 
būti, kaip praneša “Šviesa 
te Worcester,

voj, nes tai buvo .Did. 
k u u i g a i k š či o ženklas.

džiulių organizacijų (S LA., 
TMD. ir SLRKA.) seimai tik

paprastu 
rodėsi,

... .... . -..-d
Žaliai-rausvai-geltona ?

jau paminėtu nuomonių apie tai, 
kokia turėtų būti lietuvių tautinė 
vėliava, dabar prisidėjo, dar viena,

kurių lyderių 
‘Ikliastt kova” v
mo “cimesas,” 
žiatįsis šešėlis

“Lietuvių Švietimo fondą.” Ši
sai fondas, kaip savo laiku jau 
buvome rašę, yra Kairukščių su
manytas ir skiriamas palaikymui

tikaliai), o ne gulsčiai (horizon 
taliai) nuo koto. Nuo stiebo tu
rėtų eiti žalia, paskui viduryj 
raudona ir iš krašto geltona spal-

atsibus Lietuvių Moksleivių Sei
mas. Chicagoje taipgi, turbūt, 
žada būti ir seimas Lietuvių 
Rymo-Katalikų Moksleivių (laiko

Saulės” ir

rusi “Vyčių” draugija pradėjo 
savo antrąjį kongresą B rock tone,

“Draugas” praneša, kad Lie
tuvių Rymo-Katalikų Federacija 
Amerikoj rengiasi prie savo 4-to- 
jo iš eilės kongreso, kuris atsibus

kios kombinacijos vėliava atsa
kytų ir trečiam dėsniui, būtent 
ji butų maloni ir gražumo at
žvilgiu.

Taigi jau dabar turime apštj 
nuomonių tame reikale. Tegul 
kalba, ir kalba iki tolei, kol ne
prieis prie vieno, šiokio-ar-tokio, 
išvedimo.

Nauji svečiai. Pereitą savaitę 
atvyko Amerikon kun. Gustaitis 
iš Mariampoles, “Žiburio” pirmi-

Birute vėl pradėsianti
Mums prisiųsta sekantis laiškas 
su prašymu jį pagarsinti 
rast y j:

Juozas Gabrys “Tėvynės” num. 
27-ame rašo, kad jo nuomone toji 
lietuvių vėliava turėtų būti žaliai-

kaja.” Dabar esą kelias prie' t0» 
tikslo atsimaino. Pirmiaus prįę 
jo eita per kėlimą “kliasinio su-

švietos ir-gi, berods, jau užtenka,1 
o jeigu reik jos duoti, tai būti
nai speciališkame raudoname (so
cial istiškam) bliude. Kitaip toji 
“patrova,” matomai, nėra gardi.

ŠUO REDAKCIJOS
Vist laikraščiui siunčiairti rankraš

tini turi būti pažymėti autoriaus par 
rasų ir adresu. Pasirašantieji pseudo
nimais turi paduoti, Redakcijos žiniai, 
ir savo tikrąjj vardą.

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

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto
riui atgal jo lėšomis.

Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos popiero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių.

netinka viena 
spalva. Nors viduramžių 
vienos spalvos vėliavas ir 

vartojo atskiros valstijos, kitip 
antai ir Lietuvos valstija, ta- 
čiaus šiais laikais vieną spalvą, 
anot rašėjo, vartoja tik atskiros 
korporacijos, draugijos ir parti
jos. Štai, pavyzdžiui, sako rašė-
jas, konservatoriai-rojalistai var
toja tik baltą spalvą, gi socialis
tai revoliucijonieriai—tik raudo
ną. Tautos gi, kaipo sudėtiniai 
organizmai, susidedanti iš įvairių 
sluogsnių, paprastai vartoja įval

• '•/ • j

M. Diemedis.
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Pagalios, p. Antanas Baranaus
kas “Kovoje" kviečia Lietuvių 
Socialistų Sąjungos narius su
šaukti “speciališką susivažiavi
mą,” kad apkalbėjus ir sutvar
kius šiokias-tokias permainas, ku
rios gali būti geistinos, susijun
gus Liet. šoc- Sąjungai su anglų

būtent:
“Ryto.”

Prie tos progos manoma taip
gi pasidarbuoti naudai Mariatn- 
polės mergaičių gimnazijos ir 
Lietuvių Informacijos Biurui.

“Laisvė” praneša, kad šį rude
nį amerikiečius žada atlankyti 
p. S. Čiurlionienė, o vėliaus — 
pp. Žemaitė ir G. Petkevičaitė,— 
visos trįs žinomos lietuviams vei-

“Nauji keliai.” Nesenai Lietu
vių Socialistų Sąjunga balsavo, 
ar reikia jai prisidėti prie anglų 
“Socialist Pąrty,” ar gyvuoti at
skirai. Tame klausime buvo so
cialistų organe “Kovoj” ir kituo
se socialistiškuose laikraščiuose 
dikčiai ginčų ir įvairių nuomonių. 
Abelnai paėmus, senesni Sąjun
gos nariai, tie kurie buvo dar prie

Dr. Basanavičium, kuris išaiš
kino, kokia buvo Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikštijos vėliava, bet, 
anot jo nuomonės, tarp
kokia b u v o Did. Lietuvos ku
nigaikštystės vėliava ir kokia tu
ri būti dabar visų lie
tuvių tautos vėliava, — yra 
didis skirtumas, nes, be Didžio
sios Lietuvos kunigaikštijos, kuri šios organizacijos tvėrimo, aiški- 
šiądien yra Rosijos provincija, no, kad ypatingai pinigišku at- 
yra dar Prūsų Lietuva ir Ame
rikos Lietuva.

Šio rašėjo nuomone, išrišant 
vėliavos klausimą, reik vadovau
tis 3-mi dėsniais: 1) pirmiausiai, 
vėliava, kaipo visos tautos ženk- 
las-simbolas, turi atsakyti tautos 
dvasiai; 2) ji turi skirtis nuo ki
tų tautų vėliavų ir pagalios 
3) ji turi atsakyti estetikos (gra
žumo) reikalavimui.

Aiškindamas pirmą dėsnį, p. 
Gabrys patėmija, kad prisižiūrė
jus į musij žmonių padarus, ku
riuose galima susitikti su jų sko
niu, dažniausiai susitinkame su 
raudona, žalia ir geltona spalva 
(audiniuose, senovės tautiniuose 
rūbuose, mezginiuose, etc.).

Raudona spalva užvis dažniau
siai sutinkama. Ji turi ir labai 
skvarbų istorišką precedentą (pir
miaus buvusį pavyzdį), nes Di
džiosios Lietuvos kunigaikštijos 
vėliava buvo raudona. Todėl, 
anot rašėjo, raudona spalva turi 
būti “conditio sine qua 
n o n.M

# Žalioji spalva taipgi esanti lie
tuvių mėgiama spalva ir ji turi 
istorišką precedentą: senovės Pa- 
rttsių-Prusų vėliava, “Vaidevučio” 
vadinama, buvusi žalios spal
vos. Šitą vėliavą, sako p. Gab
rys, galima matyti Karaliaučiaus 
muzėjuje “Prussia.”

Gelsvoji spalva, nors ji neturi 
istoriško precedento, tačiaus ji 
vis-gi esanti lietuvių mėgiama ir 
galėtų ineiti, kaipo sudėtinė spal-

Atsižvelgdami į antrąjį dėsnį 
(kad ji skirtųsi nuo kitų tautų 
vėliavų), rašėjas patėmija, kad 
Šias spalvas turi Bolivija (Pieti
nėj Amerikoj). Kad išvengus 
panašumo, las galima kitoj tvar- 

(ver-

vien nedaug supranta angliškai 
ir negalės naudotis nei jų litera
tūra, nei jti kalbėtojais, nei jų 
laikraščiais, o tuom tarpu jie vis 
vien turės mokėti j “Socialist 
Party” tūlas duokles. Jaunesny
sis socialistų sparnas, vadovauja
mas nesenai iš Lietuvos atvyku
sių vadovų, agitavo už susivieni
jimą su “Socialist Party.” Pasi
baigus balsavimams, • pasirodė, 
kad šie pastarieji laimėjo: nors 
labai mažu didumu balsų, bet 
vis-gi nutarta susivienyti su “So-

Dabar nekurie sąjungiečiai, ma
tomai, nelabai tuom užganėdinti, 
o nekurie jų laikraščiai (kaip 
“Keleivis”), net viešai pasako, 
kad tokiu mažu didumu perėjęs 
balsavimas, nesąs labai geras 
vertėtų esą, kad butų bent du 
trečdaliu balsų už susivienijimą.; 
“Dilgėlės,” matomai, • ir-gi nėra 
iš tokios pasekmės užganėdintos.

Už tai “susijungimo” šalinin
kai triumfuoja ir mena, kad tuo- 
mi padarytas labai didelis žing
snis pirmyn. Štai buvęs Liet. 
Soėial-demokratų atstovas, p. A. 
Baranauskas, “Kovoj” šiaip apie 
tai rašo:

j. timpas ir btrvyaas ir kiti •in
teligentai,” anot šio rašėjo pasa
kos, nebuvę ir nėra socialistais, 
nes jie nepastatė LSS. ant tarp
ia nt inių social-dcmokratų pama
tų. Todėl ir socialistų sąjunga 
neinivusi, kaip reik, gera, nes jie 
“Sąjungą organizavo ant tautiškų 
pamatų, skyrium nuo S. V. ki
tų tautų darbininkų,—ir vieton 
kliasų kovos, buvo platinama ap- 
Švieta, ir tai ne visados darbinin-

Mirč Jurgis Lubinas. Skaity
tojai pamena, kaip porą metų at
gal musų laikraščiuose buvo ki
lęs ir plačiai apkalbamas suma
nymas : ar. nevertėtų., ir lietu
viams oficiališkai dalyvauti visa- 
svietinėj San Trancisco parodoj, 
kuri atsibus sekančiais, metais. 
Šio dalyko sumanytoju ir karštu 
rėmėju buvo jaunas architektū
ros studentas Jurgis. Rubinas, ku
ris mirė nuo džiovos birželio 
27 d., mieste Portland, Ore. Pla- 
tesnias apie tai žinias skaitytojas 
ras korespondencijoj iš Portland,

“Savo gerb. skaitytojams 
mi pranešu, kad su spalio 
šio pradžia “Birutė” vėl pradės 
lankyti savo skaitytojus. Berods, 
aš maniau, kad bus galima jau’ 
su kovos mėnesio pradžia ją iš- 
leisdinėti, ką ir prižadėjau po 
Ameriką važinėdamas jos 
numeratoriams. Pasidarė 
šokių kliūčių, taigi prisiėjo 
išleidimą užtraukti lig spalio 
nėšio. Tas atsitiko visgi, ne iš 
kokių blogų norų, bet vien iš tos 
priežasties, kad kitaip nebuvo ga
lima. Neabejoju, jog dabar, su
žinoję dalykų stovĮ, gerb. “Biru
tės” skaitytojai man maloniai 
dovanos už tą ilgą užvilkimą. 
“Birutės” pirmam numeryje aš 
pasistengsiu paaiškinti visas svar
biausias kliūtis, kurios užtrukdė 
josios leidimą. •

Su pagarba,
J, Vanagaitis,

TenįMuša Teka iW W
lĮpčfiiž miško
Jlo ®šra visai išnyko. Petras šį vakarą taip nera-

^e4J

Vakarine blanda vis tolyn ėjo,Saulė pasiį 
galop saulėleidi 
mus buvo., kad i 
jo nemasino į 
žingsnį. Patėmijus: Petrą nė tokį, kaip kad jis-visuomet yra, tei
ravosi, ar ko blogo lauke nenutiko, at neserga? Nors jis stengėsi būti 
paprastu ir linksmu., sakė, jog visa kas gerai, bet motinos širdis — 
tai gydytojau kurio liga neapgaus. Ji matė ką tai neaiškaus. 
Ji matė skausmą, kuris jos mylimą vaiką kankina. Bet Petro 
užsiginimas liepė jai tik tyliai tčmyti. Norėjosi jai klausti,, prispir
ti pasisakyti, kaip; motinai, kas jam skauda,, bet vėl gi motinos 
meilė nedrįso kankinti kenčiančią širdį. Petrą slėgė tik jam žino
ma priežastis, kurios motina nežinojo. Ji valdė šeimyną, visi namai 
buvo jos rankoje, bet, beeidama, užmiršdavo, , kur .einanti, ką 
daranti. Visa kas puolė iš jdarbščių rankų, ‘■••Nėi;Dievo \Mdfinos 
auksu žibantis payėikslaš jdš- neramino. Spaudė ją lyg sunkus 
akmuo; lyg nusidėjimo rykštė vis vare iš vietos į vietą. Taip 
kankino; : ją dėžipbma: Siuiaus liga. Petras stengėsi but

i Valg^Lvakarienę, vienok šaukštas jo ■ rankoje, 
buvo .įbrukąs. pirmą kartą jo gyvenime. ‘ Skani juoda 

duona buvo Jpin^aįp karti. Nors Jonukas sii įkvėpimu pa
sakojo ;apie voVj&r^rkaip -šiandien ją gaudė miške ;: nors mergai
čių sidabrinis;’jiięĮj^s::skantbėjo, žaidė, lyg mielą gegužio diena, 
dabinanlĖ^tb^fš^^dą^: :betT-etraa nieko negirdėjo; Jis visos tos 
grožės .nematei- Vien klaikus paveikslai iš užųdangos tyčiojosi 
iš jo. Akyse jo šalta tamsa vis augo ir augd-i Skubiai apleido 
girįčią, <kad ant švelnaus šieno galėtų pasilikti vienas su savo 
mintimis, pilnomis kankinančios nežinystės; kad galėtų, sulaukti 
miego,.kaip ištroškusi, apvytusi žplutė žadiną.nęipį•'irą'sos..

Petras pavirįįb WKame,: suvytusiame šiene. ■ Mirusias.;,po jo 
paties dalge žolelės glostė . savo švelnumu. jį visą;
glaudėsi prie jo lyg labai, labai/.myrėjo/.žolyčių 
kvapsnis aplinkui ftiil:avo. Bet Petrui būvo’-sųMti ir šienas 
buvo šiurkštus ir karštas ; 'pąšonėje kieta, ir jgąlyą spaudė sun
kumas? Saldus arto jaus miegas su paskutiniais saulutės spin
duliais nuskrido. Jabai toli. Prakaitas plovė N Jį/ galva kaito. 
>O ten kampuose,: tfeyitujm, jcas šaipėsi iš jo, dantis 'kaleno. Darėsi 
klaiku, 
atlenda.
griebti. Naktinė tamsa knibždėjo nebūtomis regyklomis, 
pas purtė.
kaip naktinis vėsus vėjalis padvelkė į veidą, ir duslus subraškė- 
jimas senosej^ąrį'&ės dufyse jam priminė, kad jis jau lauke. 
Petras ėjo, lyg dvasia, lyg debesėlis, vėjo nešamas. Ėjo tiesiog 
per kluoną, per tvoras. Klėties didelės plačios durįs sulaikė jį. 
Lyg monų galybė, urnai stojosi prieš Petrą tamsi ket.virtainiška 
properša, kurioje jts įžiūrėjo per nakties tamsą baltą stovylą. Nu-? 
švito jo akįs, nubėgo sunkumas nuo skaudamos širdies. Žydrutė 
prigludo prie', Petro, apkabino jį švelniomis meilės rankomis. 
Petras jaute karštį jos kūno, kietai glaudžiančiosi prie jo; 
jautė jos tanelį kvėpavimą, krutinės kilnojimąsi. Žydrutės širdis, 
tartum jo krutinėję, plake. , Dvi gyvybi apglobė viena vėlė, viena 
meilė, vienas neišmatuotas troškimas, troškimas paimti jos širdį, 
troškimas, kad. Žydrų tės krutinėję plaktų Petro širdis. Ir lyg 
susiūbavęs vejeliš, vos girdimai Žydrutė prašneko.

