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mexiko. 

Panaikinimas uždraudimo ga- 
benti ginklus Mexik6 revoliuci- 

jonieriams ant Hucrtos, rodosi, 

didelio įspūdžio nepadarė, to jis 
nenusigando. Jis C'hicagos laik- 

raščio "Exaniiner'' reporteriui pa- 

pasakojo, jog jam ginklų ir amu- 

nicijos netrūksta: Ji^ turi- 15).- 

000 gerai apginkluotu kareivių 
ir 39,00:) milicijos kareivių, o pa- 

šaukt" tarnyston dar 50,000 vynj. 

tai išviso turės 239.000. Turėda- 

ma- tiek kareivių, j i-, žada grei- 
tai revoliuciją užslopinti, nerei- 

kalauja bijotis nei Suvienytų Val- 

stijų grūmojimų, nes jų besiki- 

šimui gali pasipriešinti. Paro- 

dymui reporteriui, jog kalba tei- 

sybę. įis užkvietė minėto laikras 

čio visus korespondentus Į ka- 

riumenės stovyklas; pasiūlė jiems 
kelionę dykai ir pinigus užlaiky- 
nuu. 

Mieste Mexike Fluerta neleido 

neprielankios Amerikai demon- 

stracijos, kokią gyventojai norč- 

jo surengti, nes nenori be reika- 

lo erzintis su galingu kaimynu. 
Suvienytų Valstijų ahcierai 

peikia panaikinimą uždraudimo 
Mexikan ginklus gabenti, nes ma- 

no, kad naujausi ginklai gali pa- 

tekti į negeistinas rankas ir gali 
bnt sunaudoti prieš Suvienytas 
Valstijas, jeigu tam bus tinkama 

proga. Peikia prezidento \Vilso- 

110 pasielgimą ir franeuziški laik- 

raščiai. Jie sako, jog jeigu ki- 

tas koks kraštas butų panašiai 
pasielgęs, dėlto visoj Amerikoj 
butų kilęs didelis triukšmas. 

Prie Torreon iki šiol dar lau- 

kiamo didelio mūšio nebuvo, bet 

prie to miesto iš visų kraštų 
traukia revoliucijonieriai. Kiek 

mieste ir jo apielinkėse yra H11- 

ertos kareivių, to nieks nežino, 

bet žinia, kad ir Huerta. sustip- 
rinimui garnizono, atsiuntė dau- 

giau kareivių. Pirmutiniai susi- 

mušimai priešu, nors nedideli bu- 

vo, bet pasibaigė revoliucionierių 
nepasisekimu, bet dėl tu nepasi- 
sekimų negalima spręsti apie tos 

svarbiausios šiauriuose prez. IIu- 

ertos tvirtovės likimą. Ka- 

riumenė sumušė revoliucijonic- 
rius Mapinu tarpkalnėj ir atėmė 

tvirtas jų pozicijas. I.ct Villa 

žada visgi miestą Torreon pa- 

imti j savaitę laiko. Miestą tą 

jau syki revoliucijonieriai savo 

rankose turėjo, bet paskui I Įner- 

tos kariumenė vė! jį atėmė. 
Rc\ diticijonierių vadovas 

Maximo Castillo į C u nibre tuneli 

paleido u/degęs prekiu traukini 

priešais iš kitos pusė bėgantį 
pasažierinj traukinį. Abudu trau- 

kiniai užsidegė. Prie to žuvo 

daug žmonių. Kiek tikrai žuvo 

žmonių, dar nežinia, nes gelbėto- 
jai prie degančiu traukiniu priei- 
ti nedali, daugelyj vietų tunelio 
ola nugriuvo. Revoliucijonierių 
vadovas Vilią pasiuntė savo ka- 

riautojus vyti nelaimę pagimdžiu- 
sį Castillo, nes tunelis buvo re- 

voliucijonierių rankose; dabar, ka- 

da jis tapo išgriautas, revoliucijo- 
nieriains apsunkyti susinėsimai, 
apsunkyta jiems privežimas rei- 

kalingų daiktų ir žmonių. 
Praneša, jog gyvenanti Sonora 

valstijoj Yaqui indi jonai užsilai- 
ko neramiai, rengia jie sukilimą, 
kas supainiotu revoliucijonierių 
plianus, .us jiem- prisieitu indi- 

jonų sukilimą malšinti. Sonora 

valstija veik visa yra revoliuci- 

jonierių rankose. 
Generolas Villa vėl atkako i 

Juar c z, bet mano greitai grjzti 
prie Torreon ir mėginti tą mie- 

stą veržti. Kaip sako, prie Tor- 
rcon yra jau surinkta apie 25,- 
000 rcvoliucijonieriii. 

Vyriausiasis revoliucijonierių 
vadovas C'arram.a, kuris iki šiol 
mušiuose niekur nepasirodė, or- 

ganizuoja kariautoju <!a!į; surin- 
kęs 6,0 d vyrų, jis žada traukti 

j Chihuahua, kur žada pribūti 
vasario 20 dieną. 

Mieste Guadalajaras nuo Ame- 
rikos kariško laivo atsilankė jos 

laivyno aficiera-i, bet gyventojai 
svečius priėmė labai šaltai, visai 
juo- ignoravo, kas rodo, jog ame- 

rikonams nepritaria. Užtai mie- 
stan atkakus aficierams japoniuko 
kariško laivo, juos gyventojai 
prie m f- entuziastiškai, šukavimai 
juos sveikino, parengė balių, iliu- 
minavo ne tik gatves, bet ir na- 

mu langus. 

PIETINĖ AMERIKA. 

PlelinCj Amerikoj kjla viena 
; «> kitai revoliucijos: dar nepa- 
sibaigė revoliucija ant salos Hai- 
ti, (h.- ten revoliucijonieriai, nors 

mušyj įteikti, nepasidavė, o 

kilo jau revoliucija didesnėj, ci- 

vilizuotesnėj lVru republikoj. 
Revoliucija kilo netikėtai Peru 
sostinėj mieste Lima. Pereitos 
savaitės seredos rytą revoliuci- 
jonieriai netikėtai užpuolė prezi- 
dento rūmų, paėmė rumą, ir pre- 
zidentas P.illinghurst papuolė i 

jų rankas, o laivyno ministeris 
Iiko.-i užmuštas, gindamas prezi- 
dento rūmą ir jo asmenį. 

I'rie Sv. Petro bažnyčios l»n\o 
smarkiausis mušis, kuriame už- 
mušta 25 prezidento kareiviai. 
Gyventojai, išgirdę ant gatvių šu- 
vius, nežinojo, kas atsitiko, rin- 
kosi gatvėse, o revoliucionie- 
riams reikėjo skirstyti ir vaikyti 
ramiu žmonių minias. Popietų 
jau mieste buvo ramu. revoliu- 
cija pasibaigė, valdžia prezidento 
l'illingburst likosi išversta. Re- 

voliuciją sukėlė neprielankus pre- 
zidentui valdininkai ir kariume- 
nės aficierai, nes jiems norėta su- 

mažinti algas ir nereikalingus 
nuo vietų prašalinti, nes buvo jų 
perdaug. 

Prezidentas Billinghurst, ma- 

tydamas, kad besipriešindamas 
nieko nelaimės, pats rezignavo 
ir pažadėjo užsienin iškeliauti. 
Jis yra anglas, tai. turbūt, ke- 
liaus Anglijon. Tuomtarpiniu 
prezidentu sav«j apšaukė Or. Du- 
rand, rodosi, franeuzas, kuris Pe- 
ru republikoj dalyvavo jau ne 

vienoj revoliucijoj. Prašalintasis 
prezidentas buvo neprielanku.-. 
Suvienytoms Valstijom--, buvo 
vienu iš smarkiausių Pietinėj 
Amerikoj priešininku su joms 
kokio nors susiartinimo. 

Republikoj C< lumbia atsibuvo 
prezidento rinkimai. Išrinko kon- 
servatyvu kandidatą Dr. Jose Yi- 
conte C'oncha. Jis pirma buvo 
karo ministeriu, o paskui Co- 
lumhijos pasiuntiniu \Yashing- 
tone. 

JAPONIJA. 

Pereitą savaitę Japonijos sosti- 
nėj. mieste Tokio gyventojai kėlė 
neprielankias demonstracijas mi- 
nisteriu pirmininkui ir laivyno 
ministeriui admirolui Fuzii; nuo 

admirolo Fuzii reikalauja žmo- 
nės, kad jis, kaip tai Japonijoj 
yra paprotis prasižengusiems da- 
ryti, pats sau pilvą perpjau- 
tų ir tokiu budu sau galą pasi- 
daryti]. Jj kaltina, buk jis, dirb- 
dindamas plieninius karišku lai- 
vų apkaustymus, paėmė kysj nuo 

vokiškos linuos Siemens & 1 lai- 
ške ir užtai tuos apkaustymus 
jai davė padirbti ir brangiau už- 

mokėjo, nors Japonijos dirbtuvės 
butų tai pigiau ir geriau atlikti 
galėjusios. Ministerių pi-minin- 
ko Yamamoto pasitraukimo rei- 

kalauja neva todėl, kad jis ne- 

pridabojo admirolo Fuzii, bet iš- 
likro, kaip mano, to reikalauja to- 
dėl, kad jis yra šalininku taikos 
>u Amerika, nors gal dauguma 
japonu geidžia karo. Pasitraukus 
ministerių pirmininkui Yamamo- 
to. be abejonės, ministerijon pa- 
tektu karo šalininkai, kuriems 
dabar labai nepatinka nusileidimai 
prieš Ameriką, kuri vien moka 
erzinti japonus. Jeigu karo par- 
tija savo žmones ministerijon 
įbruktu, tai karą su Amerika ant 
toliau nustumti galėtu vien vai-1 
nikavimas ciesoriaus, kuris atsi- 
bus šių metų rudenyj. 

Vainikavimo ciesoriaus cere- 

monijos atsibus mieste Kioto, se- 

name ciesorių rume Sbishenden. 
Laiko vainikavimo atsibus japo- 
niškų poetų konkursas. Konkur- 
san atsiuntė 30,000 poemų, gar- 
binančiu cie.-:orių. Iš jų, cere- 

monijų rengėjai išrinko 200. Jų 
autorius užkvietė vainikavimo iš- 
kilmėse tlalyvittiti ir savo poemas 
dekliamuoti. 

l'oste Miadzuru valdžios lė- 
šomis Įrengta dideli dokai kariš- 
kų laivų dirbimui, kuriuose gali- 
ma bus dirbti laivus 35,000 tonų 
sunkumo; todėl Japonija nereik.i- 

i lauš laivus duoti dirbti sveti- 
Įmoms dirbtuvėms. 

PORTUGALIJA. 
Portugalijoj karaliaus šalinin- 

kai negali nusiraminti, jie laukia 
vien progos per revoliuciją kara- 
liui sostą sugrąžinti. Dėl nera- 

mumu, kuriuos suvaldyti neleng- 
va. pasitraukė nuo vie'..»s minis- 
terių pirmininkas D r. A. l'osta 
ir vi-i ministeriai. Prezidentas 
pavedė Uernardinui Machado, bu- 
vusiam iki Aic»1 Portugalijos pa- 
siuntiniu P.razilijoj, sutverti nau- 

ją ministeriją, kuri užimtų vietą 
pasitraukusios, bet j^m iki šiol 
nepasisekė atsakančius ministe- 
rius surasti, todėl dar nežinia, 
kas jeis naujon ministerijom jei- 
gu Macliado, nesuras tinkamų 
ministerių, tai ir pats turės at- 

sisakyti nuo siūlomos jam mi- 
nisterių pirmininko vietoj. 

PRANCŪZIJA. 
Viso svieto žydų atstovai at- 

sišaukė j Prancūzijos valdžią su 

prašymu, kad užtartų už žydus 
ir pasirūpintų, kad Rusijoj butų 
palengvintas žydams gyvenimas. 
Prancūzijos valdžia vienok atsa- 
kė, kad nieko padaryti negali, 
nes nenori save taip sukompro- 
mituoti dėl žydų, kaip susikom- 
promitavo Amerika. Pra.eu/.ija 
gerai žinanti, kad Rusija nei jo- 
kių užtarimų ir nurodymų sveti- 
mų kraštų žydų klausime nepri- 
ims, todėl nenori su užtarimu 
kreiptis Į Rusijos valdžią. 

IŠ ĮĮETUV8S, 
VILNIAUS GUBERNIJA. 

VILNIUS. 

— Miesto namuose Milioninės 
gatvės ir Policijos g-lės kerčioje 
baigiama taisyti butai miesto 
ambulatorijai ir atialižos kai;'lie- 
tui. Ambulatorijos butas jau 
visai baigiamas taisyti ir ambu- 
latorija jau čia perkelta iš savo 

senojo buto prie Botanikos gat- 
vės Xo. 5. Analizes kabinetas 
taip pat, rodos, galėsiąs Į vasa- 

rio pabaigą persikelti čia iš Do- 
mininkonu gatvės. Nauji butai 
busią daug, patogesni. 

— Pasteur'o ligoninėn atvežė 
iš Šiaulių pagedusiu šunies ap- 
rietuosius: asesoriaus padėjėją 
Kriukovą, sargybinius l'.aėinskj 
ir Brazą ir etapinį sargą Paneli. 
Visus juos apriejęs vieno Šiau- 
lių sargybinio šuo. 

— Malkoms pabrangus, šią žie- 
mą miesto gyventojų daugelis 
pradėjo pirkti anglj. Bet anglių 
kuras reikalauja kiek kitoniškų 
krosnių. Paprastųjų krosnių per- 
dirbimas apsieinąs iki 8—10 rub. 
Taip daugelis perdirbimą krosnių 
atideda "geresniems"' laikams ir 
kol kas kūrena senuosius kros- 
nius angliais. Jš to gi kjla daug 
nelaimingų atsitikimų. Paskuti- 
niais laikais nėra Vilniuje t<»s 

dienos, kad nešauktų Greitosios 
Pagelbos į dvi-tris vietas prie su- 

sirgusiųjų nuo smalkių; buvo ke- 
li atsitikimai, kad jau rado ne- 

gyvų. 

TRAKAI. Šiame mieste bu- 
vusis nesenai smarku-i viesulas 
pagadina katalikų bažnyčios, 
cerkvės ir kai-kurių namu stogus. 
Paluknės dvare, Trakų ap., tasai 

pats vėsulas sugriovė tvartus; 
griūvančių tvartu užmušti 6 ii 
sužeisti 4 raguočiai 

VASILIŠKIAI, Lydos apskr. 
4-sios nuovados pristavo raštve- 
dys Timofejevas, užsidaręs savo 

namuose, nusišovė, pataikęs sau 

iš revolverio krūtinėn. Priežastis 
nežinoma. 

— Viltis — 

ALYTUS, Trakų ap. Sausio 
15 d. iš Alytaus bažnyčios vidur- 
dienyje pavogė >karbonką su au- 

komis. Piktadaris kol kas dar 
nesurastas. 

— Sausio if) d. naktj kilo mie- 

stelyj ugnis. Sudfcge pirkė ir ke- 
turi žmonės, kurių rasta tik vie- 
ni kaulai. Spėjama, kad buvo 
padegta tyčiomis. Alytiškis. 

KEMELIŠKIAI, Švenčionių 
apskr. l'rie Mileikcnių sodžiaus 
kelyje rado negyvą užšalusį 80- 
-ties metų valstieti Kristupą 7.a- 
ebarevičių. Senelis nebegalėjo 
prieiti artimo kaimelio ir, parpuo- 
lęs, sušalo. 

NAUJIEJI ŠVENČIONIS, 
Vilniaus gub. Nesenai teko man 

būti Naujuose Švenčionyse. Čia, 
prie pat stoties stovi gana pui- 
ki vartoti ją dr-jos krautuvė, ku- 
'•i daugiausia gyvuoja iš lietu- 
vių (čia kraštas grynai lietuviu 

i apgyventa.-); vienok su taniais, 
'pasirodo, negalima čia susikalbė- 
ti vietine kalba. Prabilus man 

lietuviškai, tarnas kreipės prie 
kasininkės: "c<> tu 011 prosi po 
liteusku." Kasininkė, matyt, mo- 

kanti lietuviškai, bc*_ neskaitanti 
reikalingu kalbėti ;i pirkėjais 
lietuviškai ir reikalaujanti, kad 
žmogelis, eidamas ton krautu- 
vėn, pirma išmoktii "poniškos 
kalbos." Ponia kasinipkė pastate, 
tokį ultimatumą ir man tik da- \ 
vė palengvinimą, ])ridurusi. iog 
galima čia susikalbėti su jais ir 
rusiškai. Kol aš buvau krautu- 
vėj, atėjo" ten vienas ir antras 
valstietis ir vis kalbi lietuv iš- 
kai. o kad abudu gavo aisaky-į 
mą ,;pros/.ę mo\vic po polsku."i 
griebėsi kalbėti rusiškai. 

Tnuragietis. I 

SENIEJI TRAKA f. Viln, gub. 
Prieš trejetą metu kun. A. Ku- 
rilavičius, išvažiuodamas iš Se- 
nųjų Traku, kur buvo kokį laiką 
klebenu, i Ciardinn,. i-braukė iš 
bažnytinio inventoriaus Didžiojo 
liet. kun. Vytauto labai seną pa- 
veikslą (portretą). Kun. Kuri- 
lavičiau'- įpėdinis kun. Yojevodz- 
kis, dabartinis Senųjų Traku kle 
bonas, persiuntė tą paveikslą 
kun. Černiau: kini, \'ilniun. Įdo-j 
nut butu bent sužinoti, kur gi į kun. Čern. tą svarbu lietuviams 
paveikslą yra padėjęs? V. 

— Viltis — 

KAUNO GUBERNIJA. 
KAUNAS. 

— Ačiu duosnkti Kauno ir 
Lietuvos visuomenei, Kaune pa- 
sisekė atidengti antrą lietuviu 
vaikams prieglaudą. Žaliojo Kal- 
no gyventojams, susidedantiems 
daugiausiai iš neturtingų darbi- 
ninku, ši prieglauda yra begalo 
lidelės vertės. Prieglaudos vedė- 
ja yra p-lė Stefanija Pavilavičai- 
tė. Prieglaudos adresas: Žala- 
sis Kalnas, Lenartavičiaus namai 
Ko. 34—prie pat "Saulės" namu. 

TAURAGNAI, Ežerčnų ap. 
Buvo visuotinas blaivininku su- 
sirinkimas. Įsirašiusių Į čionykš- 
čią "Blaivybės" draugiją yra Į 
2 tūkstančiu. Ku tarta išmesti iš 
draugijos tuos,- k«y neužsimokės 
nario mokesnio (36 kp. į metus), 
ir tuos, kurie bus susekami gir- 
tuokliaujant. Nuiuila kovot su 

slaptu degtinės pardavinėjimu ir 

rūpintis pasistatyti liaudies na- 

mus. Pavasarį pradėsią gabenti 
akmenis. Žmonės mielai pasiža- 
dėjo tą užmanymą remti. 

P. P. 

KURŠĖNAI, Šiaulių ap. Mie- 
stelis nemažas. Mat, netoli (4 
verslai) yra geležinkelio stotis 
uio-pat vardu. Taip miestelyje, 
kaip ir parapijoje daug dar yra 
tamsumo ir sugedimo. Laikraš- 
čių skaitoma visai mažai; ma- 

tyt jų platinimu niekas nesirū- 
pina. 

Yra ir "Blaivybės" skyrius, 
bet tas tik vos gyvuoja. Gal dėl 
to, kad vietiniai kunigai visai 
mažai tą skyrių remia. O gir- 
tuokliavimas Kuršėnuose, tai 
kiekvienas žino. gal net per- 
daug išsiplatinys. 

Kuršėniškis. 

SKUODAS. Pusnį s daugumu 
žmonių neapsakomai privargino: 
sodžiai ir kiemai vienas nuo kito 
ir nuo miesteliu buvo kuone ga- 
lutinai atskirti, ir. kasžin kokiai 
bėdai užklupus, nevi.'ad bebuvo 
galima artimą miestelį pasiekti. 
Užtai dauguma, užvis smulkiųjų 
krautuvninkų, beveik subankruti- 
jo. Daugeliui ir Kalėdų šventės 
liūdnai praėjo—ypač vargo žmo- 
nėms, nes visą mėnesį jokių už- 

darbių beveik niekame nebebuvo. 
D. Treig. 

ABELIAI, Ežerėnų ap. Šį- 
met pas mus labai nepaprasta ir 

bloga žiema. Sniego tiek pri- 
vertė, kad tokios daugybės nebe- 
atmena nei seni žmonės. Lau- 
kuose tiesiog nebegalima nei 
pėsčiam išbristi, nei išvažiuoti. 
Sodžiuose gi nebežymu nei tvo- 

rų. triobos užpustytos iki stogų, 
o soduose iš po sniego medžių 
tesimato vos viršūnės, žmonėms 
tikras vargas. K. 

ANYKŠČIAI. Sausio 15 dieną 
Liūdiškių sodžiuje rytmetį at- 

rasta ūkininkę K. lovoj gulinčią 
nebegyvą. Ji, mat, iš vakaro už- 
kūrė krosnį ir dėl šalčio pasisku- 
bino uždaryti jušką. Vaikai irgi 
tik-ką išliko gyvi. Kastulis. 

— Viltis — 

PANEVĖŽYS. Mušu koply- 
čioje per Tris Karalius buvo ar- 

doma nustatyta tvarka giec,r»;i- 
me. Po Evangelijos ir per sumą 
giedota lenkiškai, nors visi gie- 
dojimai iki 3 vai. popiet yra lie- 
tuviams. 

— Bajoru ir Monopolio gatvė- 
se renkami parašai, kad žmonės 
pasirašytu nenori pasilikt prie 
senos bažnyčios, bet prie naujos. 

X. 

— Sausio 25 d. atsidarė čia 1\. 
Levatiskio siuvimo ir kirpimo 
mokyklii mokiniu darbų paroda; 
truko 4 dienas. Akademijos pro- 
fesorius, turis daugelyj Rusijos 
miestu savo mokyklas, ketina 
atidaryti savo mokyklą ir Pane- 
vėžyje. 

— Eina gatve algą paėmusi 
tarnaitė ir mano šį-tą pirkti. Pa- 
siveja ją kaž-kokia nepažįstama 
moteriškė ir ima kalbinti. P.isi- 
rodo, kad toji "nepažįstama" ge- 
rai žinanti visą tarnaitės padėji- 

!m-;; gailestaujanti, kad ji (tar- 
naitė) pigią algą gauna ir pri- 
žadanti jai duoti "iš mielaširdy- 
stės" rublj-kitą dovanai. Paskiau 
toji moteriškė pasisako apie sa- 

vo "šventumą," "dorumą,'" "ne- 
kaltumą"; pasisako, kaip ji ą va- 

landas su M. kunigu kalbėjusis, 
kaip dažnai einanti išpažinties 
ir t. t. Tarnaitė šventai jai Įti- 
ki ir Jbegalo tą "šventąją" ima 
gerbti. Pagaliams, apgavikė pa- 
sisako turinti 100 rb., tik negali- 
nanti kur iškeisti smulkiais.—Aš 
teturiu tik 12 rb.—teisinasi tar- 

naitė.—Na, žvakėms ir ant mi- 
šių užteks 12. Imk, gerute, ma- 

no šimtą, o man duok 12. ir eik 
j .arbatinę, ant Smėlio... Ten.-.i 
gerk arbatą, valgyk, o aš. atli- 
kus savo reikalus, nueisiu pas 
tave, užmokėsiu už. viską; išmai- 

nysime tada tą šimtą, atiduosiu 
tau 12 rub. ir dar. kaip žadėjau, 
pridėsiu, gausi medaus puodą, 
kurį palikau arbatinėj..." ir t. t. 
Tarnaitė taip ir padarė—atidavė 

apgavikei 12 rub., o nuo j^s pa- 
ėmė "šimtą." 

Išlaukus kiaurą dieną savo 

"geradarės" ir nesulaukus, pa- 
klausė arbatinės užvaiždos apie 
"medaus puodą" ir perskaitė 
"šimtą rublių...'' Medaus puodo 
nebuvo, o šimtas rublių—saldai- 
nių popierėliai... Toji apgavikė, 
kaip girdėt, nebe pirmąją lengvai 
tikinčią apvilo savo "šventumu." 

Ž. D. 
— Viltis — 

ANDRIEJAVAS, Kauno gub. 
Sausio 5 d. buvo valsčiaus suei- 
ga, rinko viršaitį. Kandidatų bu- 
vo keli. Viršaiėittosna dauguma 
balsų (28 prieš 14) pateko Kaz. 
Dromontas, žmogus doras, blai- 
vu?, energiškas ir geras katali- 
kas. Zuikio barzda. 

MAŽEIKIAI, Šiaulių ap. Ma- 
žeikiuose '"Įmet prekybos mo- 

kykla suvis nusigyveno. Xei ka- 
peliono, nei lietuvio mokytojo ne- 

turi. Višta perekšlė. 

ALUNTA, Ukm. ap. Išėjus 
1912 m. naujam įstatymui, kad 
miesteliuose, kur nėra ugniagesių 
draugijos, bus brangesnis draudi- 
mas, subruzdo ir aluntiškiai 
steigti mėgėjų ugniagesių drau- 
giją* Tam tyčia sušauktoje suei- 
goje buvo parašytas prašymas, 
kad vyresnybė leistų įkurti Alun- 
toj minėtąją draugiją. Prašymas 
buvo nusiųstas j Kauno guber- 
natorių ir patvirtintas 1913 me- 

tų pradžioje. 
Aluntiškiai prašė Anykščių 

žemiečių viršininką, kad padėtų 
darbuotis. Buvo sušaukta sueiga 
ir išrinkta valdyba. Tačiau alun- 
tiškiai tik tol veikė, kol buvo 
kam raginti, kol ragino juos 
Anykščių žem. viršininkas Yrub- 
levskis. Jam išvažiavus iš Anykš- 
čių. liovėsi ir tos dr-jos veiki- 
mas. Jau baigėsi 1913 metai, o 

įlar nieko negirdėt nei apie lco- 
kią-nors dr-jos sueigą. VI. S. 

YLAKIAI, Šiaulių ap. Val- 
sčiaus sueigoje, tarp kitų dalyku, 
kai-kurie išrinktieji vyrai buvo 

sumanę padaryti nusprendimą 
nuo naujų 1914 metų visai už- 

daryti traktierių. Bet kai-kurie 
degtinėlės mylėtojai ėmė labai 
protestuoti: gi"di. nebebusią kur 
nei užeiti ir meile su viens kitu 
bepasidalinti. Ypač priešinosi 
tam valsčiaus viršaitis, kuris pa- 
būgo. matyt, kad neprisieitų Kal- 
mono mėšlyne atsistojus gerti, 
nes. nors degtinės vis viena bu- 
tų. girdi, bet butų gėda gatvėje 
įirkšnoti. Vyrams paprašius že- 

miečių viršininką, kad įrašytų tą 
dalyką dienos protokolan, arba 
parašytų tam tikrą protokolą, vir- 
šaitis to visiškai negirdėjęs, tik 
kai jau antrą ir trečią kartą pa- 
prašė. tai viršininkas prispyrė i'- 

viršaitį tą dalyką būtinai išpil- 
dyt; tada ir viršaitis nebeatsisa- 
ko ir .paliepė raštininkui parašy- 
ti. bet kai jau buvo sueiga išsi- 
skirsčiusi ir bepasirašė vo> apie 
30 žmonių, tai tas dalykas ir at- 
liko dar kitam sykiui svarstyti. 

Po sueigos, viršaičiui išėjus 
gatvėn, k ii-kurie vyrai ii paklau- 
sė, kodėl jis priešinęsis traktie- 
riaus uždarymui, viršaitis atsa- 

kęs šitaip: kas nenorįs, tegu ne- 

silankąs. n visiškai uždaryti butų, 
girdi, nevienam kenksminga. 

Vienas išrinktųjų. 
— Viltis — 

SUVALKŲ (UJHERM.JA. 
MARIAMPOLĖ. Mirėia pra- 

sidėjo čia naujieji metai. Jau 
trjs persiskyrė su šiuo pasauliu, 
įsivarydami sau švino kulką: 
miesto žemsargių vyresnysis Bal- 
trušaitis (lietu vis-pravoslavas). 
pavieto kancelarijos raštininkas 
Buckevičius ir dar vienas valdi- 
ninkas. 

Sausio 15 dieną vTeti įiai ar- 

tistai-mėgėjai surengė koncertą. 
A. Iešmontos vedama-- choras 
padainavo kelias jo paties har- 
monizuotas dainas. 

Dainavo moterių choras ir du- 

etas. Dainos, apskritai imant, 
pasisekė vidutiniai, lik pirmuti- 
nė "l ž jūrių marelių" išėjo kiek 
silpniau. K. Grinkevičius—smui- 
kininkas, akompanuojant J. Ka- 
tilaičiui, Varšuvos konservato- 
risiui, griežė kelis svetimtaučių 
kompozitorių veikalus. 

Ant galo ponia T. Dobkevičie- 
nė. akompanuojant J. Bendaravi- 
čiui, padainavo keletą dainelių. Smuikas ir solistė publikai pa- 
tiko, kai-ką reikėjo pakartoti. 
Koncertas padarė malonų Įspūdį. 

A. Vaičunas. 

VIRBALIS. Sausio 14 d., iš 
ėjus traukiniui 9 v. ryto iš Vir- 
balio, užsidegė trečiosios kliasos 
vagonas. Ačiu apsižiurėjimui sė- 
dinčiu tame pat vagone žydelių, 
gerai suprantančių, kokia nelai- 
mė gali iš to kilti, traukinys bu- 
vo sustabdytas, ugnis užgesinta 
ir nelaimė prašalinta. 

Dominas. 
— Viltis — 

VARŠUVA. Ivo-gi bereikėtų 
lietuviams Varšuvoje—lenku so- 

stinėje, kad tik butu vienybė. 
Turime savo bažnytėlę. Kas 
šventadienį esti primarija su lie- 
tuvišku pamokslu ir giedojimais. 
Nedėldieniais gi švenč. Sakra- 
mento adoracija. Lietuviu i pa- 
maldas susirenka nekiek. Dar ir 
tarp tų. kurie susirenka." nėra 
vienybės ir sutikimo. Štai kad 
ir sausio 14 d. (Nauji Metai pa- 
gal senąjį kalendorių), kaip pa- 
sielgta bažnyčioje. Choras, įpy- 
kęs ant klebono už atstatymą 
vargonininko, sustreikavo. Kle- 
bonui užgiedojus "Aniolas Die- 
vo,'" choras nei neatsiliepė, ir 
tik kelios merginos visą laiką te- 
giedojo. X. 

SMIELA, Klevo gub. Smielos 
miestelis yra už pusketvirto šim- 
to verstu Į pietus nuo Kievo. 

Važiuodamas j Smielą, niekuo- 
met nemaniau ten lietuviu rasiąs, 
bet apsirikau. Pasirodo, kad ir 
ten esama keletos lietuviu šeimy- 
nų. Yra ir inteligentų susipratu- 
siųjų. kurie lietuviškus laikraš- 
čius užsiprenumeruoja. Taip, į 
Smielą pareina "Yilties" j egz., 
"Lietuvos Žinių" j egz. ir "šalti- 
nio" i egz.; ar pereina kitokių 
musij laikraščių—neteko susekti. 

Ačiu trusui ir sumanumui mū- 

sų tautiečio, kun. Kazimiero Bri- 
džiaus, kuris per penkerius me- 

lus čia klebonavo, dabar katali- 
kai Smieloje turi tokią puikią 
bažnyčią, kokios neteko matyti 
net miestuose Lietuvoje. Rene- 
sanso styliuje. gražiai atrodo iš 
lauko, švariai užlaikoma vidu- 
ryj. Y ienas didysis altorius kai- 
navęs keliolika tūkstančių. \ ar- 

gonus taisė irgi musų tautietis 
Geralevičius iš Kauno. Pi;m čia 
diskas buvo sugriuvę ir sutrunė- 
ię. Prie bažnyčios atnaujinimo 
nemaž prisiliejo poni Rešnič. 

