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POLITISKOS ŽINIOS. 
MEXIKO. 

Tuomtarpiuis Mexiko prezi- 
dentas I įnerta išleidžia už. 400 

milionij pesų popierinių piuigų 
bet u i tuo> pinigus jis negaus 

reikalingiausių karo vedimui 

daiktu, taigi ginklų ir amunicijos, 
ne- to \fexike beveik tu ra, o 

svetimi ginklų dirbėjai už 1 įn- 

erto- popierinius pinigus nieko 

jam neduos, kol revoliucijos 
įveikti negali. Pačiame Mexikc, 
žinoma, IInertos pinigus žmonės 

turės imti. o jeigu neimtų, tai 

nieko negautų, kariumenė be už- 

mokesnio paims tą, kas jai rei- 

kalinga. 
Pietinėse Mexiko valstijoje 

Campeche ir Y m atau atsibuvo 

gubernatorių rinkimai. Xors rin- 

kiniai atsibuvo ramiai, bet tapo 
išrinkti Ifuertos įnagiai, Riviera 

ir Cortes, nors gal didesnė da- 

li-; gyventoju jų visai nenori. 

Mieste \ era Cruz ant gatvės 
mėginta nušauti adjutantą Su- 

vienytų Valstijų admirolo Ma- 

yo, aficierą Cooksj, bet jam nuo 

šūvio pasisekė išsisukti. 
Laukiamo didelio mūšio prie 

Torreon dar vis nebuvo, bet prie 
Chapallepic kariumeuė sumušė 

revoliueijonierių dali, privertė 
juos bėgti nuo mūšio lauko. Ka- 

riumene užėmė taipgi miestą 
Gonzales, Tamanlipus valstijoj ir 

traukia link sostinės tos valsti- 

jos. Vyriausiasis revoliueijonie- 
rių vadovas ir revoliucijos orga- 

nizatorius Carranza su 7,000 
šviežiai suorganizuotų kariauto- 

jų apsistojo mieste Caliacan, Si- 

naloa valstijoj. 
Revoliucijonierių vadovas, ge- 

nerolas Pabol Gonzales išleido 

persergėjimą gyventojams val- 

stijų Tamaulipas, Nuevo Leon 
ir Coahuila, kad neimtu Huertos 

išleistų popierinių pinigų; jų vie- 

toj revoliucionieriai už kelis mi- 
lionus išleido savo popierinių pi- 
nigus, ir juos gyventojai turi pri- 
verstinai imti, bet ypač prekėjai 
tuos revoliucijonierių pinigus 
ima nenoriai, daugelis prekijų 
uždarinėja pardavinės. 

Generolas Villa rengiasi jau, 
turbut, tikrai prie veržimo mie- 
sto Torreon. 50-lauko ir ma- 

šininių kanUolių jau ten pasiųsta, 
ir už poros dienų bus parengta 
revizija, kad gyventojai galėtų 
prisižiūrėti revoliucijonierių galy- 
bei. Aplinkinių gyventojai, matyt, 
prielankus revoliucijonieriams, 
nes, jiems atkakus, Šukavo: 'Lai 

gyvuoja Carranza, lai gyvuoja 
Villa." 

Artilerijos vadovu paskirtas 
pulkininkas Sorvin. Jis pirmiau- 
sia mano miestą Torreon bom- 
barduoti nuo pietų ir vakarų, nes 

iš tų pu-ių miestas geriau pasie- 
kiamas. (lydytojų vadovu yra 
Dr. \ illareal, kuriam padeda 
daugelis žinomu daktarų ir ligo- 
nių prižiūrėtojų. 

\nglijos valdžia pranešė Su- 
vienytų Valstijjj karo ministeri- 
jai, jog ginti Mexike gyvenan- 
čius Anglijos piliečius ji nuo sa- 

vo kariškų laivų išsodjs ant kran- 
to jūreivius; paklausė karo mi- 
nisterijos, ar Amerika nenori tą 
patj daryti, bet gavo atsakymą, 
jog Amerikos piliečiams dar ne- 

gresia pavojus. Be abejonės, 
Anglija su kitomis Kuropos tau- 
tomis išsodjs jūreivius ginti 
.\lexike gyvenančius svetimtau- 
čius. 

VOKIETIJA. 
Vokietijoj laukia pasitraukimo 

nuo vietos kanclerio Betlunann- 
Holhvego, ne- jo Įtekmė, juo to- 

liau, juo labjau puola. Pildyda- 
mas ciesoriaus norus, kancleri- 
stengiasi prie didžiausios Vo- 
kietiją sudegančios Prusu kara- 
lystės lalijau pririšti kitas Vokie- 
tijos mažesnes ir didesnes vieš- 
patystes, kurios, ciesoriaus nuo- 

mone, perdaug turi savistovumo. 
Mėginimai siaurinti kitu viešpa- 
tysčių savistovumą tarp jų gy- 
ventojų didina nekentimį pru- 

su. Žinot įa užtai kaltas ne kanc- 
leris Bethmann-Iiolhveg, bet cie- 

sorių-, nes kancleris pildo tik cie- 
soriaus norus; bet. kad ciesoriaus 
bent V okietijoj nuo vietos pra- 
šalinti negalima, ta: turės pasi- 
traukti nuo vietos kancleris. 

Užpuolimai kariumenės ant gy- 
ventoju Zaberne ir išteisinimas 
kaltu aficierų išnaikino tarp gy- 

ventojų užsitikėjim.'į kariumene. 
Kol kariumene neužkabinėjo 

[žmonių, ji Vokietijoj buvo ger- 
biama; bet ypač aficierai, cieso- 
riaus proteguojami ir privilegijo- 
mis apdovanoti, j žmones pra- 
dėjo išaugėto žiūrėti, ne visuo- 
met prisilaikė teisingumo, tai 
pradėjo žudyti žmonių užsitikė- 
jituą; jie pradeda vis mažiau pri- 
jausti kariu menės reikalams, o Į 
• 

tiems reikalams reikia milžinišku 
pinigų, į metus reikia surinkti 
miliardą markiu. Jeigu žmonės 
neprijaus kariumenei, jų atsto- 

vai parliamente neskirs kasinėtai 
dūlinamų išlaidų kariumenės su- 

drutininnii. Be kariumenės gi 
Vokietija butų kaip be galvos, 
nes tik' karai, užpuolimai ant 

silpnesnių Vokietiją didele ir ga- 
linga padarė. Todėl net cieso- 
rius, nors iš piliečių nieko ne- 

daro, pabūgo, kad parliamcntas 
neatmestų reikalavimų didesnių 
išlaidų kariumenės reikalams. 
Bet jis mano, kad pakaks pa- 
liuosuoti dabartinį kancleri, o vėl 
viskas sugrįš j senasias vėžes. 
Bet ar tas išsipldys, reikia abe- 
joti: sykį išnaikintas žmonių už- 

sitikėjimas negreitai sugrįžta. 

ANGLIJA. 
Dėl rengiamo pripažinimo sa- 

vivaldos Airijai, kas jau du kar- 
tu lordų rūmo buvo atmesta, bet 
žmonių atstovų ritmui priėmus 
trečią kartą, lordai negalės at- 

mesti, \isai suanglėjo airiai pro- 
testonai L'l-tcro provincijoj gąs- 
dina sukilimu ir i.Atikro jį rengia, 
nes nenori atsirasti po valdžia 
nekenčiamų katalikų. Protesto- 
nai, bent patjs tai sako, turi 
100,000 gerai apginkluotų kariau- 
tojų, o gali dar sulaukti nemažai 
nekenčiančių katalikų padėtojų 
iŠ Anglijos. Dabar jie rengia 
ligoniams lazarietus. Moterjs 
rengia reikalingus, gydant sti- 

jžeistus, daiktus; jos renka aukas 
tokiems tikslams. 

I»et jeigu Airijai ministerių 
pirm. Asrjuith žadėta savivalda 
nebūtų pripažinta, gali pasikelti 
iki šiol skriaudžiami airiai ka- 
talikai, o tų Airiioj yra kur kas 
daugiau negu p-otestonų. Xe- 
reika užmiršti, ka 1 didesnė dalis 
Anglijos kariumenės susideda iš 
pasamdytų airių katalikų, kurie, 
be abejonės, be noro stotų ko- 
von -u savo broliais. 

BALKANŲ PUSSALIS. 
Balkanų tautų sąjungą, iširu- 

sią dėl Serbijos ir Grekijos ne- 

silaikymo sutarimo, prieš karą 
padaryto, Rusija vėl stengiami 
Uhivon surišti ir, žinoma, tikisi 
ją sunaudoti, jeigu reiktų karą 
su Austrija vesti. Rusija Bulga- 
rijai žada Rumunijos atimtą Si- 
listrijos apskritį atgal sugrąžinti, 
o Rumunijai siūlo rumunų apgy- 
veni us Vengrijos plotus, jeigu 
Austrija butų įveikta. Tuose 
Vengrijos plotuose rumunų gy- 
vena apie 3 milionai, taigi de- 
šimtį kartų daugiau, negu Si- 
listrijos apskrityj išviso yra gy- 
ventojų. Bet suvesti krūvon tas 

sykį atsitolinusias tautas bus ne- 

lengva. nes kiekvienos iš jų sie- 
kiai vrii visai 'kirtingi, o visos 
jos Rusijai jau netil.i ir jos bi- 
josi. 

Prasidėjus karui su Turkija, 
I>u 1,pariju tikėjo-i, sumušusi Tur- 
kiją. tapti vadove Balkanų tau- 

tu, bet tas jos pertoli siekiančias 
viltis antras karas išblaškė. Xe 
tik Serbija ir Grekfja nenorėja 
Bulgarijos vadov\stei pasiduoti, 
bet atsirado Rumunija, kuri n^r 

tikros Bulgarijos žemės ploto 
sau pareikalavo, o toji, negalėda- 
ma keturiems priešams pasiprie- 
šinti, turėjo jiems atiduoti tai, ko 
nuo jos jie pareikalavo. Tokiu i 

biulu daugiausia aukavusi karui 
Bulgarija tapo mažiau aukavusių 
nuskriausta. Nuskriaustą gi la- 

bai sunku su nuskriaiulusiais su- 

taikyti, o Bulgarija, nors ir an- 

trame kare sumušta, Balkanuose 
lošia svarbesnę rolę negu ją per- 
galėję ir sudėję krūvon jos prie- 
šai. Kad šitokias tautas krūvon 
suvelti, reikia duoti laiką skriau- 
das užmiršti, to gi rankos pa- 
mojimu padaryti negalima. 

