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POLITIŠKOS ŽINIOS. 
MEXIKO. 

Mexiko revoliucijonieriai, nors 

gyrėsi, jog j dvi savaiti paims 
krašto sostinę, nes keliuose mū- 

šiuose generolui \ i 11 a pasisekė 
jveikti kariumenę ir l>e mūšio pa- 
imti miestą Lhihuahua, neįsten- 
gia savo pažadėjimų išpildyti, ne- 

gali įveikti ir mažesniu kariunfe- 
nes dalių. Jų žengimas sostinės 
link pasiliovė, ries negali jveikti 
kariumenOs, stovinčios jiems ant 

kelio. 
Mūšiai prie Ojinaga, kur iš 

< hihuahua pasitraukė generolas 
Mercada, nesiliauja, bet iki .šiol 

revoliucijonieriai negali miesto 

paimti ir Huertos kariumenę iš- 

stumti į Jungtinių Valstijų pusę. 
Kariumenę ginasi, ties nieks dau- 

giau jai nelieka; kas muštis ne- 

norėjo, tie prieš muši pabėgo Į 
jungtinių Valstijų pusę, tie &i, 
kurie nepabėgo, priešinasi di'le>- 
nėms rcvoliucijonierių pajiegoms. 
I ik sužeistus, moteris, vaikus ir 

senelius leidžia į Jungtinių Val- 

stijų' pusę, ir čia jais rūpinasi 
Raudonojo Kryžiaus Draugija. 

Nors miestą Ojinaga bombar- 

duoja revoliucionierių didesnės 

pajiegos, jame užsidariusi kariu- 
mene ginasi ir nemano iki šiol 
bent bėgti į kitą rubežiaus pusę. 

Kcvoliucijonieriai laukia pastipri- 
nimo. Jiems is Chihuahua iš- 

siuntė 2,oto kariautoju. Prie Oji- 
naga iške.iavo ir revoliucijonie- 
rių generolas \ i 11 a. taipgi vyriau- 
siasis jų vadovas Carranžca, kuris 
mušiuose iki šiol niekur savo su- 

manumo neparodė. Ar jiems pri- 
buvus ei* vis'.cas geriau, pirm lai- 
ko negalima spręsti. 

Po šeši ii dienu nepasekmingo 
mūšio, revoliucijonieriai nuo Oji- 
naga pasitraukė ir laukia pa- 
s iprinimo, kuris gali ateiti, jeigu 
nieks jų kelionės netrukdys, į 3 
dienas. 

Kariunienės garnizonas mieste 
Xuovo Loredo po dviejų dienu 
kruvino mūšio atmušė revoliuci- 
jonierius. Dabar kariumene nau- 

dojasi iš mūšio pasiliovimo ir 
drutina miestą naujais apkasais. 
Kariumene, kuri pirma prieš re- 

vdliueijonierius traukėsi, dabar 
smarkiai pradeda priešintis. Mū- 
šiai buva žiaurus, nes nei viena 
puse nelaisviu neima, bet pasi- 
duodančius nuduria, arba peršau- 
ja. Todėl kariautojams nei vie- 
nos pusės nėra reikalo pasidavi- 
nėti, nes jie žino gerai, kas pa- 
siduodančius laukia. 

Todėl apgulta mieste Ojinaga 
siaurinė Iluertos kariunienės di- 
vizija pasirengusi gintis iki pa- 
skutiniam kareiviui. Nors iki šiol 
jos revoliucijonieriai neįstengė 
įveikti, bet jos vadovu, generolu 
Sala/.ar ir Castro padėjimas ne- 

vertas pavydėjimo, nors abudu 
žada mirti už Huertą, net jeigu 
didesnė dalis kareiviu apleistų ir 
pereitų į Jungtinių Valstijų pusę 
ir ten butų nuginkluota. Amuni- 
cija mat baigiasi ir naujos nieks 
nepristato, paliuosuotojų taipgi 
nėra iš kur laukti, nes visi keliai, 
vedanti į Ojinaga, yra revoliuci- 
jonierių rankose, o Huerta neturi 

atliekamos kariunienės, kurią pa- 
gelbon siusti galėtų; Jungtinių 
Valstijų kariumene saugiai dabo- 
ja rubežių ir Mexikan neleidžia 
amunicija gabenti. 

Mušius prie Ojinaga vcdŽ re- 

voliucijonieritj generolas Ortego, 
bet nors jo pajiegos didesnės, jis 
neįstengė kariir.nenės pergalėti; 
ar Viliai ir Carranzai seksis ge- 
riau, tas neužilgio pasirodys. 

Prezidentas \Yilson ant kariš- 
ko laivo atlankė pakviestą iš 
Mexiko speciali Jungtinių Valsti- 
jų pasiuntinį Lindą, r.uo kurio 
norėjo išgirsti apie tikrą padėji- 
mą Mcxike; bet ir po pasimaty- 
mo nemano savo politikos per- 
keisti, bet mano laukti kantriai 
toliau, kas pas kaimyną atsitiks, 
nors laukimas be galo nusibodo 
jau didėinsėnis Europos tautoms. 
J.et jos iki šiol visgi dar laukia 
ir Huertai pinigų neskolina. 

Užsienių ministeris Bryan, ku- 

ris jau ne kartį spėjo juokingoj 
šviesoj pasirodyti, viešoj prakal- 
boj, laikytoj Lincoln, Xcbr., aiš- 
kindamas politiškus prietikius, at- 

kalbėjo maldą ir meldė Dievo, 
kad jis apsaugotu Jungtines Val- 
stijas nuo karo su Mexika, nors 

maldos tai ne ministerių reikalas. 

Anglija savo ambasadorių 
Moxikc Sir .Lionei (lardeną, atsi- 

liepusj neprielankiai apie prezi- 
dento H'il-ono politiką, perkelia 
kitur. Anglija mat nenori erzin- 
ti Jungtiniu Valstijų. 

Laukia vėl atnaujinimo mūšio 
prie Tampico, kur yra iš poros 
tukstanėių kareivių garnizonas, 
bet jo didesnės revoliucionierių 
pajiegos pergalėti iki šiol nega- 
lėjo, nors jie inušiuose jau nema- 

žai savo kariautojų nužudė. Gel- 

bėjimui svetimų kraštų piliečių 
todėl išplaukė iš Vera Cruz i 

Tampico vokiškas kariškas lai- 
vas "Uremen." Ten yra jau ang- 

liškas kariškas laivas. 

ISPANIŠKOJI AMERIKA. 

Kadangi Jungtinės Valstijos 
garsina -save globėja ispaniškų rc- 

publikų. jos lą neprašytą globą 
kentė, kol Jungtinės \'alstijos už 

jas užstojo susierzinus su kokia 
galingesne Kuropos tauta; bet, 
kad globėjas nekartą mėgino ap- 
rubežinoti tų republikų laisvę, o 

kariai- savinosi ir jų žemės plo- 
tus kaip nesenai pasisavino visą 
žemės juostą prie Panamos kana- 
lo ir ant tos juostos parengs 
net tvirtoves, kurias galės visuo- 
met panaudoti ne tik prieš norin- 
čius kanalui užkenkti, bet ir prieš 
vidurinės ir pietinės Amerikos 
ispaniškas republikas, tai tokio 
globėjo ispaniškos repubiikos ne- 

geidžia ir nuo tokios globos jau 
stengiasi pasiliuosuoti visokiais 
budais. Juo toliau, juo labjau 
mažos repubiikos neužsitikii ga- 
lingesniam globėjui, nes ištikro 
jis didelius žemės plotus paver- 
žė nuo Mexiko: mažą Panamos 
republiką, taipgi Kubą pavertė 
kaipi į savo valdybą; jos neva 

savistovios, bet jų savistovystę 
siaurina visuomet, kada tik užsi- 
mano, Jungtinės Valstijos ir tai 
vis vardan garsios Monroe dok- 
trinos, kurios ispaniškos republi- 
kos nepageidauja, bet jos bijosi. 
Ypae baimė mažas Vidurinės 
Amerikos republikos apėmė, iš- 
kasus Panamos kanalą. Mat 
Hondūras republikoj yra kita 
siauruma, per kurią galima kitą 
kanaią nukasti, o tas dar labjau 
sutrumpintų kelią iš Europos j 
Pacifico pakrantes ir iš Azijos 
Į rytinius Amerikos kraštus. 
Anglija jau kartą, susipykusi su 

Jungtinėmis Valstijomis, norėjo 
per Hondurasą kitą kanalą kasti. 
Tas antrasis kanalas sumažintų 
svarbą Panamos kanalo ir jam 
darytų konkurenciją. Todėl Hon- 
dūras ir bijosi, kad Jungtinės 
Valstijos, kad neleidus niekam 
kito kanalo nukasti, negriebtų Į 
savo rankas Honduraso siauru- 
mos. 

Kati užbėgus tokiam užs: many- 
mui už akių, ir geresniam atsigy- 
nimui, susijungė krūvon visos 
Vidurinės Amerikos republikos ir 
Pietinės Amerikos republika Co- 
lumbia, kuri už atskyrimą nuo 

jos Panamos republikos turi di- 
džiausi ant Jungtinių Valstijų 
piktumą. Su \ iena maža repub- 
lika galima elgtis, kaip tvirtam 
patinka, bet daugeliui krūvon su- 

sijungus, jau ir galingas nedrįs 
kištis ne Į savo reikalus, kaip ir 
dabar neišdrįsta kištis j Mexiko 
reikalus, nors nuo senai netvarka 
ir revoliucijos puldo tą republika. 

Pietinėj Amerikoj taipgi varo- 

ma smarki agitacija prieš Jungti- 
nes Šiaurinės Amerikos Valstijas. 
Norima sujungti visas Amerikos 
ispaniškas republikas atsigynimui 
prieš besikišantį su savo nepra- 
šyta globa šiauriu globėją. 
Svarbiausios Pietinės Amerikos 
republikos—Brazilija, Argentina 
ir Chili ir dabar eitų išvien, jeigu 
ant vienos iš jų užpultų tasai ne- 

geistinas globėjas. Agitaciją už 

susirišimą atsigynimui prieš sve- 

timos kilmės globėją visu ispa- 
niškos kilmės republikų veda pa- 
garsėjęs agitatorius Gomcz. Su- 
sirišimas toks atsirėmimui prieš 
anglo-saxišką republiką yra galir 
mas. Juk visos Pietinės Ameri- 
kos ir Vidurinės republikos, taip- 
gi Mexiko buvo viena ispaniška 
valdyba, tik pasiliuosavus nuo 

Ispanijos, tos valdybos pradėjo 
dalintis j atskiras republikas. Kas 
buvo pirma, tas gali ir vėl ateiti; 
visos ispaniškos republikos vėl 

gali krūvon susirišti; prie to jas 
priversti turi reikalas. 

PRANCŪZIJA 

Sudrutininuii karittmenės, ka- 
riško laivyno ir kitokiems reika- 
lams Prancūzija reikalauja dide- 
lės paskloos. Vien užlaikymui 
kareivių tarnystoj tris metus vie- 

ton dviejų reikia miliardo frankų 
virs paprastų išlaidų; sudrutini- 
mui laivyno taipgi reikia nemažai 
pinigų. Išviso Prancūzija turi 
pasiskolinti 3 miliardus frankų. 
Bet ji svetur skojtj neužsitraukia, 
skolina vien nuo savo žmonių ir 

jiems palūkanas iVioka. S11 sykiu 
Prancūzijai reikalaujant taip daug 
pinigų ir nuo jos vis maldaujant 
kitiems paskolų, jeigu butų už- 

ganėdinti visi maldavimai, pačiai 
Prancūzijai gali pritrukti pinigų, 
kaip pritruko jų Vokietijai, kuri 
nei pusės reikalaujamos paskolos 
negalėjo namieie surinkti. Todėl 
iždo ministeris padavė parliamen- 
tui užgini savo sumanymą, kad, 
kol Prancūzija neužbaigs savo 

paskolos, butų uždrausta skolinti 
pinigus kitiems kraštams. Tuom 
tarpu visos Balkanų tautos, karo 
nuvargintos, kaip ištroškus van- 

dens, laukia franeuzų pinigų, nes 

jų niekur kitur gauti negali, o 

visos drauge reikalauja suviršttm 
miliardo frankų. 
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VJLNIAUS GUBERNIJA. 
VILNIUS. 

— L. Kat. M. skyrius, įkurtas 
Vilniuje ir gavęs pirm 101(111115 iš 
Kauno L. Kat. Moterių Draugi- 
jos, dabar tos pačios draugijos 
netvirtinamas. Išrandami kai-ku- 
rie neformalumai. 

— Darbininkų apdraudimu be- 

sirūpinanti Taryba, veikianti prie 
prekybos ir pramonės ministe- 
rijos, patvirtino Šiaur-Vakarinės 
darbininkų apdraudimo draugijos 
įstatus. 

Komitetai darbuojasi dabar iš- 
sijuosę. Apdraudimo tarifas tvar- 

komas, surašinėjamos šešių 
(Šiaur.-Vak. kr.) gubernijų pra- 
monės įstaigos, kuri turi tei- 
sę prigulėti prie apdrau- 
dimo draugijos, rašomi refera- 
tai, kurie bus skaitomi visuoti- 
name busimųjų narių susirinki- 
me. 

— Vilniaus kapitula laimėjo 
didelj žemės plotą Antakalnyje. 
Tas žemės plotas vadinasi Ja- 
sinsko altariją. Jį buvo karo in- 
žinierių valdyba užvąldžiusi. Pu- 

sę tos žemės buvo jau seniau 
Vilniaus teismo rūmai kapitulos 
naudai nuteisę, bet karo inžinie- 
rių valdyba skundėsi senatui. 
Dabar senatas karo inžinierių 
valdybos pasiskundimą atmetė. 
Dėl antros tos altarijos dalies 
byla dar eina. Kapitulos reika- 
lus gina žinomas advokatas 
Vrublevskis. 

— Miesto pajamos 1914 met. 
apskai' /mos 1,861,066 r., t. y. 
144,676 rubliais daugiau, ne kaip 
pernai. Išlaidos dar nesuskaity- 
tos, bet, atsižvelgiant Į kanaliza- 
cijos darbus, reikia spėti, kad de- 
ficitas turi buti didelis. 

— "Kur. Lit." savo 279 nu- 

meryje skelbia, kad vidurinių rei- 
kalu ministeris įsakęs šv. Jono 
hkžn^čios klebenu] kunigui .Čeę- 

niauskui išvažiuoti iš Vilniaus ir 
iš Vilniaus apskrities. 

— Gruodžio 2 d. Kronšt'adto 
laivyno jurininkas Andrius Kriv- 
covas, 25 metu vaikinas, tris kar- 
ius šovė j Vilniaus muitinės ap- 
skrities viršininko dukterį N. Ar- 
senjevaitę, 23 metų merginą, ir 
užmušė ją. Užmušėjas pats tuo- 

jau pasidavė policijai į rankas. 
Velionė buvo nugabenta Į šv. Jo- 
kūbo ligonine. 

Užmušimo priežastis — meilė. 
Krivcovas skaitęs >ave sužiedo-' 
tiniu Arsenjavaitės, patyręs, ka i 
ji žadanti už kito eiti, vyresny- 
bės neklausdamas, važiavo \ i 1- 
niun ir, iš merginos išgirdęs pa- 
tvirtinimą priėjusio prie jo gan-! 
clo, nušovęs ją. 

— "Kur. Lit." administratorių^ 
K. Leščiuskis, pasisavinęs apie 
pustrečio tūkstančio nbliij, pa- 
sislėpė. 

— Lietuvos žinios —■ 

GIEDRAIČIAI, ši parapija 
priguli i mišriasias lietuviu ir len- 
ku parapijas ir atsižymi savo ne- 

sutikimai.-;. Kiaušiu kėlėjais yra 
lenkai, kurie dažnai nėra ištikrųjų 
lenkai, bet uk ''lietuvių išperos," I 
t. y., sulenkėję lietuviai. Dėlei tų I 
riaušių net buvo tiesmų. Nera- 
mumai ir dabar nesibaigia. 

Pernai čia įsteigta "Blaivybės" 
draugija, kuri narių turi pu-ėti- 
nai ir visgi šį-tą veikia. Štai ne- 

senai buvo sttruošusi lietuvių va- 

karą. kuris nusisekė gana gerai.. 
Apskritai draugija kruta. 

Yra čia taipogi Vartotojų drau- 
gija, kuriai betgi sekas abejotinai. 

Korespondentas. 
— fttų«.uis — 

KAUNO GUBERNIJA. 
» 

KAUNAS. 

— Lietuvių Rymo-Katalikų 
bažnyčių Kauno gubernijoje yra:! 
parapijinių 201, iilijinių—116, o' 
išviso 317. 

— Rygos Garsas — 

I 
— Kliu. Pranaitį, kaip skelbia i 

laikraščiai, ministerija neranda 
^ 

galimu paskirti Kauno vyskupu.; 
— Memunu j užsienį išgabenta! 

spaliu mėnesi io tukst. kub. siek-i 
snilj malkų už 330 lukst. rublių j 
ir 600 tukst. rąstų už 000 tukst. 
rublių. Viso labo, kaip iš to ma- 

tome, daugiau, kaip už miliuiią 
rublių. 

— Lapkričio 17 d. įvyko visuo- 
tinas dramos-muzikos draugijos 
"Daina" narių susirinkimas. Su- 
sirinkimai! apsilankė iš 60 tik 36 
nariai. 

Js valdybos apyskaitos paaiškė- 
jo, kad praėjusiais metais buvo 
rengiama dažniausia vien nedi- 
delių vakarėlių be vaidinimų, 
vien tik šokių. Didesnių vakarų 
taip pat buvo rengiama, bet di- 
delio pasisekimo nesusilaukė. 
Apskritai, praėjusiais metais, kaip 
maži, taip ir dideli vakarai draugi- 
jai davė vien nuostolio. Bet, ne- 

žiūrint į tokias blogas aplinkybes, 
slopinančias "Dainos" gyvavimą, 
draugija tikisi, kad ateityje 
įstengsianti pasekmingiau dar- 
buotis. 

Negalima tikėtis, kad tokia 
svarbi draugija, kaip "Daina," j 
kurią atkreiptos \ i s u akis, butų pa- 
smerkta žilti ir nejstengsianti jau 
pakilti. 

— Lietuvos žinios — 

JONIŠKIS, Šiaulių ap. Satku- 
nų dvaro perdėtiuis, važiuodamas 
i Jurdaičių dvarą, kurs taipgi pri- 
dera Satkunų dvaro savininkui, 
pasergėjo 3 medžiotojus su šuni- 
mis įeinant j Jurdaičių mišką, 
kur paskui išgi.rdo šaudymą. Ani 
rytojaus šaudymas: miške atsikar- 
tojo; todėl miško ^sargas Stalgis, 
draug su Staš-ku, buvo pasiųsti su- 

žinot, kas toki yra tie medžiotojai. 
Kada jie prisiartino prie miško, 
pasigirdo Suvis, ir Stalgis, patai- 
kintas j kaktą, puolė nebegyvas. < 

Ant Staškaus gi užpuolė pikta- 
dariai ir taip jam sudaužė galvą, 
kad ir jis pasimirė. 

Tarp kaltininku yra pasergė- 
tas iš E. kaimo ūkininkas S. 
valsčiaus seniūnas. Ant rytojaus 
š. pranešė urėdninkui, kad jis 
nužudęs du plėšiku, kurie norėję 
ant jo užpulti ir pinigus atimti. 
Vienok Š.. jo žentas ir dar 2 liko 
suimti. "Tėv." 

LINKUVA, Kauno gub. Ne- 
senai vietinėje "Blaivybės' arba- 
tinėje atsibuvo antrasis iš eilės 
L. K. Moterių Draugijos Linku- 
vos skyriaus susirinkimas. Apsi- 
lankė jame 60 moterių ir keletas 
vyru. 

Šio susirinkimo pirmininkė bu- 
vo p-lė K. Spudaitė. Jinai, atiden- 
gti m posėdj, apipasakojo apie ta- 

tai, ką girdėjo Kaune ant visuo- 
tino L. K. Moterių Draugijos su- 

sirinkimo. l'askiaus keletą mote- 

rių jnešė sumanymą, kad šventa- 
dieniais ir turgaus dienomis \is"> 
aludės butų uždarytos, to gi 
jvykdinimui siųsti prašymą Į tanr 

tikrą valdžią. 
Po tokiu prašymu visos mote- 

rj< žadėjo rašytis, o taip pat tikč- 
kad daug atsirr.s vryų, prita- 

riančiu joms. 
Ant galo Linkuvos klebonui,! 

kun. Dz. (iudavičiui priminus ir j 
išrodžius naudingumą ukci pa- 
gerintu staklių, liko nutarta par- 
sitraukti jas ir įsitaisyti Linkuvo- 
je drobių ir v i.suki-; audeklu (ma- 
terijų) audinio mokyklą. 

Dar prisirašius keliolikai naujų 
sąnarių, susirinkimas užsibaigė. 

O. Paukštis. 

ŠIAULIAI. Šiauliuosna atsi- 
lankė marijavitų kun. Tulaba ir 
išbuvo visą savaitę. Vaikščiojo 
gatvėmis po krautuves, dalijo 
knygutes ypač tarnaitėms ir pri- 
žadėjo kas mėnesį lankytis. Dar 

pirmą kartą toksai svetys atsi- 
lankė. Vienoj krautuvėj pasigy- 
rė, kad įtaisysiąs Šiauliuose koply- 
čią ir kas mėnesį atvažiuosiąs. 
Šiauliečiai patįs, ypač namų sa- 

vininkai, yra kalti, kad nesirūpi- 
na Šiauliuose pastatyti antrą baž- 

nyčią ir daugiau kunigų pajieškoti. 
Niekur, turbut, žmonėms nėra to- 

kio vargo su dvasiškais reikalais, 
kaip Šiauliuose, kur ant 20 tūk- 
stančių katalikų tėra tik 3 kuni- 
gai. 

iš tų trijų, džiakonas retai ka- 
da buna namie, kamendorius išva- 
žiuoja kalėdotų, tepalieka tik vie- 
nas. Gaila žiūrėti, kaip žmonės 
stovi per dienas prie klausyklos 
ir grjžta be nieko namon. Arba 
prie ligonio suvažiuoją keli ve- 

žėjai, stovi pusę dienos, kol su- 

laukia kunigą nuo kito ligonio 
parvažiuojant. Nesuprantama, 
kodėl Šiauliuose taip yra, kad ku- 

nigo trūksta; todėl ir marijavi- 
tai turės pasisekimą. 

Blaivininkas. 

— Apie ištikusią Šiauliuose bai- 
sią žmogžudystę dar pranešama, 
kad suimtasis Frenkelio odos fab- ; 

riko vyresnysis darbininkas buvo 
nurodęs savo pagelbininkais 9 
kitus to paties fabriko darbinin- 
kus, bet tie visi pasirodę nekaltais 
ir liko palinosuoti. Kiti žmog- 1 

žudžiai dar nesurasti. Nedorėliai | 
pirm prasižengimo buvę susirinkę 
miesto pakraštye vienuose 11a- į 
muose pas 1111 ą moteriškę su 10 : 

lietų sunum ir gėrę. Paskui 1 
ą berniuką atsivedę prie Gold- < 

jergo buto, Įkėlė vidun per lati- t 

jeli, ir berniukas atidaręs jiems 
Juris. Namų artimoje rasta iš- 
narstyti 225 rub. ir perlų (žem- 
riugų) ir karolių. 1 

— Rygos Garsas — 

KUPIŠKIS, Ukmergės ap. Tai j 
įemažas miesčiukas, dabar čia 
vedama elektros šviesa; elektra 
ra gaminama žydo kinemato- 

grafe, iš kur ir eina per vielas. 
'ž elektros lemputę imama po t£ 
o rub. į metus. M. R. f 

— Rygos Garsas — j 

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA, j 
Sauno gub. Pas mus gyveno pu- ; 

,iau apjakusį dakvarka, kuri, s te- 

buklingu budu gydydavo ''rožes." 
Pagal jos gydymo metodą: kiek- 
vienas ligonis pirmiausiai turi 
rožę. Ir ji savo šnabždėjimu gy- 
dydama rožes, puikiai naudoda- 
vosi iš žmonių, kurie iš gana toli 
plaukdavo su "rožėmis" pas senu- 

kę. Dabar ii pasimirė, ir sako, 
mirdama, savo stebuklų galybę 
perda\ us savo dukterei, kuri, eida- 
ma motinos pėdomis, aklus žmo- 
nes išnaudoja. A. iš H. 

— K y gos Naujienos — 

UŽPALIAI, l'kio ratelis pra- 
deda pamažėli suktis. Antai i;.-i- 
rašė vagoną druskos, o dabartės 
vėl rūpinasi apie geresnj sutvar- 

kymą pieno. Tam dalykui samdo 
namą seperatoriui pamatyti, kurį 
gauna nuo valdžios su apmokamu 
per 3 metus instruktorium. Taip- 
gi paskolos bankas ne po ilgam 
gal pradės gyvuoti. Ir "Blaivy- 
bė-" skyriaus laukiama. 

Šventosios mylėtojas. 

TIRKŠLIAI. V. LiupŠiaus su- 

degė jauja, daržinė kutės. pašaras 
ir javai. Nuostoli' apie 3.000 rb. 

Pasauli Skruzdėle. 

ŠIMKAIČIAI. Šimkaičių val- 
sčiuje yra daug apsišvietusių 
žmonių, kurie daugel išrašo viso- 
kių laikraščių, gerai veda ukį ir 
t. t. Vienas ūkininkas įtaisė Šim- 
kaičiuose malūną su gariniu pe- 
čium. prie kurio yra pritaisytas 
tartokas lentoms pjauti ir maši- 
na guntams dirbti. 

Šimkaičių kaime yra valsčiaus 
raštinė, dviklia^ė mokykla, viena 
aludė ir traktierius. 

Šimkaičių Kukutis. 
— šaltinis — 

PANEV2ŽYS. Vartotojų 
draugijoj žadama pardavinėti 
knygos ir laikraščiai ir priiminėti 
laikraščių prenumeratą, jei tiktai 
jaus vyresnybės leidimą, ouber- 
natorius neleido "Aido" nariams 
ir jų svečiams taisyti šeštadie- 
niais šeimyniškų vakarėlių todėl, 
<ad visuotinąjį susirinkimą, kuris 
tai buvo nusprendęs, pripažino 
neteisėtu. Vapsva. 

— Viltis — 

VABALNINKAI. Šiame mie- 
stelyje krikščionis kaskart dau- 
giau perkasi namų, įsitaiso krau- 
tuvėles ir šiaip jau kokiais ama- 

tais užsiima. Daug sugrįžusiu 
Amerikos vabalninkiedų perkasi 
namus nuo žydų, mokėdami kar- 
ais ir labai brangiai. lieriausio< 
neto? ir namai liko išpirktos 
'ūkio ratelio," kuris varo nenia- 

'4 prekybą ūkiškais padargais. 
Dabar gi, atsiradus vartotojų 
lraugijai, visa prekyba baigia 
Jereiti prie draugijos, žydeliai gi 
pamažu kraustosi į kitu-; mieste- 
ius ir Amerikon. Amatais irgi 
ris daugiau? užsiimama. Moterių 
Jraugija turi nėrimo įstaigą, ku- 
i negali valioti užsakymų išpil- 
Jyti. Taipogi audėjų dirbtuvė 
mėmė \ isus audimo darbus, ku- 
*iuos seniaus atlikdavo visoki 
įtėjunai. Šalnių sodžiuje Kratė- 
10 ir Yinciunų įtaisytas garinis 
nalunas mala dviejomis girno- 
n i s, piklevoja ir kruopas dirba. 
Jarbo turi užtektinai. Panašų 
iialuną ketina įtaisyti iš /.izoniu 
)or;i vyrukų M-nas ir K-skas. 
'kio ratelis ketina užsiimti linu 

)rekyba ir jau yra nusiuntęs net 

į rūšių prabas Maskvos fabri- 
kantams. Vabalninku parapija 
iena pati galėtų pristatyti linų 

v/, kokį pusantro miliono rub. 
faigi ir lietuviai kaskart labjaus 
usipranta .ir atsenka kelią "j 
Vmeriką" savo tėvynėje. Ukįš- 
:oms ir pramonės įstaigoms 
ūkės ministerija" lengvai sutei- 
:ia pąšelpas ir paskolas, tiktai 
eikia mokėti jomis naudotis. 

Klausutis. 
— Rygos Garsns — 

POZELVA, Ukm. ap. Kimi- 
as Žebris, Pozelvos (L'km. ap.) 
ilijalistas, Vilniaus teismo rūmų 
iko nubaustas 22 dienom t v i r- : 

□vės už tai, kad mergaitės vaiką 
irašė, kaipo gimusį iš tėvy, 
liubį ėmusių. v 

w feietųvoB žitioB — 

SUVALKŲ GUBERNIJA. 
SUVALKAI. Įkurta liaudies 

nokytojų kursai. M k- a- pras- 
iėjo nesenai. Lietuviams svari u 

.)a-inaudott 

! 
— Kaip daugybėje kitu Lietu- 

vos miestų-miestelių, taip ir Su- 
alkuose viešpatauja lenkų kal- 

ba. Nors lietuvių čia nemaža ir 
lietuvių kalbos neretai girdė-i 
gatvėse valdininkų, amatninkų it 
tarnaičių tarpe, vi- dėlto viešai 
lietuvių kalba retai k ir vartoja- 
ma. Net ir baznyč' >ie iki-iol ne- 

girdėjome pamaldų lietuvių kal- 
ba. nors dauguma Suvalkuose ku- 
nigų lietuviai. Viena-vienintėlė 
vieta, kame lietuviai viešai girdi 
savo kalbą, tai įkurtoje 1905 m. 

draugijoje "Vienybė." Pirmai- 
siais ir antraisiais draugijos gy- 
vavimo metais draugijos nariai 
stropiai darbavosi. Dažnai reng- 
davo vakarėlių ir ne tik tlainų ir 
šokių, kaip dabar, bet ir sureng- 
davo rimtu vaidinimu. 

Xuo 1908—ir metu "Vienybė"' 
nutarė pasilsėti. Per metu? vos 

įstengia surengti vieną- iu vaka- 
rėliu. ir kursais, išvažiavus i- Su- 
valkų p. Matulevičiui, nesirūpi- 
nama. 'lik 1911 m., nauju -pė- 
kų atsiradus, pastebima šiuks- 
-toks darbavimasis, nors ir ne- 

perdidelis. P. Marčiukaitis -u- 

ruošė chorą, buvo manoma at- 

naujinti kursus ir t. t. Dabar 
"Vienybėje" pasitenkina ui"r^i, 
kad per mėnesi surengia vieną 
dainų ir šokių vakarėlį. I vaka- 
rėlius lankosi daugiausia mok- 
sleiviu, valdininkų. Inteligentų 
vakarėliuose matyti gana retai. 

Selv. Apželvis. 
— Lietuvos žinios — 

MIROSLAVAS. Seinų ap. Tau 
nuo senai gyvuoja čia Vartotojų 
Draugija "Žiedas." Dabar drau- 
gijai ne aršiausiai k'oja-i: apy- 
varta žymiai didinasi. "Žiedas"' 
gyvuoja vien aciti mir slaviečių 
palaikymui, už ką juos galima 
drąsiai pagirti. Daugelis is jų 
griežtai laikosi sa\ krautuvės. 

Varpelis. 

NAUMIESTIS. Cia kurianu 
taupomoj i-skoIinani')j i ilrau.uij:i, 
renkama aukos Mariauipolės "Ži- 
burio" namams, steigiama "< la- 
buos" skyrius. Varg. Jasulaitis 
surengė puikų chorą, prie kurio 
priguli apie 50 žmonių. — Buvo 
atvažiavęs kaž-koks lenkas su 

paveikslais, kuris, sakėsi, renkąs 
pinigus "Saulės" namams Kaune. 
Kai-kurie spėjo, kad tai busiąs 
apgavikas, ką paskui patvirtinta 
"Šaltinyje" iš-paitz liūtas kun. 
Olšausko laiškas, 'l asai lenkas 
statė paveikslams kainą p » 3 rub. 
50 kap. ir prašė rankpinigių po 
1 rub. J. K—nas. 

SEINAI. Klc^ų kaime pasi- 
mirė a. a. ukin. l'rana- Marcin- 
kevičius, pragyvenęs apie 42 m. 
Jisai buvo geras žmogus ir kar- 
štas tėvynės Lietuv >« mylėtojas. 
Susipratęs jaunimas per jo laido- 
tuves gražiai pagiedojo. 

P. Leončikas. 

ŪDRIJA, Kalvar. ap. S ; 1 ^ 

Ūdrijos bažnyčia. Iš vidaus nie- 
ko neišnešta. 

VILKAVIŠKIS. Pastaruoju 
laiku \ ilkaviškio apielinkėj pra- 
lojo žmonės įnirti kokia tai ne- 

paprasta liga. Čia žmogus, rodos, 
sveika?, tik staiga kri: ir jau 
negyva?. Tokia liga šiomis die- 
nomis paiimirė Ožkabalių kaimo 
.ik. Juraitis. 

