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P3LIT1SK0S MOS. 
MEXIKO. 

Brazilijos ambasadorius, atsto 

vaujantis Mexiką, dabar esanli> 

\Vashingtoiie, pagarsino, jog pre- 
zidentas i įnerta galutinai pasi- 
traukė nu«> vietos ir tai padarė 
pereit:} ntarninką. Prezidento vie- 

tą, kaip t<> reikalauja preziden- 
tui pasitraukus Mexikos konsti- 

tucija, ji- pavedė užsienin 

ministeriui l;ranciškui larbaja- 
i'i. Tas kra>tą valdys iki nauj:; 
rinkimu. H nerta vienok reika- 

lauja, kad laike rinkimu Carran- 

za, V'ilia ir generolas Angeles 
nestatytu savo kandidatūrų, bet 

kad kandidatais butų pastatyti 
ne taip žymus revoliucijonieriu 
vadovai. 

Carranza ir Villa vienok gar- 

spia, jog jie nepripažįs n<-'i vieno 

IInertos paskirto kad ir trum- 

pam laikui prezidento. l>ct patįs 
atsakanti išrinks iš savo tarpo ir 

tai toki, kokis jiems patiks. Jie 
dabar gali savo norus statyti, 
nes paėmė jau viršų ant Huer- 

tos, ir jis, jeigu nenori pakliūti Į 
savo priešu rankas kurie, žino- 

ma, jo neglamonėtų, turės iš 

sostinės dumti, kol dar galima į 
kokį portinį miestą ant kokio di- 

džiųjų Europos tautų kariško 

laivo ir keliauti Europon. Daž- 

niausiai nuo vietos per revoliu- 

cijas išvyti Amerikos preziden- 
tai dumia Francuzijon ir į jos 
batikas pirm laiko siunčia pini- 
gus. Kaip sako, Prancūzijos tau- 

tiškame banke ir Ifuerta turi pa- 

dėjęs kelis milionus pesų. Vargo 
todėl ir prezidentystės netekęs 
nematys. 

I įnertos paskirtą tuomtarpini 
prezidentą Carbajalą Suvienytos 
Valstijos sutinka priimti ir su 

juom palaikyti neoficiališkai su- 

sinėsimus; bet kad neerzinti re- 

voliucijonierių vadovų, kurie ne- 

nori priimti Hnertos paskirto, 
tai jos žada pripažinti ir revu- 

liucijonierių išrinktą tuomtarpini 
prezidentą. Už tai Kuropos laik- 

raščiai išsitaria, kad jeigu ir 

tuomtarpiniu prezidentu butų pa- 
skritas Carranza ar \ illa, Euro- 

pa neprivalo jų pripažinti, nes 

to' revoliucijos užbaigimo bū- 
das Mexikai ramumo neatgaben- 
tų, pagimdytų vien pavydumus 
tarp pačių revoliucionierių vado- 

vų ir naujas revoliucijas. Ame- 
rikos vienok užsienių ministeris 

Bryati tiki, kad Hnertai pasi- 
traukus, \lexikoj išnyks revoliu- 
cijos ir užstos ramumas. Bet 

ministeris Bryan ir prasidėjus 
taikytojų taryboms Niagara 
Ealls'e tikėjo, kad taikytojai su- 

taikys nesutinkančias puses, o 

bet-^i tarybos tos nei jokių vai- 
sių neišdavė; tai aplinkybės gali 
ir dabar mini.-terio viltis išnai- 
kyti. 

j;aoar visi uarbieji revohuci- 

jonierių vado\ai rengiasi traukti 
Mexikos sostinėm I[nertos ka- 
riu nenė dar nv gina gintis prie 
San Luis Potosi, liet kitus mies- 
tus jau aplcn'.o Huertos karei- 
viai ir iš visu pu-.ų traukia prie 
San Luis Potosi, kuris yra pasku- 
tinė vieta, užstojanti revoliuci- 
jonieriams kelią sostinėn. Čia 
nuo trijų dienu traukiasi kruvi- 
ni mūšiai. Miestą gina genero- 
las Maas. Jis turi 12,000 karei- 
viu, bot kad iš niekur pastiprini- 
mo tikėtis negali, nors tuoin tar- 

pu narsiai gina miestą, bet turės 
pasiduoti. Miestą veržia revcliu- 
cijonierin vadovai: Jėzus Carran- 
v.Ts ir Gustavo Gonzales. J San 
Luis Potosi atėjo likučiai karei- 
viu, pasitraukusių iš Guadalajava 
ir Zacatecas aplinkinių. 

Huertos kariumenė mėgino 
veržti revoliucionierių apvaldytą 
miestą Tuxpam, esantį tarp Vera 
Cruz ir krašto sostinės, bet už 
puolimą atmušė revoliucijonerbi! 
ir kareivius nuo miesto nuvijo. 
Kevoliucijonierių gener. Aguilar 
sumušė taipgi kariumenės dalį, 
\ c damą generolo Robio Nava- 
rette. Kaip rodosi, kariumenė 
dabar niekur neįstengs atsireni- 

ti, o patekus miestui San Luis 
Putosi j revoliucijonicrių rankas, 
ji neturės nei vietos, kur -dar 
priešintis galėtų. Prasišalinus iš 
sodines lluertai, ir ten esanti 

.riumenė, turbut, nemėgįs mies- 
tą ginti, nes tas ir praktiško tik- 
slo neturėttj. Todėl svetimų kraš- 
tu atstovai mėgina prikalbėti Vil- 
ią ir Carranzą, kad jie miestan 
Mes'iko siųstu vien tiek kariau- 
toju, kiek reikia laikymui tvar- 

kos mieste, o kitus kad už miesto 
paliktų, nes jeigu miotan ateitų 
visi puslaukiniai kariautojai, ve- 

dami buvusių plėšikų, negalima 
'uitų išvengti plėšimų ir žmonių 

į>kerdvnių, o jeigu tas atsitiktų ir 

nukentėtų svetinių kraštų pilie- 
čiai, kiti kraštai turėtų įsikišti 

į ir atsiųstų savo karitnnenę ginti 
svetimus piliečiu-. 

AUSTRIJA IR BALKANŲ 
PUSSALIS. 

Serbu mušimai dėl užmušimo 

Austrijos sosto jpėdinio Anstri- 

|joj mažiuasi, bet vis dar nežinia, 
kis dėl tos užmušystės gali at- 

sitikti, ypač kad dabar praside- 
da prieš Austriją demonstracijos 
Serbijoj. Serbijos laikraščiai 

! siundo prieš Austriją ir garbina 
užmušystę. Tas, žinoma, erzina 
Austrijos gyventojus, ir jos laik- 
raščiai tuom pačiu Serbijai at- 

moka. Nekentimas serbų apsi- 
reiškia ir kituose kraštuose. 

Daugumas Vindobonoj išeinan- 
čiu vokiškų laikraščių, taipgi ma- 

gyariški ir itališki laikraščiai stu- 

mia Austriją karau su Serbija 
Serbus, ypač studentus, pradeda 
prižiūrėti ir kituose kraštuose. 
Serbų studentų kliube Rerline pa- 
darė kratą ir iš konfiskuotų ten 

raštų persitikrino, kad sosto įpė- 
dinio užmušimas atliktas su ži- 
nia Serbijos valdžios ir sukal- 
bis buvo surengtas Serbijos ka 
raliaus ritme. Dėl to ir auga 
piktumai. Austrija pranešė Ser- 
bijos valdžiai, jog ji karo ir vai- 
dų negeidžia, bet neleis, kad Ser- 
bija, kurstoma Rusijos, agituo- 
tų prieš Austriją. 

Austrija vėl mobilizuoja savo 

kariunienę ir siunčia ja prie Ser- 

bijos rube/ių. Artilerija tapo jau 
ten pasiųsta. Tiesos serbu j u 

apgyventose provincijose Bosni- 

joj ir Hercegovinoj tapo aprn- 
bežiuotos. Mokyklos tapo atim- 
tos iš serbų tarybų globos. Ser- 

bijos piliečius veja laukan iš tu 

•provivitijų. 
Belgrade pasimirė, ar sau galą 

pasidarė, svarbiausias Austrijos 
priešas, Rusijos ambasadorius 
1 fartvvig. Paskui tapo pagarsin- 

jog jis nusižudė, nes iš kon- 
fiskuotu serbu studentų kliube 
raštų pasirodė, kad jo buvo su- 

rengta u/.mušystė Austrijos sos- 

to jpėdinio. Būk jis nuėjo Į 
Austrijos ambasadą pasiteisinti, 
bet ten jam parodė raštus, iš ku- 
riu buvo aišku, jog sukalbis buvo 
jo surengtas. Nors seniau poli- 
tiško.-. užmušystės buvo toleruo- 
jamoj bet dabar jų civilizuo- 
tuose kraštuose neteisina, todėl 
ii Rusijos ambasadorius pabūgo 
pasekmių savo darbo, ypač boi- 
koto kitų ambasadorių, ir nusi- 
šovė. 

Austrijos laikraščiai, arti užsie- 
niu ministerijos stovinti, prane- 
šė, jog priešingos Austrijai ir 
Vokietijai Europos tautos, taigi 
Anglija ir Prancūzija, o prie jų, 
atkreipimui nuo savęs nužiūrėji- 
mo, prisidėjo ir Rusija, per savo 

ambasadorius* Belgrade, nuo Ser- 
bijos pareikalavo padaryti galą 
anarchizmui ant Balkanų pussa- 
lio ir užinušystėms ir užganėdin- 
ti Austriją už užmušystę Sera- 
jeve. Bet prietikiai tarp Austri- 
jos neina geryn. Serbijos laik- 
raščiai kalbina boikotuoti Aus- 
trijos prekes. Bijodami užpuoli- 
mu, Austrijos piliečiai kraustosi 
15 Serbijos. 

Albanijoj ramumo nėra. Ku- 
nigaikštis Wied negalės ant sa- 

vo netvirto sosto užsilaikyti. Jo 
šiemyna pabėgo Rumunijon, nes 

sukilėliai ima viršų ant kunigaik- 
ščio pasekėjų. Sukilėliai užėmė 

svarbų miestą Bcratą, 30 mylių 
j šiaurius 11110 Arlonos. 

SAN DOMINGO. 

Republikoj San Domingo, Vi- 
durinėj Amerikoj, k ii' revoliuci- 
ja prieš prezidento >Mžią. Ne- 
ramu ir kaitnynišk republikoj 
Haiti. Amerikos k '<i laivai 
bombardavo San 1 ! i:igo pre- 
zidento kariumenės >t< vykias. 
Dėl to prezidento vai-. ia pakėlė 
smarku protestą prieš Suvieny- 
tų Valstijų kariškų laivų elgi 
mąsi, bet protestas nieko negel- 
bėjo; priešingai, net pagimdė at- 

virą besikišimą Amerikos Į San 
Domingo naminius reikalus. 

Užsienių ministeris Bryan pa- 
reikalavo, kad iš (juantanamo 
butų pasiųsti j San Domingo 
Amerikos kariškų laivų jūreiviai 
ir išsodinti ant kranto ginti ame- 

rikonus ir jų nuosavybę ir pa- 
mokyti tos republikos valdžią. 
Siunčia ten kariškus laivus ir ju 
reivius iš Mexikos pakrančių. 
Salos Haiti pakrantėse dabar jau 
yra du Amerikos mūšio laivai ir 
trįs kariški skraiduoliai. 

IS LIETUVOS. 
VILNIAUS GUBERNIJA. 

VILNIUS. 
X Vilniuje atsibuvo susirinki- 

mas atstovų kelių ministerijos su 
atstovais viešų vietinių {staigų. 
Nutarta Vilniuje ir Jurbarke pa- 
rengti girinius portus ir sujungti 
telefonu Vilnių, Kauną, Jurbarką 
ir Smalininkus. 

X Birželio 19 d., pirmą vai. 
popietij važiavo Botanikos gat':: 
vežini s, vežąs Lipskio alų. Ve- 
žėjas staigu pajuto, kad kas ne- 

gero su vežimu atsitinka. Spė- 
damas, kad užpakalinio rato ašis 
lužo, nušoko nuo vežimo ir iš- 
vydo, visą vežimo užpakalį grim- 
ztanti žemėn. Bet vos pradėjus 
vežikui traukti į viršų užpakali- 
nius ratus kaip pradėjo smegti 
žemėn ir vežimo priešakis ir pats 
arklys. Tik policistui atbėgus 
ir padėjus, pasisekė vežimą ir 
arklj iš taip netikėtai prasivėru- 
-ių spąstų išgelbėti. Pasidariu- 
sioje žemės dauboje pradėjo tuo- 

jau švirkšti puikiausis vanduo. 
Kaip pasirodė, sprogo čia viena 
didelių kanalizacijos Uiubų. 

X jau :r:iį vasarą pradės tiesti 
telefoną tarp Vilniaus ir Peter- 
burgo. 

X Gegužio 19 d. įregistruota 
naujoji lietuvių bendrovė kny- 
goms leisti vardu "Sietynas.'" 
B-vės įsteigėjai: Liudas Gira ir 
A. Dirsė. 

X Už ketvirtainį sieksnį Jur- 
gio prospekto srityje geresnėse 
vietose mokama 180—500 rub.; 
10 metų atgal už ketvirtainį siek- 
snį mokėdavę 50—120 rub. 

— Lietuvos žinios — 

X Nesenai iš Lydos karo ba- 
lionas su 10 žm. turėjęs grįžti 
Vilniun. TaC.iaus vėjas jį nupu- 
tęs j Varėną. Iš Varėnos balio- 
nas ketinęs lėkti Kaunan. Dėlei 
kaitros gazas balione taip išsi- 
pūtė, jog baisu buvo, kad. ne- 

sprogtų. Netoli Kaišedorių balio- 
nas staiga pradėjo kristi žemyn 
ir bekrisdamas užkabino medį, 
Keliauninkai nenukentėjo, nes 

nukrito dumblynėn. 

Vilniaus vyskupija. Kun. J. 
Masiulis, bu v*. Semeliškių klebo- 
nas, apsigyvęs Stakliškėje, Se- 
meliškių klebono pareigas pildys 
kun. d-ras J. Steponavičius, kuris 
podraug pasilieka ir "Ryto" pir- 
miniu.; kun P. Drazdauskas pa- 
skirtas Zytelos vikaru, kun. J. 
Januševičus — geradariu kapelio- 
nu Vilniuje, kun. M. Puziriaus- 
kas—Onušiškėn, kun. J. Mali- 
šauskas—Daugeliškėsna. 

Egzaminai dvasiš. seminarijon 
bus 27 ir 29 birželio. 

Vysk. Karosas suteikė subdija- 
kontt šventinimus šiems Vilniaus 
dvas. semin. auklėtiniams: V. 
Brazauskui, & Kmieliauskui, K. 
Lajauskui ir ®ejtui, gi dijakono 

šventinimus šiems: V Kvietie- 
niui, A. Rukai, S. Smolinskiui, 
B. Verbickui, O. Anforavičiui, B. 
Jolenskui, V. Lukšai, K. Mikne- 
vičiui, J riliatavičini, L. Savo- 
niauskui, A. Stankevičiui, S. Si- 
deravičiui ir T. Silukui; įšventi- 
no kuniguosna: T. Ifrišmontą ir 
J. Kazoką. 

Pasimirė Vilniaus kalėjimo ka- 

pelionas kun. J. Račkauskas. 

RATNYČIA, Traku ap. Ge- 
gužio 2/ sudegė daugybė triobų. 
Apie (>o šeimynų liko be pasto- 
gės. Vėjas ir didelė sausuma lei- 
do nepaprastu greitumu skleistis 
ugniai. Nuostoliai apskaitomi 
apie ioo tukst. rublių. 

— šaltinis — 

KAUNO GUBERNIJA. 
KAUNAS. 

X Birželio 16 d. Kauno apy- 
gardos teismas nagrinėjo žydės 
Zagkeim bylą. Ji kaltinama 
draudžiamų knygų laikyme ir 

platinime. Pas ją policija rado 
slaptą knygyną, kame bnvo su- 

krauta daug revoliucijonierių ir 
socialistų literatūros. Kaltininkė 
teisinosi nežinojusi knygų turi- 
nio, šitas knygas atnešę jos pa- 
žįstami ir prašę duoti tas kny- 
gas žmonėms skaityti už tam tik- 
rą atlyginimą. Gynė Kauno ad- 
vokatą- Mašiginas. Zagkeim nu- 

teista 8 mėnesiams tvirtovės. 
Tėvui uždėjus 1,000 rbl. kauci- 
jos, Zagkeim laikinai paliuosuo- 
ta. S. 

X Katino vyrų gimnaziją šiais 
mokslo metais baigė šie lietuviai: 
Mikas Lipčius, Jackus, Riekus, 
Zigmas Naujalis ir Milčius. Lo- 
sickaitės mergaičių gimnazijos 
\ 11 kliasą baigė Liuda Tumaitė 
ir Ruškytė; specialę \'111 klias.ę 
baigė Antosė Gustaity te ir Julcė 
Lozoraitytė. Tokiu budu kartu 
su komersantais Kaune baigė 9 
lietuviai ir 4 lietuvaitės. 

— Lietuvos žinios — 

X Rusu konsuliatas Chicagoje 
atsiuntė Kauno gubernatoriui 380 
rub. 40 kap., likusių po mirties 
Mat. Sabonio, kad išduotų jo naš- 
lei Elzbietai Sabonienei, likusiai 
su ketvertu vaikų Belunų kaime, 
Raudondvario valsč,, Kauno ap. 
Gubernatorius nusiuntė pinigus 
per 1 apyrubės anstolį Kauno 
apskr. 

X Kouno Komercijos* mokyklą 
baigė 4 lietuviai: E. Goštautas. 
J. Naujalis, V. Steponaitis ir K. 
Talliat-Kelpšas. Pedagogijos 
kursus baigė du lietuviu, bet abu 
sulenkėjusiu: L. Šu'cas ir J. Ka- 
libatauskaitė. 

— Šaltinis — 

KUPIŠKIS, Kauno gub. Ku- 
piškio pačto skyrius pakeistas 
pačto ir telgrafo skyrių. Tele- 
gramos priimamos j'visą Rusiją. 

SKUODAS, Telšių ap, Birže- 
lio 14 ir 15 d. čia buvo dideli 
jomarkai. Kaip pirmą, taip ir 
antrą dieną vakarop artimesnieji 
gyventojai grįžo namo gerai "pa- 
silinksminę," bet nė vienas link- 
smumas \ sveikatą nenuėjo; taip 
pirmą dieną, begrįšdami iš jo- 
marko, Rušupių sodžiuje susipešė 
du ūkininku; vienas užmušta, 
o antrasis atsidūrė kalėjime. 

Orait. 

SMILGIAI, Kauno gub. Dve- 
ji metai atgal smilgiečiai nutarė 
ir gavo leidimą statyti naują dvi- 
kliasę muro mokyklą. Senoji pra- 
dedamoji taip pat liko. Žemės 
mokyklai buvo paskirta i dešim- 
tinė. Dalį tos žemės paskyrė iš 
žemės," prigulinčios mokytojui, ki- 
tą gi dalį davė miesčionjs. Me- 
džiagą ketina pradėti vežti ši 
rudenį. 

X Smilgiečiai po nemažų gin- 
čų išsiskirstė vienasėdžiais. Ma- 
tininkas jau baigia matuoti že- 
mes. 

X Smilgiuose nėra jokios drau- 
gijėlės, už tai puikiai gyvuoja 
monopolis su 2 smuklėm, iš ku- 
rių susilaukė nemažai liūdnų vai- 
sių. Sekminių antrą dieną kaži- 
-kokį vaikiną (iš Rukonių kaimo) 
nemažai peįlįąig apjbądė, 

NEMUNĖLIO RADVILIŠ- 
KIS, Panev. ap. Nemunėlio Rad- 

viliškyje nuo birželio 14 d. šių 
metų atidaryta pačto skyrius, pa- 
vadintas Bliūdžiu dvaru vardu. 

P. Ž. 

MOSĖDIS, Telšių ap. Mosė- 
diečių gyvenime pastebiama šio- 
kia-tokia pažanga. Šįmet jre jau 
nebebijo skirstytis vienasėdžiais 
ir pasikvietė matininką. Nutarė 
išsiskirstyti vienasėdžiais Mosė- 
džio miestelis ir keli sodžiai 
(Šerkšniai ir k.). 

Be to, mosėdieėifli pradėjo ga- 
lit]) vargais-negalais vykinti sa- 

vo senai gimusį sumanymą: įsi- 
steigti Mosėdyj pačto skyrių, 
Dabar jau statoma pačtui namas. 
Iki šiol laiškus parveždavo iš 
Skuodo ir sudėdavo valsčiuje ant 
stalo. Čia jų nieks neprižiūrėda- 
vo, ir už tai daug laiškų žūdavo. 
Siunčiant gi, arba gaunant pi- 
nigų, reikėdavo važiuoti į Skuo- 
dą. Dabar, įsisteigus pačtos sky- 
rių, bus daug patogiau. 

Kaukas. 

PANEVĖŽYS. Panevėžio ap- 
skrityje policija suėmė 4 žmones, 
kurie, nenorėdami kariumenėj 
tarnauti, slapstėsi. 

X §i pavasarį Panevėžio mo- 

kytojų seminariją pabaigė tik 2 

lietuviu — Liatkauskas ir Šum- 
skas. Išviso seminariją užbaigė 
31 mokinys. Taigi rusu baigu- 
siu yra 29. Pagal įstatų, lietuvių 
turėjo buti trečia dalis, t. y. apie 
10. Kitais mokslo metais trečia- 
me kurse išviso mokinių busią 
apie 30; jų tarpe tik 3 lietuviai; 
antrame kurse—apie 28 mokiniai, 
jų tarpe tik vienas lietuvis; pir- 
mame kurse—apie 25 mokiu., jų 
tarpe nei vieno lietuvio. Išviso 
dabar seminarijoje lietuvių vie- 
toje 33%> tik apie 2^% Žiūrė- 
sime, kiek šj rudenį lietuvių bus 
priimta. Leidimai iš ministerio 
daugumai jau atėjo į seminariją, 
o seminarijos priedermė apie tai 
pranešti norintiemsiems į semi- 
nariją stoti. S. 

X Miesto mokyklą šiais mok- 
slo metais baigė 11 lietuviu : Pet- 
ras Genis, Povilas Durasevičius, 
Juozas Žuro, Juozas Mikoliūnas, 
Povilas Mikšionis, Bronys Mike- 
levičius,, Jonas Palilionis, Jonas 
Statkevičius, Juozas Tomkunas, 
Juozas šilinis, Stepas Prancke- 
vičius. Išviso baigė 19 mokinių: 
iš jų 11 lietuvių, 5 sulenkėję (ar- 
ba Lietuvos lenkai), 3 rusai ir 
1 žydas; 7 lietuviai baigė su pa- 
gyrimo lapais: 3—pirmo laipsnio 
(Pov. Mikšionis, Bronys Mikele- 
vičius ir Jonas Statkevičius) ir 
4—antro laipsnio (Povilas Dura- 
scvičius, Juoz. Žuro, Juoz. Šilinis, 
Juoz. Tomkunas) ir vienas len- 
kas antro laipsnio prgyrimo lapu. 
Lietuviams labai patartina stoti 
j Panevėžio miesto mokyklas, nes 

programas labai didelis, per 4 
metus galima gerai prisirengt Į 
kokią-nors specialę mokyklą. Pe- 
dagogai labai prityrę savo "'.aly- 
kų išguldinėjime, ypač rusų kal- 
bos V. S. Kališevičius, prie ku- 
rio pereinama per keturis metus 

tiek, kaip realinės šešiose klia- 
sose. J stoti nelabai lengva. Kvo- 
timai šįmet prasidės rugpjūčio 
20 d. Mutato nomine. 

ŠIAULIAI. Birželio 15 d. čia 
nusižudė, atsiguldamas ant bėgių 
traukiniui praeinant, 18—20 m. 

Gedvilą, paeinąs iš Telšių apie- 
linkės. Nusižudėlis paliko len- 
kų kalba rašytą raštelį, kuriame 
prašo pranešti tėvams apie jo 
mirtį. 

Traukinio ratais beveik visai 
nupjauta jo galva ir dešinė ran- 

ka. Vištvanagis. 

MAŽEIKIAI, Kauno gub. Bir- 
želio 17 d. Ventoje ties Mažei- 
kiais nuskendo 21 m. vaikinas 
Narotas iš Mažeikių. Apie 6 vai. 
vakaro keturiese, 2 vaikinai ir 
2 merginos, pasiėmė pasivažinėti 
laivelį. Truputį pavažiavę, jau- 
nuoliai norėjo kitaip persėsti, bet 
per neatsargumą laivelis apsivo- 
žė. Vienas vaikinų, kuris mokėjo 
gerai plaukti, išgelbėjęs abi mer- 

ginas, šoko vėl j vandeni gelbėtų 
draugo, bet jo toje vietoje jau ne- 

berado. Ji atrado ir ištraukė tik 
apie 10 vai. nakties. Velionis pa- 
liko motiną, kurios jis buvo duo- 
nos davėjas, seserį ir brolj, tar- 

naujanti kariumenėje. 
Jausmažodis. 

TELŠIAI. Liiržel o S d. Tel- 

šių priemiestyje Dirkštelių dva- 
ro miško sargas Bulauskis susi- 

ginčijo su Levanauskiene dėl 
kaži-kokios pievos ir pradėjo ko- 
liotis. Levanauskienės sunus, ma- 

tydamas koliojant jo motiną, ėjc 
jos užtarti. Kuomet jis prisiar- 
tino prie Bulauskio ant 15 žing- 
-nių, tai šis, įniršęs, kaip žvėris, 
šovė iš šaudyklės į Levatiauskį 
ir peršovė abi koji. Bulauskis no- 

rėjo dar antrą sykį šauti, bet Le- 
vanauskis, surinkęs paskutines 
spėkas, pribėgęs prie jo nugink- 
lavo jį ir pakrito apalpęs. Leva- 
nauskis guli dabar ligoninėj ir 

yra silpnas, nes suvaryta į jį dau- 

giau kaip 30 šratų, gi Bulauskis 
sėdi Telšių kalėjime. 

Lietuvos Mylėtojas. 

ŽAGARIAI. Rusu laikraštis 

"Rižskaja Misi" skelbia apie pro- 

jektuomjamą naują geležinkeli 
medžiams leisti. Tam tikra ko- 

misija nutariusi, kad tarpe Žaga- 
riu ir Beneno pageidaujamas ge- 
ležinkelis. Jis busiąs 20 varst. 

ilgio. Geležinkelis apsimokėsiąs 
traukimu girios, valdžios geležin- 
keliams reikalingos. Medžiai bu- 

sią gabenami iš Šiaulių apskri- 
čio. 

— Lietuvos žinios — 

Žemaičiu vyskupija. Joniškėlio 
kam. kun. Šakenis paliuosuotas 
2 mėn. poilsiui. Klovainių kam. 

kun. Norvilą siunčiamas dviem 

mėnesiam j Joj iškčlj kam. Šiau- 

lių kam. kun. Galdikui leista ap- 

sigyventi Kaune. Rokiškio kam. 
kun. Baršys siunčiamas dviem 

mėn. j Šiaulius kam. 

X Naujai įšvetinti kuniguosna: 
K. Gabrielaitis, Z. Kariačka, K. 

Mikelinskis, I'. Strumila, D. Za- 

charzevskis. Dijakonuosna: J. 
Gudelis, J. Gasiunas, Y. Kripavi- 
čius, A. Kripaitis, I. Ragauskas, 
P. Margevičius, J. Davidonis, M. 

Ruseckas, P. Kairys, J. Lauraus- 

kas, J. Juškevičius. 

SUVALKŲ GUBERNIJA. 
SUVALKAI. Prie valstiečių 

reikalų valdybos paskirta mati- 
ninkas lietuvis, Ka/.ys Laugalys. 

— šaltinis — 

NAUMIESTIS, Suvalkų gub. 
Birželio 13 d. 7. vai. ryto sudegė 
šuklių Pavilčiaus visi triobėsiai. 
Mat, garo mašina klojime malė, 
na, ir per neatsargumą uždegė. 
Nors kai-kurie triobėsiai buvo 

dengti ne šiaudais, bet kadan- 

gi buvo kaitra, tai visi triobėsiai 
umu laiku supleškėjo. Sudegė 
daug gyvulių. Liko tik tie, kurie 
tuo laiku ganėsi jau laukuose. 
Nuostoliai siekia keletą tūkstan- 
čių rublių. 

— Lietuvos žinios — 

ŪDRIJA, Kalvar. ap. Skur- 
dus tai Dzūkijos kampelis, ypač 
rudens ir pavasario neišbreda- 
miems purvams užstojus Tačiau 
ir vasarą nedaug ką jame pama- 
tysi, labjausia dabar, kada prieš 
akis guli sudegusios bažnyčios 
pelenai bei aprūkę pamatų ak- 
menjs, aplinkui stovi apdegę kle- 
vai ir uosiai, pirmiau puošusieji 
šventorių, kas buvo vienintelė 
bažnytkaimio grožybe. Nejauku 
čia žiūrėti, eini toliau. štai per 
kelią kapinės—ta ramybės vieta. 
Vartai atidaryti, ar. rodos, visai 
neuždaromi, j purvyną įlindę ir 

jdžiitvc. Štai keliolika paminklų 
—senų pakrypusių medžio kry- 
žių ir naujų akmens ir špižo, 
tačiau sių pastarųjų nekoks liki- 
mas: viena—kito pusė nulaužta 
Žvalgais toliau po krumus, me- 

džius, puošiančius kapus... vėl 
kas nepaprasto: čia medelis nu- 

laužtas, čia stambesnis kirviu nu- 

kį£§ta, gal malkai ar kokiam pa- 

dargui; ten vėl gyvulių mėšlo ran- 
di, matyti, ir jiems neuždrausta 
čia lankytis, o ir kryžiai ar ne 
f'ėl jų priežasties nulaužti liko. 
Žolė aplinkui mindžiojama, vasa- 

rą gi ir paskutinė nešienaujama. 
Bėgi ir iš čia apsisukęs, nes 

vieton ramybės daugiau dar susi- 
erzini. Nenoroms užmeti ak j ant 
klebonijos kiemo, aut kitų baž- 
nytinių triobėsių. Ir čia lyg kad 
niekas negyventų! Sienos pakry- 
pusios, stogai nukritę... Y ikaro 
namelis, iš viršaus dar gana šva- 
rus, taip pat dideliausiame ap- 
leidime:' tvoros aplaužytos, gon- 
kų durįs atidarytos; čia tai nie- 
kas negyvena, ne* kun. vikaro 
Ūdrijoje nėra. Kiek padoriau at- 
rodo špitolė, buvusiojo klebono 
kun. Grinevičiaus pastatyta. Pa- 
klausi parapijonų, dėlko pas juos viskas taip apleista, atsako, kad ir patjs nežiną dėlko. 

Toks pat užmiręs ir dvasiškas 
parapijos gyvavimas. "Žiburio" 
skyrius gyvuoja tik aut popieros; 
dauguma, paklausti, nė nežino, ar 
esama pas juos kokios-nors drau- 
gijos; susirinkimai nebedaromi, 
knygynas beveik visai išnykęs, 
knygos išsimėčiusios. 