Už Balkanų pussali be nu."o 
nekilo didelis karas Rusijos su 

Austrija, kuriu butų įtraukta 
paskui Vokietija ir Prancūzija; 
dabar, rods, neva dangus išsi- 

blaškė, bet pavojus karo neišny- 
ko, nes nei Rusija, nei Austrija 
pasauktų tarny.ston kareivių nepa- 
leido namon; Rusija net keturis 
mėnesius ilgiau palaikė jau ati- 
tarnavusius kareivius; nepalei- 
džia namon atitarnavusių karei- 
viu nęi Austrija. Prancūzija, 
kad visuomet turėti daugiau ka- 
reiviu. įvedė trijų metų tarnavi- 
mą kariumenėj, vietoj dviejų 
metų tarnystos, kaip pirma buvo. 

IS LIETUVOS. 
VILNIAUS GUBERNIJA. 

VILNIUS. 

— I\un. Černiauskui, žinomam 
šv. Jono bažnyčios klebonui-len- 
kininkui, kuris Vilniuje ištarna- 
vo 22 metus ir dabar dėlei riau- 
šių bažnyčioje yra iškeliamas iš 
Vilniaus, jojo artimiausieji pa- 
žįstami lenkai, užuojautos ir pa- 
dėkos ženklati, paaukavo puikų 
laikrodėlį. 

— L. Dailės Draugija jau ren- 

giasi prie VIII parodos, kuri bus 
atidaryta kovo i d. Dailininkas 
Zikaras jau prisiuntė savo du 
veikalu: "Lietuvos bernelis" ir 
"Pasilittosavimas." Parodoje ža- 
da dalyvauti ir dailininkas Rym- 
ša. Šį kartą, kaip ir anksčiau, 
bus ir liaudies dailės tvermių 
skyrius. 

— Prie Vilniaus "Taupumo ir 
Darbo" Dr-jos atidaryta techni- 
kos piešimo ir braižymo mokyk- 
la. Piešimo bus mokinama tiek, 
kiek tai įvairus amatai reikalau- 
ja. Apart piešimo; bus mokinama 
skaityti, rašyti ir skaitliuoti. Tai- 
gi mokyklon gali stoti visai pra- 
diniai mokiniai. Amatų mokymu 
pradedama vis daugiau rūpintis. 
Apšvietos ministeris įsakė Vil- 
niaus apskričo globėjui, kad rū- 

pintųsi steigti amatų mokyklas 
prie augštesniųjų pradedamųjų 
mokyklų. Vilniaus liaudies mo- 

kyklų direktorius kreipėsi j mie- 
sto pirmininką, prašydamas pa- 
kelti tą klausimą miesto taryboje 
ir nutarti, kiek pinigų miestas 
galėtų paskirti tam tikslui. 

— Vilniuje, prie Kievo rinkos, 
manoma, statyti liaudies namus, 
kame liaudis bus lavinama tam 
tikromis paskaitomis. Ten pat 
busiąs kontoras, rupinantisis be- 
darbiams darbo sujieškoti. Na- 
mai kainuosią apie 7,000 rublių. 
Lekcijų salė busianti jrengta 
250—300 žmonių. 

INTURKĖ, Vilniaus ap. Sau- 
sio 20 d. vakare vietinėje bažny- 
čioje buvo ruošiamos jungtuvės. 
Kuomet kunigas atėjo j bažny- 
čią, tuias Gabr. Masavečius stvė- 
rė kunigą už krutu ir visa gerkle 
lenkiškai pradėjo šaukti: "maiš- 
tas bažnyčioje." Nežinia, kuom 
butu viskas užsibaigę, jei vienas 
vestuvininkų nebūtų užpuoliko 
sučiupęs ir išmetęs. Vėliaus už- 

puolikas. vaikščiodamas po mie- 
steli, žadėjo kunigą prie progos 
peiliu nudurti. Kitą rytą šitasai 
tvarkos ardytojas tapo suareš- 
tuota.-. Jisai jau du kartu už va- 

gystes valsčiaus buvo Sibiran pa- 
-iųstas. Dabar iisai yra smar- 

kiausiu vietos sulenkėjusių lie- 
tuviu vadu. 

VALKININKAS, Trakų ap. 
Įsisteigė čia "Ūkio Draugija,'' 

kuri dabar turi jau suviršum 100 

narių. Draugijos tikslas yra pla- 
tinti ukininkystės žūiias tarp 
žmonių, taisant paskaitas, ren- 

giant pavyzdinius laukus, sodnus, 
daržus, perkant ūkio padargus, 
sėklas ir t.t. 

KAUNO GUBERNIJA. 
KAUNAS. 

;— Kai-kurios Kauno guberni- 
jos vartotojų draugijos, kaip gir- 
dėti, pradėjusios tartis su Pary- 
žiaus pirkliais dėlei prekybos 
daržovėmis. Tokia sutartis, jei- 
gu jinai butų padaryta, atneštų 
Lietuvai daug naudos. 

— Kauno apskrityje suimta 
13 žmonių, norėjusių^ pasitraukti 
nuo tarnavimo kariumenėje. 

BIRŽAI, Kauno g. Tarp čio- 
nykščių lietuvių k i 1 il susiprati- 
mas ir apšvieta, kaip tai galima 
spręsti iš vis augančio laikraščių 
skaitliaus šioje apielvnkėje. Bir- 
žiečiai turi savą keturieliasę mie- 
sto mokyklą, kame mokinama 
ir lietuvių kalbos, kurios lekci- 
jomis besimokinančioji lietuvių 
jaunuomenė neužmiršta pasinau- 
doti. Gyvuoja Biržuose muzikos 
ir dramos draugija "Lyra." Bet 
jai nekaip klojasi. Svarbiausia 
priežastis yra ta, kad draugijos 
pirminiukė-režisierė p. Kuprevi- 
čienė didesnę laiko dalį gyvena 
kitur; vos tik vasarai pasirodo 
Biržuose. Kita kliūtis—tai tinka- 
mo buto stoka. Vakarus reikia 
rengti taip vadinamjame "uba- 
gyne," bet kunigai, būdami šiai 
draugijai priešingi, dažnai už- 
draudžia. Taip vėjais ir nueina 
daugelis sumanytųjų darbų. Da- 
bar miestelio gyventojas J. Tre- 
čiokas žada pastatyti tam tikrą 
svetainę vakaram? ir šiaip susi- 
rinkimams. Biržų lietuviai džiau- 
giasi iš to. 

Nors čia yra darbščių ir vei- 
kiančiu žmonių, tačiaus nestinga 
ir girtuoklių, keliančių muštynes 
ir 1.1. Vien pernai metais šioje 
apielinkėje atsitiko 7 žmogžudy- 
stės. Nesenai rado vieno gir- 
tuoklio sušalusį lavoną. Žm ge- 
lis buvo taip savo šeimynai įgri- 
sęs, kad šioji nei pažiūrėti jojo 
neatėjo. Kitas atsitikimas, (ai 
kaimynas kaimyną pašovė. Pa- 
šautasai žada išgyti. Šovikas bu- 

\'£> suimtas, bet, uždėjus kauci- 
ją, likosi paleistas. Čia yra ke- 
lios dešimtįs smuklių. Vienas 
smuklininkas nesenai pastatė di- 
delius gražius namus, kuriuos 
taipogi žada paversti į smuklę. 
Taigi, biržiečiai girtuoklystėje už- 
ima nepaskutinę vietą. 

ALUNTA, Ukm. ap. Nesenai 
čia pastatyta dvikliasė muro 

mokykla, kame yra 200 su viršum 
mokiniu. Mokytoju du: vienas 
lietuvis, kitas rusas. 

LINKUVA, Panev. ap. Fir- 
miaus čia valsčiaus teisme bū- 
davo baisiausia betvarko. Žmo- 
nės turėdavo laukti iki popietų, 
kol ateidavo teisėjas. Dabar tei- 
sėjas p. J. Indrašunas iš Gedžiu- 
nų sodžiaus, blaivus žmogus, vi- 
suomet ateina teisman 10 vai. 
ryto, kaip tai yra paskirta. Žmo- 
nės nelaikomi teisme per kiauras 
dienas ir iš to labai džiaugiasi. 

PAŠVITINIS, Kauno gubern. 
Sausio 18 d. buvo blaivininku 
susirinkimas. Žmonių susirinko 
daug. Išrinkta sekantiems me- 

lams valdyba ir revizijos komi- 
sija. Nutarta padidinti knygyną 
ir tam tikslui išleisti nemažiau, 
kaip 100 rublių. 

SKAPIŠKIS, Ežer. ap. Kaip 
visoje Lietuvoje, taip ir čia šioji 
žiema atsižymi šalčiu ir daugy- 
be sniego, žmonėms iš to dide- 
lis vargas. Sniegas taip gilus, 
kad girion nei tuščiomis rogė- 
mis negalima [važiuoti. Fer tai 
žmonės gal vvsai be malku pa- 
likti. Žiema nelabai smagi ir gir- 
tuokliams. Ačiu kelių blogu- 
mui, miestelin negalima prista- 

tyti užtektinai degtinės. Ypač 
per šventes girtuokliai baladojosi 
į visti smuklių duris, bet niekur 
negali gauti degtinės. 

ALIZAVA, Panev. pav. Kaip 
girdėti, Spiegu kaimas skirstosi 
j viensėdijas. Iki šiolei čia visur 
gyventa kaimais. Spiegai pir- 
mieji duoda pavyzdį išsiskirsty- 
mo viensėdijosna. 

ŽVINGIAI, Raseinių ap. Pa- 
statyta čia pačių valstiečiu lė- 
šomis mokykla, kurioje galėsią 
mokytis apie 200 vaikų. Mokyk- 
lą statant, valdžia prigeibėjo tik 
medžiais. 

ŠVĖKŠNA. Prieš kiek laiko 
mirė vietos valstietis Domininkas 
Enzelis, palikdamas gražų namą 
ir pinigų amatu mokyklai. Ne- 
vėliau* sekančiojo rudens ma- 

noma atidaryti tą mokyklą E11- 
zelio vardu. 

ŠIAULIAI. Prie Kauno Ūkio 

Draugijos moterių skyriaus ža- 
dama įkurti tam tikrą paukščių 
auginimo skyrių. Abelnai, Kau- 
no gubernijos ūkininkai pasta- 
ruoju laiku suskato rūpintis 
paukščių auginimu. 

— Šiauliuose norima prie mie- 
sto skerdyklos įtaisyti dirbtuvę 
žarnoms valyti. Tąją dirbtuvę 
žada savo lėšomis įtaisyti mieste- 
lėnas tironas, kurisai už tai dirb- 
tuve galės naudotis 10 m.: po to 

dirbtuvė pereina miestui, lasai 
klausimas buvo svarst) tas miesto 
durnoje ir likosi priimtas. Prie 
klausimo pridėta dar nusprendi- 
mas, kad iš skerdyklų negalima 
bus išvežti žarnų, kol josios ne- 

bus dirbtuvėje tinkamai ištaisy- 
tos. Kas to nepildys, bu? bau- 
džiamas. 

