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POLITIŠKOS ŽINIOS.
BALKANŲ PUSSALIS.

Nuo karo lauko, kaip papra
stai, prieštaraujančios ateina ži
nios. Žinios iš Konstantinopo
lio praneša apie sumušimus ser
bų ir montenegrinų prie Scutari. 
Kadangi serbai ir montenegri- 
nai teipgi nesigiria, tai galima 
manyti, kad turkų pasigyrimuo
se yra bent dalis teisybes. Prie 
Čatalja ir Adrianopolio mušius 
sulaikė didelės sniego darganos. 
Ten atsitinka dabar tik maži 
pryšakinių kariumenių dalių su
sirėmimai. Bet per tai turkų 
padėjimas nepasigerino. Rods iš 
Azijos atgabenta daugiau karei
vių, bet jų visgi neužtenka per
galėjimui visų keturių priešų.

Konstantinopolyj gauta bevie- 
liniu telegrafu žinia ,jog ginan
čiam Adrianopolj turklį genero
lui pasisekė per bulgarų eiles 
tvirtovėn įgabenti maisto ir amu
nicijos ,ir tvirtovė galinti dar 
ilgai gintiesi. Bet apie teisingu
mą tos žinios reikia abejoti, nes 
Turkija per tarpininkystę Rusi
jos ambasadoriaus pranešė Bul
garijos valdžiai, jog ji sutinka 
atiduoti Adrianopolj. Taigi, ma
tyt, jo apginti negali, nęs galin
tis dar gintiesi niekada nepasi
duoda. Bet Bulgarija dabar jau 
nepasiganedina Adrianopoliu, ji 
reikalauja daugiau. Kam siūlo
ma daug, tas reikalauja dar dau
giau, nes mano, kad daug duo
dantis teip apsilpęs, kad ir kitų 
savo žemės kraštų neįstengs ap
ginti. Dabar Balkanų sanjunga 
pastatė Turkijai labai sunkius 
reikalavimus: sanjunga reikalau
ja : atidavimo Adrianopolio, Scu
tari ir Janinos. 2. Bulgarijos ru- 
hežius j rytus turi būt nustum
tas nuo Rodosto iki Midia; ru- 
bežiaus liniją turi nuvesti komi
sija iš turkiškų ir bulgariškų ofi- 
cierų. 3. Turkija turi atiduoti 
Bulgarijai Gallipoli. 4. Grekų 
užimtos salos Egejiškose jūrėse 
turi būt atiduotos Balkanų san- 
jungai. 5. Turkija sanjungai tu
ri išmokėti 300 milijonų doliarių 
karo lėšų. 6. Turkijai leista bus 
į atimtas nuo jos provincijas skir
ti atsakančius atstovus prižiūrėti 
mahometonų bažnyčias ir jų rin
klus; jie galės prižiūrėti viską, 
kas turi kokį nors susirišimą su 
mahometonų tikėjimu.

Taigi dabar krikščioniškų Bal
kanų pussalio viešpatijų reikala
vimai yra daug didesni už tuos, 
kokius statė jų atstovai laike ta
rybų Londone. Ir karo lėšų, ku
rių, žinoma, Tukrija išmokėti ne
gali, nes pinigų neturi, nuo Tur
kijos reikalaujama 100 milijonų 
doliarių daugiau.

Pabėgę iš Bulgarijos Rumuni
jon kareiviai atgabeno žinią, buk 
bulgarų kariumenė visai sudemo- 
ralizuota .kareiviai nenori dar il
giau karą vesti. Bet pabėgėlių 
žinios neištikimos, jie tos kariu- 
menės, iš kurios pabėgo, padėjimą 
perstato vis blogesniu, negu iš- 
tikro yra, nes kitaip pabėgimo 
išteisint negalėtų.

Londone didžiųjų Europos tau
tų ambasadoriai turėjo susirin
kimą, kuriame kalbėta apie įsi
kišimą į karą ant Balkanų pus
salio. Bulgarijos valdžia pagar
sino, jog Balkanų sanjunga tik 
tąsyk sutiks priimti, didžiųjų 
viešpatijų tarpininkystę, jeigu jos 
susitaikymo pamatu paims atida
vimą Adrianopolio,, Scutari ir 
Janinos ir išmokėjimą 300 mili
jonų doliarių karo lėšų. Bet jei
gu didėsės viešpatijos tikrai terp 
savę susitaikys ir nutars karui 
galą padaryti, tai jos Bulgarijos 
nesiklaus, ant kokių išlygų ji ga
li su Turkija susitaikyti, bet jos 
Bulgarijai susitaikymo išlygas 
paduos. Prieš norą didžiųjų tau
tų galingesni už bulgarus turi 
nusilenkti, jeigu tos tautos eina 
iš vieno: prieš jų norą nedryso 
eiti ir Rusija, sumušusi turkus 
1877 m., o iš pergalėjimo jai nau- 
dotiesi neleido didėsės Europos 
tautos; Anglijos ir Franuzijos 
kariškiejie laivai sulaikė Rusijos

kariumenę prie Konstantinopolio 
vartų. Jeigu didėsės Europos 
tautos ištikro karui norėtų galą 
padaryti ir laikytųsi vieno suta
rimo, karas butų jau seniai pasi
liovęs, vedančios karą pusės bu
tų susitaikiusios ant tokių išly
gų, kokias joms butų padavusios 
didėsės Europos tautos. Jeigu 
karas traukiasi ir toliau liejasi 
žmonių kraujas, tai vien todėl, 
kad terp didžiųjų tautų vienybės 
nėra, o yra ir tokios, kurios lei
džia mažiems peštiesi, nes karas 
ir pergalėtus ir pergalėtojus teip 
apsilpnįs, kad ji į svarbesnius 
politiškus reikalus ilgai kištiesi 
negalės.,

Vindobonoj gauta žinia, jog 
prieš serbus ir montenegrinus 
sukilo albanai ir išvien su tur
kais gina savo tėvynę nuo prie
šų, kurie žiauriai juos naikina. 
30,000 albanų traukia prie Scu
tari, mėgina iš užpakalio serbus 
užpulti . Sulyg tų žinių, turkai 
ginanti Scutari vėl turi liuosus 
susinėsimus, tai į tvirtovę gali 
maisto ir amunicijos prigabenti 
tiek ,kiek reikia. Jeigu ta žinia 
teisinga, tai reikia manyti, kad 
turkai ir albanai serbus ir mon
tenegrinus nuo tvirtovės nuvijo.

Nesutikimai Rumunijos su Bul
garija dar labiau pasididino, nes 
Bulgarija nenori atiduoti Sili- 
strios apskričio. Rumunija per
traukė tarybas ir sutraukė savo ka
riumenę prie rubežiaus; ji pa
sirengusi peržengti rubežių ir ap
valdyti Silistrią, kurios apgyni
mui Bulgarija kariumėnės neturi, 
nes visi jos kareiviai yra Tur
kijoj — prie Adrianopolio, Ča
talja ir Gallipoli.

MEXIKO.
Nors daugumas revoliucijonie

rių vadovų pasiduoda naujai ge
nerolo Huertos valdžiai, bet dar 
Mexike ramumo nėra. Pagarsin
ta kandidatūra Diazo prezidento 
vietai ateinantiems rinkimams. 
Nežinia, kaip tą priims tuom- 
tarpinis prezidentas Huerta, ku
ris, be abejonės, manė, kad jį iš
rinks pastoviu prezidentu. Dėl 
to gali kilti nesutikimai terp iš
vertusių Madero valdžią draugų- 
— Huertos ir Diazo. Važiuojant 
mieste Mexike Diazui, minios 
žmonių sveikino jį kaipo tėvy
nės išgelbėtoją, bet buvo ir tokių, 
kurie jį keikė. Policija pradėjo 
į keikiančius šaudyti ir užmušė 
šešis, o sunkiai sužeidė 20 de
monstrantų. Jeigu šitudu vei
kėjai susipyktų, Mexike gali kil
ti nauja revoliucija.

Prie Santa Julia susirėmė 300 
buvusių Madero žandarų su Hu
ertos kariumene. Mušyj užmuš
ta 100 žandarų, daug jų sužeidė. 
Kita jų dalis nelaisvėn pateko.

Netoli Douglas, prie Texaso 
rubežių buvo pirmas mušis Me- 
xiko kariumėnės su saugojančia 
rubežių Jungtinių Valsčių kariu
mene. Amerikonai sako, buk 
mexikonai buvo perėję į Jungti
nių Valsčių pusę. Susirėmimas, 
nors tūli laikraščiai jį vadina di
deliu mušiu, buvo menkas. Keli 
mexikonai užpuolė apžiūrinčius 
rubežių keturis Amerikos oficie- 
rus. Jiems pagelbon atėjo 16 
negrų kareivių. Ant šūvių subė
go daugiau kareivių 9 regimen- 
to. Tą pamatę, mexikonai pabė
go. Ant mūšio lauko liko keturi 
užmušti mexikonai.

Revoliucijonierių vadovas ge
nerolas Zapata atsiuntė Huertai, 
vardu šiaurinių, vidurinių ir pie
tinių Mextiko revolįucijonierių 
sumanymą pradėti tarybas susi
taikymui, kad galų gale užbaigus 
Mexike kraujo praliejimus. Za
pata reikalauja sau vietos valsti
jos Morales gubernatoriaus. Hu
erta užmanė jam statyti savo 
kandidatūrą rinkimų laike.

Valstija Oaxaca perėjo į val
džios pusę. Tą valstiją pirma 
valdė revoliucijonieriai.

RUSIJA IR AUSTRIJA.
.Nors Austrijos užsienių mini

steris viešoj savo prakalboj ra-

, sveikindamas naują prezidentą jo pirmuoju

mino gyvenfdjtiš:j‘'’stengėsi per
tikrinti jog yra viltis, .susitaiky
mo su Rusija, todėl gal bus ga
lima ir sumobilizuotą kariumenę 
namon paleisti, bęt- iki šiol sttsi- 
taikynio nėraė'-Lajkraščiai .re
mianti Austrijos sosto įpėdinio 
politiką užtikrina, jog iki šiol 
Austrija nė-yiename klausyme su 
Rusija nesttsiiaikė ; viskas -.yra, 
kaip- buvo. .Nėsušitaikytįv klau
syme atlyginimo Rumunijai. rie- 
susitaikyta teipgi klausyn^ę,, Al
banijos rubežių. Balkanų san
junga, drąsinama Rusijos,. vis 
reikalauja albanų ■ apgyventų ap
skričių — Janinos ir Scutari, kam 
priešinasi Austrija, -nes ji nori, 
kad albanų apgyvėiiti žemės plo
tai visi butų prie Albanijos pri
skirti, kad Albanija galėtų gy-] . . ...
venti kaipo laisvas, nepriklauso- c'os lėistna^- svarstė 
mas kitiems kraštas. . . - . .

IS LIETUVOS.
VILNIAUS GUBERNIJA.

Vilnius.
Antradienį, sausio 29 dieną, 

šaukiamas pirma ai Vilniaus gu
bernijos komisijos posėdis darbi
ninkams drausti- Komisijos pir
mininku yra ..gubernatorius Ve- 
riovkinas; nariais; vice-guberna- 
tprius,' iždo 'rųmų užveizda, gy
dytojų inspektorius, du fabrikų 
inspektorių, du fabrikantu, 2 dar
bininkų ir Vięnas miesto atsto
vas. Pirmiausia komisija svar
stysianti darbi tinku ligoninių 
kasų įstatus. J

teisėjais blaivūs žmonis, vyrija 
išrinko, šiuos: Pilkaraisčio Anta
ną Drabrię, Gudakiemio • Juozą 
Kvaratiejų, Puvočių Joną Vaske- 
levičių ir teismo pirmininku Sa- 
maniškių Julijų Lepešką. Visi 
jie -blaivus žmonės.'. Ypač džiau
giamės naujuoju teismo pirminin
ku. Atėjęs pirmą 
valsčių ir reikalus 
jau, vyrų .lydimas, 
ninku arbatinėn ir
įvairius valsčiaus reikalus svar
stė. Daug buvo kalbėta ir apie 
blaivybės reikalus. Pasekmė bu
vo ta, .kad apie 10 vyrų tuojau 
įsirašė “Blaivybėn”.

Merkinės našlaitis.
— Viltu —

sekmadienį į 
atlikęs, tuo- 
atėjo blaivi- 
ten su jais

sės (seniau čia buvo filija, pri
gulėjusi Lygumų parapijai). Šios 
parapijos vyrai, padarę sueigą, 
nutarė inkurti čionai, valdžiai 
duodant pašalpą, mokyklą, kuri 
labai pravertėtų. Bet nutari
mas vis tik liekasi nutarimu, ir 
kuomet jis įvyks gyveniman — 
tai dar nežinia.

Aludės pakol čia 
nos, bet “baltakės” 
iki sočiai, kadangi 
laiko slaptai, 
vertėtų įsteigti čion “Blaivybės' 
skyrius, kad bent kiek sumažinus 
girtybės dievaičiui skiriamas 
kas.

Apie kokius ten vaidinimo 
karus, ar šiaip jau gražesnius 
silinksminimo vakarėlius šios 
rapijos žmonės nė girdėte negir- 

čion taipogi 
Ateina, tiesa,

nėra nė vie- 
galinia gauti 
daugelis jos 

Taigi labai pra- 
u "D

au-

va-
pa-
pa-

dėjo. Laikraščių 
maža kas teskaito, 
klebonijon keletas egzempliorių 
laikraščių, bet visgi tai menkas 
skaičius, palyginus su parapijos 
žmonių skaičiumi. Taigi, daug 
dar dalykų yra šioje parapijoje 
padarytinų. Ignas Žylius.

GRUZDŽIAI, Šiaulių p. Tuo
jau už miestelio, šalę kelio einant 
į Šiupylius, latviai pastatė ne
didelį garinį malūną. Kiek ten 
jų yra toj draugijoj ir kas jie 
tokie, neteko nugirsti. Dabar 
mums gruzdiečiams bus daug pa
togiau, nes bevėjom 
bereikės važinėti į 
3—4 mylių.

Žmonės pas mus, 
man pastebėti, mažai 
raščių ir knygų, 
yra ir išėmimų,
kunigai stengias praplatinti ge
rus katalikiškus laikraščius ir pri
kalbinėja žmonis rašytis į Šv. 
Kazimiero Draugiją. Duok Die
ve, kad ir musų padangė pra
švistų ! Prutenis.

— šaltinis —

ištikus, ne- 
maluną už

kiek teko 
skaito laik- 

nors, žinoma, 
Bet dabartiniai

ŽYDŲ GUDRYBĖ.
Šiauliuose yra lietuvių saldai

nių dirbtuvė “Biruta”. Tai dirb
tuvei ligšiol labai gerai sekė
si. Bet štai dabar vyriausia
sis tos dirbtuvės užvaizdą, p. 
Vladas Vaitkus, skundžiasi, kad 
žydai pradėję pamėgdžioti jų 
saldainius ir dėti ant popierėlių 
panašius pabrikų vardus — “Bei
rutą” ir “Beruta”. — “Beirutą” 
esanti Lietuvių-Brastoje, o “Be
ruta” Mintaujoje.

Kadangi lietuviams turi rūpė
ti savoji prekyba ir savųjų pa
laikymas, tai jie privalo pirkti 
saldainius iš pabrikos “Biruta”, 
kuri yra Šiauliuose.

Todėl, nors sumobilizuotos ka- 
riumenės laikymas Austrijai iki 
šiol atsiėjo jau 300 milijonų 
kronų, ji negali kariumėnės de
mobilizuoti. Rusija teipgi dar 
vis mobilizuoja toliau savo kariu
menę. Lenkus kareivius, kadan
gi jiems neužsitiki, siunčia į Si- 
beriją ir į Volgos apskritį, o prie 
Austrijos, Vokietijos ir Rumu
nijos rubežių gabena kareivius iš 
Azijos ir Rusijos vidurių.

Drutina savo kariumenę lygiai 
Vokietija, kaip ir Franuzija; net 
maža Belgija ir Šveicarija, ir;tos 
šaukia tarnyston daugiau karei
vių. Austrija šiemet-karipmenėn 
paėmė 30,000 vyrų daugiau negu 
pernai. Vien Italija, dar karo 
Tripolyj paakinta, nesiginklavo, 
nesirengė naujau karan, bet dabar 
ir Italija neapsileidžia, jau ir ji 
pradėjo drutinti savo kariškas 
pajiegas, nes nieks nežino, kas 
pavasaryj gali atsitikti. Visur 
pąvasaryj laukia didelio karo. į

GEDRAIČIŲ BYLA.
, Sausio 22 d. Vilniaus apygar-

■ Gedraičių 
lenkų riaušininkų bylą. Kalti
nami buvo 8 Gedraičių parapijo- 
nįs: J. Pamonis. A. Pamonis, A. I 
Ivanovskis, P. Liudkevičius, Pet. 
ir Pr. Pavlavičms, Miklaševskis 
ir Gujis, kad rugpjūčio 24 d,. 
1911 m. darę trukšnią per lietu
vių pamaldas. Jų byla buvo 
jau teisiama apskrities teismo rū
mo pačiam Gedraičių miestelyje 
ir jis nuteisė juos keliems mė
nesiams kalėjimu. Dabar teismas 
patvirtino tą nusprendimą vi
siems, išskyrus Miklaševskį ir 
Gujį, kuriuodu Išteisino.

IMBRADAS, Ežerėnų pav. 
25 gruodžio buvo pas mus baisus 
atsitikimas. Ėjo per ežerą baž
nyčion vienos šeimynos keturi 
žmonės — tėvas, duktė ir sūnūs 
su savo žmona, ir eidami aplužo. 
Pasisekė išgelbėti tiktai vienas 
tėvas, o kiti trįs prigėrė.

Ežerėnų Pusžalalis.

MERKINĖ, Trakų pav. Mu
sų valsčiuje atsitiko labai pagei
daujamoji atmaina. Besiartinant 
valsčiaus, teisėjų rinkimams se
nieji teisėjai šukritto žvejoti rin
kikų ir magari čipihis jų galvas 
sukti, kad tik , išrinktų teisėjais 
tuos pačius. Kam 15 rubl. kaš
tavo, o kam ir visa pustretinė. 
Gal ir butų lah-iėję, bet klausimą 
išrišo žemiečių viršininkas, kurs 
senųjų teisėjų mei į valsčių ne
liepė šaukti. Ištarus jam rinkti

JONIŠKIO BYLOS SKARDAS.
Nuteisti tvirtumon už riaušes 

Joniškio parapijoj ir bažnyčioj 
lenkų trukštnadarių vadovai: dva
rininkas Zajončkovskis ir Ivanov- 
skis buvo padavę per Vilniaus 
teismo ritmus prašymą į Carą, 
kad jiems panaikintų teismo pa
skirtą bausmę. Kaip rašo lenkų 
laikraščiai, dabar teismo rūmai 
prašymus nuteistiemsiems sugrą
žino atgal, nenusiuntė Carui. 
Prieš tai Zajončkovskis ir Iva- 
novskis nuleidę skundą senatam

KAUNO GUBERNIJA.
Kauno gubernijoj kai-kurie 

dvarininkai nutarę pavasary par
sigabenti sau darbininkų iš Len
kijos.

Bažnyčių, kuriose laikomos pa
maldos Kauno gub. yra 
cerkvių 60, kirkių 40.

— Lietuvos Ūkininkas —

620,

SEDA, Kauno gub. Pas mus 
pasimirė garsus gydytojas, gene
rolas Daukantas, 87 metų am
žiaus senelis.

Lig paskučiausios dienos savo 
gyvenimo jisai užsiėmė ligonių 
gydymu. Penktadienį, 11 sau
sio rytą, arbatą begerdamas, be 
jokio prispaudimo sopulių, atida
vė Dievui dūšią, o jo kūną že
mė priėmė antradienį, 15 sausio, 
Mėtkaičių kapuose, Telšių filijo- 
je, kur velionis buvo sau išsimū
rijęs skiepą ir koplyčią.

— šaltinis —

žinius, ku- 
turi neina-

VIDIŠKIAI, Ukm. pav. Zujų 
kaime yra pagarsėjęs 
ris iš tamsių žmonelių 
ža pelno’; ypač nuostabu, kad lan
ko jį žmonės labai iš toli. Tasai 
žinius gydo visokias ligas, apsi
ima paliuosuoti naujukus nuo ka- 
reivijos ir 1.1.

Reikia tai žmonėms ir tikėti 
visokiems niekšams!

Blaivininkas.

Yra
per-lyra keletas tokių, ką tik muš-

BARSTYČIAI, Telšių p. Čia

degtinės, o jei dar pusrublis —1 
jie viską padarys: suskaldys pa
kaušį, supiaustys nekaltą žmogų; 
Monopolis čia viešas tik vienas, 
užtai slaptų be skaitliams. Jau
nimas dabar visas atstojęs nuo 
tarnystos, vaikščioja bandomis po 
miestelį, ir švilpia sunkiai per 
metus uždirbtus skatikus

Neturime jokios įstaigos, drau
gijos, kur galėtume lavintis. Nė
ra kam pradėti.

Šiemet jau pareina “Liet. Uk.” 
10 egz., “Vienybės” — u, “Ry
gos Nauj.” — 1, ir “Šaltinio” — 
3 egzempl. Uolus laikraščių pla
tintojas tai Balvarijos klebonas, 
kurs visiems bajorėliams ir pa
žįstamiems nežinant net išrašo 
laikraščius. Labai gražu, bet 
nuostabu kam “Przyjacielį” ir 
“Gaz. Codz.”, o ne lietuviškus!? 
Dažnai tose šeimynose, kurioms 
jis suteikia tas malones, ne vi
siems teko girdėti net lenkų kal
bos. Nesuprantama, ar jis mano 
sutverti tokį dalyką, kokio visai 
čia nebuvo! Dvilinkis.

DUSĖTŲ, Ežerėnų pav. Sau
sio 19 dieną buvo metinė val
sčiaus sueiga; rinko naują viršai
tį. Labai veržėsi į viršaičius Š.; 
jis tam reikalui pasiekti nemažai 
pinigėlių paaukavo rinktinių pa
vaišinimui. Bet apsivylė: supran- 
tingesnieji rinktiniai pertikrino 
nerinkti viršaitį už degtinę. Iš
rinktas senasis viršaitis Lašas. 
Pastarasis ištarnavo apie 9 metus 
viršaičiu. Nors Lašas išrinktas 
ir ne už degtinę, bet nebegalė
jo atsižadėti peiktino papročio 
pavaišinti rinktinius ir skyrė tam 
reikalui (jau po rinkimų) po 5 
rubl. kiekvienai seniūnijai Ne- 
kurie susipratusių jų rinktinių pa
siūlė išrašyti valsčiaus raštinei! 
bent vieną lietuvių laikraštį, bet 
tamsuoliai urnai surinko: “nerei
kia, nereikia! kas čia juos skai
tys? tik redakcijai, girdi, pelną 
duosim, nereikia!” ir paėmė vir
šų. Antrasai mokytojas lietuvis 
S. paprašė sueigos padidinti 
bent-kiėk jam algos, tamsuoliai 
vėl suriko: “nereikia!” Bet, mo
kytojui gražiai pakalbėjus ir su- 
pratingesniems rinktiniariis pri
tarus, visgi vargais-negalais 
eiga sutiko pridėti mokytojui 
rubl. metams. Paprašius-gi 
sui mokytojui pridėti algos, 
eiga griežtai atsisakė.

Visuomet yra skiriama 200 rub. 
pašalpos daktarui; čia vėl rėk
sniai pradėjo rėkti, kad gana ir 
100 rublių, o kiti, kad ir visai 
nereikia daktarui duot pašalpos. 
Apskritai, šita sueiga parodė, kad 
Dusetų valsčiuje dar
yra tamsuolių. Jų nevertėtų 
ti rinktiniais, nes jie tiktai 
do kartais naudingą darbą.

Keleivis

sti-
2C 

ru
su-.

nemaža 
rink- 
truk-

x.

Mokina rusiškai, 
labai neužganėdinti, 
čia-pat mokyklą vai- 

Moki-
O pirmais

DUOKIŠKIS, Ežerėnų p. Čia 
jau treti metai gyvuoja liaudies 
įkurta pradinė mokykla. Moky
toja lenkė, kuri nei žodžio nežino 
lietuviškai.
Žmonelės 
Turėdami
kus veža kitur mokytų, 
nių šiemet ne daug, 
metais, kol nežinojo, kaip mokįs, 
tai netilpo ir mokyklon.

Mokytoja su žmonėms tankiai 
bylinėjasi. Vienas kaimynas ūki
ninkas buvo apskųstas žemiečių 
viršininkui už tai, kad nemanda
giai kalbėjęs su ja. Mat žmoge
lis kalbėjo lietuviškai, o ji len
kiškai

Bet
mas. 
butų
Tuo pasiremiant, galima skusties 
pavieto inspektoriui ir reikalaut, 
kad mokytų lietuviškai.

Pr. Banga.
— Lietuvos Ūkininkas —

ir viens kito nseuprato. 
čia vis žmonių apsileidi- 
Nutarime yra įrašyta, kad 
mokinama ir lietuviškai.

MOSĖDIS, Telš. pav. Čion 
valsčiaus pradinės mokyklos mo
kytojas keletas metų buvo lietų- , 
vis, Kairukštis, bet šiam pra
ėjusį rudenį iš Mosėdžio išsikė
lus, mokytoju liko paskirtas ru
sas, lietuviškai nesuprantąs; vai
kų lietuviškai nė žodžjp. nemo-

STAČIŪNAI, Šiaulių pav.
tai nemaža parapija, tiktai
nai metu ingąvusi parapijos tei- Mynėmis ir uždarbiauja. Butelis ko, žmonės gi visi nori, kad mo-



LIE

Visi Suvienytų Valstijų prezidentai, pradedant nuo Jurgio Washingtono ir baigiant Taftų. Naujas dabartinis prezidentas Woodrow Wilson viduryj paveikslo. 
Po kiekvienu apačioj parodyta metai, nuo kurių iki kurių jie buvo prezidentais Suv. Valstijų

kytų ir lietuvių kalbos, užtai ne
senai per valsčiaus sueigą val
stiečiai sutarė reikalauti mokyto
jo lietuvio, ar bent gerai lietuvių 
kalbos mokančio, kuris būtinai 
ir vaikus lietuvių kalbos mokytų.

Dam. Treigys.
— viltu —

SUVALKŲ GUBERNIJA.
LUKŠIAI, Suv. gub. Lukšių 

žydelis paėmė į savo rankas pu
stą ir pačtą. , Pirmą Leibutis 
parnešdavo pas save “Šaltinius” 
ir smuklėje laikydavo. Bet ra
dęs “Šalt.” No.' 51 • pereitų metų 
žinią apie tai, labai nusiminė. Da
bar visai neneša laikraščių nef 
laiškų tiems Lukšių . parapijos 
gyventojams, kurie priklauso Sin
tautų valsčiui. Baisus neparan
kumas. Reikėtų patiems Zyplių 
valsčiaus gyventojams užstoti už 
savo parapijiečius ir neduoti žy
deliui už nosies savo žmonių ve
džioti. Jei žydas-pustininkas gero 
žodžio nepaklausys, tai turėtų pa
daryti net tam tikrą nutarimą. 
Juokinga ir skaudu butų, jei 
Zyplių valsčiaus gyventojai lei
stų žydui šitaip skriausti tos pa
čios Lukšių parapijos gyventojus 
kaimynus. J. V.

— šaltinis —

ALEKSOTAS, Marijamp. pav. 
Dvar. Dambravičius pargabeno 
gražių paukščių, bazanais vadi
namų, ir suleido savo sodan. Ka
dangi daugelis tų paukščių iš
lakstė toliau, tai slapukai me
džiotojai ėmė juos šaudyti.

Tokį darbą išrandu labai blo
gu, nes butų malonu, kad tų 
paukščių daugiau privistų.

— Kadangi labai vėlai prasi
dėjo šalčiai, o pirma buvo di
delė šlapumą, tai daugelis ūki
ninkų rado bulvių duobes užlie
tas vandeniu.

— Daugelis musų žmonių la
bai mėgsta bylinėties. Tos, daž
nai kuotuščiausios, bylos daro 
daug nuostolių ir nemalonumų.

— Pas mus nemaža yra deg
tinės mėgėjų, kurie, pasigėrę, ima 
iš burnos mėtyti tokius “vaba
lus”, kuriuos nebent gandras ga
lėtų praryti. J. P.

KIDULIAI, Naum. p. Šiame 
valsčiuje ilgą laiką labai siautė 
vagįs. Bet neseniai suimta visa 
jų gauja ir nuvaryta Naumiesčio 
kalėjiman. Jonas Stankevičius.

GIŽAI, Vilk. pav. Sausio 16 
(vasario 3) d. buvo Gižų val
sčiaus sueiga. Priimta sąmata 
1913 metams, 1) išrinkta 2 val
sčiaus ingaliotiniai; J. Bielckus 
ir P. Lingis. Pavesta iš licita- 
cijos užlaikyti ištisus 1913 fn. 
3 negalintieji dirbti pavargėliai 
— 1 už 52, kiti 2 Už 84 rubl., 
(vienas iš šių 2-jų jau mirė).