Klevelis, 

ŠAKIAI, Suv. gub. Čia ren- 
giama nauja muro bažnyčia. Jau ir plianai patvirtinti. Senoji baž- 
nyčia stovi viduryj miestelio prie 
pat žydu tvartų. Meta žema, 
bažnyčiai netinkanti. Vyskupas, lankydamas Šakius, išreiškė savo 
geismą, kad nauja bažnyčia bū- 
tinai kur kitur butų pastatyta, jokiu bildu ne senoje vietoje. Ge- 
resnėj i parapijonų dalis—didžiu- 
ma atsimena tą savo vyskupo, 
patarimą ir nori, kad naujoji baž- 
nyčia stovėtų kur už miestelio. Žydai baisiai sujudo, na, ir viso- 
kiais budais pradėjo daryti jtaką j kleboną ir j parapijoms, kad 
tik kur kitur nestatytų bažny- čios. Žydelių baimė suprantama, bet parapijonams, rodos, neverta 
bijotis, ypač reiktų stengtis būti- 
nai kitur statyti bažnyčią, kad ir 
dėl šių priežasčių: pardavus mies- 
te visą dabartinę bažnyčios ir 
kitų triobų nuosavybę, galima 
butų gauti mažiausia 20 tukst. 
rub., už tuos pinigus galima bu- 
tų nupirkti vietą bažnyčiai ir ki- 
toms trioboms ir pastatyti naujas visas triobas; ir bažnyčia butų švarioje vietoje, ne taip, kaip da- 
bar. T 

SEINAI. P»aigė miesto mo- 
kyklą .šie 22 lietuviai: Iir. Yaikš- 
noras, Z. Gurevičius, J. Dainaus- 
kas, K. Jonkaitis, J. KajacVas, M. Klimas, J. Kaminskas, A. Ka- 
minskas, L. Magalenga, J. Ma- 
zurkevičius, P. Mockevičius, J. 
Milukas, J. Mažeika, \r. Petruš- 
kevičius, J. Plonutis, J. Savcri- 
nas, P. Saverinas, S. Svencickas, 
S. Slavėnas, P. Saltonas, Y. Ta- 
mulis ir P. Kvederavičius. 

Išviso buvo 31 mok.: 24 lietu- 
viai, 5 lenkai, 1 rusas ir 1 /ydas. 
Iš jų visi haige, išskyrus 2 lietu- 
viu. S. 

VEIVERIAI. Šįmet Veiverių 
mokytoju seminariją baigė: An- 
dreika. Haltrušis, H u ragas. Va- 
ilionis, Varkala, \" c 1 k o, Vitkaus- 
kas. Gvildys, Grikauskas, < I r i 11- 

kevičius, Drazdauskas, Zdanavi- 
čius, Juozaitis, Kynas, Lysenko, 
Matusevičius, Muraška, Nau- 
džius, Naujokas, Pavlenko, l'ie- 
teris, TMaušinaitis, Radžiūnas, 
Raulinaitis, Rutkauskas. Spran- 
gauskas, l'župis, Taleyičius, Ta- 
rutis, Jaglauskas. Išviso 30. Tš 
jų 24 lietuviai, 2 rusai, 2 vokie- 
čiai, 1 lenkas ir 1 sulenkėjo* lie- 
tu vis 

— šaltinis — 

GARDINAS. Šiais mokslo me- 

tais Gardino felčerių-pribuvėlių 
mokyklą baigė dvi Kauno stipen- 
dijantės: Jadvyga Dabkeviėiutė 
ir Ona Osepenko. Joms skiria- 
ma kiekvienai 30 ritb. pašelpos* 

— Lietuvos žinlo* — 



iŠ AMERIKOS. 
POLICIJA DABOJA MILIO- 

NIERIŲ. 
Tarrytown, N. Y. Pulkas po- 

licistų ir detektyvų daboja kiek- 

vieną žtng>nj #ar-au> \merikos 

turtuolio Rocketellerio ir jo šei- 

mynos, ne- )>uk ant jo gyvasties j 
buvo padarytas sukalbis. 

IŠŽUDĖ MILICHO ŠEIMYNĄ. 
Blue Island, 111. Rado čia iš-; 

žudytą vi>ą Milicho šeimyną, su-J 
sidedančią iš vyro, palios ir dve-i 

jr.tos jų vaikų. Užmuštas vyras j 
turėjo 72 metu, moteris 65 me- j 
tus. Suėmė dikviai nužiurėtų, 
bet ar tarp suimtų yra tikrasis; 
užmušėjas, nežinia. 

PREZIDENTAS VILSON PA- i 

BARS GENEROLĄ EVANSĄ.) 
Washington, D. C. Brigados! 

generolas Evans >avo viešoj kal- 

imoj viename bankiete N'tvv Yor- 
ke kritikavo prietikius Amerikoj 
ir tarp k i t ko pasakė, j<>o nei joks 
Vitas kraštas nekiša taip savo 

nagų j svetimų kraštų reikalus, 
kaip tai daro Amerika. L'ž tai 
'karo ministeris ir prezidentas 
.\\ ilson nutarė pabarti generolą. 

SULYGINO MOTERIŲ TIE- 
SAS. 

St. Paul, Minn. Konvencija 
National Educatton Association 

priėmė visus moterių reikalavi- 
mus ir sulygino moterių tiesas 
<»u vyrų tiesomis. Jos gali lygiai 
hrf:>u<>ti, pripažinta joms už tą 

patj darbą lygus užmokestis, kaip 
ir vyrams, ir iš 10 vice-prezidcn- 
tų jos gali rinkti pusę, taigi pen- 
kis. 

JAPONAI AMERIKOJ. 
Suvienytose \ hlstijose japonų 

fra apie 100,000; \<j\ i nu. atka- 
ko jų 6,000. Ant <>5 milionų Su- 

vienytų \' n I s t i j ij gyventojų, tai 
nedidelis nuošimtis. Bet iš to 

Bkaitliaus didesnė dalis gyvena 
Kalifornijoj, Pirmiau jie diibo 

dirbtuvėje, kasyklose ir apskritai 
pramonėj; dabar jie griebėsi že-! 
mes, perkij ją arba nuomon į 

ir moka, tiek nuomos, kiek balt ; 

spalvis mokėti negali. Jie beveik 
su monopolizavo Kalifornijoj v uo- 

gų auginimą, du trečdaliai cukri- 
niu nendrių laukų yra jų rankose 
ir beveik pusė vaisių ir daržovių 
produkcijos. 1909 m. japonų nuo- 

savybės buvo Kalifornijoj 16,400 
akrų ir 137,200 akrų jie nuoma- 

vo. Dabar kaip kokiuose apskri- 
čiuose jų rankose yra veik pusė 
farmų. Xeįstabu todėl, jeigu balt- 
spalvius apėmė baimė, kad japo- 
riai visos- žemės neapvaldytų, to- 

dėl ir užgynė jiem- žeme pirkti 
ir nuomon imti. 

$200,000 SALEM'O PADEGĖ- 
LIAMS. 

Washington, D. C. Senatas 
vienbalsiai paskyrė $200,(joo ne- 

senai išdegusio miesto Salem pa- 
degėliams. Miestas Salem yra 
Massachusetts valstija >j. 

PERDIDELĖ BLAIVYBĖ. 
Topeka, Kans. Augštesnysis 

teismas net vaisių extraktus pri- 
pažino svaiginamais, nes iš vai- 

sių gali alkoholis pasidaryti. 
E.vtraktus jis uždraudė net ap- 
iiekose pardavinėti, o apie vais- 
tus, kurių be spirito sutarpinti 
negalima, jau ir kalbos buti ne- 

gali. 

3INDAMAS ŠEIMYNĄ, VAI- 
KAS UŽMUŠĖ TĖVĄ. 

Ozark, Ark. Parėjęs girtas na- 

mon Aronas Owens, perpykęs, 
lorejo pačią ir vaikus užmušti. 
13 metų jo sunus, norėdamas sa- 

viškius apginti, griebė karabiną ir 
ažmušė tėvą. 

KALĖJIMAS UŽ BALSŲ 
PARDAVIMĄ. 

Kansas City, Mo. Cia likosi 
suareštuotas Juozas Siegel, nes 

jj sugriebė dusyk balsuojant. Jis 
prisipažino, jog už baisa, jis gavo 
po doliarį nuo nepažįstamų žmo- 
nių, ir užtikrino, jog laike balsa- 
vimo daug paduota pirktų bal- 
sų. Teisėjas jį pasiuntė dviem 
metam kalėjiman, nors prasikal- 
tėlis meldė teisėjo mielaširdystės. 

KEROSINO PRODUKCIJA 
AMERIKOJ. 

Washington, D. C. Geoliogiš- 
Jcas biuras pagarsino už 1913 me- 
tus artistiškas žinias apie kero- 
ąįnQ jypdu&ijĮ A&eriko.i, y.Įso- 

-r kerosino sėmyklose pernai gau- 
ta 25,885,640 bačkų kerosino 
(1912 m. iš produkuota 26,338,- 
516 bačkų). Kerosinas, gautas 
pernai, buvo vertas $63,619,677. 
Vidutinė kaina bačkos 1912 m. 

buvo $1.63, o pernai $2.46. 

ŠIŲ METŲ UŽDERĖJIMAS 
AMERIKOJ. 

Washington, D. C. Kaip ma- 

tyt is pagarsintu žemdirbystės 
ministerijos žinių, šįmetniis javu 
derlius Amerikoj labai geras, j^e- 
resnis negu buvo kada nors per 
paskutinius penkis metus. Kvie- 
čiu tikimasi surinkti 930 milionų 
bušeliu, žieminių kviečių tikima 
>i gauti po 18.5 bušelio nuo akro, Į 
vasarinių—po 15.3. Po kornais 
imivo 105/y>7,000 akrų; tikimasi 
nuo akro gauti 27.3 btišeiio. Avi 
žų busią po 31.3 bušelio nuo ak-! 
ro, miežių—po 28 bušelius, ryžių 

17.2 bušelio, bulvių -96.1 buše- 

lio; joms užsodinta buvo 3,708,- 
000 akrų. Rvžais užsėta buvo 
704,000 akrų. tikimasi gauti 33.3 
bušelio nuo akro. 

NAUJAS APSIRGIMAS 
MARU. 

New Orleans, La. Svvikato. 
už/aizda pagarsino, jog čia tre- 

čias žmogus apsirgo azijatišku į 
maru. Dabar apsirgo negras 
L.eon dc Jean. 

SUĖMĖ UŽ KARIŠKŲ PA- 
SLAPČIŲ PAGARSINIMĄ. 
San Francisco, Cal. Distrikto 

prokuratorius paliepė suareštuoti 
leidėją laikraščio "Sunset Maga- 
zine" Charles K. Field, orlaivi- 
ninką Robert J. Fovvlcr ir foto- 
grafą Ray S. Duhem už patal- 
pinimą laikraštyj paveikslų tvir- 
tovių Panamos kanalo, taigi už. 

garsinimą Amerikos kariškų pa-' 
slapčių L'ž wla\imą svetimiems 
tokių paslapčių yra bausmė 10 

metų arba $10,000 mokėti; už pa- 
garsinimą gi naniieje yra metai 
kalėjimo, arba $1,000. 

ŽMOGŽUDYSTĖ. 
St. Louis, Mo. Gyvenantis Čia 

Edvvard FJlebreck, keršindamas, 
kad nepasisekė išgauti vaiko, nu- 

šovė savo uošvę ir sunkiai pa- 
šovė nuo jo pasitraukusią pačią, 
jiis tėvą ir vieną svečtą. Atlikęs 
tai, žmogžudys pabėgo. 

SUĖMĖ DVI SESERĮ. 
Dixon, 111. Suėmė čia dvi še- 

šeri: Ktnmą Hutton ir Lillie 
Ryers, nes jos pasišaukusios lau- 
ke dirbusį brolj, kada tas pri- 
siartino, ji nušovė. 

PERDAUG DEGTINĖS. 
Louisville, Ky. Veik pusė di- 

deliu degtinės leidėjų Kentucky 
valstijoj nutarė sumažinti degti- 
nės dirbimą, nes daug jos atliko 
nuo pereitu' metų. Šįmet nutarta 

padirbti degtinės nedaugiau kaip 
20 inilionų galionų. Taipjau ma- 

žina produkciją leidyklose Illi- 
nois, Oliio ir Indiana valstijose. 

NESKAUDUS DANTŲ 
TRAUKIMAS. 

Rochester, N. Y. Metiniame 
Amerikos dantistų susivažiavime 
mėginamas l>u v o naujas gazų su- 

taisymas, kurį pritaikins prie 
dantų operacijų: nereikia operuo- 
jamo migdyti, nes ir prie sun- 

kiausiu operacijų, kaip antai prie 
dantų traukimo, žmogus nejau- 
čia skaudėjimo. 

UŽSIDEGĖ GARLAIVIS. 
San Francisco, Cal. Čionyk- 

ščiame porte užsidegė garlaivis 
American Havaiian linijos ''Ken- 
tuckyan," bet j valandą laiko pa 
sisckė ugnį užgesinti. Pridirbo 
ji vienok nuostolių ant $too,ooo. 

BYLA PETRASO NIEKAIS 
NUĖJO. 

Geneva, 111. Byla greko Pet 

raso, kaltinamo užmušime mer- 

ginos Hollander, niekais nuėjo, 
ir prisaikintųjų teisėjų balsavo 

j už išteisinimą, o vienas už pako- 
rimą. Per 41 valandą teisėjai ne- 

aglėjo susitaikyti. Petras reika- 
lauja, kad byla Uiojaus išnaujo 
butų peržiūrėta, nelaukiant ru- 

deninės teisino sesijos. Pažymė- 
tina, kad užsispyrėlis-prisaikinta- 
sai teisėjas jokiu argumentų sa- 

vo užsispyrimui neturėjo. 

NEPAPRASTAS VAISTAS 
GIRTUOKLIAMS. 

Kenosha, Wis^ Gyvenantis čįa 
Adom. Luzarovic labai mėjfo alų 
ir "gužuty." Pati }o užsimanė j} 
nuo gorinto atpratinti nepapras- 
tai* y«ų?.tą& ^ įfcfV 

bolinės rūgšties ir su ja tikrai 
vyrą nuo girtuokliavimo išgydė: 
jis daugiau negers, nes numirė. 
Tai bent pasekmingas vaistas I 

LYNČIAVO. 
Orangeburg, S. C. Pulkas žmo- 

nių iš čionykščio kalėjimo iš- 
vedė negrę Rosą Carslon ir ją 
fynčiavo. Ją kaltino už užmuši- 
mą kokio ten D Bell. 

ff Charleston, W. Va. Virši- 
ninkai "l'nited Mine \Vorkers" 
organizacijos pagarsino, jog strei- 
kuojanti kalnakasiai priima val- 
džius pasiūlytą taikytoju teismą 
streiko užbaigimui ir nuo pane- 
dėlio dienos grįžta darban. Ka- 

syklų savininkai sutinka prie iš- 
mokesčio palaikyti unijos mokes- 

tį. jeigu jis nebus didesnis $1.10 
mėnesiui. Trečiųjų teismas j 30 
dienų turi išduoti nusprendimą 
algų klausime. 

ff Pittsburgh, Kas. Sustreika- 
vo 150 tarnų Joplin & Pittsburgh 
geležinkelio. Jie reikalauja algų 
pakėlimo, o tas jiems atsakyta. į 

ff Pitttsburg, Pa. \Vesting- 
house Co.. vietoj sustreikavusių 
jos dirbtuvių darbininkų, gabena j 
streiklaužius. Liepos 9 d. iš De- 
troito ir Pliiladelphijos atgabeno 
tri- geležinkelio vagonus, pilnus 
streiklaužių. 

ff Olympia, Wash. Valstijos 
komisija užgyrė, jog alga mergi- 
nų telefonisčių šitoj valstijoj ne- 

gali but mažesnė kaip $9 savai- 
tei, o merginos, dirbančios parda- 
\ inėse, turi gauti mažiausia po 
Sro savaitei. 

ff Trenton, N. J. Vienas čio- 
nykštis bankas, kuriame daugelis 
fabrikantu laiko savo pinigus, su- 

sižinojęs su kitais bankais, pagar- 
sino žinią, jog per pirmus šešis 
mėnesius šių metu, darbininku 
algoms išmokėta $596,000 mažiau 
negu pernai. Nuo nauju metų 
fabrikantai darbininkų algoms 
ima kas savaitė po $250,000 ma- 

žiau negu pernai pinigų. 

iŠ VISUS. 
ĮĮ Anglijoj, \Vollwich kariume- 

nės arsenaluose sustreikavo 12,- 
000 darbininkų. Darbininkai su- 

streikavo dėl prašalinimo nuo vie- 
tos be pamato vieno inžinierio. 

|| Albanijos revoliucijonieriai 
užėmė svarbų miestą pietinėj Al- 
banijoj, Koricą. 

jį Prancūzijoj, netoli Tulono. 
laike manevrų franeuziškų kariš- 

kų laivų, torpedų gaudytojas 
"Moscjueton" užbėgo ant povan- 
deninio laivelio "falypso" ir jį 
paskandino; žmones vienok vi- 
sus išgelbėjo. Laivelio išgrieb- 
ti nebus galima, nes toj vietoj 
vanduo pergilus. 

|| Sulyg paskutinio suskaitymo, 
\'okietijoj (be kolionijir) yra 
67,812,000 gyventojų, ant beveik 
tokio ploto kaip Francuzijoj, kur 
gyventojų yra daug mažiau. To- 
dėl daugelis vokiečių negali na- 

mieje išmisti, turi kraustytis j 
kitus kraštus. 

į| Francuzas orlaivininkas, pa- 
daręs jau keletą visasvietinių re- 

kordu, Legagneur, lėkdamas gal- 
va žemyn Paryžiuj, nupuolė su 

aeroplianu ir ant vietos užsimu- 
šė. 

!Į Francuzijoj, prie stotie-; 
Beaumont geležinkelio traukiny] 
suareštavo du pasažieriu, pas 
kuriuos rado kelias dinamito pri- 
pildytas bombas. Suimtieji pasa- 
kė, jog keliavo Rusijon carą už- 
mušti. 

|| Sedleco gubernijoj, ant ūkės 
netoli Koreco pasimirė smulkus 

: bajorėlis Paškovvski, išgyvenęs 
124 m. Jis buvo pasiuntiniu prie 
žuvusio mušyj prie Leipcigo ku- 
nigaikščio Juozo Poniatovvskio. 

[| Rygos porto distrikte siautė j 
gaisras, kuris daug prekių krau- 
tuvėse išnaikino. Ugnis padarė 
nuostolių ant pusės miliono do- 

; 

Jį jpčnd$n$ at®vt) tarptautis-1 

ka konferencija apkalbėjimui, 
kaip užlaikyti baigiamus naikin- 
ti tūlus Afrikos nieko blogo ne- 

darančius žvėris, kaip tai: dramb- 
lius, nosiaragius, žirafas, hypopo- 
tamus. Nutarta uždrausti me- 

džioti ant tu žvėrių čieluose ap- 
skričiuose; uždrausti išgabenimą 
drumblio "ilčių;," sveriančiu ma- 

žiau kaip 25 žydrus, Nosiaragių 
medžionė u/draustą yisai keliems 
melams, matyt tie žvėrjs lab- 
iausiai naikinama. 

|| I raucu/as tyrinėtojas Stoc- 
laza pagarsino žinias apie jtek 
mę radiaus ant augmenų ir jų 
vaisiaus. Jis pranešė, jog su ra- 

diau: pagclbii galima padvigubin- 
ti augmenų derlių. Mėginimus 
jis darė su kviečiais, grybais, 
aguonomis ir cukriniais buro- 
kai.-. ir su visais augmenimis tas 

pats pasirodė. 

I| Rusijos durnoj buvo svarsto- 
mas sumanymas sutvarkymo vie- 
linių teismų Vilniaus, (iardino 
ir Kauno gubernijose, kuriose 
teisėjai bus valdžios skiriami, bet 
ne žmonių balsais renkami, kaip 
kituose Rusijos kraštuose. Yčas 
jnešė reikalavimą, kad teisėjai 
hutų renkami mokanti lietuviš- 
kai. Ji parėmė gruzinų atsto- 
vas kunigaikštis Galovani, iš ru- 

sų už lietuvius užstojo Miliu- 
kov ir tūli kiti, bet, balsuojant. 
Yčo reikalavimas liko atmestas 
ritS balsų prieš 83. Smarkiau- 
sia prieš lietuvių kalbą stojo dū- 
mos atstovas Šubinsky, kuris ap- 
reiškė, jog Rusijoj visi jos pa- 
valdiniai turi rusiškai mokėti. 
Net toks fanatikas, kaip Zamis- 
lovsky, ir tas nedrįso priešintis 
stačiai lietuvių kalbai, bet aiški- 
no vien, kad negalima bus rasti 

... i 
Lietuvoj teisėjų, mokančių visas 
ten vartojamas keturias kalbas: 
lietuvišką, lenkišką, rusišką ir 
žydišką. 

I! f Vancouver, Brit. Col., ja-' 
poniukas garliivis "Komagata 
Maru" atgabeno 3.75 indiečius iš 

Indiju, bet j u valdžia neįleido ir 
mano atgal grąžinti. Het Indi- 

jos tai tokia jau Anglijos valdy- 
ba. kaip ir sala Vancouver, o vie- 
nos kolionijos valdžia neįsilei- 
džia piliečiu kitos. 

Į| Mieste Witwj|pcg, Manito- 
boj (Kanada)' liepos 9 dieną ta- 

po pakartas Jonas Krašcnko, mir- 
tin pasmerktas už užmušimą 
banko prezidento mieste Pamn 
Coulec. Juokdamasis jis ėjo antį 

kartuvių ir nuo kartuvių apreiš- 
kė, jog tai yra laimingiausia die- 
na io gyvenime. Matyt, vyro 
buta su nepilnu protu. 

|| Vokietijoj, mieste Dnesburg 
suėmė hollandietj dekoratorių 
Sneppą, jo pačią, o Hamburge 
jo brolį. Suimtieji prisipažino, 
jog pardavė Anglijai tūlas pa- 
slaptis Vokietijos ginklų. 

Peszte suėmė buvusį sekreto- 
rių Bulgarijos karaliaus Rudolfą 
Polyak. Jis Rusijai pardavė plia- 
11a mobilizavimo šešių Austrijos 
kariumenės kprpusų. 

Galicijoj netoli Tarnopolio su- 

ėmė aficierą 15 Austrijos kariu- 
menės regimento Schmidtą. Nuo 
norinčių jį suimti žandarų jis gy- 
nėsi su revolveriu, be c tapo su- 

valdytas. Pasirodė, kad jis Rusi- 
jai pardavinėjo Austrijos kariškas 
paslaptis. 

Įi Ryme gauta žinia, jog trum- 

pas viešpatavimas kunigaikščio 
\Yiedo Albanijoj pasibaigė. Ku- 

nigaikštienė su vaikais pabėgo 
Rumunijon. Valdžią Albanijoj 
dabar t'irės paimti j savo rankas 
tarptautisk'oji komisija, kurion 
i neina atstovai visų didžiųjų Ru- 
ropos tautų., Tarptautiškojo lai- 
vyno vadovas Albanijos pakran- 
tėse, angliškas admirolas, pagar- 
sino, kad jis sutarė su sukilėliais 
dar 10-čiui dienų sulaikyti karą, 
o gal per tą laiką pasiseks Alba- 

niją nuraminti. 

j( Prasimušę per sieną požemi- 
niai šaltiniai užliejo garsų, pra- 
muštą per Alpų kalnus Simpton 
tunelį. Bėgiojimas per tunelį 
traukinių į Italiją turėjo pasiliau- 
ti. 

Popiežius uždraudė Italijos 
kunigams kištis j darbininkų or- 

ganizacijas ir į jas prigulėti. 

| Mieste Zemline Austrijos po- 
licija -nėinė >erbą Papovičą, pri- 
gulėjusį prie sukalbio ant gy- 
vasties Austrijos sosto įpėdinio., 
jis stengėsi Serbijon pabėgti. 
Jam duotas buvo revolveris ir. 

bomba, taipgi nuodai, kad pate- 
kęs į Austrijos valdžios nagus, 
galėtų nusinuodinti. Iš to, ką pa- 
sakė Princip ir Papovič, matyt, 
kad sukalbis surengtas karaliaus 
rume, <> plianas apdirbtas Serbi- 
jos ministerijos. 

Į| Bcrlino policija suėmė pre- 
zidentą ir daugelį nariu serbų 
studentų kliubo. Suimtieji kal- 
tinami už sukalbį ant gyvasties 
Vokietijos ciesoriaus. Policija 
užtikrina, jog ji turi užtektinai 
medegos, išteisinančios areštavi- 
mą. Serbai studentai gi užtikri- 
na, jog j 11 kliubas nieko bendro 
su politika neturi. 

Vokiečiai, pildę pareigas Ser- 
bijos konsulių Vokietijoj, atsisa- 
kė nuo vietų, nes jie nenori at- 

stovauti tokį kraštą, kuris savo 

užsieninę politiką remia ant už- 

mušysčių. 
Serajave advokatai kroatai ir 

susitepusi žiaurumais ir nenoru 

mahometonai atsisakė imti teisme 
apginimą užmušėjų Austrijos 
sosto įpėdinio; vokiečiai advoka- 
tai ir magyarai taipgi atsisako jų 
apgynimą teisme paimti. Serbija 
gi, laike karo su Turkija jau 
susitepusi žiaurumais ir nenori 
kad juos tarptautiška komisija 
tyrinėtu, o dar prisidėjusi prie 
užmušystos Austrijos sosto įpė- 
dinio, neteko visų civilizuotų 
tautų simpatijos. 

|j Vokietijoj, o ypač ties Bcr- 
linu siautė audra su debesių 
praplyšimais, nuo ko užgimę tva- 
nai labai daug nuostolių pridirbo. 
Berline užliejo kelnorių gyveni- 
mus, jų gyventojus ugniagesiai 
turėjo gelbėti. 

(Į Vengrijos sostinėj Peszte. iš- 

ėjus fabrikan vyrui Moserui, 
pasilikusi namieje moteris umai 
gavo proto sumaišymą, pagriebė 
penketą vaiku ir vieną po kitam 
įmetė šulinin, o paskui ir pati 
ten šoko. Pamatė tai kaimynai 
ir atbėgo pagelbon. Šuliuyj van- 

dens buvo vos keturios pėdos. 
Žmonės nuleido virvę. Vyresnie- 
ji vaikai griebė virvę, bet mo- 

tina nutraukė ir stengėsi galvas 
jų vandenin įkišti. Žmonės nulei- 
do kopėčias ir tris vaikus išgrie- 
bė, o du prigėrė, tarp jų buvo 
žindukas. 

|| Strassburge, Alzatijoj, už ne- 

prielankios vokiečiams knygos iš-1 
leidimą teismas pasiuntė 18 mė-j 
nešiu kalėjiman karikatūrų pie- 
šėją franeuzą Waltzą. 

|| Austrijos sostinė, miestas 
Vindobona iš savo iždo paskyrė 
$64,000 dalyvavimui Panamos! 
parodoj mieste San Francisco,' 
kuri atsibus kitą metą. 

|j Serbijos sostinėj Belgrade 
staiga pasimirė svarbus Austri- 
jos priešas, Rusijos ambasado- 
rius M. Kartwig. Jj Austrijos' 
valdžia nužiurėjo, kad jis savo 

rankas taipgi pridėjo prie už- 

mušystės Austrijos sosto įpėdi- 
nio. 

|| Daugclyj Europos kraštų, 
taipgi Amerikoj norima uždėti 
specialius mokesčius ant neve- 

delių; Belgiškoj gi valdyboj Kon- 

go, Afrikoj, kur yra daugpatystė, 
valdžia užgyrė daryti atbulai: ten 
uždedama mokestis po 20 frankų 
nuo kiekvienos pačios. 

ĮĮ Rusijoj, ant Yladikaukazo 
geležinkelio, bėgdamas naktyj 
tavorinis gelžinkelio traukinis nu- 

puolė j užtvinusią upę Potumak; 
vandenyj prapuolė lokomotyvą 
ir 8 vagonai, nes toj vietoj buvo 
labai gilu. Subėgę žmonės grie- 
bėsi gelbėti nuskendusių žmo- 

nių, bet labai mažai ką pasisekė 
išgelbėti, daugumas geležinkelio 
tarnų prigėrė. 

|| Jūrinis teismas mieste Que- 
bec pripažino už paskendimą lai- 
vo "Empress of Ircland" kaltu 
norvegišką laivą "Storstad." Lai- 
vas tas už $175,000 tapo parduo- 
tas. 

|| Ant salos San Domingo kį- 
la revoliucija prieš prezidentą 
Bordas. Dabar laivas "vYiking" 
atgabeno žinią, buk Suvienytų 
Valstijų kariški laivai prie Sau 
Marcas bombardavo prezidento 
kariumenės stovyklas. Tokiu bu 
du Suvienytos Valstijos kišasi į 
vidurinius reikalus neprlgulmingo 
to krašto. 

|| Ch iriai v« gsfįįgQ9 bąnkpo- 

dpllariįi. 

|| Anglijos sufragetė su bom- 
ba mėgino išmesti į padanges 
garsią seną YVestminsterio baž- 

nyčią, nors joje į vakarines pa- 
maldas prisirinko daug žmonių; 
bet pasikėsinimas nepasisekė, nes 

patėmijo sėdynėmis pritaisytą 
uždegtą žva\ę, kuri turėjo už- 
degti bombos knatą, ir žvakę už- 
gesino. Suėmė kokią ten Oną 
Bell, vieną iš neramiųjų sufrage- 
čių. 

Škotijoj, važiuojant j St. Giles 
katedros bažnyčią Anglijos ka- 
raliui su savo inoterįm, kokia ten 

sufragetė pertraukė žiūrėtojų ir 
policistų eiles ir metė j karalie- 
nę guminę bolę. Rolė nupuolė ka- 
ralienei j sterblę. Policija daug 
darbo turėjo, kol pakvaišusią bo- 
bą iš jpykusios minios nagų at- 
ėmė. 

|| Varsa vos teismo rūmai už 

prigulėjimą j Lenkų Socialistų 
partiją nuo Antano Zmudzskio 
atėmė visas teises ir išsiuntė to- 

limon Rusijon, o Teodorą Ši- 
manskj 4 metams katorgon, Po- 
vilą Bieliauskj ir Juozą Frey- 
tagą dviem metam išsiuntė Si- 
biran. 

|| Demokratų partija Amerikoj, 
kurios rankose yra dabar val- 
džia, sumanė Filipinų saloms su- 

teikti daugiau laisvės. Sulyg nau- 

jo sumanymo, kaip tai yra ir 

Amerikoj, krašto tvarkymui bu- 

tų parliamentas, susidedantis iš 
dviejų rumų. Suvienytos Valsti- 
jos skirs gubernatorių, kuris ga- 
lės vetuoti tulus parliamento už- 
gvrimus. Suvienytų Valstijų pre- 
zidentas turi vienok turėti neap- 
rubežiuotą vetavimo tiesą, kad 
ir visų parliamento užgyrimų. 

LIETUVIAI AHKOJ. 
IŠ SO. MANCHESTER. CONN. 