— Šiaulių Montvilo fabriko 
darbininkai ir administracija iš- 
rinko darbininkų ligonių kasos 
Įgaliotiniais Joną Roinaklą, Juo- 
zą Marcinkevičių ir felčerį Sevi- 
mavičių. 

UPYNA, Raseinių ap. Iš Upy- 
nos filijos padaryta savistovė pa- 
rapija. Parapijonų naujoji pa- 
rapija turėsianti apie pustrečio 
tūkstančio. 

SKAISGIRIS, Šiaulių ap. Per- 
nai Skaisgiryje pastatyta didelis 
namas liaudies mokyklai. Nuo 
Naujų Metų prasidėjo mokslas 
naujoje mokykloje. Vaikų itpic 
80, tame skaitliuje apie 20 mer- 

gaičų. Mokytojauja lietuvis J. 
Lopašinskas. 

VALKININKAI, Panev. ap. 
Ačiu pusnims, čia nuėjo nuo 

bėgių (relių) ir sudužo prekių 
traukinis. Sunkiai sužeista vie- 
nas geležinkelio tarnautojas. 

STUMBRIŠKIS, Panev. ap. 
Valsčius išrinko savo viršaičiu 
valstieti} Sruogą, tačiaus valdžia 
dėl kai-kurių priežasčių rinki- 
mus panaikino. 

VARNIAI, Telšių ap. Šioje 
apielinkėje žmonės taip serga šil- 
tine, kad gydytojai nespėja lan- 
kyti ligonių. 

PADUBYSYS. Šiaulių ap. 
Valdžia jsakė uždaryti pravoslavų 
cerkvę, kuri buvo labai sena ir 
grę.sė susirenkamiems pavojum. 

PALANGA. Norėta čia įtai- 
syti lietuvių-latvių draugija, kuri 
iš vienos pusės rūpintųsi daile, 
užlaikydama nuolatinę artistų 
trupą, chorą ir orkestrą, o iš ki- 
tos pusės užsiimtų sportu, kliniš- 
kų savo narių miklinimu. Drau- 
gija tačiaus tapo neleista. Prie- 
žastis tame, kad negalima, gir- 

1 i, jungti dailės su sportu ir kad 
vien lietuviams ir latviams lei-ta 
prigulėti prie draugijoj 

—. Palangos gimnazijos lietu- 

vių mokinių tėvai įteikė apy- 
gardos globėjui raštą, su kelio- 
mis dešimtimis parašų, kame 

~ 

v 
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prašo įeisti gimnazijoje išguldi- 
nėti ir lietuviu kalbą. 

PAISTRIUS, Panev. ap. Kun. 
J. Tilvicio rupesniu čia įsteigta 
Kauno Liet. Katal. Moterių Dr- 
-jos skyrius. 

GADUNAVA. Telšių apskr. 
Dar 1905 m. kun. Masiulio ru- 

pesniu čia buvo įsteigta "Saulės" 
mokykla. Jinai gyvavo kelis me- 

tus. Tačiaus žmonės mažai lei- 
do savo vaikus mokyklon, ir da- 
bar jinai stovi jau uždaryta. Yra 
čia trįs krautuvės, lietuviu užlai- 
komos. 

SUVALKŲ UUBEKMJA 
NAUMIESTIS, Suv. gub. Ku- 

bilių sodžiaus ūkininkai P. ir š. 
nuo senai pykosi tarp savęs. Pa- 
staruoju laiku santikiai tarj) jų- 
jų taip sublogėjo, kad ūkininką* 
P. per savo piemenį įdavė savo 

priešo piemeniui revolverį, kad 

pastarasai. nušautų sa\o šeimy- 
ninką. Kuomet Ž. šėrė gyvulius 
tvarte, piemuo į jįjį šovė, bet 
nepataikė. Abu vaikai tapo ati- 
duoti į policijos rankas, kur pri- 
sipažino, kad ūkininkas 1'. prikal- 
bino juos nušauti savo priešą. 
Eina tardymas. 

MORAVA, Suv. gub. Netoli 
Moravos dvaro Nemunas i.-me- 
tė lavoną su įsmeigtu galvon pei- 
liu. Kaip spėjama, nužudytasai 
esąs fabriko darbininkas iš Kau- 
no. 

ŠAKIAI. Komaro dvarai anks- 
čiau? buvo žinomi savo geru sto- 

viu. Bet iš kitos pusės buvo ži- 
nomas ir vargingas ui dvarų dar- 
bininku padėjimas. Laisvės me- 

tais darbininkai buvo bandę iš- 
kovoti geresnes gyvenimo sąly- 
gas, bet nepasisekus, išvažinėjo 
Į Ameriką ir kitas šalis. Koma- 
ras parsitraukė darbininku iš sve- 

tur, bet tai brangiai atsiėjo, o ir 
darbininkai buvo netikę Lietu- 
vos dvaru darbui. Valteravos 
dvaro laukuose dar ir dabar pa- 
likta stačių ir nupjautų avižų. 
Ačiu tam, Komaro dvaruose pa- 
staraisiais laikais matyt didelis 
nupuolimas. Neturėdama: kitokio 
išėjimo, Komaras dabai išnuo- 
muoja 8 dvarus, esančius Šakių 
parapijoje. Nuomos iaikas paskir- 
ta ij metų. Žmonės bijosi, kad, 
jeigu neatsiras lietuvių-nuomuo- 
tojų, tuos dvarus užplauksią Var- 
šuvos lenkai. 

VILKAVIŠKIS. Praeitais 
mokslo metais vietinėje vyru 
gimnazijoje buvo apie 300 mo- 

kiniu. Apie 100 jųjų likosi tre- 
tiems metams, ir gimnazija at- 

statė juos iš mokyklos. 
Nesenai čia atsilankė baisi vie- 

sulą, kuri išlaužė labai daug me- 

džiu, ypač miškuose, dvare nu- 

laužė 4 milžiniškus 200 metu 

senus jievarus, išgriovė bei ap- 
draskė daugybe namu, malūnų ir 
abelnai pridirbo neišskaičiuoja- 
mai daug nuostoliu. 

PAEŽERIAI. Paršelių kaimo 
ūkininkai jkurė pienininkavimo 
draugiją vardu "Nauda." Guber- 
natorius naująją draugiją jau už- 
tvirtino. Draugijos valdyba bu- 
sianti pačiame Paršelių kaime. 

JESTRAKIS, Naum. ap. Iki 
šiolei čia buvo tiktai viena mo- 

kykla. Dabar valsčiaus sueiga 
nutarė atidengti dar penkias nau- 

jas mokyklas. 

PAJTESYS, Mariam, ap. Jau 
apie keturi mėnesiai čia įsikūrė 
pradinė, mokykla. Žmonės pra- 
deda suprasti apšvietos naudą ir 

j mokyklą žiuri prielankiai. Mo- 
kyklų lanko ne tiktai vaikai, bet 
ir suaugęs. 17—19 metu jauni- 
mai Kol-kas, namas mokyklai 
nuomuojamas. Žadama statyti 
tam tikrą, vien mokyklai paskir- 
tą namą. 

MARIAMPOLĖ. Vyresniojo 
že m sargio J. Baltrušaičio nusišo- 
vimo priežastim, kaip mums teko 

sužinoti, buk buvusi užvesta 
prieš jįjį už jaunos mergaitės 
sugėdinimą byla, dėlei kurios ji<;ti 
butų turėjęs stoii teisman sausi ) 
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ALEKSOTAS. Čia tapo už- 
muštas miestelėnas Vilonis. Už- 
mušėjai suimti. 

PRŪDAI, Kuršo gub. Vals- 
čiaus sueiga nutarė neturtingu* 
valsčiaus žmones, sergančius akiu 
ligomis, gydyti veltui; vadinami, 
pats"valsčius už tokiu ligoniu gy- 
dymą užmokės. Pa-ituriutieji gi 
valstiečiui turės gydytis -a\ > lė- 
šomis. 

Prudtt \ aisčius iki šiolei už- 
laikydavo savo lėšomis iri- ma- 

gazinus-svirnus, kame ūkininkai 
laikydavo savo javus. Magazi- 
nus prižiūrėdavo tani tikri -ar- 

gai. kuriem-* val>ėius 11/ prižiū- 
rėjimą mokėdavo po 35 rublius 
i metus. Dabar pasirodė, kad 
tokia tvarka vaUčiui neapsimoka. 
Jeigu suskaityti išlaidas sargu 
algoms ir magazinu taisymui, tai 
valsčius ne tiKtai nieko nepelno, 
bet turi dar iš savo kišeniaus pri- 
dėti. Priegto grtulus nelabai ir 
gyvuliai ėda, kadangi magazine 
pagulėję grudai atsiduoda tani 

tikru magazinų kvapsniu. < irti- 
dus priimdavo magazinuosna tik- 
ti visai sausus. Tat ūkininkai, 
bedžiovindami juos, neretai taip 
sudžiovindavo, kad tie grudai 
sėklai visai netiko. Grudai nc: 
tiko sėklai dar ir dėlto, kad jie 
nebuvo skiriami pagal veisle- 
viskas išvien sumaišyta. Todėl 
valsčius nutarė magazinus užda- 
ryti, javus parduoti ir gautia ^iu.- 

pinigus bankan sudėti. Jeigu ku- 
riam ūkininkui pritruktu grudų, 
nutarta skolinti pinigais, kuriuos 
ūkininkas paskui turi sugrąžinti 
su 6'/c. 

RYGA. \ iena latvių draugija 
paaukavo apšvietos reikalam* 
400 rublių, tame skaitliuje n 1 

rublių Latvių Apšvietos Drau- 
gijai. 

SU BATAS, Kurso gub. i'ia 
praeitą vasarą pastatyta du fab- 

rikai, kurių vienas iki šiolei nCr i 

dar galutinai užbaigtas.- Vienas 
bus paskirtas lentų pjovimui, ki- 
tas vilnų karšiniui. Subat lie- 
tiniai turi tiktai dvi krautuves 
savo rankose, bet ir toms silpnai 
sekasi. Latviai šiame atvejyje 
daug geriau už lietuvius stovi. 

PETERBURGAS. Usibmn 
šiame visos Rusijos liaudie* ;im 

ky toj u susivažiavime, tarp kiti 
.-kaitė referatą mokytoja* Sa. 
cius apie lietuviu liaudies nu 

kyklų padėjimu ir pabriežė, kai 
\*iiniuje būtinai reikalinga Įsteig- 
ti lietuviu universitetą, kuris 
1832 metuose buvo uždarytas. 