— Pražudys mane, mane niekuom nekaltą mergelę, pražudys 
tikras mano tėvelis. O Dievo Motina, apdengk mane savo bega
line meile; atitolink tą graudžią ateitį nuo mano takelio. Žinai, 
Petruk, mane tėvelis atiduoda už Servo. O, kaip jis begėdiškai 
žiuri! Taip nurodo, kad jis su manimi nieko bendro neturi, tik 
vien su tatušiu degtinę geria, ir jie sau šnekasi vieni. Tos biaurios 
akįs, lyg alkano .žvėries dantįs. O Jėzau, kuris perčjei begalines 
kančias, priglausk mane! Kaip lengva butų visą amžių būti verge, 
tik ne jo, ne Servo moterim. Verkiau šį vakarą, kaip skaudžio
mis rykštėmis nuplakta, kada jis išvažiavo. Motina, lyg šešėlis, 
vaikščioja, nedrįsta tatušiui priešintis — žinai koks jis. Kaip 
tu geras, Petruk, kaip mielas. Tavo meilė lyg brangi gėlelė 
mano rūtų daržė, jiaskendusiame saulutės spinduliuose. Vien tavo ♦
meile kvėpuoju Ir štai matau, jau atslenka, jau ji arti, tamsi, 
lyg pragaro dugnas, juoda nelaimė, mano vargas. Užges skaisčioji 
^saulutė amžinai man vargšei. Nuvys be laiko žalios rūtos ant 
mano kasų; išblės mano laimė, ir pranyks 
nuplauks į nesugrįžtamą šalį, apleis mane

Greitu žingsniu dienai atbėgant, klėties 
užsivėrė paskui Petrą.

* * ♦»

Petras, lyg sumišęs, lyg proto netekęs, 
kedavo, tai, ką dirbdamas, ipakels ranką, taip ir užmiršta, stovi 
valandėlę nepasiktnitindamas. Vidudienio skaistumas jam tarną! 
naktis. Lyg žvėrelis pašautas, savyje dejavo. Tik tas supras 
Petro širdį/ pilną kančių, širdį, taip gausiai erškėčių vai
nikais išpuoštą — tas, kuris mylėjo ir pažino jos skausmus.

Atėjo ir sėnai laukta diena prieš šventą Joną. Tėviškės mer-i 
gaitės ir berniukai ttarėsi eiti Pasvaliu į atlaidus. Ne tiek jiems; 
rūpėjo senas dievriamis ant Levos kranto; me tiek kamendoriausį 
taip jautrus pamokslas; ne tiek giesmininkų gražus sutartinis! 
giedojimas j—-kaip pasigėrėjimas dauguma svieto, suplaukusio išJ 
visokių aplinkinių kaimų. Bet vakaras, kuris jau greit-greit^ 
ateis, savo gyvumu aiškiai žadėjo labai daug smagumo. Nevienas 
skambūs žodis, tai skaistunės, tai linksimus draugo pribėgo irr 
iki Petro, nes jis tik ir buvo širdis smagiausių sueigų. Sueiga 
be Petro—vistiek kaip .jie sueiga.

Tėviškiečiai gjįrai pažinojo vakarus prieš šventą Joną, nes 
kiekvienas toki s vakaras daug žadėjo, o dar dauginus davė.

Jau vakarinė, prieblanda dengė banguojančią Mušą, žalius 
laukus, kaimą. Pradingstant paskutiniems saulutės palydovams? 
•kurie dar valandą vis raudonavo -'vakaruose, nuėjo ir menulis ten1 
ikur toli per mfelsvą' dangų. Užstojo naktis. O, kas matė tą naktį 
Tėviškėje, Littuvčs padangėj, tas minės ją iki pilkos žemelės^ 
jdienų. Aplinkui tžunsu. Dienos kaitra pasikeitė tik-ką dvi-f 
luojančiu vėjditū. Galinio liepose gegutė tai liūdnai vaitojo, tai 
juokėsi, kvato^^ ^Lakštingalėlė Žydrutės darželyje verkė ir 
kėši be palioms. 'Tai tik-tik girdimas^ užmirštantis, lėtašxsrove-t 
nimas giesmes. il,Tai vėl pasilies šimtai akordų, plaukiančių i 
garsiame skambesyje', čia putpelės balsas nešasi iŠ lauko; ten 
pempės sveikinasi.^ Oras, pilnas kvapsnių nuo žaliuojančios ir 
žydinčios ganios, Taip ir glosto gyvybę. O likimo galybe, duok 
man dar kartą* tokią^ttiktį išvysti, ir aš troškiai’ apleisiu mano 
gyvenimo taką, kad tik amžinai joje pasilikus. Miela šventos 
tėvynės1 padange, priimk "liters sapnus mario po savo antklode! ;

Tuom tarpu kaimo kryžiai jau buvo aprėdyti. Buris mer-! 
gaičių fr bernir^<ų sparčiai darbavosi: kas tyarkč giedria, kas 
/Vainikui pynė, ir netrukus, visi ėjo į laukus kryžių rėdyt Jau 
buvo vėlyva nakties valanda, kada visi atėjo ant senų kapelių? 
kur po plačia virikšna stovėjo vienas senas kryžius ; antrą senatvėj

ir

Įinkaus dienos darbo jo-mylimi, skanieji barščiai 
talo. Motina pažįsta kiekvieną . savo vaiko

į’kryžiaus, o Elzbieta Šlamaitė pasilipo, persižegnojo, pabučiavo 
Jėzaus nukryžiavoto paveikslo kojas. Pradėjus vainikus kabinti 
ir rąišioti, prabilo:

■—; Ši Dievo niuka ja*t per kelis metus, kaip atmenu, buvo 
Žydrutės dalis. Kiekvieną vakarę prieš šventą Joną šį kryžių tik 
ji rėdydavo. Šiądien jos jau nėra musų tarpe; tat aš patarnausiu 
Dievui už ją.

Aš manau, Žydrųte jo neberedys jau, nes ir šį vakarą, 
mačiau, atvažiavo jis, —- priduodama žolynus, Agota šnekėjo.

— Mačiau ir aš, gaila mergaites.
Ar bent pavydi, kad Žydrutės vestuvėse pasišoksime, 

ne tavose, •— juokavo vyriškis.
— Ir labai pavydėčiau, — Elzbieta tarė, — kad tik mano 

pavydas ką gelbėtų, nes gaila geros draugės.
— Ko gaila? — Kita įsikišo, — ar kad ji bus.turtingo vyro 

moterim, pilnuose namuose šeimyninkė ir visų valdone?
— Tai jeigu tau, Onyt, taip rūpėjo šeimyninkės lizdas, tai ko 

nėjai už to Baltraus, kuris važinėjo žiemą pas tave?
— Nejau, kad kvaila buvau.
— Nepiktažodžiauk, mergele, — kalbėjo Antanas, — dėkavok 

Dievui, kad protą prisiuntė, nes būtum pardavus kailį, kaip kad 
aš pardaviau teliuko skurdę Gerškiui pereitą žiemą.

— Nemanau, kad Žydrutė už jo eitų, jeigu valią turėtų, —• 
Elzbieta vėl prabilo.

— Kas tau už tokio ežio eitų.
— Šventoji tėvelių valia daug jaunųjų pražudo, — kas ten 

atsakė.
Senas kryžius skendo vainikuose, kada Elzbieta vėl žegnojo 

*save ir pabučiavo mukos kojas. Nulipo nuo kryžiaus. Visi su
kilo cit namon, nes šventas darbas, darbas, kuris neaplenktinai 
metas iš meto atsikartoja, buvo užbaigtas. Visi jautė Žydrutės 
stoką; nebuvo ir to mielo gyvumo jaunųjų širdyse, nes Petro irgi 
nebuvo. Visi tą jautė, tik nei vienas nedrįso apie tai šnekėti, 
nes Petras buvo visų mylimas, ir jo nebuvimo priežastį jie numanė.

— Elzbietuk, vesk!—kas ten iš būrio sušuko, ir skardus, liulus 
Elzbietos balsas pasklido po plačius, žalius laukus. Visas buris 
pritarė. Stebėjosi girelė, ant Mūšos kranto rimodama, kada ga
lingas balsas pasriuvo iš jaunos kaimiečių krutinės, drąsiai atsimuš
damas į slaptingą paviršių:
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Atviras, teisingas Petras pirmą kartą savo gyvenime priselino 
prie lango, kad pažiurėjus, kas dedasi šviesioje grįčioje. Jo akjs 
atsirėmė tiesiog į Žydrutę. Ji sėdėjo nei gyva, nei mirus: mėlynos 
akįs žemyn nuleistos; geltoni plaukai nugriuvo ant kaktos, dary
dami šešėlį po savimi. Pilnas gyvybės skaistus, raudonas veidas 
dabar buvo išblyškęs, šalyj jos sėdėjo vidutinio amžiaus vyras. 
Jo ūsai toli į šalis kyšojo, plaukai ant galvos susitaršę. Akjs 
jau apsiblausę nuo sutartuvių aplaistymo. Liežuvis nebepaprastai 
veikė; žodžiai krypo, ir daugumas jų jau dingo tik gyvuliškame 
suniurzgėjime. Balta Žydrutės ranka, matyt, kaip trukčiojo jo 
rankoje. Sužiedotinis, nusviręs prie senio Upend, laikė rankoje stik
lelį su degtine.

— Uošvi, aš tau sakysiu, tu senas žmogus, ar žinai viską ir 
matai, kad aš nesu koks driskius. Turiu gyvenimą, kaip stiklą, ir 
gyvulių ir padarų. Už manęs tavo duktė, kaip už muro. Jeigu 
kada šelmė prasikalstų, galima ir apdrožti virvagaliu; tas kaulų 
nesulaužo, jeigu tik keletą pėtnyčių mėlyna pabūva. Turi pačią, 
turi ir valią ant jos.

*—• Jog tu savo mergelkos neduotum už manęs, jeigu aš bučiau 
kokis ten apsileidėlis, ar ne?

— Aš matau, kad tu, žente, turi vyro galvą ant pečiu, tai 
ją tau ir atiduodu.

— O ką ten mylėtis, tai tegul kvailiai tą daro, — šnekėjo 
Servas į senį Upeną, vis artyn guldamasi s prie stalo po išgertos 
degtinės sunkumu. , ... .

— Čia reikia gyventi ir apie tokius šposus nėra kada gaišauti. 
kartų tu klausei šuns, kaip jis tave myli? Neloja reikale, 

duodi 
uošvi.

Vasaros laike, kada viskas 
Kuoja, o žmonių daug yra mėg-' 
stančių lapus ir žiedus . kramty
ti, svarbu yra žinoti, kiek žmo
gus gali pakelti nuodų nuodingų 
augalų. Kad yra nuodingi auga-, 
lai, tą visi žino. Suaugęs žmogus 
syvų žydinčios Labellios galima 
dieną paimti daugiausia 0.3 gra
mo (Lobelia inflata auginama 
kaipo gėlė daržuose, žydi gražiai 
mėlynai). Strychnosos. sėklų ga
li paimti dar mažiau, neš vos 0.1 
gramo, trissyk daugiau gali žmo
gus paimti Colaquintu Vaisių.

Su žvėrimis yra kitaip, ne visi 
žmogui nuodingi aųgmenįs yra 
nuodais ir žvėrims, ypač gi 
paukščiams. ‘Žmonėms laukinės 
vyšnios yra nuodai, paukščiai gi 
juos be pavojaus lesa ir jiems 
hieko nekenkia. Už tai žvirblis 
stips nuo kelių grudų kimelių,' 
kurie žmonėms nekenkia.

Nuodingų augalų yra daug; 
vienų nuodingų grybų yra nema
žai, ne vien musmiriai yra nuo
dingi. Nuodingi lapai yra uksu- 
so krūmo, net taip gardžiai kve
piančios t konvalijos, kaip ir 
daugelio kitų augmenų. Pas mus 
noudingų augalų auga nedaug,^ 
bet karsto klamato. kraštuose td* 
kių yra didelė daugyba Ne vie-' 
•nodai veikia .augmenų'nuodai, pa~; Įp^kirto. 
tekę į pilv< k į žmogaus kraują. . yiemiš iš bernaičių, heĮęs kopeqUkes, pastate jas prifc likusio

Zydrute drebėjo, kaip drebules lapas, baisėjos savo juoda 
ateitim. Šaltas prakaitas mušė per jos veidą. Ji matė, kad nebėra 
esybės, kuri galėtų ją išgelbėti nuo tos ateities, nes pats jos 
•tikras tėvas parduoda ją. Ir skrido mintimis prie Motinos, kuri 
augino Sunų-skausmų vainiką — Jėzų. Meldė pagelbos iš dangaus 
i-augštybių, nes ateinanti diena lėmė jai versmę žaizdų, kurias tik 
grabo lenta teišgydys.

Norėjo ji pakelt! akis prie paveikslo, kybančio ant sienos, 
prie paveikslo Širdies Marijos, kad mintim melstis prie jos, tik 
jai save atiduot. Netikėtai sutiko lange Petro akis. Jos žėrėjo, 
kaip dvi ugni. Jose švietė ^begalinė meilė; jos degė baisiu kerštu. 
Žydrutė ašaromis apsipylė. Kas tai ją susmaugė, akyse pasidarė 

rtamsu. Už valandėlės, atsikvėpus, ilgai j langą žiurėjo, bet Petro 
iten jau nebuvo.

Petro kumščiai kietai -susigniaūžė, širdis smarkiai plakė ir, 
■rodėsi, nebeišlaikys siena, prieš .jį; rodėsi, kad jis tą šlykščią 
ir bjaurią esybę sunaikins ir seną jo laimės pardavėją skaudžiai 
nubaus. Bet kas-žin kas ten jam iš gilumos širdies sušneko: 
“Tenepakils tavo ranka kerštui.” Ir Petras greit ėjo tolyn. 
Akyse jo stovėjo mielas gyvos Žydrutės paveikslas prieš neteisų 
teismą, kuris ją atiduoda pražuvimui. Petras ėjo greit; jis ne
klausė savęs, kur einąs; nežinojo ir laiko, kiek ėjo. Garsus artimas 
vandens užimąs nuo lietau patvinusioje Mūšoje jį* priviliojo. Vė
sesnė oro srove paupyje pūstelėjo jam veidan. Petras skubiai rišo 
valtelę nuo medžio, kad su vandens smarkumu susitikus, kad jį 
pergalėjus, kad nuvargus, užmigus.... Vilnįs pagavo valtelę, lyg 
/skiedrą., ir smarkiai nešė ją pirmyn. Petras jautėsi smarkių 
bangų valdonu, nes anos jam tarnavo. Siūbavo, nešė jį todelei, 
kad jis liepė galingam* vandeniui tai daryt. Bet va jau nebetoli 
(girdi jis vandens verkimą, tai Juoką, tai keistų žaidimą. Čia su
staugia, lyg mirties užgauta krutinę; tai, lyg kanuolių šūviai, 
sutrenkia; tai vėl, lyg girios giesmės atbalsis, suvaitoja. Artinosi 
Ibansus verpetas....

Stiprios Petro rankos gerai mokėjo valdyti irklus, Vanduo 
paliovos skalavo tiesiog į valtelės krutinę, ir verpeto meliodiįa 

tūkstančiais balsų vis artyn slinko.. Petras drąsiai priešinosi, 
bet vanduo ęrn^ jį į savo nelaisvę. Ir štąi ^ieš Petrą vanduo 
ėw perkūno smarkumu puota j tamsią bedugnę___ Viename akies

1 mirksnyje Petras dingo baisiame sukuryj. Valtelę vanduo, kai?

i
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Verpeto d aušo j 
Liuosai skraidysi; 
Naktelės tamsoj 
Jų neb’matysi.