Stud. V. Tiškus. 

* LIEPOJUS. Liepojaus Lietu- 
viu Šelpimosi Draugijos veikime 
yra viena nemaža spraga—tai k a«l 
ji neturi savo salės, frumano su- 

taisyti kuki vakarą, ;.r spektakli, 
tai—tegali jj padaryti ne tada, 
kada butų patogesnis laikas, bet 
kada luina liuosa salė; mat. Liet. 
šelpimosi Draugija taiso vakarus 
naujausios lietuviu draugijos sa- 

lėje, o ta salė retai kada esti ne- 

užimta, nes yra geriausia iš visų 
Liepojatts viešųjų saliu. Antra gi 
Liepojaus lietuvių gyvenimo 
spraga yra, kad jie neturi savo 

chorvedžio; dvi lieuvių draugiu 
nuolat taiso savo vakarus, bet 
tie vakarai visada buna be jokių 
dainų, nes nei viena draugija 
neturi savo choro. 1912 metais 
paselpos draugijai buvo apsiėmus 
vesti chorą p. Dvaranaviėius, ku- 
ris jau buvo gerokai pramokinęs 
dainuoti nemažą dainininkų bū- 
reli ir per kel i s vakarus savo dai- 
nomis labai patenkino put lika, 
u:s dainos geriau patikdavo, ne- 

uu vaidinimui '"V •'Haimci, p. 
Dvaranaviėius, pasidarbavę ko- 
kį pusmetį, %l-isakė kuo toli- 



mc.snio choro vedimo, kito gi 
žmogaus, kuris galėtų vesti cho- 
I.-}, ligšiol ir neatsiranda. 

Liepojaus lietuvis. 

PSKOVAS. Pskovo guberni- 
joje beveik visur yra nemaža lic- 
jdvių-atėjunų. 

Šitie lietuviai yra supludę čia 
iš Kiuno, Vilniaus ir Suvalkų 
gubernijų; kiti tarnauja prie ge- 
ležinkeliu, kiti šiaip kur. 

Prisižiūri-jus arčiau jų gyve- 
nimui. pastebi daug nemalonių 
ir liūdnų dalykų. Xetaip liūdna 

yra žiūrėti j jų sunkius vargus, 
kaip j ištautėjimą. Daugumas 
jau visiškai užmiršo savo bran- 

giąją kalbą ir virto lenkais ir 1.1., 
kiti nors dar gana gerai mokėtų 
lietuviškai, vienok jau gėdisi kai- 
būti lietuviškai, mat, "nepadoru" 
esą prieš lenkus. 

A '-iu dar Pskovo klebonui kun. 
T.cv .audri, — jisai dar paragina 
i--ira>yti laikraštį ir buti lietu- 
viu. K. Kristutis. 

— Viltis — 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS RYTI- 
NĖSE VALSTIJOSE. 

New York. Žemės drel>C*jimas 
jautė>i pereitą utarninką popiet 
visose rytinėse valstijose, prade- 
dant nuo Montreal, Kanadoj, net 

iki \Vashiugton, I). C. Drebėji- 
mas buvo silpnas ir tęsėsi vos 

pust; minutos, vienok daugelyj 
vietų jis buvo aiškiai atjaučia- 
mas: nekuriose vietoes paveik- 
simi a n i. sienų, indai ir kėdės na- 

nut(.se nuo .--avo vietų nušoko. 
Sthriausis drebėjimas jautėsi 
Trenton, X. f., Alba.iv, X. Y. ir 
nekuriose (Srocklyn^ vietose. 
Kili.se vietose žemės drebėjimas 
■buvo c-'tip lėtas, kad tik seismo- 

grafai jjjj parodė. 
——-— 

IR AMERIKOJ PASITAIKO 
RUSIŠKI 3 AM TIKI AI. 

/ rgo, 111. Cia gyvenanti lenkai 
sutvėrė paskolos ir budavonės, 
bendrovę, kuriai neįėjo duoti 
Sienkcvičiaus vardą. Su reikala- 
vimu čaricrio ir registravimo at- 

sišaukė į, valstijos auditorių l>ra- 
dy. Tas vii >ok atsisakė regis- 
truoti tą draugiją, nes jam Sien- 
kcvičiaus vardas nepatiko, n> < 

ne angliškas. Nereikia mat \ 

Rusijoj arba Turkijoj jieškoti fa- 
natikų valdininkų, nes tokių, ne- 

žinančių, nei kas yra Sienkevič, 
galima rasti ir Amerikoj. Kad- 
žiu. ar auditorius Brady butų at-j 
s i.-a k y'- registruoti lenkų draugi- 
ja, jeigu steigėjai butų norėję 
jai duoti vardą žuvusio už Ame- 
rikos laisvę Pulaskio, kuris, nors; 
Amerikai daugiau už auditorių 
gero padarė, bet pravardę visgi 
turėjo ne anglišką? 

NORI AFRIKOJ UŽDĖTI 
ImEGRŲ KOLIONJ.JĄ. 

Kansas City, Mo. Atsilankė 
čia negras Alfred ( Sarn, kuris, 
kaip užtikrina, yra vadovas neg- 
ru giminės Akim, gyvenančios 
Auksinėse pakrantėse, Afrikoj, ir 
kalbina Amerikoj gyvenančius 
negrus kraustytis j senąją tėvy- 
nę. Sam važinėja po visokius 
Amerikos miestus, kalbindamas 
juodspalvius traukti Afrikon, kur 
bent lynčių ir paniekos nereiks 
bijotis. Iki šiol surinko porą šim- 
tu norinčių Afrikon grįžti. Afri- 
koj yra iš Amerikos išėjusių 
negrų maža republika Liberia. 

Į 150 VALANDŲ PER 

ATLANTIKĄ. 
New York. Orlaivininkas Rod- 

man \\ anamaker užtikrina, jog 
jis sutarė su prezidentu "Aero 
Club," ir apsiėmė perlėkti be nu- 

sileidimo Atlantiko oceaną j 150 
valandų. Lėks jis naujo systemo 
aerohydroplianu, taigi orlaiviu, 
galinčiu ne tik lėkti, bet taipogi 
plaukti. Už tokią kelionę Kliubas 
siūlo jam didelius pinigus. 

del rauplių uždarė 
MOKYKLĄ. 

Pcrtland, Me. Siaučia čia raup- 
lės ir dėlto tapo uždarytos visos 
mokyklos. Namai, kuriuose kas 
nors apsirgo rauplėmis, laikomi 
kvarantinoj. 

NETVARKOS AUKOS. 
New York. Sulyg surinktų sta- 

tistiškų žinių, pereituose me- 

tuose Xevv Yorke automobiliai 
užmušė 302 žmones. 1910—1912 
metuose išviso užmušė 777 žmo- 
nes. Tramvajai užmušė 491 žmo- 

grafai (prietalsos žemės drebė- 
jimams pažinti) juos parodė. 

RADIUM IR VĖŽIO 
GYDYMAS. 

Baltimore, Md. Kongreso at- 
stovas Robert Brenner, vėžio li- 
ga sergantis, davėsi išmėginti ra- 

diumu prie vėžio gydymo; bt* 
nors D r. Ho\vard A. Kelly sj- 

vartojo radiaus u/ $100,000, bet 
Brenner turės mirti; radium ne 

tik vėžio neišgydė, bet pagimdė 
komplikacijas, kurios mirtį su- 

skubino. 

PREKĖjŲ APSIMAINYMAS. 
Iki šiol Amerika su Vokietija 

kasmet apsimainydavo univer- 
sitetų profesoriais, bet, žinoma, 
ne geriausiais, nes geriausieji pa- 
tiems universitetams yra reika- 
lingi. Dabar Berlino prekėjy san- 

junga sumanė su Amerika apsi- 
keisti prekėjais, kad geriau susi- 
pažinus su vieno ir kiio kramto 
metodomis. 

RADO ANGLIŲ PLOTUS. 
Battle, Me. Skaldanti uolas dar- 

bininkai užtiko šitose apielinkė- 
sc didelius anglių plotus, kurie, 
kaip mano, traukiasi po jūrių 
dugnu. I'»e abejonės tuose nau- 

juose anglių plotuose bus pa- 
rengtos kasyklos. 

BEDARBIAI NEW YORKE. 
New York. Draugija Pageri- 

nimui darbininkų būvio surinko 
-tatistiškas žinias apie neturin- 
čius darbo darbininkus Xe\v Yor- 
ke. Su lyg tų draugijos surinktų 
žinių, dabar Nevv Yorke yra 331,- 
000 darbininkų be darbo, taigi 
daugiau negu buvo 1907 m. 

Tarp tos bedarbių armijos yra: 
140,000 amatninkų, 70,0(30 buda- 
vonių darbininkų, 18,000 porto į 
darbininkų, 18,000 siuvėjų, 6.50d 
kelnerių, 5,000 buchlialterių, 4,200 
jūreivių, 3,000 barzdaskučių, 3,000 
vežėjų, 3,000 mašinistų ir ktirč- 

ju- 

$coo,000 TAM, KAS PERLĖKS 
ATLAMTIKĄ. 

Hot Springs, Ark. Curtis 
Aeroplane Co. padirbo naują 
aeroplianą ir orlaivininkui \ ilas 
pasiūlė $209,000 už perlėkimą 
naujuoju aeroplhnu Atlantiko. 
Vilas pasiūlymą priėmė ir liepos 
mėnesyj mano iš Amerikos iš- 

irti. Motoras naujojo orlaivio 
turi 200 arklių pajiegą; jis lėks 
su greitumu 75 mylių j valandą, 
taigi dusyk greičiau už grei- 
tuosius garlaivius. Ant jo bus 
ir bevielinio telegrafo aparatas. 

APDAUŽĖ plėšiką ir pa- 
rūpino JAM DARBĄ. 

Minneapolis, Minn. Į gyveni- 
mą ugniagesių perdėtinio sekre- 
toriaus Cutlerio įsiveržė plfšikas. 
Cutler vienok nenusigando, bot 
šoko ant neprašyto svečio, par- 
mušė ant žemės ir apdaužė taip 
gerai, kad tas pažade"jo daugiau 
plėšimais neužsiimti. Potam Cut- 
ler nuvedė j geležinkelio biurą ir 
ten išprašė plėšikui vietą. Tik 
kasžin, ar jis savo pažadėjimą 
išpilldys ir daugiau plėšimais ne- 

užsiima. 

LEISTA IR MEXIKO REVO- 
LIUCIJONIERIAMS GINK- 

LUS GABENTI. 
Washington, D. C. Preziden- 

tas \Vilson panaikino uždraudimą 
iš Jungtiniu Valstijų Mexikon 
ginklus gabenti. Apie tai pra- 
nešta muitinėms ir kari a menės 
sargybai. Kas iš to uždraudimo 
panaikinimo daugiau pelnys, Iįn- 
erta, ar revoliucionieriai, tas vė- 
liau pasirodys, bet aišku, kad 
\Iexiko iš to nieko nepelnys, nes 

uždraudimo panaikinimas ilgiau 
naminį karą gali palaikyti. 

APSIVEDUSIŲ PORŲ PER- 
SISKYRIMAI AMERIKOJ. 
Niekur kitur tiek apsivedusiu 

poru nepereisi: i ra, kiek jų persi- 
skiria Amerikoj, ir skaitlius per- 
siskiriančių kasmetas didinasi. 
1867 m. persiskyrimų buvo tik 

9,937 arba 27 ant 100,000 gyven- 
tojų. 40 metų vėliau persiskyri- 
mui buvo jau 72,062, arba 86 ant 

igo.ooo gyv., taigi skaitlius per- 
siskiriancių pasidaugino 7 syk. 
arba 319%. Jeigu persiskyrimai 
taip dauginsis ir toliau, tai pra- 
džioj kitos šito šimtmečio pusės 
ant 100,coo išpuls po 275 persi- 
skyrimu, arba ant kas penkto ap- 
sivedimo bus vienas persiskyri- 
mas. o su laiku gal visai nebūti 
-šeimynų. Vien Pietinėj Karoli- 
noj neleidžia persiskyrimų. Eu- 
ropoj persiskyrimų nėra katali- 
kiškuose kraštuose, būtent Itali- 

įjoj, Ispanijoj, Austrijoj, taipgi 
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Magdalenos |lanka, Mexikoj. kuria Japonija norėjo gauti, !:r.d ten padarius savo laivams stcti. Tas įvarė 
"omašai baimės Suv. Valstijoms, kurios tam pasipriešino.. Admirolas Vreeland, kurio paveikslas yra apačioj, 
"siretiškS V/asliih&tono, kad jeigu Amerika nedidins savo laivyno, tai Japonija netrukus lengvai galtis paimti 
-itipinų Salas ir Aliaską. Paveikslėlyj matyt taipgi ir vienas Japonų skraiduolis, kuris r.ceenai atplaukė Mek- 
si!:oii ovečluoona. 

Rusijoj, ir kraštuose, kur yra 
i'icn bažnytiniai apsivedimai. 

MUZIKA IR BAŽNYČIŲ 
VARPAI. 

Cartcrville, Mo. Laike rinki- 
mu vietinių viršininku čia 1>uvo 
vedama smarki kova tarp saliu-4 
nu šalininku ir jų priešu. Įlin- 
kimu dieną saliunu šalininkai pa- 
samdė muzikantus griežti salvė- 
se linksmas meliodijas, o saliunu 
priešininkai surengė visose baž- 

nyčiose varpu skambinimą. Tas 
miestelis per keturis metus buvo 
'sausas," jame saliunu nebuvo. 

ŽEMASIS KONGRESO BU- 
TAS PRIĖMĖ BURNETT'O 

ATEIVYSTĖS EILIŲ. 
Washington, D. C. Žemasis 

kongreso butas priėmė apsunki- 
nant] ateivystę Burnetto-Dilling- 
hamo bilių 241 balsu prieš 126. 

Nutarta neleisti Amerikon nemo- 

kančių skaityti ir rašyti ateivių. 
Milius dabar perduotas senatui, 
todėl ten dabar siunčiami pro- 
testai. Smarkiausiai prieš tą bi- 

liij protestuoja vokiečiai, nors jis 
v okiečių neužgauna, nes vokiečių, 
nemokančių rašyti, tarp ateivių 
nėra. 

GRAŽI DOVANA. 
New York. Čionyk:ris vaizbos 

rūmas tarp savi.) nariu surinko 
?700,000 įtaisymui mieste vaiz- 
bos muzėiaus ir mokyklos ir pi- 
nigus tuos atidavė miesto tary- 
bai. 

NUSIMINUSIOS MOTERIES 
PASIŪLYMAS. 

St. Louis, Mo. Kadangi vaikas 

serga, o vyras ;uo senai neturi 

darbo, moteris K. ilart sutiko 
mirti ir už $300 parduoti savo 

kuną daktarams pjaustyti. ApL 
tai išgirdę vienok miesto turtuo- 

liai ;ick-tiek nusiminusia* moti- 
nai pagelbėjo. Gal jai nereiks 
mirti. 

SUSEKĖ PINIGŲ DIRBTUVĘ. 
Oakiand, Cal. Sugriebė čia 8.3 

metu senelį leidžiant netikrus 

popierinius pinigus. Pravardė to 

>enio yra \\ illiam Smyth. De- 
tektyvai atsilankė jo namuose ir 
ten rado gerai įtaisytą netikrų 
pinigų dirbtuvę. Senį nugabeno 
kalėjiman. 

MĖGINIMŲ FARMOS. 
Washington, D. C. Kongresas 

vienbalsiai priėmė Agricultural 
Kxtcnsion bilių, kuris reikalauja 
Įrengimo mėginimu farmų val- 
džios lėšomis visose valstijo- 
se. Tokiose farmose turėtų but 
praktiškai išmėginti visoki mok- 
sliški ištyrimai. Sekantiems me- 

\ 
tams tokioirjs fermoms paskirti 
$600,000, o po sep:ynių metu 

kasinėtai turi bųt skiriama po 
$ 1.800.000. 

PREKYBA SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ SU JŲ VAL- 

DYBOMIS. 
Pereituose metuose Suvienytos 

Valstijos i atimtą nuo Ispanijos 
Porto Rico i:" siuntė savo prekių 
už $32,900.000; ant Havaii salų 
už $29.800,000: ant Filipinų sa- 

lų už $27,900,000: j Alaską už 
21.000.000; ant (juani ir Samoa 
salų už $250,000. 

BRANGUS ABROZDAS. 
Philadelphia, Pa. Čia gyvenan- 

tis milionierius \Videner Lon- 
done pirko abrozdą Motinos Die- 
vo su vaiku, nutapytą garsaus 
teplioriaus Rafaelio, ir užmokėjo 
pusę miliono doliarių. Abrozdą 
tą norėjo pirkti, Anglijos valdžia 
tautiškam muzėjui, bet tiek mo- 

kėti nenorėjo. 

IR S. CAROLINA PRIEŠ 
JAPONUS. 

Columbia, S. C. Pietinės Caro- 
linos legisliaturoj yra sumany- 
mas, reikalaujantis neįleidimo ja- 
ponu šiton valstijon, ypač gi mi- 

rimą uždrausti jiem; žtmy pirkti. 
Turbut tūlos Amerikos valstijos 
mano mėgdžioti Rusiją, nes kitur 
nėra tiesų, draudžiančių žemo 
pirkti, arba kam nors atkeliauti. 

VIŠTŲ TRUSTAS 
NUBAUSTAS. 

New York. 13 sąnarių Nc\v 
York Life Dealcrs Association, 
už trukdymą laisvos konkurenci- 
jos. teismo kalėj i man pasiųsta ir į 
turės sėdėti, nes jų reikalavimas 
naujos bylos tapo atmestas. 

KUNIGAS SCHMIDT PAIR- 
TI N PASMERKTAS. 

Kew York. Pritaikintieji tei- 
sėjai šiuoni kariku vienbalsiai pri- 
pažino užnuišusj savo numylėti- 
ny Oną Aumuclįcr kunigą joną 
Schmidtą kalto ir nutarė su elek- 
trikos pagelba nužudyti. Apeliuo- 
ti jis nenori, teisino nutarimą ra- 

miai priėmė. 

EXPLIOZIJA. 
"Lexington, Ky. Netoli nuo čiu 

mieste l'rban lentų pjovyklose 
j padanges' išlėkė garinis katilas. 
Kxpliozija užmušė šešis žmones. 

MISSOURI FARMERIAI NO- 
RI APSIEITI BE TARPI- 

NINKŲ. 
St. Louis, Mo. Aplinkiniai far- 

meriai stengiasi pasiliuosuoti nuo 

juos ir konsumerius išnaudojan- 
čių tarpininkų ir superkančių 

produktus kompanijų. Jie suma- 
nė produktus pardavinėti stačiai, 
be tarpininkų, žmonėms, produk- 
tų reikalaujantiems. Žinoma, ta< 
bus galima, jeigu miestas far- 
meriams padės. Jie reikalauja, 
kad miestas parengtų kelias vie- 
tas, kur farmeriai nugabentų sa- 

vo produktus ir juos galėtų sta- 
čiai pardavinėti jų reikalaujan- 
tiems ir tai daug pigiau negu da- 
bar, kada už farmerių produktus 
daugiausia pelni niekuom prie jų 
auginimo neprisidėjo tarpininkai 
ir didelės kompanijos. Farmeriai 
vidurmiestyj pirko už $150.000 
dideli pliacių, kur mano parengti 
produktų pardavimo vietą. Da- 
bar jie parduoda tarpininkams 
špinato bušeli po joc.. o parda- 
vinėse nuo reikalaujančių ima 
net $1.40. Ir už kitokius farme- 
rių produktus nuo jų reikalaujan- 
čių mieste ima 7 syk brangiau, 
negu už juos gauna jų auginto- 
jai, farmeriai. 

27 METUS NEKALTAI KA- 
LĖJIME IŠSĖDĖJO. 

Decatur, 111. Po 27 metu iš 
čionykščio kalėjimo paleido Rea- 
sonžį Triggą. Jis buvo kalėjiman 
visam amžiui pasodintas už lyn- 
čiavimą Henriko \\ ildmano. Pa- 
sirodė vienok, gaila tik, kad taip 
vėlai, kad Trigg lynčiavime ne- 

dalyvavo; jis vien ištolo lynčia- 
vimui prisižiurinėjo. 

GYVENTOJAI PER REFE- 
RENDUM NUSPRĘS APIE 

SALIUNŲ' LIKIMĄ. 
Richmond, Va. Valstijos sena- 

tas priėmė biliij, kuris leidžia pa- 
tiems gyventojams spręsti apie 
saliunu ir gėrimu dirbtuvių likimą 
Virginia valstijoj. Gėrimų prie- 
šai nori uždrausti vi<ai ir gėri- 
mus dirbti. 

VAGYSTĖ PINIGŲ DIRBTU- 
VĖJ. 

Washington, D. C. Nesugauti 
vagiliai pavogė pundą desimtdo- 
liarinių pinigu iš valdžios pinigu 
dirbtuvės. Pundelyj buvo S4.000. 
Pavogti pinigai buvo dar ne su- 

virti užbaigti, bet, turbut, vagi- 
liai tiki juos patis gerai užbaigti. 

RADO AUKSO SKRYNUTĘ. 
Jetrr.ore, Kans. Koksai Ralpli 

Chesney, po lytui eidamas grabe, 
rado lytaus išplautą skrynutę, o 

joje buvo aukso grudu už $12,000. 
Žmonės pasakoja, j<>g aukso jieš- 
kotojai iš Colorado či-i buvo su- 

stoju. bet ant j u užpuolė indi jo- 
nai ir visus išmušė, pabėgo tik 
vienas. '1 ą aukso skrynutę tu- 

rėjo užkasti kas nors iš ty aukso 
j ieškotojų. 

GAISRAI. 
Demidji, Minn. Netoli nuo čia 

esančiame mieste Kelliher siautė 
gaisras, kuris išnaikino naują ho- 
telį. Sudegė penki žmonės, o 

daug jų sužeista; trūksta dar 
daug hotelio gyventojų, su ku- 
riais nežinia, kas atsitiko. 

St. Cloud, Miss. Sudegė čia 
didelės Leiscno krautuvės. Nuo- 
stolių ugnis pridirbo ant 200,000 
doliarių. 

ŠALČIAI. 
Vakarinėes valstijose nuo va- 

sario 6 dienos užstojo dideli šal- 
čiai ir šaltoji vilnis traukė rytų 
link. Mieste Havre, Mont., ter- 
mometras nupuolė iki 420 žemiau 
zero. Nepaprastai dideli šalčiai 
užstojo taipgi Texase. Apielin- 
kėse Bismarck, Mont., termo- 

metras nupuolė iki 30° žemiau 
zero. 

Į 

1$ DARBO LAUKO. 
Racine, Wis. Darbai šiuom 

laiku labai silpnai eina; yra daug 
žmonių be darbo ir be maisto. 

Parapijonas. 

Baltimore, Md. Rubsiuvių 
darbai, kaip ir kiti darbai, blo- 
gai eina; dirba vos po 2—3 die- 
nas į savaitę; bedarbiu taipgi ne- 
trūksta. Žmonės vis laukia ge- 
resniu laikų. 

K Trinidad, Col. Teisėjas Mc- 
Hendric pripažino, jog laike 
streikų pašaukta tvarkos daboti 
kariumenė turi tiesą areštuoti ir 

kalėjime laikyti žmones, kokius 
laikyti panorės. 

New York. Čionykštis mie- 
sto majoras padavė miestui 14 
patarimų būvio pagerinimui ne- 

turinčių darbo darbininkų. 

BInghampton, N. Y. Nusi- 
bankrutino ir tapo uždarytos 
dirbtuvės Bingbanipton Clothing 
C'o. Skolų kompanija turi Sioo,- 
ooo, o turtas jos tik $4.000. 

Philadelphia, Pa. Santaikos 
teismas sutaikė 3.000 darbininkų 
pančiakų dirbtuvių Taubelio su 

darbdaviu. Teismas pripažino 
darbininkams didesnes algas. 

fl Buffalo, N. Y. Dėl streiko 
200 modeliatorių Gould Consoli- 
dated Co., tos kompanijos dirb- 
tuvės likosi suvisu uždarytos ir 
per tai 2,800 darbininkų atsirado 
be darbo. 

Chicago, 111. Chicagos kelne- 
riai ir virėjai nutarė reikalauti di- 
desnių algų ir trumpesnio darbo 
laiko. Kelnerės Henriėo restau- 
rano jau pradėjo streiką. 

Washington, D. C. Išvažia- 
vo iš čia kongreso paskirta komi- 
sija tyrinėti priežastis taip ilgai 
besitraukiančių streikų Colorado 
anglių kasyklose ir Michigano 
vario kasyklose, taipgi priežastis 
ten buvusių kraujo praliejimų. 
Kongresmanas Baltz iš Illinois 
valstijos padavė reikalavimą, kad 
į streikų apimtus distriktus butų 
uždrausta streiklaužius iš kitų 
valstijų gabenti. 

Marysville, Cal. Teismas pa- 
siuntė visam amžiui kalėjiman i 

narius darbininku organizacijos 
"Tndustrial \Vorkers of the j 
\Yorld," Richardą Ford ir IT. D. i 

Sulir. Juos kaltino, buk laike < 

streikinių maištų apynių rinkėjų 
jie užmušė prokuratorių Man- 
\vell'ą. Tame susirėmime užtnu- 
šė dar ir vieną šerifo žmogų ir 
du streiklaužius. 

i V 
!' Prusnose, mieste 1'oznaniuj, š 

aikštėn išėjo naujas skandalas, 
kurin įmaišyta diktai užimančių 
žymias pozicijas vyrų. Juos at- 1 

sakomybėn traukia už sužaginė- 1 

j imą nemečių, lankančių mokyk- 1 

las mergaičių. Laikraščiai iki šiol 

negarsina nei kaltinamų, nei jų 
aukų: todėl nežinia, ar tan skan- i 
dalan įmaišyti lenkai, ar vokie- 
čiai. s 

< 

!! Lvove prasidėjo teisme byla i 

rusino Simano Bradasniko ir tri- 
jų jo draugų, tame dviejų sta- 

čiatikių popų. Visiems užmeta- t 

ma šnipinėjimas Austrijos paslap- j 

čiy ir jų suteikimas Rusijai. t 

|| Galicijoj jau nuo kelių savai- 
čių traukiasi spaustuvininkų 
streikai ir per tai laikraščiai, iš- 
ėmus vien socialistų laikraštį 
"Naprzod/" išeina sumažinti. 
Spaustuvių savininkai gązdina 
prašalinimu streikierių ir perka 
statomąsias mašinas, kad reikėtų 
kuomažiausia statėjų. 

|| Ir vėl netoli Nancy, prie 
Croisamre, Francuzijoj, nusilei- 
do vokiškas kariškas orlaivis su 

dv'em aficieriais. Jie tuoj užsi- 
modavo valdžiai. Kadangi pas 
juos nieko įtariamo nerado, tai 
leido jiems su savo orlaiviu ge- 
ležinkeliu sugrįžti Strassburgar. 
iš kur jie išlėkė.' 

|j Išsiųsta iš Peterburgo spe- 
cialė expedicija j ieškoti prapuo- 
lusios šiaurių tyrinėtojo Sedovo 
expedicijos. Vasario 3 d. išplau- 
kė iš Archangelsko. Sedov j 
šiaurinius ledinius kraštus už- 

plaukė rugpjučio mėnesyj 19*2 
m. ir nuo to laiko nei jokios apie 
jį žinios nėra. 

d Rymo tėmyklos prietaisos 
vasario i d. paženklino smarkius 
žemės drebėjimus, bet kur jie 
buvo, nežinia. Turbut buvo kraš- 
tuose, kur telegrafų nėra. 

}{ Kūčios naktyj, apielinkėse 
čecho\vszczyzna, Gardino guber- 
nijoj, ant grįžtančių iš bažnyčios 
kaimiečių užpuolė pulkas išalku- 
sių vilkų. Sudraskė 8 žmones ir 
sukandžiojo kelias dešimtis. 

|! Matyt, Ilaiti republikoj revo- 

liucijonieriams, nors išpradžių se- 

kėsi. nepasiseks įveikti preziden- 
to Oreste šalininkų, nes patįs re- 

voliucijonieriai tirp savęs prade- 
da peštis. Prezidente kariumenė 
pietiniuose apskričiuose pulkais 
suiminėja revoliucijonierius ir su 

pagautais ceremonijų nedaro, bet 
greitai juos sušaudo. 

ĮJ Ryme žinovai kalba, jog po- 
piežius Amerikai paskirs keturis • 

naujus kardinolus. Girdėt, jog į 
kardinolus bus pakeltas ir Chica- 
gos archivyskupas Quigley. 

|| Anglijoj pasimirė buvęs Ka- 
nados gubernatorius lordas Strat- 
:on ir užrašė didelius pinigus vi- 
sokioms Įstaigoms: milioną dolia- 
ių užrašė Montreal universitetui, 
)usę miliono Yale universitetui, 
:iek jau "Montreal ligoninei. Jis 
juvo atkeliavęs Kanadon biednu 
/aiku. 

|| Peru republikoj, lydimi ke- 
iolikos čiabuvių, ištraukė krašto 
tyrinėti du chicagicčiai—W. M. 
Cromer ir William Page. Kal- 
iuose juos apleido čiabuviai. Nuo 
to laiko nuo tyrinėtojų nei jokios 
žinios nėra; gal abudu, paklydę 
Icalnuose, pražuvo. 

[Į Atkakęs Xc\v Yorkan iš Lie- 

pojaus rusiškas pasažierinis gar- 
aivis "Czar" laike kelionės sau- 

sio 30 d. patiko jūrėse taip dide- 
ius ledų kalnus, kad turėjo iš 
Paprasto kelio pasitraukti išven- 
gimui susimušimo su ledais. 

Į| Garsus Rusijos nacionalistu 
radovas, dūmos atstovas grafas 
Bobrinsky, atkako Yengrijon, į 
\Tarmaros Szigeth, kur teisiami 
•usinai, buk jie susikalbėjo nuo 

Vengrijos atsiskirti ir su Ritsi- 
a susijungti. Austrijos valdžia 
nano nuo \*engrijos pareikalauti 
utėniimo Bobrinskio ir išdavimo 
0 Austrijai, kuri nori jj teisman 
Patraukti už kurstančias prieš 
\ustriją kalbas, laikytas Galicijoj 
908 metuose. 

j| Anglijos sufragetčs vasario 
|. d. padegė miestą Perthshire 
k'illage. Ugnis išnaikfno daug 
)rangiu abrozdų ir knv.;ų rūme 

'Ilouse of Ross"; išnaikino taip- 
fi r u 111 ą "Saint Fillaus." 

! Pietinėj Amerikoj, re; įblikoj 
'eru, kariumenė išvertė 
•aidžią prezidento Guillermo Bil- 

inghurst ir ji nelaisvėn paėmė, 
dinisterių pirmininkas F.nr:|ue 
/arela, kuris mėgino surengti 
•asipriešinimą, tapo revoliucijo- 
įicriu nušautas. Prezidentu liko- 
1 apšauktas Dr. Augosto Durand. 

niimtą prezidentą rcvoliucijonie- 
iai išgabeno į Cabao. 

| Turkijos valdžia leido mo- 

erims ir merginoms, kurios iki 
iol buvo be teisių ir vedė uždary- 
ą gyvenimą, lankyti Konstan- 



tinopoiio universiteto kursus ir 

mokytis liygienos, gydymo mo- 

terių ligų, namų, ūkio ir visuo- 

tinų mokslų. Joms Ims pareng- 
ti atskiri kursai. 

įi Japonijoj, mieste Tokio žmu 

nes atlaikė didelį susirinkimu ir 

nutarė reikalauti, kad nusižudy- 
tų laivyno perdėtinis admirolas 
Fuzii, o mini stėnų pirmininkas 
Yamatnoto, kad nuo vietos pasi- 
trauktų. nes buk admirolas Fuzii 

paemė kyšį nuo vokiškos Siemon- 

.so firmos. Didelės riausis buvo 
iš tos priežasties parliamente. 