Buvo išduota apskaita "Bri- 
gatnos kasos”. Trečdalis gry
no kasos pelno, 214 rubl. 28 kap., 
šiaip padalyta:

Pirmininkui J. Rudvaliui 45 r. 
Kasieriui V. Bielckui 45 rubl. 
Nariui J. Čivinckui 24 r. 28 k. 
Sekretoriui 100 rubl.
Priimta ir užtvirtinta pereitų 

metų knygos.
2). Sąmata beveik ta pati ir 

šiemet, laikraščiai taip-pat tie 
patįs nutarta išrašyti. J. B.

— Lietuvos Ūkininkas —

KUNIGŲ PERMAINOS:
Seinų vyskupijoje: Kun. Luba 

— iš Tikocino į Kolną; kun. 
Kuklevičius — į Miastkovą; kun. 
Marcinanis — į Zbuiną; kun. M. 
Ilgūnas paskirtas Vištyčio kle
bonu.

Naujai įšvęsti paskirta: kun. 
P. Lapinskis į Barglavą vikaru; 
kun. K. Augustaitis į Adamavi- 
čius vikaru.

Vilniaus vyskupijoje: Kun. St. 
Ščemirskis, Krėvos vikaras, per
keltas Švenčionysna vikaru; kun. 
St. Lechavičius, Tapčiavo kle
bonas, atlikęs 3 mėnesiųzbausmę, 
sugrįžo savo vieton; naujai įvę- 
stasai kun. B. Sužiedėlis paskir
tas Kalesninkų vikaru.

Žemaičių vyskupijoje: Panevė
žio kam. kun. Lumbis perkel
tas į Remygalą kam. Remygalos 
kam. kun. Rozumas į Skaudvilę 
kam. Pabiržių kam. kun Žilin
skas j Siesikus kani. Salantų kam. 
kun. Bondzailis į Krupius kam. 
Krupių kam. kun. Vitkauskas 
paskirtas prie naujai statomos 
Baltriškių bažnyčios, Dusetų par.

— Šaltinis —

MINTAUJA. Šeštadienį, sau
sio 26 dieną, vietinės katalikų 
bažnyčios naudai klebono kunigo 
Jasėno triūsti buvo surengtas lie
tuviškas vakaras, kurs pritraukė 
gan daug publikos. Galėjo susi
laukti ir dar daugiau, tik, deja, 
pervėlai buvo apgarsinimai iš
lipdyti ir paimta mažiausioji Min
taujoje salė rusų “Krtižoke”.

Pirmą kartą Mintaujoje girdė
jome lietuvišką prakalbą, tai kun. 
Tumo apie Lietuvos liga.— emig
raciją į Ameriką. Keletą kartų 
jau buvo rašyta apie tą paskai
tą. Sakė ją kun. Tumas jau 31 
kartą, taigi ta prakalba ne nau
jiena, bet gyvas žodis, gilus jau
smas, širdies skausmo perimtas 
balsas, kad tik iš 10 vienam Ame
rika duoda geresnį būvį — taip 
patraukė atidą klausytojų, kad 
stačiai norėtųsi, kad ta paskaita 
butų išklausyta visuose Lietu
vos kampeliuose.

Stoka laiko nedavė kunigui Tu
mui prideramai baigti prakalbos, 
bet ir pasakytosios klausytojai 
kaip sužavėti klausėsi, hiate jie 
jau ne' emigruojantį į Ameriką 
Lietuvos jaunimą, bet čia-pat 
Lietuvoje' gyvenantį, kaipo pa
vyzdingi ūkininkai, amatninkai. 
prarfioriininkai, vertelgos,' pirk
liai. Ir gaila, kad tai tik sva
jonė, bet ateis laikas, ir ta sva
jonė įvyks gyvenime. Juo grei
čiau, juo geriau; tik duokite jau

APIE NAMŲ AUDINIUS.

Per visuotinį suvažiavimą liet, 
kat. moterų draugijos buvo kal
bėta, kad susirinktų kuopelė mo
terų, nešiojančių drabužius, siu
tus tik iš namų audinių. Šita 
mintis vertėtų plačiai įvykditi į 
gyvenimą ne tik su drabužiais, 
bet ir su butų parėdymu, ar 
minkštų kėdžių apmušimu, ar 
portijerų, staltiesių, kapų ant lo
vų, kilimų. Jei mes leidžiame 
pinigus blogesniems Lodzės ar 
Maskvos fabrikų dirbiniams, tai 
ištikrųjų ar negeriau kelti tautos 
dirbinių, kurie yra kur gražesni ir 
praktiškesni; didesnis gi nami
nių audinių reikalavimas iššauk
tų reikalą pardavinėti juos krau
tuvėse ir ant rinkų plačiau, negu 
ligšiol; nevieną’ gi moterį sulai
kytų nuo išeivybės iš savo kraš
to, nes, audžiant ir daugiau par
duodant audinių, galėtų puikiai 
išlaikyti savo šeimyną. Žinau 
kelis Žemaitijoš miesčiukus, kur 
iš audinių pardavinėjimo gyve
na ne viena šeimyna, nors tik 
aplinkiniai žmonės juos perka. 
O jei mūšų inteligentai laikytų 
savo priderme puoštiės vien tik 
tautiniais namų dirbiniais, tai tas 
iššauktų didesnį pareikalavimą 
gabenti iš sodžių į miestą audi
nių, reikalingų siūti rūbams ir 
papuošti butams. O gal tada ir 
Vilniaus gub. lietuvės atsimin
tų kada' tai jų bobučių austus 
audinius ir pardavinėtų juos ant 
Vilniaus rinkų, kaip dabar Že
maitijoj : Tauragėje, Skaudvilėje, 
Raseiniuose.... Visa priguli tik 
nuo gero noro musų inteligentų.

Jau Lietuvių Dailės parodose 
nfiatėme, kaip gražiai moka musų 
sodietės austi, bet maža būdavo 
siunčiama iš Žemaitijoš'. O yra 
ten ne tik plonų audinių, kurie 
gali patenkinti ir labai išlavintą 
skonį, bet ir visokių milų, puikiai 
austų skepetų, gūnių-ir 1.1. Čia 
Vilniuje labai reiktų turėti tokia 
krautuvė, - kurioje galima butų 
gauti visokių naminių audinių ir 
kur galėtų sodietės siųsti, par

nimui mokslo, mokslo technikos, 
ne vien tik klasiko, jis žengs pir
myn. Ačiū, dar kartą aviu kuni
gui Tumui, nors už svajonę,-

Antra dalis vakaro, tai jau vi
sai išaušino įsikarščiavimą: mat 
neva tai lietuvių artistai, kaip -bu
vo skelbta apgarsinime, vaidinio 
“Abejotiną ypatą". Vaidino ne 
kaip, tik tarnas gan gerai suvai
dino. ... .... .1 ■■

3-oji vakaro dalis vėl grąžino 
svajones apie aną kunigo Tarno 

| išsvajotą Lietuvą. ' Dainavo mat 
vietinio vargonininko* -'Vedantas 
choras. Dainavo lietuviškas dai
nas. Tos dainos vėl sukėlė vil
tį, kad svajonės pirmos dalies 
vakaro įsikūnys ir kad musų ge
rovė kils taip, kaip balsas tų dai
nų. Gaila tik, kad chbraš buvo 
apsirėdęs ne tautiniais rūbais. 
Ikišiol visuomet Mintaujos cho< 
ras būdavo tautiniais rūbais.

P. Tvarkanta.

duoti savo dirbinius iš vilnų, li
nų, kanapių. Žinoma, reiktų iš- 
pradžios agitacijos ir šiokio-to- 
kio kapitalo^ kad ant vietos mo
kėti už audinius, idant sodietės, 
gerai pardavusio^ vieną audimą, 
galėtų austi kitą, net užsakytas 
išankšto pagal nurodytų tikrai 
tautinių palšinių. Dabar gi ga
lima pątėmyti, kad ir Žemaitijoj 
vis mažiau sodietės audžia; to 
priežastis bene bus išeivybė, nes 
Amerikoj pri*pran|a prie pirktinių 
fabrikos audinių ir atpranta nuo 
savųjų. , , .Dilgelė..

a V-as’z..-t -•
KOOPERACIJOS REIKALAI.

Sumanius Dvinsko vartotojų 
draugijai, 22 ir 23 vasario kvie
čiami Dvinskan musų krašto var
totojų draugijų iųgaliotiniai pa
sitartų apie bendrą veikimą. Su
važiavime įgalėsią dalyvauti ■ at
stovai draugijų Vilniaus, Viteb
sko, Gardino, Kauno, Kuršo, Ly- 
vų ir Ingaųnių gubernijų. Smul
kesnių žinių apie tą suvažiavimą 
galima gauti Dvinsko vartotojų 
draugijos valdyboje. Adr.: Dvin- 
skas, Peterburgo gatvė . No. 16.

— viltis —

PAMINKLAS PRŪSŲ JE- 
NEROLUI.

Pažerunų kaiųię, -esančiame ke
li verstai atstu nuo Tauragės, 
atidengta neseniai pastatytas pa
minklas Prūsų jenerolui Yorkui, 
kuris Pažerunų malūne 30 dieną 
gruodžio, 1842 m., su rusų jene- 
rolu Dibiču buyo padaręs sutar
tį. Iškilmėsna rusų kareivijos 
vyresnybė nusiuntė jenerolą Re- 
nenkampfą. Puotą iškėlė Kauno 
bajorų vadas kunigaikštis Vasil- 
čikovas, dabartinis; atstovas Du
rnoje. Iš vokiečių pusės iškil
mėse dalyvavo Jencrolo Yorko gi
minaičiai ir jenerolas von Kluch.

Iš Vokietijas, pusės;iškilmė bu
vo padaryta Tilžėje, kurioje iš 
rusų pusės taipogi dalyvavo je
nerolas Renenkampfas ir kuni
gaikštis Vasiteįkovaš.

— įajttaia —

58 VALANDĄ^ NEMIEGOJĘS.

Atūžia, atšvilpia“ į Mažeikius 
prekių traukinys ir visa savo ga
lybe susiduodš'- į jramą, sulaužo 
ją ir dar nuverčia* stoties būdą. 
6 vagonai, pilni prekių, susidau
žo, sulūžta, sulipa vienas ant ki
to. Žmonių nlekas'henukentėjo. 
Tai atsitiko fAtiusioHb. Tuojau 
jieškoti kaltitifftko kas kaltas, 
kad traukinys strriknlė. Bejieš- 
kant kaltininko-pasirodo, kad su
sikalusio traukinio mašinistas 58 
valandas buvo nemiegojęs ir be
važiuojant, buk užmigęs. Gera 
gelžkelio -valdyba, »kad leidžia 
žmonėms ditbtf'-po'58 Valandas.

. • P. R.
— Lietuvos Ūkininkas —•

SAUGOKITĖS .AGENTŲ.

Nesenai iš Didžiuos Panemu
nės vienas jaunas vaikinas su
manė eiti Amertkčn. Pasiėmė 

s.tt. savim 200 rubl. ir iškeliavo, 
žinoma, su vadovu (agentu). Nu
keliavus iki rubežiaus, vadas pa
liepė tam vyrui tuos 200 rubl. 
atiduoti ; kokiai tai moteriškei, 
pąĮtS gi atsigrįžęs, nuvėjo namo. 
Vyras padarė taip, kaip jam 
agehtąs liepė — padavė tai bo
bai tuos 200 rubl., kad pernešti 
juos per rubežių. Boba, pinigus 
paėjnus, - prapuolė kaip akmuo 
vandenyj. Vyras bėga šen, bėga 
ten f — veltui, tos moterės jau 
neberado. Bejieškant tos mote- 
ręs,; ir pats pakliuvo kareiviams 
į rinkas ir turėjo namo grįžti. 
Nebėra nei pinigų, nei Amerikos, 
o tik gėda nuo žmonių.

1$ AMERIKOS. 
NORIMA PIGIAI IŠSISUKTI.

Washington, D. C. Buterinos 
dirbtuvių savininkai, vietoj 
$1,246,629 nuo jų prigulinčių mo
kesčių, pasiūlė tik vienuoliktą to 
dalį, taigi $100,000. Žinoma, kad 
biudžeto komisija nesutiko ir rei
kalauja visos nuo fabrikantų pri- 
gulihčios sumos.

UŽRAŠAS BIBLIJŲ LEI
DIMUI.

Centerville, Ind. Pasimiręs čia 
pereitą savaitę Dras Amos Pat- 
tison paliko savo turtus vertus 
60,000 dol. Amerikos Biblijos 
draugijai išleidimui Biblijų: chi- 
niškpj, japoniškoj, indų ir tūlose 
Afrikos negrų kalbose. Aukau
tojas reikalauja, kad ant už jo 
pinigus išleistų knygų butų para
šas : “Skaityk, melskis ir klau
syk”.

TEISMAS ATMETĖ VAL
DŽIOS SKUNDĄ.

Wasjiington, D. C. Amerikos 
valdžios atstovas, už peržengimą 
tiesų prieš trustus patraukė tei
sman kerosino trustą, bet nieko 
nepešė, nes augščiausiasis teismas 
trustą ištdsino.

ATEIVIAMS ŽINOTINA.

Washington, D. C. Amerikos 
su Italija padarytas naujas vaiz
bos traktatas, Sulyg kurio Ame
rikoj italai turi tokias jau tiesas, 
kokias turi amerikonai Italijoj, 
turi tiesą Amerikos teismuose pa- 
jieškpti to, ko gali jieškoti ame
rikonai Italijoj. Iki šiol svetim
tautis Amerikoj nuo korporacijų 
už ąužeidimą giminių negalėjo 
per teismą atlyginimo jieškoti. 
Be abejonės tokių tiesų savo pi- 
liečiajiVš nuo Arherikos pareika
laus; ir kiti-kraštai.

■Į :
PINIGAI TIK VIENAM MŪ

ŠIO LAIVUI PASKIRTA.

W>shington, D. C. Po keturių 
dienų svarstymų, kongresas žy
miai sumažino valdžios reikalau
jamus kreditus kariškam laivy
nui. Kongresas leidžia dirbdinti

tik vieną mūšio laivą. Pinigų 
laivynui paskyrė tik m milijonų 
.doliarių, o jų reikalauta 147 mi
lijonai.

VĖL KĮLA KAVOS KAINOS.

Nevv York. Kavos kainos pa
kilo čia nuo 36 ant 47 punktų. 
Keturios sanvaitės atgal kavos 
kainos, buvo nupuolusios 2c. ant 
svaro; dabar jos vėl kįla.

DRO FRIEDMANO VAISTĄ 
NUO DŽIOVOS MĖGINA.

Washington, D. C. Atkako jau 
Amerikon išradėjas vaisto nuo 
džiovos, vokiškas Dras Friedman. 
Jo vaistas bus išmėgintas Ame
rikos daktarų. Dras Friedman 
užtikrina, kad nieks jam nežadė
jo milijono doliarių dovanos, at
kako jis vien gavęs užtikrinimą 
gero užmokesnio už pasekmingą 
gydymą.

KONFISKAVO 10,000 SVARŲ 
SVIESTO.

Nevv York. Valdžia konfiska
vo 10,000 svarų pagėdusio svie
sto. Sviestą tą garlaiviais norėta 
išgabenti ant salos Porto Rico. 
Kadangi buvo pagedęs, tai ne
leista jį išgabenti.

PAČTAS GELEŽINKELIAMS 
MOKA PERBRANGIAI.

Washington, D. C. Senatorius 
Ashurst surinko žinias apie mo
kestį geležinkeliams, kokį moka 
pačtas už pervežimą siuntinių. 
Iš jo pagarsintų žinių išpuola, jog 
už pervežimą iš Nevv Yorko Chi- 
cagon tonos siuntinių pačtas mo
ka $71.30, o privatiškos firmos 
moka tik $25.00, taigi tik trečdalį.

SILPNA AMERIKOS KA- 
RIUMENĖ.

Nors Amerika kariumenės rei
kalams didelius pinigus skiria, 
bet kariumene jos silpnutė. Iš 
atskaitos štabo perdėtinio ge
nerolo Wood matyt, kad artile
rijai kariu menėj trūksta 213 ka- 
nuolių, o milicijoj net 517, kadan-' 
gi nėra artileristų. Pabėgimai iš 
kariumenės didesni negu kur nors 
kitur. Pereituose metuose iš ka
riumenės pabėgo 3411 žmonių, o 
visa kariumene susideda tik iš 
81,584 kareivių.

SIDABRO LAUKAI COLORA- 
DO VALSTIJOJ.

Denver, Colo. Colorado val
stijoj, Eagle pav. rado labai tur
tingus sidabro laukus. Į tas ap
linkines- iš visų kraštų traukia 
pulkai žmonių.

TRUMPAI SUGYVENO 
GERAI.

Philadelphia, Pa. Moteris Frie- 
da Trost, išgyvenusi po apsivedi- 
mo su savo vyru tik 10 dienų, jį 
nunuodino. Už tai teismas Ju
dintoją nusprendė pakarti. Jos 

advokatas mėgino išderėti antrą 
bylą, bet teisėjas reikalavimą ad
vokato atmetė. Minėta moteris, 
kaip galima spręsti iš pravardės, 
yra vokietė.

IŠGELBĖJO.
Pottsville, Pa. Kasyklose neto- 

toli Mahanoy City užgriuvo, tris 
darbininkus. Juos atkasė dar gy
vus, bet buvo taip išalkę ir suvar
gę, kad pastovėti negalėjo. 53 va
landas oloj išbuvo jie be valgio 
ir be vandens.

GAISRAI.
Omaha, Nebr. Sudegė čia De- 

vyey hotelis. Kadangi sudegė ir 
hotelio svečių knyga, tai nega
lima sudegusių vardų sužinoti. 
Hotelio tarnai sako, jog hotelyj 
buvo apie 100 svečių, iš jų iš
gelbėta tik 25. Iš išgelbėtų, dvi 
moterįs iš baimės gavo proto 
sumaišymą.

Winnipeg, Manitoba. Viduryj 
šito miesto siautė gaisras, kuris 
pridirbo nuostolių ant 300,000 
dol.

1$ DARBO LAUKO,
įf Patterson, N. J. Sustreikavo 

čia 5000 šilkų audėjų. Streikie- 
riai reikalauja 8 valandų darbo 
dienos vietoj 10 valandų, kaip iki 
šiol čia buvo.

jį Washington, D. C. Kongre
so atstovas Curley iš Massachu- 
setts valstijos padavė sumanymą 
pridėjimo Jungtinių Valsčių kon- 
stitucijon, sulyg kurio kongre
sui butų pripažinta tiesa regu
liuoti ilgį darbo dienos visokiose 
darbo vietose.

Nevv York. Paskutinės gau
tos iš čia telegramos paduoda, 
buk siuvėjų streikas pasibaigė: 
organizuoti darbininkai sutiko 
grįžti darban, nes darbdaviai su
tiko mokestį pakelti ir pripaži
no principą “open shop”. Bet, 
ar ištikro streikas pasibaigė, ne
žinia. Lietuviškasis presos ko
mitetas apie tai nieko nerašo.

Boston, Mass. Prie streiko 
prisidėjo 9000 merginų siuvėjų 
125 siuvyklose. Streikierės rei
kalauja didesnių algų ir sutvar
kymo darbo valandų.

jį Nusprendė šelpti mainierius. 
Illinojaus mainieriu konvencija, 
laikyta Peoria, III., vienbalsiai nu
tarė paskirti streikuojančių West 
Virginijoj mainieriu pagelbai mil
žinišką sumą $900,000, jeigu tam 
bus tikras reikalas. Mainieriu 
unija turi apie $800,000 rezervos 
fonde, ir apie $100,000 žadama 
uždėt assesmentais ant šios val
stijos unijos narių.

I
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LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ KANSAS CITY, KAN.

Kansas City yra gražus ir ge
ras miestas darbininkams žmo
nėms: darbai eina gerai ir lie
tuvių yra jau pusėtinas buris ap
sigyvenę. Gavome jau ir lietu
višką kunigą (kokį? Red.). Visi 
gyvena geram sutikime. Yra čia 
ir šv. Kazimiero draugystė, ku
ri 29 d. kovo, kaip girdėt, žada 
surengti balių. P. Lucas.

Iš CHICAGO, ILL.
Pirmą kartą teko atsilankyti į 

“Aušros” draugijos įkurtą čia 
prie 46-tos‘ir AVood gatvių-įstai-' 
gą. Buvau girdėjęs apic; ją ir šį 
ir tą, bet neturėjau - supratimo 
apie jos įtaisymą-, kol patsai ne
atsilankiau •. Ir. atsilankęs, išsine
šiau labai malonų įspūdį. -

Ęrdv.amej . dideliais langajs, 
šviesiame kambaryj.e telpa įstai-. 
gos viešas knygynas ir skaitykla. 
Pasieniais— -šėpos- su pilnomis 
lentynomis knygų ; grėdas su su
kabintais ant jų laikraščiais —-ra
si čia juos beveik .visus', kokie tik 
lietuvių kalba leidžiami, kaip 
Amerikoj, taip ir Europoj, nuo 
krąštutiniausių • ‘.‘dešiniųjų'’ iki 
kraštūtiniausių “kairiųjų" orga
nų; stalai taipjau apdėti perijo- 
din,e musų literatūra, o šalia dar- 
keletas lenkiškų, taipjau geresnių 
anglų ‘kalba žurnalų. Keletas 
žmonių, susėdusių apie stalą*, įsi
gilinę skaito kas laikraštį, kas 
knygą. Visur tvarka, švarumas. 
Iš skaityklos durįs į erdvą’’sve- 
tainėlę. Tai mokyklos-kambarys. 
Susirinkęs būrelis mokinių — vy
rų ir merginų — apsėdę apie di
delius stalus ir, vedami įstaigos 
užveizėtojo, p. A. Lalio, mokosi 
skaityti-rašyti. Buvo tai anglų 
kalbos lekcija.

Žiurėjau, stebėjaus, ir mąsčiau: 
tai tikras šviesos žydinėlis tam
siame lietuvių gyvenimo užkam
pyje. Ar daug lietuvių šituo ži
burėliu naudojasi?

Iš trumpos pašnekos su įstai
gos vedėju sužinojau, kad išpra- 
džių, įstaigą atidarius, žmonės 
kasžįnkp lenkėsi jos, žiūrėję į ją 
su neišsitikėjimu — gal tai bu
vus įtekmė tos agitaiejos, kurią 
vienas jaunas įstaigos kaimynas, 
turįs nuolatinį platų ir betarpinį 
susinešimą su žmonėmis, atvirai 
ir uoliai prieš tą įstaigą vedęs. 
Dabar tačiaus dalykai gerokai pa
sitaisę. Žmonių vis daugiau pra
dedą skaityklon lankytis; kny
gų į namus skaityti imama jau 
tiek, kad nevisada esą begalima 
ėmėjų norus patenkinti, juo la- 
biaus, kad knygynas toli gražu 
nepilnai lietuvių knygomis aprū
pintas.

“Iš ko-gi įstaiga užsilaiko, jei
gu skaitykla ir knygomis žmonės 
naudojasi be jokio užmokesnio?” 

1— paklausiau.
— Kaip Bridgeportiškė, taip ir 

šita “Aušros” įstaiga stengiasi 
pasilaikyti iš mokyklos, taipjau 
iš agentūros laikraščių ir knygų 
pardavinėjimo. Bet vis tatai dar 
neduoda tiek, kad įstaiga, bent 
čia ant Town of Lake, galėtų 
galą su galu sumegsti. Kas mė- 
nesis pasidaro deficito. Defici
tus stengiamos padengti paren
giamais vakarais etc., bet tai 
neištikimi šaltiniai. Šiemet reng
ti vakarai tankiausiai ne pelną, tik 
nuostolį davė.... Taip. Darbas 
vedamas visuomenės labui — 
kultūros darbas, žmoniij švieti
mo darbas. Bet draugija, kuri 
jokių fondų neturi, nežiūrint, kad 
ji visas savo jiegas čia deda, tos 
naštos ilgai negalės pakelti, jeigu 
visuomenė pati, tariant jos orga
nizuotoji dalis — draugijos, drau
gijų sąjungos ir susivienijimai ne- 
parėms jos, nepadės “Aušrai” to 
rimto, grynai kultūros darbo 
dirbti.

Taip. Daug pas mus kalbama 
apie “Tėvynės meilę”, apie “ap- 
švietos platinimą”, apie “kultū
rą”; daug draugijų ir draugijų 
sąjungų tveriama puikių-puikiau- 
siais tikslais, grandioziškais pla
nais “žemei pajudinti”, bet vis 
tik ant popierio, tų organzaci- 
jų.... konstitucijose, protokoluo
se, ir — laikraščių špal- 
tose. “Aušra” turi pasistačius 
vieną tikslą: dirbti kultūros dar
bą. Ir prie to tikslo eina dviem 
takais: auklėjimu lietuvių inte
ligencijos (mokslaeivių šelpi
mas) ir žmonių švietimu visomis 
tinkamomis tam priemonėmis — 
raštu ir gyvu žodžiu — knygy
nais, skaityklomis, mokyklomis, 
paskaitomis etc. Veikia labai ne- 
sirekliamuodama. nesiafištrodama, 
bet ramiu ir rimtu budu. Ko

“Aušrai” trūksta pasekminge- 
sniam darbo varymui, tai visuo
menės užuojautos ir parėmimo. 
O be tokio parėmimo — kaip 
įstaigos vedėjas išsireiškė — 
draugijos našta gali pasidaryti 
nebepakeliama, ir tada pradėta
sai ir vedamas darbas gali nu-„ 
trukti. O. tai butų didelis nuo,' 
stolis ir nuodėmė, už kurią' pati, 
visuomenė pasiliktų kalta. Tai-.’ 
gi ar nepravėrtėtų visuomenei, 
ypač draugijoms dorūą atkreipti' 
labiau į “Aušros" darbą, ir jį pa
remti? Antanas B. Žemaitis. . >•> ’ - ____ _.v

IŠ MILWAUKEE, WIS.
* jKąip girdėt; čia tapo štftverta 
ir inkorporuota lietuviška para
piją. Prie; to labjaų'siaį prisidėjo’ 
vietinis lenkų kunigas Szukalski. 
Jieškoma lietuviško . kunigo, ku
riant tas pats kun. Szukalski ža
dąs duoti gyvenimą ir.užlaikymą, 
kol jis iiąujos parapijoj neapsi- 
žiurėtų ir reikalų nesutvarkytų. 
Sulyg minėto kun; Szukalskio žo
džių, Milivaukee yra apie 300 
lietuviškų šeimynų, tečiaus ne 
■visi su tuom sutinka. Lietuvių 
delegacija atsišaukė prie vietinio 
antvyskupio, prašydama, kad nau
ja. parapija butų pietinėj miesto 
dalyj, — gal būt So. Milvvaukee, 
kur apie 60 lietuvių priklauso 
prie vokiečių paripijos. Milvvau
kee yra didžiausis miestas Wis- 
consino valstijoj ir skaitlius lie
tuvių pradeda sparčiai augti.

G. J. G.

IŠ DAYTON, OHIO.
“Lietuvos Sūrių” dr-stė pasta- 

ramjam savo susirinkime priėmė 
tokį-, gana įdomų ir naudingą, 
nutarimą: kas prisirašys j drau
gystę kovos ir balandžio mėne
syj, tas gaus per pusę metų dykai 
laikraštį ,kokį jis norės: “Lietu
vą”, “Kataliką”, “Vien. Lietu
vininkų”, “Laisvę” ar kitokį.

Tas tikrai pagirtinas draugijos 
sumanymas ir velytina, kad vie
tiniai lietuviai nepamirštų tuomi 
pasinaudoti, ypatingai jaunuome
nė, kurios čia yra diktokas bū
relis. Minėta draugija laiko sa
vo susirinkimus, rodos, kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mėne
sio. Yra čia taipgi ir kitos drau
gystės: šv. Petro ir TMD. kp. 
Visos pasilaiko pusėtinai gerai.

Dabar girdėtis, kad vietiniai 
lietuviai vėl sukruto ir žada at
naujinti sulaikytą nuo pereitos 
vasaros darbą statymo bažnyčios. 
Sutrukdymas pasitaikė todėl, kad 
lietuvių norėta turėti savo baž
nyčią ant lietuvių vardo, bet Cin- 
cinnatti antvyskupis tam pasi
priešino ir pagalios lietuviai su
tiko užrašyti visą bažnyčios tur
tą antvyskupio vardu. Taigi da
bar ir pertrauktasai darbas žada 
vėl atsinaujinti, ir dar šią vasarą 
gal lietuviai susilauks savosios 
lietuviškos bažnyčios.

Jonitis.

IŠ PHILADELPHIA, PA.
Vietinių studentų kuopelė “Me

teoras” parengė eilę paskaitų. 
Pirmutinę iš eilės, kuri atsibuvo 
23-čią vasario, Lithuanian Music 
Hali svetainėj, skaitė E. G. Kli
mas.

Žmonių prisirinko pusėtinai ir 
visi buvo užganėdinti, nes tan
kiai, prolegentui kalbant, plojo 
ir galvas linguodami, sakė, kad 
teisybė. Ypatingai kada prele
gentas uždavė pipirų klinikoms 
ir stebuklingiems gydytojams, 
“kurie žmonėms pinigus per laiš
kus iš kišenių gydo”.

Žmonės beveik visi buvo, ma
tyt, užinteresuoti šia prelekcija, 
nes pasibaigus paskaitai, klausi
mai byrėjo kaip ruputės iš maišo. 
Prelegentas nuosekliai atsakinė
jo.