Ateik, Žydrute.... 
Sudiev, aušrutė 
Į kapą šaukia.

Kam ten kentėti, 
Be laiko džiūti?
Rasoj žydėti 
Ateik Čia būti.

:W-'

, kryžiuočiams jau 
pro py lies duris.

Žydrute, žvaigždele, 
Skubėk, aš laukiu;
Ateik, širdele, 
Atbėgk, aš šaukiu.

negali
socia-

jaučiuosi, kad 
Todėl buvau 

iš draugystės, 
ten, kur dau- 

saliunininkas ir

is
is

Kaip giliai jūrėse pasiekia 
šviesa ?
Kokį sąryšį turi tėvu am-

• • 
įgi
jau
pa- 
ar-

maistu j

Aplamai 
vienas 
ant žemės

KLAUSIMAI.
Kur yra suakmenėjusi

jūrės viename 
nuslugusios, tai 
jųjų paviršius

■

■n r
nęrs ryžų vartojimas 
išsjplątįnęs, jie nėra 
KyieCji^i ir kai-kurie 

savo maistingumu žy-

❖ *

bobos!

pradeda labai nerymauti, kad jų 
organas “Kova” vos tegyvuoja, 
o privatiški socialistų laikraščiai 
“pilvus sau augina.

. . K 'X . ...vrnti ant ankstesnio civilizacijos 
laipsnio ncgu; kitos rasės, atsižy
mi ir didžiausiu smegenų skirt u-

avo... (atsiprašau, kad 
vyriško partnerio ne-

Aha, dabai 
vis

* *
pusės socialistai ren-

481.
ria?

482.
saulės

483.
žius su vaikais?

484. Kokios tautos atsižymi 
nepaprastais savo skoniais? 
(Atsakymai bus kitam numeryj.)

sai skirtumas smegenų švaroje 
tačiaus susimažina.

Senatvę moters smegenįs pa-

Parvažiavę iš Waterbttrio, sei-’ 
mų delegatai pasakoja, kad dono- bent pora taktų.

milio- 
pa- 

treč- 
» min-

Jeigu 
kuopa 
lauskui warantus 
nai jau 
j?s.
su rėdymo, 
vai t i špacieravęs po Water būrio 
gatves,—ir nei šuo neamterėjo.

Stokite visi 
kaip “Kelei- 
“Pirmyn” su 

•ai šoks

1 
'atžvilgiu ne taip blogai stovi, ir 
! jinai vargu užima žemesnį stovį

nams
ėmus, 
dalis visų žmonių
ta ryžais. Kyųijoje, Japonijoje

Itl

iiomc, nenorėdamas 
listiniečiu belaisvei!.

vis” su “Laisve ’ ir 
“Naujienomis” stcbukliug

* *
W ą terb u r io social i st ų

•alėtų išdavinėti Konko- 
tai Balutis se-

butų kalėjime sukirmi- 
O šiaip, prie to “netikusio 

jis, sakoma, dvi sa-

...k

Užpuolikai. Birželio 28 d., Čer- 
nausko darže, Lyons, III., pasi
baigus piknikui, Lietuvių Politiš
ko ir Pas. Kliubo rengėjai ir keli 
nariai tapo užpulti peštukų nuo

Visos augščiaus minėtos skait
linės lyg rodytiį^kad teisingi yra 
tie, kurie skelbia, buk moteris 

‘ '.,^C ■ ':>U \ . .
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MILŽINIŠKAS GAISRAS.

Pereitam numeryj buvo žinia apie išdegimą miesto Salem, Mass, šitie paveikslai parodo: 
apačioj—-miestas laike gaisro; viršuj—dalis išdegusio miesto. 18,000 žmonių liko be pastoges.
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Pranas Giegžnas jau dabar ne- 
li skųstis, kad jo vardo lietu- 
ški laikraščiai nepaminėjo.

svet imas | vyt
visuo- j nin

ne -tai palyginamasąi moters ir vyro 
-varunias abelnai. Palyginus vy
ro ir moters abclną svarumą su 
smegenų svarumų, pasirodo, kad
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dieną. Kėlėsi senis iš lovos, vilko švarką ant savęs Ir, paėmęs 
didelį rąžančių, poteriaudamas, ėjo apžvelgt, pasigėrėt prakaitu 
išvalgytos žemelės vaisiais. Kada pirmieji saulutės spinduliai 
įsirėmė į šoną Krinčino bažnyčios, baltas dievnamis gražiai spin
dėjo po raudonu stogu pro kampą Papivėsių miško. Senas Galinis 
ėjo takeliu, vedančiu tarp gražių, pasvirusiomis varpomis rugių 
link Mūšos. Lankos pagal Mušą toli tęsėsi į priešakį ir atgal. 
Trąšios žolės lapeliai ir įvairiausi žiedai spindėjo papuošalais tyrų 
rasinių girliandų. Pati Muša gėrėjosi ryto saulute ir klausėsi, kaip 
sidabrinė raselė riedėjo nuo vieno lapelio ant kito.

Senas Galinis, priėjęs prie Mūšos kranto, greit šoko atgal. Jo 
senos akįs įsmigo į upę, ir, baimės apimtas, sumišęs, senis vis

— Viešpatie, išklausyk maldos musų, o prašymas musų tegul 
pas tave ateina. Viešpatie, išklausyk....

Prieš jo akis Mūšos pakraštyje vanduo siūbavo žmogaus kūną: 
Plaukai plaukiojo vandens paviršium, lyg žolės, augančios iš 
ežerų dugno. Išsižiojusi gerklė, pilna vandens; dvi eili perlinių 
dantų skalauja vanduo. Akįs labai išskėstos, baisiai žiuri į seną 
Galinį. Žmogus, atsikvotėjęs, peržegnojo nuodėmingą auką ir sku
biai nešė į kaimą liūdną naujieną švento Jono ryte.

* 
:■< *

Žolynų lapai ir žiedai vainikuose ant seno kryžiaus nespėjo 
nuvysti, kaip jauną Petrą uždarė amžiname jo gyvenime, gausiai 
apvainikuodami jo duris. Dabar kas metais jaunuomenė rėdo Petro 
kapą ir seną kryžių. Žcnklan liūdnos jaunikaičio atminties auga 
du pasodintu diemedžiu, kurie ilgisi žiedų....

Nuo to laiko švento Jono nakties tamsoje nėra stojusi ant 
Tėviškės kapelių po senu kryžiumi koja žmogaus,—nei tėviškiečio, 
nei iš apielinkės. Nes neilgai trukus po vakarinių gaidžių, kas 
metas švento Jono naktyj keliasi Petras iš kapo ir eina link 
Mūšos, kur jo valtelė, nors nelaimingoje dienoje likosi sudeginta, 
laukia jo prie krašto. Petras sėdasi į ją ir smarkiai iriasi tiesiog 
į verpetą. Kaip lygiai pusiaunaktis ateina, sklysta paviršium 
vandens jo daina:

Visa kas gyvenime bėga savais takais. Visa kas mainosi. 
Senos žaizdos užgija, kad užleisti vietą naujoms. Tik Žydrutės 
širdis vis toji pati, be atmainos. Ir kiekvienas Mūšos vandenėlio 
sujudimas, kada tik prieina prie Mūšos Žydrute, skaudžiai verkia 
jos širdyj, ir žibios ašaros rieda per jos anksti suvytusį, kitados 
skaistų, veidą..

477. Ar jūrių paviršius visur to 
paties augštumo? Paprastai yra 
manoma ir sakoma, kad jūrės 
esančios visame savo plote vieno 
ir to paties augštumo, o tai yra kad 
visur tolumas m.o jūrių pavir
šiaus iki žemės centro yra vienas 
ir tas pats. Toji nuomonė yra 
kilusi iš žinomojo fizikos dėsnio, 
skelbiančio, kad kiekviena skys
timo dalelė, ačiū sunkumo veik-lyra augštas. 
mei, stengiasi užimti žemiau si iją 
(t. y. arčiausiąją prie žemes cen
tro) iš visų galimųjų vietų. Jei
gu nepriimti omenin kai-kir iu ap
linkybių (pvzd., žemės suk ino
si), tai labai lengva padaryti, ir 
dažnai daroma, klaidinga išvada, 
buk jūrių paviršius turįs formą 
pilno skritulio, tai yra tokio kū
no, kurio kiekviena paviršiaus 
dalelė yra lygiame atstume nuo 
centro.

Tokios nuomonės klaidingumas 
išeina aikštėn, kaip tik męs at
kreipiame atydą į žemės suki
mąsi aplink savo ašį. Yra žino
ma, kad kiekviename besisukan
čiame skritulyje dalelės juo grei
čiau juda, juo smarkiau stengiasi 
atsitolinti nuo skritulio centro. 
Kuomet skritulys yra skystas, tai 
labai lengva matyti, kad, ačiū

toriuje) išsiplečia. Ačiū išsiplė
timui per vidurį, paviršius skri
tulio viršuje ir apačioje (taip 
dimose poliarėse dalyje) turi 
gaubti, įdubti. Tuomet męs 
neturime tikro skritulio, nes 
viršius poliarėse dalyse stovi
čiaus prie centro, negu kad ekva
toriuje. Kitais žodžiais tariant, 
ekvatorialč dalis stovi augščiaus 
už poliares dalis. Tą patį męs 
turime ir su žeme. Jūrių pavir
šius prie ekvatoriaus stovi toliaus 
nuo žemės centro (arba augščiau) 
negu kad prie polity

Bet aplenkiant šią aplinkybę, 
esama dar ir kitų veiksnių, ku
rie, sakysime, net ir pačioje ekva- 
torialėje srytyje neleidžia būti jū
rių paviršiui lygiam, t. y. ištisai

■p
.' -

 «•
 v -

X-
 • .x

 : 

M
R

.

viename atstume nuo žemės cen
tro stovinčiam. Čia pirmoje vie
toje stovi kitų dangaus kūnų 
įtekmė, ačiū kuriai jūrės by ku
rioje vietoje ant žemės kas še
šios valandos gan žymiai pakįla 
ir už tiek pat laiko vėl nuslūgsta. 
Reiškia, kuomet 
savo krašte buna 
kitame, atpenč,

Esama dar ir 
kurisai kenkia jūrių paviršiaus 
lygumui—tai yra taip vadinamo
sios jūrių upės, arba srovės, at- 
sižyrninčios tuom, kad stovinčia
me jūrių vandenyje tūla dalis to 
vandens teka, tartum sausžemio 
upė, nuo kurio ir tos jūrių srovės

gan daug, ir jos išsklaidytos po vi
sas jūres. Kiekvienam, keliau
jančiam per Atlantiką iš Europos 
ar atgal, reikia perskruosti viena 
didžiausiųjų tų srovių—Golfštro- 
mą, tekantį iš Mexikos įlankos 
link šiaur-vakarinės Europos da
lių (pro Norvegijos pakraš-

Tos srovės taipogi daug sveria 
jūrių paviršiaus lygumui. Tūlose 
vietose, spausdamos į žemės 
krantą, jos pakelia aplinkinį ju
rtų paviršių. Kitose gi vėl vieto
se, tekėdamos nuo kranto tolyn

Triukšmingas susirinkimas, 
nenorėjo Pereitą nedėldienį šv. Jurgio sve

tainėj laikė savo susirinkimą Sal
džiausios Širdies Viešpaties Jė
zaus draugyste. Netikėtai laike 
susirinkimo kilo audra, kuri už
sibaigė tuom, jog vienas narys, 
Jonas Raulinaitis, tapo nubaus
tas $1.00, jam atimta balsas ir 
galų gale jis pats iš minėtos drau
gijos išstojęs. Apie šitą atsitiki
mą jis pats šitaip rašo:

“Visas triukšmas kilo labjau* 
šiai dėl mano protesto, kurį pa
kėliau, kad nemokėti iš vieno mi
rusio nario pomirtinės skolos tū
lam saliunininkui M., pas kurį 

buvo priimta gėrimais, 
nes, sulyg mano nuomonės, sa- 

Ke- liunininkas, skolindamas anam 
Laisvei ’ biznį, nes tie gėrimus atliko negražų darbą, už 
ri nuo tų apgarsini- kurį neverta iš pomirtinės pana

šių “skolų” mokėti. Jeigu jau 
mokėti tokias “skolas,” tai reiš
kia, kad draugyste deda savo na
rių pinigus tam, kad tas pomir
tines nariai pas saliunininką “ant 
bargo” pragertų. Mokėjimas to
kių bylų, mano nuomone, dr-ją

sų rašytojas, Kontcolauskas no- 
fejo^VaterljuryJ areštuoti p. Bar 
lutį, redaktorių “Lietuvos/’ kurti 
tuos donosus aikštėn išvilko. Bet 
“buržuažiški teismai”
Konkului waranto išduoti, o advo
katai nepatarė jam nei pradėti. 
Sako, galėtų būti dar gršiau negu 
su Bagočium po “Vienybes Lie
tuvninkų” bylos.

* *
Susimildami, arba kas-nors iš 

jūsų su muškite mane, Jurgį Spur- 
gį, arba aš, neišlaikęs, sumušiu 
pats ką-nors—baisiai noriu aukų 
gauti.... * f *

aišku kodėl “Kelei- 
ir ’ Kaisvė” nemyli “V.ieny- 
Lietuvninkų” labjausiai iš
ta u t i šk ų 1 ai k rašč i ų : j i da r ‘ velionio 

talpina humbugiškų daktarų ap 
garsinimus ir tuomi gadina 
leiviui” ir 
taipgi nenori 
mų atsisakyti

Tai 
kilusi didelė obstrukcija parapi
joj. Dalis lietuvių, sako, nenorin
ti klebono kun. Skripkos.

Matomai, westvillieciai nemyli 
tik viena

Skirtumas yra tiktai nelygumo' 
laipsnyje. 

00—00
478. Kiek sveria vyro ir mo

ters smegenįs? Smegenų švara 
stovi aukščiausiame sąryšyje su 
žmogaus gabumais. Atsižymėju
siųjų mokslo, dailės ir kitose sry- Į proto atžvilgių .žemiau uz 
tyse žmonių smegenų sveriinas vyr;(t J ačiaus čia. .nepriimta ome- 
parodo, kad toki žmones 
met turi sunkesnes smegenis, 
gu paprastieji žmonės. Iš k 
pusės, mažapročių ir bcpr< 
smegenįs sveria daug mažiau, ne
gu paprasto žmogaus. Įdomus to
dėl yra ir klausimas, kiek suly-;turi net sunkesnes smegenis ne
ginamai sveria vyro ir moters'gu vyras. Reiškia, moteris proto 
smegenįs. Ar moteris yra lygi 
vyrui savo gabumais? Ar jinai 
gali užimti visas vietas lygiai su 
vyru ?

Vyro ir moters smegenų sva
rumo klausimu įdomavo daugelis 
mokslininkų. Daug kartų karštai 
apie tai ginčytasi. Nors dar ir 
šiądien neprieita prie galutinio 
susitaikymo, tačiaus visų tyrinė
jimų ir ginčų pasekmės leidžia 
jau daryti tūlas bendras išvadas. 
Ir tos išvados išpradžių yra, tar
tum, prielankios tiems, kurie 
drauge su vokiečių filiozofu Scho
penhauer iu nori moteryje matyti 
tiktai “antros rūšies žmogų.” Vi
dutinis vyro smegenų svarumas 
yra apie 49% uncijos, moters gi 
—apie 44 uncijos, reiškia skirtu
mas yra vyro naudai penkiose 
suviršum uncijose. Beprotystės 
stovyje vyras yra vadinamas, 
kuomet jo smegenų svarumas nu
puola iki 37^2 unicijų ; moteris gi 
vadinama beprote, kuomet jos 
smegenįs nes veria daugiau 32/, 
uncijų. Čia matome vėl tą patį 
5 uncijų skirtumą.