I 

|Į (.'umbra tunelyj, kuri tyčia 
uzde»e \icxiko revoliucionierių 
vadovą- C'astello, užtroško trukiu 
t inelin įvažiavę du amerikonai ir 

55 tncxikonai. 

Chinų valdžia pra Įėjo -mar- 

kią kovą opiumo dirbėjai-. 
Nutarta leisti dirbti opium vien 

gydymo tiksiams. Aguonų plian- 
tacijas nutarta išnaikinti. Taipgi 
nutarta mokinimuisi žemdirbystė- 
eliinieeių pareikalauti mokytus 
instruktoriui iš Annrikos ir Vo- 

kietijos. 

j| 1'rancuziškai kompanijai 
Cirtkijos valdžia davė koncesiją 
padirbimui geležinkelių iš Atėnų, 
Poracus ir Lurissa. (ieležirikeliai 
tie bus sujungti su kitomis ryti- 
nėmis geležinkeliu linijomis. Ke- 

lionv iš Paryžiaus j Atėnus gali- 
ma bus atlikti Į 60 valandų. 

!j Inžinierius ()suald mano, jog 
Panamos kanalo šliūžės neturės 

ganėtinai vandens, kad per jas 
galėtų perplaukti dideli kariški 
ir prekių laivai. Jis mano, kai 

kanalas, vietoj žadėtų 30 pėdų 
gilumo, turės vandens tik iK pė- 

dų. Valdininkų kanalo distrikte 

bus 2,500. 

|| Besilankantis Vengrijoj Ru- 

sijos nacionalistų vadovas, durnos 

atstovos grafas Bobrinsky, ap- 

reiškė, jog Rusija tol nenusigink- 
luos, kol Rusijos vėluva neple- 
vėstuos Karpatų kalnuose. 

|| Anglijos sufragečių vadovių 
šeimyna sukriko. Nuo motinos 

atsis-kyrė duktė., mergina Sylvia 
Pankliurst, ir paėmė vadovavimą 
radikališkojo suiragečių sparno. 

|| Niki Filipinų salti norėjo 
Amerikon keliauti 300 indieČių, 
bot valdžia neleidžia jiems iš- 

keliauti. Todėl jie atlaikė susi- 

rinkimą ir nutarė protestuoti 
prieš trukdymą kelionės, nes jie 
yra Filipinų gyventojai. 

I| Ginti svetimų kraštų pilie- 
čius j Cape Haitien, Haiti repub- 
likoj, plaukia Amerikos ir Euro- 

pos viešpatysčių kariški laivai. 
Nuo Amerikos kariško laivo 
"Nasliville" ant kranto išsodino 
80 jūreivių. Sumuštas preziden- 
to kariumenės prie Gonaires ge- 
nerolas Theodore mėgina iš Cape 
Haitien sutverti atskirą republi- 
ką. 

!j Sudrutinimui kariškų laivynų 
šiems metams skiriama daugiau 
negu pernai: Vokietija 55 tnilio- 
nus markių, Anglija 216 milionų, 
Francuzija 134 milionus, Rusija 
net 302 milionus. 

|| Japonija Vokietijoj dirbdina 

50 orlaivių. Tokiu btidu ji jų 
turės daugiau negu Amerika. 

i| Prancūzas orlaivininkas Le- 

gagneur, išlėki mieste Gan nes, 

pasikėlė 6,1c*) metrų, taigi iki 

šešių verstų augščio. Taip aug- 
štai dar iki šiol nieks nebuvo 

pasikėlęs. 

|J Kicvo teismas pasiuntė me- 

tams kalėjimai! laikraštininką 
P> razul B r e ško v sk j todėl, kari gro- 
jant caro hyniną. jis neatsistojo. 

|| Iš Nev. Yorko su ginklais 
Mexikan išplaukė garlaivis "Es- 
peranza.'* Mano, jog tie ginklai 
paskirti sevoliucijcnieriams. Bet 
lluerta iš to nieko nedaro. Jis 
žada i trumpą laiką sukilimą su- 

valdyti. Bet tokiu jo pažadėjimų 
buvo jau ne vienas. 

Japonija, kaip galėdama, dru- 
tina savo karišką laivyną, nori 
mat \menką ir ant jūrių pra 
lenkti. Dabar parliamentas už- 
gyrė skirti pinigus padirbimui 
naują didžiausios rūšies mūšio 
laivų. 

|| Popiežiaus tepliorius Gonza- 
ies, laike bylos perkratinėjimo 
teisme kumščiomis apdaužė ton 

buvusį tei-iu ministeri t ruppl. 

angliškas chemiką- 
Ramsay, \ ifšoj prakalboj apreiš- 
kė apie klaidingus dabartinės 
draugijos darbus: ji rupiiiasi ne- 

sveikais, o tie savo veislėj puldo 
Mielas taytas, o sveikiems duoda 
/uti, apie juos nesirūpindama; rei- 
kalauja. kad išalkį- vaikai mo- 

kykla- lankytu ir tokiu biulu juos 
protiškai nupuldo. 

Rusijo> duma. -timažinimui 

girtuokliavimo, užgvrė Įstatymą, 
kad monopoliuose degtinė butu 
pardavinėjama miestuose tik nuo 

0 vai. ryto iki n vai. vakare, o 

kaimuose tik iki 6 vai. vakare, 
i'.et ar tas sumažjs girtuokliavi 
mą, reikia abejoti. Juk norinti 
gerti, jeigu turi už ką. visuomet 
gali monopolyj buteliukų gana 
nusipirkti. Sumažinimui girtuok- 
liavimo drausmių neužtenka. 

I )t"l išgabenimo >u prievarta 
dešimties streikavusiu darbininku 
vadovu, pasitraukė nuo vietos 
pietinės Afrikos angliškos valdy- 
bos general-gubernatorius lordas 
< lladstone. 

Laikraščiai praneša, kad pa- 
sitraukė nuo vietos Rusijos mi- 
nisterių pirmininkas Kokovcev; 
jį siunčia Paryžiun užimti Ru- 
sijos ambasadoriaus vietą. Mi- 
nisterių pirmininko vietą užims 
mažai žinomas C'haritonov. Iždo 
ministerija, kurią vedė Kokovcev, 
užims pagarsėjęs \Vitte. 

LIETUVIAI AMEHIKOJ. 
IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 

Gražus vakaras. Senai vietos 
lietuviai neturėjo tokio vakaro, 
kokis atsibuvo -ausio 25 d. Liet. 
Sunų Dr-jos svetainėje. Tą dieną 
TMD. 58 kp. choras pastatė sce- 

noje "Genovaitę." Vaidinimas 
pasisekė labai gerai, ir publika 
buvo pilnai užganėdinta. \ isos 
rolės atlikta, galima sakyti, pui- 
ikiai. Ypatingai atsižymėjo p. 

V arnas (Goliaus rolėje), p. Vai- 
čiūnas (Sigito rolėje) ir ponia 
(). Akamavičienė (Genovaitės ro- 

lėje). Pertraukose griežė Lietu- 
jviškasai Benas. Iš visa ko ma- 

tyti, kad benas yra- gerai pra- 
'silavinęs. Nežiūrint to, kad 
sniegas tuom tarpu, kaip sakoma, 
ver-te vertė, publikos prisirinko 
kaupina svetainė (svetainėje yra 
500 sėdynių). Daugeliui prisiėjo 
ir pastovėti. Tikimasi gero pel- 
no, kurisai skiriamas choro nau- 

dai. Po tokio pasisekimo lirand 
Rapids'o lietuviams nieko dau- 
giau nelieka, kaip tiktai išsijuo- 
sus visiems už darbo stvertis. 

| D. V. Greičaitis. 

IŠ BROOKLYN, N. Y. 

Gražus paveikslai. Vasario i d. 
Tautiškame Name p. Račiūnas 
paantrino rodymą judamųjų pa- 
veikslų iš kelionės po Lietuvą, 
šutomi kartu paveikslai buvo ne- 

sulyginamai geresni, negu pirmu 
sykiu, rodant F. Y., sausio 21 d., 
MeCaddin salėje. Judamieji pa- 
veikslai šiuomi kartu buvo daug 
aiškesni dėlto, kad, pagal 
rengėjų aiškinimo, šviesa buvus 
geresnė ir aparatas buvęs gali- 
ma pastatyt, pagal reikalaujamo 
tolumo (distance), kas McCad- 
din salėje buvę negalima, ir dėl- 
to paveikslai buvę tamsus. Taip- 
gi visos paklaidos parašuose pa- 
taisytos ir nenusisekusios vietos 
išmesta. Žmonių buvo pilna sa- 

lė ir v i i, kiek galima buvo 
patėmyt, išsinešė malonų įspūdi, 
l'žbaigoje buvo balius. 

IŠ PITTSBURG, PA. 

žmogžudystė. Vienoj vietos 
dirbtuvių ištiko žmogžudystė: už- 
mušė rytmetyje dirbtuvėn atėjusj 
"bosą." Jam bevaikščiojant po 
dirbtuvę, kaž-kas iš patamsio pa- 
leido plytą ir pataikė jam tiesiog 
i žandą. Smūgis buvo taip smar- 
kus, kad išlaužta žando kaulas, 
išmušta dantis ir labai sužeista 
nosis. Nuvežtas ligonbntin, su- 

žeistasai už 10 valandų pasimi- 
rė. Piktadariai kol-kas nesurasta. 
Spėjama, jog tą darbą padarę nuo 
darbo to boso atstatytieji darbi- 
ninkai. Policija subruzdo jieško- 
ti piktadarių. 

Begalinis Bliurbals. 

IŠ ROCKFORD, ILL. 

Mirtįs. Sausio 2ą d. š. m. apie 
8-tą vai. vakare čia atrasta vos 

gyvas lovoj gulintis Juozas Paš- 
kevičius, kuris, nugabentas ligon- 
butin, ant rytojaus mirė. Palai- 
dotas sausio -'K d. su bažnytinė- 
mis apeigomis. 

A. a. Juozas Paškevičius buvo 
rubsiin ts (kriaueins), ir nevedęs, 
išgyveno Kockforde apie 4 mėne- 
siu-;. Jis čia pribuvo iš Chica- 
gos ir užsiėmė rubsiuvyste. Li- 

ly g isiirimų, jis mirė nuo u/si-1 
nuodijimo ga/u iš pečiaus savo 

dirbtuvėj, kurioj jis vienas gy- 
veno. 

V elionis buvo doras žmogus 
visu mylimas: prigulėjo prie vie- 
tinės šv. Mikolo pašelpinės dr- 
-stės, bet kadangi dar nebuvo 

pilnu nariu, t;ii posmertinė r.e- 

buvo išmokėta. Dr-stė padarė 
tik kolektą jam palaidoti. Ka- 
dangi velionis prigulėjo prie virš- 
minėtos dr-stės. todėl vietinis 
klebonas kun. Taškunas bažny- 
tine- apeigas atlaikė dykai. 

Ilsėkis, Juozai! Tebūna tau 

lengva šios svetimos šalies že- 
mele. P. A. Deltuva. 

Sausio 30 d. mirė, vos 5 (''e~ 
uas pasirgęs, Juozapas l'ilelis, 
3.2 m. amžiaus. Velionis prie drau- 
gijų neprigulėjo, bet buvo tau- 

pus ir todėl paliko kiek skatiko. 
Vasario 1 d. tapo su bažnytinė- 
mis apeigomis palaidotas katali- 
ku kapinėse. Velionis' paliko di- 
deliame nubudime moterį ir an- 

tru metu kūdiki. 
T.ai butia lengva jam Amerikos 

žemelė. Apolfnoris. 

IŠ E. CAMBRIDGE, MASS. 

Vakarėlis. Sausio 31 d. Liet. 
Jaunuomenės Mokslo ir Dailės 
Mylėtojų Draugija vienoje vaka- 

rinių mokyklų surengė vakarėli, 
pamargintą programėlių, susidė- 
jusiu iš kelių monoliogų, eilių .ir 
kitokių Įvairumų. Programėlių 
atlikta neblogai. Publikos, aėiu 
išlikusiam lietui, neperdaugiau- 
siai buvo. Laikraščiai nupeikia 
vietos jaunimą už neva neveiki- 
mą. Kaip matome, tai netiesa. 

Negaunantis. 

IŠ WORCESTER, MASS. 

Didelis žingsnis. Sausio J4 <1. 
vienas vietos lietuvis—iš džiaug- 
smo ar liūdesio, nežinia—atida- 
vė pilną garbe rudžiui. Sunkia 
šio skystimo našta nešinas, parė- 
jo namon. Namie bebildamas, 
tv'alvojo. kad dar permažai gė- 

rė. Tat atėjo daugiau j ieškoti. 
Ar troškulys buvo didelis, ar kas 
kita—nežinia. Galima spręsti, kad 
labai skubino, nes žengė tiesiog 
milžiniškais žingsniais. Vienas tu 

žingsnių buvo taip didelis, kaip 
laiptai nuo antrojo augšto iki že- 
mei. Taėiaus nužengus taip toli, 
nelaimingasai jie.škotojas jau to- 
liaus nekeliavo. Turėjo šeimy- 
ninkai ateiti ir užnešti jjji vėl 

augštyn. Dvi dienas susikulusjjį 
laikė namie, o paskui atidavė li- 
gonbutin. Anglu laikraščiai ra- 

šo. kad ligonis blogame padėji- 
me. F. J. L. 

Prakalbos. Sausio 22 d. čia at- 

sibuvo LSS. kuopos prakalbos, 
surengtos "kruvinamjain nedėl- 
dieniui" Peterburge paminėti. 
Kalbėtojas buvo pakviestas iš So. 
Bostono. J. Raudzevičius. 

IŠ ELIZABETHPORT, N. J. 
Nejvykusios prakalbos. Vasa- 

rio i d. LSS. 147 kp. rengė pra- 
kalbas. Kalbėti turėjo p. A. Ba- 
ranuskas iš Brooklyno. Žmonių 
prakalbų pasiklausyti atėjo neto- 
li šimtas. Tačiaus, apart 
to, susirinkiman atvyko ir 9 de- 
tektyvai. Atvažiavus kalbėtojui 
ir norėjus pradėti prakalbas, de- 
tektyvai išvaikė susirinkimą. Iš- 

vaikymo priežastim, sakoma, esąs 
kai-kurių formališkumų neprisi- 
laikymas. Kitas išvaikytųjų net 

j antrą dieną sugrįžo namon. 

Toksai rengėjų neapsižiūrėjimas 
vi«n bereikalingų nesusipratimų 
ir žmonėms nesmagumų sutei- 
kia. M. J. 

IŠ ROSELAND ILL. 

Vakaras. Vasario 1 d. Liet. 
Jaunuomenės Pasilinksminimo 
Kliubas, L. M. D. "Aido" choras 
ir Liet. Scenos Mylėtojų Ratelis 
"Aušros" draugijos naudai pa- 
rengė vakarą. Vaidinta viena- 
veiksmis veikalas: "Tarnas įpai- 

niojo." Publikos buvo nemažai. 
Kaslink paties vaidinimo, Jai rei- 
kalinga pasakyti, kad nekaip nu- 
sisekė. Npiuli gadina ypač dra- 
bužiu nepritaikymas prie rolių. 
Kaip aficieras, taip >ię tariias tu- 

rėjo neatsakančius rolėmis dra- 
bužius. Aficieras ap'|J?t to1 dar ir 
silpnai kalbėjo. Yeilsilėliiį ineina 
ir dainų, tačiaus vi-įį! lįįElainuo- 
ta. Rengėjams reikjmt daugiau 
atydos atkreipti Į drabužius, o 

taipgi ir gerą režisierių parūpin- 
ti. Teatrą mylintis. 

IŠ WESTVILLE, ILL. 

Lietuvio užmušimas anglių ka- 

syklose. Darbai. Vasario 3 d. 
Kelly, Bunsen Coal Co. kasyklo- 
je ]>uolantis akmuo ant vietos 
užmušė lietuvį Kazimierą Aka- 
mavičių. Velionis prigulėjo prie 
>v. Petro ir Povilo dr-jos ir prie 
parapijas. Vasario 5 d. likusi pa- 
laidotas su bažnytinėmis apeigo- 
mis vietos kapinėse. Draugijos 
nariai atidavė savo mirusiamjam 
draugui paskutinę pagarbą, pa- 
lydėdami jiji j kapines. Velionis 
buvo dar nesenas žmogus, vedęs, 
paliko dideliame nubudime 1110- 

terj su keturiais vaikeliais. Pa- 
ėjo iš Juckunų kaimo, Meteliu 
valsčiaus ir parapijos, Seinų ap- 
skr., Suvalkų gub. 

Darbai šiuom laiku neperge- 
riausiai eina. Iš kitur pribuvu- 
siems darbas sunku gauti, ypatin- 
gai neturintiems angliakasių po- 
pierų. Yra mažai dirbančiu vi> 
tos žmonelių. Yra ir visai be 
darbo. Ant. S. Vaitkus. 

IŠ NEWARK, N. J. 
Vietos scena. Pastaruoju laiku 

mūsų Scenos Mylėtojų Dr-ja pra- 
dėjo smarkiai darbuotis. Sausio 
10 d. vaidino ''Genovaitę," kurios 
pažiūrėti susirinko pilnutėli sve- 

tainė. Paskui pradėta ruoštis vai- 
dinti "Ekspropriatorius'' ir "Abe- 
jotina Ypata." l'uvo nutarta vai- 
dinti sekančiame nedėldienyje. 
Viskas buvo jau priruošta': sve- 

tainė paimta, apgarsinimai at- 

spausdinti bei išdalinti ir 1.1. Ta- 
čiau- išleidus valdžiai' Įstatymą, 
draudžiantį nedėldieniajs visokius 
teatrus, rengtasai vakaras nebus 
vaidintas paskirtame laike. Yi-a! 
kas atidėta iki balandžio J,} d. 

Scenos Mylėtojas. 

IŠ KENOSHA, WIS. 

Prakalbos. Sausio iŠ d. pas 
mus atsibuvo vietos socialistų 
parengtos prakalbos. Kalbėjo 
koksai tai Antonov. Iš pavardės 
butų lyg 'pravoslaunas/ arba sa- 

kant, rusas, bet lietuviškai žo- 
džius ištaria gerai. Kaip galima 
buvo iš kalbėtojo suprasti, tai so- 
cializmo bujojimui kenkia ir Die- 
vas, ir tikėjimas, ir dvasiškija, ir 
dar gi net velniai. KalbV'ojas 
klausė susirinkusiųjų, ar nt tie- 
sa? Kuomet nieks neatsiliepė, tai 
p. A. pasisakė visus sukritikavęs. 
Klausytojai jau tokio kalbėtojo 
nei nekritikavo. 

Dabar pas vietos lietuvius daž- 
nai parengiama pasilinksminimo 
vakarėlių be svaigalų. Nežiūrint, 
kad įžanga neveltui, publika no- 

riai tuos vakarėlius lanko, kuom 
daugelis, žinoma, atitraukiama 
nuo blogų vietų ir darbų. 

Pranas V. 

Vakarai. Vasario 7 d. "Biru- 
tės" Draugija surengė vakarą 
Columbia svetainėje. Vaidinta 
veikalas "Pirmieji Žingsniai." 
Nors oras buvo baisiai šaltas ir 
nebūta tokiu budu gerus progos 
skaitlingam žmonių atsilanky- 
mui, tačiaus, nežiūrint "to visko", 
publikos prisirinko diktokai, ir, 
kaip galima spręsti, draugija iš 
tu vakaro nuostolių neturės. 

Vasario 15 d. šv. Petro sve- 

tainėje žadama Statyti trijų veik- 
smų kumedija "Trįs Mylimosios." 
Vaidins atvažiavę iš Chicagos šv. 
Jurgio par. Nekalto Prasidėji- 
mo Mergaičių Draugijos artistai. 
Kenoshos parapijos giedoriai ža- 
dėjo statyt "Kurčią Žentą," bet 
kadangi vienas jųjų vaidintojas 
apsirgo, tai rengiamasai vakaras 
atidėta vasario 22 dienai. G. 

IŠ BELOIT, WIS. 

Pirmas vakaras. Darbai. Sau- 
sio 31 d. pas mus įvyko pirmuti- 
nis lietuvių vakaras su balium. 
Suvaidinta veikalas "Gyvieji Na- 
bašninkai," Vakarą surengė LSS. 

156 kp. Vaidintojai pakviesta iš' 
Rockford, 111. Veikalas atlikta 
gerai ir antru kartu (?) jau vai- 
dinta. Vargo buvo dėl svetainės 
mažumo, taeiaus publikai visa 
kas patiko. Jš programo tiktai 
vienas dekliamacijų numeris ne- 

nusisekė. Dekliamatorius susipai- 
niojo ir eilių nepabaigė. Vakare 
buvo matyt taipogi ir moterių, 
kurios, negalėdamos mažučių na- 

mie palikti, su jaisiais atėjo į va- 

karą. Kad mūsų moterjs Įdo- 
mauja daile, matyt iš to, kad vie- 
na Rockfordo moteris, kuri, ki- 
taip negalėdama padaryti, pali- 
ko namie mažą kūdiki ir atva- 

žiavo i Belok vaidinti. Publika 
užsilaikė ramiai. Kaip galima 
manyti, šitasai vakaras išjudins 
beloitiečius ir paskatins juos 
rengti vakarus savo jiegomis, o. 

rasi, gerą pradžią turint, galima 
bus ir sutverti savą draugiją, pa- 
našią j Rockfordo jaunimo rate- 
li. Tuomet išnyktų vis tie ne- 

švarumai ir blogos pusės, kurios 
tamsia dėme guli ant kiekvienos 
kulturoje žemai stovinčios žmo- 

nių kuopos. 
Šiltom laiku darbai eina silpnai. 

Iš kitur atvažiavusiam darbas 
sunku gauti, ypatingai tiems, ku- 
rie neturi draugų ir jokio amato 

nemoka. 
Margas Paukštelis. 

IŠ BALTIMORE, MD. 

Ne tik kunigai nenori stoti gin- 
čuosna. Pastaruoju laiku čia ne- 

maža trukšmo prisidarė, atvykus 
jau žinomam agitatoriui, Grik- 
štui. kuris sakosi esąs I.YY ,\Y. or- 

ganizatorium. Metinis I.W.\V. 
lietuvių skyrius, po nenusiseku- 
siu pernykščių streikų buvo žy- 
miai nupuolęs; taigi pasikviesta 
minėtą Grikštą, kad ji sustiprin- 
tų. Ar jis sustiprino, tai atei- 
tis parodys, o tuom kartu, atvy- 
kus Grikštui, čia nemažai juokų 
ir trukšmo pasidarė. Kilo dideli 
vaidai tarp vietinių industrialistų 
(I.\Y.\Y.) ir socialstų. Žmonės, 
kurie skaitlingai buvo susirinkę 
Grikšto kalbų klausyti, taip pat 
neužganėdinti, nes tas, vieton 
apie uniją kalbėti, pradėjo rody- 
ti paveikslus inkvizicijos, liruno, 
kunigų karikatūras ir t. t., — 

dalykus, kurie nieko bendro su 

unijomis neturi. Ypatingai buvo 
šlykštu, kad ir "paaiškinimai" bu- 
vo visai netinkami: kaip pavyz- 
džiui : Kristus ecą buvęs uni- 

jistas (tik nepasakė prie kokios 
unijos priklausė). 

Kitą vakarą Grikštas vėl pra- 
dėjo bombarduoti lietuviškus so- 

cialistus: išvadino juos "šiaudi- 
niais socialistais'" ctc. Supranta- 
ma. socialistams tas patikti ne- 

galėjo. Taigi prie pirmos progos, 
laike kruvino nedėldieuio pami- 
nėjimo, socialistai atsimokėjo 
tuom pačiu Grikštui: socialistų 
"žvaigždė" p. Grigaitis, "Pir- 
myn'' redaktorius, išvaišino pra- 
kalbose Grikštą, pasakęs net, kad 
esą pas Grikštą "smegenjs be zo- 

vieskų." 
Grikštas pakvietė Grigaitį i vie- 

šus debatus: tegul esą Grigaitis 
gina socializmą, o jis, Grikštas, 
gins IAY.YV. ir parodysiąs, kad 
socializmas esąs supuvęs. Pa- 
garsintame laike žmonių prisirin- 
ko devynios galybės: laukė, kol 
nepradės du vadovai "ėstis." Ket 
Grigaitis nepribuvo, taigi Grik- 
štas likosi susirinkusiųjų akyse 
"didvyriu." 

Dažnai pasitaikę laikraščiuose 
4:aityt, kad socialistai kviečia de- 
batuosna kunigus ar tautiečius. 
Tie, žinoma, nestoja, nes, anot 

patarlės "su durnu du turgu," tai- 
gi paskui ir giriasi socialistai, kad 
esą kunigai "negali atsilaikyti." 
Dabar turi patįs progą tų pyra- 
gų pamėginti. Nežinia tik, ką j 
tai jie pasakys. A. Ramutis. 

Prakalbos. Sausio 19 d. atsi- 
buvo čia prakalbos, kurias suren- 

gė I.\Y.\V. Unija, parsikvietusi 
organizatorių Leoną Grikštą. 

Pirmas kalbėjo V. Nagornov- 
skis, buvęs Schlosso firmoj for- 
maliu ir todėl gal daugiau negu 
kas kitas žinantis apie kilusius 
tarp tos dirbtuvės ir darbininkų 
vaidus. Laike streiko darbinin- 
kai pareikalavo, kad jis apleistų 
dirbtuvę. Jis,- jų paklausęs, tai 
pada ~, ir dabar, pasibaigus strei- 
kui dirbtuvės pusėj, liko atgal 
nepriimtas. Jis plačiai paaiškino 
apie unijos nuveiktus darbus ir 
ios naudą, lygiai papasakojo daug 
žingeidžių dalykų, atsitikusių dar 
prieš streiką: apie dirbtuvės val- 
dybos taktiką ir apie santikius 
tarp I.W.W. ir U,G.W, 

j Antras kalbėjo Grikštas. Sis 
yra tikras komedijantas,—koine- 
dijantas, kuris daugeliui patinka, 
bet kuris dar didesnj skaitlių 
žmonių suerzina: jis išniekino ir 

katalikus, ir socialistus,—taigi ir 
vieni, ir kiti spjaudosi. Jis butų 
neblogas vyras komedijas lošti 
ir "sorkes" rodyti, bet erganiza- 
vimui žmonių ji-, mano nuomo- 

ne. netinka. 
Sekančią dien buvo vėl prakal- 

bos. Šiuom syk kalbėjo, apart 
Grikšto, ir K. Geležėlė. Jis ne- 

blogai pakalbėjo apie unijas, tik 

perdaug jau jis vartoja keik- 
smo žodžių, nuo kurių jam ver- 

tėtų pasiliuosuoti. 
Oras pas mus šiltas, sniego 

nėra; užtai labai lyja. 
J. L. Kapsas. 

IŠ MINNEAPOLIS, MINN. 

Vakaras. Sausio 25 d. draugy- 
stės Laisvė Lietuvių Amerikoje 
jiegomis tapo surengtas balius su 

prakalbomis. Kalbėjo p. Jonas 
Sabas apie draugijų naudą ir rei- 

kalingumą visiems lietuviams eiti 
kaip galint didesnėn vienybėn. 
Paminėtina šis vakaras todėl, 
kad jame nebuvo jokių svaiginau- 
eių gėrimų. Žmonių bito prisi- 
rinko apie 90. Visi, kaip galima 
buvo matyt, likosi šiuom vakaru 
patenkinti ir linksmi išvažiavo na- 

mon. Pelno liko $23.48, kurie 
palikta draugystės ižde. 

Šitoki vakarai yra ypač mu ;ų 
mieste svarbus. Mat, lietuviai 
gyvena čia ne vienoje kurioje 
miesto dalyje, bet išsisklaidę po 
visą miestą. Todėl apart vaka- 
rų. nėra jokios kitos progos su- 

sieiti, pasikalbėti ir arčiaus tarp 
savęs susipažinti, kad paskui ga- 
lėjus išvien pradėti veikti. Prie 
darbo ragino ypač veiklumas ki- 
tų miestų lietuvių, kurie mus yra 
toli pralenkę. Reikėtų mums juos 
bent pasivyti, o tai galima tiktai 
tuomet, jeigu męs susieisime di- 
desnėn vienybėn. Kita proga ar- 

čiaus susipažinti—tai gyvuojanti 
čia ir augščiaus minėtoji "Lais- 
vės Lietuvių Amerikoje" dr-stė, 
kurios pirm. yra Ant. Pečeliūnas, 
pirm. pagelb. — J. Bieža, prot. 
rast.—M. P>ieža, turto rašt.—P. 
Smith, ižd.—F Morkevičius, už- 
žiurėt.—M. Skrebis. Draugija lai- 
ko savo susirinkimus pirmame 
kiekvieno mėnesio nedėldienyje 
2 vai. popietų J. O. G. T. svetai- 
nėje, So. 211d st., tarp 14 ir Ce- 
dar ave. 

Kaip vakarų, taip ir šios drau- 
gijos pagelba męs, Minneapoliso 
lietuviai, galėtume arčiau susi- 
pažinti ir pradėti veikti. 

M. B. 

IŠ ATHOL, MASS. 

Vakarėlis. Sausio 31 d. vieti- 
ne LSS. kuopa turėjo surengusi 
linksmą vakarėli. Vakarėlis buvo 
gan įdomus; programas susidė- 
jo iš 40 numerių suvirsimi. Bu- 
vo įvairiij-įvairiausiij monoliogu. 
deklianiacijų ir dainelių. 

Galima pasakyti, kad publika 
vakarėliu liko užganėdinta, nes 
viskas atlikta pusėtinai gerai. 

A. K. L—s. 

IŠ TORONTO. ONT., 
CANADA. 

Vietos lietuviu dorybės. Gal 
nekartą jau skaitytojai pastebėjo 
vieną-kilą žinutę iš šio kampelio. 
Norėtųsi šį kartą pranešti ką 
nors gero apie niusų kampelio 
lietuvius, bet ką darysi, jei to 

neužsitarnauja. Yra išsiplatinęs, 
tartum kokia pavietrė, tarp mu- 

>ų lietuvių čia vienas labai blo- 
gas įprotis; tai slaptas girtuok- 
liavimas ir kortomis lošimas. 
Yra čia viena tokia >lapta Įstai- 
ga. kuriai vien didžiausio pasi- 
bjaurėjimo žodį galima mesti. 
Žmonės įtraukiami-į jąją, nugir- 
domi, ir prie kortų pasodinami. 
Nekartą žmogus, patekęs į tą 
pragarą, ne tik netenka proto, 
begerdamas, bet nustoja ir viso 
savo sunkiai uždirbto skatiko, 
šeimyna laukia savo tėvo, pati— 
vyro. Galop į kokią trečią die- 
ną pargįžta tasai į žmogų ne- 

panašus: girtas, nemiegojęs, nu- 

vargęs, prasikortavę- iki -pasku- 
tiniojo skatiko. Parėjęs namo. 
daužo, it padūkėlis, langus, veid- 
rodžius, laužo visus daiktus. Iš- 

siilgusią ir naktis dėl jo nemie- 
gojusią pačią, padėkon už lau- 

kimą, muša, valkioja už plau- 
kų. Tai tokios yra pasekmės t>> 

mūsų slaptojo girtuokliavimo. 
Smuklininkas to vi>ko, žinoma, i 

nepaiso; by tik gerai jam "biz- 
nis" klotųsi. O kad gerai klo- 
jasi, matyt iš to. kad nors per- 
nai užsimokėjo $100.00 pabaudos, 
tačiaus nemeta savo bjauraus ir 
niekingo užsiėmimo. Smuklinin- 
ko pasisekimą atjaučia dėlto ant 
savo kailio alkanos šeimynos ir 
nelaimingos pačios. 

Liūdnas. 