KIEVAS. Nesenai Kicvo -v. 

Mykolo bažnyčioje atsibuvo pir- 
mas pamokslas lietuvių kalboje. 
Pamokslo pasiklausyti -usiri:i'<o 
suviršum tūkstantis žmonių. 

DViNSKAS. šio miesto a ] > i c 

linkėse gyvena maža liet^alių 
tauta, apie kurią kiekvienas, rasi. 
jau nekartų girdėjęs. Visa toji 
tautelė susideda vos iš keliu de- 

šimčių tūkstančių žmonių, l.iet- 
galiai yra susigiminiavę *u lat- 
viais. Turi jie ir savo laikraš- 
čių, kurių seniausis vadinasi 
"Dryva." Pirmiaus j i-a i eidavo 
vien žiemos metu, kadangi va- 

sarą, už darbų, nebuvo kas ji 
skaitytų. Laikraščio prenumera- 
torių skaitlius taeiaus auga, ir 
dabar "Dryvą" manoma leisti re- 

guliariai kas savaitė. Sausio i o d. 
š. m. Rygoje atsibuvo pirmuti- 
nis iietgalių draugijos jkurimas. 
Lietgalių yra išsisklaidžius daug 
po didelius Rusijos miestui Pe- 

terburge jų tiek daug, kad Įsten- 
gia leisti savą laikraštį "Jauna: 
Žinias." 
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BEVIELINIO TELEGRAFO 
TELEGRAMAI IŠ NEW 

YORKO BERLINAN. 
New York. Vasario 12 d. iš 

čia pirm;; karią be vieliniu tele- 
grafu pasiusta telegramai į YVolfo 
telegramų biurą Berline. Prie 

mėginimo buvo N'evv York o Iaik- 
ra- i;i .v-lovai. Telegramą su 

pa;veiui:iimu ciesoriau?, Amcri- 
ko> ambasadoriaus ir Berlino 
mie>to majoro pirmiausiai pasiun- 
tė Amerikos laikraštininkai ir 

tunjau- iš Berlino pradėjo eiti 
tuom pačiu keliu atsakymai. 

ANTSYK PENKI VAIKAI. 

Tayiorville, Ky. Moteris ne- 

toli nuo čia gyvenančto„farmcrio 
Ji. Drtiry vasario 2 d. pagimdė 
vėl penketą vaikų: tris bernai- 
čius ir dvi mergaiti. Mergaitės 
tuoj mi:v, <> bernaičiai f^ana t\ ir- 
ti: tai y ra viltis, kad u/augs. 

M EXI KOMIŠKI KAREIVIAI 
SU GINKLAIS PABĖGO. 
EI Paso, Texas. Iš Forto Bliss, 

kur buvo patalpinti paimti ne- 

laisvėn generolo M e re ado karei- 
viai. įat o j v -u ginklais Į Suvie- 
nytų \ aistijų pusę iš Ojinaga, 
pabėgo atgal Mcxikan su gink- 
lais ir amunicija šimtas suvir- 
simi kareivių. Jie, matyt, mė- 

gįs prisigriebti prie kariumenės, 
c-ančio.- kur nors šiauriuose. 

MOTERIS NORI SAVO KAN- 
DI dat;; policijos perdė- 

TiNIU PADARYTI. 

Pittsburg, Pa. Moterįs čio- 
nykščio politiško moterių kliubo 
savo at-išaukirnuose kalbina rin- 

kėju- policijos perdėtiniu skirti 
moterj, nes buk moteris geriau 
mokė- tvarką užlaikyti. Apie tai 
vienok reikia abejoti, nes tąsyk 
reiktu, kad ir policistai butu mo- 

teris, o jos juk net peštynių ne- 

galėtų suvaldyti. 

GIMIMO DIENA. 
Vasario 12 d. visuose Ameri-j 

k >s kraštuose iškilmingai ap- 
vaikščiojo gimimo dieną garsaus 
Amerikos patrioto, panaikintojo 
verguvės Amerikoj, jos prezi- 
dento Abrahamo Lincolno už- 
mušto 1863 m. teatre. 

Tą pačia dieną išpuolė taipgi 
gimimo diena musų tautiečio, 
kurį sau lenkai savinasi, Tado 
Kosciuškos. Nors jis nemažai 
prisidėjo prie išliuosavimo Ame- 
rikos nuo Anglijos jungo, bet jo 
gimimo dieną apvaikščiojo vien 
lenkai, o ne amerikonai. Tie, 
mat,neatmena, kiek kiti jiems 
gero padarė. 

KUNIGAS SCHMIDT NU- 
TEISTAS. 

New York. Teisėjas Davis ku- 
nigą Schmidtą, užmušusį savo 

numylėtinę Oną Aumueller, pa- 
smerkė nužudymui ant elektriškos 
k c dės. Bet ar jis bus nužudytas, 
tikrai nežinia. Jo advokatas 
Koelble stengiasi nuo teismo iš- 
derėti atnaujinimą bylos, nors 

patsai Schmidt sako, jog to ne- 
nori. 

YPATIŠKAS BUDAS KARŲ 
NAIKINIMO. 

New York. Garsus turtuolis 
Carnegic paskyrė du milionu do- 
liarių, nuo kurių nuošimčiai, po 
$100,000 kasinėtas, turi but iš- 
dalinti bažnyčioms, o už tai jose 
pamokslininkai turi skelbti san- 

taik.'j tarp tautų ir tokiu budu 
karus naikinti. Bet paprastai ka- 
rus ne bažnyčios ir pamokslų 
klausam? iššaukia, bet toli nuo 

bažnyčios stovinti. 

100 DAKTARŲ" IR APTIEKI- 
NINKU PARDAVINĖJA 

OPIUM. 
New York. Distrikto prokura- 

toriaus asistentas CarI E. \Vhit- 
ney pagarsina, jog Ncvv Yorke 
yra šimtas daktaru ir aptiekinin- 
kų. pardavinėjančių opium, ko- 
kainą, fleroiną ir kitokius nuo- 
dus 2 įlonėms, kas uždrausta yra 

.teisemis. Vienas daktaras per 
vieną tik mėnesi u/rašė kokainos 
už Sj.500. opium—60 svarų. 

MIESTO MAJORAS PLAUJA 
INDUS. 

San Bernardino, Cal. Parody- 
mui, jog tame mieste moterjs tu- 
r lygias su vyrais politiškas tie- 
sas, miesto majoras Joe Catich 
užprašė norinčius apie tai per- 
sitikrinti ateiti panedėlyj, o pa- 
matys, kaip jis pats indus maz-i 

goja, nes t% dieną jo pati užsi- 
ima politika. Majoras Caticli 
mano, kad moterims atlikti po- 
litiškus reikalus užtenka vienos 
dienos savaitėj. Bet kasžin, ar 

ir niotcrjs viena diena pasiganė- 
djs. 

ANGLIŲ LAUKAI. 
Wancsburg, Pa. Grecnc pa- 

vietyj, i.š 18 valsčių išviso, 17 
valsčių yra anglių laukai, už- 
imanti plotą 340,000 akrų. Iš tų 
plotų—274,000 akrų yra speku- 
liantų rankose, o tik 65,300 akrų 
valdo farmeriai. 

TIK AMERIKONAI GAUS 
VIĘJAS. 

VVashington, D. C. Vietas Pa- 
namos distr ik te g&us vien ame- 

rikonai. tik gaunanti mažiau kaip 
$75.00 mėnesiui galės but iš vie- 
tinių. Tik po dviejų metų, tai- 
gi, kada kanalas galės pagesti, 
galės but priimami ir svetimtau- 
čiai specialistai, žinoma, europie- 
čiai; matyt Amerikoj tokių spe- 
cialistų trūksta. 

NELAIMĖS ANT GELE- 

ŽINKELIŲ. 
St. Paul, Minn. Netoli stacijos 

Bicglo\v iššoko iš-bėgių "Omaha 
Tvvin City Limited" geležinkelio 
traukinys, Prie to užmušta vie- 
nas pasažierius, o sužeista 14. 
Nelaimę pagimdė nuo šalčio per- 
trukusi šėnis. 

MOTINA SU KUDIKIU SU- 
DEGĖ. 

Pearl City, 111. Kuriant ugnį 
su kerosinu, užsidegė nuo kero- 
siuo explio/.ijos drabužiai mote- 
ries Brenkmcier ir jos laikomo 
rankose 11 mėnesių vaiko. Mo- 
tina ir vaika- sudegė. 

MUŠTYNĖS LENKU PARA- 
PIJOJ. 

South Bend, Ind. Vasario 15 
d. čionykščiu lenku šv. Kazimiero 
bržnyčioj buvo smarkios mušty- 
nes kunigo Grucos priešininkų 
su jo šalininkais ir jj ginančiais 
policistais. Sužeista sunkiai sep- 
tyni žmonės, o lengviau sužeistų 
yra suvirsimi šimtas. Bylą, už- 
vesta kunigo priešų, teisme jie 
pralošė. 

KASYKLŲ DABOTOJAI IK 
ŠERIFO PADĖTOJAS KALTI. 

Houghton, Mich. Patrauktus 
atsakomybėn tris vario kasyklų 
dabotojus ir šerifo padėtoją tei- 

sėjas Waddel Mahon rado kaltais. 
Jie mat laike riaušių užmušė 
streikieri Steve Patrichą. 

DIDELI ŠALČIAI RYTINĖSE 
VALSTIJOSE. 

Vasario 12 d. New Yorko ir 

Naujos Anglijos valstijose buvo 
neišpasakytai dideli šalčiai. Mie- 
ste Nevv Yorke sušalo 8 žmonės. 
Adirondach kalnuose termomet- 
ras nupuolė iki 50° žemiau zero. 
Rome apielinkėsc buvo 30° že- 
miau zero, Little Falls, 36°, 
Jamestovvne 340. Northfielde, 
Vt., buvo 240 žemiua zero. 

9 ŽMONĖS SUŠALO. 
New London, Conn. '^ong Is- 

land pakrantėse laike smarkios 
vėtros vilnjs užnešė ant seklu- 
mos keturis anglinius laivelius 
ir juos suardė. Pražuvo prie to 
9 žmonės, penki vyrai ir keturio3 
moterįs. 

TAUPUS POLITIKIERIUS. 
Madison, Wis. Repubiikonų 

partijos kandidatas Wisconsino 
gubernatoriaus vietai, Henry C. 
Roethe, kad sutaupius partijai 
pinigų, nusprendė pėksčias ke- 
liauti su agitacija po visą valsti- 
ją. Reiks jam pereiti 3,000 my- 
liu. Jis nori, kad agitacijai butų 
išleista nedaugiau kaij. $1,000. 
Tik kasžin, ar kiti politikieriai pa- 
norės taip taupaus sandraugo, o 
be kitų pagelbos ir taupusis gali 
nepereiti. 