Prie pat gimimo vyro smege
nįs sveria paprastai apie 393 gra
mus, o moterės—347; reiškia vy
ro smegenįs sveria apie šešta
daliu daugiau. Visas gi vyriškas 
kūdikis vidutiniškai sveria tiktai 
viena penkiolikta dalim daugiau

00.— 00
479. Kiek ryžų ant visos žemės 

suvartojama? Ryžai yra labjau- 
sia išsiplatinęs maistas ant viso 
žemės skritulio. Pas mus ryžai 
yra vartojami palyginamai nela
bai daug, bet T 
yra svarbiausiu 

žmonių, 
bent

rikos dalių ryžai yra svarbiausiu 
maistu. Malajaus salų darbinin
kas suvartoja maž-daug 56 sva
rus ryžti į mėnesį. Burmijos ir 
Siamo gyventojai į tą patį laiką 
suvartoja 46 svarus. Azijos tau
tos vartoja ryžus na tiktai kaipo 
tiesioginį maistą, bet išdaro iš jų 
ir daug kitų daiktų, tarp kurių

tieji gėrimai. Siame, Japonijoje 
ir Kynijoje ryžai užima pirmą 
vietą svaigalų išdirbystėje. Japo
nijoje yra išdirbamas ryžų alus, 
vadinamas Saki. To alaus kas
met tenai išdirbama iki 50 milio-

dvasios 
Dažnai 
kitame, 
romėną c 

vien

žu ne beprotystės ar 
menkumo apsireiškimu, 
motyvai guli visai kame 
Paimkime nors senovės
Katoną, kurisai nusižudė 
todėl, kad nenorėjo gyvei 
despotiška Caesar’o valdžia. 
Greitas Thcmistocles pasiryžo nu- 
sinuodint, negu vadovauti persų 
kariiimenę prieš savo šalį. Gar
sus karvedžiai Ilannibal’aš' ir c
Mithridates ir-gi nusinuodino, 
nes nenorėjo patekti priešų na
guosna. Šventraštyje ir-gi ran
dama savžudžiu. Saulius, kaip ži- 

patekti fi- 
licnė savo

11 ■ a s savo, pr i e š a m s, s u g r i o v ė n a - 
mą, kuriame pastarieji turėjo puo
tą, ir pats žjivo griuvėsiuose. Pa
minėsime ir Judošių, pardavusį 
Kristų ir iš sielvartas pasikorusį. 
Galop neužmirškime ir Lietuvos 
kunigaik. ' Margerį, kuris, ginda
mas savo pylj ir nenorėdamas 
vėl patekti kryžiuočių naguosna, 
likęs paskutiniu pylies apgynėju, 

ver-

Uoosick Falls mušeikos galės 
dabar nuo scenos eiti sau lauk: 
“next on the programm” bus p. 
Kleofas Jurgelionis ir p. Juozas 
Gabrys. Tokių ”sork.ių” ameri
kiečiai ne dažnai susilaukia.

4* 'k

Jus, čikagiečiai, tenai nesiuskit: 
Jeigu jūsų Bancevičius nori ristis 
su musų Kundrotą, tai tegul jis 
pirma pamėgina su musų Per
le u nu.

Širvydas turėtų labai padėkavoti 
Gabriui ir Gustaičiui už atvažia
vimą: pakol socialistai apsidirbs 
su šitais svečiais, tai pirmieji ga
lės bent pasilsėti.

/ * 4.

listų laikraščiai, kaip “Laisve,” 
“Keleivis” ir “Naujienos.” visur 
kitur pasmerkia “privatišką nuo
savybę,” o čia, žiūrėk, tą pačią 
nuosavybę kuolabjausiai gina.

Bukit, vyrai, išmintingi. Ar 
dar nežinot tos lenkų patarlės, kad 
“co twoje, to moję, a co mojo, to 
tobie nic do tcgol?” (Kas tavo— 
tai mano, o 
gal voj ?).

Vienok, vieton to, kad šitą 
klausimą apsvarstyti ir leisti per 
balsus, draugystės pirmininkas 
visai nedavė man kalbėti ir dar 
udžėjo $1.00 bausmės, kurios aš 
nemokėjau, nes 
nesu prasikaltęs, 
priverstas išstoti 
nes nenoriu būti 
giaus turi tiesos
jo bernai, negu žmoniškumas.

Pirmininkas tuomet pasakė, 
kad man esą senai laikas išeiti 
iš draugijos, nes aš esąs “laisva
manis” ir prigulįs prie laisvama
niškų draugijų.

Šiuomi aš noriu minėtos drau
gystės pirmininką paprašyt, kad’ 
jis mano “laisvamaniškumą” pri
rodymų faktais, o ne vien plikais 
žodžiais.

Man nesmagu apie tai rašyti 
į laikraščius, vienok aš manau,

kad musų • draugysčių gerovė ir 
žmonių gerovė to reikalauja.

Čia nėra svarbu ypatos, bet 
svarbus yra pats principas: jeigu 
mes prisileisime prie to, kad mu
sų draugų pomirtinės butų 
mokamos saliunininkams už
imtus ant bargo gėrimus, tai kur 
męs su tuom nuvažiuosim ir ko-

be, tai bus pašelpa, bet ne miru
sio našlaičiams, šeimynai, ar gi
minėms, bet ponui saliunininkui. 
Todėl, ar negeriau iškarto iš- 
kalno pavesti visas pomirtines ir 
pašelpas tiesiog karčiamninkui, o 
musų pašclpincs draugystes per
krikštyti į “karčiamų pašelpos” 
draugijas?

Man rodosi, šitas klausimas yra 
užtektinai svarbus, kad visos Chi- 
cagos pašelpinės draugystės į jį 
atkreiptų savo atydą: ar gali, ir 
ar turi teisę pašelpinė draugystė 
išmokėti iš pomirtinių “skolas” 
saliunčikams už gėrimus. Mano 
nuomone, tai butų netikusis dar
bas, nes pašelpinės draugijos juk 
ne tam yra įsteigtos, kad nu
šluostyti ašaras.... saliuninin-

vintį vandenį, ir tokiu budu jūrių 
paviršius tokiose vietose buna 
kiek žemesnis.

Nuolat vienoje ir t,oje pačioje 
linkmėje pučiantieji vėjai ir-gi 
prisideda prie to, kad jūrių pavir
šius tūloje vietoje stovi žemiaus 
ar augščiaus normos.

Sudėjus visus augščiaus išvar
dytuosius veiksnius krūvon, ma
tyt, kad apie jūrių paviršiaus ly
gumą negali būti nei kalbos. Jei
gu galima kalbėti apie tokį ly
gumą, tai vien kurioje nors at
skiroje dalyje. Aplamai gi imant 
visą jttrių paviršių, jisai nelygus,I moters ir vyro smegenų skirtu
kai? ir sausžemio paviršius.|mas. Kaukazo (baltųjų) rasė, sto-

moterį pradeda mažintis, kuomet 
pastaroji peržengia 30 metu am
žių. Vyro smegenįs gi pradeda' 
mažėti tiktai 10—15 metų vė
liaus. . Bet moters sniegenų ma
žėjimas eina daug lėčiau negu 
vyro, ir 70 metų amžiuje sme
genų skirtams yra tiktai apie 3 
uncijos, vyro naudai. Pastebėti
na dar ir tai, kad juo augščiaus, 
stovi civilizacija, juo didesnis yra

Tačiaus 
yra labai 
maistingi, 
kiti javai 
miai pralenkiu ryžus, kurie de
vyniose dėšiųitin^e savo dalyse 
susideda iš kraknjplo ir vandens 
ir todėl garniųa daugiau riebalų 
negu raumenų. f,;,

Q0~-~OO

480. Koki įžymus vyrai baigė 
gyvenimą šavžųdyste? Savžudys- 
tė paprastai tyra pasmerkiama 
kaipo .proto liguistumo pasek
mė. Savžudžiai, su pamėgimu yra 
vadihatni pamišėliais. Kartais sav- 
žudystės priežastim yra skaito
mas dvasios silpnumas, menku
mas. Retai kas suteikia savža- 
džiui malonę, pavadindamas jojo

Oficialis pranešimas: 
vau an’ vakeišino. Visą laiką mau
džiausi, tai ir kibirkščių, znočijasi, 
negalėjau vandenyj akelti. Tai paše- 
navota publika man, vadinas, vibočis. 
O kaip ne vibočis, tai bus ir tep ge
rai. Jurgis Spurgis.

* *

Laike J. Paukščio, “Vienybės 
Lietuvninkų” leidėjo, laidotuvių, 
buvo prisiųstas raudonas vaini
kas “nuo socialistų būrelio.” Tas 
primena brookly mečiams, kaip 
laike bylos Bagočiaus su “Vie
nybe Lietuvninkų” (laike kurios 
Paukštis iš proto išėjo), socia
listų būrelis rinko po Brooklyną 
aukas Bagočiui, kad jis “Vieny
bę Lietuvninkų” subostytų.

Sunkesnis už akmenį but tas 
vainikas, velioniui Paukščiuk

Iš vienos
gia susivažiavimus, kur turi bū
ti “palytėta” tautininkų ir kleri
kalų “reikalai.” Iš kitos pusės 
klerikalai rengia konferencijas, 
kur turi but taipgi “palytėti” tau
tininkų ir socialistų “reikalai”...

Tautininkai, ar jus to, po šimts 
plynių, nematot? “Mai gudnes!”

malti, tai kas iš jus liks?...
“Never maind,” Jurgi Spurgi!

Kur girnos mala grudus, ten bus 
miltai. Akmenai akmenimis liks, 
o iŠ miltą bus duonutė.

* *
Visi Jonai, kurie nesenai pro

testavo už jų vardo pažeminimą, 
turi dabar but užganėdinti: SLA. 
seimas iškėlė du Jonu garbės są
nary stėn. Jurgis Spurgis.

TIKRAS TALENTAS.
— Na, Kazy, kaip einasi 

su muzikos m akinimus i?
—- Puikiai, geriau nereik! Pir- 

miaus, kuomet aš griebdavau su 
mokytojam, tai vis Rudavau pa
silikęs porą taktų užpakalyje. 
Dabar gi visuomet pralenkiu jį

kui.
Tegul ant manęs nerugoja, kad 

šitą klausimą aš pakeliu viešai, 
nes, kadangi man neduota kalbė
ti susirinkime, tai man nieko dau
giams neliko, kaip prabilti per 
laikraštį, nes, kaip minėjau, šitą 
dalyką aš skaitau perdaug svar-

Minėtas saliunininkas M., ma
tomai atsidėkavodamas, po mano 
prasišalinimo paklojo draugijai 
$10.00,

Tuom tarpu užteks! Vk-gi 
butų iingeidu, kaip į panašius 
dalykus žiuri platesnė visuomenė 
ir kitos draugijos: ar jų tikslu 
yra platinti blaivų gyvenimą tarp 
savo narių, ar atpenč—palengvin
ti pomirtinę ant bargo pragerti.

Jonas Raulinaitis.

Nuo Redakcijos. Nežinodami 
čia paminėtų apkaltintų ypatų 
adresų, negalėjome šių faktų pa
tikrinti ir užklausti jų nuomo
nės. Todėl talpiname šį raštelį, 
nes principijališkai skaitome jį 
svarbiu. Priešinga pusė, jeigu 
jausis neteisingai apkaltinta, tu
rės musij laikraštyj tokį pat vieš- 
ningumą. f
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Reikalavimai

Ant Pardavimo

lek- prie sa-
Chicago, III.

ne-

DRAUGIJŲ BEIRAUJ

ir kepenų

D.

P.

T.

Lie- Pajieškojimai

kometa?

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

turėjo

vartojimo, 
sunkiai 11-

naujas, 
namas, 
laikyti 

parduo-

BANKĄ, 
Chicago.

Knygelę “SKILVIO LIGOS” 
pareikalavus siunčiame do
vanai.

Užkietėjimas, skilvio nemall- 
mas, dispepsija 
neveiklumas.

18-tos gatvės. Trįs liko dikčiai

W. Kasper,
534 W. 33rd st., Chicago, Ill.

A. K. Bukovsky,
P. O. Box 91, St. Charles/ Minn.

Reikale reikalaukite ir žiūrėkite, idant ‘gautumėt "Se- 
veros” gyduoles. Jeigu aptiekorius negalėtų išpildyti 

jūsų reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

subatoj, liepos 11 d., 7 vai. 
Aušros svetainėj, 3149 So. 
st. Paskaita atsibus anglų 

Visi užkviečiami atsilankyti.
John Headsten, vedėjas.
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HOW LINERS WILL BE ASKED TO GUIDE
LIEUT. PORTE IN HIS ATLANTIC FLIGHT.
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SKERSAI PER DIDJURį.
šią vasarą Leitenantas Porte mėgins perlėkti 

Iš Amerkos i Europą orlaiviu. Viršutinis paveik
slėlis parodo kryželiais kelią ir tolumą mylio
mis. Apačioj parodoma, kaip nustatyti jūrėse lai
vai rodys tam drąsuoliui kelią. Viršuj—paveik
slas Leitenanto Porte.

ir suėmė tris užpuolikus ir du 
kliubo nariu. Černauskas suareš
tuotus išėmė “ant bondsų.” Ant 
rytojaus buvo teismas Lyons, Ill. 
Kliubo nariai pribuvo ir likosi iš- 
teįsinti; užpuolikai nepasirodė 
ir jų byla atidėta ant liepos 3 d. 
Tų dienų teismas atsibuvo ir du 
užpuolikai tapo nubausti po 
$23.50. Trečias1 užpuolikas, Kl. 
Šemeta, nepribuvo, ir Černausko 
bondsas žuvo.

Kaip teisme pasakota, .tai muš- 
tynę pradėjęs Mikas Mickus, pir
mininkas “Rūtos draugijos No. 
1,” gyvenantis ant Ruble stM ku
riam buk jau ne sykį už pana
šius dalykus teko ir šaltojoj pa
tupėti. Dabar saliunuose dar grų- 
sinama, kad nekurie kliubo nariai 
busiu “pamokinti.”

Geriems žmonėms iš 18-os gat-

atydų į tai, kad Čia priviso viso
kios rųšies mušeikų. Užpuolimai 
dažnai apie 18-tų atsitinka, bet 
kiti žmonės nenori ir policijai 
apie tai duoti žinios, nes bijosi, 
kad mušeikos nekeršintų. Tokiu 
budu apie 20 peštukų apvaldė vi
sų to miesto dalį. Toki peštukai 
užsilaiko daugiausiai prie kar- 
čiamų, saliunininkai juos ir iš- 
bondsuoja, o kitas tai ir “poli
tikų” pavartoja, kad tokį pa
kliuvusį peštukų iš kalėjimo iš
gelbėti. Sakysim, kad ir tas pats 
Černauskas,—ar jis gali tikėtis 
geros tvarkos savo darže, jeigu 
gelbsti įvairiems užpuolikams, 
juos bondsuodamas?

Girdėtis, kad šiame darže, ar 
laukiant karų, šių vasarų jau su
mušta dikčiai nekaltų žmonių, — 
net ir moterių. A. B.

Apsisaugokite apgavikų. Da
bartiniame laike priviso daug vi
sokių apgavikų parkuose.
pO3 i d. man pasitaikė būti 
Washington parke. Einant keliu, 
tūlas nepažįstamas vyras užkal
bino mane, prašydamas degtuko. 
Degtukų neturėjau. Tad jis už
vedė kitokių kalbų, iškraipytoje 
angliškoje kalboje. Pasisakė tu
rįs dyklaikio vienų savaitę, ir esųs 
“engineer in the First National 
Bank Building.” Man sakė, kad 
ienai trūkstą vieno pečkurio, ir 
lengvai galėčiau darbų gauti, tik
rai reikia, girdi, turėti iš miesto 
ieidimų. Leidimas gi atsieisiųs 
$25.00. Jisai tuojaus sakosi pats 
galįs išgauti viršminėtų leidimų iš 
miesto rotužės, ir net pusę rei
kalaujamos sumos galįs 
iš savo kišeniaus, nes ten 
reikalaujama iškalno....