Sumušė senuką—gavo 3 mėne- 
sius kalėjimo, Po kelki valandų 
medžioklės, liepos 1 d. anksti 
išryto tapo čia suareštuotas lietu- 
vis Juoz. Kaminskis. Kaminskis 
apkaltinta sumušime senyvo 
lenko, tulo Tony Miller. Abu- 
du jie gyveno prie Union st. ir 
iš vakaro Millerio namuose pa- 
sidarė sau "pikniką," alų be- 
gerdami. Po kelių valandų ba- 

liavojimo susi vaidino. Tuom tar- 

pu pargrįžo namo Millerio sunus, 
kuris kaip tik spėjo-užkirsti muš- 
tynėms kelią: jis išmetė Kamin- 
skį iš namų, užrakino duris ir 

liepė tėvui sėdėt ramiai, pats 
gi nu vėjo j ieškoti poliemono, kad 
suareštavus savo buvusį svečią. 
Neradęs poliemono, grįžo namo 

ir, beeinant, susitiko žmogų, ku- 
ris pranešė, kad, girdi, Kaminskis 
vėl įsilaužė į jų namus ir skau- 
džiai sumušė jo tėvą. 

Sugrįžęs namo, jis ištikro ra- 

do tėvą gulintį kraujų klane: 
užpakalis galvos buvo perskeltas, 
ir vis pečiai buvo—viena mėly- 
nė. Pašauktas daktaras rado, kad 
senukui ir šonkaulis nulaužta. 
Atvykęs tuom tarpu poliemonas 
išjieškojo Kamiuskio irimus, bet 
negalėjo jo rasti. Apie antrą va- 

landą nakčia jaunasai Millcris da- 
vė policijai žinią, kad Kaminskis 
sugrįžo. Mušeika tapo areštuotas. 

Liepos 2 d. atsibuvo teismas. 
Nors senis Millcris negalėjo, dė- 
lei savo sumušimo, teisman pri- 
būti, tai vienok užteko daktaro 
paliudijimo: Kaminskis tapo nu- 

teistas trims mėnesiams kalėji- 
mo. Po nuteisimo jis tuojaus iš- 
vežta į Hartfordo kalėjimą. Ka- 
minskis yra vedęs ir turi dvejatą 
vaikučių. 

Šita? nelemtas atsitikimas, taip 
liūdnai Kaminskiui užsibaigusis 
—tai vis girtuokliavimo vaisiai. 

— Šiame miestelyj yra sitvir- 
šum 50 lietuvių: nekurie dirba 
vietinėse popieros dirbtuvėse, ki- 
ti prie farmų, o treti važiuoja 
dirbti j So. Manchesterio dirb- 
tuves. Kol-kas, čia dar nėra jo- 
kių draugijų, nei kuopų. 

J. Gudaitis. 

IŠ SIOUX CITY, IA. 

"Japonai" supyškino "masko- 
lius." Musų žmonės dabar juo- 
kiasi, kad, girdi, japonai supyški- 
nę maskolius ... Juokiasi ne vien 
iš "maskolių," bet ir iš "japonų," 
nes galų-gale, ir tiems nekaip iš- 
ėjo. O visas tas atsitikimas įvy- 
ko štai prie kokių aplinkybių: 

Musų mieste yra apsigyvenę 
"dvejopi lietuviai": vieni anyk- 

o kiti vilkmergiečiai. 
Tarj> ftblejų pusių dažnai buva 

nesusipratimų, kurie pagalios iš- 
augo j tikrą "karą'' laike vienų 
vestuvių, kurios čia atsibuvo prie 
Fovvler st. liepos 4 d. (mat dvi 
dieni šventa, tai ir vestuvės pa- 
togiau laikyti). 

Vestuvės—kaip vestuvės: buvo 
valgių ir gėrimų ir torielkų dau 
žyniui (ar tai dar pas jus t<>- 
rielkas daužo? Šitą negražią ii 
kvailą madą kitų kolionijų lietu- 
viai jau senai pradėjo varyt lan- 
kau. Laikas butų ir Sioux City 
išmintingesniems lietuviams ;itą 
laukinę madą vyti lauk. Red.). 
Bet, matomai, torielkų neužteko, 
—o gal nėra tame taip didelio 
smagumo, kaip sakysim, makau- 
les daužyti. Taigi anykštiečiai ir 
vilkmergiečiai, netekę torielkų, 
ėmėsi už pakaušių. Kadangi vilk- 
mergiečių b u Ui daugiau, tai juos 
praminė 'maskoliais,' o anyk.štie- 
čiams prisiėjo lošti japonų rolę. 
Prasidėjus mušiui, stuba pasida- 
rė perankšta, tad viskas persi- kėlė j gatvę, o kadangi gatvės 
buta nebrukuotos, tai žemės ir 
dulkės net stulpu į padanges ėjo, 
kaip musų narsuoliai rėmėsi. Ga- 
lų gale išėjo, kaip istorijoj: "ja- 
ponai" supyškino "maskolius," 
kurių vienas neteko rankos, ki- 
tas akies, o kiti su mažesnėmis 
žaizdomis išsisuko. 

Bet neilgai ir "japonai" džiau- 
gėsi: kaip paprastai, įsimaišė po- 
licija, ir užbaiga buvo liūdna 
abiems pusėms: vienas jau išdū- 
mė į So. Omaha, o kiti šaltosios 
paragavo. 

Vyručiai, jeigu jau kam iš jū- 
sų taip niežti kumščiai ir pakau- 
šiai, tai ar nebūtų geriaus, susto- 
jus visiems kur prie muro, pamė- 
ginti, kurio krumpliai ir pakau- 
šiai kietesni, — besibovytut sau, 
murą daužydami, tai bent nerei- 
kėtų paskui šaltojoje sėdėti 
bausmių mokėti. 

Vidžemės Paukštis. 

IŠ LAWRENCE, MASS. 
SLA. kuopa susikivirčijo su 

LSS. kuopa. Nei šioki nei toki 
santikiai įsivyravo tarp vietiniu 
SLA. ir LSS. kuopti. O viskam 
kaltas piknikas. Teisybė, ne pik- 
nikas, bet piknikai, nes liepos 

d. turėjome net du lietuvišku 
pikniku, o to tai jau viena diena 
perdaug. 

Susivienijimo Lietuviu Ameri- 
koj vietinė 41 kuopa daugiaus 
negu prie> puse metų buvo pa- 
garsinusi. kati tą dieną rengs ge- 
gužinę. 

Netrukus pasirodė, kad ir vie- 
tiiiė Lietuvių Socialistų Sąjun- 
gos 61-ma kuopa irgi rengia pik- 
niką tą pačią dieną. Pirmosios 
kuopos nariai ir draugai kalti- 
na, buk socialistai tyčia tą pa- 
darę, kad "suboikotuoti" tautie- 
čius. Jie tuoj aus ir tikietus at- 

sispausdino ir išanksto pradėjo 
juos pardavinėti, o kas jų nepir- 
ko, tai, sakoma, uždvką dalinę.— 
taip bent vienas socialistų kuo- 
pos narys pasigyręs, kad, girdi, 
jie .}oo tikietii ant savo pikniko 
išdalinę. J110 piknikų laikas ėjo 
artyn, juo tarp dviejų priešų 
neapykanta ėjo didyn: socialis- 
tus net apkaltina, btiK jie, 
vaikščiodami po krautuves, nu- 

plėšdavo SLA. kuopos apgarsi- 
nimus, o jų vieton lipindavę sa- 

vus. Kuomi SLA. kuopa tokią 
socialistų nemalonę užsitraukė,— 
nežinia. 

Toks nelemtas dviejų kuopų 
susirėmimas, suprantama nei 
vienam negalėjo išeiti ant nau- 

dos. 
Teko buti ant SLA. geguži- 

nės, kuri atsibuvo dailioj "Old 
Country Club" vietoj. Žmonių 
prisirinko neperdatigiausiai, vie- 
nok atvyko keletas desėtkų lie- 
tuviu iš Bostono, ITaverhilI ir 
aplinkinių miestelių, ir laikas pra- 
leista labai smagiai. Girdėtis, 
kad ir kuopai likę pusėtinai pel- 
no. 

Pas mus yra dikčiai jaunimo, 
ir vertėtų atkreipti jo, atydą j 
tai, kaip dideliai naudingais dar- 

bais yra pasižymėjęs Susivieniji- 
mas Lietuvių Amerikoj. Musų 
jaunimas turėtų žinoti, kaip nau- 

dinga jiems patiems yra prie 
šios prakilnios organizacijos pri- 
klausyti. Juk turime -moti, kad 

prie šitos garbingos organiza- 
cijos priklauso visi musų išmin- 

tingesni, rimtesni lietuviai,—pats 
žiedas musų tautos. Todėl ir 

La\vrenco jaunimas turėti; lab- 

jaus prie to garbingo būrio glaus- 
tis. Ant nelaimės, čia turime to- 

kių ypatų, kurios arba dėlei savo 

nežinystės, arba dėlei blogo noro; 

arba paga,:os kitų blogos valftjS 



žmonių suklaidinti, stengdavosi 
šiai organizacijai užkenkti. Tas.J 

suprantama, nėra geras dalykas, 
t ą/'iau-» ne ką padarysi.... juk 
žmogus ne tiktai iam turi liežu 
\į, kad išmintingai kalbėti, bet 

kitą kartį jam pasitaiko ir kvai- 
lybių pripasakoti. Tokių neiš- 

mintingu dalykų ayie Susivieni- 

jimą Liet. Amerikoj ir čia ne 

sykį tenka girdėti. Vienok mn 

su broliai privalėtų netikėti pli- 
kiem- žodžiams, I et turėt r per- 
sitikrinti: nueikite j l>i!e kurj 
SLA. kuopos susirinkimą ir pa- 
į.rašykite, kad junir- paaiškintų. 
Tada patjs -avo, bet ne svetimu, 
protu galite persitikrinti, kad 

šiądien lietuviai gal neturi svar- 

besnės ir naudingesnės organi- 
zacijos, kaip Susivienijimą?' Lie 

tuvių Amerikoj. Lietuvis. 

Apie šiuos piknikus nuims pra- 
tiesi dar ir tūlas "Kuopos Na 

rvs." Red. 

15 CICERO, ILL. 

Išmintingos vestuves. Pereitos 
nedėlios dieną atsibuvo vestu- 

vės p. Petro Vaznio su p. Klzbie- 
ta Stankaieiute. šliubą davė kle- 
bonas Kžerskis vietinėje šv. An- 
tano bažnyčioje, l'o šliubui sve- 

čiu būrelis sugrįžo j namučiu--, 
kad pasidžiaugus, pasikalbėjus it 

pasilinksminus. 
jaunavedžiai buvo susitarę 

įžengt į naują jiems gyvenimo 
kelią per paprastas vestuvių- du- 

ris, \ ienok įvyko atmaina: jau- 
navedžiai išmintingai nuspren- 
dė, kad jiems linksma it l>e mu- 

ziko*. (> gal jie pasigailėjo bran- 

giu savo sveteliu vasaros šilu- 

moje? Taigi, vieton to, kad i>esi- 
gruint vasaro- karutyje kokioje 
menkoje, mažytėje tvankioje sve- 

tainėje, \isa maža veselija išva- 
žiavo automobiliniu pasigerėti 
miškais ir laukais, gamtos išda- 
bintai*. 

I'a r grįžus namo, laukė jau sta- 

las išalkusiu sveteliu. Skaniai 

bevakarieniaujant ir besidalinant 
gražios kelionės įspūdžiais, sve- 

čiai užgirdo, kaip vienas iš tarpo 
sveriu, jaunikaitis Kazys Devei- 
kis, prabilo į visus, primindamas 
ir nutsų tautiškuosius reikalus. 
Linksmai Į tai svečiai atsiliepė,— 
manytum, kad jie tik to ir laukė. 
Taigi nepraslinko nei 10 minu- 
čių, kaip $11.00 buvo sudėta ir 
vienu balsu paskirta Tautos -Va- 
rnams Vilniuje. 

Aukavo po $r.oo: P. Vaznis, 
K. Va/.nienė, K. Deveikis, V*. 
Karsokas, A. Krivickas, M. Bubi- 
naitė, P. Stankaitis, O. Tomkaitė, 
M. Stapulionis, V. Stankaitis, ir 

po 50c.: J. Deveikis, S. Laume- 
raitė. 

Diduma visu čia paminėtų ypa- 
tų yra SLA. nariai. 

Pinigai, rodos, bus pasiųsti 
tiesiog į Vilnių. M. D. 

IS NEW YORK, N. Y. 

Račiūnas apsiveda. Jau gerai 
lietuviams pažįstamas kiuemato- 

graMst«ts p. A. T. Račiūnas lie- 

pos 21 d. apsiveda su p-!e Elz- 
bieta Baltuškiute iš W ilkes-Barre, 
J'a. Vestuvės atsibus jaunosio- 
mieste, taigi VVilkes-Barrc. 

l'-o Račiūno vardas pagarsėjo 
tarp lietuvių pastaraisiais keliais 
metai*, kada jis pradėjo rodyti 
tarp lietuvių k rūtom u s paveik- 
slus. Krutomieji paveikslai yra 
p. Račiūno speciališkumas, ir toj 
s ryty j jis darbuojasi jau dau- 
giau io metų. Tai yra pirmas 
lietuvis kinematografistas, kuris 

pradėjo traukti gyvus krutomus 
paveikslus iš lietuvių gyvenimo. 
Pirmi tokio darbo bandymai at- 

sibuvo apie Brooklyną, bet pernai 
j). Račiūnas padarė speciališką 
plačią kelionę po Lietuvą ir par- 
sivežė iš ten keletą serijų labai 
įdomių* paveikslfi, kuriuos dau- 
gelis Amerikos kolionijų šią žie- 
mą turėjo progą matyti. 

šią vasarą p. Račiūnas žada 
nuimti ant filmų amerikiečių lie- 
tuvių gyvenimą ir tam tikslui 
rengiama dideli išvažiavimai 
Pennsylvanijoj, (,'hicagoj ir, ro- 

dosi, Bostone, šios filmos bus 
ypatingai žingeidžios Didžiosios 
Lietuvos ir Prūsų lietuviams, ku- 
rie turės progą pamatyti savo 

akinus, kaip jų broliai Ameri- 
koj gyvena. Verta taipgi pami- 
nėti, kad p. Račiūnas turi keletą 
dailių kompletu paveikslų ilius- 
travimui Lietuvos istorijos. 

I -lė F. Baltuškiute yra čia 
[Amerikoje užaugusi mergina. 
iVienok čia pat reik patėtnyti, kad 
ji daug kuom skiriasi nuo kitų 
^girnių lietuvaičių. Tai yra ge- 

ra lietuvaitė—tikroj to žoiUioį 
prasint"j: gražiai lietuviškai kalba' 
ir ra~o ir noriai tarp-' 
lietuviu darbuoja-i. Fhisiamoji 

lp-!a iTariunienė yra apšvie-ta 
į mergina ir didelė muzikos ir dai- 
nų mylėtoja. Hilkes-Barre /i ke- 

11*tą kartu gražiai atsižymėjo ant 

^ccno> lietuviu reugiarmu.se va- 

iku r uo^e, 

Jaunuosius lydi kuogeriausi ve- 

lijimai visų jų draugų. 
Žinantis. 

IŠ ATHOL, MASS. 

Spaudos atgavimo paminėji- 
mas Piknikas ir diskusijos. Lie- 
pos 4 d. pa> mus iškilmingai ap- 
vaikščiota sukaktuvės spaudos at- 

gavimo Lietuvoje. Prie apvaik 
ščiojimo prisidėjo 5 vietinės drau- 

gijos: Aušros Molinos Dievo 
j Draugystė, Lietuvos Vyčių kuo- 
pa, Š\. Onos Moterrt Draugija, 
!sv. Kazimiero Blaivininkų Drau- 
gija ir vietinė SLRKA. kuopa. 
Kalbėtojų buvo pakviesta išviso 
trjs, tačiaus, dėlei kaž-kokios 
klinties, vienas pakviestųjų ne- 

atvyko. Pribuvus abiem kitiem 
kalbėtojam, nusitraukta prie lic- 

jiuvių svetainės paveikslas, ir tuo- 

jaus pradėta prakalbos, kurias 

atidengė vietos klebonas trumpa 
i prakalbote apie spaudos vargus 
ir atgavimą. Bažnytinis choras 
padainavo tautiškąjį hymną', ku- 
ri publika išklausė atsistojusi; at- 

likta keletas gerai pavykusių 
dekliamacijų, ir galop pradėjo 
kalbėti p. Jnškaitis, moksleivis. 
Kalbos tema buvo spaudos atga- 
vimo istorija. Pasibagus pirma- 
jai kalbai, gražiai padainavo ma- 

žučių mergaičių choras. Patsai 
choras padaro malonų jspudį Į 
klausytojus. Padekliamavus dar 
keletą veikalėlių, pasirodė antr 

sai kalbėtojas, p. Petraitis. Jojo 
tema buvo socializmas. Kas ga- 
vo-negavo, o socialistatns teko j 
kailį. Kai-kurioms moterėlėms, 
klausiusioms tos prakalbos, net 
ašaros pradėjo eiti iš akių. Abu- 
du kalbėtojai gavo po gražų gė- 
lių bukietą. Žmonių buvo apie 
,V>o, ir \isi ramiai užsilaikė. 

Sekančią, liepos 5 d. buvo pa- 
rapijos piknikas tyrame ore. 

Žmonių—mažų, jaunų ir senų— 

I prisirinko daugybė. Jaunimas 
Į gražiai linksminosi tautiškais 
žaislais. Bažnytinis choras pn- 

I dainavo kelias daineles. Visi pa- 
sigėrėjo gražiu ir tyru oru. 

Liepos 6 d. buvo diskusijos, 
arba, teisingiau sakant, kataliku 
mokslo vertės ir naudingumo aiš- 
kinimas. Pirmiausiai kalbėjo vie: 

J tos klebonas apie Kristaus mok- 

jslą. 'i'oliaus kalbėjo p. Petraitis, 
pri rod i nedarnas katalikų mokslo 

Į doriškumą ir pamatingumą. Jei-' 
Į gu kiis iš susirinkusiųjų turėjo 
i kokį nors klausimą, tai kalbėtojas 
kvietė surašyti tai ant popierė- 
lės ir jam įteikti. Jisai gi žadėjo 
j visus tokius klausimus atsa- 

kyti. Paskui kalbėjo p. Juškai- 
tis. Pamatine prakalbos mintim 
buvo tvirtinimas, kad tikyba nei 
kiek nekenkianti žmogui lavintis 
by kurioje mokslo srytyje. Pra- 
kalbom?) pasibaigus, buvo paduo- 
ta du klausimai, j kuriuos ir bu- 
vo atsakyta. Apart to, buvo d<:: 
Lietuvos Vyčių kuopos susirin- 
kimas, kame busiamajin seiman 
delegatais išrinkta kun. Meškaus- 
kas, p. Andriliunas ir p. P. Va- 
rabauskaitis. 

Abelnai imant, tarp vietos lie- 
tuviu pastaruoju laiku matyt gan 
didelis subruzdimas ir noras dar- 
buotis. Gailiunas. 

IŠ MAHANOY CITY, PA. 

Išleistuvių vakaras. Vietinis 
bažnytinis choras "Birutė" suren- 

gė išleistuvių vakarą savo vedėjui 
ir vargonininkui p A. Sodeikai, 
knrisai apleidžia šią parapiją ir 
kraustosi j Scranton, Pa. Vaka- 
ras buvo surengtas, kad pasakius 
"sudiev" ir drauge padėkavojus 
uoliam darbininkui už jojo pasi- 

Įdarbavimą. Išvažiuojantisis nors 

trumpą sulyginamai laiką čia dar- 
bavosi, bet su pilnu užsiganėriini- 
mu gali atsižvelgti j tai, kas jojo 
atlikta. Kuomet p. Sodeika lie- 
pos 15 d. 1911 m. į čia atvažia- 
vo, jisai, apart žinomos savo lai- 
ku suirutės, nieko nerado. Cho- 
ras susidėjo tiktai iš 5 asmenų; 
gaidų nebuvo jokių: giedodavo 
tiesiog iš maldaknygės. Reika- 
linga buvo visas darbas pradėti 
iš pat pradžios. Tačiaus p. So- 
deika nenusiminė ir uoliai grie- 
bėsi choro tvarkymo reikalų. 
Prikergęs prie darbštumo dar as- 

menišką mandagumą ir mokėjimą 

apsieiti su žmo'fįęriis, p. Sodeika 
pasiekė t<5, fržaĮjffcęitu laiku cho- 

•• <d y f Į 
ras pradėjo augti, lasai augimas j 
nepcrsitraųkė visa laiką, ir Šiądien 
choras gal] pastgfrti 45 geais vy- 
ru ir moterių balsais. Chorvedži ) 

darbštumas ir gabumai rado at- 

balsį ir žmonėse, kurie varomąjį 
darbą ir pati darbininką lydėjo 
nuolatos savo priejauta ir prielan- 
kumu. Hudamas taikaus budo, 
p. Sodeika gerai sugyveno ir v;! 
klebonu, ktin. Dargiu. Iš viešųjų1 
p. Sodeikos darbų, tarp dauge- 
lio balių ir vakarų, paminėtina 
vadova\imas pastatyme veikaio 
"Adomas ir Jieva," kuriam mu- 

zika yra j). M. Petrausko parū- 
pinta. Kitas dalykas, nepaprastas 
pas mus—tai jojo pagelba su- 

ruoštas vakaras be svaigalų, ku- 
ris bene buvo tik pirmu panašiu 
vakaru visoje šioje apielinkėje. 
Ruošiant vakarus, turėta, žinoma, 
ir kiek pelno, kurisai buvo su- 

naudojamas gaidoms pirkti ii tai- 
pogi vargonams taisyti. Užtenka 
paminėti, kati choro gaidų vertė 
dabar siekia suvirš $50. 

Suprantama, kad išleistuvių va- 

karas buvo gyvas ir aiškiai pa- 
žymėjo įnalianoy'iečiu nubudimą 
(lėlei atsisveikinimo su tokiu dar- 
bininku. Vakare kalbėjo ii kal- 
kime vietos lietuviai, kaip p. J 
Jusaitis, "Birutės" sekretorius, < 

I'. Kubertavieius, tos pačios drau- 
gijos pirmininkas, p. T. Bačkaus- 
kas, "Saulės" redaktorius, kitrisai 
išvažiuojančiam linkėjo geros klo- 
ties naujoje vietoje ir choro var- 

du įteikė dovaną, ir p V. Lapius 
kas, buvęs SLR K A. pirmininkas. 
Vakaras su įvairiais žaislais ir 
šokiais užsitęsė net iki pusiau 
antrai nakties. 

Daukšiu Petras. 

IŠ EAST MILLINOCKET, ME. 

SLA. susirinkimas, Birželio ?.\ 

dieną \ ietinė SLA. 174 kuopa 
laikė savo mėnesinį susirinkimą 
pas p. J. Gureckį. Svarstyta savi 
reikalai. Pasibaigus susirinkimui, 
p. X. Radavičia pasisakė turįs 
jauną vaikiną, kurisai galėtų pa- 
kalbėti. Susirinkusiems noriai su- 

tikt'- paklausyti, pakviesta tasai 
vaikinas, ir jisai, pasveikinęs su- 

sirinkusius, pradėjo kalbėti. Pra- 
nešęs, kad esąs paprastas darbinin- 
kas be augštesnio mokslo ir at- 

važiavęs čia darbo j ieškoti, kal- 
bėjo apie draugijų svarbą ir nau- 

dingumą. Ypatingą atydą ragino 
atkreipti j pašelpos ir savitarpes 
apdraudos draugijas ir prie jųjų 
priklausyti. Kalba buvo nuosek- 
li, rimta, paremta faktais ir su- 
sirinkusiems patiko. Kuopa, be 
abejonės, kalbėtojui yra dėkinga. 

Smuikorius, 

IŠ KENOSHA, WIS. 

Nubaudimas. Įvairumai. Bir- 
želio 7 <1. SLA. 212-ta kuopa tu- 

rėjo pikniką. Tūlas vyras, pildęs 
tenai "bartenderio" darbą, tapo 
Įtartas pavogime vyno bonkos 
"net 75 centų" vertės. Tasai da- 
lykas buvo pakeltas kuopos mė- 
nesiniame susirinkime, kame prie 
bonkutės klausimo pri-uujo dar 
ir "riebus" žodžiai. Galop įta- 
riamisai pikniko "bartenderis" 
patraukta teisman net po dviejų 
"uarrantų." Už vyno bonkuty 
teisėjas, (suprantama, ne SLA. 
212 kp., bet Dėdės Samo) uždėjo 
baasmės S5.00 ir teismo lėšas. 
O už "riebius" žodžius dar $1.00 
ir taipogi teismo lėšas. Tokiu bū- 
du nuo vieno vyro, it nuo jaučio, 
nulupo dvi odas... Mūsų draugi- 
jos, matomai, negali sąnarių tar- 
pe pačios be svietiškų teismų 
taiką daryti, o šie baisiai daug 
lėšuoja ir dar žemina lietuvių var- 

dą svetimtaučių akyse. O ir pa- 
čioms draugijoms maža iš to 
naudos. 

Miesto valdžia užgynė Keno- 
slia rybose šokius sekmadieniais, 
ir bufetai turės užsidaryti dabar 
aštuoniuose vakaro. Tokiu bucu 
visi draugijų plianuoti sekmadie- 
nių piknikai žlugo. Šv. Petro pa- 
rapijos piknikas buvo liepos 4 d. 
(4th July) Shend's Parke. Išryto 
buvo miesto vaikų paroda. 

Iš šio miesto draugijų labai 
sparčiai auga "Birutė." Ji turi 
net ir kareivių skyrių, kuris pa- 
rapijos svetainėje seredomis ir 
pėtnyčiomis daro mankštinimus 
(7 3© P- M.). 

Jaunimas baisiai jnirto poruotis 
šj pavasarį ir vasarą, ko Keno- 

shoje nebūdavo. Linksma, kad 
iš vestuvių nepasitaiko nesusi- 
pratimų ir "šaltoji" tarsi lietu- 
viams visai nereikalinga. 

Keaeshiškis Jonafe, 

IŠ EAST ęHICAGO, IND. 
»** 

Vietos teatro reikalai. Darbai. 
Keletas metu atgalias vietos 1 ic-> 
tuviai skusdavosi neturi nei vie- 
nos svetainės su scena, kur butu 

galima paruošti kokis vaidinimas. 
Praėjusiais metais vienas lenkas 
pastatė svetainę, prirengt.ą vaidi- 
nimui. Nors scena maža ir vai- 
dinimui neparauki, bet visgi lie- 
tuviai šia proga pasinaudojo ii 

praeitoje žiemoje surengė tris 
vaidinimus, dar taip Įvairiu p/ j- 

graniu pamargintus. Šįmet ęt\ pa- 
statė svetainę lietuvis, p, K. (j?-ik- 
sas. Ši svetainė nors mažesnė 
už anąj.'j, bet kaslink vaidinimo 
daug parankiau įtaisyta Šioje 
svetainėje visos lietuvių draugys- 
tės ir kuopos laiko savo mėne- 
sinius susirinkimus. Svetainė 
duodama uždyką; tai joje ran- 

dasi ir TMD. 127 kp. knygynas. 
Taigi, dabar jau turime net dvi 
svetaines. Tik mokykimės vai- 
dinti. Kaip teko girdėti, tai LSS. 
kp. ir TMD; jau nutarė ruošii 
vakarus su vaidinimais. Šios kuo- 

pos ir pernai vaidino. Esama pas 
mus dar L. A. 1". Kliubo. Jisai 
susideda beveik iš jaunų vyr '. 

Konstitucijoje sakoma, jog šis 
kliubas užsiinisiąs sceniškų veika- 

lų perstatymu, lavinsis dainose, 
muzikoje ir 1.1., bet iki šiolei nie- 
ko dar neveikta. Tikėsimės, kad, 
pasibaigus vasaros karščiams, 
kliubas griebsis veikti. 

Darbai E. Chicagoje dar vi? 
tebeina silpnai. Nors kaip žiuri, 
tai daug* yra dirbtuvių ir visos 
dirba, nestovi, bet bedarbių pul- 
kai. nes beveik visos dirbtuvės 
sumažino darbininkų skaitlių. 

Pipiras 

IŠ WEST PULLMAN, ILL. 
Šis-tas apie vietos lietuvius. 

Tarp vietos lietuviu dažnai gir- 
dėtis nusiskundimų, kad apie šią 
kolioniją laikraščiuose nesimatyt 
jokių žinių. Čia pat būdavo ran- 

damas tuojaus ir pasiteisinimas, 
kad, nesą, girdi, žmonių, kurie 
galėtų ar norėtų tuom dalyku 
užsiimti. Kaip ten nebūtų, faktu 
pasiliefca tai, kad plačioji visuo- 
menė mažai žinių iki šiolei tu- 

rėjo apie šią ją kolioniją ir josios 
gyvenimą. Tačiaus, nors tyloje, 
bet gyvenimas čia nestovėjo ant 
.vietos. Nuolatos srio.eno jisai 
savo takeliu, nematomai ir ne- 

žinomai platiems sluogsniams 
mušė gyvenimo pulsas čionai, 
pamažėliu ėjo pirmyn. Žinoma, 
gyvenimas,visur yra gyvenimu. 
Kaip kiekvienas daiktas, iš vie- 
nos pusės apšviestas ir žibąs, ki- 
toje savo pusėje duoda šešėli, 
taip ir gyvenimas, šalę gerų, pra- 
kilnių ir sektinų apsireiškimų, 
gamina ir dalykus, kurie meta 
tamsų ir kartais ytin šalintiną 
šešėlį. Musų kolioniją šiame at- 

vejyje nėra išskyrimu. 
Bet pirmiau negu kalbėti apie 

patj vietos lietuviu gyvenimą 
smulkmenose, mesime keletą ap- 
lamų bruožų. Tam, kas \Yest 
Pullman'e niekuomet nebuvo ir 

jojo nežino, galima butų pasa- 
kyti. kad tai yra miestelis, sto- 
vintis Chicagos pakraštyje, i8 

mylių daug-inaž j pietus nuo 

Chicagos vidurmiesčio, gražioje 
apielinkėje, medžių žaliuma ir 
paukščių-lakunėlių dainomis gra- 
žiai išpuoštoje-padabintoje. Fab- 

rikų durnų ir rūkų, tvankaus 
didelių miestų oro ir dulkių čio- 
nykščiai žmonės nežino. Lietu- 
viai pradėjo čia apsigyventi apie 
15 metų atgal. Ilgą laiką jų 
skaitlius buvo mažas. Paskati- 
niais keliais metais tačiaus šei- 

mynų skaitlius pasiekė apie pus- 
antro šimto, pavienių—apie 400. 
Kaip kai-kuriose kitose mūsų ko- 
lionijose Amerikoje, taip ir čia 
tarpe susipratusiųjų lietuvių yra 
ir tokių, kurie, sekdami "seno- 
vę," šliejasi prie lenkų ir skaito 
save ne tuom, kuom yra—lie- 
tuviais, bet anos "šleebetnos" 
tautos sunumis. Jie vengia ir 
gėdijasi visa ko, kas tik lietu- 
viškai kvepia, ar lietuvišką var- 

dą nešioja. Iš kitos pusės, ne- 

gali atsidžiaugti mažiausiu len- 
kiškos dvasios dvelkimu ir. tar- 

tum išmesta iš vandenį žuvis, 
rodos, užtrokštų, negavę ilges- 
niam laikui to "duko" pauosty- 
ti. Padėkon gauna tai, ką gauna ir 
kiekvienas, kurisai perdaug sten- 

giasi pamėgdžioti kitus ir lysti 
po svetimu skvernu, ar kartais 
pantapliu. Kol dalykai gerai klo- 
jasi, tai tikrieji lenkai dar sugy- 
vena su šiais, kaip pas mus jin 
vadina, "lenkberniais." Pet tegul 
tik juoda katė prabėga per vi- 
durį, o tai atsitaiko, ir tuojau* 
tie lenkams norintieji patikti 

gauna kokį "clvani," "przeklęty 
litu'in," "psia krcvv," ar kitokj 
panašų gražumą. Tai yra užmo- 

kestis už sekiojimą svetimoms 
pėdoms. Kaip nenorėtų tie na- 

bagai atsikratyti savo prigimimo, 
niekaip negali to padaryti. Žiū- 
rėk, pats lenaks ima ir pakiša 
tau jj po nosim, tartum ragaišį 
•s jomarko. Nepavydėtinas to- 

kių nesusipratėlių padėjimas. 
Tačiaus tokiu yra tiktai dale- 

lė. Didžiuma lietuvių yra tau- 
tiškai susipratusi. Šie lietuviai 
rūpinasi savo reikalais. Kuomet 
lietuvių čia pasidarė gan dide- 
lis skaitlius, pradėta manyti apie 
savą bažnyčią ir parapiją. Galop 
kovo 6 d. 1913 m. Dr-stės Atra- 
dimo Šv. Kryžiaus vardu sušauk- 
ta visuotinas vietos lietuvių su- 

sirinkimas. kurio tikslu buvo su- 

tvėrimas parapijos W. Pull- 
man'e. Po ilgų svarstymų vien- 
balsiai nutarta, kad parapija rei- 

kalinga. Čia pat sutverta para- 
pija vardu šv. l'etro ir Povilo, 
jeigu vyskupas to vardo neat- 

mainys. Išrinkta tam tikras ko- 

mitetas, kurin inėjo sekantieji 
žmonės: pp. A. Vainauskas, K. 
Žiogas, St. Eidintas, A. Kiaula- 
kis, J. Dobilas ir M. Kiuberis. 
jiems pavesta rūpintis visu rei- 
kalu. Tame susirinkime sudėta 
naujai parapijai $137.00. Vieta 
naujai parapijai paskirta prie 
123-eios gatvės ir Emerald a ve. 