GAISRAI. 
Superior, Wis. Vasario 9 d. 

sudegė čia Schroederio namai. 
Drauge su namais ir visais kru- 
tančiais turtais, sudegė taipgi 
dvejatas mažų vaikų. 

VISAI BLOGAI BUTŲ. 
A — Jūsų nauji čeverykai taip 

baisiai girgžda, tartum dar už 
juos neužmokėta. 

B — Et, ką čia kvailystes kal- 
bi. Jeigu taip, tai mano žiponas, 
bruslotas, kelinės, skrybėlė, £0- 
dįiu,"viskas turėtų jkgždėj^ 

; 1-f^EMBEOAPANEŠE COMMISSION NOW 1N tt£X»CO.;2-S.S. YAKUHD 
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JAPONŲ DELEGACIJA MEKSIKOJ. 1 
Nesenai Japonija; atsimokėdama Meksikai už pasiuntimą delegato Do la Barra Japonljon, prJsIuntS tavo 

delegaciją Meksikan ant tam tikro kariško laivo. Kaip Meksiko# pasiuntlh/8 Japonijoj, taip Ir Japonų dele- 
gacija Meksikoj tapo priimtos su di džiausiu širdingumu. Suvienytos Valstijos labai kreivai J tokj blčiullavN 
mąsi žiuri. Viršuj paveikslėlio—Japonijos delegacija, viduryj—japonų šarvuotas laivas, apačioj—šarvuočio afl« 
cieriai, atlydčjusie delegaciją. 

Milwaukee, Wis. Sustreika- 
vo kurpiai A. II. YYeinbrenncro 
Co. Policija automobiliais na- 

mon vežioja streiklaužius. Sulyg 
unijos žinių, streikuoja i,8oo dar- 
bininku, nes prie streiko prisi 
dėjo darbininkai iš kitų dirbtu- 

vių. 

New York Brooklyne atsta- 
tė nuo darbo 600 vaikų. Nevv 
Yorke ir Brooklyne sustreikavo 
400 "Ice Crcam'o" dirbėjų ir par- 
davinėtojų. Jie reikalauja didės-j 
nių algų, o darbdaviai ne tik; 
to nedavė, bet pradėjo algas ma- 

žinti. 

Philadelphia, Pa. Vasario 
10 d. prasidėjo čia konferencija 
atstovų 200,000 darbininku mink- 

štų anglių kasyklų Pennsylvani- 
jos, Illinois, Ohio ir Indiana val- 

stijų apkalbėjimui naujos už dar- j bą užmokesnio tabelės. Mat d a- ( 
bartiniai darbininkų kontraktai 
baigiasi balandžio i dieną. Ma- 
noma reikalauti 5% daugiau u? 

torų nesij.otų anglių. 

Hancock, Mich. Kongreso i 
paskirta komisija pradėjo jau ty- 
rinėti prietikius vario kasyklų 
distrikte, kur nuo senai traukiasi 
streikai. Liudininkai iš darbinin- 
kų pusės labai tamsiose varso- 
se perstato tuos prietikius, ka- 
syklų savininkai gi, suprantama, 
visą kaltę verčia ant darbininkų. 
Darbininkai sako, jog kasyklose 
buvo tikra vergija. Gyvastis dar- 
bininko buvo visuomet mažiau 
įkainuojama už gyvastį mulo. 
nes mulus reikia pirkti, o jieš-; 
kančius darbo darbininkus pirkti 
nereikia. Vienas darbininkas, pa- 
sakė, jog už darbo mėnesį gavo" 
tik $1.65. Dirbanti nuo štukų 
neuždirba daugiau kaip $130 j 
mėnesį. 

Rocfkord, 111. Bedarbiai dar- 
bininkai atsišaukė į miesto val- 
dybą, prašydami parūpinti jiems 
darbą. Jie prašo valdžios pri- 
versti dirbtuvių savininkus dar- 
ban priimti daugiau darbininkų 
ir sutrumpinti darbo laiką. 

£»- 

f[ Steubenville, O. Iš 1,000 su- 

streikavusių geležinės skardos 
dirbtuvių darbininkų pusė sugrį- 
žo darban. Streikas traukėsi čia 
nuo liepos mėnesio. Darbininkai 
reikalavo ne algų padidinimo, bet 

juripažinimo "Amalgamated Asio- 

ciation of Iron, Steel and Tin 
\Vorkers" unijos. Tas pripažin- 
ta. 

fl New York. Longshore Uni- 
ja surengė streiką 28,000 porto 
darbininku. Darbi ikai reikala- 
vo didesnių algų, o įrbdaviai at- 
sisakė mokėti mė iui daugiau 
kaip $50.00. 

Colliers, W. Va. Kasyklose 
l'ittvįurg Coal Co. traukiasi dar- 
bininkų streikai. Vasario 13 d. 
buvo kruvini darbininkų-streikie- 
rių susirėmimai su šerifo ži\io- 
nėmis. Mirtinai pašautas vienas 
streikieris ir vienas šerifo žmo- 

gus. 

į| Anglijos parliamente minis- 
tcrių užklausta, ar jie mano kištis 
j pietinės Afrikos angliškos ko- 
lionijos teisdarystę, nes kolionijos 
valcl&ia buk neteisingai elgiasi su 

darbininkais? Kolionijų ministe- 
ris tiascoart atsakė, jog Anglija 
kištis neprivalo, nes Afrikos ko- 
lonijos valdžios padėjimas sun- 

kus. Ten, ant 1,250,000 baltspal- 
vių gyventojų, yra 5 milionai 
juodųjų, o tie, jeigu ne:uri darbo, 
badauja; badaujančius gi sunku 
valdyti. 

|i Rusijos fanatikai vėl turės 

progą siundyti žydus, primetinė- 
ti jiems vartojimą macose krik- 
ščionių kraujo. Kievo guberni- 
joj, mieste Rostove suėmė žydą 
siuvėją Paškovą, buk jis gruodžio 
9 d. pereitų metų nužudė savo 

augintini Josselį Paškovą, kuris 
buk buvo krikščionis. Išsyk Jos- 
selį palaidojo, bet, kad pradėjo 
vaikščioti visoki paskalai, tai 
paskui kuną atkasė ir jame rado 

13 jdurimų. Tai dabar vėl žy- 
dams bus bėda nors žydų Vely- 
kos dar toli ir jie dar macų ne- 

kepa. 
r \ 

|| Pietinės Amerikos republi- 
koj Ecuador revoliucija nepasi- 
baigė. Dabar kariumetiė bombar- 
duoja revoliucijonerių valdomą 
"niestą Esmeraldas. Revoliucijo- 
įieriai vienok laikosi tik vienoj 
provincijoj. 

|} Prūsų parubežyj, Katovi- 
čuose, perbėgę iš Rusijos pabė- 
gėliai nušovė du Prūsų žandaru. 
Žandarai buvo rusus suėmę, bet, 
vedant -policijon, jie išsitraukė 
revolverius ir abudu nušovė, o 

patjs pabėgo, turbut, Lenkijon. 
Jeigu patektų į Prūsų valdžios^ 
rankas, be abejonės, abiem gal- 
vas nukirstų. 

!| Bulgarija drutina savo kariu- 
menės garnizonus prie Serbijos 
rubežių, o liuosnoriai įsiveržia 
per rubežių, plėšia ir degina ser- 

bu kaimus. Matyt, Bulgarija no- 

ri pradėti naują karą su Serbija. 

j| Maskvoj pasikorė stačiatikis 
kas vyskupas Belgorodo loanni- 
kyj. Matyt, jam protas susimai- 
šė. 

ĮĮ Pietinėj Lenkijoj, Lublino 
gubernijoj, ūkininkas kaimo Su- 
ciia \\ ieš, Stanisla\v Jastrzębski, 
gavęs proto sumaišymą, su kir- 

iu j šmotus sukapojo savo tėvą, 
motiną ir vyriausiąją seserį. Jau- 
nesnėji sesuo, nors sunkiai su- 

žeista, ištruko ir davė žinią kai- 
mynams, kurie beprotj suvaldė, 
ir nugabeno valsčiaus areštan. 

Į| Bulgarijoj, mieste Burgąs, 
kilo maištai. Socialistai, mat, kė- 
lė protestus dėl išvaikymo "So- 
branės" (parliamento). Ant gat- 
vių buvo susirėmimai su kariu- 
mene. Socialistai eina išvien su 

žemvaldžiais ir kunigais ir rei- 
kalauja išvijimo karaliaus, nes 
buk jis nori Bulgarijoj įvesti ka- 

talikybę. 

Į| Pagarsėjęs byla Kievo tei- 
sme žydas Beilis atkako jau 
Egiptan. Užsilaikys jis kokį lai- 
ką mieste Kairo, o paskui ke- 
liauja ant žydu jam nupirktos 
farmos apielinkėse miesto Jaffa, 
^alestinoj. 

!j Jau tikrai pasitraukė nuo 

vietos Rusijos ministerių piuni- 
įinkas Kokovcev. Jis vedė Ru- 

sijos iždą. Ministerių pirminin- 
ku tapo caro paskirtas 1911 me- 

tuose, po Stolypinui, kurj val- 
džios šnipas užmušė Kieve. 

jj Iš pietinės Amerikos republi- 
lui, visuotiną piliečiu tarnavimą 
kariumenėj įvedė pas save šios 
republikos: Brazilija, Bolivija, 
Ecuador, o dabar tą pati padarė 
Paraguay; tą rengiasi padaryti 
taipgi svarbiausios Pietinės Ame- 
rikos republikos — Argentina ir 
Cliili. Kada visose ispaniškose 
republikose bus [vesta visuotinas 
tarnavimas kariumenėj, kaip tai 
yra Europoj, jos nesibijos už- 
puolimo Siaurinės Amerikos ir 
toji su savo samdytais kateriais 
neiždrf.u užpulti, ojrga- 

^ įizuoti karlumenę pasikvietė vo- ( 
;kiškus aficierus. 

I |[ .Vasario ii d. ant salos Ku- 
^bos, apielinkėse Santiago, buvo 
^em5s drebėjimai, bet kiek jie 
^blogo pridirbo, ar žuvo prie to 

<;r kiek žmonių, tikrai nežinia. 

ii i 

J| Pasitraukė nuo vietos Švedi- 
jos ministerija. Karalius mi- 

nisterijos rezignaciją priėmė. Pa- 

sitraukusiu ministerių nuomonės 

j mat su karliaus nuomonėmis ne- 

nutiko. 

|| Iš Vokietijos vėl ateina žinios 
/apie audras ir tvanus Baltiko 
pakrantėse. Keli kaimai tapo 

'.vandens apsemti. Pasiųsta ten 

/kariumenė su valtimis žmones 

^kitur išgabenti. 