Viršminėtas apgavikas
gerą liežuvį, nors iškraipytai ang
liškai kalba. Nesunku supras
ti, kas per paukštis toksai vyras 
yra... Jis turi slidų liežuvėlį }r, 
nors sudarkyta anglų kalba/bet 
vilioti moka Įąbąi gudriai. Ma
tomai jo arhatu yra daryti biznį 
Iš lengvatikių 
dabar nemažai.

uždėti 
pinigų

bedarbių, kurių 
Mat jis tau vietą

sujieškosiųs, tik tu iškalno duok 
pinigų to “leidimo išėmimui.” 
Todėl aš patarčiau “Lietuvos” 
skaitytojams būti atsargesniais ir

kam pasitaikytų tokį vyrukų* su
tikti (jis panašus į italų ir tuo
jaus rodo paveikslus moters ir 
mažos mergaitės, tai buk jo žmo
na ir duktė), ir jeigu siūlytų pa
našų darbų, tai tuoj aus imkit jį už 
apikaklės ir atiduokit policijai.

Al. Repšys.

Nuo West Side. Pereitų pel
nyčių atsibuvo susirinkimas at
stovų lietuvių viešo knygyno ant 
West Side. Svarbiausis- nutari
mas buvo, kad rudenyj parengti 
iškilmingų jubilėjinį vakarų pami
nėjimui 10-metinių sukaktuvitj 
spaudos atgavimo Lietuvoje. 
Kiek žinoma, tai žadama įvykdin- 
ti spėkomis devynių draugijų, 
kurios knygynų remia; o gal bus 
ir daugiau, nes teko girdėti, kad 
dar ir kitos nekurios vietinės dr- 
jos mano taipgi stoti į eilę viešo
jo knygyno rėmėjų. Pertikrinus 
pusmetinį finansų stovį, pasirodė, 
kad knygynas pusėtinai stovi:

taipgi skaitlingai atsilanko. Pa
sirodžius karščiams, skaitlius su
mažėjo — susirenka daugiausiai 
pėtnyčiose, nes tuomet iš visų 
pusių ateina laikraščiai.

Eskulapas.

Nušovė saliunininkų. Pereitų 
pėtnyčią popiet trįs valkatos, inė- 
ję į Jurgio Miškio ir A. Nagrec- 
kio saliuną, prie 833 W. 16th st. 
(kampas Newberry avė.) padare 
hold-up’ą, norėdami išlupti pini
gus. Jurgis Miškis tapo užmuš
tas. Valkatos pabėgo, tik vienas, 
bėgdamas, paliko kepurę, ant 
kurios rast.a prisegtų unijos ženk
lų. Miškis buvo 32 metų am
žiaus, nevedęs. Laidotuvėmis už
siėmė Katutis.

...

Muštynės. Birželio 21 d., grįž
tant iš “Palaimintos Lietuvos” 
draugystes pikniko iš Justice dar
žo, kilo muštynės prie Archer 
Limits stoties.* Muštynėse daly
vavo ir lietuviai. Vienas lietuvis 
nuo 18-os gatvės, visas kruvinas, 
tapo miesto dedektyvų nuimtas 
nuo karo ir nuvežtas į šaltųjų, 
kad po karšto pikniko truputį at
auštų...

Kaltinamas užmušystčj. Pet- 
nyčioj išryto tapo suimtas Juoza
pas Molis, gyvenantis prie 1425 
So. Jefferson avė. Jį kaltinama 
buk metęs į antrų kiemų plytų, 
plyta pataikiusi į 19 metų Petrų 
Cassel, kuris tapo užmuštas. Po
licija jieško ir Molio draugo.

A. B.
.. i

JVairumai. Ponia Mary McDo
well, žrfioma veifceja ir perdėtlhe 
University of Chicago Settle
ment ant Town of Lake, žada 
šį rudenj “runyt” ant Cook pa
vieto komisijonieriaus ąnt pjft-

gresyviško tikieto. Sykiu su ja 
žada “runyt” dar ir įeita moteris 
r-^Mrs. Joseph Tilton Bowen.

— “Dramatiškas Ratelis” su
manė sušaukti šiuosmet visas 
Chicagos ir apielinkių teatrališkas 
draugijas konferencijon, kurios 
tikslu yra aptarti, kada pradėti 
ateinantį teatrališkų sezonų, “ 
lygiai ir Jkitus bendrus teatrališ
koms draugijoms reikalus.

“Dramatiško Ratelio” komisija 
per savo sekretorių, p. V. Šilei
kų, kviečia visas teatrališkas 
draugijas, norinčias tokioj kon
ferencijoj dalyvauti, išrinkti po 3 
atstovus nuo draugijos ir pri
duoti savo antrašus adresu: V. 
Šileika, 1671 Milwaukee avė., Chi
cago, Ill.

Pereitų subatų (Fourth of 
“Kanklių” choras, nuo 

Bridgeporto, turėjo savo šeimy
niškų išvažiavimų-piknikėlį Wil
low 
veik išimtinai jaunimas, linksmai

giriose. Svečiai, be-

dainuodami, ctc.
— Tų pačių dienų buvo pikni

kas ir Jaunų Lietuvių Tautiško 
Kliubo, Leafy Grovę darže. Pub
likos prisirinko kaip retai kada ir, 
girdėtis, kad kliubas turėsiąs apie 
koletų šimtų doliarių pelno.

JUOKELIAI
DAR GERIAU.

*— Mano pati gera šoveja: ji 
gali pataikyti į doliarį kiekvienų

— Tai niekis. Mano pati, jieš- 
kodama po mano kišenius, nei 
dešimtuko neaplenkia.

TEISME.
Teisėjas (į girtų valkatų) : “Jei

gu aš bučiau tavo vietoje, tai.... 
tai nusišaučiau.”

Valkata: “Jeigu jus būtumėt 
mano vietoje, tai nei į kluonų 
nepataikytumėt.”

NATURALISKA.
— Kuomet Jonas prašė mano 

rankos, jisai buvo tartum žuvis, 
iš vandens išimta.

. —- Pilnai suprantama. Jisai ži
nojo, kad jau pagautas.

PERGREIT.
Tikybos mokytojas laike 

cijos: “Visi, kurie nori patekti į 
dangų, tegul atsistoja.”

Visi atsistojo, išskiriant mažų 
Antanukų.

— Kodėl, Antanuk,, ar tu 
nori patekti į dangų?”

— Dar ne.

TIKRAS “TRIKSAS.”
1— Aš vakar mačiau sorkėse, 

kaip iš vienos bonkos pilstė dve
jopos rųšies* gėralų.

— Tai niekis. Męs savo gat
vėje turime groserninkų, kuris 
iš vienos dėžės pardavinėja trijų 
ryšių arbatų.

SKEPTIKAS.
— Sakoma, kad vežimai be 

arklių (automobiliai) yra nese
nas išradimas. Tai visai netiesa.

— Kaip tai?
— Daugelyje vietų jau nuo 

labai senai važinėdavo mulais.

NE PRIRODYMAS.
— Tu dar klausi, ar aš jų my

liu. Brolau, ištisomis naktimis 
nemiegu, raustydamas apie jų.-

— Tai dar nėra joks 
mas. Tokiu pat budu 
mane siuvėjo atskaita.

prirody- 
veikia į

IŠAIŠKINO.
" Dėdė, kaip išrodo
—- Kaip tavo teta su ilga anda- 

roko uodega.

p. Martinas Ramažauskas, Torring
ton, Conn. Jūsų auka $1.00 Pasta
tymui Duonelaičio paminklo tapo pa
duota Dr. A. K. Rautkuskui (2302 So. 
Leavitt st., Chicago, Ill.), kuris yra 
įgaliotas Prūsų lietuvių tam tikslui 
aukas čia, Amerikoj, rinkti. *

p. B. Montvydul. Butų gerlaus, kad 
Tamista šitų atsakymų pasiųstumėt 
pačiai “Laisvei,” ar “Naujienoms,” 
kuriose buvo tilpę jūsų ypatos įta
riamieji apšmeižimai. Jeigu jus iš- 
tlkro apšmeižta, tai turite juridiškų 
teisę ir galę priversti minėtus laik
raščius jūsų atsakymų patalpinti Ir 
šmeižimus atšaukti. Męs negeidžia
mo su- tais laikraščiais | giąčus leis
tis. Ką turime Su rankraščiu daryti?

p. Kampinis. Bus sekančiam nu- 
meryj.,

V. Strygas. Ačiū. SunaUdoslm 
j sekanti numeri.

p. TĮ). Mason. Savo žinutėj nepa- 
(okto ftUWHimo. xtoa ilk ta-

kiate pamokinimus, o rašant korės- f 
pondencijas, kaip sykis, reikia prie
šingai daryti: aprašyt patį atsitikimų, 
o ilgus pamokinimus apleisti. Per
skaitykit šitam numeryj .koresponden
cijų iš jūsų miesto. Turbut, apie tų 
pati eina. Savo adreso po rašteliu 
taipgi nepadedat; pravardė ir-gi,, ma
tomai, netikra. Todėl ir tilpti hegali.

p. A. Zalpis. P< 
sim į sekantį num

p. Daukšių Petrj 
kitam numeryj. ]V| 
rašinėti. Ą

p. Reporteris, Kenosha. Tokio raš
to męs dar kaip gyvi nematėm: visas 
raides apstatet taškeliais ir kirčiais, 
taip, kad net akyse mirga. Skaitem- 
skaitėm, pailsom ir turėjome gurbam 
mesti. Rašykit aiškiai ir tik ant vie
nos lapo pusės.

p. Kenošiškis JonasJ Raštelį sukta; 
tėme, bet dėlei štoko? vietos turėjo
me palikti kitam numeriui. Teikitės 
nerugoti. r. / .

p. Lietuvos Vaikas,,.West Pullman. 
Peržiūrėję jūsų raštęlį, randame jame 
dikčiai medžiagos. Tačįaus pats raš^ 
telis reikalauja geresnio apdirbimo ir 
sutrumpinimo. To nesnėjome iki šio
lei padaryt. Kaip tik; prie jo prišė- 
sim, tai i pasirodys |a|kraštyj.

p. Smuikorius. Buv<j)ne priversti 
atidėti iki sekančiam hįiuneriul.

pp. J. Gudaitis,.. Poprusis. Peržiū
rėję, sunaudosime sekančiam nume
ryj.

p. J. ž. Atsakymą gausite laišku.

žiūrėsim ir įdė
tu.
ivome, bus 
e dažniauildž

K,- 4'r1

Apgarsmimaš

nors nekuriuose atsitiki-

LIGOS SIMPTOMAI.
“Vėjai” arba pasidarymas ga- 

zų pilve ir viduriuose, buvo pa
prastai skaitomi tiktai ligos simp
tomai
mųose tas jau yra pati liga. Pa
prastai tai yra nerviškas apėmi
mas pilvo ar žarnų, arba ir vie
no ir kito. Panašiam atsitikime
... v . I

privalote išsirinkti vaistų, kuris 
greitai prašalintų šitų nesmagų ir 
skaudų padėjimų. Patartina yra 
imti gerai žinomas Trinerio Ame
rikoniškas Kartaus Vyno Elixi- 
ras. Jis dažnai pra^Jinta ligos, 
priežastis, nes nuodugniai išvalo 
virškinimo kanalus. Jis privers 
vidurius prie jų Viatu^ališko dar
bo, sustiprins 'Ui'g^nVis, suteiks 
gerų apetitų ir pagelbės virški
nimui. Jis paliuosuos nuo konsti- 
pacijos ir tolime,$piųi jos .pasek
mių. Aptiekose. Jqs. Triner, Iš
dirbėjus, 1333-1339' So. Ashland 
avė., Chicago, Ill. Neuralgiški ir 
reutnatiški skausmai paprastai 
grefį^i; pasiduoda Trinerio Lini- 
mentui. • <

PADĖKAVONĖ.
Aš, žemiaus pasirašusis, širdingai 

dėkavoju Lietuvos Kareivių Draugys
tei iš Cicero, III. Kovo 24 d. išlaimė- 
jau Jurgio černausko darže, laike 
viršminėtos draugystės pikniko, laik
rodėlį, tai draugija kuogražiausiai, su- 
lyg savo pažadėjimo, atlygino man 
pinigais.

Su pagarba,
Vladislovas Lukšto.

JAUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT. 
KLIUBO ADMINISTRACIJA.

Chicago, III.
Jankauskas, Pirm., 
927 W. 34th pi. 

Zalątorius, Pagelb., 
917 W. 33rd st. 
Gulbinas, Prot. Rašt., 
927 W. 34th pi.

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

Radavičia, Kasierius, 
936 W. 33rd st.

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

DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 
VIRŠININKAI.

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

B. Vaitiekūnas, Režisierius, 
3149 -So. Halstęd st.

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

Mitingai atsibuna kiekvienų pirmų 
nedėldienį mėnesio 1-mų valandų po- 
pietų T. Radavičiaus svetainėje, 936 
W. 33-čios gatvės, ant antrų lubų. 
Taipogi choro ir dramos repeticijos, 
atsibuna toje pačioje svetainėje. Cho^ 
T) repeticijos atsibuna seredomls, 
7:30 vai. vakare. Tfiatriį repeticijos 
atsibuna pėtnyčiomĮsv 8^jų vai. vak. 
Taigi, jauni vaikina^ ir merginos, jei 
mylite prasilavinti dailėje, ‘kaip tai 
dainose ar teatrų lošimuose, tai kvie
čiam prigulėti prle^^Jauhų Lietuvių 
Am. Taut. Kliubo, op J. tL. A. T. K. 
nevien tik užsiima dainomis, loši
mais, bet taipogi tei pašelpa ligoje. 
Taigi, kiekvienas liętpvi& 'ir lietuvai
tė privalo prisidėti prie jo auklėjimo.

Su pagarba, ' J. L. A. T. K.

Didelis Iškilhiingas 
PIKNIKAS! m

Parengtas Apveizdi Dievo dr-stės, 
atsibus Ned., liepositH2 h3. 1914 m., 
Bergmann’s Grove/i-v RiVšrside, III. 
Pradžia 9 vai. ryte.- įžanga 25c. porai.

Užkviečiam visus kuoskaitlinglau- 
siai atsilankyti į viršminėtų piknikų, 
nes bus skanių gėrimų ir valgių ir 
visokių zobovų pasilink$jninti ir . pa- 
sibovyti ant tyro oro prie pųlkioę 
muzikos, kuri griež visokius lietuviš
kus, ir amerikoniškus šokius. Muzykė 
visiems gerai žinoma vardu “Chicagos 
Lietuvių Benas.”

Kviečia visus Komitetas.
Papąrga: Važiuokite 22 gat. karais 

paskui LdQrapge karą!Iki 40th avė., ] 
dayež iki daržui,
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Atyda!
ŽIRGVAIKIO PA8K. IR BUD. D R-J A.

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

Taigi, lietuviai, kurie norit sučėdy- 
tl pinigų mokėdami tik po mažų sumų, 
prleirašyklt prie šios draugijos. Dr- 
ja laiko savo susirinkimus kas sere- 
dos vakarų apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
•vet., 3301 Auburn avė., kertė 88-čios 
gat Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
ant namų už prieinamų procentų.

Nauja 17-ta serija atsidarys liepos 
(July) - 15 d. 1914 m. Kurie no
rite užsirašyti, atsilankykit po viršmi- 
nėtu antrašu.

Pajieškau savo brolio Povylo Veli- 
kio, Kauno gub., Panevėžio pav., Pom- 
pėnų parap., Pajistrėčių kaimo. Du 
metu atgal buvo Kanadoj, 
svarbų reikalų, 
žinių adresu: 

. ' L
3305 — Q st.