Negražus darbas. Yra musų 
kampelyje tokių lietuvių, kurie, 
jei primanytų, savo brolj-lietuvj 
vandens šaukšte prigirdytų. Visa 
tai iš pavydumo. Nesenai čia vie- 
nas lietuvis gavo darbą prie alaus 
vežiojimo. Kitas, norėdamas pa- 
kišti koją, nuėjo pas darbdavį ir 
pradėjo visaip juodinti pasamdy- 
tąjį, kad jis e-ąs girtuoklis ir 1.1. 
Drauge su tuoni, kaip įmanyda- 
mas gyrė ir piršo save Į tą vie- 
tą, iš kurios, žinoma, išpradžių 
reikėtų aną išmesti. Bet nieko 
nepešė. Gėda tokiems lietuviams 1 

Parapijonas. 

laiškai į redakciją. 

Gerbiamoji Redakcija! 
"Lietuvos" numeryje 6-me 

tilpo neteisinga žinia apie "Pir- 
myn." Kadangi ta žinia gali pa- 
kenkti mūsų laikraščiui, tai pra- 
šome įdėti sekantį pranešimą: 

"Pirmyn" ėmėjų skaičius nie- 
kuomet nepuolė, bet, priešingai, 
visą laiką nuo pat laikraščio įstei- 
gimo ėjo ir eina didyn. 

Sumanymas keltis į Cliicago kilo ne iš musų bendrovės, bet iš 
chicagiečių, kurie manė busią gal 
geriau, ažuot steigus naują laik- 
raštį, parsikviesti vieną jau gy- 
vuojančiųjų socialistų laikraščių. 

Sumanymas tačiaus neįvyko: 
Chicagos socialistai nutarė leisti 
"Naujienas," o "Pirmyn" palik* 
Baltimorėje. 

Su tikra pagarba, 
J. M. Jasulevičius, 

'"Pirmyn" 
Administratorius. 

Baltimore, Md. 

Gerbiamoji Redakcija! 
Nuoširdžiai meldžiu gerb. "Lietuvos" Redakcijos neatsisa- 

kyti patalpinti šį mano laišką Ijusų laikraščio skiltyse. 
Ponas M. §., atitaisydamas ma- 

no korespondenciją "Lietuvos" 
X4 iš Cleveland, Ohio, apie lie- 
tuvių vakarą, buvusį gruodžio 
28-tą d., tarp kitko rašo, kad J. Lrbšaitis yra žinomas clevelan- 
diečiams kaipo gabus aktorius. Aš to neužginčiju, kad p. l'rb- 
šaitis ir yra gabus, bet vaidinime 
"Rytu pilis" neparodė jokio ga- bumo, nes rolę turėjo visai trum- 
puty ir tąją atliko ne kaipo ga- bus aktorius. Toliaus, dėlei p-lės Daumančiutės, tai ir korespon- dencijoje rašiau, kad rolę gerai atliko, tik pabriežiau, kad buvo 
perdaug nemandagi, nes jeigu p. M. Š., ar mano sesuo, ar pussese- rė turėtų visuomet užpakalį at- 
grįžus, tai nemalonus visgi bu- 
tų paveikslėlis. 

Kaslink "Rytų pilis," p. M. S. 
rašo, kad tai ne tik tinkąs lietu- 
vių scenai veikalas, bet net ga- lima busią ir atspausdinti. Tur- 
būt, p. M. Š. mažai yra skaitęs 
sceniškų bei dramatiškų veikalų. O kaslink atspausdinimo, tai ge- 
rą ar blogą veikalą, autoriui su- 
tinkant, manau, ir "Lietuvos" 
redakcija sutiktų atspausdinti jo lėšomis. 

Su tikra pagarba, 
Ig. Sakalas. 

atitaisymas. 

''Liet." Xi tilpo atskaita To- 
ronto, Ont., Canada, lietuviu su- 
rinktu aukų Tautos Namams Vii- 
niuje. Atskaiton įsiskverbė ke- 
letą klaidų, kurias čia pataiso- 
me. 

F. Regina paaukavo ne Sr.oo, 
bet $6.50, priskaitant čia kai-ku- 
rias jojo apmokėtas išlaidas. 

J. Vasiliauskas paaukavo $.'.00; 
atskaitoje dviejose vietose pažy- 
mėta po Si.00. 

P>. Tušau.-kas paaukavo Si .-25; 
atskaitoje vienoje vietoje pažy- 
mėta $1.00. kitoje vietoje trūk- 
stamieji 25c. 

Smulkiasias aukas, 40c., audėjo 
X. Vaiėaitienė ir Lusauskienė, 
kiekviena po 20c. 

Heto, 50c. aukotojos T. Kara- 
sauskienės pavardė neteisingai 
atspausdinta: Karašauskienė. 



NUO REDAKCIJOS 
yial laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažyračtl autoriaus parašu ir 

adresu. Pasirašantieji pseudonymais 
turi paduoti, Redakcijos žiniai, ir 
savo tikrąj) vardą. 
Redakcija pasilieka sau teisę atsiun- 
čiamus Jai rankraščius trumpinti Ir 
taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščiui; 
itedakcija, pareikalauta, grąžina au- 

toriui atgal Jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos popierio puačs, paliekant 
plačius taryua tarp eilučltj. 

Apivailg^. 
Dr, Basanavičiaus liga. Lietu- 

ve laikraščiai buvo paskelbę z\- 

niiį, kad Dr. Basanavičius, ne- 

trukus po sugrįžimui iš Ameri- 
kos, labai pavojingai susirgo. Bi- 

jota i net, ar nepasitaikys nelai- 
me. Vėlesnės žinios tačiaus pa- 
davė vilties spindulį: liga pra- 
dėjo islengvo geron pusėn virsti, 
nors pavojus dar \isai neperėję*. 

Laikšračiai nepaduoda ligos 
priežasties. Tačiaus "Kova" mė- 

gina (gana juokingai) įspėti, kad 

bene "rukštus pienas" bus dak- 
tarą nusilpninęs (Dr. Basanavi- 
čius nuo keliu metų mėsos nc- 

vartojo). 
.Nežinant, sunku ligos priežastį 

jspčti. Visgi, vieton "rukštaus 

pieno," yra berods svarbesnių 
priežasčių, kurios galėjo ant įo 
sveikatos įtekmę turėti: clicleti- 

nuvargintas ir susikrimtimas, ko- 
kio jam teko ilgoj po Ameriką 
kelionėj patirti, negalėjų pasilikti 
be blogos jtekmžs ant senelio 
sveikatos, ir mažiausia priežastis 
galėjo pagimdyti pavojingą jo 
amžiuj ligą. 

Lietuvių statistikos. \ ilniskės 
"Vilties" 2-me numeryje yra til- 
pę s Gabr. Taučiaus straipsnis 
"Cognosce te ipsum" (pažink pats 
save), kame iškeliama iš naujo 
jau nekartą keltas klausimas apie 
mūsų statistikas, kurių tikroje to 

žodžio prasmėje šiądien męs, lie- 
tuviai, dar neturime. N'et pama- 
tiniame klausime, kitk išviso 
lietuvių yra, kaip to straipsnio 
autorius nurodo, męs j^ir.itj net 

šiek-tiek artimų prie teisingo da- 
lykų stovio žinių neturime; tas 

matyt, kada kalbama apie musų 
skaitlių, iš svyravimo tarp suvir- 
simi 4 milionų ir iš kitos pusės 
pusantro miliono. Tačiau ir šie 

taip skirtingi tvirtinimai neturi 
nei vienas po savim absoliutiš- 
kai jokio pa inato. 

Tas pats "savęs nežinojimas" 
pastebiama ir kituose dalykuose, 
kaip tai: išeivystėje, ūkyje, li- 
gose, kriminaliniuose prasikalti- 
muose, gimimuose, mirimuose, 
apšvietime, amatuose ir t.t. ir t.t. 

Tvirtėjant lietuvių tautai, su ja 
reikalinga bus, ir jau pradedama,, 
skaitytis ir kai-kurioms kitoms 
tautoms. Čia dažnai prireikšta 
statistikos žinių. Kaip teisingai 
p. Ciabr. Tauč. nurodo, mošų 
spauda, neturėdama tam daly- 
kui reikalingos bei tikros medžia- 
gos, negalės priderančiai atsto- 

vauti lietuvių prieš svetimtau- 

čius, kurie, priversti semti rei- 

kalingasias žinias iš svetimų ir 
kai-kada musų tautai priešingų 
šaltinių, drauge su tomis žir;o- 
mis ims ir negeistiną bei dažnai 
neteisingą niusų santikių ir rei- 

kalų nušvietimą. Vienintelis nuo 

to vaistas—tai statistikos rinki- 
mas, prie kurio p. G. T. kviečia 
Lietuvos inteligentiją. 

Atsižvelgkinic dabar męs, 
Amerikos lietuviai, į save. Ar 
daug kame esame męs pralenkę 
šiame atvejyje Lietuvoje gyve- 
nančius brolius? Kiek musų iš- 
viso esama, męs lygiai tiek pat 
žinome, kaip ir anoje jūrių pu- 
sėje. imdami atskiras kolioni- 
jas, męs matome, kad statistiką 
daugeliui tų kolionijų turime 
smulkią ir, rnanytina, labai arti- 
ma prie teisingosios. Bet tai tik- 
tai kai kuriose kolionijo?e. Dau- 
gumoje visa guli taip pat padri- 
kai .kaip pairęs šiaudų kūlys. O 
kur pavieniai išsimėtę lietuviai, 
kurių galėtų prisirinkti diktokas 
skaitlius! Juk šiądien nekartą 
laikraščiuose paaiškėja, kad esa- 
ma lietuvių kokiame nors kam- 
pelyje, apie kurį iki to laiko nie- 
kuomet nei negirdėta. Tokiose 
apystovose sunku yra surinkti 
tikras statistiškas žinias. 

Tačiaus šiokias-tokias statisti- 
kas turime. Jos išmėtytos po 
(vairius musų laikraščius. Jeigu 
butų kas ją surinktų vienon vie- 
ton ir sutvarkytų, be abejonės, 
turėtume šioki-tokj supratimą 
apie save. kur bei kas esame ir 

)ciek musų yra. 

I\ad tai turėtų kui-kada gan 
didelę reikšmę mums šios šalies 
gyvenime, regis, nėr ko abejoti. 
Męs savo Lietuvos brolius esame 

pralenkę titom, kad turime bent 
daugelio atskirų vietų statistikas. 
Vijnis dalykas tame, kad dabar- 
tinius palaidus šiaudus sutvar- 

kius ir parupiuus šiaip-taip u/.- 

iba:.,rtą stogą, dengiantį musit gy- 
venimą šioje Šalyje. 

! Vėl kįla viesulą. V aidai, kurie 
fkila tarp lietuviu dėlei negalėji- 
m o susitaikinti klebonui ir pa- 
rapijonams, pas mus beveik ne- 

siliauja: vienur šiaip-taip nesu- 

tikimai u/lopinatna, tai kitur dar 
lidesni kjla. Daug trukšino laik- 
raščiuose dabar dar.) kun. A. Mi- 
luko ir jo parapijomi "bėdos." 
Sprendžiant pagal tą, kas apie 
vietinius vaidus rašoma "Vien. 
Liet.," galėtum pasakyti, kad apie 
kun. Mituką, apie kuri pastaruo- 
ju laiku mažai kas buvo girdėti, 
vėl kjla viesulą. 

"Vien. Liet." tilpo priešingos 
kun. Milukui pusės Centralio ko- 
miteto ilgiausi s "Viešas Praneši- 
ma.-," kuriame dalykai taip per- 
statoma: 

Žvaigždės" (kurią leidžia pats 
kun. Milukas) num. 3-me, š. m., 
tilpo išrinkto parapijinio komi- 
teto pranešimas, kuriame sako- 
ma. kad parapijinis mitingas, lai- 
kytas sausio 11 d., išnešė sekan- 
čias rezoliucijas: 

1) V iešai išreikšti kun. Milu- 
kui padėkavonc už jo įvairius pa- 
rapijai nuopelnus, darbštumą ir 
t. t. 

2) Pranešti viešai, kad paska- 
liai apie kun. Miluko ir parapijo- 
nu vaidus yra pramanyti ir me- 

I lamingi, 
3) Kad parapijos reikalai yra 

:"kuogeriausiame padėjime" ir 

4) Kad yra melas, buk "musų 
Iklębonas atkalbinėjo žmones nuo 

aukavimo anais metais "Saulės" 
namams ir pernai metą "Tautos 
Namams Vilniuje." 

Po tuom pranešimu pasirašo 
minėto mitingo įgaliotiniai: Kaz. 
Kazakuskas, Mot. Milukas, Pet- 
ras Oreška, Adomas Čirikas, S. 

Venslovas, P. Pušinskas ir J. 
Čiuryla. 

Dabar kitas komitetas, išrink- 
tas tų, kurie kun. Miluku yra 
neužganėdinti, padavęs trumpą 

'tos parapijos istoriją ir pažymė- 
jęs, kaip žmonės pirmiau buvo už- 

ganėdinti (nes kun. Miluko pirm- 
takunai nesikišo \ parapijos fi- 

Įnansinius reikalus), kaip laike 
:kun. Dumčiaus klebonavimo pa- 
rapija buvo puikiai sutvarkyta, 
praneša apie dabartinį parapijos 
stovį ir daro kun. Milukui daug 
užmetimų. 

Nuo to laiko (1909 m.), kaip 
j kun. Milukas apėmė parapiją, din- 
Igęs "pas mus tas laimės ^pin- 
į dūlys." Išpradžių kun. Milukas 
pasirodęs "labai uoliu darbinin- 
ku," ir visi parapijonai gelbėjo 
jam, kiek galėjo. Bet po dviejų 
metų virto viskas kitaip: jis pats 
tapęs parapijos gaspadoriutn, jis 
nebeišdavinejęs atskaitų apie su- 
rinktus pinigus, iis "kuoaštriau- 

Įsiai persekiojo pčlapijomis, ardė 
1 mūsų draugijas be. parapijos įsta- 
| tymus ir tarpe musų jieškojo be- 

Idievių." 
Tuomi neužganėdinti parapijo- 

nai sušaukė mitingą, išrinko ceti- 

tralį komitetą ir nusiuntė jį pas 
kleboną šiokiam-tokiam susitaiki- 
nimui. "Vienok jis... išvarė pa- 
siuntinius laukan, sakydamas, kad 
jis yra gaspadorium." 

— \uo to laiko,—skamba to- 

liaus pranešimas, — męs pasiry- 
žom jj prašalinti is mušu para 
pijos. 

Jau apie tris metus dirbama 
toj srytyj: buvo kreiptasi keletą 
kartų į dvasišką vyriausybę, bet 
kun. Milukas mokėjęs pas archi- 
vyskupą dalykus pakreipti savon 

pusėn, ir todėl iki šiolei nieko jam 
padaryti nepasisekė. 

Galų galiausiai nutarta '"ap- 
šaukti visuotiną parapijos streiką 
prieš kun. Miluką,—visai neduo- 
ti jam pinigų ir neit bažnyčion 
ant pamaldų." Kun. Milukas ta- 

da, sakoma, be įstengdamas save 

geriaus žmonių «tkve pastatyti, 
prašė metiniame susirinkime 
(sausio ii d.), kuriame '"dalyva- 
vo kartu su jo giminaičiais apie 
dv idešitnts žmonių, kad jj iš- 

teisintų nors per '"Žvaigždę." 
Jie taip ir padarė ir išnešė 

augščiau minėtas rezoliucija.-. 
Dabar šis centralis komitetas 

(Ign. Liepas, J. Maslauckas ir 

J. Ivanauskas) paaiškina, kad pa- 
sirašiusieji po "pranešimu," iš- 

reiškiančiu kun. Milukui padėka, 
lyra ^ckantic žmonės: "K, Kaza- 

įkauskas— kun. Miluką bučeris, 
[M. Milukas—jo brolis, P. Oreš- 

k.i—jo sargas, P. Pušinskas—jo 
švogeris* S. Y jenai ava s—jo za- 

kristijonas, o A. Čirikas ir I. Čiu- 
ryla—jo artimi sėbrai." 

Todėl susirinkime, laikytame 
au-M'i 18 d., vienbalsiai nutarta 

per laikraščius užprotestuoti prieš 
tok j melaginga "Pranešimą" ir 

apskelbti visuomenei apie para- 
pijos stovį. 

Po pranešimu, apart centrali- 
nio komiteto, yra arti 40 parašų. I 

Dllci Petrausko-Tananevičiaus 
kivirču. Prieš kelis metus J. Ta- 
nanevičia, "Kat-ko" leidėjas, bu- 
vo nupirkus nuo Miko Petrausko 
oilus jo muzikališkus veikalus. 
Dėlei to pirkimo vėliaus išėjo 
smarkus nesusipratimai, kurie vi- 
siškai tarp judviejų pagadino 
santikius. Iš šalies žiūrint, iš- 

rodė, i;ad ar 'viena ar kita pusė 
tikrai nežinojo, ką parduoda, ar 

perka. Dabar p. M. Petrauskas 
"Vien. Lietuvninkų" išskaitliuoja 
visus veikalus, kuriuos jis sakomi 
p. Tananevičiui pardavęs, lygiai 
ir tuos veikalus, kurių jis sako 
.lar nepardavęs. Tanancvičiui. 
anot p. Petrausko, parduota apie 
30 smulkesnių veikalėlių, Prie 
šios progos p. Petrauskas jau- 
nuomenės vardu truputį parugo- 
ja už tai, kad p. Tananevičia su- 

pirkęs tiek veikalų, o tik 11 jų 
išleidęs, ir todėl jis, Tananevi- 
čius, nusidedąs prieš "mūsų dai- 
lės auklėjimą ir prieš jaunuome- 
nę, kuri geidžia turėti ką nors 

naujo ir savito." 
Kadangi toks ^vykusis tarp pp. 

Petrausko ir TananeviČiaus nesu- 

sipratimas yra dėlei daugelio 
priežasčių negeistinas, tai męs 
norėjome sužinoti, kurioj ištikro 
pusėj yra kaltė ir tyčiai pasi- 
klausėm p. TananeviČiaus, ką jis 
iš savo pusės gali į tokį p. Pe- 
trausko pagarsinimą pasakyt. 

Vos tik mums apie tai užsimi- 
nus, p. Tanancvičiui, kaip sako- 
ma, "užvirė kraujas": 

— Žinote ką, —tarė jis,—p. 
Petrauskas sakosi, kad jis esąs 
nuskriaustas, aš gi vėl jaučiuosi 
p. Petrausko nuskriaustu. Todėl 
ir nežinia, kam iš nmsų tikėti. 
Kad parodyti mano poziciją šia- 
me reikale teisingoj šviesoj, aš 
darau tokį pasiulijimą: 

Tegul p. Petrauskas sugrąžina 
man visus kaštus, kuriuos, aš, 
beturėdamas su juom reikalus, pa- 
dariau, tai aš su mielu noru grą- 
žinsiu jam visus jo man parduo- 
tus veikalus ir dar nuleisiu jam 
nuo tos sumos 30% "komišeno." 
Iš šito jųs galite sau manyti, 
kaip norite, apie skriaudą, ir kas 
ją turėjo." 

Taigi, kaip matyt, nesusiprati- 
mas tarp abiejų pusių ištikro 
buvo, ir dar yra, didelis. 

Kalbina išmesti humbugiškus 
apgarsinimus. Pagalios ir "Ko- 
va" prabilo apie "stebuklingus" 
daktarų apgarsinimus. Ji krei- 
piasi prie sąjungiečių, kad są- 
junga jau privalėtų apvalyti "Ko- 
vą" nuo tokių "Cudaunų profe- 
sorių, kurie pasekmingai paleng- 
vina tik mulkių žmonelių kiše- 
nius." ''Kova" paduoda ir prie- 
žastis, kurių dėlei tuos apgarsini- 
mus reikėtų dabar išmesti. Ji ra- 

šo: "Jau šešiolikoje valstijų yra 
priimta įstatymai, draudžianti dė- 
ti tokius apgavitigus apgarsini- 
mus į laikraščius. Gal neužilgo 
tas atsitiks ir Philadelhpijoj; bet 
"Kova turėtų nuo jų apsivalyti 
da pirma, negu bus valdžios pri- 
versta. Nes tada jau niekas "Ko- 
vai" dėkui nesakytų už "ištrė- 
mimą stebuklingų" daktaru, kaip 
dabar nieks nedėkuoja "Lietu- 
vai'' ir "Katalikui." 

Teisybė, nuo "Kovos" in^-s pa- 
dėkavonės neturime, bet užtai tu- 
rime "čielą bušelj" nuo žmonių, 
kurių padėką męs gal labjatis 
branginame už "kovišką" padė- 
ką. Mes jų negarsiname, nes ne 

dėl "padėkų" tuos apgarsinimus 
iš savo skilčių išmetėm. Jeigu 
"Kovai" kartais tų padėkų truk- 

tų, tai męs kokį "pusbušelj" ga- 
lėtume jai draugiškai nuo savęs 
paskolinti. 

Męs neesame blogi žmonės, ir 
mums bus sniagu prieteliui ne- 

laimėj pagelbėjus. Męs tą pa- 
darytume, net nežiūrint ir i tai, 
kad "Kova" yra nemandagi Ir 
pikčiurna: ji "neduoda mums 
kredito" net ir už tą. už ką ji, 
jeigu butų "lady." turėtų bent 
šioki-toki "kreditą duoti." Bet! v. » 

męs jau prie to pripratom ir nei! 

pykti nemanome, nes Į stebuklus 
net ik i r." e: kas gitdėjo, kai "Ko- 
va" ir jai panašios "lcidėa ka- 

Įdanora "duotų kreditą" nesavo 

plauko žmogui?... 
Geri darbai yra socialistų mo- 

nopolis. dar nepastebėjome, 
kad mūsų "Kova" butų pripaži- 
nusi kokiam ftiors nesocialistui 
nuopelną, _ir todėl, nesusilaukę 
"Kovos" įjadėknis už humbugiškų 
apgarsiniirLĮ iiJnetimą, visai nesu- 

pykome. _ _ 

Fordas jTaskyrė savo darbinin- 
kams dešimts niilionij doliarių, 
padvigubino jų'algas ir visgi ne- 

gavo nuo "Kovos" ne tik padė- 
kos. bet nei gero žodelio už. tai. 
Jis (Fordas) už tai bent galėtų 
pasiusti, bet mums.... neužsi- 
moka nei "klapatytis..." 

Laikraščiu botagas. Paskuti- 
niame ''Saulės" numeryj skaito- 
me, kad Dr. Stankus iš Philadel- 
phijos apskundęs ir "Saulę" už jo 
"garbės plėšimą ir biznio gadini- 
mą." I)r. Stankus, matomai, drą- 
sus vyras. Tai jau antrą bylą jis 
prieš laikraščius užvedė bėgyje 
vos keliu mėnesiu: pirma byla 
užvesta prieš "Dilgėles" irgi ne 

už ką kitą, kaip už tą patį "gar- 
bės plėšimą ir biznio gadinimą." 
Visa bėda, matote, tame, kad šis 
daktaras, eidamas stebuklingų in- 
stitutų ir klinikų pėdomis, pra- 
dėjo pats vartoti "stebuklingus 
apgarsinimus," kuriuos rimtų 
daktarų draugijos pasmerkia, kai- 
po netikusius ir daktarų profesi- 
jai gėdą darančius. Laikraščiai 
apie tai paminėjo, o daktaras 
Stankus — garsus Dr. Stankus, 
kaip jis save garsino—pulcšt, juos 
už tai teisman! 

Tikras laikraščių botagas, ga- 
lėtum pasakyt! Vienok, rodos ne 

pro šalį butų žinoti ir tai, kad 
botagas turi du galu, ir, ažuot 
kitus išplakus, žmogus ir pats ga- 
li botkočiu per galvą gauti. 

"Saulė," matomai, visiškai 
'*juokus sau iš tos bylos daro," 
nes, pranešdama apie tai. taip 
angliškai baigih: 

DU' 

"Start thie band professor! — 

The "^tankus Tango," played by 
the augmented orchestra "Saulė" 
and "Dilgėlės." (Pradėki muziką, 
profesoriau L — "Stankus Taiigo," 
kur} grieš padidintoji "Saulės" ir 
"Dilgėlių" orchestra). 

Čia reik taipgi pridėti ir tai, 
kad nesenai Amerikos Lietuvių 
Daktarų įDra-tigiją išnešė rezoliu- 
ciją, kurioj nupeikė Dr. Stan- 
kaus apgarsinimus, pripažindama, 
kad "tokių apgarsinimų joki sa- 

ve gerbiantieji ir sąžiningi dak- 
tarai nevartoja." 

Mums išrodo, kad ažuot su 

laikraščiais hecas kėlus, geriaus 
butų prisilaikyti daktarų profe- 
sijinės etikos ir sąžiningą prak- 
tiką vesti be jokių htrmbugiškų 
apgarsinimų ir be gydymų laiš- 
kais. 

Laikraščiams gi, ažuot po tei- 
smus valkiotis, ar negcriaus tuos 

daktarų draugijų pripažintus 
humbugiškais "stebuklingus" ap- 
garsinimus visiškai išmesti? 

Juk jeigu kas žmones išnau- 
doja, jeigu kas tikrai kruvinus 
skaitytojų centus čiulpia, tai, be 
abejonės, tą daro tie humbugiški 
"stebuklingi" "didžiųjų daktarų," 
"Klinikų" ir "Institutų" apgarsi- 
nimai. 

Laikas jiems eiti lauk iš lie- 
tuvių laikraštijos! 

Keletas skaitlinių. "Tėvynėj" 
paduodama keletas akyvu skait- 
linių apie Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoj: 

SLA. nuo pat savo pradžios iki 

1914 m. išmokėjo įvairių pašelpų 
$100,230.26. Vienais tik 1912 m. 

išmokėta pomirtinių $12,227.80; 
pernai išpuolė daug mažiau — 

ti!< $7462.50 ir $2,488.55 pašelpos 
ligoje. Naujų narių 1913 m. SLA. 
įgijo 1.709; jie neša apsaugos 
$130,250.00. Aingeidu taipgi kaip 
auga pthiginis SLA. stovis. Pi- 
nigu ižd'e buvo: Pradedant 1912 
m. — $iri,267.87; 1913 m. — 13,- 
603.07; pradedant 1914 m.—$25,- 
706.46. Visas SLA. turtas išnešė: 
1912 ni—$51,274.35; 1913 m.— 

$52,517.97, o 19T/1 m.—$64,620.36. 
Skaitlihės gana įspūdingos, ir 

parodo, kad SLA. smarkiai žen- 

gia pirrrtyn. 

Tėvynes Mylėtojų Draugija, 
kaip parodo tik-ką apgarsinta jos 
iždininko; p. Povilą ikos, atokaita, 
turėjo pernai $[,302.55 įplaukų ir 
$519.22 išlaidų. Draugijos turtas 
išneša gyvais pinigais 2,234.79. 
Tame skaitliuje yra 1,014.44 ge- 
ležinio kapitalo, į kurį eina 10',' 
nuo visų draugijos įplaukų. 

"Laime" visgi žada eiti. \*e-| 
senai buvo pasklidęs gandas, kad 

ĮClevelande žada pradėti eiti nau- 

jas lietuvių laikraštis. Vėliaus 
pasirodė nekuriuose laikraščiuose 
žinios, Imk "Laimė" mirė, dar 
negimusi. Dabar "Laimės" su- 

manytojai "Vien. Lietuvninku'' 
praneša, kad sumanymas leisti 
laikrašti C levelande visgi nemi- 
ręs, tik "sunku Clevelande ką 
nors veikti, nes labai žemai su- 

sipratime stovi lietuviu jauni- 
mas." Kada tas laikraštis pasi- 
rodys, dar nėsą nutarta. Po pra- 
nešimu pasirašo: M. L. Mašas, 
A. J. Naunčikas, K. Zacharevie 
ir P. Gutka. 

Teatro žurnalas. Išėjo pirmas 
numeris "Veidrodžio," mėnesinio 

žurnalo, pašvęsto teatro ir scenos 

reikalams. LaikraštĮ leidžia tam 
tikra bendrovė "Veidrodis." Re- 

Į daktorium pasirašo 15r. Vargšas, 
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autorius kelių teatrališku veika- 

| lėlių. Prenumerata metams iš- 
| neša $2.00. Antrašas: "Veidro- 
dis," 1671 Mihvaukee ave., C h i 
cago, 111. 

"Lietuvos Žinių," "Ūkininko" 
"Bendrijos" bendrovė prašo mus 

pranešti, kad vieninteliu jos at- 
stovu Amerikoje yra p. V. K. 
Račkauskas, kuris yra įgaliotas 
rinkti tai bendrovei pajus, pre- 
numeratą ir atlikti visokius da- 
lykus tos firmos vardu. Reikalui 
esant, prie jo reik ir kreiptis ant- 
rašu : Madison Sq. Station, Box 
204, Ne\v York, X. V. 

K. Aušris. 

ŠIŲ DIENŲ PASAKA. 
(Tąsa i£ 6-to num.) 

— Aš nuėjau,—pasakoja Howe 
—j pačią širdį senojo Londono, 
į kreivas gatveles netoli Angli- 
jos Banko, per kurį pulsuoja to- 
limiausi pasaulio kampai, ir pa- 
galios radau Danų Exportavimo 
Draugijos ofisą. Ofisas niekuom 
nesiskyrė nuo kitų Londono ofi- 
sų, išskyrus tai, kad jis buvo už- 
laikomas Danijos farmerių nau- 

dai. Šisai ofisas buvo filija ko- 
-operatyviškos draugijos, per ku- 

rią daniečių farmų produktai, mi- 
lionų doliarių vertės, po visą Di- 

džiąją Britaniją yra kasmetai iš- 

platinami. Tirm to, privatiška 
kompanija turėjo kontraktą pri- 
statymui šių visų produktų Ang- 
lijos gyventojams, bet ji virto 
monopoliu. Tada ji nukirto kai- 
nas daniečiams už jų pristato- 
mus lašinius ir podraug pakėlė 
kainas vartotojams Anglijoj. 
Tas, žinoma, buvo bloga fanne- 
riams; buvo bloga ir jų reputa- 
cijai (geram vardui). Taigi Da- 
nijos farmeriai susitarė ir suor- 

ganizavo ko-operatyvišką expor- 
tavimo (išvežimo) kompaniją, ku- 
ri pardavinėtų jų locnus produk- 
tus ir savo locniems kostume- 
riams. Taip darydami, jie pasi- 
likdavo pelną patįs sau. Jie ly- 
ginai apsaugojo savo "Trade 
Mark" (prekybos ženklą), gva- 
rantuodami už savo produktų ge- 
rūmą. 

Mano žingeidumas sulyg Dani- 
jos vis augo. Štai yra šalis, kuri, 
rodos, ištikro surado budą suar- 

dymui monopoliaus (trusto), ne- 

kemšant nieko į kalėjimą. Sekan- 
čią dieną aš buvau jau Hambur- 
ge ir po dienos kelionės skersai 

Daniją atsiduriau Kopenhagene. 
Važiuodamas skersai smiltinę 

(pieskinę) šalį, nutaškuotą kai- 
mais ir nesuskaitomomis mokyk- 
lomis ir bažnyčiomis, aš turėjau 
progą pažinti, kaip sunkiai čia 
žmonės kovojo su skurdu-bied- 
nyste, nes aišku buvo, kad žemė 
buvo toli-gražu nederlinga. 

Vienok aš nesilsėjan Kopen- 
hagene. Aš leidausi keliauti to- 

liaus j kaimą, kur gyveno far- 
meris, kurio numerį nusikopi- 
javau nuo kiaušinio lukšto, būda- 
mas Londono restauracijoj. Jį 
sujieškoti man nebuvo labai sun- 

ku, nes ko-operatyviška kiaušiniu 
draugija man tame pagelbėjo. 
Matote, kiekvienas farmeris turi 
savo numerį, pagal kurį galima 
pažinti jo pristatomus kiaušinius. 

Galų-gale atradau tą kaimą ir 
dar labjaus nudžiugau, sužinojęs, 
kad farmeris kalba angliškai 
(kaip ir daugelis daniečių far- 
meriu). 

Jis, matoma' labai užsiintere- 
savo tuomi, kad amerikonas at- 

vyko j Daniją, ir papasakojo man 

savo šalies istoriją (kaip daug 
lietuvių-farmerių galėtų tai pa- 

daryti? K. Auš.) ir savo locno 
gyveninio istoriją, kuri, kaip vė- 

liaus persitikrinau, yra panaši j 
šimtus tūkstančių kitų farmerių. 