Svietainės viršininkai labai yra 
prielankus “meteoriečiams”: ne 
tik kad salę už dyką davė, bet 
prižadėjo jiems savo muziką ir 
kitus programo pamarginimus 
parūpinti, kad tik žmonių j tuos 
susirinkimus kuoskaitlingiausią 
būrelį patraukti.

Taigi galima tikėtis, kad su 
laiku vietiniai studentai patrauks 
Philadelphijos lietuvius prie sa
vęs, jeigu keliaus ir toliaus tokiu 
nevienpusišku budu, kaip iki šio
lei.

Galima sakyti, kad kun. Kau- 
lakis daug “meteorečiams” pa
gelbėjo, nes ne tik jiems salę ir 
kambarį laikyti susirinkimus už 
dyką davė, bet visuomet užsa
kydavo bažnyčioje savo parapijo- 
nams, kad visi susirinktų ant 
studentų vakaro. Prijaučia, ma
tyt, ir vietiniai socijalistai, nes 
visuomet susirenka beveik visi 
meteorečių surengtuose vakaruo

se.
Ir ne dyvai! Rimtai, ne vie- 

pusiškai, be jokių krypsnių varo
mas apšvietos darbas visuomet 
pageidaujamas ir susitiks su mu
sų žmonių širdinga užuojauta.

Klausytojas.
/i ... ' . .

i ’ IŠ GILLESPIE. ILL.

!Čia .yra trįs anglių kasyklos, 
kuriose' dirba su viršum du tuk
siančiu žmonių. Darbai šiuom 
laiku eina pusėtinai: dirbama po 
3—4 dienas į savaitę. ■ .

įVasario 21 d., kasykloj No. 1, 
patiko nelaimė -Pijušą Naikelį; 
kuris .labai - sunkiai- tapo apde
gintas.. Jį išpradžių paėmė Lind- 
sivild- ljgonlnitin, o po 3-die
nų išvežė; į Špringfield, III., li- 
gOnbutį, kur dar ir dabar guli.

Sitam miestelyj yra 12 lietuviš
kų šeimynų, o pavienių to. . Visi 
gyvena gražiai, santaikoj. Vie
nas tik negerai, kad' musų bro
liai palinkę kitą kartą . perdaug 
"išsimesti”, o kaip nesenai užsi
dėjo- čia lietuviška - smuklė, tai 
tokia -proga dar tąnkiaus pasi
taiko. ■ '

Laikraščių-čia-ateina po kelis 
ekzempliorius beveik visų.

1 - Jonas Keidošius.

IŠ OPPEERMAN, OHIO.
Darbai - silpnai enia ir uždar

biai maži. — Kitokių darbų nė
ra, tik kasyklose.

Lietuvių yra 13 šeimynų, 6 pa
vieniai ir dvi merginos. Lietu
viai nelabai sutikime gyvepa; 
yra tokių kurie į lietuvius šnąi- 
ria žiuri, kartais ir pasikumščiuo- 
ja’prie bačkutės alaus arba gu- 
žutės; o kur alutis ir gužutė lan
kos, ten prakilnesniam darbui 
vietos nėra. Pareina čia tik 3 
egž. “Lietuvos” .ir vienas “Sau
lės”. Kaip matyt, tai musų žmo
nės skaityt myli, nes laikraščius 
stvarsto, bet patįs išsirašyt ne
labai myli.

Buvo užsidėję knygynėlį, bet 
po 3 mėnesių jis užmigo. Kny
gų buvo visokių.

Yra viena lietuviška groserija, 
bet lietuviai retai lankosi pas sa
vo tautietį, o yra ir tokių, ku
rie velija, kad juos išnaudotų 
žydai. Onos Vyras.

IŠ BRIGHTON, MASS.
16 vasario d. L. S. S. 67 kuo

pa parengė koncertą su juokingo
mis “dekliamacijoms”. Pasisekė 
neblogai . S. Gareliui su girtuok
lių dekliamaijoms, ir J. Grušui 
su muzika ir juokingomis dai
noms. Publikos buvo pilna sve
tainė. Viduryje koncerto L. Grik
štas aiškino apie rubsiuvių strei
ką, ragino prisidėti prie jų 
šelpimo. Aukų surinkta šelpimui 
streikierių $12 su centais. Pirm- 
sėdis J. Gabalis ragino prisira
šyti pire vietinės L. S. S. .7 kp.

23 vasario tos pat. kuopos bu
vo surengtos diskusijos, išgvilde- 
nimui šių klausimų: “Ar gali 
pranykt šių laikų baudžiava ar
ba vergija”; nurodinėta, jog bau
džiava arba vergija gali pranyk
ti tada, kada darbininkų kliasa 
prašalins iš savo organizacijų ne
tikusius ir nepadorius vadus ir 
organizatorius. 2). “Kodėl dar
bininkai sfreikuoja?” Ta klau
simą gvildeno taip, kad darbinin
kai kito budo negali rasti ge
resniam pagerinimui savo būvio, 
kaip tik streikuose.

P. Vaikezas.

IŠ CAMBRIDGE, MASS.
Metai atgal čionai atsilankė 

kunigas Kapucinas. Tarp kitko 
jis patarė varyti iš “burdų”, tuos, 
kurie yra ne katalikai. Pastebė
tina, kad jo pavyzdžiu pradėjo 
sekti net ir socialistai. Štai 22 
vasario, laike prakalbų “Lietu
vos Sūnų” dr-stės, žinomas vie
tinis socialistas, J. Beliauskas, to 
vakaro tvarkos vedėjas, ragino 
gaspadines varyti iš burdo-tuos, 
kurie neklausis jo ir nesirašis prie 
minėtos dr-stės. Tikras, sakau, 
šposas.

“Lietuvos Sūnų” dr-stė yra vie
na iš -turtingiausių ; narių . turi 
virš 300. Laike prakalbų surink
ta aukų Nevv Yorko streikieriąms 
16 doliarių.

Kada iš visų kraštų žmonės dė
jo aukas streikieriąms, tai kun J. 
Krasnickas kolektavo popiežiui. 
(Juk tai jo locnas reikalas. Kiek
vienas gali aukoti, kam jis no
ri. Red).

Vasario 23 d. buvo prakalbos 
“Šv. Juozapo” dr-stės. Kalbėjo 
J. Naveckas, “Laisvės” laidėjas. 
Kalbėjo pusėtinai. Buvo dar du 
kalbėtojai iš Monttello. Mass.. 
bet jų kalbų neverta nei minėti.

Vis-bus.

Inaguracijos paroda Washingtone.
(Skait.- ant 4 pusi. “Prez. Wilsono Inaguracija”).

Įėjo, bažnyčios nelankė. Neva už 
gyrtybę buvo suareštuotas, o nie
kam neisperkant, kalėjime ir nu
mirė. Ar-gi neveikiančiam šio

retų pareikalauti, kad kalėjime 
sergančių žmonių nelaikytų?

Tą pačią dieną iš Chicagos bu
vo atvykęs kun. K .Šatkus. Jis 
pasakė, pamokslą. Ant rytojaus

IŠ LAWRENCE, MASS.
Rodėsi, kad buvusi bedarbė 

streikai ir čionykščius lietuvius 
šio'-to gero išmokino, bet to ge
ro nematyt. 23 vasario buvo ren
giama lietuviams prelekcija, bet 
iš "3000 čia gyvenančių lietuvių 
atėjo tik 10; todėl prelekcijos ne
buvo. '■ , . ’ '

Bedarbės laikais priviso čia ka- 
zirninkų, kaziruojančių iš pinigų. 
Vieną dieną žinomas čia pirm'ei- 

1 vis veikėjas panorėjo, greitai bur- 
i žuju tapti ir sėdo prie kazyrų, 
' bet'laimė nelėme: nito stalo kėlė 

miesto politikos kliubui nepride- P1,kas_> t,1Y,kas' Dabar žmo-
. ■ 1 nės juokiasi, o musų veikėjas

vaikščioja nosį nuleidęs.
Kelios dienos atgal moteriškė 

(ar lietuvė? Red.) paliko ant sta
lo buteliuką expellerio, o pati 

draugijos” Šv'”Petro,"'Šv. Bene- Į j^° :^*eje ™Ž.*S_ ??
dikto ir Nekalto Prasidėjimo 
(mergaičių) “in corpore” prisi
artino prie Šv. Komunijos. Žmo
nės labai gėrėjosi šaliniais alto
riais, kurie tapo įsteigti pastan
gomis vietinio kleb. kun. J. A. 
Gadeikio. Už vieną altorių žada 
užmokėti Mergaičių Dr. Nekalto 
Prasidėjimo. Iškilmingas pa
šventinimas atsibus “Atvelykio” 
dieną (30 kovo).

40 valandų atlaidai čia atsibus 
Šv. Petro bažnyčioje 27, 28 
29 balandžio. - - J. A. G.

IŠ ATHERTON, IND.
Čia yra viena anglių kasykla, 

kurioje dabar pusėtinai dirba. Lie
tuvių yra čia 4-rios šeimynos ir 
apie 12-ka pavienių. Vienas lie
tuvis, Kaž. Mickevičiui laiko val
gomų daigtų krautuvę. “Lietu
vos Sūnų” dr-stėš kolpktoriams iš 
Clinton, Ind., renkant aukas 
New Yorko ir Brooklyno strei- 
kieriams, surinkta aukų $6.00.

Nuo z\therton 5-kiose myliose 
yra miestelis Clinton, kuriame 
jau yra diktai lietuvių. Clin- 
tono lietuviai turi keletą draugi
jų. Visos veikia; daugiausiai vei
kianti dr-ja yra "Lietuvos Sū
nų”. Terp jos narių galima ra
sti didesnę vienybę, negu kitose 
Clintono dr-jose. “Liet. Sūnų” 
dr-ja išgirdo balsą streikuojančių 
rubsiuvių, ir paskyrė iš savo 
iždo $5.00 ,nors pati savo ižde 
nedaug pinigų turi. Ji buvo iš
rinkusi kolektorius, kurie vaikš
čiodami po stubas surinko $30.00 
aukų šelpimui streikierių, Pa
skui ir šv. Kazimiero dr-stė. au
kavo iš savo išdo $5.00. Aukos 
pasiųstos Brooklyno streikierių 
komiteto iždininkui P. Mačiui. 
Viso labo aukų pasidarė 40.65.

Jonas Kurpeikis.

ir

IŠ PAINESDALE, MICH.
Lietuvių čia yra mažas būre

lis, bet laikosi jie pusėtinai. Ku
nigą turime vokietį, su kuriuom 
susikalbėti lietuviškai negalima. 
Stengiamėsi gauti lietuvį kuni
gą, bet lietuviško nėra. Gavo
me atsakymą nuo popiežiaus de
legato, kuris žadėjo lietuvį ku
nigą siųsti, bet iki šiol visgi nė
ra. Lenkai kunigai atvažiavo jau 
du, bet lenkas mums teipgi ne
tinka. Kvietėme ir per laikraš
čius lietuvį kunigą, bet nė vie
nas neatsišaukė. Vietinis kuni
gas pirmiaus buvo užgynęs par
sikviesti lietuvį kunigą, bet da
bar jau leido, nes lietuviai krei
pėsi prie vyskupo. Matyt, vo
kietis kunigas nuo vyskupo gavo 
pipurų, jeigu dabar jau mums 
nesipriešina.

Letuvos Sūnų Dr-ja Painesda- 
ley įkuria knygynėlį. Supirkimui 
knygų iš iždo paskyrė 80 dol.

S. Gibavičius.

kuris yra apmokamas 
A. iždo, (Kiek žinome 
nesiunčia organizatorių, 
butų apmokama iš iž-

IŠ WORCESTER, MASS.
Lietuvių čia yra keletas tūk

stančių. Yra keletas draugijų ir 
pora bažnyčių: viena neprigul- 
minga, kita Rymo-katalikų ; iš pa
skutinės kn. Bukaveckas išvažia
vo Lietuvon, jo vietą užėmė kun. 
Jakaitis. -

Daugelis lietuvių linkę prie gė
ralų ; apie skaitymą jiėms užsi
minti negalima; yra ir apsiskai
čiusių ; pas kitus pb kerfs laikraš
čius pareina. Žinpma, pas to
kius bačkutė neranda vietos. Yra 
čia ir tokių ,kurie .lietuviškai už
miršo, — jeigu ir. kalba, tai, kiek 
galėdami, “ziduoją”. iTas visai 
negražu, kad ištuokęs; psureplioti 
žodį-kitą angliškai ,jaų ir gėdi
nasi savo prigimtos kalbos.

Teisybes Mylėtojas.

IŠ KENOSHA, WIS.
22 vasario graborius atsiėmė 

iš policijos kalėjimo kūną lietu
vio Jono Ramoškos. Jis buvo gi
męs Smukėnų kaime, Nemakš
čių parapijoje, Raseinių paviete. 
14 metų atgal atkako į Ameriką 
ir 10 metų išgyveno Kenoshoj, 
kur yra ir du jo broliu. Velio
nis nei į kokią draugiją neprigu-

IŠ WATERBURY, CONN.

9 vasario Waterburyj buvo L. 
S. S. konferencija Connecticuto 
valstijos. Delegatai dalyvavo be
maž nuo visų kuopų. Tarp įne
šimų, buvo įnešta įdomus 34-tos 
kuopos klausimas: “Kokios tak
tikos prisilaikyti L. S. S. kalbė
tojams ir kokiu budu kovoti su 
tautiečiais?” Bet įnešimas buvo 
atmestas, kadangi iš kitur atvykę 
delegatai nesuprato, ką tas reiš
kia.

Po pusvalandžio pribuvo ir p. 
J. Pruselaitis. Ir vėl tas klausi
mas buvo pakeltas. Pruselaitis 
patarė socijalistų kalbėtojams 
uoliausiai kovoti su tautiečiais; 
kad visa Soc. Sąjunga turi kovo
ti, nesą tautiečiai, girdi, pasta
ruoju laiku visokias pinkles sta
to. Jie mus, girdi, šmeižia spau
doj, sukeldami skandalus; buk ir 
tautiečiai kalbėtojai prakalbas pa
švenčių sąjungos šmeižimams. 
Ypač buk tuomi atsižymėjęs Liut- 
kauskas, 
iš S. L.
S. L. A. 
kuriems 
do. Red.), važinėja po lietuvių 
kolionijas ir šmeižia socijalistus. 
Tuomi netik atitraukia nuo mu
sų visuomenę, bet ir pačius so
cijalistus nupuldina. Iš delegatų 
vienas atsiliepė, jog daug yra to
kių kalbėtojų, kurie nieko gere
snio nemoka, kaip niekinti savo 
priešą. Jeigu tokiam patarsi duo
ti vėjo kunigam tai toks ir kei
kia taip, kad tikinti publika su
kels trukšmą, arba prasišalįs iš 
salės. Kitas delegatas kalbėjo, 
jog su tautiečiais neprideri ko
voti taip, kaip kovoja Bagočius 
ir kiti socijalistai, nes mes su to
kia kova užsitraukiame visuome
nės neapykantą. Turime esą ir 
be tautiečių su kuom kovoti. Po 
ilgų ginčų leista per balsus, kas 

Įdaryti: kovoti su tautiečiais, ar ne?
Nubalsavo atmesti, bet Pruselai
tis vėl ėmė raudoti, kad atmeta
ma tokius svarbius įnešimus. 
Prašė paimti nors tokį įnešimą, 
kad mes turime duoti persergėji
mą tautiečiams (?) per “Kovą”, 
kad jie mus nešmeižtų, o jeigu 
jie ir toliaus taip elgsis, tai at
važiavus Liutkauskui, arba kitam 
tautiečiui, jeigu šmeižtų sąjungą, 
tai ar negalima butų pasielgti su 
tokiu taip, kaip Bagočius pasi
elgė su Živatkausku? Prieš tokį 
“gudrų” įnešimą užprotestavo de
legatai ir. numoję ranka, paliko 
Pruseląičiui daryti su nepatinka-

mais kalbėtojais, kaip jam patin
ka.

; — 12 vasario J. Petrukonis, 
eidamas šaligatviu, paslydo ir už
simušė. Buvo senyvas (50 me
tų), ligūstas žmogus. Ilgai iš
gyveno Amerikoj. Laikė karčia- 
nją, turėjo . savo namą; paėjo iš 
Suvalkų gubernijos. Paliko mo
terį ir jauna dukterį, kuri yra 
viena iš žymesnių vietinių akto
rių “Tėatrališkoj Aido Dr-joj”.

14 vasario tapo policijos suim
tas lietuvis kurpius, Antanas La
butis, kuriam buvo įtariama su
viliojimas penkių nemečių mer
gaičių; terp jų yra ir lietuvai
tės' . Per tardymą prisipažino ir 
tapo pastatytas po $10,000 kau
cijos. Kalvietis.

ir

'kas. Vaikas paėmė buteliuką, at- 
sikimšo ir išgėrė; skystimas teip 
vaiko vidurius išdegino, kad jis 

porą miliutų pasimirė.
Svečias.

į

IŠ E. VANDERGRIFT, PA.
Musų moterįs keliasi palengva 
miego. 21 vasario susitvėrėiš 

moterų Šv'. Gertrūdos pašelpinė 
draugija.

16 vasario lankėsi pas mus 
kunigas A. Jurgutis (čia mat lie
tuviško kunigo nėra). Savo pa
moksle jis smarkiai išpeikė D. L. 
K. Vytauto draugiją, išvadino ją 
bedieviška, nes ji laikanti bedie
viškus laikraščius; nepatiko jam 
nė vardas draugijos. Iš tikro vie
nok toji draugija labiau katali
kiška negu kitokia. Laikraščių 
ji laiko visokių: yra katalikiški, 
yra ir kitoki. Šitoji draugija 
labiausiai rūpinasi lietuvių pakė
limu. Ji rengia du kartu savai
tėj pamokinančias, bet neužgau- 
nančias tikėjimo paskaitas; sten
giasi padėti išimant pilietiškas 
popieras, stengiasi pirkti name
lius ir juose įtaisyti lietuvių vai
kams mokyklėlę. Knygyne yra 
su viršum 
knygučių, 
draugijos
kad kunigas liepia nuo jos šalin- 
tiesi? Vejalis.

200 visokio turinio 
Ar gi tai tame tos 

bedieviškumas, toks,

IŠ EAST ST. LOUIS, ILL.
Porą savaičių atgal bažnyčioj 

tapo sumanyta sutverti nuosavą 
orkestrą ir artistų kuopelę sce
niškus veikalus lošti. Šią nedė
lios dieną, einanti pro lietuvišką 
svetainę, galėjo jau girdėti or- 
kestros balsus, o vidun įėję, ga
lėjo matyti muzikos instrumen
tus, taigi orkestrą, ir aktorius 
mėginant lošti “Amerika Pirtyj”. 
Trečiam ruime mokinasi giedo- 
rių choras. Kaip malonų žiūrė
ti į tuos jaunus darbininkus! Jei
gu jų noras ir spėkos nenusilp- 
nės, turėsime kuom pasigirti.

Pempė.
IŠ COLLINSVILLE, ILL.

Darbai čia visai sumažėjo: dir
ba 1—2 dienas sanvaitėj. Už tai 
lietuviškų smuklių čia yra ne
mažai.

Collinsvillėj lietuvių yra apie 
150 šeimynų, o pavienių, žinoma, 
yra daugiau. Daugelis lietuvių 
turi nuosavus namus. Kasyk
los yra gana toli, darban reikia 
net traukiniu važiuoti. Kriaučių 
yra 3 poros ir jiems gana gerai 
sekasi. Kalvis Šaltgeležis.

IŠ DONORĄ, PA.
Čia tveriasi lietuvių teatrališ

ka kuopelė; pristoję prie jos pra
dėjo mokintis veikalą “Iš meiles”, 
arba “Žydė perkrikšte”. Todėl ti
kimės, kad neužilgo galės pasiro
dyti ant scenos. Iš savo pusės 
linkime donoriečiams pasisekimo. 
Laikas perstatymui dar nepažy
mėtas, bet tikimės, kad tą vei
kalą pamatysime tuoj po velykų.

Jaunas Lietuvis.

St. Charles, III. Nors man ne
smagu tuščiais ginčais užimti 

brangią vietą laikraštyj, tečiaus 
esj priverstas atsiliepti keliais 
žodžiais į p. M. Tarabildos raš
telį, kuriuom jis atsakė “Liet.” 
num. 9 ant mano pirmiaus til- 
pusios korespondeniejos iš St. 
Charles, III. Pirmiausiai noriu 
patėmyt tą, kad p. Tarabilda vie
ną sakė susirinkime, o kitą.para- . 
šė laikraštin. Jis pasakė, kad iš 
streikų nėra naudos, bet nepasa
kė, kokiu kitu budu darbi r. inkai ‘ 
gali išgauti didesnes algas. To
liaus, klaida yra ir tame, buk lai- 
ke streiko St. Gharles aš nieko 
neveikiąs ir niekur manęs nebuvę 
matyt, — buvau ant dviejų susi-: > 
rinkimų ,ir ‘.‘veikiau’.’>tiek, kiek ga- • 
Įėjau, .— ; rasit, nemažiau ir ;už • 
patį p. Tarabiklą,. Nenoriu leistis 
į ypatiškus ginėjus, neigi girtis t 
savo darbais,; arba išrodinėti • p. ; 
Tarabildos nuopelnus,' nes,- rasi?
te .,-iš* to pasidarytų dar daugiaus > 
mano oponentui nesmagumų. ,

; - A. Valintas.

■Nuo'Redakcijos. Jeigu nori- , 
ma ginčytis, -tai butų geriausiai, • 
kad-.'priešai ypatiškai • susieitų, . 
ftors ir tos pačios draugystės su
sirinkime. ir tenais išsiginčytų iki • 
galui. Tas gal iingeidu vieti
nėms gyventojams, bet tas nėra 
žingeidu .kitiems laikraščio skai
tytojams. - Todėl meldžiame šiuo- 
mi šituos ginčus užbaigti.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.

Gerb. Redakcija:
Meldžiu neatsisakyti paskelbti 

šį pranešimą: Racine, Wis., Lie 
tuviams katalikams pranešu, kad 
subatoje 8 kovo po pietų atvyk
siu į vokiečių katalikų. bažnyčią 
klausyti velikynės - išpažinties. 
Ant rytojaus iš ryto busiu savo 
parapijoj tiktai po pamokslo, Su
mai savo vietoje paliksiu kitą ku
nigą.

18 vasario, 1913 m. ant verbų 
ir velykų laike Racine nebusiu, o 
pradėjus nuo atvelykio 30 kovo 
kas nedėldienį Racine laikysiu 
Mišias 11:30 vai.

Kun. Jonas A. Gadeikis.
65 Milvvaukee avė. 

Kenosha, Wis.

IŠ STREIKO LAUKO 
BROOKLYNE.

Mums streikieriąms sunku ko
voti su žiauria policija, kuri be 
reikalo streikierius areštuoja. Ne
toli Benjamin factory, 21 dieną 
vasario suareštuotos tapo šios 
ypatos: Kazys Jablanskis, Petras 
Ramanauskas, Kazys Daugirda, 
Juozas Zalenka, Pranas Paulauc- 
kas, Povylas Sakalauskas. Prie 
Teko dirbtuvės suareštavo: Oną 
Jančauskienę ir Agniešką Pet- 
ravičienę. Jų teismas buvo 24 
d. vasario. Vyrus nuteisė po 
5 paras kalėjimo, moteris po 10 d. 
pabaudos, (už ką? Red.). Ka
dangi jos neapsiėmė mokėti, tai 
eis ant 10 parų kalėjiman, Šia
me streike lietuviai nemoka pa
baudų, eina kalėjiman, tai bent 
valgį ir šiltą ruimą turi.

Visuomenė mus šelpia sunkioj 
kovoj; mes prašome, kad sušelp
tų ir toliaus, nes jeigu aukausite, 
tai streikas bus laimėtas.

Redakcijos aukauja savo laik
raščius, šelpia mus, duoda mums 
sudrutinimą, apšvietimą, energiją. 
Meldžiame mus šelpti ir toliaus.

Aukauja šios redakcijos: “Vie
nybė Lietuvninkų” 345 egzemp., 
“Keleivis” 450 egz., Socijalistų 19 
kuopa aukauja “Kovos” 200, 
“Laisvė” 100 egz., “Katalikas” 
200 egz., “Lietuva” 200 egz. Au
kauja nuo pradžių streiko kas 
sanvaitė. Šiomis dienomis, išpil
džius kelioms mažoms firmoms 
darbininkų reikalavimus, ir iš 
Liėtuvių 54-—58 skyriaus sugrį
žo darban keletas darbininkų 
(apie 500). Tie musų draugai, su 
kuriais lygiai kovojome, likusiems 
ir toliau kovajantiems aukauja 
kožnas vienos dienos pelną.

Susitaikė šie kontraktoriai: 
Juškauskas, Šalčiunienė, Pučin
skas, Striugis, Višniauckas, Ba- 
liunas, Norbuta, bet pas juos ma
žai darbininkų gali dirbti, todėl 
maža yra nauda. 25 d. vasario 
buvo streikierių prakalbos. Kal
bėjo Jonas Šaltis, labai gražiai 
kalbėjo.

Presos Komitetas:
Jos. Lapinskas, 
W. šibunauskas, 
Juozas Čižius.
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NUO REDAKCIJOS.
Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai 
tuii būt pažymėti autoriaus parašu 
Ir adresu. Pasirašantieji pseudony- 
mals turi paduoti, Redakcijos žiniai, 
Ir savo tikrąjį vardą.
Redakcija pasilieka sau teisę atsinn- 
čiamus jai rankraščius trumpinti u 
taisyti.
Netinkamus laikraščiu! rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina au
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
poplerio pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

Apžvalga.
Rengia lietuvių spaudos paro

dą. Nenusisekęs lietuvių dalyva
vimas pereitoj visos Rusijos spau
dos parodoj .surengtoj 1912 m. 
Peterburge, atnešė- gerus vaisius, 
nes stūmė lietuvius prie savaran
kiško ir labai naudingo darbo.

Tais metais Peterburgo spau
dos parodoj buvo ir lietuvių sky
rius, tečiaus greituoju iškabinta 
prie sienos tik keletas lietuviškų 
brošurėlių ir lapelių ir tai pava
dinta “lietuvių literatūra’’, kas, 
žinoma, negalėjo duoti ne tik ge
ro, bet ir teisingo supratimo apie 
lietuvių tautos kulturiškumą. 
Toks nevykusis lietuvių pasiro
dymas mfnėtoj spaudos parodoj 
giliai užgavo lietuvius ir pagimdė 
mintį surengti atskirą ir pilną 
lietuvių spaudos. parodą Vilniuj. 
Pereitų metų susirinkime Lietu
vių Mokslo Draugija nuspren
dė netik surengti pilną lietuvių 
spaudos parodą, bet ją laikyti 
kas metai maž-daug laike visuoti
nojo minėtos draugijos susivažia
vimo.

Tuom tikslu dabar Liet. Mok
slo Draugija garsina viešą atsi
šaukimą į visus lietuvius rašyto
jus, knygų ir laikraščių leidėjus, 
redaktorius, spaustuvninkus ir 
abelnai į visus, kurie turi reika
lus su spaudos dalykais ir prašo 
atsiųsti Liet. Mokslo Draugijon 
(Vilnius, Lydos—Lidskij—gatvė, 
,7) po vieną ekzempliorių viso 
ko, kas tik buvo išleista nuo at
gavimo lietuvių spaudos, t. y. 
nuo 1904 metų, būtent:

1) Įvairių knygų, brošiūrų, kalendo
rių, almanachų, ir 1.1.; .

2) laikraščių ir kitų periodinių lei
dinių;

3) geografijos ir geologijos žemėla
pių, kartogramų, statistikos lentelių 
ir t. t.;

4) teatro ir muzikos veikalų;
5) įvairių paveikslų ir paveikslėlių, 

iliustracijų, atvirlaiškių, knygų virše
lių ir t. t,;

6) knygų katalogų, draugijų Įstatų, 
apskelbimų, spausdintų laiškų su pa
sveikinimais ir eilėmis, pakvietimų, 
vakarų programų, kainoraščių ir t. t.

žodžiu tariant, šiai parodai reikėtų 
surinkti viskas, kas lietuvių kalba bu
vo spauzdinta tais metais, nuo laik
raščių ir knygų pradedant, menkiau
siais lapeliais baigiant ir paduodant, 
klek egzempliorių spauzdinta.

Atsiųstosios knygos ir spauzdlnial, 
—rašo L. M. D. toliaus—parodai pasi
baigus, liks L. M. Draugijos bibliote
kai, jei siuntėjų nebus pažymėta, kad 
jie reikia jiems grąžinti. Grąžinimas 
šiame atVėjyj bus L. M. Draugijos pi
nigais apmokėtas.

Visi spausdiniai privalo būt at
siųsti ne vėliaus 1 (14) d. balan
džio šių metų. Pati paroda pra
sidės gegužio mėnesyj.

Yra tai didžiai svarbus darbas, 
nes jis galų gale sutvarkys tur
tą musų spaudos, kuris iki šiolei 
buvo pilnoj betvarkėj. Galima 
neperdėjus pasakyt, kad iki šio
lei, dėlei stokos panašios centrali
zacijos, męs lietuviai nei nežino
jome gerai, ką męs turime, kaip 
musų literatūra auga ir plėtojasi.

Męs turėjome vos silpną apie 
tai nuovoką iš toli gražu nepilnų 
pagarsinimų laikraščiuose. Tiki
mės, turėsime pilnas apie tai ži
nias, rengiant panašias spaudos 
parodas kas metai.