Reikalingieji lotai kainuoja 
$2,400. Visas darbas varyta taip. 
kad iki birželio 21 d. T913 m. 

ižde turėta apie $1,200. Birželio 
21 d. 1913 m. įmokėta už lotus 
$1,000. Toliaus buvo užmanyta 
kreiptis prie vyskupo su prašy- 
mu, kad paskirtų kunigą. Tasai 
sumanymas išpildyta rugsėjo 29 
dieną 1913 m. Išpradžių vysku- 
pas pasirodė nelabai prielankus 
naujos parapijos sumanymui, 
llgainiu dalykai virto geroj 011 

naujajai parapijai pusėn, ir sau- 

sio 6 d. šių metų vyskupas suti- 
ko ištirti dalyką. Kun. X. Lu- 
košiaus raportas, įduotas vysku- 
pui. turėjo savo pasekme rapo •- 

to jdavėjo paskirimą naujosios; 
[arapijos klebonu. Sausio n: d. 
j r:ra{ ijoje atsibuvo pirmos pa- 
maldos. Kadangi savos bažny-! 
čios dar nėra, tai pamaldos la'-Į 
kvta lenku bažnyčioje, prie 123-! 
čios gatvės ir Parnell ave. Toli- 
mesnis darbas ėjo sparčiai, ir 
birželio 17 d. padėta pamatas 
bažnyčiai. Bažnyčia bus drauge 
su mokslaine ir mūrinė; klebonija 
gi bus atskirtum. Visa kas ap-: 
sieis apie $25.000. Kampinio 
akmens pašventinimas bus iiepes' 
10 d., 4 vai. popietii. Naujos pa- 
rapijos įkūrėjai ir nariai mano 

pašventinimą apvaikščioti iškil- 
mingai ir tikisi turėti gan dideli 
skaitlių draugijų ir taip pavie- 
niu žmonių. Komitetas užprašo 
visas tautiškas ir bažnytines dr 
jas. vietines ir iš apielinkės, da- 
lyvauti toje iškilmėje. Draugi- 
jos, kurios dalyvaus apvaikščio- 
jime. susirinks 3-čią vai. popietų 
pašventinimo dienoje prie Michl- 
gan ave. ir 119-tos gatvės. Te- 
nai žadama pasitikti vyskupą ir 
paskirtuoju keliu traukti iki pa- 
šventinimo vietos. Dalyvausian- 
čiųjų draugijų sutvarkymo pri- 
daboti paskirta p. M. A. Vai- 
nauskas, 715 \Y. 12otli st., \Yest 
Pullman, 111., ir draugijos ap- 
vaikščiojimo reikaluose prie jo 
♦uri kreiptis. 

Naujoje parapijoje drauge su 

klebonu, kun. Lukošium, reikalus 
prižiūri komitetas iš sekančiu 
i 2 asmenų: pp. A. Vainausko, 
A. Korbuto, A. Yaitekaus, A. 
Kiaulakio, B. Šimkaus, K. Žio- 
go, Kl. Morkūno, K. Paliliuno, 
T. Žutaito, P. Mikolaičio, M. 
Kiupelio ir K. Mačiulskio. Ku- 
nigas su komitetu gyvena san- 

taikoje, ir tikimasi ateityje taipo- 
gi išvengti nesusipratimų. Yra 
dar padaryta taisyklė, kad kiek- 
vienas, kuris aukaus parapijai 
$25.00 ar daugiaus, skaitysis pa- 
rapijos "fundatorium'' ir tokių 
aukautojų vardai ir pavardės bus 
iškalta marmure bažnyčios žy- 
mioje vietoje. Tokius parapija 
kasmet minės. "Fundatoriais" 
gali buti vietiniai ir iš kitur 
žmonės. Aukavimų reikalais rū- 

pinasi kun. N. Lukošius, 12015 
Lowe ave., W. Pullman 111. 

Birželio 28 d. naujosios para- 
pijos naudai buvo parengtas pik- 
nikas su drabužių eilios laimė- 
jimu. Nors oras buvo nekoks, 
tačiaus žmonių susirinko. Visi 
linksmai laiką praleido. Padžiu- 
gino visus p. N. Suchodolskio 
vadovaujamas Aušros Vartų .pa 
rapijos choras, gražiai ir gabiai 
sudainavęs keletą dainelių. Pub- 

lika, kiek teko patirti, pikniku ir 
choru buvo pilnai patenkinta. 

Lietuvos Vaikas. Į 

IŠ MONTELLO, MASS. 

Dr. Šliupo prakalbos, l'.irželio 
21 d. Šv. Roko draugijos triųsu 
bu v o surengtas spaudos atgavi- 
mo 10 metu sukaktuvių paminė- 
jimas—pral ilix )S. Kalbėjo Dr. J. 
Šliupas, kurisai, kaipo aktiviai 
dalyvavęs kovoje už spaudos at- 

gavimą, labai vaizdingai nupiešė 
t.} visą kovą ir taipogi jos laimė- 
jimą. Baigdamas prakalbą, už- 

klausė, ar męs mokame taja iš- 
kovota spauda naudotis? Visai 
i atsakė patsai kalbėtojas, nes, 
ažuot platinus apšvietą Lietuvo- 
je, auginam, kaip H\sė toliaus kal- 
bėtojas, neapykanta, keliama vai 
(lai ir platinama šmeižtai. Ypač 
Lietuvoje klerikalai, kaip sakė 
Dr. Šliupas, atsižymi šmeižimu 

pirmeivių bei jų laikraščių "L. 
l'kininko" ir "L. Žinių." Tani 
tikslui jie panaudoja ne tik sa/o 

laikraščius, bet ir sakyklas bei 
klausyklas. Taipgi prisiminė ii 
Amerikos lietuvių laikraštiją. Te- 
ko pipirų mūsų socialistams ir 
klerikalams. Pasibaigus prakal- 
bai. ilgai tesėsi gausus delnu plo- 
jimas. Žmonių prakalbose buvo 
virš i,ooo. 

Birželio 21 d. buvo prakalbos, 
Lietuvių Vaizbos Draugijos su- 

rengtos. Kalbėjo vėl Dr. J. Šliu- 
pas, kuris savo kalboje nurodė 
neatbūtiną reikalingumą stverti* 
pramonijos, nes, tik kjlant pra- 
nionijai, galinti kilti abelna ša- 
lies kultūra. Kalbėtojas patarė 
lietuviams st ertis amatu ir mo- 

kykis j 11, nes visviena amatnin- 
kas visuomet galjs turėti geriau 
užtikrintą rytojų ir 1.1. Šiose 
prakalbose buvo publikos apie 
800—900. Abelnai, abiejuose va- 

karuose atsilankė apie 2,000 as- 

menų pasiklausyti Dr. Šliupo pra- 
kalbų. Žmonės, kaip teki) girdė 
ti, likosi labai užganėdinti prakal- 
bomis. J. Paprusis. 

Atsakymas p. Balsiui. Xors 
labai yra nemalonu užimti vietą 
polemikomis, tačiaus esu pri- 
verstas vėl prašyti "Lietuvos" 
viešningumo ir šį atsakymą pa- 
talpinti,—žinoma, jeigu redakci- 

jos nuomone žemiaus paduoti ma- 

no nurodymai bus to verti. £>į 
atsakymą esu priverstas duoti, 
prie ta verčia tilpęs "Lietuvos" 
nuni. 21-me p. Balsio rašinėlis, 
kuris nėra parašytas "teisybės 
nurodymui," bet tik nubaltini- 
mui tų darbelių ir tų ypatų, ku- 
rias aš savo pirmesniam straip- 
snyj buvau palietęs. 

l'-as Balsis man užmetė, buk 
aš neteisybę rašęs apie kilusius 
dėlei vietinio Tautiškojo Namo 
nesusipratimus. Aš buvau pa- 
minėjęs, kad tuos nesutikimus 
pradėjo vietos socialistai, kurie, 
atmetę sarmatą šalin, pradėjo 
girtis sočia Ii-tų laikraščiuose ir 

pašaliais, buk tai jie, socialistai, 
"pastatę Tautišką Namą." Tas, 
suprantama, suerzino vietos lie- 
tuvius, ir nuo to prasidėjo visi 
vaidai. Tačiaus p. Balsis nori 
apibaltinti šiuos vyrus, o meta 

kaltę ant tų, kurie išdrįso ką-nors 
prieš toki gana paikų socialistų 
darbelį pasakyti. Kas turi šiokį- 
-tokj sensą, tas nejieškos grybų 
ant medžio šakų, bet ant žemės. 
Taip ir čia: kalti yra ne tie, ku- 
rie paikiems pasigyrimams prie- 
šinosi, bet tie, kurie tokius neiš- 

mintingus, dar-gi neužpelnvtus 
pasigyrimus rašė. Jie, todėl, ir 
pagimdė tuos nesusipratimus. 
Kam tad p. Balsis dar-gi per akis 
stengiasi užgii.čyt, kad girdi vie- 
tos socialistai nesigyrę. Lai jis 
pasižiūri į socialistų laikraščius, 
tai tuos pasigyrimus ras juoda 
ant balto, ir tada nereikės juo 
dų puodų baltinti. 

Toliaus jis rašo, kad ir tokių 
kvitu, kurios buvo po 3 syk ap 
mokėtos, nebuvo, buk tai tik .h. 

socialistų "apšmeižimui," tai esu 

prasimanęs. Ne aš apie tai pra- 
simaniau, bet tos k vi tos juk bu- 
vo svarstomos balandžio 5 d. 
L. T. Namo draugijes susirinki- 
me, ir tas dalykas buvo paimtas 
ištyrimui. Aš pirmiau savo rasi 

nyj ir buvau aiškiai pažymėjus, 
kad be ištyrimo nieko negalima 
vaginti. Kam tad ir vėl p. "Bal- 
sis šukauja, buk aš vėl sakęs, 
kad štai vėl "čia socialistai ap- 
sivogė." 

Jau nuo tulo laiko nekurie so- 

cialistai, tarp jų ir p. Balsis, 
skundžiasi-dejuoja, buk juos va 

gina. Jeigu istikro juos butų va 

įginę, tai iki šiam laikui butų 
Ijie tokius šmeižikus senai atsa- 

komybėn patraukę. Jeigu gi to 

nedaro, tai aišku, kad tos paska- 
los apie socialistų vaginimą yra 
pačiu socialistų pramanyta ne- 

sąmonė (mat kad kankiniais sa- 

ve pasistačius) ; už tokias nesą- 
mones ir intrigas buvo suspen- 
duotas ir p. Jakavonis ant metų 
laiko, bet, paaiškėjus, kad netei- 

singai yra suspenduotas, bausmS 
jam tapo panaikinta. 

Sakydamas, kad 'l'autos Namo 

Draugijoj, iš apie 1.500 narių, so- 

cialistų priguli tik apie <mj ir kad 
jie prie to namo pastatymo pri- 
sidėjo tik su $150.30, aš negalė- 
jau klysti, nes šiame dalyke rė- 
miausi žiniomis, pasemtomis iš 
T. Namo Dr-jos atskaitos, til- 
pusios vietiniuose anglų laikraš- 
čiuose ir tuluose lietuvių laik- 
raščiuose. 

Jstabu, kad p. Balsis išvadina 
šarlatanais tuos, kurie reikala- 
vo nuo streiko kasieriaus atskai- 
tų, o patj kasierių, kuris tų at- 

skaitų išduoti nenorėjo, pavadina 
"peru draugu." Juk visi žino, 
kad pas streiko kasierių reika- 
lavo atskaitų ne koki ten "šar- 
latanai," bet trjs pačių streikie- 
rių išrinkti asmenis. Sie strei- 
kierių įgaliotiniai atsilankė pas 
"gerą draugą" kasierių, pareika- 
lavo, kad išduotų viešą atskaitą 
visuomenei, o kvitas bei knygas 
atiduotų vietiniam 1. \\. W. lo- 
kalui. liet "geras draugas" jų 
nei klausyt nenorėjo: išvadinęs 
gražiais žodžiais, parodė jiems 
duris... Maža to, tas "gerasis 
draugas" užsakė krautuvei, iš ku- 
rios buvo duodamas streikie- 
riams maistas, kad daugiaus 
maisto streikieriams nedur tų, nes 

jau streiko kasa esant" "ban- 
krut." 

Streikieriai, matydami, jog pa- 
tjs su tokiu "geru draugu" ne- 

galės duoti sau rodos, buvo pri- 
versti sušaukti Montello visuo- 
menės susirinkimą apsvarstymui, 
ką su tokiu "geru draugu" dary- 
ti. Šiame visuomenės susirin- 
kime prie buvusių 3 įgaliotinių 
nuo streikierių (juos tai p. Bal. ir 
pavadina "šarlatanais") išrinkta 
dai du, ir šie 5 asmenis turėjo 
vėl pareikalauti nuo kasieriaus at- 
skaitų,— kad ir teismo keliu. 
Taigi jau šitas vienas faktas pa- 
rodo, kad visuomenė tokiu savo 

nusprendimu užtvirtino streikie- 
rių pirmesnius reikalavimus ir 
jų jgaliotiniu.s, kuriuos p. Bal- 
si teikėsi pavadinti "šarlatanais." 

Į Kasimus, prie sienos prispir- 
tas, turėjo atskaitą iŠ aukų išduo- 
ti. Jau pirmiaus streikieriai ma- 

nė, kad jeigu "geras draugas"' 
[kasierius nenori atskaitų išduo- 
ti. tai turbūt su knygomis kas 
nors negerai. Ir jii manymas pa- 
sirodė ne be pamato, nes "ge- 
ram draugui" ir streikierių or- 

ganizatoriui reikėjo perrašinėti- 
-fabrikuoti bilas, kad galima lui- 
tu jas atskaitoj parodyt. Tai 

Įgražus darbelis, ar ne? O gal 
jtas ir-gi neteisybė? Štai apie 
tai rašė laikraščiuose tie penki 
asmenįs, kuriems buvo pavesta 
padaryti pas kasierių reviziją: 

"Susirinkę spalio 12 d. galu- 
tinam peržiūrėjimui atskaitos.... 
radome... ir... kvitas p e r r a š y- 
t a s." 

Poliaus ten pat buvo prane- 
šama : 

"Kasierius A. Vaitkus (tai tas 

"geras draugas") atsisako ati- 
duoti kasos knygas ir kvitas vie- 
tiniam I. \Y. \Y. lokalui." Po 
titom visu pasirašo visi 5 komi- 
sijos nariai ir pats "gerasi- drau- 

gas" A. Vaitkus. Vadinas, jis 
pats patvirtina savo parašu tai, 
apie ką buvo mano rašyta, lis 
pats prisipažįsta, kad kvito- bu- 
vo perrašytos ir kad knygų jis 
nenorįs atiduoti. Taigi ištikro 
net juokinga, kad p. lialsis ne- 

sąmoningai nori išteisinti žmo- 

gų net už tą, ką tas pats -avo 

loenu parašu pripažįsta. 
j kitus p. Balsio pravard/ia 

vimus aš nemanau atsakinėti 
Noriu pabaigoj tik paai-kinti, 
kodėl aš negeidžiu savo loenu 
vardu po Uv rūšie.- straipsniais 
pasirašinėti. 

Tikro vardo nededu todėl. kad 
pastaruoju laiku Montell" pasi- 
darė nesveika atmosfera: kas iš- 

Irjsta tarti žodį priesocialis- 
tus, tai esti už tai ne lik šmei- 
žiamas ir niekinamas po jų vi- 

>us laikraščius ir kitur, bet l>u- 
vo ir tokių atsilikimų, kur ge- 

rieji "draugai" norėjo apmušti 
vpatas, nužiūrėtas koresponden- 
cijų rašyme. 

Todėl p. Balsis ir jo "draugai" 
atleis, kad aš ir šiuom sykiu 
jiems smagumo nepadarysiu ir 

vieton savo pilno- pravardė-, pa 

sirasysiu, kaip ir pirmiau. 
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Apžvalga. 
Pagelba ateiviams. (ial nieka- 

dos ateivis nesijaučia taip I>ejie- 
giu ir aplėi>tu, kaip tuom laiku, 
kada, .-t->vė lama- prieš pat var- 

tus šito "amerikoniško rojaus." 
ji-> turi pirmiaus pereiti per Ki- 
lis islando stotį (kaslegarnę), 
—tą tikrąjj ateiviu "čysčių." 

Kiekvicna> beveik ateivis ja- 
me buvo, kiekvienas tų smagu- 
mynų ragavo. N'edv vai todėl, 
kad ateivis ir paskui apie tai at- 

simena ir širdingai užjaučia sa- 

ve broliams, kurie tūkstančiai-* 
kasdien pereina per tą pat] "čys- 
čių." Atsimindamas savo locną 
kartu prityrimą, jis stengiasi, 
kiek galima, palengvinti savo vė- 
lesniu broliu padėjimą, i'er šią 
ateiviu stoti kasdien pereina po 
kelis, ar keliolika tnkstanč. atei- 
vių. Valdžios atstovai neturi lai- 
ko perdaug su kiekvienu ateiviu 
"bovytis," dažnai su juom ir su- 

sikalbėti gerai negali ir pertai 
šimtai ateivių neteisingai buva 
grąžinami atgal. 

Štai šita priežastis ir verčia 

kiekvieną tautą stengtis turėti 
kaslegarnėj savo atstovus, ktrrie 
gelbėtų savo vientaučiams, pa- 
kliuvusiems į nelaimės nagus. 

\ isi>s tautos, kurios siunčia 
Amerikon šiek tiek didesnį atei- 
viu skaitlių, šiądien turi ant Ki- 
lis Island salos savo atstovus. 

Lietuviai taip pat jau nuo kelių 
metų pradėjo šiuom dalyku rū- 

pintis. Ir vertėjo tai padaryti, 
nes kas metai į šią šalį atkeliau- 
ja, abelnai paėmus, berods apie 
20 tūkstančių lietuvių. 

\ ffnok iki šiam laikui Šisai 
ateiviu globojimo reikalas nėra 

I>h- mus tinkamai pastatytas. Iki 
.šiolei lietuviai nejstengė užlai- 
kyti KIIi> Tsland'e nei vieno «a- 

vo oficialia atstovo. Viską, ką 
męs galėjome padaryti, tai pri- 
siglausti, tarsi koki našlaičiai, 
prie ^itų tautu atstovų: ilgą lai- 
ką "iš mielaši/dystės mus gel- 
bėjo lenku sv. Juozapo immigra- 
eijinis namas, o vėliaus praturtė- 
ji »me jau tiek. i»ad už kelis gra- 
šiu-^ išsiderėjome sau kampą slo- 
vaku immigracijiniuose namuose. 

Taip mes, lietuviai, kampinin- 
kaujame ir iki šiam laikui. 

Kad iš tokio "kampininkavi- 
mo" męs nedaug turime naudos, 
tai tas aiškiai pasirodė laike bu- 
vusio šiuosmet Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj seimo Wa- 
terburyj, Conn. .Tenai išsiaiš- 
kino, kad nors užlaikymas ''kam- 
po" pas slovakus mums atsiei- 
na po keletą gražių šimtų dolia- 
rių į metus, tačiaus musų žmo- 
gus, neturėdamas oiiciaiio atsto- 
vo teisių, negali- pats nei prio 
ateivių prisigauti. 

SLA. seimas, todėl, pasiryžo 
visomis jiegomis stengtis palai- 
kyti Kilis Island'e lietuvj atsto- 

vu. Tan darban jis pakvietė ir 
savo draugą—Sus. I.iet. Rymo- 
-Kat. Amerikoje, kuris noriai 
pakvietimą priėmė. Abudu susi- 
vienijimai paskyrė po $250.00 ir 
išrinko komisijon po 3 narius. 
Tokiu budu pirmu kartu užsi- 
mezgė tarp didžiausiu lietuvių 
organizacijų mazgas bendram 
gyvam darbui. 

į.iciuvių visuomene, ne a Dejo- 
nės, tokiam darbui užjaus, ir apie 
jos paramą negalima abejoti. 

Kerods, slidžiai pradėtas dar- 
bas, tik-ką paleista ateiviams 
l>agelbinė valtis nuo pat pradžių 
vos neužšoko ant udlų, kurios 
gręsė jai sudaužymu. SLR-KA. 
organe ''Drauge" teko patėmyti 
straipsnius, kuriuose norima jau 
ginčytis už "vadovavimą"; kuris 
iš susivienijimu — tautiškas, ar 

katalikiškas,—privalo turėti tame 
reikale viršų. Buvo patėmyta, 
kad "kaslegarnėj" reikią gelbėti 
ne tik ateivių kunus, bet !r jų 
sielas,—vadinas, kad lietuvių af* 
stovas turėtu būtinai butl geras 
kgfalikas, if kad kartais ten ne- 

jsispraustiį koks "laisvamanis" ar 

"bedievis," kuris išgelbėtų atri- 
ju "kunus/' bet prapuldytų jų 
'sielai," nutraukdamas juob 

1 labvamanjtbč* ir bedievybės 
tinklus. 

Taigi, matote. į pat vidurj gra- 
žiai pradėto darbo vėl įsismeigė 
tas "tikybinis aštuuo/' kuris su- 

|»I;aldė jau ne Vieną fictuvuĮ dar- 
rbą. Pas lietuviu-, dar vis yra įsr- 
vyra^vęs ta-* nelemtas papratimas 
viską saikuoti tikybinio, arba 
prieštikybiniu saiku. Kiekvieną 
darbą nu-> vis dar stengiamės 
apvilkti tikybiniais ar priestiky- 
btniai> nibai-, neatsižvelgdami Į 
tai. kad tiems rūbams čia nepri- 
valo Imti viet«»s. 

Re abejonės, jeigu m tisų ka- 

talikiškoji visuomenė matytu, 
kr d tokia ateiviu globojimo [stai- 
ga žuvautu bedievybės, arba 1 a i s 

jvamanybės tinklais, tai ji turėtu 
pilną tiecą rugoti ir visai tokios 
įstaig- >s neremti. Lyginai nelem- 
tas darbas butu gelbėti "ne tik 
ateiviu kunns, bot ir jų sielas." 
t. y. i> ateiviu pagefbos įstaigos 
daryti kokią tikybinę misiją. 

jeigu tik męs žiūrėsime j 
ateivių gelbėjimo įstaiga^ iš ti- 

kybinio, arba prieštikybiniu at- 

žvilgio, tai iškalno galime pa. 
įkyti, kad ir viena ir kita pusė 
neturi noro ateivius gelbėti, kad. 
abi pusi yra paprasti hypokritai. 
kurie po ateivių gelbėjimo prie- 
danga geidžia vesti savas ypatin- 
gas misijas. 

Kaipgi ne?! Juk ateiviams, 
papuolusiems j kaslegarnę, rupi 
vienas—ir tik vienų vienas—da- 
lykas. Juomi yra: kuogreičian- 
-ia iš to kaslegarnės "čvsčiaus" 
išsigauti ir liuesai j šią šali pa- 
tekti. Šitam tikslui,—ir tik ši- 
tam, o nc kokiam kitam,—lietu- 
viai nori įsteigti lietuvių ateivių 
globojimo įstaigą ir parūpinti 
lietuvį atstovą. 

Xei viena, nei kita pusė ne- 

'gali užgiuryti, kad šis tikslą* 
yra vienatinis tikslas. Iš 
čia aišku, kad jeigu męs neesame 

veidmainiai, jeigu mums ištikro 
rupi ateiviu likimas, tai męs vi- 
somis pajiegomis stengsimės tik 
tą vieną, aiškiai užbriežtą tikslą 
atsiekti. Jeigu tautiškftsai susi- 
vienijimas, arba kiti taip vadina- 
mi laisvamaniai ir "bedieviai" 
-tengtų»i šią ateivių įstaigą bent 
kikili budti išnaudoti savo lais- 

vamanybės, arba bedievybės tik- 
stams, kurie nieko bendro netu- 
ri su ateivių gelbėjimu, tai męs 
nesidrovėtume jų pavadinti Iiy- 
pokritais, bendro darbo ardyto- 
jais ir niekadariais fanatikais. Tą 
pati vardą, nuisų nuomone, užsi- 

tarnautų ir katalikiškasai su>i- 
vienijimas, bei tufą rūšis taip 
vadinamų "karštųjų katalikų," 
jeigu jie. apsiėmę gelbėti atei- 
vius, varinėtų kokią nors tiky- 
binę misijonierystę. 

Mums, ištikro, net nuostabu, 
kad net tokiame darbe, kaip šis 
ateivių gelbėjimo darbas, gali 
kilti panašus tikybiniai, ar prieš- 
tikybiniai klausimai. Remdamie- 
si daugeliu praeities pavyzdžių, 
męs galime iškalno pasakyti, kad 

jeigu vieton vieno tikslo, męs 
statysime kitus, tai šito darbo 
niekados neatliksime. 

Medžiotojas, kuris nori ntišau-! 
ti vilką, niekados netaiko j la-J 
pę. Jeigu jis tai darytų, męs jį' 
pavadintume kvailiausiu iš kvai- 

lių. 
Męs, lietuviai, susitarėm paga-1 

lios, kad turime "nušauti vilką,'' 
— turime pagelbėti mušu atei- 
viams išsigauti iš to "kaslegar- 
nės čvsčiaus." Taigt "netaiky- 
kime į lapę," nešaudykime kitų 
tikslų, nes užsitarnausime tą pa- 
tį vardą, kaip ir anasai medžio- 
tojas. 

\ineju susivienijimų bendroji 
komisija, į kurios rankas pavesta 
šitas visas darbas, turės atkreip- 
ti didžiausią j tai atydą. 

Lietuvių ateiviu įstaigos atsto- 

vas privalo buti ne laisvamanis, 
ne socialistas, ne kataliaks, ne 

bedievis, bet geras lietuvis, sąži- 
ningas ir gerai savo darbą su- 

prantantis žmogus, kuris steng- 
sis atlikti tik savo tiesiogini dar- 
b^. būtent: prigelbės 'kaslegarnė- 
je tiems lietuviams, kurie tokios 
pagelbos reikalauja. Ypata, kuri 
ant savo kaktos nešioja aiškų 
štempelj karšto sufanatizuoto 
laisvamanio, socialisto, kataliko, 
ar bedievio, tam urėdai visiškai 
netinka. 

M ■KttaU 

LMD, susivažiavimas. Birže- 
lio pabaigoj Vilniuje atsibuvo aš- 
funtas metfnis Lietuvių Mokslo 
Draugios susivažiavimas, kuri 
atidarė tos draugijos ttždėtojas- 
|-pirmininkas Dr. Jonas Rasana- 
Į vii" i u s. 

• Pereitais metais ši draugija pa- 

didėjo 71 naciu, kurių tarpe yra 
19 amerikiečiu. 

Iš žingeidaus pranešimo p. Vi- 
leišio, kuris kalbėjo draugijos ko- 
minėto vardu, paaiškėjo šie daly- 
kai : 

Lietu viii Mokslo Drau- 
gija pereitais metais buvo kvies- 
ta dalyvauti Lvovo (Austrijoj) 
universiteto atidengime; ketvir- 
tan istoriku susivažiaviman prie 
Peterburgo Mokslų Akademijos 
(čia Liet. Mokslo Draugija de- 

legavo savo garbės narį, profe- 
sorių 1*1. Volterį), ir visos Rusi- 

jon aeroplianų kliubo sttsirinki- 
muosna. 

Lietuviu Mokslo Draugija da- 
bar turi susinėsimus su .25-mis 

1 Mokslo jstaigomis, — akademijo- 
mis, universitetais ir 1.1. 

Pastebiama. kad ši lietuvių 
1 mokslo įstaiga jgija \ i> (langiaus 
užuojautos visuomenėj: įvairiems 

'dalykanjs, ypatingai konkursams, 
draugija susilaukė nemažų dova- 
nu. tarp kurių paminėtina yra 

[mirusio kun. Kaupo dovana (apie 
Į.?,000 rublių), ir Kriaučiūnienė^ 
(iš Mariampolės) palikimas, ku- 
ri- vertas apie 1,500 rublių. 

Išdavus Dr. Basanavičiui ir M. 
Yčui atskaitą iš savo keliones 
Amerikon, susirinkusieji 1111 plo- 
jo triukšmingą "ačiu" amerikie- 
čiai!^ u/ jų atikas Tautos Na- 
mui ir pasiuntiniams už jų pasi- 
šventini.]. 

Pranešama, kad Daukanto pa- 
minklo. pastatymui yra surinkta 

apie 900 rublių, šį paminklą ža- 

dama statyti ne Papilėj, kur jis 
palaidotas, bet Vilniuje. Dau- 
kanto paminėjimui žadama or- 

ganizuoti šventės Peterburge. 1 

Šiauliuose, Vilniuje ir Suvalkijoj. 
Nekurios LMD. sekcijos pra- 

dėjo žymiai darbuotis: kun. J. 
Žilinskas tvarko dainas, kun. J. 
Tumas—burtus, p. l'ntulis—pa- 
tarles. 

riecius, kuris anuomet pirkta 
Tautos Namų pastatymui už 

i y,(h x"> rubliu, kaip pranešė adv. 
Vileišis, žymiai pakilęs prekėj: 
jo dabartinė vertė jau išneša 
apie 30.000 rubliu. 

Sekantiems metams išrinkta 
vahUbon. paeiiiu pagal gautą 
balsu didumą: Dr. J. Basanavi- 

čius (63 balsus), J. Vileišis (57), 
A. Vileišis (56), A. Bulota (52). 
M. Biržiška (44). Žemaitis 
f48'), A. Smetona 142), J. Šlape- 
lis (37) ir A. Janulaitis (2b). 

