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POLITIŠKOS ŽINIOS.
BALKANŲ PUSSALIS.

Ant Balkanų pussalio visuose 
kraštuose traukiasi kruvini mū
šiai, bet katrai pusei geriau se
kasi, iš prieštaraujančių žinių su
prasti negalima. Aišku, kad nė 
viena pusė teisingų žinių svietan 
neleidžia, o kad lygiai svetimų 
kraštų kariumenių atstovų ir 
laikraščių korespondentų arti mū
šio laukų neleidžia, jie negali prie 
mūšio lauko arčiau prieiti kaip 20 
mylių, tai suprantama, kad turi 
pasiganėdinti tokiomis žiniomis, 
kokias jiems suteikia pats karą 
vedanti, o tie nemėgsta leisti ži
nių apie savo nepasisekimus. To
dėl žinios ateinančios iš Konstan
tinopolio kalba vis apie turkų 
laimėjimus, o paeinančios iš So
fijos, Belgrado ar Atėnų praneša 
apie turkų sumušimus, apie jų 
beviltį padėjimą, apie sutarimą 
išvyti turkus visai iš Europos ir 
užimti Konstantinopolį. Bet tai 
vis tik tuščios kalbos. Balkanų 
sanjungos tautos gaus tiek, kiek 
joms imti leis didėsės Europos 
tautos, bet Konstantinopolio 
joms neleis užimti net jų užta
rėjai ir kurstytojai. Ir dabar, 
jeigu terp didžiųjų Europos vieš
patijų butų tikras sutarimas ir 
noras karui galą padaryti jos 
galėtų lygiai Turkiją, kaip ir ma
žas sanjungos viešpatijas priver
sti susitaikyti ant tokių išlygų, 
kokias joms pasiūlytų didėsės 
viešpatijos. Karas traukiasi 
teip ilgai tik todėl, kad terp di
džiųjų Europos viešpatijų tikro 
sutarimo nėra; pertai ir liejasi 
žmonių kraujas už griūvančios 
Europoj Turkijos žemės plotus.

Atkakęs Konstantinopolin ame
rikoniškas garlaivys atgabeno ži
nią apie kruvinus mušius Mar- 
mora jūrių pakrantėse; mušius 
tuos matė gerai laivo įgula. Mū
šiai prasidėjo prie Charkeui. Tur
kai nuo savo kariškų laivų bom
bardavo bulgarų stovyklas, o 
paskui jie ant kranto išsodino 
savo kariumenę.

Bulgarai prie Adrianopolio mė
gino veržti fortą Kovah, bet po 
penkių valandų mūšio turkai jų 
užpuolimą atmušė. Mušyj krito 
labai daug bulgarų. Bulgarai 
gi giriasi, jog ant pussalio Gal- 
lipolis jie sumušė turkus, užmu
šė jų net kelioliką tūkstančių ir 
apvaldė įėjimą į Dardanelių jū
rių siaurumą. Turkai gi užtikri
na, jog jie bulgarus sumušė. Kur 
čia teisybė, nežinia.

Londone gauta žinia, buk pa
garsėjęs turkų generolas Enver 
Bey su 15000 kurdų raitelių ir 
naujai iš Azijos atsiųsta turkų 
kariumene išlipo Marmora jūrių 
pakrantėse ir mėgina užeiti bul
garams užpakalin ir tokiu budu 
priversti juos trauktiesi nuo Gal- 
lipolio. Bet kad Enver Bey ne
turi pakaktinai kareiviams mais
to, tai bulgarai mano, kad jis 
nužudys tik tą kariumenes dalį, 
o savo tikslo neatsieks.

Turkai mėgino eiti pryšakin ir 
prie Čatalja, dideles pajiegas pa
siuntė ant bulgarų stovyklų, bet 
užpuolimas tapo atmuštas; tur
kai daug kareivių nužudė.
• Subruzdo iki šiol miegoję ir 
montenegrinai prie Scutari, teip
gi grekai mėgino kelis kartus 
veržti Janiną, bet tt>s Albanijos 
tvirtovės laikosi. Serbai ir mon
tenegrinai bandė veržti Scutari; 
prie to miesto mūšiai nesiliauja, 
bet tvirtovę tą vis laiko turkai, 
kuriems pagelbon traukia 30,000 
gerai apginkluotų albanų.

MEXIKO.
A-V—- «

- Nors Mexiko prezidento Made- 
ro valdžia neįstengė suvaldyti 
šiaurinių ir pietinių revoliucijo- 
nierių; neįstengė sulaikyti Sono- 
ra valstijoj indijonų Yaqui gimi
nės nuo susirišimo su Orozco ve
damais revoliucijonieriais, o jau 
kilo nauja, daug už visas kitas 
pavojingesnė revoliucija pačioj 
prasto sostinėj mieste Mexiko.

Mieste Mexiko sukilo didesnė 
kariumenes dalis. Sukilėliai ap
valdė kalėjimą, kur sėdėjo buvęs 
kilusios mieste Vera Cruz revo
liucijos organizatorius generolas 
Diaz ir kitas buvęs revoliucijo- 
nierių vadovas generolas Reyes 
ir juos iš kalėjimo paliuosavo. 
Sukilėliai savo vadovu apšaukė 
generolą Diazą. Paskui jie, po 
gana kruvinam mušiui apvaldė 
valdžios ginklų ir amunicijos 
krautuves. Mušyj prie arsenalo 
krito 250 žmonių. Užmuštas ta
po ir generolas Reyes. Su Dia- 
zu laikosi trįs ketvirtdaliai ka- 
riumenės..

Kilus revoliucijai, prezidento 
Madero nebuvo mieste, jis buvo 
iškeliavęs į Chapultepec, bet ga
vęs žinią apie maištą, jis sugrįžo 
ir su ištikimais kareiviais insi- 
griebė į prezidento rūmą, o jo 
šeimyna pasislėpė japoniškoj am
basadoj. Prezidento rūmą ap
stojo Diazo kareiviai. Diaz pa
reikalavo, kad Madero pasitrauk
tų nuo prezidento vietos, bet tas 
nesutinka. Jam pagelbon iš Tol
ine ištraukė generolas Blanųuet, 
bet jis turi tik 1000 kareivių, tai
gi daug mažiau negu yra suki
lėlių; trūksta jam ir amunicijos. 
Diazo pusėn gali pereiti ir tūli 
kariumenes regitnentai, pasiųsti 
prieš šiaurinius ir pietinius re- 
voliucijonierius. Diazo kariau
tojų eilės didinasi, prie jo pristo
ja daug buvusių Madero kareivių 
ir oficierų. Prie jo pristojo pir
mas raitelių regimentas, keli 
pėkštininkų regimentai ir raitoji 
policija.

Revoliuciją sukėlė mokiniai 
kariškos mokyklos, kurie, užmu
šę kelis prezidentui atsidavusius 
oficierius, paėmė kariumenes va
dovystę, o paskui ją pavedė Dia- 
zui, o tas apvaldė miestą. 
Miesto dalį, kur yra prezidento 
rūmas, valdo dar Madero ir gi
nasi, jam padeda generolas Huer- 
ta. Revoliucijonieriai mano, kad 
jų pusėn turės pereiti ir genero
las Blanąuet, nes jeigu pereiti 
nepanorės, tai taps sumuštas.

Svetimų kraštij ambasadoriai 
užklausė prezidento Madero, ar 
jig gali mieste tvarką užlaikyti, 
bet kad nuo jo atsakymo nega
vo, tai kreipėsi prie Diazo, bet ir 
tas atsakė, jog turėdamas tik apie 
3000 kariautojų, negali imti sve
timtaučių apgynimo. Todėl, ro
dosi, prisieis svetimiems kraš
tams, apgynimui savo piliečių, 
siųsti Mexikan savo kareivius.

IŠ LIETUVOS.
VILNIAUS GUBERNIJA.

IŠ VILNIAUS.
Lietuvių surašinėjimas Vilniu

je tęsiasi toliau, tik daromas jis 
vis taip, kad kuomažiausia lie
tuvių pasirodytų. Štai šiomis 
dienomis šv. Jokūbo parapijos 
lenkas kunigas aplenkė lietuvius 
St. Š. (Didžioji Pogulenka) ir 
dar kitą šeimyną tame pačiame 
kieme. Susipratusį gi. lietuvį 
amatninką J. įvairiais budais 
stengėsi atkalbėti nuo lietuvybės, 
— ir kiek įmanydamas šmeižė 
lietuvių kunigus ir vilko aikštėn 
visa tai, ką yra rašiusi apie lie
tuvius neva katalikiškoji “Gaz. 
Codzienna”. Anot jo, lietuviai ir 
marijavitai visada galį laimėti, 
nes juos palaikanti rusų vyriau
sybė. Ar gi nesukrus nors sykį 
ir lietuviai susirašyti patįs ir pa
reikalauti sau bažnyčiose pamal
dų. Butų tai geriausias būdas 
parodyti, kad Vilniuje lietuvių 
daugiau esama, negu lenkų ende- 
kai norėtų.

" — Viltis —

Įvykusis anądien Vilniaus 
draugijos kovoti su džiova susi
rinkimas nutarė kuogreičiausia 
atidaryti ambulatoriją džlovhltn- 
kams ir pasistatyti savo sanato
riją 20-čiai ligonių. Ambulatori
jai intaisyti paskirta 1.000 rubl., 
jai palaikyti — 3-750 rubl. ir sa
natorijai pastatyti — 20 tukstan- 

čių rubl. Be to paskirta 1.000 
rubl. džiovininkams gydyti po 
privatines ligonines, kolei nebus 
pastatyta sava sanatorija, Buvo 
pakeltas sumanymas atsiskirti 
nuo visos Rusijos draugijos ko
vot su džiova ir darbuoties ne 
kaipo jos skyrius, kaip dabar, bet 
savitai. Tečiau to klausimo neiš- 
rišo, jis paliktas kitam susirin
kimui, kuris bus už dviejų mėne
sių.

-- Viltis —

Švietimo ministerija patvirtino 
4 Vilniaus miesto stipendijas ke
turių miesto mokyklų mokiniams 
valstiečiams. Išviso tos stipen
dijos išnešančios metams 240 
rublių.

— Viltis —

Vilniuje jau kelios dienos kaip 
atidaryta kilnojamoji paveikslų 
paroda, kurią sutaisė Varšuvos
J. Kampnero prekybos namai. 
Paveikslai parduodami. Esama 
neblogų.

— Viltis —

Sausio 10 d. prasidėjo Vilniuje 
pirmą kart šią žiemą rogių kelias.

— Viltis —

Šiomis dienomis išėjo Vilniuje 
pirmasai numeris naujai leisto 
lietuvių visuomenės, politikos, li
teratūros laikraščio “Kelias”. Lei
dėja pasirašo Viktorija Grauro- 
kienė, redaktorium — Kazys 
Juchnevičius.

— Viltis —

Neseniai Vilniuje užmušta tur7 
kas. Tuoj pb užmušimo suimta 
du kazoku, kurie neužilgo išdavė 
dar tris kazokus.

EIŠIŠKIS, Lydos apskr. Pa
sklydus po laikraščius žiniai apie 
iškėlimą iš Eišiškių kun. Gin
tauto, parapijonįs lenkai, ypač 
tercijonai, sujudo rupinties, kad 
kun. Gintautas liktų vietoje. Da
bar po parapiją vaikščioja žmo
nės, kurie renka iš žmonių pa
rašus, kad vyskupijos valdytojas 
kun. Gintauto nekeltų iš Eišiš
kių. Sausio 8 d. toks žmogus 
(tercijonų viršininkas) buvo 
Naujadvario sodžiuje ir eidamas 
iš pirkios pirkion, liepė visiems ra- 
šyties ir lietuvius, kurie nelabai 
norėjo duoti parašų, gazdino, kad 
jiems busią bloga, kad jie gau
sią mušti. Ir prigazdinti žmo
nės dėjo savo parašus ant jiems 
kišamo poperio. Paskui tokiuo 
oat budu rinko parašus Vėžonių so
džiuje. V.

— Viltis —

KAUN0 GUBERNIJA.
IŠ KAUNO.

Kauno gub. daugelis žmonių 
arė laukus ligi 20 gruodžio (s. 
st.), vadinasi ligi šalčių.

Po Kauno gub. miestelius žy
dai važinėja su lioterijomis. At
važiuoja į kokį nors miestelį, ati
daro savo sukčių lioteriją ir pra
deda iš žmonių pinigus vilioti. 
Sustato visokių blizgučių, porą 
šiek-tiek brangesnių daiktų, mat, 
kad labiau žmones privilioti, ir 
pradeda žmonėms akis dumti. 
Kas-nors kokį nieką išloš, tai 
žmonės visu urmu puolasi bilietų 
pirktų. O bilietai nepigus — po 
30 kap. ir po 1 rubl. Negražu 
musų žmonėms, kad taip duodasi 
save vilioti! Petras.

— L’etuvos Ūkininkas —

PLUNGĖ, Telš. pav. Gruodžio 
22 d. pr. m. žemiečių viršininkas 
nagrinėjo musų valsčiaus “ponų” 
bylą; kaltinami yra visi valsčiaus 
teisėjai, be vieno, ir raštininkas, 
dėl kyšių ėmimo. Apskundė juos 
vietinis gyventojas 2. Žemiečių 
viršininkas nepabaigė nagrinėti 
tos bylos — žada pavesti dar iš
tirti tyrinėtojui. Byla kilo iš to, 
kad pralošė bylą valsčiaus tei
sme, tuo tarpu jis prirodo, kad 
jo priešas papirkęs teisėjus ir 
raštininką.

Prie Revoliucijos Mexikoj.

GENEROLAS I DIAZ. 
Palluosuotas vadas sul.ilusios Mexiko 
kariumenes.
(Skait. “Politiškas žinias” iš Mexiko).

Vertėtų valstiečiams pasirū
pinti išrinkti blaivius, sąžiningus 
vyrus; tada nekiltų tokių bylų.

“Tikrasis”/
— Lietuvos Ūkininkas —

DUSETOS, Kau io gub. Du
setose yra Vartotojų Draugija ir 
kelios pradedamosios mokyklos, 
o taipogi statoma mimai, kur bus 
keturklesė.’ mokyki t,

Dusetų bažnyčia geroje tvar
koje, daugelis, dirsė; iškių yra ap
sišvietusių, bet daug yra dar ir 
tokių, kurie žydams skvernus bu
čiuoja, prašydami degtinės.

Ignas Lapenis. 
šaltini —

DAMBAVA, Krono g. Dąm- 
bavos' Ūkininkų "Draugija ' jau 
pabaigė statyti garinį malūną ir 
malūnas jau pradėjo veikti. 

Kazimieras Pronckietis.
— šaltinis — < • • 

NEMAKŠČIAI, Raseinių pav. 
Nors čia yra "Blaivybės” sky
rius, nors buvo daug kalbėta 
apie įsteigimą arbatinės, d prie 
jos skaityklos ir knygyno, bet 
pasirodo, kad nemakštiečiai tik 
žodžiais greiti, darbu gi jie ne
kruta iš vietos, ir reikia abejoti, 
ar liausis jie nors po kelerių me
tų gėrę. Kaip teko girdėti, ne- 
makštiečių išgerta čia per metus 
už 30 tuk. rb. vienos degtinės, ne 
skaitant visokių “delikatnesnių” 
gėralų; o ką besakyti apie alu
des, kurioms, ypač turgų dieno
mis, labai gerai sekasi. Rodos, 
kad žmoneliai čia' liuosų pinigų 
visada turi ir įstejgimui arbati
nės ir kokių-nors namų pakelei
viams su staldti arkliams ištektų, 
bet, matyti, gerų norų trūksta. 
Ir geria žmoneliai, skandina pro
tą degtinėje, nežiųjant, kad visur 
blaivininkai veikia, kruta ir rodo 
darbą ne vien žodžius.

: Geras.
— Viltis —

SUVALKŲ GUBERNIJA.
SINTAUTAI, Naumiesčio ap.
Sintautiečiai buvo nutarę in- 

kurti tris mokyklas, bet teinku-

rė tik dvi. .Vietinė Sintautų mo
kykla erdvi, telpa daugiau šimto 
mokinių, bet dabar esąs paliepi
mas, kad nebūtų vienoje liaudies 
mokykloje daugiau 60 vaikų.

Butų gera, kad musų žmonės 
pasirūpintų inkurti dviklesę mo
kyklą. Buvo tasai dalykas net 
ir svarstomas, bet tuo tarpu liko 
rėksnių viršus. Sodybietis.

— šaltinis —

MARIJAMPOLĖ. Sulyg pa
darytos atskaitos sausio 1 d. “Ži
burio” knygyne buvo knygų 890 
egzempliorių. Skaitytojų, kurie 
per ištisus 1912 metus naudojo
si “Žiburio” knygynu, buvo 180 
žmonių. Tarp ko kito, malonu 
man yra pranešti, kad “Žiburio” 
knygynu naudojasi daugiausia 
kaimo abiejų lyčių jaunimas.

Pereitais metais “Žiburio” kny
gyno naudai inplaukė apie 40 
rublių, už kuriuos ir nupirkta 
knygų, tinkamų kaimo jaunimui.

Šiais 1913 metais manoma “Ži
burio” knygynas padidinti, steng
tis pritraukti kuodaugiausia skai
tytojų, ypač jaunimo.

“Žiburio” ' knygininkas 
Vaičiūnų Antanas.
. šaltinis —

VIRBALIŠKIAI, Ukm. pav. 
Daug ir visokių žinių iš visur 
randame, tiktai apie Virbališkius 
nieko nerandame. Ir nenuosta
bu : pažiūrėti nieko vertas mu
sų sodžius. Sakau, pažiūrėti, bet 
gi arčiau patyrinėjus reikia nu
sistebėti, dėlko niekas nieko ne
žino apie musų “slaunus virba- 
lišk" '.t-" Mat, sodžių- ka;p 
sodžius — daug tokių yra plačio
je Lietuvoje. Gan didelis, stovi 
prie vieškelio. Yra jame val
sčiaus raštinė ir pradedamoji mo
kykla. Mokytojas rusas, lietu
viškai nieko nesupranta ir žmo
nės nesupranta reikalo, kad vai
kai. butų mokomi lietuviškai.

Laikraščių nė vienas žmogelis 
neskaito, nes lietuviškai tiktai 
“mišiaunas” paskaito. Tiesa, raš
tininkas lietuvis, gimęs tame-pat 
sodžiuje, bet, žmonės skundžiasi, 
menkas jis esąs katalikas.

Toliau, virbališkėnai žymus 
blaivininkai, nes tik sykį per sa
vaitę — ketvergais grįšta namo 
be ratų ir kiauromis galvomis. 
Jau priežodis pas kupiškėnus: 
“geria ir mušas, kaip Virbališ
kiai”. Kad nebūtų degtinėlės, 
tai gal ir mūsiškiai gyventų kaip 
žmonės; gal vaikus leistų į mo
kyklas, net ir toliau, nes žmonės 
turi po daug žemelės.

Užšnekinti apie vienasėdijas, 
tik atsako: “brooo kom gi, vai
ke, musų tavai pragyvano ir mas 
pragyvansam.”

Dievas vienas Žino, kada švie
sa pasieks musų Virbališkius.

Poviliokas.
— šaltinis —

VILKAVIŠKIO PAV. 1) J. 
Lišauskas iš Gražiškių par. 
(Vilkav. apskr.), atsiėmęs nuo 
savo brolio dalį, leidosi Ameri
kon. Einant slapta per sieną nu
šovė pasienio kareiviai — Kau
piškių kaime, Vištyčio parapijo
je. b) Kits vėl iš Dzūkijos buvo 
atkeliavęs pasienin ir jau ketino 
peržengti laimės šalin, bet apsi
nakvojusį pas kokį tai ūkininką 
vadas apvogė ir paliko pliką ir 
basą. Tai tau ir Amerika 1

2) Tolieriškių kaime, Pajevo
nio par. (Vilkav. apskr.) trįs 
merginos eidamos gulti pasiėmė 
kuragalių bei malkinių anglių, 
norėdamos prisišildyti miegamą
ją. Nuo tų anglų taip daug kilo 
smalkių, jog viena iš to mirė, o 
lvi vos atsipeikėjo. Toki užga- 
ravimai gana dažnai atsitinka, 
l'aigi atsargiai su angliais. Ge
riau šalčio pakęsti, negu ingaruo- 
ti. • j : . Tunas.

— šaltinis —

LUKŠIAI, Naum. pav. 16 d. 
gruodžio (per. m.) nakčia našlės 
M. Scderevičienės pavogė kume

lę. Bet 19 gruodžio netikėtai 
Naumiestyje vagį sugavo rinkoje 
kumelę beparduodant visai pigia 
kaina. Vagilius buvo dar jau
nas vaikinas, 19—20 metų, Ant. 
Polteriukas iš Plynių k., Zyplių 
vals. Nabagėlį nugabeno į Kal
varijos “klesas”. Žentas.

— šaltinis —

LUKŠIAI, Naum. pav. Pernai 
pas mus buvo bloga su vandeniu, 
bet šiemet bloga su malka, ypač 
pačiame miestelyje, nes šlapi ke
liai, negalima atvežti. Kai-ku- 
rios prekės žymiai pakilo dėl blo
go kelio, nes plentas nuo musų 
1J2 mylios. Pas žmones bloga 
su pinigais, nes šlapi keliai ir 
atpigo javai.

L-žos Žuvninkas.

NAUMIESTIS. Musų apskri
čio sargybiniams pradeda nesi
sekti.

Nesenai apygardos teisme bu
vo teisiamas buvęs sargybinis 
Baliutis už nukirtimą nykščio 
dešinėsės rankos ūkininkui Nie- 
vierauckui, Narkunų k., Gelgau
diškio vai.. Jankūnų kaime, prie 
pat Gelgaudiškio, yra alinė, ku
rią dažnai lankydavo Gelgaudiš
kio sargybinis Baliutis. Pernai 
pavasarį jisai, pats gerai prisi
gėręs, susivaidijo toje alinėje su 
girtu ūkininku Nevieraucku ir, 
neilgai laukęs, išsitraukė iš makš
tį] kalaviją (šoblę), kuriuomi nu
kirto Nevierauckui nykštį. Po 
tam atsitikimui Baliutį nuo tar
nystės atstatė. Už tokį savo 
narsumą Baliutis dąbar gavo 4 
mėn. kalėjimo ir sttviršum 600 
rublių atlyginti Nevierauckui už 
padarytą ubagystę. Baliutis yra 
lietuvis, ūkininko sūnūs, gimęs 
Seinų apskr.

Kitas sargybinis Bučys, taip 
gi lietuvis, šį rudenį Šiaudinėje 
(Kidulių v.) su kančium iškir
to vienam vaikinui akį. Apie tą 
atsitikimą dabar eina tardymas. 
Ir šitasai narsuolis, regis, bus 
nubaustas nemažiaus Baliučio.

Paskutiniais metais pas mus 
žymiai padidintas sargybinių 
skaičius. Nesant rusų priima sar
gybiniais ir lietuvius, išsitarna
vusius kariumėnėje. Sargybi
niais eina tankiausiai ūkininkai
čiai, kurie mėgsta išsigerti, o 
sunkiai dirbti visai nenori. Ot 
bej ieškant lengvos duonos, kai- 
-kuriems prisieina paragauti net 
kalėjimo duonos.

Užpernai Šakių “starša” Vol- 
kov, Lukšiuose per atlaidus gerai 
inkaušęs, ėmė taip smarkauti, kad 
apdaužė keletą visai nekaltų žmo
nių, tame skaičiuje ir sargybinį 
Koško, kurisai stengėsi savo 
“staršą” apmalšinti. Už tai Vol- 
kov paliuosuotas buvo iš sargybi
nių. Bet netrukus jisai vėl pa
skirtas žemesniuoju sargybiniu 
Suvalkuose. B-s.

— Lietuvos Ūkininkas —

PIRMUTINIS LEDAS.
Pirmutinis ledas paprastai at

neša nemaža nelaimių. Seinų 
apylinkėje šiuosmet nuskendo 
nemaža vaikų, nuėjusių čiužinėti 
arba žuvauti. Štai Gibuose kar
tu nuskendo du pusberniu, o šalę 
Vygrių net 6 vaikai.

— šaltinis —

MIŠKUS IŠPARDUODA.
Rokiškio (Ežerėlių apskr.) gra

fas Przezdzieckis pardavė miš
ko už 200,000 rublių. Jau pradė
jo kirsti.

Taip-pat pardavė šiomis dieno
mis daug miško Švėkšnos (Ra
seinių pav.) garfas Jurgis Plia
teris. Jo parduotasai miškas pri
klauso prie bendrųjų ganevų že
mės. Kiti tų ganevų savininkai 
valstiečiai žadą prieš tą protes
tuoti.

— ViltU -•

LIETUVIŲ ATSTOVAI DŪ
MOS KOMISIJOSE.

Pr. Keinis išrinktas žemės da
lykų ir tikėjimo dal. komisijosna, 
Januškevičius — savivaldybos ir 
medžiojimo komisijosna. Yčas 
— savivaldybos ir finansų kom., 
kun. Laukaitis — švietimo ir ti
kėjimo dal. komisijosna.

— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ VARŠUVOS.
“Vien.” praneša, kad Varšuvoj 

apsigyvenę lietuviai buvo padavę 
prašymą, kad vienoje Varšuvos 
bažnyčioje butų jiems sakomi 
lietuviškai pamokslai ir duotos 
kitos pamaldos. Vyskupas Ruš- 
kevičius sutiko išpildyti lietuvių 
prašymą ir duoti jiems Kūdikėlio 
Jėzaus ligoninės bažnytėlę, jei tik 
susirasiu bent 200 lietuvių. Lie
tuvių tečiau susirašę net 400 
žmonių ir dėlto netrukus Kūdi
kėlio Jėzaus bažnytėlėje suskam
bėsianti lietuvių kalba.

— Viltis —

LIETUVIAI AFRIKOJ. "~1
Reikia žinoti, kad Transvaaly- 

je, pietų Afrikoj, yra šiltas oras, 
o kad lietus užlija, atidrėkina že
mę, kad šiluma nėra persunki, 
tada visi augmenįs auga. Pas 
mumis Transvaaly dabar vasara 
lietaus neturėjome iki lapkričio 
25 d. (n. st.) ; saulė išdžiovino, o 
vietomis išdegino žolę medžius 
ir javus. Dėl farmerių (ūkinin
kų) yra sunkus metai: galvijai 
nyksta neturėdami ko paėsti, pa
sėtos sekios neišdygo neturėda
mos drėgnumo; ba’mė apėr:' -į 
sus, kad nebūtų blogi sausi me
tai; sunku tokiems, kurie neturi 
vandens savo galvijams ir pasė
tai dirvai palaistyti. Ir javų kai
nos pakilo, būtent: bulbių maišas 
150 sv. kaina 20 rubl., kukurūzų 
maišas 203 sv. 9 rubl., avižų 150 
sv. 7 rubl., kviečių 200 sv. 11 
rubl., žirnių 200 sv. 25 rubl., pupų 
200 sv. 17 rubl., pašaro gyvuliams 
liuobti 100 sv. 3 rubliai, daržų 
valgomosios žolės irgi brangios.

Jautis mėsai — 180 rubl., dar
binis jautis — 100 rubl., arklys 
260 rubl., mulas (kaip ir arklys) 
— 250 rubl., asilas — 80 rubl., 
kiaulės perkamos ant svarų — 
18 kap. svaras, žąsinas 2 rubliu 
antis — 1% rubl., višta — i)4 
rubl. Johannesburgas (Transva- 
al) stovi augštai — 600 pėdomis 
augščiau, negu marėse vando 
stovi.

Farmeris (ūkininkas) tada 
džiaugiasi, kada lietus dažnai už
lija ant jo farmos apskričio.

■ 2emė dirbti Transvaaly nėra 
sunku: dirvonuose sėjame kuku
rūzų ; vieną kartą apariame su 
plugu “Planter” 3-mis noragais, 
vagos gilumas 6—8 coliai, kitus 
darbus dirbam kaip ir Lietuvoje 
su kai-kuriomis permainomis. 
Farmeris savižemis arba nuomi
ninkas gyvena čia neblogai. Yra 
Transvaaly keletas lietuvių ku
rie farmas valdo, kiti krautuves 
arba malūnus laiko, treti auksą 
kasa ir 1.1. — visi neblogai gy
vena. Vieni parvažiuoja į tėvy
nę pačiuotis, o kiti stačiai lietu
vaites iš tėvynės išrašo ir paskui 
apsipačiuoja.

Įvažiuoti į Transvaalį kai ku
riem yra sunku; Kapštate (mie
stas), išlipant iš laivo, ar ten bu
tų prūsas, franeuzas arba lie
tuvis turi pasirodyti gatavais pi
nigais 200 rublių, kas neturi pi
nigų pasirodyti, nemoka rašyti ir 
nemoka jokio amato — (meiste- 
rystės), tokius visus be jokios 
ceremonijos sodina atgal į laivą 
ir veža į Londoną (Angliją), o 
iš ten siunčia į tėvynę. Transva- 
alis jaučia dabartinį karą turkų 
su bulgarais. Gražių pinigėlių 
paaukotų graikams ir turkams 
išsiųsta per giminiečius jųjų ka
riuomenei. Jonas Stančykas. [ 

•— Lietuvos Ūkininkas —
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1$ AMERIKOS.
SENIAUSIAS AMERIKOS 

STUDENTAS.

Grand Forks,‘N. D. 104 metų 
turtingas farmerys VVilliam Hug- 
gins įstoji mokytiesi į North Da- 
kota Corn and Clover kolegiją. 
Bus tai, turbut, seniausias ne tik 
Amerikoj studentas. Huggins 
kelios dešimtys metų j Dakotą 
atkako iš Kanados.

PRAŽUVĘS LAIVAS.