Turiu
Meldžiu man duoti

Velikis,
So. Omaha, Neb.

Pajieškau brolio Jono Tautkaus, iš 
Kauno gub., Raseinių pav., Andrušai- 
Čių kaimo. Atvažiavo J Amerikų 1911 
metuose, iš Prūsų, kur pragyveno 3 
metus. Atsišaukti adresu:

Stanislovas Tautkus, 
Box 2, Robey, Indiana.

Parsiduoda:—derlinga farma Wis
consin valstijoje, 128 akeridi su trio- 
bomis ir prie geros upės, su medžiais, 
65 akeriai išdirbtos žemės, parsiduo
da labai pigiai. Priežastis: reumatiz
mas, negaliu dirbti. Reikalaujantieji, 
atsišaukite adresu:
F. Baydansky, ■ Christofer, III.

Parduodama duonkepė su namu ir 
su visais įtaisymais lietuvių ir lenkų 
apgyventoj vietoj, geras biznis. Kreip
kitės antrašu: ' 
2315 So. Leavitt st Chicago, Ill

«U SU

DIDELIS PIKNIKAS!
Draugystė šv. Antano iš Ansonia, 

Čonn., parengia labai gražų piknikų, 
liepos (July) 19 d. 1914 m., Shutzen 
Parke. Prasidės 10 vai. ryte ir tęsis 
iki vėlai naktį. Grajys Ansonijos Be
nas. • Visos’ apielinkės lietuvius mel
džiame atsilankyti ir praleist smagiai 
laikų. * Su pągarba,

. ’ Komitetas.

12-TAS DIDELIS PIKNIKAS!
Parengtas Dr-stės Liuosybės, Ned., 

liepos (July) 12 d. 1914 m., Leafy 
Grove (A. Blinstrupo) darže, Willow 
Springs, Ill. Pradžia 9 vai. išryto. 
Įžanga 25 centai porai.

kviečiame gerbiamų publikų skait
lingai atsilankyti, pakvėpuoti tyru oru 
ir smagiai laikų praleisti.

v . Komitetas.
Pasarga. Važiuokit Archer Limits 

karais iki City Limits; po to imkit 
Willow Springs karus, kuriais dava- 
žiuosit iki daržo. Daržas, randasi ant 
pietvakarinio kariipo Archer ir Keen 
avė., arti Lietuvių Tautiškų Kapinių.

Pajieškau savo tikro brolio Malkos 
Visockio. Pranešu, kad jis atsiųstų 
man savo geresnį adresų, nes su tokiu 
adresu, kokį jis man atsiuntė, mano 
laiškai pas jį nenueina ir atgal pas 
mane grįžta. Jis paeina iš Suvalkų 
gub. ir pavieto, Trakiškių kaimo, iš
važiavo iš Brooklyn, N. Y. į mainas 
Kingston, Pa., daugiaus kaip pusė 
metų atgal, ir dirba mainose.

Meldžiu jo paties, ar kas jį žino, 
atsišaukti šiuom adresu:

Miss Anna Visockaitė, 
263 So. 3rd st., Brooklyn, N, Y.

Kas norėtų geros žemės įgyti Mis* 
souri valstijoj, žemė yra gera ir pigi. 
Aš pats gyvenu antras metas ir dar 
pirkau daugiaus žemės. ' <...■/

Kas norėtų platesnių žinių, mel
džiu kreiptis adresu:

Juozapas Zimančius, 
Raymondville, Mo.

Parduodama: — barbernė, labai pi
giai, lietuvių apgyvento] vietoj, biz
nis išdirbtas, 3 metų senumo; trįs 
krėslai. Pardavr >
ninkas nori apleisti miestų. Atsišauk
ti greitai adresi

, I i • ' '

Pajieškau savo pusbrolio Alfonso 
Bielskio; pirmlaus gyveno Spring
field,; Ohio; jau daugiau kaip metai 
negaliu su juom susižinoti. Meldžiu 
atsišaukti adresu:

Miss Barbara Mitkaitė, 
175 Park st., Lewiston, Me.

8936 Commercial avė., So. Chicago;
Ill.

Parduodama: — pigiai naujas mū
rinis namas, su saliunu ir 5 Ratals 
ant 5 šeimynų. Parduosiu už pini
gus, arba išmainysiu ant kitų proper- 
čių. Atsišaukite po No. 936 W. 35th 
Place, Chicago, Ill.

ANTRAS DIDELIS PIKNIKAS!
Rengiamas Lietuvių Giesm. Dramat- 

Draugystės po priegloba šv. .Cicilijos. 
Ned., liepos (July) 19 d. 1914 m., 
Polonia Grove, Jefferson, Ill., Higgins 
ir 60th avė. Piknikas prasidės 9-tų 
vai. ryte. Įžanga 25c. porai.

šiam piknike kiekvienas atsilankęs 
linksmai laikų praleis.

šitas piknikas, tai bus vienas iš 
geriausių vasaros karščiuose. Todėl, 
kas gyvas atsilankykite, pasinaudo
dami geriausia proga, sveikatai būti
nai reikalinga. Užkviečia,

Komitetas.

Pajieškau savo dviejų pusbrolių Vin
cento ir Jono Matulių, Kauno gub., 
Raseinių pav., Karklėnų miestelio; 
taipgi dėdės Benedikto Mickevičiaus, 
Kaltėnų miestelio, tos pačios gub. ir 
pavieto. Turiu svarbų reikalų. Mel
džiu duoti žinių adresu:

Miss Petrusė Matulaitė,
59 Spring st., Union City, Conn.

Parduodama: — aptieka, geromis 
išlygomis, lietuviškoj kolionijoj. Sa
vininkas 
tės prie

Real

važiuoja Europon. Kreipkl-

3252 So.

Estate Manager, 
OLSZEWSKI BANK, 
Halsted st., Chicago, III.

Draugystė Dramų, Dainų Ir šviesa 
Rengia Pirmų Iškilmingų 

PIKNIKĄ!
Ned., rugpjūčio 9 d. 1914 
Grove, Willow Springs, Ill. 
vai. ryte. Įžanga 25c. po-

Atsibus 
m., Leafy 
Pradžia 9 
rai. 
\ širdingai užkviečiam visus kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti į šitų pik
nikų, nes tai bus puikausiąs piknikas, 
kokio dar mieste Chicagos nebuvo. 
Griež puikiausia lietuviška orkestrą 
visokius lietuviškus ir angliškus šo
kius, taipgi bus visokių gėrimų, už
kandžių ir visokių žaislų. Komitetas 
iš savo pusės pasistengs kiekvienų vi
same užganėdinti. Su pagarba, 

» Komitetas.
Pasarga: —- Važiuodami, imkit Ar

cher Limits karus, paskui Willow 
Springs arba Joliet iki Leafy Grove 
Daržui.

Dr-stė ŠV. IZIDORIAUS ARTOJO 
surengia gražų linksmų 

PIKNIKĄ
kuris atsibus ned., liepos (July) 12 d. 
1914 m. Brills Grove darže, kampas 
103-čios gatvės ir Indianapolis avė., 
So. Chicago, Ill. Pradžia 12 vai. die
nos. Įžanga 25c. ypatai. Moterims 
ir merginoms dykai.

širdingai upkviečiame visus lietu
vius atsilankyti į šį puikų piknikų, 
kur galėsime prie geros orkestros gra
žiai pasilinksminti. Bus svečiai malo
niai priimti.

Pasarga: Važiuojant į minėtų pik
nikų iš Chicagos ir aplinkinių mieste
lių, galima važiuoti Hammond, In
diana, Windsor, So. Chicago. Važiuo
kite iki 103-čios gatvės ir Ewing avė. 
So.-Chicago, išlipę, eikite į rytus du 
bloku, rasite daržų. Whiting ir East 
Chicago, Ind. taipgi geri karai, da- 
veža iki daržo durių, tiktai tiems va
žiuojantiems nuo 92-ros gatvės.

Kviečia KOMITETAS.

“Svedenborgen New Church Socie
ty” (Svedenborgo naujos bažnyčios 
draugija) laikys savo tikybinį susi
rinkimų 
vakare, 
Halsted 
kalboj.

Pajieškau savo brolio Kostanto Bu- 
bino, Mitošiunų kaimo, Subačiaus pa
rap., Vilkmergės pav., Kauno gub. 
7 metai atgal gyveno Brooklyne. At
sišaukite adresu:

Jurgis Bubinas, 
1337 So. 51st Ct., Cicero, III.

Pajieškau savo labai gero draugo 
Miko Maizięšiaus iš Suvalkų gub., 
Seinų pav., Kudrėnų gmino, Navikų 
kaimo. Jau daugiau kaip 6 metai 
Amerikoj. Gyvena kur ten apie Port
land, Ore., dirba maihose, ar gal kur 
kitur. Prašau atsiliepti adresu:

Antanas Marcinonis,
38 Vale st., Providence, R. I.

Pajieškau Antano Merkelio iš Bal- 
skų sodos, Žigaičių par., Raseinių 
pav., gyveno 7 metai ant Town of 
Lake, Chicago, Ill. Taipgi pajieškau 
ir Juozapo Dlkselio iš Sartininkų 
miestelio, Raseinių pav. 10 metų gy
veno Chicagoj. Svarbus reikalai iš 
Lietuvos. Teikitės atsišaukti adresu: 

Joe Rendok,
654 W. 15th st., Chicago, Ill.
-■-—r «—■■—'J. .....o-...................................................  . ■...................■■■■■■ ■

Pajieškau savo brolio sūnaus Anta
no Gaižučio. Praėjusį metų išvažia
vo iš Indiana Harbor apie Kalėdas. 
Paeina iš Burzilių sodo, Vilkmergės 
pav., Kauno gub. Meldžiu duot! ži
niuones turiu reikalų, šiuom adresu:

• Aleksandra Gaižutis,
ML04 JLWdftr ats Harbor,

• Pajieškau darbo, kur nors prie biz
nio. Lietuvoj tarnavau tris metus Var
totojų Draugijos krautuvėj (store) ir 
turiu paliudijimų. Kalbu lietuviškai, 
lenkiškai, rusiškai ir klek angliškai. 
Kam reikėtų, malonėkit atsišaukti 
adresu:

Parduodama: — geras namas pui
kioj vietoj, geras oras ir daug lie
tuvių aplinkui. Yra 5 lotai ir 
vieni metai atgal statytas 
Visi įtaisymai geri, galima 
daug visokių paukščių. Noriu
ti greitai, nes išvažiuojam Lietuvon, 
todėl galima pirkti pigiai. Kreipkitės 
adresu:

Stanley Balžier,
1439 Stanley st., Morgan Park, Ill.

Važiuodami imkit karus “Halsted— 
111” lig Morgan avė.; tenais išlipę, 
eikit į rytus 3 blokus, tai pamatysit 
naujų namų po kairei.

Parsiduoda:—kriaučių šapa puikia
me miestelyje, biznis puikiai įtaisytas, 
esmių vienintelis čia kriaučius, jokios 
kompeticijos. Turiu apleisti vietų dėl 
svarbių priežasčių. Atsišaukti antra
šu:

Parduodama—pigiai grosemė neto
li 18-tos gatvės. Lietuvių apgyvento
je vietoje, biznis nuo senai išdirbtas; 
savininkas turi kitų biznį. Atsišauki
te greitai antrašu: 
1730 Union avė.

Parduodama:—gerai Išdirbtas laik
rodininko biznis su namais ant svar
bios gatvės. Kas šitų visų biznį pirk
tų, o nemokėtų šio darbo, tai jį iš
mokysiu uždykų. Atsišaukti adresu: 
357 Brady st., Milwaukee, Wis.

Parsiduoda labai 
PIGIAI

Geras medinis biznio namas, ant 
strytkarių linijos, po nr. 5640 Racine 
Ave. (Centre Ave.). Namas yra dvie
jų augštų. Apačioj Storas ir 4 rūmai; 
antras floras—6 rūmai iš priešakio, 
5 rūmai užpakalyj. Dideli r staldai 
(barn) ant loto galo. Namas yra ge
riausiam padėjime, visas kaip naujas. 
Maudynės, gazas ir kietmpdžio išdir- 
bimas. Tik vienas ir puse bloko nuo ‘ 
55-tos gat. bulvaro. Lotas 26x130. ; f 
Visas namas i'šran d uolas ir išl.ysHas, , 
Namas pilnai vertas $5.500.00,. new 
dabar Mša randoB $55.W į mėnesį, 
o parsiduoda tik už $4,500.00. 'Kas 
nori uždirbt $1,000.00 į/ trumpų lai
kų, tai atsišaukite' tuojaus 
vininko į 
DEPOSITORS STATE AND

SAVINGS 
4633-37 So.-Ashland avė.,

Ant randos: — barbernė, labai ge
roj vietoj, lietuvių apgyventoj.

8428 Vincennes avė.

r

■ Naudingas stiprintojas at
sitikimuose, kuriose randasi 
abelnas nusilpnėjimas, ane
mija ir skilvio betvarkės, 
kaipo tai:

! Seven's
I Balsam
I of Life
£ (Soveros Gyvasties Bahamas)
■ Jojo reputacija paremta daugelio metų pasekmingo
■ Jisai prigelbsti organizmui atlikti savo užduotį; po 

gai paskubina pasitaisymų.
I Jisai pagelbsti kraujo celėms savitarpiniame paslgelbėjime.

■ Jisai suteikia besitaisančiajai sistemai reikalaujamos stiprybės 
V ir užtai yra tinkamas vartojimui atsikartojaičioje karštligėje.
B Kaštuoja 75 centus. , Gauna

mas kiekvienoje aptiekoje.
Reikalaukite SEVERAIS BAL
SAM OF LIFE.

Moteris, be skirtumo amžių- COvarnC Raffllfiatnrillil) 
je—jaunos ar metuose—ras UvfulUu riugulldlUIlUJu

priderantį negalėje stiprintojų, ypatingai tinkamas jų ly
čiai. Kaštuoja $1.00. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje. 
Reikalaukite “Severn’s Regulator.” Knygelę “Sveikata 
Moterims” pareikalavus siunčiame dovanai.

W. F. Severą Co. CEDSpffis O

M GERBIAMŲ TAUTIEČIU ATYDAI
Pirmas vienatinis Lietuviškas Daržas Vasariškų Vakącljų

LEMONT’S RESORT ERUIT EARM
ant kranto šv. Juozapo Upės, Sodus, Michigan

Gerbiami tautiečiai! Kaip prisirengsite apleisti miestą ant kelių dienų aY sanvai- 
čiu, laike vasaros karščių ant pailsio, tai žinokit, kad nerasite geresnės vietos už 

LEMONT’S RESORT FRUIT FARM
Apygardoje Sodus, Mich., tuoj ant kranto upes St. Joseph. Yra tai puikiausi, 

sveikiausi ir linksmiausi vieta praleidimui vasaros karštų dienų po pavėsiais puikiau
sių medžių. Yra ten geriausios maudyklės bėgančiame ir čystame vandenyj; minera- 
liški vandenis, kurie yra naudingi reumatizuotiems,' nervuotiems ir nusilpnėjusieins.

Puikiausia vieta žuvavimui. Laiveliai svečiams už dyką po vandenį važinėtis. 
Visoki vaisiai, kaipo: žemuogės, avietės, obuoliai, grušios ir vynuogės — viskas sve
čiams veltui. Geriausias valgis, nes cistai ir gardžiai taisomas tam tikros virėjos 

.(kukarkos). Pienas ir kiaušiniai švieži,, nęs turiu savo karves ir vištas.
Puikus vasariniai nameliai taip vadinami “Cottages,” su papuoštoms ir minkštoms 

lovoms, ir daug kambarių didėjam budtnke, vis tai dėl pailsto atsilankantiems svt- 
čiams. Prekės: $8,50 ir augščiau už sanvaitę. $1.75 ir atlgščiau per dieną ir naktį. 
(Džiovininkų nepriimam). . s

Važiuodamas ant Lemont Resort Fruit Farmos, važiuok Ųaip: imk laivą (botą) 
linijos Graham a Morton, Chicago Docks, Wabash aV.’ ir River gatviųį' per e#ęrą 
Lake Michigan į Benton Harbor, paimk strytkarį ^Dovfaglat—Eau Claire,” ku.ris 
davės lig minėtos vietos, “LemonCs Resort.” Kelias prekinoja tiktai 75 centai.