Metinė draugijos sąmata ap- 
skaitliuota ant 2,775 rublių. 

Laike susivažiavimo buvo skai- 

tyta keletas žingeidžių referatų. 
Tarp jų yra minėtini: dr. J. Bag- 
danaviėius "Apie lietuvių spau- 
diniu- iki Kįcą metų," Jono Vilei- 

šio referatas ''Istorijos žvilgius 
i lietuvių spaudos leidimą loty- 
niškomis raidėmis" ir Klinių Pet- 
ro platus pranešimas: "Kas rei- 
kia žinoti prieš imant tvarkyti 
javų prekybą Lietuvoje." 

Apie Tautos Namus. šįmeti- 
niame Lietuvių Mokslo Draugi- 
jos susivažiavime svarstyta ir 
tai, kaip greičiaus įgijus nuosa- 

vius namus. Draugija turi dabar 
tam tikslui, apart didelio ple- 
ciaus, 48,916 rub. 40 kap. pini- 
gais. Skaitytojai pamena, kad 

sugrįžus pasiuntiniams iš Ameri- 
kos, buvo manyta pirkti rūmai 
arti Žaliojo tilto. Dabar pasi- 
rodo, kad iš tų derybų, ko! kas, 
niekas neišėjo. Tolimesniam 
šiuom reikalu rupinimuisi nu- 

tarta išrinkti tam tikras komi- 

tetas, po 5 žmones nuo Lietuvių 
Mokslo ir Lietuvių Dailės drau- 

gijų. Šie 10 žmonių ir sudarys 
pastovų komitetą namams sta- 

tyti. Šiam komitetui taipgi pa- 
vedama darbas steigti Tautos 
Fondą, susitarius drauge su ame- 

rikiečiais. Šio fondo tikslas — 

šelpti, tarp kit-ko, ir Mokslo bei 
Dailės draugijas. 

Išrinkimas tam tikro komiteto, 
kuris rūpintųsi namų pastatymu 
yra praktiškas žingsnis pirmyn, 
—ypač, jeigu į komitetą paklius 
šiek-tiek energiškesni žmonės. 

Butų labai apgailėtinas daly- 
kas, jeigu šis gyvas reikalas nu- 

eitų ilgan krepšin. Tas ypatin- 
gai butų nesmagu amerikiečiams, 
kurie duosniai šiam reikalui au- 

kavo ir geistų kuogreičiausiai to 

aukavimo pasekmes matyti. 
Jeigu minėtas komitetas ener- 

giškai pradės veikti ir imsis už 
namų statymo, tai galima bus ti- 
kėtis, lead amerikiečiai neatsisa- 
kys ir toliaus šio darbo remti. 
Teisybė, aukos amerikiečiams jau 
jgriso,—ypač šiais sunkiais be- 
darbių laikais, bet kol ten viską-" 
Susitvarkys, galima tikėtis, kad 
ir čia pastos 'geresni laikai" ir 

amerikiečiui-"pradėto darbo ne- 

užmirš. 

ii ir <. 

Lietuviu spaudos paroda. De- 
šimt metines Jietuyių spaudos at- 

gavimo sukaktuvės Lietuvoje, 
apart kitų budų, yra pažymėtos 

j dar ir surengimu Lietuvių Spau- 
idos parodos, kuri nesenai atsibu- 
vo Vilniuje, 

Šioj parodoj, kaip rašoma 
''Lietuvos Žipiosy.." išstatyta tik- 
tai tie leidiipai, .kurie išėjo po 

j 1883 metų. Jų. parodoj randasi 
lapie 2,500. Trūksta dar apie 500 
[leidinių — daugiausiai iš Ameri- 
kos. Visi leidiniai paskirstyti su- 

i lyg savo turinio j 25 skyrius, o 

didesnieji skyriai padalinti dar j 
mažesnius skyrelius. 

1 Dr. Uagdanuvičius surengė 
tam tikrą diagramą (piešinį), ku- 
ris vienu akies žvilgsniu parodo, 
kaip lietuvių spauda auga ir plė- 
tojasi. 

Šioj parodoj raštai yra sugru- 
ipuoti ir pagal vietas, kur jie bu- 
vo spausdinami. Anot "Lietuvos, 
Žinių" rašėjo. kievienas skyrius 
išsiskiria tūlomis savo ypatybė- 
mis: Tilžės raštai pasižymi "dau- 
giausiai baisiai darkyta, pilna 
vokietizmų kall>a. Tik \ idunas 
>avo ypatinga kalba ir išvaizdi 
rašt i grože išsiskiria: \ ilniai.s 
raštai — gražiausi, taisyklingiau- 
sia kalba parašyti, daugiausiai 
originaliniai rastai: Seinų raš- 
tai išsiskiria ypatinga savo ap- 
darų spalva, būtent geltonumu: 
Amerikos raštai išsiskiria savo 

didumu, baisiai darkyta kalba ir 

tuo. jog bemaž visi jos raštai— 
versti arba kompiliuoti. 

P>e to, parodos sienos pilnos 
laikraščių kvieslių, afišų, progra- 
mų. atvirukių. spausdintų ir pa- 
gražintų laiškų ir 1.1." 

Michigan Lietuviu Dkininky 
reikaluose. 

\ isoje mųsų ąpielinkėje lan- 
kėsi p. D. 1}. l'natapas, žemdir- 
bystės studentas iš Madison. \\ h. 

Atsilankiusi* turėjo su ūkininkais 
pasikalbėjimų ūkio reikaluose ir 

pasižadėjo darbuotis ūkininkų 
raginime prie ukininkystės pa- 
gerinimo. Šisai atsilankymas, 
kaip galima tikė|is, turės visgi 
bent šiokias-tokius geras pasek- 
mes, nors tuuųi. kad ne vienam 
nkiuinkui įskiepius mintį apie 
savo ūkio pagerinimą. To page- 
rinimo klausimas vis darosi svar- 

besniu. ir pirmoje vietoje matosi 
reikalingumas susiorganizuoti ir 
veikti sujungtomis jiegomis. 
l'kin draugija, rengdama susi- 
rinkimus ir visokius pasikalbėji- 
mus apie ukį, be abejonės, butą 
svarbiu veiksniu mušu ūkininkų 
tarpe ir atneštų nemaža naudos. 
Imkime tokius klausimus, kaip: 
gyvulių auginimas ir vertė, sėk- 
lų pritaikymas prie žemės, že- 
mės išskirstymas ir jos parinki- 
mas atskiroms augmenų rūšims, 
koki mėšlai ir kaip vartojami ge- 
riausiai tinka tam tikrai žemei 
ir 1.1. Žodžiu sakant, klausimui 
begalės, ir teisingas kiekvieno 
klausimo išrišimas, geras nuro- 

dymas yra ir didesnė ūkininko 
nauda. Tie visi klausimai, arba 
bent jųjų dauguma, gali buti iš- 
rišta vien tam- tikro žinovo pa- 
gelba. Todėl aiškiai matyt, kad 

mums, ūkininkams, reikalinga 
butų turėti specialistas agrono- 
mas. Toksai specialistas atsilan- 

kytu pas kiekvieną ūkininką ir 

gyvu žodžiu, bei pavyzdžiu, aiš- 

kintų ukininkystės reikalus. Ži- 
noma. vienas ūkininkas neišgalė- 
tų užlaikyti tokį žmogų. Bet 
visi apielinkės ūkininkai, ar vien 
draugijos nariai, pasidalinę tarp 
savęs išlaidas, lengvai galėtų to- 

kį žmogų išlaikyti': l'kininkai tų 
išlaidų neturėtų bijotis, nes, pa- 
dalintos tarp visų, jos butų ma- 

žos, o iš kitds- pita€s kiekvienas 
turėtų tiek naudos, kad ne tik 
pačios išlaidos sugrįžtų, bet ii 
abelnas ūkininko pelnas žymiai 

į pakiltų. 
Kitas vėl opus Amerikos lie- 

tuviui ukininkfii krausimas — tai 
I ūkininko nežinojimas, kur ga- 
lima geriau ir su didesniu pel- 
nu parduoti ukinyikystėa išdir- 
biniai. Sakysime, mūsų ūkinin- 
kai skundžiasi,;kad, nuvežę svies- 
tą į artimą miestuką, jie gauna 
tiktai po 15c. ui svarą. Dideliuo- 
se miestuose ūkininkas gautų po 
25—30c. už kiekvieną to patie-5 
sviesto svarą,1—reiškia, dvigubai. 
Ūkininkas negali to dvigubo pel- 
no gauti, kadangi nežino, kaip ir 
kur nugabenti savo pardavinį, 
ir prie to visas dalykas nėra su- 

tvarkytas. Specfcliai užlaikomas. 

žmogus, tasai pats* ^grongpiae, 
šias klintis prašalintu ir visuo- 
met sektu, kitr. kainos yra auk- 
štesnės ir knr, reiškia, ūkininkas 
gali turėti daugiau pelno. Tas 
pats dalykas yra ne tik su svies- 
tu. bet ir su visais kitais ūkininko 
pagamintais daiktais. Aišku, kad 
padarytosios specialisto užlaiky- 
mui išlaidos sugrįžtų su dideliu 
petnu. 

liet visam darbui pradėti rei- 
kalinga organizacija. Ir juo grei- 
čiau, juo geriau. Kaip galint 
didesniam ūkininkų skaitliui ga- 
lima butų susirinkti tam tikroje 
vietoje ir dienoje ir visą dalyką 
apsvarstyti. Tokia susiėjimo vie- 
ta galėtų Imti kad ir prie Didžio- 
jo Bass ežero (P»ig P»ass Lake) 
apie rugpjučio (August) mėne- 
sio pradžią (tikra diena galima 
butų vėliaus nustatyti). Viską ga- 
lima butų surengti pikniko pa- 
vidale .-u šiokiu-tokiu programų 
ir įvairiais pasilinksminimais. 
Čia ūkininkai apkalbėtų ir visą 
reikalą. Piknikas galėtų buti be 
įžangos mokesties. 

Visas šis dalykas mums, ūki- 
ninkams, yra labai svarbus, ir 
męs turėtume juom pasirūpinti. 
Tie. kurie pritaria visam suma- 

nymui. yra prašomi susirašyti su 

\Yalter V. Strygu, P. O. Box 62, 
Peacock, Midi., Lake Co. Malo- 
nu butų, kad kiekvienas ūkinin- 
kas pasiųstų savo ir savo kaimy- 
nų antrašus ir prabiltų tame da- 
lyke. Geistina, kad ir kiti laik- 
raščiai prabiltų šiame dalyke ir 

išreikštų savo nuomones. Jeigu 
męs susigriebsime išvien spar-| čiai dirbti, vaisiai gausis, be abc-i 
jonės, gausus, ir tai, kas galėtų j 
pirmu žvilgsniu pasirodyti sva- 

jone, labai lengvai virstų vyku- 
siu faktu. Reikia tik netingėti, i 

W. V. Strygas. 

Atsišaukimai. 
i. 

Tautiečiai! Palaikymui santi- 
kių tarp tėvynės ir kolionijų, ypač 
mušu tautus švietimu reikalais, 
pasiryžo va liuosu \ akacijų metu 

aplankyti Jus, Gerbiamieji. 
Šiądien Lietuva susirūpinus yra 

vykininiu Lietuvos Švietimo 
Fondo ioo—100,000 rublių. 
Pernai Kairiūkščių tapo paskelb- 
ta, kaip iš įuo rb. padaryti 100,- 
(xx) rb. Idant tai jvykdinti, reikia, 
kad iki sausio i d. i15 m. pasi- 
žadėtų 1,000 žmonit: įmokėti po 
100 rb. vienai svrbiausiu mušu 1 

r, 1 švietimo draugijų "Žiburiui," 
"Saulei," ar "Rytui." Tą šimti- 
nę gali sudaryti ir keli susidėję. 
Jei lig paskirtojo laiko neatsiras- 

tų 1,000 tokių aukotojų, tai pa- 
sižadėjimas nėra pildytinas. 

Šį sumanymą visuomenė pri- 
ėmė su di l/.iausia užuojauta, jau 
pusė tūkstančio paradu yra su- 
rinkta. Tautos garbė ir prieder- 
mė reikalauja davesti šj suma- 

nymą iki galui. Panašus suma- 

nymai buvo įvykdinti kitu tau- 

tu; anuomet toks pat sumanymas 
paskelbta Vokiečių Austrijoj, ir 
tenai per metus tapo surinkta 
Švietimo Draugijai milionas kro- 
nų. Nejaugi męs nesudėsime tos* 
tūkstantinės sumos?! Męs -visi 
lietuviai! Juk tai gėda butų 
mums dėlei stokos tautiško su- 

sipratimo ir gaila butų energijos, 
veltui išeikvotos. Kadangi užsi- 
rašiusieji tan fondan pasižadėję 
tiktai tuomet išmokėti savo auką, 
jei bus griežtai išlaikytos projek- 
to sąlygos: surasti 1,000 atiko-1 
tojų nevėliau Sausio i d. 1915 m.,| 
tai ueišpildžius tų sąlygų, Lietuva 
labai daug nustotų. Juoba, kad 
ši idėja taip prakilni, jog patrau- 
kia net svetimtaučius. 

Tau europiečiai yra pasižadėję 
puse minėtojo fondo jvykinti, 
taigi, broliai Amerikiečiai dabar 
Jusų eilė Jus, kurie ikišiol at- 

jautėt visus svarbiuosius musų 
tautos reikalus, be abejonės, pa- 
remsite ir šį didžiai svarbų mū- 

sų tėvynei reikalą. Kas galėda- 
mas pasižadės pats įmokėti 100 

rb., kas dalimis, susidėję kuopou. 
Neabejojame, kad Įvairios drau- 
gijos, atskiros susivienijimų 
kuopos duos šiame dalyke pavyz- 
dį. 

Taigi, Tautiečiai, teikitės be 
skirtumo pažiūrų visi sulyg iš- 

galėjimo padėti mums vykinti 
Tautos Švietimo Fondą, kad tuo 
dorai aprupinus musų mokyk- 
las. 

Kun. Dr. M. Gustaitis, 
"žiburio' draugijos pirm. 

J. Gabrys, 
Liet. Inf. Biuro vedėjas. 

P, S. Ketinam* užtrukti Ame- 
rikoj iki rugpjučio 15 d. Mielų 
jpfflS-tmtų aplankyti lietuvių ki>- 

lionljas^. idant pasidalinus žinio- 
mis apie tėvynę. Kad galima bu 
tų geriau nustaiyti marsruta, ma- 

lonėkite kreiptis štai s adresais: 
"Tėvynė," 307 \\*. 30tli st., 

Nevv .York. 
"Draugas," 1800 \V\ 46U1 st 

Cliicago, J11. y 

\ ! 

II. 
I » 

Męs, So. Bostono statiniu dir- 
bėjai lietuviai, atsišaukiame į lie- 

tuvišką visuomenę, kad mus pa- 
•remtu medžiagiškai šioj valandoj, 
kada męs kovojam už didesnį 
duonos kąsni, (Tetai žinom, kad 
šiuose laikuose, jei darbininkas 

[dar dirba, tai šiaip-taip gali 
stutntis diena i> dienos, bet jei- 
gu darbininkas netenk. 

arba išeina į kovą už didesni 
duonos kąsnį, tai tuoj pasijunta, 
kad badas jam žiuri stačiai j 
akis. Žinoma, tokioj brangeny- 
bėj, kaip dabar, darbininkas ne- 

gali susitaupyt juodai dienai, o 

dar sunkiaus tiems, kurie turi 
šeimynas. Tat meldžiame pa- 
remti mus šiame sunkios kovos 
laike. 

Streikas tęsiasi ilgyn. Išpra- 
džių streikavo mažiau, dabarti- 
nis streikierių skaitlius siekia 85 
darbininku. Dirbtuvėj išviso 
dirbo 95. Streiklaužiauti pasili 
ko 10 airišiuku vaikėzų. Kom- 

panija per provokatorius nori 
darbininkus sukurstyti, ir patįs 
bosai, kur tik sutinka seną dar- 
bininką. tuojaus fundina ir prašo 
grįžti prie darbo. Bet žmonės 

yra i šaukštu persergėti, kad veng- 
tu visu kurstymų, ir išrodo, kad 
nepasiseks išardyt darbininku 
vienybė. 

Pasarga. Aukas prašom siusti 
kasieriui T. Jakavoniui, kuris 
yra po kaucija. O laiškus su au- 

kavusiu vardais — sekretoriui — 

Jonui Pechiuliui. Aukos bus kvi- 

tuojamos tame laikraštyj, kurį 
aukautojai nurodys. 

Kasieriaus antrašas: T. Ja Va 
vonis. 194 Athens >t., So. Bos- 
ton, Mass. 

Sekretoriaus antrašas: J. Pc- 
chiulis, 36C) \V. T»road\vay, So. 
Boston, Mass. 

Šito atsišaukimo teisingumą 
liudija 27 Skyriaus l'nijos ant- 

spauda. 
Su pagarba, 

Presos Komitetas: 
C. Tamulionis, 
St. Mockus. 

Nuo Redakcijos. Dėlei pačiu 
streikuojančiu naudos, redakcija 
pataria presos komitetui prisiųs- 
ti laikraščiui trumpą aprašy- 
mą apie tai. kodėl apšaukta strei- 
kas, kiek lietuviu streikuoja, ko 

darbininkai nori. ką darbdv.\ iai 
siūlo ir 1.1. Tas žinias turėda- 

mi, skitytojai geriaus galės nu- 

simanyti apie tai, kaip reik <tre'.- 
k.L remti. Toks aprašymas turė- 

jo b*Tti prisiųstas net pirmiius 
negu šitas atsišaukimas. 

NAUDINGI PATARIMAI 

Vasarom laiku dažnai pasitaiko 
įvairių nelaimingų atsitikimų, 
tia paduodame keletu patarimų, 
kurie gali buti labai net naudin- 

gi panašiuose nelaiminguose at- 

sitikimuose. Pasitaikius nelai- 
mei, visados nepamirškite t u o- 

j a u s šaukti daktaro. Pakol ji- 
ateis, prisilaiką kit sekančių nu- 

rodymų : 

Atsitikus prigėrimui: 1. l'a- 
liuosuokit drabužius (jeigu pri- 
gėrusis juos turėjo ant savęs). 
i. Paguldykit prigėrėlj veidu že- 

myn taip. kad galva ir pečiai bu- 
tų žemiaus negu likusioji kuno 
dalis. 3. Išvalykit pirštu burną, 
jeigu ji kuom užsikimšus. J. 
Drūčiai spauskit krutinės šonus 
ir užpakalį, kad išvarius iš teu 

vandenį. 5. Gerai ištraukite is 
burnos liežuvį ir taip jį laiky- 
kite, pririšę jį prie smakro. 
6. Apverskite prigėrėlj augštie- 
nelkai, padėję drūčiai suvynio- 
tas drapanas po jo pečiais. 
y. Atsiklattpkit prie prigėrėlio 
galvos, nugriebkit už rankų že- 
miau alkūnių ir traukit jas aug- 
ščiaus negyvėlio galvos taip, kad 
ranka apie plaštaką pasiektų že- 
mės. 8. Pakelkit rankas atgal 
pirmyn, sukryžiavokit jas apa- 
čioj krutinės ir drūčiai prispaus- 
kit. 9. Atkartokit šitą judėjimą 
po 18 sykių j minutą. Po kiek- 
vienų dviejų minučių, apverskit 
prigėrėlj ant veido ir drūčiai 

spauskit šonus ir užpakalį kruti- 
! nės, kad išvarius lauk iŠ jos van- 
denį. 10. Kiti tuom tarpu pri- 
valo sušlapusius drabužius ap- 
nlaii.'Vti sausais, n. Šitaip reik 
daryt mažiausia dvi valandi. 
12. Kada prigėrėlis pradeda kvė- 
puoti, duokit jam karato įjčruno 
ir smarkiai trinkit koįa> į viršų. 

Trenkus perkunui: IMieškite 
šaltu vandeniu perkūno trenktą 
ypatą. 

Saulės užgavimas: Apsilpus* 
ypatai nuu karščio, pirmiausiai 
padėkite ją j pavėsį, dėkite ledą 
prie galvos ir sprando ir, pamir- 
kę kempt-, arba rankšluostį* šaltau 
vandenin, lengvai trinkite vi>ą 
kūną. 

Pasiutusio šunies, arba gyva- 
tes Įkandimas: Stipriai užriškifv; 
ir užveržkite kuom nors aut;-* 
ščiaus tos vietos, kitr įkąsta (kad 
sulaikyti nuodus nuo plaukimo 
sykiu h u krauju augštyn prie 
širdies) ir tuojatts išdeginkit 
žaizdą geležim, įkaitinta iki bal- 
tumos; arba išpjaukite žaizdą 
tegul lengvai kraujas išplaukia 
o po to pridėti azotinės rūgšties 
(nitric acid). 

Apalpimas: Apalpusią y pa t; 
reik paguldyti augštieitelką. pri 
leisti tyro oro ir palaistyti van 
deniu. 

Kaip pažinti numirėlį: Kit. 
kartą žmogus, nors dar gyvas 
išrodo kaip numiręs. Kad persi 
tikrinus, ar iš tikro ypata yr; 
mirusi, "laikykit prie lupu veid 
rodį; jeigu ypata gyva. tai an 
stiklo susirinks drėgnumas; jei 
gu mirusi—veidrodis bus sau 
sas. Galima taipgi įverti kunar 
adatą, ar sagutę; jeigu ypata yr; 
mirusi, tai skylė liks aiški; jei 
gu gi ypata dar gyva. tai skylu 
tė tuojaus užsitrauks. 

K. A—is 

Žinios apie Karą. 
— Mcxikos revoTittcijonieriai 

paleido iš kalėjimo suimtą mies- 
to Zacatecas anglišką viee-kon>u- 
iiu G. St. Douglas. Jam buvt 
u/metama, buk jis snteikiuėjo ži 
nias Huertos kariumenci. Doug- 
las buvo mirtin pasmerktas, be' 
nuo kilpos jį išgelbėjo Suvieny- 
tu Valstijų mini.-teris l>ryan, ku 
ri< pagązdino revoliucijonieriitr 
Amerikos kariumenės -iuntimu 
jeigu norėtu nužudyti Anglijos 
viee-konsulių, nes kitaip Anglija 
luitų nubaudimu užsiimti turė- 
jusi. 

— Carranza reikalauja praša- 
linimo^generolo Angeles už pa- 
sisavinimą tautiško fondo ir pa- 
sodinimą mieste J uarez kalėj i 
man Carranzos paskirtų valdi- 
ninkų. Bet Villa užstojo už ge- 
nerolą, apreikšdamas, kad j i > lie- 
pė generolui taip padaryti. 

= Zaputos revoliucijonieriai 
suėmė turtingą ispaną pliantato-- 
rių Juaną Velasco ir už .paleidi 
mą reikalauja miliono pesų. K 
panija nori reikalauti iš Suvie 
nytų Valstijų, kad jos pasirupin 
tų paliuosavimu Velasco. 

=■= Mexikos revoliucijonierii 
vadovas Carranza gavo žinią, jog 
pereitos savaitės scredoj genero- 
lą.^ Obregon paėmė antrą didžiau 
sią Mexikos nfiestą, Guadalajara 
Miestą gynė 12,000 lįnertos ka 
reivių. Obregon turėjo io/k>o 
l'aimta nelaisvėn 5,000 kareivių 
ir veik visos kanuotės teko revo 

liucijonicriams. Nuostoliai revo- 

liucijonieriu buvo, sulyginamai, 
nedideli. Gyventojai revoliucijo- 
nierių vadovą priėmė entuziastiš- 

Į kai. 

1 — Mieste Mexiko išsiplatino ži- 
nia, bttk kokia ten moteriškė 
mieste Torreon prisiviliojo pas 
^ave garsu revoliucijonicTin vado- 
vą \ illą ir jj nudurė. Patvirti- 
nimo tos žinios vienok nėra, to- 
dėl greičiausiai ji nieko bendro 
su teisybe neturi. 

— Carrarizos atstovai pat vii ti- 
i1 a žinią, kad jis atmetė p:ii;viet! 
ma sueiti su Iluertos atstovai-, 
ir pasikalbėti apie geriauvių bu- 

dą revoliucijos užbaigimo, lo- 
kiu buefu ir susitaikymas \'iagar;» 
T alis prezidento \\ ilsutio ir l>u 
ertos atstovu neturi vertės: gana 
ilgai besitraukusios tarybos lau- 
kiamu vaisiu neišdavė. 

= Revotiucijonierių vadova.; 
aplinkinėse Ciaymas, generolą-; 
Alvarado, pranešė, jog penktasis 
Iluertos kariumenės batai:;< 11 



su ginklais perėjo j revoliucijo- 
nierių pusę. i'abėga j revcliuci- 

jonierių pusę* kas diena daug 
II nertos kareiviu. 

Vera Cruz aplinkinėse lltter 
tos kareivai pagavo 15 pab.'įM'- 
sių kareivių ir visus juos !>: ! 

*'.U) ntšui dė, o 2; pasisekė pabėg- 
ti pa*> rc voiiucijonierius. 

(icncrolas Obregon pranešė 
Carranzai, jog tarp Sa:i;iio ir 

(iuatialajara jis sumušė o.ot-o I įn- 

ertus kareiviu, mėginusiu neleisti 

jo prie Ouadahjara. 
Villa nuo Carranzos pareika- 

lavo, kad luitu prašalintas revo- 

liucijonierių agentas \Vashingto- 
ne Rafael Znbarana. 

— Mieste Mexiko platinasi ži- 

nia, l>uk prasidėjo tarybos tarp 

Carranzos ir {įnertos, buk juodu 
tariasi prašalinti visai Villa ir nei 

jo, nei Zapatos neleisti miestan. 

Carranza nesutinka su Villa že- 

mės dalinimo klausime; taipgi 
aišku, kad yra nesusipratimai 
tarp vyriausių revoliucionierių 
vadovų, kad jų visgi prašalinti 
nepasisekė. 

= Amerikos generolas Fun- 

8 ton, laikantis miestą Vera Cruz, 

pranešė \Vashingtonan, jog to 

miesto aplinkinėse sukilo 

lįnertos kariumenės dalis ir buk 

tie riaušininkai nori užpulti Ame- 

rikos kariumenę. 

Į| Susikompromitavęs Ameri- 

kos ambasadorius (»rekijoj \\ ii- 

liams atsiuntė savo rezignaciją, 
ir, žinoma, prezidentas noriai su- 

tiko paliuosuoti jį nuo vietos, 

kokios tasai tinkamai laikyti ne- 

moka. 

•= YVashingtonan atėjo žinia, 

buk čiabuviai ant Filipinų salų 
neužganėdinti i> atneri.onų val- 

džios; jie rengia didelį sukilimą 

prieš amerikonus, kaip pirma 
rengdavo prieš ispanus. Jie ma- 

no suorganizuoti Japonijoj su- 

kilėlių armiją ir ją atgabenti ant 

salos Luzou ir iš ten išstumti 

amerikonų armiją ir perkirsti te- 

legrafo vielas tarp Filipinų r 

Suvienytų V alstiją. Tuom pacii; 
laiku buk jie nori išskersti mies- 
te Manila gyvenančius ameriko- 
nus. 

Mexikos revoliticijonierių 
vadovas generolas Obregon, ku- 
ris nesenai paėmė svarbu mies- 
tą Guadalajara, rengiasi traukti 
prie Irapuapo, esančio prie ge 
ležinkelio, einančio j krašto sos- 

tinę. 
Generolui \ illa Carranza lei 

<1 žiii traukti Mexikos sostinėn iv 

pasistengti tą miestą paimti. I»et 
ten rengiasi traukti ir generolą? 
Obregon, kuris dabar yra tik 
300 mylių nuo sostinės, \ illa 
yra dabar vis \Iexikos šiauriniuo- 
se kraštuose, todėl Obregon gali 
pirma miestą Mexiko paimti. 

Generolas Carranza gavo ži- 
j°g f įnertos kariumenė pasi- 

traukė iš portinio miesto Guay- 
mas, prie Pacifiko. 

— Laikraščiai vėl rašo, jog 
Hucrta galutinai žada j porą die- 
nų nuo Mcxikos prezidento vie- 

tos pasitraukti, o ją atiduoti 
Pranciškui Lurbajals. 'l ik kas- 
žin,-ar .su Huertos išrinktu įpė- 
diniu sutiks revoliucijonieriai. 

— Mieste Mexiko liepos 10 d. 
sušaudyta 230 žmonių. Daugu- 
mas nužudytų buvo aficieriai. 
Angliškas garlaivis "Acajutla" 
atgabeno iš Aacapules j Salina 
truz 450 kareivių. Mieste yra. 
Apart to, 300 1 įnertos kareivių. 

Nutarta į Torreon suvažiuoti 
Huertos ir Carranzos atstovams 

tartis apie naminio karo užbai- 
gimą. Sulyg susitaikymo pro- 
gramo nutarta mieste liuadalape, 
Iluertos vietos negali užimti nei 
Carranza, nei Yilla, nei genero- 
las Angeles. 

«= Visos Mexikos revoliucijo- 
nierių armijos: rytinė, šiaurinė, 
vakarinė ir pietinė rengiasi trauk- 
ti Mcxikos sostinėn ir nori ją 
sykiu iš \isų pusių apsiausti. 
Tautiškasis bankas tapo uždary- 
tas, o buvę jame pinigai kitur 
išgabenti. Prie miesto Mexiko 
bus paskutinis mušis Huertos 
kareivių su revoliucijonieriais, to- 
dėl kariumenė miestus krašto vi- 
duriuose apleidžia, be mūšio ati- 
duoda revoliucionieriams ir 
traukia prie viso krašto sostinės. 
Generolas Obregon gavo 15,000 

[liuosnorių ir prie miesto Mexiko 
'traukia su 25,000 kariautojų. 

Iš Saltillo prie Mexikos sos- 

tinės su savo kariautojais ištrau- 
ki- generolas Vilią, taipgi Pablo 
Cionzales: ten artinasi taipgi ge- 
nerolas Zapata. Paėmimui mies- 
to revoliucijonieriai turi pakakti- 
nai kariautojų, bet vaidai gali kil- 
ti tarp pačių revoliucionierių va- 

dovų. 
Generolas Jėzus Carran/.a aplei- 

do Tatnpico ir >u 1,500 kariau- 

'tojų ištraukė prie Sau Luis l'o- 
įtosi, kur yra ir kiti rcvoliucijo- 
Inierin generolai, ir jie mėgina jau 
'tą miestą veržti. 

Važiuodamas Kuropon, buvęs 
Mexikos darbo ministeris Mo- 
lieno atkako Kvx Yorkan. Jis 
už vi«ą maišatį j\Icxikoj kaltina 

j prez. \\ ilsoną ir buvusį pre- 
zidentą Rooseveltą, kurie buk ne- 

tvarką Mexikoj palaiko, norėda- 
mi tą kraštą apvaldyti: netvarką 
palaiko ir Amerikos kapitalistai. 