— Šaltinis — 

— Nesenai čia tuviai pra- 
lojusi gyvuoti Vilk. V irtotojų 
Draugija pradeda gerai plėtotis 
c ame daug padeda j >s nariai, 
.eždami savo u kiti produktu-: 
laržoves, sūrius j=\:c~t.j. medy 
r t. t. Tuos daiktus nuperka, 
irba ima komisam Dr-ja tvarkys 
r pieno pardavinėjimu, kad ap- 

•upinus šiuo svarbiu produktu 
;avo narius miestelėnus. 

Jjct vis dėlto prašioje 



dar gerai aprūpinta ir neturi di- 
delio pasirinkimo. Taip, negalėjo 
atlikti urnų pareikalavimu kelių 
krautuvių—prieš Kalėdų šventę 
gana didelių. 

Su laiku, žinoma, tas nepasi- 
kartos. V. Y. f)r-ja turi savo salę 
ir išnuomoja ją kitų dr-jų susi- 
rinkimams, kas svarbu žinoti, nes, 

pvzd., buvo atsitikimas, jog kar- 
ta daug turėjo rūpesčių M. L'. 

Dr-vė, Iv u surado Vilkaviškyje 
saly. Es. 

Lietuvos žinios — 

ZIPLIAI, Naum. apskr. Vie- 

tinio dvaro dabartinis -aviniukas, 
pirki a jį i- l'otockio, nori gauti 
i,8o ,(XK) rnh. V ienas pirki\s iš 
Maskvos duoda tik 1,500.000, o 

Kauno valstiečių bankas 1,800,000 
rul). popieriais arba i/x>o,<xx) gry- 
nai- pinigai-. Matyt, dvarai teks 

bankui, ne- jau antras mėnuo, 

kaip matuojami laukai ir girios. 
M. 

— Viltis — 

MASKVA. Skaitydami imtsit 

laikrašėius. tėmijame. kad vaka- 
rus. kit"kiu- bendrus pasilink- 
sminimus daugiausia esantieji ne 

Lietuvoj teapraso. Nenorėčiau 
tame matyti apsileidimą anųjų, 
Lietuvoje likusiųjų, tik pasaky- 
siu, artimesni ryšiai tėmijami 
saviškių tarpe svetur. Ten tik 
mums pastebimi, nereikalaujan- 
tieji aiškinimų, šauksmai vieny- 
tis. 

Taigi prad/ia bus tekia: Lie- 

tinių draugija angštesniųjų Ma« 

kvos mokyklų moksleiviams šelp- 
ti sumanė rengti eilę savo \a- 

karėlių su nedideliu programų ir 
"bufetu" -su arbata ir užkan- 
džiu. I'irrnas tok-- vakarėlis Įvy- 
ko lapkričio ją d. Vakaras pra- 
sidėjo koncertu ir deklamacijo- 
mis. Keletą draugių padainavo 
lietuvių ir m ų kalbomis, keletas 

draugų pa^ekliamavo, net snini- 
kti buvo pagriežta, ir choras bu- 
vo sudarytas. Išklausę tąją pro- 

gramėlę ir ikisočiai delnais pri- 
ploję, atsilankiusieji pašoko ir ki- 

taip linksminosi. Uešokant, bu-1 
\<> nemažai šokta ir tautinu} šo- 

kiu, žaislu; vienu žodžiu, >is va- 

karėlis išėio kur-tai lietuviškes- 
nis, kai;) a uis, didysis koncertą-. 
Smagu bu o žii«;eti ir jausti, 
kaip lietuvių jaunuomenė (atsi- 
lankė kuone išimtinai vieni mok- 

sleiviai) ne tik tarpu savęs ryšiu 
sudan>, susipažįsta, susiartina, 
bet ir su latviais ima ryšių mėg- 
sti; vadinasi mušu jaunuomenės 
gyvenimas svetur jau platesnę 
užima vagą. Ir jau vakarėlį už- 
baigiant, besiskirstaut, jaunimo 
kuopelė, bedainuodama ".Namo, 
broleliai Maino, namo," atėjusi iš 
gilumos Kito kambario, sujudino 
visus, ir visa salę pripildė galin- 
gas jaunų balsų skambesys. Tu- 
rėsime vilties, kaip dabar visi bu- 
vo susivieniję šitą dainelę bedai- 
nuodami. taip ir tolimesnėj atei- 
tyj tokių vakarėlių lankymas sa- 

vo naudą apreikš, vienydamas jie- 
ga>. Apsilankiusiųjų buvo ioo 

žmonių -tiviršum. Dėja tik, kad 
Maskvos darbininkai-Hetuviai jo- 
k i it gyvybės ženklų neapreiškia. 

K, Tb. 
— Lietuvos žinios — 

LIEPOJUS. Paskutiniais lai- 
kai- pastebimas išei\ių grįžimas 
i> Vmerikos. Grįžta jie dideliais 
būriais. \'i.-\"sakosi ditug nesma- 

gumų ir užsivilitnų prityrę. Vie- 
na- tik garlaivis "C iras" parga- 
beno iš Amerikos 700 nusiminu- 
sių išeivių. 

— Lietuvos žinios — 

— Šeštadieni, lapkričio 23 d., 
Lkpojaus geležinkelio dirbtuves 
"štatnieji" tarnautojai už lapkri- 
čio mėnesį gavo pirmą kart algas 
su priedt'iais. Algos skaitosi pa- 
didintos nuo praeito rugpjūčio 1 

d., tačiau pirmuosius 3 mėnesius 
tu priedėlių nedavė, o išskaitė 
pensijos kason. Todėl to laimin- 
go lapkričio mėnesio tarnautojai 
laukė dideliu nekantrumu. I)a- 
l>ar. pradėję gauti padidintas al- 
gas, galės kiek lengviau atsidusti 
ir žemieji geležinkelio tarnai, nes 

buvęs iigšiol taip skurdus jų pa- 
dėjimas, vis dėlto dabar kiek pa- 
gerėjo. Sargai, gavusieji Iigšiol 
m- nc-inčs algos po 24 rub., da- 
bar gaus po 30 r. suviršum, o 

paprastųjų kantorininkų mažiau- 
sios algos bus apie 501*., didesnės 
6o suviršum. 

Dabar iŠ geležinkeliečių užvis 
hlogiausianie padėjime bept Blie- 
ka juodadarbiai. Xors buvo gir- 
dėti, kad ir jiems mažiau kaip 
rubli nebebusią mokama, tačiau 
dirbtuvių b<»i depų naujiems dar- 

Ibiuinkams ir ligšiol nemoka po 
Ko lc. dienai. Geležinkelietis. 

— Viltis — 

MINTAUJA. Labai nusisekė 
čia surengtas lietuviu vakaras, 
kuriame, dalyvaujant Rygos 
"Kanklių" artistams, vaidinta 
"Vaidilaitė." Žmonių buvo labai 
daug. Išėjo negraži tik pabaiga, 
o to priežastis— svaigalai. 

— šaltinis —■ 

— Vplinkraščiu įsakyta polici- 
jai sergėti kinematografuose sce- 

na- darbininkų gyvenimo, kad ne 
butu rodomos larbitiinkų gyve- 
nimo sunkios sąlygos, kurios ga- 
lėtu sukelti darbininkų neapy- 
kantą prieš darbdavius. 

— Lietuvos žinios — 

MAŽOJI LIETUVA. 

Rinkimas aukų Duonelaičio pa- 
minklui statyti. Jau nekartą mu- 

šu minėiasai komitetas Duone- 
laičio paminklui statyti; kad pa- 
minėjus Duonelaičio gimimo die- 
nos 200 metu sukaktuves, galop 
pradeda viešai darbuotis. .\Ia<. 
Lietuvis laikraščiuose tapo pa- 
talpintas tojo komiteto atsišauki- 
mas. kame primetimu? visa Duo- 
nelaičio svarba mušu tautai, ra- 

ginama visi arčiaus susipažinti 
su dainium, jojo gyvenimo bei 
darbais, praplatinti kaip galima 
daugiau jojo raštus tarp lietuvių. 
Svarbiausis atsišaukimo tikslas 
tačiaus tame, kad sužadinus bei 
sukėlus M:iž. Lietuvos visuome- 
nę dėti aukas .statyti pačiam pa- 
minklui, kurisai. kaip žinome, su- 

lyg komiteto nutarimo, turės bū- 
ti pastatytas ant Rambynkalnio. 
Dar prieš minimojo atsišaukimo 
pasirodymą pradėjo iš įvairių 
Maž. Lietuvos dalių plaukti au- 

kos, nors ir neperdidelėmis su- 

momis. Iš to galima sprę>ti, kai 
tenykštėje visuomenėje yra prie- 
jautos u/man vtamjam darbui. \r 
tos priejautos užteks darbą iki 

pačiam galui davaryti—paro 1\ 
ateitis. 

Klaipėda. Ir priežasties nelai- 
mingos meilės, nusinuodijo jauna 
18 :netų mergina. Savžitdė nu- 
vežta ligonbutin, kame ir pasi- 
mirė. 

— Klaipėdoje "\ ienybės" dr- 

-ja turėjo skaitlingai lankytą va- 

karą, kame buvo laikyta paskaita 
lietuviu kalboje. Paskaitą laikė 
p. Baltris, buvusis "Apžvalgos" 
redaktorius. Paskaito- tema bu- 
vo tautiška. 

Ragainė, c ta Vydūno vedamo- 
:ios ''Lietuviu Giedorių Drau- 

gystės" jiegomis tapo surengtas 
lietuviškas vakaras. Programas 
susidėjo iŠ gan plačios koncerti- 
nės dalies ir vaidinimo. Programo 

[pradžioje Vydūno vedamas cho- 
ras sudainavo 5 dainas. Žmonės 
čia lietuviškų dainų, ypač choro 
atliktų, senai jau negirdėjo; tat 

įspūdis iš tų dainų klausytojuo- 
se pasiliko gilus. Paskui vaidinta 
Vydūno parašytoji "Lietuvos Pa- 
sakėlė," gražus, įspūdingas ir gi- 
liu tėvynės meilės jausmu per- 
imtas veikalėlis. Kaip iš visa ko 
galima sprąsti, vaidinimas žmo- 
nėms labai patiko. Pabaigus 
ŠĮ veikalėlį vaidinti, dar padai- 
nuota keletas dainelių, suvaidin- 
ta dar pora veikalėlių. Tuom 
programas ir užsibaigė. Paste- 
bėtina, kad, nors Ragainė skai- 
tosi grynai lietuvišku miestu, šin 
vakaran prisirinko daug vokiečių, 
daugiau negu lietuvių. Musų 
žmonės tenai kol-kas dar miega. 

N. 

Tilže. Maž. Lietuvoje yra su- 
sitvėrusi Tėvynės Mylėtojų Dr- 
-stės kuopa, gyvuojanti Tilžėje. 
Gruodžio 14 d. turėjo savo me- 

tinį susirinkimą. Kuopa dabar 
gan retai daro susirinkimus. Pir- 
miaus dažniau susirinkdavo. Da- 
bartinis kuopos narių skaitlius 
siekia 24. Kitiems metams pa- 
likta ta pati valdyba. 

Tvanai. Gruodžio mėnesyje, 
ačiu nesiliovusiems lietams ir di- 
deliam vakariniam vėjui, užtvi- 
no Baltijos jūrių pakrantės, ir 
vanduo apsėmė daugeli kaimų. 
Nelaimė buvusi taip didelė, kad 
šauktasi pagelbos iš kitur. Nu- 
kentėjusiųjų naudai jvairose vie- 
tose rinkta aukų. 

Budvččiai. Čia šeši vyrai, be- 
gaudydami medžius užtvinusioje 
upėje, išvirto iš luoto. Penki 
laimingai išsigelbėjo, šeštas pri- 
gėrė, palikdamas našlę su 3 ma- 
įžais kūdikiais, 

1$ AMERIKOS. 
AUTOMOBILIŲ TURI KAS 

48 ŽMONĖS. 

Topeka, Kans. Niekur gal ant 

svieto nėra tiek auotmnhiliu, kiek 
jų yra Kansas valstijoj, nes čia 
ant 4<S žmonių išpuola vienas au- 
tomobilius. Daugiausia jų yra 

|Hclvvartls pavietyj, kur kas penk- 
ta šeimyna turi .savo automobilių. 
Vieną tik mėnesį išpirko čia 39.- 
045 automobiliams laisnius. 

-^1 

PASKENDO LAIVAS. 
New York. Penkiolika mylių 

nuo Sandy llook paskendo vel- 
kamas garlaivis Matutei Calvo," 
vežantis aliejų laivas. Jis turėjo 
.35 įgulos žmones, bet kas >u tais 
žmonėmis atsitiko, nežinia. Jo 
gelbėjimo valtį jau pirma pa- 
griebė jūrių vilujs, todėl valtvj 
žmonės gelbėtis negalėjo. 

PAČTO RAPORTAS IR REI- 
KALAVIMAI. 

Washington, D. C. Su pagelba 
pačto, panaudoto prigavingiems 
tikslams, pereituose metuose vi- 
sokius prigavikuos firmos nuo 
1; n v h t i k i u išviliojo 129 miiionu- 
doliarių. Pačias todėl reikalauja, 
k ui jam Imtu leista nepriiminėti 
nei jokiu siuntiniu persiuntimui 

Į nuo nesuvisu lei.-'.rigu, r. u o nuzm- 

rimu i;rmu. 

MIRĖ ŽINOMAS POETAS. 
St. Louis, Mo. Pasimirė žino- 

mas poetas, filiožofas ir laikraš- 
čiu leidėjas Kugene McKnighi. 
I kapus jo kuną lydėjo miesto 
valdininką- ir daugybė gyventoju 
miestų Madison ir Ycr.ice, 111. 
ji užmušė apopleksija pereitą, 
penktadieni. 

6 SIEGEL'O KRAUTUVĖS 
TEISMO GLOBOT. 

Dvi didelės departanuntinės, 
.krautuvės Ne\v Yorke, \i"U:iį llostone. viena expreso kompa-j 
II i j a ir viena didele krautuvė ir 
bankas Siekelio atsišaukė i tei 

jsmą su prašymu tns visns j s tai-! 
įgas .-avo globon paimti. Situs 
įstaigos per metus turi apie 40 
njilionų doliarių jplaukimų. 

BYLA KUNIGO SCHMIDTO.1 
New York. Byla kunigo Jono 

Srhmidto, užroušusio savo nu- 

mylėtinę (>ną Aumueller, rods" 
pasibaigė, bet nieks iš to neišėjo, 
nes pritaikintieji teisėjai negalė- 
jo snitaikyti. Du prisaiki m icį i 
nesutiko kunigą kaltu pripažinti. 
'I'odėl kunigą vėl kalėjiman nuga- 
beno. ir jis bus antrą kartą tei- 
siama-.. Antra jo byla prasidės 
>ausio 12 dieną. 

SUKAPOTAS ŽMOGAUS 
KŪNAS SKRYNIOJ. 

New York. Prie vienu namu 

ant Pitt st. rado pamestoj skry- 
nioj sukapotą žmogaus k u ną. J 
trumpą laiką tai jau trečias Xe\v 
Yorke panašus radinys. Dabar 
surastas kūnas yra 24 melų vy- 
riškio Jono Kremen. 

FARMŲ VAISIAI. 
Pereituose metuose tarmeriai 

surinko žemės vaisių už 10 mi- 
liardų doliarių, o pelno turėjo 5 
miliardus. Javų surinkta už 
$-'.896.000,000; gyvulių užauginta 
už $3,650,000,000. Vertė farme- 
rių produktų vienu miliardu dol. 
buvo didesnė negu 1912 m. Da- 
bar Jungtinėse Valstijose yra 
6,600,000 farmų. 

KAIP SAVO LAIKE BUVO 
LONDONE. 

W. Homestead, Pa. Žinomas 
čia plėšikas Henry Roikavski mir- 
tinai pašovė konstabelį Martiną 
\\ indt ir du kitu vyru ir pasi- 
slėpė vienuose mažuose namu- 

kuose, pirma nušovęs nenorėju- 
sią ji Įleisti namų gyventoją Es- 
teldą Jebbik. Namus tuos ap- 
gulė 200 ginkluotų vyru, bet p'ė- 
šikas jų neprisileidžia. 

NORI APSUNKINTI Iš SVE- 
TUR BULVIŲ ĮGABENIMĄ. 

Washington D. C. Žemdirby- 
stės sekretorius, norėdamas padė- 
ti Amerikos bulvių augintojams, 
sumanė apsunkinti gabenimą bul- 
vių iš kitų kraštų, įtaisyti kva- 
rantiną atgabenamoms iš kitur 
bulvėms, nors, kaip iki šiol, vi- 
soki bulves naikinanti vabalai 
pirmiausia atsirado Amerikoj, o 
iš čia tapo Europon atvilkti. 
Kad apsunkinimas bulvių jgabe- 
nimo gali padėti bulvių auginto- 
jams, tai teisybė, bet ar tas pa- 
dės ir buĮvijj valgytojams., ko- 
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MEXIKOS PASIUNTįNYS > JAPONIJĄ. 
Mexikos dipliomatas F. de la Barra. kuris tapo pasiustas Japonijon. 

kad gauti pagelbą Huertai. Washingtono valdžia atydžiai jo žingsnius 
seka. 

kiu. tnrlnit, yni daugiau n e r, u 

rūgintųjų, a|»i«' tai reikia abejoti: 
tie turės .1bulves Išraugiau mo- 

kėti ir iš žemdirbystės ministerio 
užmanymo, tnrhnt. ne«idžiaug>. 

PRIEŽASTIS NELAIMIŲ 
KASYKLOSE. 

Atlanta. Ga. Dt". Joseph \. 

Molines, perdėti n i.» Inžinierių >ky- 
riaus "American Vssociation for 
tlie Advaiicemėnt of Science 
sav<) prakalboj aiškino priežasti- 
tankiai atsitinkančiu Amerikoj 
nelainvin kasyklose. Kaipo svar- 

biausia tu įvėltftiiiių priežasti-, 
esanti stoka savitarpinio intere- 
savimosi darbdaviu ir darbininku 
ir stoka reikalingu padavadijimų 
iš valdžios pusės. Mirčių nuošim- 
tis tarp kasyklų darbininku esąs 
pasibaisėtinas ir yra tikra tautos 

nelaimė. 

MOTERIS NORI SAVO VYRĄ 
PARDUOTI. 

Boston, Mass. Radusi apgar- 
sinimą, joj;- įnervina Maria H. 
Chandler per laikraštį paj ieško 

atsivedimui vyro. moteris A. le- 
deli parašė jai laišką, siūlydama 
jai pirkti už $1,000 jos vyrą. 
Mergina tą pasiuliiitną pagarsino 
laikraščiuose. Kaip girdėt, vyras 
sutinka, kad ji merginai parduo- 
tu. tik kas-žin, ar mergina ji 
pirkti norės. 

PASIMIRĖ AMERIKOS RAŠ- 
TININKAS. 

New York. (iatita čia žinia, 
jog sausio 2 d. Dufunial Springe 
pasimirė žinomas Amerikoj kal- 
bėtojas ir raštininkas YVallace 
IVruoe, išgyvenu.- 70 metu. 

SUGRIUVO TRIOBA. 
South Bend, Ind. Sausio 2 rl. 

sugriuvo čia veni namai. Už- 
mušta prie to 3 žmonės: cliinie- 
tis, baltspalvis ir negrė. 

ŽIEMA IR ŠALČIAI. 
Cleveland, O. Sausio 3 d. čia 

siautė sniego dargana, buvo taip- 
gi dideli šalčiai. Karai negali, 
kaip reikia, bėgioti, geležinkelio 
traukiniai vėlinasi, nes keliai 
sniego užnešti. 

PABĖGO 39 MEXIKONAI. 
Bronsville, Texas. Iš suimtų 

ir čia laikomų Mexiko kareivių, 
perbėgusių rube/.ių, 39 kareiviai 
pabėgo vėl Į Mexiko pusę. 

RADIUM IR VĖŽIO LIGA. 
New York. Dr. Russell Han- 

cock mėgino su radiumo pagelba 
gydyti vėžį ir ant trijų ligonių 
pritaikymas tos medegos pasi- 
rodė pasekmingas: ant vienos 
mergaitės po trijų radiaus pritai- 
kymų skaudėjimai ir ištinimas 
išnyko. Nuo'radiaus pasigerino 
ir sveikata kitų dviejų ligonių. 

MUITAI IR MĖSA. 
Washington, D. C. Panaikinus 

muitus nuo mė'os, Amerikon ga- 
bena vis daugiau mėsos iš kitu 

kraštu. Spaliu ir lapkričio mėne- 
siuose atgabenta 18.000.000 svaru 

jautienos, arba tris syk dauginu 
negu 191.2 metuose per tą pati 
laiką. 

UŽMUŠĖJAS IŠTRUKO. 
Birmingham, Utah. Mexikonas 

Ralpli Lopez, kuri- užmušė še- 
šis žmones, pasislėpė 
apleistu kasyklų oloj. Iš čia mė- 

1 ginta ii išvaryti nuodingais ga- 
rais, bet nieks į<» išeinant ne- 

matė, kasyklose jo taipgi neran- 
da. Taigi, matyt, ji- pasinaudojo 
iš tirštos miglos ir pro dabojan- 
ėią olą sargybą pabėgo Į kalnus. 

GAISRAI. 
Indianapolis, Ind. Sausio 2 d. 

sudegė čia Įtaisus K. O. Langeu| 
Cloak Co., krautuvės YV. K. 
Stewart I U'ok Co. ir S. A vers & 
Co. Nuostoliu padaryta aut 

$400,000. 

New York. .I'rie Mouroe gat- 
vės sudegė dideli niuro namai, 
l'gniagesiai per licp>uą negalėjo 
vidun Įeiti ir išnešti ten esančius 
žmones. Sudegė 8 žmonės, o 3 
mirtinai apdegė. 20 gi laimingai 
iš dengančios triobos kopėčiomis 

1 nulipo. Cgnis ŲŽyimė nuo pa- 
degimo. bet padegėjo nepasisekė 
Į sugauti. 

NELAIMĖS ANT GELEŽIN- 
KELIŲ. 

Memphis, Tenn. čia susimušė 
geležinkelio traukinys su gatvi- 
niu, pilnu žmonių karu. Prie to 
užmušta penki žmonės, o tlaug 
j u sunkiai sužeista. 

PERSIKĖLĖ Į ILLINOIS 
VALSTIJOS PUSĘ. 

St. LouiS, Mo. Šešios medžio 
apdirbimo firmos, kurioms tei- 
smas uždėjo pinigines bausmes 
už sulaužymą Shcrmano teisių, 
perkėlė savo dirbtuves j Illinois 
valstiją, j East St. Louis, kad 
bausmių nereiktų mokėti. Išvi- 
so nubausta 25 firmos; tai gal 
ir kitos persikraustys taipgi j ki- 
tas valstijas. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ DORRISVILLE, ILL. 

Nušovė lietuvį—liko nekaltas. 
Gruodžio 26 d. amerikonas John 
Rogers nušovė lietuvį Vincentą 
Jokubavičių (\Yalem Peletene- 
koe) 43—44 metu amžiaus, tu- 
rinti Lietuvoj 10 vaiku. Dirbo 
mainose \Vasson, 111. (8 mylios 
atstu nuo Dorrisville), retkarčiais 
atsilankydamas pas Simoną Kras- 
nauską, pusbrolį, pas kurį ir 
minėtoj gruodžio 26 d., parėjęs 
iš mainu, atvažiavo apie 5 va- 

landą vakare. Pas Krasnauską 
buvo keletas pažįstamų, kurie 
šnekučiavo tarpe savęs ir po tru- 

putį girkšnojo, Viskas buvo iš- 
pradžiy gerai, Kiek Viliaus Ą. 

Jasionis atsivedė Jack \\ ilson 
(mainų boss'ą), bet jam negražiai 
apsiėjus, kaip kalbama, išvedę jį 
laukan pro duris. Jis, sakoma, 
laužęsis atgal, bet jojo neleidę, 
'l ik velionis, išėjęs ir jįjį pastū- 
mėjęs, sakydamas: "geraut." 
\Y ilson buk atsakęs "1*11 sho\v 

you, never niind. God d—m, you 
honkies." Tai galėję buti apie 
pus-aštuntą valandą. Apie aštun- 
tą išsiruošė ir Vincentas prie 
strytkario, o apie 10 minutų po 
8-tos jau buvo nušautas. 

Kaip Vincentą Jakubavičių nu- 

šovė John Rogers ir už ką, lictu- 
\iai nežino, tik spėja. Nušovė 

(priešais lietuvių stubas. Girdė- 
jdami šuvius ir vaitojimą, lietu- 
viai nėjo tuojaus žiūrėti, bijo- 

įdamiesi, kad netektų patiems. 
Stai ką užmušėjas John Ro- 

gers pasakoja: l'ždaręs pool- 
]-room, ėjęs ant strytkario ir pri- 
ėjęs iki tai vietai, kur nušo- 
vė vėliaus žmogų, "toreineris 
( svetimžemis), paprašęs jojo deg- 
tuko. |i^ davęs. Nepažįstamasai 
užbraukęs degtuką, turbut. kaip 
užmušėjas sako. pažinęs jįjį. nes 

i iręs "Tliro\v up your hands." 
Rogers, atatupsčias eidainas. 
klausęs: "\\hat?" Užpuolikas 
atkartojęs "Throw up your 
hands (iod d—m you." laikyda- 
mas rankas, tartum turėtų re- 

volveri. 
Rogers, eidamas atpakaliais, 

užėjęs ant ko tai ir pavirtęs. 
Jau ant žemės gulėdamas, du sy- 
kiu iššovęs anam i krutinę. Žmo- 
gų- sunkiai krito ant žemės. į 
'vek ieiiam i- lietuviu aišku, kaip 
diena, kati žmogus 43 metu. du 
mėnesiu pabuvęs Amerikoj, ne 
mokė- tokių sakiniu. kaip: j 
"Thro\v up vour liands," — 

"Tliro\v up yotir liands, God 
d—m you." tai viena; o antra 
a. a. Vincentas buvęs žmogus 
mandagus, gražiai apsieidavęs, 
darbą turėjęs ir nieko jame ne- 
buvo panašaus tam, kad kas nors! 
palaikytu jįjį valkata (bomu) ir 
nušautų, kaip Rogers kad pada- 
rė. Gruodžio .'3 d. 1913 m., iš- 
girdome, jog C'oroner jury Joną 
Kogers pripažino nekaltu, o a. a. 

Vincentą užpuoliku. Tai jau 4 
lietuvius nušovė amerikonai ir 
vieną lenką. <» \ isi liko pripažinti 
nekaltais. Nekaltais lieka ame-' 
rikonai. kada nušauna ateivi, ir^ matant kitiems. Taip buvo lap- 
kričio 19 d. i«ju m., kada polic- 
n tonas nušovė Kazimierą Gotau- 
tą. Trįs liti liniukai lietuviai ma- 

tė. kaip poli Mnonas šovė du sy- 
kiu i orą, o trečią i a. a. Kazimie- 
rą, kuri ant vietos nušovė. Tei- 
smai išteisino. 

Lietuviai susirūpinę. Nežino, 
ką reiktų daryti. Gal lietuviai 
advokatai tarti] žodelį? 

Gailius. 
Kert. prierašas, (iavcne žinių 

apie tą patj atsitikimą ir iš dviejų 
kitų žmonių, pp. J. Jusevičiatis 
ir Vinco Vitunsko, kuriuodu beti- 
druose ruožuose patvirtina ang-! 
ščiaus tilpusias žinias apie taip 
netikusj ir neleistiną amerikonų 
pasielgimą :; lietuviais. 

IŠ WATERBURY, CONN. 

Ruošiasi prie seimų. Sugriuvo 
bendrovė. \ ietinė ii-ta S.L.A. 
kuopa ir 5-ta T.M.I). jau pra- 
dėjo ruoštis prie seimų, kurie či 1 

atsibus ateinančios vasaros pra- 
džioj. Minėtų kuopų išrinkti ko- 
mitetai tuom tikslu laikė susi- 
rinkimą gruodžio 25 d. S.L.A. 
ir T.M.D. seimai, kurie atsibus 
tuom pačiu laiku, nutarta šaukti 
gegužės 24 d. 

Jų surengimu rūpinsis tam tik- 
ras komitetas, Į kuri išrinkta: 
A. J. Povilaika—pirmininku, A. 
I.azdauskas—jo pagelbininku, J. 
Žemantauskas—raštininku ir J. 
Sioliima—jo pagelbininkas. šisai 
komitetas turės dar Įvairius sub- 
-komitetus, kuriems bus paskir- 
styti įvairus darbai. 

Seimu apvaikšeiojim.o progra- 
mas. kol kas, dar neapdirbtas, 
vienok jau dabar žinoma, kad 
kompozitorius Mikas Petrauskas 
jame dalyvais, ruošdamas pasta- 
tyti laike šeinio žinomą melo- 
-dramą "Birutę." 

— Susitvėrusi čia valgomu 
daiktų pardavinėjimui bendrovė 
iširo, nes, jkorporavus ja, vėliaus 
pajininkai neįnešė savo pajų, ir 
bendrovė negalėjo išpildyti val- 
džios reikalavimo, kad sudėtų po 
Naujų Metų $1,250.00 į banką. 

Bendrovė .turėjo 73 narius, bet 
ir iš jų tik 19 buvo įmokėję po 
$25, o kiti savo pažadėtų pajų 
nepiešė. Todėl laike direktorių 
mitingo nutarta likusiais pini- 
gais pasidalinti. 

Tai jau antra pas mus ben- 
drovė, kuri taip niekais nueina. 
Žmonės skundžiasi ant brandu- 
mo, o kada susitveria bendrovė, 
kad galima butu tuo- valgomus 
daiktus piį*iau> gauti, tai tada 
jo- neremia.—matyt, naudos ne- 

supranta. Kalvietis. 

M. Petrausko koncertis. Gruo- 
džio 28 d. svetainėje prie 103 
(ireen gat. atsibuvo p. M. Pet- 
rausko koncertas. Koncerto pro- 
gramas buvo platus, kuone iš 
jo numerių susidedąs. I >ti- 

vo kaip vokalinės (balsinės), taip 
ir instrumentalinės muzikos. Di- 
desne dalj programo a'tliko pat ii 
p. :\I. Petrauskas. 

Publikos buvo prisirinku.'-: pil- 
na svetainė, ir koncertas matomai 
visiems labai patiko. Artistai at- 
liko savo užduoti kuopuikiausiai, 
ir žmonės grįžo namon patenkin- 
ti. linksmais veidais, bent valan- 
dėlei užsimiršę kasdieninius rū- 

pesčius. Kai-kurių žmonių iš- 
reikšta pageidavimas, kad p. Pe- 
trauskas parengtų dažniau tokių 
vakarų, nes tiktai tokiuose va- 
karuose esą galima aiški ii pama- 
tyti. kaip laipsniškai kila ir plė- 
tojasi lietuvių dailė. Iš kitos pu- 
sė- panašų- vakarai yra galingu 
[raukiu kovoje prieš girtuoklystę, 
kadangi žmonės, lankydami to- 
kiu.- vakarus, paskui drovisi eiti 
smuklėMia ir tokiu bud u palengva 
atpranta nuo girtuoklystės. 

Smuikorius. 

Vakaras. < iruodžio 29 d. pe- 
reitu metu Skystimo "trupa" vai- 
dinu "Genovaitę" bažnyčios nau- 
dai. Nors jau buvo vaidinta apie 
keturis sykius, bet kunigėliui baž- 
nyčioje pagarsinus, žmonių prisi- 
rinko pilna svetainė. 

Apie atlikimą rolių neverta mi- 
nėti. vien paminėsiu čionai ne- 
kurias vietas, kad ] arodžius tu- 
lus netikimus. Kuomet duoda 
gandą, kad užpuolė maurai ant 
pilės, vietoje trimito, naudojo 
grindų bildės]: kr.omet Golitis 
pradeda kalbinti Genovaitę su 

juo apsivesti, o toji nesutinka 
ir pradeda žėgnoti kryžiumi, tai 
ji jo neturėjo; pamatęs Gobus, 
kad Genovaitė neturi jo, nuėjo 
atnešti jai kryžių: kuomet Ge- 
novaitę išveda budeliai nužudyti 
ir laike atsiprašinėjimų Genovai- 
tės turi griauti perkūnija su žai- 
bais, žiūrėtojai išgirdo, vietoje 
perkūnijų ir žaibų tiktai svetai- 
nės sienų daužymą ir estrados 
grindų, o žaibų visai nebuvo, 
nors lošikai ir kalbėjo, kad rai- 
buoja. O apie drapanų ir įran- 
kiu parinkimą, tai ir kalbėti nė- 
ra ką: vietoje kardų naudojo ba- 
lanas popieromis apvyniotas, ku- 
rio- neturėjo jokio panašumo į 
kardus arba j kitus kareiviškus 
Įrankius. Vietoje kareivišku dra- 
panų naudojo paprastas Ameri- 
koniškas drapanas tik ir tos 

bjauriau išrodė, nes buvo ap- 
karstytos visokiais popieriais. 
Visas lošimas atliktas blogai. 