II Belgijoj šįmet buvo nepar 
prastai šalta žiema. Sušalo 8 

žmonės. Dėl šalčio darbai suma- 

ižejo, o pertai daug yra darbinin- 
kų be darbo. 

|Į Berline, Johannistlial lauke 

|Orlaivininkas Robert Thelen pa- 
sikėlė oran iki 9,350 pėdų aug- 
učio, taigi jau augščiau ir už fran- 
tuzus, kurie orlaivystėj vis pir- 
•jnoj eilėj stovėjo. 

|Į Francuzijos porceleno fabri- 
kantai nuo savo valdžios pareika- 
lavo padaryti tuojaus galą netei- 
singam besielgimui Amerikos, 
(kuri visokių priekabių j ieško ir 

jsunkina gabenimą porceleninių 
{išdirbinių iš Prancūzijos Ameri- 
kon ir laužo padarytus vaizbos 
\traktatus. Porceleno fabrikantai 
^reikalauja, kad jeigu Amerika ir 
toliau taip elgsis, kad jai butų 
jtuom pačiu atlyginta, taigi, taip- 
gi visokiais apsunkinimais. 

ĮĮ Panamos distrikto guberna- 
torius, inžinierius Goethals, su- 
'spendavo tulus valdininkus, ku- 
I riems užmetama klastos, kyšių 
ėmimai ir kitoki prasižengimai. 
[Suspenduoti yra: kavalerijos ka- 
pitonas Frank Whitelock, John 
Burke ir W. F. Shipley, valdinin- 
kai daiktų pristatymo biuro. De- 
partamento perdėtinis \Vilson 
pats nuo vietos atsisakė. 

ji Petrokavo kalėjime atsibuvo 
ceremonijos nuvilkimo kunigiškų 
drabužių nuo prasižengusių ku- 
nigų vienuolių Censtachavo vie- 
nuolyno: kun. Damazo Macocho, 
Izidoriaus Starčevskio ir Bazilio 
Olesinskio. Nuvilkus kunigo rū- 

bus, juos aprėdė areštantų dra- 
bužiais. Kun. Olesinskį paliko 
Petrakavo kalėjime, o Macochą 
ir Starcevskį išgabeno j katorgą, j 

|| Vasario 10 d. Anglijos ka- 
ralius Jurgis pats atidarė aug- 
štesnjjį parliamento, arba Lordu 
rūmų, o ministerių pirmininkas 
Asąuith—žmonių atstovų ruiną. 
Svarbiausis parliamento darbas, 
už kurį eis smarkiausia kova. bus 

pripažinimas Airijai savivaldos. 
Ulstcro protestonai gązdina su- 
kilimu ir giriasi, jog turi jau ioo,- 
ooo ginkluotų vyrų. Bet kas-žin, 
ar išviso Airijoj yra tiek vyrų 
protestonų. 

|| Japonijoj vis auga ne-užganė- 
dinimas iš ministerijos Yamamo- 
to. Vasario 10 d. minios žmonių 
užpuolė parliamento rum$, iš- 
vertė vartus ir norėjo vidun įsi- 
veržti. Policijai vienok pasisekė 
minias nuo parliamento nustum- 
ti. Ministeris kaltina, buk jie su- 
siteršė kyšių ėmimais. 

į; Laikraščiai praneša, buk 
1915 m. rengiasi Amerikon at- 
kakli Bulgarijos karalienė Eleo- 
nora išreikšti dėkingumą ameri- 
konams už jų prielankumą, paro- 
dytą laike Bulgarijos karo. 

ĮĮ Su 30,000 kareivių j Cliinų 
provinciją Choran ištraukė gene- 
rolas Tuan-Ci-Jut gaudyti plėši- 
kų vac'ovą "Baltąjį Vilką," khris 
turi 5,000 kariautojų ir toj pro- 
vincijoj plėšia ir degina miestus 
ir krimus. 

|| Portugalijoj, mieste Esmo- 
sya, bažnyčioj laike dievmaldy- 
stės igriuvo grindįs ir su žmo- 
nėmis nupuolė j požemius. Keli 
žmonės prie to tapo užmušti, o 

sužeista jų apie 50. 

ĮĮ Laikraščiai vėl praneša, buk 
popiežius Pius sunkiai apsirgo. 
Bet tikrai nežinia, ar tas yra 
telsybS, 

il Londone apeliacijos teismas 
pripažino kaltą \Yliite Star gar- 
laiviu kompaniją, kurios laivas 
"Titanic" paskendo. Teismas pri- 
pažino, jog ne atskiri žuvę su 

laivu žmonės atsako už pasažie- 
rių gyvastį ir jų daiktų čielybę, 
bet kompanija; ji turi atlyginti 
už žuvusių žmonių gyvastį jų 
šeimynoms, 

ĮĮ Londono archivyskupas Hol- 
loway atlankė sėdinčias kalėjime 
sufragetes, norėdamas persitik- 
rinti, kaip ten su jomis apsieina. 
Pačios sufragetės apreiškė, jog 
apsieina gerai; nepatinka joms 
vien priverstinas penėjimas, bet 
valgiai esą geri ir sveiki. 

|| Ryman atkako Albanijai pa- 
skirtas valdonas kunigaikštis \V. 
\Yied. Kol išvažiuos „Albanijon, 
jis pirma nori gauti paskolą 15 
milionų doliarių. Austrija ir Ita- 
lija iš savo iždo sutinka naujam 
Albanijos valdonui duoti po mi- 
lionį. 

ĮĮ Savo laivyno reikalams Ang- 
lija šiems metams skiria 265 mi- 
liontts doliariu. Šįmet bus pa- 
dirbti keturi didžiausios rūšies 
mūšio laivai. Pernai laivyno rei- 
kalams buvo paskirta 33 milionai 
doliariu mažiau. 

Laikraščiai praneša, buk Al- 
banijos mahometonai labai ne- 

prielankus Europos paskirta :n 

karaliui kunigaikščiui VViedui, to- 
dėl jis ir nesiskubina sostą už- 
imti. 

jj Nuo daugelio metų besitrau- 
kianti vaidai rusinu su lenkais 
Galicijoj pasibaigė: lenkų ir ru- 

sinu partijos, smarkiai iki š'ol 
tarp savęs kovojusios, susitaikė 
ir pasižadėjo darbuotis išvien. 
Susitaikymas tasai, žinoma, ne- 

patinka ypač Vokietijai ir Rusi- 
jai, kurios vis siundė rusinus ant 

lenkų ir neleido jiems ramybėn 
sueiti, kad tokiu budu apsilpni- 
nus vienus ir kitus. 

Įj Argentinos žymus reikėjas, 
buvęs Washingtone Argentinos 
pasiuntiniu, o paskui užsienių 
ministeriu Zaballo, savo prakal- 
boj smarkiai peikė garsią Mon- 
roe doktriną, kurios šiauriniai 
amerikonai, kaip girtas tvoros, 
visuomet griebtis mėgsta. Zabal- 
lo pasakė, 'og toji doktrina is- 
paniškoms republikoms yra ne 

tik sunkenybe, bet net įžeidimu, 
nes Pietinės Amerikos republi- 
kos nereikalauja svetimų apginė- 
jų, kurie labiau už priešus kišasi 
Į tų republikų naminius reika- 
lus. Susibroliavimui Pietinės 
Amerikos su Siaurine reikia ko 
svarbesnio už kokią ten Monroe 
doktriną, o to kito Šiaurinė Pie- 
tinėms seserims mažai davė, to 
kito joms dpug davė ir duoda 
Europa. Pietinė Amerika daug 
daugiau reikalu turi su Europa 
negu su Suvienytomis Valstijo- 
mis. Lopšys Argentinos civili- 
zacijos, pasakė Zaballo, yra ne 

Amerikoj, bet Europoj. Euro- 
pos, ne Amerikos, pinigai gynė 
Argentinos nepriklausomybe, į 
jos laukus gyvybę atgabeno. Eu- 
ropos mokslas rengė mokyklas 
ir universitetus Pietinėj Ameri- 

koj, o Siaurinė prie to niekuotn 
neprisidėjo. 

Panašiai maž-daug pajuokė 
Monroe doktriną ir Yale univer- 
siteto profesorius Bingham, taigi 
afherikonas, pasiųstas Berlinan 
mainais lekcijas skaityti Berlino 
universitete. Jis savo lekcijoj 
Berlino ciesoriaus Wilhelmo II 
mokykloj apreiškė, jog Monroe 
doktrina gali ne suartinti Pieti- 
nės Amerikos republikas su Šiau- 
rine, bet greičiau Pietines nuo 

Šiaurinės atitraukti. 

ĮĮ Pasitraukus Švedijos minis- 
terijai, karalius buvo pavedęs ba- 
ronui de Gecr sutverti naują mi- 
nisteriją, bet jam nepasisekė ra- 

sti norinčių ministerijon jeiti. 

j! Galicijoj, miestuose Krako- 
ve ir Lvove neturinti darbo dar- 
bininkai gatvėse sukėlė riaušes, 
reikalaudami duonos; išdaužė 
langus duonos pardavinėse ir ki- 
tokiose krautuvėse. Išplėtė di- 
desnę dali valgio produktų par- 
davimų. Policija neįstengė išvai- 
kyti išalkusių minių, todėl pagel- 
bon reikėjo šavkti kariumenę. 

!! Vietoj pasitraukusio nuo vie- 
tos Puc»ios ministerių pirminin- 
ko TColcnvcev, caras paskyrė ki 
1. : Goremikiną. 



Anglijos sosto įpėdinis 19'5 
m. žada atlikti ilga kelion£. Pi* 
miausia atlankysiąs angliškas ko j 
lionijas Australijoj, o paskui už- 

suksiąs j Suvienytas Valstijas 
siaurinės Amerikos. 

!| Rusijos c.iras savo nurody- 
muose gailestauja, ka<I Rusijos 
žmonės vargą kenčia, nors žemė 

yra derlinga. Priežastį vargo sa- 

vo pavaldinių jis mato girtuok- 
liavime gyventojų. Ištikro, vie- 
nok, visai kitokios yra priežastis, 
neleidžiančios rusams pasikelti; 
ir patj žmonių girtuokliavimą 
gimdo tos kitos priežastjs. 

UETUVIAi AMERIKOJ. 
IŠ GRAND RAP1DS, MICH. 