Berods, nepaklysime, pasakę, 
kad pradedama dar vienas iš rim
tų ir didžiai naudingų darbų.

Svetimtaučių spauda apie lie
tuvius. Prancūzų laikraštis “La 
Croix’ 'patalpino ilgą straipsnį, 
palytintį lietuvius, ypač jų san- 
tikius su lenkais. Straipsnis už
vardintas “Katalikybė Lietuvoje” 
ir jame parodoma, kaip lenkų po
litikos vedėjai, sulenkinę Lietu
vos bajoriją ir didžiuniją įvairio
mis priemonėmis laike lietuviš- 
kai-ienkiškos unijos, dabar sten
giasi panaudot -tikybą, būtent 
katalikystę, sulenkinimui lietu
viškos liaudies. Autorius straip
snio daugiausiai remiasi ant pa
skutinių laikų atsitikimų Vilniaus 
gubernijoj, kur bažnytinė kova 
pagimdė keletą skandalų.

Naujas Literatūra* žurnalas. 
•".Viltis” (nųrĮj. 14) praneša, kad 
Lietuvoj jau pradėta spauzdinti 
pirmąjį numerį naujo literatūros 
žurnalo vardu “Vaivorykštė”. Iš

stambesnių veikalų šiame nume- 
ryj tilps: nauja žinomo musų 
poeto Maironio poema “Musų var
gai”, Vinco Krėvės “Pratjeka- 
buddha” — iš senovės Indijos 
gyvenimo, J. Šeiniaus didelė mu
sų laikų apysaka “Bangos siau
čia” ir daugelis eilių jau žino
mų musų dainių: M. Gustaičio, 
M. Vaitkaus, Dagilėlio ir kitų. 
“Vaivorykštės” leidėju yra Jonas 
Rinkevičius, o redaktorium Liu
das Gira.

Maironio jubilčjus. Šiuosmet 
sukanka 25 metai literatiško dar
bavimosi vieno iš geriausių šią- 
dieninių lietuvių poetų Maironio 
(kun. prelato J. Macinavičius, 
Žemaičių seminarijos rektorius). 
Pažymėjimui to atsitikimo Kaune 
susitvėrė komitetas, kuris sumanė 
įsteigti Kaune jubiliato vardu 
“Dailės Mokyklą”, kurioj butų 
mokinama gaminti visokius dai
lės išdirbinius.

Meška dar girioj. Besitraukian
tis kriaučių streikas lyg pradeda 
kelti naujus vaidus musų laik
raščiuose. Taip vadinami so- 
cialįstiški laikraščiai, dar strei
kui nepasibaigus, pradėjo girtis, 
kaip labai jie streikierius remia 
ir gelbsti. Kaip kur buvo skel
biama net, kad tik vieni socia
listai streiką remia. “Katalikas” 
turėjo neatsargumą tam “užpro
testuoti” ir iš to, kaip rodosi, 
pradeda kilti tikra batalija.

Streikierių šelpimas yra labda
rybės darbas, tikrasai gi lab
darybės darbas niekados nejieš- 
ko garbės ar užmokesčio, nes 
tada jis jau nėra jokia labdary
bė, bet tik paprastas kupčiavi- 
mas. Labai tai nemalonus apsi
reiškimas, puldantis tinkamą 
spaudai savęs paguodojimą.

Jeigu jau kam rupi nusipirkti 
liaurai, tai vertėtų palaukti bent 
streiko pabaigos. Dabar-gi....

“Dar meška girioj, o jau kai
liu negali pasidalinti.”

TMD. stovis. Tėv. Myl. Drau
gijos organe “Vienyb. Lietuv
ninkų” randame atskaitą tos 
draugijos stovio už paskutinius 
tris mėnesius pereitų 1912 metų. 
Iš išdininko A. J. Povilaikos pra
nešimo matosi, kad per tą laiką 
draugija turėjo $655.00 įeigų ir 
$674.21 išeigų. Visas piniginis 
draugijos turtas, pradedant 1913 
metus, buvo sekantis: 1) Bėgan
tiems reikalams liko ižde $567.26; 
2) geležiniame kapitale yra 
$852.40. Viso labo išde randasi 
$1,419.66. (Geležinį kapitalą su
daro 10% nuo visų draugijos 
įplaukimų. Jis tapo sutvertas 
apie 5 metai atgal su tikslu tu
rėti iš jo nuošimčių pastovų fon
dą konkursams naujų raštų para
šymui ir kitiems svarbesniems 
reikalams). Centro sekretoriaus 
J. Žemantausko atskaita už tą pa
tį laiką parodo, kad draugija 
turi 2.715 sąnarių, tame skaitliuj 
658 suspenduotų. Sulyg skait
lio narių didžiausia yra 28-tą kuo
pa Chicagoj (171 nar.) ir 4-ta 
kuopa AVaterburyj (144 nariai).

Rašytojų Draugija. “Tėvynėj” 
jau pasirodė projektas besiorga
nizuojančios Lietuvių Rašytojų 
Draugijos įstatų. Šita draugija 
buvo susitvėrusi dar laike II-ojo 
Liet. Laikraštininkų susivažiavi
mo, tečiaus iki šiam laikui dar vis 
neišstengė susiorganizuoti. Drau
gijos tikslu yra: sujungti vienon 
krūvon visus lietuvius raštininkus, 
rūpintis pakelti ir tobulinti lie
tuvių literatūrą, tarpininkauti 
tarp išleistoji^ ir rašytojų ir lei
sti tinkamus veikalus.

NAUJI RASTAI.
Užkerėtas Jačkus. Vieno veik

smo juokinga komedija, paimta 
iš Lietuvos kaimiečių gyvenimo. 
Parašė S. Kaimietis. Kaina 15c. 
Chicago, 1913. “Kataliko” spau
da.

Žydas Statinėj. Juokingas per
statymas vienoje veikmėje. Iš 
lenkiško vertė Jurgis T. Kaina 
ioc. Chicago, 111., 1913. “Kata
liko” spauda.

Sniegas. S. Przybyszėvvskio 
drama 4-ose veikmėse. Vertė 
Vincas Akelaitis. Chicago, III. 
1912 m. “Kataliko” spauda.

Svieskjmes ir švieskime! Raš
telis naudingas visiems lietu
viams. Parašė A. R. Tilžė, 1912’ 
m. “Birutės” leidimas.

Jurgis Washlngtonas (viduryj), padėjęs ranką ant Biblijos, priima pri
slėgę 30 d. balandžio, 1789 metuose.

Prezidento Wilsono 
Inaguracija.

Paskutine diena Wilson’o- 
piliečio.

Pereitas panedėlis buvo pasku
tinė diena paprasto Wilsono-pi- 
liečio: utarninke AAilsonas-pilie- 
tis liko AA’ilsonu prezidentu vie
nos iš didžiausių pasaulio respub
likų.

Visą pereitą savaitę AVilsonų 
šeimyna, iki šiol gyvenusi Prin- 
ceton, N. J., buvo užimta krau
stymusi į naujus namus. "Pats 
prezidentas uoliai gelbėjo pakuo
ti ir užkalinėti “baksus,r su ra
kandais ir kitokiais naminiais pa
dargais. Penedėlyj turėjo palikti 
savo Prnicetoną, kuriame jis pro
fesoriavo ir per 28 metus gyve
no. Princetoniečiai studentai pa- 
nedėlyj iš ryto prisiuntė į Wil- 
sono namus automobilius ir su 
trukšmu išlydėjo savo buvusio 
profesoriaus ir prezidento šeimy
ną į geležinkelio stotį, kur jo 
laukė speciališkas traukinys iš 
11 vagonų. AVilsonas jižefiiė pa
skutinį vagoną ir nuo užpakali
nės platformos atsisveikiAd” su 
Princetono piliečiais. Visų butą 
geram upe. Studentai čia pat 
sutaisė jam serenadą ir užtraukė 
savo buvusiam prdfėsoriui ’ stu
dentišką giesmę; pats AVilsonas 
prie studentų giedojimo prisidė
jo. Sekantį už AVilsono vaginą 
užėmė laikraščių reporteriai;'O li
kusius vagonus pripildė apie 600 
Princetono studentų, kurie iško
vojo sau garbę lydėti atė'iriahtį 
prezidentą net iki \Afashingtonui. 
Traukinys sustojo tik AVest Phi- 
ladelphijoj ir Baltimore ir po 
piet pasiekė AVashingtoną, kur 
ant stoties jį pasitiko priėmimo 
delegacija. AVilsonas su šeimyna 
apsistojo privatiškame Shoreham 
hotelyj.

Tą pat dieną AVilsonas su savo 
žmona nuvyko į Baltąjį Namą 
su vizitą pas prezidentą Taftą. 
Čia senas ir naujas prezidentas 
širdingai pasisveikino ir Taftas 
parodė savo įpėdiniui namus, ku
riuos jis sekančią dieną turėjo už
imti kefVeriems metams. Susiti
kimas dviejų tautos vadovų buvo, 
kaip minėjome, širdingas, nes nei 
vienas, nei kitas, būdami tikrais 
džentelmonais, laike priešrinkimi
nės agitacijos neužsipuldinėjo 
viens ant kito ypatiškai, kaip tai 
darė, pavyzdžiui, Rooseveltas. Po 
trumpos vizitas AVilsonai sugrįžo 
į hotelį.

Tuom tarpu Taftas baigė savo 
officiališkas prezidento prider- 
mes. Augščiausio Teismo nariai, 
įvairios diplomatiškos delegacijos, 
jo kabinėto nariai:ir daugybė pa
žįstamų ir draugų atėjo paskuti
niu kartu su prezidentu atsisvei
kinti.

Inaguracijos diena.
Utarninke iš ryto, pusiauV-iyJe-n 

nuoliktą vai., atvyko į'Shoreham 
hotelį kongreso ir senato delega
cija, Princetono studentai, pul
kas Essex raitelių iš New Jersėy 
valstijos ir “Juodųjų Raitelių” 
pulkas iš Cttlvero kariškos aka
demijos ir, paėmę prezidentą- 
-elektą AVilsoną ir vice-preziden- 
tą-elektą Marshallą, nuvyko į Bal
tąjį Namą. Čia jlios pąsitfko 
prezidentas Taftas, kuris džėrhę 
vietą dešinėjėj pusėj sykiu su 
Wilsonu ir nuvyko j. kapitelį, kur 
gaujai išrinktas prezidėnttis.’tu

rėjo priimti prisiegą.
Atvykus į kapftolį, prezidentas 

Taftas patvirtino paskutinius įsta
tymus besibaigiančio 62-ojo kong
reso.

Tuom tarpu naujai išrinktas 
prezidentas, vice-prezidentas, am
basadoriai, ministeriai ir senato
riai susirinko senato salėj. Lygiai 
12 valandą, laikinis1 prezidentas 
senato, senatorius Gallinger, pri
ėmė prisiegą hud naujo vice-pre- 
zidento Marshallo ir po to pa
leido senatą 62-jO kongreso. 
Tuom paeiti" tariu vice-prežiden- 
tas Marshafį apskelbė sušaukimą 
naujo 63-čią senato, čia pat vice- 
-prezidentas 'pasakė Savo įženginę 
prakalbą, priėmė prisiegą nuo 
naujų senatorių ir apskelbė' per
trauką naujojo 63-jo senato.1

Tas viskas užėmė vos pusva
landį laiko it lygiai pusiau pirmą 
prasidėjo procesija iš senato sa
lės į rytinę platformą ant kapito- 
liaus trepu, kur jau viskas buvo 
priruošta įvedimui-’rtiujo prėzi- 
dento ufėdatt. Šita officiališka 
ceremonija buvo labai trumpa.

Prezidento prisiegą.
Naujai išrinktas prezidentas, 

akivaizdoj tūkstantinių minių, ku
rios reprezentavo visos tautos pi
lietybę, priėmė sekančią prisiegą. 
prie kurios jį privedė vyriausis 
teisėjas Augščiausiojo Suv. Val
stijų Teismo- (Chief Justict) 
AVhite: .

AB, Woodr0w Wil8on, iš
kilmingai prislegiu, kad tei
singai ir ištikimai pildysiu pri
derinės Suvienytų Valstijų prezi
dento ir, sulyg geriausios savo iš
galės, palaikysiu, ginsiu ir elg
siuos sulyg, Suvienytų Valstijų 
konstitucijos.

Nuo šios minutas 27-asai, Su
vienytų Valstijų prezidentas Taf
tas lieka jau tik istorijoj ir vėl 
tampa paprastu Suv. Valstijų pi
liečiu, o nauju 28-tuoju Suvieny
tų Valstijų prezidentu yra AVood- 
rotv AViison., -j

Po inaguracijai,
Po prisiegai prezidentas AVil

sonas perskaitė savo inaguraci
jos kalbą ir lydimas buvusio pre
zidento Tafta sugrįžo į Baltąjį 
Namą, kur paskutiniu kartu jį 
priėmė Taftas prie trumpos už
kandos. Po užkandai preziden
tas AVilsonas išėjo ant balkono, 
kad priimti ir perleisti milžinišką 
inaguracijos pkrodą, kuri tuom 
laiku prasidėjo nito kapitoliaus.

Suveinytų '■'V’alslfjų kareivija, 
jūreiviai, įvairios organizacijos, 
kliubai, moterys št’ifragetės pada
rė milžiniški kefių mylių ilgio 
procesiją, kurioj dalyvavo per 
40,000 žmonių1;

< 8! 1 l?il
Kuomet naųjąsai,prezidentas su 

savo šeimyna jęiabpjp parodą, vi
duryj Baltų Nąnių prasidėjo visai 
kita scena. Ę^-prę^identas Taf
tas, paėmęs paskutinius savo 
daiktus ir ly(dimaS|4ik savo ypa- 
tiškų draugų .apleidžia Baltąjį 
Namą per šonines duris ir, nu
važiavęs į geležinkelio stotį, 3 v. 
45 min. po piet išvažiavo į 1 Au
gusta, Ga., ktir jis bus miesto 
svečiu per ištisą piėnesį.

Pasibaigus parodai, vakare at
sibuvo puiki miesto (Iliuminacija 
ir keletas bąnkietų, kuriuose da
lyvavo sttsirinkųsie sostinėn ąye-

Taip užsibaigė dar vienas se
nas lapas ir prasidėjo naujas la
pas Suvienytų Valstijų istorijoj. 
Ir' ištikto, prezidento AVilsono 
administracija turės būti vaizdin
ga ir pažymėtina. Užimdamas 
sunkią ir pilną atsakomybės vie
tą, naujas prezidentas pradeda 
naują puslapį Suvienytų Valsti
jų istorijos prie labai sunkių ap
linkybių, —- sunkių tuom atžvil
giu, kad naujos administracijos 
išrišimo laukia didžiausios svar
bos reikalai, nuo kurių priklauso 
visos šalies tolimesnė gerovė. Iš
rišimas trustų klausimo, pinigy- 
no, tarifo reikalai — vis tai mil
žiniški darbai ir vienas neatsar
gus ir klaidingas administracijos 
žingsnis gali atnešti labai blogas 
pasekmes.

Nedyvai todėl, kad kaip šios 
šalies, taip ir Europos laikraš
čiai patėmija, jog Suvienytų Val
stijų reikalai nuo prezidento Lin- 
kolno laikų nebuvo taip sunkia
me padėjime ,kaip šiądien, bet 
pędraug visi, tarsi susitarę, iš
reiškia gilų persitikrinimą, kad 
lygiai nuo Linkolno laikų šalis 
neturėjo gabesnio ir tvirtesnio už 
AVilsoną vyro, kuris tuos reika
lus tinkamai galėtų pervesti. 
Francuzijos, Vokietijos ir ypa
tingai Anglijos laikraščiai spėja 
didelę ir pasekmingą ateitį naujo 
prezidento valdymui.

Reik tikėtis, kad ta viltis ne
apvils ir kad prezidento AVilsono 
adrrtitiistracija užsirašys auksinė
mis raidėmis Suvienytų A'alstijų 
istorijoj.

IS VISUR.
Į| Italiją, kur žmonės prie šal

čių lįępriprąt.ę, atlankė šalta vil
nis; pereitą sanvaitę net Napolės 
aplinkinėse siautė sniego darga
nos. Messinoj nuo 20 metų ne
buvo teip šaltos žiemos.
s; I1 1 ■■ '■ , -i'’ ■

| Japonijoj, Kanda distrikte, 
Tokio mieste,' siautė gaisras, ku
ris išnaikino 3300 namų. 15000 
žmonių neteko pastogės; Nuosto- 
liiis ugnies padarytus skaito mi- 
h’jo’nais doliarių. Sudegė daug 
baidyčių,'o tame ir baptistų. Su
degė ir' augštoji mokykla sveti
mų kalbų'.

|] Peterburge, Rusijoj,. sudegė 
viena iš gražiausių stačiatikiškų 
bažnyčių '— Ttoickaja Lavra. 
Bažhyčia ta pradėta statyti Pet
ro Didžiojo 1703 m.

|| Rumunija atsišaukė į Rusi- 
jas valdžią su prašymu sutaiky
ti ją su Bulgarija, kad išvengus 
karo.

| Buvęs Francuzijos užsienių, 
o paskui laivyno ministerių. žino
mas Vokietijos priešas Theophile 
Delcasse likosi paskirtas Fran
cuzijos ambasadorių Rusijon.

|| Vokietijos parlamentui kanc
leris padavė reikalavimą padirbti 
ciesoriui naują laivą, kad jis ga
lėtų prisižiūrėti laivyno manev
rams. Socialistų partijoj atsto
vas atsakė, jog tautai toki cieso
riaus vaikiški užsimanymai visai 
nereikalingi, nes jis apie laivyno 
reikalus nieko neišmano.

|| Šiaurinėj Afrikoj, Marokko 
sultanatė, išpanai užėmė miestą 
Tetuan.

| Galicijoj badas. Kaimuose, 
dėb blogo užderėjimo žmonėms 
trūksta- maišto; miestuose, dėl 
laukiamo karo sustojo darbai. 
Krakove, Lvbve, Stanislavdve 
valdžia badaujantiems maistą 
dalina.

|| Sulyg žinių pagarsintų Lon
dono laikraščio “Dialy Mail”, 
karas Rumunijos su Bulgarija 
yra neišvengtirtas, jis nuo pava
sario turės prasidėti. Bulgarijos 
pasiuntinys Rumunijoj laiko ‘to
lesnes tarybas nevaisingoms, to
dėl nori namon grįžti, pertrauk
ti dipliomatiškus ryšius su Ru
munija. Rumunija pašaukė tar- 
nysion atsargos kareivius; ant 
Dunajaus salų sutraukė artileri
ją ir. pasirengusi bombarduoti Si- 
listriją. Pas Rumunijos karalių 
atsilankė Vokietijos ciesoriaus 
sunuš ir Austrijos sosto įpėdinis 
apkalbėti stovį nesutikimų Ru
munijos.: su; Bulgarija.

o-ią 1 r ei.
||i Austrijos štabo oficierai pa- 

skirstyiiitap© 4 gelžkelių užveiz- 
das; štabo oficierai prižiūri til

tus. Vindobonoj, Berline ir ki
tuose Austrijos ir Vokietijos 
miestuose žmonės iš bankų atsi- 
iminėja juose sudėtus pinigus. 
Fabrikai skundžiasi ant stokos 
reikalavimų, nes laukiant karo, 
žmonės nieko nereikalauja.

| Vokietijos karo ministerija 
užklausė privatiškų daktarų, ar 
kilus karui, jie nepanorėtų karan 
traukti. Siūlo jiems po 15 mar
kių dienai^

|| Vyriausiuoju Londono žydų 
rabinu likosi išrinktas Dras Juo
zas H. Hertz iš New Yorko.

|| 23 vasario, gabenant iš tau
tiško rūmo kalėjiman, likosi nu
šautas buvęs Mexiko prezidentas 
Francesco Madero ir vice prezi
dentas Jose Pino Suarez. Val
džia teisinasi, buk jų draugai 
mėgino juos paliuosuoti, buk už
mušta ir du užpuolikai. Bet vis
gi tapo suareštuoti ir trįs oficie
rai, eskortos vadovai. Kaip ten 
ištikro buvo su tuom užmušimu, 
nežinia. Madero moteris yra ja
poniškoj ambasadoj.

|| Anglijos sufragistės siaučia 
sau toliau. Mieste Battersea iš
naikino pačto įstaigą. Valdinin
kus, net karalių Jurgį apėmė bai
mė, kad neramios moterys prie 
progos ant jų neužpultų.

|| Pasimirė Chinų ciesorienė 
našlė Ye-Ho-Na-La. Ji buvo mo
teris pasimirusio 1908 m. cieso
riaus Kvvangsu.

|| Derby Technical kolegijoj, 
Anglijoj, Thorne Baker turėjo 
pranešimą apie vieno franeuzo 
pagerintą telefoną, su kuriuom 
iš Europos bus galima su Ameri
ka. susikalbėti.

|| Francuzijos valdžia rengiasi 
paduoti parlamentui sumanymą 
kariumenės sudrutinimo. Tam 
reiks 40 milijonų doliarių šiems 
metams.

|| Prancūzijoj, priešais Hyeres, 
šaudant iš kanuolių, truko ka- 
nttolė ant mūšio laivo “Danton”. 
Prie to užmušta trįs kanonieriai, 
o daug kitų sužeista.
' -Ij :’.l '* ’ '

|| Pętrokavo gubernijoj prisi
veisė daug plėšikų, kurie savę 
vadindavo ręvoliucijonieriais. 
Gaudytį tuos revoliucijonierius 
pavesta buvo ochranos agentams 
Jurčęnko ir Kotovskiui. Agentai 
tie vieną diedą padarė kratą pas 
vieną dvarponį ir rado antspaudą 
revoliucijonierių partijos. Ant
spaudų dirbėjas vienok pripažino, 
kad tą antspaudą pas jį davė pa- 
drbti ochranos šnipas Jurčęnko. 
Taigi aikštėn išėjo, kad pats och- 
ranps agentai buvo plėšikų orga
nizatoriais, tik jie kaltę mėgino 
ant dvarponio suversti. Abudu 
slaptosios policijos agentu tapo 
suimti.

|Į Kije.ve valdžia suėmė 20 
žmonių nužiūrimų šnipinėjime 
Rusijos atsigynimo paslapčių. 
Jiems užmeta, jog jie tas Rusi
jos kariumenės paslaptis rinko 
Austrijai.

| Pietinėj Lenkijoj, Dąbrove, 
kasykloj “Paryž”, besileidžiant 
į kaskylos olą šešiems darbinin
kams, nupuolė su darbininkais 
besileidimo prietaisa. Prie to 
vienas darbininkas tapo užmuštas, 
kitas mirtinai apsikulė ir nuga
bentas ligoninėn, ten pasimirė, 
likę keturi teipgi sunkiai apsi
kulė.

|| Kadangi Prūsuose valdžia 
pradėjo smarkiau persekioti len
kus, pradeda net su prievarta ati
minėti žemę nuo lenkų, tai Len
kijoj, kur Prūsų valdžios ranka 
negali pasiekti, lenkai griebėsi 
boycoto Vokietijos išdirbinių; 
nors brangiau atsieina, lenkai vi
sokius reikalingus daiktus, kokių 
Rusijoj nėra, gabena iš Anglijos 
ir Francuzijos.

|| Pulkai Rusijos kareivių, ma
tyt bijodami laukiamo karo, iš 
parubežių bėga į Prusus ir jieš- 
ko darbo pas Prūsų žemvaldžius.

|į Varšavoj sugriuvo statomi 
namai Kerbedžio knygynui ir už
bėrė namelius darbo prižiūrėtojo 
ir sargo ir juos sugriovė. Dar
bo prižiuržtojo šeimyna tąsyk 
miegojo, todėl pabėgti negalėjo. 
Užmušta 6 žmonės, išsigelbėjo tik 
13 metų vaikas.

|| Kelčių vyskupas Losinski 
uždraudė visiems katalikams, 
ypač kunigams sandarbininkauti 
ir prenumeruoti laikraštį “Lud 
Polski”.

| Varšavoj, bažnyčioj švento 
Kryžiaus, koksai vyriškis užpuo
lė laikantį mišias kunigą Szczę- 
sniaką ir tris kartus sudavė ak
meniu. Užpuoliką suėmė. Po
licija mano, kad tai yra beprotis.

|| Peterburge likosi konfiskuo
tas lenkiškas laikraštis “Dzien- 
nik Petersburgski” už straipsnį 
apie lenkų sukilimą 1863 m,

Lvove pasimirė lenkiškas 
raštininkas AA'ladyslaw Belza. 
Terp kitko, išleido jis vertimus 
Mickevičiaus visokiose kalbose; 
stengėsi surinkti ir lietuviškus 
vertimus, bet surinkti juos ne
buvo galima, o išleistų tąsyk ne
buvo.

|| Netoli Charkovo, Pietinėj Ru
sijoj, 5000 kaimiečių užpuolė ka
lėjimą ir iš jo išvedė du ten sė
dinčiu arkliavagiu ir abudu lyn- 
čiavo. Amerikanizuojasi mat ir 
rusai. Ten užmušdavo pagautus 
bevagiant arkliavagius, bet jau 
suimtų nekliudydavo.

Londono laikraštis “Daily 
Mail” pranešė, buk Rusijos Juo
dųjų jūrių laivynas rerigiasi 
plaukti į Trapezundą ir bandyti 
apvaldyti Erzerumą, Azijatiškoj 
Turkijoj.

|| 18 vasario atsibuvo inaugu
racija naujai išrinkto Francuzi
jos prezidento Poincare. Pran
cūzijoj inauguracija atsibūva be 
didelio triukšmo, ne teip kaip 
Amerikoj.

|| Nesutikimai Rumunijos su 
Bulgarija pasididino, nors Ru
munija, vietoj Silistrijos, imtų 
Juodųjų jūrių pakrančius, nuo 
Kal-Kali-Akra iki miesto Bal- 
črk, bet Bulgarija nesutinka tą 
atiduoti.

| Rusijoje šiuo metu visoje 
valstybėje yra ištremtųjų už po
litikos prasikaltimus 3,300 žmo
nių. Jų išlaikymas atsieinąs val
stybei 66o.<Job rublių 'metams. 
1911 metais ištremtųjų skaičius 
siekęs 6.000 žmonių.

|| Laikraščiai praneša, buk mie
ste Chihuahua, Mexike, likosi nu
žudytas Albertas Madero, suim
tas drauge su Chihuahua valsti
jos gubernatorių už sukilimą 
prieš Huertą. Jeigu teip eis to
liaus, tai Mexike pradės žudyti 
visus, kurių pravardė bus Made
ro. Francuzijoj laike revoliuci
jos žudė kunigus ir aristokratus 
užteko ten pasakyti, kad tas yra 
kunigas, o greitai to galvą nukir
to giljotinos kirvis. Bet didėji 
Francuzijos revoliucija buvo su 
viršum šimtas metų atgal; dabar 
nekaltų žmonių jau nežudo.

|| Atkakęs Mexiko miestan plė
šikų vadovas Pavillo, turintis 
1500 ginkluotų vyrų, nuo Hu- 
ertos pareikalavo, už ginklų ati
davimą 100,000 pesų; kitaip gink
lų nepadėsęs, bet kovosęs su 
Huerta; tas išleido rods plėšikų 
vadovą, bet jam apreiškė, jog jei
gu į 36 valandas ginklų nepadės, 
tai jis, ir visi jo vyrai, bus su
šaudyti.

Huerta išsiuntė kariumenę į 
valstiją Coahuila, kur prieš jį 
sukilo žmonės. Buvęs Madero 
generolas Riciotti Garibaldi rei
kalauja, kad Jungtiniai Valsčiai 
užimtų Mexiką. Kad Madero ge
nerolas gali ko panašaus reika
lauti, nieko įstabaus nėra. Gari
baldi pats yra ne mexikonaš, bet 
italas, todėl jam Mexiko laimė 
nelabai rupi. Ir tūli Jungtinių 
Valsčių politikieriai reikalauja 
Mexiko užėmimo, turbut todėl, 
kad iš jo turtų galėtų naudotiesi 
Jungtinių Valsčių turtuoliai, ku
rie, žvejojimui drumstame van
denyj, ten revoliucijas ir maišatį 
sėja.

|| Neramios moterys sufragistės 
atsirado jau ir Chinuose, kur iki 
šiol moteris buvo tikra vyro ver
gė, be jokių tiesų. Vadove Chi
nų sufragisčių yra mergina Tang. 
Jos su savo vadove nutraukė pas 
parlamento pirmininką jam per
duoti savo reikalavimus. Kadan
gi pirmininkas nesutiko jų reika
lavimus išpildyti, jos jo namuose 
viską išdaužė ir pažadėjo kitą 
kartą ateiti su bomboms.
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|| Rusijos valdžia panaikina vi

sai dešiniojo šono Varšavos tvir
tovės fortus. Matyt Rusija, kilus 
karui, prie Varšavos nesitiki prie
šams atsiremti, todėl mano tvir
tovę visai panaikinti, o žemę bu
vusią prie tvirtovės parduoti.

|| Vindobonon (Austrijos sosti- 
nėn) atkako žymesnių albanų de
putacija pasiskųsti ant serbų 
žiaurumo. Atkakę į Djakovą, 
serbai uždegė pardavinės, baisiai 
kankino moteris ir vaikus. Lju- 
moj ir aplinkinėse išdegino jie 
visas albanų triobas, kankino mo
teris ir vaikus. Moteris ir vai
kus apliejo kerosimi ir uždegė. 
Sudegė tokių budu 700 moterų 
ir vaikų. Ochridoj serbai išvedė 
vyrus ir mėtė juos ant sustatytų 
karabinų durtuvų. Kankino jie 
neimančius kare dalyvumo gy
ventojus Terane ir kituose mie
stuose.

| Garsus Rusijos stačiatikių 
vienuolis Heliodor sutvėrė naują 
tikėjimišką sektą. jis mokina, 
jog žmonės, be skirtumo tikėji
mo ir tautystės viens kitą kaip 
broliai turi mylėti. Jo sekta pri
pažįsta porų sugyvenimą be šliu- 
bų. Turi šventes pašvęstas 
Christui, Buddai, Konfucijui, Ma- 
homedui ir Tolstojui.

|| Australijos sostinėj, mieste 
Sydney gauta žinia, jog pieti
niuose lediniuose prie žemgalio 
kraštuose pražuvo du tirinėtojai 
expedicijos Dro Movvsono; pat
sai Mowson su šešiais žmonėms 
pasiliko Adelie žemėj, kadatlgi jie 
negalėjo laivan, prieš jo išplauki
mą atkakti. Pražuvo leitenants 
Kinius, anglijonas ir Dras Mertz, 
Šveicaras. Mawsono expedicija 
iš Tasmanios į pietinius ledinius 
kraštus iškeliavo 1911 m.