Laivai ii Chicagos Heina du kartu kas dieną: 9:30 rytmety j tr 11:30 vakare.
Pasitikėdamas, kad gerbiami tautiečiai parems savo draugbrolį lietuvį, o ne kokį 

ten airį arba žydą, pasilieku su godone jųsų,

ALEX J. LEMONTAS . . ,
Adresai: Lemont’s Resort, Sodus, Michigan. Chicago, 668 W. 18th st.

r
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.. • i AR NORI UŽDIRBTI PINIGUS? I
| Jeigu tik nori, tai gali lengvai ir greitai uždirbti $1000.00 ir Daugiau E

*1

PETRAS VAITIEKŪNAS 
"LIETUVOS* AGENTAS 

lankosi dabar Wilkes-Barre, Pa. ir 
apielinkėse. Pas jįjį galite užsirašyti 
“Lietuvą* Ir prenumeratos pinigus 
užsimokėti.

A. OLSZEWSKI, 
"Lietuvos* leldčjas.

“LIETUVĄ” GALIMA GAUTI PAS: 
Jos A. Duoba,

1234 Michigan avė., Sheboygen, Wis.
, P. BARTKEVIČIA.

877 Cambridge st., Cambridge, Mass.

J. J. STASULANIS,
PRAKTIŠKAS IŠDIRBSIĄS IR PARDAVĖ 

JAS MUZJKALIŠKU INSTRUMENTŲ.
Turiu krautuvę 

ir dirbtuvę mtui- 
kališkų instrumen
tų. Dirbu naujus 
ir gerai pataisau 
senus instrumen
tus. Nesikreipkit 
prie agentų, ku
riems už patarna
vimą turite mokė
ti; kreipkitės sta
čiai i mano dirb
tuvę, bus jums pi- 
giaus. Turiu 36 
metų praktiką ir 
paliudijimus iŠ Ro
sijos, Vofcietijos ir 
Amerikos, kad dar

bą atlieku kuogeriausiai. Mano krautuvėje yra 
didelis pasirinkimas įvairių muzikališkų instru
mentų, ir mano kainos daug pigesnės kaip ki
tų. Jei pirkęs nebūtų kuom nors užganėdin
tas, aš permainau, arba pataisau uždyką. Savo 
darbą gvarantuoju.

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

JONAS KULIS
3259 So. Halsted st^ Chicago 
GENERALIŠKAS AGENTAS

Lankosi Chicago), užrašinėja 
“Lietuvą”. Renka apgarsinimus 
ir šiaip spaudos darbus. Perka 
namus, liotus ir parduoda. Ir 
šiaip suteikia informacijas biznio 
reikaluose.

A. Olszewski, 
“Lietuvos“ leidėjas.

GERA PROGA!
Crematika angliškoskalbotmo
kyt Isbe mokytojo<apdaryta)$ 1.00
Vaiku Draugas arba kaip moky

ti* skaityti ir rašyti be mokyto
jo......................... ...................... .150
Naujas Budas mokytis rašyti be 

mokytojo.................... .......... ..10c
Aritmetika mokinimuisi rokun

dų, su paveikslais (apdaryta), ,35c 
Viso $1.60

Kas atsiųs iškirpta šitą apgarsi
nimu Iš “Lietuvos” ir 81.00 per 
money order*, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

P. Mikolainis
Box 62 New York City

• - • 't

Te/. Morton Park 361

Anna A. Tuttlis
Chicagoję Pirmutinė 
Mokslą Baigtųsi Lie
tuvė Nursė Ir 
: : šerė.

1339 S. 48th Ct.

Aku

Cicero, III.

TELEPHONE DROVER 1B24

geriausia Akušerka

0. Jonikiene
3364 S. Halsted St. 

(Kampas 34 tos) 

Chicago, III.

A. OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St, CHICAGO, ILL.

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Įsteigta 1893 metuose. L I I

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeport.

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

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

išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bond sus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.

, ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose batikose.
YIŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų

9

SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Bosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosi jos konšiilib pas 

portus važiuojantiems Lietuvon, Rosi on. T;
X ' ' - f

BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka ąlgas, 
bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengvinusias 
būdas vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šią
dien atsakančiai savo biznį vesti. 4 ,,f>

PADARO Dovierennastis, ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai.
> I

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje Bankoje, prie 
kurios ne vagis, ne ugnis negali prieiti.

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šioje Bankoje atlikti visus savo reikalus 
per laiškus. Kasykite adresu:

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. Halsted St, - CHICAGO, ILL

Atvažiavusius IŠ KITUR MĘLDŽIAME aplankyti ir musų Banką.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

9
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vakaro, 
vakaro.

“INKVIZICIJA”
yra tai knyga, kurioje aprašoma inkvi
zicijos, katalikiškos tikybos ir dva
siškuos istorija, šita knyga bus labai 
akyva kiekvienam lietuviui. Ji yra 
spaudoje ir netrukus bus gatava. 
Kaina $1.00. Per agentus neparsida- 
vinės. Orderiuokite ją tuoj, nes tuom 
paskubinsit jos išleidimą ir gausit 
iš mano kataliogo knygų dovanų už 
30 centų.

F. Milašauskis,
2nd st. So. Boston, Mass.

PUIKI FARMA
k

mylios nuo 
Puiki vieta.

Sailo (rau-
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Phone Drover 5052
DR. K. DRANGELIS

LIETUVYS DENTISTAS
VALANDOS:-ntto 8 iki lt ryte nuo 1 iki 
4 popiet nuo 7 iki 9 vak. Neačliom pagal 
nutartį-

3261 So. Halsted St. Chicago, Iii.
Priešai A. Olševskio Banką

Tel, Canal 4052

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
2302 So. Leavitt St. Kampu 23 čloi gatves

Chicago, Illinois

Telefonas Humboldt 4532

Dr. G. M. Glaser
šiuomi apreiškiu pakočiotai visuo

menei, jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Bridgeport©, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą 1 savo locnmą 1 savo locną namą po numeriu

3149 S. Morgan St.
Kertė 32-ros gatvės.

Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliau* mane rems, ošiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Eisiu specialistas ligose valkų, mo
terų ir vyrų ir užsendintose ligose. 
Darau visokią operaciją.
Liekuosi su pagarba

Dr. G. M. Glaser
3149 S. Morgan St.

. Kerįft 32-ros gatvė*.

Didelė farma iš 325 ąkerių, tame apie 200 akerių išdirbtos žemės, 
o ręstas miškas ir ganyklos, žemė nesunki išdirbimui, gera kornams, 
bulvėms, javams ir daržovėms. Tiktai keturios angį, 
strytkario ir geležinkelio ir tik 6 mylios nuo miesto. 
Aplink daug lietuvių farmerių.

Ant farmos visi naujausi ūkiški įtaisymai ir įrankiai,
ginimui kornų) ant 25 karvių, tartokas lentų pjovimui, geri budinkai; 
4 arkliai, dvi poros jaučių, 16 karvių ir 1.1. Viena mylia nuo “kryme-' 
ri,” kur sviestą dirba ir visą pieną superka. Mokykla 
lauko. Parduodama su visais šiemetiniais javais. . , 

Savininkas pats prižiūrėti negali. Todėl parduos ant 
gų: gali parduot visą farmą, arba dalimis (nes susideda
farmų viena prie kitos), gali išmainyti ant gero namo mieste, 
nori artimesnių žinių, tegul atsišaukia adresu:

ŪKININKAS,

ant farmos

260 E. Main st.,

v.

lengvų išly- 
ji iš dviejų 

Kas

Amsterdam, N. Y.

i LIETUVIŠKA BANKA
Town of Lake Savings Bank 

Joseph J. Elias, Savininkas 
4600-4602 S. Wood St., Chicago.

Priimame pinigus į Banką užčėdl- 
jimui nuo vieno doliario ir daugiaus 
ir mokame trečią, procentą ratomis 
ant metų. Siunčiame pinigus J vi
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei 
singai, o svetimų žemių pinigus mai
nome, perkame ir parduodame. Par
duodame šifkortes ant visų linijų į 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visą Ameriką ir 
Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus 
Ir dokumentus visose kalbose ir duo
da rodą lietuviams visokiuose atsi
tikimuose ir reikaluose ypatlškal Ir 
pc? laiškus. Tik kreipkitės viršminė' 
tu antrašu.

ATPIGO LIETUVIŠKI REKORDAI!
Męs dabar turime 30 lietuviškų 

{vairioms dainoms; rekordų, kurie iki 
šiol parsidavė po $2.00, dabar par
traukėme didelį transportą Iš Lie
tuvos ir gavome pigiausi taip kad da
bar parduodama > ?po < $1,00 su prl- 
siuntimu. f; s.6

Parašykite mums savo adresą, o 
mes prisiusime katalogą, iš kurio ga
lėsite pasiskirti Ir . apslstelluotl lie. 
tuvlškom 
rekordus.

dalnoms ilr deklamacijoms 
Adresuokite!

A. OLSZEWSKI,
3262 8o. Halste^’’st.?ų Chicago, III.

Telefonas Humboldt 4532
• Atdara Dieną ir Naktį.

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 1
Rusiškal-Turklškos .lr vi
sokių ryšių maudyklės. 

1914-1916 W. Division Street 
Arti Robey st.

Taipogi Rusiškai-Turkiškų .maudyklių 
kambariai ir moterims.

Baradaakutykla krūvoje.

Eikit dirbt,—nesjvalMlokit! Išmokit 
barberio biznio; mažlAiškąščiai, pra- 
sidėkit locną bizn|i Klauskit smulk
menų. Nossokofifta Barber School, 
Pittsburg, Pa. Moteris išmokinam 
’barberiaviino, Plaukų kabinimo, Ma- 
nikuravimo.. Galite /pinigus uždirbti 
mokykloj. Išduodame diplomus.

‘ ' ''M*1 " . ■ •

Parduodamą:-—įtaisyta, tavo
mis apruiiiiit?. grosernė su smulkių 
d liktų krautuve. Viėįa lietuvių ^aplink 

į apgyventą., Labai gera proga, kurios
nevertėtų apleisti, 
po adresu:

Chicago. 12907 Union avė.

Atšlšaukit tuojaus

Chicago, Ill.

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

Ar žinai koriai čia Properčiij kainos pradėjo kilti?
Teatras jau baigiamas statyti. Jis atsidarys 
'Teatrai sutraukia kas vakaras tūkstančius 

žmoni.ų iš visų miesto dalių, o kur tik yra didelis žmonių susirinki
mas, ten ir biznieriai nori turėti savo biznį. Biznieriai reikalauja 
storų ir ofisų, ir tada jie nepaiso, kaip butų brangus namai ar lotai, 
jeigu tik yra geras “trafic,” jie perka juos ir rengia sau tinkamus 
storus. Jau ir šiądien tie lietuviai, kurie suprato šios apielinkės ver
tę, stato naujus dailius štorus ir ofisus, o statymas naujų namų 

vertę visų kitų properčių.
Jus, kurie šioje apilinkėje nuo seniau gyvenate, gerai atmenate, 
dar pernai galėjote čia pirkti lotą už $1,200, o šįmet už tuos 

pačius lotus jau moka po $2,500. Taigi tik su vienu metu lotų 
kainos čia pasidvejojo. Taigi tik Į>er vieną metą uždirbo pilkėjas,

Atminkite, kad kaip tik atsidarys didysis Teatras, tai čia pro
perčių kainos pasidvejos, ir -kas čia turės namą ar lotą, tas 
gerai pasipinigaus. O kada pasistatys čia H otelis, Departanientinis 
Storas ir kiti dabar rengiami štdrai, tai properčių kainos čia pa- 
sįtrejos, taip kaip pasitrejojo ir net pasidešimteriojo properčių kai
nos ant Halsted prie 12-tos, 63-čios ir 79-tos gatvių, kur 5 metai 
atgal pardavinėjo lotus po $2,000 o šiądien moka už juos po 
$6,000, o už kampinius po $60,000. Bet nereikia j ieškoti toli. Štai 
ant 35-tos ir Halsted gatvių už šiaur-rytinį kampą siūlo $50,000, 
o savininkas neduoda jo be $70,000, o tas kampas yra nuo čia 
netoli, tik 3 blokai j pietus. Netruks ilgai, kad ir tarp 31-mos ir 
34-tos gatvių properčių kainos žymiai pakils ir kas čia jas turės, 
tas pasipinigaus.

Todėl, jei norite lengvu budu uždirbti $1,000 ar daugiau, tai 
nelaukite, kol čia properčių kainos pabrangs, bet pirkite jas dabar,

Męs dar čia turime keliolika labai gerų namų ir lotų ir juos

nereikalaujame visų pinigų: 
namo renda išmokės.

Jei nori bndavoti, męs tau duosime visus pinigus namo pas
tatymui.

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

u'WJWK

Didelis išpardavimas Lotų
Pačiam viduryj Miesto Chicagos, tik už pusę prekes, kiek yra verti. LOTAI po $275 ir augščiatt 

ant lengvų išmokėjimų: $50 įmokėti, o likusius po $10 ant mėnesio.
Suros, vanduo, gazas jau yra pravesta ir said vokai sudėti ir pilnai užmokėti, tik imk ir budavok 

sau namą, kokį nori.
Nelauk ir neatidėliok ant rytojaus, bet važiuok šiądien ir pirk lotą, nes dabar yra pati geriausią, • 

proga pasiskirti kur gerus kampinius Lotus del biznių arba del gyvenimų.
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saugiausis indCkĮdek juos į propertes
- nei tau subostis, nei kas nuneš, nei pavogs, nei sudegs, ale indėtas tavo pinigas augs dvi* 

kožną metą, kaip bulbęs pasodintos geroj žemėj.
Lietuviai jau nupirko 20 lotų dč‘1 bažnyčios, kurią netrukus pradės būdavot, tik 2 blokai nuo šitų

Norėdami plačiau dasižinot, kreipkitės ant žemiaus parodyto antrašo

WESTERN REALTY CO. c-r.-t
4616 S. WESTERN AVE. CHICAGO, ILL. Tai. Drover 20541



RUS4JCS VIENINTELE TIESIOGINE RUSIJOS
AMERIKOS LINIJA TARP KANADOS

DU-KART NEDELINIS LAIK 
RASTIS

M! REGULIARIAI LTIS
10 DIENŲ PLAUKIOJIMAI

Greičiausi, Puikiausi, Didžiausi

dviejų Sriubų pasažieriniai laivai tarp Liepo- 
jaus ir New York ir nuo New York iki Rot
terdam ir Liepojaus. Vidutinės kainos. Kreiptis 
prie A. E. Johnson * Co.. Gen. Pass. Agents, 
37 Droadway, New York, N. Y.

Eina jau 25 metai 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis 

Prenumerata metams $2.50 
„ „ pusei metų $1.25 

Adresuokit taip:
W. B. BOCZKOWSKI C0.,

Mahanoy City, Pa.

Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai 
siutai, 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 augščiaus.

Didelis pasirinkimas ant užsakymo padarytų 
kelinių, padarytų už $4, $5 ir $6, dabar parsi
duoda už $2.50.

Speciališkumas ant kuparų ir valjzų drabu 
žlams.

Paduoti užsakymai veikiai aprūpinama.