Prakalbos. Šeimyninis nesusi- 

pratimas. Vasario 5 ir 6 d. vie- 
tinė LSSA. 51-ma kp. parengė 
prakalbas, j kurias kalbėtojum 
pakv ietė Joną Perkūną iš Ne\v 
York. Pirmą vakarą žmonių l>i- 

vo prisirinkus pilna svetaine. 
Kalbėtojas aiškino vien darbinin- 

kų klausimą. Apie kunigus ir 

jųjų gaspadines labai mažai te- 

užsiminė (visai bc jųjų apsieiti 
butų "nemada"). Kalbos pertrau- 
koje dainavo T M D. choras, ir 
dekliamuota. Taipogi rinkta au- 

kų susirinkimo išlaidoms padeng- 
ti. Kiek surinkta, publika iš rin- 

kėjų nesužinojo. Žmonės per pra- 
kalbas ramiai užsilaikė ir atydžiai 
klausėsi. Baigdamas, kalbėtojas 
prižadėjo kitą dieną papasakoti 
apie moteris. Kame priežastis— 
nežinia, bet j sekanti susirinki- 
mą žmonių prisirinko mažiau. 
Kalbėtojas, nors prižadėjo kalbė- 
ti apie moterių klausimą, drožė 

apie tikėjimą, Dr. J. Basanavi- 

čių su p. M. Veu, Tautos Namus 
ir visa ką kitą, tiktai ne apie 
moteris. Kaip atsinešė j tai žmo- 

nės, galima spręsti iš to, kad, 
vos pertraukos sulaukus, apie pu- 
sė salės ištuštėjo. Buvo girdėt 
žmones kalbant, kad tokios kal- 
bos tinka vien geram lipui su- 

gadinti. Apie kalbėtoją visai ne- 

kaip atsiliepta. 
Buvęs prakalbose. 

— Vasario 4 d. tula moteris 

paliko namie du mažu vaiku ir 
pati nežinia kur išvažiavo. Vy- 
ras, parėjęs iš darbo, rado tiktai 
mažučius. Jisai yra lietuvis, ji- 
nai lenkė. Moters prasišalinimo 
priežastim, sakoma, buvęs nesu- 

tikimas. Žmonės sako, daug ta- 

me esame kaltės vyro, kuris ne- 

užlaikęs priderančiai savo moters 
ir nelabai dabodavęs namus. P. 

IŠ ATHOL, MASS. 
Teatras. Šventos Onos mote- 

rių draugystė, pildydama savo 

prižadą, vasario 12 d. atvaid:no 
dviveiksmę komedijėlę "Nepasi- 
sekė Marytei." Nors visi artistai 
buvo pirmu sykiu an scenos ir 

nors nepatogi buvo vieta (lietu- 
viškos svetainės skiepas), visgi 
atvaidinta neblogai. Viską be- 
maž-ko sutvarkė pačios Šv. Onos 
moterių draugijos narės-mergi- 
nos. Jeigu ir buvo mažu klaidų, 
:aėiaus jos įspūdžio negadino. 

Malonų įspūdį padarė du vaiku- 
čiai: Vincukas Gedaitis ir Pauly- 
.ė Tomašiunaitė. Jie savo roles 
atliko puikiai ir žiūrėtojams labai 

patiko. 
Dekliamacijos butų neblogos, 

tik truputį permažai: vos tiktai 
tris, ir tai striukutės. Padaina- 
vo, vien merginos, dvi dainas: 

"Ilgu, ilgu man ant svieto" ir 

"šalyj kelio vieškelėlio"; atlikta 
vidutiniškai. 

šventos Onos moterių draugy- 
stė pravedė taką teatrui Athol'- 

yje; taigi turine viltį, kad ta- 

kas neužžels. Tam paliudijimu 
gali būti šv. Kaz. Pil. Bl. 'drau- 
gijos artistai, kurie jau savo 

"Degtinę" gerai "apkūlė" ir tik- 
tai laukia progos, kad iškėlus ją 
cik s ten. 

Kum. P. Meškaukis, užbaigiant 
vakarą, papasakojo trumpai apie 
moterių teises ir jųjų padėjimą. 
Klausytojai buvo užganėdinti. 

Tikimės, kad dabar Athol'yje 
dažniau pasitaikys progų pama- 
tyti lietuviškąjį teatrą, nes vi- 
sos kitos draugijos, manytina. ne- 

norės pasilikti užpakalyje. 
J. E. Kar—s. 

IŠ OLYPHANT, PA. 
Darbai. Vietos lietuviai. Ši- 

sai miestelis yra labai gražus. 
Darbai anglių kasyklose geri. 
Mokama nuo anglių vogos. Da- 

anglių "lioduotojas" uždirba 

vidutiniškai $30 iki $40 } dvi 
svaitės. Apie 2—3 mylios a^!-U 

•mg Olyphant atsidaro naujos ka- 

-yklos. Taigi darbai pasididius. 
Lietuvių čia labai mažas būrelis: 
vos 7 šeimynos ir keli pavieniai. 
N'ežiurint to, yra dvi lietuviams 
priklausančios smuklės ir viena 
mėsinyčia. Vietinis. 

IŠ PITTSBURGH, PA. 
SLA. apskričio susitverimas. 

Vasario 1 d. Pittsburgh'e, Pa., 
atsibuvo pirmas SLA. kuopų at- 
stovu susivažiavimas dėlei savo 

ap.-krieio sutvėrimo. Susivažiavi- 
me dalyvavo 13 kuopų atstovų. 
Vienbalsiai pripažinta butinu rei- 
kalingumu turėti apskritį Pitts- 
burgh'o apielinkėje. Susivažiavi- 
me buvo nurodyta i tai, kad čio- 
nykštės SLA. kuopos, susiburu- 
sios j apskritį, galės bendromis 
jiegoinis daug pasekmingiau va- 

ryti savo darbą, plačinus pasta- 
tyti agitacijos varymą ir žymiai 
padidinti naujai Susiv enijiman 
Įsirašančiųjų narių skaiilių. Su- 

i sivaziavimas taipogi svarstė auei- 

[nus SLA. reikalus. 
Susivažiavimo posėdžiams pa- 

sibaigus, 6 vai. vak. prasidėjo 
vietinės SLA. 40 kp. parengto- 
sios agitacijinės prakalbos, pa- 
margintos dekliamacijomis bei 

dainomis, mažu mergaičių atlik- 
tomis ir publikai labai patikusio- 
mis. Žmonių j prakalbas atsilan- 
kė labai daug, kad net sėdynių 
pritruko. Apart gražaus užsilai- 

kymo, pažymėtina dar ir didis 

į prakalbas atsilankiusio jaunimo 
ir moterių skaitlius. S--is. 

IŠ BRIDGEVILLE, PA. 

Lietuvių bažnyčios nupirkimas. 
Darbai. "Liet.'' skaitytojams jau 
žinoma, kad Bridgeville'ės ir 

apielinkės lietuviai organizavosi 
i parapiją. Dabar štai jau ir baž- 

nyčia nupirkta. Po Naujų Metų 
tapo padarytos galutinės popie- 
ros. Kaip girdėt, visa kas užra- 

šyta vyskupo vardu. Vasario 8 

d. atsibuvo susirinkimas, kame 

svarstyta nupirktosios bažnyčios 
pataisymo reikalai. Sulygta su 

kontraktoriais už pataisymą už- 

mokėti $870.00. Tikimasi, kad 

velykinė galima bus atlikti savo- 

je bažnyčioje. Kadangi bažnyčios 
reikalams surinktųjų iki šiolei 

pinigų neužtenka, tai išrinkta ko- 
lektorius tolimesniam rinkimui. 

Naujosios bažnyčios reikaluose 

daug prigelb^ti kun. J. Vaišno- 
ras. Organizavimui bei pinigų 
rinkimui labai daug tritso deda 

p. J. Labanauskai, kuris ir pats 
daugiausia paaukavo naujajai 
Da/nyciai. 

Darbai pas mus nekaip eina. 

Kasyklos dirba tiktai po —4 die- 
nas j savaitę. Dirbtuvėse irgi 
prastai dirbama. Tačiau.s bedar- 

bių nėra. Naujai atvažiavusiems 
darbas sunku gauti. Stasis. 

IŠ WORCESTER, MASS. 

Vakaras. Vasario 5 d. dramos 

draugija "Birutė" statė scenoje 
penkveiksmę Paparonio dramą 
"Ponas ir Mužikai." Vaidinimas 
nusisekė neblogiausiai, vien Be- 

relio rolės vaidintojas pasirodė 
silpnokai, nes nemokėjo savo ro- 

lė?, kuom ir kitiems vaidintojams 
trukdė. Pertraukose p-lė Skerai- 
čiute pasakė keletą gražiu eilių. 
Pinigo atžvilgiu vakaras taipogi 
pavyko, nes žmonių prisirinko 
beveik pilna svetainė. Draugijai, 
tikimasi, pelno bus. Kadangi ne- 

buvo pagarsinta, kam skiriama 
pe'nas, tai galima manyti, kad 
ištiks tas pats, ką ir po "Geno- 
vaitės"' vaidinimui, kuomet drau- 
gija parengė vakarienę -u svai- 

ginančiais gėrimais. 
Gegutė. 

IŠ RACINE. WIS. 

SLA. ioo kp. vakaras. Darbai. 
Vakario i d. pas mus atsibuvo 
vietinės Sus. Liet. Am. ioo kp. 
parengtas vakaras, kame Kc-no- 
»hos "Birutės" draugijos artis- 
tai vaidino veikalą "Audra Gied- 
roje." Apart vaidinimo, buvo ir 
dekliamacijų, kurias atliko p-lės 
Vaičiūnaitė, Varanavičiutė, Yir- 
-ulaitė ir k. Visas vakaras, ta- 

riant, kvepėjo lietuviška dvasia. 
Šisai įspūdis didinosi, ačiu jvai- 
riems žaislams, kaip "Aguonėlė" 
ir k. Apart to, buvo skrajojanti 
krasa, kurios pirmąją dovaną lai- 
mėjo p-lė Bajoriutė, antrąją — 

ponia Zakauskienė ir trečiąją — 

įp-lė Radavičiutė. 