Francuzai, aplinkinėse Le 
Mans stato paminklą pirmo 
aeropliano išradėjui, amerikonui 

.Vilburui Wrights.

|| Ardant uolas naujai dirba
mam geležinkeliui, netoli Gvon, 
Ispanijoj, expliodavo 7000 sva
rų dinamito. Expliozija užmu
šė ir sužeidė iš viso 200 žmonių.

| Austrija ginkluoja lenkus^ 
Galicijoj. Duoda lenkams šau
dymo įstaigas. Kaimiečiams no
rintiems šaudyti mokytiesi, duo
da geležinkelių tikietus dykai. 
Kviečiami lavintiesi šaudyme ir 
mokykit! mokiniai.

|Į Chinuose užgirta naikinti 
aguonų pliantacijas, parengtas 
darymui opium. Naikinant plian
tacijas daugelyj vietų buvo susi
rėmimai gyventojų su kariume- 
ne. Susirėmimuose provincijoj 
Fu-Rien užmušta daug žmonių, 
užmuštų skaitlių šimtais skaito.

|| Bruxellėj, prieš operetės 
teatrą, prasidėjus perstatymui, ne
ramiai vaikščiojo koksai vyriškis. 
Paklaustas praeivių, jis pasakė, 
jog teatre yra su numylėtiniu jo 
pati, jis laukia jų išeinant ir nori 
užmušti. Tai girdėję pranešė 
teatro direktoriui. Pertraukta 
perstatymas ir ant scenos išėjęs 
reziserius pranešė, jog prieš te
atrą vaikščioja vienos moteries, 
kuri teatre yra su numylėtiniu, 
vyras ir jis neištikimą moterę no
ri nušauti. Pažadėjo užgesinti 
elektriškus žiburius, kad toji po
ra galėtų išeiti per kitas duris 
į šalinę gatvę. Ir per tas 
duris išėjo ne viena, bet 18 porų.

|| Kaip kituose kraštuose, teip 
ir Ruisjoj manoma panaikinti 
pasportus, neą jie nepalengvina 
policijai gaudymą visokių niek 
šų: nors Rusijoj be, pasporto į 
kitą pavietą žmogus negali iš
eiti, bet ten vagiliai ilgiausiai 
gali slapstytiesi.

|| Berlinąn, į svečius pas Vo
kietijos ciesorių, atkako Danijos 
karalius Christian ir karalienė 
Aleksandra.

ĮĮ Francuzas orlaivininkas Mar
cei. G. Brindjone dės Moulinaux 
viensparniu orlaiviu iš Paryžiaus 
Londonan be nusileidino atlėkė 
į 3 vai. 5 miliutas.

Į| 26 vasario ant salos Naujos 
Zelandijos, aplinkinėse Welling- 

. ton, siautė smarkus žemės drebėji
mai, kurie mieste ir jo aplinkinė
se daug triobų pagadino. Žmo
nių rods neužmušta, bet daug jų 
sužeista.

K

|| Finlandijoj, mieste Tammer- 
fors dingo banko direktorius Id- 
raan, pridirbęs ant 18 milijonų 
fališkų markių visokių prigavy- 
sčių. į

(Nuo musą specialio korespondento). ;l 
(Tąsa).
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Į| Mexike Huerta ir Diaz eina 
iš vien ir stengiasi kraštą nura
minti. Šiaurinių revoliucijonie- 
rių vadovas generolas Orozco 
pranešė, jog jis pripažįsta Huer- 
tos valdžią, bet Zapata dar vis 
priešinasi, nors daugelis jo pase
kėjų perėjo į Huertos pusę. Su
kilėlių vadovas Rafael Tapia su 
600 kariautojų pasidavė Huertai.

| Turkijoj susektas sukalbis 
užmušto Nizama pašos šalininkų 
prieš jaunaturkių valdžią. Su
imta Konstantinopoly j daug ofi- 
cierų i rcivilistų.

Sulyg paskutinių žinių, Tur
kija sutinka Bulgarijai atiduoti 
Adrianopolį, apie tai Bulgarijos 
valdžiai pranešė Rusijos valdžia, 
kurios tarpininkystės prašė Tur
kija. Rusija pažadėjo Turkijai 
neremti Bulgarijos atlyginimo už 
karą reikalavimo. Reikia todėl 
manyti, jog Turkija ilgiau karo 
vesti negali.

|| Paryžiuj pasibaigė byla 22 
plėšikų ir užmušėjų, kurie auto
mobiliais važinėjo ir užpuldinėjo 
ant žmonių mieste ir aplinkinėse. 
Teismas keturis pasmerkė nužu
dymu, 14 pasiųsta kalėjimam Su
ėmimui tų žmogžudžių policijos 
neužteko, reikėjo šaukti pagelbon 
šimtus kareivių. Jie vadino savę 
anarchistais, bet kasžin, ar anar
chistai plėšikus ir žmogžudžius 
panorėtų į savo eiles priimti.

|| Prie Scutari vėl buvo smar
kus mūšiai serbų ir raonte- 
negrinų su turkais. Serbų ir mon- 
tenegrinų kariumenės mėgino 
tvirtovę veržti, bet turkai užpuo
limą atmušė, paguldė daug prie
šų.

Apie mušius prie Adrianopolio 
prieštaraujančios ateina žinios. 
Bulgarijos valdžia užtikrina, jog 
nedaug bulgarų ten žūva, bet 
esantis mieste francuziškų laik
raščių korespondentas pranešė 
Paryžiun visai priešingas žinias. 
Jis sako, jog turkai vis atmuša 
bulgarų užpuolimus, daug jų už
muša. Turkų vadovui pasisekė 
vėl miestan įgabenti didelius mai
sto transportus.

|| Anglijos sufragistės jau teip 
savo avanturoms įsipriklino vi
siems, kad jų susirinkimuose re
tai kada nebūva muštynių, nes 
mat vis daugiau atsiranda jų prie
šų. Worthinge tik policija iš
gelbėjo dvi kalbėtojas, kurias 
klausytojai užsimanė šulinyj iš
maudyti.

|| Peterburge gauta žinia, buk 
prietikiai Rusijos su Austrija 
teip pasitaisė, jog neužilgio ga
lima laukti demobilizavimo abie
jų kraštų kariumenių.

|Į Paryžiaus laikraščiai pagar
sino žinią, buk rusiškas oficieras 
baronas Tilinskyj nuo Japonijos 
valdžios pajieško 70 milijonų do- 
liarių už suteikimą prieš karą 
plianų rusiškų tvirtovių. Buk 
prie to prigulėjo dar kiti rusiški 
oficierai. Jie gavo nuo Japoni
jos valdžios čekius po 23 milijo
nus doliarių. Čekiai tie turi būt 
išmokėti 22 kovo, 1915 m.

mušis 
sukilė

|| Mexike, provincijoj Aguas 
Calientes rengiamas 
valdžios kariumenės su 
bais vedamais generdlo Fuentas.
Laukiamas mušis kariumenės su 
sukilėliais ir aplinkinėse Saltillo. 
Mexiko sostinė atskirta nuo kitų 
miestų, nes aplinkinėse visur yra 
revoliucijonieriai. Negerai stovi 
dalykai ir Sonora valstijoj. Plė
šikų pulkai, sukurstyti sukilėlių, 
dabar plėšia namus neimančių 
revoliucijoj dalyvumo gyventojų.

li Elbinge, Prūsuose, teisman 
patraukė Vokietijos ciesorių jo 
dvaro Kadinų samdytojas todėl, 
kad ciesorius jį nuo samdymo 
prašalino, nors kontraktas pada
rytas iki 1915 metų. Todėl cie
sorius teisme bylą pralošė.

|| Bulgarija pranešė didžiųjų 
viešpatysčių ambasadoriams, jog 
iš Adrianopolio išleis 300 svetimų 
kraštų piliečių.

|| Mieste Ghihuahua, Mexike, 
tapo sušaudytas policijos perdėti- 
nis Ang. Levandota ir septyni 
kiti žymesni veikėjai.

ir

Teismo posėdis prasidėjo 10.55 
prieš pietus ir pasibaigė 12.50 m 
Pirm pradėsiant klausinėti liudi
ninkus, teisėjas gan ilgai kalbėjo
si su advokatais. Bagočiaųs advo
katas nelabai tenorėjo pristoti ant 
to, kad teisme nebuvo kun. Lozos, 
kurio pereitoje teismo sesijoje tei
sėjas reikalavo. “Vienybės Lietuv
ninkų” advokatas paaiškino teisė
jui, kad kunigas Loza negalįs pri- 
būti, jam neišpuolą apleisti savo 
misiją, kurioje pastaruoju laiku tu
rįs labar daug svarbaus darbo.

Pradėta klausinėti p. Juozas Pur
vis, “V. L.” liudininkas. Šį sykį 
per visą laiką klausinėjo Bag. ad
vokatas, p. Potter.

Kl. Ar po praeitai teismo sesi
jai tamsta iškeliavai tiesiai namo, 
ar kur kitur užgaišai?

Ats. Pasilikau Brooklyne.
Kl. Ar diskusavai su kuo nors 

apie šią bylą (provą) ?
Ats. Ne.
Kl. Ar esi tikras, kad ne?-
Ats. Taip. Prisiėjo kalbėti

minėti provą, bet į diskusijas nesi
leidau. •’ •' . .-F ’ <. .

Kl. Kokis-gi skirtumas tarp mi
nėjimo ir diskusavimo?

Ats. Minėjimas tai dar nereiškia 
diskusijų.

(Teisėjas: “Tai nesvarbus daly
kas”).

Kl. Ar neklausinėjai-ką-nors in
formacijų apie bylą fintuos klau
simus, sulyg kurių pereitą sesiją 
davinėjai atsakymus?

Ats. Klausiau tiktai apie su
areštavimą Susivienijimo Prezideti- 
tO'

Kl. Ko klausei?
Ats. Pono Mikolainio, Susivieni

jimo vice-prezidento. ■
Kl. Ar jis yra čia teismo salėje? 
Ats. Taip, yra.
(Advokatas dairosi po salę ir 

klausia, ar yra salėje Mikolainis. 
“V. L.” advokatas protestuoja. 
Potter prirodinėja teisėjui, kad ljur 
dininkas atsimena tūlus ątsitikinrus 
iš 1906., o neatsimena aplinkybių, 
prie kurių buvo suareštuotas SLA. 
Prezidentas; o kad geriau atsimi
nus, tai pasikvietęs teisryian ir ypa- 
tą, kuri suteikusi jam informacijas 
apie tą klausimą t. y. apie ęųąręąr 
tavimą Prezidento. Teisėjau nu
sprendžia, kad toks kamantinėji
mas liudininko yra bereikalingas ir 
ne vietoje).

Kl. Kas tai yra “Sunday 
School”?

Ats. Mokykla, kurioje tarp kit
ko aiškinamą biblija.

Kl. Ar tamsta mokinai “Sunday 
School” ?

Ats. Taip.
(“V. L.” advokatas protestuoja. 

Teisėjas protestą pripažįsta).
Kl. Ar tamsta esi “V. L.” skai

tytojas ?
Ats. Taip.
Kl. Gal esi biznyje su “V. L.” 

leidėjais?
Ats. Ne.
Kl. Gal giminė?
Ats. Ne.
Kl. Ar tamsta tankiai rašai 

straipsnius į “Vienybę Lietuvnin
kų”?

Ats. Pirm to straipsnio nebuvau 
niekad rašęs. Tai mano pirmas 
straipsnis, pasirodęs “Vienybėje 
Lietuvninkų”.

Kl. Čia yra pora straipsnių apie 
Bagočių. Ar tamsta gali juos iš
versti anglų kalbon?

Ats. Aš nesmi vertėjas.
Kl. Ar nemoki versti iš lietuvių 

kalbos į anglų kalbą?
Ats. Niekad nesmi vertęs.
Kl. O iš anglų kalbos lietuvių 

kalbon ar esi vertęs?
Ats. Taip.
Kl. Išverskit tuos straipsnius 

taip, kaip mokate. Vienas straip
snis tilpo “Vienybėje Lietuvninkų" 
iš sausio 8 d., 1913. ,

(“V. L.” advokatas protestuoja. 
Teisėjas pavelija versti. Purvis 
paima straipsnį. Bagočiaųs advo
katas šaukia liudininkui: “wake 
up”! “Vienybės Lietuvninkų” ad
vokatas protestuoja ir nurodo tei
sėjui, kad B. advokatas elgiasi su 
liudininku, tartum ant rinkos ifciuz- 
miršta, jog čia yra teismas, kur 
liudininkai yra po teismo protek
cija, tad reikią su jais apsieiti 
mandagiau. Teisėjas p. Cus'o pro
testą peremia ir patėmija p. Pot- 
teriui, kad šis turį būti manda- 

jgesnis. - '

s ’ • • ■ ®
Pu r vis verš

P e r ž v a 1 gjL, „
“Vienytį® 

dė.' I’erįjją; as . 
Ltettivnin|®'. leidėja 
Paukštis iį. jf-Braz 
kvietimą nid' t-l_ ______ _____
mos '(Sykejį :įui<l Potter) stoti j 
New Yortco. valstijos Supreme 
Court’ą- augšžiansj teismą. Skuni 

esąs visiems žinomas skan
dalą darytojas Bagočlus. Ką Jaru 
“Vienybė Lietuvninku" padarė ir 
kiek milijonų doliarių reikalaus 
atlyginimo iiž sužeistą vietą, dar 

' • - ntžltas nežino. :
Pastaruoju laįjru Bagočitis buvq 

Brooklyne ir .afedžipjosi per keį 
lias dienas su tik ką atvąžiaviisių 
p. Grigaičiui' Girdėties, kad p. 
Grigaitis kalbėjęs, jog dabar pa
togus esąs; Ęa^tiCiui laikas skųsti 

-: ii*- ŠUBiyientfjrtĮą Lietuvių Amėrl-i 
koje. Todėl gal neužilgo susi
lauksime dar ir daugiau bylų. Mat 
Bagoėius sakosi norįs pastoti ad
vokatu.
jam bus pradėti “praktiką” nuo 
tampymo lietuvių laikraščių ir or
ganizacijų po teismus”.

Po tam pri, 1 ’Pd rvis verčia 
straipsnelį iš “Vienybės Lietuvnin
kų’ No. 4 Peržtyalgos ; *

-Cr
“Da Bagočiaųs skundas. Nepa- 

sikakindamas tuo skundu, jas 
apie kurį anuo syk rašėme, Ba
goėius dar (skundė “Vienybę Lto- 
tuvninkų” vietiniam magistratui, 
girdi, už jo “garbės įžeidimą”. 
Buvo pareikalauta skundo kopi
jos, iš kurios pasirodė, jogei Ba
goėius apskundė už p. J—as 
straipsni, tilpuBl “V. L.” No 48, 
1912. Straipsnis išverstas paties 
Bagočiaųs. Bet taip falšyvai iš
verstas, kad veik žėdna eilutė 
klaidinga ir net prikimšta tokių 
bjaurių žodžių (k. V; beggar), ko
kių straipsnyje visai nebuvo. Tas 
parodo, kad arba Bagoėius visai 
nemoka anglų nei lietuvių kalbų, 
arba su piktli noru padarė falšy- 
vą vertimą. O teisme prisiegavo, 
kad žinąs lietuvių kalbą ir kad 
mokinęsis lietuvių kalbos net Vo
kietijoje... -^žinant Bagočiaųs ke
liones, indomu butų žinoti, pas 
kokį vokietį, vežėją jis tos kalbos 
mokinosi....”, ,. .... o -oio

Ver'čiąnt pastebėta, kad vertime, 
kurį turėjo B.i advokatas ir kuris, 
anot to paties advokato, paties Ba- 
gočiaus padarytas, buvo keletas vi
siškai neteisingai išverstų žodžių, 
kas straipsniams pridavė kitokią 
prasmę. 11

Po tam B-čiaus advokatas klau-. 
sinėjo apie tai, delko Purvis pasi
rašė po straipsniu “J—as”, o ne 
pilna savo pravarde ir ar visada jis 
vartoja pseudonymus, 0 ne tikrąją 
savo pravardę. “V. L.” užprotesta
vo prieš tos rųšies klausimus ’ ir 
teisėjas protestą priėmė.

Į liudininkų krėslą pakviesta ku
nigas V. Varnagiris. Paduosiu ke
letą indomesnių klausimų, kokie 
buvo paduoti kun. Varnagiriui. 
Pirmučiausia išklausinėjo “V. L.” 
advokatas: kiek metų kunigauja, 
kaip senai gyvena Amerikoje ir t.t.

Kl. Ar tamsta pažįsti tą bibliją? 
(rodo bibliją)....,,

Ats. Taip.
B-čiaus advokatas: tą knygą, 

kuri čia guli, štai tiktai tą knygą?
Ats. Ne tą knygą, t. y. tomą, bet 

tą išleidimą).
Kl. Kokia tai yda knyga?
Ats. Tai yra biblija, 1907 metų 

išleidimas. Išleido Berlino biblijinę 
draugija.

Kl. Ar katalikai neturi biblijos?! 
Ats. Turi. Lietuviai neturi pil-1 

nos, ty. turi tik Natijį Įstatymą ir | 
dalį Senojo išleidę. Išleido kun. 
Pautienius.

Kl. Ar katalikams uždrausta 
skaityti ši biblija?

Ats. Uždraustą; katalikai gali 
vartoti tiktai tokį šventraštį, ant 
kurio yra katalikų aprobata, o ant 
tos edicijos aprobatos nėra. Kata
likų biblija—tai()\’ulgata ir į kitas 
kalbas verčiamą! til^tąi iš Vulgatos. 
Kiti vertimai nėra Įcatalikiški.

Bagočiaųs advokatas klausinėja. 
Reikia pastebėki, kad dabar kur 
kas mandagesniu pasidarė. Kun. 
Varnagiriui pąsakiup, kad katalikų 
šventraštis nesutinka, su protestonų 
šventraščiu, teisėjas prasijuokė ir 
pasakė: “kuomet Bag. liudijo, kad 
tą bibliją vartoja ir nešasi į baž
nyčias katalikai, tai'jau buvo aiš
ku, kad jis pats yni “poor catho- 
lfc’\ ’ **

Kl. Ar senki tafašta pažįsti tą 
bibliją?

Ats. Pirmu sykiu man teko ma
tyti apie 20 m. atgal.

Kl. Bet ta knyga yra išleista tik 
1907 m.?

Ats. Šitoji edičija, bet pirm to 
dar buvo daug edicijų.

Kl. Kaip tamsta gali ją pažinti, 
kad sakai, jog katalikams yra drau
džiama skaityti protestonų išleistas 
šventraštini

ijį“V. L.” No. 2
Dirsnį;
nvntnkŲ” apskun- 
įijĮvaitę “Vienybes 
‘ Įėjai, pp. J. J. 

.. Jražys, gavo pą- 
tulos- advokatų fir-

Todėl geriausia proga

Ats. Bet kad žinojus, jog knyga 
yra netikus, kas nors turi ją per
žiūrėti. Antra-gi .'nematant ant jos 
aprobatos, ■■ išsyk žinoma, jog ji 
nėra’ katalikų'leidinys.

Kl.. Ar Bagoėius pardavinėjo ši
tą -Bibliją?
. Ats. Aš nito jo nepirkau, tad ir 
nežinau. ■'

Kl;' Ar tamsta turėjai parapiją 
Pennsylvanijoj? <

Ats. Ne. -t' ■
KIJO gal Pennsvlvanijos valsti

joj 'katalikų bažnyčia naudoja šį 
■biblijos išleidimą?

■Ats. Ne.
Kl. Iš kurtamsta žinai.*
Ats. Aš esmi katalikų kunigas, 

tad ir žinau, jog katalikų bažnyčia 
vienodas taisykles turi New Yor- 
ke, f’ennsylvanijoj, Europoj, Afri
koj, Australijoj ■ ir visur.

Paskui jau lyg ir privaiškai kun. 
Varuagiris. teisėjui prašant, aiški
no jam ir advbkatžms,- koks yra 
skirtumas- tarp protestonų ir katali
kų šventraščių.

Išklausinėjus tuos liudininkus, 
teisėjas buvo lyg ir prisirengęs iš
duoti nuosprendį, kas bus su skun
du, bet "V. L.” advokatui reika
laujant, paskirta 10 d. kovo, nuo 
9 vaL ryto. Ateinantin teismo po- 

turės "atvykti ir pats Bago- 
š'ame posėdyje jis nebuvo.

(T. B )

sėdin 
čius;
■*<>

ATEIVIAI ANALFABETAI, 
TAIGI SKAITYTI NE

MOKANTI.

N'etv Yorko ateivių užveizda 
■ susekė, nežinia, teisingai, ar ne

teisingai, jog iš pernai Amerikon 
atkakusių ateivių italijonų 45% 
pemokėjo skaityti, o tarpe žydų 
nemokančių skaityti buvo 28%. 
Iš atkakusių pernai (nuo 30 ber
želio 1911 iki 30 birželio 1912! 
m.) iš Pietinės Italijos ateivių 
36,481 vyras ir 18,165 moterys 
nemokėjo skaityti, o iš atkaku
sių iš Šiaurinės Italijos 884 vy
rai ir 451 nemokėjo skaityti. 
Tarpe žydų nemokančių skaityti 
buvo 5637 vyrai ir 9498 moterys, 
(žinoma, tokių daugiausia buvo 
iš Rusijos). Iš lenkų nemokan
čių skaityti buvo 14,563 vyrai ir 
11,444 moterys; rusinu 5218 vy
rų ir 3816 moterų, rusų — 6894 
vyrai ir 1537 moterys, slovakų — 
.2567 vyrai ir 1540 moterų; lietu- 
yių 7035 vyrai ir 2711 moterų; 
vokiečių atkakusių iš visokių 
kraštų nemokėjo skaityti 1272 
vyrai ir 1464 moterys (tokių dau
giausia buvo iš Rusijos ir Veng
rijos). Iš viso iš 838,172 atka
kusių Amerikon ateivių — m,- 
998 vyrai ir 65,286 moterys ne
mokėjo nei rašyti, nei skaityti, 
bet iš to ateivių skaitlius 113,700 
neturėjo dar 14 metų.

Iš atkakusių pereituose metuo
se ateivių — 657,507 keliavo pas 
gimines, 117,860 pas draugus, o 
62,805 neturėjo nei draugų, nei 
giminių. 536,802 apmokėjo ke
lionės lėšas pats, o 289,657 ke
lionę apmokėjo giminės, 11,713 
kelionę apmokėjo kiti, ne gimi
nės. Iš 838,172 atkakusių Ame
rikon ateivių 118,521 turėjo 50 
dol.. ir daugiau pinigų, bet 504, ] 
986 parodė mažiau negu 50 dol. 1 
Iš viso ateiviai atsigabeno $30,- j 
352,720. Taigi neužkenčianti 1 

Į ateivių amerikonai fanatikai ne- 1 
1 reikalauja, graudžias ašaras lieti, 1 
kad ateiviai kokią dalį čia už
dirbtų pinigų siunčia tėvynėn, ; 
nes tie ateiviai ir iš savo tėvy- 1 
nes diktai pinigų atsigabena. Jei- ] 
gu ateiviai ir siunčia savo tėvy- 1 
nėn dalį čia uždirbtų pinigų, tai j 
juk Amerikai lieka jų rankomis 1 
padirbti daiktai, kurių vertė daug ' 
yra didesnė negu jų tėvynėn pa
siųsti pinigai, Taigi neaptemp- < 
toms akims, bet teisingai žiūrint, < 
ne ateiviai skriaudžia Ameriką, : 
bet greičiau jije ateivių iščittlbia 1 
fiziškas

Terp 
ateivių 
308,241

ir protiškas spėkas, 
pernai atkakusių 838,172 
buvo 529,931 vyras ir 
moteris.

IKIKAIP TOLI NUO ŽEMĖS 
PLANETŲ.

Geležinkelio traukinys, bėgda
mas vieną anglišką mylią į mi- 
ntltą, pribėgtų nuo žemės iki mė
nulio į 159 dienas, iki Venus į 
50 metų iki Marsui į 76 metus, 
iki Merkurijo į 110 metų, iki 
Saulei į 175 metus, iki Jupiteriui 
į 740 metų iki Saturnui į 1570 
metų iki Uranui į 3150 ir iki 
Neptųnųi į 5055 metus. Šitos 
visos planetos sukasi aplink mu- 
sų saule ir. tveria musų saulės 
pasaulį F. M.

II lEifOĮEiriF- II

Pašnekeliy Kampelis, m
. .I^^BB^lEII . '■£=- T'-1=1

: įstojo į partnerystę su jaunu vy
ru vardu Hewitt ir uždėjo “Pro- 
duče Commission business” 
(krautuvę įvairių farmos produk
tų: bulbių, kiaušinių, pieno, ža- 
liumynų ir t.t.). Krautuvės rei
kalai ėjo gerai ir į penkis metus 
Rockefeller’is padarė $10,000 pel
no. Savo keliu jis niekados ne
nuleido akių nuo petroleum iš- 
dirbystės ir, užtektinai apsipa
žinęs su ta išdirbystę, jis galų 
gale persimetė į ją, atidarydamas 
mažą petroleum'o rafineriją po
draug su Samueliu Andrews. Tai 
buvo jo pirmas žingsnis prie atei
nančių turtų. Rafinerijos “biz
nis” ėjo pasekmingai ir greitu 
laiku jie pastatė; dar keletą nau
jų. Jų “biznio” pasekmingumas 
tuojaus pritraukė didesnius pini
guočius, kurie siūlė savo pinigus 
didesniam “biznio” praplatinimui. 
Pasiulijimų atsirado daug, bet 
Rockefeller'is su savo kompani- 
jonu nesiskubino ir atsargiai rin
ko sau naujus partnerius. Tarp 
jų buvo ir tūlas H. M. Falgler, 
kuris pats dabar yra vienu iš 19 
turtingiausių pasaulio žmonių. 
Turėdami užtektinai norinčių įdė
ti “biznin” pinigų, jie sutvėrė pir
mą kerosino korporaciją, inkor
poruodami ją ant vieno milijono 
doliarių. Flagler pasirodė esąs 
tikru ekspertu vedime biznio, 
ypač užvedime geros finanės 
sistemos, kuri vėliaus visus pa
darė multi-milijonieriais

Nuo to laiko korporacija pra
dėjo stačiai pastebėtinai, stebuk
lingai augti. Abelnai. daugumos 
finansinių ekspertų pripažįstama, 
kad jokia korporacija net ir iki 
šiam laikui neturi užvedusi taip 
geros sistemos (žiūrint bizniš- 
kuoju atžvilgiu), kaip kad ši kor
poracija. Jos vedėjai greitai pa
tėmijo, kad, kaip ir visame kame, 
tvarka biznyje turi didžiausią 
svarbą. Atkreipta didžiausią aty- 
dą j smulkias išlaidas, kaip pav., 
išlaidas su darymu bačkų ir Ųė- 
kinių vežiojimui petroleum išdir
binių. Pavyzdžiui, kompanija 
užvedė tokią tvarką, kad blėki- 
nes galėjo išdirbinėti 15 centų pi
giau, negu iki šiolei. Vartojant 
36 milijonus blėkinių kas mėtai, 
tik ant šio yieno kompanija su- 
čėdijo $4,400,000 į metus. Iš- 
metos, kurios pirmiaus buvo var
tojamos kaipo kuras, dabar ta
po perdirbtos j parafinos vašką, 
kas taipgi labai padidino uždar
bį. Pati petroleum’o išdirbystę ta
po atpiginta 66%. Nedyvai todėl, 
kad šita kompanija šiądien atneša 
apie 90 milijonų doliarių divi- 
dendos per metus.

1882 metais kompanija tapo 
trustu su kapitalu 70 milijonų 
doliarių ir greitu laiku 
no visas kitas panašias 
nijas, kurios negalėjo 
konkurencijos. Priėjo 
prie to, kad valdžia turėjo įsikiš
ti į reikalą ir išardyti trustą, ku
ris, užvedęs monopolį, perdaug 
pradėjo šalį spausti. Tečiaus dai 
praslinks nemažai laiko, pakol 
panašus trustai galės būti tinka
mai sureguliuoti.