Skystimas mano, kad bažny- 
čios naudai, tai kaip nevaidinsi, 
taip lni> gerai: apie meną jiems 
nerupi. 

Męs norėtume, kad visoki 
Sky-timai (ką tas turi reikšti? 
Redakcija) nedarkytų veikalus, 
nes męs turime čia teatrališkas 
draugijas, kurios vien ir rūpi- 
nasi sceniška daila, jos ir privalo 
griebtis lošimo. Waterburietis, 

IŠ SO. OMAHA, NEB. 

Kalėdos. Kalėda- lietuviai gra- 
žiai pas mus praleido. Nebuvo 
peštyniii, ir 'šaltojon' niekas ne- 

pakliuvo, kaip k it:-.is metai Im- 
davo. Taigi ta- blogas paprotys, 
matomai, pas mus jau nyksta. 
Vietinis klebonas, kun. J. Jonai- 
tis. taipgi gražias ir iškilmingas 
Kalėdas parūpino: Betlėjatis stai- 
uelė buvo labai dailai padabinta, 
ir gera orkestrą i- 10 žmonių -u 

pagelba choro iš tS ypatų prida- 
vė Kalėdų šventėms tikrai iškil- 
mingą toną. Xet \ ieti'.iiai angliš- 
ki laikraščiai ("l'ee") gražiai apie 
lietuviu Kalėdas atsiliepė. 

Meną nedėldienj klebonas už- 
siminė apie varpo reikalingumą, 
Lai turtingesni- lietuvia' jau su- 

metė apie $400.00 tam tikslui. 
Oras pas mus vi-ai šiltas: nak- 

čia pašaka, o dieną tai nors išeik 
ir prieš saulutę šildykis, kaip prie 
:>cčiaus. Negerai tik, kad darbai 
>a- mus šiuom !a:,'u susilpnėjo. 

Suvalckinis. 

TMD. kuopos vakarėlis. Gruo- 
lžio 28 d. vietinė 17-ta PMD. 
:uopa buvo lošusi draniį ''.Na* 



Slaitė.' Negalima pasakyti, kati 
losimas butu pavykęs, n^j tlau- 

g i a u.s jame buvo > i 1 p n 11 negu gc 
rų pusių. Is geriaus atliktu rolių 
galima pažymėti tik Aldonos ir 

(lydytojo roles, ir dar Parbė- ro 

Ię. Visi kiti silpnai lošė, — ma- 

tyt buvo stoka prisirengimo. 
Dekliamacijos taipgi nebuvo 

geros: buvo daugiaus kosėjimo 
negu dckliamavimo. Publikos 
buvo apie KX> žmonių. 

Vertėtų geriaus prisirengti prie 
losimo, nes toki teatrai tik pub- 
liką nubaido. Taipgi pastebėti- 
na dar ir šie negeistini dalykai: 
lošimas prasidėjo daug vėlesniu 
laiku, negu kaip apgarsinimuose 
buvo pažymėta, o jau tie apgar- 
sinimai tai buvo taip atspausdin- 
ti, kad net gėda Į juos žiūrėti,— 
matomai, žydelis koks spausdino. 

Špuntas. 

IŠ A/ESTVILLE, ILL. 

Lietuvio nusišovimas. Pas mus 

ta- jau uenaujiena. loki atsiti- 
kimai pas mus beveik paprasti. 
(Iru >džio 26K1, antrą Kalėdų die- 

ną, iš kokios tai nekantrybės ar 

neapykantos, nusišovė, paleisda- 
mas šuvj pats sau j galvą iš re 

volvcrio, lietuvis Baltrus Šlykas. 
Pabuvęs kelias valandas gyvas, 
mirė. Velionis buvo nebejaunas 
žmogus, vedęs; paliko pačią su 

vaikeliais didžiame varge. 
Velionis prigulėjo prie Šv. Pe- 

tro draugijos. < iruodžio d,, 
nedėlioję, liko palaidotas be baž- 

nytinių apeigų. Draugai, tos 

draugijos nariai, atidavė jam pa- 
skutini patarnavimą, palydėdami 
jįjį į kapines. 

šįmet pas mus Kalėdos buvo 
švenčiamos 4 dienas. Per tas 4 
dienas nei viena kasykla čia ne- 

dirbo. Visos kasyklos išmokėjo 
darbininkams kūčių dieną "pė- 
dės." Taigi turėjome gerą pro- 
gą praleisti savo uždirbtus cen- 

telius, begirtuokliaudami saliu- 
nuose. Iš to, žinoma, atsitiko 
'isokių peštynių ir nesutikimų. 

Ant S. Vaitkus. 

IŠ WORCESTER, MASS. 

Geda Lietuviams! '"Kalėdos! 
Linksmos Kalėdos! Šventos Ka- 
lėdos!..." — Taip džiaugiasi žmo- 

nės, sulaukę šios didžiausios me- 

tų šventės. Kaip gaila, kaip ne- 

išpasakytai liūdna darosi, kada 
išgirsti, jog musij žmonės, ažuot 
buti žmonėmis, virsta gyvuliais, 
—aršiau negu gyvuliais, nes už- 

mušėjais-skerdikais! 
Tikką praslinkusios Kalėdos 

tarp Worcesterio lietuvių tapo 
subjaurotos kuone dviguba bai- 
sia užmušyste. Jurgis Janušau- 
sku, sulaukęs tiktai 30 metų am- 

žiaus, nuėjo kapan; Jonas Palu- 
beckis, 27 111. amžiaus, baisiai su- 

pjaustytas, ir Juozas Natacevi- 
čius, 22 m. amžiaus, sėdi ant 

suolo apkaltinamųjų — tai pasek- 
mės Kalėdų šventės. 

Pirmą Kalėdų dieną, vakaro, 
kieme netoli namų prie 19 \Yil- 
>011 st., rasta lavonas Janušauskio, 
kuris buvo pervertas peiliu per 
kairįjį plautį, netoli širdies. Ne- 
trukus po to, ant trepu prie to 

paties namo surasta pusiau gy- 
vas Palubeckis su peilio žaizda 
arti širdies ir daugeliu kitų su- 

žeidimų. Ypatingai baisi buvo 
žaizda krūtinėj: atėjęs daktaras 
ser ją aiškiai galėjo matyt pla 
;ančią Palubeckio širdį. Sužei- 
;tąjį paimta ligonbutin, kur pa- 
sakyta. kad jo gyvastis randasi 
lideliam pavojui. 

Apart t<>, sužeista grimuos sa- 

vininkas, p. Stasevičius j ranką 
r jojo pati j veidą. 

Netrukus po to tapo suimtas 
Juozas Natacevirius, dar visai 
jaunas vaikinas. Jis ir kaltina- 
mas už šitą baisią užmušystę. 
Policijos rankose yra kruvinas 
peilis, kuriuom, sakoma, minėti 
vyrai supjaustyti. Policija sako, 
kad Natacevičius prisipažinęs, 
kad dalyvavęs muštynėse, kurios 
kilo namuose prie 19 Wilson st.. 
tačiau: teisme užsigynė, tvirtino, 
kad jis nekaltas esąs, ir prie itž- 
mušy-tės neprisipažino. 

Su'.yg policijos pranešimo, muš- 
tynės kilo laike ginčo užtai, ką 
turi reikšti koks ten sakinys— 
taigi snsivaidinta už žodžius. 

Laike muštynių, policija sako, 
Natacevičius tapo numestas t re 
pais žemyn, o peiliu suvarstymas 
atsitiko vėliaus. Trepai, nuo pat trečiu lubų net iki žemei, rodė 
peštynių ženklus. 

Suareštavo Natacevičių, ji at- 

%"j-ta prieš akis sužeisto Palu- 
bcckio, kuris pripažino, kad tai 

ji.- u/mušO Janušauskį ir jis per- 
verti peiliu j], l'alubcckj. 

Teisinas turėjo atsibūti po 
Nauju Metų. 

Gėda, didelė gėda lietuviams, 
kad tarp jų dar vis atsiranda to- 

ki žvėriški darbai. 
Gegutė (Ev. P—t.). 

Iš SELTZER CITY, PA. 

Liūdnas atsitikimas. Gruodžio 
26 d. trjs vyrai, vietos lietiniai, 
ėjo geležinkeliu. Kaip iš visa ko 
galima -prrsti, jųjų buta išsigėru- 
-iii. Tat, taikiu pavojingu kelin, 
kaip geležinkelis, ėjo sau be jokio 
atsargumo, ir nei pajusti nepaju- 
to, kai iš užpakalio atlėkė trau- 

kinis. Vienas dar spėjo nugriū- 
ti į šalį, o du taip ir liko ant 

vietom, traukinio Į daleles >iiiruš- 
kinti. 

j Vicna.s užmuštųjų buvo Stasys 
• irigas, 39 metų senumo. Paliko 
penkis mažus vaikus ir moterį. 
Paėjo iš Lopšinės kaimo, Mika- 
Iiškės valsčiaus, Mariampolės 
pav., Suv. gub. Priklausė prie 
s v. Jono draugystės iš Mahanoy 
City, Pa. Draugystė velionį at- 

siėmė ir palaidojo pas save Ma- 
hanoy'iujc. 

Antrasai užmuštųjų vadinosi 
Motiejum Kazlausku, 30 metų 
>enumo. Buvo nevedęs. Priklau- 
sė Minersville'ėje, Pa., prie Lie- 
tuvio .Sunų draugijos, kuri velio- 

nį gruodžio 28 d. ir palaidojo sa- 

vo lėšomis. Laidotuvės atlikta be 
bažnyčios apeigų. Motiejus Kaz- 
lauskas paėjo iš Jesnos volostics, 
Trakų pav., Vilniaus gub. 

Jonas RumbaviČius. 

I 

IŠ CLEVELAND, O. 

Vakaras. (Jruodžio -'8-tą dieną 
Lietuvių Teatrališko Choro Dr- 

ujos triūsu tapo surengtas vaka- 
ras. Vaidino "Rytų Pilis." dramą 
5-kiu0.se aktuose. Artistai-mėgė- 
jai savo roles atliko gerai, išsky- 
rus p. J. Urbšaitį rolėje kuni- 
gaikščio Severno, kuris pertykiai 
kalbėjo ir mažai gyvumo lošime 
apreiškė; p-lė Radzevičiūtė, Ale- 
no- IJaumančiutės rolėje, nors 

puikiai savo rolę atliko, bet lie- 

kanose vietose buvo šiurkšti ir 
nemandagi. Iš visų artistu ypač 
atsižymėjo ir geriausia lošė p-lė 
B. Skripkauskaitė, Izabelios ro- 

lėje. Puikiu savo judėjimu, ak- 
centu ir balsu traukė į save vi- 
sų žiūrėtojų akis; ypač didelį 
padarė įspūdį ant publikos ket- 
virtame akte, kada buvo sugrįžus 
pas savo Nyrą, kuris jau buvo ap- 
sivedęs su kita, manydamas, kai 
ji yra numirus; taipgi penktame 
akte, kada ją vyras pažino jos 
mirimo laike. Malonu Cleve- 
land'o lietuviams, o taipgi ir L. 
T. C'li. Dr-jai turėti tokią puikią! 
artistę-mėgėją, kokia p B. 
Skripkauskaitė yra, nes ji pati, 
dramą Rytų Pilis" išvertus iš 

anglų kalbos, davė sumanymą 
statyti ją scenoje. Abelnai pa- 
ėmus. sulošta puikiai, tik nekuric 
artistai vėlindavosi išeiti ant sce- 

nos ; tai turbut kaltė režisieriaus. 
\ ieną dar dalyką reiktų patėmyt, 
būtent tai, kad drama ''Rytų Pi- 
lis" nelabai tinkama lietuvių sce- 
nai ir lošti sunki; po kiekvienai 
scenai reik užleisti uždanga, kad 
padirbus naujas dekoracijas, to- 
dėl ir pertraukų buvo labai dane. 
Publikos buvo pilna salė. Po 
vaidinimui buvo dekliamacijos ir 

■ luinos. P-lė Mušinskiutė pade- 
jkliamavo "Atsiminus Tėvynę," 
!>ct tas nelabai nusisekė; p. Ši- 
monis padekiiamavo "Xė tas yra 
didis" truputj geriau. Ant galo 
L. T. choras padainavo keletą 
dainelių, kurios vienok neišėjo 
gerai, bet gal dėlto, kad choro di- 
rigentas iš priežasties tramva- 

jaus sužeidimo negalėjo ateiti 
vesti choro, ir turėjo pakviesti 
kitą, kuris visai nemokino. Pub- 
lika užsilaikė ramiai ir buvo 
užganėdinta. Per pertraukas 
griežė L. C. T. Beno orkestrą. 
Pagirtina taipgi, kad bufete ne- 

buvo jokilj svaiginančių gėrimų 
ir žmonės buvo patenkinti kava. 

Geistina butų, kad I.. T. choro 
draugija tai kiau rengtų panašius 
vakarus, per kuriuos rnusų jau- 
nuomenė lavintųsi dailėje ir sma- 

giai pasilinksmintų. 
Svečias. 

IŠ M1LFORD, MASS. 

Vietos lietuviai. Lietuvių čia 
yru apie joo, nors apie jų gy- 

rvenimą laikraščiuose žinių nema- 

tyt. (ionykščial lietuviai labai 
sulenkėję. Lietuviai pradėjo ap- 
-igyvent nuo 12 metų atgal. Pe- 
reituose nictuo.se buvo susitvėru- 
si SLA. kuopa, bet dėl streiko ir 
nesusipratimų beveik apmirė. 
Męs snaudžiame ir girtuokliauja- 
me. Ant 1.50(3 žmonių yra čia 
13 saliuuų. Žmonės girtuokliauja 
ne tik paprastomis dienomis, bet 
ir nedėldieniais laik<> tas lindy- 
nes atidarytas. Kiek yra slaptų 
smuklių, to ir suskait\ ti negalima. 

Žinoma, kur girtuokliaujama, 
ten ir muštynių netrūksta. Nė- 
ra to nedėldienio, kad lietuviai 
kur nors, begerdami, nesuspiestų. 

Pirmą Kalėdų dieną susipešė 
du broliai ir vienas kitam aki iš- 
dūrė. I žtai teisėjo tapo belangėn 
pasiųstas. Žinoma, ir advokatui 
nemažai reikėjo užsimokėti. Vie- 
na lietuvė moteris nuo girtuok- 
liavimo pradėjo durnavoti. 
Reiksią ją beprotnamiu gabenti. 
Pas vieną lietuvj, slaptos smuklė* 
laikytoją, surado diktai rudžio ir 

porą kvortų degtinės, Užtai tu- 

rėjo užmokėti $50, ir advokatas 
nemažai pinigų ištraukė. Dabar 
žmogelis gal nuo geriančių mėgis 
savo pinigus atgauti. 

iVlilfordietis. 

IŠ ROSELAND, ILL. 

Jaunimas pasidarbavo Tautos 
Namu naudai. Roselando j.-i mi- 
nias pradėjo Naujus Metus gra- 
žiu darbu, surengdamas vakarėlj 
Naujų Metu dienoj ir paskirda- 
mas visą jo pelną Tautos Na- 
mams Vilniuje. Vakarėlis buvo 
nurengtas, galima .-akyti, netikė- 
tai. Kaz. Strumyla, vienas iš sa- 

\ ininkų puikios naujai pastaty- 
tos lietuvių svetainės Roselande, 
'airi, sakoma, yra gražiausia lie- 
tinių svetainė Chicagoje, užsimi- 
nė keliems jauniems vyrukams, 
kad svetainė yra neužimta Nau- 
jų Metų dienoj. Jaunų Lietuvių 
Pasilinksminimo Kliubrs, turintis 
apie 50 narių, yra viena iš darb- 
ščių Roselando kuopelių, kur pri- 
klauso lygiai vaikinai, kaip ir mer- 

ginos. Pasitaręs su svetainės sa- 

vininku. jaunimas pasiryžo j tris 
dienas surengti pasilinksminimo 
vakarėlj: savininkai paaukavo 
svetainę, o Kliubas savo triūsą, 
—pelną gi nutarta paskirti Tau- 
tos Namams Vilniuje; Ir labai 
gerai pasisekė. Publikos prisi- 
rinko apie 300 žmonių; labai dai- 
liai ir mandagiai pasilinksminta, 
ir Tautos Namams liko $20.10. 

Užtai verta Roselando jauni- 
mą pagirti ir pastatyti ji pavy- 
džiu kitų miestų jaunimui. 
Kazys Šimėnas ir Stasys Vitkus. 

IŠ WESTVILLE, ILL. 

Išlošė deimantinį žiedą. < iriu > 

džio -'(S d. buvo čia surengtas lai- 
mėjimas deimantinio žiedo. Mat 
čia, kaip žinome, rengiamasi sta- 

tyti nauja lietuviu bažnyčia, tai- 
gi vietinis klebonas, kun. K. 
Skrypka, sumanu padidinti fondą 
išleidimu laimėjimui deimantinio 
žiedo, kuris, anot jo žodžių, yra 
$100.00 vertės. Gerą gilinki tu- 

rėjo B. Lukošienė, kuri ši žiedą 
išlošė. Merginos, pasidarbav 
si s tikietii pardavinėjime, gavo 
•lovanas. Klebonas, kuris stropiai 
užsiima bažnyčios statymu, ap- 
reiškė, kad nuo šio laimėjimo li- 
!< 1 S f 76.00 gryno pelno. 

A. S. V. 

IŠ KANSAS CITY. KAN. 

Nepaprastas šposas nenusise- 
kė. Gruodžio 23 d. buvo tok-ai 
atsitikimas: lietuvis J. Milašunas 
važiavo iš IJizbee, Arizona, ant 

Kalėdų i So. Omaha pas Žalpius 
pasisvečiuoti. Milašunas prie sa- 

vęs turėjo $900 pinigų. Traukiniu 
važiuojant, nestokuoja ir priete- 
lių. Atsirado jų ir šiuom kartu. 
Pradėta kalbėtis, paskui ir vai- 
šintis. Milašunas, nieko blogo 
nemanydamas, paragavo degti- 
nės, kum jį '"prietelius" pavaiši- 
no. Greitai po to jj pradėjo nei 
iš šio nei iš to imti miegas. Su- 
prato Milašunas, kad čia bus ne- 

gerai. Traukinys tuom tarpu su- 

stojo kelioms minutot.is stotyje 
Kansas City. Milašunas, gelbė- 
damas save ir savo pinigus, urnai 
iššoko iš vagono ant Kansas City 
stoties, šaukdamas gydytojaus 
pagelbos. Pakol gydytojai pri- 
buvo, jau Milašunas miegojo— 
sakytum, visai negyvas. Gydyto- 
jams bežiūrint, pasirodė, kad <r 

pinigų jis turįs nemažai. Greitai 

nugabenta jj j Hgonbu'tj, K* u r po 
10 valandų tapo atgaivintas. Už- 
mokėjęs $to.oo ligonbučiui, lei- 
dosi tolimesnėn kelionėn ir lai- 
mingai i So. Ontolia atvyko sve- 

čiuosna. Mat tųj"prietelhr buta 
vagiliu šaikos. kfrie, važinėdami 
geležinkeliais, jfcško "lengvos 
duonos." šiuom psykiti jiems nc- 

pavyko, ačiu tik tam, kad Mila- 

šunas, kaip sakoma, "galvos ne- 

pameiė." tie ra s persergėjimas 
kitiems. Kipšas iš Pakapio. 

IŠ DETROIT, MICH. 9 
» 

Neramus susirinkirr-s. Pas 
mus per naujus metus atsibuvo 
LSS. 116 kuopos extra susirin- 
kimas, kuriame turėjo Imti kal- 
bėta apie pasekmes, riaušių su 

katalikais. Ant to susirinkimo at- 

vyko ir 3 vyrai,, nepriklausanti 
prie kuopos. Dėlei to pakilo 
trukšmas, ir buvo nubalsuota lai- 
kyti uždarytas duris. Nekuric 
i> k t: >pos nariu buvo tam prie- 
šingi ir. išėjus tiems 3, taip"pat 
apleido susirinkimą,—tarp jų vie- 
nas iš veikliausių narių. Tą pat 
dieną likosi sutverta nauja kuo- 
pa. šitas faktas parodo kuopos 
narių nesolidariškumą ir netak- 
tiškumą. Juokingiausia tas, kad 
vienas iš narių išteisino tą ne- 

paprastą kuopos nusprendimą 
tuomi, kad čia, girdi, "ainą ma- 
no ypatiški reikalai, tai tas nerei- 
kalinga yra žinoti parapijo- 
nams,"...—ir pats pasakė tą prie- 
žastį. Kitas vėl atvykusius su- 
sirinkiman išvadino šnipais. Tas 
lyg nelabai panašu į žodžio lais- 
vę. Lašaki. 

IŠ EAST CAMBRIDGE, MASS. 

Vielos lietuviai. Nuo 20 me- 

tu lietuviai taip ramiai ir pavyz- 
dingai nepraleido Kalėdų šventės ; 
tai bus pirmas atsitikimas Cam- 
bridge. Vienas lietuvis buvo >u- 

areštuotas už girtybę, bet ant ry- 
tojaus teisėjas pamalęs, kad dau- 
giau lietuvių suareštuotų nesima- 
to, ir tą patj paleido be bausmės. 
Kodėl taip viskas persikeitė? 
Mat žmonės pradeda daugiau 
protauti. 3 metai atgal niekas 
neskaitė laikraščių, c- dabar ne- 

skaitant tų. kuriems pareina koks 
laikraštis j namus, vien i P. Bart- 
kevičiaus krautuvę ateina ėieli 

glėbiai visokių laikraščių, ir gro- 
matnešiai su vežimais turi juos 
vežioti. 

Kalėdų rytmetyj kun. Kras- 
nickas per pamokslą aštriai iš- 
barė tuos, kurie nedavė pinigų. 

Daugel žmonelių yra be darbo, 
yra ir tokiu, kurie nuo 3 mėne- 
sių jieško darbo, bet negaii gauti 
Cia darbai eina labai silpnai, o 

pragyvenimas labai brangus. Iš 
Lietuvos kasdieną pribuna po ke- 

letą jaunų vyrų ir mergaičių, bet 
vieton laimės, dažnai atranda var- 

gą ir skurdą. B. Lorentas. 

IŠ BETHLEHEM, PA. 

Įvairumai. Šis miestas, arba 
du miestai—pietinis ir šiaurinis, 
guli prie Lehigli upės, gana gra- 
žioj vietoj, garsus savo plieno 
dirbtuvėmis "Bethlehcm Steel 
Co." Yra čia Lehigh Universite- 
tas, kuriame yra fakultetai vi- 
sokių mokslų, apart medicinos. 
Prie universiteto yra vakariniai 
kursai mašinistams, mechaniš- 
kiems piešėjams ir mechanikams, 
taipgi yra mokykla nemokantiems 
angliškos kalbos. Vieta yra sma- 

gi ir trokštantiems mokslo pa- 
ranku čia gyventi, kadangi yra 
kur duoną užsidirbti ir, mokiniui 
pritrukus pinigų mokslui, nerei- 
kia aslas šluoti ir torielius plau- 
ti. Netekai pinigų ir cik tuoj j 
plieno dirbtuves, arba sliesarnes, 
ir gali sau užsidirbti. Bet lietu- 
viu niekas iš to parankumo nc- 

-inaudoja, nenori suprasti mok- 
slo svarbos, nors ;attnų vyrų čia 
netrūksta. Suėjai su tais mūsų 
viengenčiais, ir nežinia apie ką 
kalbą užvesti, nes niekas jų ne- 

intersuoja. Pažiurėjus į juos, 
širdis suskauda; pamatai, kad jie 
taip svetimi širdžiai, rodos, ko- 
kia svetima tauta. Nenoriu peikti 
vedusius, nes vedęs nori turėti 
ramybę, bet peikiu vietinį jauni- 
mą, kuriam laikas pradėti "ką 
nors veikti savo paties pakėli- 
mui." 

Lietuvių čia yra apie 11 šei- 
mynų ir apie tiek pat pavienių 
(žinoma, šitą statistiką pats su- 

rinkau, bent tiek man pasakyta 
klausinėjant), iš kurių keturi yra 
duonkepiai, trįs mašinistai-sleiso- 

jriai ir vienas krautuvninkas, ga- 
na pasiturintis žmogus. Kiti dir- 
ba plieno dirbtuvėse. 

I.š draugijų yra SLA. kuopa 
i> 22 narių ir LSS., aėiu nenu- 
ilstančiai energijai I'. Berukščiu. 
Jeigu ne tas žmogus, čia gal nie- 
kas nebūtų buvę. 

Darbai plieno dirbtuvėse dabar 
labai sumažėjo ir daug žmonių 
atleido, bet mašinų ir ginklų sky- 
riuose dirba visomis jiegomis. 

St. Miliauokas. 

IŠ AMSTERDAM, N. Y. 

Darbai eina gerai. Krautuv- 

ninkų bėdos. Darbai čia eina ge- 
rai ir visi, kurie dirbti netingi, 
dirba. 

Yra pas mus pačėdlyvų ir gerų 
žmonelių ir su tokiais niekam 

bėdos nėra. Bet yra ir tokių, ku- 
rie, nepaisydami nieko, sunkiai 
uždirbtus centus, atsiprašant, 
pralaka karčiamose, o valgį ima 
krautuvėse ant bargo Priėmę 
vienoj, meta ją, neužmokėję ir ei- 
na kiton, kur tą patį daro, skriau- 
sdami tc»kin budu jų savininkus. 

Už tokius pasielgimus, tai jau 
neverta pagirti, nes tai, teisybę 
pasakius, yra tas pats, ką ir va- 

gyste. Nieko jau nesakytum, jei- 
gu žmogų prie to priverstų bė- 
da,—bedarbė ar liga,—bet čia fic 

—čia arielkėlė ir alutis viską da- 
ro. Tai jau tikra gėda! 

Vienatinis būdas nuo to apsi- 
saugoti, tai susitarti bučernin- 
kams ir groserninkams neduoti 
ant bargo tiems, kurie pirmesnėj 
vietoj neužsimokėję, nes jie ma- 

no, kad biznierius krūvas pinigų 
iš savo biznio padaro, tat ir "ne 
griekas" jam nusukti, o pin kus 
karčiamoj pragerti; o nežino jie, 
kad toks biznierius kol centą-ki- 
tą suvaiko, turi dirbti kaip, nely- 
ginant, jautis koks. 

Gruodžio 28 d. mirė čia Vero- 
nika Lukoševičienė. Velionė bu- 
vo naščia, bet nuėjo ant atlaidų 
Į bažnyčia, nešdamasi 3 metų 
mergaitę ant rankų. Nuo to ap- 
sirgo ir po 12 dienų mirė ligon- 
butyj sykiu su pirm laiko gimu- 
siu kūdikiu, palikdama nubudime 
savo vyrą Zigmantą Lukoševičių 
ir 3 metų dukrelę Adelę. 

Vienas iš Biznierių. 

IŠ EAST CHICAGO, IND. 

Iš lietuvių veikimo. Prasidėjus 
ilgiems žiemos vakarams lietuviai 
čia nesėdi rankas susidėję. Už- 
sirasinėja laikraščius ir ima kny- 
gas pasiskaitymui. Knygos gau- 
namos TMD. 1^7 kuopos kny- 
gy ne, bet kadangi tu knygų lig- 
Šiol mažai buvo, tai TMD. 127 

kuopa nutarė su rengt balių kny- 
T ". 

gyno naudai. Balius atsibuvo 
gruodžio 31 d. su lekiojančia kra- 
sa ir kitokiais žaidimais. Dova- 
nas už lekiojančia k rasą laimėjo: 
pirmą — Teklė Mikoliunaičiutė, 
antrą—()na Sinkevičaitė. 

Nors darbai čia labai sumažė- 
jo, bet ant šio baliaus atsilankė 
nemažai lietuvių, ir, kaip girdė- 
jau, liks pelno nuo baliaus apie 
$43. Žolynas. 

IŠ STRATTON, ONT., 
CANADA. 

Šilti laikai. Mergaitė nusišovė. 
Oras pas mus yra puikus; sniego 
dar kaip ir neturim. Senovės 
žmonės sako, kad jau 20 m'ctu 

kaip tokio oro nebuvo. Galviju 
ligšiolei dar nereikia šerti. Ki- 
tais metais šiame laike būdavo 
pati aštrioji žiema, o dabar dar 
šilta. 

Lietuvių čia esame tik dvi šei- 

mynos ir tai nelaimė tarp musu 

pasitaikė. Leono Tolvaišio 6 me- 

tu mergaitė pati save nusišovė. 
Tėvas buvo išėjęs į miestą, moti- 

na tuom tarpu išėjo lafikan mal- 
ku atsinešti. Staiga išgirdo šū- 
vį stuboj. Įbėgusi uamuosna, ra- 

do mergaitę ant lovos kraujuose; 
po io min. mirė. Miegamam 
kambaryj mat buvo karabinas. 
Nieks nežino, ar durjs buvo ada- 
ros, ar mergaitė pati jas atsida- 
rė. K. Mičiulis. 

IŠ ROCKFORD, ILL. 

Nubaudė už snapso pardavinė- 
jimą. Šis miestas yra "sausas," 
t. y. svaiginami gėrimai jame už- 

ginta. Todėl ir veikti daugiau 
ką galima. Atėjus žiemos sezo- 

nui. jaunimas tankiai rengia per- 
statymus ir šiaip pasilinksmini- 
mo vakarėliui 

Daugumas, matyt, atjaučia jų 
tam darbui ir mielai tokius va- 
karėlius lanko. Bet yra ir tokiu, 
kuriems pasilinksminimas geres- 
nis prie bačkutės ir •buteliuko. 
Nors toki pasilinksminimai kar- 
tais ir gana brangiai atsieina: ne 

tik už bačkutes, bet ir už per- 
žengimą valdžios įstatymų, ku- 
ri': yra yra gana aštrus, baudžia- 
ma gii tuokliaujančius. Vienok 
daugumas lietuvių vis dar negali 
be tų nuodų apsieiti,—ypač laike 
vestuvių ir krikštynų. Labai ne- 

tikęs paprotys taipgi ir slaptai 
pardavinėti snapsą; tuomi čia 
taipgi užsiimama. 

Antai, gruodžio 29 d. lietuvis 
vaistininkas čia užsimokėjo 
$102.60 baudos už slaptą parda- 
vinėjimą snapso. l'»et nekurie 
šneka, kad, girdi, ne už tai iį 
baudė, kad parduodavęs, tik už 

tai, kad prastą snapsą duodavęs. 
Blaivininkas. 

IŠ NEV/ARK, N. J. 

Gyvenimo smulkmenos. Vaka- 
ras. Čia kaip žinoma, yra pusė- 
tinas skaitlius lietuvių, kurių tar- 

pe randasi ir žmonių, veikiančių 
visuomenės labui. Tačiau tarpe 
tų atsiranda ir tokių, ką, skai- 
tydami save aps\ iestesniais, vi- 
sai nei nenori susidėti su kitais 
lietuviais, kurie patįs taipogi no- 

rėtų veikti saviškių labui, apsi- 
šviesti. žengti vieną-kitą laiptą 
augštyn. liet nelaimei, tie, kurie 
vadina save inteligentais, nei at- 

sižvelgti nenori j kitus savo bro- 
lius. Jie jieško "lygių sau." Jie 
negalį su kitais lietuviais susi- 
dėti. Jeigu ką kas nors pradeda, 
tai. žiūrėk, tuoj aus prasideda 
"kritikos," pašiepimai, pajuoki- 
mai. Tokiu budu negalime nu- 

veikti ir dalelės to, ką galėtume, 
jeigu susibureume vi>i krūvon, 
vienas kitam padėtume, brolišką 
ranką kits kitam pratiktume, 
žengdami kultūros keliais pir- 
myn. Geistina, kad naujieji 1914 
metai butų tais laimingais me- 

tais. kad mos vis lietuviai susi- 
vienytume ir parodytume, ką iš- 
tikrųjų vienybė gali nuveikti. 

Sausio 10 d., šioje subatoje lic- 
tuviškoje šv. Jurgio svetainėje 
rengiama Genovaitė. Vaidinimas 
rengiama Scenos Mylėtojų Drau- 
gijos jiegomis; 

Scenos Mylėtojų Draugas. 

IŠ BENTLEYVILLE, PA 

Žinių-iinelių maišelis. Darbai 
silpnai eina, taip >il pini. kad 
žmonės vos maistui užsidirbti be- 
gali. Su darbų pablogėjimu su- 

mažėjo r ištuštinamųjų bonkų 
skaitlius. Žmonės pradėjo dau- 
giau įdomauti laikraščių bei kny- 
gų skaitymu. Draugijos, kurios 
pirmiaus vos gyvavo, pvzd. Dr- 
-stė Saldž. Širdie> Jėzaus, prade- 
da atsigauti, augti savo narių 
skaitliniu. Kai-kurių lietuvių ir 
klebono, kun. Misiaus, pastango- 
mis sutverta nauja Š.L.R.-K.A. 
kuopa. Kol-kas be numerio. Tu- 
ri 12 narių. 