4S1. Kur yra suakmenėjusi gi- 
ria? Suakmenėjimais yra vadi- 
namos liekanos gyvūnų ir aug- 
menų, kurie senovėje gyveno 
aut žemės paviršiaus, l>ęt paskui 
pateko žemės gelmėsna ir tonai, 
nei oro su vandeniu nenaikina- 
mi, užsiliko iki šių dienų. Že- 

mėje gulėdamos, ilgainiu tos lie- 
kanos persisiurbia mineralinėmis 
medžiagomis, kurios kai-kada net 

v i-ai išstumia liekanų medžiagą 
ir užima pastarosios vietą. Tuo- 
met pasidaro mineralis kūnas, 
visose savo smulkmenose pana- 
šins j liekaną, kurios vietą jisai 
užėmė. Toksai mineralis kūnas, 
pasidaręs vietoje, sakysime, aug- 
mens, paprastai užlaiko buvusio- 
jo augmens išvaizdą iki tokių 
smulkmenų, kaip vidujinis aug- 
mens sudėjimas, tiktai padidi- 
nančiojo stiklo pagelba paste- 
biamas. Tačiaus, kaip sakyta, vi- 
siškas liekanos medžiagų pakei- 
timas mineralu nėra būtinas da- 

lykas. Kartais mineralas susi- 
kombinuoja su pačia liekana, 
"suaknienina" pastarąją ir ap- 
saugoja nuo sunaikinimo. Tas 
visa procesas atsibuna filiai 
vandenyj ar žemėje, kur oras ne- 

gali pasiekti liekanos. Praeina 
daug laiko ir kokios nors prie- 
žastįs (pvzd., žemės ploto iškė- 
limas ir viršutinių sluogsnių nu- 

plovimas) iškelia ilgo proceso pa- 
sekmę ant žemės paviršiaus. 
Tuomet męs turime progą ma- 

tyt tuos suakmenėjimus. 
Visas augščiaus minėtasai pro- 

cesas paprastai atsitaiko su pa- 
vieniais augmenimis ar gyvūnais. 
Ket esama atsitikimų, -kuomet 
ir dideli augmenų rinkiniai tokiu 
bud u suakmenėja. Kartais tai 
atsitaiko net su ištisomis girio- 
mis. Tuomet męs turime suak- 
menėjusiu girią, kuri, teisybė, 
yra netekusi savo žalumos. l»ct 
užtai yra graži ir įdomi kitais 
atžvilgiais, [domiausia tokia su- 

akmenėjusi giria yra Arizonos 
valstijoje, Su v. Vai. Minimoji 
skiria užima gan didelį plotą: 
daubą keliolikos mylių ilgumo, 
beveik mylios platumo ir apie 
i o sieksnių gilumo. Toje vieto- 

je nebūva lietaus, aplink toli 
liūliuoja tyrai (pustynės). Kuo- 
met' artiniesi prie tos girios, že- 
mė rodosi išbarstyta žibančiomis 
įvairių mineralu atskalomis, ku- 
rios juo tolyn eini. juo darosi 
didesnės. Tos atskalos galop pra- 
deda panėšėti j sulaužytus me- 
džiu kelmus, spindinčius įvairiau- 
'ic mis spalvomis: juoda ir bal- 
a, mėlyna ir geltona, raudona 

ir kitomis. Dar toliaus eini ir 
mitai jau ištisus medžių lieme- 
imi s, turinčius kat-kad iki 10 

-ieksnių ilgumo ir apie 4 mastus 
-tortinio. Kuomet ateini patin 
tankumynan, tai rodosi, kad sto- 
vi išgriuvusios girios viduryje. 
Skirtumas tiktai tame, kad vi- 
-ur, vieton, taip sakant, medi- 
nių medžių, matai akmeni- 
nius medžius. Tie medžiai su- 

sideda iš įvairiausių akmenų, ku- 
rie kartais savyje gan didelę ver- 

tę turi. Kai-kur įvairių rusių 
a!" nenįs sudaro gan gražų ir aki 
pritraukiantį mišinį. Visa žiba 
varsų turtingumu. Daugelis me- 

džių nėra dar nei truputį suga- 
dinti, ir toki medžiai, iš- 
skyrus išnykusią žalumą, mato- 

ma lygiai tokiais pat, kaip jie iš- 
rodė daugel amžių atgal, kuomet 
jie buvo didelės gyvos ir tikros 
girios nariais. Kai-kurie tų me- 

džių dabar yra parvirtę skersai 
daubų ir sudaro drutus akmeni- 
nius tiltus. Prisižiūrint padidi- 
nančiojo stiklo pagelba arčiaus 
prie to akmens, matai, kad jisai 
visose savo sudėjimo smulkme- 
nose primena medį. Abelnai 
imant, šioji suakmenėjusi Ari- 
zonos giria yra vienu įdomiau- 
siųjų tos rųšies apsireiškimų. 
Tačiaus oras greitai naikina tą 

girią, ir akmeniniai medžiai vei- 
kiai virsta smiltimis. Valdžia Į 
tai jau atkreipė atydą, ir griebia- 
ma>i įvairių priemonių, kad su- 

laikius šių Įdomių senovės lie- 
kanų išnykimą. 
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482. Kaip giliai jūrėse pasie- 
kia saulės šviesa? Kiekvienas 
daiktas, nežiūrint, kaip lengvai 
jisai perleistų šviesos spindu- 
lius, visuomet turi vieną ypaty- 
bę: dali spindulių pasilieka sau. 
Paimkime pavyzdžiui lango stik- 
lą. Mums rodosi, kad jisai sau- 
lės spindulių visai nesutrukdo 
ir visus juos per save perleidžia, 
lvad istikrųjų yra kitai]), labai 
lengva persitikrinti. Vien toji 
aplinkybė, kad kiekvienas stiklas 
duoda šešėlį, kas galima ypač 
lengvai pastebėti, padėjus stiklą 
tarp saulės ir kokio nors lygaus 
paviršiaus, rodo, kad stiklas su- 

laiko spindulių dalį, nors toji 
dalis yra sulyginamai maža, jei- 
gu stiklas yra lygus, plonas ir ge- 
rai nuvalytas. Bandant įvairaus 
storumo stiklus, labai lengva pa 
stebėti, kad storesnis stiklas duos 
tamsesnį šešėlį. Juo storesnis bus 
stiklas, juo tamsesnį šešėlį jisai 
duos. Darydami bandymus to- 

liaus, męs galop prieisime prie to- 
kio storo stiklo, kad jisai duos 
visai juodą šešėlį. Reiškia, tok- 
sai stiklas spindulių visai neper- 
leidžia. Prie progos pastebėtina, 
kad tie išnykstantieji spinduliai 
išdalies atsimuša nuo stiklo at- 

gal ir išdalies yra stiklo "'sugeria- 
mi." Pastarieji pavirsta į šilumą 
ir daro stiklą šiltu. 

k4 galima pasakyti šiuom at- 

žvilgiu apie stiklą, tas pat tiitka 
ir visiems daiktams, perleidžian- 
tiems šviesą. Vanduo nėra tai- 
pogi išskirimu. Jisai, praleisda- 
mas šviesą, dalį spindulių "suge- 
ria." Juo storesnis vandens 
sluogsnis, juo daugiau spindulių 
jisai "sugeria." Suprantama tat, 
kodėl šviesa mažinas, leidžianties 
gilyn vandenin. Visas klausimas 
yra, kaip giliai pasiekia tolimiau- 
si šviesos (saulės) spinduliai. 
Nelabai senai manyta ir dar da- 
bar manoma, kad saulės šviesa 
pasiekianti apie 350 metrų (1 
met.==apie l/t sieksnio). Giliaus, 
kaip buvo manyta, nepasiekia jo- 
ki saulės spinduliai, ir tenai vieš- 
patauja amžina tamsa, kurioje 
vietomis šviečia tiktai jtirės gel- 
mių gyvūnai. Vėlesnieji bandy- 
mai ir tėmijimai tačiau s rodo, 
kad kai-kurie saulės spinduliai 
pasiekia ir giliaus. Saulės švie- 
sa, kaip žinoma, susideda iš kele- 
riopų .spindulių. Ar visi spalvų 
tie spinduliai gali pasiekti že- 
miau 350 metrų — sunku yra 
pasakyti, tačiaus bent kai-kurių 
rųšių spinduliai eina giliau. Rau- 
donieji spinduliai pasiekia 500 
metrų. Kiti. kaip mėlynieji ir 
voiletiniai, yra jaučiami dar gi- 
liau—1,000 met. Ultra vioietiniai 
spinduliai gi pasiekia net 1,700 
met. Toki kiti spinduliai, kiek 
iki šiolei žinoma, nepasiekia to- 
kių gilumų. Tokiu budu reikia 
manyti, kad apie 2,000 metrų 
gilumoje jūrės negauna nei ma- 

žiausio saulės šviesos spindulė- 
lio. 

UV VU 

483. Kokį sąryšį turi tčvų am- 

žius su vaikais? Kaip p. J. Ko- 
ros% Ilutigarijos Statistikos Biu- 
ro direktorius, remdamasis 24 
tūkstančiais atsitikimų, tvirtina, 
sąryšis tarp vaikų drutumo ir 
tėvų amžiaus laike vaikų gimi- 
mo es:js labai didelis. Remda- 
masis savo prityrimu, J. Koro- 

i si tvirtina,"kad, jeigu tėvas, ku- 
dikiui gimstant, yra jaunesnis 
negu 20 m., tai kūdikis busiąs 
silpno sudėjimo. Toliaus tvirti- 
nama, kad drnčiausi yra vaikai 
tų tėvų. kurie turi tarp 25 ir 40 
metų amžiaus, kuomet kūdikis 
gimsta. Po 40 metų gimstą v6l 

silpnesni vaikai. Sveikiausi es$ 
tie vaikai, kurių "motina nėra pa- 
siekusi dar ^3''nf6tn. Jeigu moti- 
ni)s amžius yra' 35—40 metu, tai 
kūdikis esąs 8' miošimčiais silp- 

į nesnis, negu kttd hutų gim^s 
'anksčlaus. Vaikai motinų, turin- 
čių suvirs 40 metų, yra 10 nuo- 

šimčių silpnesni. J. Korosi iš- 
vedžiojimuose yra Viena ytin įdo- 
mi vieta. Išsiplatinusi yra nuo- 

monė, kad geriatlldai esą apsi- 
vesti, kuomet vyras ir mergina 
yra arba lygaus amžiaus, arba 
vyras vyresnis už merginą tik 
keliais metais. Minėtoji statis- 
tika gi rodo, kad vaikai tokių tė- 

vų, kur tėvas yra senyvas, mo- 

tina jauna, luiną paprastai drūto 
sudėjimo. Atpenč, jei tėvai \ra 

lygaus amžiaus, tai vaikai esą 
silpnesni. Išvada čia yra griež- 
tai priešinga virs minėtajai išsi- 
platinusiajai nuomonei. 
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484. Kokios tautos atsižymi 
nepaprastais savo skoniais? 
Kiekviena tauta, gyvendama tani 

tikrose aplinkybėse, turi ss.yta 
biulą, savus tam tikrus papro- 
čius, apeigas, kalbą, išvaizdą, sa- 

votišką kultūrą ir 1.1. Gyveninio 
aplinkybės turi įtekmės j žmo- 

gų visose srytyse. Šalis, klima- 
tas, vietinė gamta ir 1.1., be abe- 

jonės, išdirba ir tam tikrus sko- 
nius pas atskiras žmonių grupes. 
Kiekviena tokia grupė visuomet 
turi savo mėgiamus gėrimus ir 

valgius. Tai. kas vienoje vieto- 
je yra priprasta, mėgiama ir kas- 
dien vartojama, kitoje vietoje 
gali būti, ir dažnai yra skaitoma 
Nepaprastumas, yra sulygina- 
mas supratimas. Vadindami sko- 
nius nepaprastais, męs čia pama- 
lu imame savo skonį,—lai, prie 
ko męs esame pripratę. Kas yra 
labai nutolęs nuo mūsų skonio, 
męs tai vadinsime nepaprastu. 
Pavyzdžiui, p<is mus, lietuvius, 
arklienos mėgimas yra skaitomas 
nepaprastu skoniu. Gyventojai 
Vokietijos ir kai-kurių kitų Eu- 
ropos šalių, kur pragyvenimas 
yra labai brangus, dažnai yra pri- 
versti vartoti arklieną. Tenai 
prie arklienos yra pripratę, ir 

jos vartojimu riesistebiatua. Ara- 

ijoje gi arkliena yra net labai 
mėgiama ir skaitoma gardžiu 
valgiu. Kupranugario (verbliu- 
do) ir dramblio (sloniaus) mėsa 

pas mus skaitoma negardi ir ne- 

valgoma. Tūlose Egipto dalyse 
leupranugariena yra valgoma su 

dideliu pamėgimu; Indijose 
drambliena yra skaitoma "poniš- 
ku valgiu." Sugedę kiaušiniai pas 
mus su pasibjaurėjimu išmeta- 
ma laukan. Kai-kuiių Kynijos 
dalių gyventojai mėgsta sugedu- 
sius kiaušinius daugiau negu 
sveikus. Pietinėje Amerikoje 
valgoma žalčiai, driežai ir taip 
kai-kurios kirmėlės. Žalčiai val- 
goma ir Kynijoje. Čia skonis dar 

yra lavinamas šunų, kačių ir 

riurkių mėsa. Koliumbijos, Pie- 
tinėje Amerikoje, gyventojai prie 
Magdalenos upės mėgsta mo- 

lį. Kai-kur tiesiog negalima 
sulaikyti vaikų nuo bėgimo po 
lietui laukan ir nuo šlapios že- 
mės valgymo. Molio valgymas 
yra išsiplatinęs daugelyje šalių. 
Dar labjau yra išsiplatinęs kir- 
mėlių ir vabalų valgymas. Kir- 
mėlių ir vabalų mėgėjų galima 
rasti daugelyje Piet. Amerikos, 
Afrikos ir Azijos vietų. 

KLAUSIMAI. 

485. Kaip laidojama negyvė- 
liai įvairiose šalyse? 

486. Kiek aukso yra ištarpinta 
jūrių vandenyje? 

487. Kaip gyvuliai išpranašau- 
ja orę ? / 

488. Kiek sveria bangžuvė (ve- 
lioribas) ? 1 

(Atsakymai bus kitam numeryj.) 

Kibirkštįs, 
Europiečiai lietuviai-veikėjai 

vis šaukia, kad reik sustabdyti 
lietuvių ifoivybę,' kad lietuviai 
nevažiuotų Amerikon. Bet jie 
patįs blogą pavyzdį duoda: žiū- 
rėkit, kiek jų pačių važiuoja, 
ir vis su didesniais krepšeliai-, 
negu paprastas ateivis. 

♦ ». 

O, ką? Clal aš neatminiau, 
: kad, atvažiavus Gabriui su Gus- 
taičiu, musų socialistai pradės 
tango šokti? "Laisvė" pirma 
sijonį jau pasiraitojo. 

Tai Brocktone buvo "Vyčių" 
kongresas. I urėtų jie greičiaus 
bent žinias apie kongresą į laik- 
raščius "vyti." 

* * 

I'rezidentas \\ ilsimas aną svk 
pasakė, kad, girdi, didelės bedar- 
bės nėra,—tai tik taip sau žnio- 
u bedarbę is.-isvajojo. Jis, tur- 

tint, kalbėjo apie kongresą, kuri > 

nei vakaeijoni> nepaleidžia: nc- 

bagai kongrestnonai ir senato- 

riai turi "overtime" dirbti visą 
karštą vasarą. 

❖ * < 

"Laisvė" džiaugiasi, kad gavo 
savo ofisan nors \ ieną tikrą 
"kankintinį" — ji priėmė sumuš- 

tą Perkūną pas save dirbti. Tas 

Ir "Draugui" tur(ėtij liudyti, kad 

mielaširdingi Samaritauai dar ir 

pas socialistus randasi. 
* + 

Pasirodo, kad ne Kohumbas 
atrado turtingą Ameriką. Ją at- 

rado Žagaras su Grigaičiu, at- 

keliavusio čia revoliucijos laikais, 
—ir nuo to laiko pulkai aukarin- 

kių vienas per kitą važiuoja pas 
mus aukso kalnų jieškoti. 

* * 

Jus, laikraštininkai, turetute 

pa j ieškoti, ar kartais nemirė koks 

žymus lietuvis-artistas. Ana 

"Naujienos" per kelis numerius 

bambino, kad jos netalpins ko- 

kiu ten pigių prastų paveikslų, 
kaip kiti laikraščiai, o talpins tik 

"originališkas" karikatūras ir 

piešinius. Kur jos dabar pasi- 
dėjo? Ar katė jas suėdė, ar ar- 

tistas pas 'Abrahomą persikėlė? 

Ar jus žinote, ką reiškia žodis 
"klinika?" Tai reiškia "klynyti 
kišenius durnu žmonelių. 

* * 

Chicagoje pasirodė laikraštis 
"Pranašas." Mačiau jo vieną 
numerį, ir sulyg mano durnos 
galvos, suprantu, kad tai yra 
vienas iš tii "netikrų pranašų," 
apie kuriuos klebonas evangeli- 
joj kaip kada mini. Jeigu jis bu- 

tų tikras "Pranašas," tai jis bu- 
tų galėjęs išsipranašaut sau grei- 
itį galą, ir todėl butų geriaus 
padaręs negimęs. 

+ * 

Dr. Šliupas, geram upe būda- 

mas, ėmė ir išvadino savo ko- 

legas, Chicagos lietuvių dakta- 
rus, "nekaltais avinėliais, kurie, 
girdi, skerdyklon eina nei ne- 

bliaudami...." Dzievaži, daktaras 
turėjo teisybę: po tokio daktaro 
komplimento, eikagiečiai galėjo 
jau -ent, truput j bliauterti.... 

* * 

O tai, drauguži, užėjo karštos 
dienos! Nors imk ir po žeme 

lysk! Kas-žin, kada šitą "neti- 

kusi svieto surėdymą" socialis- 
tai išgriaus, ar negalima butų 
taip padaryti, kad, bile fabrike 
dirbant, sėdėtai sau ant didelio 
gabalo ledo... 

Jurgis Spurgis. 

VIETINES ŽINIOS. 
Apskundė "Naujienas." Šią 

savaitę Chicagos teismų rekor- 
duose pasirodė byla ant $10,000 
"Jonas Kūlis vs. Lithuanian 
N'ews Publishing Co." l'žklau- 
svis advokato F. P. Bradchulio, 
kuris bylą užvedė, jis šiaip pa- 
aiškino: 

Skundėju yra Jonas Kūlis, ku- 
ris reikalauja nuo bendrovės 
"Lithuanian News Publishing 
Co.," kurt išleidžia laikraštį 
"Naujienos," dešimties tūkstančių 
doliarių atlyginimo už jo ypatos 
apšmeižimą ir jo gero vardo nu- 

plėšimą. Skundėjas Jonas Kūlis 
nurodo, kad tilpusi "Naujienų" 
num. 19-ame korespondencija iš 

Cicero, 111., ir pridėtas prie jos 
"Naujienų" redakcijos prierašas 
esą gyvas jo ypatos apšmeiži- 
mas. Minėtoj korespondencijoj 
buvo rašyta, buk po Cicero vaik- 
ščiojęs koks valkata "panašus j 
italijonuką" ir neva renkąs au- 

kas "Naujienų" streikicriams. 
"Naujienų" redakcija nuo savęs 
pridėjo prierašą, kuriame nuro- 

do, kad jeigu tas vyras "panašus 
j italijonuką," tai iš visa ko 
galima spręsti, kad tai esąs ne 

kas kitas, kaip tik "Lietuvos" 
agentas Jonas Kūlis. Jonas Ku- 
lis tvirtina, kad jokių aukų jis 
nerinkęs ir kad "Naujienų" įta- 
rimas, buk jisai "pradėjo net ir 
aukas rinkti, apgaudinėdamas 
žmones" yra gyvas šmeižimai ir 
jo gero vardo plėšimas. Jis todėl 
ir reikalauja nuo "Naujenų" ben- 
drovės atlyginimo, užvesdamas 
Vrieš ją bylą ant $10,000, 

JOSEPH KNON3VLE5 RETURMlttčr 
^ TO c\vil»zation 

PAMĖGO LAUKINIU ŽMONIŲ GYVENIMĄ. 
Skaitytojai pamena, kad pernai tūlas Joseph Knovvles — žmogus tur- 

tingas ir mokytas, — pragyveno Maine'o miškuose du mėnesiu, įėjęs ten 
visai plikas. Jis mat norėjo prirodyt, kad ir dabar žmogus gali gyventi, 
kaip laukinis, šiuosmet jis vėl žada tą patį padaryt Sierra Neveda miš- 
kuose (Kalifornijoj). Paveikslėlis parodo jį išėjus pernai iš miškų. Vi- 
sus šykšninius drabužius ir maistą jis pats sau pasigamino vien tik pli- komis savo rankomis. 

Vargonininku susivažiavimas. 
Liepos 0 d. atsibuvo Ciiicagos 
varg. kuopos trečias metinis su- 

sivažiavimas Lemonto Resorte, 
Sodus, Mieli. Ten beviešint, prie 
progos svarstyta ir savo reikalai. 
Iš svarbesnių nutarimu pažymė- 
tina šie: a) Pripažinta reikalin- 
gu naikinti vartojimą muzikos 
nebažnytinė] dvasioj laike pa- 
maldų, o naudotis vien grynai 
bažnytinės dvasios kompozicijo- 
mis. 

b) Nutarta surinkti rinkinė- 
li tautiškų dainelių ir išleisti jį 
kuopos lėšomi>. 

c) Nutarta neatbūtinai laikyti 
mėnesinius susivažiavimus, laike 

kurių nariai lavinsis giedojime ir 

teorijoj. Minėtuose susirinki- 
muose kiekvienas narys privalo 
buti asmeniškai, nepribuvusį tik- 
tai svarbios priežastįs galės iš- 
teisinti. 

d) Sekantį metinį susivažiavi- 
mą nutarta laikyti Chicagoj, ant 
Town ot Lake, ir surengti didelį 
koncertą, o Lemonto Resortc tu- 

rėti tiktai šeimynišką susivažia- 
vimą. 

c) Sekančiam metui kuopos 
valdyba tapo išrinkta iš šių na- 

rių: pirmininku — V. Daukša, 
vice-pirm.—Y. Mickus, raštinin- 
ku—A. Alexan<lravičius. iždinin- 
ku ir knygių m—B. Janušauskas, 
muzikos direktorium—A. Pocius; 
kvotėjais: A. Pocius, Y. Daukša 
ir B. Janušauskas; patarėjais: 
S. Sukodolskis, M. Mikalauskas 
ir A. Lemontas. 

Liepos S <1. vakare vargoni- 
ninkai surengė gražų muzikališ- 
kai-vokališką programą palink- 
sminimui ten ir apielinkėj vie- 
šiančių svečių. Svečių ir vietinių 
gyventojų, susidedančių iš viso- 
kiu tautų, buvo skaitlingas Ku- 
rys. 

Svečiams labai patiko lietuviš- 
ka muzika, ir iie buvo labai dė- 
kingi vargonininkams už jų triū- 

są. B J. 

Nuo West Side. SLA. 129-ta 
kuopa savo mėnesiniame susirin- 
kime, laikytame liepos i-' <1., 
Stanford Park. nutarė prisidėti 
prie rėmėju lietuviu viešo kny- 
gyno, kuris randasi 1 <S-t«»s gatvės 
apiclinkėj; paaukavo knygyno 
naudai ^00. Atstovauti kuopą 
knygyne išrinkta A. Kazlauskas 
ir B. Lenkauskas. Šiame susi- 
rinkime prisirašė prie kuopos trjs 
nauji nariai. Eskulapas. 

j Susitverė dvi naujos SLA. kuo- 
pos. Pereitą savaitę susitvėrė 
Chicagoj dar dvi naujos Susivie- 

nijimo Lietuvių Amerikoj k'to- 
pos. Viena kuopa iš ir narių su- 

sitvėrė Burnside, kita iš 9 narių 
susitvėrė ant Nortli Side. Ši pa- 
staroji susitvėrė ant griuvėsių 
senosios, anais metais iširusios 
kuopos, nuo kurios buvo likę tik 
du nariu. Btti lis jaunimo ėmėsi 
dari ir atnaujino kuopų. Darj viena nauja kuopa žada susi- 

tverti šią subatą \\est I'ull- 
mane. 

i'rie ijy-to> kuopos ant \Vest 
Side pereitą nedėldienį prisirašė 
3 nariai, prie 36-tos kuopos ant 

Bridgeporto—2 nariu, prie 122-os 

ant To\vn of Lake—3 nauji na- 
riai. N. 

Vagjs po teisėjo nosim. Jeigu 
stovi čia pat prie "šviesiausio sū- 

do." jeigu iš vienos pusės matai 
tuziną advokatu, o iš kitos ke- 
letą pečiuotu policnionų, tai dar 
nemanyk, kad esi saugus, ''kaip 
pas poną Dievą už pečiaus." Jei- 
gu netiki, pasiklausk pas Joną S. 
Šaltį. Pereitą pėtnyčią Jonas 
Šaltis, gyvenantis prie 1520 So. 
Laporte ave., buvo teisėjo \Yil- 
liatns teisme, kritninališkojo teis- 
mo bute, ir jam ten beesant vagi- 
liai ištraukė iš kišeniaus auksinj 
laikrodėlį $40.00 vertės. Duota 
žinia policijai. Ar ji ką nors su- 

rado, nežinia. D. N. 

[vairumai. Miesto valdžios pa- 
liepimu pereitos savaitės ketver- 
ge. už peržengirią tulų miesto 
įstatu, tapo uždarytas Malinausko 
saliutias prie Halsted ir 34-to 
place. 

— I'ereitą savaitę rekorduota 
$88.000 skolos, išduotos per 
l'nion Trust Co. Cliicagos areli i- 
vyskupui ant šv. Jurgio parapi- 
jos nuosavybės, prie Auburn av. 

it 3'"tro pl. Dalis šitos skolos 
(apie 60 suviršum tukstančiu) 
buvo užtraukta anuomet pasta- 
tymui milžiniškos parapijinės 
mokyklos. Likusioji gi skola bu- 
vo sena bažnyčios skola. Dabar 
l'hicagos archivyskupas su- 

mušė šias dvi senas skolas kru- 
von ir atnaujino, dėlei paranku- 
mo, po vienu dokumentu. Ne- 
kurie žmonės, pamatę laikraš- 
čiuose apie šios skolos rekorda- 
vimą, pradėjo išsigandę kalbėti, 
buk tai esanti nauja skola. 
Tuom tarpu tas yra, kaip minė- 
ta, tik senos skolos atnaujinimas. 
Siuosmet jokios naujos skolos 
neužtraukta, dar-gi, sakoma, 
$4,600 senos skolos atmokėta. 

— Ateinantį ttedėldienį šv. Jur- 
gio bažnyčioj, ant Bridgeporto, 
atsibus primicijos nesenai iš- 
šventinto kunigo Petro Vaitonio. 
Kun. \aitoni-. priklauso prie 
Belleville, UI., diecezijos. 

Apon. 

JUOKELIAI. 
POEZIJA IR PROZA. 

Mergina (prie >t;i1o viešbutyje 
užsisvajojusi): "Ach, kad gavus 
bent gabalėlį Šveicarijos pamaty- 
ti 1" 

Jos kaimynas (pakišdamas 
šveicariško sūrio): "Stai, pra- 
šau." 

NEGALI. 
— Pasakyk, Juozuk, kuri iš šii| 

merginų tau išrodo gražiausia? 
— Nežinau, aš nieko nesupran- 

tu tepliorystėje (mat merginu 
butą baisiai nusidažusių). 



LIOGIŠKAI. 
Seimyninkė: "Ona, kokia tu 

kvaila! ("'-i \akar aš tau sakiau, 
kad kiaušinius virintum 5 miliu- 

tas, o šiądien tu jiems leidai vir- 

ti 10 minutu." 
Nauja virėja: "Bet, ponia, va- 

kar buvo du kiaušiniai, o šią- 
dien keturi." 

BESISKUBINANT, 
L'nteraficieras (naujokui): "Tu 

vėl negerai kepurę užsidėjęs!" 
— Aš maniau... 
— Manei? čia nemanoma, su- 

pranti? Ar tu patėmijai mane 

kuomet nors manantį? 

NE TAIP DAR BLOGA. 

Jonas, pastebėjęs pigiame res- 

torane tarnautoju savo buvusį 
draugą, su kuriuom drauge mo- 

kinosi: "Ką, Antanas!? Xaip že- 

mai tu nuslinkai!" 
"Taip brangus drauge," tarė 

anasai: "aš čia tarnauju, bet, ačiū 

ponui Dievui, aš čia nevalgau." 1 

TIKRAS ŽENKLAS. 

Gydytoja* (ligoniui su smar- 

kiu galvos skaudėjimu): "Ar ne- 

buvo tamistos šeimynoje bepro- 
tyste sirgusių?" 

Ligonis: "Žinoma, mano tėvai 
apsivedė, neturėdami nei skati- 
ko." 

GERAI SEKASI IR TAIP. 

Sargas (žvejojančiam vaikui): 
"Kaip drįsti tu nepa. 'klausęs 
gaudyti čia žuvis?!" 

Vaikas: "P.ct žiūrėk, kiec aš 

jau pagavau. Ir be pasiklausimo 
sekasi." 

ŽINOMA. 
Ji: — Aš pirma, su kuria Ta- 

mista sėdi šiame hamake? 
Jis: — Taip, aš j j vakar nusi-. 

pirkau. 

PRAKTIKAS. 
— Gi tu sakei, kad niekuomet 

ncapsivesi ir kad visam amžiui 
liksi pavieniu! 

— Taip, ir norėjau tai padary- 
ti. Bet prieš keletą mėnesiu aš 
paskolinau 20 doliarių pažįsta- 
mam apsivedimų makleriui. Ne- 
galėdamas kitaip pinigų atgauti, 
buvau priverstas jojo pagelba ap- 
sivesti. 

t:. 
ANT "KORNO." 

[— Klausyk, brangusai, aš vis 

daugiau balstu ir ar tik nereiks 
važiuoti kur iš miesto j laukus 
atsigauti. 

— Meilute, miltus nuo veido 
vanduo ir namie nuplaus. 

MODERNIŠKAI. 
Apgarsinimai tūlame laikraš^ 

tyje: "Persiskyrusi moteris vėl 
nori apsivesti. Geriausi paliudi- 
jimai nuo buvusio vyro." 

GEGUŽYJE. 
— Tami-ta, pas mane alaus 

stiklan įkrito dvi mu<os. 
— Taip Gegužyje viskas po- 

romis. 