Jo farma buvo tiktai 15 akrų; 
savo keliu, tas skaitėsi jau dau- 

giau negu vidutiniška farma. nes 

iš 248,000 farmų visoj šalyj, 133,- 
000 farmų yra mažesnės negu 
*3l/t akro, ir tiktai 8,000 farmų 
yra tokių, kurios tnri daugiau 
negu 150 akrų. Danijoj yra 68,- 
000 farmų, kurios, abelnai pa- 
ėmus, turi mažiaus negu pusę 
akro (Akras beveik lygus vienam 
margui, arba pusei desiatinos 
K. A.). Šiu farmeliu savininkai 
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vadinasi H u s m a n d a 1 s — j 
žmonės, kurie apdirba savo loc-1 
nas farmeles ir pasisamdo dirbti 
pas kitus didesnius farmerius. I 
Vėliaus aš persitikrinau, kad 

žmogus ant 5 akrų farmos labai 
gražiai ir su savo šeimyna išgy- 
vendavo. Jis turėjo keletą kar- 
vių, ir apie tuziną, ar daugiau 
kiaulių. Žaliumynų jam užtek- 
davo nuo jo locnos farmos, o 

kiaušinius ir naminius paukščius 
jis exportuodavo podraug su sa- 
vo turtingesnio kaimyno (susie- 
do) produktais. Savo keliu, 
H u n s m a n d a s nėra skaito- 
mas u k i n i n k u. Jis, ištikrųjų, 
yra agrikultūros darbininkas su 

mažu šmoteliu savo locnos že- 
mės. Tik tie. kurie turi didesnes j 
farmas, nuo 15 iki 50 akrų, taip 
kaip maniškis farmeris, pas ku-į 
svečiavausi, yra vadinami ūkinin- 
kais. 

Kelios dešimtjs metų at- 

gal, kaip man pasakota, Danija 
niekuom ypatingu nesiskyrė nuo 

kitų Europos kraštų. Farmeriai 
buvo tamsus ir suskurdę. Kada 
1864 m. Vokietija atėmė nuo Da- 
nijos Schleswig-Holsteiną, geriau- 
sią Danijos dalį, daniečių patrio- 
tizmas (tėvynės meilė) prabudo 
ir sukilo. Jie pamatė, kad jie tu- 
ri kuogeriausiai aprūpinti savo 

likusią šalelę. Permaina prasidė- 
jo nuo įvedimo naujo apšvietos 
systemo, iš ko galima net ir 
Amerikai pasimokinti. Šita ap- 
švieta buvo nukreipta ton. pusėn, 
kad paraginus žmones prie žem- 

jdirbystės ir prie dalykų, kurie 
yra jiems kasdieniniame gyveni- 
mc reikalingi. 

j ...Aš atlankiau vieną vidutinių- 
jų mokyklų ir persitikrinau, kad 
panašių mokyklų niekur savo gy- 
venime nemačiau. Mokinimosi 
kurdas traukiasi penki* mėne- 

| sius; vaikinai ir vyrai lanko mo- 

kyklą žiemos laike, merginos gi 
—vasarą. Mokiniai yra visokio 
amžiąus. Jose nėra jokių egza- 
minų, nevartojama' taipgi jokių 
rankvedžių. ...Nežiūrint to, per- 
sitikrinau, kad mokykloje vieš- 
patauja didelis entuziazme (už- 
sidegimas, upo pakilimas). Nie- 
kas nedabojo laikrodžio (kaip 
greičiaus lekciją pabaigus). Dar- 
bas eina visą dieną, o dažnai net 
ir vakaran užsitraukia. Buvo 
mokinama čia danų literatūros, 
lyginai knygvedvstės ir biznio 
reikalų. Čia taipgi buvo kliasos 
pienininkystės, chemijos ir ko- 
operatyviškų draugijų vedimo. 
I Danijos istoriją ypatingai 
buvo atkreipiama atyda, nes pir- 
mutinė mokyklos užduotis yra 
patriotizmas. Vakare dideli ir 
maži susėsdavo ratu mokyklos 
kambaryj ir dainuodavo dainas. 

Šitos mokyklos lankymas—tai 
kiekvieno ūkininko didžiausia 
ambicija (pasididžiavimas). Šito 
jie laukia, šitam dalykui jie pi- 
nigus čėdija. Išviso šioj mažy- 
tėlėj šalyj, nedidesnėj už Massa- 
cliusetts valstiją, yra 42 tokios 
augštesnės mokyklos. Už mokslą 
ir pilną užlaikymą laike penkių 
mėnesiu reik mokėti tik 40 do- 
Iiarių, o priimama jon tik nuo 
18 metų; taigi visi mokiniai ir 
mokinės yra jau suaugusios vpa- 
tos. 

Nors šios augštesnės mokyklos 
yra labai svarbios, tačiaus jos 
tveria tik mažą dalelę Danijos 
puikaus apšvietimo svstemo. Da- 
nija, turbut. ar nebus labjausiai 
apšviesta šalis visame pasaulyj. 
Skaitlius nemokančių skaityt-ra- 
šyt yra dar mažesnis negu Vo- 

kietijoj. Danijoj iš ro tūkstan- 
čių ypatų tik du rasi nemokan- 
čiu skaitvti-rašyti, tuomet kada 
Vokietijoj tame pačiame skaitliu- 

je rasi 7 tokias ypatas. Taigi, su- 

lyg to. išpultų, kad ant pustrečio 
miliono gyventojų visoj Danijoj 1 
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yra tik 250 ypatų, visai nemo- 
kančiu nei skaityt, nei rašyt. Iš- 
tikro, sunku tad Danijoj tokj 
žmogų ir su žvake surasti. N*e 
pro šalį bus čia atsiminus ir apie 
musų Lietuvą. Ji gyventojų turi 
daug'iaus. Bet, sakysim. ka.<l ir 

'Lietuvoj yra tiek pat gyventoju, 
kiek Danijoj,—taigi pustrečio mi- 
liono. Męs, lietuviai, neturime 

statistiškų žinių apie tai. koksai 
ištikro yra pas mus nuošimtis 
nemokančių rašyti-skaityti. Bet 
visgi galima tai jspėti. Pagal 
labjausiai pataikaujantį apskaičia- 
vimą, turėtume pripažinti, kad be- 
veik kas trečias ketvirtas lietuvi- 
\ ra analfabetas, t. y. nemokantis 
rašyti-skaityti. Jeigu taip, tai ant 

pustrečio miliono lietuvių išpultų 
nuo 600 tūkstančių iki 800 tūk- 
stančių žmonių nemokančių nei 
rašyt, nei skaityt. Sulyginus tą 
skaitlinę su Danija, kur, kai]) ma- 

tėm, ant tokio pat skaitliaus iš- 
puola jų vos 250, lengva yra pa- 
stebėti skirtumą. Iš to lengva, 
taipgi suprasti, kodėl tokia šalis, 
kaip Danija, kur žemė daug 
prastesnė už musų Lietuvos že- 
mę, yra vienok daug turtingesnė, 
daug geriaus pasilaikanti negu 
musų Lietuva. Apšvieta iš su- 

skurdusių tamsių Danijos farme- 
rių padarė visai kitokius žmones. 
Ho\ve taip toliaus apie daniečius 
pasakoja: 

— Danijoj su tamsumu vedama 
stačiai karą. Sakoma, kad danie- 
tis ūkininkas eis darban greičiaus 
be pusryčių, negu be rytinio laik- 
raščio; jis keletą mylių nutrep- 
sės, kad dalyvauti kokiame nors 

politiškame mitinge. Daniečiai 
turi dvi jautrias stygas—politi- 
ką ir apšvietimą. Valdžia siun- 
tinėja mokytojus, kurie kalba 
apie namų visokius reikalus ir 
apie pienininkystę. Prelegentai 
eina iš universitetų, kad pamoki- 
nus liaudį istorijos ir politikos, 
žemdirbystės dalykų, knygvedy- 
stės ir visako, kas ūkininkui gali 
but naudinga. Ir maniškis ūki- 
ninkas, pas kurį aš svečiavausi, 
turėjo gerą supratimą beveik apie 
bile kokį politišką klausimą, koki 
jam galėtum užduoti, ir čia pat 
jis tau turėjo gatavą j tai atsa- 

kymą ir savo pažvalgų apgynimą. 
Jis turėjo labai plačias žinia> apie 
farmeryste, apie naminių gyvu- 
lių auklėjimą ir apie žemdirby- 
stės chemiją... Farmeryste buvo 
jo gyvenimas. Jis juomi taip per- 
siėmė. persisunkė, kad tame ma- 

tėsi tikroji kultura. Tą pati ga- 
lima pasakyti ir apie kitus čar- 
merius. Jie su tokiu užsidegimu 
kalbėjo, sakysim, apie kiaulių ir 
gyvulių auginimą, kaip bibliofi- 
las, suradęs neišpasakytai retą ir 
brangią knygą, l'kio gyvenimas 
yra daniečiui pilnas gyvybės ir 
žingeidumo. 

Tame yra antra Danijos gero- 
vės paslaptis. Žmonės yra ap- 
šviesti, ir apšviesti kaip sykis tuo- 
se dalykuose, koki jiems labinu 
siai reikalingi. 

Grįšime atgal. Ištyrinėti, su- 

jieškoti. kad vienas kiaušinis, pa- 
našus j milionus kitų kiaušinių, 
parduodamų Xe\v Vorko restau- 

racijose, paeina nuo farmos iš Illi- 
nois, butų tokia užduotis, kurią 
gal tik Sherlock Ilolnies*) išrištų. 
Bet šitą Danijos kiaušinį buvo 
labai lengva sujungti iš Londono 
pačios širdies net su svetimu 
kraštu, nes mano prietelius, ma- 

tote. buvo narys ko-operatyviš- 
kos kiaušinių organizacijos, kuri, 
kaip tinklu, uždengia visą Daniją 
ir užlaiko savą svetimtautišką fi- 
liją Londone, kaip ir daugybė ki- 
tų privatinių biznių. 

Si ta organizacija turi 40.000 są- 
uarių-farmerių, kurie \ cikia išvie- 
110, perka ir parduoda išvieno, ir 
saro savo ko-operatyvišką bi/uj, 
niekianti šešių niiliotių doliarių 
apyvartos į metus,—varo jį ma- 

žomis grupelėmis, išmėtytomis po 
Danijo- kaimu.-', ir turi savo cen- 

trai inj pildomąjį komitetą Ko- 
Denhagene. Kiekvieną savaitę 
ciaušiniai surenkama nuo farme- 
"ių; ant kiekvieno kiaušinio yra 
paženklintas to farmerio numeris 
r diena, kada jis juos pristatė. 
Tokiu budu bile koks nusiskun- 
limas ant kiaušinio negerumo 
:uojaus gali buti ištirtas ir nors 

š Londono, ar iš kito kokio nors 

pasaulio kampelio, kaip siulu iki 
camuolio. gali prieiti prie to« 

/patns. kuri už jo gerumą turi 

itsakyti Kiaušiniai išpradžių 
;urenkama iš "ratelių" (sakytum, 
caimų), paskui iš distriktų. Cia- 

ų-ga!e jie siunčiama Kopenba- 

*> Sherlock Ilolmes, pagarsėjęs 
letektyvas,- 



genan išvežimui i kitas šalis, ši- 
tas kiaušinių ranklojimas yra, ne- 

lyginant, kaip krasos (pačto) 
systemas. Kiekvienam farmcriui 

organizacija duoda kreditą už jo 
pristatytus kiaušinius ir jam vė- 
liaus užmokama tiek, kiek gau- 
nama už kiaušinius Londone, ati- 
traukus nuo to pristatymo (per- 
vežimo) lėšas, kurios yra labai 
mažos, nes vi.si perkupčiai tokiu 
biidu yra prašalinti ir farmeris, 
būdamas Danijoj, teisybę pala- 
kius, parduoda stačiai, be jokios 
tarpiu inkystės savo kostume- 
riams Anglijoj. Kiaušiniai pri- 
šalo buti švieži. Juo;-, pirm siun- 
timo iš Kopenhagcno Londonan, 
egzaminuoja elektriška šviesa, ir, 
jeigu jie pasirodytų seni ar su- 

gedę, farmeriui užtai uždedama 
pinigiška bausmė.^ 

Todėl, dėlei savo gerovės, jie 
yra Anglijoj gerai žinomi ir at- 

neša farmeriui pusėtinai augštą 
pelną. Jie yra gerai apipokuoti 
ir atydžiai išsortuoti. Tokiu bū- 
du Danijos farmeris žymiai pa- 
kėlė Danijos kiaušiniu prekę; pa- 
našiais rūpestingumo budais jis 
padvigubino kainas ir savo išdir- 
bamo sviesto. 

Prasidėjus šiam ko-operatyviš- 
katn judėjimui, iš Danijos expor- 
tuota (išvežta) kiaušinių ant 

$.2,000,000 daugiau negu jų im- 
portuota (jvežta). Iki 1900 metų 
exportavimas perviršijo importa- 
vimu jan $7,000,000 j vienus me- 

tus. Tuom pačiu laiku naminių 
pattksrių (vištų, ančių ir žąsų) 
skaitlius išaugo nuo 5.900,000 iki 
11.800,000. 
(t.'žbaiga sekančiam numeryj.) 

Kaip Čia Padarius? 

Kaip lengviaus kelmai išnai- 
kinti. "Michigano Ūkininkas" 
klausia "Lietuvos" num. S-mc 
patarimo, kaip lengviau, ar/.uoii- 
nius ir pušinius kelmus išnaikin- 
ti, ir taip, kari jie atžalų neleistų. 

Aš turėjau su tuo m reikalu 
patyrimo ir todėl patarčiau "Mi- 
chigano Ūkininkui' sekančiai pa- 
daryti: 

Ar aržuolinių, ar kitokių kel- 
mu naikinimui aš vartodavau vie- 

nodą budį. Darbą geriausiai 
pradėti rudenyj, arba žiemos lai- 
ke, jeigu nedaug yra sniego, o 

dažnai lyja. Kelme reik pri- 
gręžti skylių—juo didesnis kel- 
mas, juo daugiaus skylių. Gręž- 
tas turi but nemažesnis, kaip 
vieno colio "drutumo." Šiose 
skylėse reik pridėti salietros ir 

palikti lig pavasariui, pakol vis- 
kas neišdžius ir pakol vanduo 
neišgaruos oran. Salietra tuomet 

bus jau j tnedj įsigėrusi ir ji me- 

di apmarins taip, kad jis atžalų 
nepajiegs leisti. Gegužės, ar bir- 
želio mėnesyj visus tokius kel- 
mus reik uždegti. Kelmai išdegs 
iki paskutinei šaknelei, jeigu tik 
žemė bus atsakančiai sausa. 

Salietros reik dėti pagal kel- 
mo r. i durno: ant 20 colių "drūto" 
kelmo reik vartoti apie l/\ svaro 

salietros. Puclinimas kelmų yra 
tuomi neparankus, kad jis užima 
daugiaus laiko ir daugiaus darbo 
reik padėti. Yiršminėtą budą aš 
pats mėginau ir jis visados duo- 
davo geras pasekmes: kelmus 
gražiai išnaikindavau ir žemę ap- 
dirbti būdavo po to lengva. 

"Lietuvos Ūkininkas," J. š. 

Ka la geriausiai lodinti eglai- 
tes? Štai atsak>mas j '"Michi- 
gano TJkiįlinko" klausimą, tilpu- 
si "Liet." nuni. 5-nie: 

Eglaitės, kaip ir kiti medžiai, 
yra geriausia sodinti anksti pa- 
vasaryj—todėl, kad rudenyj paso- 
dinus, medelis per visą žiemą ser- 

ga; pavasaryj, išleidę* lapelius, 
labai vargingai išrodo. Kiek man 

žinoma, visados buva geresnės 
pasekmės, sodinant eglaites pa- 
vasaryj— geriaus bujoja ir per 
pirmą vasarą gerai spėja įaugti. 
SoAnant medelius, reik nepa- 
miršti šių dalykų: i) reik gerai 
tėmyti, kad skiriamas sodinimui 
medelis turėtų geras Šakneles, ne 

visai trumpas; 2) pasodinus me- 

delį, reik daboti, kad žemė nebū- 
tų labai sukietėjusi, ir todėl reik 
laikas nuo laiko ją su šakutė- 
mis sujudinti; taipgi reik nelei- 
sti, kad žolė aplink jį augtų. Vi- 
sa tai būtinai reik daboti, jeigu 
norima, kad medeiiai gražiai iš- 
augtų. 
A. Zelanus, Massachusetts'o Uk. 

TAFT'AS ATEIVIŲ APGINI- 
ME. 

Pereitame nuineryj prižadėjome 
plačiau supažindinti skaitytojui 
su žingeidžių buvusio S11 v. Val- 

stijų prezidento Tafto straipsniu, 
kuriame ji- pakelia iki šiol dar 
beveik negvildentą, o vienok la- 
bai ateiviams svarbu klausimą. 
Čia liuesai verstomis ištraukomis j 
jo turinį paduodame: 

— Ar privalo Suvienytų Val- 
stijų valdžia apginti ateivių tei- 
ses, kurios jiems suteiktos tarp- 
tausiškomis sutartimis ?—klausia 
autorius savo straipsnio antgal- 
vyj, ir visu savo straipsnio turi- 
niu jis prirodo, kad Suvienytos 
\ alstijos, padariusios sutartis su 

kitomis tautomis ir tose sutarty-j 
^e gvarantavusios ateiviams Iv- į 

'gias su amerikonais teises, savo 

prižadu nepildo. O tas yra ne-! 

gerai. Tas yra neteisinga,—dar 
labjaus, tas yra pavojinga kiek- 
vienos šalies valdžiai, nes šiais 
laikais visų šalių valdžios yra po! 
sžvo žmonių įtekme. Išvesti tuos : 

žmones iš kantrybės yra gana j 
'pavojingas dalykas, nes šalies j 
opinija šiais laikais gali priver- Į 
sti bile kokią valdžią apskelbti 
karą, nors ir prieš jos norą. 

"Iki devyniolikto šimtmečio,— 
rašo W. H. Taft,—karai kildavo 

daugiausiai iš dinastijų (karališ- 
kų giminių) reikalų ir iš karalių 
saumylystės bei jų tarpsavinės 
neapykantos, bet dabar tarp tau- 

tų, turinčių pastovias valdžias, 
karai retai kada kila priešais di- 

desnės dalrs tos tautos visuo- 
menės noro. Net ir tokia vieš- 

patija, kaip Rusija, kurios val- 

džioj žmonės, sakoma, neturi di- 
delio balso, buvo priversta pada- į 
ryti santaiką laike Japonų karo 

'abjausiai todėl, kad jos visuo- 
menė buvo priešinga to karo tę- 
simui." 

Todėl, ramybės tarp tautų pa- 

laikymui yra labai svarbu, kad 

valdžia greitai ir teisingai išptl-j 
dytų tai, ką ji kitų viešpatijų 
žmonėms yra pažadėjusi. Kadai 
tie žmonės kenčia skriaudą, jie 
uejieškos tam vaisto "delikatnuo- 
se" diplomatiškuose ginčuose, Į 
bet kreipsis pirmiausiai prie pa- 

darytos tarp dviejų šalių sutar- j 

ties-kontrakto, ir jeigu šisai kon-. 

traktas yra laužomas, jeigu jų! 
brolius skriaudžiama ar perse-' 
kiojama, tai tada jų pykimas 
lengvai gali privesti prie karo 

tarp tų dviejų šai'ų. 

Tautinis jauslumas. 
''Laike vieno mano atsilanky- 

mo Japonijoj,—rašo toliaus p. 

Taftas, kuris tuomet buvo karo 

ministeriu,—aš turėjau smagumą 
susieiti ir pasikalbėti su Grovu 

Hyaslii,—vienu iš didžiųjų tos j 
stebėtinos imperijos dipliomatų 
(dar tik nesenai mirusiu). Mu- 
du atvirai svarstydavova santi- 
kius tarp Japonijos ir Suvienytų: 
Valstijų, ir jis atviiai pasakė, kadi 

jis pilnai tiki man. kada as | 
pasakiau, jog Suv. Valstijos ne- 

turi noro vesti karą su Japoni-, 
ja. bet, priešingai, geidžia jo iš- 

vengti visais galimais garbingais 
budais. Jis lygiai išreiškė vilti, 
kad ir aš jam patikėjau, kada jis 
užtikrino, kad Japonijos Imperi- 
ja ir tie, kurie atsako už jos val- 

džią, yra lygiai persiėmę geismu 
užlaikyti tarp siu salių rysius 
tvirtos ir pastovios ramybės. 
'Bet,'—patemijo jis,—'musų žmo- 

nes labai išaugo savo tautinėj 
sąmonėj. Jie laimėjo pasisekimą 
kaip civiliškuose, taip ir kariš- 
kuose reikaluose. Jie persiėmė 

įkaršta meile kaip sa/o krašio, 
[taip ir savo vientaučių ir jie Uiri, 
ką jus pavadintumėte "pa- 
triotiškąjį susipratimą." Kaip ten 

nebūtų, jų tautiškasai jauslumas 
sustiprėjo, ir dėlei to jie giliai 
atjaučia neteisybę, ar pažemini- 
mą. kokiu juos bile kas bando 

pavaišinti svetimoj šalyj. Viena- 
tinis karo pavojus, kurį aš galiu 
išsivaisdinti, butu tas, kuris iš- 

augtų iš skriaudimo musų žmo- 

nių, gyvenančių po prižadėta Su- 
vienytų Valstijų globa,—kada be- 
teisis minių gvoltas butų nukreip- 
tas prieš juos, kaipo japonus! 
Kas yra teisinga, kalbant apie 
šių dviejų šalių santikius, tas ga- 
li buti teisinga, kalbant ir apie 
Suv. Valstijų santikius su bilc 
kuria kita tauta. Beveik su viso- 
mis tautomis mes turime padar 
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sutartis, kuriose kiekviena pusė 

užtikrina, kad po jos vėluva gali 
liuobai gyventi kit<->s pusės pilie- 
čiai ar pavaldiniai, ir lygiai su 

savaisiais jiems bus suteikiamas 
apsaugojimas jų gyvasties, lais- 
vė.- ir nuosavybes. 

Šitas paprotis nyksta. 
N'uo hSu m. buvo daug atsi- 

tikimu, kur išsiveržė minios gvol- 
tas priešais ateivius,—jie buvo 

u/mušinėjami arba sunkiai sužei- 
džiami. Ir nors šituose visuose 
atsitikimuose męs neprisiimda- 
vom ant savęs atsakomybės, 
Kongresas paprastai užmokėdavo 
tiems, kurie buvo sužeisti, arba 
šeimynoms tų, kurie buvo už- 
mušti. ...Aš negalėjau atrasti nei 
vieno tokio atsitikimo, kur kal- 
tininkai š i t u baisenybių butų bu- 
vę nubausti. Visuose atsitikimuo- 
se vietinės valdžios, matomai, už- 

jausdavo minios dvasiai ir tik- 
s'ui, arba buvo jos taip įbaugin- 
ti. kad niekados kaip reik neiš- 
tirdavo. Taigi ir pasekmės bū- 
davo tokios: pirmiausiai—minia; 
2) kriminalis užpuolimas, arba 
žmogžudystė ir nuosavybės su- 

naikinimas 3) valstijos neva ty- 
rinėjimo iarsa, 4) atlyginu as su- 

žeistamjam, arba užmuštojo šei- 

mynai ir 5> pilna neatsakomvbė 
prasižengusiųjų kaltininkų. 

Toks surašas begėdiškų, nenu- 

baustų nedorybių eina nuo iRi T 

m. net iki 1910 m. ir tas nėra 
rekordu, kuriuomi męs (ameri- 
konai) galėtum didžiuotis. 

Čia aš ir noriu apsvarstyti, ar 

negalima ką-nors padaryti, kad 
atmainius toki dalykų padėjimą; 
jis jau įsivyravo nuo taip senai, 
kad virto beveik papročiu. Aš 
menu, kad galima šį-tą padaryti 
per musų Federąliškiį legisliatu- 
rą, kuri suteiktų pildomajai ir 
teismo valdžioms galę sustabdy- 
ti šituos kriminališkus prieš atei- 
vius prasižengimus ir nubausti 
kaltuosius." 

Masu juokingi prižadėjimai. 
Dflei tokiu atsitikimu, kai-ka- 

da ryšiai tarp Su v. Valstijų ir tų 
šalių, kurių piliečiai panašiu btulu 
buvo nuskriausti. labai 
įsitempdavo, kildavo kaip kada 
net karo pavojus. Kada kita vieš- 

patija pareikalaudavo nuo Suv. 
Valstijų pasiaiškinimo, tai Suv. 
Valstijų užrubežinis departamen- 
tas atsakydavo, kad Federališkoji 
Suv. Valstijų valdžia neturi tei- 
sės užvesti bylą federališkuose 
teismuose, nes tai atskirų valsti- 
jų naminiai reikalai, o \Yashing- 
tono valdžia, sulyg konstitucijos, 
neturi teisės kištis i valstijos na- 

minius reikalus. Nuskriaustieji, 
girdi, turi tas pačias tci>es, kaip 
ir tos valstijos piliečiai ir gali 
kreiptis j vietinius teismus. O 
vietiniai teismai, kaip jau ma- 

tėm, puikų jie r.: s apgynimą duo- 
da. Ištikro, tokį neišmintingą su- 

tvarkymą retai kur rasime. Tai- 
gi ir teisingai W. 11. Taft užtė- 

mija: 
"Męs duodame prižadėjimą, o 

po to leidžiam kam kitam tą 
prižadėjimą išpildyti, o kada tas 

kas kitas jo neišpildo (jie nie- 
kados nepildo), tai męs sakome: 
"Męs už tai neatsakome. Tai yra 
keno kito kaltė... Vienok jus 
daugiaus apie tai nekalbėkit. 
Męs užtepsim jusų žaizdas tru- 

pučiuku pinigų, o kiek jų tam 

užtepimui reikės, tai męs patįs 
nuspręsim." 

Iš praeities patyrimo męs ži- 
nome, kad panašiuose atsitiki- 
muose niekados nėra nei mažiau- 
sios vilties pasiekti bausme tuos, 
kitric tokias žmogžudystes papil- 
dė. Panašiuose atsitikimuose 
"džiurės" yra renkamos iš arti- 
miausios apielinkės to kaimo, ar 

miestelio, kur toks kriminalas at- 
sitiko. Beveik niekados nepasi- 
taiko, kad "grand džiurė" per- 

leistų apkaltinimo aktą, o jeigu 
kartais ir praleidžia, tai teismo 
"džiurė" vėl susideda arba iš pa- 
čių kaltininkų, arba' iš jų gimi- 
nių ir kaimynų, ir prie tokių iš- 

lygų visas teismo procesas yra 
gryna farsa (juokinga žaismė). 

(Pabaiga bus). 

STAIGIAI UŽKLUPO. 

R a u 1 a s — Juozai, kaip ma- 

nai. ar aš kvailas? 

Juozas — Žinai, a- to ne- 

tvirtinčiau. bei tu mano taip stai- 
,rici užklupai, kad aš nežinau, 
kaip prirodyti to klausimo ne- 

pamatingumą. 

396. Kaip viduriniuose amžiuo- 
se būdavo apginaipa moterių gar- 
bė? Vidurinių amžių laikuose 
buvo išsiplatinęs taip vadinamas 
"Dievo teismo" paprotys. Dau- 
gelis visokių bylų būdavo pave- 
dama šiam teismui. Kame buvo 
jojo turinys? Kaip iš paties var- 

do matyt, nusprendimo teisė bu- 
vo, taip sakant, atiduota Dievui. 
Dalykas buvo šiame. Kuomet 
byla negalėjo buti išrišta paprastu 
keliu, tai abudu bylininkai buvo 
kviečiami stoti dvikovin tarp sa- 

vęs. Apgalėjusi* dvikovyje drau- 

ge su tuom skaitėsi ir bylos iš- 

lošėju. Žmonės dvikovio išriši- 
me matė Dievo pagelbą teisinga- 
jai pusei. 

Dievo teismo paprotys buvo 
taip išsiplatinęs ir taip įsigalėjęs, 
kad turėjo net įtekmę išsidirbi- 
me kito papročio, kurį galima 
pavadinti pirmojo atžala. Tai 
buvo moters garbės apgynimo 
dvikovis, į ktirį pati moteris sto- 

davo savo apgynėja. Frankonijo- 
je, Vokietijoje, visas dalykas se- 

kančiai atsibuvo: 

Jeigu koksai nors vyras įžeis- 
davo moters garbę, ta pati mo- 

teris turėjo pilną teisą savo įžei- 
dėją šaukti dvikovin. Dvikovio 
vietoje pastatydavo kedes teisė- 
jams, kuriuos ratu apsupdavo 
žiūrovai. Rato viduryje iškasda- 
vo apie tris pėdas gilią duobę, į 
kurią vyras turėjo įlipti ir tiktai 
su trumpu "kucium" rankoje tu- 

rėjo gintis nuo moters. Moters 
gi ginklas buvo lanksti, plona 
gluosnio lazda, prie kurios galo 
buvo pririšta skepetaitė su svarą 
sveriančiu akuueniu josios vidu- 
ryje. Priejito' moteris turėdavo 

.'■ 
gana didelį, 10 pėdu skersai, že- 
mės plotą, kad aiVt duobėje sto- 

vinčiojo vyrof užpuldinėti. Pa- 
čios gi kovos sąlygos taipogi ne- 

buvo vyrui prielankios. Taip, 
jeigu, vyras, besigindamas, pa- 
lytėjo žemę, tai -buvo skaitoma 
jam viena klaida.' Jeigu tokių 
klaidų padarydavo ! t ris, arba jei- 
gu moteriai pasisekdavo jįjį nu- 

ginkluoti. tai yra atimti "kucių," 
tai vyras būdavo skaitomas ap- 
galėtu. Tuomet jįjį atiduodavo 
budeliui, kulisai, atlikus savo dar-l 
bą, lavoną palaidodavo toje pa- 
čioje nelaimingoje duobėje. 

Tačiaus ne taip tai bepavojin- 
ga buvo viskas ir moteriai. Jeigu 
vyrui pasisekdavo atsilaikyti 
prieš moters užpuolimus, arba iš- 
traukti iš josios rankų gluosnio 
lazdą, tai moteris skaitėsi apgi- 
lėta ir jąją laukė tokia pat mirtis, 
tai yra nužudymas ir užkasimas 
toje duobėje. Laikui bėgant, ši- 
sai paprotis, tačiaus, išnyko. 

397. Kaip aklas ir kurčhs gali 
pažinti kitą žmogų? Kad aklas 
pažįsta žmogų, tai męs ant kiek- 
vieno žingsnio sutinkame. Ak- 
lam, kaip žinome, akis užvaduoja 
ausįs. Jisai pažįsta žmogų iš bal- 
so, eisenos, arba kitų žmogaus 
padaromų savotiškų nalsų. Rodo- 
si, jeigu aklas nustoja dar ir gir- 
dėjimo, tai tuomet jisai yra galu- 
tinai atskirtas nuo viso pasaulio 
ir apie kito žmogaus pažinimą, 
su lyg musų manymo, jam nebū- 
tų ko nei svajoti. Tačiaus yra 
pavyzdžių, kuomet aklas ir kur- 
čias pažįsta šale jojo stovintį 
žmogų. Tą pirmu žvilgsniu ste- 

bėtiną apsireiškimą kai-kurie ty- 
rinėtojai išaiškina gan paprastu 
bu d u. 

Kaip žinoma, sveikas žmogaus 
kūnas pagamina tiek jiegos, kad 
josios užtektų visiems jojo są- 
nariams. Jeigu žmogus netenka 
kurios nors savo ktmo dalies, tai 
jiega, kurią pirmiaus gaudavo 
pražudytasai sąnaęis, eina ki- 
tiems likusiems sąnariams. Ačiu 
gaunamųjų jiegų pasidauginimui, 
kai-kurie kuno sąnpriai įgija tie- 
siog stebėtinągale. Visiems yra 
žinomas tas^j aųgštas klausos 
tobulumas, kurį turi kai-kurie 
aklieji žmonės. Iš prigimties ak- 
lieji, kaip žinome, savo daugu- 
moje atsižymi dideliais gabumais 
muzikoje. 