Sausio i d. buvo parapijos su- 

sirinkimą-. Prie parapijos pri- 
klauso žmonės 4 tautų: lietuvių, 
lenkų, anglų ir slavokų. Slavo- 
kai atsisakė prigulėti prie para- 
pijos. Lietuviai, girdi, su savo 
tautos kunigu parapiją užviešpa- 
tavę. 

(Iruodžio 29 d. geležinkelio sto- 

tyje staiga pasimirė tūlas anglas. 
\Ym. Apligate, ūkininkas ir ma- 
žos krautuvėlės savininkas. 

Vienas vietos lietuvių—tų, ku- 
rie save vadina svieto lyginto- 
jais, ateiviais, socialistais ir kito- 
kiais "istais —išskaitė iš kokios 
tai rusiškos knygos, kad galima 
esą per Kučią velnią pamatyti ir 
net pagauti. Pasistatė didelį 
veidrodį, žvakę sale, atsiklaupė 
ir, belaukdamas velnio ateinant, 
užmigo. Ar matė velnią, nežinia, 
l iktai tiek žinia, kad nepagavo. 
Turėjo žmonės iš to juokų. 

Viską Žinąs. 

IŠ SO. BOSTON, MASS. 

Vakarai. Gruodžio 26 d. pa- 
inus paruošta vakaras, kame su- 

vaidinta veikalas "Nesipriešink" 
ir bažnytinio choro, vadovaujant 
). Karbauckui, padainuota kele- 
tas dainelių. Kaip vienas, taip ir 
<itas dalykas atlikta gerai. Žmo- 
nių buvo pusėtinai. Taigi ir pel- 
no iš vakaro gauta pusėtinai. 
Bažnytinis choras paskyrė i; pel- 
10 .Sio Labdarystės Dr-stei. Vie- 
ia yda buvo vakare: tai blogas 
žmonių užsilaikymai. 

Taigi, programas atlikta gerai, 
ir galima buvo laukti pagyrimo 
už gerą pasidarbavime ir paragi- 
nimo varyti toliatis pradėtąjį dar- 
bą. Tačiaus i> savo vietinio laik- 
raščio vakaro rengėjai neišgirdo 
nieko daugiau. kai;> lik \ i-a mai- 
šą papeikimų. \ iskas negerai. 

Mat. rengėjai ne tokio pat plau- 
ko, kaip musų laikraštis. 

Sekantį vakarą at>i!xivo "liirti- 
tės Kanklių" ihoro k mirtas. 
Cia musų laikraštis vi-,ii \<: 1 ą dai- 
nelę užtraukė. Kodėl tokia per- 
maina, nesunku supra>ti. jeigu 
atsiminti, kad vietini- laikraštis 
ir jojo sėbrai savo '"kritikose" va- 

dovaujasi ne bešališkumu, bet 
pirmiausiai žiuri. k< »<:• ► plauko 
rengėjai. 

Vietos lietuviam.- taip įkirėjo 
toksai vienšališkas at.-inešimas j 
musų visuomenė- veikimą, kad 
nekantriai laukia, kuomet g;.l» p 
pasirodys pas mu- tikrai tautiš- 
kas laikraštis, kan ■ tikimasi ra-:i 
daugiau bešališkumo bei rimtu- 
mo, negu dabar e-ančiamjame 
laikraštyje. 

Sausio i d. Lietuviu Svetainėje 
atsibuvo Lietuvaičiu k ii ubo pa- 
rengti šokiai. Žmonių !>n\• pilna, 
ir tokiu budu šita jaunutė drau- 
gija turės is ko pra lėti gyvuoti. 
Tikimasi, kad mušu jauninia- su-i 
pra- naujosios draugijos reikalin- 
gumą ir nelauks il.^ai. prie j<»>i« -s 

neprisidėjęs. 
Darbai stoja. Kai-kuri<»s dirb- 

tuvės dirba vos p<» j? dienas j 
savaitę. Ten Buvęs, 

IŠ TORONTO, ONT., 
CANADA 

Nčra sutikimo. Xe;)erdau.uiau- 
sia čia mus lietuvių yra, «> ir tie 
tarp savęs gražiam sutikime su- 

gyventi negali. Jau pereitam 
numery j buvo minėta, kaip ne- 

gražiai ir kaip neišmintingai pas 
mus pasielgė nekurie nesusipra- 
tėliai, ir musų tautos posūniai, 
įvairiais budais kenkdami rinki- 
mui aukų Tautus Namams Vil- 
niuje. Yra pas mus keletas to- 

kių, kurie betvarkės sėklą tarp 
vietinių lietuvių sėja. Ypačiai 
tuomi atsižymi viena- vyrutis, 
ten kur nuo Moutreal atsitrau- 
kęs, kuris nesutikimu- tarp to- 

rontiečių sėja. Buvo čia. 174 S. 
L.A. kuopa,—tai. ?ako.ma. ačiu 
jam ji ir iširo. Sakoma, kad ir 
kitos nekurios draugy-tė^ prie to 

prieiti gali, nes tai meisteris 
kuris gabia»i suiručių -ėkią sėja. 
Gėda mums torontieciams už tai! 
Visi esame vieno- Tėvynės vai- 
kai. visi kaip broliai ir' seserį* 
gyventi tarp savęs privalome ir 
savo Tėvynės reika'uis rūpintis 
turime, o męs kai. nelyginant, 
>no su kate draskomės, ir vien 
tik todėl, kad durnų galvų ir 
piktų liežuvių klau-<>me. 

M. Vaikas. 

IŠ GRANBY BAY, B. C., 
CANADA. 

Darbai. Vietos lietuviai. C'ia 
yra vario kasyklų. Apart to. su- 

rengta didelės liejyklos variui tir- 
pinti. kurios turėjo pradėti dirbti 
šio mėnesio pradžioje. Darbo 
sanlvgos čionai gan sunkios. 
Darbas nėra griežtai užtvirtin- 
tas. Atsitaiko, kad senieji dar- 
bininkai paleidžiama ir jų vieton 
priimama nauji. Atsine>hnas j 
darbininkus v ra aštrus. 

Lietuvių čia visai mažas būre- 
lis: vos 6 pavieniai. Tačiau- ir 
tokiame mažame skaitiiuje at-i- 
rauda visokiu. Vra labai mylin- 
čiųjų šluostyti sa\'" alkunėmU 
barą. Kitas, pastebėtinas tarp 
lietuviu apsireiškimą.-—t .i ■! i < 1 c' i s 

stirusėjimas ir nepapr :--. i lis 
rusų kalbos.pamė^in i-. -• k-.v N 
tokio laip>nio. kati. ^ir-li. nė-;i 
dailesnės ant sviet> k >" už 

rusiškąją. Lietuviškai ; 

dinasi. Apie kny.ua> i" :k" ci -- 

lie žmonės sako, ka-1 l;. 

vių darbas." Toki uuimi lietu- 
siai. Lietuvos Mylėtojas. 

KODĖL NEPAŽADINO? 

Jonas, išryto atsikOk- ir pa- 
žvelgęs per langą, klaupia besi- 
rengiančio Petro — K;., ar »ią 
naktį lijo? 

Petras — Xe tiktai lijo. bet 
ir smarki audra buvo. 

Jonas — Ir griaustė: 
Petras — Kaip i- kanuolių 

pleškino. 
Jonas — Ką? Tai kodėl tn 

manęs nepažadinai? Juk /inai. aš 

negaliu miegot, kuomet griau&ti. 



NUO REDAKCIJOS 
Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu ir 
adresu. Pasirašantieji pseudonymaia 
*url paduoti, Redakcijos žiniai, ir 
savo tikrąj} vardą. 
Redakcija pasilieka sau te'.sę atsiun- 
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti. 

Netiukanius laikraščiui rankrašfaaa 
K^dakcija, pareikalauta, gražinu au- 

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

Apžvalga. 
Lietuviu reikalai dūmoje. 

Mums pranešama, kad neužilgo 
Rusijos dti'.ntm žada Imt įnerti 
trK sumanymai, paliečianti lie- 

tuviu reikalus. 
Vienas sumanymas yra: reor- 

ganizuoti Panevėžio mokytojų se- 

minariją (Kauno gub.). šią se- 

tninariją, kaip ji šiądien yra, gali- 
ma pavadinti stačiai šašu ant Lie- 

tuvos kimo. Ji yra pačioj Lietu- 

voj. <> vienok, sulyg įstatymų. jon 
nepriimama ikišiol lietuvių, — 

mokinasi vien rusai, kurie vė- 

liau-, bemokintojaudaini, varo 

tarp lietuvių rusifikacijos blėdin- 

gą darbą. Sumanyta tą klausimą 
pakelti dūmoje ir reikalauti, ka i 

Panevėžio mokytojų seminarija 
butų lietuvių >errrinariia, kad lie- 
tuviai butų lygiai jon priimami 
su rusais ir kad tokiu budu ji 
pastotų lietuv ių apšv ietos centru, 

a/uot buti rusinimo centru. 

Antras reikalas, kurj žadama 

{luinoj greitu laiku pajudinti, tai 

įsteigimas lietuvių kalbos ir et- 

nografijos katedrų prie Peterbur- 

go, Maskvos ir Kievo universite- 

tų. Ši sumanymą per durną per- 
varius. butų lietuviams nemažai 
iš to naudos: uutsų studentai tu 

retų progos savo kalbą nuodug- 
niai studijuoti (tyrinėti), lietuvių 
kalbai butų pripažintos, tuomi 
šiokios-tokios teises ir, pagali"*, 
šie universitetai pasidarytų cen- 

trais rimto lietuvių kalbos ir et- 

nografijos tyrinėji no, nekalbant 
jau apie tai, kad bent keletas 

lietuvių galėtų tapti profesoriais. 
Šio klau>'mo svarba pasididina 
dar tuomi. kad Vilniaus univer- 
siteto klausimas vis dar "už ju- 
rių-marių," ir nežinia, kaip greit 
jo susilauksim. 

Trečias klausimas paliečia lie- 

tu vitis-amcrikiečius. Durnos at- 
stovas M. Yčas, laike savo buvi- 
mo Amerikoj pereitą vasarą, pa- 

tėmijo neteisuotus pasielgimus 
Ne\v Yorko rusu kousulio, kuris, 
susitaręs su vietiniu rusu popu 
I Ici manavičium, neišduoda "pro- 
c'iodnych svidietelstv" (paliudiji- 
mu rubežiaus perėjimui) norin- 
ti ems <jjriixti tėvynėn. Jis reika- 
lauja, kad grįžtanti Lietuvon atei- 
viai I utinai išsiimtų sau "reko- 
mendaciją' pas viršminėtą Nevv 
Vorko šventiką (suprantama už 
tai reik popui po keletą dotiariu 
mokėti). Tai yra sauvališkas 
kousulio pasielgimas, išnaudojan- 
tis ateivius, ir apie tat bus pa- 
keltas klausimas durnoj, kuomet 
bus svarstomi svetimų reikalų 
ministerijos dalykai. 

Visais šiais reikalais, kaip 
mums pranešama, rūpinsis du- 
rnos atstovas M. Yčas. 

Dr. Jonas Basanavičius mums 

praneša is Vilniaus; kad "paliudi- 
jimai-diploiuai" kaip Nariams- 
R ėmėjams, taip ir pirkusiems 
''sieksnius" Lietuvių Tautos .Va- 
rnams Vilniuje bus prisiųsti 
Amerikon už kokių 3—4 savai- 
čių. Mvtsų gerbiamas Veikėjas 
dar syki taria amerikiečiams pa- 
dėkos žodžius už jų gausingas 
aukas Tautos .Varnams ir už pri- 
jautimą Tėvynės reikalams. 

Nauju Metu dovanos. "Tėvy- 
nėj" rašoma, kad per ją Įplaukė 
$105.00 dovanu Tautos Namams 
\ ilniuje. Paprasta yra davinėti 
draugam-. pažįstamiems ir gimi- 
nėms laike Kalėdų ir Naujų Me- 
tu dovanu. Atsirado lietuvių, ku- 
rie nepamiršo tuom laiku ir 
Tautos Namų, suteikdami jiems 
taipgi Kalėdinę dovaną. Šiais 
aukautojais yra: Meriden, Conn., 
lietuviai, surinkusie $56.00, Dr. 
A. K. Rutkauskas, surinkęs 75 
rublius ir p. Martinas Ramanaus- 
kas iš \Vaterbury, Conn., nupir- 
kti^ Pautos Namams Kalėdinių 
dovanų vieną sieksni žemės 
($10.50). 

M tisų manymu, tai yra labai 
graži mintis, ir jeigu lietuviai ne- 

pamirš jns ateityje, nereiks ilgai 
laukti Tautos Namų pastatymo 
Vilniuje. 

Ruožas iš Lietuvos viešojo gy- 
venimo. "Šaltinio" \'5o randa- 
mo keletą eilučių, vaizdingai įhv- 

šiančių tuos įpročius bei sau- 

tikius, kurie šiądien yra u/vieš- 

patavę \ iešamjame Lietuvio \ i- 
*uomeuės gyvenime. Miiu-tam- 
jaine "baltinio" nuiueryje štai žo- 
di-; i žodi kas rašoma: 

Ypatingas "pirmeiviu" apašta- 
las. "Liet. l'-ko" priedo "žemė" 
N'24 apsiskelbęs agronomas .fo- 
ras Kriščiūnas, kad priima pre- 
numeratą "Liet. žinioms," "Ūki- 
ninkui" su "žeme" ir "Bendri- 
jai," vadinas, visiems virti tik 
"pirmeiviu" leidžiamiems laikraš- 
čiams. Jonas Kriščiūnas yra. 
kaip žinome, Mariampoiės U-ku 
Draugoves agronomu. Jo pasi- 
kinkymą j "pirmeiviu" vežimėlį 
skaitome tiesiog nepadoriu dar- 
bu. Jisai turi tarnauti visuome- 
nei, o ne kokiai partijai. 

Juk tam ir ima iš valdžios 
algų. Be to gal tik kelintas l'-ku 
Draugoves narys yra "pirmeiviu." 
Būdamas agentu "pirmeivių" laik- 
raščiu, jisai tiesiog žeidžia ka- 
talikus narius. Iš šito apsiskelbi- 
mo galima spėti, kad agronomas 
J. Kriščiūnas ir visame savo veiki- 
me traukte įraukia U-kų Draugo 
vės narius j "pirmeivybę." Pasi- 
saugokite p. "agronomo pirmei- 
vių agento." 

Kitoje vietoje tame pačiame 
"Šaltinio" numeryje paduodama 
ištraukos iš tam tikro laikrašti- 
nio "kvieslio." kauniškiu laik- 
raščiu pagaminto. Paduodame 
keletą vietelių iš tų ištraukų: 

Platinimas geru raštu yra tai 
viena iš svarbiausiu kunigijos 
(žinoma, ir kiekvieno susipratu- 
sio kataliko, priduria redakcija) 
priedermiu... Norim, ar nenorim- 
turime stoti j kovą su Bažnyčios 
priešais. 

Geniausiu toje kovoje ginklu— 
yra spauda. Dėlto (augščiaus 
kalbama apie "reiiRijos niekinto- 
ju" paslaugas išnaikinti tikėji- 
mą) nelukuritiodami, imkime fuo- 
jaus platinti katalikišką raštą. 
Juo anksčiau tą darbą pradėsi- 
me, tuo geriau priruošime savuo- 

sius, tuo lengviau laimėsime ko- 
vą. 

Toliaus, atspausdinama iš mi- 
nėtojo "kvieslio" dabartinio po- 
piežiaus Pijaus X atsiliepimas 
apie vieną \ enccijo» katalikišką 
laikrašti, kuris turėjęs žlugti. 
Popiežius, dar tuomet Venecijos 
patriarchas, štai kaip atsiliepęs: 

"Tikiuos, jog Venecijos katali- 
kai neleis jam žlugti. Aš pats 
aukoju viską, by tik laikraštį pa- 
laikyti. Jei neužteks, aš atiduodu 
savo kardinoli.'.kus rublis, nes bū- 
tinai noriu, kad tas laikraštis gy- 
vuotu." 

Apie visa tai "Šaltinis" atsilie- 
pia. kad "tos gražios mintįs tu- 
rėtu mus \istt-< paraginti stoti i 
darbą." Greta to "Šaltinis" deda 
dar vieno savo skaitytojo rašte- 
lį, kame paduodama Amerikos 
lietuviams žinomas užmanymas, 
kad kiekvienas dabartinis laikraš- 
čio skaitytojas rastu bent po vie- 
ną skaitytoją. Patsai "Šaltinis" 
tam užmanymui prijaučia ir kvie- 
čia savo skaitytojus j ieškoti "Šal- 
tiniui" naujų prenumeratorių. 

Vaizdelis labai aiškus ir pilnai 
apiplėšiamas plačiai žinomu juo- 
ku : kuomet aš tau per veidą — 

tai nieko, bet kuomet tu man— 

tai jau nuodėmė, ir net didelė. 

SLA. balsavimo pasekmės. 
Ateityje Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Centro Valdyba bus 
\ iena ypata mažesnė. Šiomis 
dienomis peržiūrėta pasekmės 
balsavimo klausinio: ar suvienyti 
Centro Sekretoriaus ir Centro ka- 
sieriaus urėdus į vieną Sekreto- 
riaus-Kasieriaus urėdą. Klausi- 
mas perėjo ir, užtvirtinus jį sei- 
mui, bus renkama tik viena ypa- 
ta tų abiejų vietų užpildymui. 
Tuomi, sakoma, Susivienijimas 
galėsiąs sumažinti administraci- 
jos lėšas. 

— Nominacijos ant Susivieni- 
jimo Liet. Am. p'czidento jau 
prasidėjo. Žymiais kandidatais Į 
šitą urėdą, kaip girdėti, bus da- 
bartinis prez. p. J. Žyvatkauskas 
ir p. Jonas Tareila, vienas iš bu- 
vvsių SLA. prezidentų ir užsitar- 
navęs SL \. veteranas. 

Jaunimo Sapnai. Pasirodė pir- 
masai "Jaunimo Sapnų" numeris. 
"Jaunimo Sapnai" yra Lietuviu 
Moksleiviu Susivienijimo orga- 
ną-. Pirmiaus jis ėjo* prie "Lais- 
vosios Minties." Nuo pereito mok- 
sleivių seimo, laikyto Chicagoje, 
nutarta jis leisti savistoviai. Pir- 
ma.- numeris išrodo gana pato- 
giai.—daug bent geriaus, negu 
buvo pirmiaus, einant "Jaunimo 
Sapnams" prie "Laisvosios Min- 
tie-.'' "Jaunimo Sapnai" žada eiti 
sykj Į du mėnesiu. Kaina $1.00 
metams. Redakcijos antrašas: 
St. P.icžis, 2310 So. Leavitt st.. 
Cliicago, 111. Linkime savisto- 
viems "Jaunimo Sapnams" geros 
kloties. 

Laikraštis teisman patrauktas, j 
Kaip laikraščiai praneša. Dr. 

Stankus gyvenantis Philadelphi- 
joje. patraukė teisman "Dilgėliu" 
leidėjus. 

Ar bus blogi talkai? 

Mums. Amerikos lietuviams, 
kaipo kliasai. susidedančiai savo 

daugumoje iš darbo žmonių, be 

abejonės, labai artimos yra visos 

to- pastaruoju laiku pradėjusios 
visur platintis kalbos, buk užstoj.j 
blo€ųi laikai, buk męs esą naujo 
prasidedančio pramonijos krizio 
liudininkais. 

Kiekvieną žiemą paprastai tū- 

las. gan didelis skaitlius darbi- 

ninku yra laikinai prašalinamas 
nuo darbo. Darbininkai, užimti 

prie na imi statymo darbo, atlie- 

kamojo lauke, paprastai, užstoju* 
žiemai, su josios šalčiais, turi 
pertraukti savo darbą. Taipogi 
dari ininkai. užimti ūkės darbais, 
pasibaigus lauku darbams, pa- 
tenka Į bedarbiu eilę. Toksai pat 
likimas patinka ir visą dideli 
skaitliu darbininku, užimtu va- 

sarą prie geležinkeliu darbu. Tas 

pats ir su darbininkais, tarnau- 

jančiais taip vadinamoje viduri- 

nėje laivininkystėje (ežeruose bei 

upėse), kadangi apklojęs vandenj 
ledas pasidaro neprašalinama iki 

pavasario klintim laivininkystei. 
Sanryšyje su visa kuom šituom, 
susimažina ir darbai kai-kuriose 

prainonijos šakose. 
Stiglaudžiant visus šituos veik- 

snius krūvon, męs gauname gan 
ilgą eilę priežasčių, kurios metas 

iš meto, atėjus žiemai, išmeta di- 

deli skaitlių žmonių j pulkus be- 

darbių. kas žiemą užplaukiančių 
Amerikos miestus. Ir kol visi 

augščiaus išvardinti darbai pri- 
klausys nuo persimainančio oro, 

vargu galima bus rasti priemonių 
tai nuolat atsikartojančiajai ne- 

laimei prašalinti. 
]>et taipogi yra ir visa eilė dar- 

bų, kurie varoma vien tiktai žie- 
mos laiku ir paprastai daugumą 
žiemos bedarbių pramaitina. Prie 

tokių darbų priklauso darbai gi- 
riose, ant ežerų ledo pjaustymas 
vasarai ir t. t. Šitie darbai reika- 
lauja geros žiemos, gerų šalčių. 
Tačiaus šįmet, ačiū blogai žie- 
mai, tie darbai menki, o vietomis 
ir visai sustoję, ir debavbių skait- 
lius tat šią žiemą yra didesnis 
negu paprastai. 

Tokios tai yra. taip sakant,! 
gamtinės bedarbės priežastis, ku- 
rios ypač šįmet neprielankios dar- 
bininkams. Tačiaus, apart šių 
visu priežasčių, šįmet įsipynė tan 

mazgan dar ir kitu. politiškos 
kilmės, priežasčių, kurios šįmet 
labai padidino bedarbių armiją. 

Kiekvienas supranta, kad čia 
kalbama apie tarifo numušitną. 
Kaip žinome, pirmiaus prekės, 
atvežamos iš kitų šalių Suieny- 
tosna \ 'aisti josna, būdavo ap- 
kraunamos tam tikru muitu, l ai 
darydavosi dėl to. kad apsau- 
gojus savą pramoniją. Darbinin- 
kas Suvienytose \ alstijose gauna 
daug augštesnę mokestį už savo 

darbą negu kitose šalyse. Tat ir 
abelnos išdirbystės išlaidos čia 
yra didesnės; todėl čia išdirba-' 
mųjų prekių kainos yra aug- 
štesnės negu kitur. Kuomet nu- 

mušta tarifas, pasigirdo balsų, 
ypač iš fabrikantų, jog Suvie- 
nytų Valstijų pramonė neišlaiky- 
sianti konkurencijos, jog rubežių 
atidarymas esąs pragaištingas 
vietos pramonei ir pagaminsiąs 
naują krizį Suvienytose Valstijo- 
se. Drauge su tttom pradėjo pil- 
tis iš daugelio vietų žinios apie 
dirbtuvių uždarymą, darbų su- 

mažėjimą, tūkstančių darbininkų 
atleidimą. Su augančia bedarbių 
armija drauge augo ir auga žmo- 
nėse baimė naujo krizio prarno- 
nijoje. 

Padėjimas šiądien, be abejonės, 
yar labai svarbus, sunkus ir kuo- 
rimčiausio Į save atsinešimo rei- 

kalaująs. Pavojinga yra kaip 
perdėti susidariusio stovio sun- 

kumą, taip ir perlengvai Į tąij 
stovi žiūrėti. Svarbiausiu yra 
klausimas, ar šiądieninis stovis 
yra krizio pradžia, didžiausios be- 
darbės prieanga? 

I tą klausimą atsako Suvieny- 
ti! Valstijos Prekybos Skyriaus 
sekretorius p. Wm. Cox Red- 
field. Štai kaip p. Redfield at- 
sako Į pakeltąjį klausimą: 

"M^s neprivalome atsižiūrėti 
labai toli atgal, gad išgirsti pra- 
našavimus, buk drauge su naujo- 
jo tarifo jvykdinimu taipgi atei- 
sią ir tai, kas nupiešiama, kaipo 
aživinimas mūsų "rinku" pigio- 

mis Kumpos prekėmis. Ištikrujii, 
mums buvo tam tikrai pranešta, 
buk daugelio milionų vertės sve- 

timos prekės mūsų muitinėse 
laukusios, kad būti iškrautos ant 

musu krašto, kaip tiktai naujasai 
tarifas ineis jiegon. Bet tarifas, 
jau veikė arti tris mėnesius, ir 

1 Kl 
nei užtvinimo, nei iškrovimo tu 
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prekių neatsitiko. 
Atpenė, spalio bei lapkričio 

mėnesiuose Įvežta mažiau, negu 
tuose mėnesiuose metai atgal. 
Nelaimės skelbėjai matė vaidyk- 
las ir sapnavo sapnus. 

Suvienytų Valstijų prekyba per 
1913 metus apkainuota $1.750.- 
000,000 Įvežtų iš kitur ir $2.333,- 
000.000 išvežtų svetur prekių. 
Įvežtosios per 11 mėnesiu, bai- 
giant lapkričiu, prekės kainuoja 
S1 ,'>09.000,000. Jeigu gruodžio 
mėnesyje Įvežta tiek. kiek lapkri- 
čio. tai per visus metus butų 
Įvežta $1.736,000.000. Jeigu gruo- 
dyje tiek pat išvežta, kaip lapkri- 
tyje. tai viso išvežta už $2.407.- 
000,000. Toksai dalykų stovis, 
ačiu išvežtųjų prekių perviršiui, 
sulyginant su Įvežimu, pramoni- 
jos baliausą sudaro mtisų nau- 

doti $740,000.000 kalendoriniam 
metui." 

Nėra tat priežasties baidy- 
tis. Autorius pripažįsta, jog 
esama ir kitų, čia neišskaitliuotų. 
gaivalu, veikiančių musų užsie- 
nių prekyboje, tačiaus, autorius, 
suimdamas tuos gaivalus krūvon, 
mato. kad prekybos baliansas sto- 
vi musų naudoti tiek, kiek nie- 
kuomet pirmiau. 

Skaitlinėmis p. Redfield paro- 
do, kad įvežamųjų prekių skait- 
litijc yra tiktai nedidelė permai- 
na. Svarbių vietą Amerikos pra- 
monijoje užima geležies bei plie- 
no išdirbystė, kurioje dirba 
milžiniškas skaitlius darbinin- 
kų. Čia Įvežimo padidėjimas ypač 
skaudžiai atsilieptų ant darbinin- 

kų. Per it mėnesių, baigiant lap- 
kričiu. Įvežta geležies bei plieno 
nepilnai už 31 miliotią doliarių, 
o išvežta per tą laiką beveik už 

27J milionų doliarių. Sulyginant 
1912 ir 1913 metų lapkriti, pasi- 
rodo, kad 1913 metuose, veikiant 
jau naujam tarifui, Įvežta gele- 
žies ir plieno net mažiau, negu 
1912 metuose, kuomet veikė se- 

noji muitų tvarka. Tuom tarpu 
Europoj dirbtuvėse trumpa dar- 
bo. ir jaučiasi Jidelis alkis biz- 
nyje. 

Imdamas apystovas užsienyje, 
p. Rediield prirodinėja, kad jos 
tenai yra blogos, blogesnės net 

negu Suvienytose Valstijose. IEu- 
ropoje labai blogą įtekmę Į pra- 
moniją turėję nesenai pasibaigu- 
sieji Kalkano karai. 

Suvienytose Valstijose s;i da- 
bartinės bedarbės priežastimi 
neesąs tarifas. Iš vienos pusės vei- 
kia augščiaus minėtosios, kasmet 
didesniame, ar mažesniame laip- 
snyje atsikartojančiosios prie- 
žastis. Iš kitos pusės reikalinga 
priprasti ir prie naujųjų sanlygų. 
Keliuose fabrikų uždarymo atsi- 
tikimuose Prekybos Skyriaus 
sekretorius rado, jog priežastimi 
buvęs apkrovimas skolo- 
mis, arba vartojimas labai senų 
mašinų, kurios šiądieninėje pra- 
monėje jokiu budu negali išlaiky- 
ti konkurencijos. Iš kitos pusės, 
paduodama ištisa c*lė dirbtuvių, 
kame pastaruoju laiku darbo san- 

lygos net pagerėjo. Prekyboje 
jaučiasi taipogi žymus pasigeri- 
nimas. 

Abelnai suglausdamas viską. p. 
Uedicld nemato jokių ženklų, ku- 
rie rodytų i besiartinančią pra- 
monijos nelaimę, i blogų laikų 
užstojimą. Atpenč, tikimasi, kad 
pavasari vėl laikai pasigerinsią. 

EUGENIKA. 

Eugenika yra doktrina, arba 
mokslas apie žmonių veislės pa- 
gerinimąL. Patsai žodis ''eugeni- 
ka" yra paimtas iš graikų kal- 
bos ir reiškia gerą auklėjimą. 
Štai kaip Dr. Baltrušaitienė api- 
budina eugenikos veikėjus: 

"Eugenistai stengiasi uždrausti 
susituokti j poras, geriau sakant, 
turėti vaiku, tokiems žmonėms, 
kurie nevisai sveiki, silpni kimu, 
arba protu." 

Šitoji mokslo šaka yra viena 
jauniausiųjų. Janai remiasi tam 

tikrais mokslo dėsniais. Męs jan 
iš tautų istorijos esame patyrę, 
kad atskirų tautų palinkimai, ge- 
ri ar blogi, paeina iš to arba kito 

jaunuomenės išauklėjimo. Taip, 
senovės romėnai buvo gana žiau- 
rus žmonės dėlto, kad jaunuome- 
nė pas juos buvo auklėjama k:i- 
riškoje dvasioje. Iš kitos pusės, 

senovės grekai buvo gan nuolan-' 
lv 11 s, švelnus žmonės, kadangi jii-; 
j it auklėjamoji jaunuomenė buvo 
mokinama doros bei dailės. (la- 
bus grekų mąstytojui, kaip tai: 
Aristotelis, Plato, Sokratcs, jau-1 

1 
nuomenės auklėjimą buvo pastatę; 
ant t \ irtu doros pamatu. Kuro-1 
poje XVI bei XVII šimtmeėiuo-i 
se mokslo vyrai, kaip Rėmus,' 
Fenelon, Jonas Kaminski, Rus-! 
seau ir kiti, būdami Aristotelio 
bei l'lato eugenikos mokslo pase- 
kėjais ir pripažindami tąjį mok-j 
slą teisingiausiu, daug prisidėi"1 
prie jaunųjų gentkarcių išauklėji- 
mo, prie atkreipimo visos liau- 
dies nuo tuomlaikinės scholiasti- 
kos i laisvamanybr bei republi- 
koniškos surėdymo tvarkos, su- 

darė pažangią, lam tikrą visuo- 
menę. 

Tačiau seiliaus eugenikos mok- 
slu rūpinosi vien atskyri visuo- 
menės veikėjai. Valdžia gi labai 
mažai atydos i tąja s r y t į teat- 

kreipdavo. Šiądien viskas virsta 
kitaip. Valdžia daugiau pradėjo 
rūpintis tuom reikalu. Pati euge- 
nikos idėja vis daugiau platina- 
ma, žmonės pradeda suprasti to 

dalyko svarbą bei reikalą. Ir eu- 

genikos idėja pradeda kas kart vis 

daugiau platintis; tai šiati, tai ten 

virsta ir gyvu gyvenimo faktu. 
Štai jau dvi Amerikos valstijos, 
California ir Pennsylvania, už- 
tvirtino įstatymus suvaržan- 
čius apsivedimą netikusios svei- 

katos žmonėms. Chicagoje įvesta 
vidutinėsna nuįkyklosua eugeniki>s 
pamokos, kame gvildenama lyties 
klausimas (dėlei to dalyko šią- 
dien Chicagos mokyklų vedėju 
tarpe eina didelė kova, ir dar abe- 
jotina. ar toji naujojo mokslo ša- 
ka ištikruju išsilaikys \ietos mo- 

kyklose. Red.). 
\Yisconsino valstijoje Sveikatos 

Departamentas įnešė Į valstijos 
legisliaturą projektą, 
kuriuom norima priversti jauna- 
vedžiai pristatyti paliudijimą apie 
savo sveikatą Apsivedimti Depar- 
tamentui. kuomet nueina išsiimti 
pavelijimą (laisnj) apsivesti. 
Kaip platus yra eugenistų judėji- 
mas, galima spręsti iš to, kad lie- 

pos mėnesyje 1912 metuose jie 
įstengė surengti Londone net 

tarptautišką kongresą tam tik- 
slui. 