Iš "VIETINIU ŽINIŲ." 
"Mūsų laikraščio skaitytojai, 

he abejonės, su nuliūdimu sutiki 
žinią, kad visiems žin<>omas ger- 
biamas Maksilionis vakar, nelai- 
mingai parpuldamas, smarkia", su- 

sižeidė, bot neužsimušė," 

NUSIRAMINIMAS. 
'— Vaja! Kad jį šimts! De- 

ganti cigaretę j burną Įsidėjau. 
— Gerai, kad dar hiku paste- 

bėjai. 
*>*4+ ■ 

REDAKCIJOS ATSAKYMiii. 
p. A. Z. (So. Omaha). Lenku en 

deki; atsitiesimas J visą lietuvių judė- 
jimą aplamui yra senai žinomas, ir 
nekartą laikraščiuose apie tai kalbė- 
ta. Tamistos nurodomasai faktas yra 
tik dar vienu pavyzdžiu. Musų nuo- 
mone, neužsimokėtų dar sykį kartoti 
tai, kas šimtus kartų buvo nurodyta. 
Prašyjame Tamistos suteikti mums 
daugiau žinių iš vietos lietuvių visuo- 
menės gyvenimo, už ką butume labai 
dėkingi. Visgi ariu ir uz š], nors ir 
nesunaudojamąjj, raštelį. 

p. Belvitietis. Iškarpas gavome, 
ariu. Sunaudosime. 

p. Lietuvos Sunus, Amst. Per/iurė- 
sim 'r sunaudosime, kiek bus galima. 

p. M. K. P. Jusų "korespondenci- 
jų" netalpiname todėl, kad rašto nega- 
lime perskaityt. Rašykit aiškiai be 
jokių pagrąžinimų. 

p. Prietelius, Elizabeth, N. J. Bus 
sekančiam numeryj, J Sj pritruko vie- 
tos. 

p. Kampinis. Ir } šj numerj nega- 
lėjome suspėti, bukit malonus neru- 
goti, tilps. 

p. 25. Vardų korespondentų redak- 
cija H įaikalo neišduoda; išduoda tik 

tokius), kurie apgavingas koresponden- 
r'.i.ias rašinėja. Pasiuntem jums laiš- 

keli. 
p. Kniburys. Peržiurėsim, gal ir 

alėsime šį-tą sunaudoti sekančiam nu- 

meryj. 
p. Paniekintas. Rus kitam nume- 

ryj, ačiu. 
p. Senan Dubojietis. Per/.iurėsim 

ir sunaudosim, ačiu. 
p. Jurqis švirplys. Bus kitam nu- 

mcryj, ariu. 

p. T. Malinauskas, Koresp. Ačiū. 
sunaudosim. 

p p. P r. Šimkevičia, Virt. Žemaitis, 
Masonietis. Peržiurėsim ir, kiek ga- 
lėsim, sunaudosim. 

JIEGA DIRBTI. 
M r. Vladimir Seniau iš Su- 

perior, \Vis., parašė mums se- 

kantį laišką: "Aš apturėjau Tri- 
nerii) Amerikonišką Kartaus Vy- 
no Klixirą ir turiu prisipažinti, 
kari aš esmių pilnai juom užga- 
nėdintas, net jisai sutvirtina vi- 

-ą kuną ir suteikia žmogui nau- 

jos jiegos dirbti.'' Kūnas, kad 

Įgalėtų tvarkiai veikti, turi bnti 
visiškai išvalytas ir sustiprintas 
reikalingam maistingo valgio 
daugumui priimti ir išvirškinti. 
Tani tikslui męs norėtume reko- 
menduoti Trinerio Amerikonišką 
Kartaus Vyno Klisirą, kurisai 
veikia natūraliu, beskausmingu 
ir maloniu budu. Šisai vaistas, 
sudėtas iš medikališkų žolių ir 

puikaus raudono vyno, daro gerą 
įtekmę į virškinimo organus, iš- 

varydamas iš kuno nereikalingąją 
medžiagą ir suteikdamas naujos 
jiegos nuilsusiems organams. Pa- 
mėginkite jį skilvio,, kepenų ir 
vidurių ligose. Aptiekose. Jos. 
Triner, Manufacturer, 1333—1339 
So. Ashland ave., Chicago, 111. 
Strėnų skaudėjimas paprastai 
greitai pasiduoda Trinerio Lini- 
mentui, skaudėjimo priešui. 

DRAUGIJU REIKAU) 
j/.JNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT. 

KLIUSO ADMINISTRACIJA. 

Chicaae, III. 

J. Jankauskus, Pirm., 
927 W. 34th įl. 

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

D. Gulbinas, Prot. R.'tšt., 
527 W. 34th pl. 

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

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

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

DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 
VIRŠININKAI. 

M. Girnus, kompo/.., Mokytojas choro, 
902 N. California ave. 

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

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

Mitingai atsibuna kiekviena pirm? 
uedėldienį mėnesio 1-mą valandą po- 

'atų T. Radavifiiaus svetainėje, 936 
7. 33-čioh gatvės, ant antrų lubų. 
falpcgi choro ir dramos repeticijos, 
at.no.ina toje pačioje svetainėje, ("ho- 
c > repeticijos atsibuna aeredomis, 
7:30 vai. vakare. Teatrų repeticijos 
atsibuna pėt:iyčiomis, 8-tą vai. vak. 
Taigi, jauni vaikinai ir merginos, jei 
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai 
dainose ar teatrų lošimuos", tai kvie- 
čiam prigulėti prie Jaunų Lietuvių 
Am. Taut. Kliubo. nes J. L. A. T. K. 
neviei. tik už3iima dainomis, loši- 
mus, bet taipogi ir pašelpa ligoje. 
Taigi, kiekvienas lietuvis ir lietuvai- 
tė privalo prisidėti prie Jo auklėjimo. 

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

IKARE 
Vyrai ir moteris, su senais papro- 

čiais važiuoti j piknikus dušnais pri- 
kimštais karais, kur dažnai vagiliai 
apkrausto kišenius. Męs suradom nau- 
jus kelius, DIDELE LAIVINĘ EKS- 
KURSIJA, kur vėsu ant vandens, iiuo- 
sa, nes laivas didelis ir tik męs vieni 
lietuviai galėsit" ilsėtis, klausydami 
dainų geriausiu lietuvių chorų arba 
šokti ar žaisti prie geros muzikos. 
Laivas didelis, visiems vietos išteks. 
Nėd., liepos (July) 19 -d. 9 vai. ii ryto 
nuo ežero krašto ties RANDOLPH ST. 
išplauks laivas j Wilmette, 111. Ten 
bus parengtos: *1) žaismės, 2) lenkty- 
nės kelių rųšių su dovanomis goriau- 
siai atsižymėjusiems. 3) prakalbos, 
4) dainuos chorai. Visu laiku būnant 
\Vilmette galima bus maudytis eže- 
re (su kostiumais). Apie 8 vai. va- 
kare, grjštant atgal, ant laivo bus 
parengtos bengališkos u£njs ir fejer- 
verkas. 
Tik i et u kaina tik 75c. Visus kviečia 

Aušros Draugija. 
P. S. Geriausia davažhioti: Nuo 

Town of Lake, Kacine Ave. ar Ash- 
| nd karais. Nuo Bridgeporto, Cottage 
Grove Ave. arba Racine karais. West 
Sidc 22-rais karais iki State ar Wa- 
bash Ave., o paskui State ar Cottage 
Grove iki 'landclph ir Wabash Ave. 

ANTRAS DIDELIS PIKNIKAS! 
Rengiamas Lietuvių Giesm. Dramat- 

Draugystės po priegloba šv. Cicilijos. 
Ned., liepos (July) 10 d. 1914 m.. 
Polonla Grove, Jefferson, 111., Higgins 
ir 60th ave. Piknikas prasidės 9-tą 
vai. ryte. Jžanga 25c. porai. 

šiam piknike kiekvienas atsilankęs 
linksmai laiką, praleis. 

šitas piknikas, tai bus vienas iš 

geriausių vasaros karščiuose. Tcf'šl, 
ka» gyvas atsilankykite, pasinaudo- 
dami geriausia proga, sveikatai būti- 
nai reikalinga. Užkviečia, 

Komitetas. 

ŽIRGVAIKIO PASK. IR OUC. DR-JA, 
Jau gyvuoja 3 metai ir turi 

kapitalo suvirs $13,00000 
Taigi, lietuviai, kurie norit sučėdy- 

tl pinigų mokėdami tik po mažą sumą. 
prinirašykit prie žios draugijos. Dr- 
Ja laiko savo susirinkimus Kas serfr- 
doa vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
svet., 3301 Auburn ave., kertė 33-Člos 
pat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
ant namy už prieinama procentą. 

Nauja 17-ta serija atsidarys liepos 
(July) 15 d. 1914 m. Kurie no- 

rite užsirašyti, atsilankykit po viršmi- 
nėtu antrašu. 

Draugystė Dramų, Dainų ir šviesa 
Rengia Pirmą, Iškilmingą. 

PIKNIKĄ! 
Atsibus Ned., rugpjūčio ft d. 1914 

m., Leafy Grove, \VilIow Springs, 111. 
Pradžia !) vai. ryte. Įžanga 25c. po- 
rai. 

Širdingai u'/.kviečiam visus kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti Į šitą pik- 
niką. nes tai bus puikausias piknikas, 
kokio dar mieste C'hicagos nebuvo. 
Griež puikiausia lietuviška orkestrą 
visokius lietuviškus ir angliškus šo- 
kius, taipgi bus visokiu gėrimų, už- 
kandžių ir visokių žaislų. Komitetas 
iš savo pusės pasistengs kiekvieną vi- 
same užganėdinti. Su pagarba, 

Komitetas. 
Pasarga: — Važiuodami, imkit Ar- 

cher Limits karus, paskui Will6w 
Springs arba Joliet iki Leafy Grove 
Daržui. 

AUŠROS MOKYKLA 
Mokina Anglu kalbos 

" Lietuvių kalbos. 
" Rokundų 
" Knygvedystės 
" Stenografijos 
" Typewriting 
" Pirklybos Teisiu 
" Abelnos Istorijos 
" Suvienytų Valstijų Istorijos 
" Geografijos 
" Algebros 
" Geometrijos 
" Trigonometrijos 
" Braižymo 
MOKINIMO VALANDOS 

nuo 9 išryto iki o po pietų. Vakare 
nuo 7:30 iki 9:30. 
3149 So. Haisted st. Chicago, III. 

DIDELIS IŠKILMINGAS PIKNIKAS 
parengtas Dr-stės Lietuvos Mylėtojų, 
atsibus ned,, liepos (July) 19 d. 1914 
m. Chernausko Darže, Lyons, 111, 
Pradžia 10 vai, išryto. įžanga 25c. 
porai. 

Malcmiai užprašome visus lietuvius 
ir lietuvaites kuoskaitlingiausiai atsi- 
lankyti j musų iškilmingų Piknikų, nes 
tai bus gražiausias ir puikiausias pik- 
nikas iš visų Chičagos P knikų. Mu- 
zika bus kuopuikiausla, grieš visokius 
tokius, alus bus geras ir šaltas, pa- 
darytas iš avižų miltų, vynas bus pa- 
darytas iš rukšfiių spanguolių, o ciga- 
rai bus padaryti iš kopūstų lapu. 
Taipgi turėsime gerus užkandžius dėl 
išalkusių žmonių, ir katram užsinorės 
valgyti, tai galės gauti. 

Su pagarba KOMITETAS. 
Pasarga: Imkite 22-ros gat. karus 

iki Ogden Ave., paskui imkite Ogden 
Ave. karus iki 52-rai Ave., paskui pa- 
imkit Lyons karus kurie daveš iki 
daržui. Išlipkite prieš Desplaines upę. 

Pajšeškojimaš. 
Pajieškau savo brolio Povylo Veli- 

klo, Kauno gub., Panevėžio pav., Pom- 
pėnu parap., Pajistrėčių kaimo. Du 
metu atgal buvo Kanadoj. Turiu 
svarbu reikalą. Meldžiu man duoti 
žinią adresu: 

J. Velikis, 
3305 — Q st. So. Omaha,- Neb. 

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

Stanislovas Tautkus, 
Box 2, Robey, Indiana. 

Pajieškau savo dviejų pusbrolių Vin- 

j cento ir Jono MaLulių, Kaimo gub., 
; Raseinių pav., Karklėnų miestelio; 
taipgi dėdės Benedikto Mickevičiaus. 
Kaltėnų miestelio, tos pačios gub. ir 
pavieto. Turiu svarbų reikalą. Mel- 
džiu duoti žinią adresu: 

Miss Petruse Matulaitė, 
59 Spring st., TJnion City, Conn. 

Pajieškau savo dviejų pusbroliu 
Juozapo ir Stanislovo Danielevičių 
(Danielių), Kauno gub., Šiaulių apskr., 
Viekšnių vai., Mažeikių sodos. Girdė- 
jau, Stanislovas Philadelphijoje. La- 
bai noriu susižinoti. Meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Stanislovas Virkutis, 
918 W. 33rd st., Chicago, 111. 

Pajieškau Onos Greičikės (po vy- 
ru Vaitekunienė), Katino gub., Ra- 
seinių pav., Eržvilklo vol., Paskinų 
kaimo. Aš ir Iš to paties kaimo. 
Meldžiu atsišaukti adresu: 

Povilas Andrulaitis, 
Box 542, Gillespie, 111. 

Pajieškau savo tikros duktės Onos 
, Jozaieikės, Rašnavos kaimo, Garlevos 
parap., Mariampolės pav., Suvalkų 
gub. 5 metai kaip AmeriKoj. 21 me- 

į tų amžiaus, vidutinio ilgio, balto vei- 
do, apie nosj biskį šlakuota, atvažia- 
vus buvo pas mane pernai iš Brook- 
lyn'o, N. Y., ten airbo prie kriaučių. 
Gegužio 8 d. 1913 m. išvažiavo j 
Mihvaukee, Wis._, rengėsi ištekėti, ra- 
šiau 2 laiškus, o ji metai kaip nerašo. 
Jos paėios, arba kas ją žino (gaus 
$1.00 atlyginimo), rfieldžiu atsišaukti 
adresu: 

Mr. Matb. Jozaitis, 
Pox 308, Palatka, Mieli. 

Pajieškau Viktoro Bagoeiuno, iš 
Kaunu gub., Raseinių pav. Jau du 
metu, kaip Amerikoje. Pirmiau gy- 

veno New Vork valstijoj. Jisj pats, 
ar MhS kitas, malonėkite pranešti 
šiuom antrašu: 

Zopija Vinckaitė, 
196 NTe\v York ave., Nevark, N. J. 

Pajieškau savo tėvo Kazimiero Vit- 
kaus. Pirm 2 metų gyveno C'hicagoje. 
Paeina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Kaltinėnų miestolio. Podraug pajieš- 
kau savo dėdžių Juozapo, Pranciškaus 
ir Petro Zablocju.i, Kauno gub., 
Raseinių pav., Knltilfiįnų vol., Barta- 
šiškės sodos. M$ldž()i{ atsišaukti ant- 
rašu: 

Kazimieras Vitkus, 
2021 Canalport ave., Chicago, Iii. 

ReikaiavimaL 
Reikalingas:—lietuvis mokytojas-pe- 

dagogas j lietuviu parapijinę mokyk- 
lą. Apie išlygas sužinoti laišku. 

Rev. Jos. židanavičius, 
260 K. Main st., Ainsterdam, N. Y. 

Reikalaujame: — gero kriaučiaus 
kostumersku geni žiponų, darbas ant 
visados; rašydami, su pirmu laišku 
paminėkit, kaip senai iš Lietuvos, ve- 

dęs ^ir pavienis. Atsišaukite greitai: 
Wm. B. Prank, 

Eight & VValnut sts., Davidson Bldg., 
Des Moines, Iowa 

Reikalaujame kraučių prie moteriš- 
ku drabužių. 
1C39 VV. 18th p!., Chicago, 111. 

Męs, lietuviai šv. Kazimiero pa- 
rapijos Raeiue, Wią., pajieškome sau 
lietuvio kunigo. Turime nupirkę sau 

Bažnyčią labai dailioje vietoje. Mel- 
džiu atsišaukti adresu: 

J. Kesminas, 
612 — 6th st., Racine, Wis. 

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

W. Kasper, 
5:>4 \V. 33rd st., Ohicago, 111. 

Kam reikalingas atsakantis bučeris, 
kuris supranta savo darbą kuogeriau- 
siai ir moka kelias kalbas, 8 metai, 
kaip ta darbą dirba, su geriausiu pa- 
sisekimu, kreipkitės laišku: 

A. Y. \Valiutis, 
2515% So. Halsted st., Cbicago, 111. 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda:—kriaučių šapą puikia- 

me miestelyje, biznis puikiai 'taisytas, 
esiniu vienintelis čia kriaučius, jokios 
kompeticijos. Turiu apleisti vieta dėl 
svarbių priežasčių. Atsišaukti antra- 
šu: 

A. K. Bukovskv, 
P. O. Box 91, St. Charles, Minn. 

Parduodama—pigiai gros;*rnė neto- 
li 18-tos gatvės. Lietuvių apgyvento- 
je vietoje, biznis nuo senai išdirbtas; 
savininkas turi kitą biznj. Atsišauki- 
te greitai antrašu: 
1730 Union ave. Chicago, 111. 

Parduodama:—gerai išdirbtas laik- 
rodininko biznis su namais ant svar- 
bios gatvės. Kas šitą visa biznj pirk- 
tų, o nemokėtų šio įlarbo, tai jį iš- 
mokysiu uždyką. Atsišaukti adresu: 
357 Brady st., Mihvaukee, Wis. 

SVARBU! 
atvažiuok i Cleveland'ą ir gauk na- 
rna. Cleveland yra ant viršutinio 
Mich. Pusiasalio. Geros rinkos, geri 
keliai, geros mokyklos. Prisiųskit man 
savo adresą, ir aš pasakysiu viską 
apie tai. 
F. A. Eastwood, Eseanaba, Mich. 

Parsiduoda:—M f s, du broliai, lai- 
kome bučernę ir grosernę pusiau. 
Biznis senas ir gerai išdirbtas, lielu- 
vių ir lenkų apielinkė. Dėlei ligos, 
turiu parduoti savo pusę. Gera proga 
norinčiam gero biznio. Kreiptis ant- 
rašu: 

,4839 W. 141h st., Cicero, 111. 

Rakandai:—Iš priežasties išvažiavi- 
mo j Krajų. parsiduoda pigiai 4-rių 
kambarių rakandai (furniture). Atsi- 
šaukti: 

A. Pabijanski, 
819 W. 35th pl., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—r? 810 Union Avenue, 
2 augštų 3 flaty mūrinis namas, pe- 
čiaus šildymas, taipogi mūrinis tvar- 

tas, lotas 50x125 pėdu. Randos $600.00 
j metus. Kaina $5500.00. 

M. J. Harmon, 
7846 So. Halsted st., ('hicago, J11. 

Telefonas Ste\vart. 6404. 

EXTR A BARGA1N EXTR A 
Parsiduoda:—5 lotai prie Western 

ave. ir 42nd st. Jeigu kas pirktų vi- 
sus, butu galima gaut labai pigiai, net 
už pusę kainos, kai kitu parduodama. 
Rašykite: 

A. J. Franckevricz, 
1422 So. 48th et." Cicero, 111. 

Parsiduoda. Didelis Pigumynas. 
šiaur-rytinis kampas VVestern ave. ir 
22-ro Place, arti gero persėdimo kam- 
po. Tvirtr.s trijų aiiRšrų muro na- 

mas, yra krautuvė ir du flatai, pe- 

čiaus apšildymas Krautuvė saliuno 
užimta. Randos $R64 j metus. Kai- 
na $7200.00. 

Henry 1'. .Afraun. 
3115 W. Madison f>t., Cliicago, 111. 

Parduodama:—naujos dviejų augštų 
medinis namas, apačioj didelis štoras 
ir keturi kambariai, viršui du flatai po 
4 kambarius, gazas, elektriką ir t. t. 

Geroj lietuvių apgyventoj vietoj. Par- 

duodamą tuojaus. pigiai, nes savinin- 
kas išvažiuoja j Europą. Kreipkitės 
adresu: 

Andre\v Klobuchar, 
3605 Deodar st., Indiana Harb^r, Ind. 

Parsiduoda:—saliunas geroj vietoj, 
etoli lietuviškos šv. Jurgio bažnyčios; 

biznis gerai išdirbtas, Norintis pirkti 
atsišauki!, po antrašu: 
3201 Auburii ave., Chicago, 111. 

Parduodama:—gerai įtaisyta gro- 
šerne lietuvių apgyventoj vietoj. At- 
sišaukti 
708 W. 30th st., kampas Union ave. 

Chicago, 111. 

Išrandavojimui 6 kambariu pagyve- 
nimas, apšviestas Elektra ir gazu, 
labai puikioj apielinkej. AttsiBuukit 
antrašu: 

St. Budrikis, 
4750 So. Hamlin ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—pirmos kliasos arbatos 
ir kavos ir porcelianiniu bei graniti- 
niu prekių krautuvė geroje lietuvių 
apielinkėje, jsteigta šeši metai a'tgah 
Pardavimo priežastis: nesusikalbėji- 
mas lietuviškai. Kreiptis laišku ar 
ypatiškai: 
46.54 Went\vortli ave., Chicago, 111. 

IŠDIRBTA FARMA 
Dėl netikėtos priežasties parsiduoda 

pigiai išdirbta farma su visais javais, 
padarais, su visomis mašinomis ir 
visais gyvuliais: 35 mylios nuo Chi- 
cagos, randasi pačiam miestelyje. No- 
rintieji, greitai atsišaukite, nes tokia 

į proga ne visada pasitaiko. 
J. Sinkus, 

(3151 So. Halsted st., Chicago, 111. 

Farmos, Farmos! 
Geros ūkės parsiduoda pigiai 

Michigan'o valstijoj. 
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, gali- 

ma pirkt geru farmų, gyvenamų su 

triobomis, sodais ir gyvuliais, taipgi' 
turiu ir negyvenamų farmų; laukai 
geri. prie upelių ir ežerų, netoli nuo' 
geležinkelio ir portavų miestų. Kai- 
na žemės nuo $5.00 iki $75.00 už ake- 
rj. Galima pirkt jmo7<ant tik $100, li- 
kusius palaukiame daugel) metų pa- 
gal sutarties. Kas perka ukę, tam ke- 
lionės kaštus apmokant. Kas nori but 
turting i ir sveikų, tegul perka farmą! 
Gera proga! Atvažiuokit dabar, tai 
pamatysite kokie javai ir daržovės au- 
ga. Aš aprodysiu daugelį farmų, iš 
kurių galėsite rinkties ir praleist va- 

įkacijas ant sveiko ir tyro oro. Va- 
liuojant. pirkt tikietų j Peacock 
Lake Co., Mich. Atvažiavę j Peacork, 
damokėkit 10c. konduktoriui ir pasa- 
kykit kad išleistų ant sekančios sto- 
ties. tai 3 mylios nuo Peocock, Little 
Menistte River. Tai atvažiuosite ant 
mano farmos prie pat namo. Laiškus 
rašant padėk adresų taip: 

ANTANAS ZABIELA, 
Peacock, Box 1, Lake Co., Mich. 

Kas norėtų geros žemės jgyti Mis-, 
souri valstijoj, žemė yra gera ir pigi.1 
Aš pats gyvenu antras metas ir dar; 
pirkau daugiaus žemės. 

Kas norėtų platesniu žinių, mel- 
džiu kreiptis adresu: 

Juozapas Zim'ančius, 
Kaymondvillę, Mo. 

Parduodama: — barbernė, labai pi- 
I giai, lietuvių apgyventoj vietoj, biz- 
nis išdirbtas, 3 metų senumo; trjs 
krėslai. Pardavimo priežastis: savi-! 
ninkas nori apleisti miestą. Atsišauk-1 
ti greitai adresu: 

J. S., 
8936 Commercial ave., So. Chlcago, I 

m.. 
Parduodama: — pigiai naujas mū- 

rinis namas, su salimui ir 5 flatais 
ant 6 šeimynų. Parduosiu iiž pini- 
gus, arba išmainysiu ant kitų proper- 
čių. Atsišaukite po No. 936 W. 35th 
Place, Chicago, 111. i 

Parduodama: — aptieka, geromis 
išlygomis, lietuviškoj kolionijoj. Sa- 
vininkas važiuoja Europon. Kreipki- 
tės prie 

Real Estate Manager, 
A. OLSZEWSKI BANK, 

3252 So. Halsted st., Chicago, III. 

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

Stanley Balžier, 
1439 Stanley st., Morgan Park. 111. 

Važiuodami imkit karus "Halsted 
111" lig Morgan ave.; tenais išlipę, 
eikit j rytus 3 blokus, tai pamatysit 
nauj^ namą po kairei. 

Parsiduoda labai 
PIGIAI 

Geras medinis biznio namas, ant 
strytkarių linijos, po nr. 5640 Raci.ie 
Ave. (Centre Ave.). Nauias yra dvie- 
jų augštų. Apačioj storas ir 4 rūmai; 
antras floras—6 rūmai iš priešakio, 
5 rūmai užpakalyj. Dideli st aidai 

i(barn) ant loto galo. Namas yra ge- 
| riausiam padėjime, visas kaip naujas, 
i Maudynės, gazas ir kietniedžio išdir- 
bimas. Tik vienas ir pusė bloko nuo 
55-tos gat. bulvaro. Lotas 26x130. j 
Visas namas išranduotas ir išlysitas. 
Namas pilnai vertas $5,500.00, nes 
dabar neša ran los $55.00 į mėnesi, j 
o parsiduoda tik už $4,500.00. Kas 
nori uždirbt $1,000.00 į trumpą lai- 
ką. tai atsišaukite tuojaus prie sa- 
vininko j 
DEPOSITORS STATE AND 

SAVINGS BANKĄ, 
4633-37 So. Ashland ave., Chicago. 

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

8428 Vincennes ave. 

Parduodama: — naujas dviejų aug- 
štų medinis namas, apačioj didelis 
storas ir keturi kambariai, viršui du ! 
flatai po 4 kambarius, gazas, elektri-' 
ka ir 1.1. Geroj, lietuvių apgyventoj,; 
vietoj. Parduodama tuojaus, pigiai, 
nes savininkas išvažiuoja Europon. 
Kreipkitės adresu: 

Andrew Klobuchar, 
3605 Deodor bU, Indiana Harbor, 

Ind. 

"LIETUVOS" AGENTAI. 
ATIIOL, MASS. 

Kaz. Granickas, 28 Essez St. 
BALTIMOKE, M D. 

L. Gawlia. 1834 N. Castle st. 
Vincas želvls, 520 W. Conway et 

BROOKLYN. N. Y. 
J. Ambrozėjus, 120 Grand si. 
Vincas Daunora, 229 Bedforil Ave. 

BURLINGTON, N. J. 
B. Petrunas, 413 Earl st. 

TOBULIAUSIS IŠRADIMAS. 
Iki Šiolei buvo 

išrasta visokių pro- 
k sij, kurie buvo ne- 

patogi,įs vartotd. 
Tik dabar išrastas 
IN T K R N A TIO N A L 

prūsas yra patogiausis vartoti, turi 
sunkumu 7 svarų, padarytas iš gry- 
no vario ir yra gvarantuotas 6 me- 
tams, negendantis. 

INTERNATIONAL PROSAS apsiei- 
na pigiai, sut'ėdina laikę, sveikatą ir 
pinigus, patogiausis vartoti šeimynoj 
ir kriaušiams. Rašyk mums šiądien, 
o gausi platesnį paaiškinimą ir kainą 
— per laišką. Reikalingi Agentai vi- 
sur. Adresas: 
"The Lithuanian Mail Order ilouse" 

J. F. Budrik, 
3036 So. Union ave„ Chicago, Iii. 

i Ant pardavime:—mažas n;*mr.s, prie 
North 61st ;ive., f'hicago, 111., pusi 
akerio, ar 4 lotai žemės, labai pigiai. 
Atsišaukti: 

A. 0l.S7EWSKI BANK 

Alus, Namie Padarytas 
By kas gal daryti alu namie už 

vieną centą už stiklę. 
Cincinnati, O. Liepos 17 d. Naujo kon- 

Į centracijos budo pagelba vienas šio 
[miesto aladaris išrado procesą, ku- 
jriuom gali buti pagamintas tikras alus 
koncentruotoje formoje. Jisai sutei- 
kia miežiu selyklį, apynius ir kitas 
reikalingasias d.ilis koncentruotoje 
formoje, taip kad, prikergiant van- 
dens ir cukraus, gali buli priruoštas 
stiklas putojančfo alaus. Sakoma, 
kad šisai alus esąs daug geresnis už 
Heguliarį Leidyklų Alų, ir tūkstan- 
čiai jau daro savo alų namie. 

Mr. A. S. Shuh, 972 Sycamore st., 
Cincinnati, O., vra parašęs labai įdo- 
mią knygelę, suteikiančią pilnas in- 
formacijas apie procesą, ir tą knyge- 
lę su bandymo pasiulymu jisai pa- 
siųs uždvką kiekvienam, kuris prisius 
jam savo vardą, pavardę ir antrašą. 

Severa's 
Balsam 
of Life 
(Scveros Gyvasties Balsamas) 

Naudingas stiprintojas at- 
lUikimuosp, kuriose randasi 
{ l)elnas nusilpnėjimas, ane- 

mija ir skilvio betvarkės, 
kaipo tai: 

Užkietėjimas, skilvio nemali- 
mas, dispepsija ir kepenų 
neveiklumas. 

Jojo reputacija paremta daugelio metŲ pasekmingo vartojimo. 
Jisai prigelbsti organizmui atlikti savo užduotį; po sunkiai li- 
gai paskubina pasitaisymą. 
Jisai pagelbsti kraujo c-lėnis savitarpiniame pasigelbėjime. 
Jisai suteikia besitaisančia jai sistemai reikalaujamos stiprybės 
ir užtai yra tinkamas vartojimui atsikartojaičioje karštligėje. 
Kaštuoja 75 centus. Gauna- 
mas kiekvienoje aptiekoje. 
Reikalaukite SEVERA'S BAL- 
SAM OF LIFE. 

Knygelę "SKILVIO LIGOS" 

pareikalavus siunčiame do- 
vanai. 

je—jaunos ar metuose—ras Severos Reguliatoriuje 
prideranti negalėjo stiprintoją, ypatingai tinkamas jų ly- 
čiai. Kaštuoja $1.00. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje. 
Reikalaukite "Severa's Regulator." Knygelo "Sveikata 
Moterims" pareikalavus siunčiame dovanai. 

Reikale reikalaukite ir žiūrėkite, idant gautumėt "Se- 
veros" gyduoles. Jeigu aptiekorius neg-.otų išpildyti 

jusų reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo 

v 

Sifkortes ir Pinigus 
Siųskite Per 

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

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

Musų laivai išplaukia iš Xe\v Yorko kn- antra diena 
ir perplaukia mares su 5—7 dienomis. 

Lietuviai, iš kitų miestelių, važiuojanti krajun per 
Chicagą, pribukite j musų Banką 9 valandą ryto: l'tar- 
ninke, Ketverge arba Xedėlioje, tai nereiks čia laukti. 
Męs toje pačioje dienoje išleisime jus Į Xe\v Yorką, 
kuri pasieksite ant rytojaus vakare, ir ten tą pati vakarą 
paims jus ant laivo. Tokiu bud u nereik> Xe\v Yorke 
nakvoti nei kaštuotis. 

Ant pinigų, kokius turite, pasiimkite iš savo banko- 
čeki važiuodami i Cliieagą, ir atsivežkite pas mus. o męs 
jj jums išmainysime ant ruskų pinigų, arba pasiųsime 
Į krajų taip, kaip norėsite. 

Važiuojantiems Į krajų męs parūpiname nuo Rusijos 
Konsulio pasportus, su kuriais Rusijos vald/ia liuosai 
perleidžia per rubežių. 