Kuomet žmogus netenka, šale 
regėjimo, dar ir klausos, tai turi 
išsivystyti koksai nors kitas or- 

ganas. Tuo organu yra uoslės 
organas. Yi-os pajiegos tuomet 

Į sueina uoslėn, kuri tiesiog nepa- 
I prastai išsivysto. Uoslės pagei- 
ba aklas bei kurčias žmogus ir 
pažįsta kitą žmogų. 

Fizioliogai senai jau yra pa- 
linkę prie nuomonės, kad kiek- 
vienas žmogus turi savą tam tik- 
rą kvapą. Dr. Bett tai nuomo- 

nei patvirtinti duoda keletą pa- 
vyzdžių. Šisai daktaras turėjo 
vieną pažįstamą, kuris vien uos- 
lės pagelba galėdavo pasakyti, 
kuris jojo pažįstamųjų stovi ša- 
lę. Negana to. Ineidamas į kam- 
barį. už kelių žingsnių galėdavo 
pasakyti vardą to pažįstamojo, 
kurisai tuom tarpu buvo kam- 
baryje. Bandymai daryta viso- 
kiais budais, ir bandomojo žmo- 

gaus uoslė nepadarė nei vienos 
klaidos. 

Dr. Brett duoda keletą šiame 
klausime įdfcmių pastabų. Jisai 
laikosi gal ir teisingos nuomonės, 
kad kiekviena šeimyna turi sa- 

votišką ir visiems savo nariams 
bendrą kvapą. Žmogus, su ku- 
riuom Dr. Brett darė bandymus, 
patvirtino tą nuomonę. Jam pa- 
sisekė dar ir šį-tą toliaus pa- 
siekti. Pasirodė, kad nors visi 
kokios nors šeimynos nariai turi 
vieną ir tą patį kvapą, tačiaus 
skiriasi vienas nuo kito to kva- 
po laipsniu: pas kiekvieną narj 
kvapo stiprumo laipsnis pasirodė 
įvairus. 

Kad uoslės pagelba galima pa- 
žinti žmones ir vieną nuo kito 
atskirti rodo pavyzdžiai su kai- 
-kurias gyvuliais, ypač su šuni- 
mis. Todėl toki šio klausimo 
aiškinimai gali buti nei kiek ne- 

perdėti. 

398. Kuomet išrasta vargonai? 
YYrgonų išradimo garbė vra su- 
teikiama grekui Ctesibius, 
iš Alexamlrijos. gyvenusiam apie 
750 m. prieš Kristaus gimimą. 
Šioji skaitlinė taėiaus rodosi la- 
bai abejotina, kadangi esama ty- 
rinėtojų, kurie kalba apie vargo- 
nus kiek ankstyvesniame laike. 
Iš kitos pusės, kaip viskas rodo, 
Ctesibius buvo tiktai fizikas il- 
su muzika bei muzikos instiu- 
mentais nebuvo susipažinęs. Iš 
muzikos istorijos yra žinoma, kad 
nei vienas muzikos instrumentas 
nebuvo išsyk ištobulintas. Tiktai 
amžiams bėgant, kiekvienas tok- 
sai instrumentas vystėsi ir tobu- 
linosi. Tas pats galėjo buti ir 
su vargonais. Ctesibius galėjo 
pritaikyti prie jųjų tiktai kokį 
nors svarbų išradimą. Kaip kai- 
-kurie spėja, šisai vyras sutvarkė 
prietaisas, kuriomis oras dumlv 
111a į vargonų dudą. Pirmieji 
vargonai buvo labai prasti. Jie 
turėjo vos keletą dndų (apie 7), 
buvo maži ir galėjo buti lengvai 
pernešami iš vietos į vietą. 

Kaip ten nebūtų, senovės gre- 
kams bei romėnams vargonai 
buvo gerai pažįstami ir tarp šių 
tautų išsiplatinę. Bet kįla klau- 
simas, kuomet vargonai išsipla- 
tino tarp kitų Euorpos tautų ir 
kuomet pradėta jie bažnyčiose 
vartoti? Čia griežtų žinių stokuo- 
ja. Tačiaus šį-tą galima "sume- 
džioti." Daugelis sako, Martinas 
Liuteris (1483—1546) pirmas 
vargonus įvedęs. Vargu tai yra 
teisinga, kadangi apie vargonus 1 

yra minima daug anksčiaus. 
Kai-kurių tyrinėtojų yra mano- 

ma, buk popiežius Vitalianas dar 
tarpe 670 ir 683 metų užtvirtinęs 
vargonų vartojimą. Tačiaus pir- 
mutinė tikra šioje srytyje žinu- 
tč, ant kurios galima atsidėti, 
liečia kiek vėlesnį laiką, būtent 
755 metus, kuomet grekų impe- .] 
ratorius Copronymus pasiuntė 
frankų karaliui Pepinui vargonus, | 
kaipo dovaną. Antroje aštuntojo , 
amžiaus pusėje ir devintojo pra- | 
džioje, Karaliaus Didžiojo laikuo- 
se (74P—814), vargonai jau bu- ( 

vo išsiplatinę po Europą. 1 
Apie X šimtmeti vargonai iš- 

siplatino po Angliją ir da jie sa- , 

vo didumu ir sulaisymu buvo ] 
žymiai pastūmėti pirmyn. Pen- : 
kioliktame amžiuje vokietis j 
Bernhard išrado pedalus, kojo- | 
mis minamus klavišius, ir juo ] 
tolyn, iuo geryn labjau tobulinosi ] 
vargonai. Daugelis, jei nedau- ( 

giausia, išradimų ir pataisymų , 

dabartiniuose vargonuose yra vo- 

kiečiu atliktu. 

399. Kur yra giliausis ežeras? 
Giliausis ir savo navatnumu, ra- 

si, vienintelis ežeras randasi va- 

karinėje Suvienytų Valstijų da- 
lyje, Oregon valstijoje, Kaskadi- 
niuose kalnuose, apie 75 mylias 
į šiaur-ryčius nuo miestelio Jack- 
sonville, Ore. Tasai ežerai dėlei 
savo navatnumo turi ir tam tik- 
rą, visai nepaprastą vardą: va- 

dinasi "Didžiu Paskendusiu Eže- 
ru." Kad toksai vardas jam pil- 
nai pritinka, matyt iš to, kad nuo 

jo kranto iki vandens paviršiaus 
yra apie 2,000 pėdų. Tasai eže- 
ras yra gan didelis, turi 15 my- 
lių ilgio ir apie puspenktos my- 
lios pločio. Jo krantai iš visų 
pusių eina stačiai žemyn. Eže- 
ras yra, tartum, paskendęs dide- 
lėje plačioje oloje. Ačiu taip 
žemai stovinčiam vandens pa- 
viršiui, net ir didžiausi vėjai, 
baisiausios audros, švilpiančios 
kalnų viršūnėse, neįstengia eže- 
ro vandens pasiekti. Niekuomet, 
nei mažiausia bangelė nesudrum-! 
ščia-nesuardo nuolat lygaus eže- 
ro veido. Ištisais amžiais stovė- 

jo ir stovi ramus nejudąs ežeras; 
tartum kokią baisią paslaptį sa- 

vyje paslėpęs, suakmenėjęs ir 

taip ant visados pasilikęs. Kas 
yra tas ežeras, iš kur gauna ji- 
sai reikalingąjį vandenį, ka* yra 
jojo gilumose, ar randasi jojo 
vandenyse bent krislelis gyvy- 
bės—niekas nežino. Amžina pa- 
slaptim uždengtas ežeras.... 

Šitasai ežerą?, taip sakant, sto- 

vi gilausiai žemėje, kurioje pra- 
smėje jisai ir yra pavadintas gi- 
liausiu ežeru. Giliausiu ežeru, 
skaitant nuo vandens paviršiaus 
ik; dugnui, yra Baikalo ežeras. 
Siberijoje, turįs 4,000—4.500 pė- 
du gilumo. Sekantis savo gilu- 
mup ežeras yra Kaspija, j pietus 
nuo L'ralo, Rusijoje, turinti 3,000 
pėdų gilumo. Tiek pat gilumo 
tnri ir ežeras Maggiore, T talijo- 
je. Ežeras Como yra 2,000 pėdų 
skilus ir Lago-di-Gardo (abudu 
taipgi Italijoje) — 1,900 pėdų. 
Ežerai Huron ir Michigan, prie 
kurių pastarojo yra ir Chicago, 
vietomis siekia 900 ir 1,000 pėdų 
gilumo. 

KLAUSIMAI. 
400. Koki prietarai yra surišti 

su pirmomis devyniomis skaitli- 
nėmis? 

401. Kuomet išrasta punktua- 
lios (rašyme vartojamieji sky- j 
rimo) ženklai? 

402. Iš kur atsirado pianas? 
404. Kodėl laikrodžio rodyklės 

ketvirta valanda pažymėta IIII, 
a ne IV? 

(Atsakymai bus kitam numery i.) 

VIETINĖS ŽINIOS. : 
Deportavo lietuvaitę. Šiomis 

iienomis Imigracijos valdžia su- 

grąžino atgal Lietuvon nelabai 
senai čia atvykusią O. Leonaitę, 
< u r i buvo apsigyvenusi prie 18-os 
ir Rublc gatvių. Mergina, kuri 
turi vos 19 metų, buvo kaltina- 
ma už lankymą saliutui ir kitus 
netinkamus darbelius. 

Valdžia, apie tai sužinojus, už- 
vedė prieš ją bylą ir sugrąžino 
itgal Lietuvon. Geras persergė- 
imas visoms lietuvaitėms ir 1 ie- 
:uviams. Nemanykit, kad čia 
'prv kontrė" visokiems pasileidi- 
mams ir nedorybėms. Gerai bu- 
:ų, kad ir nnisų gaspadinėlės bei 
ntrginos mažiaus "multyno'' ra- 

gautų. R. 

Byla už bučiarnės pardavimą. 
Lietuvių kooperatyviška bendro- 
je "Litlmania Merchandise Co.," 
aikartį bučiarnę ir grosernę prie 
[957 Canalport av.. turi {domią 
)ylą, kurioj dalyvauja šėrholde- 
•iai prieš savo valdybą. Šita !.or- 

>oncija tapo sutverta 191-' m. 

»u .52.500 kapitalo; 100 šėrių (ak- 
:;jų), po $25 kiekviena, parduo- 
a 50 šėrholderių. Bučiarnės ir 
jrosernės reikalai ispradžios, ro- 

lės, ėjo gerai, bet pastaruoju lai- 
cu biznis dėlei kokių ten prie- 
:asčių pagedo. Sausio 10 d. nu- 

arta ją parduoti už $1,500.00 ir 
>ardavirao komitetMi išrinkta: 
Cl. Buožis (prezid.), S. Danta ir 
C. Šimonis. Šis komitetas par- i 

lavė biznį Kl. Buožiui ir K. Si- ■ 

nouiui už $650.00, nes, sako, dau- 

giau už tai nebuvo galima gauti, 
liet dar prieš pardavimą trečias 
komiteto narys S. Danta tam pa- 
sipriešino ir iš komiteto i--tojo, 
tvirtindamas, kad pardavimas nė- 
ra teisingas ir su korporacijos 
skriauda. 

Dabar S. Danta, J. Keturakis 
ir F. Yaitekaitis vardan šėrhol- 
derių užvedė bylą Ecjuity teisme, 
kad neteisingą, anot jų, pardavi- 
mą panaikintų ir visą savastį 
sugrąžintų korporacijai, nes esą 
"kas čia 7.0 parėdkas, kad vyriau- 
sybė pati sau parduotų korpora- 
cijos savastį, dargi tokiomis iš- 

lygomis." Šėrliolderių bylą prieš 
tą pardavimą veda advokatas F. 
P. Bradchulis. 

Nuo Tovvn of Lake. Pereitą 
subatvakarį vietinė Šv. Cecilijos 
giedorių dr-ja buvo surengusi 
Bieržinskio svetainėj savo na- 

riams šeimynišką vakarėlį. Pa- 
garbos svečiais buvo kun. A. 
Skrypkus ir pp. Bieržinskai. < i i e 

dorių draugijai netrūksta nei dat- 
norių, nei muzikantų, taigi ir 
vakarėlis buvo labai linksmas. 
Šita dr-ja kasinėtai prieš užga- 
vėnes rengia panašius vakarėlius. 
Prie draugijos priklauso apie 60 
ypatų ir, aėiu p. Daukšo, choro 
vedėjo, darbštumui, draugija pui- 
kiai pasilaiko ir ne sykį tovnila- 
kiečius gražiomis giesmėmis ir 
dainomis palinksmina. Iš jos na- 

rių yra susitveręs ir benas, taigi, 
kaip augsčiaus minėta, netrūksta 
nei dainorių, nei .muzikantų, o 

pertai yra užtektinai progų mū- 

sų jaunimui linksniai ir padoriai 
laiką praleisti. Raštininkas. 

Pasekmingas Balius. Greičiaus 
raktum šiądien baltą vanagą, ne- 

gu draugystę, kuri padaro $300 
pelno nuo vieno vakaro. O vie- 
nok atsirado. "Liet."' Kur. Min- 
daugio" dr-stė turėjo vasario 1 d. 
savo balių Freiheit Turner Hali 
svetainėj ir pcino nuo to, kaip 
pranešama, liko $320.00. Buvo 
leistas išlaimėjimui laikrodėlio, al- 
bumas ir auksinė plunksna. Žmo- 
nių buvo labai daug. Booben. 

Margas vakarėlis. Pereitą ne- 

dėldienj TMD. 113 kuopa Rose- 
lande surengė Strumilų svetai- 
nėj vakarė'j su labai pamargintu 
programų, susidedančiu iš dia- 
liogo, duetų, solo, kame atsižy- 
mėjo jauni Bigeliukai, p-lė Ga- 
linskaitė ir Radzevičiūtė. Buvo 
taipgi dekliamacijų, choro dai- 
nų, o po to viso—šokių. Dova- 
nų už krasą buvo Dr. Kudirkos 
Raštai ir Dr. Garmaus paskaitos; 
pirmą laimėjo p-lė Ambražiunai- 
iė. Žmonių buvo nedaug. 

Sekantį nedėldienį bus "Auš- 
ros" mokykloj, 10900 Michigan 
av., paskaita "Pirmieji žingsniai 
lietuvių teatro Amerikoj." Skai- 
tys p. K. J. Valys. Visi yra kvie- 
čiami jon atsilankyti. 

Narys. 

Įvairumai. Lietuvių Tautiškų 
Kapinių metinė atskaita parodo, 
kad 1913 metais turėta išviso 
$1,326.22 įplaukimų ir S9»>7.2<) 
išeigų. Sausio 1 d. 1914 m. ka- 
soj buvo $328.93. Tuom pačiu 
laiku 1913 m. kasoj buta tik 
$79.54. Iš svarbesnių pereitų mo- 

tų išlaidų pažymėtina įtaisymas 
varpo ir kapinių pašventinimas. 

— Pereitą subatvakarį Liet. 
Teatr. Kliubas "Lietuva" >tatė 

scenoje komedijėlę "Likimo Iiau- 
;mė." Apleisdami, dėlei stokos 
vietos, komedijos turinį, turime 
pažymėti, kad, abelnai paėmus, 
ošimas buvo pusėtinas ir publi- 
ka, matomai, buvo pilnai užga- 
nėdinta. Tarp geresnių lošėjų 
•eik pažymėti: p-lę O. Sukaitę, 
-\. Yenckevičiu ir L. Petraus- 
<aitę. Kitos, nors trumpos ro- 

ės, bet buvo atliktos taipgi ne- 

)logai. Užtai sufleris pagyrimo 
leužsipelnė: persniarkiai >ufle- 
*iavo. Buvo taipgi dialiogas, ku- 
į atliko pp. K. Yezel ir I\ Sia- 
iulis ir monoliogas ''Nuskriausta 
noteris," kurj atliko p-Iė L. Pe- 
rą u skaitė. šie numeriai p-jsse- 
<ė labai gerai ir žmonė juoko 
urėjo iki sočiai. Kliubas. kuria- 
ne yra daug darbščių vyruku ir 

nerginų, užsipelnė sau padėkos 
t/. šio vakaro parengimą. 

Tėvy Vaikas. 
— Ateinančios savaitės ketver- 

ge, 19 ir 20 d. vasario. Davis 
5quare parkutyj ant Tnvvn i" 
^ake bus "lietuvių ui'. 11a džio- 
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KAIP JIS ŽADA VAŽIUOTI i POLIŲ. 
Pagarsėjęs pietinio žemgalio kraštų tyrinėtojas, anglikas Sir Shackle- 

ton, ketina šią vasarą vėl leistis tuos kraštus tyrinėti. Dabar jis žada, 
apart šunų, vartoti ir motorines roges su sparnais, kaip pas orlaivi. Pa- 
veikslėlis viršuj parodo tyrinėtoją, o apačioj,—kaip tokios rogės išrodo 
kelionėj. 

vos parodoj." Daug žingei Ižių 
ir naudingų dalykų galima bus 

uždyką pamatyt. ?-lė (iracija 
Toleikiutė bus parodos aiškinimų 
vedėja, o paskaitas apsiėmė skai- 

tyti daktarai: S. Rutkauskiutė, 
A. Oreičiunas, A. Zimontas ir K. 
Draugelis. Apart aiškinimo, bus 
ir muzikos su dainomis. Progra- 
me dalyvaus p-lės Joze tina ir Te- 
ofilė Toleikiutės ir p. Daukšo 
choras. Paroda atdara nuo 2 vai. 
popiet ir vaka/ais. Patariama 
visiems atsilankyti. 

JUOKELIAI, 
ATSARGUMAS NEKENKIA. 

Teisman atėjo gražiai apsitai- 
siusi ponia ir prašo, kad jai duo- 
ti persiskyrimą. 

Kaip jusų vyro vardas? — 

užklausė teisėjas. 
— Kol-kas, — atsakė ponia — 

vyro aš neturiu, bc*t šiais laikais 
išanksto prie blogiausių atitiki- 
mų reikia prisiruošti. 

TEISME. 
-— Ar esi kaltas ar nekaltas? 

užklausė teismas kaltinamojo. 
— C) jus ko čia sėdite ir al- 

gas iiuate, atšovė kaltiuamasai— 

jeigu negalite to išrasti ? 

KITA RŪPESTIS. 

Jonas, atsisveikindamas prie 
saliuno durių su savo draugu, 
pastebi,— Klausyk, ar negeriaus 
tau butų p?s mane pernakvoti; 
iki namų juk turi pusėtinai ilgą 
kelią. 

— Et, tai niekas. Man ne tiek 
kelio, ilgumas, kiek platumas ru- 

pi. 

DĖDĖS NUOMONĖ. 
— Klausykit, dėde, ar apsive- 

dę žmonės yra laimingi? 
— Tai mat, Vaike, priguli nuo 

to, kaip jie linksminasi. 

DU BUDAI. 
— Ponas aptiekoriau, kaip var- 

toti tuos blusoms miltelius, ką 
aš vakar pirkau nuo justi. 

Nugi, pagaukite blusą, iš- 
žiodinktte ir įpilkite jai į gerki; 
milteliu. 

— \r tai t«>ki»; būdas ? 
— Taip. 
— Tai aš jas galiu pagauti, už- 

spausti koja ir čia pat užmušti. 
— C) taip. tai irgi geras būdas. 

Jwti taip pat geras, kaip ir bln- 
sitiiai milteliai. 

PAVYDUS. 
Pas pasmerktąjį pakorimui atė- 

jo jojo pati. Galop paklausė, ar 

nenorėtu, kad jųjų vaikai butų 
prie tėvo mirties. 

— Ne. 
•-Tai mat, kaip ir visados, pra- 

dėjo jinai išmėtinėti—nenori nie- 
kuomet suteikti vaikams pasi- 
smaginimo. 

REDAKCIJOS ATSAKYRa*. 
P. Apolinaris. žinutė apie J. Laur. 

mirrį, ištikusią: birželio 12 d. 1913 ra., 
perdaug ae;ia. Apie vėlionj J. Paš- 
kauską jau buvo gauta anksčiaus. Su- 
naudojame vien trečiąją žinutę. Ačiu. 
Meldžiame neužmiršti. 

p. Draugas (Toronto). Visoa at- 
skaitos iSnaujo dėti nėra reikalo, ka- 
dangi jon, įsiskverbė tiktai viena tiki 
ra klaida, būtent: nuo p. P. Reginos 
auka. Kitu aukos, kaip iš tilpu- 
siojo atitaisymo matote, buvo iš- 
sklaidytos ir dalimis i vairiose vieto- 
se patalpintos, o smulkiųjų auku pa- 
daryta sutrauka. Todėl, viską su- 

tvarkę atitaisyme, visos atskaitos is- 
naujo netalpiname. 

p. Frank Sim—s, Elizabethport, 
N. J. Redakcija su mielu noru duo- 
da uždyka {vairius paaiškinimus savo 
skait vtojams. Tačiaus jeigu ji, atsi- 
traukdama nuo savo tiesioginio dar- 
bo, turėtų duoti atsakymus visiems 
ir neikaitytojams, tai reikėtų jsteigti 
tam tikTas informacijos biuras ir Me- 
ko daugiaus nedaryti, kaip tik tokius 
klausimus atsakinėtu. Męs nežinome, 
kam Tamstai toks keistas klaur imas 
reikalingas, jis gana neaiškus, o jeigu 
butu ir aiškus, tai reikalauja ilgu iš- 
skaičiavimų, kurty męs neturime lai- 
ko daryti, ypač kad ir Tamistos var- 
do savo skaitytoju surašė nerandame. 

p. M. F. A. Tilpusiam aprašyme, 
jeigu ir buvo klaidos, tai jos nelabai 
svarbios ir pamatinės minties nemai- 
no, todėl manome, kad mažmožių ati- 
taikymas daugiau padarytų darbo, ne- 

gu naudos. O prezidentą, tai jau pati 
draugija gali "pamokinti/ tada ir 
iaikraštin apie tai galima pranešti. 
Galų gale tas išrodo daugiaus juokin- 
gas negu įžeidžiantis špošas ir užtai 
niekam nevertėtų labai pykti. Eilu- 
tės taipgi persilpnos Iaikraštin dėti. 
Geriaus šiaip žinučių nepatingėkit 

i pranešti. 
p. Paraoijonas is Racine. Dalj su- 

naudojame. Apie parapijini mitingą j 
nelabai aiškiai parašyta. Parapijonai I 
turi tiesą savo nuomonę įaike parapi- 
jinio mitingo išreikšti, o kad niekas 
"burnos neatirarė," kaip jus rašote, 
ir visą mitingą pats klebonas vedęs, 
■ai pačiu parapijom; ir kaltė: kam ne- 

kalbėjo, kas norėjo ir turėjo apie ką J 
kalbėti. 

p. J. L. Kapsas. Gerai raštelis pa- 
rašytas, nes daug medžiagos paduoda 
te. Tik delei stokos vietos buvome 
priversti kitą trumpesnę apie tą patį 
dalyką korespondenciją sunaudoti. Ju- 

|.siškė korespondencija patvirtina tei- 

singumą kitos. Ačlu, kad vėl atsimi- 
nėt apie mus. Jau senai buvote ūe- 

rašę. 
p. Ant. veseilčs buvęs. Negalėjome 

justi aprašymo kaip reik sugaudyti, 
į todėl ir nedėsim. Rašykit trumpais 
sukiniais, tada lengviaus bus suprasti. 
.Tums gali but aišku, nes apie tai ži- 
not, bet pašaliniam skaitant, visai 
kats kita išeina. 

pp. Grinoria'.is Pagelbininkas, Gegu- 
i, Mačiulis, ant prakalbų buvęs, Rock- 
fcrdietis, Felix Baker ir kitiems čia 
nepaminėtiems. Peržiurėsim ir kiek 

.galėsim sunaudosimo į sekant) numerj. 
p. Teisybės Myl., Amsterdam. Ka- 

dangi p. Z. Lnkoš. savo pravarde po 
straipsniu padėjo, tai reik, kad ir ta- 
mista, jo straipsni taisydamas, no 

pseudonimu nesislėptum. Ar galin. 
jusų pravardo P" straipsniu padėti? 
Jeigu taip, tai tiips. oKtaip—»ne, nes. 

tiisvbę pasakius, ir pataisymai nelabai 

i 
jau svarbus. 

p. Register No. 7255. Pasiunėiam 
jums reikalaujamo, knygelę. Naudo- 
kite* ja, ir geriausiom ^uie kloties 

naujam gyvenime.' 
p. Narys, Raštininkas, Tėvu vaikas. 

Dėlei stokos vietos, turėjome žymiai 
trumpinti, pažymėdami vien tik lak- 
tus. 

p. Jurgis L. Negalėjome justi raš- 
telio gerai suprasti. 

p. J. žemaičiukas. Yra, kaip sykis, 
geras pamokinimas .šiame numery;), 
kur viena lietuvaitė buvo deportuota. 
Jusu rašteli pasidėsim. 

p. Fr. Šimkus. Tokios knygos, ro- 

dos, nėra lietiniu kalboj. Bet galite 
paduoti aiškiai klausima, kniomi j«js 
žingeidaujat, tai atsi ras skaitytojų, 
kurie jums per laikraštį paaiškins. 

Apgarsinimai. 
ŠIFKORTĖS ATPIGO! 

Dabar kainos šifkorčiii per 
vandeni ant linijų, plaukiančiu iš 
Baltimore, Philadelphia, Boston, 
Montrcal ir Portland, tik $22.00 

Ant linijų, plaukiančiu iš New 
York $25.00 

Šios kainos yra tik per vande- 
nį, be geležinkelio. 

Kainos geležinkeliu yra tos 

pačios kaip ir pirmiau. 
Kas norite išvažiuoti ar atva- 

žiuoti, tai dabar yra geriausias 
laikas šifkortes pirkti, kol yra 
pigios. 

Šifkortes j'ra geriausiai pirkti 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE, 
3252 S. Halsted st., Chicago, 111. 

PALINKIMAS PRIE LIGOS. 

Yra neužginčanut faktu, kad 
daugelis žmonių turi tulą palin- 
kimą prie ligų. Kai-kurie labai 
lengvai 'pagauna šalti,' kai-kurie 
gauna užkietėjimą, kiti gauna 
reumatizmą. Tokios ypatos pri- j 
valėtų žinoti ir visuomet turėti 
prie rankų kokį nors vaistą, ku- 
ris lengvai sustabdytų ligą. .Męs 
norėtume patarti Trinerio Ame- 

rikonišką Kartaus Vyno Elixirą. 
}'patinagi atsitikus užkietėjimui | 
ir kitokiems trukdėsiams, su juom i 

sujungtiemsiems. Jisai laipsnis-; 
kai sumažina palinkimą prie šios 

ligos ir suteikia užtektinai jiegos 
organams, kad jie reguliariškai 
veiktų. Skilvio, kepenų ir vidurių 
ligose jisai visuomet turi gerą 
veikmę, suteikdamas palengvini- 
mą. Jisai išvalo kuną '"r užlaiko 
jijj tyru. Aptiekose. Jos. Triner.1 
Manufacturing Chemist, 1333— 
'339 So. Ashland ave., Chicago, 
111. B y kokiame skaudėjime jus 
galite atsidėti ant Trinerio Lini- 
mento. Įtrinkite jijį j odą, ir 
skaudėjimai išnyk 

ORAdGkiU BEIKALAi. 
JAUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT. 

KLiUBO ADMINISTRACIJA. 
Chicago, III. 

J. Jankauskas. Pirm., 
927 W. 34 th pl. 

A. Zalatorius, Pagelb., 
017 W. 33rd Bt. 

D. Gulbinas, Prot. RašL, 
927 W. 34th pl. 

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

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

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

DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 
VIRŠININKAI. 

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

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

M. M. Juodis, Pirm. choro ir dramos. 
3252 f>o. Halsted st. 

Mitingai atsibuna kiekvieną pirmą 
nedėldienj mėnesio 1-mą valandą po- 

'idtų T. Radavičiaus svetainėje, 930 
,7. 33-čios gatvės, ant antru lubų. 
faipf gi choro ir dramos repeticijos, 
at ibana toje pačioje svetainėje. Cho- 
r; repeticijos atsibuna seredomis, 
7:30 vai. vakare. Teatrų repeticijos 
atsibuna pėtnyčiomis, 8-tą vai. vak. 
Taigi, jauni vaikinai ir merginos, jei 
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai 
dainose ar teatrų lošimuose, tai kvie- 
čiame prigulėti prie Jaunų 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- 
tė privalo prisidėti prie jo auklėjimo. 

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

ŽIRGVAIKIO PASK. IR BUi-\ DR-JA. 
Jau gyvuoja 3 metai ir tur) 

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

tl pinigų mokėdami tik py mažą. sumą, 
prisirašykit prie šios draugijos. Dr- 
ja laiko savo susirinkimus kas sere- 
dos vakaro apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
evet., 3301 Auburn ave., kertė 33-čios 
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus i 
nnt namu už prieinamo ptocantą. 

Nauja 15-ta serija atsidarys sausio 
(.Tan.) 21 d. 1914 m. Kurie norite 
užsirašyti atsilankykit po viršminėto 
intrasu: 

PUIKUS BALIUS! 
Parengtas Lietuviu Darbininkų Są-į 

jungos, sul. +jje, vasario (Feb.) 21 d. j įft i 4 m. Fre.h^it Turner svetainėje.; 
'.>417-21 So. Hal. ted st. Pradžia 71 

Į va), vakaro. Įžanga 25c. porai. 
Pusė gryno pelno nuo šito baliaus 
eis } iždą Lietu\ y Viešo Knygyno 1 

PittonkarinSje aalyje Chicagoa. 

| Pulki lietuviška muzika grajys jvai- 
rius šokius. 

Lietuviu Darbininkų Sąjunga pri- 
: sidėjo prie Viešo Knygyno ir tokiu 
budu; rengdama šitą balių, nori klek 
pagelbėti ir padidinti knygyno turtą 
Užtai draugai ir draugės, darbinin- 
kui, atsilankykite ant šio baliaus 
skaitlingai, o pasilinksminsite sma- 
giai ir tuomi tmšelpsįte puiku ir pra- 
kilnų darbą—paremsi te » Viešą Kny- 
gyną. Kvepianti Kavanės Cigarai ir 
gardus gė'-'jnai. Komitetas. 
[- 1 

BALIUS 
e prakalbomis ir Stepuko Vodevilium, 
i parengtas Vakarinės Dalies Moterių [Lietuviško Ropublikoniško Kliubo, se- 

I rėdos vakare, vasario (Fefc.) 18 d. 
1914 m. Prasidės 7:30 valandą. M. 
Meldažio svet., 2242-2244 W. 23-rd pl., 
tarpe Oakley ir Leavitt gat. Įžanga 
25c ypatai, padėjimas drabužių dykai. 
Moterių Kliubas širdingai visus už- 
prašo atsilankyti ir dailiai pasilinks- 
minti. Taipogi paklausyti atsižymė- 
jusių kalbėtojų, kurie yra užprašyti 
ant minėto vakaro. "Stepukas" pri- 
žadėjo pakrėsti šešis maišus naujau- 
sių juokų, iš kurių iki sočiai prisic j juoksit. Atminkit, vasario 18-tą d., 
seredos vakare. Komitetas. 

PUIKUS VAKARAS 
parengtas Draugystės L. Ūkininko. 
Aisibus paskutiniame nedėldienyje 
prie gavėnę, vasario (Feb.) 22 d. 
1914 m. M. Meldažio svet., 2242 VV. 
23-rd pl. Pradžia G vai. vak. Įžanga 
25c ir augščiaus ypatai. Vakaro prog- 
ramas sekantis: prakalbos, dekliamu- 
cijos, perstatymas veikalo "Ekspro- 
priatorius" ir Balius. 