Užbaigdami, mesime žvilgsnį i 
reikalavimus, kuriuos stato euge- 
uistai. Suglaustoje formoje tieji 
reikalavimai šiaip skamba: 

Kiekviena motina, kuri tik au- 

klėja šeimyną, privalo niekuo- 
met nevartoti svaiginančių gėri- 
mų. \ aidžia privalo parūpinti 
gerus vaikn auklėjimui įstatymus, 
kurių pirmoje vietoje turi Imti 
uždraudimas nėščioms motinoms 
dirbti pavojingus bei nešvarius 
darbus, kurie kliudo bei kenkia 
pilnam busiamojo kūdikio išsi- 
vystymui. 

Nesveikiems tėvams turi būti 
valdžios uždrausta vaikai gimdy- 
ti. 

Žinovai eugenikoje privalo tu- 

rėti teisę liuosai išguldinėti val- 
diškose mokyklose lyties klausi- 
mą. bei supažindinti priaugančią- 
ja gentkartę su tikruoju šeimy- 
ninio gyvenimo stoviu. 

Mikas Stakėnas. 

NAUJI RAŠTAI. 
Šv. Jono Bažnyčia ir Lietuvių 

Kalba Vilniuj?. Parašė Iks. 
"Vilties" leidinys N32. Vilnius 
1913 m. Puslapiu 23. Kaina re- 

pažymėta. 
Tš Krikščionijos Santykių su 

Senovės Lietuviu Tikyba ir Kul- 
tura. (Prie studijos "Lietiniu 
kryžiai archaiologijos šviesoje"). 
Parašė J. Basanavičius. M. Pia- 
seckaitės-Šlapelicnės knygyno 
leidinys. Vilnius 1913 m. Pus- 
lapiu 100. Kaina nepažymėta. 

Lietuvių Kalendros metui 1914. 
J. Lebarto laida. Klaipėda. Pus- 
lapiu (su apskelbimais) 160. Kai- 
na nepažymėta. 

Lietuviškos Kalendros metui 
1914. Otto v. Mauderodės laida. 
Tilžėje. Puslapiu su apskelbimais 
224. Kaina nepažymėta. 

Kaip maži vaikai auginti? Pa- 
rašė Dr. E. Pokrowski. Lietuvių 
kalbon vertė J. Ž. "Liet. Uk." 
leidinys Xo. 33, ilnius, 1913111. 
Pusla] ių 52. Kaina 7 kap. 

Moterų Padėjimas ir Lytiškas 
Klausimas -Evangelijoje bei 
Apaštalu Raštuose. Parašė Z. 
Aleksa. Laisvė.- spauda. So. 
Boston. Mass. 1013 m. Puslapių' 
Go. Kaina 20c. 

j 

Pašnekeliij Kampelis. 
376. Iš kur atsiranda augme- 

nįs ant naujų salų? .Nevienas 
rasi, yra užklausęs savęs, kaip 
tai gali būti, kad tūkstančiai sa- 

lų, išmėtytų po įvairius žemės 
-kritulio vandenynus, yra papuo- 
šti žaliuojančiais medžiais, krū- 
mais. padabinti ivairių-jvairiau- 
■doini- gėlėmis. Iš kur tos salos 
iyijr» savo puikiu žalumynų, viso- 
kių augmenų apvalkalą, kuri- 
dažnai stebina ir džiugina juri- 
ninko akis? Dar stebėtiniau iš- 
rodo, kuomet atsiranda nauja, 
visai nuoga, tyra sala, kuri už 
kelių metų, žiūrėk, jau sužaliavo 
kaip tūkstančiai kitų josios se-1 
sučių. Kas yra ta paslaptinga 
jiega. kuri, tartum iš nieko, vien 
kokiu tai nematomu budu apklo- 
ja salos paviršių gražiais žaliu- 
mynais? J 

Jeigu iš arčiaus pažiūrėti j šitą 
dalyką, gerinus susipažinti su to- 

mis "paslaptingomis" jicgomis, 
tai tuojaus patyriama, kad čia 
jokių paslaptingu jiegų, o juo' 
labjau stebuklų, nėra. \ iškas at- 

silieka, kaiį> ir visoje gamtoje, 
paprastu ir lengvai išaiškinamu 
budu. 

\'isi tie žaliumynai, bei augme- 
nįs, kurie atsiranda ant naujai 
pasirodžiusių salų, dygsta bei iš- 

auga iŠ tokių pat sėklų, kaip ir 

visoje gamtoje. Tos sėklos yra 
atnešamos iš kiti; vietą. Naujai 
atsiradusią salą sėklos pasiekia 
įvairiais budais. 

Pirmas kelias, kuriuom sėklos 
pasiekia kokią nors naują sulą, 
yra vanduo. Žinoma, paprastųjų 
augmenų sėklos tiesioginiu keliu, 
plaukdamos pačios vandeniu, var- 

gu ar gali kada nors pasiekti ko- 

kią nors toliaus'esančią salą. Il- 
goje kelionėje jos sumirktų, pa- 
sigadintų ir todėl vargu galėtų 
išduoti kokį nors vaisių. Ta- 
čiaus, kaip žinome, vėjas dažnai 
išrauja didelius medžius ir įver- 
čia upėsna, kuriomis išrautieji 
medžiai pasiekia jūrių, kur tie 
medžiai, jei neišmesti ant kranto. 
dažnai toli Į jūres nukeliauja. 
Tuose medžiuose buna seklu. Tai- 
gi, tosios sėklos, tartum kokiame 
laivelyje, ramiai sau su medžii 
gali pasiekti dažnai kokią nors ir 
labi toli nuo kranto esančią sa- 

lą. Toksai mcdis-"jurininkas" 
dažnai buna vėjo ir bangu iš- 
mestas ant salos, prie ku- 
rios priplaukė. Čia sėklos ran- 

da sau dirvą ir neužilgo virsta 
žaliuojančiais augmenimis. Ta- 
čiaus yra sėklų, galinčių ir be jo- 
kių medžių pasiekti tolimas salas. 
Prie toki it reikalinga paskaityti 
kokosinė paima. Josios vaisiai 
yra uždengti stora ir. kaip akmuo 
kieta žievė, kurios vanduo jokiu 
budu neįveikia (atpenč, juo il- 
giau kokosinis riešutis vandenyje 
išbūna, juo tvirtesnė pasidaro jo- 
jo žievė.) 

Antras kelias, kuriuom sėklos 
pasiekia salų. yra vėjas. Lietu- 
voje, o ir čia lauk' ose, ntes kiek- 
vienas galėjome rudenyje pastebė- 
ti, kaip vėjas neša įvairias me- 

džių, bei augalų sėklas. Kai- 
-kurios sėklos, kaip žinom, yra la- 
bai lengvos, ir vėjas, ypač šiek- 
-tiek stipresnis, gali jas nunešti 
labai toli nuo jųjų atsiradimo vie- 
tos. Aišku, kad šiuom budu salų 
gali pasiekti tiktai lengvosios 
sėklos. 

Lengvosios sėklos dar turi ke 
1 ią. kuriuom atlieka savo kelione; 
per tolimus jūrių plotus. Šiuom 
b;: d u per jūres lėkdamos, sėklos 
primena mušu lakunus su j uju 
įvairiausių rųšių orlaiviais. Sė- 
kloms orlaiviu vietą atstoja 
paukščiai. Mokslininkas Darvvin 
tyrinėjo šį dalyką ir rado, kad 
prie paukščiu kojų prilimpa že- 

mės, kurioje labai dažnai b u na 

įvairiu sėklų. Prie vieno paukščio 
kojos buvo prilipusios <) mažos 
kruopelės žemės. Tame mažame 
žemės gabalėlyje rasta sėkla. Ki- 
tu kartu tapo pašauta kurapka, 
prie kurios kojų buvo pristrigu- 
sios šešios ir pusė uncijos že- 

mės. Tame gabalėlyje žetnė< ra- 

-ta net Sj sėklos penkių įvairių 
rųšių. Kai-kuriuose at-itikimuose 
taip pristrigusių sėklų skaitlius 
buva pastebėtinai dideli-. Taip 
vadinamųjų keliaujančiųjų, tai 
yra, žiemai Į kitą kraštą perle- 
kiančiųjų. paukščių k"j"«c padi- 
dinančio stiklo pagelba rasta (>•'4 
uncijose žemės net.537 sėklos. 
Apart pa 'kščio kojų, j •»j o plunk- 
snos taipogi yra puikia \ ietu, ka- 

mc sėklos gali padaryti kartai- 
dileles, kartais virš 1,000 myliu 
siekiančias, keliones. 

Šitasai dalykas taipogi paaiški- 
na tą kartais nesuprantamą apsi- 
reiškimą. kodėl dviejose įvairio- 
se, viena nuo kitos labai toli sto- 
vinčiose vietose, auga vienos ir ios 

pačios rūšies augmetijs. Iš aug- 
ščiaus išdėstytų faktų taipogi 
aišku, kodėl ant salų visuomet 
auga daugiausia tų augmenų, ko- 

kių yra ant artimiausiai prie tų 
salų stovinčios žemės. 

Tokiu budu, mc- matome, kad 
salos gauna pradžią sa\o aug- 
menų viešpatijai labai paprastu 
budu. Kaip ir viskas gamtoje, 
taip ir šitasai apsireiškimas va- 

dovaujasi tam tikrai nustatytais 
ir jokių "stebuklingų" išaiškini- 
mų nereikalaujančiais dėsniais. 

377- Kaip turtinga yra jure? 
Ištikrųjų, jeigu reikėtų išskait- 
liuoti visi tie turtai, kuriuos turi 
jure ir kuriu tik dalelę ji mums su- 

teikia. tai tam tikslui permaža 
ne tai kad trumpos pašnekėlės, ar- 
ba net ir ilgo straipsnio, bet ir 
didelėje knygoje vargu męs pa- 
jiegtume tai padaryti,—taip tur- 

tinga yra jure. Jeigu reikėtų iš- 
skaitliuoti \ isi tie nuopelnai, vi- 
sa ta nauda, ką jure padarė ir 
nuolat daro, neužtektu tam vie- 
no žmogaus jiegų. nei amžiaus. 
Jeigu paimti omenin vien jūrių 
vandens jiegą, kiek turtų jinai 
mums sukrauja. kiek daug męs 
naudojamės josios patarnavimais, 
tai apie jūres visuomet reikalin- 
ga butų atsiminti su didžiausiu 
pagarbos jausmu. Jeigu atsimin- 
ti visus alkstančius laivų, plau- 
kiančių jūrėmis: jeigu atsiminti 
tūkstančius dirbtuvių, varomų 
vandens puolimo jiega; jeigu at- 

sižvelgti Į tai. kad be garo, kuri 
suteikia mums vanduo, vargu be- 
galėtų vi<as mūsų gyvenimas 
bent šimtinėje dalyje dabartinio 
savo taip maus smarkumo 
krutėti: jeigu priimti omenin ta 

visą važinėjimo ir visokiu daiktu 
pervežimo lengvumą bei pigumą, 
ką vanduo mums suteikia: jeigu 
pamąstyti apie tai. kari be jūrių 
bei j uju suteikiamųjų Vandenų, 
debesių, lietų nutsų žemė butų 
ištisu dideliu bevaisingu tyrlau- 
kiu: jeigu atsiminti, kati be van- 

dens. kurio milžinišku šaltiniu 
yra jūrės, ir patsai žmogus ne- 

galėtų gyventi: jeigu bent vie- 
ną trumpą žvilgsiu mesti j tą be- 
galo-bekrašto didelę naudą, kurią 
žmonės turi iš jūrių vien šitais 
budais, ir j tuos milžiniškus tur- 
tus. kuriuos kasdien jūrės krauja 
žmonijai po kojų,—tai ištikrųjų 
reik pripažinti, kad jūrės yra di- 
džiausi- turtų šaltinis, koki gam- 
ta kuomet nors padovanojo. Si- 
tuose visuose atsitikimuose męs 
pasinaudojame jūrių jiega. tą jie- 
gą pritaikome savo reikalams ir 
priverčiame jąją mums tarnauti. 
Tačiaus meskime bent trumpą 
žvilgsni Į tuos turtus, kuriuos 
męs tiesioginiu budu imame iš 
jūrių. Čia pirmoje vietoje stovi 
žuvįs, kurių kasmet milionus sva- 

rų sunaudoja žmonija. Imkime 
dar vieną vaizdeli. Visiems yra 
pažįstamos silkės. Didžiausia jų- 
jų dalis yra pagaunama, arba tio- 

siog išimama iš jūrių tie- vakari- 
nėmis Norvegijos pakrantėmis. 
Du kartu per metus pro tas pa- 
krantes praplaukia tiesiog "žuvi- 
nis kalnas." Ištisus du mėnesiu 
plaukia milžiniškas. 1:0—1^0 pe- 
rlu augščio siekiąs, sluoksnis, ka- 
me žuvis prie žuvies priglausta. 
Čia žuviu skaitlius siekia ne mi- 
liutui. ne dešimčių milįonų, bet 
šimtų ir tūkstančių milionų skait- 
linės. Išviso kasmet Norvegijoje 
išimama iš vandens tiktai pusė 
mylios pločio to gvvo kalno, fr 
to užtenka, kad pagautasias žuvis 
kuone po visą pasaulį paskleidus. 
I'rof. Huxley, kalbėdamas apie 
žuvininkystę, išsitarė, kad vienas 
akras geros žuvininkystei jūrės 
atneša daugiau maisto i savaite 

negu geriausios žemės akras į 
metus. Ir kaip g' Įima manyti, ta- 
sai išsitarimas nei kiek nėra per- 
dėtas. 

Kalbant apie jūrių turtus, jo- 
kiu bitdu negalima tylomis pra- 
eiti pro tuos Įvairiausius jūrių 
gyvūnus, kurie suteikia mums 

ne tiktai begales mėsos, bet tai- 

pogi ir odos, tepalo ir kitų gyve- 
nime neatbūtinų daiktų. \ isi tie 

"vandeniniai" žvėrįs yra didžiau- 



fiu turtu šaltiniu. Vien bang- 
žitvė (velioribas) kiek tūkstančių 
tonų tepalo l>ei kitu reikalingu 
daiktų suteikia. 

Jūrėse e.-aina augmenų, kurie 
suteikia puikią medžiagą žemei 
tręšti. Tie storiausi anglies 
sluog>niai. kuriais šiądien žmoni- 

ja taip daug naudojasi, yra. kaip 
mokslininkai sako, ne kas kita, 
kaip tiktai jūrių darbo vai>ius. 
• ialip, atsiminkime vjmis tuos 

brangius akmenis, perlus, kuriuos 
suteikia mums jūrės. Kiek dar 
'<itu jvairiausių turtų suteikia 
pirės žmonijai! Visų jų net iš- 

*kaitliuoti tiesiog negalima. 
Kaip plačios, kaip gilios yr jū- 

rės. tiek vaisių, naudos jos mums 

teikia. 

o- 

378. Kur daugiausia suvartoja- 
ma kavos? Kariautai kava buvo 
auginama vien Arabijoje. Ta- 
riaus, pradedant ifyo metais, 
kuomet kava pažinta plačiau, jiji 
pradėta auginti beveik visuose 
šiltuose kraštuose, kuriuose šilu- 
ma niekui .met nenupuola žemiau 

55 laipsniu pagal Fahrenlieitą. 
šiądien kavos daugiausiai augi- 
nama Brazilijoje, Pietų Ameri- 

koje. kame 2,000,000 karų užso- 

dinta vien kavos medžiais, ku- 
riu skaitlius siekia 800,000,000. 
Kiekvienas medis, skaitant vidu- 
tiniškai. atneša kasmet po vieną 
švara kavos. Darbininkų Brazi- 

lijoje prie kavos laukų dirba 
800,000. Antrą vietą kavos au- 

ginimo daugume užima prie pie- 
tinio Azijos pakraščio gulinčios 
salos Java ir Ceylon. Išviso vi- 

same pasaulyje kavos kasmet 
gaunama apie 1 ,000,000,000 sva- 

rų. 
Kadangi Brazilija pirmą vietą 

užima kavos auginime, tai tą pa- 

*ią vietą jinai užima ir josios 
suvartojime.. Suvartojamos kavos 
nut kiekvieno gyventojo Brazili- 

joje išpuola po 14 svarų kasinei. 
Kiek mažiau, nes po n svarų 
uit kiekvieno gyventojo, suvar- 

tojama Belgijoje bei Ifollandi- 
joje. Vo- tiktai sekanti vieta ten- 

ka Suvienytoms Valstijoms, ka- 
me kava taipgi yra labai Įprasta. 
Čia ant kiekvieno gyventojo kas- 
met išpuola po 5 svar.; Anglijoje 
—vos truputis daugiau negu pu- 
sė svaro. Čia daug daugiau su- 

vartojama arbatos, kurios išeina 

5 kartus daugiau negu kavos. 
Suvienytose Valstijose kavos su- 

vartojama 8 syk daugiau negu 
arbatos. 

379- Kuomet atsirado piršti- 
nes? Pirštinės nešiota jau labai 
gilioje senovėje. Senovės egyp- 
tėnų kapuose rasta pora brūk- 
šniuotu lininių taip vadinamųjų 
"puspirštinių" (pirštinės, kuriose 
tiktai nyksti* tnri atskirą vietą; 
vi- kiti keturi krūvoje buna). 
Minėtam jame egyptėnų kape ra- 

stosios piratines, kaip iš visa ko 
galima spręsti, buvo moters ne- 

šiojamos. Senovės grekų rašyto- 
jaus Ksenotonas nurodo j tų lai- 
kų persų nešiojamasia> pirštines, 
kaipo j galingumo, Įtekmės, pra- 
kilnumo ženklą. Pas kitą seno- 

vės rašytoją Homerą, dar senesnį 
už Ksenofi >ną, randama taipogi 
paminėjimas apie pirštines. Mi- 
nimasai Lacrtos net darže dirba 
užsimovęs pirštines, kad rankas 
nuo erškėčių apsaugojus. 

Pirštinės buvo taipgi gerai ži- 
nomos ir senovės romėnams, ku- 
riems daug tekdavo "j kaili" nuo 

savų filiozofu, smarkiai barusių 
savo tautiečius už pirštinių ne- 

šiojimą. Tariaus tasai barimas 
nieko negelbėjo, nes romėnai nei 
nemanė dėl filiozofijinių išvedžio- 
jimų atsisakyti nuo visų malonu- 
mų bei parankuinų, surištų su 

pirštiniu nešiojimu. 
Pradedant vienuoliktu amžių, 

pirštinės išsiplatino po visą Eu- 
ropą. Tuoni laiku pirštines da- 
binta visokiais brangiais akme- 
nimis bei įvairiais pagražinimais. 
Kaipo pagražinimas, tarp kitko 
vartota įvairių ginklų pavidalai. 
Kai-kada net ir karaliai laidota, 
užmovus jiems pirštines ant ran- 

ku (Anglijoje karaliai Jonas ir 
Edvardas Ii. 

Tais laikais bažnyčiose varto- 
ta labai puikios ir brangiai 
įpuoštos pirštinės. Jos dažnai 
daryta iš raudono šilko, marginto 
jvairiomis iš aukso padarytomis 
figūromis; taipogi brangiais per- 
lais. 

Septynioliktojo šimtmečio pra- 
džioje pasirodč iš odos padarytos 
pirštinės, kurios taip pat, kaip ir 
anksciaus, l rangiai puošta. Tuom 
taiku pradėta jos perfumuoti (lie- 

ti arba lepti kvepiančiomis me- 

džiagomis), ypatingai tarp mo- 

terių. Kvepiančios, arba ".sal- 
džios" pirštinės buvo siunčiamos 
viens kitam kaipo dovana ir pa- 
garbos ženklas. Tačiaus neužilgo, 
viešpataujant Karoliui 1 (gimė 
i f k to ui., mirė 164c; m.), tasai 
paprotis išnyko. 

Išpradžių pirštinės tiktai bajo- 
rų bei turtingųjų nešiota. Lai- 
kui bėgant, jos tariaus išsipla- 
tino ir tarp liaudies, ir šiądien 
pirštines nešioja vi->i. 

KLAUSIMAI: 
380. Ar auga žemės kamuolys? 
381. Kaip augštai gali žmogus 

ore pakilti? (J. K. Kar. kl.) 
382. Koki gyvuliai žiuri vienu 

ir tuom pačiu laiku pirmyn bei 

atgal? 
383. Iš kelių daleliu susideda 

laikrodis? 
( Atsakymai bus kitam numeryj.) 

1$ VISUS. 
|| Uulgarijos sostinėj Sofijoj. ati- 

darant parliamentą, kada atėjo ka- 

ralius su moterim ir vaikais, nau- 

jai išrinkti keli socialistai pa- 
sveikino juos šauksmu: "Šalin 
karalius ir valdonai! Lai gy- 
vuoja republika!" Karalius Į tai 
visai atydos neatkreipė. 

Ispaniškos Amerikos republi- 
kos: Hondūras, N'ica- 

ragua, Salvador, Ciuatemala ir 

Costa Kica susirišo krūvon, kad 

galėtų geriau atsiremti prieš 
Jungtines Valstijas, jeigu jos už- 

simanytų tas republikas savo glo- 
bon paimti, arba jeigu mėgintų, 
kaip Panamos siaurumą, pa- 

glemžti Nicaraguos siaurumą, per 

kurią galima kitą kanalą nukasti, 
o tas darytų konkurenciją Pana- 

mos kanalui. 

įį Rusijos vidaus reikalų minis- 
ceris apdirbo surašą dalykų, apie 
kokius laikraščiams nevalia per- 

žvalgas talpinti, l'ždrausta laik- 

raščiams rašyti ką nors apie ka- 

riumenę, jos padauginimą, apie 
karišką laivyną. Rusijos politiką 
ant P«alkanų ir apie čielą litaniją 
kitokių dalykų. .Mat valdžia ne- 

nori, kad apie tokius dalykus 
Rusijos žmonės ką nors žinoti 
bent tol, kol Rusiją vėl nepasieks 
kokia ( usima ir Mugdenas. 

! S u lyg pagarsintų oficiališkų 
žinių, vienojo tik Chinų provin- 
cijoj T/a C'huen pereituose me- 

tuose nužudyta 24,000 žmonių, 
kriminalistu ir politišku prasižen- 
gėlių. Tiek nenužudo per vienus 
metus nei Amerikoje nei Rusijoj, 
nors ir tnose kraštuose mėgsta 
žmones žudyti. 

i| 1895 m. ant žemės buvo pus- 
antro milijardo žmonių; dabar gi 
gyvena ant f,750,000,000 žmonių. 
Daugiausiai vaikų, nes 49 ant 

1,000 gema Rusijoj, bet ten ir 

daugiausiai žmonių miršta, nes ,^r 
ant 1,000. Mažiausiai vaikų ge- 
ma i;rancuzijoj, nes tik 21 ant 

1,000 gyv.; mirčių gi buvo 19 
ant j.000 gyv. Ispanijoj, Austri- 

joj. Japonijoj vaikų gema dau- 

giau kaip 32 ant 1,000 gyv. 

Austrijos ir Vengrijos karo 

ministerija išsiuntinėjo i visas 
kariutuenės dalis pranešimą, jog 
aficierams uždrausta šokti ameri- 
konišką šokj Tango. 

Įl Rusijoj užstojo dideli balčiai 
ir sniego pustynai. Petrovskio 
pavietyj, Saratovo gubernijoj, ra- 

do 14 užpustytu ir sušalusių 
žmonių. 

Į| (iruodžio 30 d. pereitų metų 
V okietijoj siautė sniego darganos 
ir vėtros. Vėtros ypač pajūriuo- 
se labai daug blogo pridirbo. 
Daugelj kaimų užliejo iš jūrių iš- 
mestos vilnįs; dėl tvanų prisiėjo 
sulaikyti ant pajūrių geležinkelių 
traukinių bėgiojimą. Priešais 
Suineminde prigėrė 4 žvejai. 

[Į Vengrijoj, mieste Marmaros 
Szigetli gruodžio 29 d. prasidėjo 
byla 04 rusinu, teisman patrauk- 
tu už sukali)] prieš Vengriją ir no- 

rą su Rusijos pagelba suvisu nuo 

Vengrijos atskirti rusinu apgy- 
ventus kraštus. Vadovu sttkal- 

bininkų buvo ru>iškas agitato- 
rius. staciatikiškas vienuolis po- 
pa> Aleksejus. Rusija agitacijai 
ir sukalbininkų reikalams ir pini- 
gus davė. 1 

Jj Ispanijoj gaisras išnaikino 
didesnę dalį miesto San Sebas- 
tian. Tuksiančiai žmonių ugnyje 
nužudo visus savo turtus, neteko 

į pastogės ir dabar badą ir vargą 
kenčia. 

I1 Mieste Tartu pietiniuose Chi- 
nuose susibuntavojo kareiviu rc- 

gimentas esantis po vadovyste 
generolo Jang I Fu Ping. Jie už- 
mušė savo aficierius ir išplėšė 
ginklu krautuvę; peršovė vieną 
universiteto profesorių ir daug 
studentu ir visą provinciją ap- 
šaukė nuo Clunu neprigulminga. 
Svetimtaučiu nekliudė, net patįs 
dabojo kataliku koplyčią ir misi- 

jos mokyklą. Atkakusi regulia- 
riškoji kariuincnė vienok sukilė- 
1 ins iš miesto išvaikė, (ienerolas 
Jang 11it l'ing pabėgo ir pasislė- 
pė vienuose namuose, bei buvę 
jo kareiviai tai susekė ir tuos 

namus uždegė. 

Vokiškoj valdyboj. Australi- 
joj, ant salų Naujas Meklenburg 
žmogėdžiai čiabuviai pagavu du 
vokiečiu tyrinėtoju—Dr. Deinin- 
gcr ir girininką keiuptą. Many- 
ta, kad j mčiabuviai suvalgė, 

j bet jiems pasisekė pabėgti. \ ie- 
nok i-| čiabuviu palydovu ir ne- 

šėju žuvo; gal juos žmogėdžiai 
suvalgė. 

(Į Šveicarijoj, kontone Neuclia- 
tel leista moterims u/imti pasto- 
rių vietas. Ten moteris bus pri- 
imamos į universitetus ir galės 
mokytis teoliogijos, o paskui pro- 
testoniškose parapijose jos galės 
užimti pastorių vietas. 

Įj Papua jūrių įlankoj, Australi- 
joj, tarp saus/.emio ir salos Nau- 
jos (itiincos ant uolų pasisprendė 
garlaivis '"Tasmati." Nėra vilties 
garlaivį išgelbėti. Laivai skubina 
gelbėti bent pasažierius ir įgulo> 
žmones. Tarp esančiu ant gar- 
laivio "Tasman" žmonių yra daug 
amerikonų. 

Atsilankęs Albanijoj ameri- 
konas \\ illiam ffoward iš NTew 
York pranešė, jog Albanijos kal- 
nuose yra šalta ir, kaip jis ma- 

no, per žiemą juose pasislėpusių 
30,000 albanų sušals, ar badu nu- 

mirs. 

I| Sulyg esančiu teisiu, Japoni- 
joje apsivesti gali vyrai, sulaukę 
17 metų, o merginos 15 metu. 
Su lyg vidaus reikalu ministerijos 
surinktu statistišku žinių: Japo- 
nijoj 1910 metuose ištekėjo 200 

merginų, turinčių 15 metų, 7,000 
turinčių iC metų, 40,000 turinčių 
20 metų. 1910 metuose apsive- 
dė 47.54^ merginos, turinčios 22 

metu. Nuo 23 metų skaitlius ap- 
sivedančių merginų žymiai eina 
mažyn. Daugiausia merginų teka 
21-mečių. Kaslink vyrų vedan- 
čių, tai 17-mečių vedė 4,000. 
1910 metuose 36,401 vyras vedė. 
turėdams 26 metus. Vyresniame 
amžvj apsivedimų skaitlius eina 
ir pas vyrus mažyn. 1910 m. bu- 
vo dar apsivedimai turinčių 65 
metus: 99 vyrai ir 28 moterjs. 
Bet daugiausia merginų išteka 
22 metų. o vyrų 26 metų. 

Į! Londone iš pietinės Afrikos 
atkako deimantų jieškotojas 
Bovvler ir tarp kitko atsigabeno 
deimantų 17.8 karatus, vertės 5 
milionų doliarių. Nors deimantas 
gražus, bet jubilieriai pirkti ne- 

nori, Tie visi gaii tiek užmokėti, 
o taip brangių nelengva ir par- 
duoti, nes tokius gali pirkti tik 
moteris turtingiausių milionierių, 
o tokių nedaug yra. 

|| Švedijos sostinėj Stockhol- 
mc pasimirė karaliaus motina, ka- 
ralienė Sofija, išgyvenusi 78 me- 

tus; mirė nuo plaučių uždegimo. 
Ji buvo vokiškos kilmės—kimi- 
gaikščiutė N'assau. 

|| Sniego darganos ir vėtros 
visokiuose Europos kraštuose, 
pasiekė net pietinę Prancūziją ir 
Italiją, taipgi Ispaniją ir Portu- 
galiją. Dėl vėtros ant Tarpže- 
minių jūrių pasiliovė laivų plau- 
kiojimas. Vesuviaus viršūnė 
sniegu užklota. Pietinėj Prancū- 
zijoj toks dideli> šaltis, kokio 
tuose kraštuose nei seni žmonės 
neatmena. 

jį Jungtiniu Valstijų valdžia 
atsišaukė Vokietijon su reikala- 
vimu numažinti muitus nuo siun- 
čiamo iš Amerikos Vokietijon 
plieno ir geležies, bet Vokietija 

1 atsakė, jog nemato reikalo daryti 

paliuosavimus tautai, kuri Vokie- 
tijai nedaro tokiu paliuosavimų, 
kokius daro Kanadai ir Švedijai. 

Į| i«>r3 ui. ant viso žemės pa- 
viršiaus iškasė aukso už 455 
lininis doliarių. arba T t milionu 
daugiau negu 1912 111. Jungtinė- 
se \ alslijose auksu iškasė už. 
888,301,023, arba 5 milioiiais ma- 

žiau negu 1912 m.: Australijoj 
iškasė vienu milionu doliarių ma- 

žiau; Mexike už 5 milionus ma- 

žiau. bet už tai kalta yra ten 
siaučianti revoliucija. I ž tai Ka- 
nadoj iškasė už $2.700,000 dau- 
giau, Angliškose ludijose už mi- 
littną doliarių daugiau. Jungti- 
nėse V alstijose daugiausia aukso 
iškasė Kalifornijoj, nes už S20,- 
105.4.47, Coluradoj už $18.420,031. 
Alaskoj už $14.782.512, N'evadoj 
už $12,279.131. 

Sidabro daugiausia iškasė .N'e- 
vadoj, nes už $9,123,221), Monta- 
noj už $7.880,16(1. 

j Turkija, už paskolintus Pran- 
cūzijoj pinigus pirko iš didžiau- 
siu veislės karišką laivą, kuris 
buvo llrazilijai padirbtas. Tas 
ypač nepatinka Rusijai ir < ireki 
jai. Jos todėl reikalauja, kad 
Prancūzija ir Anglija neskolintu 
Turkijai pinigu, nes ji juos su- 

naudoja kariškiems tikslams. 
Mat C ireki ja norėjo tą laivą 
pirkti, bet niekur pinigų gauti 
negalėjo, o be pinigų laivo ne- 

gavo. 

Į Vėtros lialtikos pakrantėse. 
Prusnose, daugiau nelaimių atga- 
beno negu tikėtasi. Pakrančių' 
kaimų yra daug išnaikintų, jų' 
gyventojai ant valčių turėjo slėp-' 
tis. Susidaužiusių laivų liekanų' 
daug vilnis prie kranto priplaka.' 
Turbut žuvo daug mažesnių lai-' 
vų ir žvejų valčių. 

jj-šveicariicį, mieste lienevoj 
'apvaikščiojo šimtmetines sukak- 
tuves atgaivinimo (ienevos re-' 
publikos, kuri po \ indobonos 
kongreso prisidėjo kaipo atskiras 
kantonas prie Šveicarijos. 

i| Prancūzas "boxcris" Carpen- 
iier. į j2 sekundas sumušys ang- 
lišką "boxerį" \\ e 11 s. gavo 82,000 
frankų. Tai išpuola suviršum 
i.ioo franku už sekunda darbo.1 4. 

Į taip trumpą laiką, turbut, nei 
Caruso tiek neuždirba. Carpen- 
tier yra angliakasys: jis neturi 
dar nei jo metų. 