Šiądien skaitoma, kad Rocke
feller’is yra vertas arti milliardo 
doliarių.

205. Kur yra kraštas, kuriame 
saulė niekados nenusileidžia? To
kiu kraštu yra Britanijos arba 
Anglijos Imperija — didžiausia 
viešpatija, sulyg savo žemės plo
tų, visame pasaulyj. Britanijai 
priklausančių žemių plotas išneša 
11,454,862 bertaininių mylių ar
ba 27.38% visų sausžemių (ant
rą vietą užima Rusija su 8,379, 
317 bert, mylių.

Šitie kraštai išmėtyti pb visą pa
saulį ; kiekvienoj dalyj svieto 
Anglija turi sau priklausančius 
kraštus. Europoj, apart Britiškų 
salų, Anglijai priklauso šios-svar
besnės vietos: Gibraltaro pusiau- 
salis ir Maltos sala Terpžemio 
jūrėse. Toliaus, einant į rytus, 
Azijoj: sala Cyprus, Adeno pus- 
salis (Arabijoj) visa milžiniška 
Indijos Imperija, dalis salos Bor
neo, Weihaiivei (Chinuose). Sa
kant dar toliaus į rytus,—visa Aus
tralija, Nauja Zelandija ir visa 
eilė salų Didžiojo arba Ramaus 
vandenyno,, pakol nepasieksim 
Šiaurinės Amerikos, kur jai pri
klauso visas milžiniškas Kana
dos kraštas tarp Didžiojo ir At- 
lantiko vandenynų. Apart to 
Anglijai priklauso Amerikoj Ber- 
muda salos, ir skaitlingos West 
Indijos salos, 
koj — Britiškoji Guyana, Viduri
nėj Amerikoj —■ Britiškasai Hon
dūras. Tarp Pietinės Amerikos 
ir Afrikos — beveik visos salos 
Altantiko vandenyno. Afrikoj 
Anglijos kraštai, pradedant nuo 
pat jos pietinio galo Kaplandijos, 
traukiasi beveik nepertraukiamu 
lenciugu iki Egipto, kuris yra 
po Anglijos protektoratu; apart 
to ant abiejų Afrikos kraštų — 
vakarinio'ir dešiniojo — ji taip
gi turi dideles kolonijas.

Taigi Anglijos kraštai, tarsi 
tinklu, yra apsupę visą žemės 
kamuolį ir kiekvieną minutą lai
ke visų 24 valandų saulės spin
duliai pasiekia jei ne vieną tai ki
tą kraštą, pirklausantį Anglijai. 
Todėl britanai tikrai ir teisingai 
gali didžiuotis ir didžiuojasi 
tUOm,' kad ant Vėluvos jų vieš
patystės saulė be pertraukos švie
čia.

Pietinėj Ameri-

206. Kaip Rockefeller’is “pada
rė” savo milijonus? Žingeidus 
yra aprašymas gyvenimo šito 
žmogaus, kuris plačiai yra žino
mas, kaipo “kerosino karalius” ir 
vienas iš turtingiausių žmonių 
visam pasaulyj.

John D. Rockefeller’is yra gi
męs Richforde, New Yorko val
stijoj, 1839 metais ir iki 16 me
tų amžiaus dirbo ant farmos kai
po paprastas, biednas vaikiozas. 
Apart savo paprasto darbo ant 
farmos, jis anksti rytais ir vėly
vais vakarais pasisamdydavo ap- 
linkiniems farmeriams patarnau
ti prie tvartų ir kluonų.

Sulaukęs 16 metų, jis metė far
mos darbą ir nuvažiavo į Cle
veland, Ohio, kur gavo darbą 
kaipo “office boy” (vaikas, laiko
mas offisuose įvairiems mažiems 
patarnavimams). Jaunas vaiki
nas nuo pat pradžios atsižymėjo 
dideliu pačėdumu ir taupino 
kiekvieną atliekamą grašį.

Neužilgio jis sučėdyjo tiek, kad 
galėjo pradėti pirmą savo “biz
nį”. Jis nupirko troptą rąstų 
poežerėj ir pats nuvarė jį Ohio 
tipe į vieną iš netolimų medžio 
pjovyklų, kuriai pardavė minė
tus rąstus, uždirbdamas ant šito 
"biznio” penkiasdešimts doliarių.

Tuom laiku visoj šalyj kilo 
didelė spekuliacija . petroleum iš- 
dirbystėj, ypač-gi spekuliavimas 
žemėmis, kurios turėjo savyje 
petroleum'o gįslas. Spekuliacija 
užsibaigė dideliu krizių ir dau
gybė petroleum'o rafinierijų (fab
rikų grynijimui petroleumo) nu- 
sibankrutino. Čia pirmu kartu 
Rockefeller'iui atėjo galvon min
tis, kad ten, kur kiti subankru- 
tįno, galima .padaryt “biznį”. Jis 
patėmijo, kad bankrutijimo prie
žastimi buvo prasta tvarka ir sto
ka gero užvedimo prie išgavimo 
petroleumo iš žemės. Tečiaus jis 
nesiskubino: tėmijo, skaitliavo, 
mąstė, kokiu budu galima butų 
pagerinti tą išdirbystę, bet spe- 
kuliacijon vis nesileido. Tuom 
laiku jis vis dirbo Clevelande. 
kaipo “bookkeeperis”, gaudimas 
dvidešimts penkis doliarius al
gos į mėnesį; pusę tos sumos jis 
sučėdydavo.

Sulaukęs 25 metų amžiaus, jis

sunaiki- 
kompa- 
išlaikyti 
pagalios

ir, gulus lovon, įpuolė į 
traukėsi 32 metu, 
nustojo ir jausmo, 
adatos į jos kūną 
į ją įtekmės.

;-----o-----
207. Kas miegojo daugiaus kaip 

30 metų be pabudimo? Švedijoj 
buvo atsitikimas, kad mergina 
vardu Karolina Olson, gyvenan
ti ant salos Okuo, užmigo 1875 
metuose ir nepabudo net iki 1907 
metų; taigi pramiegojo ji net 
32 metus.'

Ji buvo gimusi 1861 m. Iki 14 
metų ji buvo visiškai sveika ir 
normališka. Keturioliktuose me
tuose, sykį parėjus iš mokyklos, 
ji nusiskundė ant dantų skaudė
jimo
miegą, kuris 
Rodės, kad ji 
nes įvarymas 
nedarė jokios

Per tą visą laiką visų jos mai
stu buvo du puodukai pieno kas 
dieną, kurį įleisdavo jai atvožda- 
mi dantis.

Žingeidu tas, kad sakoma, jog 
ji, miegodama, visgi turėjo nuo
voką apie- kai kuriuos dalykus.- 
Numirus motinai, iš .miegančios 
merginos akių pradėjo ristis aša
ros. Tas pats atsikartojo ir kitu 
kartu, kada jos brolis mirė. Plau
kai ir nagai per tą liiką neaitgo, ■ 
maistas dingdavo jos kūne be iš
metu. Po 32 metų mergina ne-
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tikėtai prabudo ir pradėjo šaukti 
motinos. Kada* prie jos pribėgo 
broliai, ji sušuko: “Jus neesate 
mano broliai: jiebuvo visai ma
ži”. Nuo to laiko ji vėl tapo 
normališka ir sveika. Ji galėjo 
atminti mažiausią smulkmeną iš 
savo kūdikystės,' bet " visai neno
rėjo kalbėti apie savo ilgą miegą. 
Daktarai negalėjo jokiu budu iš
aiškint priežasčių- šito' nepapra
sto miego. • - ■ - • 1

——o——
208. Kaip daroma kerosinas?

Kerosiną daroma iš petroleum, 
ypatingo skysčio, - gaunamo 
iš žemės. * Vietoj, kur po 
žemė suranda petroleumo gįslas; 
išgręžia skylės (artezianiškus šu
linius), per kuriaš pradeda muštis 
viršun drumstas žaliokas skystis 
— petroleum. Petroleumą disti
liuoja (grynija) dideliuose kati
luose, po kuriais sukuriama dide
lę ugnį. Verdantis petroleum 
pradeda garuoti ir šie gerai tam 
tikromis dūdomis pereina j kitus 
kubilus, apšaldomus šaltu vande
niu. .Čia garai nuo šalčio vėl 
pavirsta į lašus skysčio, kuris jau 
vadinasi nafta. Naftą tokiu pat 
budu vėl priverčia išgaruoti ir 
šie antri garai, juos atšaldžius, 
susilašuoja ir duoda žibinamąjį 
aliejų. Likusios kubiluose petro
leumo išmetos, kurios nepavirto 
garais, tampa kitokiu budu per
dirbtos į parafiną. Apgrynytas 
aliejus jau neturi drumstos žalios 
spalvos': jis yra kiaurai permato
mas, tarsi šaltinio vanduo, su 
melsvu ir rausvu atspindžiu. Vie
nok jis dar neyra geras vartoji
mui, nes turi savyje tūlas sma
los dalis ir todėl, privalo būti 
dar “išplautas”. Aliejų supila
ma atgal į didelius rundinus ku
bilus ir, įpilus įvairių rakščių, 
sumaišoma. Po to leidžiama vi
sam mišiniui nusistoti. Rukštįs 
pertai atsiskiria nuo aliejaus ir 
sutraukę smaluotas dalis, esančias 
aliejuj, nupuola ant kubilo dug
no. Nupilus likusį apgrynytą 
aliejų, jį dar perplaujama suru 
vandeniu, ir tada jau turime par 
prastą, visur vartojamą, kerosiną.

Čia ne pro šalį bus patėmijus, 
kad, apart kerosino, petroleum 
duoda visą eilę kitų produktų (iš
dirbinių), kaip antai: benziną, te
pamus aliejus, vazeliną ir para
finą. Išdirbystė šitų produktų 
padarė Rockefeller'į bilijpmerium. 
Chicagos gyventojai, nuėję į Field' 
Coltimbia Muzeum (Jačkson par
ke), gali rasti tenai visą skyrių, 
parodantį modeliais visą būdą 
petroleum’o perdirbimo į kitus 
produktus. Dalykas labai žingei
dus ir vertas pamatymo.

KLAUSIMAI.
209. Kas išrado drapanas, ku

rios ugnyj negali sudegti?
210. Kur ir kokios vietos ant 

žemės yra augščiausios ir že
miausios?

211. Ar jus žinote, kad niekas 
negali ledo perpjauti?

212. Kokia dalis kūno jums pa
rodo ,kur jus einate?
(Atsakymai bus kitam numeryj).

išstojus iš Draugijos. Ir išėjo. Pri
minsime, kad su J.'Šimkum tai nebe- 
plrmas toks atsitikimąs. ..Būdamas 
šios Draugijos teatro' rengimo komt- 
tėtę jis į du ar tris mėnesius duodavo 
atskaitas, bet atskaitos nesutikdavo 
bu pinigų suma, kurią jis Draugijai 
sugrąžindavo. Teisindavos tuo, kad 
arba atskaitoje apsirikęs, arba, kad 
pinigai iš kišeniaus išpuolę. Kaipo 
tautiečiui ir draugui prisėidavo tokiu 
budu po keletą dolįarių dovanoti. Ne
smagu labai, bet toks J. Šimkaus pa
sielgimas privertė ant galo Draugiją 
viešai apie jį žodi tarti. .

“Živilės” teatro rengėjai:
. S. Ragauckas, 

A. A. Poška; ’ '
Muz. Dram." Liet. Jaun. Ratelio Ad

ministracija:' * " "
Juozas Geštautas, pirm. 
Aleksandra Žukaitė, vice-pirm. 
Antanas J. Bierzynskis, kasler. 
Franciška Blerzynskiutė, fin. r. , 
Marė Dundulienė, prot. rast.

Šimkaus skundas rėmėsi ant to, 
kad šis straipsnis įtaręs jį visuo
menės akyse esant vagiu, paga
dinęs jam jo “Mail Order” biznį, 
ir jis buvęs priverstas bankrutyt. 
Apkaltintųjų advokatas prirodi
nėjo, kad Šimkus 1910 ir 1911 
metais jokio biznio neturėjęs, kad 
šita byla esanti .daugiau nieko, 
kaip- “holdųp'as” išmešk’eriojimui 
pinigų nuo Ant. Bieržinskio, ku
ris yra pagarsėjęs kaipo turtingas 
žmogus.

“Džiury” išnešė vienok nu
sprendimą “guilty” ir pripažino 
skundėjui viršminėtą atlyginimą.

Nors dar nežinia, kaip dalykai 
gali virsti, pradėjus bylą iš nau
jo nagrinėti, tečiaus šitas atsitiki
mas gali būt geru pavyzdžiu mu
sų draugystėms ir tiems kore
spondentams ir rašėjams, kurie 
dėlei mažiati'sio menkniekio tuo
jaus “pliaškina į gazietas”, kad 
tokį ir tokį “pamokinus”....

Laikas butų, kad musų žmonės 
pradėtų atsargiau elgtis su spau
sdintu žodžiu ir žinotų, ką jie 
rašo ir kaip jie rašo. Augščiau 
tilpęs raštelis yra vertas, kaip 
matom, $1500.00 bausmės, o kiek 
musų laikraščiams prisiunčiama 
raštų dešimts sykių blogesnių ir 
bjauresniais žodžiais surašytų, ir 
vėliaus drūčiai dar pykstama, jeigu 
redakcija tokio šlamšto netalpi
na, — ji, girdi, neduoda vietos 
“teisybei paskelbti”....

reitą pėtnyčią pasibaigė laikas; 
įstatymų nurodytas, užtvirtini
mui budžeto, tečiaus nors tary
ba dvi nakti sėdėjo posėdyjt prie 
jokios sutarties neprieita de
mokratai užsispyrė gelbėt poli
tiškus “džiabus” ,0 progresistai 
sykiu su prezidentu reikalavo" jų 
panaikinimo ir paskyrirtlo šių pi
nigų labdaringoms įstaigoms, 
kaip: biedniems, prieglaudoms ir 
1.1. Užvetuota suma siekia arti 
milijono doliarių. Dabar visas 
reikalas gali atsikliut teisme, nes 
tik vienas teismas turi tiesą pa
liepti išmokėt minėtus pinigus.

Geriausias buvo J. 
“Bimbalo” rolėj, kuri

“Aušros” vakaras atsibuvo pe
reitą nedėldienj Meldažio svetai
nėj ant West Side. Siuorn kartu 
lošta dviveiksmę komediją “Pirš
lybos”. Abelnai, visi gana gerai 
sulošė, nors ne visiems lošėjams 
buvo proga pasirodyti su savo 
gabumais. 
Prušinskis
reikalauja gero lošėjo ir kurią 
Prušinskis gerai atliko. Nemažai 
taipgi vakaro programą papuošė 
“Birutės” kvartetas, sudainavęs 
keletą dainų. Publikai jis taip 
patiko, kad privertė jį net tris 
sykius atkartoti.

Čia ne pro šąli bus patėmijus 
vieną vakaro vedėjų ydą. Mat 
dabar gavėnios laikas, tad vedė
jas po programo užbaigimui kvie
čia pakėlimu rankų “balsuoti”, 
ar turi būt šokiai, ar ne. Toks 
būdas labai netikęs, nes tuojaus 
sutveria dvi pusi, ir viena kitai 
daro išmetinėjimus bei pajuoki
mus. Tai yra vakaro rengėjų 
reikalas ir pridermė pagarsinti, 
ar vakaras bus su šokiais,; ar .be 
jo
kiais, 
šiai.

Šis vakaras užsibaigė' ŠO- 
Žmonių buvo nedaųgiau- 

Eskulpas.
—o—————

prašo pranešti, kad T. M. 
kuopa turės savą susirin- 

“Aūšros”

VIETINĖS ŽINIOS.
Išlošė $1500. Minėta pereitame 

numęryj byla tarp Joe Šimkaus 
ir Dramatiško Jaunimo Ratelio 
valdybos, kurioj jis reikalavo 
$25,000 atlyginimo, užsibaigė 
tuom, kad prisaikintiejie teisėjai 
(jtiry) pripažino minėtam Šimkui 
$1500 atlyginimo. Šimkus laike 
bylos paliuosavo M. Dundulienę, 
A. Pošką ir A. Žukaitę nuo atsa
komybės, (Apskųstųjų advokatas 
sarkastiškai patėmijo, kad paliuo
savo todėl, kad nuo jų nėr ko 
imti). Tokiu budu verdiktas ta
po išduotas prieš Ant. Bieržinskį, 
J. Geštautą (žinomą drutuolį), 
S. Ragauskį ir F. Bieržinskaitę. 
Jie žada apeliuoti ir bylos per
žiūrėjimą atnaujinti.

Byla prasidėjo už patalpinimą 
sekančio straipsnelio “Lietuvoj” 
(5 d. gegužio, 1911 metų):

Nuo Muzlkallškal-Dramatiško* Draugi
jos “Lietuvių Jaunimo Ratelio”. 

(Prisiųsta).
Sausio 29 d. šių metų ši Draugija 

statė ant scenos "Valkatą”. Prie dra
bužių priėmimo ("vvardrobe”) buvo 
paskirtas tos Draugijos narys Juozas 
Šimkus kurs nuo kiekvienos ypatos, 
už drabužių pasidėjimą, ėmė po 10 
centų. Pinigus vienok, $4.7D, pasilaikė 
sau. Pirmame po teatro mėnesiniame 
susirinkime reikalauta pasiaiškinti. J. 
Šimkus tik tiek pasakė, kad jis tuos 

.70 tur|s, bet jų neatiduosiąs. Kilo 
trukšmas. Reikalauta, kad J. 8., jei 
negali prirodyti, už ką pinigus pasi
laiko, kad juos sugrąžintų Draugijos 
iždan, bet jis, vietoj to, pasakė, kad

Chmieliaucko prakalbos. S.L.A.: 
kuopų rupestingumu šią savaitę 
surengta buvo viso eilė prakal
bų, kuriose dalyvavo ir “Biru-i 
tės” laikraščio atstovas, p. A. 
Chmieliauskas. Pereitą nedėldie- 
nį po piet atsibuvo prakalbos ant 
Wešt Side, Aušros Vartų para-' 
pijinėj svetainėj. Svečią persta
tė vietinis klebonas kun. Ai Am
brazaitis trumpa prakalbėle. P. 
Chmieliauskas pasakojo apie sun
kti padėjimą lietuvių po vokiečių 
valdžia, kaip iki šiol stėfigdavosi 1 
užslopinti lietuvių tautybę ir kaip 
pastaraisiais metais kilo Prūsų 
Lietuvoj stiprus tautinis lietuvių 
judėjimas. Publika labai atydžiai 
klausėsi. Dr. Rutkauckas taip 
pat kalbėjo apie prūsų lietuvių 
reikalus. Žmonių buvo pilna 
svetainė prisirinkus.

Vakare buvo prakalbos ant 
“Atlantiko”. Čia taipgi kalbėjo 
p. Chmielaiuskas ir Dr. Rutkau
skas maž-daug apie tą patį. Apart 
jų p. Bračulis kalbėjo apie S. L. 
A. reikalus. Žmonių buvo daug 
mažiau, nes nesuspėta tinka
mai pagarsint, tečiaus susirinku- 
sie buvo labai atydųs klausytojai 
ir prakalboms didžiai, matyt, pri
jautė.

Utarninko vakare buvo prakal
bos So. Chicagoj. Surengė jas vie
tinė S. L. A. kuopa. Kalbėto
jais buvo p .A. J. Chmieliauskas, 
St. Tananevičia ir P. Gudas.

Šią pėtnyčią vakare turi atsibū
ti prakalbos Kensingtone, Stan
čiko svetainėj, 205 E. 115-ta gat
vė, o subatoj priemiestyj Cicero, 
Jukniaus svetainėj; 1434 So. 49-th 
Ct. Pradžia 7:30 m. vakare. Ant 
Bridgeporto rengiama prakalbos 
ateinančią seredą, 12 d. kovo, 
"Aušros” svetainėj, taip pat va
kare.

P. Chtnieliausko kalbos yra 
rimtos, aiškios ir gerai apipie- 
šiančios prūsų lietuvių gyvenimą.

Iš pavieto tarybos. Apie 680 
įvairių Cook pavieto samdininkų 
ir urėdninkų, tame skaitliuj ir visi 
pavieto komisijonieriai, liko tuom 
tarpu be algų.

Prezidentas tarybos A. A. Mc- 
Cormick, reikalaudamas sumaži
nimo skaitliaus visokių nereika
lingų politiškų “džiabų”, kurių 
prisitvėrė buvusioji Bartzeno de
mokratiška administracija savo 
pagelbininkams, užvetavo metini 
budžetą ir pavieto kasierius ne
turės tiesos algų išmokėti. Pe-1

Mus
D. 22
kimą kovo 11 d., š. m., 
svetainėj, 3149 So. Halsted st.,
kur bus dalinama nariams Dr; A. 
Garmaus “Paskaitos iš Biologijos 
bei Bakteriologijos” ; podrąiįgjįgs 
pačios knygutės bus teikiamos 
dovanai ir tiems, kurie šitame 
susirinkime įstos į T. M. D.

Ateinantį nedėklienį, kovo 9 
‘d., bus vakaras West Side Vie
šojo Knygyno naudai. ' Vaidins 
penkiaveiksmę dramą “Jono Šir
dis”. Bus taipgi ir prakalbos. 
P. Chmieliauckas išj Tilžės yra 
pakviestas kalbėti. Vakaras atsi
bus Meldažio svetainėj. Pradžia 
5 vai. vakare.

JUOKELIAI.
PALOCIUI.

Laikuose baudžiavos ? -prastas 
tamsus kaimietis įėjo į pono pa- 
locių su kepure, o papūga jį pa
mačius rėkia: Nusiirik skrybelį! 
Kaimietis nuima kepurę, žemai 
nusilenkė ir tarė: “. 
nuli, aš maniau, kad jus 
paukštis.”

'Atleiskit, po-
esate

VISI LYGUS.
Susirgęs karalius Fridrikas 

dysai liepė tarnui skaityt maldą. 
Prie žodžių: “Lai Viešpatis tave 
palaimina ir turi savo globoj”, 
tarnas juos permainė taip: “Lai 
Viešpatis palaimina ir turi globoj 
Jųsų Karališkąją Mylistą!” — 
“Šelmi! — sušuko karalius —* 
skaityk kaip ten parašyta, nes 
prieš Dievą aš esiu tokiu pat ra- 
kaliu, kaip ir tu 1”

Di-

MUSŲ PRELEGENTAS
Skaitydamas “prelekciją” apie 

Francuziją: ' “Francuzijoj mok
slas labai augštai stovį ką galima 
suprast nors ir iš to, kad tenai 
ir mužikai o franeuziškai 
ba”....

- te

kal-

TEISME.
Teisėjas: Ar drūčiai jį rėžei?
Apskustas (diktas vyrąs); Von 

tik jį pajudinau; jeigu bučiau jį 
drūčiai rėžęs, tai bučiau kdip 
nieko užmušęs, o taip tat 
jam keletą dantų išmušiau.

TAIPGI ŽINO.
Kunigas: Kaip gali taip 

lakt? Net ir galvijis žino, 
jam gana.

Girtuoklis: Jegamasti, aš 
gi žinau, kada man gana, 
geriu — vandenį.

tik

nusi- 
kada

taip- 
kada

PASISEKĖ.
Jėnerolo tarnas valė mundurą 

priengyj. Tuom tarpu įėjo. |įe-

nuneštų jenerolui, sau po nosia 
murmėdamas: Pasiseks tai gerai; 
nepasiseks, taT taipgi bus gerai. 
.Tarnas nunejįg (
’o po
O-gi
pono

nunešė I4įką 
valandėlė siJfj’ĮŽęs sušuko: 
pasisekė latrui, nes pavogė 
numdurą.

:ą generolui, 
žęs sušuko:

pini-

P' : "Lietuvą*” Agentą*.

$1.38

RISTYNtS

2"

pp. K. J. Ledf., Parap. Dayton, 
Rausys, M. Stakėna*: Bus sekančiam 
pumeryL- Ačiū,

Klausia žydelio mokykloj, kam 1 
žmogus turi įlyi rfmki, o tas at
sako: “Vieną skolinimui 
gų, o kitą ėmimui procentų

AUKOS. 
Brooklyno streikieriam*: 

1) šv. Jurgio dr-*te iš Grand Rapids, 
Mich. paaukavo $10.00.

2) “Lietuvos Ūkininko” drstė iš 
Chicagos prisiuntė per aukų rinkėjus: 
J. Petraiti ir P. Samsoną sekančias 
aukas:

Po 50 centų aukavo šie: J. šlapelis, 
T. Markuckis, J. Molis, S. Juraška, 
M. šlikas ir D .Končas;

Po 25 cent. aukavo: J. Petraitis, 
P. Samsonas, J. Biežis, J. Tumas, B. 
Kanapackas, J. Judikevičius, A. Ju- 
dikevičius, J. Butkus, A. Lekaitė, J. 
Budreckis ir Jonas Petraitis.

Smulkesnių aukų surinkta 
(vardų netalpiname. Red.).

Aukavusiems ir rinkėjams tariame 
širdingą ačiū.

J: Bučinskas, pirm.
A. Lelis, sekr.
R. Mačys, išd.

redakciojs. Apleidžiame var-Nuo
dus visų, kurie aukavo mažiaus negu 
25 centus. Tokių prisirenka daug ir 
visų garsinimui neužtektų vietos.

Petra* Vaitiekūnas.
yra keliaujančiu "Lietuvos" agentu, 
šiomis dienomis jisai lankosi Penn; 
sylvanijos valstijoj, mieste Pitt»burgh 
ir jo apielinkėj. Užrašo ir priima pre
numeratą “Lietuvos” ir prie jo ga
lima nusipirkti visokias lietuviškas 
knygas.

Petras Vaitiekūnas yra atsakomas 
"Lietuvos” agentas, todėl jam kur 
atsilankius, galima be baimės laik
rašti .užsirašyti ir pinigus jam už* 
mokėti už prenumeratą, o męs laik
raštį reguliariškai siuntinėBime.

A. OLSZEWSKIS, 
“Lietuvos” leidėjas!

Apgarsinimai.Lietuvos D. Kun. Gedimino dr-stė 
Iš Kensington, III. Iš kasos paskyrė 
$10.00 ir surinko dar aukų sekančiai: 

Po $1.00 aukavo: F. Shedwillas ir 
Dom. Shatkus; po 75 c.: I. Pagojus; 
Po 50 cetnų: M. Belevičia, K. Kli
mas, Kar. šitavičia, B. Survilas, Sta
sys Valaskas, J. Daratis, W. Eismon- ------ .
tas, M. G. Valaskas; po 25 cent.:'arla silpnumu nervų, kurie tą 
P. Jenkauskis, J. Gumuliauskis, D. 1 . ... .
Velavičia, W. Gudavičia, P. žukau- skynimą 3 slalvj pervaro. Ka
skis, K. Klibis. , Smulkesnių aukų dangi žmonėms sunku arba ne- 
(vardus praleidžiam. Red.) 50 centų. ga)ima surasti Ilgos priežastis, tai 
Viso suaukota $8.75 ir kartu su drau- , . .- i- , •
gystės $10.00 pasiųstą per “Lietuvą" J1^ pnvalo vartoti tokius vaistus, 
$18.75. : kirrie veikia ant pilvo ir kartu

K. Baltrimas ir F. Shedvvlll**. an't nervų. Tokiu vaistu yra Tri- 
Kartaus 

jVyijb. Elixiras ir tame slepiasi 
ijG p&sisekimo’ pirežastis. Jis vei
kia jiesiog ant pilvo, priverčia iš- 

Farmington, UI., lietuviai per Joną siejajinti reikalingus skystimus ir 
Shatkų suąukayg semiančiai: ' ’tuorp pačiu laiku suteikia jiegą

nervams. Šitas vaistas veikia 
taipgi ir ant žarnų, išgydo kon- 
stipaciją ir prašalina visas nuo to 
paeinančias netvarkas. Aptieko- 
sei - Jos. Triner, 1333-1339 So. 
Aihfand ave„ Chicago, III. Nuo

PRIEŽASTIS PASISEKIMO.

Netvarka išdalinime skilvinio 
skystymo gali būti iššaukta ko
kia nors iritacija paties pilvo,

I

(Pinigai gauta ir pasiųsta streikie-'neH& Amerikoniškas 
rių komitetui. Redakcija).

' * •. .
Aukos naudai?Jono Lange, County

Home, Washington, .Pa. |

gerklė, dantį*, nosis ir kitos di|l(s kūno sekasi užlaikyt švarume, ir
sveikatoje — reikia.tik -kašdien' vartoti .'J‘J

Severos Antisepsoli
• ^TČTBeyįra'Į-Aritįaėpsęi): ►.rtT'.’p.C

H Mazgok juo, plauk juo,<*thtekilę, -ŠjateStĄk: ';Knjįįėlč apvyniota1 aft 
gjl linkui kiekvieną bpiikt-ię pareiškia vi»k»/.l i j j ; • •

labai lengvai aekašl’bžlftikyti' tvft'rkėjjjaknas prjderi[mamę<st^yj.j^, 
apsaugyti nuo skaudėjimo-siėėnose ir, galt'os ‘ kvaitimo, vartojau , 0

Severos V a i s t a nuo Inkstu ir Jaknu
tSove’ra's IŽKlriejiaotf Li'vįr Itemcdy J*

Krip|«oč.tf»i:6o"\L';. ys. ., '• E

I' - • • . į
Prk Severo* artimiausioj aptiekoj. Jai,jų ten nėgautdm.paTsiauįs- ..” 

dink-tiėsiog nuo mus. i; J".