Kurie reikalaujate pasportų, tai prisiimkite mums 3 
dienomis pirm išvažiavimo savo vardus, pavardes, me- 

tus ir krajaus adresus, ir $3.00 pinigų, kad męs suspė- 
tume i laiką pasportus parūpinti. Taipgi kas turite di- 
desnius pinigus ve/tis, galite ant jų paimti iš savo bati- 
kos čekį (draft) ir tą čeki prisiųsti mums pirm laiko, 
su nurodymu, kaip norite juos krajun persiųsti, kad nu 

galėtume į laikų viską surengti. 
Musų adresas yra šitoks: 

A. OLSZEVVSK5 BANK 
3252 So. Halsted St., Chicago, I!!. 

y GERBIAMŲ TAUTIEČIU AT YDAI fc 
Pirmas vienatinis Lietuviškas Daržas Vasariškų Vakacijų 

LEMONT'S RESORT FRUIT FARM 
ant kranto Sv. Juozapo Upės, Sodus, Michigan 

Gerbiami tautiečiai! Kaip prisirengsite apleisti miestą ant kelių dienų ar sanvai- 
žiu, lai):c va-aros karščių ant puilsio, tai žinokit, kad neusite geremės i» t«>> ui 

LEMONT'S RESORT FRUIT FARM 
Apygardoje Sodus. Mieli., tuoj a.it kranto upės St. Joseph. Vra ta: puikiausi, 

sveikiausi ir linksmiausi vi'ta praleidimui vasaroskarštų dienų po pavėsiais puikiau- 
sių medžių. Yra ten geriausios maudyklės bėgs'tčiame ir čystame vandenyj; minera- 
liški vandenjs, kurio yra naudingi reumatizuotiems, nervuotiems ir misilpnėjusiems. Puikiausia vieta žuvaviinui. Laiveliai svečiams u z dyką po vandeni važinėti- 
Visoki vaisiai, kaino: žemuogės, avietė"- obuoliai, gru&ios ir vynuogės — \Ukas sve- 

čiams veltui. Geriausias \a!g!s, nes čystai ir gardžiai taisoma tam tikros virėjos 
(kukarkos). Pienas ir kiaušiniai švieži, nes turiu savo karves ir vištas. 

Puikus vasariniai nameliai taip vadinanti "cottages," su papuoštoms ir minkštoms 
lovoms, ir daug kambarių didėjam budiuke, vis tai dėl pailsto atsilankantiems sve- 
čiams. Prekės: $8.50 ir aukščiau už sanvaite. $1.75 ir augščiau per dieną ir naktį. 
(Usioiininkų tie(>riimaw). 

Važiuodamas ant I.emont Resort Fruit Farntos, važiuok taip: imk laivą (botą) 
linijos Graliam * Morton, Chieago Docks, NVabasH av. ir River gatvių, per ežerą Lake Michigan į llenton Ilarbor. paimk strytkarj "Dovvagiac—Kau Claire," kuris 
davęs lig minėtos vietos. "Lemont's Resort." Kelias prekiuoja tiktai 75 centai. 

/.aivai iš Cliicai/os iš fina du kartu kas diena : 9:.'0 rytmety] ir 11:30 vaktire. 
Pasitikėdamas, kad gerbiami tautiečiai parems savo draughrolj lietuvį, o ne kokį ten airį arba /ydą, pasilieku su godone jų^ų, 

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



PETRAS VAITIEKŪNAS 
"LIETUVOS" AGENTAS 

lankosi dabar Wiikes-Barrc, Pa. Ir 
apielinkėsc. Pas JJJJ galite užsirašyti 
"Lietuvą" ir prenumeratos pinigus 
užsimokėti. 

A. OLSZEVVSKI, 
"Lietuvos" leHčjas. 

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

1234 Miohigan av#»., flheboygen, Wis. 
P. BARTKEVICIA. 

877 Cambridge st., Cambridge, Masa. 

J. J. STASULANIS, 
VRAKT1SKAS I5DIRBF.JAS IR PARDAVĖ- 

JAS MUZ1KAU5KŲ INSTRUMENTŲ. 
Turiu krautuvę 

ir dirbtuvę muzi- 
kališkų instrumen- 
tu. Dirbu na <ius 
ir gerai paui»*i 
srnua instrumen- 
tus. Nesikreipkit 
prie agentų, ku- 
riems už patarna- 
vimą turite mokž- 
ti: kreipkitžs sta- 
čiai j mano dirb- 
tuvę. bus jums pi- 
gims. Turiu .16 
metų praktika ir 
paliudijimus iŠ R<>- 
sijos, Vokietijos ir 
Amerikos, kad dar- 

61 atlieku ktiogeriausi.nl. Mano krautinreje yra 1 
dideliu patrinkimas įvairių muzikališkų instru- 
mentu, ir mano k->ino9 daug pigesnis kaip ki- 
tų. Jei pirkęs nebūtų kuom nort užganėdin- 
tas. a) permainau, arba pataisau uždyk). Savo 
darbą gvarantuoju. 

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

JONAS KŪLIS 
3259 So. Halsted 8t, Chicagc 
GENERALIŠKAS AGENTAS 

Lankosi Chicagoj, užrašinėja 
"Lietuvą". Renka apgarsinimus 
ir šiaip spaudos darbus. Perka 
namus, liotus ir parduoda, iv 
šiaip suteikia informacijas bizniu 
reikaluose. 

A. 01szewski. 
"Lietuvos" lfidčjas. 

TEL2PH0NE DROVER 1324 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

(Kampu 34 toj 

Chicago, III. 
NEW CITY SAVING3 BANK 
4601 So. Ashland ave.t Chicago. 
Geo. L. Ukao pres., St, Marcinkevičz 
vire-prez., A. J. Bierzynski Iždininkas. 

Priima bankon pinigus ir moka 3%. 
Vi sudėtus pinigus mūsų bankoj duo- 
dame čekių knygutę, fš kurios para- 
Syti Čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Reai E9tate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (boxi>s) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortos ir siunčia pinigus 
| visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redomis, ket.ergais ir subatomis nuo 
8 ryto iki 0 vakaro; nedėliomls, utar- 
nlnkais ir petnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. 

2'kataliogai pykau' 
lietuviškų KNYGŲ nuo 

seniausios iki naujausios 
laidcs, pilnas naujas katalogas,, 
80 pusL,bus prisiųstas DYKAI. 
fck.'LčTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų jnuzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koacertinkų, kleraetų ir 1.1 

RaAant manliiiką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, arabu kartu? 
Reikalingi k n y i ų plat;nlojai al«n- tai ii maieiniiį miestelių, pardavinėti 
knygaa ir laiškams pop.tras. Adresas; 
t M. J. DAMIJONAITIS v 

903 W. 33rd Sf., 6HIC160, ILL.# 

3252 So. Halsted Si, CHICAGO, 1LL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir moka už 
juos 3 procentą 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 Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAYTUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose b&nkose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų 

y 

SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rosij.-į ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio pas 

portus važiuojantiems Lietuvon, Rosion. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. Jokis biznieriuc be bankos čekių negali šią- dien atsakančiai savo biznį vesti. 
PADARO Dovierennastis, ir visokius kitus rejentaličkns raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, ne ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitą miestų ir farmiį gali šioje Bankoje atlikti visus savo reikalus 
per laiškus. Ilašykite adresu: 

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

Atvažiavusius IŠ KITUR MĘLDŽIAME aplankyti ir musiį Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Pčtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedeliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

O ERA PROGA! 
(Tramatika angliškoskalbcM-n v 

kytisbc mokytojo(apdaryta)$ i .00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 
ti&sUaityti ir rašyti be mokyto- 
jo 152 

Naujas Budas mokytis rašyti ba 
mokytojo 10c 
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

dų, su paveikslais (apdaryta). .J5c 
Viso 81.60 

Kas atsius iSkirpps Sitrt apgarsi- 
nimą 15 "Lietuvos" ir 81.00 pQr 
money order1, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau. 

P. Mikolainis 
Box 62 New York City 

Tel. Morton Parh 351 

Auna A. Tuttlis 
Chicagoje Pirmutinė 
Mokslą Baigiusi Lie- 
tuvė >Mursė, Akušerė 
: ir Masažistė. : 

1339 S. 48th Ct, Cicero, III. 

Phone Drover SOS J 

DR. K. DRANGLLIS 
LIETUVYS DENTISTAS 

VALANDOS:-nuo 8 iki U ryte nuo 1 iki 
A popiet nuo 7 iki 2 vak. Neoeiiom pagal 
sutarti- 
?281 So. Halstod St. Chicago, Iii. 

Priešai A Olševslcio Bank^ 

Tel. C»nal 4052 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
2302 So. LoiTitt St. Kampu 23-tioi gatves 

Chicago, Illinois 

Didelė farma iš 325 akerlu, tame apie 200 akerlų išdirbtos žemės, 
o reštas miškas ir ganyklos, žemė nesunki išdirbimui, gera kornams, 
bulvėms, javams ir daržovėms. Tiktai keturios angl. mylios nuo 
strytkario ir geležinkelio ir tik 6 mylios nuo miesto. Puiki vieta. 
Aplink daug lietuvių farmerių. 

Ant farmos visi naujausi ūkiški jtaisymai ir {rankiai. Sailo (rau- 
ginimui komų) ant 25 karvių, tartokas lentų pjovimui, geri budinkai; 4 a'klial, dvi poros jaučiu, 16 karvių ir t.t. Viena mylia nuo "kryme- 
ri," kur sviesti], dirba ir visą pieną superka. Mokykla ant farmos 
lauko. Parduodama su visais šiemetiniais javais. 

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

ŪKININKAS, 
260 E. Main 8t., Amsterdam, N. Y. 

LIETUVIŠKA BANKA 
To\vn of Lake Savings Bank 

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

Priimame pinigus į Banką užčėdl- 
jiraui nuo vieno doliarlo ir daugiaus 
ir mokame trečią procentą ratomis 
ant metų. Siunčiame pinigus } vi- 
gas svieto dalie pigiai, greitai ir te! 
Bingai, o svetimų žemių pinigus mai- 
nome, perkame ir parduodame. Par- 
duodame Sifkortes ant visų linijų J 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visą Ameriką lr 
Europą. 

Mūsų Banka .šdirba visokius raštus 
ir dokumentus visose kalbose lr duo- 
da rodą lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose ir reikaluose ypatiškal lr 
ptr laiškus. Tik kreipkitės viršmlnS- 
tu antrašu. 

Telefonas Humboldt 453?. 
Atdara Dieną ir Naktį- 

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 
Rusiškai-Turkiskos Ir vl- 
šoklų rųšių maudyklSs. 

1914-1916 W. Divleion Street 
Arti Robey st. 

Taipogi Rusiškai-Turkiškij maudyklių 
kambariai ir moterims. 

Barzda skutykla knrvoje. Chlcago. 

atpigo lietuviški rekordam 
Męs dabar turime 30 lietuviškų 

(vairioms dainoms rekordų, kurie iki 
šiol parsidavė po $2.00, dabar par- 
traukėme didelį transportą Iš Llo- 
tuvos ir gavome plgiaus, taip kad da- 
bar parduodama po $1.00 8u pri- siuntimu. 

Parašykite mums savo adresą, o 
mes prisiusime katalogą, Iš kurio ga- lėsite pasiskirti Ir apsisteliuotl lie- 
tuviškom dainoms Ir deklamacijoms rekordus. Adreauokltr: 
it> A. OLSZEVVSKI, 
3252 8o. Halsted st.,j Chicago, III. 

Eikit dirbt,—nesivalkiokil! Išmokit 
barbeno biznio; maži iškaščiai, pra- 
sidėkit locną biznj. Klauskit smulk- 
menų. Nossokoff's Barber School, 
Pittsburg. Pa. Moteris išmokinam 
barberiavimo, Plaukų J)abinimo, Ma- 
nikuravimo. Galite pinigus uždirbti 
mokykloj. Išduodame diplomus. 

Parduodama:—gerai {taisyta, tavo- 
rais aprūpinta grosernS su smulkių 
daiktų krautuve. Vieta lietuvių ap'Jnk 
apgyventa. Labai gera proga, kurios 
nevertėtų apleisti. Atsišaukit tuojaus 
po adresu: 
2907 Union ave., Chicago, III. 

AR NORI UŽDIRBTI PINIGUS? 
Jeigu tik nori, tai gali lengvai ir greitai uždirbti $1000,00 ir Daugiau 

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

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

šį rudenį. Mat dideli Teatrai* sutraukia kas vakaras tukstančius 
žmonių iš visų miesto dalių, o kur. tik yra didelis žmonių susirinki- 
mas, ten ir biznieriai nori turėti savo biznį. Biznieriai reikalauja 
storų ir ofisų, ir tada jie nepaiso, kaip butų brangus namai ar lotai, 
jeigu tik yra geras "trafic," jie perka juos ir rengia sau tinkamus 
storus. Jau ir šiądien tie lietuviai, kurie suprato šios apielinkės ver- 

tę, stato naujus dailius storus ir ofisus, o statymas naujų namų 
kelia vertę visų kitų properčių. 

Jus, kurie šioje apilinkėje nuo seniau gyvenate, gerai atmenate, 
kad 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 per vieną metą uždirbo pirkėjas, 
bc darbo ir klapato $1,300. 

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 Motelis, Departamentinis 
Storas ir kiti dabar rengiami storai, tai properčių kainos čia pa- 
sitrejos, taip kaip pasitrejojo ir net pasidešimtęriojo properčių k*ii- 
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 
$(>,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, 
kol yra pigios ir kol yra iš ko pasirinkti. 

Męs dar čia turime kelioliką labai gerų namų ir lotų ir juos 
parduodame pigiau kai]) kiti ir ant labai lengvų išmokesčių. Męs 
nereikalaujame visų pinigų: jmokėk tik tiek, kiek gali, o reštą pati 
namo renda išmokės. 

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

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 South Halsted Street Chicag'o, 111. 

Didelis išpardavimas Lotų 
Pačiam viduryj 'Miesto Cliicagos, lik ui pusę prekės, kiek yra verti. I OTAI s>" 

ant lengvų išmokėjimų: įmokėti, o likusius po $10 ant mėnesio. 
1 " au?sciau 

Suros, vanduo, gazas jau yra pravesta ir saidvokai sudėti ir pilnai užmokėti tik imi- i, . , , 

sau namą, kokj nori. 

nk 11 '• idavok 

Nelauk ir neatidėliok ant rytojaus, bet važiuok šiądien ir pirk lotą, nes dabar v ra mf 

proga pasiskirti kur gerus kampinius Lotus dėl biznių arba dėl gyveninių. 
11 ,l;o"au<;ia 
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Nelaikyk Pinigų Už 3 Nuošimtį. 
Įdėk juos j propertes lotus, kur tau atneš 50% nuošimčių ir daugiau, nes tai saugiausia judė- 

jimas pinigų, — nei tau subostis, nei kas nuneš, nei pavogs, nei sudegs, ale indėtas tavo pinigas augs dvi- 

gubai kožną metą, kaip bulbės pasodintos geroj žemėj. 
Lietuviai jau nupirko 20 lotų dėl bažnyčios, kurią netrukus pradės būdavot, tik 2 blokai nuo šitų 

lotų. 
Norėdami plačiau dasižinot, kreipkitės ant žemiaus parodyto antrašo: 

VVESTERN REALTY CO. erfat. 
4616 S. WESTERN AVE. CHICAGO, ILL. Tel. #rO« 2054 



T.UStJCS VIENINTELE TIESIOGINE RUSIJCS 

»MER!KCS TARP KANADOS 

Creiciaub:, Puikiausi, Didinusi 

rtvleji; šriulig .iiirri'iui laivai tarp T.irpo- 
i 11 •- įr N c \v York ir n' o Nrw York iki Uot- 
frr<l.im ii Lft-fr Vl<!i;?ii:i5s kaiiuif. Kreiptis 
|nic A. K. 'n'mion * ("o.. *irn. !'a*s. Agc.its, 
:!7 lJroadway, Ne\v York, N. Y. 

DU-KART NEDEUNIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 melai 
IKarninkais ir Pėtnyčiomis 

Prenumerata metams $2.50 
pusei metu $1.25 

Adresuckit taip: 
W, B. B0CZK0WSKI C0., 

Mahanoy City, Pa. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

Ofisas 
1725 West ISth Street 
Tarp Paulina ir Voodgat. 

i bene Canal 120] 
Valandom: 

r \ c 6:?»0 iki 12:UO va! ryto 
tvc'JiiO iki 8:00 vai. vale, 

Nodciioms 
r.uc GiSC iki 12:00 vai. ryto 

Rezidencija 
5206 W, Harrison Street 

Tcl. Austin 73/ 

Valandos-. 

liktai Iki D:00 kiekviena 

Antanas A. Sla&is 
A I J> V C ) KAT A 

Veda visokias bylas, civiliškas ir. kriminaiiš- 

kas visuose teismuose (suduose). Peržiūri 

obstraktus ir padirba visus kitus legališkus 
dokumentus. 

MIESTO OFISAS: 

Rocm 1014 Association Bldg. 
19 So. LaSalle St. 

C H 1CAGO 

Telephone RANDOLPH 5246 

BRIDOEPORTO OFISAS: 

3255 So. Malsted Street 
Priešai 33-čią gatvę) 

VAKARAIS: nuo 7 ik 9 va!., 
iSsirlant ncdėlias 

Telephone DROVER 5326 

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

ĮIETUVOS REJENTAIISKAS BIUBtg 
Iškolektuoja vekselines paskolas, algas, da- 

lės ir pinigus, paliktus kitose bankose Ame- 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai. 

LIETUVOS REJENTAL1SKAS BIURAS 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 SO. HALSTED QT., CHICAGO. 

BIURO VALANDOS: 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 rytais 

l)€l moderniškų krautuvių manadžierių te- 

lefono patarnavimas yra būtinai reikalingas 

nuolatai, ypač liestuose atsitlkimouse. 

Kuomet pelnas priguli nuo greito pardavi- 
mo ir kuomet nėra laiko ra.-tiškam susinę* 

šimui arba asmeniškam pasimatymui, tai 

tuomet dalykas gali buti pabaigtas per tele- 

fonu. 

Kur kostumeris nebūtų, jį galima pasiekti 
Bell telefonu. 

Vartok apsčiai lokalį ir Long Distance te- 

lefonu- 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100 

Pigumynai vyru ir jaunikaičių apred. 
Nauji, ant užšalo mo padaryti pavasariniai 

siutai, vilnoniai, po $35, $411 Ir $50, dabar par- 
siduoda nuo $10 iki $20. Dčvėtl siutai, kuria 
buvo padaryti už $40 Ir $60, dabar parsiduoda 
už $5 ir augšCiaus. 

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

SpecialiSkuinas ant Kuparų Ir valizų drabu 
žlams. 

Paduoti uŽBakymal veikiai aprūpinama. Į 

S. GGRDON 
VYRIŠKI DRABUŽIŲ ŠTURĄ 

1415 S. Halsted St. Ctiicago, III. 

SUSIVIENIJIM A SI 
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ĮSTEIGTAS 1886 M. 
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisideti 

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

$150 

$300, 
^Vr'«!roi 

$600 

$1000 
Išmokėjo našlėms ir našlaičiams posmertinių pa- 

šalpų $91.797.68; įvairiems kulturos 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. 

A 
M 
E 
R 
I 
K 
O 
J 
E 

LIETUVIU APDRAUDOS DRAUGIJAI 

UŽSIRAŠYKITE SAU AR SAVO GIMINĖMS LIETUVOJE 

Pa/angiosIoR pakraipos (Hetiraštj "LIETUVOS ŽINIAS" lr "LIETU- 
VOS ŪKININKĄ" per šitų laikraščių generale agenturę Amerikoje."1 
Prenumerata "LIETUVOS ŽINIŲ" Amerikoje: metams $6.00, puęei 
metų — $3.00, norint-gi gauti du kartu savaitėje po 8 num. antsyfc, 
metams — $4.30, pusei metų — $2.15. Lietuvoje: metams — $3.20, 
pusei metų — $1.60. "LIETUVOS ŪKININKO" frenum. metams 
Amerikoje — $2.20, pusei metų — $1.10; Lietuv*Je — metams — 

$1.65, pusei Lietų 85 centai. 
Gener. "L. i." ir "L. U." Agentūroje Amerikoje galima gauti vi- 

sos Europos leidimo kningos. Reikalingi yra agentai. Užsakymu# 
ir piningus siųskite Bendrovės vyriausiam atstovui Amerikoje šituo 
adresu: 

V. K. RAČKAU8KAS, 
Madis. Square Stat. Box 204. New York, N. Y. 

W Turėk Savo Namuose 
W Geriausią Degtinę * (arielką) jei 
įnori buti sveikas ir turčti kuom 
r pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 

S0©3!-,13© Rye 
Kaipo Skanų, Tvirtą ir sveiką gėrymą 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine. 

^ /UKl/VMT 

'l M 

I A "^CD KM) blZSDSP 

k^S£9£2 EJ*' 

Gaunama visuose geresnluose Saliunuose 

STRAUS BROS. CO.'M DEP'T L. CHICAGC, ILL 
216 W. Madlson St. A. CHAPOSKE, IrT. PODLASKIS lietuviai agenla 

New City 
Savings Bank 

A. J. BIERŽIN8KI, Pres. 

į 4601 So. Ashland Ave. 
Chicago, III. 

AR ŽINAI 

KADA IR Iš KUR GERIAUSI IR GREIČIAUSI LAIVAI IŠPLAUKIA 
IR KIEK ŠIFKORTĖ KAŠTUOJA — Parašyk mums atvirutę, paduo- 
dant. savo vardą, pravardę ir tikrą adresą, o męs atgalia pačta pri- 
siusime piluus padavadijimud. 

AR SIUNTEI KADA PINIGUS PER MUSŲ BANKĄ? — Prisiąsk 
mums savo adresą, o męs pasiųsime musų rublių kainas ir reika- 
lingas blankas. 

Męs aprupinAme visus Bankinius ir Seno Krašto reikalus pigiai, 
greitai ir tinkamai. Kiekviename reikale kreipkitės j mumis. 

Telnfonas Yards 3162 

Dr. A. L. Graičunas 
GYDO INVAIRIAU8IAS LIGAS 

3310 So. Halsted St. Chicago, III. 

Pilni Namai Linksmybes 
Kada juose yra GRAFOFORAS 

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi- 
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar 

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsies, dainuosite ir šoksite. 

"BETRIUBINIS GRAFOFONAS" kaina $15.00 
v 

Sis betrlubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 
pagerinimais. Jo balsas y fa švelni/s, tyras, be jokio ausi draskančio 
Čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdeli l apačią skrynutės Ir iš jos per (am tikrus langelius liejasi ( 
orų švelniu, maloniu akordu. 

LIETUVIŠKI REKORDAI 
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja ią abiejų pusių- Visi Columbla 

rekordai gali groti ir ant Vlctor kalbaftiųjų m&Binų; visos Coluinbia 
mašinos gali groti Vlctor rekordus." 

Kiekvienas abipuses rekordas kainuoja 75c. 
H — 1161 "Tekėjo saulelė kan. aSE 

jojau 
Stumbrlikią polka E 

E — 1103 Teklytė Ir Pranulis. 
GudiSka Polka. E 

E — 1104 Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 

E — 1165 Tėvyne. E 
Amerikoniškas maršas. 

E — 1160 Sukruskite broliai. E 
Kur b&kuid samanota. 

E — 1167 Kur namas mus. E 
Kur bėga šoSupė. 

E — 1168 įaltlSlus arba Duda. E 
BvirblAll*. 

E — 1160 Bina garias nuo robeilaus. 
Siuntė mano MotlnSlė. 

1170 Kur bakuH samanota. 
Velnias ne Boba. 

1245 Batų CistytoJfiS. 
Butu DarBClIfl. 

1246 Giesmė 4 Pfcnelę Švenčiau- 
sią. 
Ave Maria. 

1247 O kur buvai dėduk mano. 

Hungaco čigonų orkestras. 
1248 Velnias ue Boba. 

Velnias ne Boba. 
1249 Mano pa4*y8. 

Velnias ne Boba. 
1250 Saldžios lupot. 

Vijo Vilkas voveraitę. .. 

Plauks fąsele per Nemunėli. 

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu- 
zikos, kningų ir (vairių kitų daiktų. 

Siųsdami fininjiu ar laiikus visuomet rašykite sekančio adresu: 

"KATALIKO" KNINGYNAS 
3249-53 So. Morgan St., : CHICAGO, ILL. 

10 METŲ 

Kaip Lietuva 

Atgavo Spaudą 
Visi privalo žinoti, kokią 
milžinišką svarbu turi spau- 
da kiekvienos tautos kultū- 
riškam gyvenime. Todėl pa- 
tariame perskaityti labai žin- 

geidžią ir naudingą knygą 

Kultura ir Spauda. 
Sitą knygelę verta perskai- 
tyti visiems 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 prisiysdami 
ir pinigus: 

Lietuva Publishing Co. 
3252 SOUTH HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 

JUBILIEJAUS NUMERIS. 
Laikraščiui susilaukti jubiliejaus ir 

išleisti jubiliejaus numerį galima tik 
vieną sykį į 15, 25 ar 50 metų. Toks 
tai retas atsitikimas. 

Ir šie metai tuo yra žymus, kad 
didžiausias lietuvių laikraštis "Katali- 
kas" susilaukė 15-os metų jubiliejaus ir 
išleidę gražų jubiliejinį numerį, pilna 
paveikslų ir indomių raštų. Amžinos 
svarbos šitame numeryje yra ankietą į 
klausima: "Kas šiandien butų svarbiau- 
siai lietuvių kulturos pakčllinui Ameri- 
koje?" 

5ita jubiliejini "Katnliko" 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 

J«i nori tfcjisillfitt žinių Iš Anplijos, 
užsisakyk sau metams ar 

pusmečiui 
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ" 

~,J" Britą 

einanti kas dvi savaiti. Kaina su 

prisiuntimu J namus metams $1—pua- 
mečiui — 50 centų. 

Adresas: 

Mossend, Lanarkshlre, Scotland. 
Rever. Jos. Norbut, 

Leveskio Ir KJlbų 
Dienine Ir Vakarine Mokykla. 

1.1 ■ Mainam. ■ ... 

1. Pradinis (Prirengiamasti) Kurias. 
2. PreVybos Kurias pagal Amer. pllaną, 
3. Prįkybos Kursas pagal Rusijos plianą 

;del manančių grįiti Lietuvon}. 
aa 1, 1 Kalbos.^—- ■ —r 

Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 
(pagal norą ir Lenkiškai. 

Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 
arba per laišką šiucm antrašu: 

G. J. LEVESKIS, 
Vedejas Mokyklos 

3106 So. Halsted St., Chicago, 111. 

F. i. JOZAPAlilO APTIEKA 
Telefonas Yards 155 ir i'ards 551. 

Uilaikome tik geriausius vaistus. 
Ypatingą atydsi atkreipiame į gerą iš- 
pildymą receptų. Reikalui esant, mcl- 
dHame pas mus kreiptis. 

'„aiškus tik tiein atsakome, kurie pri- 
siunčia ui 2c. štampą. 
F. A. Jozapaitis, A pliekos Pro-isorius. 
3601 So. Halsted St. Chicago III. 

Telephone Canal 285 

K. KATUTIS 
LIETUVIŠKAS 
GRABORIUS 

710 W, I8th St. Chicago 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSRED ST CHICAGO. ILL. 
COKNF.R 181h STREET 

Tel. Y A R D -S 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

3259 So. Halsted St., Chicago, III. 
Gydo visokias ligas motoriij, vaikų ir 

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

ANTANAS VISBARAS 
Parduodu namus ir lotus po 

visa Chicago. Apdraudžiu na- 
mus ir rakandus nuo ugnies ge- 
riauBiose kompanijose, kaip Roy- 
al, North Western ir kitose, 
kurios turi po keletą milloni; 
kapitale. Taipogi parduodu far- 

yo visą Ameriką ant labai 
iengjvj išmokėjimų. Duodu pa- 
skolas ant pirmo mortgage. 
3112 So. Halsted st., 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas Yards 3159. 

K. ZURAITIS 
PIRiIAEILINIS BUFETAS 

Saitas alus, gera deg- 
tine, kvepianti ciga- 
rai. Priima svečius 
: kuošlrdingiausial. : 

3200 S0. HALSIED ST. 

Ar matei kada-nors laikraštį 

"DRAUGĄ"? 
"DRAUGAS" yra 8-nių puslapiu 
didžiausio formato, vedamas ge- 
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi- 
sokių žinių 15 Lietuvos, Anjeriko? 
ir iš viso pasaulio. "DRAUGAę" 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus. 

"DRAUOAS" atsieina metams $2, flBiS' m. $1 
UZsisHuaj# metams S3, pusti <i.6G 

RaJydami laiškus adresucinte 

DRAUGAS PUB. CO. 
2634 W. 67th St. Chicago, "i. 

Naujas Savaitin's Laikraštis 

"ATEITIS" 
"Ateitis yra bepartyviškas laik- 

raštis, tarnaujantis jaunimo 
ir kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybę jvairiauslų ži- 
nių. Didelio formato, 8 puBl. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. pusei metų. 

"Ateiti" išleidinėją bendrovė, In- 
korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atel- 
tj". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždyką. 
Adresuokit taip: 

"ATEITIS" 
366 W. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 

Geriausia Gyduolė 
PLAUKAMS 

sustiprina skclpa, sujudina šaknis, 
plaukus padaro švelnius, blizgančius, 
yra geriausia vaistas nuo Dandruff 
luskų". \ artojant du ar tris kartus 

j savaitę, sustabdįs plaukų slinkimą. 
Trinkie gerai į skelpq, ant šaknų 

kas antra ar trečia dieną. 
Preki 50c. ir $1.00. 

F. A, POSZKA'S PHARMACY 
3121 So Morgan Stot 

Tel. Yards 695 CHICAGŪ, III 

Dr.O.C.HEINE 
DBNTISTAS 

OflSAS—Kampag 31 Ir So. Hilsted gat. 
(8jwotoua (Iri aptuko*.) X, CHICiGO, ILL 

Seniausia Lietuvių užeiga pat 
1 JUOZUffJ RIDIKU 

Uftlsiko visokias pirmo 
skyriaus gėrimas ir kve» 
peačiuo cigarus ir 

Gražią Naują Svetainę 
Sutrinki m ains, veituvimt, bą- 
li a va Ir tt. Širdinga# prieatl- 
naslr brollika rodą kiakTlanam 

H53liliaols6t„ Kerte Mrd 

F. P. BRADCHULIS 
Attorncy & Counselor at Law 

30 N. LaSalle St., Cor. Wasiiingtoi St. 
Stock Eichange Bldg., Rooms 1107-1111 

Telephone h'runklin 1173 
Lietuvis advotatas, baigęs teisių rao'isl} \ n s- 
nkojc. Veda 7isokias Dylas, civiliSIcasir <ri- 
minaliikas visuose teisinuosi tsuiuose). 

6yv. 1123 S. Halsted St„ arti 3l-.ni 
Tele|-bone Yurils 2.5s>0 

28 metų senas laikraštis # 

VIENYBE LIETUVNINKU 
EINA KAS SEREDA. BHOOKLYN. N. Y. 

ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži- 

nių Iš Amerikos, Europos ir viso svieto, o 

prenumerata kašiuoja metams tik $2.oo; 
; usei metų Sl.oo. Užrubcy.iuose; metams 

$3.00; pusei metų $1.50. 

HAŠYK ADRESU: 

J. J. Pauksztis <& Co. 
120-124 Orand Str., 

Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Humboldt 4532 

Dr. G. M. Glaser 
Siuomi apreiškia pagodotai visuo- 

menei, jog esu seninusias gydytojas 
ant Brjdgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mą i savo locną namų po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yards 087. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane įeiiis, «*iu namie anl 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 

tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo- 

terų ir vyrų ir užsendintose ligose. 
Darau visokią operaciją. 
Liekuosi su pagarba 

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

Kertė 32-ros gatvės. 
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