Nevvport News. Atkakęs čia 
prekių laivas “Rountanian" at
gabeno žinią, jog 19 sausio ant 
jūrių jis patiko norvegišką laivą 
“Remittent" bet be žmonių. Lai
vas buvo sveikas, turėjo pakakti
nai provianto, todėl nežinia, ko
dėl jį žmones apleido ir apleido 
jį be jokio reikalo, nes ant laivo 
viskas buvo geroj tvarkoj. Kas 
su žmonėms atsitiko, kur jie din
go, nežinia. “Rountanian” tą lai
vą be žmonių paėmė ant virvės-, 
bet laike smarkios vėtros 100 
mylių nuo Kap Henry vejas tą 
tuščiąjį laivą nuo virvės nutraukė 
ir nunešė šalin teip greitai, kad 
jis prapuolė nakties tamsumoj.

ATSIRANDA IR TOKIŲ TEI
SIŲ SUMANYTOJAI.

Jefferson City, Mo. Vietinės 
legisliaturos narys Fred. Hay pa
davė legisliaturai ypatiškų teisių 
sumanymą. Jis reikalauja, kad 
moterims butų uždrausta- nešioti 
drabužius užsegamus mažais gu- 
zikais iš užpakalio. Nežinia, ką 
minėtas teisdarys mano atsiekti 
su savo teip juokingoms teisėms. 
Bet legisliattirų nariai turi gana 
svarbių reikalų, todėl rūpintis 
moterų guzikais ir laiko ten nėra.

UŽPELNYTA BAUSMĖ.

Montgomery, Mo. Teismas pa
siuntė 2 metam kalėjiman moterį 
Addie Pate už tai, kad ji savo 
14 ir 16 metų dvi dukteri vertė 
vogti svetimas vištas. Mergai
tes teisėjas vien pabarė.

> -

PIRMAS KRAUJAS.

Rochester, N. Y. 5 vasario die
ną čia tapo pralietas pirmas strei
kuojančių kriaučių kraujas. Sa
vininkas vienos siuvyklos, Va
lentine Santer, pagriebė sriuotais 
užtaisytą karabiną ir šovė į pul
ką susirinkusių ant gatvės darbi
ninkų. Šūvis užmušė 17 metų 
merginą Idą Braeman, sužeidė 
tris, o tame skaitliuje dvi mo
terį.

KIETAS KAILIS.

Albany, Ga. Kasierius Albany 
Cotton Mills įstaigų, Gordon 
Floorney užsimanė sau galą pa
sidaryti. Pirmiausiai prarijo jis 
nuodų Cyankalium, paskui kiek 
ten sutrinto stiklo, toliau stt 
skustuvu perpjovė arteriją ir ant 
galo paleido kulką į pilvą. Bet su 
tuom viskuotn tikslo neatsiekė. 
Dabar guli jis ligonbutyj ir kaip 
daktarai mano, išgis.

I PROTESTUOJA PRIEŠ 
ATEIVIŲ BILIŲ.

Washington, D. C. Iš visų 
Jungtinių kraštų pas prezidentą 
Taftą važiuoja deputacijos rei
kalauti, kad jis padėtų savo 
“veto" prieš žmonių atstovų rū
mo ir senato priimtą prieš atei
vius bilių, kurį įvedus, nemokan
ti skaityti ateiviai nebūtų Ame
rikon įleidžiami. Iš Chcagos 
AVashingtonan išvažiavo teisėjas 
Olson, teipgi lenkų ir žydų depu
tacijos. Curby iš Massacliusetts 
valstijos atgabeno prašymą su 
500,000 parašų Amerikos pilie
čių neperleisti Diflinghamo bi- 
liaus.

SVARBI OPERACIJA.

Ann Arbor, Mich. Ciotiykščioj 
universiteto klinikoj daktarai at
liko nepaprastą operaciją. Kok
sai Smith iš Kalaniazoo turėjo 
ant sniegenų kokią ten išaugą, 
kurią reikėjo išpjauti. Daktarai 
atidarė jam galvą, išpjovė iš
augą ir smegenų dalį ir jų vietoj 
įskiepijo ką tik užmušto šuns 
smegenis. Ligonis yra gyvas ir 
daktarai mano, kad jis išgis. Tik 
kasžin, ar šuns smegenys neat
silieps ant jo proto.

PERDAUG MOTERŲ GIR
TUOKLIŲ.

Denver, Col. Valstijos teisda- 
rių rūme senatorius John Hacker 
apreiškė, jog iš jo surinktų žinių 
išpuola, kad Derivere ant vieno 
girtuoklio vyro yra 20 girtuoklių 
moterų ir buk moterys geria dau
giau už vyrus.

DAUG VILKŲ.

Fond du Lac, Wis. Hamiltono 
aplinkinėse prisiveisė daug vilkų, 
kurie diktai farmeriams nuosto
lių pridirba. Vaikus į mokyk
las reikia lydėti suaugusiems.

LABDARINGOS ĮSTAIGOS 
JUNGTINIUOSE VAL

SČIUOSE.

Jungtiniuose Valsčiuose yra iš 
viso 5397 labdaringos įstaigos, o 
iš jų 1152 aprūpina vaikus, apart 
to yra dar 212 besirūpinančių 
vaikais draugijų. Vaikais ir su
augusiais rūpinasi 1442 įstaigos. 
Nebylių namų yra 146, labdarin
gų ligonbučių—1896 ir kitokių be
turčių aprūpinimo įstaigų yra 
576. Tose visose įstaigose buvo 
380,337 žmonų. Ligoninėse rado 
daktarų pagelba 1,975,838 žmo
nes, žinoma neturtingi.

ATEIVIAI ATKAKĘ AME
RIKON.

Nuo 1 liepos iki 31 gruodžio 
dienos Amerikon atkako 545,443 
ateiviai: 345,929 vyrai ir 199,514 
moterų; 95,625 neateiviai: 60,401 
vyras ir 35,224 moterys; sugrįžo 
Amerikos piliečių 169,698: 98.776 
vyrai ir 70,913 -moterų, 
patį laiką 187,771 ateivys 
do Ameriką (155,683 vyrai 
32,088 moterys), 140,071 neatei- 
vys (104.126 vyrai ir 35.945 mo
terys) ir 176,133 Amerikos pilie
čiai (105.112 vyrų ir 71,021 mo
teris). Sti prievarta per tą laiką 
sugrąžinta 9050 ateivių. Terp 
atkakusių buvo: 40251 vokietis, 
o terp sugrįžusių 6662. Iš Aus
trijos atkako 56901, o sugrįžo at
gal 15924; iš Vengrijos atkako 
64952, o 14906 sugrįžo atgal. Iš 
Italijos atkako Amerikon I57T34, 
o 61799 sugrįžo atgal. Iš Rusi
jos ir Finlandijos atkako 162,395, 
'o atgal sugrįžo T3848. Iš Ame
rikon atkakusių ateivių daugiau
siai jų pasiliko Nevv Yorko val
stijoj. nes 153,958, Pennsylvani- 
joj 84670, Illinois 45771. Į pie
tines valstijas iškeliavo labai ma
žas ateivių skaitlius.

KALTINA UŽ VAIK- 
ŽUDYSTĘ.

East St Louis, III. Kdroneris 
teisman padavė dvi motinas —• 
Nell Carpenter ir l’earl Bell Steb- 
bins; abidvi nužiūrimos, jog nu- 
nuodino gazti du vaikučiu. Abu
du rado vienoj lovoj tižtroškusiu 

1 nuo gazo. Gazas buvo atsuki- 
1 lietas, o vaikai gazo atsukti ne- 
I galėjo. Tą naktį lyg tyčia abie
jų tižtroškusiu vaikų motinų na- 
tnieje nebuvo: jos valkiojosi kur 
ten po šokių vakarus.

IR SVETIMI KRAŠTAI 
PROTESTUOJA. f

Washington, D. C. Preziden
tas Taft gavo protestus Vokie
tijos, Holandijos ir Italijos prieš 
kongreso ir senato priimtą Dil- 
linghamo bilių, nes sulyg biliaus, 
Amerikos vaizbos ministeris tu
rėtų tiesą skirti inspektorius pri
žiūrėjimui svetinių kraštų laivų. 
Laukia dar protestų Anglijos, 
Austrijos ir Francuzijos. Priešin
gas biliui yra ir vaizbos ministe
ris Nagel.

PUNDŲ SIUNTINĖJIMAS 
PAČTU.

Washington, D. C. Sausio mė
nesyj Amerikos pačtas persiuntė 
apie 40 milijonų pundų. Dau
giausiai pundų turėjo pačtas Chi
cagoj, nes 4,63,153; antrą vietą 
užima Nevv York su 3,519,788, 
toliau eina: Boston su 1,151.408, 
Philadelphia su 1,035,000 pundų.

GAISRAI.

Pereituose metuose gaisrai 
Jungtiniuose Valsčiuoje pridirbo 
nuostolių ant 207,543,900 dol., 
arba 9% milijono mažiau negu 
užpereituose.

Auburn, Ind. Trioboj “Daily 
Courier” užgimęs nuo expliozi- 
jos gazolinos rezervoaro gaisras 
pridirbo nuostolių ant 150,000 
dol.

KAPITONAS SCOTT ŽUVO.

Telegramai tik-ką pranešė, kad 
Anglijos laivyno kapitonas Scott, 
garsus ledinių kraštų tyrinėtojas, 
kuris su savo ekspediciją lenkty
nėmis su norvegu Amundsenu 
leidosi jieškoti pietinio poliaus, 
žuvo baisioj pūgoj.

Apie tai davė žinią kapitonas 
laivo Terra Nova, kuris buvo nu
važiavęs paimti grįžtantį nuo po
liaus Scottą. Kol-kas dar nėra 
platesnių apie tai žinių. Žinoma 
tik, kad Scottas taipgi pasiekė 
peitinį polį, bet mėnesiu vč- 

Per tų kišo Britanijo 
nrvl pu 1 t 1 •

diau po Amundseno, ir ten už-
>s vėliiyą. Scottas 

s Amundseno paaP,ei-:rado ant poliau 
ir statytą šėtrą. Grįždamas atgal 

nuo poliaus, kaip praneša tele
gramai, Scottas ir jo partija tapo 
užklupta baisios pūgos ir din
go nuo šalčio ir bado. Su 
juoni dingo ir keturi jo 
pagelbininkai, kurie drauge su 
juom buvo pasileidę nuo pasku
tines stoties į polių. Jų suša
lusius ląyonus atrado išsiųsta 
pagelbinė ekspedicija. Prie, lavo
nų rasta užrašai, kurie patvirtina, 
kad Scottas pasiekęs polių ir 
radęs ten ženklus, paliktus 
Amundseno ekspedicijos. Scotto 
žmona jau išvažiavo į Naują Ze
landiją, kad pasitikti savo grįž
tantį vyrą. Ji dar nežino, kad 
susitiks tik jo lavoną. Terra 
Nova laivas turėjo atplaukti į 
pirmą uostą AVellingtone, Naujoj 
Zelandijoj, šitą ketvergą.

Scotto ekspedicija susidėjo iš 
60 vyrų — daugiausiai šaltų kraš
tų tyrinėtojų ir mokslinčių. Kas 
su jais pasidarė, kol-kaš ilėžinia: 
bijomasi, kad gal ir jie galėjo 
žilti.

1$ DARBO LAUKO.
Nevv York. Besitraukiantis 

mėnesį siuvėjų streikas abiem 
pusėm pridirbo jau nuostolių ant 

130 milijonų doliarių.

Bilius apie streikus. Senato
rius Richard V. Farley iš Phi
ladelphijos įnešė i I’ennsylvani- 
jos valstijos senatą Harrisburge, 
Pa. bilių, kuris reikalauja, kad 
streikieriai turėtų legališką teisę 
statyt pikietus laike streiko 
ir abelnai vesti streiką be 
įsimaišymo policijos patol, pakol 
jie nepadaro jokios blėdies darb
davių nuosavybei. Bilius užgi
na taipgi išduoti “injuction” (už
draudimą), išskyrus tuos atsiti
kimus, kada yra pavojus naiki
nimo nuosavybės.

Dar nežinia, ar šitas sumany
mas pereis.

J" Pittsburg, Pa. Streikas dar
bininkų dirbtuvėse American 
Steel & Wire Co. Rankine ir 
Braddocke tapo užbaigtas. Strei
ko ilgiau tęsti nebuvo galima, 
nes streikierių eilės sumažėjo. 
Tokiu budu streikas čia tapo pra
loštas, darbininkai ne tik nieko 
nepelnė, bet ne visi streikavę 
patilps prie darbo senose vietose.

Nevv York. Lokomotyvų 
kūrėjai rytinių geležinkelių nu
tarė streikuoti.

f Bordcaux, Wash. Darbai čia 
šiltom kartu eina gerai. Darbų 
kitokių nėra tik miškuose ir len
tų pjovyklose. Miškuose papra
stas darbininkas uždirba į dieną 
3—5 duU

IŠ VISUR.
| Liublino ghb., Liubartovo 

pav., kaime Gorka, ūkininkas 
Kopec, ardamas plėšinį, išarė du 
puodu, kukiuose ‘buvo 9 ispaniš
ki auksiniai pinigai, 32 dideli ir 
35 maži sidabriniai lenkiški ir 
1089 variniai lietuviški ir auksi
nis žiedas.

|| Paskutinę sausio dieną Vo
kietijoj ir visoj vidurinėj Euro
poj siautė smarkus sniego pusty
mai.

|| Vokietijos ciesoriaus gimi
mo dieną vokiškasis ambasado
rius Konstantinopolyj viešai sa
vo kalboj apreiškė, jog Vokietija 
niekam neleis griebti Turkijos 
plotų Azijoj. Yra tai perser
gėjimas Rusijai, kad ji nemė
gintų kelti maišaties Azijoj.

|| Aplinkinėse Bizani buvo kru
vinas mušis turkų su grekais. 
Užmušta 300 turkų ir tiek jau 
grekų. Turkai pasitraukė.

|| Rusijos žemdirbystės minis
terija rengia boycotą Amerikos 
žemdirbiškų mašinų dirbtuvėms; 
pataria žemdirbiams imti kitų 
kraštų mašinas vietoj ameriko
niškų. Ministerija -pasirengusi 
pačioj Rusijoj rengti žemdir
biškų mašinų dirbtuves, kad ne
reiktų amerikoniškų gabenti. 
Turbut Rusija niano pakelti mui
tus nuo įgabenamų amerikoniš
kų mašinų.

I.
|| Lvovo universitetas turi 146 

profesorius; tame profesorių 
skaitliuje yra 132 lenkai, 13 rusi
nu ir vienas vokietis.

: T ..'f
|| Rusijos didysis kunigaikštis 

Andrius, sūnus kunigaikščio Vla- 
dimiero, apreiškė, jog apsiveda 
su baleto šokėja Krzešinska. Jo 
šeimyna ir į carąs nori neleisti 
vesti, bet kunigaikštis nepaiso 
tų visų drausmių.

■I >-7fl

Bavarijos.* daktarai pakėlė 
smarkų protestą prieš daktarą, 
kunigaikštį Valdančios Bavari
joj giminės Liudviką Ferdinan
dą už tai, kad jis ligonius gydo 
dykai. Bet protestuojantiems 
atsakyta, kad niekam negalima 
užginti gelbėti sergančius dykai.

J •

|| Laikraščiai praneša, buk Ita
lija siunčia į Albaniją trįs savo 
kariumenės korpusus, tos kariu
menės pakanka išvijimui iš Al
banijos serbų, montenegrinų ir 
grekų. Matyt Italija apima Al
baniją susitarusi.su Austrija. Be- 
sikišimą Austrijos su užtarimu 
už Albanus galėtų Rusija stabdy
ti, Italijos gi Rusija pasiekti ne
gali, nes Italijos laivynas daug 
drūtesnis už rusiškąjį, o sausu 
keliu rusai Italijon eiti negali.

|| Ant Havai salų, mieste Ha- 
vai, sudegė didelės lentų pjovyk- 
los. Sudegė 6 milijonai pėdų me
džių. Nuostolių ugnies padary
ta ant pusės milijono doliarių.

| Francuzijoj darbininkai dir
banti audyklose -turės liuosą su- 
batos po pietų laiką. Dirbtuvių 
savininkai mat tokiu budu sten
giasi sumažinti produkciją.

|| Tukijos valdžia gavo žinią, 
jog Syrijos krikščionys mano pa
sigarsinti neprklausomais, iš Sy
rijos ir Palestinos sutverti atski
rą Syrijos karalystę po Francu
zijos globa.
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| Prie Catalja dabar vėl ra

mu ; vien karui atsinaujinus per 
valandą laiko), bulgarai bombar
davo turkų poziiejas. Atgal pa
sitraukė dešinys bulgarų kariu
menės sparnas. Žinovai sako, 
jog mušiu smarkesnių žiemos lai
ke prie Čataljos laukti negalima, 
nes turkus nuo bulgarų atskiria 
nepereinamos klampynės dabar 
užtvinusios.

|| Grekijos minjsterių pirminin
kas Venizelos, pasikalbėjime su 
Serbijos mini^terių pirmininku 
Novakoviču, išreiškė nuomonę, 
jog į savaitę laiko galima laukti 
karo užbaigimo. Bet šitame ka
re jaune kartą ministeriai galėjo 
persrtškriati,‘ jog. ir jų nuomonės 
ir persitikrinimai ne visada išsi

pildo. Venezelos, sugrįžęs iš 
Londono, atlankė karalių ir pas
kui tuojaus iškeliavo į Bulgarijos 
sostinę Sofiją.

| Londone gauta žinia, buk 
turkai 5 vasario mėgino išeiti iš 
Adrianopolio, bet bulgarai juos 
atgal atmušė, paėmė nelaisvėn 
1000 turkų. Bet bombardavimas 
Adrianopoliui nedaug blogo da
ro. Ginantis miestą Shukri pa
ša bevieliniu telegrafu pranešė 
Konstantinopolin, jog turkų pa
dėjimas dabar yra geresnis, negu 
buvo prieš karo sulaikymą, tur
kų kariumenė pasistūmė toliau pry- 
šakin. Serbai ir bulgarai per dvi 
dieni bombardavimo Adrianopo- 
lyj užmušė tik 8 žmonis ir 10 su
žeidė. Paleista į miestą 138 šū
viai ir 11 šrapnelių. Uždegta tū
las namų skaitlius. Bulgarai ir 
serbai svetimų kraštų korespon
dentams neleidžia prie savo sto
vyklų prie Adrianopolio prisiar
tinti arčiau kaip 20 mylių, todėl 
laikraščiai teisingų žinių turėti 
negali, turi pasiganėdinti to
kioms, kokias iš trečių ir ketvir
tų rankų gauna, o tos, žinoma, 
ne visada stt teisybe sutinka.

Vokietijos ciesorienė prašė 
Bulgarijos karaliaus, kad valdžia 
jos leistų Vokiškiems daktarams 
ir seserims keliauti Adrianopolin 
gelbėti sužeistus ir sergančius 
turkus, bet Bulgarijos valdžia 
ciesorienės prašymą atmetė.

|| Ant salos Kubos mieste Ha
vana sustreikavo frachtų vežėjai 
ir sulaikė visai frachtų išvažio- 
jimą.

|| Paryžiuj vėl su baime žmo
nės laukia tvano. Paryžiuj rods 
lytus pasiliovė, bet rytuose lyja 
toliau. Vanduo kįla po 2 coliu į 
valandą. Pietvakarinėj miesto 
dalyj jau apsemta kelios gatvės. 
Du metai atgal buvę Paryžiuj 
tvanai pridirbo nuostolių ant ke
lių šimtų milijonų frankų.

|| Lenkijoj, mieste Lodz, kaip 
telegramas iš Peterburgo prane
šė, lenkai parengė žydų mušimą. 
Gynimui žydų vietinė valdžia pa
reikalavo kariumenės.

| Bulgarijos karalius Ferdi- 
nand su nauja kariumene iškelia
vo į Galipoli, kurį bulgarai ir 
grekai stengiasi paimti ir Greki
jos laivynui atidalyti Dardanelių 
jūrių siaurumą, taigi kelią į Kon
stantinopolį. Gynimui Galipolio 
turkai turi 70,000 kareivių.

Nors bulgarai bruzda, stengia
si grekams kelią Konstantino
polin atidaryti, o pats užeiti tur
kams prie Catalja iš užpakalo, 
bet didžiųjų viešpatijų valdžios 
mano, jog karas visgi neužilgo 
turi kaip nors pasibaigti, nes ly
giai turkai, kaip ir sanjungos 
viešpatijos baigia jau pingus, o 
be jų karą vest negalima. Ka
rui teip Turkijai, kaip ir Bal
kanų sanjungai nieks pinigų sko
linti nenori.

|| Konstantinopolyj leidžiamas 
laikraštis “Lę Ture” patalpino 
žinią, buk 30,000 gerai apginkluo
tų albanų traukia miesto Uskiu- 
bo link. IŠ viso gerai apgink
luotų albanų esą jau 80,000. Bu
tų tai didelis sustiprinimas tur
kams. Uskiubą laiko dabar ser
bai, bet miestas ir jo aplinkinės 
daugume albanų apgyventos.

|| Rusijos durna buvo užgyrusi 
tiesas, kurios turėjo leisti mote
rims užsiimti advokatyste, bet 
iš biurokratų susidedanti viešpa
tijos taryba 84 balsais prieš 66 
tą durnos užgyrimą atmetė.

|Į Buvęs Mexiko pasiuntinys \Va- 
shingtone, Manuel Catero, sena
to susirinkime viešai apreiškė, 
jog jis melavo ir suvadžiojo 
Jungtinių Valsčių valdžią, užtik
rindamas, jog Madero į 6 san- 
vaites visus Mexike sukilimus su- 
valdys: ištikro gi ir ekonomiš
kas ir politiškas Mexiko stovis 
yra labai blogas.

|| Ant pussalio Gallipoli po 
smarkių mūšių bulgarai buvo už
ėmę miestelius Ghanos ir Horą, 
bet turkų kariškiejie laivai ir ka
riumenė juos atgal išvijo. Mušyj 
užmušta 600 bulgarų, o dar dau
giau jų sužeista. Bulgarams nuo 
užlajos Saros gelbsti grekų ka
riškas laivynas.

Londono laikraščio “Standard” 
korespondentas pranešė iš Alba
nijos, jog likučiai sumuštos prie 
Monastero turkų kariumenės vėl 
Ikruvon susirinko ir užėmė mie
stą Koriča. Taigi, matyt, jog 

visos kariumenės nelaisvėn ser
bai nepaėmė.

Aplinkinėse Kazak bulgarai 
turėjo mūšį su turkais. Bulga
rai tapo atgal nustumti, bet nak
tyj turkai pasitraukė. Ir prie 
Myriophyto ir Namilo bulgarai 
tapo sumušti, turėjo trauktiesi 
prie jūrių kranto, jieškoti grekų 
laivyno paramos.

Prie Catalja turkai turi dabar 
.tik 120.000 kareivių, nes tiek pa
kanka tos pozicijos gynimui, kita 
kareivių dalis pasiųsta į Galipoli 
aplinkines.

|| Japonijos parlamente Tokio 
mieste terp dviejų priešingų par
tijų atstovų užgimė muštynės. 
Atstovai konstitucijos partijos 
užpuolė atstovus liberalų parti
jos ir norėjo juos paskandyti ka
nale. Policija vienok insikišo ir 
galą riaušėms padarė.

|| Darmstadte ir apskritai vi
sose augštesnėse moksliškose 
įstaigose Vokietijoj apsunkinta 
priėmimas studentų iš Rusijos. 
Įstojimo egzaminus Darmstadto 
politechnikoj galės laikyti jie tik 
iki pabaigai šių metų.

| Republikoj Liberia, vakari
nėj Afrikoj, sukilo negrai Kroo 
giminės. Buvo jau keli mūšiai 
valdžios kariumenės, organizuo
jamos amerikoniškų oficierių, su 
sukilėliais. Žinoma, geriau ap
ginkluota kariumenė sumušė su
kilėlius.

|| Lotaringijoj, Metzo apskri- 
tyj, mėginta mobilizuoti 16-tą vo
kiškos kariumenės korposą. Kor
puso perdėtinis prie bankų pasta
tė sargybą. Žmonės pamatę 
prie bankų kareivių sargybą, per
sigando ir iš bankų atsiiminėti 
pradėjo savo ten sudėtus pini
gus.

|| Londone leidžiamas laikraš
tis “Express” praneša, jog laike 
posėdžio Anglijos ministerių ta
rybos, ministeriai gavo laiškus, 
bet juos atdarę, visi čiaudėti 
pradėjo. Pasirodė, jog viduryj 
buvo pipirai ir čemeryčios; at
siuntė tuos laiškus Anglijos suf- 
ragistės. Kad tai gana komiš
kas atsitikimas, tą galima pripa
žinti, tik kasžin ar panašioms 
štukoms moterys iškovos prigu
linčias sau tiesas. Apie tai ga
lima abejoti.

|| Hamburge, Vokietijoj, strei
kuoja viršutinių geležinkelių tar
nai ir streikas stabdo žmonių su- 
sinešimus.

Į Kurdai raiteliai Konstantą 
nopolyj karo ministeriui padavė 
reikalavimą, kad mirtim butų nu
bausti užmušėjai Nazimo pašos. 
Bet kad tie užmušėjai yra svar
bių valdininkų eilėse, tai žinoma, 
jų nieks bausti neišdrys.

| Chili republikos kongresui 
paduotas sumanymas paskirti 10 
milijonų markių dovaną tam che
mikui, kuris suras būdą iš teip 
vadinamo calicho ištraukti saliet
rą. Salietra tai didžiausis Chili 
republikos turtas, jos kas metas 
iškasama už 300 milijonų mar
kių.

|| Australijoj, viename prie- 
miestyj miesto Melbourne turi 
savo bažnyčią kunigas John Ho- 
shing. Viena vakarą, jam bažny
čioj sakant pamokslą, jon įsiveržė 
pulkas riaušininkų ir rėkavimais, 
švilpimais, trepsėjimais neleido 
pamokslo sakyti ir bažnyčios 
langus išdaužė. Kunigas, maty
damas, kad riaušininkai nenutyla, 
nulipo nuo sakyklos, nusivilko 
togą, užsikasojo rankoves ir šo
ko ant dručiausiojo riaušininko, 
jų vadovo ir sudavimu ji ant 
grindų paguldė; kiti nedryso 
priešintiesi, paėmė savo vadovą 
ir laukan išnešė. Paskui jau ku
nigas galėjo ramiai pamokslą pa
baigti. Pasirodo, kad Melbourne 
žmonių pakėlimui nepakanka mo
kėti gerai pamokslus sakyt, bet 
pamokslininkas turi būti ir geras 
bokseris.

|| Japonija pereituose metuose 
turėjo $264,875,000 paprastų 
įplaukimų ir $27,585,000 nepa
prastų. įplaukimai buvo $2.700,- 
000 didesni už išlaidas. Dalyva
vimui Panamos-Pacifiko parodoj 
valdžia skiria iš iždo $150.000.

| Finlandijos seimo pirminin
ku likosi išrinktas socialistas M. 
Toboc. Jis 10 metų dirbo Ame
rikoj anglių kasyklose.

|| Francuzas išradėjas Cousin 
pranešė Francuzijos kariumenės 
orlaivininkų perdėtiniui, jog pa
dirbo jis prietaisą orlaivių gau
dymui. Prietaisa ta lengva, ją 
kiekvienas kareivis gali su savim 
neštis, bet ji apleista, gimdo to
kius smarkius oro tekėjimus, ku
rie iki 9000 pėdų augštai gali 
kiekvieną orlaivį išversti.

|( Anglijos valdžia saugiai da
boja kiekvieną savo karaliaus 
žingsnį, nes gavo žinią, jog in
diški revoliucijonieriai tyko vien 
progos visą jo šeimyną išžudyti.

|Į Francuzijoj rengiamas strei
kas oficierų tarnaujančių ant pre
kių laivų. Marsilijoj jau su
streikavo oficierai laivų: “Ger
inama”, “Macedonia” ir “Ca- 
nada”.

|| Vidurinės Amerikos pakran
tėse, priešais Greytown, Nikara- 
gua resp., paskendo laivas “Gra
nada”. Prie to prigėrė 19 žmo
nių, išsigelbėjo tik du.

|| Londone gauta, tik nežinia ar 
teisinga, žinia, apie mušius ant 
Gallipoli pussalio, kur po dvie
jų dienų mūšio turkai tapo su
mušti, nužudę 5000 kareivių, pri
versti buvo trauktiesi į Bulair.

Turkų laivynas bombardavo 
bulgarų užimtą Rodosto ir pri
vertė juos pasitraukti. Bulga
rai, pasitraukdami, išdegino pusę 
miesto. Turkų kariumenės da
lis užėmė Medią, prie Juodųjų 
jūrių ir mėgina bulgarų kariu- 
menei užimti pasitraukimo į šiau
rius kelią.

|| Turkijos valdžia pagarsino, 
jog užtrauks 27,000,000 dol. pa
skolą. Klausymas tik kas jai 
pinigus skolįs ypač dabar, kada 
jos pamatai traška, kada ji gali 
visai sugriūti.

|| Škotijoj miestuose Dumbas- 
ton, Birminghame ir kituose, 
Anglijos sufragistės nukarpė vie
las 30 telefonų linijų. Reikia 
abejoti, ar tokiais darbais jos 
gali padauginti skaitlių prita
rėjų.

|| Itališkos ir holandiškos gar
laivių linijos nutarė sumažinti 
kelionės Amerikon nuo 40, ant 
30 dol. Sumažinimui kelionės lė
šų pritarė ir Austrijos garlaivių 
kompanija.

|| Vidurinės Amerikos republi
koj San Salvador pagarsinta ka
ro laiko teisės. Čia mėginta nu
durti republikos prezidentą Drą 

(Manuelių E. Aranje, bet jį tik 
sužeidė į veidą. Penki stikalbi- 
ninkai suimti.

| Mieste Foochovv, Chinuose, 
koksai revoliucijonierius metė 
bombą į provincijos gubernato
rių. Expliozija užmušė 20 žmo
nių, gubernatoriaus vienok ne
užgavo ir jis, su savo adjutantų 
revoliucijonierių suėmė.

|| Rumunija sutraukė savo su
mobilizuotą kariumenę prie Bul
garijos rubežių ir pasirengusi 
siųsti ją apvaldyti dalį Bulgari
jos.

|| Austrijos sostinėj Vindobo- 
noj staiga pasimirė kardinolas 
Fr. X. Nagi. Kardinolu popie
žiaus jis tapo paskirtas 1911 me
tuose.

|| Anglijoj gauta žinia, buk ka
riumenės serbų ir montenegrinų 
mėgina veržti Scutari. Bombar
davimas mieste labai daug nuo
stolių pridirbo. Užmuštas tapo 
turkų vadovas. Fortai Bušar ir 
Bardenjoit likosi užimti. Bet pa
tvirtinimo tos žinios dar nėra.