CEDAR RAPIDS 
IOWA

parengtos “Baito* Rožės Kliubo”, 
utarninko vakare, kovo 11 d., 1913 m., 
New Bohemlan Turner Hali (Slavie) 
svetainėj, kampas 47 st. ir Winchester 
avė. Pradžia 8 vai. vak.

RISIS: 1. J. Goštautas (sunkios 
svaros) su Mike Mack (sunkios šva
ros). 2. Ernest Cartgie (vidutinės sva- 
tos čampionas) su Viktor Kasakow- 
aki (lengvesnis iš sunkių). 3. Povylas 
Norkus (lengvos svaros) su Young 
Beel (lengvos svaros).

, Bus šaunios rietynės — nepamirškit!

Pajieškau savo draugų Juozapo ir 
Tamošiaus Šimkų, iš Kurtavėnų mie
sčiuko, Šiaulių pav., Kauno gub. Mel
džiu atsišaukti adresu:

Juozapas Pliuščikas,
26 Crown st. IVaterbury, Conn.

Pajieškau savo tikro brolio Juozapo 
Matciulo, iš Jokūbaičių kaimo, Erž
vilko vai., Kauno gub. Meldžiu atsi
šaukti adresu:

A. J. Mitchell,
1612 Penn avė., Pittsburg, Pa.

Jausmingas Vakaras.

Parengtas spėkomis Viešo Knygyno 
ant WeBt Sidės. Prakalbos, dekliaina- 
cijoB ir scenoje statoma 5-kiaveiksmė 
drama "Jono širdis”, Nedėlioj, Kovo 
9 d., 1913 m., M. Meldažio svetainėje, 
2242 — 23rd pi. Pradžia 6 vai. va
kare. Gerbiamą publiką užkviečiame 
atsilankyti kuoBkaitlinglausial. Busit 
užganėdinti iš to vakaro. įžanga 25c., 
35c., ir 50c. ypatal. Komitetas.

Pajieškau Joną Aniuną (arba Vie- 
diką, nes turi dvi pravardes), iš Už- 
kanių kaimo, Anykščių vai., 
mergės pav., Kauno gub. Turiu 
bų reikalą. Meldžiu, kas žino, 
šaukti

1226%

Vilk- 
svar- 
atsl-

adresu: 
Jonas Bulotas, 

Hamilton avė. N. W.
Grand Rapids, Mich.

___ „
Jonas šatkus aukavo $1.00. Po

50 centų aukavo: S, Cipulis, L. Ci- 
pulis, L. GaizaVŠkis, S. Milušauskas, 
I. Spudvilas, Lt Kalėda, 1? Budėnas,
A. Paukštis. Po 25 centus: I. Jocis,
P. Tiekus, M. Gaizavskis, J. Pocius,
M. šaltinis, Kaminakis, I. But
kus, A. Motiekąitis, A. Gaidauskas,
A. Akinski*, J.iGudaitis, (25 ar 15?)„.._ .... ... ~ . .
P. Darškevicz, A. Liveris, J. šatkuB, ži’t^imo ir išsukimo vartokit Tn-
J. Kurnėta, J. Jbiųšlaitis, K. Ragalfn- 
skas, S. Burčinskis, S. Gust, J. ška- 
dauskis, F. Lutkauskis, J. Kulvinskis, 
J. Tervainas ir S. Pilypas. Smulke
snių aukų surinkta $2.15. (Smulke
snių už 25 negarBinam. Red.). Iš viso 
pasiųsta Jonui Labge $13.05 centai.

Gavau ir tariu širdingą ačiū visiems 
aukautojams. Jonas Lange.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

nferi$ Linimentą.

DRAUGIJŲ REIKALAI
2IRGVAIKIO PASK. IR BUD. DR-JA. 
I Jau gyvuoja 3 metai Ir turi 

kapitalo suvirš $12,000.00
Taigi, lietuviai, kurie norit sučę^y- 

ti pinigų mokėdami tik po mažą sumą, 
prisirašykit prie šios draugijos. Dr-

p. F. Adomaiti*, Chl. Paklydot su J“ !alko sav0 susirinkimus kas sere- 
savo rašteliu: jis turėjo būt pasių-, dos vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
sąis “Draugui”, kur tilpo Jus-aus »vet., 3301 Auburn avė., kertė 33-čios 
straipsnis; musų skaitytojai to ne- Sat* Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
supras, nes jie to straipsnio neskai- ant namų už prieinamą procentą.

— ▼ W 1 ■"■■■' ■ ... ............ ................

200 Giedotojų! 200 Giedotojų!
CHORAS!

Vargonininkų Sąjungos Kuopa pa
rengė* KONCERTĄ, ĮBteigimui Muzi- 
kališko Knygyno. Nedėlioję, 9 Kovo 
(Marah) 1913, švento Jurgio svetai
nėje, Auburn avė. ir 32nd place.

Statoma didelė “Kantata” 7 žo
džiai Išganytojaus nuo Kryžiaus. Mu
zika garsaus Paryžiaus Konsevatori- 
jos Prof. Teod. Dubois’o. Sulietuvino 
Kun. F. B. Serafinas. Solistai: p-nia 
M. Janušauskienė, Sopranas; p. V. 
Daukša, Tenoras; p. J. Charžauskas, 
Baritonas. Chorą veda p. A. Pocius. 
Pradžia lygiai 8tą valandą vakare, 
įžanga 35c„ 50c. ir augščiaus. 

širdingai užkviečia Komitetas.

Pajieškojimai
Pajieškau savo brolio Stanislovo 

Tvaranavičiaus, Aitvilų kaimo, Grin
kiškio parap., Kauno pav., Kauno gub. 
Meldžiu atsišaukti adresu:

Kotrina Tvąj-anowicz,
560 So. 33d st. So. Omaha, Neb.

Pajieškau savo tikro brolio Jurgio 
Globio, Vizbarų kaimo, Žvingių pa
rap., Raseinių pav., Kauno gub. Gy
veno 9 metai atgal Chicagoj po num. 
4519 Paulina st. Meldžiu atsišaukti 
adresu:

Mr. Kazimieras Globis,
194 W. Statė st. St. Charles, III.

Pajieškau Petro Kristapavičiaus ir 
Jurgio Vaičiulėno, abudu Kauno gub., 
Panevėžio pav.; pirmas Krikščių kai- 

antras Galvokų kaimo, čipėnų 
Meldžiu atsišaukti adresu:

John Jažubauskas,
556 Johnston City, III.

Pajieškau savo švogerio Stanislovo 
Grybo ir Jono Užkurukų; Užkuruk. 
paeina iš Baltkalnių kaimo, Laukuvos 
parap., Raseinių pav., Kauno gub. 
Meldžiu atsišaukti adresu:

Petras Liutkus,
Box 66 Minden, W. Va.

mo, 
vai.

Box

Pajieškau sesers Marijonos Urnevi- 
čiutės. Girdėjau apsivedė su Alex. 
Plaučiunu. Pirmiaus gyveno 1338 Ash- 
land avė., Chicago, III. Meldžiu at
sišaukti adresu:

John Jakubauskas,
209 Bedford avė. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau draugo Petrp Gricaus; du 
metai atgal gyveno Portland, Oregan, 
o potam Seattle, Wash., dirbo lentų 
plovykloj; girdėjau, po tam buvęs 
Spokane, Wash. Busiu dėkingas, jei
gu jis pats ar kas apie jį žino at
sišauks šiuom adresu:

Louis Urbon,
P. O. Box 123, Westvllle, III.

Pajieškau savo pusseserės Marijo
nos Lazauskytės ir pusbrolio Jero
nimo Lazauskio iš Jurbarko miestelio, 
Raseinių pav., Kauno gub. Amerikoj 
yra apie 3 mėnesius. Turiu svar
bų reikalą. Meldžiu atsišaukti adresu: 

Charite Adomaitis,
111 W. Circular st., Lima, Ohio.

tė; 2) patartam perskaityt šiame nu-1 
meryj “Vietinėse žiniose” straipsnį 
“Išlošė $1500”; jųsų raštelis drūčiai 
kvepia tokia pat atsakomybe, todėl 
netilps. Pinigų ($1.00), apie kuriuos 
rašot, negavom.

p. Rytas. Kritiką veikalo, (kad ir 
skirtiną nuo p. Bakaniaus), mielai 
priimtum, bet polemikos su p. Bak. 
leisti nenorim, nes tas nei kiek 
prie veikalo apkainavimo nepriside
da. p. Bakanius nieko neturi su pa
čiu veikalu, tad ir reikėtų apie patį 
veikalą, bet ne apie p. Bakanių kal
bėt. Kad Tamista nesutinkate su p. 
Bak. nuomone, —2 tam galime tikėti, 
bet toks pasakymas dar nėra dra
matiškojo veikalo kritika. Kad para
šyt tikrą veikalo kritiką, reik jeigu 
ne daugiau, tai bent ne mažiau būti iš
silavinusiu už pati veikalo autorių; 
Tamsta-gi pats pripažįstat, kad turi
te, jūsų locnals žodžiais kalbant, 
“mažą nuovoką kritikoje”. Tad ir 
bus geriaus palikt ją kitiems. Raš
telio sunaudoti todėl negalėsim, nors 
jame vietomis ir humoristiški kąsne
liai pasitaiko.

p. P. Kasp., Chic. Ar tai dabar lai
kas, po 3 savaičių, atitaisinėt klaidas, 
esant čia pat Chicagoj? Kitą kartą 
bukit atsargesni. ir nelpainiokit ir ki
tų į nesmagumttv.' Tbkius patalsymuB 
reik visados daf^t įt s'ekantĮ numerį.

p. A. Valin. Dedame sutrumpinę ir 
apleidę visus “spėrus žodelius” ir pa- 
marginimus. Teikitės, tą užbaigti ten 
pas save ant pietos,' nes mums po
lemikos labai nemalonios. Iš jų ir 
naudos jokios nėra.

p. Nev., Am. iĄčiu už raštelius, bet 
šiuom laiku jų siltiaiiūotl negalėsim — 
persilpnai parašyti, o “Baltieji spar
nai” peržiurėsim, — gal ir galėsim 
iš jų ką padaryt, n Patariam rašyt 
trumpas žinutėi,'apid vietinį lietuvių 
gyvenimą ir teigti, kaip jie bus laik
raštyj pataisyti.
; p. Skruzdė. Fėljetbhėlis neblogas, 
bet męs manome, kad anasai jųsų 
Kabočius ir taip ja*i liiri ne. vięną ' 
"feljetoną’.’. Ima JL bala! Perdaug 
butų garbės. FaSMėslin sau Į ar
chyvą, kaipo Atmintį.

p. K. Braz. 'Tš> pupą nevaromas" 
atsakyme ant Jųsų užvestos pole
mikos mums prąnęša, kad iki 1 d. 
vasario, t. y. tame laike, kada jo 
korespondencija buvo rašyta, darbai 
ėję gerai, gi apie skaitlių salitinų etc. 
jis nemanąs nei ginčytis. Mums it 
gi išrodo, kad neverta “kelti audros 
dėl mažm* ių, todėl jųsų raštelio it

“Vietinėse žiniose” straipsni 
$1500”; jųsų raštelis drūčiai 
tokia pat atsakomybe, todėl 
Pinigų ($1.00), apie kuriuos

Pajieškau savo tetos Marijonos Ei- 
butaitės, Vekšnių vai., Šiaulių pav., 
Kauno gub. Gyveno pirmiaus New 
Yorke. Apie 7 metai Amerikoj. Gir
dėjau, kad apsivedusi. Meldžiu at
sišaukti adresu:

John Abutis,
2940 Poplar avė. Chicago, III.

Pajieškau savo brolio duktres, Onos 
Kikelaitės, iš Telšių miesto, Kauno 
gub. Gyveno Nashua, N. H., 2% me
tų atgal. Turiu svarbų reikalą. Mel
džiu atsišaukti adresu:

Peter Kikelis,
718 W. 120th st. West Pullman, 

III.

Pajieškau savo brolį Aleksandrą 
Jonušą, Atunų kaimo, Šiaulių pav., 
Kauno gub. Gyveno du metai atgal 
kur ten aplink Indiana Harbor, Ind. 
Jis pats, ar kas apie jį žino, teiksis 
atsišaukti adresu:

Liudvika Janušaitė,
304 Union st., Schenectady, N. Y.

pažįstamas ir padavė laišką, kad nedėaim.

TEATRAS
Lietuvių Socialistų Sąjungos Drama
tiško Ratelio. Pirmu kartu Chicagoj 
viena didžiausių ir gražiausių lietu
vių kalboje 5 veiksmių drama "MA
RIJA MAGDAL1ETĖ", nedėlioję, ko
vo (March) 9, 1913 m., C. S. P. S. 
svetainėje, 1126 W. 18-th st., (prie 
Center avė.); Pradžia lygiai 4 vai. 
po pietų. Durys atsidarys 3 valandą 
po pietų, nžariga 35c. ir augščiau.

šį veikalą lcš Dramatiškas Ratelis. 
Kad ši drama bus gerai sulošta, tai tą 
liudija pirmesnieji veikalai lošti per 
Dramatiško Ratelio artistus.

šis veikalas perstato Marijos Mag- 
dalietės gyvenimą, ir tikėjimą jos į 
Jėzų Christų, Judo pardavimas Chris- 
taus žydams, nukryžiavojimas Jėzaus 
Christaus. Čia pamatysite Judošių, 
Kaipošių, Mariją Magdalietę ir ki
tus, apie kuriuos męs dabar tik skai
tom rašte.

Po teatrui šokiai su įvairiomis žai
smėmis.

Pajieškau savo brolių Vinco, Kaži- 
mero ir Jono Millerlų, iš Pušų Lie
tuvos, Bilviečių miestuko. 5 metai at
gal gyveno Kanadoj Nova Scotia’oj, 
Feronie Jonkston, o Kazimieras Kibri- 
ton, Sydney. Turiu svarbų reikalą. 
Meldžiu atsišaukti adresu:

Jurgis Miller,
821 E. Mraket St. Dės Moines, Ia.

Pajieškau savo brolio Kazimiero 
Norvaišio, iš Alsėdžių miestelio, Tel
šių pav., Kauno gub. Jau trįs metai 
Amerikoj. Meldžiu atsišaukti adresu:

Fanclšku* Norvaišls,
1703 So. Canal st. Chicago, IIL

Reikalavimai.

Pajieškau savo draugą Petrą Stro- 
les, iš Velikunų kaimo, Leliūnų par., 
Vilkmergės pav., Kauno gub. Gyveno 
Sioux City, Ia. Meldžiu, kas žinote, 
atsišaukti adresu:

Antanas Dičius,
Von Planters Saunders, Mich.

Reikalaujama prie siuvimo mote
riškų drapanų, merginų mokančių 
siūti ir norinčių mokytis siūti. At- 
sišaukit adresu: 3244 S. Halsted sL

2 vyrų kriaučių (coat 
kriaučlaus (skirt ma- 
mergaitės prie painu- 
Geros mokestis. Dar-

.. Reikalaujame 
makers), vieno 
ker) ir vienos 
šalų atsiuvimo.
bas ant visados. Adresas: A. Metriks, 
3161 Wentwoth avė., N. E. corner 
32 st.

TEATRAS!
parengtas Dr. Vinco Kudirkos Teatr. 
Kliubo, scenoj stato "MARIJA MAG- 
'DALIETĖ”, drama penkiuose aktuo
se. Nedėlloj, 9 d. kovo (March), 1913, 
Apveizdos 'Dievo parap. švet., ant 18-s 
ir“ Union gatvių. Perstatymas pra
sidės 7:30 vai. vakare. Tlkietai: 25c., 
3įjįC. ir 50c. ypatai. 1 J 
--.^Kviečiame visuomenę kuosk'aitlin- 
tfąusial atsilankyti; pamatysite gerą 
perstatymą 1$ Idikų Kristaus gyveni
nį ir pamatysite, kas tai buvo ta didi 
msidėjielė, Marija Magdalena ir ko
dais drabužiais dėvėjo viršininkai ir
J prastieji žmonės. Kviečia,

Komitetas.

Pajieškau ■ savo pusbrolio Franciš- 
kaus Juknevičiaus, iš Sudų kaimo, 
Laukuvos parap., Telšių pav., Kauno 
gub. 18 metų Amerikoj. Iš Lietuvos 
buvo atvažiavęs Į Chicago ir vedęs 
Izabelę Kukštaitę. Busiu labai 
kingas, žas atsišauks adresu: 

Vladislovas Sholtmir, 
N. E. Cor. Viola and Fillmore st.

Camden, N.- J.

Reikalaujama* Bollcitorius likierlų 
bizniui. Gera propozicija atsakan
čiam vyrui. J. Ellis, 5728 So. Statė «t.

de-

Pajieškau Antano Vaitanies, Užpa
lių parap. ir Jono Karoso Anykščių 
par. Abudu Ukmergės pav., Kauno 
gub. Vaitanis gyveno Chicagoj 6 mėn. 
atgal, o Karosas nesenai parvažiavo iš 
Lietuvos. Turiu svarnų reikalą. Mel
džiu

Reikalaujama patyrusio knygvedžlo 
(bookkeeper), prie vedimo knygų 
krautuvėj, vyras ar moteris. Turi 
mokėti angliškai Ir lietuviškai. At- 
sišaukit tuojaus laišku, arba ypatiš- 
kai po 6 vai. vakare, antrašu: 
Br. Ludkevlčla, 134 E. 110-th *t., 
Roseland, Chicago, III.

1801

atsišaukti adresu: 
Antanas Stačkus, 

Jobnson sL Chicago, III.

Reikalaujama tuojaus gero buče- 
riaus. Turi mokėti angliškai, lenkiš
kai ir lietuviškai kalbėti. Gera užmo
kestis geram darbininkui. Pastovi vie
ta. AtBišaukit tuojaus laišku, telefo
nu ar ypatlškal.

J. S. Nezelski,
368 Kensington Av., Kensington, 111. 

Fhone Weat l ullman 1533.



No. n>

s^:

“Turėk pinigų tai ir uždirbsi pinigus 
“Be pinigų nepadarysi pinigų

I

teTETtfVT ”7

PATARLE SAKO

Tiesa, kad be pinįgų negalima uždirbti pinjgus, bet-yra gana daug 
ir tokių žmonių, kurie ir su pinįgais nemoka pinigų uždirbti.

Štai paveikslas
Jurgis, Jonas ir Jokūbas turėjo po $500.oo kožnas. 

Ką jie su jais darė?
JURGiS nusisamdę Bankinę skrynelę (Box) ir ten už

rakino savo $500.oo, kad nieks jų nepavogtų.
JONAS pasidėjo savo $500.oo Bankon ant 3 procento,
JOKŪBAS savo $500.oo įdėjo j Bondsus, nešančius 6 

procentą. !

Po trijų metu laiko jie gavo šitoki rezultątą.
JOKŪBAS, kuomet Bondsų kainos pakilo, pardavė 

Bondsus ir gavo už juos .....    $510.oo
O trijų metų procentas atnešė jam...... ....   90.oo
Tai dabar Jokūbas turėjo jau . -.... ..... .<...... . $60(koo ,f
Arba $500.oo, per 3 metus uždirbo Jokūbui $ lOO.oo

JONAS, gaudamas iš Bankos 3 procentą, uždirbo per . 
tris metus ant savo $500.oo tiktai $45.oo.

JURGIS-gi, išlaikęs savo $500.oo per tris metus Bakse 
užrakintus, netik kad nieko ant jų neuždirbo, 
jokio procento už juos negavo, bet dar žudė $9.oo 
bemokėdamas bakso rendas po $3.oo ant metų.

kuris iš jų dabar išmintingesnis, Jurgis, Jonas ar Jokūbas?
Jie visi trys turėjo po $500.oo, bet nevisi mokėjo su jais pinįgus uždirbti. 
Tik vienas Jokūbas, kuris Bondsus pirko, uždirbo ant Bavo pinįgų arti 7 
procentą. Jonas-gi uždirbo tiktai 3 procentą, o Jurgis, vieton uždarbio da 
prikišo $9.oo ant mokėjimo randų už boksą.

Tai

Kam tada laikyti bankoje pinigus ant 3-čio procento kada 
Bondsai neša tau 4, 5 ir 6 procentą? Kodėl tada 

neperki Bondsų ir neimi 4, 5 ar 6 procentą?

Gal bijaisi kad pirkęs Bondsus nepražudytam savo piuįgus? 
Nesibijok, j Bondsus įdėtį pinįgai yra saugesni negu Bankoje laikomi. 
Bondsai yra tai “First Mortgage Gold Bond”, paremti ant nejudinamo turto, 
“Real Estate’*, bagočiausių kompanijų ir korporacijų.

Bagočiausios National Bankos visus savo pinįgus deda tiktai 
į Bondsus. Jeigu į Bondsus sudėti pįnįgai nebūtų saugus, tai bagočiausios 
National Bankos Bondsų nepirktų. Paklauskite kokios tik norite Bankos, o 
pamatysite kad kiekviena turi pirkusi Bondsų už šimtus tūkstančių ir mili
jonus dolierių.

Kas tada geriau žino apie pinįgų saugumą, paprasti žmones, 
ar Bankos kurios visus savo pinįgus turi į Bondsus sudėjusias?

Netiktai Bankos, bet ir visi daugiau patyrę žmonės Bondsus 
perka, nevien dėlto kad Bondsai neša didesnį procentą, bet ir dėlto kad už 
Bondsus visada gauni pinįgus atgal kada tik nori ir su pilnu procentu sulyg 
tai dienai. Jeigu laikai pinįgus Bankoje padėtus ir atsiimi juos pirm Nau
jų Metų, tada žudai pusės metų procentų, už tai kad nelaukiat Naujų Metų. 
Teip pat žudai pusės metų procentą jeigu ištrauki iš Bankos pinigus pirm 
Liepos mėnesio. O ant Bondsų niekada nežudai nė vienos dienos procento. 
Už Bondsus visada gauni procentą pilnai už visą laiką kiek Bondsus laikeL

Tai dėlko yra geriau dėti pinigus į Bondsus negu laikyti Bankoje ant 3 procento.
A. OLSZEVVSKIO BANKA perka ir parduoda geriausius 

Bondsus, tiesiančius 4, 5 ir 6 procentą. Jei norite platesnės informacijos 
apie Bondsus, tai kreipkitės asabiškai arba raštu į A. OLSZEWSKIO 
BANKĄ, o gausite pilną išaiškinimą kas yra Bondsai, kaip jie operuojami 
ir kokią vertę jie turi.

MUSŲ ADRESAS:

A. OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted St., Chicago, III

J
i

Ant Pardavimo.
GERA FARMA PIGIAI

60 akerų farma su daugeliu vaisin
gų medžių, geri namai ir kitos Buda
vonės, 5 angį: mylios | rytmečius nuo 
miesto South Haven, Mlch. ir tik 
pusantros mylios nno; geležinkelio, 
parsiduoda už labai prieinamą prekę, 
nes esiu priverstas išvažiuoti Į Lie
tuvą dėlei svarbių reikalų, žemė ge
ra Ir geresnė proga retai pasitaiko. 
Labai lengvas išmokėjimas. Norėda
mi daugiau sužinoti, atsišaukite, ra
šydami adresu:

S. J. PREIKSHAT
R 1 Box 12 A Kibbie, Mlch.

Parduodama pigiai 4 kambarių ra
kandai už pusę prekės, nes turiu greit 
išvažiuot Lietuvon dėlei svarbių rei
kalų. Kreipkitės daresū: 

Petras Klkllaš,
W. 22nd st. Chicago, III.

(2-ros lubos, užpakalyj)
2130

Parduodama kostumeriška kriaučių 
šapa, 5 metų Išdirbtas biznis. Įeina 
gryno pelno $50.00 ir daugiau Į sa
vaitę. Parsiduoda labai pigiai, iš prie
žasties savininko išvažiavimo ant far- 
mos. Rašykit tuojaus adresu: 

G. Savininkas, 
General Delivery, Chicago, III.

Namus ir Lotus
m 'i oi "■

Šimtus Nainy-ir L’flty turime pardavimui ant Bridgeporto.
ANT PUIKIAUSIŲ GATVIŲ BRIDGEPORTO:

Halsted st.,- Emerald avenue, Union avenue, Lowe 
Wallace street, ir1 kitų, nuo Archer avė., iki 39 street, 
Morgan iki Ca.nal street, turime pardavimui puikiausius 

•ir Lotus. ., .
Dauguma puikių Namų ir Lotu parduodame dabar

Parduodama bučernė ir gorsernė su 
visais įtaisymais; teipogi arklys, bo- 
gė ir vežimas Savininkas parduoda, 
nes dvi bučerni negali gerai apžiūrė
ti. Adresas:

Joe Pečiukas,
2325 So. Hoyne avė. Chicago, Iii.

Parduodama saliunas su laisniu ir 
namu; 
kų ir 
vietoj, 
balis, 
mond.

biznis išdirbtas lietuvių len- 
kitų tautų tirštai apgyvento] 
Aaslšaukit pas: Antanas Užu- 

548 Marlių avė., East Ham- 
Ind.

Parduodama saliunas, sena vieta, 
pigiai, su svetaine šoklamB. 

1843 So. Halsted st.

Parduodama saliunas labai geroj 
vĮetoj. Locnininkas užsiima kitų biz
niu, todėl parduos pigiai. Gera pro
ga lietuviui. J. J. Radomskis, 2259 W. 
23 pi.,' kertė Oakley avė. Phone 
Canal 1655.

Parduodama labai pigiai, geras ir 
sveikas arklys, arklio kinkimai 
vežimas. Išduosiu gvaranciją.

Konstantinas Zverzdėnas, 
616 DeKoven st_ Chicago,

ir

IIL

Išvažiuodamas Į Lietuvą, parduodu 
namų rakandus keturiems ruimams 
už labai pigią prekę.

J. Budreckis,
1834 TVabansia avė. Chicago III.

(North Side)

miesto
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Pažiūrėkit!

avenue, 
ir nuo 
Namus

žymiai 
sumažintoms kainoms: Turime kelis namus ant kurių pirkėjas 
gali pasinauduot nuo $1000 iki $2060 pirkdamas dabar!

Biznieriams ir Darbininkams dabar yra laikas pirkti proper- 
tes, pakol Pavasaris neišaušo ir pakol pirkimas namų neprasidėjo, 
nes dabar ir kainos yra pigesnios ir Namų ir Lotu yra daugiau 
pąsiskirimui.

Kas turi $100.00 gali pirkti pas mus namą! 
turi . $i,oqo.oo gali pirkti pas mus namą!s., Kas

Kas turi $to,ooo.oo gali pirkti pas mus namą! 
Męs ttirirrie 

išlygoms!
NVriius ir Lotus visokioms kainoms ir visokioms

Bridgeporto store kas nedelią naują tavo- 
rą, kur galite gauti geriatsiu drapanų.

Šitą mėnesį yra didelis 
išpardavimas Šventadie 
nių marškinių geriausios 
išdirbystės (C a 1 u m e t 
Sliirt C o.) Marškiniai 
kurie buvo pirmiau po 
$1.50,^1.75 ir$$2.00 da 
bar leidžiam tik po $1.25 
Bet šita proga bus tik 

iki 15 d. Kovo 
Todėl nelaukit paskuti 
nes dienos, ateikit tuo
jaus, kol dar yra didesj 
pasirinkimas, paskui iš

pirks. Taipogi turime Šimtą tuzinų marškinių po 
$1.00 ir po $L 25 dabar jie eis po 80 centų.

Apart to čia rasite Overkočių ir Siutų pagal 
naujausią madą. Parduodam juos kol kas labai nu
žeminta kaina, be jokio uždarbio, nes turime galuti
nai pakaryt vietą naujems pavasariniams ta vorams.

Kiekvienas geros galvas vyraš ar moteris žino, 
kad dolieris užčėdytas, tai vis vien ką doliaris už
dirbtas. Baigi tikrai, pasinaudodami ęita proga vis 
vien kaip ir uždirbtum, plikas nevaikščiosi: vis vien 
reikės pirkti, o vėliaus brangians užmokėsi.

[ir

&

B A R G A I N A I :
- Pirmiau buvo: Dabar: 

$6500. 
$8000. 
$3800. 
$4500. 
$6000. 
$1300.

? • - * ■
ir 2 aukštu užpakalyj3 aukštu mūras

3 aukštų tauras, storas ir 5 gyvenimai 
. 2 s . . , . m
;L3 aukštų mūras, ir medinis užpakalyj . 
'j2 namai ir 2 lotai, randa $80. į mėnesį ...

2

aukštų mūras, storas ir puikus gyvenimas

■ $7500. 
.$9000.
• $4500. 
■$55oo.
.$7000.
..$2000.Lotai .gretą, puikioj vietoj .......

Panašių Bargtanų turime daug!
Turime Namtts ir Lotus pardaviųiųi ir kitose, dalyse 

ir priemiesčiuose! ;
Kas nor gerai ir pigiai pirkti tegul ateina pas mus tuojaus! 
Pats pamatiittąs niušų parduodamų.. Naujų ,ir Lotu užmokės 

jurus už laiką! , . . . . .