širdingai užkviečiame visus atsilan- 
kyti ) šj puiku vakarą, kame pamaty- 
site labai juokingą veikalą ir links- 
mai galėsite laiką praleisti. 

Su godone, Komitetas. 

IR VĖL LINKSMAS VAKARAS! 
parengtas Laisvos Jaunuomenes Muz. 
Dram. Dr-jos, stato scenoje dvi viena- 
veiksmes labai juokingas komedijas 

"BURTAI" ir "MIGLA" 
nedėlioj, vasario (Feb.) 15 d. 1014 m. 
M. Meldažio svet, 2242-44 VV. 23-rd 
place. Pradžia 5 vai. vakare. Tikie- 
tai: 35c, 50c ir 75c. Ant Baliaus 25c. 

Po perstatymų bus dainos. Daly- 
vaus trjs chorai: L. S. S. A. 81 kp. 
choras, Ch. L. S. V. choras ir L. J. 
M. D. Dr-jos choras. Visi trjs chorai 
dainuos po vadovyste J. Katiliaus. 

Po programui Balius. 
Nuoširdžiai kviečiame visus lietu- 

vius ir lietuvaites ant mušu surengto 
vakaro. 

Programui užsibaigus, seks šokiai 
ir kitokios žaismės, lekiojanti krasa 
su puikios dovanos išlaimėjimui. Ne- 
pamirškit, kad grieš šokius viena iš 
puikiausiu orches'ry l'hicagoj p<< va- 

dovyste p. Hermano. 
Su godone, Komitetas. 

"DĖDĖ ATVAŽIAVO" 
Teatras ir Balius su prakalbomis, 

parengtas Sąjungos; Lietuvių Namu 
Savininku Cbicagos, atsibus nedėlioj, 
vasario (Feb.) 15 d. 1914 m., bažnyti- 
nėj šv. Jurgio svetainėje, kampas 
Auburn ave. ir 32-ro place. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Svetainė bus atida- 
ryta K-tą vai. vak. Įžanga 25o, 35c 
ir 50 centų. 

Bus prakalbos, dainofs, ir "Dramos 
Draugijos" jiegomis bus loštas vienas 
iš juokingiausių veikalų: "Dėdė Atva- 
žiavo." 

Todėl užprašome publiką atsilanky- 
ti ant šio puikaus vakarėlio ir praleis- 
i linksmai laiką. 

Su godonp, Komitetas. 

Paieškojimai. 
Pajieškau savo brolio Juozapo Dar- 

buto. Jisai buvo atsišaukęs pas ma- 
ne, bet adresas, matyt, negeras, l;ta- 
dangi pasiųstasai laiškas 2 kartu at- 
gal sugrįžo. Jisai gyvena Terre 
Haute, Ind. Meldžiu vėl atsišaukti 
adresu: 

Petras Darbutas, 
732 W. 18th st.> Cliicago, 111. 

Pajieškau savo giminaičio Juozo 
Daukšto, paeina iš Rygos. Prieš C 
metus jisai gyveno pas lietuvius po 
No. 64 S. 2nd st., Brooklyn, N. Y. 
Kas apie jį žino, kur jisai yra dabar 
arba nors žino jo adresą, kur jisai 
gyveno šituos paskutinius kelis mo- 
tus, malonėkit pranešti man sekan- 
čiu antrašu: 

i1. Paradnek, 
1022 Orange st., Los Angelei, Cal. 

Pajieškau savo pusbrolių Kazimiero 
jr Jono Černių ir giminių Jono ir Ma- 
rijonos Starkevičių. Visi paeina iš 
Vilkaviškio pav. Suvalkų gub., Kazys 
ir Jonas Vidgirių kaimo, o Jonas ir 
Marijona Devoniškių kilimo, Bartnin- 
kų par. Ju pačių, ar kas juos žino, 
meldžiu atsišaukti adresu: 

Pijusas Černius, 
1555 E. 45 st., Cleveland, Ohio. 

Pajieškau savo brolio Antano Le- 
gio, iš Gilvidžių sod., Viešintų parap., 
Vilkmergės pav.., Kauno gub. Gyve- 
no 3 metai atgal Chicagoje. Jo pa- 
ties, ar kas jį žino, meldžiu atsišauk- 
ti adresu: ,, 

Grigalius .Legis, 
10456 Indiana ave., lloseland, 111. 

Pajieškau savo draugo Juozapo 
Kazlausko, sausio mėnesyj. 1913 m. 
jis gyveno Oentury, W. Va., paskiau 
persikėlė j Shenandoah. Pa. Keturi 
jau mėnesiai, kaip aš nieko apie jj ne- 
bežinau. 

Pajieškau dar Jono Lazausko, iš 
Viplių kaimo, Ramygalos vals.; Jono 
Matulio, Kazimiero Jasso ir Dominin- 
ko Gynato, visi 3 iš Karvedžių kaimo, 
Vadoklių par., Panevėžio pav., Kauno 
gub. Jei kas apie juos žinotų, ma- 
lonėsite pranešti man, nes turiu su 
jais svarbių reikalų. 

Rašykit biuo adresu: 
Mr. Antanas Jokubavičius, 

20&6 Russel st., Detroit, Mieli. 

Pajieškau tavo pusseserių, Agnieš- 
kos ir Mortos Aleksiunaičių, paeinan- 
čių iš Išlaužu kaimo, Pagirių parap., 
Kauno gub. Pirmiau jos gyveno prie 
So. Morgan st., Chicago, 111. Turiu 
labai svarbu reikalą. Jos pačios, ar 
kas kitas, malonėsit pranešti man, 
sekančiu adresu: 

Mr, Antanas K. Jokubavičius 
20!iti Russel st., Detroit, Mieli. 

Pajieškau savo tetos Antoninos Ver- 
selskiutės (po vyru Žemaitienės), pa- 
eina iš Pošelčių sod., Valkilninkų pa- 
rap., Trakų pav., Kauno gub. Apie 
15 metų Amerikoje. Girdėjau, gyve- 
na apie Ne\v York. Jos pačios, ar 

as ją žino, meldžiu atsišaukti adresu: 
Alena Česnauskaitė, 

3022 California st., N. E. Minneapolis, 
Minn. 

Pajieškau draugų Pranciškaus Kau- 
niacko ir Vincento Petrauskio, abu 
paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Grudžių valsčiaus, Rudiškių kaimo. 
5 metai atgal gyveno Pittsburg, Pa. 
Jų pačių, ar kas juos žino, meldžiu 
duoti žinią, antrašu: 

Leo Srogis, 
658 W. 123-rd st. W. Pullman, 111 

Pajieškau savo vyro Jono Gustaičio, 
atvažiavo iš Anglijos į Toronto, Ont., 
l'anada. Jisai išvažiavo j Rochesterj 
darbo jieškoti rugpjučio 4 d., paliko 
mane su maža mergaite. Kas žinote 
apio j j jį, bukite mielaširdiugi at si- 

išaukti adresu: 
Elzbieta Gustaitis, 

|C2 Euclid ave., Toronto, Ont., Canada. 

Pajieškau savo giminaitės Tafilijos 
Kazlauckaitės, Kiaušiagalio sod. An- 
drioniškio vai., Ukmergės pav., Kauno 
gub. Antri metai kaip Amerikoje, 
iš Lietuvos atvažiavo j Ne\v York, 
N. Y. Ji pati, ar kas kitas, malonės 
atsišaukti šiuo antrašu: 

Mikolas Masis,, 
640 Trombley ave., Detroit, Mieli. 

Pajieškau savo draugo Antano šiau- 
lio, iš Zansičnu sod., švėk'šnos parap., 
Raseinių pav., Kauno gub. Jo paties, 
ar kas ji jį žino, meldžiu atsišaukti 
adresu: 

F ranki Montvila, 
P. O. Box 6, Seelyville, Ind. 

Pajieškau savo pusbrolio Dominin- 
ko Kailiuno ir kaimyno Jono Veiverai- 
čio. Abu paeina iš Balnių kaimo, Er- 
žvilkos parap., Raseinių pav., Kauno 
gub. Pusbrolis, girdėjau, Cliicagoje 
gyvena. Meldžiu atsišaukti adresu: 

Mr. Domininkas Zalecky, 
Box 491, Bentleyville, Pa. 

Pajieškau savo broliu Mykolo ir Je- 
romo Bondaravičlų, iš Pikelionių kai- 
mo, Jezno vol., Traku pav., Vilniaus 
gub. Vienas gyveno Pennsylvania, ki- 
tas New York valstijose. Jų pačių, 
ar kas juos žino, meldžiu atsišaukti 
adresu: 

Jonas Bondaravičius, 
43 Wriglit ave„ Nortbampton Mass. 

Pajieškau savo draugu Antano ir 
Jono Šulcu, 2 metu buvome Cleve- 
lande. Jiedu kauniškiai. 

Taipogi pajieškau Igno Lapinskio 
prigulėjo prie socialistų 3-čios kp.), 

jisai suvalkietis. Noriu su jais susi- 
rašyti. Meldžiu atsišaukti adresu: 

K. J. VVutautas, 
50 N. lleath t., Baston Roxbury, 

Mass. 

Reikalavimai. 
Reikalingi kriaučiai: — prie kos- 

tumersko darbo. Vienas turi mokė- 
ti gerai prosyti. Antras, jaunas vai- 
kinas, už pagalbininkų, turi mokėti 
gražiai rankomis siūti ir buti smar- 
kus prie darbo. Gera mokestis. At- 
sišaukit greit. 

J. P. Garmus Co., 
1329 St. Clair av., N.E. Cleveland, O. 

Ant randos: — labai pigiai pui- 
kus štoras su gyvenimu, geras kriau- 
čiui, suvienytos gasiuio ir elebtriš- 
ko apšvietimo prietaisos, arti žv. Jur- 
gio bažnyčios. Kreiptis antrašu: 
3317 So. Auburn ave., Cbicago, 111. 

REIKALAUJAME AGENTŲ. 
Męs mokamo $8 arba $20 algos { 

savaitę vyrams, kad butu savo mie- 
ste arba važinėtu iš miesto j mie- 
stą, pardavinėdami mušu Auksinius, 
Sidabrinius ir Nikelinius laikrodė- 
lius Ir lenciūgėlius dirbantiems žmo- 
nėms ant $1 ar $2 mėnesinių jmo- 
kėjimų. Prityrimas nereikalingas. 
Teisingi ir blaivus vyrai vien lai ra- 
šo mums dėlei šitų agentūrų. Pa- 
minėkite jusų dabartinį užsiėmimą. 
NORTH AMERICAN SALES CO., 

Box 954 Dept. 71, 
NEW YORK CITY. 

Reikalingas:—teisingas vyras su 
$850.oo prisidėti prie gerai apmokamo 
hotelio biznio ir vesti gaspadorystę, 
nes savininkas turi keiis biznius ir 
vienas visų negali atsakančiai apžiū- 
rėti. Jeigu tiek pinigų ir neturi, bet 
esi geras ir teisingas vyras, tai atsi- 
šauk, o gal galėsime susitaikinti. 

Adresas: 
J. AMBROSE, 

1230 W. Madison st., Chicago, 111. 

Ant Pardavimo. 
Pigiai parsiduoda: — geležinių 

daiktų krautuvė ir bietų dirbtuvė, 
arklys, vežimas ir visos prietaisos. 
Geriausia vieta mieste lietuviui. Pa- 
siteiraukite pas 

H. Schellhart, 
3562 So. Malsted st., Chicago, 111. 

Ant pardavimo: — saliunas labai 
geroje lietuvių apgyventoj vietoj, ar- 
ti lietuviškos bažnyčios. Biznis iš- 
dirbtas jau nuo 10 metų. Plačiau 
norėdami apie tai dažinoti, kreipki- 
tės žemiau nurodytu antrašu: 

840 W. U3rd st 

Parsiduoda: — 2 augštu puikus 
mūrinis namas su saliunu, arti 47 os 
ir VVestein ave. Ant pirmo augšto 
suliunas, ant antro augšto C ruimų 
pagyvenimas. Namas puikiai jreng- 
tas, gazu ir elektriką apšviestas, su 
maudykle lr visais reikalingais įtai- 
symais. A .sišaukite i A. 01sze\vBkio 

ANT PARSAMDYMO. 
Automobiliai vcselijoms, krikšty- 

noms, pagrabams ir 1.1, yra pigiai 
parsamdoini iš Halsted Garage. Taip- 
gi automobiliniai trukal perkrausty- 
mui Furničiii, nuvežimui j dyp 's ir 
t.t., yra gaunami pigiai. Perkrausty- 
mui furničių automobiliniai trukai 
kaštuoja pigiau kaip arkliai, ir ge- 
riau ir greičiau atlieka darbą.. 

Atsišaukite | 
HALSTED GARAGE, 

3222 So. Halsted st., Chlcago. 

TĖMYKITE! 
Turėdamas $500.00, guli jgyti namą 

prie So. Halsted st„ beveik priešais 
naujai statomą, teatrą. Gera prona 
lietuviui jgyti namą su mažais pini- 
Zf.is, biznevoj vietoj ir prieg to labai 
Ilgiai. Kreipkitės platesnėms /.i- 
iiiOms j: 

% A. OLSZEWSKIO BANKĄ. 

ANTANAS VISBARAS 
Parduodu namus ir lotus po visą. 

C'bicago. Apdraudžiu namus ir rakan- 
dus nuo ugnies geriausiose kompani- 
jose, kaip Royal, North \Vestern ir 
kitose, kurios turi po keletą milijonų 
kapitalo. Taipogi parduodu t'armas po 
visa Ameriką ant labai lengvų išmo- 
kėjimų. Duodu paskolas aut pirmo 
mortgage. 
3239 So. Halsted st., Chicago, 111. 

Telefonas Yards 3159. 

Parsiduoda:—labai pigiai naminiai 
rakandai (furniture). Kas nupirks ra- 
kandus, tas galės ir ruimus gyvenimui 
gauti; lubai geri ruimai ir visai pigi 
randa. Pardavimo priežastis: savinin- 
kas išvažiuoja j kita miestą. Meldžiu 
atsišauki:! greit šiuo adresu: 

J. A. Duoba, 
2409 So. IJoyne ave., kampas 25-th st., 

Chicago, 111. 

PARSIDUODA HOTELIS 
3 ruimų, 316 So. Halsted st., tarp Van 

Buren gat., ir Jackson Bd. Gera vie- 
ta. Pirkėjas jali biznio gerume per- 
sitikrinti, atsilankydamas per savaitę 
laiko. Pardavimo priežastis: savinin- 
kas balandžio 1 d. turi Lietuvon išva- 
žiuoti. Kreipk'tės a»*~ašu: 
316 So. Halsted st., Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
Turiu karčiamą (saliuną), įnėsiny- 

tią (Butclier Shop) ir karietas su ark- 
liais, iš jų vieną parduodu už labai 
prieinamą prekę. Biznis senas ir at- 
neša gerą pelną, ypač vasaros laito?, 
es prie saliuno yra daržas piknikams. 

Smulkesnėms žinioms, krieptis antra- 
šu: 

Leo Srogis, 
636-658 W. 123-rd st., W. Pullman, 111. 

Parsiduoda:—pigiai šešių kambarių 
namas, lotas 66x125, maudyklė, gazas, 
cementiniai šaligatviai, didelis kluo- 
nas, vištoms namukas, žemė priruošta 
daržui, prie Indiana ave., arti 107-tli 
st. Kaina $2.700. Kreiptis antrašu: 

\V. S. 
0001 So. Wabash ave., Roseland, 111. 

Ant pardavimo:—namai 2 pagyveni-Į 
mų po 6 kambarius. Pardavimo prie- 
rastis: savininkas išvažiuoja ant far- 
inu. Kreipkitės antrašu: 

Jonas Jonuška, 
10709 State st., Roseland, 111. 

Parsiduoda:—groseruė ir didelė bu- 
eiarne, 4 darbininkai dirba, visi įtai- 
symai, arklys, vežimas, elektriką ir 
gazas. Pardavimo priežastis: savinin- 

kas turi du bizniu, vieną turi apleisti, 

I 4 

Smulkesnėms žinioms kreipkitės ant- 
rašu: 

! 1658 Wabansia ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—namų rakandai (fur- 
niture) nauji, 2 metu vartoti. Parda- 
vimo priežastis: išvažiuoju ant t'ar- 
mos. Kam reikaMnga, atsišaukite ant- 

Į rašu: 
Chas. Krasneckj' 

928 W. 32-nd pl., Chicago, 111. 

Ant pardavimo:—saliunas lietuvių 
ir lenku apgyventoje vietoje, arti lie- 
tuviu bažnyčios, parsiduoda pigiai. 
Pardavimo priežastis: savininkas va- 

žiuoja Lietuvon. Kreiptis antrašu: 

(3338 Auburn ave., Chicago, 111. 

METRAŠTIS-ALMANACHAS 
"Š VITU RYS" 

Su Kalendorium 1913 m. Jono 
Rinkevičiaus Išlci:;tas, 2-ri metai. 

| LITERATŪROS SKYr.iuJE TĖLPA: 
L. Giros "Geradariai—eilės "Be- 

auštantl aušrelė..."—Pijėsa dviem pa- 
veikslais. "Dainius ir žmonės"—eilės. 
"Ramunes"—eilės. 

J. seiniaus "Sapnas"—gyvenimo pa- 
saka. 

M. Vitkaus 1) "Ant vandens," 2) 
"Baltasis Gvazdikas," 3) "Gelsvoji 
rožė," 4) "Laisvoji lanka,"—eilės. 
..L. Pelėdos "Dėl saviškių"—Iš gy- 
venimo vaizdelis. 

A. Vienuolio "Beždžionės"—Iš gy- 
venimo žmonių apysakėle. 

Dagio "Širdžių susiartinimas." 
M. Gustaičio "Naujiems Metams," 

Frag nentas. 
Žemkalnio "Blaivininkų Pirminin- 

kas"—Monologus. 
Toliaus seka Moky&los, Mūsų fab- 

rikai, šelptini fondai, Musų artistų 
kuopos, Artistų surašas; Vilniaus 
chronika. Surašas visų lietuviškų 
laikraščių 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 263 pusi. 
Kaina 65o 

Užsisakant ir pinigus siunčiant 
adresuokite: 

A. OLSZEVVSKI 
3252 S. Halsted St., Chicago, III. 

iŠ LIETUVOS (Russpol.) 
Prisiunčiu { Ameriką, vaistus, var- 

ojamus naudingai Lietuvoje: 
1.) Trejanka (užp'lt degtinei) dėl 

)agerinimo valgio noro. 
2.) Nuo galvos sopėjimo, 

J 3.) Nuo kaulu gėlimo (reumatizmo), 
ausgėlos, 

4.) Nuo gumbo po krutinę, 
5.) Nuo viduriavimo, 
6.) Nuo kosulio sauso ir su atsiko- 

sėjimu, 
T.) Nuo širdies drebėjimo, silpnu- 

no ir nervų (p' iepuolos). 
Kas prisius vieną doliari ir savo 

antrašą, tam bus prisiųstas i Ameri- 
ką reikalingas vaistas, su apmokėtu 
au prisiunUmu. 
Aptiek, sand. M. Alekso — m. Prie- 

nai, Suval. rėd., Russ-pol. 

TĖMYKIT, LIETUVIAI! 
Kiekvienas žmogus, norėdamas at- 

likni gerai koki darbą, privalo turėti 
tam tikra įrankj. Vyras, sklisdamas 
barzda, privalo turėti gerą britvą ir 
pustą, tada skusis barzdą nieko ne- 
jausdamas. Męs turime naujai iš- 
rastą Automatišką Britvai Pustą, su 
kuriuom galima padaryti ir prasčiau- 
sią britvą geriausia, nes negali butl 
geresnio britvai pusto pasaulyje ir 
nekaštuoja brangiau kaipo paprastas 
pustas. Dėl platesnų žinių rašykite 
pas: 

A. VERKUTIS BROS., 
Dcpt. 2482. Blue Island av., 

CHICAGO, IL L. 
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TAI SLĖNIAUSI IR TURTINGIAUSI 

AMERIKOS LIETUVIU PAŠALPINE DRAUGIJA 
ĮSTE1QTA'I886 M. 

Moka pašalpą ligoje po $6.00 sevaitėje ir 
turi keturis pomirtines apsaugos laipsnius: $150.00, $300.00, $600.00 ir 1000.00. 

Kiekvieno lietuvio privalumu yra dėtie? prie tos Organizacijos. 
Iki 1 d. Sausio 1913 metų Susivienijimas 

išmokėjo: našiems ir našlaičiams pomirtiniu 
pašalpų — y?72.469.33. Lietuviu apšvietos 
ir kultūros reikalams — $8.651.82. S.L.A. 
turtas išneša (1 d. Sausio 1913 ra.) $52.517.97. 

Tuojaus prisirašyk prie gyvuojančios tavo mieste S.L.A. 
kuopos. Jaigu kuopos nesiranda, klauvk informacijų pas Cen- 
tro Sekretorių žemiaus padedu adresu, o gausi paaiškinimus 
kaip suorganizuoti kuopą. 

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

V I E lsr Y B E 

Gdii apsirėdyti beveik už&yką. 
Nauji ir truputį padėvėti siutai ir Overkotai, kurie buvo užsakyti ant 

orderio už $40, už $50 ir už $60, dabar parsiduoda po $5. ir augsčiaus 
Gali but puikiausių sportu tiklai už $5. 
Parsiduoda pigiai čemodanai ir lagaminai. Nauji ir truputi padėvėti 

siutai ir overkotai vyrams ir jaunuoliams. 
Ateikite i 

S. GORDON 
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTORĄ 

1415 S. Halsted St., Chicago, ill. 



"LIETUVOS" AGENTAI. 

Pa« ftluo» mus agentus galima u ir 
•išakyti "J«i«tuvą" metams ar 

puaėj metų Ir užsimokėti. 

ATHOL, MASS. 
Kaz. Granickas. 28 Easex SL 

BALTIMORE, M D. 
L. OawllB. 1M4 N. Oastle st. 
Vincas želvls, 520 W. Conway at. 

BItOOKLYN. N. Y. 
J. Ambroz«Jus, 120 Grand st. 
Vincas Daunora, 229 Bedford Ave. 

BURLINGTON, N. J. 
8. Petrimas, 413 Earl at. 

CAMBRIDGE. MASS. 
Fct. Batkevlčius. 877Camūrtdge at 

CICERO. ILL. 
A. K. Boczkus, 1313 So. 49th Ct 

GRAND RAPIDS, MiCH. 
C. Keutraitis, 448 Leonard St. N.W. 

GAR Y, IND. 
Ant. Mi'lkinis, 110!) Jeferson st. 

HERRIN, ILL 
J. T. Adomaitis, 820 So. IGUi st. 

CHICAGO. ILL. 
Juozas Aleksa, 8374 Uerkoff ave. 
Juo/. Braknis, 3327 Lowe ave. 
Ed. Butkevičia, 3153 Emeruld ave. 
John Bimba, 18G1 S. Jotmsou st. 
Antanas GriAius. TOS W IVtn PI. 
\V. Gaižauskas, 10730 S. Michlgan av. 
Adomas ,'odelis, 813 W. l^tli st. 
Julius Kaupas, 2232 \V. 24t.li st. 
J. A. Rimkus, 920 W. 20th PI. 
Jonas Visockis, 8139 Vincennes Rd. 
Ant. Zelnys, 3240 8. \iorgan st. 

INDIANA IIARBOR, IND. 
B Yaslulis. 3604 Deador st 
Petras Kurkulis fhicago, 111. 

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

LEWISTON, MEL 
K. Vilanlškls. 14 Summer st 

KENOSIIA, WI3. 
J. Sukelia 712 Park st. 

LOS ANGELES, CAL. 
P. O. Mankus. 319 Germain Bldg. 

M^.LPOSE PARK, ILL. 
WI Va'.ivila, 2219 Lake st 

..-/.JERSVILLE, pa. 
J. P.^.jrji.iauskaa, Box 538. 

NAUOATUCK, CONN. 
J. J. Inamaitia, S Curtis st 

NEW YORK, 
A. Losniauskas, 125 E. 7th at 

NRWARK, N. J. 
V. Ambrazevičių, 173 Perry sL 

NGW BRITAI?*, CONN. 
lt, J. Chcf>onls. 510 Maln at. 

peterson, n. j. 
A. Varaikevičiua, 70 Lafayatto at. 

P1TTSBUKO, PA. 
P iltruSaltla Rros. 2400 Fifth ava. 
Jonas A. Ignotas. 4ti Sc. 22-nrt st. 
Pins /avlackas, 44."> 3ta<«'u*n 3t. 
Juoz. Petrlkys. 1514 Rosa ave 

PITi STON, PA. 
J. Kazftkevičia. 103 N. Main at. 
J. S. Va£kovi5iiua, 72 N. Main sf. 

PLYMOUTH, pa. 
s. Potelluoas. 345 E. Rlver at. 

PURITAN. PA. 
Jonas Martinkaitls. 

ROCHESTER, N. Y. 
J. Shacek 135 Wefger st. į 

SHENANDOAH, PA. 
T. Kryžanauskaa, 38 E. .Cenfrti st 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Paul P. Mikalauskas, 248 W. 4th St. 
K. Yurgellunas, <'<33 Broaclway 

SPRINGFIELD. ILL. 
G. Tachllauckaa, 2145 So. 15th at 

ST. CHARLES. ILL. 
8im. K i j! a, 575 W. 6th et. 

WATERBURY, CONN. 
Jurgis žemaitis, 827 Bank st 

KUJk uaUTI "LIETUVĄ" Į 
C.nllma gaut', kiekvieną savaitę 
"Lietuvą" už 5c., Šiose vietose: 

CHICAGO, ILL. 
"Auaros skaityk., 3140 3. Halated st. 
J. 1. Baądžiunas, 2334 S. Oakley av. 
A. Dr.rgis, 732 W. 18th st 
Jonar llgaudas, 1841 S. Halsted st. 
Fr. A. Jakutis, 733 W. 14th PI. 
P. M. Kaltis. 16C7 N. Ashland ave. 
Ant. Kusporus, 3416 Auourn av. 
Zi«. Mickevičia, 2342 S. Leavltt s<. 
M. J. Tananevlče. 670 W. 18th sL 
Miko ValasKas, 345 Kensington ava 
M. A. Vabol, 1700 N. Ashland ave. 

BALTI MORE. M D 
Just. Mandrovlckas, 112 N. Crefcn st. 

BROOKLYN, N. t 
Ant. Jankauskas. 65 Hudson ave 
Balt. JiiozupaviČlus, 222 Herry st 
Jan Milo'./ski. 166 Ornnd 
Ant. PlochocH. 97 Orand sL 

GLEVE5LAND. OUIO 
P. Šukys 211 H 8t f'lalr ave. 

ELIZABKTH, N. J. 
Deni. Boczkus. 211 First st. 

LAWRENCE. MA.1S. 
A. Ram.v.ismskas. 101 Oak 3t. 

LOWELL. MASS. 
A. Jankauskas. 131 E. Merrimack st. 

MON'THLLO. MASS. 
B. P. Miszklnls. 3? Arthur 3L 

NBW HAVEN. CONN 
K A Mnkarevlrh. 255 Wallace st 

Plaučių Ligos — 

toks yra vardas knygelės, kuria apsukame kiek- 
vieną buteliuką 

SEVEROS BALSAHO 
PLAUČIAMS 

(Severa's Balsam for Lungs) 
Joįe aprašyti įvairus nesmagumai, kaip, pavyzdžiui, 
kosulys, peršalimas, kataras gerklės, užkimimas, 
kokliušas, — kuriuose lis vaistas suteikė prirody- 
mus savo gerumo ir užsitikėjimo jo vertėje. 

Knygelę, pareikalavus, siunčiame dykai. 
Kaina vaisto 25 ir 50 centų. 

SLVEROS f Paliuosuojantl Saldukai, ~| KAINA 
ml A Y atnešanti geras pasekmes į- , A "LAA [ vaikams ir suaugusiems J 10 JT 25 C. 

t e voros Vaistai parduodama aptiekoso visur. Jeigu negalite iu 
gauti, raSykit mums. 

PATERSON, N. J. 
I Atklnda Broe., 273 Riv«r st. 

PH1LADELPI1IA, Pa. 
M. A. lifnoraa. 1028 So. 2-nd st. 

PITTSBURGH, PA. 
J. B. Miskevifila, 2135 Sarah st. S. S. 

PORTLAND, oreg. 
Bow uin News Agenoy 

RAC1NE, WIS. 
.T Phi'ipavičia, 60D 8ixth U. 

Aukas priima musų redak- 

cija, arba galite siųsti tiesiog 
i Vilnių ?iuo adresu: 

LIETUViy MOKSLO DRAU6IJA 
(l.itovskoje Naučnoja Obščcstvo), 

Lydos gatvele. 7, Vilnius. 

Russ!a"L;thuania. 

JONAS KŪLIS 
3259 So. Halsted st., Chicagc. 
GENERALIŠKAS AGENTAS 

Lankosi Chicagoj, užrašinėja 
"Lietuvą". Renka apgarsinimus 
ir šiaip spaudos darbus, i'crka 
namus, iiotus ir parduoda, .ir 
šiaip suteikia informacijas biznio 
reikaluose. 

A. 01szewski. 
"Lietuvos" leidėjas. 

PETRAS VAITIEKŪNAS 
"LIETUVOS" AGENTAS 

dabar lankosi Wisconsin valstijoje. 
Pas jj galito užsirašyti "Lietuvą" Ir 
pinigus už prenumerata užsimokėti. 

A. OLSZEVVSKIS, 
"Lietuvos" leidėjas. 

KOPIJUOK PAVEIKSLUS 
PATS 

ant popicros, audeklo, stiklo ar porcelėno. 
Labai lengva. Pasisekimas garantuojama. Ko- 
pija nieku neprastesnė už originala. Mažomis 
lėšomis gali gražiai sa»o kambarį papuošti savo 
mylimi) didvyrių paveikslais. Žinojimas vrrtns 
$š.00. I'risiųsk Moncy Orderiu 50c. už pui- ku j j C. Hauptmanno veikalą "Audėjai," o 
gausi abu sykiu, ir pamokinimu ir iy>ktj tik- 
rybėj vaizdu. Tik netuuk. Rašyk tuojaus. 
Adresuok taip: 

JOS. LAUKIS, 
11310 State st., CHICAGO, ILL. 

:£ AINA 

$1,00 
i'10 ii l • 

jf"GELpEKIY M\) fLA.lJKOS! 
įstebctinis SsraJimas Plankonis Želdinti. :J 
> Mm ab-.o!udiai_evjraiUtiojauie, kad Vigo- v 
į ro-.a yi vi. .; i riti Rviutoviii.ua < plnukains » 

j keldini! Jaiei';ju:ii3 slenka p'aukait jeigu 
į r.ic;-':i sniv.-j, j i..;: turite pia!s!;:t<nti galvoji į fl tai gelbėkite tpojaus. Dabar turite proga' 

(atgauti 
savo p... ikt:s. Viijorola Jus isz• 

0vd(i3 ir turo it trr 'ius, ilmis ir naikiu- > 

plaukus, vigjrola yru i:ibatldyti ir gva-H 
S rantuota.** Suvienyta Valstijų vaidilos. J 
(Under the Food and DiujrAcl). Nebusi E 

J plika j' !;•-.) vartosi Via orola. Rąžyk ? 
J reikalaudamas bu U lio Yi'/orolos. ( 
i Vi?orr;iaCo.Dep.B.31'i9S.Rorganst.Chicago 
sRat M- Jjit SSnVSaiSfflalC <tc anMMSu* 

——— 

Kiekvienas gali išmokti barbery- 
pf-.'e trumpu laiku Ir galite padaryt 
p.nigą kol mokinatės. Raykit, klau- 
sdami informacijų. Nossokoff'a Barher 
C'ollege, 1202 Penu ave., Pittsburs, 
Mh4i ■* Mtmmmma mmmi. ui. —m ibuiiim ■—a—au« 

A. ŽIUGŽDA, 
BAKERY 

417 Chestnut st.. NEWARK, N. J. 
AT Y D AI KEPYKLŲ SAVININKŲ. 

Atsišaukiu į visus Amerikos lietu- 
viškus kepyklų savininkus su prane- 
šimu, kad aš turiu dideli patyrimą 
jusų pramonės pagerinimo su užtik- 
rinimu. Meldžiu a-tsišaulJti i.š visų 
apiellnktių: iš Chicagos. iš Philadel- 
phia, ir iš kitur. Aš jums pristaty- 
siu grynai lietuviškų miltų, iš kurių 
galesite iškepti grynai lietuvišku duo- 
nf Meldžiu užklausti, ir aš prista- 
tysiu visiems miltų prabas. 