Į| šiauriu tyrinėtojas Shackle- 
ton keliauja vėl tyrinėti ledinius 
kraštus prie pietinio žemgalio. 

|Į Laikraščiai praneša, buk 
Amerikoj organizuojasi vengru 
revoliucijonierių partija, kuri no- 
ri suvisu nuo Austrijos Vengri- 
ją atskirti ir joje įvest i republi- 
konišką tvarką, liet laikraščiai 
nepaduoda, kokios tautos yra tie 
revoliucijonieriai: magyarai, sla- 
vai. rumunai, ar vokiečiai. Šitos 
tautos išvieno turbut nesutiktu 
veikti, nes jos viena kitos neken- 
čia. o jau labjausiai nekenčiami 
yra magyarai, nes jie. turėdami 
valdžią savo rankose, spaudžia ir 
išnaudoja kitas tautas. 

IS DADBO LAUKO. 
Trinidad, Colo. Vadovas čia 

sutrauktos milicijos dėl kalna- 
kasių streiko, generolas Chase, 
liepė išvyti iš čia pagarsėjusią 
Amerikoj darbininkų draugi- 
"Motiną Jonės." Jai čia atkakus 
milicija laukė ant geležinkelio 
stoties ir nęlerlo išlipti, išgabeno 
Į \Yasenburgą,~ taigi už rubežių 
streiko apimto distrikto. 

\\ Denver, Colo. Iš čia i.ŠKclia- 
vo Chicagoii organizacijos "Ame- 
rican Federation oi Miners" pre- 
zidentas apkalbėti su prezidentu 
"\\ estern Federation of Miners," 
ar nevertėtų sukelti visuotiną or- 

ganizuotą angliakasių streiką vi- 
suose Jungtinių Valstijų kraštuo- 
se. 

St. Louis, Ivflo. Susitaikė te- 

legrafistai St. Louis & San Fran- 
cisco geležinkelio su kompanija. 
Susitaikymo išlygų tuom tarpu 
dar negarsina. 

Springfield, Mo. St. Louis 
& San Francisco geležinkelio Co. 
prašalino 400 operatorių. Kom- 
panija sako, kad, įvedus telefona- 
vimo sistemą, jai reikia mažiau 

operatorių. Čia telegrafistai ren- 

gėsi streikuoti. 

Indianapolis, Ind. Streikuo- 
ja čia dirbanti prie plieno buda- 
voniu darbininkai, nes ant jų pa- 
duoto dar rugsėjo mėnesyj reika- 
lavimo padidinti algas kontrakto- 
riai iki šiol nedavė atsakymo, 

Marąuette, Mich. Darbinin- 
kai rudos kasyklų Negaumec ir 

[slipeming, prigulinti j organiza- 
ciją "\Yestern Federation of Min- 
ers." nutarė suorganizuoti strei- 
ką visose Micliigano kasyklose, 
jeigu valdžia nejsikiA j streikus 
vario kasyklų darbininkų Calu- 
mete ir jam nepadarys galo. 

Calumet, Mich. Senatorius 
McDonald pareikalavo, kad butų 
ištirti prietikiai vario kasyklose, 
kur nuo senai streikuoja darbi- 
ninkai. Kasyklų savininkai pro- 
testuoja ir sako. kad valdžia ki- 
šasi į jų naminius reikalus, liet 

kasyklos, knr dirba tūkstančiai 
žmonių, tai jau ne naminiai sa- 

vininkų reikalai; i tokius valdžia 
ne tik gali. bet privalo kištis. 

UŽMIRŠTI PRISAKYMAI 

Nekalbėk blogai aut savo arti- 
mo, nežinodamas, ar teisybė tai 
ar ne. Tuonii nužeminsi jojo gar- 
bę Žemindamas žmogaus garbę, 
darai blogą visam jojo gyveni- 
mui. Teisybė ir gera r oda eina 
j>er svietą, kaip mažas kūdikėlis, 
tartum jo nieks nemato ir ne- 

pažįsta. Bloga kalba ir negeri 
darbai ein, tartum milžinas, su 

didžiausiu truksimi per svietą. 
Kiekvienas tą milžiną sutinka ir, 
palydėdamas, kitam dar blogiau 
perstato. 

Niekuomet netikėk tam, kas 
daug kalba, nes daug kalbantis 
daug ir neteisybės dadeda. Tai- 
l>ogi niekuomet netikėk tam. kas 
visus peikia ir kolioja; kuomet 
tujen prasišalinsi, jisai tave taip- 
gi iškolios. 

Jei tit kam-nors bėdoje ar ne- 

laimėje pagelbėjai, tikėkis nuo to 

žmogaus blogo atlyginimo ir 

keršto. 
Niekados nesistengk pritrauk- 

ti prie savęs draugų, nuduoda- 
mas turtuolį, nes paskui apvil- 
tieji draugai, neradę pas tave 

tikėtojo aukso, tave vėl apleis ir 
dar keršys. 

Kas knygas ir laikraščius skai- 
to, tas su visu svietu kalbasi. 

Kas daug prižada, tas mažai 
padaro. 

Kas save augštai stato, tas pats 
dažniausiai yra žemos dvasios. 

Kas visus niekina, tą laukia 
toksai pat likimus. 

Teisingas pagyrimas galima 
užsitarnauti tiktai gerais dar- 
bais ir dora. 

Pagarbos ir gero reikalaujantis 
privalo pirmiausiai pat.- savo rei- 
kalavimus pildyti. 

Pirmutinė sanlyga gražaus ap- 
siėjimo draugijoje — tai blaivu- 
mas. 

Linksmo, doro ir gražaus gy- 
venimo negali buti degtinės bei 
alkoholiaus kaimynystėje. 

Girtuoklystė yra draugas, ku- 
ris greičiausiai prie tavęs pri- 
limpa ir kuris paskui sunkiausia 
yra atsikratyti. 

Degtinę mylintis niekuomet 
neišbris iš purvyno. 

J. K. Mikas. 

Lietuvys užmušė kirviu lietuvi. 
Baisi žmogžudystė tapo padary- 
ta pereito nedėldienio ryte Ant. 
Ambrozo saliune, prie ^44 W. 
18-tos gatvės. Žmogžudystė yra 
tiesiog žvėriška, ir taip baisaus 
atsitikimo jau senai nebuvo tarp 
lietuviu girdėti. Užmušta kirviu 
Juozas Noreika, 26 metų vaiki- 
nas. gyvenantis prie 1515 So. 
Canal st., paeinantis iš Miliūnų 
kaimo, \ ilkmergės pavieto, Kau- 
no gub. ^ita baisi piktadarystė 
atsitikusi prie sekančių aplinky- 
bių : 

Pereitos subatos vakare minė- 
tam saliune susirinkę keletas 
vyrų. tarp jų Pranas Žibarka ir 
B. Taparuskas, pasižymėję savo 

peštynėmis. Sakoma, per visą 
naktį, net iki rytui, kazyruota iš 

[jinigų. Noreika turėjo laimikį ir, 
išlošęs, buvo besirengiąs eiti na- 

mo. Tada Žibarka, užstojęs du- 
ris, pakvietęs "persiimti." Imty- 
nės užsibaigė tuomi, kad abudu 

susiplėšė sau ketnias. [Vėliaus esį 
Noreiką prikalbinta, ar prispirta 
dar kazyruoti. Noreika išlošęs 

•visus pinigus nuo kitų grajikų ir, 
lošimo užbaigimui, turėjo kitiems 
"užtundyt." Laike "fundymo" ki- 
lo ginčai, ir prasidėjo muštynė, 
kurios teisingai aprašyti negali- 
ma, nes vieni vienaip, kiti kitaip 
apie tai kalba. Gana to, kad lai- 
ke trukšmo Žibarka palaidęs tris 
šūvius, kurie vienok nieko neuž- 
kliudė. Tada I apa auskas, griebęs 
kirvį ir rėžęs kirvapente Noreikai 
viršugalviu. Kaulai skilo, ir No- 
reika krito negyvas ant žemės, 
paplukęs kraujuose, sumaišytuo- 
se su smegenimis. 

Žibarka, sakoma, tuom tarpu 
spėjęs ištraukti iš užmuštojo ki- 
šeniaus $ioo.oo ir leidosi per dū- 
ri-. pamesdamas apkruvintą kirvi 
ant šalytakio. 

Kol policija atėjo, abudu. — 

Žibarka ir Taparauskas. — spėjo 
pabėgti, ir policija iki šiolei jų 
sura>ti negalėjo. Vienok iš tei- 
sybė- nagų ištrukti jie negalės, ir 
žmogžudys,—ar anksčiau*, ar vė- 

liaus,—turės gauti tinkamą už sa- 
vo darbą užmokestį. 

Kas toliaus at.»itik>. apie tai 
bus vėliaus pranešta. 

Jo as. 

Parapijinis mitingas. Pereitą 
nedėldieni atsibuvo du mitingai, 
šiokiu ar kitokiu budu paliečianti 
parapijinius reikalus. 

Vienas atsibuvo šv. Jurgio pa- 
rapijinėj svetainėj. Džiakonas 
Kraučiunas ]>ats užsakęs 
parapiįoniĮ mitingą parapijo> r-i- 
kalų apkalbėjimui. Mat pirmiau* 
šaukta mitingus be jo žinios ir 
neva parapijonų vardu, ir tie mi- 
tingai, kaip jau žinome, nepasek- 
mingai pasibaigė. Šiuom sykiu 
j svetainę leista tik šv. Jurgio 
parapijos nariai: moterių nelei- 
sta. taipgi neleista ir tų. kurie 
negalėjo parodyti prie durių už- 
simokėjimo kortelių. 

Išpradžių išrodė, kad mitingas 
bus trukšmingas, tačiau vi>kas 
užsibaigė tvarkiai, ir abidvi pusės 
liko patenkintos. Džiakonas pa- 
sakęs. kad jis mielu noru su sa- 
vo parapijonais taikysis, jis tik 
priešingas buvęs ir esąs tam. kad 
j parapijos reikalus kištu nosj 
visai pašaliniai, neprigulinti prie 
parapijos žmonės. 

— Aš jau pasenau,—sakė džia-. 
k«mas. — šiuos murus bestatyda- j 
mas. ir jeigu kam reikalingi pa- 
gelbininkai. tai man toki pagel- 
bininkai labjausiai reikalingi, o 

jeigu parapijonai nori išrinkti 
komitetą, tai aš prieš tai nieko 
neturiu. Išrinkit ji ir lai jis veda 
visas knygas ir prižiūri piniginius 
reikalus. 

Išrinkta komitetas iš apie 12 

žmonių, paskyrus komiteto pre- 
zidentu p. Benediktą Kinkų, o 

sekretorium,—p. E\valdą. Į ko- 
mitetą įėjo taipgi ir J. Dymša, 
šankusis pirmiaus prieš džiakoną 
mitingus. Užbaigus tokiu budu 
reikalus, džiakonas ir naujai iš- 
rinktas komitetas pasisveikino, 
pasižadėdami bendrai darbuotis. 

Tokiu budu, visos komedijos, 
kurios buvo pradėjusios kilti, sa- 

koma, dabar užsibaigė. 

— Antras mitingas tą pačia 
dien atsibuvo "Aušros" svetainėj. 
Jo mieriu buvo, kaip kvietėjai 
aiškino, sutverti naujų tautišką 
draugiją. Net ir čarteris jai jau 
parūpinta. Žmonių buvo susi- 
rinkę pilna svetainė. Susirinkimo 
tikslą aiškino p. Petrošius (gra- 
borius). Is jo aiškinimo ga- 
lima buvo suprasti, kad yra žmo- 
nių, kurie esą neužganėdinti nei 
"rymiškomis bažnyčiomis' 
(džiak. Kraučiunu), nei "šv. Piat- 
ro Katiedros" tvėrėju, neprigul- 
mingu "kun." Urbonu. Todėl esą 
yra reikalas sutverti kitą "tau- 
tišką parapiją." ar ką nors pana- 
šaus. Aiškinimai, matomai, pasi- 
rodė ar neaiškus, ar netinkami, 
nes tuojaus pareikalavo žodžio 
p. Mažeika (taipgi graborius), 
kuris, nesigailėdamas stipriu žo- 
džiu, išbarė susirinkimo rengėjus, 
kam jie esą "kvailais laiko tiek 
žmonių ir, sušaukę mitingą, nei 
negali tinkamai paaiškinti, ką jie 
nori nuveikti." Mažeiką parėmė 
kiti, ir visi sustoję iši>skirstė iš 
svetainės, palikę mitingą be jo- 
kių pasekmių. D. D. 

Diiakono Kraučiuno byla. 
Džiakonas Kraučiunas, kuris 
buvo liepęs suareštuoti J. Dym- 
šą už neteisuotą šaukimą neva 

parapijinių mitingų ir kėlimą 
trukšmo jo parapijoj, pereitu sa- 

vaitę turėjo tos bylos nagrinėji- 
mą. Teismas atrado, kad už- 
vestoji prieš Dvnišą l>yla lietuvi 
legališkų pamatų, ir byla tapo 
panaikinta, •> Dymša išteisintas. 
Džiakonui. suprantama, reikėjo 
panešti ir bylos kaštu-. Tai bu- 
vo linksma naujiena džiakono 
priešams, bet dabar, kada l)yniš.\ 
pastojo komiteto nariu, sakoma, 
jie susitaiką. 

Skandalas Simano Daukanto 
draugijoj. Pereitą nedėldienį Si- 
mam) Daukanto draugija, ant 

Bridgeporto. bandė i-t irti. k«»«l *1 
dabar nesiseka baliai ir kodėl, 
vieton duoti pelną, neša deficitą. 
Draugija turėjo savo balių prieš 
keletą mėnesiu: žmonių, kaip sa- 

koma, buvo prisigrūdę, "biznis"'' 
prie baro taipgi gerai ėję.-, ir 

draugija tikėjo.-i mažiau-iai 
$100.00 pelno, Tuom tarpu, vie- 
ton pelno, pasirodė, kad ji Įlin- 
do "skylėn" apie ant $50.00. l ai 

sukėlė draugijoj abejojimus, ypač 
kad pradėta kalbėti apie j vairiu.-, 
kreivus nekuriu narių darbeliu-. 
N'užiurėjimas puolė ant baliaus 
bartetulerių. ka-ieriaus ir t. t. 
Paskirta komisija šio reikalo iš- 

tyrimui. Į komisiją, apart drau- 
gijos valdybos Įėjo pp.: Al. t'.i- 

janskas. \"iii. Paplauskas ir Len- 
kis. Pereitą nedėldienj tyrinėta 
ir egzaminuota nekuriu* is apkal- 
tintu- draugijo- narius. Tardy- 
nias dar neužsibaiffė. Pašaliais 
kalbama, kad be skandalo neap- 
sieis ir nekurie t«> vakaro k«»nii- 
teto nariai bus sukompromituoti. 

Draugija paskyrė S5.00 aukų 
išleidimui a. a. Demb-kio biogra- 
fijos. 

Naujarr.etiniai pokyliai. Naujų 
Metu šventė pasižymėjo tarp chi- 
cagiečių daugeliu Įvairių vaka- 
rėliu. pasilinksminimų ir t. t. 

Pažymėtina tas. kad šiuosmct 
daugiaus rengta šeimyniškų va- 

karėlių. vieton rengti visiem- pri- 
einamus balius, kur kitai- metais 
paprastai prisigrūsdavo \ i -«»ki« > 

"svieto," o ant rvtojaus nema- 

žiaus būdavo pigrųstos baliau- 
ninkais ir policijos stotis. 

šiuosmet. kaip minėta, buvo 
daugiau s šeimyniškų vakarėlių, ir 
N'aujų Metų šventė todėl pra-lin- 
ko daug ramiau ir padoriau, \ te- 

nok taip pat linksmai, kaip ir ki-» 
tais metais. 

Iš tokių vakarėlių reik pami- 
nėti šiuos: 

Nauju Metu belaukiant. SI.A. 
36-tą kuopa surengė dailu vaka- 
rėli šv. Jurgio mokykloje ant 
Bridgeporto. Svečių atsilankė 
apie 100. ir laikas smagiai pralei- 
sta net iki apie pusiauketvirtai 
vai. išryto. Po 11 vai. vakare 
svečius pakviesta vakarieniauti ir 
lygiai 12 vai., prasidedant Nau- 

jiems Metams, svečiai apsimainė 
naujametiniais velijimais, lydint 
juos trukšmingu skambinimu į 
stiklus ir torielkas. Rengėju var- 

du svečius sveikino su Naujais 
Metais B. K. Balutis, "Lietuvos'' 
redaktorius. 

Buvo taipgi ir pamargintum: 
p. B. Vaitiekūnas, žinomas komi- 
kas. pasakė juokingą monoliogą 
"Simas-Oratorius"; vėliaus p. Ja- 
kutis palinksmino svečius labai 
akyvomis dainelč.nis. kurias jis 
atlieka labai gerai. Svečiai iš- 
s nešė iš vakarėlio gana smagt| 
įspūdį. 

— Nauju Metų dienos vakare 
Jaunų Lietuvių Tautiška> l\!iu- 
bas buvo taip pat parengęs savo 
nariams ir jų pažįstamiems gra- 
žų šeimynišką vakarėlį Radavi- 
čiaus svetainėj ant 33-čios gatv. 

Buvo taipgi graži vakarienė ir 

prakalbėlės, ir šokiai su žaislais. 
Vakarėlis pasižymėjo dar ir 
tuom, kad Kliubo nariai, atsidė- 
kavodami savo choro vedėjui, p. 
M. Juodžiui, už jo pasidarbavi- 
mą Kliubo naudai, padarė jam 
netikėtą dovaną, l'-as J. Jan- 
kauskas, Kliubo pirmininkas, pa- 
žymėdams Choro vedėjo nuopel- 
nus, apdovanojo jj auksiniu žie- 
du ($10.00 vertės) su išrėžtais ja- 
me Kliubo inicialais, \pdovano- 
tasai tuojaus atšovė prakalba, 
dėkavodamas draugams už tokį 
gražų prezentą. 

Laike vakarienės kalbėjo. <\ei- 
kiudaini kliubieėius .su Naujais 
Metais, pp. B. K. Balutis, "Lie- 
tuvos" redaktorius, B. Vaitiekū- 
nas, Kliubo teatrališkas režisie- 
rius ir M. Juodis, clioro vedėjas. 

Laike vakarienės ir šokių sma- 

giai drožė p. M. (iirniaus or- 1 

\Cstra. Sis Kliubas mokėjo apie 
■^ave suspiesti dailų jaunimo bu- 



rj ir .šiądien jis varo naudingą 
tarp jaunuomenės darbą. 

Ateinančio kovo mėnesyj Kiiu- 
bas rengiasi apvaikščioti savo 5- 
-metinj jubiliejų. 

t 

— Tą pat dieną Frcilicit Tur- 

ner svetainėj vietiniai socialistai, 
kai j) ir kasmet, turėjo savo Xau- 
janictinj balių, pamargintą ilgiau- 
siu programų, susidedančiu net 

i^ 23 numeriu. Tinkamą dienai 
prakalbą laikė p. K. Gugis, liku- 
sioji programo dalis susidėjo iš 

dekliamacijų, solo, duetų, dainų 
ir muzikos. Programui užsibai- 
gus, atsibuvo rožinis balius ir 

skrajojanti krasa su dovanomis. 
Žmonių buvo dikčiai ir smagiai 
linksmintasi iki vėlyvai nakčiai. 

— -Vaujų Metų belaukiant, t-is- 
tuvių Regai Kliubas turėjo savo 

vakarėlį toj pačioj Kreiheit Tur- 
ner svetainėj. Publikos buvo per 
porą šimtų. Yi-kas gražiai ir 
tvarkiai atsibuvo. 

Nuo West Sidc. Sausio i d. 
atsibuvo "V. Kudirkos" draugi- 
joj- jubilėjini.s vakarėlis Meldą* 
žio svetainėj, Programas susidė- 
jo beveik visas iš dainų ir mu- 

zikos, bet ačiu tani, kad jame da- 
lyvavo vienos iš geriausių Chica- 
gos spėkų, jis buvo įvairus ir pil- 
nai nusisekė. Viso programo čia 
neišskaitliuosi, nes buvo gana il- 
gokas; užteks todėl paminėjus, 
kad prie jo gabaus išpildymo to- 

kios, jau pasižymėjusios ypatos, 
kaip: J. J. Zolp, K. K. ir' F. K. 

Str/.yneckiai, p-le Pieržinskaitė, 
Kurkulis, Dargužis, (ieštautas, 
Maslauskaitė ir Jakutis. 

l'o programo prasidėjo šokiai 
ir .skrajojanti krasa, kuri iš Nau- 
jų Metų priežasties ypatingą tu- 

rėjo pasisekimą. Buvo ir dvi do- 
vanos už atvirutes paskirtos: di- 
delis Kudirkos paveikslas rėmuo- 

se, kurj laimėjo K. Paršiukaitis 
ir knyga '"Draugijos ir Orga- 
nizmo Involiucija" (p Ilgaudo pa- 
dovanota). kurią laimėjo p-le 
Capšiutė. 

šokiai išdalies nepasisekė 
Publika pamiršo mandagumą, ir 
p. Meldažis buvo priverstas už- 
drausti šokti klumpakojį, sukti- 
ni ir noriu miego. Dabar net 

iškaba salės viduryje apie tai gar- 
sina (prie minėtų lietuviškų šo- 
kiu dar pridėta ir tango). 

Buvo pasižadėjęs dalyvauti 
programe ir p. Urusokas, tačiaus 
jis nepasirodė ir tuomi užvylė 
ne tik rengėjus, bet ir publiką. 
Sakoma, jį paveržę tautininkai. 
Mat ir šiame kampelyj pradėjo 
aiškiai žymėtis du lietuvių spar- 
nai.— grynų tautininkų ir sociali- 
stų, kurie šnairiai j save pradeda 
žiūrėti. N'egerai butų, jeigu iki- 
šiol-laikinė vienybe turėtų griūti 
ir abu sparnu pradėtų tarp savęs 
peštis. M. Juška. 

-BIRUTĖ" STATO "KERŠTĄ " 

Cbicagos lietuvių visuomenė 
tiek subrendo ir surimtėjo, jog 
nebepasiganėdina bile kokiais vei- 
kalais, statomais nūdien scenoje. 
Tas subrendimas ir nepasiganėdi- 
nimas aiškiai matosi, kaip iš pa- 
čios lankančios mušu vakarus 
publikos, taip ir iš laikraščiuose 
skelbiamos kritikos. Šį faktą męs 
giliai Įsidėmėjome ir nusprendė- 
me pasistengti iš visu pajiegų, 
idant tikrai užganėdinus publi- 
kos norus ir bent sykį davus pro- 
gą pasigėrėti tikrai puikaus vei- 
kalo atvaidininui. 

Vasario 24 d. (subatoje), šv. 
Jurgio par. salėje, 3301a gat. ir 

Auburn a ve. statysime scenoje 
jžyniaus musų rašytojo L. Giros 
3 veiksmu, 4 paveikslų, naują 
veikalą "Kerštas." Tragedija iš 
senovės laikų. 

Senovės musų tėvynės istorija 
slepiasi tarytum kokiose ūkano- 
se. Jei šj-tą iš senovės žinom, 
tai tik žymius faktus, o ir tų 
nedaug. Dauguma paskendo už- 
miršties bangose "Keršto" auto- 
riui savo guvia fantazija kaip tik 
ir stengiasi praskleisti tas už- 
miršties bangų ūkanas. Rašyto- 
jas gabiai šiame veikale naudoja- 
si dainų bei pasakų kalba ir ryt- 
mu. senovės lietuvių tikybiniais 
įsitikrinimais ir palikimais aiškiai 
atvaizdina senovės lietuvių ku- 
nigaikščius, jų dvaronis, jų pa- 
pročius, jsitikrinimus ir t. t. 

"Kerštas" bus bene pirmutinis 
iš senovės lietuvių istorijos vei- 
kalas, parašyta- vykusiai lietu- 
vi)} kalboj ir dvasioj. Jo poetiš- 
kumas liečia pačią širdj, vaidint- 

mas gi jo scenoje to labjau bus 
įdomus! "Kerštą vaidinti išrink- 

ta gabiausieji "Birutes" artistal- 
-vaidintojai ir rengiamasi prie 
darbo «trf»|>iai. Dekoracijos ir 

parėdai bus parinkti ir pritaikin- 
ti su lyg senovės istorijos. Chi- 

cągoje "Kerštas" -tatoma pirmą 
sykį. P. Kurkulis. 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 
p. Andrius G—as. Kiekvienas kuris 

turi negyvuliškus, bet žmoniškus jaus- 
mu* savo širdyje, prie kapo savo net 

ir didžiausio priešo nuima kepurę, nu- 

lenkia galvą—tai jau nuo amžių šven- 
tai užlaikomas paprotys, ir tai yra 
geras paprotys. Tik bailys, veidmai- 
nys Ir "Šeškas" spjaudo ant eido nu- 

mirėlio, žinodamas, kad tasai apsi- 
ginti negali. Kiekvienas iš mūsų turi 
savo geras puses, turi ir savo silp- 
nybes. Turite, be abejonės, ir jųs. 
Ir kaip gi jums paliktų, jeigu jusų 
locną kapą kas apspjaudytų blevyzgo- 
mis: Kaip jums patiktų jei jųs tad-^ 
atjausti galėtut? Kritika—rimta kri- 
tika gerų ir blogų darbų—yra vienas 
dalykas, o spjaudymas ir koliojimas, 
piemeniškas pašiepimas yra visai ki- 
tas dalykas. Tą turite aiškiai suprasti. 
Pirmas yra geistinas ir naudingas, 
antras yra nepadorus ir pasmerkti- 
nas, nes jis demoralizuoja, purvina 
žmogaus sielą, daro iš žmogaus gy- 
vulį. Jeigu tamista butum atydžiau 
perskaitęs tą straipsneli, tai butum 
persitikrinęs, kad redakcijai nerūpėjo 
ginti numirėli, bet rūpėjo nurodyti 
tas, kas yra bjauru ir nežmoniška— 
būtent, nepadoru kovos budą, dargi 
su numirėliais. Tik labai žemai nu- 

puolęs žmogus gali daryti panašios 
rųšies piemeniškus "juokus," kad ir 
apie savo prieš?. Juo labjau tas ne- 
tinka laikraščiui. 

p. S. A. Z. Peržiurėsim. 
p. Tony Jonas. Jusu klausimą at- 

sakysim "Pašnekėliu Kampelyj" se- 
kančiame numeryje. 

p. Vincas Vit—as. Ačiu, bet jau 
buvome gavę kitą. korespondenciją 
apio tą patj. 

p. Ex-Valparai#ietis. Ačiu. "Ką 
dirbti dabartiniam laike?" peržiurė- 
sim. Aprašymo vakarėlio, nors jis 
gražus, sunaudoti nega'ėjome dėlei 
vietos stokos. 

p. Suvalcklnis. Likusu dalį sunau- 
dosim sekančiam ntimeryj. Ačiu. 

pp. J. Krasn—as, J, Juse—ua. Ačiu 
už prisiuntimą, bet buvome gavę 
anksčiaua nuo kiti^ pranešimus apie 
tą pati, todėl jusi; rašteliu sunaudoti 
šiuom sykiu negalėjome. 

pp. M.Š., M. Bagdžiuniutė, S—sfs, 
Casimiro Undraitis (Buenos Aires). 
Peržiurėsim ir sunaudosim sekančiam 
numeryj. 

p. S. Bakanas. Kaip senai vartoja- 
ma druska ir kas ji yra, atsakysim 
"PaSnekėliij Kampelyj" savu laiku. 
Antras klausimas—kaip medžiai ir 
abelnai augalai apsivaisina, — reika- 
lauja piatesnio išaiškinimo, ir nuo- 
dugniai tai padaryti siaurose "Pašne- 
kėlių Kampelio" rybose nebūtų gali- 
ma. Tai rasite bile kuriame šiek tiek 
platesniame botanikos vadovėlvj. Pa- 
tariame perskaityti knygį "Kaip gy- 
vena augmenys?" (Kaina 35c,). Gau- 

I narna "Lietuvos" knygyne. 
p. Virden Mainierys. įdėsim j se- 

I kantj numerj. 
p. Vargdienis. Jubų raštelis, be pa- 

davimo radėjo pravardės ir adreso, 
kaip Jau minėjome, nuėjo gurban, nes 
redakcija negali gaišinti laiko, juos 
beskaitydama. Jeigu jame buvo kas 

I svarbaus, bukite malonus parašyti, 
j—tik trumpai, ir aiškiai aprašydami, 
kas atsitiko. Kitą karią nepamirškit 

j pasirašyt ir vardo paduot. 
i„ n ,,,, |M ||M,| „nu,. 

Apgarsinimai. 
DIDELIS SKAUSMAS. 

Mr. F. J. Kuban iš Fort 
Worth, Tex., sulyg jojo laiško, 
baisiai kentėdavo. Jisai sako: 
"Aš kentėjau nuo pilvo trukdė- 
sio, sujungto su baisiu galvos 
skaudėjimu, kuris kartais buvo 
nepakenčiamas. Man pasitaikė 
atlankyti draugą Mr. J. J. Ilau- 
gel, ir j i-ai man patarė pabandyti 
Trincrio Amerikonišką Kartaus 
Vyno Klixirą. Kelios bonkos at- 
nešė man palengvinimą, ir trum- 

pame laike aš buvau visiškai 
sveikas. Aš visuomet laikysiu ši 

vaistą savo šeimynoje ir varto- 
siu prie pirmo sirguliavimo ženklo. 
F. J. Kuban, 2225 No. Main st.,( Fort Worth, Texas." Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vyno 
Elixiras visuomet suteikia greitą 
palengvinimą skilvio, kepenų ir 
vidurių ligose, nes jisai išvalo ir 

sustiprina jijj. Aptiekose. Jos. 
Triner, 1333-1339 S. Ashland av., 
Cliicago, 111. Strėnų diegimas, 
išsinarinimai, reumatiški ir neu- 

ralgiški skaudėjimai veikiai pasi- 
duos Trinerio Linimentui. 

DRAUGUI) REIKALAI. 
C 

JAUNŲ AMERIKOJ LIET. TAUT. 
KLIUBO ADMINISTRACIJA. 

Chicago, III. 
J. Jankauskas, Pirm., 

927 VV. 34th pl. 
A. Zalatorius, Pagelb., 

917 W. 33rd st. 
D. Gulbinas. Prot. Rašt., 

927 W. 34 tb pl. 
P. Motiejūnas, Turtų Rašt, 

930 W. 33rd st. 
T. Radavlčia, Kasieriu*, 

936 W. 33rd »t. 

J. Mikalauskas, ržžiurėt.-org. 
841 VV. 33rd st. 

DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 
VIRŠININKAI. 

M. Gimus, kompoz., Mokytojas choro. 
<102 N. Californla ave. 

1. Vaitiekūnas, Režisierius, 
3149 So. Ilalsted st. 

vt. M. Juodis, Pirm. choro ir dramcs. 
3252 So. Ilalsted st. 

Mitingai atsibuna kiekvieną pirmą 
uedėldieni mėnesio 1-mą vaianuą po- 
pietų T. Radavifiaus svetainėje, !•:'»> 
\V. 33-čios gatvės, ant. antru lubų. 
Taipogi ihoro ir dramos repeticijos, 
atsibuna. toje pačioje svetainėje. Cho- 
ro repeticijos atsibuna seredomis, 
7:30 vai. vakare. Teatru repeticijos 
atsibuna pėtnyėicmis, Stą vai. vak. 
Taigi, jauni vaikinai ir merginos, jei 
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai 
dainose ar teatrų lošimuose, tai kvie- 
čiame prigulėti prie Jaunu Amerikoj 
Liet. Taut. Kliubo, nes J. A. L. T. K. 
nevien tik užsiima dainomis, loši- 
mais, bet taipogi ir pašelpa ligoje. 
Taigi, kiekvienas lietuvis ir lietuvai- 
te privalo prisidėti prie jo auklėjimo. 

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

KANKLIŲ MUZ. DR. DRAUGIJA 
(Choras prie šv. Jurgio parapijos) 

surengė 
Dideliai Iškilmingą Baliu 

Subatoj, sausio (Jan.) 10 d., 1914 m. 
Freiheit Turner svetainėje, 3417-21 
So. Ilalsted st. Pradžia 7:30 vai. vak. 
įžanga 25c. Muzika P. Ežerskio. 

T»rr>ykire! 
Lietuvių Jaunimo Ratelis Nedėlioje, 

sausio 18 d. 1914 m. Oolumbia svet., 
prie 48 ir Paulina gatvių atksrtos 
J. J. Zolpo parašytą keturveiksmę 
drama: 

"KAS TAM KALTAS?" 
Veikalas, kaip žinote iš laikraščiu, 

o gal nekurie girdėjote nuo savo 
draugu, yra gana gražus ir pamoki- 
nantis. Yra pritaikintas visokio luo- 
mo ir lyties ypatoms. Artistai, be 
abejonės, kaip paprastai, taip ir šj 
kartą, savo užduotis tikisi atlikti 
kuogeriausiai. Nepamirškite! Pra- 
džia 7 vai. vakare. 