15000 raitelių kurdų, iš Azijos 
atgabentų, išlipo prie Media ir 
stengiasi Bulgarijon įsiveržti. 
Gyventojai Gallipoli pussalio pul
kais bėga į Aziją. Keli bėgan
čius gabenanti laivai paskendo 
ir keli šimtai žmonių prigėrė.

Atkako į New Yorką Ameri
kos kariumenės atstovas majo
ras McFarland, kuris buvo pa
siųstas į Bulgarijos kariumenę 
karui prisižiūrėti. Jis skundžia
si, kad bulgarų vadovai ji visai 
neleido prisiartinti prie mūšio 
linijų. Bet Amerika mažiausiai 
turi tiesos rugoti ant kitų ne
mandagumo, nes ir ji su kitais 
neprisilaiko mandagumo: laike 
karo su Ispanija ji visai neleido 
pas savę svetinių kariumenių a t,* 
'stovų.

susitarusi.su
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Post”, iš kurio matyt.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ. I 

Gerbiama “Lietuvos*’ redakcijai j
Męs laikais šaukiame ant musų 

socijalistiškų laikraščių, kaip tai: 
“Kovos”, “Keleivio” ir "Laisvės”, 
kad yra ardytojais tarpe musų 
vienybės ir griovikais lietuvystės. 
Bet. ištiesi], kaip kada tai ir męs 
patįs esame tam kalti!

Štai čionais prisiunčiu Jums 
iškarpų iš anglų laikraščio ”Cin- 
cinnati 
kad W. Virginia anglių kasykloj 
yra streikas ir kaip kompanijos 
apseina su angliakasiais. Tuom 
tarpu "Vienybėj Lietuvninkų” 
yra pagarsinta, kad W. Virginia 
anglių kasykloj reikalauja angle- 
kasių apie į 500 ir jokio streiko 
nėra, o uždarbis gana geras.

Keli vokiečiai, patekę per su- 
vadžiojimą į tas kasyklas, atsi
šaukė pas savo valdžios atstovų, 
kad išgelbėtų iš vergijos ir pa- 
liuosuotų nuo priverstino streik- 
laužiavimo, bet jeigu męs lietu
viai patektume į tokių vergijų 
per kalte neteisingų apgarsinimų, 
tai prie ko męs šauktumės?

O juk socijalistų spauda ta sy
kį galės mums užmetinėti, buk 
esame darbininkų pardavėjais.

Su pagarba N. C. Krukonis.
Nuo Redakcijos. Męs nema

nome, kad “Vien. Liet.” butų pa
talpinusi tų tyčiai: nei viena re
dakcija, kiek žinome, nepritaria 
streiklaužiavimui ir tik neteisingi 
anglų laikraščių pranešimai gali 
kartais suklaidinti mūsiškius laik
raščius, kurie neturi korespon
dentų ant vietos. Redakcijos pa
prastai 
tokias, 
klaidas 

i

yra dėkingos, jeigu apie 
prieš norų įsiskverbusias, 
joms tuojaus pranešama.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

ir 17 vyrų. Pažy-

Vasario 4

IŠ BOSTON, MASS.
Vasario 3 d., 8 vai. ryte, išėjo 

ant streiko visi Bostono kriaučiai, 
nepaisant tautų nei rasos; stojo 
visi, kaip vienas vyras kovon su 
darbdaviais: lietuviai, žydai ir ita
lai. Lietuvių vietinė unija (N149) 
turėjo savo susirinkimą 10 vai.
ryte, išrinkta streikierių šelpimo , nį” 
komitetas iš: J. Joniuno, A. Lu
koševičiaus, A. Hartmono. Kal
bėta apie pikietus ir išrinkta iš 
10 merginų
mėti reikia, kad merginos labai 
interesuojas streiku.
d., 10 vai. iš ryto, laikyta susirin
kimas, išklausyta pikietų raportai, 
iš ko paaiškėjo, kad streiklaužių 
lietuvių tarpe nesiranda. Rei
kia pažimėti, kad Bostono kriau
čiai yra tvirtai susiorganizavę, iš 
ko galima spręsti, kad laimėji
mas streiko yra neabejotinas.

Spaudos komitetas:
St. Grubliauskas, 
J. Lekavičia.

IŠ PHILADELPHIA, PA.
Rytų dalyj, lietuvių parapijoj 

tikra suirutė. 2 vasario Lietuvių 
svetainėj parapijonai turėjo susi
rinkimų ir nutarė stengtiesi pra
šalinti kunigų Milukų iš Phila- 
delphios. Buvo paduotas prašy
mas vyskupui; bet gauta atsa
kymas, kad bedieviai tik to rei
kalauja. Dar kartą išrinktas ko
mitetas rupintiesi tuo dalyku. 
Susirinkime žmonitj buvo apie 
septyni šimtai ir visi išreiškė, 
jog nenori gun. Miluko.

30 sausio dienų buvo koncer
tas Miko Petrausko. Gaila, kad 
koncertantas nieko naujo nepa
giedojo: atkartojo tų patį, kų ke
lis kartus esame girdėję.

31 sausio “Birutės” balius ne
pasisekė, prisiėjo iš kasos pridėti.

Balandėlis.

IŠ BROOKLYN, N. Y.
5 d. vasario buvo surengtos 

streikuojančių rubsiuvių prakal
bos. Kalbėjo J. Šūkis. Jis aiš
kino streiko vertę. Klausė žmo
nių, ar yra da tokis, kuris apie 
kapitalistų žiaurus ir negerus 
darbus nežino, bet niekas neat
siliepė. Toliaus aiškino susior- 
ganizavimo ir vienybės svarbu
mų, kuri yra darbininkų svar- 
biausis ginklas, vienybė yra dar
bininkų akmeninė siena, kurios 
niekas išgriauti negali. Toliaus 

^aiškino kokios organizacijos 
pirmiausia pagelbėjo darbinin
kams kovoj su kapitalizmu.

Pas mus randasi visokių ratų, 
ratelių kuopų, kuopelių; bažny
tinių, tautiškų ir darbininkiškų 
organizacijų, tai katra paduoda 
pirma savo rankų darbininkų ko
voj ; visi atsakys, jog nuo pirmos 
dienos musu kovos padavė mums 
rankų terptautinė organizacija
socialistų partijos; paskyrė mums į kita mėtė riešutų lukštus.

1 ... . 125 kalbėtojus, ir tie pradėjo agi-j 
tuoti, kalbinti gelbėti streikierius, 
rinkti aukas ir visokiais budais 
remti streikuojančių minias.

Toliaus, klausė: kur tos musų 
milžiniškos organizacijos turin
čios po kelioliką tūkstančių na
rių? Kur jų pagelba, kuom jos 
prisidėjo prie tos milžiniškos 
sunkios kovos? Ar jie nemato, 
kad tūkstančiai darbininkų ko
voja už duonos kųsnį? Publika 
buvo užganėdinta. Po prakalbų 
gražiai dekliamavo panelė Anta
nina Matijošaičiutė. Publika bu- 

I vo užganėdinta. ,
Jeigu pas mus blogai — tai 

kas tam kaltas? ar nė męs patįs 
ta botagų nusivijome, už stiklų 
rudžio rinkdami valdininkus. To
dėl darbininkai! ateinančiuose 
rinkimuose neparsiduokite už 
stiklų alaus, nepinkitė sau bo
tago! Tada išvengsim blogo ir 
tokiu budu sulauksime geresnės 
ateities.

Komitetas:
J. Čižis, 
Jos. Lapinskas, 
W. Sibunauskas.

iš

giedorių 
lietuvių 

veiksmo

NEW PHILADELPHIA,
PA.

Vasario 2 d. vietinė 
draugija pobažnytinėje 
salėje vaidino vieno
Przybylskio komediją “Pirmuti
nis Balius”. Vaidinimas, išleidus 
mažesnes klaidas, išėjo vidutiniš
kai. Kadangi šis veikalėlis gana 
trumpas, tai vakaro programas 
pailginta keletu dainelių ir vie
na dekliamacija.

Vakaro programas buvo sekan- 
čioj tvarkoj: padainuota:—“Šven
čių giesmė”—vyrų choras; “Tė
vynė mano” ir “Kur bėga Šešupė” 
— mišras choras; Žvirblelis ir 
Aguonėlė
Po šių dainij atvaidinta minėta atsakė. Kitas iš publikos užklau- 
komedijėlė. Po vaidinimui pa- j sė kalbėtojo, ar gali jis kokius 
dainavo: “Pasidainuokim” — klausimus išaiškinti? Kalbėtojas,
mišras chor.: dekliamavo eiles 'pašokęs nuo sėdynės, atsakė, jog 
“Merginos vargai” ir dainavo * įjalįs, jei bus rimti. Tada jo 
“Šių nakcialy” solo) — M. Pau-. užklausė: ar kriaučiai yra amat- 
lioniutė. Ant galo mišras choras j ninkai ? Kalbėtojas atsakė, jog 
padainavo šias dainelės: “Taip jie yra amatninkai. Tada klau- 
miela man”, “Šaltyčių”, “Sukti- siantis prabilo: “Tamista, dak- 

’, “Noriu miego”, “Saulelė rau- j tarė, savo kalboj sakei, jog jo- 
dona” ir “Lai gyvuoj mus tauta”. ' kis amatninkas nemirė badu ir 
Publikos buvo apie 250-300 žmo-Į nemirs, tai kodėl New Yorke, tie 
nių, kuriems kaip vaidinimas, taip amatninkai badauja ir jų šeimy- 
ir dainavimas patiko, nes visi ’nos badu miršta.” Daktaras Grai- 
ramiai užsilaikė ir laikas nuo lai- [ čiunas jau to priderančiai išaiš- 
ko plojo delnais. j kint negalėjo; vietoj aiškinti, rė-

Reik pažymėt, kad šitame mie-. kauti pradėjo.
stelyje lietuviai apsigyvenę jau
nuo 26 metų, bet panašių va-'gai kalbėti, kalbėjo trumpai, bet 
karėlių surengta, tik šitų antrą ir. gražiai, neužgaudamas jokios par- 
tai tik pasidėkojant A. Gudaičio 
triūsui, kuris tuom daugiausia 
rūpinosi. Plaušinis.

IŠ WATERBURY, CONN.

Vasario 6 d. čia atsitiko nepa
prasta saužydystė. Jonas Samu
lis, gyvenantis po num. 35 Leo- 
nard st., parėjo namo jau pory
čiu. Šeimininkė buvo kėlusi jį 
apie 10 vai. pusryčių. Sakė, kad 
kelsis, bet kada ji, nesulaukus, 
nuėjo apie 12 vai. pažiūrėti jo 
kambarin, tai rado kambarį krau
jais paplukusį ir Samulį lovoj gu
lintį su perpjauta gerkle nuo au
sies iki ausies. Saužudys buvo 
jau be žado, britvų rankoje lai
kydamas.

Giminės nepriėmė lavono, ir 
vietinis graborius N. Želvis pa
ėmė kūnų pas save. Velionis 
buvo 24 m. amžiaus, Amerikoj 
buvo išbuvęs 3 metus. Priklau
sė prie Šv. Stanislovo draugystės, 
paėjo iš Kauno gub., Ukmergės 
pavieto, Radžiūnų kaimo. Tai 
jau trečia saužudystė Waterburyj 
laike pereitų dviejų metų.

Kalvietis.

j*

IŠ LAVVRENCE, MASS.

Užgavėnių vakare teatrališko- 
kuopelė užmanė parengti va

karų. Įžanga buvo 1 dol. Sve
čių susirinko apie šimtas. Po 
vakarienei visi svečiai susėdo ra
tu. Vedėju vakaro buvo Dagis. 
Jis pirmiausia kalbėjo apie dar
bų. Antras kalbėjo A. Rama
nauskas, kuris ragino mylėti tė
vynę ir laikytiesi vienybės. Po 
prakalbos trįs seserys Buzevičiu- 
kės sudainavo Lietuvos hymną 
—“Lietuva, tėvyne musų”. Dai
nuojant Lietuvos hymnų, publika 
sustojo.

Paskui 
rnacija. 
nienė ir
J. Balčius skaitė juokingų mono
logų iš “Dagio”, kaip vyras pas 
draugų nuėjęs, pasigirė.

Publika, ypač jaunuomenė už
silaikė negeriausiai, vaikinai viens 

Tur-

buvo juokinga deklia- 
Dekliamavo p-i Simo- 
dekliamavo labai gerai.

i-jbut jų nieks neniekino vakaruose
mandagiai'užsilaikyti.

5 vasario apvogta Ramanausko 
pačto stacija ir krautuvė; insi- 
veržta naktyj. Paimta pačto 
ženklelių už 5 dol., 10 dol. pinigų 

iš krautuvės daiktų, viso už 
dol. Mėginta bankon įsiverž- 
bet matyt nesuspėta.

Gailutis.

ir
75

IŠ DORRISVILLE, ILL.

Rūpesčiu gerb. klebono M. Au
gulio buvo parengtos prakalbos 
4 d. vasario; kalbėtojais buvo: 
kun. J. Petravičia iš E; St. Louis, 
III., ir “Draugo” reprezentantas 
Dr. Graičunas iš Chicagos. Kleb. 
M. Augulis atidarė susirinkimų.

Pirmiausia perstatė drų Grai- 
čiunų. Jis persistatė publikai, 
jog yra pasišventęs važinėti po 
visų Amerikų ir šviesti žmonis. 
Nežinia, ar publika kalbų galėjo 
suprasti, nes kalba buvo sumar
ginta su rusų ir lenkų žodžiais.

Skatino ateivius mokintis ang
lų kalbos, o savajų mest gal į 
šalį. (Argi mest? Red.). 
Pasakė, jog yra atsišaukęs 
į visus lietuvių laikraščius 
Chicagoj ir visoj Amerikoj, bet 
nei vienas jam rankos nepadavė, 
tik vienas “Draugas”, sakyda
mas, jog visi kiti lietuvių laik
raščiai yra išanudotojai visuome
nės, nesirūpina pagerinimu dar
bininkų būvio, leidžia juos tik 
pelnui, o “Draugas” tai vienati
nis apšvietos laikraštis.

Daktarui pabaigus, nieks ran
koms nesuplojo, tik vienas, iš 
publikos atsistojęs, pasakė, jog 
daktaro kalba buvo tokia, kaip 
Bačkaucko “Saulė” ir “Tūkstantis 
naktų ir viena”; tųsyk visa pub
lika pradėjo rankoms plot, švilpt

mažos mergaitės. ’ ir trapsėt. Kalbėtojas nieko ne-

I
I

I

Kun. J. Petravičia atsisakė il- 

tijos; priminė, jog laikai yra 
“evoliucijos”, kova už kąsnį 
duonos, skatino darbininkus vie
nytis, šviestis, laikraščius ir kny
gas skaitytų, tapti piliečiais ne
balsuoti už stiklą alaus, bet už 
tuos, kurie kovoja už darbinin
kus. Publika rankoms plojo ne
perstodama, gerb. kalbėtojas tu
rėjo susilaikyt. Visa publika bu
vo užganėdinta, kų parodė ranki] 
plojimu. Juozas Jusevičius.

IŠ KENSINGTON, ILL.
4 vasario 113 kuopa T. M. D. 

turėjo pasilinksminimų su viso
kiais pamarginimais: buvo mono
logai ir dekliamacijos. Pirmiau
sia buvo monologas, kurį pasakė 
J. Grybas, bet pasisekė nekaip. 
Monologas “Ant Bačkos’’, kurį 
kalbėjo Z. Mileika, pasisekė ge
riau. Monologų “Viskas ant vie
nos galvos” gana gerai atliko O., 
todėl publika turėjo gana sveiko 
juoko. Sadulienė “Kalinio eiles” 
dekliamavo labai gerai. Publikai 
reikalaujant delnų plojimais, ji 
ir antrų kart gerai dekliamavo. 
Teisybę sakant, reikia pasakyti, 
kad musų moterįs darbštesnės 
yra už merginas. Aido chore 
dainuoja beveik visos inoterys, 
o tik kelios merginos. Kodėl 
musų mergelės tokiems darbams 
nepritaria, sunku suprasti.

Publikos buvo pusėtinas būre
lis, visi gražiai linksminosi, tur
but todėl, kad svaiginamų gė
ralų nebuvo. Ir tvarka buvo ge
ra: pradėjus vienų žaislų žaisti, 
kitų žaisti nedavė, todėl nebuvo 
trukdymo.

Darbai šiuom kartu Čia eina 
neblogai. Uždarbiai teipgi ne 
visai maži. Mažiausia mokestis 
prasto darbininko yra 2 dol. už 
10 darbo valandų; amatninkai 
gauna 3, 4 ir 5 dol.

Girdėt, buk kunigas Serafinas 
sutvėrė kokį ten kliubu žmonių 
švietimui,—Dieve jam padėk! Da
bar ypač jaunimas, neturėdamas 
kų veikti, vakarus prie biliardo 
praleidžia, arba prie barę apšvie
timo jieško. Ant. Valintas.

IŠ MILWAU£fEJVIS,

2 sausio suloštai BrĄ Vargšo 
drama “Pirmi Žingsniai^ spėko
mis Social-Dem. P. L. Skyriaus. 
Pats lošimas išėjp vidutiniškai, 
geriau ir negalima, norėtą nuo tų 
spėkų, kurios vos, tepradeda pa
žinti vaidinimo rolę, be| toli ne 
tokis, kokį mačiau,ętpcagos Dra
matiško Ratelio. I;

Tvarkos truko. • Lenką] choras 
dar nebuvo išsiskirstęs, kaip pa
kėlė uždangų ir tūlų laikų nieko 
negalima buvo girdėti nuo estra
dos ; tas atsikartojo kiekvienam 
poaktyje.

Murinskiui (J. B. Šeškevičiui) 
truko poniškumo, taip pat drama
tiškumo, ypatingai kada jo sūnūs 
pradeda užtarti varguolius-ser- 
megius; čion Murinskis sutinka 
savoj šeimynoj priešginiavimą, ir 
jis. nori parodyti, jog yra ponas. 
Taipgi truko dvarponio charak
teristikos: išdidybės ir manierų. 
Jo rankos, kaikada nežinojo kų 
veikti ir bereikalingai ore muses 
gaudė, veikiau butu sunarinęs už
pakalyje—tai tikra “bajoriška ma
da”. Murinskio sūnūs, Enrikas 
lošė daugiaus oratoriaus rolę, ne
gu turinčio pertikrinti studento; 
jam truko tos pergalinčios tėvų 
spėkos. Jis kalbėjo nusisukęs 
kiton pusėn, ir tik retkarčiais 
pažvelgdamas į tėvų; taigi kaip 
pertikrinti žmogų kada bijoma į 
jį pažvelgti?

Tirckas-dvarponis (J. Siurvyla) 
visai ne vietoj lošė: buvo tai 
dvarponis iš aptaiso, mokantis jo 
žodžius. Bet-gi to neužtenka! 
Šlapas — studentas (K. Šmitas) 
buvo labai silpnas, nors typas 
ir buvo geras.

Žvirblis (V. Bakas) lošė biš- 
kutį štyvai, kaip ir jo duktė — 
Ona (Bačiunienė). Kada Murin
skis daleido sunui Enrikui vesti 
Oną, Žvirblio dukterį, ir klausia, 
ar jis sutinka, tai ši šaltai, be 
jokio nusižeminimo, atsakė “su
tinka”.

Atsižymėjo tame vakare pus
berniukas (Franas Bačiitnas), — 
tiek primesti galima, kad labai 
žiurėjo į publiką, vietoj į kalban
čius ant estrados, kaikada be- 
reikalo trypė, kas labai biauriai 
atrodė. Bet abelnai lošė gerai. 
Šmitkė (F. Beržąnskis) antru 
kartu atsižymėjo savo, rolėj, kas 
jam kaipo senovės bajorui, ty
pas užveizdos labai pritiko. Tik 
scena nebuvo paranki: jam rei
kėjo pro langa lysti pinigų vogti, 
bet jo nebuvo: jis ir įliejo pro 
duris.

Žvirblienė (O. Fugolienė) tai 
tikras lietuvės kaimietės tipas, 
nė dėlto, kad ji geriausia lošė, 
bet dėlto, kad ji atsakanti buvo 
tai rolei. Galima pasitikėti, kad 
pastariejie trįs mėgėjai, laikui 
bėgant, išdirbs ir iš jų galima 
sulaukti gerų artistų.

Lenkų choras sudainavo vidu
tiniškai. Dekliamacija — S. Šeš
kevičius — tai tik dekliamacija. 
Jis net pamatinių kvėpavimo 
teisių nepažįsta. Daug žadąs yra 
S. Beišinas, turintis satyrišką ga
bumą. Jo monologas: “Dėlko aš 
mokinuosi angliškos kalbos” išėjo 
vidutinškai.

Žmonių buvo mažai. Abejo
tina ar išeis be deficito.

Šmėkla.

IŠ CICERO, ILL.
Vasario 2 dieną, š. m., i-ma 

kuopa Lietuvių Mokslaivių Ame
rikoje Susivienyjimo parengė va
karų naudai Jaunimo Sapnų su 
šiais pamarginimais: komedija 
“Brangusis Pabučiavimas” ir 
monologas iš -tragikomedijos 
“Šykštus Raitelis”. Apart to aiš
kinta tikslas šio moksleivių dar
bo. Buvo taipgi šokiai ir žaislai. 
Dabar, pagal paprotį, gal 
būt reikalinga varyt per še- 
rengų visus lošėjus, — va
dinasi, sujieškot jų ydas, neesan
čias padirbdint ir tada kablis 
būt jau tvirtai Užlenktas. Bet, 
atsimindamas priežodį — “kas 
nori mušt, tas randa* ir pagalį”, 
visai nemanau knistiesi, bejieš- 
kąs ydų lošime, nes* čia veikė 
ne profesijonališki sėenos akto
riai arba mylėtojai, bet tik mo
kiniai skirtingų mokslo šakų, 
vedami noro stiprinti studentų 
laikraštį “Jaunimo Sapnus”, jau 
kartų nusilpusį ir numirusį, bet 
dabar vėl geresnės vilties galin
gumu atbudusį. Čia nerasta 
ūkanoto noro papildyt savo nors 
ir labai nusekusius kišenius.

“Jaunimo Sapnai”, tai yra šir
dis, centras, apie kurį šiądien 
musų viltis, mokslus beeinan
ti jaunuomenė, susispietė. Man
ding, ncap..i.T:sitiį pasakąs, kad 

kilčiausi laikai. Valparaiso jau
nuomenės tarpe buvo tie laikai, 
kada jų dvasia sutvėrė “Jauni
mo Sapnus”.

Daug apie tai tarp savęs kal
bėtasi, daug vilčių dėta, ir liūd
numas įsiveržė į jaunas širdis, 
kada “Jaunimo Sapnai” užgęso... 
Pagalios papūtė vėl vėjas nuo 
laimės kraštų* ir išdalijo' sukurstė 
ugnį jau apleistoje ugniavietėje. 
Atgijo vėl “Jaunimo Sapnai”. 
Šiądien jie jau yra net spaudin- 
tas žodis!.... Pirma buvo tik 
rankraštyje. Neesant ištekliaus 
neprigulmingam gyvenimui, jie 
prisiglaudė po sparnais “Laisvo
sios Minties”. Tečiaus, kiek ži
noma rašėjui, šie “Jaunimo Sap
nai” vengia ir žada vengti ir atei
tyje tikybinių ir politikiškų ne
santaikų, bei barnių: tik grynai 
literatiška, teip-gi moksliška, spal
va juos puoš.

Tai maloni žinia lietuviškai vi- 
suomenei,-d ypatingai tiems, ku
rie dvasia ir kunu buvo surišti su 
jais anuose laimės laikuose.

Broli ir sese ! Jog męs dabosi
me tų mielą žolynėlį, pamažu be- 
kįlantį-augantį musų dirvone, kad 
nekviestos audros nenuskintų jo 
grožio.... M. D.

IŠ SHEBOYGAN, WIS.

Lietuvių čia yra diktokai, bet 
negalima pasigirti, kad gražiai 
tarp savęs sugyventų: tankiai su
sipeša ir tuomi netik sau blėdį 
padaro, bet ir visiems lietuviams 
gėdų padaro. O daugiausiai to
kių peštynių pagimdo smuklės. 
Musų smuklininkai, norėdami di
desnį sau biznį pasidaryt, gudriai 
prasimanė daryt pas save kar- 
čiamose kasnedėldienis šokius. 
Susieina vyrai ir moterįs ir šo
ka tolei, pakol sau galvų ne- 
susiskaldo. Taip antai, 2 d. va
sario karčiamoj ant South iškilo 
tokios muštynės, kad net visi 
smuklės langai išbyrėjo: mušėsi 
vyrai, mušėsi ir musų bobelkos, 
savo vyrus gindamos. Vėl Už
gavėnių vakare smuklėj pada
ryta šokius — taipgi kilo muš
tynės ir ant rytojaus, vietoj pe
lenų, girtuokliams daktarai pa
kaušius siuvinėjo ir lopino. Ne
galima pasakyt, kad visi lietuviai 
taip elgtųsi, bet yra keletas to
kių peštukų girtuoklėlių, kurie sa
vo panašiais gyvuliškais pasiel
gimais daro sarmatų visiems čia- 
nykštiems lietuviams.

Darbai eina gerai: uždirbama 
nuo $1.35 iki $2.00 į dienų. Pri
buvęs darbų gali gaut. K. G.

IŠ SO. OMAHA, NEB.

Vasario 1 d., 4 vai. iš ryto, 
netikėtai pas mus kilo gaisras: 
sudegė saldainių ir drapanų krau
tuvėlė Konstanto Lauciaus, sto
vinti čia pat prieš lietuviškąją 
bažnyčių. Kartu sudegė ir TMD. 
kuopos knygynėlis, kas padarė 
kuopai apie $50.00 nuostolio. 
Laimė, kad vėjas putė priešingon 
nuo bažnyčios’pusėn, kitaip butų 
ir medinė lietuvių bažnyčia su
degusi. Ir taip nuo karščio lan
gų didžiųjų durių stiklai su
sproginėjo. Kol ugniagesiai at
bėgo, tai jau viskas buvo su
pleškėję. South omahiečiai ne
teko parankios vietos, nes čia 
paprastai žmonės, išėję iš baž
nyčios, užeidavo pasišnekučiuot 
ir mitingus čia taipgi tankiai at
laikydavo. A. Zolpis.

IŠ BROOKLYN, N. Y.

5 d., vasario Brooklyne, pas 
M. Bučinskų buvo didis susirė
mimas streikiekių su streiklau
žiais. Suareštuota 5 ypatos: 
Adomas Cislauskas, K. Gobatas, 
Simanas Butauskas, Martinas 
Sakalauskas, Juozas Luckus. M. 
Bučinskas prieš straikų buvo ge
ras tautietis, kėlė tautų rengė vi
sokius vakarus, gyrėsi, jog myli 
darbininkus. . Bet jis, matyt, 
buvo darbininkų draugas tol, 
kol juos išnaudoti galėjo. Dabar 
jam geri svetimtaučiai, kuriuos 
laiko savo dirbtuvėj. Jis laikosi 
ne su darbininkais.

Presos komitetas: 
Juozas Čežis, 
,W. Sibunauskas.

IŠ GARDNER, MASS.

Čia buvo sceniškas perstaty
mas. Sulošta “Netikėtai” ir 
“Žmonės”. Aktoriai roles atlo
šė neblogiausia, bet ir girt jų ne
galima. (Kodėl? Kame buvo jų 
lošimo blogumas ir kame geru
mas? Red.).,;

Publikos buvo labai mažai; gė
da net žmonių skaitlių visų ži
niai pažymėti. Mat vakarų ren
gėjai per daug pryšakin stumia 
savo “aš” ir per tai kitus nu
baido: žmonės nenori ten lan- 
kytiesi, kur toki besididžiuojan
ti maišosi. Kitas, žmonis atstu
miantis nuo vakarų, dalykas yra 
— kad juose nėra geros tvarkos: 
vienus lankytojus sukemša į pa
kraščius, tuos kurie turi piges
nius tikietus, o vidurys be žmo
nių lieka, o toliau sėdinti nieko 
negirdi (čia sunku jau ką sa
kyti : mažiau už tikietus mokanti 
turi prastesnes vietas. Red,), per 
tai žmones lankytiesi nenori.

V. M.

IŠ BRIGHTON, MASS.

Vasario 1 d. čia buvo surengtas 
vakaras su perstatymu ir šokiais. 
Scenoj statė “Legališki žmogžu
džiai”, laike šokių buvo skrajojan
ti krasa. Atviručių daugiausiai ga
vo p-lė M. Stelmokiutė ir už tai 
laimėjo $3.00 vertės albumų do
vanų. Ant 22-ro vasario ren
giama čia taipgi teatrėlį: žada
ma lošti sceniškų veikalų “Kaip 
kas išmano, taip save gano”.

Vasario 2 d., 67-tą L. S. S. kuo
pa buvo surengusi diskusijas. 
Ginčytasi dėlei klausimo: “Ar 
gali įvykti vienybė tarp darbinin
kų?” V. R. (O kas-gi jis? Red.), 
nurodinėjo, jog vienybė gali įvyk- 
tik per socializmą, o L. Grikštas 
vėl prirodinėjo, kad tarp darbi
ninkų vienybės nebus patoliai, 
pakol juos už nosies vadžios to
ki poniukai-vadovai, kaip Rič- 
manai, von Riteriai, Kutros ir pa
našus, kurie užsiima tik kursty
mu darbininkų, vieton vesti juos 
prie vienybės. Privedė ir pavyz
dį, kaip laike Lavvrenco streiko 
nors ir toji pati “Laisvė” kodino 
“kodylus” I. W. W. organizaci
jai ir jos vadams, o dabar jau 
kalnus yerčia ant Haywoodo ir 
Ettoro, kurie yra tos organizaci
jos vadovais. P. M.