S. GORDON
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ STORĄ

1415 S. Halsted St. - Chicago, III.

Šifkortes ir Pinigus
Siųskite Per

A. OLSZEWSKI O BANKĄ

nigy ir šifkorčiy, ir per tą laiką išsidirbo geriausią sys 
temą, pagal kurią galime greičiau ir pigiau persiųsti pi 
nigus ir šifkortes ųegu kitos bankos.

*
Musų laivai išplaukia iš New Yorko kas 

ir perplaukia mares su 5—7 dienomis.
Lietuviai, iš kitų miestelių, važiuojanti

Chicagą, pribukite į musų Banką 9 valandą
ninkc, Ketverge arba Nedėlioję, tai nereiks čia 
Męs toje pačioje dienoje išleisime jus į New

L ZURAITIS
PIRMAEILINIS BUFETAS

Saitas alus, gera deg
tinė, kvepianti ciga
rai. Priima svečius 
: kuoširdingiauslai. :

3200 S0. HALSTED ST.

D-re Maria Dowiatt-Sass
. Moterų ir vaikų ligų specialistė
Ofisas

1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Woodgat.

Phone Canal 1203
Valandos:

rvc 9:30 iki 12:00 vai ryto
tvo7:C0 iki 8:00 vai. vak.

Nedčiioms
nuo 9:80 iki 12:00vai. ryto

Rezidencija

5208 W. Harrison Street
Tel. Austin 737

Valandos;

tiktai iki 9:00 kiekviena ryt|

ĮSTEIGTAS 1886 M.
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisideti 

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:

krajun per 
ryto: Utar- 

laukti. 
Yorką,

Antanas A. Šlakis $1000

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ- 
kas visuose teismuose (suduose). Peržiūri 
obstraktus ir padirba visus kitus legališkus 

dokumentus.

Išmokėjo našiems ir našlaičiams posmertinių pa
šaipi! $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr.
307 W. 30th St. - - - New York, N. Y.

kurį pasieksite ant rytojaus vakare, ir ten tą patį 
paims jus ant laivo. Tokiu budu nereiks New 
nakvoti nei kaštuotis.r

Ant pinigų, kokius turite, pasiimkite iš savo bankos 
čekį važiuodami į Chicagą, ir atsivežkite pas mus, o męs 
jį jums išmainysime ant ruskų pinigų, arba pasiųsime 
į krajų taip, kaip norėsite.

Važiuojantiems į krajų męs parūpiname nuo Rusijos 
Konsulio pasportus, su kuriais Rusijos valdžia liuosai 
perleidžia per rubežių.

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

■ /
Musų adresas yra šitoks:

vakarą 
Yorke

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” atsieina metams $2, puse! n. $1 
Užsieniuose metams S3, pusei nety St50 

Rašydami laiškus adresuokite 

DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, III.

Naujas Savaitin e Laikraštis

MIESTO OFISAS:

Room 1014 Association Bldg.
19 So. LaSalle St.

Telephone RANDOLPH 5246

BRIDGEPORTO OFISAS:
3255 So. Halsted Street 

(Priešai 33-čią gatvę)

VAKARAIS: nuo 7 iki 9 vai., 
. išs.driant nedelias

Telephone DROVER 5326

Rusiškas Dovierennastis
Pasportus, Affidavits,
Kontraktus Pirkimo Namų ir 
Biznių ir Visokius kitus Rejenta- 
liškus Raštus Geriausia Padaro

ĮIETUVOS REdENTALlSKAS BIURAS
Iškolektuoja vekselines paskolas, algas, da 
les 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 Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais 

Nedeliomis nuo 9 iki 12 rytais

System

ANDAGUMAS, kalbant per telefonu, 
yra labai svarbus daiktas. Telefonas

atmuša visus akcentus ir lankstymus taip

aiškiai, kad erzinimas, svetimas kalbamam

dalykui, gali būti netyčia ir nežiniomis įvel

tas. Žiūrėk, kad atkreiptum domą į tai,

apie kiĮ kalbama. Kalbėk šypsodamasi.

Balsas su nusišypsojimu ima viršų

Chicago Telephone Company

Official 100

LIETUVIU APORAUDOS DRAUGIJA
A. OLSZEWSKI BANK

3252 So. Halsted St., Chicago, III

10 METŲ
UŽSIRAŠYKITE SAU AR SAVO GIMINĖMS LIETUVOJE

Pažangiosios pakraipos dienraštį “LIETUVOS ŽINIAS” ir “LIETU
VOS ŪKININKĄ” per šitų laikraščių generale agentūrą■>Amerikoje. 
Prenumerata “LIETUVOS ŽINIŲ” Amerikoje: metams $6.00, pusei 
metų — $3.00, norint-gi gauti du kartu savaitėje po 3 num. antsyk, 
metams — $4.30, pusei metų — $2.15. Lietuvoje: metams — $3.20, 
pusei metų — $1.60. “LIETUVOS ŪKININKO” prenum. metams 
Amerikoje — $2.20, pusei metų — $1.10; Lietuvoje — metams — 
$1.65, pusei metų 85 centai.

Gener. “L. ž.” ir “L. U.” Agentūroje Amerikoje galima gauti vi
sos Europos leidimo kningos. Reikalingi yra agentai. Užsakymus 
ir piningus siųskite Bendrovės vyriausiam atstovui Amerikoje šituo 
adresu:

V. K. RAČKAUSKAS, 
Madis. Square Stat. Box 204. New York, N. Y.

HT Turėk Savo Namuose jF Geriausią Degtinę^ (arielką) jei r nori būti sveikas ir turėti kuom 
r pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

S»O«L«O Rye
Kaipo Skanų, Tvirtų Ir sveikų gerymų , 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

.■peSTONTHBB^
* ^***%>> YRcnki.- — —

bįenpžP^

ŠaitanuoseI Gaunama visuose geresniuose Šaitanuose
STRAUS BROS. GO.-SB OEP'T L‘ CHICAGO, ILL
216 W. Madison St A. CHAPOSKE, IrT. PODLASKIS lietuviai agenla

New City 
į Savings Bank

A. J. BIERŽINSKI, Pres.'

4601 So. Ashland Avė.
Chicago; HI-

Priima pinigus trupinimui ir moka 3% 
Biznieriams ir kitiems atidaro Checking 
Pasamdo Bankines Skryneles po $2.50 metams. 
Siunčia pĮnigus į Lietuvą ir kitur.
Parduoda šifkortes ant visų geriausių Linijų, ir grįžtantiems Lietu

von parūpina Konsulio pasportą.
Apdraudžia nuo Ugnies, Nelaimių ir Vagių:— Namus, i-Biznius ir 

Rakandus ir visokį turtą geriausiose kompanijęse.ų
Skolina pinigus ant ProperČlų Chicagoje.
Perka ir parduoda Namus ir Lotus Chicagoje.
Perkantiems Propertes peržiūri “Abstracts” pigiai irjgferatg
Išdirba Dovierenastls Ir visokius raštus ir užtvirtina pas Konsulį. 
Visokius reikalus ir dalykus atlieka asmeniškai ir pėr laiškus.
Kiekviejiame reikale kreipkitės į NEW CITY SAVINGS BANK, o 

gausite Mandagų, Greitą Ir Gerą Patarnavimą.

metams. 
Account.

* Telefonas Yards 3162 '
Į .....

Dr. A. L. Graičunas
GYDO INVAIRIAU8IA6 LIGAS

C3310 So. Halsted St. - L Chicago, III..

Kaip Lietuva
Atgavo Spaudą

Leyeskio
H Dieninė ir Vakarinė Mokykla* S

FAnVInarrifl-CT-- ■■ — IH
radinis (Prirengiaihasai) Kursas,II 2. Prekybos Kursas pagal Amen pliaaą, ra

3 3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą K 
(del manančių grįžti Lietuvon).

.".z".1.r:1 '..Kalbosrgr.i: įfl

. “Ateitis yra bepartyviškas laik
raštis, tarnaujantis jaunimo 
ir kultūros reikalams. Tal
pina daugybę įvairiausių ži
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metams, o 

. 85c. pusei metų.
“Ateitį” Išleidlnėją bendrovė, in

korporuota ant $25,000. Da
bar laikas užsirašyti “Atei
tį”. Reikalaukit vieno nume
rio pažiūrėjimui uždyką.
Adresuokit taip:
“ATEITIS”

366 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Visi privalo žinoti, kokią 
milžinišką svarbą turi spau
da kiekvienos tautos kultū
riškam gyvenime. Todėl pa
tariame perskaityti labai žin
geidžią ir naudingą knygą

Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 
(pagal norą ir Lenkiška).

Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 
arba per laišką šiuom antrašu:

' G. J. LEVESKIS,
Vedėjas Mokyklos

3106 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Geriausia Gyduolė 
PLAUKAMS

sustiprina skelpą, sujudina šaknis, 
plaukus padaro švelnius, blisgančius, 
yra geriausis vaistas nuo Dandruff 
“luskų”. Vartojant du ar tris kartus 
j sąvaitę, sustabdįs plaukų slinkimą.

Trinkie gerai i skelpą, ant šaknų 
kas antra ar trečia dieną.

Prekė 50c. ir $1.00.

Kultūra ir Spauda.
Šitą knygelę verta perskai
tyti visienąs laikraščių skai
tytojams, korespondentams 
ir io-metinio jubilejaus at
gavimo spaudos rengėjams. 
Knygos didumas 153 pusla
piai. Kaina tik 45 centai. 
Imant didesnį skaitlių,—dar 
pigiau.

Adresuokit, kartu prisiųsdami 
ir pinigus:

Lietuva Publishing Co 
' 3252 SOUTH HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS

2 KATALIŪGAI DYKAI!"
ViQII liehiviškų KNYGŲ nuo 
■ seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

Rašant man laišką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, ar abu kartu? 
Reikalingi knygų platintojai-agen- 
tai iš mažesųių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas: 
, M. J. DAMIJONAITIS 

903 W. 33rd SI, CHICAGO, ILL.,.

JUBILIEJAUS NUMERIS.
Laikraščiui susilaukti jubiliejaus ir 

išleisti jubiliejaus niinierj • galima ..tik 
! vieną sykj į 15, 25 ar 50 metiį. Toks 
tai retas atsitikimas. •'

Ir'šie metai' tuo yra žymus, kad 
didžiausias lietuvių .laikraštis “Katali
kas” susilaukė 15-os metų jubiliejaus ir 
išleido gražų jubiliejini numeri, pilną 
paveikslų ir indomių raštų. Amžinos 
svarbos šitame numeryje yra ankietą i 
klausimą: “Kas šiandien butų svarbiau
siai lietuvių kultūros pakėlimui Ameri
koje?”

Šitą jubiliejini “Kataliko” numerį 
kiekvienas privalo įsigyti atminčiai. Už 
10c. bus prisiųstas kiekvienam. Reika
laukite tuojaus, kol neišsibaigę.

Rašydami adresuokite:

J. M. TANANEVIČIA,
3249 So. Morgan St., Chicago, III.

Jei nori teisingų žinių iš Anglijos, 
užsisakyk sau metams ar 

pusmečiui
“IŠEIVIŲ DRAUGĄ”

Vienintelį Didžiosios Britanijos lie
tu vių-katalikų-tautininkų laikraštį,

1 einantį kas dvi savaltl. Kaina su 
prisiuntimu į namus metams $1—pus-

Adresas: . , '
Rever.: Jos. Norbut, 

Mossendf Scotland

F. A. JOZAPAIČIO APTIEKA
Telefonas Yards 155 ir Yards 551.

Užlaikome tik geriausius vaistus. 
Ypatingą atydą atkreipiame j gerą iš
pildymu receptų. Reikalui esant, mel
džiame pas mus kreiptis.

laiškus tik tiem atsakome, kurie pri
siunčia už 2c. stamps.
F. A. Jozapaitis, A pliekos Provisorius.
3601 So. Halsted St. Chicago III.

F. A. POSZKA’S PHARMACY
3121 So Morgan Street 

Tel. Yards 695 CHICAGO, ILL.

Dr. O. C. HEINE
DBNTISTAS

OFISAS-Kampat 31 ir So. Halsted gal
(eyvMlou3 viri aptiekei.) X CHICAGO, ILL

Telephone Canal 285

K. KATUTIS
LIETUVIŠKAS 
GRABORIUS

710 W. 18th St. Chicago

NEW CITY SAVINGS BANK
4601 So. Ashland avė., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkevičz 
vice-prez., A. J. Blerzynskl iždininkas.

Priima bankon pinigus ir moka 3%. 
Už sudėtus pinigus musų bankoj duo
damo čekių knygutę, Iš kurios para
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini
gus ant Real Estate. Perka ir parduo
da namus ir lotus. Išsaindo bankines 
skryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
rodomis, ketvergais ir subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedeliomis, utar
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

Tel. Canal. 2118

DR. A. YUŠKA
LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 SO. HALSRED ST CHICAGO, ill.
CORNER 18th STREET

3KSB

Tel. YARDS 1532

Dr. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

3259 So. Halsted St., Chicago, 111.
Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir 

vyrų. Speciališkai gydo limpančias, už- 
sisenejusias ir paslaptingas vyrų ligas.

ANTANAS VISBARAS
Parduodu namus ir lotus po 

visų Chicago. Apdraudžiu na- 
. mus ir rakandus nuo ugnies ge
riausiose kompanijose, kaip Roy
al, North Western ir kitose, 
kurios turi po keletą milionų 
kapitalo. Taipogi parduodu far- 
mas po visų. Ameriką ant labai 
lengvą išmokėjimų. Duodu pa
skolas ant pirmo mortgage.
3112 So. Halsted st.,

CHICAGO, ILL.
Telefonas Yards 3159.

Seniausia Lietuvių užeiga pae

JUOZUI RIDIKU
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve» 
pančius cigarus ir -1

Gražią Naują Svetainę 
fiuai rinki mama, vestuvėms, ba
liams Ir tt. Širdingas priėmi
mas ir broliška rodą kiskvisnam 

1253 Illinois GL. Korto 33rd

F. P. BRADCBULIS
Attorney & Counselor at Law 

30 N. LaSalle St., Cor. Washln^tsi SI. 
Stock Exchange Bldg., Rooms 1107-1111 

Telephone Franklin 1178
Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslu A'ns- 
rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir <ri- 
minališkas visuose teismuose (sudiiois).

1123 S. Halsted St., arti 3l-.ua
Telephone Yards 239d

28 metų senas laikraštis 

VIENYBE LIETUVNINKU 
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y. 

ir paduoda daugiausiai gerą Ir svarbią ži
nią Iš Amerikos, Europos Ir viso svieto, o 
prenumerata kaštuota metams tik $2.oo; 
pusei metą $1.oo. Užrubežiuose; metams 

$3.oo; pusei metą $1.50.
RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 Grand Str.,

** Brooklyn, N. Y.

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGOJE.

k Tango, One Step, Three 
.Step, Dream Waltz ir ki
etus šokius, lietuviškus ir 
V angliškus, išmokinu į L trumpą laiką už maią ‘ 
Rprekę. Aš apsiimu Išmo- 
■kinti senus ir jaunus. 
iKas tik gali pavaikščioti, 
Itas gali ir šokti išmokti, 
[įšokti nemokėdamas, žmo- 
ĮUgus neturi savyje ramumo 
’-nei linksmybės. Norinčių 
meldžiu atsilankyti seredojmokintis

ir subatoj, nuo 8 iki 11 vai. vak. 
Town of Lake Turner Hall, 46th ir 
Wood sts., Chicago, Ill. Ant 3-čių 
lubų.

Maloniai kviečiu jaunuomenę ir my
linčius pasišokti. Bus patiekiami gra
žiausieji šokiai. Neužmirškit^: kiek
vieną seredos ir subatos vakarą nuo 
8 Iki 11 valandai.
Telephone Yards 550.
r /'.h. Prof. F. U Jankauska%

Mit
■t* ųaĮ i s®''!