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

“ < f fe

i
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A. OLSZEWSK1 BANK 
325a S. Halsted st., Chicago. 

Priima bankon pinigus ir moka 
1%. Skolina pinigus ant Kcal Estate. 
Perka ir parduoda natųus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3.00 metams. Parduoda šifkor- 
tee ir siunčia pinigus ‘ | ' visas svieto 
daile. a .r'Hj.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais. 
seredom, ketvergais Ir Bubėtoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliotus, utar- 
.liukais ir petnyčiome nuo » ryto iki 
6 vakara

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.

“Kataliku” matams $2, puseej mėty $1.

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

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

DU KART NEDELINIS LAIK
RAŠTIS

i-

J. M. TANANEVICZE BANK 
3253 S. Morgan st., Chicago.

Priima bankon plslgus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes Ir siunčia pinigui 
| visas svieto dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais. 
aeredom. ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliotus, utar- 
nlnkais ir petnyčloms. nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.
NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 S. Ashland avė., Chicago. 
Geo. L. ūkto pres., St. Marcintcievtci 
vlce-pres.. A. J. Bicrtynski Iždininkas.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus mūsų ban
ko] duodame čekio knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotua Išsam- 
do bankines skrynelės (boxes) 
PO $2 .50 metama Parduoda šitkor- 
tęs ir siunčia pinigus j visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Paaeu. lala 
eeredoms, ketvergais ir s ubą to m nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom. utar- 
nlnkais ir petnyčloms nuo 8 ryto Iki 
C vakara

TOWN OF LAKĖ SAVINGS 
BANK, J. J. E1 i a s, Savininkas. 
4600 So. Wood st., Chicago

Priima bankon pinigus ir moka 
»%• Skolina pinigus ant Real Estate 
Perka Ir parduoda namus ir lotus. 
Pareamdo bankines skryneles (bcxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus | visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėtiems, ntar- 
tankais ir petnyčiomB nuo 3 ryto iki 
• vakara

7«-»—=-------- j-tyiAiOvii——■—r—s—

RU5iJ<J<ž-AMĖtaKCi» MNUh.
Puikiausi. Didžiausi ir Greičiausi Laivai, 

reguliariškai kas dvi' sąvaiti? vaikščioja tarp 
Rusijos ir Amerikos, 'nestbdhnta pakeliui nė 
jokiame* porte. Nauji dvišdubiniai Pasaiie- 
riniai Garlaiviai ...

CZAR, KURSK, .RUSSIA
8 dienomis j Rot- *41 dienų į 

C'.Dl !,tiett:vą.
Ill klase $35.00 

. r IL klase 50.00 
s f T klase 70.00

terdsiną.
$13.00
45.00 
60.00 _____ ____

IŠPLAUKS IS iNKWi:-¥0RKO:
Kursk — Vasario Mg) Czar — Ko

vo 8.
Dėl srteanių Hnlq- meldirsme kreipties | 

n. agentus, arba į, Vyriauaijj Keieieiy 

A. J. Johnson a Co., S?' Brosthray, New York

1 .a

rauti DYKAI dvi varas sztn- 
kas ir Kataliova visokiu gera 
inagisaku sniakn ir kitokiu 

' visokiu dalyku, kuria tu Ja
nai nori, o nežinai kur Ju gauti 
Jeigu taip, tai.atsiaak savo pil
na ir aisaku adresa, o asz tuo 
jaus ta Kataliėga ir tas latakas 
tau nusiusiu nišai. Adresuok 1

JUOZAS J. SZLIKA8, 
(MAGIKAS)

3250 Uiin *«,, CHICAGO, ILL

E na jau 25 me.ąi . .. t 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis 

Prenumerata metams $2.50 
„ „ pusei meti} . |l.2$ 

/. dresu kit taip: .
W. B. BOCZKOVVSKI CO

Mah_noy City, Penu’a

LIUOSO INŽENGIMO MUZF.jJS
Moksliszku Žingeidumu.Žinojimrs-Galybe

Mes esam baimin
gai ir įdėmiai su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankykit į' git$ 
stebėtiną liuoso in- 
žengimo Muzėjų. 
Šimtai interesuo
jančių pavydulų 
žmogaus k u no svei
kam ir sergančiam 
Movyje. CbirurgU* Į 
kas operacijos, I 
žingeidumai, keis- 

• tumai, milžinišku- 
rnai. Teipgi piluas 
istorikas sa n rin
kis kuris niekad, 
ne buvo parodytas 
dykai šiam krašte.

-ji

į !l

»<1Lt. i

Esi užprašomas tirineti nuostebumus Astronomi- 
Jos, Fiziologijos, Chemijos ir Patholiogijos.

Iszpaniszka Inkvizicija. Valkatų Galerija. 
Paveikslai Iszf'Ilmiu ir Pagarsėjusiu Asmsin. 

inleidžiaMi tiktai vyrai 
į LIUOSO INŽENGIMO MUZEJUS

MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU
14 S. Clark Street

arti biaatson Gatves
Atdar ,3 nuo 10 valandos ryto iki 12 vidurnakčiid

jArjys Taupinate Pinigus? į 
. ■ Jeigu taip, tai jus reikalaujate ištikimos gj vietes dėt savo pinigus. Męs pri mame 
v depositus nuo $1.00 arba daugiau ir 
•j du dame 3$. Dėlei apsaugojimo jūsų 

pinigų musų bankas turi kapitalo ir 
perviršį (surplus)

3,500.000 Dolierių, HI 3,500.000 Dolierių,

į Statė Bank of Chicago į
A Kampas LaSalle ir Washington Gat., Chicago, III.

“■ės*

Mok YkLA V •
Frol. Julius Silsko užtikrina, kad 

išmokys šokti Kiekvieną jauną ar 
seną. Išmokinu valsą 6 rūšių, taip, 
kad gali drąsiai 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 Silsko pra
neša visiems, kurie nori išmokti šokt, 
ateiti dit "mis nuo 9 valandos ry
te ir net . ’i 11 valandai vakare. 
Taipgi mokinu visokius šokluB 
Buck & Wing, Buck Skirt, Irish 
Jig, Clog, Spanlsh Waltz, Waltz, Two 
Step, Side Step. Pirma Lietuviška 
Mokykla Amerikoj. Mokytojas: 
Miss. Antanina Kietnier. Misa. Joan- 
■a Walets, Prot. Julius Silsko, 1836 
So. Halsted st, Chicago, III.

Phone Canal 8762.

Išgydysiu 
Jus in 5 d. 
NUO PASLAPTINGU LIGŲ

Ateik pas 
mane, o aš 
i š gydysi u 
jus ant visa
dos. Aš gva- 
rantuoju 
kiekvienam 
u ž g a n ė 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.
keti aukštas randas 
liūs iškaščius. Aš vartoju ir fab
rikuoju pats savo medicinas pri- 
provas, kurias aš pats importuoju. 
jDabar laikas išsigydyti ir būti 
sveiku. Rodą ir išegzaminavoji- 
mas dykai, argydysiesi ar ne’ Aš 
'pritaikysiu mano mažą užmokesnį, 
pagal jūsų išgalėjimą. Netrukdy- 
k! bet atsilankyk šiądien.

Aš kalbu letuvlškai.

Western Medical Institute
1827 Blue Island Ąve., 2 lub. vir
šuj Bankos, prie 18tos gatves, 
Jchičago, III.

DR. RENFER, Specialistas.
-Valandos: 8'ryto iki 8:30 vakare 
Nedeliomls: 8 ryto iki 12 dienos

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru « 
vižkas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesus sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar ?sl tinkančiam pad3- 
jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramažiau- 
sėabejonė jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyjo 
tavo klapatų, tai atslinuk ant žeminus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimu ir ištiriuėjim| dykai! Mes iStirinėsime tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tui mes iėgydy- 
sime už kožemiuusi^kainį. Ne užsidedi ant savęs jokių pa* 
.eigų atsišaukdamas pas mus dėl bemokestinio pasiteiravi
mo. Męs perstatysime padėjimų viso dalyko tikroje šviesoj* 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

Nei Do^rlo NirAlks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Locno] 
Mintyj kad Mes ■ikame Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsltlklml.
nesveikumu inkstų, pūslės ar Slapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumu ir skausmu, jeigu randasi 
koks padėjimas dįjl kurio nesinori kreiptis prie Šeimyniško gydytojaus, kaipo Ui; silpnumas, nuc- 
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubėgimal, nuvnrvčjimai« 
silpninanti sapnui ir išnaudota gyvybė; jeigu turi gu-i’.otus ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamu ligų kokios nebūt ruSles kurios tamista! daro nesmagumų; jeigu turi nors viena iš 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali bu‘ apimti; jeigu kenti nuo itertankiųdasiieidimų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą liga; jeigu 
turi uinuodlnt| krauta arba nors vian% ii ligų kurių auka tampa vyrui—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mumi didžiausiame privatiSkume ir ?•> 
krėtė, o męs padėsime b/sikraty t i nuo visų kliūčių kotrumpiausiam laike. Mes turime labai didelį 
patirimę gydyme tokios raėies ligų ir užtikrinama išgydymą. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitlinus lietuvių kuriuos mos išgydėme. Mes 
išgydysime teip tikrai kaip atsišauksi pus raus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsima aut jus musų specijališkę utyd^ teip jog 
gausite savo vyriškumf ir busite ?adovais terp savo sandraugų.
PATARIMAS IR IŠTISINE,VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
526 SO. STATĖ ST., arti Harrison gatves CHICAGO, ILL
M Mūšų, ofiso valandom yra nuo 10 valandot ryto iki 4 po piet ir nuo 6 ikl*7 vakare. Jeigu ne?m 
\ tttUnukUterptu valandų, tai gali atsišaukti terp 10 ir 1S biedėiiotn. Atsišauk asabiajziši 

Mes kalbame lwtuviškuL

ATYDAI VISUOMENES!
Norintiejle sau namą pasibudavo- 

ti, turi gerai apsirokuoti. Atminki
te, kad namas pabudavoti, tai ne 
mažmožis nusipirkti, o tame reikale 
reikia sąžiniško kontraktorlaus. , K, 
šeštokas turi didelę praktikų tame 
biznyje ir užsiima kontraktoryste, 
taigi tame reikale kreipkitės prie jo, 
o už .savo pinigus gausite pilną .vertę 
darbo. Gvarantuoju. Adresas: 

Kazimieras šeštokas, 
1645 Wabansia ava, Chicago, III.

ADVOKATAS
KAZIS KRAŲČUNAS.

Buvęs u įnoris Skyriaus Vlršinlnlu Isi’pfk- 
toriam Suvienytų Valstijų įmintame i Jot: 
turi visa-, liesai- kaipo* AttnrnKv. AdVttcaft*. 
,1‘roetor, SoticitiK jr^Goųpcfior nt-jąisv.. Vedi 
viėaki;i8 <pr«>vasi vhu“#a t'-i^inuosa ir 
doptirt n menių skyriuose. Gavimui patarimų 
kreipkitės taikais. įdąuanii krusos 4Š*nklėiį 
ptsHkyiAulTvedinuifšvarbių ln ių ir reikalų 
pribuna. ypati-kai į visas VaiMiiaa ir niles
ina sulyg pąreikąiuviąio. A/lrfsay:

KAZIS KRAUČUNAS 
ATTORteEV AT-LAW

Boa 290. KHTCHIKAN, ALASKA.
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Vardas.

UžsikimšimaiMEN3 IN CORPOPE SANO

Dr. G. M. Glaser

H

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

TEMYKIT! Jeigu Tavo kraujas ir nervai nesveiki, jeigu kenti nusilpnėjimu, tai gresia pa
vojus netik visam kūnui bei sveikatai, bet ir protui; .dėl 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, I’hHadeIphlos M. 
Kliniko, kuris visada galt suteikti tikra rodį, išgelbėt nuo ligos nelaimių ir pavojaus, telpa t 
pataisyt kraują ir išgydyt nervus trumpam laike; už tai & (

KAD •JEIGU KRAUJAS IR NERVAI NESVEIKI, 
tai kitos visokios ligos kaip amaras ant žmogaus kūno užpuola, suuaikiuant sveikatų, protų ir 

Dėt gyvastį.

PROFESIONAL1S DAKTARAS PH. M. KLINIKO 
pasekmingai ir trumpam laike išgydo; visokias netik Šviežias, bet ir užsisenėjusias ligas ir net 
tas, kurias kiti specialistai ir dideli daktarai neįstengė išgydyti.

PASARGA: Jeigu vargina Tave nusilpnėjimas, nemiga ir neturėjimas apetito, skaudėj!- 
mas-gėlimas rankose, kojose, strėnose, esi nuvargęs bei persidirbęs, nesveiki inkstai, išblyškęs, 
turi sėklos nubėgimus nuo saužagystės, arba turi paslaptingą užsikrėtusių ligų, nuo peršalimo 
teipat košėj! ir skrepliuoji, sunku ant krutinės ir kvėpuot, ir kitos visokios ligos vargina, tai 
kaip VYRAI teip lygiai ir MOTERYS galite tikė| 1, kad būsite išgydyti, jeigu tik atsišauksite 
lietuviškoj kalboje asabiškai arba parašant Irtlfke kdikenkia. Nėra skirtumo kaip toli gyvenat 
Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj—apturėsite tikrų pagėlbųrlik visada reikia įsitėmyt adresų arba 

t rašytTEIP:

THE PH1LADELPHIA M. CLINIC
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

VALANDOS: Nuo 10 Iki po 4 plot. Nedėl. nuo 10 Iki S.Vakorais Utar. Ir Pet. nuo 6-8. 

asKAITKK knrej “DAKTARAS”; jtlabai naudinea Ir Alnseidt VYRAMS ir MOTERIMS. 
Jau daug tūkstančių egzempliorių, kaip bitės, modų,'lietuviai išsinešiojo. Knygų “DAKTA
RAS” kiekvienas gali apturėt, kuris tik prisius savo aiškiai parašytų adresų ir kelias štampas 
už prisiunttatų Phiiadelphios M. Klinlkul, adresu kaip viršuj. Reikalauk dar Šiųdien dovanai.

jr
ir J

JOHN COCHINSKY 
r LAWYER

LIETUVYS ADVOKATAS
69 W. Washington St., Room 1510 

CHICAGO
Atlieku visokius legališkus reikalus atsa
kančiai, ypatingai susižeidimo ir kitus. 
Užsiimu vedimo visokių civiliškų ir kri- 
minališkų bylų. Taipgi peržiūru abstrak
tus ir padirbu visokias popieras ir doku
mentus pardavimo ir pirkimo namų, lotų, 
biznių irt. t. Lietuviai, kurie turite kokį 
legališką reikalą, atsišaukite pas tautietį 

Ofiso Tel. Centrai 1863.
Gyvenimas:

2316 W. 23rd PI., Chicago, III. 
Gyvenimo Tel. Canal 2S52 ~~

Leveskio
Dienine ir Vakarine Mokykla.
- ---- ---- ... Mokinama: 12 ■ ■
1. Pradinis įPrirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amcr. plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą 

(dei manančių grįžti Lietuvon).
■:t : ■. =K ai bos-r -=v-~=-----=
Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 

(pagal norą ir Lenkiška),
Dėl smulkesnių žinių kreiptis yna t iš k ai 

arba per laišką šiuom antrašu:
G. J. LEVESKIS,

Vedėjas Mokyklos
3106 So. Halsted St., Chicago, Iii.

Prekybos 
ir Kalbų

Jo. 10
O KAS ČIA?

Na-gi 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 prisius 25 centus pačto markė
mis, tas aplaikys 12 popierių su kon- 
vertais; kas prisius 1 doliarį per Mo
ney Orderį arba registruotame laiške, 
tas aplaikys 5 tuzinus popierių su 
konvertals ir dar pridėsiu dovanų ka
balų, kaip ištirti savo laimę su pagęl- 
ba kazyrų (kortų).

F. Noreika,
Box 245 Salėm, N. J.

Reikalaujant Armonikų
i-concertinkiį ar’kitokių 
muzikališkų instrumentų. 

Pakol kur pirksit, pirma 
parašykite man, aš prisių
siu Jums savo Katalogą, iš 
kurio matysite jog prie ma
nęs galima gauti visokias 
puikiausias Vokiškas bei 
itališkas Armonikas už že 
mesnę kaita negu kur kitur.

Rašyk šcndi man, pridedams už 2c., markę ir 
savo adresą o gausi mano Katalogą dovanai. Ad.

M. J. Damijonaitis,
812 W. 33rd St., CHICAGO, ILL.

I

BUK 
VYRAS

fia,50,00(Jį
KNYGŲ

A. OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St., Chicago, III

Tapo pilnai atnaujinta Ir žymiai padidinta ir dabar veda
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 Bankos čekiai yra geri visose Bankose po visą Ameriką. 

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

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

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

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

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

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

xm;.. a- , j -c. ' - .. ------------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 visas savo bilas ir algas išmokėsi bankos čekiais.

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

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

Jei turi parduoti namą, lotą, ar biznį mįeste Chicagos, tai A.Olszewskio Banka 
suras tau pirkėją.

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

Jei reikalauji šifkortės 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. Olszevvskio 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. Kim teks būti Chioagojs ii tolygesniu miestų neužmirikite ipillinkyti ir musy Bankon.

šluotai aprjlšklu pagodotal vlsuo- 
mealal, jog tau galiausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 21 
metus, perkėliau buvo ofiBų ir gyveni
mų | savo locnų namų po numeriu

3914 S. Morgan St.
Kert* " l-roa gatvės. 

Telefonas Yards 687.
Manu olumi apn piutas uaujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius 
stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publikų 
ir toliaus mane rems, esiu namie 
ant kiekvieno pareikalavimo dienų ir 
naktį. Esiu specialistas ligose vai
kų, moterų Ir vyrų ir užsendintose 
ligose. Darau visokių operacijų. 
Liekuosi su pagarba

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

Kertė 82-roe gatvės.

1 P*
iii i į r*

41CA6Ot kvy y

Vysai Dykai Dėl Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama krauja 
arbasypili, nubiegiina sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, v negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles liga!., raina- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautr.s lygas, 
strictura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidouzas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jun.i kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Kn/g?, ta yra 
krautuvė žinios, katrus turo žinoti kožnas vedes arba 
nevedcs vyras. Ta knyga yra pa/sšita par Daktara, 
katras atsydavė ilgo lajka tyrinėju tu, specijaiisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siusią vysai dykai, 
užmokant už pačto, ing užpcčetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
Žemiau s paduotu kuponn, katrų siusk mums šende^'*

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS
DR. JOS. 1STER & CO.. L M2 22 Fifth Avtane, OricM*:

Godotinas 9 amista: Pagal Tamistos prižadiejma, aš soi-.cjaa 
jog Tamista pr jiustutM*-! mau vysai dykai vinajusu knyga dėl vynu

Steitas

Vyrai Išgydomi Į 5 Dienas

Dėkit Sunkumus, Kur Jie Priklauso
EIGŲ norite geriausiai sunaudoti jųsų laikų ir daugiausiai iš 
to gauti naudos, jus turite turėti-gerus įrankius to darbo at
likimui. Jus turite užtektinai sunkaus ir alsinančio darbo ir 

be to, kad turėtum dar savo jiegas ir sveikatų naikinti tokiais 
darbais, kaip malkų pielavojiliias, vandens pompavimas, tekelo 
suklmas-.ir t.t. Vartokit I H C mašinų tam tikslui. Daug trum
pesniu laiku ir lengviausiu budu medis bus supieluotas, vanduo 
pripntnpuotas, tulšįs išaštrintos, ir viskas tik už vienų dešimtų 
dalį rankų darbo ekspensų. ' Taigi dėk Sunkumų darbo ten, kur 
jis priklauso. Pirk ir vartok

J H C Aliejaus ir Gazo Mašiną 
ir tuomi sučėdyk pinigų ir sau darbo. Tai yra pigiausia mašina, 
kokių tik. galima pirkt — todėl, kad ji per metus darbo kaštuoja 
mažiaus negu kitos. Ji yra taip lengvai suprantama, kad 
nėr*> jokios bėdos. Puiki kombustija daro jų ekonomiška.

IH C aliejaus ir gazo mašinos varomos gazu, gazoliną, 
kerssinu,- distiliuotu ir alkoholim Didumas jų nuo 1 iki 50 
jiegas. Joe daromos stačios, gulsčios, sudedamos, oru šildomos. 
riehĄ’ojimo, pumpavimo, laistymo ir kitos prietaisos. I H C alie
jiniai traktoriai, 12 iki 60 garin. arklių jiegos arimui, kūlimui ir 

Pažiūrėkit I H C mašinų pas jųsų vietinį I H C mašinų 
laikytojų. Dažinokit pas jį, kų jus su ta mašina galite 
daryt, arba rašykit mums, klausdami kataliogo.
International Harvester Company of America

(Incorporated)

su ja

nafta, 
arklių

Chicago USA

TilfSveikam 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.

VYRAM TIKTAI 
INEJIMAS DYKAI 

kas gali būt matyta 

GALERIJOJ 
MOKSLO

526 SO. STATĖ ST. 
CHICAGO, ILL. 

near Harrison St.

d ’ngcid urnai P**ologijos 
Žingeidu ’irJ Osteologijos 
Žingeidume VtomolhH* 

irt/ Organu

Tirinek pradžia ir Isz-ivystima t 'i>jgisikos 
Rasos nuo Lopszio.iki Grabui. Pr.matyk Kei
stumus Gamtos. Žingeidumus te M už??'ša
kumui.

Tirinek lntekme ligos Ir paleistuvystes, per. 
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavus ūzrodinetojaa 
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia 
J*oga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
Atdaryk kasdiena nuo 8 ryto iki vidurnakeziui

LIUOSA GALERIJA MOKSLO

X. ęOlCAG?.

Turėk Savo Namuose
Geriausią Degtinę " (arielką) jei 

nori būti sveikas ir turėti kuom 
pavaišinti savo mylimą svečią. 

Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

S-O-L-O
Kaipo Skanų, Tvirtą Ir sveiku gerymę

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
y ir sveikiausia Stalava degtine.

■ Gaunama visuose geresniuose Šaitanuose 

STRAtJS BROS. CO. '1* OEP’T L.'JHICAGO, ILL
216 W. Madlaon St. . PODLASKIS Ir A. CHAPOSKE, Lietuviai agentai

$500 DOVANU
Išmokėsim tam, kuris suteiks mums 
žinių apie ypatas, kurios iipIMč mu
sų krautuvų, išlaužė seifų Ir pavogė 
$15,000, Nedalioj, Vasario 16 A., 1913. 
Adresuokit visus pranešimus: .
E. E. GRAY CO., Hanover and BlMk- 
stone sts., Boston, Mass.

&

i"

GERA (PROGA!
Gramatika angliškoskalbosmo- 
kytisbe «oky*ojo(apdaryta)$ 1.00 
Valku Draugas arba kaip moky

tis skaityti ir rašyti be mokyto
jo....... .........................................ISO

Naujas Budas mokytis rašyti be 
mokytojo......... .  ........10c
Aritmetika mokinlmuiai rokun- 

dp.su paveikslais (apdaryta). ,33c 
Vilo *1.00

Kas atsiųs išklrpys šitą apgarsi
nimai! “Lietuvos” ir *1.00 per 
money orderį, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

P. Mikolainis 
Bos 62 *'
MeUHeSM

New Vork City

IN

f

VARICOCELĘ, HYDROCELĘ (Be peilio ar skausmo) ■
Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų ■ 

Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales. Hydrocelcs ar ypatingų vyrų ligų. ®
Tas laisvas pa iulinimas yra atviras visięms, kurie praleido dideles sumas pinigų ■ 

ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims, kurie buvo W 
gydomi per tuziną ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vieninteli bu- ? 
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 specijalistn 
vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.
Tikrai Išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų nesveikumu* 

(Nontokek už nei6gydymą—Neišgydo, nemokėk)

Kraujo
Užnuodt j im ą 
ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubėgimus, įsise
nėjusias Ligas.
L i gos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos 
Ištyrimas DOVANAI.

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

Plaučiai

— — ■ _ .......  Kalbu LietuviAkai.
VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta tik 
Eavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mario atsa- 

ančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kančių. 

Dr. Zl N SJ183^SSGHICAGn
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedalioms, 8 ryto Iki 4 po piet.J3

&

Mos Išgydom Vyrus
Męs trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti su kkal! 

gydymais, ateitu paš inus ir pamėgintu musų tierų ir ištiki- 
mų gydymų. Męs paaiškinsim tau delko kiti gydymai tavęs 
neišgydė ir k^ip męs tavo išgydysim.

Kraujo Užnuodyjimas moi?brpr8iežS^d^žt
• rių ligonis nenori kreip*

tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
skauduliu ant liežitiv.io, slinkimus plaukų, skausmas kauluo* 
se, sunariuose, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MF.S tŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOME, 
llllhnn*imoi kankina tuvę nubėgimai paeinanti nuj
lllIUucllindl peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu* 

® mal, nualinimas, silpna atmintis, galvo9
skaudėjimui, plėmai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar puls esi apimtus nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
mus, męs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti* 

Abehias Nusilpnėjimas
mas, ingaliugumas prie darbo arba linksmu* 
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO
JINGI-PAS1RODAVIK SU MUMI DABAR. 

Odos Nesveikumą? rimai, spuogai, 
lopai, netobu

lumai, žaizdos skauduliai, pageltonavus ir 
išblyškus oda, pajucdavę paakini. Vyrai, yra 
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant pat 
inus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.
Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiko*
Riai uesveikumas gali išsivystyti
Indi į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar maniu apsivesti? Ar esi tikrai sveiki*? 

Specialists.
CHICAGO. ILL.

Nedaro skirtumo koks ta- 
mistos nesveik urnas yra, 
jeigu tamistų kankina de

ginimui, plikinantis šlapiu imas, pūslės nesveiku
mus, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, męs 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.
O ll| j R! m n i Uždegimai, sutinę ir skausmingi 
UlIlIlIlIlMI 8unariai' kantrybę atimančios

užsisenė|ę ligos kurios padaro 
gyvenimu nelaimingu. IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO. 

Gužuotos ir Susisukę Gyslos ^S|O°kr‘n°n* 
dasi visur unt žemesnės dalies kūno, bet dauginu
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
S'a silpnas velkantis Jautimus daugmaž nuo lutu i. 

yslos yra užčiuopiamos ir nurudo kaip botagas.
Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate. 

InternationaJ 
14 SO. CLARK ST., arti Madison gatves

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedeldieniais 
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti asabiškai, nes ligos negali būt gydomos teip pasekmingai per susirašinėjimą 
kaip ligoniai 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
į Valandos:

nuo 0:30 iki 12:00 vai ryto 
nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak.

Nedalioms
' nuo 9 >80 iki 12:00 vai. ryto

Rezidencija

5208 W, Harrison Street

Tel. Austin 737

4 Valandos:
liktai iki 9:00 kiekvieną ryt}

*

Gerlaualoa Siuvamos Mašinos yra 
“8INGER”

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUI KIDIK/J
Užlaiko visokia* pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penfilus cigarus ir 

Gražią Naują Svetainę 
Susirinkimams, vestuvėms, b*. 
llsas Ir lt. Širdingu priėmi
mas Ir broliška rodą klekvisnam 

B253 Illinois 6L. Korte

F. P. BKADCHULIS
Attorney & Counselor at Law30 N. LaSalle St., Cor. Washlngton St.

Slock hchange Bldg., Rooms 1107-1114 

Telephone Franklin 1I7S
Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslą Amą- 
nkoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir kri- 
minališkas visuose teismuose (suduose).6p. 3112 S. Halsted St„ arti 31-am

Tele; boiiti Yard. 2390

Dr.O.C.HEINE
DBNT1STAS

0HSAS-K»fflP»8 31 Ir So. Hslgfad ?,aL 
Bffntm SrtapMM.) X CMGMflį IU>

Męs jas parduodame ir išmokiname 
siūti. Turime atspaudų Lietuviškoje 
kalboje knygas, pagal kurias galima 
greitai ir gražiai išmokti siūti viso
kius siuvinius. Mub parduodame ma- 

i šinas nebrangiai, pradedant nuo $3.00 
I iki $59.00 gvarantuojam kiekvienų n-a 
Įšinų aut 10 metų. Taipgi sutaikome 
senas mašinas. Mums nedaro skirtu 
mo, kur mašinų reiktų pristatyti, nors 
Rusiją. Musų Storas randasi po šiuo- 

ml adresu:
ANTANAS VISBARAS, 

3239 S. Halsted st., Chicago, 
Telephoni Yardt 4528

III.

A.AA. A v • -O- 
KI SALIUNC1KAI LR BIZ

NIERIAU

ikObe UUlli/Ub tlnrui ileLUV$e>ną
pabaly—saidų, uzinuzerail ir kliu* 
visokius uiliieralisKUS gerymus lsuir- 
bineja. lšdlrbėjas yra vienas iš se
niausių Chicagos lietuvių biznierių 
Jonas žilvitis. Meldžiu visų lietuvių 
biznierių atkreipti į tai atydų ir pa
remti savo tautietį. lUekulaujant vi
sokiuose atsitikimuose vlršminėtų 
minerallškų gėrynių atsišaukit visa, 
dos pas mane. Busiu Jums už 
dėkinga*. Su godone,

Jonas žilviti*,
841—3Srd at, Chicago,

Thone Varde M12.

tai

m.

♦

dp.su
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