IŠ WATERBURY, CONN.

26 sausio atsibuvo kruvinojo 
nedėldienio apvaikščiojimas, pa
rengtas 34 kuopos L. S. S. Kal
bėjo p. Michelsonas. Jis trum
pai papasakojo, kaip Peterburge 
tapo daug darbininkų iškersta, 
kada anie ėjo caro malonės pra
šyti. Paskui visa prakalba buvo 
pašvęsta aiškinimui socijalizmo. 
Pridūrė, buk darbininkai, o ypač 
lietuviai patrijotai šaukia, kad 
reikia, kiek galint, grebtis biznio 
ir mokytis amatų: bet tas biznis 
ir amatai nieko gero neatnešė 
darbininkams, nes biznieriai lupa 
iš dabininko jo kruvinus centus, 
o fabrikantai išnauroją darbininko 
spėkas.

Vien socializmas gali pagerin
ti darbininkų būvį. Po prakalbi] 
buvo iš publikos užklausta: ko
dėl kalbėtojas yra priešingas amatų 
besimokinimui, nes ir socijalizmui 
įvykus jie bus reikalingi. Kalbė
tojas atsakė, jog įvykus socija
lizmui, bus mokinama amatų tiek, 
kiek kur kokių reikės, dabar tiek 
daug amatninkų yra, kad viso
kias mašinas kapitalistams išmis- 
lina, per tai darbininkus atstato 
nuo darbo, nes mašina viena tiek 
padirba, kiek dešimts darbininkų.

Ir ištikro keistas Michelsonas 
aiškintojas; nereik remti tautie
čių, bet kur ir ką remti jeigu 
ne savo tautos žmogų? Ar ge
riau remti žydus?

2 d. vasario kalbėjo p. Grigai
tis. Šis šiek-tiek minkštesnis: 
ne peikė tautiečių nei tautos, tik 
peikė tautų paprotį, kad jos vie
na kitos neapkenčia ir iš to kįla 
karai. Paskui visa kalba buvo 
apie socijalizmą ir kapitalą. Pa
baigoj davė vėjo ir Dr. J. Šliu
pui: girdi, jis yra laisvamanis 
taip, kaip ir daugumas socijalistų, 
bet jis yra neišlaikantis socijaliz
mo, nes parašė knygutę apie 
Lietuvos socijal-demokratus, ku
rioj juos išvadino visokiais šlykš
čiais žodžiais ir pabarė socijal- 
sevoliucijonierius už daužymų 
monopolių, o liepia klebonijas 
daužyti ir išvadina kunigus Ro
mos krokodiliais, bet kada sve
čiai nebuvėliai, kunigai Olševskis 
ir Tumas rinko aukas, tai pats 
ragino per Laisvųjų Mintį”, kad 
žmonės duotų doliarius. Tai ma
tote ir yra nesuprantamas vis
pusiškai žmogus. Juk už tuos do
liarius jie, girdi, kovos su darbi
ninkais, tai yra su socijalizmu, 
sykiu ir su laisvamanybe.

4 d. vasario Tėvynės Myl. 
Dr-jos 5-ta kp. turėjo teatrą ir 

balių. Tapo sulošta komedija —< 
“Be šulo”. Lošė “Aido Teatra
liška Dr-ja”, kurios tarpe yra 
gabus aktoriai. Tokiu budu ir 
teatras nusisekė gana gerai. 
Įžanga buvo 25c. ypatai. Publi
kos buvo 300, prie to K. Bal
čiūnas pasakė trumpą prakalbų, 
ragindamas rašytis prie T. M. D.

Vakaras užsibaigė šokiais.
2 vasario pas J. Aleksandravi

čių, kuris gyvena atokiai nuo mie
sto (jis turi nemažai vištų, 
ančių, ir 1.1.), atėjo tris vy
rai svetimtaučiai, norėdami buk 
tai pirkti jo namų; apžiūrėję vis
ką, prižadėjo atsilankyti kitą die
ną. Nakčia subraškėjo tvoros, 
vištos suriko; šeimininko vaikas 
dar nemėgojo. Iššokę iš lovos, 
lauke, pamatė tris raitus vy
rus, besilaužiančius į vištynyčią. 
Sukilo visa šeimyna ir ėmė rėkti. 
Subėgo italai, kurie netoli gy
vena. Tad trįs raiteliai nudumė 
savo keliais. J. M. Kalvietis.

IŠ CINCINNATI, OHIO.

'Vasario I d. atsibuvo prakal
bos su mieriu suorganizuoti S. 
L. A. kuopų. Žmonių prisirinko 
į 30 asmenų. Kalbėjo J. Vinic- 
kis ir N. C. Krukonis. Jie aiš
kino vertę S. L. A. ir naudą, 
kokių turi nariai prigulinti prie 
šios organizacijos.

Taipogi buvo dekliamacijos: A. 
Žalnieraitis dekliamavo: “Prisės- 
kie vaikeli, kų tau pasakysiu”, bet 
dekliamavo gana prastai pertai, 
kad nemokėjo. Ponia Krukonie- 
nė dekliamavo “Kalinio dainą” 
ir “Yra šalis kur upės teka”; 
dekliamavo teipgi nepergeriausia. 
Po prakalbų susiorganizavo kp. 
iš 11 vyrų ir 2 merginų.

Tėvynainis.

IŠ BROOKLYN, N. Y.

Pas viengenti Rūgštelį, ant 
Bedford avė., 29 d. sausio, 1913, 
buvo šeimyniškas vakarėlis, ku
riame likos pakeltas klausimas 
sulig sušelpimo Brooklyno lietu- 
vių-kriaučių, kurie jau penkios 
savaitės kaip streikuoja. Svečiai 
sumetė $16.60 aukų, kurias 
Brooklyno klebonas, kun. V. 
Varnagiris apsiėmė pasiųsti 
streikierių komiteto iždininkui, 
p. P. Mačiui. Aukas nutarta pa- 
girsinti laikraščiuose, kas pave
sta atlikti vienam iš svečių.

Aukavusių vardai: Kun. V. 
Varnagiris $10.00, po $1.00 au
kavo: Juozas Garšva, A. Kandra- 
tas, F. Masulevičius, ir N. Ur- 
nevičienė; po 50c. aukavo: V.
K. R., Rūgštelis, Rugštelienė, J. 
Urnevičius ir V. Peckilius; N. N 
davė 10c. Viso labo $16.60.

Barzdų Dėdė.

IŠ ROSELAND, ILL.

Vasario 4 d. (Užgavėnių vaka
re) Lietuvos Scenos Mylėtojų 
Ratelis surengė pas Klimavičius 
privatišką vakarėlį. Apart Ra
telio narių buvo dar ir šie sve
čiai, pp.: A. Pocius (pianistas), 
J. Uktveris ir p-lės: Klimavičiū
tė (giesmininkė), Dunduliutė 
(smuikorė), M. Pestininkaitė, 
Žavetskaitė ir St. Kučinskaitė. 
Susirinkus svečiams, ant greitųjų 
surengta šioks-toks programėlis 
iš dainų ir muzikos. Turint tiek 
šviečiu muzikantų ir dainorių, tas 
buvo nesunku padaryti, ir visi 
gražiai laiką praleido prie žingei- 
daus programo.

Po programui buvo draugiška 
vakarienė, kurioj šeimininkių 
garbę turėjo p-nia Liudkevičie- 
nė ir p-lė Kučinskaitė. Laike 
vakarienės, kaip paprastai, buvo 
prakalbėlių — kiekvienas turėjo 
šį-tą pasakyt. Kuone visi pa
lytėjo svarbą dailės: muzikos, 
dainos ir scenos — šių trijų se
serų, kurios turi taip didelę įtek
mę ir žmonijos, ypač jaunuome
nės, auklėjimą. Vakarėlis buvo 
tikrai gražus. Visi gražiai, 
linksmai ir broliškame sutikime 
pasilinksmino. Labai smagu pa- 
tėmyt kad musų jaunimas taip 
gražiai progresuoja.

Scenos Mylėtojas II.

Žinutes.
Shenandoah, Pa. Pranešama, kad 
galutinai nuspręsta pradėt tiesti 
eliktrikinių karų liniją tarp She
nandoah ir Pottsville. Iki šiol 
buvo daug kartų apie tai kalbė
ta, bet darbą vis atidėliota todėl, 
kad tarpinių miesčiukų valdybos 
statė kompanijai perdidelius rei
kalavimus.
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NUO REDAKCIJOS.
Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi būt pažymėti autoriaus parašu 
ir adresu. Pasirašantieji pseudony- 
mais turi paduoti, Redakcijos žiniai, 
ir savo tikrąjį vardą.
Redakcija pasilieka sau teisę atsiun
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti.
Netinkamus laikraščiu! rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina au
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
popferlo pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

Apžvalga.
Ar prezidentas patvirtins prieš- 

ateivūų bilių? Frezidentas Taf
tas yra labai nesmagiame padė
jime. Nesenai Suv. Valstijų 
kongresas (t. y. Senatas ir Atsto
vų butas) perleido Burnetto 
priešateivinį bilių, kuris reikalau
ja uždaryt šio krašto duris to
kiems ateiviams, kurie nemoka 
skaityt. Dabar prezidentas turi 
jį arba patvirtint ir tada sumany
mas liktų įstatymu, arba vetuot, 
t. y. neperleisti, ir tada bilius tu
rėtų vėl grįžti atgal į kongresą 
geresniam peržiūrėjimui.

Prezidentas Taftas, kiek galima 
buvo manyt iš pirmesnių jo 
išsireiškimų, nepritaria tam bi- 
liui, vienok, kol-kas, jis dar ne
nusprendė galutinai, ką su juom 
turi padaryt — atmest, ar pa
tvirtint. Sekretorius agrikultū
ros Nagel pataria prezidentui bi
lių atmest, tuom tarpu generališ- 
kasai iinmigracijos komisijonie- 
rius Keefe pataria jį užtvirtint. 
Kadangi tai yra svarbus klausi
mas, tai prezidentas šaukia extra 
posėdį savo kabinėto, kad iš
klausyti, ką jie patars su tuom 
bilium daryti. Gali būt, kad pre
zidentas užtrauks jį toliai, kol 
nepasibaigs jo tarnystė (iki 4 d. 
kovo) ir paliks naujam preziden
tui tą nemalonų dalyką atlikti.

Kokia bus amnistija Rusijoj. 
Šiemet, kaip jau pirma apie tai 
buvome minėję, sukanka 300 me
tų viešpatavimo Rusijoj Roma
novų giminės. Tikimasi, kad to 
atsitikimo pažymėjimui Rusijos 
gyventojams bus suteikti įvairus 
palengvinimai, tarp kurių amnis
tija (abelnas dovanojimas bau
smių už prasikaltimus, ypač po
litiškus) turėtų užimti svarbiau
sią vietą. Jau seniau buvo pa
skirta tam tikra komisija, kuri 
turėjo išdirbti tam tikrą sukak
tuvių paminėjimo planą.

Dabar pranešama, kad sausio 
mėnesyj komisija pridavė savo 
planą, ir ministerių tarybos po- 
sėdyj jis buvo svarstomas. Kol- 
-kas, dar iki šiolei visgi tikrai 
nežinoma, kuomi valdžia 300-me- 
tinį jubilėjų pažymės. Minėta
me ministerių tarybos posėdyj 
priimta kelios reformos, kurios 
vienok platesnių liaudies sluog- 
snių nepalyti (kaip antai: sutrum
pinimas penkiais metais termino 
gavimui emeritūros, sulyginimas 
teisių baigusių augštesnitis tech
nikos mokslus ir 1.1.) Buvo daug 
kalbėta ir apie įsteigimą Roma
novų vardu našlaičių prieglaudų 
sodžiuose. Tas butų tikrai lab
daringas darbas, palytintis plačias 
žmonių minias, tečiaus ar jis pri
imtas, apie tai laikraščiai, kol 
kas, nepraneša. Nutarta, berods, 
taipgi panaikinti visas bylas, už
vestas prieš laikraščius.

Vienok šie visi dalykai nedaug 
interesuoja plačius žmonių sluog- 
snius. Turbut neapsiriksime, pa
sakę, kad žmonės labjausiai įdo
mauja tuomi, kokia amnistija ža
da būti, — kaip ji bus plati ir 
ką ji palies. Tuomi įdomauja ne
tik Rusijos viešpatystės gyvento
jai, bet ir daugybė gyvenančių 
užsieniuose “pabėgėlių”.

Tečiaus, kaip sykis, šis svarbus 
klausimas dar vis iki šiolei ne
išrištas, nors jis ir buvo svar
stomas minėtame ministerių po
sėdyj. Ministerių pirmininkas 
pabraukė, kad svarbiais atsitiki
mais visuomet dovanojama kaltės 
ir todėl dabar tik reik apsvarsty
ti klausimą, kam ir kiek dova
noti. Kilo daug kalbų, kurios 
galų gale tuomi užsibaigė, kad 
ministerių taryba pavedė mini- 
steriui justicijos išdirbti amnisti- 
jos sumanymą ir vėliaus pri
duoti jį ministerių tarybos užtvir
tinimui.

Stambus aukotojas. Pradžioj 
šių metų padaryta vieną iš di
desnių aukų Lietuvos reikalams. 
Pažymėjimui 25-metiuių kuniga
vimo metų, Šėtos klebonas, kun. 
Jonas Šiurna, kaip rašo vilniškė 
“Viltis”, vieton kelti paprastus 
pokylius, paaukojo įvairiems tau
tos reikalams šešis šimtus rub

lių. Aukos paskirstytos sekan
čiai : “Saulės” namams, Lietuvių 
Informacijos biurui Paryžiuj, 
kauniškės “Motynėlės” Draugijai, 
Ateitininkų reikalams ir kun. Tu
mo (rytiečiams lietuviams švie
sti) fondui, visoms šitoms įstai
goms po vieną šimtą rublių; Lie
tuvių Mokslo ir Dailės Draugi
jos namams ir L. Moterų Drau
gijai Kaune po 50 rublių. “Vil
tis”, apie šią auką pranešdama ir 
karštai jubiliatą pagirdatna, stato 
ji pavyzdžiu kitiems lietuviams, 
ypač-gi kunigams ir klausia: “ar 
mes, būdami dar taip silpni ir 
suvargę, turėdami tokią viešųjų 
reikalų daugybę, turime teises 
šimtais rublių leisti pokyliams?” 
Jubiliato Šiurnos pasielgimu “Vil
tis” atsako, kad “aiškiai, ne”.

Be abejonės, daug naudingiau 
butų, jeigu visi lietuviai mažiaus 
leistų pinigų pokyliams ir pasi
linksminimams, (kokių nemažai 
pasitaiko prie įvairių progų), o 
geriaus tuos pinigus suvartotų 
įvairiems viešiems tautos reika
lams.

Pasigailėjimas Bulotos. Bu
vęs trečiosios durnos atstovas ir 
“Darbo žmonių kuopos” (trudo- 
vikų frakcijos) vadovas, Andrius 
Bulota, gavo sekančio turinio laiš
ką nuo dabartinės trudovikų 
frakcijos ketvirtoj durnoj:

“Nustoję tvirto kovotojo 
už darbo žmonių ir valstiečių 
reikalus, ypač veiklaus na
rio visiems mums brangios 
ir artimos darbo žmonių kuo
pos, naujoji Durnos darbiečių 
frakcija sutartinai išreiškia 
Tamistai savo didelį pasigai
lėjimą dėl Tamistos neišrin- 
kimo ketvirton Dūmon.”

Taip tatai, tas dar sykį lyg pa
aiškina teisingumą patarlės, 
kad “niekas neyra pranašu sa
vam krašte”. Tankiai būva, kad 
svetimi moka greičiau ir geriau 
apkainoti už savuosius.

Lietuvių fabriką. Lietuvių pra
monė ir išdirbystė pradeda vis 
labjau kilti. Iki šiol ji apsireikš
davo mažesniais bandymais, bet 
dabar jau griebiamasi ir stambes
nių sumanymų ir darbų. Taip, 
antai, nuo kelių metų jau gyvuo
ja diktoka “Vilijos” bendrovė 
Vilniuje, išdirbinėjanti žemdir
bystės mašinas. Kaip matyt iš 
jos pranešimų, jai visai gerai se
kasi ir darbas, matyt, gerai pa
statytas, nes “Vilijos” išdirbiniai 
tapo jau net keliais medaliais pa
rodose apdovanoti.

Dabar vėl pranešama, kad Tra
kų paviete, Vilniaus gubernijoj, 
netoli Pamerkio kaimo, užbaigta 
statyt prof. inžinieriaus P. Juo
delės sumanytą cemento‘*fabriką. 
Šita lietuvių dirbtuvė žada pra
dėti cemento išdirbinėjimą atei
nančio kovo mėnesyj. Laikraš
čiai praneša, kad iki šiol daug
žmonių turėję gerą uždarbį prie 
fabrikos statymo. Be abejonės, 
dar daugiaus galės turėti pradė
jus fabrikai dirbti.

Minėta apielinkė yra viena iš 
bėdiniausių visos Lietuvos apie- 
linkių, nes žemė visai bloga — 
smiltįs (pieskos) myliomis trau
kiasi ir apikreivės pušaitės—tai 
viskas, ką žemė iki šiol išduoda
vo. Dabar tos smiltįs, sumanio
se rankose fabriko vedėjų, gali 
pavirsti šaltiniu gerų uždarbių 
apielinkės gyventojams.

“Su pliku nėr ko peštis” — 
patarlė. Nesenai (num. 5-me) 
buvome pritarę “Kovos” nuomo
nei, kad viešame musų gyvenime, 
prisilaikius bent šiek-tiek sveiko 
vyriško takto, galima butų iš
vengti įvairių kivirčių tarpe mu
sų partijų ir partijėlių ir išvien 
darbuotis lietuvių labui. Į tai 
“Lasvė” (kuri ir žiemos laiku 
nuo tūlo laiko, atsiprašant, kaip 
gylys, sukasi apie “Lietuvą”), pa
siskubino sekančiai atsiliepti. 
Talpiname tyčiai ištisai visą tą 
“didvyrišką” straipsnį, kad butų 
aiškiai matyt begėdiškumas tų 
musų lietuviškų komedijantų.

“Lietuva", kurią leidžia ne žy
diškas bankierius “pan Olszetv- 
ski”, labai mėgsta moralizuoti.

Kad bankui biznis sektųsi, už
vis labiausia reikalinga koncen
tracija nacijonališkų spėkų. “Vy
rai, glauskimės į ratą!” Kuodau- 
giausia autoritetų, kuomažiausia 
kritikos! O tuomet, kada nebus 
jokios kritikos, (kokia jau čia 
“kritika”? “Liet.”), galės privar 
žinoti šimtai Olšatiskių-Tumų, 
galima bus patalpinti šimtus rie
bių apskelbimų — ir nei lapė ne
los.

Tai toksai karščiausias troški
mas p. Olševskio ir visų tų, kurie 
nuo jo stalo trupinius renka.

Bet tie nelabieji “cicilikai” vi- 

.są tą koncertą pagadina. Teisybė, 
juos už tai galima pabausti Kon- 
kolauskų šmėkla, bet jie ir tos 
nelabai tesibijo. (Kur-gi bijosis? 
Anot patarlės, girtam ir jurios 
iki kelių. “Liet”). Tuomet, pa
matę, jog nieko nepeš piktumu, 
vėl pradeda gražumu. Paskuti
niame N-ry “Lietuva” jau glo
sto “Kovą”. Iš kur tasai švel
numas? Gi todėl, kad “Kova” iš
sitarė, jog “taktiškai elgianties, 
galima išvengti kivirčių”. Bet 
principiališkuose dalykuose ir 
“Kova” žada nenusileisti. (Nie
kas ir nereikalauja. “Liet.”).

Kokios gi bus praktiškos pa
sekmės to “naujo” kurso?

Ogi tokios: męs be jokio pasi
gailėjimo statysime “Lietuvą” 
prie gėdos stulpo, (Tik-gi ir juok
dariai! “Liet.”), kada 1) ji paleis 
šlykščias paskalas apie savo po
litiškų priešų žydiškumą, 2) ka
da ji parduos už “30 grašių” lie
tuvių darbininkų reikalus republi- 
konams ir demokratams (apskel
bimai), 3) kada ji rengs panašias 
į Konkolausko begėdiškas avan- 
turas ir stengsis sukiršinti žmo
nes prieš socijalistus, 4) kada 
ji nuolat bučiuosis su klerikalais 
ir slėps nors ir bjauriausius Mo- 
cochų kompanijos darbus.

Ar tai bus mažmožiai, kivir
čai ? Ne, tai bus principiališka 
kritika. (Kritika nieko bendro ne
turi su piemeniškais koliojimais 
ir plūdimais. “Liet.”). Jeigu jus 
susitarėt su juodaskverniais, tai 
tik todėl, kad vieni kitiems pa
sižadėjote tylėti apie bjaurius ir 
peiktinus darbus. Jus sau galite 
“čiulbėti” klebonijose su kapu
cinu ir su panom Magdelenom. 
(Gražiai pasakyta. Tikras “kri
tikos” perlas. “Liet.”).

Mes gi turime syarbių darbų. 
Męs turime lavint žmones poli
tiškai, pagelbėti jiems streikų 
kovoje, kviesti juos prie organi
zacijų. (Sic?).

Todėl nelaukite.:..:. į Kanossą 
neisime. Męs neatlošime suša
lusio, nuvargusio ir nuplyšusio, 
imperatoriaus Henricho rolės. 
(Peraukštas palyginimas. ‘Liet.’), 
kuris basas, žiemos laiku, sto
vėjo ties pilies Kanossos mūrais 
ir prašė popiežiaus atleidimo.

Męs “Lietuvai” pasakysime: 
lapė maino savo plauką, bet kla
stos niekad nemaino.

Ką-gi galima į tai atsakyti, — 
ir, abelnai paėmus, ar verta at
sakinėti?

Mums išrodo, kad atsakinėti 
ant panašių “kritikų”, butų vis 
vien, kaip žmogui, einančiam gat
ve, gintis nuo jį užpuolusių su 
sniego bolėms vaikėzų. Ištikro, 
tariant paskutinių eilučių dva
sioj : vaikai auga ir išauga į vy
rų protą, bet “Laisvė”, matos, 
vargiai kada išaugs. Matyt, “Ke
leivio” gerai pažinta savo kai
mynę “Laisvę”, jeigu pavadin
ta ją vaikėzais, kurie ką-tik at
vykę į šia laisvą šalį, matomai, 
supranta laisvę taip, kad laisvoj 
šalyj galima netik kojomis, bet 
ir “galvomis vaikščioti"....

Well, — laimingos kelionės! 
Pakol "Laisvė" neišaugs ir neap- 
rims, męs tuščių šiaudų su ja ne- 
kulsim ir daugiaus j jokius gin
čus nesileisim, nors ji to ir labai 
nori ir. matomai, ginčais ir savo
tiška “kritika" tik ir gyvuoja.

Iš organizacijų judėjimo. Nors 
iš vienos pusės Susivienijimui 
Lietuvių Amerikos nepadorus ir 
neišmanantieji musų kai-kurie vy
rukai stengiasi užkenkti, skųsda- 
mi jį valdžiai, arba šiaip įvairias 
suirutes keldami, tai už tai iš ki
tos pusės pačiame Susivienijime 
apsireiškia vis didesnis, smarke
snis veiklumas, tą organizaciją 
stiprinantis. Suklaidinti ir pir
miau atsimetusiejie nariai, dabar 
vėl pradeda grįžti atgal organi- 
zacijon, neatsižvelgdami į paša
linius kurstymus, ir naujų na
rių skaitlius vis smarkiau didina
si. Antai “Tėvynėj” pranešama, 
kad tik vienu sausio mėnesiu S.
L. A. gavo 120 naujų narių.

Matyt, kad ir šiaip vidurinis 
organizacijos veiklumas vėl at
gimė: dabar vėl pradedama svar
styti klausimą apie įtseigimą 
Prieglaudos Namo.

— Tėvynės Mylėtojų Draugija 
taipgi gyviau subruzdo: organe 
tankiau pasirodo įvairios žinios 
apie organizacijos reikalų bėgi
mą, o laikraščiuose vis tankiau 
tenka patėmyt apie atskirų kuopų 
veiklumą, šiais metais, sulyg T.
M. D. prezidento pranešimo, 
draugija žada išleisti du veikalu: 
“Motina”, Dro Garmąus parašytą 
ir rinktinius raštus Strazdelio, 
pažymėjimui jo 150-metinių gimi
mo sukaktuvių.

— “Drauge” kįla balsai, kad 
atgaivinti užmigusią Amerikos 
Lietuvių R.-K. Federaciją, kuri 
turėtų rūpintis lietuvių "gyvais 
reikalais”, kaip antai anuo metu 
rūpinosi Philadelphijos Seimo iš
rinkta Revoliucijos Rėmimo ko
misija. Patariama net vėl šauk
ti seimą.

Tai^yra^is džiuginanti pra- 
jovai, parodąnti, kad musų žmo
nės vėl sparčiau pradėjo spiestis 
krūvon, didinti tuom savo jiegas 
ir dirbti bendrą ir rimtą apšvie- 
tos ir .gerovės darbą.

Nauji Laikraščiai. Nuo sausio 
r d. pradėję? eiti Kaune naujas 
mėnesįpis laikraštis “Lietuvos 
Apžvajga”. Laikraščio redakto
rius kun. Juozas Dabttžinskis, 
pakraipa -r-, klerikale.

— Pradėjęs taipgi eiti ir kitas 
laikraštis “Kelias”, kurio pakrai
pa yra “kraštutiniai kairioji”, — 
vadinas socialistiška.

“Pirmyn”, laikraštis, kurį ža
dama vėl atgaivinti, buk ketina 
eiti ne iš Minersville, Pa., bet 
iš Baltimore, Md., kur jau, sako
ma, ir vieta tam tikslui nusam
dyta.

“Birutės” atstovas, p. Chmie- 
liauskas, kaip girdėt, žada aplan
kyti lietuvių kolionijas drauge 
su p. Račiūnu, žinomu lietuvių 
kinematografistu (krutomųjų pa
veikslų rodytoju).

LIETUVIŠKA MUZIKOS 
KONSERVATORIJA, 

101 So. 2-nd st., Brooklyn, N. Y.
Kas nori būt tikrai ir visapu

siškai dvžsios sritije pilnai iš
auklėtu žmogum — turi žinot, 
kad daila, ypač muzika, yra gra
žiausiu pašvelninimu ir padaili
nimu žmogaus išsilavinime.

Tėvams ypač žinotina turi būt, 
kad savo vaikus dailiai išaugi
nus ir išmokinus. Tam visam 
pasitaiko gera proga su atvažia
vimu Miko Petrausko Amerikon. 
M. Petrauskas įkuria konservato
riją tuo tikslu, kad atnešti sa
vo viengenčiams, o ypač jauni
mui, naudą dailės sritije.

Lekcijos labai pigios: dainavi
mo ar kompozicijos lekcijos $8 
dešimtsavaitinis kursas. Piano, 
smuiko, 1 korneto, klarnetto, 
trombono ir; kitų instrumentų 
kursas dar pigesnis — $6 už 
10 savaičių mokslo. Visos lekci
jos pusvalandinės.

PralaVinti mokiniai bus leidžia
mi koncertan, kuris bus rengia
mas pačids konservatorijos di
rekcijos užbaigoj kiekvieno mok
slo semestro, t. y. po 20 savaičių 
laiko. Koncertai bus rengiami 
dėl šių dalykų: kad visuomenei 
parodžius, kiek toj srityj nu
veikta ir kad mokinius pripra
tinus prie viešo prieš publiką pa
sirodymo.

Muzikos mokslas išdėstomas 
sulyg programų Europos konser
vatorijų, prisitaikant prie Ame
rikos sanlygų.

Mokinys, užbaigęs tam tikrą 
paskirtą muzikos kursą, gaus 
konservatorijos paliudijimą kai
po “Muzikos Mokintojas”.

Dainininkai, kurie panorės būt 
ant scenos, bus rengiami ope
rai, galės pastot operon ar ope- 
retten po perėjimui pilno kon
servatorijos kurso. Visi kiti mu
zikai bus pilnai prirengti užimt 
vietas geriausiose orkestrose ar
ba benuose.

Teorijos skyrius. Šin skyriun 
gali patekti kiekveinas, kuris no
ri ar gaidas išmokt bile ant in
strumento teoretiškų budu, ar 
apsipažint bile su vienu instru
mentu, ar suprast santikius pu
čiamųjų instrumentų su instru
mentais styginiais ir daug kito
kių muzikos dalykų. Kas seredos 
vakaras bus išdėstomas šis kur
sas nuo 8 iki 9)4 vakare ir už 
visą 10 savaičių kursą tik $2. 
Šin skyriun gali užsirašyti visai 
pradedantis 'ir kartu jau išsidir
bęs muzikas dėlto, kad čia moki
niai galės mokintojui davinėt 
įvairiausius užklausimus kas tik 
lytisi mužikos.

Piano skyrių veda žinomas pia
nistas Povylas Čiurlionis.

Kokią kas sau lekciją ima, turi 
žinot, kad mokestis prie įstojimo 
užsimoka už 10 lekcijų iš kalno.

Mokinio praleista lekcija jam 
bus rokuojania kaip kad ir bu
vusi.

Prie konservatorijos bus įkur
ta orkestrą. Orkestron gali pri- 
gulėt ir tie, kurie nėra konserva
torijos mokiniais, bile tik turi 
norą ir atsakantį prisirengimą.

Lietuviškos Konservatorijos 
filijos:

Vaterbury, Conn.
Elizabeth, N. J.

Filijoms bus paskirta po vie
ną dieną į savaitę.

Fiiijose kiekviena lekcija 20c. 
brangesnė.

Direktorius Muzikos Konser
vatorijos M. Petrauskas.

—I . I  

. -į Pašnekeliu Kampelis.
193. Nuo kaip senai žinomi 

streikai ir kur atsitiko pirmas 
streikas Amerikoj? Kad teisin
gai atsakyti į pirmą dalį šio klau
simo, reik gerai suprasti, ką reiš
kia žodis “streikas”.