( 

NEW CITY S/.VINGS BANK 

4601 So. Ashland ave., Chicago. 
| Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkie vvicz 
j vice-prcs., A. J. Sierzynski iždininkas, 
j Priima bankon piuigus ir moka 
3%. Už sudėtus piuigus musiji bati- 
koj duodame čekiy knygutę, iš ku- 
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko- 
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
?2.30 metams. Parduoda fifkortes Ir 
siunčia pinigus j visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: I-'anedoliais, se- 
redoms, ketvergais ir eubatomls nuo 
ninkair- ir pčtnyčiomis nuo }• ryto iki 
<? -r->r ;::i r, vakaro; Eedėlio'nis. utar- 
6 vakaro. 

RUSSIAN-AMERICAN LINE. 
T'f->sinis keliavimas tarp Rusijos ir Atr.e- 

cli.uiausiais, puikiausiais iv greičiausiais. Ruii'os imperiiko* kia^cs. naujais i!..lu!tav!j 
šritibg garlai/iai? 

RUP.SI A — 16,000 tomj. KURSK — 1.1.500 tonų. CZAR — 13,000 tonų. IKI ROTTERPAMUI į 9 diena* lic pcf-fdi- rao, j 11 dienų l»r perstuimo 'ki I.IEPOJAUS. l»AŽ.\l.'« PI.AI'KIOJIJ.MAI. 
Kaincs išaugšto rrekamos. 

Liopojus iki Ne\v Yorko $35.00 ir 
pagalviniu taksų $1. 

Antra icliasa $F>2.50 
'Stnulkesntms ilsioim krripki'.ts prie:— A. E. JOHNSON" f, C'O. Ocneral Pass. Agents. 27 B'->vJ>vay. NFAY VOUK. 

arba jjfali >t\: vietos agentų. 

K. J. FILLIPOVIČIUS 

Parduoda ui labai že- 
mas kainas (prekes) na- 
mus, lotus ir fnrmas, ku- 
rių turi didžiau^ pasirin- 
kimą. Apsaugoja nuog 
ugnies namus, biznius ir 
furničius geriausiose kom- 
panijose. Perkantiems 
proprrtę dirba visokias 
reikalingas popieras ir pa- 
rūpina paskolas inort- 
pečius. Parduoda lotus 
visose Chicagos miesto da- 
lyse nuog $500 ir 
aukščiaus. Vainosi turi 

am paraavimo biznių ir biznierių namų su biz- 
niais, arba be jų. Apsaugoja žmonių gyvastis pašelpa ligos ir nelaimės atsitikimuose. Rei- 
kalaujama agentų. Reikalaujantieji, atsišaukite sekančiu antrašu: 
858 W. 33rd st.. Cliicago. III. Telefonas Dro- 
ver 2250. Ofiso valandos: nuog 8 vai. iki 10 vai. iš ryto, ir uuog 5-tos vai. iki 9-tai vai. 
vakare. 

Telephone Canal 285 

LIETUVIŠKAS 
GRABOftlUS 

710 W, I8th St, • Chicago 

$19 UŽDYKA — $19 UŽDYKA. ——— ■ — —— ■■■■■ II —B— 

Pirkdami laikrodėlį tiesiog iš Dirbtuvės, jųs su* 
taupinate sau bent $19. Tai yra todėl, kad pas kiekvienu vertelgą nur justi "butų pareikalauta 
užmokėti už tą. pat] lai.. įtėl} bent $25, kuomet 
mūsų Specialė Dirbtuvės karna šitam laikrodo* 
liui yra $6. 

šitie $25 laikrodėliai, kuriuos męs dabar spe-j cialiai parduodame Dirbtuvės l:uina už $6, yral Į labai gražus, 14 K. paauksuoti (Gold Filled), lš-1 
dirbėjo gvarantuoti 20 išrietų, turinti pasaulyje! 
pagarsėjusį Amerikonišką Mechanizmą su 17 
akmenų, šitie laikrodžiai turi tris drutus dang- 
telius, artistiškai graviruotus, ir kaslink savo 
gražumo, sustatymo ir teisingo ėjimo, tai jie ne- 
gali buti perviršinti. 

jeiipi jųs norite pirkti vieną šitų laikrodėlių, Iškirpkite iš augščiaus patalpintų laikrodėlių paveikslų tą, kuris jums daugiausia patinka, ir prisiųskite mums drauge su jūsų pilnu ir teisingu adresu, ir męs 1«? jokio uždėlio tuo- jaus prisiusime jums pasižiūrėti laikrodėlį, kur| jųs pasirinkote, puikioje pliušinėje dėžutėje. Kuomet laikrodėlis atnešta j jnsų namus, nemokėkite jokių pinigų, nei cento kol jųs neištyrinėjote laikrodžio ir nopersitikrinote, kad laikrodėlis yra titarai tuom, kuom m?s jįjį tvirtiname esančiu. Kuomet Jųs peržiūrėsite laikrodėli ir rasite tikrai tokiu, kaij) męs perstatėme, tuomet užmokėkite sumą $6 i r espreso išlaidas, siekiančias kelių centų, bet kuomet jųs laikrodėliu neužganėdinti, jųs tuiftute jįjį nepriimti, ir jisai bus mums sugrąžintas musų lėšomis. Tokiu budu jus, pirkdami laikrodėlį nuo musų, r.crizitouojate niekuom. 
Męs turime priteršti, kad, n'.rkdairi laikrodėlį nuo musŲ. jlJs visiškai niekuom nerizikuojate, nn.s męs siunčiame savo laikrodėlius jums už-Jyką jus*.; peržiūrėjimui, ir šal^ to, musų laikrodėliai v:> Išdirbėjo Gvarantuoti 20 metu, ir per Si visą laiką, jeigu laikrodėlis pssigadytų, męs jįjį pataisysime jums be jokio užmokesčio, arba apmainysi- me ant kito, jeigu jys prisiusite ;r,::r.is 25 centus perri-jritir.io išlaidoms padenoti. 
Adresuokite aiškiai: 

NATIONAL COMMERCIAL CO., 505 E. 5th st, NEW YORK, N. Y. Dept D. A* 

m Turėk Savo Namuose 
ray Geriausia Degtinę* (arielką) jei 
l]f nori buti sveikas ir turėti kuom 

į pavaišinti savo mylimą svečią. 
f Daktarai rekomenduoja už geriau- 

sią degtinę 
S=0=Lc0 Ryc 

Kaipo Sktjiuj, Tvirtą ir sveiką gerymą 
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degt.ne. 

& 
'"■^KBA.YD BLENDED 

Ns. .^icagO 

Gaunama visuose genesniuose Saliunuose 

STRAUS BROS. GO. « DEP'T L, CH1GAG0, ILL 
216 W. Madison St. A. CHAPOSKE, irT. PODLASKIS ietuvlai agentai 

KAS GER3AU 
3-čias AR 6-tas PROCENTAS? 

Bankai moka 3-čią procentą, 
o Bondsai moka 6-tą procentą, ir 
į Bondsus įdėti pinigai yra geriau 
apsaugoti, negu ant mortgečių pa- 
skolinti. Nepatyrę žmonės nusi- 
samdo Banke Boxą ir ten užra- 
kina savo pinigus, kuriuose už- 
rakinti pinigai neatneša nė vie- 
no procento. Išmintintingi žmonės, 
nusisamdę Boxą, deda į ji ne pini- 
gus, bet Bondsus, kurie neša jiem 
6-tą procentą, ir jų pinigai Bond- 
suose yra taip gerai apsaugoti, kaip 
anų Boxe laikomi. Jie kas pusme- 
tis tik kuponus nuo Bondsų atker- 
pa, paduoda Bankai ir gauna savo 

procentą. Yra šimtai žmonių, ku- 
rie musų Banko Boxuose laiko sa- 

vo Bondsus ir naudojasi 6 pro- 
centu. 

Taigi jei nori, kad tavo pinigai 
neštų 6-tą procentą, tai įdėk juos 
į Bondsus. 

Norinti dasižinoti kas yra Bondsai, rašykit 
adresu: 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted St. Chicago, 111. 

| Drapanas gali vi- 
i 

j sur pirkti, bet taip ge- < 

j rų drapanų, taip gra- * * 

\ žiai pasiutų, taip gra- 
į žiai ant apsivilkusio 
i gulinčių ir taip pigio- 
i mis ka nomis niekur 

i nerasi, kaip letuviš- 
kame Store: 

THE BRIBGEPORT CLOTHINGC 0. 
3248-48 So. Hafc ;d 3t., Chicago, Iii. 
Kas pamato apsivilkusį siutu, pirktu musų štore, 

klausia koks kriaučius jį iiuvo, o kad pasako, kad pir- 
ko gatavą BRIDGEPORT CLOTHING štore, tai 
niekas netiki, kad gatavi siutai butų taip puikiai pa- 
siuti, lyg ant orderio dirbti. Tada kiekvienas prašo 
musų štoro adreso, kad ir jis galėtų pirkti taip gra- 
žiai pasiutas drapanas. 

Mat, mums drapanas dirba geriausios sviete fir- 
mos: HART, SCHAFFNER & MARX, LEVIS BROS. 
ir kiti didelėmis daugybėmis, už tai mes gauname g';- 
riausį tavorą, gcriausį darbą ir žemiausias kainas, ir 
už tai galime ir savo kostumeriams parduoti geras dra- 
panas pigiomis kainomis. Musų Storas gauna kasdien 
pirkėjų vis daugiau ir daugiau, užtai kad męs juos už- 
ganėdiname. 

Ateikite ir Patys Persitikrinki. 
Musų storas yra atidarytas ir vakarais: Ltrir- 
ninkais, Kelvergais ir Subatomi iki 9 valandai. 

TIIE BRIDGEPORT CLOTHING 66. 
3245-3248 So. Halsted St., Ciiiesgo, III. 

FURNIČIA 
Geriausius Fur- 
ničius, didžiau- 
siame pasirinki- 
me ir pigiausio 
mis kainomis 

rasite 
lietuviškame 

Store: 

so, 
3224-26 So. Halsted St., Chicsgo, Iii. 

Sis štoras turi savo locną n imą, randa j aru nieko 
nekaštuoja, o tavorą perka už gyvus pinigus, stačiai 
iš fabrikų, todėl gauna geresnį tavorą ir žemesnes kai- 
nas, ir užtai savo kostuineriams gali pigiau parduoti, 
kaip kiti storai. 

Sis štoras parduoda furničius už pinigus ir ant iš- 
mokesčių, ir pristato į visas dalis Cliicago^ miesto ir j 
kitus miestus ir farmas. 

Reikalaudami tikrai geru Furničių, rašykite niu- 

rni arba ypatiškai atsilankykite į mūsų štorą. 
Musų štoras yra atviras ir vakarais: Lltar- 

ninkais, Ketvergais ir Subatonii iki 9 valandai. 

3224-26 So. Halsted St., Chicago, iii, 

J. J. STASULANIS, 
PRAKTISKAS 1SD1RBEJAS IR PARDAVĖ- 

JAS MUZ1KALIŠKŲ INSTRUMENTŲ. 
liiriu krautuvę 

Ir dirbtuvę muzi- 
kališku inst'umen- 
tų. Dirbu naujus 
ir gerai pataisau 
senus instrumen- 
tus. Ncsikreipkit 
prie agentų, ku- 
riems ui patarna- 
vimą turite mokė- 
ti; kreipkitės sta- 
čiai į mano dirb- 
tuvę, bus jums pi- 
giaus. Turiu 36 
metų praktik) ir 
paliudijimus iš Uo- 
sijos, Vokietijos ir 
■\m»-rikn d» 

ną atncKU Kuogcriausiai. Mano kratituvčje yri 
didelis pasirinkimas įvairiu muzikališkų instru- 
mentų, ir mano kainos daug pigesnės kaip ki- 
tų. Jei pirkęs nebūtų kuom nors užganždin- 
taj, aš permainau, arba pataisau uždyka. Savo 
darb.'t gvarantuoju. 

J. J. STASULANIS, 
3231 S. Halsted st., Chicago, 111. 

GE11A PROGA! 
Crrruatika nnirli-koskalb-H-n v 

kytibbe moky tojo(apdaryta)$ 1.01) 
V»>iku Draugas arba kaip moky- 

tibskaityti ir rašyti be mokyto- 
jo 153 

Naujas Budas mokytis rašyti ba 
mokytojo 10c 
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

dų, su paveikslais (apdaryta).. 35c 
Viso $Ū0 

Kas atsiųs iSkirpes šitą apgarsi- 
nimais "Lietuvos" ir $1.00 per 
money order1, tai gaus visas 4 
knygas t)0c. pigiau. 

P. Mikolaiuis 
Box62 New York City 

Garsinkitės "Lietuvoje." 



3252 So. Haisted St., CHICAGO, JLL, 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoja. 
Vaido kelesdešimts bagočiausiu Budiaku ant Bridgeports 

Įsteigta 1893 metuose. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausiu sumų ir moka už 
juos 3 procentą metams. 

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

i&mokeačių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus negan ius 4, 5 ir 0 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jįj pinigus paliktus kitose banko^e. 
IŠMAINO rusk'us pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus i Lietuva, Rosi ją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų lini jų ir parūpina nuo Jlosijos konsulio pas 

portus važiuojantiems Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokantis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šią- dien atsakančiai savo biznį vesti. 

PADARO Dovierennastis, ir visokius kitus rejentališkus rastus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje Rankoje, prie kurios ne vagis, ne ugnis į.egali prieiti. 

Pinigus turi tik tie kurie čedyja, o eutėdy.ja/ tik tie kurie Bankon deda. 
L'žčedyk lik virim d lieri eanvaitėje padėdamas jį Bankon ant 3 procento, tai 

Per I metą turėsi $ 52.70 
Per 5 metus turėsi 279.82 
Per 10 metų turėsi 604.56 
Per 20 mettj turėsi 1418.26 

Tai ką padaro vienas dolieris, o viena dolierį sativaitėje gali užčėdyti kiekvienas žmogus. Tik įeikia pradėti. Taigi pradėkite čėdyli. 
"Kurie šiton J'ankon pinigus dėįo, tie šiandien perka namus, o kurie pinigus kuparsliuose kavojo, tie dabar gaudo vagius". 
Šioje Hank-,je gali pasidėti pinigus ir kiUj miesteliu lietuviai. Rašykite inumi, o gausite pilną informaciją. 

Rašydami adresuokite ?iteip: 

A. GLSZEWSKI BANK 
3252 So. Half.ted St., CHICAGO, ILL. 

f.tviiiavusius ta KITUR MELDŽIAME aplankyti ir musiį Ban»tą. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketveriais ir 5ubatomis nuo 8 ryto iki O vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Petnyčiomis nuo S ryto iki 6 vakaro. 

Neciėiiorni nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

LIETUVIŠKA B ANKA 

Towr. of Lake Savings Bank 

Joseph J. Eli'as, Savininkas 

4600-4602 S. Wood St.; Chicago. 
IVlimame pinigus i Banką uzč-ėdi- 

J.mui nuo vlero doliario ir duagitua 
ir mokame trci*procentą ratomis 
ant metų. Siunčiame pinigus i vi- 
b;;s svieto dalia pigiai, greitai ir toi- 
6iLgai, o svetimi] žcmiij pinigus mai1 
nome, perkame ir parduodame. Par 
duodamo >ifkorte» ant visi; linijų į 
kraju ir iš krajaps, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visą Ameriką ir ! 
Eu; opą. 

Musij įlanka i.- dirba visokius raštus j 
ir dokumentus vlpose kalbose ir duo i 
da rodą lietuviams visokiuose ats! 
tikimuose ir re ikaluose ypatiškal ir 
pt laiškus. 'i'ik kreipkitės viršmint 
tu am. a? u. 

PIRKITE NAUJUS NAMUS. 

ALE NE SENUS. 
$1,800.00, ir turite savo loctią 

namą, su 4 dideliais ritmais, ant 
aukšto beis'.ncnto, «u porėtu ir 
geroje lietuviu apgyventoje vie- 
toje, 2500 2502 VVest 45t.l1 PI., 
tarpe U'estern ave. ir Rock\veil 
st. Jau yra pabaigti statyti. 1> 
10 namu tik tėra :? namai. 

Nepraleiskit! 
NEW CITY SAVINGS BANK, 

4601 So. Ashland Ave., 
CHICAGO, ILL. 

Telefonas Yards 3)62 

Dr. A. L. Graičunas 
GYDO INVAIRiAlJSiAS LIGAS 

,3310 So. Malsteil St. Chicago, III. 
— 

Nuo peršalimo, Kosulio, Kataro, Uždegimo 
pzii-ndžiij, Nervų skausmo, Gerklės skaudėji- 
tiiO, f žl iiTiimo, Galvos skaudėjimo, Strėnų ir 
muskulų skaudėjimo, Grypos, Reumatizmo, 
i' tlr ros ir daug kitų skaudulių. Anola yra 
pe r!:.:: iu ir pasekmingiausiu išlaukiniu vaistu 
kaip seniems, taip ir jauniems ir vaikams. 
Prekė 50 ccntų, su prisiuntimn 55 centai. 

v Atsiuskit 10c prisiuntimui mažos bandymo skrynutės Anolos ir persitikrinkit apie jos gerovę. Adresuokit: 
S. K. S A S S , 1723 W. 18th St.. Dept. 6, Chicago, !:!!. 

ŠOKIŲ MOKYKLA. I 

M oi; i na n v. 5 Valcai, 4 two Stepai ir I 
įaip visokių šokiu, kokius nori šo-i 
kikai; taipgi ir naujausieji. 

Kožną vakaru atdara nuo 7 vai.' 
,vak. i!;i 9:30 nakties, po numeriu: j 4600 3o. Paulina st. , 

V. k; ojas Stanislovas Auškalnis, i 
Telefonas Yards 3834 

Kreipkitės vieiVgenčiai pas sav^jj. j 

Telefonas Humbolcit 4532 
Atdara Dien? ir !S!akt 

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 
Rusiškai-Turkiškcr ir vi- 
sokiu rusių maudyklfE. 

1914-1916 W. D i v i s.: o n Str;et 
Ani Uobey £t. 

Taipogi Rusiskai-Turki.škij, maudyki i 
kambariai ir moterims. 

Barzdaakutykla krūvoje Cr.icag< 

28 metų senas laikraštis | 
! VIENYBE LIETUVNINKU 
• EINA KAS SEREDA. BHOOKLYN. N. Y. Į 
> ir paduoda daugiausiai noru Ir svarbiu Ki- 

niu iš Amerikos. Europos ir viso svieto, o 

prenumerata kaštuoja matams tik .12.oo: ; 
1 pusei metij Sl.oo. Užrubežiuost; metams ! 

$3.00: pusei metų $1.50. 
PAŠYK ADRESU: 

J. J. Pauksy.tis & Cc. | 
120-124 (Jrand Str., L 

Brooklyn, N. V. [ 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 
Utarninkais ir Hėtnyciumls 

i'rtr.iinierata rojams $2.SJ 
pusei metu $1.25 

i®dresuokit taip: 
W. S. B0CZK0WSKi C0.f 

Mabanoy City, Pa. 

Tel. Ciioa1. i 11J 

DR. A. YUŠKA 
LtETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HUSRED ST. CHICRGO, !LL. 
CORNER J8lh STREEV 

| MOKYKLA ŠOKIŲ. 
Prof. Julius Šalkauskas užtikrina, kad 
įsmokys f-.okii kiekvieng. juuiuj ar se- 
ng. Išmokinu vaisiu G rūšių, taip, kad 
guli drąsiai eiti Vjkti publikoj, Taipgi 
išmokinu ir kitus šokius su keletą 
.akarų. Mukiau kas vakaras. Lekci- 
jos yra nuo 7 vai. vak. iki 11 vai. 
Prof. Julius Šalkauskas praneša vi- 
siems, kurie nori išmokti šokti, atei- 
ti dienomis nuo 9 valandos ryto lr 
nat iki 11 valandai vakare. Taipgi 
mokinu visokius šokius Buck & Wing, 
Buck Skirt, IriBh Jig, Clog, Spanish 
ty'altz, Waltz, Two Step, Side Step. 
Pirma Lietuviška Mokykla Amerikoj. 
Mokytojai: Miss Ruth. D. Bro\vn, 
Miss Joanna VValets, Prof. Julius Sal- 
dauskis, 1843 S. Halsted st., Chicago. 
Kožna pėtnyčios vakarą atsibuna ge- 
riausia muzika. 1843 S. Ilalsted 9t„ 

| oor. 19th st. Phone Canal 3762. 
— 

ADVOKATAS 
KAZIS KRAUČUNAS. 

lliivęs 9 inctus Skyriaus Viršininku, Tnapek 
torinm Suvienytų Valstijų Iramieracijos turi visas tiesas kaipo Attorney, Advocnte; rroctor, Sollcllor ir Counoelor nt-Linv. Veda 
vlįoki:is byla* (provasi Tisuos# teismuose ir 
departamentų įkyriuose. Gavimui patarimų kreipkitės laiškais, įdedami krasos a-nktėli 
atsakymui. Vedimui svarbių bylu lr reikalų pribuna ypatlfkai | visas Valstijas ir mies- 
tus tuiyp pareikalavimą Adresą?: 

KAZIS KRAUČUNAS 
ATTORNtYAT.LAVV 

403 Lyon lHiilJiiiįf SBATTLE, WASH. 

DR. K. DRANGELIS 
LIETUVYS DENTISTAS 

VALANDOS\ nuo 9 ryto lig 9 vakare 

3261 So. Halsted Si. Ghicago, III. 
Priešai A Olševskio Banką 

F. P. BRADCKrLIS 
Attorney & Counselor at Law 

30 N. LaSalle St„ Cor, Washington St. 
'Į Siock Exchange Bldg., Rooms 1107-1114 

Telephone Franklin U78 
I.ittuvJsadvokatas, bni£ęs teisiiĮ mokslą Artis- 
rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir kri- 
micališkas visuose teismuos (buduose). 

Gyv. 3112 S. Halsted St,, arti 31-mos 
Telephone Ynrda2J5»U 

••Geriausia Gyduole 
PLAUKAMS 

sustiprina skclpa, sujudina šaknis, 
plaukus padaro Švelnius, blizgančius, 
yra geriausis vaistas nuo Dandruff 
"luskų". Vaitojant du ar tris karius 
į savaitę, sustalidįs plaukij slinkimą. 

Trinkic gerai į skalpą. ant šakny 
kas antra ar trečia dieną. 

Prekė 50c. ir $1.00. 

F, A. POSZKA'S PHAR'MACY 
3121 So Morgan Street 

Tel. Yards 695 CHICAGO, ILL, 

K. ZURAITIS 
PIRMAEILIMS BUFETAS 

Saitas alus, gera deg- 
tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima BvečluB 
: kuoširdingiausiai. : 

3200 S0. HALSTED ST. 

i *|IDELIG VALYMO IŠPARDAVIMAS 
! nt i mitu. Sučėdyk laiko ir pinigu 
j pirkdamas fla. Męs taipogi turime 
ori Idą eilę dresiv šliubams ir vaka- 
rinis. Su kiekviena šliubiue dres«? 
duodame sliubin} uždangalą u/.dykn. 
Kainos (čienios) vidutinės. 

S. Buffenstein, 
>• 3447 So. Halsled st., Chicago, II). 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KOLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

3250 So. Halsted St., Chicago, UI. 
Gydo visokias liyas moterių, vailuį ir 

j vyru. Speciališkai gydo limpančias, už- 
siseiii? jusias ir paslaptingas vyriį litras. 

Dr. G. M. Glaser 
ši'.!o::il uprciškiu pagodotai visuo- 

nieniai, jog čsu seniaubias gydytojas 
air Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mą j savo locną namą po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kertė 32-ros gatvėc. 
Telefonas Yarrfs GS7. 

Mano ofisa9 aprūpintas naujausiais 
budais gytlymo; Visus ligonius bteng- 
biuoi-i u. ęunOdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, eslu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nab 

| tj. Ksiu fpeo'ulistas ligose vaikų, ino* 
t*r'j ir vynj ir užeci.aiatoBe ligosi, 
lip'-au visokią operaciją. 

Liekuosi su pagarba 

erlė 22 ros gatves 

MICt.:s.imi: v- 

JUBILIEJAUS NUMERIS. 
Laikraščiui -ti?iJai;t.Lr * 

jili'iejaus ir 
i-!e:-ii jubiliejaus minierj ii -i'k 
vim.j sykj į 15, -25 ar iO-imiu. Poks 
Ui relas atsitikima*. 

lt šie melai tuo yi.i :'ywtj?. kad 
didžiausius lietuviu laikraštis "Katali- 
kas" susilaukė 15-os metų juliiliejaus ii 
išleido gražij jubiliejinį numerį, Įiiin.-} 
paveiks'..; ir indemių ia;tų. Amžinos 
ivatbos šilaine iiumer.vję >sa ankiet.-j į 
klav .iniij' "Kas šiandien l.tittj svarliiau- 
i31 lietuvių kulturos pakėlimui Amcti- 

koje?" 
fitiĮ jubiliejini "Kataliko" numerį 

kiekvienas privalo i • K >'1 i atminčiai i'/. 
10c. bit< prisiųstas ki kvier.a:: Ruka- 
laukit" tuoiauf, kol :.ci;-ilaigę. 

Kasydami adresuokite: 

J. M. TANAKEViČIA, 
3249 S». St. Chiugo. III 

'.nu*a 

Naujas Savaitin s Laikraštis 

"ATEITIS" 
'Ateitis yra bepartyviškas laik- 

raštis, tarnaujantis jaunimo 
ir kultūros reikalams. Tal- 
pina daugybę įvairiausių ži- 
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. pusei metu. 

'Ateitį" išleidinoji# bendrovė, in- 
korporuota ant $-5,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
tį". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui užd>ką. 
A dresuok it taip: 

"ATEITIS" 
3oo W. Broadvvay, 

SO. BOSiON, MASS. 

Ar matei knda-nors laikraštį 

"DRAUGĄ"? 
"DRAUGAS" yra 8-nių pustapių 
didžiausio formato, vedamas ge- 
riausių redaktorių. Rasi jaruc 
geriausių raštininkų raštų ir vi- 
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. "DRAUGAS" 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus. 

"DRAUGAS" atsieina melams $2, puse! m. $1 
Užsieniuose metams $3, pusei nuly $1.60 

Rašydami laiškus adresuokite 
DRAUGAS PUB. CO. 
2634 W. 67th St. Chicajro, III. 

Leveskio Prekybos 
ir Kalbų 

Dienine ir Vakarine Mokykla* 
Mrtlrinam.T 

1. Pradinis įPrireugiamasai) Kursas, 
2. Prekybos Kursas pagal Amer. plianą, 
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos pl:-u;j 

(del manančių grįžti Lietuvon). 
— 

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

Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 
arba per laišką šiuom antrašu: 

< C. J. LEVESKIS, 
Vedejas Mokyklos 

3106 So. Halsted St., Chieago, 111, 

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 plgiaus, taip kad da- 
bar parduodama po $1.00 6U Pa- 
siuntimu. 

Parašykite mums savo adresą, o 
mes prisiusime katalogą, iš kurio ga- 
lesite pasiskirti ir apslstelluotl lis- 
tuvlškom dainoms Ir deklamacijoms 
rekrrdus. Adresuokite: 

A. OLSZEWSKI, 
82M 80. Halstei st.. Chlcaoo, F!?. 

2 KATALI06AI DYKAI! 
lietuviškų KNYGŲ nuo 

seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentu 
katalogu, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, lclernctų i r 1.1. 

Kasant manlaiSką, paminėk kaira 
KATALOGĄ prisiųsti, arabu kart::? 
Reikalingi knygų p'ntiulojii agen- 
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
k u y v; i'- U kamS popieras. Adresas: 

t \ J HAM'JOKAiTJS 

SOS W. 33rt3SL, GHiO&bO, ILL 

Antanas A. Slakis 
A L J V O K ATA3F3 

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ- 
kas visuose teismuose (suduose). Peržiur 
obstraktus ir padirba visus kitus legališku: 

dokumentus. 

MIESTO OFISAS: 

Room 510 Ashland Block 
Cor. Randolpb and Clark Sts., 

C H I C A O O 

Telephone RANDOLPH 1307 

BRIDGEPORTO OFISAS: 

3255 So. Halsted 5treet 
(Priciai 33-čią gatvę) 

VAKARAIS: nuo 7 ik 9 vai., 
išsiriant nedėlias 

Telephon* DROVER 5326 

Rusiškas Dovierennastis, 
Pasportns, Affidavitus, 
Kontraktus Pirkimo Namu ir 

C 

Biznių ir Visokius kitus Rejenta- 
liškus Raštus Geriausia Padaro 

[IET1H0S REJEHTALiSKAS BIUBAg 
Iškolektuoja vekselines paskolas, algas, da- 
lės ir pinigus, paliktus kitose bankose Ame- 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai. 

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO. 

BIURO VALANDOS: 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 rytais 

Pasikalbėjimas atnešapasekmes, kur^ų ne- 

galima gauti jokiu 1< i t u budu. 

Pasakytas žodis turi daugiau svarbos negu ra- 

šytas. Kiekvienu žvilgsniu jis yra pasekmių- 
gesnis. 

Kada toluma neleidžia pasikalbėti akis i akį 

tiįi uieko geresnio tokiam atsitikime negali bū- 

ti už tolimos Distancijos Telefoną. 

Chicago Telcphone C o m p a n y 
Bell Telephone Building 

Official 100 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodgat. 

Phone Can?.l 1208 
Valandos: 

rvic9:30 iki 12:00 vai ryto 
euo7:00 iki 8:00 vai. vali. 

Nedčlioms 
nuo 0:80 iki 12:00 vai. ryto 

Rezidencija 
5208 W. Harrison Street 

Tel. Austiii 73/ 

Valandos: 

tiktai iki 0:00 kiekviena ryti 

Seniausia Lietuvių užeiga pas 

Mim RIDIKfJ 
Uilaiko visokius pirmo 
Skyriaus gėrimus ir kve- 
penCius cigarus Ir 

Gražią Naują Svetainę 
SuBlrinkicnams, vestuvėms, b«- 
liaua Ir tt. Širdingas priSmt- 
naslr broli?Ua rcdi kitkYlcotru 

1253 illifiols GL Kerts 33rd 

Dr.O. C. H E! NE 
DENTISTAS 

OFISAS—Kampas 31 ir So. Kalsied gai. 
(Bjvnlais flriapflakn.) A CHICAGG. ILL 

Telephcme Yards U750 
CERI AUSI A ŠOKIŲ MOKYKLA 

CHICAGOJE. 
Kurioje tjall ienas 

gerai ir grožiai f ė mokti 
šokt j trumpą laiką ii- už 
labai mižus pinigus. Vai- 
kinai ar merginos, kurio 

|npr:oki šokti, niekuomet 
rnr":!i .ni'ditiii savęs 
ir negali turėti linksmus 

I 
Ik i kr. s, r.esj yi taip, kaip 
nir 'ir?, o ku mot moki 
^erai š>kti, visuomet husi 
linksir.is Ir kitu paguo- 

"VT doJnmri3. 
NVrinti mokytis, meldžiu, atsilan- 

kykite po numorhi: 
C3G W. 33FiD ST., CHICAGO. ILL 

Arti Morgan fntvos, 
Mokinama. Frirędėlyjp. TTtani!nkS ir 

Ketvsrs?? nuo ^ f'"' ■",1f 

Mokytojai p>Tf u. *Ka», 
Mlss Q. Tlsaiiu 
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