DIDELIS METINIS BALIUS, 
parengtas Lietuviško Politiško ir Pa- 
šelpinio Kliubo, atsibus Nedėlioje Sau- 
sio (Jan.) 11 d. 1914 m. South Side 
Turner svetainėje, 3143 So. State gat. 
tarpe 31-mos ir 32-ros eatvit;, su tri- 
įis dovanomis už paprastą valčių tam. 

kas geriaus šioks: 1-mą — $2.50, 2-rą 
— $1.50 ir 3-čią — $1.00. 
Pradžia 4-tą vaandą po pietų. įžanga 
50c porai, prie durių, su išsigėrimo 
"Coupon" vertės 23c. tikietai nuo są- 
narių po 35c. 

Ir tikietai parsiduoda sekančiose 
vietose po 25 c.: M. J. Tananeviče 670 
W. 18th st, J. Ilga odas, 1841 S. 
Halsted st., A. OlszevvBki Bankas, 3252 
So. Halsted st., J, M. Tananeviče, 
253 So. Morgan st., New City Savings 
Bankas, 4601 So. Ashland ave., J. J. 
Elias Bankas, 4600 So. Wood st., J. 
Bagdžiunas, 2324 So. Oakley ave., 
Petras Kaitis. 1607 N. Ashland ave. 

Gerbiamieji ir Gerbiamosios! Kvie- 
čiamo atsilankyti j tą mušu iškilmin- 
gą Baliu, nes svetainė yra didžiausia, 
bus gražus programas lietuviškų šo- 
kių. K * c atsilankys, bus užganė- 
dintas. Su pagarba, 

Kviečia KOMITETAS. 

iIRGVAIKiO PASK. !R BUD. DR-JA. 
Jau gyvuoja 3 metai ir turi 

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

ti pinigų mokčtlnini tik po mažą. sumą, 
prisirašykit prie šios draugijos. Dr- 
ja laiko savo susirinkimus kas sere- 
dos vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
Bvet., 3301 Auburn ave., kertė 33-čiou 
gat. Taipgi šita Dr-Ja skolina pinigus 
ant namų už prieinamą procentą. 

Nauja 15-ta serija atsidarys sausio 
(Jan.) 21 d. 1914 m. Kurie norite 
užsirašyti atsilankykit po viriminėto 
mtrašu: 

6-tas METINIS BALIUS SU 
PRAKALBOMIS! 

parengtas Lietuviu Kriaučiu Kliubo 
Pašelpos, subatos vak., sausio (Jan.) 
10 d. 1014 m. Atlas svetainėje, 1436- 
40 Ęmma st., arti Noble ir Mihvaukee 
Avt-. Pradžia 6:30 vai. vakare. Ti- 
kietii 25 c. porai. 

Dabar geras laikas smagiai ir gra- 
žiai pasilinksminti šitame naujame 
mete. šitas kliubas visuomet paren- 
gia gražius balius, kad jaunimas gali 
smagiai pasišokti, o senieji gražiai 
laiką praleisti. Visi atsilankykite, o 
užmiršite savo vargus ir nelaimes. 

Kvittčia KOMITETAS. 

DRAMOS DRAUGIJA 
Stato scenoje naują gražu veikalą, 
4 veiksmų komediją "Su mielu noru." 
para.šė G. v. Moscr, iš vokiečiu kal- 
bos vertė Mariutė. Ned., sausio 11 d. 
1914 m„ šv. Jurgio parapijos svet., 
prie 32-tro pl. ir Auburn ave., ant 
Bridgeporto. Pradžia vai. vakare. 
Įžanga 35c., 50c. ir 75c. Po perstaty- 
mui šokiai. Orchestra Broliu Sarpa- 
lių. 

"Su Mielu Noru" komedija dar tik- 
•ką išversta į lietuvių kalbą, ir Dra- 
mos Draugijos artistai pirmieji teik- 
sis sulofti d<"l publikos palinksmini- 
mo. Todėl kviečiame visus kuoskait- 
lingiausiai, o bus juoku iki ašarų, 
nes šis veikalas pilnas sveiko juoko. 

Kviečia, 
"Dramos" Dr-jos Komitetas, 

Pajieškojimaš. 
Pajie^kau savo draugo Adomo Be- 

reno, iš Sausello sc1 Žarėnų par.. 
Telšių pav., Kauno gub. Buvo iš- 
važiavęs Lietuvon. Girdėjau, buk su- 

grįžęs atgal. Taipogi pajieskau Sta- 
nislovo Ringio, lš Žarėnų vol. ir par., 
Kauno gub. Dirbo Nemos Oo., Micb. 
valstijoje. 2 metai aigal išva/.ia\o j 
Chicagą. Turiu svarbu reikalą. Mel- 
džiu atsišaukti adresu: 

John Kumža, 
% Goodman C'edar Co„ SbiLtgleton, 

Įliek. 

Pajieškati savo brolio stiliaus Ai> 
:ano Kasparavičiaus, iš Pariekeni: 
kaimo, Meteliu parap., Seinų pav; 
Su v alku gul). Gyveno ? metai atg, 
Srooklyn N. Y. .To palies, ar kas j 
'no, meldžiu atsišaukti julresu: 

Fra r. k K a? pa ra vičia, 
St. Michael, Pa 

Pajieškau sunaus Juliaus Paulaičio 
Jeigu jis gyvas ir nori su manim pa 
fimaiyti, lai atsišaukia /ėmiaus pa 
duotu adresu. Buvusi mano pati M*, 
rė Faulaitienė (po tėvų) Baroniutf 
kitaip žinoma kaip l.iutkienė, girdėjau 
yra viduti ii' buk gyvena dabai Chi- 
cagoje. 

Chas. Paulaitie, 
Box 159 S t. Michael, Pa 

Pajieškau savo drangų Kazimiero 
Meško iš Bargalės kaimo, Salantu 
parap., Kauno gub., ir Juozapo Va- 
lančiaus, iš Natėnų kaimo, Ginteliš- 
kės parap., Kauno gub. Jų pačių, ar 
kas juos žino, meldžiu atsišaukti ad- 
resu : 

Frauk Petkauskas. 
1706 So. llalsted st., Chicago, 111. 

Pajieškau savo kaimynės Malinos 
Mišunutės. Antri metai kaip Ame- 
rikoje. Jos pačios, ar kas ja žino, 
meldžiu atsišaukti adresu: 

P. S., 
P. O. Box 166, Alliance, Ohio. 

Pajieškau savo brolio sunaus Juo- 
zapo Miliausko, Kabelių sod., Ber- 
štovskos vol., Grodno ujezdo ir gub. 
Aš gyvenau Spring Valley, 111., o 

paskui Kansas City. Meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Peter Mileski, 
Worland, Wyoming. 

Pajieškau Juzefos Strelinskaitės 
(po vyru Lietuvoje buvo Duršiene), 
paeina iš Laukuvos parap., Raseinių 
pav\, Kauno gub. Dabar Juozapa? 
Duršas apsivedė su mano dukterini 
Kazimiera Rupeikaite. Aš, Kazimie- 
ros motina, noriu surasti pirmąją 
pačią. Labai svarbus reikalas. Gir- 
dėjau, jinai Amerikoje. Jos pačios, 
ar kas ją žino, meldžiu atsišaukti ad- 
resu : 

Domicėlė Rupeikienė, 
1109 N. 7th st., Kast St. Louis, 111. 

Pajieškau savo brolio Antano Lau- 
kionio, iš Pasarn'.kų kaimo. Serijų 
gm., Seinų pa v., Suvalkų gub. Gyve- 
no pirmians Shenandoah, Pa. Paskui 
išvažiavo j Pittsburg, Pa. Dabar gir- 
dėjau, esąs Indiana valstijoje. Jo pa- 
ties ar kas jį žino, meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Juozapas Laukionis 
69 AVinter st., Eteter, N. H. 

Pajieškau savo t;kros, pusseserės 
Albinos Galvanauskjjfitėsi paeina iš 
Čedasų miestelio. Ežerėnu pav., Kau- 
no gub. Aš paeinu iš Kavolių so- 
džiaus. Turiu svarbų reikalą. Mel- 
džiu atsišaukti adresu: 

Antanas Galvanauskas, 
23 E. 111 th pl.. Chicago, 11?. 

T r~ S 

Reikalavimai. 
Kambariai: —pareii0;i lengvam šei- 

miniu kavimui (light liousekeeping), 
1 doliaris j savaitę nuo ypatos. Kreip- 
tis antrašas: 902 — 3Sth pl. 

Reikalaujama: — kriaučių ir "fi- 
nišerkų" ant moterių kostumeriškų 
drapanų. Darbas geras ir nuolati- 
nis, su geru užmokesčiu. Atsišaukti 
antrašu: Paul Straus & ^o.( 2723 \V. 
Madison st., Chicago, 111. 

Reikalaujama Agentu. 
Męs mokame $8 arba $20 algos j 

savaitę vyrams, kad butų savo mie- 
ste arba važinėti iš miesto j miestą, 
pardavinėdami mus Auksinius, Sidab- 
rinius ir Nikelinius laikrodžius ir len- 
ciugtis dirbantiems žmonėms ant. $1 
ar $2 mėnesinių {mokėjimų. Prityri- 
mas nereikalingas. Teisingi ir blai- 
vus vyrai vien lai rašo mums dėlei 
šitų agentūrų. Paminėkite jusų da- 
bartini užsiėmimą. 

North American Sales Co., 
Box 954 — Dept. 71, Ne\v York City. 

Reikalinga: — patyrusi pardavėja 
(mergina) prie Ceverykų Dept.; dar- 
bas nuolatos; gera užmokestis. 

J. Oppenbeimer and Co. 
4700 So. Ashland ave. 

Reikalaujama: — jaunas vyras su 
įdėliu $300.00, kaipo partneris, kad 
važinėti su teatrališka kompanija. 
Ma'nnus darbas ir geras užmokestis. 
Turi šiek-tiek angliškai kalbėti. 

Adresas: 
Manager, H. 25 

154 W. Randolpb st., Chicago, 111. 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda: — labai pigiai bizniui 

j lotas, ant Ilalstod 3t., arti 33čios. 
Atsišaukite lietuviškai pas 

D. K. VVALSHIM, 
j 82 W. Washington st., Chicago, UI. 

ANT PARSAMDYMO. 
Automobiliai veselijo.ns, Krikšty- 

noms, pagrabams ir 1.1, yra pigiai 
parsamdomi iš Halsted Garage. Taip- 
gi automobiliniai trukai yerkrauBty- 
mui Furničių, nuvežimui į dypus ii* 
1.1., yra gaunami pigiaj. Perkrausty- 
mui furničių automobiliniai trukai 
kaštuoja pigiau kaip arkliai, ir ge- 
riau ir greičiau atlieka darbą. 

Atsišaukite į 
HALSTED GARAGE, 

3222 So. Halsted st., Chicago. 

Parsiduoda: — 2 augštu puikus 
mūrinis namas su saliunu, arti 47os 
ir \Vestern ave. Ant pirmo aiigšto 
saliunas, ant antro augšto 6 ruimu 
pagyvenimas. Namas puikiai {reng- 
tas, gazu ir elektriką apšviestas, su 

maudykle ir visais reikalingais įtai- 
symais. Atsišaukite į A. Olszenakio 
Batkį. 

T Ė M Y KIT E! 
Turėdamas $500.00, gali įgyti namą 

.irie So. Halsted st., beveik priešais 
įaujai statomą teat rą. Gera proga 
ietuviui įgyti nanui su mažais pini- 
ais, biznevoj vietoj ir prieg to labai 
>igiai. Kreipkitės platesnėms ž i- 
įioms j: 

A. QLSZEWSK10 BANKĄ. 

Parsiduoda: — geri rakandai, ar- 
ia tornišiai pigiai. Jei kam reikia, 
tegul atsišaukia trumpame laike siuo 
adresu: 

P. Mockaitis, 
324D So. Halsted st„ Chicago, 111. 

Ant aprdavimo: — parsiduoda už 
prieinama kainą, naminiai rakandai, 
visai mažai vartoti; dėl artimesniu 
žinių kreiptis adresu: 

Jurgis Juzėnas, 
2334 W. 23rd st., 1 floor 

Chicago, Iii. 

Ant pardavimo:—bučiams ir gro- 
sėmė su naminiais rakandais, arba 
be rakandų, parsiduoda visiškai pi- 
gia. Norėdami dasižinoti, atsišaukite 
antrašu: 

Ignaeas Mineikis, 
2015 Canalport ave., C'hicago, 111. 

I 
Parsiduoda: — nauji naminiai ra- 

kandai labai pigiai. Reikalaujančiam 
gera proga. Pardavimo priežastis: 
vyras serga, ir, kaip daktarai sako, 
reikia važiuoti Lietuvon. Kreiptis 
antrašu: 

Antanas Banatis, 
070 W. 18th st., ant 3 lubij iš frunto. 

Išrandavojimui arba Pardavimui. 
Biliardas ir pool-room'is ir jtaisa 

skrituliais lošti (bowling allevs). 
šeši stalai ir dvi "bovvling allevs." 
Didelė barbernei. Gera proga Ameri- 
kos lietuviui. Antrašas: 

Wm. Drelier, 
Phone 304 J. St. Charles, 111. 

GERA PROGA LIETUVIUI. 
Parsiduoda labai pigiai ant Nortli 

sidės (priešais lietuvišką, bažnyčią) 
vežiojimo (delivery), kraustymo, arba 
mufinimo ir angliij vežiojimo biznis, 
kuris nuo senai išdirbtas ir puikiai 
eina. 2 karietos, 4 arkliai, pakinktuvai. 
blankietai, dreiverių drapanos ir visi 
kiti prie vežiojimo reikalingi daiktai. 
Savininkas turi perdaug bizniu ir vi- 

sų negal apžiūrėti. Atsišaukti adre- 
su 1656 \Yabansia ave., arba telefo- 
nu: Monroe 2545. 

"LIETUVOS" AGENTAI. 

P&e šluos mus agentus galima u ir 
aisakjrti "Lietuvą" metams ar ai c 
pusėj metų ir užsimokčtl. 

ATHOL, MASS. 
Kaz. Granickas, 28 Essex St. 

BALTIMORE, M D. 
L. Gawlis. 1834 N. Castle st 
Vincas želvis, 520 W. Conway st. 

BROOKLYN. N. Y. 
J. Ambrozėjus, 120 Grand st. 
Vincas Daunora, £29 Bedford A ve. 

BURLINGTON, N. J. 
S. Petrunas, <13 Earl st. 

CAMBRIDGE. MASS. 
Pet. Batkevičius, 877Cambridge at 

CICERO, TLL. 
A. K. Boezkus, 1318 So. 49th Ct. 

GRAND RAPIDS, MICH. 
C. Kentraitis, 448 Leonard St. N.W. 

GARY, LND. 
Ant. Melkinis, 1109 Jeferson st. 

HERR1N, ILL. 
J. T. Adomaitis, 820 So. 16th st. 

CHICAGO. ILL. 
Juozas Aleksa, 8374 Kerkoff ave. 
Juoz. Braknis, 3327 Lo\ve ave. 
Ed. Butkevičia, 3153 Emerald ave. 
John Bimba, 1801 S. Johnson st. 
Antanas Grisius, 708 W. 17th PI. 
W. Gaižauskas, 10759 S. Michigan av. 
Adomas Jodelis, 818 W. ISth st. 
Julius Kaupas, 2232 T.V. 24f.li st. 
J. A. Rimkus, 920 W. 20th PI. 
Jonas Visockis, 8139 Vinoennes Rd. 
-Ant. Zelnys, 3240 S. Morgan st. 

INDIANA IIARBOR, IN'D. 
B. Yasiulis. 3604 Deador st. 
Petras Kurkulis Chicago, 111. 

KENOSHA, WIS. 
M. K. Petrauskas, 415 Middle at. 

LEW1ST0N, M E. 
K. Vilaniškis, 14 Summer at 

i.Suke,i.KIfiN08I,A'Wį% p 

p o mLOl angeles» cal. 
fet" 

mp',1819 Germala Blde 
mel-ROSE park, ill. 

ad- Vaišvila, 22111 Lako s t 
MINBRsnLLE, I'A 

J. Ramanauskas, Ro 
NAOUATUCK, CONiV 
lūamaitls, c Cnrtl. rt. 

NE V/ YORK, 
Le8"«auskas. 125 l. 7th a t 

V a m i NE.WARK, N. J. 
v. Aiabrazevjc a ito r.i 

„ , Kfw britain, co.vn""■ 
"• J- er,ouls' £10 u.,. St 

, „ 
PETERSO.N'. n. j 

at 

ave 

f"« Zūvfjc^3, «t 

,"M- Pe"ll!" 1514 l&ZVi 
l'IT STONT, PA. 

J. Kazakevičia 103 N Main st 
J. S, Vaškeviflius, lz X Main st. 

PLYMOUTH. PA. 
S Potcliuuas, a4i B. River <st 

PURITAN, PA. 
Jona3 Martitikaitis 

ROCHESTER, X. V. 
J. Sliacek 1:J5 Wefger st. 

8HENANDOAH, PA 
T. Kryžanauskas. 38 E Centre et 

SOUTH BOSTON, MASS. 
'Paul P. Mikalauskas, 248 W. 4tUSt. 
'K. Yurgeliunas, 233 Broadvvay 

SPRINGFIELD. JLL 
G. Tacbilauckas, 2143 So. 15th st. 

ST. CHARLES. ILL. 
Sim. Kiola, 57:" W. Ctb 

WATERBURY. COXN. 
Jurgis žemaitis, 827 Bank st. 

KUR GAUTI "LIETUVĄ." 
Galima gauti kiekvienu savaitę 
"Lietuvą" už 5c., šiose vietose: 

CH1CAG0. 1LL. 
"Aušros" skaityk., 3149 S. Halsted st. 
J. I. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley av. 
A. Dargis, 732 W. 18th st. 
Jonas llgaudas, 1841 S. Ilalsted st. 
Pr. A. Jakutis, 733 W. 14th PI. | 
P. M. Kaltis, 1607 N. Ashlani ave 
Ant. Kasperas, 3416 Auburi av. 

Zig. Mickevičia, 2342 S. LeavJIt ri. 
M. J. Tananeviče, 670 W. ISth 8L 
Mike Valaskaa, 345 Kensington avn 

M. A. Vabol, 1700 N. Ashland ave. 

Telefonas Humboldt 4532 
Atdara Dieną ir Naktį. 

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 
Rusiškai-Turkiškos ir vi- 
sokiu rūšių maudyklės. 

1914-1916 W. Division Street 
Arti Rebev st. 

Taipogi Rusiškai-Turkiškų maudyklių 
kambariai ir moterims. 

Barzdaskutykla krūvoje. Chicago. 

O KAS ČIA? 
Nagi popieriai laiškams rašyti tu 

visokiais gražiais pasveikinimai ir su 
tam pritinkančiomis dainelėmis, su 
auksinėmis raidėmis, su gražiomis j-;1- 
kinėmis kvietkelėmis ir visokiais pa- 
veikslėliais, parsiduoda labai pigiai. 
Kas prisius 25 centus pac'to markė- 
mis, tas aplaikys 12 popierių su kon* 
vertais; kas prisius 1 doliarj pt r Mo- 
ney Orderį f>rba registruotam* laiške, 
las aplaikys ii tuzinus popierių su 
konvertais. 

Reikalauju agentu ir duodu 
uždarbį. Adresuokite: 

F. NOREIKA. 
Box 245, Salem, N. J. 

Kiekvienas gali ismoltl baibery- 
rt-~;e trumpu laiku !r galiie padaryt 
pinigu kol mokinatės. Rašykit, klau- 
sdami informacij'i. Nossokoff'e Barber 
College, 1202 Penn ave., Pittaburg, 

KAM REIK, ŽINOTINA: 
Gruodžio <1 19f3 m. U|M ■ -<Itt*-t;i^ S :v. 

Valstijų 1'atcntiĮ Ot'r'i-i :leten- 
tas .1 Vaor.iii Butkui t- ('Iii .«■>. III.. t- fumii 
A. Kuikui ii Baltimore. Md., nauiai išrastos 
prietaisos, žinomos vat«i "( appin? llrails 
for Itottle lappiiu Mai .iivr-" 

Aio išradimo tei-ė- pirmians 11 n. >» p.n •! ..otss 
išradčjvi \merican ("urk * Seal ("o.. Ci.l'i go- 
ję, kt'.ri vėliaus permainė vanlj j Itrurovetl 
Crown Sral ('■)., Inc. korporacija llli «.is 
Val«tijo«. — sulyg tižiegi-«tnioto- pat'-ni. ga- 
vimui peticijos 18 d. ltug^ėjo 1911 m., -rriioę 
n u m. 649,785 United Stair- Patent Office. 

Spalio JS d. 1913 m. minėta lir.pn.\ttl 
("roM'n & Seal ("o., In. atparda\ė minėto 
išradimo ir patento t e i ~ o Ju ./ui Butkui \i 
'.'hieagos, kuri- Spalio -» >1 l'M'< m. pardavC 
Jonui A. Butkui i; Baltimore. Md„ ir Augus- 
tui F.benui iš Cliicag > 111.. i>o i lygiomis 
dalimis visų teisiu mi it p-iicntu ap-augotų. 

B :!> 

Sudėkite numerius 1 iki 9 kožnoj 
klėtkoj, idant, skaitant iš visų pusiu 
išeitu 20. Jeigu gerai sudėsite, tada 
prisiusime jums kvitą vertės S50: Ta 
kvitą bus gera prie pirkimo 4 mušu 

lotų. arba 10.000 keturkampinių pėdų 
žemės, tik 10 mylių nuo New Yorko. 
Prekė tų lotų yra $119. bet jeigu pri- 
siusite viršminėtą kvitą, tai reikės 
mokėti tik ir galima išmokėti po 
$5 kas mėnesis. 
Rašykite, o gausit visas informacijas. 

OUTCALT REALTY CO.. 
111 Hudson st., Dept. 5 

Jersey City. N. J. 

Ar jau gavot Severos Lietuvišką Kalendorių l'.'l i metams 

uuO Aptiekoriaus? Jeigu ne — gaukite jį Šiądien. 
Duodama dovanai. 

Sulaikykite tą Kosuli — 

Padarykit, kaip kiti daro: imkit abelnai žinomus vai 
stus nuo kosulio, peršalimo, užkimimo, kataro, kru- 

po ir kitokių įvairių plaučių negalių — 

SEVEROS BALSAMĄ PLAUČIAMS 
(SEVERA S BALSAM FOR LUtJGS) 

Pasiskaitykit, krj mums parašė p. Joseph Shramek iŠ 

Troy, Missouri: 

"Peršalau neišpasakytai. Peršalimas 
įėjo inan į plaučius ir tada pradėjau kosė- 
ti, — toki baisu turėjau kosulį, kad ma- 

niau, jog mane užmuš. Bet dar laiku pra- 
dėjau imti Severos Balsamą Plaučiams, 
tai mane išgelbėjo. Negaliu žodžiu surasti 
šiu vaistu pagyrimui. 

Kaina -5 centai. 

Pas visus aptiekorius. Reikalaukit, kad jums duotų Se- 
veros Vaistų. Jeigu jusų aptiekorius negali jų 

pristatyti, parsitraukit stačiai nuo 

'35 FOR *1052 

Klausimai ir atsakymai "Lietuvos" skaitytojams. 
Klausimas: Kodėl žmonis moka už laik'odį •) kartus ar net ir daugiau, ncr laikrodis ver- bas? Atsakymas: Nes nei vienas nesupranta tikro; fabrikinės laikrodžiu kaino-, arba neži- 
no, kur jįjį už fabrikinę kainu galima įgyti. Klausimu.<: Kodėl vertrlgo- roktioja tu laikro- 
dį 4 kartus daugiau negu jisai vertas? Atsakymas: Nes vertelga įgyja laikrodžius nuo kitų 
•ir parduoda vieną arba tiktai keletu laikrodžių į sąvaitę, ir i» šito turi mokėti už savo krau- 
tuvę ir padaryti sau gyvenimą, tu o m tarp Fabrikas išdirba bei parduoda šimtu- ir tūkstan- 
čius laikrodžių kasdien. Pavyzdžiui, jeigu Fabrikas parduo> tilaai 1 ) laikrodžių kasdien 
ir tmčs naudos iš kiekvieno laikrodžio tiktai _'5 centus, tai Fabriką* jau turi gryno pelno kasdien $25 lr dabar jųs žinote, kodėl Fabrikas parduoda Laikrodžius taip pigiai. 

Jeigu jųs norite pirkti gerą Laikrodį. Lenciūgėlį ir Pagrožinima fabrikine kaina, tai 
pirkite tiesiog i- niusų ir iųs sutaupinsite daug pinigų ant to pirkinio. Musų Laikro- 
džiai, Lenciūgėliai ir Pagrožinimai yra labai parankus, naujausio sutaisymo ir geriausįos rų- šies, Išdi+bfjo giarautuoti 3111 20 metų 14 k. paauksuoti (tjold Filled). Laikrodžiai turi 
tris makštis, artistiškai graviruotas, iitie Lcikrodžiai turi patį geriausią mechanizmą, aty- džiai nutaisyta ir išbandytą teisingam ėjimui. 

JEIGU JŲS TAT NORITE TVR&TI VIFNĄ SIŲ LAIKRODŽIŲ, LlHtCIUGĖ- 
I.IŲ IR PAGR02INJMŲ, kainuojančiųjų po $3-" uz $10.50, apžiūrėkite atydžiai augščiau# stovinčius Laikrodžių, Lenciūgėlių ir Pagrožinimų paveikslus, paskui iškirpkite tuos, kurie 
jums daugiau patinka ir prisiųskite mums Su $2 uždflio, ir gavę tai. męs tuoj aus pasiųsime 
jums Laikrodėlį, Lenciūgėlį ir Pagrožinimą, kuriuos jųs išsirinkote, įdėtus į puikią pliušinę fiižutę. Kuomet lai atnešta į jųsų namus, jųs prici užmokant, galit viską atydžiai ištyrinėti Jeigu jųs busite užganėdinti Laikrodžiu I.enciugėliu ir Pagrožiuimats. tai užmokėkite likti- 

'Mainas susiacaanctos js neirtos ccnuj, ir jeigu jųs ueuzganeuinu 
l'agrožinimiu iv j riimKitc jti ji mę- tuojau* sugražinsime jiiin> jS2 uztlčlj. 

Laikrodžiu, T.fminsčliu ir 

■v- «».. imc i>i!Kcrgii, K.Ki, piiKuami i.aikioti|. i.itu-hiu.i " "a y nztinmu« nuo J'J- vi-i-Kat ntcKit nci/ikuo- 
»»t<\ Tai yra todėl. kad imisij Laikrodžiai. Lenciūgėliai ii I'agrožinimai fšdirbfjo yru gtarmiltiojatiii 20 r.ictij, ir jei- 
K u Laikrodi* i-iga«!iiilu |>er JO metų gvarautuota laika, m-* pataisysime įums Laikrodį visiškai iiiilykų arba pamamy* •imo jjjj po j mokėjimu i 25 i-entų t\pre>o išlaidoms padengti. 

Tii. kurie nori pirkti Laikrodį he LrnriiiKėlio ir Pa:;:o/inim.;, užmokė* liktai $6 ir pri«!ų> $1 didėlio. 
Aiškiai adresuokite 

NATIONAL COMMERCIAL COMPANY Cept. 212, 505 East 5th St, Ne* Ycrk, N. Y. 



GALI APSIRĖDYTI BEVEIK 
UŽDYKĄ. 

Nauji ir truput) padėvėti siutai ir 
Overkorai, kurie buvo užsakyti ant 

orderio už $40, už $50 ir už $60, dabar 

parsiduoda po $5. ir augšėiaus. 
Gali hut puikiausiu sportu tiktai už 

$5. 
Parsiduoda pigiai čemodanai ir la- 

gaminai. Nauji ir truput j padėvėti 
siutai ir overkotai vyrams ir januo- 
liams. Ateikite J 

S. GORDON 
Vyrišku Drabužių štorą 

1415 S. HALSTED ST., CHICAGO. 

Hile vienas Rali uždirbti $^5.00 J 
savaitę liuosomis valandomis; prity- 
rimas nereikalingas. Gavimui visi; 
sulyg to žinių, rašykit: 

LIPMAN SUPPLY HOUSE 

Dept. 7 
527 So. 5th ave., CHICAGO, ILL. 

METRAŠTIS-ALMANACHAS 
"ŠVITURYS" 

Su Kalendorium 1913 m. Jono 
Rinkevičiaus Išleistas, a-r. metai. 
LITERATŪROS SKYHIUJE TELPA: 

Giros 'Geradariai—eilės "Be- 
auštanti aušrelė.,."—Pijėsa dviem pa- 
veikslais. "Dainius ir žmonės"-—eilėa, 
"Ramunės" -eilės. 

J. šeiniaus "Sapnas"—gyvenimo pa- 
saka. 

M. Vitkaus l) "Ani vandens," 2) 
"Baltasis Gvazdikas," 3) "Gelsvoji 
rožė," 4) "Laisvoji lanka,"—eilėa. 
..L. Pelėdos "Dėl saviškių"—-Ii gy- 
venimo vaizdelis. 

A. Vienuolio "Beždžionės"—Iš gy- 
venimo žmonių apysakėlė. 

Dagio širdžių susiartinimas." ^ 
M. Gustaičio "Naujiems Metams," 

Fragmentas. 
Žemkalnio "Blaivininkų Pirminin- 

kas"—Monologas. 
Tolinus seka Mokyklos, Musų fab- 

rikai, šelptini fondai, Musų artistų 
kuopos, Artistų surašas; Vilniaus 
chronika. Surasas visų lietuviškų 
(aikrafičlų Lietuvoje ir Amerikoje iš- 
einančių su jų adresais ir kainomis. 
Kronika 1912 m. Sausio, Vasario, Ko- 
vo, Balandžio, Gegužės, Birželio, Lie- 
pos ir Rugpjūčio mėnesių. Ant galo 
Informacijų skyrius. Viso 253 pusi. 
Kaina 65c 

Užsisakant ir pinigus siunčiant 
adresuokite: 

A. OLSZEWSKI 
3252 S. H;U«ted St., Chirago, Iii. 

RUSSIAF-AMERTCAN LINE. 
Tiesiojiiiis kcii .vl.iias tarp Rusijos ir Ame- rikos didžiausiais. puikiausiais ir greičiausiais, Rusijos imperijos U rasos, dub«.!tavų Sriubų garlaiviai-* 

RUSSIA — 16,000 tonų, Kl'RSK — 1J.500 tonų. CZAR — 13,000 tonų. 
lhr ROTTERDAMUI i 9 dienai be persėdi- mo, į 11 dienų he persėdimo iki I.IEPGJAUS. D.UN'VS PLAU K l OJIJ M AI 

Kainos iiaugito mokamos. 
Llepojus iki New Yorko $32.75 Ir 

pagalvinių taksų ?4. 
Smulkesnėms žinioms kreipkitės prie:— A E JOilNSOX » CO. fanerai P..*s. Agents, 

27, Broadnay. KP.VV YORK. 

NEW JITY SAVIN GS BANK 
4601 So. Ashland ave., Chicago. 
Geo. L. Ukso pr^-s., St. Marcinkie >vicz 
vice-pres., A. J. Bierzyntki iždininkus. I 

Priima bankon pinigus ir moka! 
S',. llž sudėtus pinigua musų bau- 
koj duodame čeklą knygutę, ix ku- 
rios parašyti f'ekiai tinka visur. Sko- 
lina pinigua ant Keal Estate, Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
<2.50 metams. Parduoda iHfkortes ir 
.iunčia pinigui i visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
rėdoma, ketvergais ir subatomls nuo 
ninkais ir pčtnyfiomls nuo f ryto iki 
i ryto iki 9 vakaro; nedėlio nis, utar- 
5 vakaro. 

LIETUVIŠKA BANKA 
Tovvn of Lake Savings Bank 

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

Priimame pinigui j Banką užčėdi- 
}imui nuo vieno doliario ir daugiam 
ir mokame trečią prjcentą ratomis 
ar.t metą. Siunčiame pinigus i vi- 
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei- 
singai, o svetimi] žemiu pinigus mai- 
nome, perkame ir parduodame. Par- 
duodame Sifkortest ant visu liniją j 
kraju ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkeliu po visą Ameriką ir 
Europą. 

Mušu Panka išdirba visokius rastus 
ir dokumentus vlaose kalboso ir duo- 
di rodą lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose ir reikaluose ypatiškai Ir 
pt" laiškus. Tik kreipkitės viršminS- 
tn aniraSu. 

DAILUS KALENDORIUS UŽ 10c. 
Kas prisius 10 icm.: marMmis, tas 
gaus daili; kalendorių su paveikslai* 
naujo miesto Gary, Ind., nuo pat jo 
pradžios not iki dabar. 

(dėkit už 10c. markiu ir rašykit 
tuojaua, adresuodami taip: 

Josoph Skinderis, 
3262 So. Halsted st., Chicago, Iii. 