Daugelis atsakytų, kad žodis 
“streikas” reiškia atsisakymą 
dirbti. Jeigu taip suprastum 
reikšmę to žodžio, tai pradžią 
streikų galima butų surasti dar 
gilioj senovėj, nes istorija mini 
ne apie vieną tokį atsitikimą, kur 
didesnės ar mažesnės minios dar
bininkų, kaip, pavyzdin, senobi
nės Romos viešpatystėj atsisa
kydavo nuo darbo ir sukeldavo 
mažesnę ar didesnę “revoliuciją”. 
Tečiaus šiądieninių streikų pra
smė yra visai kitokia negu bū
davo seniaus, nes gyvenimo są
lygos visai šiądien yra kitokios.

Seniaus, kada darbininkai buvo 
skaitomi vergais arba pusvergais, 
(kaip antai baudžiavos laikais), 
negalėjo būt nei kalbos apie 
streiką toj prasmėj, kaip jį šią
dien suprantama. Šiais laikais, 
kada visi žmonės skaitosi lai
svais, santykiai darbininkų su 
darbdaviais neyra jau santykiai 
vergų su valdonais, kaip buvo 
pirmiau, bet liuosas kontraktas 
(žodžiu ar raštu) tarp darbo ir 
kapitalo. Viena pusė apsiima at
likti tūlą darbą, gi kita pusė už 
tą darbą sulyg to sulygimo at
lyginti.

Sulaužymas, pertraukimas ar
ba neatnaujinimas tokio kont
rakto gali pagimdyti arba strei
ką, arba taip vadinamąjį “lock- 
out’ą”. Jeigu darbininkai atsi
sako toliaus dirbti pirmiaus pa
darytomis išlygomis ir susitarę 
apleidžia darbą, tai tas vadinasi 
streiku; jeigu gi darbdaviai, ne
užganėdinti pirmiaus padaryta 
sutartim, atsisako nuo tolimes
nio tos sutarties palaikymo ir 
prašalina darbininkus, nenorin
čius priimti jų naujų išlygų, tai 
toks darbdavių pasielgimas va
dinasi “lockoutu”.

Taigi šių laikų prasmėj strei
kai prasidėjo tik nuo to laiko, 
kada pradėjo vystytis ir centra- 
lizuotis išdirbystė ir pramonė, 
reikalaujanti daugelio tūlos rū
šies darbininkų arba amatninkų.

Šiądieninės rūšies streikai at
sirado neanksčiaus, kaip 18-me 
šimtmetyj. Vienas iš seniausių 
streikų buvo Anglijos (North- 
umberland Distrikte) mainierių 
streikas 1763 metuose. Kitose 
viešpatystėse pradžią streikų be
veik negalima sujieškoti todėl, 
kad tik nuo labai nesenai dar 
pradėta vesti streikų statistiką.

Suvienytose Valstijose, sulyg 
ištikimiausių šaltinių, pirmas 
streikas atsitiko New Yorke 
1740 ir 1741 metuose, kada duon
kepiai, susitarę, atsisakė dirbti, 
pakol jų alga nebus padidinta. 
Tais laikais pats tik streiko ap
šaukimas buvo priešingas šalies 
įstatymams, todėl streikieriai ta
po atiduoti teisman ir pripažinti 
kaltais boikotavimo, bet rekordai 
neparodo, kad teismo nuspren
dimas butų kadanors buvęs iš
pildytas. Taipgi nežinia, ar tas 
streikas nusisekė ar ne. Pirmi 
du nusisekusie streikai buvo Phi
ladelphijos šiaučių: vienas 1796 
metuose, o kitas 1798 metuose. 
Laike abiejų streikų reikalauta 
didesnių algų ir jas gauta. Bet 
šitie paminėti streikai sulygina
mai buvo nedideli. Pirmas dide
snės rūšies streikas buvo New 
Yorke 1803 metais, lygiai 110 
metų atgal, kada sustreikavo 
New Yorko jūreiviai. Jiems mo
kėta tada po $10. į mėnesį. Strei
kieriai reikalavo po $14. Tai bu
vo pirmas streikas su demon
stracijomis riaušėmis. Streikie
riai, susitarę, pradėjo maršuoti 
gatvėmis ir privertė kitus jū
reivius pamesti savo darbą ir pri
sidėti prie streiko. Streikas vie
nok nepasisekė, gal labjausiai 
todėl, kad streikieriai pradėjo 
kelti riaušes ir sukėlė prieš save 
visuomenės opiniją.

Vienas iš didžiausių streikų, 
kadanors buvusių šioj šalyj, bu
vo angliakasių streikas 1902 me
tais, kuris traukėsi penkis mė
nesius. Jame dalyvavo apie 150 
tūkstančių mainierių ir vienomis 
tik algomis pasidarė nuostolio 
apie 3’5 milijonai doliarių. Mili
jonai žmonių atjautė nepriteklių 
anglies, kuri iš karto pašoko pre
kėj nuo 50% ki 150 nuošimčių.

194. Kas pasakė ilgiausią iki 
šiol žinomą prakalbą? Pas mus 
lietuvius ilgų prakalbų netrūksta. 
Vienos valandos kalba visai ne 
retas atsitikimas. Yra net at
sitikimų, kaip matome iš laik
raščių ,kad įsigudrinama klausy
tojams ausis kankinti net po 4 
ar 5 valandas. Savo keliu lie- 
tuviškiejie kalbėtojai dar toli 
gražu negali lygintis su cechais. 
Austrijos parlamente. Jau kelis 
sykius cechų deputatai arba at
stovai atsižymėjo nepaprastai il
gomis prakalbomis, tarsi norė
dami numarinti savo parlamen
tinius kolegas. Bet prieš pat 
Kalėdas pereitų metų tūlas ce
chas atstovas, vardu Gostincar, 
sumušė visus iki šiol žinomus 
“ilgus kalbėtojus”, tęsdamas 
savo prakalbą parliamente ly
giai 13 valandų ir 21 minutą. Ta 
prakalba buvo tyčiai traukiama, 
kad nepraleisti prieš Kalėdas tū
lo nepageidaujamo kariško įsta
tymo. Kalbėtojas pradėjo savo 
kalbą pusiau aštuntą vakare (bu
vo parlamente vakarenė extra 
sesija ir traukė iki 6 vai. iš ryto. 
Šešiose jo draugas-daktaras pa
čiupinėjęs jo pulsą prašė, kad 
jam leistu penkioms minutoms 
atsilsėti. Tečiaus parlamento 
spykeris, matydamas “šposą” ne
leido, reikalaudamas pabaigimo 
“prakalbos”; tad Gostincar trau
kė dar iki 8 valandai iš ryto. 
Kiti deputatai netik kad snaudė, 
bet liepė sau net matracus par
lamento priengiuose patiesti.

ig6. Kur yra restauracija, ku
rioj vietą kelnerių užima elek- 
trikiniai guzikai? Tokia restau
racija, sakoma, yra meste Wel- 
lingtone ant Naujos Zelandijos 
salų Australijoj. Prie kiekvie
no stalo yra pridirbtas aparatas, 
kuriame įdėti vardai visų valgių, 
gaunamų resturacijoj. Šalę kiek
vieno valgio vardo yra elektri- 
kinis guzikas. Svečias, atėjęs 
restauracijon, išsirenka sau iš to 
surašo valgius, kurių jis nori, 
paspausdamas tinkamus guzikus. 
Restauracijos virtuvėj, kuri yra 
apačioj valgomojo kambario, pa
spaudimas guziko suskambina 
varpelį, parodydamas kartu ant 
tam tikros lentos numerį stalo, 
nuo kurio orderis tapo duotas ir 
vardus valgių, kuriuos svečias 
išsirinko. Tuom pačiu laiku tam 
tikras registeris įdėtas virtuvės 
aparate atspausdina visa tai ant 
popieros. Kada virėjas valgius 
sutaiso, viskas dedama j tam 
tikrą mažutį vagonėlį ir statoma 
į speciališkai pritaisytą, elektri- 
kos jiegos varomą vindą, kurį 
pakelia valgius iš virtuvės stačiai 

PRIE BALKANŲ KARO.
Nebagas turkas liko Ir taip jau plikas, kaip tilvikas, o dar ir pasku

tinį skraistą (Adrianopolį) nuo jo norima išplėšti.

—Heaton in Chicago Inter Ocaa*.

į vidurį stalo prieš svečią. Kad 
tą galima butų padaryt, kiekvie
no stalo pats vidurys sujungtas 
tam tikra dūda arba kanalu su 
virtuve apačioj. Tokią pat restau
raciją nesenai rengtasi įtaisyt ir 
Londone.

196. Kur dar ir dabar viešai 
pardavinėjama ir perkama ver
gus? Pereito šimtmečio laikais 
civilizuotas pasaulis pasiryžo iš- 
nakinti su šaknimis nedorą pre
kystę žmonėmis-vergais ir ener
giškai pradėjo persekioti korsa
rus (jūrių plėšikus), kurie tą 
begėdišką prekybą varė Afrikos 
pakraščiuose. Iki 20-am amžiuj 
tuos plėšikus beveik visus išgau
dyta ir žmogprekystę išnaikinta. 
Vienok yra užsilikusi vieta, kur 
dar ir dabar viešai pardavinėja
ma ir perkama vergus. Tai yra 
maurų sostinė Marrakesh (klai
dingai vadinama Marrokko mie
stu), Afrikoj, kur, sulyg žodžių 
nesenai ten buvusios franeuzės- 
-daktaro, vergai pulkais atvaro
mi iš Suzo ir Tafileto.

Vergų pirklysta būna tris kar
tus į savaitę tam tikroj viešoj 
turgavietėj, kuri yra pavydalė 
pusiauratu bėgančios galerijos su 
klėtkomis. Šiose klėtkose išsta
tyti pardavimui vergai. Prasidėjus 
šitam “žmoniškų gyvulių” jo- 
markui, vergų savininkai vaikš
čioja aplink, šaukdami savo “ta- 
voro” prekes. Kupčiai, sustoję, 
egzaminuoja “tavorą”, lygiai kaip 
jomarke arklius; apžiūrinėdami 
nelaimingiems vergams dantis, 
plaukus, raumenis ir 1.1. Sulygus 
prekėj, pirkimas ir pardavimas 
būva tikrai paliudytas ir patvir
tintas pas maurų uredninką — 
notarą. Prekė priklauso nuo am
žiaus, lyties ir ypatybės vergo.

Vyrą 24 metų amžiaus parduo
dama už $15.00. Mergaitės nuo 
10 iki 12 metų parduodamos nuo 
$75.00 iki $100.00. Augščiau- 
sios prekės mokama už moteris 
kurios moka virti.

Francuzija jau nuo senai sten
giasi šitą kraštą paimti savo val
džion, tečiaus iki šiam laikui jai 
tas vis nesiseka: iš dalies ji ne
gali suvaldyt puslaukinių mau
rų bandų, iš dalies-gi ir kitos 
viešpatijos, ypač Vokietija, tam 
priešinasi. Tuom tarpu pakol 
šio krašto neapvaldys pilnai ku
ri nors iš Europos viešpatysčių, 
begėdiška ir nežmoniška prekyba 
vergiąs gali tęstės dar ilgus lai
kus.

KLAUSIMAI.
197. Kas tai yra stenografija 

ir kaip ji atsirado?
198. Kur buvo padirbti pirmi 

laivai?
199. Kaip galima padaryt elek

triką?
200. Kur yra taip didelės pe

teliškės, kad jas medžiojama vi- 
lyčiomis ?
(Atsakymai bus kitam numeryj).
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Karikatūros, pieštos iš musų gyvenimo Amerikoje.
Prisižiūrėjo ir nupiešė

KAROLIS VAIRAS.
-----------------»-----------------------

MOLIO MOTIEJUS.

šei-

Mo-

darė, atrodė meilumu Ir gerumu tai, kad Jo moteris,- Veronė, iš 
jo nesijuokė, leidosi bučiuoti ir glamonėti, nors pat} jokio daly- 
vumo tame meilavimiesi neėmė! šalta, tyli, nejausli, tartum visa 
jos esybė sako:

*— Šia, ėsk mane, ėsk.... man vis viena..,.: nemylėsiu pati, 
nė neglamonėsiu.... o tu daryk su manim, ką nori..,,. Tai vis 
dėl jų.. i. C L

•— Na, dabar tai ištikrųjų pažįstu gyvenimų..,. — džiaugėsi 
Motiejus. — Žinai, brol, smagu gyventi, po šimts peibelių!

— Ak tu, Molio Motiejau! — sudavė jam per šlatltiį su plaš
taka šeimininkas, ir abu gardžiai nusijuokė. '

—• Eiva išsigerti! — užkvietė laimingas Motiejus šeimininkų 
smuklėm Susėdo palei stalelį ir ilgai šnekučiavosi, traukdami 
alutį. I

Praslinko kelios dienos, ir Veronė sugrįžo. Pataikė sugrįžti 
tokiu laiku, kada Motiejaus nebuvo namie. Jam sugrįžus iš dar
bavietės, ji maloniai su juo pasisveikino ir tarė;

— Na, Motiejau, o dabar aš supažindinsiu tave su savo šei
myna.... Mariuk! — sušuko. Įėjo vidun laiba ir daili mergaitė 
apie penkiolikos metų amžiaus.

— Tai mano vyriausioji duktė, — paaiškino Veronė.
— Vyriausioji?.... ar ir daugiau turi? — nusistebėjo 

išversdamas Motiejus.
— Laimino Dievas, turiu.... Vincuk!

Įbėgo dvylikos metų berniukas.
— Tai mano sūnūs ....
— Sūnūs, — atkartojo Motiejus, nuleisdamas rankas.
— Petronėle! — sušuko vėl Veronė.
Įbėgo astuonių metų mergaitė.
— Ar jau visi? -— tyliai-tyliai užklausė nusiminęs Motiejus.
— Ne.... dar yra vienas.... — atsakė Veronė ir pašaukė: 

Jurguti, mažuti!
Kambarin rimtai įėjo šešių metų mėlinakis, papurgalvis vaikas 

ir, prisiartinęs prie motyrios, įkibo į jos andarokų.
— Matai, Motiejau, ketvertas.... Dievas neapleido, lai

mino. ...
Motiejus nieko neatsakė. Nusišypsojo, atsiduso ir atsisėdo 

kėdėn, tyliai pats į save tardamas:
Ak, tu, Molio Mbtiejau, Molio Motiejau!.... *

Galas.
- 7.

akis

K. Ar tamsta siuntei “Vieny
bei Lietuvninkų” straipsnį “Ir Ba
gočiaus Žodis”?

A. Straipsnio nesiunčiau, lie
piau tik sekretoriui, kad iškirptų 
špaltas su tuo straipsniu, kada 
mano laikraštis (my own 
paper)*, kuriame patalpinau tą 
straipsnį, buvo gatavas spaudai; 
sekretorius iškirpo ir pasiuntė ki
tiems laikraščiams.

K. Kur patilpo tas 
“Ir Bagočiaus Žodis”?

A. Aš jį patalpinau 
name laikraštyje (in
paper), o ar patalpino kiti 
raščiai —

K. Ar 
laikraščių.

A. Ne, 
piau savo
šytų redakcijoms, kurioms siun
tė iškarpas, kad jos patalpintų, 
o aš tik pasirašiau ant sekreto
riaus parašytų laiškų.

K. Ar tamsta nematei, kad 
“Vien. Lietuvninkų” patilpo tas 
straipsnis “Ir B. Žodis”?

A. Ne, nemačiau.
K. Ar jis teisingai čia 

spausdintas?
A. Nežinau. Jei duosite

pasiimti tą numerį laikraščio į 
mano ofisą, tai aš paskui pasaky
siu, ar teisingai, ar ne.

Po tam teisėjas padarė 
trauką ir atidėjo tolimesnį 
dymų iki panedėliui, 2-ros 
landos po pietų.

Prieš atleisiant, pasakė,
skundžiamieji (Paukštis, Brazys 
ir Sirvydas) turi darodyti, jog 
Bagočius ištikrųjų yra mainęs ti
kėjimų. Advokatas-gi reikalaus, 
kad Bagočius prirodytų, jog jis 
yra katalikas, t. y. kad pristatytų 
nuo savo klebono paliudijimą, 
iog yra parapijonas gerame sto
vyje.

straipsnis

savo loc- 
my own 

laik-
aš nežinau.

tamsta neprašei 
kad patalpintų ? 
neprašiau. Taip, lie- 
sekretoriui, kad para-

kitų

rašėjui pažymėt ir tai, kad tai 
lošė, taip sakant, “jaunikliai”, ku
rie tik pirmu kartu dar buvo ant 
scenos pasirodę, tai ir negalima 
buvo laukti nuo jų, kad loštų 
kaip profesijonaliai aktoriai. Pub
lika vienok mokėjo geriaus apkai- 
noti šių lošėjų pasidarbalvimų 
negu rašėjas: ji buvo užganėdin
ta, o jeigu buvo ten koks P. M. 
B. neužganėdintas — na, tai te 
jį dievai! Tik kitų kartų vertėtų 
peikiant ir klaidas nurodyti, o dar 
butų geriaus, jeigu vieton laik
raščiuose peikti lošėjus, pats rašė
jas ateitų ir pamokintų lošėjus, 
arba pats suloštų. Tai butų bent 
nauda, o šiaip juk, anot priežo
džio, bile sutvėrimas gali įspir
ti.... S. K.

Bar-

tam-

ma-
Jie sakosi išmetę.

sei- per-

man
po

ne-

(Pradžia pereitam numeryj).
— Kokių biesų nedrįsti? Kas, ar netinka? Nebūk mažas 

vaikas! Nusispjauk ant savo nedrąsumo ir eik arčiau prie galo! 
Parašyk jai, tegul atvažiuoja, nueisime pas kunigą, duosi ant už
sakų, o gal ir su dispensa gausi šliubą, — 11a, ir pateksi į patį rojų! 
Iškelsi vestuves, tad, brolau, ir aš savo senus kaulus pakratysiu, 
kad tau geriau sektųsi gyventi ir džiaugties!....

Nėra geresnio vaisto nuo nedrąsumo ligos, kaip artimo draugo 
drąsinimai ir gundinimai. Pergalėjo jie ir Motiejų. Nusiuntė 
Veronei šimtinę, kad apsipirktų ko reikia vestuvėms ir atvažiuotų 
pas jį. Už kelių dienų gavo iš jos laiškelį: “....atvažiuoju, rašo, 
“viena.... Dukterį kol-kas paliksiu čia.... Paskui atsiimsiu, po 
“vestuvių.... Gal pasitiksi ant stoties?....”

Gavęs tokį laišką, Motiejus ir džiaugėsi ir drebėjo iš baimės.
— Na, nors sykį, taip sakant, ir aš įsigyvensiu, — mąstė. — 

Bet.... kaip ji pamatys tų mano prakeiktą kromą, kas tuokart 
bus?.... Juk pabėgs!.... Maža bėdos, kad pabėgs, bet kiek tai 
žmogus sarmatos pakelsi!.... Kur bedėsi akis? Juk neduos pra
eiti! Ir ta senė Agota, ir ji džiaugsis.... Ne, aš neisiu jos pasi
tikti .... te sau žinos.... Atvažiuos, neras ir sugrįžš sau sveika 
iškur atkeliavus....

Aiškus dalykas, kad po tokiam nusprendimui nupuolė ir ūpas, 
kuris pastaromis dienomis buvo pakylėjęs. O tai nepraėjo 
mininko nepatėmyta.

— Tai ir vėl pakabinai nosį? Tikra man bėda su tavim, 
tiejau! Ar-gi jau aš neišvesiu tavęs į žmones nors sykį?

Išsispaviedojo Motiejus šeimininkui iš savo baimės. Ir
myninkas užsimąstė: juk tikrai taip gali būti! Štai visi planai ir 
nueitų velniop 1

— Na, kad taip, — atsiliepė, — tai taip! Aš tave ir šitaiųe 
atvejyje išvaduosiu. Stotyje aš pats ją pasitiksiu ir parsivejfu 
namo. Pakelyje išsišnekėsime ir bus gera. Atsidėk ant manęs,' 
aš nesugadinsiu!

Tų dienų Motiejus pasirengė šventadienių rūbais ir laukė na
mie, o šeimininkas, kurį Motiejus dvasioje vadino ir geradėju ir 
tėvu, nuvažiavo stotin, pasiėmęs su savim paveikslėlį, kad tikrai 
pažinus laukiamą viešnę.

Sustojo traukinys ir po valandėlei, prasigrudus publikai, ant 
perono pasiliko augšta, margai apsirengusi Veronė ir dairėsi 
savo jaunikio.

— Ta pati, — pažino jų šeimininkas: — dairosi, lyg varna! 
Nusišypsojo ir priėjo arčiau.
— Bene ponia Veronė Patumsienė? — užklausė prisiartin

damas.
— Ta pati.... o tamsta?
— Aš — Motiejaus šeimininkas, atvažiavau tamstos pasi

tiktų.... Motiejus pasiliko namie, laukia brangios viešnios----
Susėdo gatvekarin ir nuvažiavo namų linkui. Šeimininkas 

pildė savo pasiuntinystę kuogeriausiai. Mat, jis daug ko matė 
gyvenime, buvo, kaip tai sakoma, ir ant suolo ir po suolu. Tad 
jam ir sekėsi. Tuoj pažino Veronę ir persitikrino, kad jai ne tiek 
rupi vyras, kiek aprūpintas pragyvenimas ir gerovė. Iš tos 
tatai pusės jis ir užatakavo ją.

— Jam gyvenime sekėsi ir sekasi, — gyrė jis Motiejų. — 
Pati matysi.... Teisybė, tikrojo Motiejaus turto niekas nežino, 
bet ir vargo su juo nematysi.... Vis-gi apie penkioliką tūkstančių 
vertas!....

Veronei net akįs žibėjo iš džiaugsmo. O kartais perbėgdavo 
nugarkaulin baimės šiurpulys ir pamislydavo:

—• Kad tik nesužinotų!....
— Rods, — tęsė šeimininkas, — nėra jis iš tų pačių dailiųjų, 

bet gan dailus vyras.... Ne tiek jį gamta nuskriaudė, kiek jis 
pats save sugadino, visą amžių kriaučiaudamas....

— O kas tokio? — lyg kad nusigandusi paklausė Veronė.
— Nieko ypatingo 

tęs, bet kaip 
pašlubuoja....

— Tai tau 
vas.... Tokia,

pasipuošia.
Taip tik trupučiukų į kuprikę 
tai ir nežymu.... Kartais

šei-

susime-
truputį

ir šlei-pamislijo Veronė. — Kuprius 
mano laimė: ansai buvo vienakis ir 

... Na, vis viena, bile nesužinotų, ir

ir šia! — 
matyt, jau 

švepla, o tas — kuprius!. 
bus gera....

Privažiavo namus, įėjo vidun, kur juos pasitiko šeimininkė 
ir nukaitęs-nuraudęs Motiejus. Veronė, pamačiusi jį, jau buvo 
besitraukianti atgal, buvo betarianti “sudie”, bet kaž-koki nemato
ma spėka sulaikė jų. Sukando dantis, kad net žandus suskaudo, 
nusišypsojo ir pasisveikino su namiškiais. Šeimininkai veikiai 
prasišalino, kad jaunikius vienus palikus.

Buvo labai nedrąsu abiem, ir visa ta scena atrodė taip juo
kinga ir kvaila, kad aš nesiimu jų aprašyti. Gana to, kad Veronė 
sutiko tekėti už Motiejaus, nors šis jai sakė ir apie savo kuprų, 
ir apie šleivas kojas, ir apie žilę su plike.

Laikas greit bėga, o žmonių gyvenimas — dar greičiau. Ir 
nepajusta, kaip Veronė pragyveno pas Motiejaus šeimininkus 
keturias sevaites. Prisiartino sutartoji vestuvių diena. Purtėsi 
sveikos moters kūnas, pamislijus apie Motiejų, apie tų kuprių ir 
šleivį. Bet kų tu, žmogau, padarysi? Gyvas neįlysi į žemes! Su- 
vinčiavojo juos kunigas, o kadangi jie vinčiavonės ryšius laikė 
šventais ir nepertraukiamais, tad abu pasijuto surištais iki gyvai 
galvai. Motiejus lengvai-lengvai atsiduso, tarytum jam akmuo 
nuo nugaros nusirito ir kupra sumažėjo. Veronė-gi sunkiai atsi
duso: ji pajuto ant savo kaklo didelį sunkumų. Nemylimas, ne
pažįstamas, gamtos nuskriaustas, ir pats jos prigimimas atstumia 
ja nuo jo.

— Kų padarysi! — pamislijo — Reikia pasišvęsti.... Jiems, 
ne kam kitam....

Vestuvės praėjo triukšmingai, kaip paprastai lietuviškos ves
tuvės. Gerta, dainuota, šokta. Neapsiėjo ir be peštynių. Nuo to 
vestuvių priedo retai teišsisaugojama; jei bent vien padorus ir 
apsišvietę svečiai susirenka.

Už kelių dienų po vestuvių Veronė išprašė keliasdešimts do
larių kelionei ir išvažiavo dukters parsivežti. Motiejaus ir ne
pažintum. Greitumas jo, šnekumas, linksmumas 1— neišpasakyti. 
Veronei išvažiavus, nerimo namie, nors čia visoko buvo pilna: 
nieko nesigailėjo, kad tik dailiau įrengus savo lizdų. Nuėjo pas 
savo buvusius šeimyninkus.

Šeimininkės nebuvo namie, tad su šeimininku galėjo drąsiai 
ir atvirai pasikalbėti.

— Ar nesakiau? — klausė šeimininkas. — Senai butum 
taip padaręs!

— Kvailo ir bailio butą, — teisinosi Motiejus. — Užtat dabar 
visai nesigraudinu.... Jos meilumas, gerumas, kų čia ir bekalbėti!

Tikrai, Motiejui, iš kurio visos mergos ir bobos juokus sau

(Nuo musų specialio korespondento).
I

Bylų, iškilusių tarp Bagočiaus 1 sakoma, kad Bagočius buvo kata- 
ir “Veinybes Lietuvninkų”, męs 
laikome svarbiu dalyku iš dau
gelio atžvilgių. Pirmučiausia, ji 
yra svarbi ir tuo atžvilgiu, kad 
jon yra įtraukti musų laikraščiai: 
bylos bėgyje minima “Lietuva”, 
“Tėvynė”, “Kova”, “Keleivis” ir 
kit., nekalbant jau apie pačių 
“Vienybę Lietuvninkų”, apie ku
rių, kaip ratas apie ašį, visas ši
tas dalykas sukasi. Toliaus jos 
svarbą matome ir tame, kad čia 
nesieina tiek apie Bagočių, kai
po personų, bet apie tam tikrą 
musų visuomenės sluogsnį, kurs 
Bagočiaus pasielgimus ir jo visą 
taktiką iki šiol toleravo ir gyrė 
ir dabar toleruoja ir giria. Ši 
byla apšvies daugelį dalykų, apie 
kuriuos ne visi teturėjo gerą su
pratimą. Ant galo ji yra svarbi 
ir musų visuomenei žinotina tuo 
atžvilgiu, jog joje beveik ištisai 
galas nuo galo einasi apie musų 
kultūrinę organizaciją. Susivie
nijimų Lietuvių Amerikoje. Drą
siai galima sakyti, kad šitoji 
“Vienybės Lietuvninkų” byla yra 
byla organizacijos, t. y.” S.L.A., 
ir musų laikraščių. To dėlei 
męs stengsimės duoti skaityto
jams kuoplačiausių, kiek tai bus 
galima, atskaitų iš šios bylos.

Dabar ta byla yra Magistrato 
teisme (Magistrate Court), 
Brooklyne. Byla buvo du sykiu 
atidėta; vienu sykiu teisėjas sir
go, o antru sykiu atidėjimo rei
kalavo “V. L.” advokatas, ne
są dar nebuvo surinkti reikalingi 
prirodymai tūliems užmetimams, 
padarytiems Bagočiui straipsnyje 
“Prie Bagočiaus Žodžio”, tapu
siame 48-me numeryje “Vieny
bės Lietuvninkų” (1912), Tas 
straipsnis kurio autorium pasi
rašo p. T. J—as, yra atsakymu į 
straipsnį, tilpusį “Keleivyje”, 
“Vienybėje Lietuvninkų” (No. 
46) ir “Tėvynėje”. Už tų tatai 
straipsnį, t. y. “Prie Bagočiaus 
Žodžio”, ir tapo apskųsta “Vie
nybė Lietuvninkų” ypatose jos 
leidėjų pp.: J. J. Paukščio 
Brazio ir b. redaktoriaus, 
O. Sirvydo.

Tame straipsnyje p. T. 
kaltina Bagočių daugelyje
jų; abelnai iš viso straipsnio gau
nama nuomonė, kad Bagočius yra 
tokios rųšies žmogus, kurs už pi
nigus viską gali padaryti: mai
nyti tikėjimų, meluoti, apgaudi
nėti ir 1.1. Šiuose tatai užmeti
muose skundėjas užtėmyja krimi- 
nališką jo apjuodinimų (crimi
nal libel) ir už tai patraukė “V. 
L.” atsakomybėn. Tatai dabar 
skundžiamųjų (Paukščio, Brazio 
ir Sirvydo) dalyku yra prirodyti, 
jog visa, kas buvo rašyta minėta
me p. T. J—o straipsnyje, yra 
teisybė. Svarbiausia prirodymo 
reikalauja Magistratas sulig to, 
ar ištikrųjų Bagočius yra mai
nęs tikėjimą. Mat, straipsnyje

ir K.
P- J-

J—as 
atve-

liku, paskui virto presbyterijonų 
ir mokinosi presbitėrijonų aka
demijoje, buvo net .trokštąs įsto
ti į jų seminarijų; ir išeiti į pres
byterijonų kunigus: mtoliaus sa
koma, kad, nuo presbyterijonų 
pašalintas, virto t laisvamaniu, o 
gabaus socialistu toje prasmėje, 
kad jis (Bagočius) dabar nepri
pažįsta jokio tikėjime, kitais žo
džiais sakant, yra bedievis.

Taip dalykams esant, tardymas 
prasidėjo 8 d. vasario, 1913 m., 
10 vai. iš ryto. Ir. savos pusės 
paminėsiu svarbiausius klausi
mus, kuriuos “Vienybės Lietuv
ninkų” advokatas statė Bagočiui, 
ir į kuriuos Bagočius atsakinėjo. 
Pirm atsakinėsiant, jis buvo pri
siekdintas, jog atsakinės teisin
gai. Prasidėjo klausinėjimas, 
c r o s s e x a m i n a t i o n .

Klausimas: Kur esi gimęs? 
Atsakymas: Rosijoje.
Kl. Kiek turi metų?
Ats. 26.
Kl. Kur tamsta mokinaisi?
Ats. Astrachaniuje ir Sarato

ve ; paskui Kurlandijoje.
Kl. Kokiose mokyklose?
Ats. Išpradžių mane mokino 

namie mokytojas (tutor), paskui 
pradinėje mokykloje.

Kl. Ar gerai pažįsti tamsta lie
tuvių kalbų?

Ats. Gerai.
Kl. Kur mokinaisi lietuvių kal

bos?
Ats. Namie, nes lietuvių kal

ba nėra išguldinčjaipa mokyklose 
ir yra netobula.

Kl. Kaip ilgai tamsta mokinaisi 
lietuvių kalbos?

Ats. Tris, keturis metus; ne
žinau. Abelnai, tai yra mano pri
gimtoji kalba.

Advokatas paduoda jam jo pa
ties rašytų atvirutę; atvirutė ra
šyta J. Žemantauskui, 29 d. va
sario, 1908 m.; joje sakoma, kad 
B-čius apsiimąs būti kandidatu į 
S.L.A. prezidentus, nors iš to Da
mijonaitis galįs ir apsirgti; 
briežta taip-gi — “esu; ukėsu 
vienytų Valstijų”.

Kl. Ar tai tamstos rankos 
tas? ,‘i( .. ;

Ats. Taip.
Kl. Koks tai mėnuo? (Advok. 

rodo žodį “Vasaris”).,
Ats. (B-čius mislija valandėlę). 

January. .
(Iš publikos Įcaž-kas sako 

“February”). B-čius atsitaiso ir 1 
išnaujo. „

Ats. February.
Kl. Kaip lietuviškai vadinasi 

mėnuo August.
(Bagočius mislija apie 30 se

kundų, kas liepta užrašyti ste- 
negrafui į protokolų).

Ats. Rūgs.... Rugpjūtis.
Kl. Dėlko tamsta taip ilgai mi- j 

sliji? Tur būt nemoki lietuviškos . 
kalbos.

Ats: Lietuviai mėnesių vardus 
vartoja lotiniškus. Lietuviškieji

tnėnesių vardai yrą pasenę įr re
tai tevartojami.

K!. Kada tamsta apsiėmei būti 
prezidentu organizacijos “Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoje”?

Ats. Gerai nepamenu, tur būt 
1908 metuose.

Kl. Ar gegužio mėnesyje?
Ats. Taip rodos.
Kl. Ar žinojai, kad tos orga

nizacijos įstatai reikalauja, kad 
jos oficieriai butų Suvienytų Val
stijų ukėsais?

Ats. Žinojau.
Kl. Kam pranešei tamsta, kad 

priimi kandidatūrų?
Ats. Susivienijimo sekretoriui 

J. Žemantauskui, kurs dabar gy
vena Waterbury, Conn.

Kl. Kada tamsta atsisakei nuo 
prezidento vietos.
Ats. Extra seime, Wilkes 
ryje, gruodžio mėn., 1908.

Kl. Ar raštu, ar žodžiu?
Ats. Žodžiu.*)
Kl. Ar Worcester seimas 

sta išmetė (expelled) ?
Ats. Nežinau, kų jie su 

nim padarė.
Kl. Ar buvai Worcesterio 

me?
Ats. Buvau.
Kl. Ar rodei jam ukėsystės 

pieraS?
Ats. Nerodžiau, ir to nieks 

reikalavo.
Kl. Kada tamsta išsiėmei pir

mąsias popieras?
Ats. 1907 m.
Kl. Ar teisybė, kad tamsta už- 

įmei prezidento vietą nuo birže- 
liS. 1908 m.?

Ats. Taip.
Kl. Ar teisybė, kad tamsta li

kai ukėsu rugsėjo mėnesyje 1909 
metuose?

Ats. Taip.
T<1. l’liiladelphijos (tokiame — 

tai) teisme?
Ats. Taip.
Kl. Ar neturėjai padavęs ap

likacijas dėl pirmųjų popierų ki
tuose teismuose ar po kitais var
dais?

Ats. Ne.
(Pirma to dar buvo klausta): 
Kl. Kokio tamsta esi tikėjimo? 
Ats. Rymo-Katalikų.
Kl. Ar ne presbyterijonų?
Ats. Ne.
Kl. Ar ne bedievis (atlieist) ?
Ats. Jei tamsta nepripažinimą 

dogmų, apeigų ir t. t. vadini 
ateizmu, tai ;— gali būti taip.

Kl. Ar esi socialistas?
Ats. Taip, bet tai nėra tikė

jimas, tai politiškas persitikri
nimas.

Kl. Ar tamsta VVorcester pa
vieto teisme esi siekęs, kad va
žiavai Bait.-Oliio geležinkeliu 
tą dieną ir tuo traukiniu, kada 
buvo sužeista tūla moteris U., ir 
kad matei ją sužeistų ir gelbėjai 
tai moteriškei ?

Ats. Taip siekiau.
Kl. Ar tamsta siekei byloje mi- | 

lietos kompanijos prieš Baltrų Į 
Jankaus, kad tamista tuo trau
kiniu nevažiavai ir nematei, kaip 
ta moteris U. buvo sužeista.

Ats. Taip, siekiau.
Kl. Ar teisybė, kad tamstai 

tai buvo pažadėta $150.00?
Ats. Taip, rodos, kad buvo 

žadėta.
(Čia Bagočiaus pusės advoka

tas užprotestavo: girdi, tokie 
klausimai neturi nieko bendra su 
šiuo skundu už “criminal libel”. 
“V. Liet.” pusės advokatas pri
rodinėja, kad tie klausimai yra 
reikalingi parodymui, jog B-čius 
gatavas bile kur ir bile kam par
siduoti už pinigus).

K. Ar straipsnis “Prie Bago
čiaus Žodžio” yra atsakymu į 
tamstos straipsnį “Ir Bagočiaus 
Žodis”?

A. Taip.
K. Ar tamsta esi kada rašęs 

straipsnį apie kun. Dielionį laik
raštyje vardu “Lietuva”?

A. Nepamenu, gal esmi rašęs.
K. Ar esi rašęs “Vienybėje Lie

tuvninkų” straipsnį, kuriame už- 
sipuldinėjai ant dr. J. Šliupo?

A. Gal būti. Man prisieidavo 
susiremti su dr. Šliupu dėl poli
tiškų persitikrinimų.

rašei savo ypatiškose 
laikraštyje vardu “Ko-

už-

Pa-

pa-
Su-

raš-

K. Ar 
reikaluose 
v<’?

A. Gal
K. Kiek sykių?
A. Vienų ar du sykių.

būti, rašiau.

seūnas Wilkes
21 spalių mėn.
Bag. rezignavo iš

Bar-
(ne

*) Extra 
ryje buvo 
gruodžio), 
prez. vietos ne Extra seime ir ne 
žodžiu, bet i d. spalių, 1908 m., 
raštu į Pild. Tarybų. Tas doku
mentas randasi S.L.A. Centre.

(Koresp.į.

per- 
tar- 
va-

kad

POLEMIKA

IŠ KENOSHA, WIS.

“Lietuvos” No. 6 tilpo kores
pondencija p. Kaz. Braževičiaus, 
kurs bando kritikuoti “Birutės” 
perstatymų “Vagįs” ir sako, kad 
programai nebuvę spaudinti. Tas 
netiesa: jie buvo atspaudinti ir 
po namus krasa išsiuntinėti, nes 
to reikalavo vertelgos, kurių ap
garsinimai buvo ant programų 
ir už kų jie sudėjo $73.00 para
pijos naudai. Kun. J. A. Gadeikis 
ne programų, bet perstatinio tu
rinį aiškino. Ir Kazys Braževi
čius sako, kad sulošta gerai, o 
kiek toliaus, lig savo sakinį pa
miršęs, sako, kad daug klaidų pa
daryta, pav.. žydas buvęs be jar- 
mulkos. Na, o kur jis matė ir 
tikėjosi tų žydo jarmulkų pama
tyti, kad visuose veiksmuose 
Abromas kepurės nenusiima? O 
jau po kepure jarmūlka ar buvusi, 
ar nebuvusi — vis vien nesi
mato. Kas link guminių batų, 
tai niekas iš Lietuvos tokių ne
traukia, bet jų vietoje vartoja 
aulus (legensus) visuose teat
ruose. O kad čia buvo reikalas 
batus nuauti, tai turėjo būti šio
kie ar tokie batai. Na, o kų be
sakyti apie lietuvaitę su plikomis 
rankomis? Ar p. K. Braževičius 
norėjo matyti lietuvaitę stuboje 
su pirštinaitėmis? Tų galėjo jis 
matyti laike Waukeganiškių 
“Švarko ir Milinės” lošimo. Kas 
link dainų balso silpnumo, tai 
čia p. K. Braževičius griebėsi ne 
už savo amato ir, žinoma, pat
sai muzikos nesuprasdamas, kitų 
mokyti negali.

A. Petrošiavičiaus $25.00 do
vaną (siutą) laimėjo vietinis gy
ventojas, Povylas Beišis. 
Vargonininkas St. Sukodolskis.

tik 
tie 
va- 
ra-

Taip-gi 
abelnas 
lošėjas 
ir lošė,

IŠ BALTIMORE, MD.

Tūlas p. Svečais, “Lietuvos” 
num. 3., aprašė vakarų, atsibu
vusį Baltimorėj 31 d. gruodžio.

Matant p. Svečio koresponden- 
ęijoj vien apšmeižimus draugijos 
ir ypatų, negalima užtylėti. Nuo 
pat pradžių ten buvo prasilenkta 
su teisybe: vakarų rengė ne V. 
Ališauskas, kaip p. Svečias rašė, 
bet Baltimorės Teatro Mylėtojų 
dr-stė; V. Ališ-as su savo žmo
na buvo pasamdyti, kaip daugu
mas aktorių samdoma. Rašėjas 
visai nupeikė vakarų: esą, gal 
lošėjai ir suprato, ką lošia, bet 
publika visai nesupratusi. Tuom 
tarpu vakaran buvo atsilankę net 
sulenkėjusių lietuvių arba ir tik
rų lenkų, kurie lietuvių kalbą 
“apičiupoms” supranta, o ir 
sakėsi, kad supratę ir išėjo iš 
karo užganėdinti, o mūsiškis 
šėjas suprasti negalėjo, 
labjau negu neteisingas 
pasakymas, kad, girdi, 
pats veikalų parašė, pats
tuom tarpu juk programuose bu
vo aiškiai pažymėtas veikalo var
das ir kad jį parašė lietuviams 
jau žinomas V. Nagornoskis. To
liaus p. Svečias, nekaltas akis 
nuleidęs, pasipiktino buk esan
čiais šlykštumais. Čia tai jau 
tikra hipokrizija: pas mus mat 
nesipiktinama tomis bjaurybėmis, 
kokios nuolat, galima sakyt, kas
diena, dedasi musų karčiamose ir 
kitokiuose urvuose; pas mus nė
ra rašėjų, kurie stengtųsi nuro
dyti ir aprašyti musų jaunimo ir 
boardinghousių ištvirkimų, — 
tas mat nešlykštu, bet už tai jei
gu ant stėnos išstatoma autoriaus 
nors mažiausis paveikslėlis iš 
gyvojo gyvenimo, tai musų “mo
ralistai”, akis nuleidę, tarsi toji 
gėdinga davatka, šaukia : “šlykštu, 
ilykštu”.... Ir dargi musų mo
terims patarimus duoda: nelei
skit savo dukterų, girdi, kad ne
pasipiktintų. Jau jeigu kuom 
reiktų piktintis, tai panašių rašėjų 
nesąžiningumu, kurie
spausdintų žodį blogiems 
slams: iškoneveikimui 
patinkamų ypatų ir 
draugysčių. N.

naudoja 
tik

riems ne- 
suardymui 
Ignacas.

ME.

nuo tų

yra ži- 
lietuvių

Nuo Redakcijos. Talpinti, su
trumpinę, talpiname, bet męs la
bai kenošiečių prašytume, kad 
mus ateityje paliuosuotų 
nemalonių polemikų.

Skaitytojams žingeidu 
noti, kas tarp Kenoshos
darosi, bet anaiptol nežingeidu 
polemikas skaityti; pagalios, 
mums ir vieta laikraštyj perbran- 
gi. Todėl męlstume kaip vienos, 
taip lyginai ir kitos pusės pasi
laikyti vaidus namie, o vieton 
jų prisiųsti mums žingeidesnių 
žinučių, už kurias tikrai busime 
dėkingi.

VIETINĖS ŽINIOS.
Iš prūsų lietuvių judėjimo. 

Prūsų lietuvių Chicagoj yra pu
sėtinas būrelis: turi jie savo pa
rapijų ir pašelpinę draugystę. 
Gaila tik, kad ji nelabai yra 
veikli.

Pereitų nedėldienį keli, mylinti 
apšvietų ir blaivybę, vyrai buvo 
surengę paskaitų su dainomis 
Henry Booth House svetainėj, 
ant kertės Union ir 14-os gatvių. 
Žmonių prisirinko tiek, kad ne
tilpo visi svetainėn ir kiti turėjo 
grįžt atgal. Tečiaus, nors šita 
paskaita buvo rengta tyčiai pru- 
sams-lietuviams, jų nedaugiausiai 
pribuvo. Dras A. 
aiškino apie alkoholį 
smingumų. Taipgi 
kvartetas padainavo
nelių. Žmonės (išskiriant kelias 
bobeles), kaip teko patėmyt, bu
vo užganėdinti. Buvo taipgi su
manyta parinkti aukų streikuo
jantiems Brooklyno ir New Yor- 
ko kriaušiams. Sumesta iš viso 
$9.92. Išėmus lėšas rengimo, 
liko $7.92, kuriuos pasiųsta per 
“Lietuvos” tarpininkystę. Butų 
geistina, kad męs visi lietuviai 
galėtum tankiaus ir arčiaus tarp 
savęs susieiti. Žaibas.

Rutkauskas 
ir jo kenk- 

“Birutės” 
keliatų dai-

IŠ LEWISTON,

“Liet.” ntun. 5-me buvo tilpu
si tūlo P. M. B. korespondencija 
apie vaidinimų dramos “Katriu
tė”. Rašėjas išpeikė diktokai lo
šimų, pasakydamas, kad atlikta 
blogai. Teisybės dėlei reikėjo

* (Ar iš tų žodžių nėra aišku, 
kad “Keleivis” yra locnas Bago
čiaus laikraštis? ^Koj.į j

Nuo Bridgeporto. Ateinanti 
utarninką prasidės Mark White 
Sųuare garkučio svetainėj miesto
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—Webster in New York Globė.

p. A. Sabas. Buvo jūsų klaida ir 
dabar rodos yra vėl klaida, nes, kų 
reiškia S, S, A., mes nežinom,—turbut 
L.S.S. Reik geriaus pilnus vardus 
rašyt, tada nebus klaidų, o šiaip ir 
atitaisyti negalime, pakol nežinosime, 
kas ištikro rengė; jeigu SLA. kuo
pa neprotestuoja, tai gal ir neverta 
vietų laikraštyj užimdinėti pataisy
mais.

p. J. Kerd. Palauksim, kol paaiškės.
p. A. Zolpis. Vienų sunaudosim, ki- 

tos-gl nededame, nes tie dalykai apie 
žvakes skaitytojams ne svarbus.

pp. S. Parednls, Ant. Armonas, Gai
lutis, Tautietis, Bobos Valkas. Patal- 
pinsim j sekantį numerį. Ačiū.

MOKYKLOJ.
Mokytoja s’: 

cijos neišmi 
keli, kad pagili turėsi tik kiau-

Ir vėl lėk
iai ! Pamatysi, vai-

les ganyt...&
MokitijoB: ®Nereiks man 

kiaulių ganyt, nes ponas mokyto
jas, turbut, pamiršot, kad aš •— 
žydelis.

BIRUTĖS TEATRAS! Pajieškau savo dėdės Mikolo Palo-
Birutės scenos mylėtojai važiuoja J Inos, želaparvų kaimo, Pušaloto pa- 

• - • 1 ’ rap., Panevėžio pav., Kauno gub. At
sišaukti adresu:

M. Kaminskl
2202 W. 21st pi. Chicago, III.

JUOKELIAI.
arklius, 

kad šv. 
pamestų

JEIGU PRADĖS SIUNTINĖTI KRASA MĖSĄ....
Visokį juokdariai pridirba visokių šposų su nauju įvedimu siuntinčti 

krasa pakietus: siuntinėja plytas, vai kus, šunis ir t.t. šitas paveikslas pa
rodo juokingoj formoj, kas butų, jeig u pradėtų siuntinėti mėsų ir šunės 
jų užuostų...

gerovės paroda, kuri, panašiai 
kaip ir pirmiau, trauksis visą sa
vaitę. Kiekvieną po-pietį, pu
siau ketvirtą valandą, ir kiekvie
ną vakarą, pusiau devintą, bus 
parengtas įvairus programas. Ši
tą utarninką, pirmą parodos die
ną, vakaras pavestas lietuviams. 
Dainuos D. L. K. Vytauto Cho
ras po P. Sarpaliaus vadovyste 

paskaitą 
kalboj, 

vakarais

ir A. Petraitis turės 
su paveikslais lietuvių 
Visomis dienomis ir 
įženga visiems dykai.

turėjo čiaudėti. Yra tai pirmas 
apsireiškimas musų lietuviškuose 
vakaruose. Pagal atbalsius po 
vakaro, iš “Birutninkų” tyčioji- 
mosi iš skandalų, galėtu
mėm spėti, kad tas viskas yra 
kilęs iš “Birutės” narių 
Ko jie 
gijos”?

Pats 
lošėjas,

nori nuo “Dramos
tarpo.
Drau-

kaipo 
“Dra-

TAIPGI’ IŠMINTINGAS.
Jurgis, parašęs savo draugui 

laišką, taip jį užbaigė: “O dabar, 
mielas drauge, kanečnai man pra
nešk, ar šitą laišką gavai ar 
ne. ...”

Cicero, III. Nedėlioj, vasario (Feb.) 
16, 1913, kur atloš ant scenos gražiau
sias dvi komedijas: “Vyro Jieškoji- 
mas” ir “šalaputris”, P. Yukniaus 
svetainėj, 1434 — 49th Ct„ Cicero III. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Inžanga 25c., 
35c. ir 50c.

Gerbiami Cicero lietuviai ir lietu
vaitės, atsilankyti kuoskaltlingiau- 
sia Į šitų “Birutės” vakarų, kur galė
site linksmai praleisti laikų ir pasi
džiaugti puikiu lošimu. Su pagarba,

Komitetas.

Pajieškau brolio Mateušo Noberio, 
jis gyveno trįs metai atgal Chicagoj, 
ir nuo to laiko kaip išvažiavo ne
turiu jokios žinios; norečia sužinot, 
kur jis dingo, malonėkit atsišaukti 
ar jis pats ar kas žinot, ant šio ant
rašo:

Kazimieras Noberis,
2325 S. Hoyne avė. Chicago, 111.

Pajieškojimai

REIKALAUJAMA
boiler-brelkerių ir sledžerių prie sen- 
geležių jardo.

Lanski, 2117 So. Jefterson aL

Reikalauju kriaučių prie moteriškų 
drapanų siuvimo ant jaketų ir sijonų, 
geras užmokestis. Atsišaukit prie 

J. Stanaitis.
1816 W. North avė. Chicago, III.

Ant Pardavimo

Didelis gaisras. Pereitą utar- 
ninką prie Washington avė. ir 
Midvvay, šalę Jackson parko, pa
sitaikė didelis gaisras, kuris pa
liko apie šimtą šeimynų be stogo. 
Sudegė du dideli namai, kuriuose 
gyveno apie 400 žmonių. Ugnis 
taip greitai pradėjo platintis, kad 
tūlą laiką bijotasi, jog negalima 
bus jos sustabdyti: 40 mašinų ir 
500 ugniagesių tapo iššaukta ko
voti su gaisru. Keli ugniagesiai 
tapo sunkiai sužeisti griūvančių 
sienų. Po kelių valandų sunkaus 
darbo ugnį pasisekė sukontro
liuoti, bet minėti namai sudegė. 
Nuostolių padaryta ant $300.000.

Vakarų Ponaitis, 
gali prigulėti prie 

mos Dr-jos” jei, tik išlaikys kvo
timus. Jeigu pasitraukia iš “Bi
rutės” nekurie artistai ir prisi
rašo prie “Rramos Draugijos", tai 
ne mus kaltė. Su pagarba.

M. J. Damijonaitis, 
Dramos Dr-jos Pirm.

Pamišo. Buvęs miesto poli
cijos viršininkas Shippy gavo 
pamišimo proto. Expertai tą pri
pažino ir teismas, pareikalavus 
buvusio viršininko žmonai, nu
siuntė jį valstijos beprotnamin į 
Kankakee, 111.

New York, N. Y. Vasario 11 d. 
Telegramai anglų laikraščiuose 
praneša, kad 6,000 streikierių, 
priklausančių prie International 
Ladies’ Garment Workers uni
jos, susitaikė su darbdaviais ir 
žadėjo grįžti darban ketvergė 13 
d. vasario. Streikieriai turi gau
ti 10% pakeltas mokestis pakol 
tam tikras komitetas iš šešių na
rių neišriš visų klausimų. Šiame 
sutikime taipgi pažymėfa, kad 
ateityje nebus daugiau streikų, 
ir nesutikimai turi būt išrišti tam 
tikro komiteto, susidedančio iš 
atstovų nuo darbdavitj ir darbi
ninkų.

Aušros Dr-jos prelekcijos. 16 
vasario 1913 m., pradžia 4 vai. 
po pietų.

Ant Bridgeporto: Aušros sve
tainėj, 3149 So. Halsted st. Skai
tys S. Naikelis temoj “Chemija”. 
Laike prelekcijos bus parodyti 
žingeidesni bandymai.

Ant Totvn of Lake: Aušros 
svetainėj, 1800 W. ą6th st. Skai
tys K. Valys temoj “Geografija” 
(abelna apžvalga).

vietinėse 
Dramos 
Vakarų 

ne-

LAIŠKAS I REDAKCIJĄ.
Gerb. “L.” Redakcija!

“Lietuvos” num. 6 
žiniose, aprašymas apie 
Draugijos vakarą tūlo
Ponaičio yra vienpusiškas, 
teisingas ir erzinantis ne tik Dra
mos artistus, bet užgaunantis ir 
to vakaro svečius. Todėl mel
džiu leisti man keliais žodžiais 
pataisyti Vakarų Ponaičio aibes.

Paliksiu jau savotišką veikalų 
supratimą ir kritiką, tik turiu 
pastebėti, kad artistai: B. Vaitie
kūnas ir P. Žilvičiutė yra tikri 
“Dramos Draugijos” sąnariai, to
dėl ačiuoti kaipo “Birutės” ar
tistams galėjo tik norėdams 
įžeisti “Dramos Dr-ją”. Toliaus 
V. Ponaitis sako: “kad publika 
neužsilaikė ramiai: vieni švilpė, 
antri tyčiai čiaudėjo”. Tai gyvas 
absurdas taip apkaltinti publiką, 
kuomet tik vienas čiaudytojas 
atsirado ir kada reziserius per
spėjo už tokį nemandagų pasiel
gimą, visa publika išreiškė delnų 
plojimu protestą prieš to “šposi
ninko” pasielgimą, 
vėl gal tas pats 
pabarstė tabokos,

Laike šokių 
“šposininkas” 
iš ko visi

PAGELBĖJO.
Tūlam žydui pavogė 

Žydas buvo girdėjęs, 
Antanas yra patronu
daiktų, taigi nuėjo pas vietinį 
kleboną ir prašė, kad jis atlaiky
tų pamaldas prie šv. Antano, kad 
jo arkliai atsirastų. Laike mišių 
žydas pats atsisėdo sėdynėse ir 
nuolatai murmėjo: “Antanai, ati
duok arklius!” Prieš jį sėdėjo 
koks vyriškis, kuris kas syk pra
dėjo vis neramiau sukinėtis. Pa
galios mišios pasibaigė ir kuni
gas nuėjo zokristijon, o žydas, 
nematydamas arklių, šoko iš sė
dynės ir rėkia: “Antanai, o kur 
mano arkliai?” Sėdintis prieš jį 
žmogus, išsigandęs, sako žydui: 
“Dėl Dievo, nerėk, ponas aren- 
doriau 1 Aš jums arklius tuojaus 
atvėsiu". Mat lyg tyčiai taip pa
sitaikė, kad to žmogaus butą kaip 
sykis vagies ir Antano vardą tu
rėta.

Apgarsinimai.
PUIKI VIETA ANT 

RANDOS.

Pajieškau savo brolį Simonų Vin- 
graitį ir dėdę Jurgį Tuturaitį; pirma 
gyveno Detroit, Mich. Lietuvoj tėvai 
girdėjo, buk miręs, tai norėtų žinoti 
to miesto kunigo ar parapijos vardų. 
Meldžiama atsišaukti šiuom adresu. 
Busiu dėkingas ir atmokėsiu.

John Jakubovskis,
1122 Desplaines st. Chicago, III.

Pajieškau savo vyro Mikolo Stanke
vičiaus, Vilūnų kaimo. Kalvių parap., 
Trakų pav., Vilniaus gub. šeši metai 
kaip išvažiavo Į Louisianų ir nieko 
nuo to laiko negirdėjau apie jį. Jis 
pats ar kas kitas teiksis atsišaukti 
adresu:

Agota Stankevičienė,
408 Tabor st. (Esplen) Pittsburg, Pa.

Pasamdymui Štoras ir 
pagyvenimas. Atsišaukit 
po šiais adresais: 

2940 Throop St. 
3464 Halsted St.

Jas. J. McCormick

Parduodu liotus geroj vietoj, už 
pigių prekę, lengvais išsimokėjimais;

LAIKE KATECHIZACIJOS.
Klebonas : Jonuk, tai da

bar pasakyk, ką reik pirmiausia 
padaryt, kad gauti nuodėmių at
leidimą ?

Jonukas : Reikia pirmiau
sia nuodėmę papildyt.

gy- 
gali.

PAGAVO.
Studentas restauracijėlėj. 

rėsi; kiek moka ir kiek jis 
Vienas iš buvusių tenai svečių,
girdėdamas tas pagyras, išėjo iš 
kantrybės ir sako: “Dabar pasa
kyk man tamista ko negali, o aš 
užtikrinu, kad aš tą galiu.” — 
Na, jeigu taip — sako studentas, 
— tai aš negaliu.... už šituos 
pietus užmokėt, nes esmi plikas, 
kaip tilvikas ir man labai ma
lonu, kad tamista tą gali pada- 

restauracijoj didelis 
svečias turėjo 
išpildyt ir už 
užmokėt.

ryt. — Kilo 
juokas, bet 
prižadėjimų 
dento pietus

savo
stu-

SU VISAIS TAIP BŪVA....

Naujas namas ir 5 akrai žemės 
pigiai ant randos ar pardavimo. 
Chicagos priemiestyj, ant 109-tos 
gatvės ir Kedzie avė., prie mie
stelio Greenvvood Park, netoli 
Šv. Kazimiero lietuviškų kapinių. 
Iš čia galima važiuoti Chicagon 
scrytkariais už 5 centus, arba ge
ležinkeliu, kurio stotis tik du blo
ku atstu. Sveikas oras, graži 
vieta ir ant 5 akrų žemės, galima 
laikyti karvę, vištas ar kiaules ir 
išrinkti iš to daugiau, negu randa 
kaštuoja, arba galima užsodyti 
žemę bulvėmis, daržovėmsi, ar ki
tais javais ir išrinkti savo randos 
pinigus. Dabar laikas žemę dirb
ti, taigi pasiskubinkte. Atsišau
kite į

A. OLŠEVSKIO BANKĄ, 
3252 S. Halsted st.. Chicago, III.

tai 
ne-

KOMFORTAS.
Kiekvienas myli komfortą, 

yra liuosybę nuo skausmo ir 
smagumų. . Fiziškas komfortas
gali būt pasiektas, atkreipus ypa
tingą atvdą'į kiekvieną indispo- 
ziciją ir neTjegųliariškumą musų 
kūno veikime. Paprastai, geras 
vaistas, toks kaip Trinerio Ame
rikoniškas Kartaus Vyno Eli- 
xiras, suteiks greitą palengvini
mą, nes jis išvalo organus ir su
teikia jiems stiprumą. Jis sušil
do kūną, Art veria sveiką ape
titą, stimuliuoją virškinimo orga
nus prie darbo ir yra gera pagel- 
ba pilvo ir” vidurių ligose. Jis 
privalo būt vartojamas nustojus 
apetito, gavus nevirškinimo, 
bėrimų, skaudulių pilve 
dūriuose, konstipacijoje, 
skaudėjime ir abelname 
Įėjime.
•333-39 So. Ashland avę., Chica
go, III. Nuilsę muskulai ir su- 
štyvėję sunariai privalo būt įtri- 
nami Trinerio Linimentu.

Aptiekose. Jos

iš- 
ar vi- 
galvos 

stinega- 
Triner,

Pajieškau Konstancijos Tulalkaitės 
ir jos brolius Ignacų ir Stanislovų. 
Gyveno visi Indiana Harbor, Ind. 
pranešimų jų adreso $5 dovanų, 
sišaukti adresu:

Mr. Leo. Piechocki,
225 —- A avė. Saskatoon, Sask. 

Canada.