Užsisakykite naujai išėjusį mėnesi- 
n.i laikrašti 

"V A I D Y L A", 
einanti kas mėnuo Chiragoje. "Vai- 
djia" rupinsis nr partijų, bet bendrais 
tautos reikalais. Stengsis paduoti j- 
domiaimu žinių iš Lietuvos ir viso 
pasaulio. Suteiks daug virtos jauni- 
mo reikalams. Kaina tiktai 50c me- 
rams. 

Kas prisius "Vaidylos" redakcijai 
?2.00, gaus "Vaidyla" ir "Lietuvą" 
visiems nr.etams. Kas prisius $1.50 
gaus "Vaidyty" ir Keleivj". Adrosas 

"VAIDYLA" 
810 VV. 19th st. Chicago, 111. 

Lietuviškas Graborius. 

Užsiimu laidojimą numirusių Ir ak 
; laikau automc bii!ų, parsamdau ant 
veseilitj, krikštynų ir pagrabų už pi- 
gesnę prekę, kaip visi kiti. Pribu- 
nu j visas miesto dalh labai greits.i, 
— dier.į ir naktj. 

j. A. PETROSIUS 
3212 So. Haluted St., Chicago, III. 

Telephone Drover 2186. 

K. J. FTLLIPOVIČIUS 
Parduoda ui labai že- 

mas kainas (prekes) na- 
mus. lotus ir farmas. ku- 
riu ttiri didžiausi pasirin- 
kimu. Apsaugoja nuoz 
ugnies namus, biznius ir 
furničius geriausiose kom- 
panijose. Perkantiems 
piopertę dirba visokias 
reikalingas popieras ir pa- 
rūpina paskolas mort- 
geiius. Parduoda lotus 
▼isose Chicagos miesto da 
lyse nuog $500 ir 

Tairt/-t»i ».««•« 

lanf pard irt-fr bizni:; ir hirnieriy namą su bu- lniai<, arba be ji/. Apsaugoja žmonių gyvastis |pašalpa ligų ir nelaimSs atsitikimuose. Rei- 
kaU.ij ima agenfij. Reikalaujantieji, atsišaukite sekančiu ant/aia: 
f ii W 3Vd *1., Chicago. Iii. Telefonas Dro- 
v-r 2250 Ottso vaUnd«s: naog 8 vai. iki 10 vai. ii ryto, ir nu.jg i tos vai. iki 9-tai vai. vakare. 

Telephone Canal 285 

K. KATUTIS 
LIETUVIŠKAS 
GRAOORIUS 

710 W. I8th St. Ghicago 

GERA PROGA! 
Gramatika angliškoskalbosmo- 
kyti.'- bc mokytojo(apdaryta)$l.O() 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 

tis skaityti ir rašyti be mokyto- 
jo 13c 
Naujas Budas mokytis rašyti be 

mokytojo 10c 
Aritmetika mokinimuisi rok uo- 

du, su paveiks' ais (apdaryta).. 35c 
V i bo $1.60 

Kas atsiijsiJkirpęs šita apgarsi- 
nimą iš "Lietuvos" ir SI.00 per 
moncy orderį tai gaus visas 4 
knytasiiOa. pigiau. 

P# 31 ikolainis 
Box 62 New York City 

mmm 
tfaraciis uv5TKwr»^Wflau» 

FW5V£M3 TfftTROR5CeCf05 
Rf1KflLflC7ft 

/IHHMHT tinti ristis pas 
kiskvimf sr/liioją Mniiius -. 
iaii'K Ui iMgJft irtistį b* 
t'm miaj teatras ir scti i. 

Kairia metams; 
AiMribl« S1M 
UfiUAjjf 53,on 

Pavrsnis na. Vii 
"V EIIRO D!S" 

1(71 MUfiidN Aif., .CHW.CC, (IL 

H^RAILGINTI pasikalbėjimai sudėtinėmis te- 

lefono linijomis įneša tula pavojų bendriems-tele- 

fono vartotojams. Greitas šaukimas deiei ugnies 

j policijos skyrių arba daktaro gali buti sutrukdy- 
tas ačiu beprasmingam linijos vartojimui. Tele- 

foniniai pasikalbėjimai privalėtų buti taip trumpi, 

kaip apkalbamasai biznis tai leidžia. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PRAMONĖS ĮSTAIGA 
"VILIJOS" BENDROVE 

Turi Vilniuje ūkio mašinų fabriką ir 
Sandėlius, apdovanota ui savo dirbi- 
nius 1 aukso ir 4 sidabro medaliais; 

norėdama padidinti fabrikaciją 
Kviečia Amerikos Lietuvius prisidėti Serais (pajais) 

Kreipties: VILNIUS, Poltavos g-vė 55 
"VILIJOS" BENDROVEI 

Laikrodėlis vertės $25.00 už $16.15 
GOLD FILLED) 

Paauksuotas, 20 
T 

metų Gvarantuo- 
tas, 17 Jevvel, 
Elgin, 12 saizo. 
Laikrodėlis yra 

vertes $25.00 ir ki- 
ti pardavinėja po 
$25.00. Aš nuDir- 

kau Dešimts Tūkstančių (10.000) 
laikrodėlių nuo Elgin fabrike už 
pigią prekę prieš Naujus Metus, 
tai pardavinėsiu juos po $16.75 
pakol neišparduosiu. Jeigu kas 
norit pirkti, tai nelaukite ilgai, nes 
paskui neliks. Su kožnu orderiu 
gausite kataliogą uždyką, 

P. K. BRUCHAS 
3248 Sl. Kurpi Street GHICM, III. 

JONAS KŪLIS 

3259 So. Halstcd st., Chicagc 
"LIETUVOS" AGENTAS 

Lankosi Chicagoj, užrašinėja 
"Lietuvą". Renka apgarsinimus 
ir šiaip spaudos darbus. Perka 
namus, liotus ir parduoda. Ir 
šiaip suteikia informacijas biznio 
reikaluose. 

A. 01szewski, 
"Lietuvos" leidėjas. 

ĮSIDĖMĖK ! 
Tokios dovanos reikalingos visiems! 
"LIETUVA" DUODU UŽDYK.*! Prikalbink 2 "LIETUVAI" skaitytoju ir prie tų 4 dol. prenumeratos, pridėk tik 1 doliarį nuo savęs ir prisiųsk man kartu su 

savo paveikslu (pikččrium) ištiso 5 dol., tai gausi "LIETUVĄ" visiems metams ir artis- tiška ant drobės tepliotų paveikslų didumo 16x20. 
Jei prikalbinsi 3 skaitytojus ir prisiusi man jų adresus ir 6 dol.. Rausi metams "LIETU- VĄ" ir padidintų savo paveikslų visai užuykų. Aš galiu padaryti da 12 Jakštų laiškams po- picros, arba dailias sagutės (RTfiiotiiktis) su Tavo paveikslu .Irgi uždykų, jei prisiusi 2 skaitytojų prenumeratų 4 dol. 
Išsirink U tų 4 dovanų, kuri Tavi geriau- siai patinka. 
Darbas gvarantuotas. Siųsdama? paveikslų grupūje, pažymėk kryžiuku iš kurio neri pa- sidaryti. Jei nori platesnio išaiškinimo, klausk laišku, įdėdamas 2 c, krasaženk:'.. 

Adresas: 
JUOZAS BRAKNIS, 3135 So. Morgan st., Chicago, 111. 

Iškirpkite šitą apgarsinimą. Kiek- 
vienas namų savininkas, kurs iškirps 
šitą apgarsinimą ir atneš jįjį ponui 
Joz. Husakui, turinčiam ofisą. Len- 
kiškame Banke, apturės kašty kny- 
gutę dėl randauninkų. Apturėti jąją 
gai'.te uždyką, jeigu iškirpsite šį 
apgarsinimą ir atnešite JJjj į mano 
ofisą. 

Joref Husak — Ofisas Lenkiškame 
Banke. Baltas kampas, Nortli West 
Trust and Saviugs Bank. L. 5. 1201 
Mllwaukee ave. kampas Division. 

PUIKI KARČIAM A 
Ant Bridgeporto. 

Prieš Freiheit Turner svetainę. 
Prašau atsilankyti pas s;\vo tau- 

tieti, o busite užganėdinti, 
Antanas Tumas, 

8*2S So. Ilalsted st., Cliicago, Iii. 

KUR INDETI PINIGAI ATNEŠA 
DIDŽIAUSI pelną? 

Pinigai laikomi Banke atneša tik 3 procentų. 
Pinigai paskolinti ant Mortgečių atneša 5 ar 6 proc. 
Pinigai įdėti Į Bondsus atneša 4, 5 arba 6 procentą. 
Bet pinigai įdėti į namus atneša 10 ir 12 procentą. 
Netiktai kad namai duoda didžiausią procentą, bet 

pirkęs namą geroje biznio vietoje, už kelių metų 
gali už jį gauti dvigubai tiek, kiek šiandien mo- 

kėjai, nes Chicagos namų kainos kasmet kjla 
augštyn. Jeigu namas sudegtų, tavo pinigai ne= 

prapuls, insurance kompanija užmokės pilnai. 

Kodėl tada neperki namo it neimi pelno kaip kili ima? 
Prakilnesni amerikonai spėja, kad ateinantį pavasari darbai Amerikoje pradės gerintis 

ir kad 1914 metai bus tai metui "of prosperity." Kaipo pamatą laiku pagerėjimo jie priskaito 
užbaigimą Tarifos revizijos ir vriėmimą "Naujo Currency" biliaus, kurių tai bilių Amerikos 
fabrikantai ir pramonininkai pirmiau labai bijojo ir dėlei to darbai buvo apsistoję. Bet 
kadangi šie biliai tapo apdirbti ir užbaigti pagal Amerikos žmonių norą, tai ta baimė pra- 
ėjo, ir dabar fabrikantai ir pramonininkai galės drąsiai už darbo imtis. Tokiu budu darbų 
busią visur pilnai. Jeigu šie spėjimai išsipildys ir darbai pagerės, tai ir namų kainos tada 
žymiai pakils, ir tie, kurie turi namus pirkę, gerai pasipelnys. Todėl, dabar yra geriausis laikas namus pirkti kol jų kainos žemos, o parduoti su pelnu, tada, kada jų kainos pakils. 

Męs turime pardavimui keletą la- 
bai gerų namų geriausioje biznio 
vietoje, kurie neša nuo 10 iki 12pro- 
centų ir kurių vertė kasmet kįla ir 
kils augštyn. Čia paminėsime tik 
keletą iš jų:- 

i. Namas kaštuoja $5,000, o rendos neša $600 per metą. per 10 metu $6,000. Taigi per 
9 metus pati renda namą išmoka. Įmokėk tik $1,000, o reštą duosime ant lengvų išmokesčiu. 

'j. Namas kaštuoja $7,000, o rendos neša $73- per motą, per 10 metu $7,3.20. Taigi per 
10 metų pati renda namą išmoka. Įmokėk tik $2,000, o reštą duosime ant lengvų išmokesčiu. 

3. Namas kaštuoja $i6,oco, o rendos neša $1.800 per metą, per 10 metų SiS.ooo. Tai- 
gi per 9 metus pati renda namą išmoka. Įmokėk tik $5,000. o reštą duosime ant lengvu 
išmokesčiu. Šitame name yra teatras. "Lease" šito namo baigiasi 1 dieną Birželio, 1914 
metuose. Rendauninkas nori gauti "loasą" ant kitų 5 arba ir 10 metų. Todėl perkantis 
gali buti aprūpintas su randa ant 5 arba 10 metų, arba jei nori, pats gali teatrą vesti. 

4. Namas kaštuoja $50,000, o renebs neša $5.200 per metą, per 10 metų 852,000. Tai- 
gi per 10 metų pati randa namą išmoka. Įmokėk tik $15.000. o reštą duosime ant lengvu 
išmokesčiu. Šitas namas yra išrendavotas ant 10 metų. 

Turime ir daugiau gerai apsimokančių namų pardavimui. 
Šie visi namai yra išrendayoti ant kelių metų, rendos plaukia kas mėnuo reguliariškai. 

Juos gali pirkti su mažais pinigais ir per 9 ar 10 metų iš endų išrenki savo pinigus, ir 
namas tau lieka dykai. Žmonės si.ka savo galvas, kaip uždirbti pinigus, o nemato kad čia 
uždarbiai laukia žmonių, tiktai jų žmonės nesupranta. 

Todėl, jei i ieškote gerai apsimokančių properčių, tai ateikite pas mus, o męs Jums ja^ 
parodysime. 

3252 So. Halsted St., Chicago, III 
ATPIGO LIETUVIŠKI REKORDAI! 

Męs dabar turime 30 lietuviškų 
jvairioms dainoms rekordų, kurie iki 

šiol parsidavė po $2.00, dabar par- 
traukėme didelį transportą iš Lie- 
tuvos ir gavome pigiaus, taip kad da- 
bar parduodama po $1.00 su prl- 
siuntimu. 

Parašykite mums savo adresą, o 

mes prisiusime katalogą, iš kurio ga- 
lesite pasiskirti ir apsisteliuoti lie- 
tuviškom dainoms Ir deklamacijoms 
rekrrrius. Adresuokite: 

A. OLSZEWSKI, 
825# 8o. Halstea st., Chletg^, Mf. 

Phone Drover 5052 

DR. K. DRANGELIS 
LIETUVYS DENTĮSTAS 

VALANDOS, nuo 9 ryto lig 9 vakare 

3261 So. Halsted Si. Ghicago, III. 
Priešai A. Olševskio įlanką 

F. P. BRADCHULIS 
Attorney & Counselor at Law 

30 N. LaSalie St„ Cor. Washlngton St. 
Stock tneliange Bltfj., Rdditis 1107-1114 

Telepbone Franklin i 173 

Lietuvis advokatas, baigęs teisių moksli) Amt- I 
rike je. V cda visokias bjrlas, civiliškas ir kri< 
n.ioa..skas visuoa* Uismuoja (sudlioi*). j 

By*. 3ii2 S. Halsted St„ arti 31-nit į 
Ttkpbsoe Yards2JV3 

ADVOKATAS 
KAZIS KRAUČUNAS. 

Burgi 9 metus Skyriaus Vlriinlūku, Toipsk 
toriuai Suvienytų Valstijų ..m migracijoj 
turi visas tiesas kalno Attorney, Adjocatc; 
I'roctor, Solloltor lr Counoelorat- La\v. Veda 
vlloklaa bylas (provas) iliuo.*® icltrauoit lr 
departamentų skyriuose. Oavltnul patarimų 
kreipkitės laiškais. įdedami krasos 
atsakymui. Vediniui svarbių bylų ir reikalų 
pribvina ypatlJkal į visas Valstijai lr mies- 
tus ulyg pareikalavimo. Adresas: 

KAZIS KRAUČUNAS 
ATTORNEYATLAW 

403 LyonBuddine bbATTLB, WASM. 
~ ■ L .i 

ANOLA ANTi-PAIN BAL 
Nuo peršalimo, Kosulio, Kataro, Uždegimo 

pažandžių, Nervų skausmo, Gerklės skaudėji- 
mo, Užkimimo, Galvos skaudėjimo, Strėnų ir 
muskulų skaudėjimo, Grypos, Reumatizmo, 
Podagros ir daug kitų skaudulių. Anola yra 
geriausiu ir pasekmingiausiu išlaukiniu vaistu 
kaip seniems, taip ir jauniems ir vaikams. 
Prekė 50 centų, su prisiuntimu centai. 

Atsiuskit 10c prisiuntimui mažos bandymo skrynutes 
Anolos ir persitikrinkit apie gerovę. Adresfokitt 

S. K. S A S , 
1725 W. 18th St., Dept. 6, Chicago, " l. 

Telefonas Yards 3162 

Dr. A. L. Graičunas 
GYDO INVAIRtAUSIAS LIGAS 

3310 So. Malsted St. Chica-o, 111. 

K. ZURAITIS 
P1RMAEILIN1S BUFETAS 

Saitas alus, gera deg- 
tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima Bvečlui 
: kuožlrdinglauslal. f 

3200 S0. HALSTED ST. 

Geriausia Gyduole 
PLAUKAMS 

sustiprina •■kcipj. .įjudina įal.::ib, 
plaukus padaro švelnius, b'.i/gatOi1.-, 
y.a gerintis vaistas nuo Dandtuf: 
"luskg". Vartojant du ar tris kartus 
j v»vaitf. sustabdįs plaukų 'lirkim« 

Trinkis gerai į skelpg, ari iki v 
ka> antra ar liečia diena. 

Prekė 50c. ir $1.00. 

F, A. POSZKA'S PHARMACY 
3121 So Morran Street 

Tel. Yirfls 695 CHIGAGO, III. 



3252 So. Halsted Si., CHICAGO, 1LL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto 

Įsteigta 1893 metuose. 

PKI1MA pinigu* taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir moka už 
juos 3 procentu metams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 

PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 
iamokeačių. 

PERKA ir parduoda Mcrgečius ir Bondsus, nesančius 4, 5 ir fi procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose banko.se. 

IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Kosi ją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Sifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio pas 

portus važiuojantiems Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, 

bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias 
būdas vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šią- 
dien atsakančiai savo biznį vesti. 

PADARO Dovierennaetis, ir visokius kitus rejentalifekus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje Bankoje, prie 

kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Pinigus turi tik tie kurie čėdyja, o eurėdyja tik tie kurie Bankon deda. 
Užčedyk lik vienę dolierį sanvaiteje padedamas ji Bankon ant 3 procento, iai 

Per 1 metą turėsi ~ a? Per 5 metus turėsi 279.82 
Per 10 metų turėsi. <>04.56 
Per 20 metų turėsi 14 to.^o 

Tai ką padaro vienas dolieris, o vieną dolierį sanvaiteje gali užčėdyti kiekvienas žmogus. 
Tik reikia pradėti. Taigi pradėkite čėdyti. 
"Kurie šiton Bankon pinigus dėjo, tie šiandien perka namus, o kurie pinigus kuparėliuosc 
kavojo, tie dabar gaudo vagius". 
Šioje Bankoje gali pasidėti pinigus ir kitų miestelių lietuviai. Rašykite mumi, o gausite 
pilną informaciją. 

Rašydami adresuokite siteip: 

A. OLSZEVVSKI BANK 
3252 So. Halsted SL, 1 CH1CAOO, 1LL. 

Atvadavusius IŠ KITUR MĘLDŽIAME aplankyti Ir mūsų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Motery ir vaiku ligų specialistė 

Ofiaas 
1725 West 16th Street 
Tarp Paulina ir Woodgat. 

Fhone Canal 1208 
Valandos: 

rvc 6:80 iki 12:00 vai ryto 
tuo 7:00 iki 8:00 vai. vak. 

Nedalioms 
nuo 8;8© iki 12:00vai. ryto 

Rezidencija 
520fl W. Harrison Street 

Tel. Austin 737 

Valandos: 

tiktai Iki 9:00 kiekvieną ryu 

Davanos! 
Pirkite už $6 vertes musų ži- 

nomo tabako dėl elgaretų ir iš- 
sirinkit aau dovaną iš sekančių 
daiktų: 1—Naujausis importuo- 
tas Fonografas su duda,, kuris 
.grajina gerai ir aiškiai visokias 
'muzikai ir dainas. Kiekvienas 
gali turėti savo name koncertą. 
2—Geriausią Armoniką vo'*iAko 
išdirbinio su notomis ir nurody- 
mais. 3—Puiku stalavą nikelini 
Laikrodj su muzika, kiekvieną 
kartą grajina 10 miliutų. 4— 
Vyrišką ar moterišką paauksuo- 
tą laikrodėli, ir puikiai išmar- 
gintą. 

Atsiųsk mums ant rankc-3 50 centų markėmis, o męs jums 
prisiusima 40 skrynučių tabako, 4 gatunkų už $6 ir jūsų Išrinkt.} 
dovaną. Likusius $5.50 užmokėsite, gavę tavorą. Kam tavoras ae- 

patiks. gali J{ neimti. Kanadon ir abelnai i užrubeiius tavorą 
siunčiame, tik gavę iškaino $6.00. 

Englisti Aslatic Tobacco Co.. Dept., 115 E. 7th St., New York City 

i Didelis Išpardavimas 
Plošcių ir siutų, dresių 
ir sijonų iš dirbtuves 
puse reguliariškos kai- 
nos. Taipogi padaro- 
ma sulyg orderio už 
dirbtuves kainas, 

LADIES' GLOAKS 
AND 

S U I T S 
702-706 W.i2th STREET 

J. J. STASJLANIS, 
\PRAKTISKAS IŠDIRBĖTAS IR PARDAVĖ- 

JAS MUZlK.ALl.iKi: INSTRUMENTU. 
Turiu krautuvę 

ir dirbtuvę nuizi- 
!<ališkij instrumen- 
tų. Dirlui naujus 
ir gerai pataikau 
senus instrumen- 
tui. Ncsikrcipkit 
prie agentų, ku- 
riems už patarna- 
vimu turite mokė- 
ti; kreipkitės sta- 
čiai j mano dirb- 
tuvę, Ims jums pi- 
lnatis. Turiu 36 
metu praktikij ir 
paliudijimus iš Ko- 
;ijos. Vokietijos ir 
Amerikos, kad dar- 

>j atiteku kimgeriaiiMai. Mano krautuvėje yra 
"Hdtiis pasirinkimai. įvairių mimkaliiktj instru- 
mentų. ir mano kainos daug piK> sučs kutp ki- 
ig. Jei i/irkęs nebūti) ktt'.m nors užganėdin- 
t;i-. aš permainau, arba putai.-au uždyk?. Savo 

Į darbą gvarantuoju. 
J. J. STASULANIS, 

•j 3231 S. Halstea st., Chicago, 111. 

28 metų sena*, laikraštis 

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

Ir paduoda daugiausiai yert; Ir svarbių ii- j, 
r.u| Iš Amerikos, Europos ir viso svieto, o į 

prenumerata kaštuoja metams tik $2.oo: j 
pusei metų $1.oo. Užrubc/iuose; metams j 

$3.oo; pusei metu $1.50. 

RAŠYK ADRESU: 

J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 (irand Str., 

Brooklyn, N. Y. 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 metai 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis 

Prenumerata metams $2.50 
,, pusei metu $1.25 
Adresuokit taip: 

W. B. BOCZKOVVSKI CO., 
Mahanoy City, Pa. 

2'KATALIOGAI DYKAI!" 
lictuviškij KNYGŲ nuo 

seniausios iki naujausios 
S laidos, pilnas naujas katalogas, 

80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
konccrtinkų, klernetų ir 1.1. 

Kasant man laišką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, ar abu kartu? 
Reikalingi knygt] platintojai aįen- 
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas; 

9 M. J. DAMIJONAITIS 
903 W. 33rd St., CHIG&GO, ILL,# 

Te!. Cmml. 2118 

j DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

I 1749 SO. HALSRED ST. CHICAGO, III. 
CORNER 181h STREET 

Petras Vaitiekūnai. 
"LIETUVOS" Agentas. 

PETRAS VAITIEKŪNAS, 
"Lietuvos" Agentas. 

Dabar jisai lankosi pietinėje dalyje 
Illinois valstijos. Pas jį galite užsira- 
šyti laikrašti ir pinigus užsimokėti. 

A. OLSZEVVSKIS, 
"Lietuvos" leidėjas. 

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- 
rašti reguliariškai siuntinėsime. 

'A. OLSZEVVSKIS, 
"Lietuvos" leidėjas. 

MOKYKLA ŠOKIŲ. 
Prof. Julius Šalkauskas užtikrina, kad 
išmokys šokti kiekvienu jauną ar se- 
na. Išmokinu valsą G rūšių, taip, kad 
gali drąsiai eiti Šokti publikoj. Taipgi 
išmokinu ir kitus šokius su keleto 
vakarų. Mokinu kas vakaras. Lekci- 
jos yra nuo 7 vai. vak. iki 11 vai. 
Prof. Julius Valkauskas praneša vi 
6iemB, kurie tori išmokti šokti, atei- 
ti dienomis nuo 0 valandos ryto ix 
net iki 11 valandai vakare. Taipgi 
mokinu visokius šokius Buck 6 Wlng, 
Buck Skirt, Irish Jig, Clog, Spanisb 
YValtz, Waltz, Two Step, Side Step 
Pirma Lietuviška Mokykla Amerikoj 
Mokytojai: Miss Ruih. D. Brown 
Miss Joanna Waiets, Prof. Julius Sal 
dauskis, 1843 S. Halsted st., Chicago 
Kožną pėtnyčios vakarą atsibuna ge 
riausia muzika. 1843 S. Halsted st. 
cor. 19th st. Phone Canal 3762. 

KAINA 

i $1,00 
i ližBUT. 

rGELB£K!T JUSŲ PLAUKUS!1 
Stebėtinas išradimas Plaukams Želdinti, 
Mes absolučiai gvarentuojaaie, kad Vigo- 
rola yra vieuutinis sviete vaiitas plaukams 
želdinti Jeigu jums slenka plaukai, jeigu 
niežti galvą, jeitni turite rlaiskainu galvoj, 

j tai gelbekitc tuojaus. Dabar turite progiį 
atgauti savo piaukus. Vigorola jus isz- 
gvdgs ir turėsiu; grafigs, ilgus ir puikiu.1-i 
plauKus. Vigorola yra Uhandyta ir gva-1 
rantuota. Suvienytu Valstijų valdiios 
(Under the Food and Drug Act) Nebūti 
plikas, jeigu vartoti Via orola. RaSyk 
reikalaudamas butelio Vigorolot. 
Vigor>laCoi)ep.B.3149S.Morganst.Chic<gū 

Geriausia Lietuviška aptiekA 
F. A. Jozapaitis, aptiekorius ir sa- 

vininkas, savo aptiekoje užlaiko vi- 
sokiu vaistu ir išpildo visokius recep- 
tus. Taipgi mano aptiekoje galima 
gauti visus lietuviškus daktarus; po- 
draug ir angliškus.' Mano aptiekoje 
suteikiama geriausi patarimai ir kas 
ko reikalauja. Laiškais tik tiems at- 
sakom, kurie prisiunčia už 2e. stampę. 

F.A.JUOZAPAITIS 
APTIEKORIUS 

3601 S, HALSTED ST„ CH1CAG0 
Telephone Yards 155 arba Yards 651 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Liet.vis Gydytojas Ir Chirurgas 

3259 So. Halsted St.v Chicago, III. 
Gydo visokias liyas moterių, vaikų ir 

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

Dr. G. M. Glaser 
Į šiuomi apreiskiu pagodotai vlsuo- 
meniai, jog ėsu BeniaiiBias gydytojas 
air. Bridgeporto, praktikuojant per 22 

| metus, perkėliau save ofisą ir gyveni* 
mą J savo locną namų po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kerte 32-ros gatvčo. 
Telėfonas Yards 687. 

Mano ofisaB aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, Jog gerbiama publika 
Ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo- 

terų ir vyrų ir užsendintose ligosa. 
Darau visokią operaciją. 

Liekuosi eu> pagarba 

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

Kerte 32-ros gatvž6. 

Dr.O.C.HEINE 
DENTISTA3 

OFISAS—Kamp»« 31 ir So. Halated gal 
(OjYtnlnit viri aptirtos.) X CHICA60,111. 

I 

• Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti 

'KATALIKAS" 
"Katalikas" yra 12-kos pusla- 

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

"Katalikas" metams $2, puseej mėty $1. 
Užsirašyt "Katalikas" galima kiek- 

viename laike. Rašykite tnojaus, o 

gausite vieną "Kataliko" nu nerį pa- 
matyti veltui. 

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

Ar matei kada-nors laikraštį 

"DRAUGĄ"? 
"DRAUGAS" yra 8-nių puslapiu 
didžiausio formato, vedamas ge- 
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi- 
sokių Žinių iš Lietuvos, Amerikos 

į ir iŠ viso pasaulio. "DRAUGAS" 
Į gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus. 

"MUU0AS" atililna nilant $2, pesil n. $1 
ltt*l«aiuoci metams $3, pusti oetg $1.60 

RaSydami laiškus adresuoki -e 

DRAUGAS PUB. CO. 
163* W. 67th St, Chlcago, III. 

I Duoclrin *>rekrb°s 
LCVUOMU "Kalbų 

Dionine ir Vakarini Mokykla. 
— "Į M«V;nama... 

1. Pradinis įPrirenglamasai) Kursas, 
2. Prekybos Kursas paial Amtr. plianą, 
3. Prekybos Kursas pajai Rusijos plianą 

(Jei manančių Jrjlti Lietuvon). 
f". : '• Kalbos:= ■ ,-r; 

Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 
Ipagal norą ir Lenkiška). 

Del smulkesnių žinių kreiptis yoatiškai 
arba per laišką šiuoni antrašu: 

< G. J. LEVESKIS, 
Vedejas Mokyklos 

3106 So. Halsted St., Chicago, UI. 

taniausia Lietuvių užeiga pu 
1 JUOZUI RIDIKfl 

Uiltiko visokias pirmo 
skyriaus gėrimus ir kvo- 
yenčius cigaras ir 

Oražlą Naują Svetainę 
Sutrinki m amt, ve«tuv?m», b*• 
liuas ir tt. Širdingai prieini- 
M u Ir broliška rodą kiekvienam 

I25ž Illinois 61. Kerte dard 
— — 

Telephono Yards 2750 

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGOJ E. 

Kurioje gali kiekvienas 
gerai ir gražiai išmokti 
šokt j trumpą laiką ir už 
labai mažus pinigus. Vai- 
kinai ar merginos, kurie 
nemoka šokti, niekuomet 
negali užganėdinti savęs 
ir negali turėti linksmus 
laikus, nes yra taip, kaip 
numirę, o kuomet moki 
gerai šokti, visuomet busi 
linksmas ir kitų paguo- 
riojamas. 

Norinti mokytis, meldžiu, atsiian 
! kykite po numeriu: 
£33 W. 33 R D ST„ CHICAGO. ILL 

Arti Morgan gatvės, 
Mokinama: Panedėlvje, TTtarninkė lr 

j Ketvergė nuo 8 iki 10:30 vak. 
I Mokytojai Prof. P. L. Jankauska®, 
I Mlss B. TlaaltL 

Antanas A. Slakis 
Al )\ OKArAS 

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ- 

kas visuose teismuose (suduose). Peržiūri 

obstraktus ir padirba visus kitus legališkus 
dokumentus. 

MIESTO OFISAS: 

Room 510 Ashland Block 

Cor. Randolph and Clark Sts., 
c m c a a o 

Telephone RANDOLPH 1307 

BRIDGEPORTO OFISAS: 

3255 So. Hulsted 5treet 
Priešai 33-čią gatvę 

VAKARAIS: nuo 7 ik 9 \al., 
išs iriant nedėiias 

Telephone DROVER 5326 

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

Į IETIMIS RĖMUSIUS BIUBAg 
Iškolektuoja vekselines paskolas, algas, da- 
lės ir pinigus, paliktus kitose bankose Ame- 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai. 

LIETUVOS BEJENTALtSKAS BIURAS 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO. 

BIURO VALANDOS: 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 rytais 

Parankus Pečiukas 

^RFECTIO! 
Snokci^m > 

Tankiai reikalaujant šilumos 

ankstyvu rudens laiku, pakol 
aną nepradėjote pečių kūrinti. 

Kokiam kambaryj norėtumėt, galite šilumą geriausiai 
ir greičiausiai gauti su Perfection Beduminiu Aliejiniu Pečiuku. 

The Pcrfection yra ištikimiausias pečiukas, koki tik galit 
pirkt, ir jį lengvai gali perkeldineti. kur tik norite. 

rradt'klt nuo miegamojo kambarin ar maudjklės ir gulėiit imeęul .vi<;rengtt 
*acl |r 6aliHau*Į rytį PorneJklt | va'eomįii kauil.ari,'- šiitą bus i>rv•"»u 

Kr 11 k Steik i t ilfgtukjg mttfrous. ir turėsit sti'a.MĮ. Silij vakarul[. 
The Perfection Heduniinis AIiejliilui pečiukai yra dailiai i?«lir »l via'ir 

nmerut»i. Bubliai i> lygaus ornamentuoto milynnl plieno; nikeliniai 

Ypntinpa mtitoin n t iffk u prietaisu tuda.ro (iimaviinif u-ualimu Knatu vi.aj ,< 

Yiros dalįs lcnt,'v*' \alo»i. Vir- i ]uika. Šalia rankena 

Gaunama viaur; arba praivkii cirkui ori > su paaiškinimais auo !»l> a 

UI lis lį U IltUfOb. 

Standard Oil Company 
(An Indiana Corporation) 

Turėk Savo Namuose 
Geriausią Degtinę (arielką") jei 

nori buti sveikas ir turėti kuom 

pavaišinti savo mylimą svečia. 
Daktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 

S=0=L=0 Rye 

t **flNEDAM) 

sS^ ChiGAGO. 

Kaipo Skanų, Tvirtą ir sveiką gerviną 
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine. 

Gaunama visuose geresniuose Saliunuose 

SThAUS BROS, C0;« REP'T L, CHiCAGO, ILL 
216 W. Msdison St. A. CHAPOSKE, ir T. PGDLASKIS Litluvifci aįjenUi 
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