Už
At-

Pajieškau savo draugų Petrų Bučį. 
Meldžiu atsišaukti, nes turiu svarbų 
reikalų. Mano adresas:

Tony Wayles,
Roche Harbor, Wash.Box 165

Pajieškau savo brolio, Tamošiaus 
Norgilo, Margiškių vol., Raseinių pav., 
Kauno gub. Apie 12 m., kaip Ameri
koj.

6 A

Atsišaukti adresu: 
Joseph Norgil, 

30 st. Milwaukee, Wis.

Pajieškau savo dėdės Jono Rukš- 
naičio, Pautvardžių kaimo, Skirsne
munės par., Kauno pav., Kauno gub. 
Apie 25 metai Amerikoj. Turiu svar
bi; reikalų. Atsišaukti adresu: 

Franciškus Rukšnaitis,
255 Wallace st. New Haven, Conn.

Pajieškau savo brolių Kazimiero ir 
Mikolo Urbonų, Dūmintų kaimo, 
Šiaulių pav., Kauno gub. Gyvena Phi- 
ladelphijoj, Pa. Atsišaukti adresu: 

Tamošius Urbonas,
194 New York avė. Newark, N. J.

Pajieškau savo švogerių Juozapatų 
ir Silvestrų Svobonų ir Pijušų Bie
liauskų iš Kregdžių kaimo, Suvalkų 
gub. Visi gyvena New Yorke. Atsišau
kit, nes yra svarbus reikalas. Jei 
kas kitas praneš jų adresų, tai gaus 
dovanų.

S. V. Bonkevičia,
1531 No. Wood st. Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Juozapo Cy- 
ronio ir seseds Marijonos Cyroniutės, 
Iš Kruminų kaimo, Valkininkų parap., 
Trakų pav., Vilniaus gub. Juozas gy
veno Fall River, Mass., o Marė gy
veno Kast Walpole, Mass. Jau du 
metu nieko apie juos nežinau. Mel
džiu atsišaukti adresu:

Mike Cyronis,
Box 38 Greenville, Me.

Pajieškau Jono Civinsko, Tarpučių
kaimo, Mariampolės parap., Suvalkų j yra labai gerų vietų ir netoli dirbtu- 
gub. Gyveno pirma Brooklyne, paskui; vių, netoli elektriškos linijos, netoli
Chicagoje. Meldžiu atsišautki adresu: 

Jurgis Szlaužis, 
4632 S. Ashland av. Chicago, III.

Pajieškau James Geilz, kuris buvo 
Denver, Colo., 1332 — 17th st. Siun
čiau jam tikietų Sausio 14, 1913 ir da
bar nežinau, kur jis dingo. Meldžiu 
duoti žinių adresu:

Charles Mogalis,
Box 229

geležinkelio ir prie pat geležinkelio 
stoties. Kreipkitės tokiu adresu: 
Kazimieras Cziwas, 1338 — 12th st. 
Racine, Wis.

Parduodama—pigiai — Medinis na
mas su Storu, flatu ir attika ir du 

j lotai su dideliu barnu užpakalyj. Lie
tuviškoj apielinkėj, 
bažnyčios. Savastis

Harisburg, III. Atsišaukit pas

netoli lietuvių 
geroj tvarkoj.

Pajieškau savo krikštų tėvo Adomo 
Juknevičio ir Marės Juknevičiūtės ir 
Stasio Nourackučio. Visi iš Bartašu- 
nų kaimo, Veisiejų parap., Seinų 
Suvalkų gub. Gyvena, girdėjau, 
nandoah. Jie patįs ar kas kitas 
sisi
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pav., 
She- 
teik-

atsišaukti adresu: 
Juzė Juknevičiūtė, 

Maultre st. Pittsburg, Pa.

Pajieškau savo pusbrolio Vladislovo 
Standvilo, Piniavos valsč., Panevėžio 
pav., Kauno gub. Gyveno New Yor- 
ke; trįs metai kaip Amerikoj. Turiu 
svarbų reikalų. Atsišaukti adresu: 

Bronislovas Sipovlcz,
200 W. Walnut st. St. Charles, III.

Pajieškau savo švogerį Aleksandrų 
Strilų, Svieraičių kaimo, Radviliškio 
parap., Šiaulių pav., Kauno gub. Tu
riu reikalų. Meldžiu atsišaukti adre
su:

Peter Baltramaitis,
4437 So. Wood st. Chicago, III.

Pajieškau Bučeriaus, jauno vaiki
no, kuris mokėtų darbų atsakančiai, 
turi mokėti 
kalbėti, turi 
gera alga ir 
ti adresu:

Joseph J. Molis,
2350 So. Leavitt Bt. Chicago, III.

angliškai ir 
būt blaivus ir 
pastovi vieta.

lenklškal 
teisingas, 
Atsišauk-

Reikalavimai.

C. J. Hruby
1322 W. 18th st.

and Co.
Tel. Canal 704

Parduodama du kampiniai lotai, 
geriausioj vietoj visam West Pull- 
mane, prie pat piknykų daržo. Gera 
vieta bile kokiam bizniui. Lietuvių 
apgyventa, netoli nuo didžiausių fab
rikų. Nepraleiskit geros progos. At
sišaukit pas

John Derkintls
718 W. 18th st. Chicago, I1L

Parduodama Saliunas, geroje, lietu
vių apgyventoje vietoje, biznis gerai 
eina; parsiduoda tik dėlto, kad turiu 
mėsinyčių, kur reikalingas yra geras 
mėsininkas (bučeris). Atsišaukite ad
resu:

V. Ažukas,
8530 Vincennes Road, Chicago, III.

Kiekvienas gali išmokti barbery- 
stčs trumpu laiku ir galite padaryt 
pinigų kol mokinatės. Rašykit, klau
sdami informacijų. Nossokoff’s Barber 
College. 1202 Penn avė., Pittsburg, 
Pa.

Parduodama grosernė labai geroj 
vietoj ir pigiai. Biznis išdirbtas pui
kiam Chicagos priemestyj, kur darbai 
gerai eina. Vieta apgyvenat lietuvių, 
lenkų ir rusų. Galima pirkt ir bu vi
sais rakandais. Savininkas išvažiuoja 
į savo farmų. Atsišaukti adresu: 

Jcs. Zimančius,
900 — 22nd avė. Melrcee Park, III.

NAUJI RASTAI

DRAUGIJŲ REIKALAI.

Pajieškau Povylų čiuželj, Luknėnų 
kaimo, Plungės parap., Telšių pav., 
Kauno gub. Gyvena Chicagoj, Iii. Tu
riu svarbų reikalų. Meldžiu atsišaukti 
adresu:

Frank Venskus,
354 Clay st. Portland, Ore.

Draugas. Marco Praga. 
no veiksmo drama. 
Matutis. Chicago, 
Lėšos ir spauda.

Vertė
III. “Lietuvos 
1913 m.

Guminiai Batai, 
me akte parašyta 
ke. II. Nuo ausies lig ausies. 
Vieno veiksmo komedija. Pa
rašė Chociszetvski. Vertė Vaide
vutis. Chicago, III. “Lietuvos” 
Lėšos ir spauda. 1913 m.

Farsa viena-
Monley'o Pi- |

I

Pinigų nėr. Vaizdelis iš jau
no dvarininko gyvenimo. Para
šė J. S. Turgeniev. Vertė M. 
Grigonis. Chicago, III. “Lietu
vos” Lėšos ir spauda. 1913 m.

Linksmos Dienos. 2 veiksmų 
iš liaudies gyvenimo vaizdelis su 
dainomis ir šokiais. Pagal K. 
Lukoševičią, parašė M. Grigonis. 
Chicago, 111. “Lietuvos” Lėšos ir 
spauda. 1913.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
p. M. E., Chicago. Ačiū už raštelį, 

tečiaus j 
negalime. 
Prašytum 
nešti.

p. A. Chmieliauskui. Nesuspėjom 
įdėti į šitų numerį. Bus kitame.

p. Kamertonui, Springf. III., Ačiū, 
sunaudosim į sekantį numerį.

p. J. N. Simanauskas. Tilps sekan
čiam numeryj. Ačiū. Prašytum žinu
čių nevėltnt, nes jos nustoja vertės.

p. Ten buvęs, Racine. Pataisyme 
nieko svarbaus nėra pataisyta, todėl 
ir vietos laikraštyj neverta tuom da
lykų daugiaus užimti. ■

p. Mokslo Mylėtojui. Iš eilės duo
sim atsakymų ir į jąsų V1 iMfcrĮ

V

vietines žinias sunaudoti 
nes žinutė jau ‘'persena.” 
vietinias žinias tuojaus pra-

vestuves džiaugės, juokės.
raukės....

Prieš
Po vestuvių barės;

(Apverskit paveikslėlį į viršų 
kojomis, tai persitikrinsit).

--------------------------1

ŽIRGVAIKIO PASK. IR BUD. DR-JA. 
Jau gyvuoja 3 metai Ir turi 

kapitalo suvirs $12,000.00
Taigi, lietuviai, kurie norit sučėdy- 

ti pinigų mokėdami tik po mažų sumų, 
prisirašykit prie šios draugijos. Dr- 
ja laiko savo susirinkimus kas sere- 
dos vakarų apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
svet., 3301 Auburn avė., kertė 33-čios 
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
ant namų už prieinamų procentų.

Pajieškau Kazimiero Oleknos, Anu- 
nų sodž., Polevenės par., Kupiškio vol. 
ir Petro Vornaucko, Rudikių kaimo, 
Kupiškio parap.; abudu Vilkmergės 
pav., Kauno gub. Meldžiu atsišaukti 
adresu:

D. Martinka,
2548 E. 28th st. Cleveland, Ohio.

DU LIETUVIAI REIKALIN
GI, vienas mokantis nuodugniai 
lenkišką kalbą už korespondentą, 
o kitas maskolišką kalbą, tokiam 
pat reikalui; ne tinginys ir no
rintis sanžiniškai atlikti darbą. 
Angliška kalba nėra būtina, bet 
paminėt, jeigu gali kiek. Atsi
šaukiant, reik rašyt toj kalboj, ku
rioj nori užimti vietą. 8 valandos 
darbo kasdien. Rašyt tuojaus ir 
paminėt išlygas.
The Philadelphia Medic. Clinic 

Superintendent,
ii 17 Walnut st., Philadelphia, Pa,

Parduodama pigiai 2 augštų mūri
nis namas W. 22nd st. ir Archer avė. 
Arba išrandavosim—duosim lysų ant 
5 ar 10 metų. Gražiausia vieta kriau
čių šapai arba cigarų dirbtuvei ir t.t 
Atsišaukite prie:

Z. S. Mickiewicz, 
2342 So. Leavitt st. Chicago, III.

Parduodama saliunas lietuvių apgy
ventoj vietoj. Priežastis pardavimo— 
savininkas nori greitu laiku išvažiuoti 
į Lietuvą. Biznis eina gerai, o parsi
duoda pigiai.

Juozapas Jonušas,
3111 So. Halsted st. Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Antano 
kučio, Kauno gub., Vek.šnių vol., 
go sodžiaus. Gyvena Ledford, Iii. 
apie jį praneš, busiu dėkingas.

Chas. Virkutis,
Box 45 Thomas, W.

Vir- 
Mai- 
Kas

Va.

Reikalinga Mergina prie namų 
darbo, vieta atsakanti ir darbas ne
sunkus. Tuojaus atsišaukti pas: 
Mrs. M. Damijonaitis, 812 W. 331d Bt. 
Flat I. Chicago.

Parduodama grosernė ir bučernė 
lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj, 
biznis 10 metų senas prie 123 ir 
Union avė., West Pullman. Dėlei mo
teries ligos priverstas parduoti labai 
pigiai—už $1,000.

J. Behrendt, 
12256 Unon avė. West Pullman, III.

TIKRAI KVAILAS.
Kvailas vyrukas atvyko j 

gų ir nori pirkti iš sykio 12 lop
šių. Aplinkiniai klausia jo, kam 
tiek daug iškarto perka, o jis 
atsakė: Apsivedžiau prieš mėne
sį ir jau susilaukiau sunaus. Jei 
taip eis ir toliau, tai už metų 
turėsiu jų dvyliką. — Bet-gi tas 
vaikas negali būt tavo, — sten
giasi jį pertikrint aplink stovin
ti vyrai. — Et, ką jus man pa
sakysit, sako kvailiokas — aš 
prieš mėnesį pirkau- karvę; tu
rėjo dabar tclią, o gal pasakysit, 
kad tas telias ne mano? Kaip 
mano teluks, taip mano ir 
kiuks..,.

tur-

vai-

ŽINOMA.
Gaspadinė: Mariuk, 

plauk tą žuvį I
Tarnaite : Kam ją, poniu

te, plaut, kad ji visą savo gyve
nimą vandenyj buvo. ’

nu-

NAMIE.
Peiikių metų Jonukas ilgai rė

kė, pagalios nustojo. ' Tėvas, 
kiiris visą laiką aut jo nepaisė, 
sako: “Na, tai pagalios nustojai, 
a?” <“ Aš visai nenustojau, tik 
ilsiuos, — atsakė Jonukais, pradė
damas'vėl rėkti.

PUIKUS VAKARAS!
Parengtas Laisvos Jaunuomenės 

Choro, Nedėlioj, 16 vasario (Febr.), 
1913, Freihelt Turner svet., 3417 So. 
Halsted st. Durjš atsidarys 3 vai. po 
pietų. Programas prasidės lygiai 4 
valandų. Inžanga 25c. ypatai.

širdingai kviečiame atsilankyti ant 
šio puikiai surengto vakaro. Ten bus 
galima ko naudingo pasiklausyti ir 
pasilinksminti. Programas bus labai 
įvairus. Jame dalyvaus visiems ge
rai žinomi Chicagos artistai, kaip tai: 
M. Dundulienė, J. Uktveris, J. Bura- 
gas, A. Dunduliutė, M. Galinskaitė, 
Latvių ir Laisv. >un. Chorai, Rusų 
“trio” ir kiti. jBuskeriausi monologai, 
dekliamacijos.apiiilios. duetai, solo, le- 
kiojanti kras»šu| Išlaimėjimu auksi
nės “broškos’jį pa|likuotos per B. K. 
Radzevlcz & fierdivain, 3212 S. Hal
sted st. Broškų galima matyti lange 
jų krautuvės.
Po viskam Bailus. Puiki Orchestra. 

Kviečiai vištįs, KOMITETAS.
—--------- irti “■ j"-----------------------

PUIKUS VAKARAS!
Parengtas U-os kP- L.S.S.A. Cho

ro, Subatoj, ii vasario (February), 
1913. Universįty of Chicago Settle- 
ment svetainėje 46^,0 Gross avė., arti 
47-os ir Ashland gatvių. Stato ant 
scenos Br. Vargšo-4 veiksmų dramų 
“Gadynės žaizdos”. Pradžia 8 v. vak. 
Tlkietai 25c Ir augščiau. Po persta
tymui šokiai. Tarp aktų ir šokiams 
griež Lat orchestra.

Kas norite pamatyti rūpestingai su
rengtų perstatymų ir pasiklausyti gra
žiai skambančių! naujausių dainelių 
visiems žinomo L.S.S.A. 81 kuopos 
Choro, nepraleiskite šios progos, bet 
atsilankykite.

Kas norėsite, galėsit ir pasišokti 
prie puikios Latvių orchestros, susi
dedančios net iš šešių muzikantų,

Neabejokite, VAKARAS bus gražus. 
Visus kviečia,

L-S.S.A. 81 kp. Choras.
. .L..,

Pajieškau savo pusbrolio Konst. 
Verveckų, Vaikantonių kaimo, Onuš
kio vol., Trakų pav., Vilniaus 
Turiu svarbų reikalų. Meldžiu 
šaukti adresu:

Adomas Shilale,
256 Wine st. Plymouth,

gub. 
atsi-

Pa.

Pajieškau savo draugų Vaclovo ir 
Jurgio, Kandrotų kaimo, Darsūniškio 
parap., Trakų pav., Vilniaus gub. Gy
vena, girdėjau, Bostone. Jurgis pava
sarį atažiavo iš Lietuvos. Taipgi pa
jieškau pusseserės Uršės, Butrimonių 
vol., Plasapninkų 
noriukės Uršės, 
adresu, nes turiu

Juozapas

kaimo, taipgi Dau- 
Meldžiu atsišaukti 
svarbų reikalų: 
Kandrotas,

117 Greenpoint avė. Blisville,
Long Island City, N. Y.

Pajieškau savo tikros tetos Onos 
Mickeviienės, po tėvų Onos Gumauc- 
klutės, Suvalkų gub. Turiu svarbų 
reikalų. Ji pati ar kas kitas teiksis 
atsišaukti adresu:

Mr. Kaz. Gumauskas,
43 Tillman av. Detroit, Mich.

Pajieškau savo buvusio Susiedo ar
ba gero draugo, Pranciškaus Kazlaus- 
kio, iš Kauno gub., Telšių pav., Karti
nos parap., Pristavo sodž. Meldžiu at
sišaukti, nes turiu svarbų reikalą.

Stan. Paulaukas,
Box 23 Llvlngston, UI.

Pajieškau savo brolio sunaus Vin
cento Doveikos, Bitpolių kaimo, Pa
pilės parap., Šiaulių pav., Kauno gub. 
Vasario 1 d. mirė jo brolis Liudvikas 
Doveika Chicagoj ir paliko keletą 
šimtų doltarių banke, dabar svetimas 
F. Žukauskas iš Šventupiu nori tuos 
pinigus išgauti. Meldžiu kuogreičiau- 
sia atsišaukti adresu:

F.^Doveiko,
Bos 302 C & f Rlverton, III.

Reikalaujama agentų po visų Ame
riką; gali uždirbti po $25 ir $50 į 
savaitę; gali būt agentu vakarais, ne- 
mesdamas savo dabartinio darbo mai- 
nose ar dirbtuvėj. Rašykit pas 

Boleslaw Jasudes & Co.
1574 Milwaukee avė. Chicago, III.

Reikalauju kriaučių ir finišerkų prie 
moterų drapanų; geros algos ir nuo
latinis darbas.

Mr. Paul Straus,
1400 W. Harrison st. Chicago, III.

Reikalaujaina kriaučiaus į kostume- 
riškų moterų drapanų biznį su $300.00 
ar $500.00. Gera proga padaryt didelį 
pinigų. Pinigai gali būt sugrųžinti 
laike atsisakymo nuo biznio. Anglų 
kalba nereikalinga. Taipgi reikalingi 
ir kitoki moterų drapanų kriaučiai ir 
finišerkos.

Manager,
Masonic Temple, Room 509

N. Statė st. Chicago, III.159

Reikalaujam lietuvio vaikino, 16 me
tų amžiaus, mokintis aptiekorystėB. 
3149 So. Morgan st. Chicago, I1L

Seniausia Lietuvių užeiga pas 
j JUOZUrn RIDIKU 

į Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penčius cigarus ir

Gražią Naują Svetainę 
Susirinki mama, vestuvėms, ba
liams ir tt. Širdingas priėmi
mą* ir broliška rodą kiekvienam 

SSSSlHlnolsGt.. Korte 33nl

ADVOKATAS
KAZIS KRAUČUNAS.

Buvęs 9 metus Skyriaus Vlrilnlnku. Iu«|>ek- 
torium Suvienytų Valstijų lmiuiKracijos; 
turi visas tiesas kaipo Attorney, Advocate. 
Proctor, Sollcitor ir Councelor-at-Law. Ved i 
visokius bylas ijprovas) Vituose teismuose ir 
departamentų skyriuose. Gavimui patarimų 
kreipkitės laiškais, įdenami krasos ž'-nklėlį 
atsakymui. Vedimui svarbių bylų ir reikalų 
pribuna ypaii-kai į visas Valstijas ir mies
tus sulyg pareikalavimo. Adresas:

KAZIS KRAUČUNAS 
ATTORNEYAT-LAW

Box 296, KETCHIKAN, ALASKA.

įdėkite numerius nuo 1 iki 9 į 
kiekvienų ratuką taip, kad sudėjus 
juos, kiekvienam kampe butų 20. 
Atsiųskit teisingų išrišimą ir 50 c. 
markėmis padengimui persiuntimo 
lėšų, tai gausite šitų puikų automa
tiškų Banką-Lalkrodį vertėB $10, už 
kurį užmokėsit prie gavimo tik $5. 
Viduryj šio laikrodžio rasite didelį 
netikėtiną dalykėlį, kuris turi dide
lę vertę ir kiekvienam yra reika
lingas.

Šitas pulkus laikrodis yra tuom geras, kad kiekvienas 24 valan
das reik Įdėti į jį 10 centų, kad toliaus jiB eitų, kuom pagelbsti kas 
dien užčėdyti 10c. Laiką rodo gerai. Adresuokit taip; -

BANK BLOCK,
63 Park Row, Room 1013 Dept. “B." NEW YORK, N. Y.
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Didelis Išpardavimas
ant 3-čio Procento

Kelines Sveteriai

I
Dabar:

r

Ceverykai.

b^:

Overkočiai

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS

Kampas LaSalle ir Washington Gat
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Kam Laikyti Pinigus Bankoje
Kada už juos gali gauti 4,5 ir 6 procentą
Už $100.00 Banka moka tau procentą tik $3.00 ant 
metų kada tu gali gauti $6.00 ant metų. Už $1000.00 
Banka tau moka procentą tik $30.00 ant metų, ka

da tu gali gauti $60.00 ant metų.
Ar žinai kaip? Jei nežinai tai rašyk
A. OLSZEWSKIO BANKAI įdedamas 2c. markę, 

o gausi pilną išaiškinimą drukuotoje formoje.
------------------------------------------------------------- ADRESAS ---------------------------------------------------

A. OLSZEWSKI BANK,
3252 South Halsted Street CHICAGO, ILL

AR NORI
(rauti DYKAI dvi geras sztu- 
kas ir Kalalioga visokiu geru 
ningiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gaut? 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir aiszku adresu, o ase tuo
jaus La Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

3250 Union Av#.. CHICAGO, ILL.

Išgydysiu 
Jus in 5 d
NUO PASLAPTINGU LIGŲ

Ateik pas 
mane, o aš 
išgydysiu 
jus ant visa
dos. Aš gva- 
rantuoju 
kiekvienam 
užganė di- 
nimą, kuris 
atsilankys į 
mano ofisą. 
Aš išgydysiu 
jus už pigiau 
ir geriau, ne 
gu daktarai 
mieste, ku
rie turi mo- 
ir turi dide-

Specialistas kuris 
išgydo ko kiti ne

gali.
kėti aukštas randas 
liūs iškaičius. Aš vartoju ir fab
rikuoju pats savo medicinas pri- 
provas, kurias aš pats importuoju. 
Dabar laikas išsigydyti ir būti 
sveiku. Rodą ir išegzaminavoji- 
mas dykai, argydysiesi ar ne’ Aš 
pritaikysiu mano mažą užmokesnį, 
pagal jūsų išgalėjimą. Netrukdy
ki bet atsilankyk šiądien.

Aš kalbu ietuviškai.

Western Medical Institute
1827 Blue Island Avė., 2 lub. vir
šuj Bankos, prie lėtos gatvės, 
Chicago, Iii.

DR. RENFER, Specialistas.
Valandos: 8 ryto iki 8:30 vakarė 
Nedėiiomis: 8 ryto iki 12 dienos

Reikalaujant Armonikų
Koncertinkų ar'kitokių 
muzikališkų instrumentų. 

Pakol kur pirksit, pirma 
parašykite man, aš prisių
siu Jums savo Katalogų, iš 
kurio matysite jog prie ma
nęs galima gauti visokias 
puikiausias Vokiškas bei 
Itališkas Armonikas už že 
mesoę kaina negu kur kitur.

Rašyk šendi man, pridedams už 2cmarkę ir 
savo adresą o gausi mano Katalogą dovanai Ad.

• N. J. Damijonaitis, • 
812 W. 33rd Si., CHICAGO, ILL.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

KATALIKAS” 
“Katalikas” yra 12-kos pusla

pių, didelio formato ir suteikia 
svarbiausių žinių iš Amerikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

“Katalikas" metams $2, puseaj mėty $1. 
Užsirašyt “Katalikas" galima kiek

viename laike. Rašykite tuojaus, o 
gausite vieną “Kataliko" numerį pa
matyti veltui.

J. M. TANANEVICZ,
3249 S. Morgsn St., Chicago.

O KAS ČIA?
BU 
SU
BU

Nagi popieriai laiškams rašyti 
visokiais gražiais pasveikinimais ir 
tam pritinkančiomis dainelėmis, 
auksinėmis raidėmis, su gražiomis šil
kinėmis kvietkelėmis ir visokiais pa
veikslėliais, parsiduoda labai pigiai. 
Kas prislųB 25 centus pačto markė
mis, tas aplaikyB 12 popierių su kon- 
vertais; kas prisius 1 doliarį per Mo- 
ney Orderį arba registruotame laiške, 
tas aplaikys 5 tuzinus popierių su 
konvertais ir dar pridėsiu dovanų ka
balų. kaip 
ba kazyrų

Box 245

ištirti savo laimę su pagel- 
(kortų).
F. Noreika,

Silem, N. J.

Norėdami padaryti vietą pavasariniems ir vasariniems tavorams, 
išparduodame visą žieminį tavorą už tiek, kiek mums patiems kaštuoja. 
Daugelis dalykų parduodama dar už mažesnę kainą.

Skaitykit ir naudokitės.

Prekė:

$30.00
28.00 ....
25.00. .
23.00
20.00

Dabar

$22.00

18.00
16.50
15.00
13.50

20.00
18.00
17.00
15.00
13.50
12.00
10.00

Prekė:

$30.00
28.00
25.00
23.00
22.00
20.00
18.00
16.50
15.00

Prekė:

$5.50
5.00 ...
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50

Dabar:
$4.50
4.00
3.50 
3.00
2.75
2.25 
2.00
1.75
1.25

Prekė:
$5.50

5.00
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00

Dabar:
$4.00

3.50
3.00
2.50
2.00
1.75
1.50

Marškiniai Apatiniai Marškiniai. Skrybėlės ir Kepurės.

Užkimimas ir Kosulys
paeina nuo peršalimo, bet lygiai užkimimą, kaij 

turint ligonis gaus palengvinimą, jeigu ims

Severos Balsamą
Plaučiams (Severa’s Balsam for Lungs)

Tankiai tuojaus po pirmo priėmimo kosulys nu
stoja, spjaudymas pasilengvina, kvėpavimas leng
vesnis. Geras vaikams, kaip ir suaugusiems.

Prekė 25 ir 50 centų.

Kada Mažas Vaikas Verkia,
tai tas reiškia, kad jam kas nors viduj kenkia, pavyzdžiui vėjiniai 
diegliai, traukučiai, drebulys ir 1.1. Išmintingos motinos laiko po 

ranka ir duoda verkiantiems kūdikiams

Severos Raminančius Lašus 
(Severa’s Soothing Drops) 

Šitas vaistas yra tikru motinų draugu 
ir kūdikių geradėju. Prekė 25 centai.

Aplietose. Visur. Reikalaukit, kad jums duotų Severos 
kitų. Jeigu jus aptiekorius nenori jums pristatyt, rašykit mums. 

Gydytojo patarimas dykai.

Dykai g

CEDAR RAPIDS 
IOWA

Įstatytik bile numerį nuo 1 iki 9 i kiekvienų iš viršui parodytų 
ratukų taip, kad sudėjus į bile kurį šonų, visados gautum 20; bet 
nevartokit tos pačios skaitlinės daugiaus negu sykį, ir atsiuskit mums 
jųsų išrišimų.

Jeigu bus geras, męs prisiusime jums kreditavų čekį ant $15.00, 
kuris bus geras perkant auksinį, 20 metams gvarantuotų, laikrodėlį — 
vyriškų ar moteriškų — su lenciūgėliu ir brelioku. Taipgi prisiųstai 
jums savo kataliogų, iš kurio galėsit pasirinkt bile kurį laikrodėlį, 
lenciūgėlį ar brelioku. šitas pasiulijimas tik trumpam laikui, todėl 
rašykit tuojaus ir įdėkit krasos ženklelių delei persiuntimo kataliogo.

HOME CREDIT COMPANY.
Dept. 22,502 E. 16 st., New Yorkt

t
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Dideles Ristynes ir Teatras !
Parengtos visiems žinomo garsaus 1 etuvio 

rišt ko J. Bar.cevičiaus

SUB. VAK. VASARIO 22, 1913
M. Meldažio Svet. 2244 W. 23rd PI.

Pradžia 8 vai. vak. Inžanga 25c 50c 75 ir $1.00 ?
Prieš ristynes Birutes draugijos artistai su. r 
loš labai juokingą komediją vieno veiksmo į 

“ŠALAPUTRIS”

X

Prekė:
$2.00

1.50
1.25
1.00

Dabar:
$1.50

Prekė:

$2.00
1.50
1.00 

.50

.25

Dabar:
$1.75

Prekė:

4.00 . . . . . . .
3.00 . . . . . . .
2.00
1.00 .. . . . . .
.50 . . . . . . .

Dabar:
$4.00

3.00
175
1.75 
.75

Prekė:

4.50 . . . . . . . 3.75
4.00 . . . . . 3.50
3.50 3.00
3.00 . . . . . . 2.50
2.50 2.00

Tik perskaityk šitą!
Apart viršminėto, męs turim apie 300 siutų įvairių spalvų, didumo 
34 iki 38 numerio. Nei vienas siutas nebuvo pirmiau pigesnis kaip 

Visus, pakol jų 
Pasiskubinki^ nes jie eis, kaip keptos

nuo
$13.50; daugelio kaina pirma buvo net iki $20 
užteks, parduosim po $6.50.
barankos. Tokia proga retai atsitaiko.

J'EzI

Ristynes atsibus tarp sekančių garsių ir žinomų ristikų 
JOE BANCEVICZ prieš JOE KORGEL'

Lietuvye čiampionas ristikas Lenkas čiampionas risti-
Chicagoje ir viBoje Ame- kas iš Cleveland, kurio

rikoje. niekas neįveikė per 8 met,
Abu ristikai turi lygias vogas, 158 svarus.

Lenkas ristikas, Joe Korgel, specijallškai ant šitų ristynių atva
žiuoja iš Cleveland, Ohio. Jisai garsinas save, kaipo geriausias rlstl- 
kas iš savo sunkumo ir reikalavo daugelį kartų per angliškus ir len
kiškus laikraščius, kad musų brolis ristikas JUOZAS BANCEVICIUS 
eitų su juom persiimti. Taigi dabar musų garsusis nstikaB sutiko su 
tuo garsiuoju lenku ristis ant paskutinios Ir tikisi, kad jį paims taip 
lengvai, kaip paėmė garsų lenkų ristikų ROLEVIČIŲ.

Be to bus ir kiti žinomi ristikai:
P. KATAUSKI prieš

pagarsėjęs lietuvys ristikas
PAUL NORKUS prieš
lietuvys ristikas

Užtai lietuviai nepamirškite atsilankyti ir pamatyti šitas garsias 
ristynes ir puikų teatrų, galėsite pasijuokti smagiai ir praleisti gražiai 
laikų. Kiekvienas bus pilnai užganėdintas kaip iš teatro, taip ir g 
ristynių. Kvieičia visus atsilankyti

KOMITETAS

TONY KOZA 
lenkas ristikas 

YOUNG DIEMITRA 
lenkas ristikas

Lietuviškas Graborius.

vietes dėt savo pinigus Męs pri mame 
depozitus nuo $1.00 arba daugiau ir 
du,dame3$. Dėlei apsaugojimo jūsų 
pinigų musų bankas turi kapitalo 

perviršį (surplus)
3,500 000 Dolieriu

Yra tai vienatinis gydytojas Pittsburge, diplomuotas 
Varšavoje, kuris turi suviršum 15 metų patyrimo, gydy
me visokių ligų. Išgydo visokias ligas, nepaisant iš 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinius Nuplau- 
kimus Sėklos, Syfills, Tryper, Vyriškos Pajlegos, taipgi 
gydo sauvališkas ligas. Jo specijališkumas yra gydy
mas užsisenėjusių ligų, Nervų, Reumatizmo, Plaučių 
Uždegimo, Nupuolusios Silpnybės ir Kraujo Nabėglmo, 
Užsisenėjusias ligas, kad ir paeinančias nuo tėvų.

3,500.000 Dolieriu,

I Statė Bank of Chicago g
RJ Kampas LaSalle ir Washington Gat.. Chicago. III.

638 Penu Avė., PITTSBURG PA
OFFISO AOYNOS NUO 9 iki 5 VAKARO. NEDELIOJ NUO 10 iki 3

LIUOSO INŽENGIMO MUZFJNJIS
Moksliszku Žingeidumu.Žinojiin?i-Galybe

£
Jžsiimu laidojimu numirusių Ir ui 

laikau automobilių, parsapdau ant 
veseillų, krikštynų ir pagrabų už pi
gesnę prekę, kaip visi kiti. Pribu 
nu , visas miesto dalis labai greitai, 
— dienų ir naktį. L

J. A. PETROŠIUS
*218 so. Ualstad at’° Cliicaso, U*- 

Telephonc Drover 21*®-

RU81JO*- AMEKIKGS LINIJA.
Puikiausi. Didžiausi ir Greičiausi Laivai, 

reguliariškai kas dvi Mvaiti vaikščioja tarp 
Rusijos ir Amerikos, nestodama pakeliui nč 
jokiame porte. Nauji dvišrlubiniai Pasažše- 
riniai Garlaiviai

CZAR, KURSK, RUSSIA 
8 dienomis i Rot- 11 dienų į

Lietuva, 
klase $35.00 
klase SO.Oa 
klase 70.M

1S NLW YORKO) 
Czar — Ko-

< •

>
’ • 

-H-

IŠPLAUKS
Kursk — Vasario 22; 

▼o 8.
Dėl artesnių žinių meldžiame kreipties į 

musų agentus, arba i V yriausi j Keleivių 
Agentg:
A. J. Johnson a Co., 2Į7 Broac|way, New York

Mes esam baimin
gai ir įdomiai su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsiiaukykit į šitą 
stebėtiną linoso in- 
žengimo Mnzėjų, 
Šimtai interesuo
jančių pavydalų 
žmogaus kuuosvei- 
kam ir sergančiam 
stovyje. Cbirurgiš- 
kos operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, milžinišku- 
mai. Teipgi pilnas 
istoriškas San rin
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai šiam krašte.

Esi užprašomas tirinėti nuostebumus Astronomi- 
joa, Fiziologijos, Chemijos ir Patholiogijos.

Iszpanlszka Inkvizicija. Valkatų Galerija. 
Paveikslai Iszkilmlu Ir Pagarsėjusiu Asmenų.

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

LIUOSO INŽENGIMO MUZEJUS 
MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU 

14 S. Clark Street
Arti biadison Gatves

Atdar ,s nuo 10 valandos ryto Iki 12 vidurnp.kiiiti

MO KLA ŠOKIŲ.
Prol. Julius Sllsko užtikrina, kad 

Išmokys šokti kiekvienų jaunų ar 
senų. Išmokinu valsų 6 rūšių, taip, 
kad gali drųsiai eiti šokti publikoj. 
Taipgi išmokinu ir kitus šokius su 
keletą vakarų. Mokinu kas vakaras. 
Lekcijos yra nuo 7 valandos vakaro 
iki 11 vai. Prof. Julius Sllsko pra
neša visiems, kurie nori išmokti šokt, 
ateiti dienomis nuo 9 valandos ry
te ir net iki 11 valandai vakare. 
Taipgi mokinn visokius šokius 
Buek 4 Wtng, Buck Skirt, Irisb 
Jie. Clog, Spanish Waltz, Waltz, Two 
Step, Sids Step. Pirma Lietuviška 
Mokykla Amerikoj Mokytojas: 
Misa. Antanina Kietaier, Misa. Joan- 
aa Walets. Prof. Julius Sllsko, 1428 
So. Halsted sL, Chicago. III.

Phons Canal 17M.

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru 
vilkas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesus sveikatoa 
arba gnmtos? Ar manai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam padė
jime užimti užduotis žinybinio gyvenimo? Jeigu yramožiau- 
seabejonė jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyjo 
tavo k tapti tų, tai atsišauk ant šeiniaus paduoto adreso, o op. 
turėsi patarimą ir ištlrinėjimą dykai! Mes lltlrinėslmo tavą 
visai dykai, ir jeigu išgydymus bus galimas, tui mes Išgydy- 
sime už kožemiuusią kaiuę. Ne užsidedi ant savęs jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus dėl bemokestinio pasiteiravi
mo. Męs persta tylime padėjimą viso dalyko tikroje šviesoje 
o Ūda galėsi gydytis jeigu norėsi.

Nei Doiido Nerslks Moksli Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Locnoj 
Minty] kad Mes rtame Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir Užaitikiml.
nesveikumą inkstų, pūslės ar šlapumo ra vėlių, jeigu jauti nesmagumą ir skausmą, jeigu raudasi 

i koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo Ui: siipuumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinu atmintis, nemiegojimas,gėdingumas, nubėgiinal, nuv-rvėjiruai. 
Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeign turi guzuotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios UmisUi daro nesmagumą; jeigu turi nors vieną ii 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali bu’; apimti; jeign kenti uuo perUnklų daslleidimų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant Itežiuvio; jeigu plaukai Uvo slenka; jeigu turi slaptingą ligą; jeigu 

l turi užnuodintą kraują arba nors vi?cą iš ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TA V K 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su niurni didžiausiame privatiškume ir re- 

į krėtė, o męs padėsime atsikratyti nno visų kliūčių kotrnmpiauoiam laike. Mes turime labai didelį 
| patirimą gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname Išgydymą. Mes netiktai paUngviliame, bet ilgy- 

dome tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaas lietuvių kūrinos mes išgydėme. Mes 
Išgydysim? teip tikrai kaip atsišauksi pas mns. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit par. mus, mes atkreipsime ant jus musų speoijaUšką atydą teip jog 
gausite savo vyriškumą ir basine vadovais terp tavo sandraugų.

i PATARIMAS IR IŠTIRINEUMAS VISAI DYKAI. OYDŪOLBS DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
526 SO. STATĖ ST.. arti Harriaon gatves CHICAGO. ILL 

M Mulų ofiso vaUndos yra nuo 10 valandos ryto Iki 4 po piet Ir nuo 8 iki 7 vakare. Jeigu negali 
yMiMukmerptu vaUodų, tai gali atsišaukti terp 10 Ir 11 NedėUom. MsUaok ntmoliM 
* Mm kalbama AiaUtvišlcaL



LIETUVA' No. 7

3252 So. Halsted St., Chicago, III.
Tapo pilnai atnaujinta ir žymiai padidinta ir dabar veda

h...-.,. Bankinius reikalus sekančiai:
1. Išduoda čekių knygeles Biznieriams, Fabrikantams, Kontraktieriams ir ki

tiems, su kuriais tai čekiais jie apmoka savo “bilas”, algas ir visokias kitas 
išmokestis. Šios Bankęs čekiai yra geri visose Bankose po visą Ameriką.

2. Priima Pinigus taupinimui (užčėdijimui) ir moka 3% (nuošimtį) metams.
3. Skolina Pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicago ant lengvų išmo-

kesčių.
4. Perka ir parduoda namus, lotus, “mortgages” ir “bondsus”.
5. Sukolektuoja Pinigus iš kitų Bankų po visą Ameriką.
6. Išmaino Pinigus visų viešpatysčių ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant

kitokių.
7. Siunčia Pinigus į visas dalis svieto ir parduoda Šifkortes ant visų laivi

nių linijų.
8. Padaro visokius rejentališkus dokumentus, dovierennastis, affidavitus,

kontraktus pirkimo ir pardavimo, parūpina pasportus išvažiuojantiems į 
Lietuvą ir užtvirtina juos pas Rosijos Konsulį.

9. Parsamdo Bankines skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie
kurių nė vagis nė ugnis negali prieiti.

--------o--------
Todėl Jei esi biznyje ir turi klapatą su vedimu biznio rokundų, tai atidaryk 

“Checking Account” A. Olszewskio Bankoje, o Banka suves tau rokundas 
kas menuo iki vienam centui, ir nereikalausi daryti jokių išmokesčių pini
gais, nes vįsas savo bilas ir algas išmokėsi bankos čekiais.

Jei nori užčedyti savo pinigus ir gauti už juos 3 procentą, tai dėk juos į A. 01- 
szewskio Banką.

Jei nori pirkti namą, lotą, ar biznį mieste Chicagos, tai pinigų pasiskolinti gausi 
A. Olszewskio Bankoje.

Jei turi parduoti namą, lotą, ar biznį mieste Chicagos, tai A.01szewskio Banka 
suras tau pirkėją.

Jei nori siųsti pinigus į krajų, siųsk juos per A. Olszewskio Banką, o greičiau
siai nueis.

Jei reikalauji šifkortes išvažiuoti ar savo draugus atgabenti, tai pirk ją A. 01- 
szewskio Bankoje, o busi užganėdintas.

Jei reikalauji rejentališkų popierų, kaipo “Dovierennasties”, aktų pirkimo ar 
pardavimo, užtvirtintų per Rosijos Konsulį, kreipkis į A. Olszewskio Ban
ką, o ji tau padarys juos kuogeriausiai.

Su visokiais bankiniais reikalais vietiniai yra meldžiami asabiškai atsilankyti, 
o iš tolymesnių vietų kreiptis per laiškus adresuojant šiteip:

A. OLSZEVVSKI BANK
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.

P. S. Kam toks būti Chicagoje iš tolymasniŲ miestų neužmirškite apsilankyti Ir musy Bankon.

JOHN C0CH1NSKY
LAWYER

tIETOVYS ADVOKATAS69 W.Wa.hington St., Room 1S10 
ClilCAGO

Atlieku visokius legaliukus reikalus atsa
kančiai. ypatingai susi žeidimo ir kitus. 
Užsiimu vedimu visokių civiliškų ir kri- 
minaHškų bylų. Taipgi peržiūra abstrak
tus ir padirbu visokias popieras ir doku
mentus pardavimo ir pirkimo namų, lotų, 
biznių ir 1.1. Lietuviai, kurie turite kokį 
legalitka reikalą, atsišaukite pas tautieti 

Ofiso Tel. Centrai 1863. 
Gyvenimas:2318 W. 23rd PI., Chicago, III.

Gyvenimo Tel. Canal 2552 ~

Leveskio
Dienine ir Vakarine Mokykla.

■- Mokinama: ....... .
1 Pradinis i.Prirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amer. plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą

(dėl manančių grįžti Lietuvon).
K ai bos ------ ~

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

Dėl smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 
arba per laišką siuom antrašu: 
G. J. LEVESKIS, 

ž Vedėjas Mokyklos3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Dr^G^VI^GIaser
Siuoinl aprilškiu pagodotal visuo

menini, Jog Osu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 21 
metus, perkėliau savo ofise ir gyveni
me J savo locne name po numeriu

3914 S. Morgan St.
Kert# "1-ros gatvės. 

Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budai* gydymo. Visus ligonius 
stengsiuosi užganėdinti kaip Ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, Jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, eslu namie 
ant kiekvieno pareikalavimo dlene Ir 
nakt|. Eslu specialistas ligose val
kų, moterų ir vyrų ir užsendlntose 
ligose. Darau visokių operacijų. 
Liekuosi su pagarba

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

Kertė 32-ros gatvės.

VYRAM TIKTAI
INEJIMAS DYKAI 

kai gali būt mutyta

GALERIJOJ 
MOKSLO 

526 SO. STATĖ ST.
CHICAGO. ILL. 

near Harrison St

žingeidumai Patologijos 
Žingeidu .mJ ©^teologijos 
Žingeidumas GromnliavL 

IF.O Organu

v Turėk Savo Namuose W Geriausią Degtinę ” (arielką) jei W nori būti sveikas ir turėti kuom 
pavaišinti savo mylimą svečią.

Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

S=0=L-0 Rye
Kaipo Skanų, Tvirtų ir sveikų gėrynių

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
| ir sveikiausia stalava degtine.

v-eSTONTHEB^1■

B 1
■ Gaunama visuose geresniuose Saliunuose

STRAUS BROS. CO.’ISŽ OEP'T L. 'JHICAGO, ILL
216 W. Msdison St. T. PODLASKIS Ir A. CHAPOSKE, Lietuviai agentai

Tirinek pradžia ir iazsfrystima Ž/nogiszkos 
Rasos nuo Lopszio Iki Grabui. Pamatyk Kel
etu mus Gamtos. Žingeidumus iv Mikėmisz- 
kumus.

Tirinek intekme Ilgos Ir pal?l»lueystc8, per
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Levus h z rodi ne to jas 
atsakinėja visokius klausymui. Didžladsia 
proga tavo gyveninį?,

1NŽENČA dykai
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki v idurnakeziui

LIUOSA GALERIJA 8I9KSLO

Dr.O.C.HEINE 
-eeaasMT OBNTISTAS 
pflSAS-Kinipis 31 Ir So.JlaMgdfcgL 
frMu »iriiptl»lui) X CHICAM, U.

3!

50,000 EWYGU
Pasakys Kokia Buda Gali Pats Save Isigydyti Namie.

Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti vienų iš tų Stebuklingų, dykai gantų 
Knygų. Ta knyga yra vertes $10.00 kožnam kaukinamų vyrų. Knyga ta pasakis 
sveikam vyrų kaip saugotus nuo ligų.. Jauni vyrai, kure mana apsivųsti naudos 
skaitidamė tų knygų. Jeigu sergate nuo pilvą Ilgu, Negmoniulavima, t'žslkišima 
Žarnų, Kepenys, Skilvęs, Inkstų ar Pūsles ligų, Nusilpneima Nervų, Pražudytų 
Vyriškumų, Neprijeninų Sapnų, Lytiškų Nusilpueimų,X'žnuodijinių Krauja arba 
Brantų, Skrofula Ir Nevalų Kraujų, Pulavima arba Triperį,Užkrečiamų Ilgų arba 
Naujai įgautu Nesveikumų; jeigu esate Silpnas, Nerviškas, Nuliūdęs, Nusiminęs, 
Nusilpneis Spėkų arba kenčatė nuo Jaunų Pražangų, Reumatizmą arba kokių ligų 
ir nesveikumų, paprastų vyrams, ta Dykai gauta Knyga, pasakis jums kokių budu 
atrastį greitų nuolatini isigydymų, privatiškai ir puslapta, sava namie. Knyga ta 
pasakis aiškei ir paprastoj kalboj Kodiel kenčatie ir kaipgalete būti sveiku. Knyga 
ta yra krautuve žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatiška būda, katras kožnas

Dykai 
dėl

Viru
pasaka ape tokius dalikus privatiškį būdų, kairus kožnas vyraa, jaunas ar senas, bagotas ar

ic cot-rrn aa ar cvailzac iur '/įtinti «•- -ii.,, 1- ,1 — i — a —____ ____ « • -. t
ta yra krautuve , ,---- ,-----r T----- t -- ------------------------------------- ,----
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantgs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
pintas tuo Dykai gautoi Knygoj yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytojei neįstengi sugranžinti jums sveikata, 
spėkas ir tvirtumų, neiliudinketgs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltgs, bet pareikalaukiete tų Didelį Vadovų Sveikatos.

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Tas pareikalavimas knygos neprivala j'us Į jokio slcol:£ ir užmokiesni. Męs nesiuntam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kiti 

neŠlovingi gydytojei ir institutaį dara. Ta knyga yra siuntama su UŽnokistą pači) praitam ir užpečatytam konrarta taip, jog ne vienas negale žinoti ka is 
talpina.
DR. JOS. LĮSTE R A CO., L. 802, 208 N. Fifth Avė., Chicago, III.

Godotinasai Tamista: Až esu užinteresuotas Tomistas prižadeimu siusti Vysai Dykai Knyg^, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
Vardas ir pavardė

SteitaaAdresas

Vyrai Išgydomi į 5 Dienas
VARICOCELĘ, HYDROCELĘ (Be peilio ar skausmo)

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, S trikturos, Užkrečiamų 
Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų.

Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų 
ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims. kurie buvo 
gydomi per tuziną ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį bū
dą, kuriuomi tikra i ir ant visada išgydau.

Ateik į mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose. Tamsta 
gausi geriausią patarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo specijalistu 
vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydonu.
Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų nesveikumus 

(Nemokėk už neifcgydymą—Neišgydo, nemokėk) g

Jus Reikalausit Extra Jiegos
T) IRKDAMI mašinų, pirkit užtektinai didelę, kad ji galėtų dau- 

giaus darbo atlikti negu jus reikalaujat dabar. Jeigu tai 
yra I H C mašina tai ji išteks ilgam laikui. Jųsų farmos 

darbai gali pasididinti ir todėl gal būt, kad jus užčėdysit pirkimų 
kitos mašinos už kokių keturių ar penkių metų, pirkdami dabar 
didesnę mašinų negu dabar reikalaujat.

Pergreitas varymas visados mašinai kenkia. Kiekviena I H C 
mašina turi savo teisingų bėgimų, tokį bėgimų, prie kurio visos 
jos dalys yra balansuotos ir visa mašina bėga be kenksmingo 
jai drebėjimo. Pirkdami užtektinai stiprių mašinų, kuri at
lieka lengvai jųsų darbų prie tikro, neperforsuoto greitumo, 
tuomi sučėdijate ir prailginate mašinos gyvenimų keliems me
tams. Taigi gaukit užtektinai didelę mašinų ir pirkit

I. H. C. Aliejinę ir Gazo Mašiną
I H C aliejinė ir gazo mašina gali duot nuo 10 iki 30 proc. 

jiegos daugiaus, negu paprastai, jeigu to reikalausite, bet ji 
ilgiausiai tarnaus, jeigu bėgs savo normaliu greitumu.

Visos judomosios dalys yra rūpestingai ir akuratiškai pada-
rytos ir pilnai balansuotos. Tik geriausia medžiaga jų išdirbi- 
mui buvo vartota. Kombustija yra gera ir maximum jiega
priduota.

Didumai nuo 1 iki 50 arklių jiegos. Pavydalai — nuolatinis,
sudedamas, stovintis, gulsčias, apšaldomos įvairiais budais. Va
romos — gazu, gazoliną, nafta, kerosinu, distiliatu ir alkoho- 
lium. Kerosino-gazolino traktoriai, 12 iki 60 arklių jiegos.

I H C vietinis agentas pagelbės jums išsirinkt! didumų

Chicago

I
nuo jo, arba rašykit stačiai mums:

InternationaI Harvester Company of America
(Incorporated)

H C mašinų, kokios jus reikalaujate. Gaukit katoliogus

USA

f...

__ ________ MEN3 IN CORPOPE SANO__________________

Tik'Svcikam Kūne Sveikas Protas
Visa paslaptis žmogaus sveikatos ir 
gyvasties tai yra geras kraujas ir 

sveiki nervai.
Tik turint gerą kraują ir sveikus 
nervus gali padaryt laiminga savo 
šeimyną ir mieliausias ypatas, kaip 

VYRAI teip ir MOTERIS.
TBmYKIT! Jeigu Tavo kraujas ir nervai nesveiki, jeigu kenti nusilpnėjimu, tai gresia pa

vojus netik visam kūnui bei sveikatai, bet ir protui F d«l to pirmiau iki baisus pavojus užpuls 
reikia išsigydyti. Tik sveikam kūne yra sveikas protas. Žmogui būti be sveiko proto, tai 
aršiau kaip numirt.

KAD apsigint nuo panašių nelaimių, apsigint,nuo ligos ir būti sveiku bei laimingu, tai sau 
daugiau gero padarysit kad kreipsitės prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO, Philadelpbios M. 
K liniko, kuris visada gali suteikti tikrą rodę, išgelbėt nuo ligos nelaimių ir pavojaus, te i put 
pataisyt krauję ir išgydyt nervus trumpam laike; už tai

KAD •JEIGU KRAUJAS IR NERVAI NESVEIKI, 
tai kitos visokios ligos kaip amaras ant žmogaus kūno užpuola, sunaikinant sveikatę, protę ir 

net gyvastį.

PROFESIONALIS DAKTARAS PH. M. KL1NIKO 
pasekmingai ir trumpam laiko išgydo; visokias netik šviežias, bet ir užsisenPjusias ligas ir net 
tas, kurias kiti specialistai ir dideli daktarai neįstengė.išgydyt i.

PASARGA: Jeigu vargina Tave nusilpnėjimas, nemiga ir neturėjimas apetito, skaudėji- 
mas-gėlimas rankose, kojose, strėnose, esi nuvargęs bei peraidirbgs, nesveiki įnirštai, išblyškęs, 
turi sėklos nubėgimus nuo saužagystės, arba turi paslaptinga užbikrėtusię ligę, nuo peršalimo 
teipat kosėjl ir skrepliuoji, sunku ant krutinės ir kvėpuot ir kitos visokios ligos vargina, tai 
kaip VYRAI teip lygiai ir MOTERYS gulite tikėti, kad būsite Išgydyti, jeigu tik atsišauksite 
lietuviškoj kalboje asabiškai arba parašant laiške kas kenkia. Nėra skirtumo kaip toli gyvenat 
Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj—apturėsite tikrę pagelbę, tik visada reikia įsitėmyt a d re s ę arba 

rašyt TEIP:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

VALANDOS: Nuo 10 Iki po 4 piet. Nedėl. nuo 10 iki 3.Vakarais Utar. Ir Pėt. nuo 6-8.
* A
>SKAITYK knygę “DAKTARAS"; ji labai naudinga ir žingeidi VYRAMS ir MOTERIMS. 

Jau daug tūkstančių egzempliorių, kaip bitės medų, lietuviai išsinešiojo. Knyg$“DAKTA- 
RAS" kiekvienas gali apturėt, kuris tik prisius savo aiškiai parašytu adresu ir kelias štampas 
už prisiuntimu Philadelpbios M. Klinikų), adresu kaip viršuj. Reikalauk dar Šiądien dovanai.

GERA PROGA!
Gramatika angliškoskalbosmo- 
ky tisbe mokytojo(apdary ta)$ 1.03
Vaiku Draugas arba kaip moky

tis skaitytį ir rašyti be mokyto
jo........................   15c
Naujas Budas mokytis rašyti be 
mokytojo.................................. 10c
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

dų, su paveikslais (apdaryta), ,35c
VTJTiūio

Kas atsiųs iškirpęs šitą apgarsi- 
nimaiš "Lietuvos” ir 61.00 per 
money orderį, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

P. Mikolaiiiis
Box 62 New York City

Slaptos 
VYRU LIGOS 
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų ir Inkstų. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajieua, 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
mą, Slapumo bėgimą.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą.
Rodą Dovanai.

Vidurių Ligos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos 
Ištyrimas DOVANAI.

, nemoKea?

Kraujo 
Užnuodė j im ą 
ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius N u be gi mus, Įsise
nėjusias Ligas.
L i gos Moterų

————————■ ---- — Kalbu Lietuviškai.
VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta tik 
pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano atsa
kančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kančių. 

Dr.ZINS,183S£CHICA60
Valandos: 8 ryto Iki 8 vak. Nedelioms, 8 ryto Iki 4 po pietųf

Mes Išgydom Vyrus

Draugija Mokslahrtams Šelpti Ir Šviesai Skleisti 
Meldžiame savo Bendrataučių padėti jai tą 
didį uždavinį vykinti. Sitokiuo budu: Tapo 

įsteigtas

AUŠROS.KNYGYNAS 
kur parduodama visos Amerikoje ir 
Europoje išleistos liet, knygos ir pri
imama užsakymai ant visų liet laik
raščių. Pelnas gaunamas iš parduotų 
kuygųirlaikraščių apverčiamas žmo
nių švietimo reikalams. Taigi kas iš 
Aušros perka, prisideda prie žmonių 
švietimo darbo — beto gauna pigiau 
kaip kitur. Kas kokiųĄnygų reika- 

. liaujate, pirkite iš Ausroa Knygyno.
A n K a s Aš: V .

• Aušra, 3140 S. Halsted st. Chicago, III.

Męs trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti su kitai* 
gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tigrą ir ištiki* 

gydymą. Mes pauiškinsim tau dulko kiti gydymai «avgf 
neišgydė ir kaip mgs tu,ve išgydysim.

Kraujo Užnuodyj imas■ Hgonis nenori kreip.
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
skaudulia ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo* 
se, sunnriuose, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skaudullaL 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—SIES NELOPOME, 
kl llhnfYimni ^an^^na tovę nubėgimai paeinanti nūs 

lllul Paržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu* 
O mal, nualinimas, silpna atmintis, galvos

skaudėjimai, plėmai priešai ūkis, nerviškumas, skausmai strė. 
nosc? Ar'pats ėsi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pa* 
mus, mgs tave išgydysim nes kituip nereikalauji mum mokėti.

Abeinas Nusilpnėjimas
mas, negnlingumas prie darbo arba linksmu* 
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO* 
.TINGI—PASIRODAVIK SU MUMI DABAB. 

Odos Nesveikumai rimai, spuogai, 
lopai, netobu

lumai, žaizdos skauduliai, pageltonavus ir 
Išblyškus oda, pajucdavg paakiai. VyraL yra 
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant pat 
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.
Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveika- 
n • Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 
llldl į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar mauni apsivesti? Ar esi tikrai sveikos? 

Specialists.
CHICAGO. ILL.

■ Nedaro skirtumo koks ta-
I mistos nesveikumas yra, 

jeigu tamistę kankina de
ginimai, plikinantis šlapiu imas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus uoras ištuštinimo, mgs 
išgydom viršui minėtus Dadėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.

Uždegimai, sutinę ir skausmingi
JUIIIIHilui sunariai, kantrybę atimančios 

užsisenėję ligos kurios padaro 
gyvenimu nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUD1MO LAIKO.

iuzuotos ir Susisukę Gyslos
dasi visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolutai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus j'eigu esi klapate. 

InternationaI 
14 SO. CLARK ST., arti Madison gatves

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedėldieniais 
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti asabiškai, nes ligos negali būt gydomos teip pasekmingai per susirašinėjimų 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

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

Ofisas
1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Wood gat.

Phone Canal 120S
Valandos:

nuo 9:30 iki 12:00 vai ryto 
nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak.

Nedalioms
nuo0:30 iki 12:00val. ryto

Rezidencija

5208 W, Harrison Street
Tel. Austin 737

Valandos:
tiktai Iki 9:00 kiekvieną rytą

Geriausios Siuvamos Mažiuos yra 
“SINGER"

Męs jas parduodame ir išmokiname 
siūti. Turime atspaude Lietuviškoje 
kalboje knygas, pagal kurias galima 
greitai ir gražiai išmokti siūti viso
kius siuvinius. Męs parduodame ma
šinas nebrangiai, pradedant nuo $3.00 
Iki $59.00 gvarantuojam kiekvienų ma
šinų ant 10 metų. Taipgi sutaisome 
senas mašinas. Mums nedaro skirtu
mo, kur mašinų reiktų pristatyti; nors 

Rusijų. Musų štoras randasi po šiuo 
mi adresu:

ANTANAS VISBARAS,
3239 S. Halsted st., Chicago, III. 

Telephone Yards 4528

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law30 N. LaSalle St., Cor. Washingtoi St. 

Stock Eichange Bldg., Rooms 1107-1114 
Telephone Franklin 1178

Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslu Ama- 
rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir kri- 
minališkas visuose teismuose (suduose).Gyv. 3112 S. Halsted Si., arti Ji-mos

Telejhone Yards 2390

X Al 1 V 1O1 LIE. 1 u V 1Š- 
KI SALIUNČIKAI IR BIZ

NIERIAI!
Chicago Baltos Rožės (Chicago tvinte 
Bose uoctling tVorks; tikrai lietuviškų 
pabstų—Baldę, džindžerail ir kitus 
visokius minerallškus gėrymus iSurr- 
bineja. lsdlrbėjas yra vienas iš se
niausių Chicagos lietuvių biziuorių 
Jonas žilvitis. Meldžiu visų lietuvių 
biznierių atkreipti j tai atydų ir pa
remti savo tautietį. Rlekalaujaut vi
sokiuose atsitikimuose viršminėtų
minerališkų gėrymų atsišaukit visa
dos pas mane. Busiu Jums už tai 
dėkingas. Su godone,

Jonas žilvitis,
141—33rd st., Chicago, U,

Lione Yards 3812.
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