Imant abclnai, vakaras nusise- 
kę- ir nemažai linksmumo visiems 
suteikė. Tačiaus, nežiūrint gero 
vakaro pasisekimo ir maloniu 
j spūdžių, širdin nenoronis lindo 
liudėsis. Raeine lietuviu yra su- 

lyginamai daugiau negu Keno- 
shoje. Jaunimo, tvirtų ir dirbti 
galinčių jicgu, užtektinai; žodžiu 
sakant, raciniečiai turi visas pro- 
ga?, kad patiems kuouoliausiai 
veikti. O čia turime varginti sa- 

vo kaimynus, kad jie paruoštų 
mums vakarą, suteiktų keletą 
malonumo valandėlių. Žmonės 
turi iš kitur atvažiuoti, kad atli- 
kus tai, ką męs, vietos jaunimas, 
jeigu norėtume, galėtume atlikti. 
Žmogus nenoroms gėdą ir nuliū- 
dimą jauti, matydamas toki da- 
lykų stovj. Kenošiečiai tais žo- 
džiais tegul neužsigauna. Už jų- 
jų pasidarbavimą, vargą, kelione 
Racine lietuviai, kaip ir patįs 
rengėjai, vien ačiu gali pasakyti, 
dvigubą ačiu už gerą pamokini- 
mą ir parodymą, kaip ir ką gali- 
ma nuveikti. Be abejonės, męs, 

i racinicčiai, pasimokysime iš šios 

lekcijos ir išmoksime dirbti ne- 

blogiau už kitų vietų lietuvius. 
Darbai pas mumis pradėjo silp- 

nai eiti. Darbininkai kas savai- 
tė atleidžiama iš dirbtuvių. Ne- 
senai dabar C'ase kuliamųjų ma- 

sinu dirbtuvė atleido didelį skait- 

lių darbininkų; tas pats su Mit- 
cliell Motor Co. ir kitomis dirb- 
tuvėmis. Ar darbai pagerės urnu 

laiku—nežinia. Mačiulis. 

IŠ FRANKLIN, N. H. 

Streikas. Sustreikavo čia pan- 

čiakų dirbtuvių darbininkai. Iki 
šiolei streikas eina gerai. Streik- 

laužių atsirado tiktai 3 lenkai 
ir vienas francuzas. Streikinin- 
kai, jeigu tik daugiaus streik- 
laužių neatsirastų, Į šiuos kelis 
jokios atydos neatkreipia. Dar- 
bininkai reikalauja, kad mokestis 
butų pakelta puse cento ant kiek- 
vieno pančiakų tuzino. Jeigu ši- 
tasai reikalavimas butu išpildy- 
tas, tai kiekvieno darbininko ('ie- 
nos alga pakiltų 20 centų. Dirb- 
tuvės savininkas ne tiktai nenori 
išpildyti šio reikalavimo, bet dar 
ir pranešė streikininkų delega- 
tams, kad uždarys dirbtuvę še- 
šiems mėnesiams, jeigu darbinin- 
kai negrj.š atgal prie darbo, 

[streikininkų dvasia augštai paki- 
jlusi. Susirinkimai atsibuna kas- 
jdien. Vienbalsiai nutarta negrjšti 
j prie darbo, kol reikalavimas ne- 

įbus išpildytas. 
Felix Baker. 

IŠ CAMDEN, N. J. 
Pirmos prakalbos. Darbai. 

Vasario i d. čia atsibuvo pir- 
jmos nežinomu rengėjų paruoštos 
[prakalbos. "Kovos" redakcija at- 

i spausdino apgarsinimus, c- anglai 
j išnešiojo juos po lietuvių namus, 

j Apgar.-inimuosc buvo pasakyta, 
kad atvažiuos Philadelphijos 
'garsus kalbėtojas' J. E. Stasule- 
vičia. Taigi paskirtoje dienoje 
ir valandoje žmonių prisirinko 
pilna j svetainę, kurią anglų so- 

cialistų kuopa uždyką pavedė su- 

rengtomsioms prakalboms. Pu- 
siau trečią valandą atvyko ir 

I'garsus kalbėtojas." Paprašius 
pirmininkui, kad publika svetai- 
nėje nerūkytų, ir perstačius "gar- 
sų kalbėtoją,'' šisai, brolyte, tar- 
tum iš maišo pradėjo pilti. Ko 
čia nebuvo! Kasi, gulbės pieno 
ir.... ko nors naujo tiktai stygo. 
Bedarbėse mašinos kaltos. Kuo- 
met nebuvo mašinų, visi žmonės 
darbo turėjo. Kapitalistas išrado 
mašiną, ir tūkstančiai darbininkų 
liko be darbo. Toliaus musų gar- 
suolįs paėmė nagan bankierius 

j Morganus bei kitus turtuolius ir 
Įdavė jiems per kelines: kam jie, 
| sukrovę turtus, laikosi juos sau. 

Nuslinkus šiam juodam debe- 
siui, prasidėjo tikriausia audra 
po neišvengtinas klebonijas. Tie 

nevydonai kunigai gavo tiek, kiek 
tik tilpo. Manau, jau daugiaus 
nedrįs jie priešintis socialistams. 
Toliaus pasipylė prižadai apie ro- 

jų, kuris įvyks aut žemės, užsto- 
jus laimingai socialistų gadynei. 
Musų klausytojams net seilės 
per smakrą varvėjo, vien apie 
tai tik pamislinus. Žodžiu 
sakant, viskas, anot tos posakos, 
"atsibuvo kuopuikiausiai." Bet 
deja.... Trįs metai atgal aš gir- 
dėjau.... tą pačią kalbą Philadel- 
phijoje. Nenoroms prisiminė man 

Lietuvos ubagas, išsimokinęs vie- 
ną poterių ir traukiąs su juom 

|iš kaimo į kaimą, iš grįčios į 
grįlią. Ten ubagas su vienu po- 

tcriu iš kaimo į kaimą traukia; 
čia socialistas metais iš miesto 
į miestą važinėja ir iki paskuti- 
nei smulkmenai tą pačią dainą 
dainuoja. Veržėsi viršun sun- 

ki mintis: argi musij socialistai 
negali ką nors įdomesnio, savi- 
tesnio išgalvoti, negu šioji amži- 
nai ta pati nuobodi pasaka apie 
busimąjį rojų ir nuolatiniai tur- 

tuolių-nevydonų ir kunigų kei- 
kimai? Argi čia minties bankro- 
tas? Naujose vietose tie visi 
skambus žodž'ai, be abejonės, 
išpradžių įspudt daro. Tas pats 
ir pas mus. Pasisekė po prakal- 
bu sutverti čia LSS. kuopa, ku- 
rion įsirašė apie 20 sąnarių. 

Darbai pas mus sumažėjo. 
Daug žmonių be darbo. Žiema 
šįmet pas mus labai graži. 

J. Kl. 

IŠ E. ARLINGTON, VT. 

Vietos lietuviai. Musų mieste- 
lis, regis, yra gerai žinomas 
"Liet." skaitytojams. Kaip žino- 
ma, čia gyvavo po vieną SLA. ir 
T AID. kuopą. Vietos lietuviai 
tačiaus šiomis kuopomis nebuvo 
pilnai užganėdinti ir todėl buvo 
sumanę sutverti dar vieną SLA. 
kp. l'ric naujai susitverusiosios 
kuopos prisidėjo apie 20 žmonių. 
Sale to, manyta buvo įsteigti bent 
mažą žmonėms tinkamą knygy- 
nėlį. Buvo manyta pripratinti 
žmones prie skaitymo ir tokiu 
budu atitraukti nuo kortavimo. 
Organizavimo darbas, tūlos prie- 

Įžasties dėlei, nepavyko, ir tuojaus 
pradėta "bubnyti," kad, girdi, 
"patriotu darbas nuėjęs nie- 
kams.' "Patriotų darbas" (kny- 
gynėlio ruošimas) buvo ne ka- 
kita, kaip tiktai apšvietos darbo 
nepasisekimas. Taigi supranta- 

|ma, iš ko čia buvo juoktasi. 
Vienybės pas vietos lietuvius 

nėra jokios. Kai-kurių laikraščiu 
paskatinami, žmonės kuosmar- 
kiausia viens ant kito užsivarinė- 
ja. Ką vienas gira, tą kitas pei- 
kia. Nenuostabu todėl, kad ne- 

vienam apsisuka galva tokiame 
''sūkuryje," ir. negalėdamas, kaip 
sakoma, posmų atrasti., žmogelis 
ncka;tą meta viską šalin ir grįžta 
atgal prie kortų, kame neranda 

jokių sau nesuprantamų užduo- 
čių. Mažiau savitarpinės kovos, 
daugiau vienybės, ii be abejo- 
nės, panašus dalykai butų iš- 
vengti. 

Nesenai čia sumanyta sutverti 
S.L.R.-K.A. kuopa, prie kurios 
žada prisidėti 31 ypata. "Mano- 
ma, viskas pasiseks jvykdinti be 
jokiu ypatingų kliūčių. 

Grinoriaus pagelbininkas. 

IŠ PROVIDENCE, R. I. 

Stebuklingas "pinigu didinto-! 
jas." Darbai. Šiądien margame 
sviete priviso visokių "stebukla- 
darių'' tiek daug, kad, tikrai, kar- 
tais jų užtinki tokioje vietoje, 
kur visiškai nesitikėta. Vienas 
tokių "stebukladarių" nesenai bu- 
vo pasirodęs pas mus. Tai buvo 
jaunas dar vyras-lietuvis, kuris 
sakėsi iš Xew Yorko atvažiavęs. 
Atvažiavęs, jisai apsigyveno pas 
vieną moterį, kurios vyras tuo- 

jaus po Kalėdų buvo pasimiręs. 
Greitu laiku atvažiavęs susibičiu- 
liavo su našle. Po dideliu sekre- 
tu jisai pasisakė jai, buk mokąs 
perdirbinėti pingus, tai yra smul- 
kų pinigą paversti j stambesnės 
vertės. Kad persitkrinus, mote- 
ris keletą kartų davė jam po pen- 
kis doliarius, ir anasai "perdirb- 
davo" juos j dešimti doliarių. 
Moteriai visai apsvaigo galva. 
Apsvaigimą padidino "stebuklin- 
ga? pranašavimas," kad, mirus 
pirmam vyrui, jinai ištekės už 

antrojo ir bus labai turtinga. 
i aigi, tasai "pranašavimas" jau 
buvo pradėjęs pildytis. Kadangi 
pinigų ateityje bus užtektinai, tai 
ko varžytis? Jinai vien vaikščio- 
davo po krautuves ir pirkdavo, 
ką tik užsimanydavo. "Perdirb- 
tuosius" pinigus visur priimdavo, 
ir tai pertikrino moterj, kad jie 
ištikrųjų geri. Abiejų buvo su- 

sitarta jau ir apie vestuves. Bet 
vestuvėms reikalinga daugiau pi- 
nigų. Kadangi pasilikusių pini- 
gų buvo nedaug, lai moteris ne- 
vilkindama nubėgo dirbtuvėn pas 
savo brolį ir papasakojo apie vi- 
sus "stebuklus," prašydama pa- 
skolinti kaip galima daugiau. 
Brolis, matyt, buvo "netoli bė- 
gęs." Taigi pasiskubino į banką, 
išsiėmė savo tris šimtus doliarių 
ir atidavė jai. kad "stebukladaris" 
juos j $600 paverstų, o jeigu ga- 
lima, Ui ir i daugiau. Atsirado 

ir keletas pašalinių lengvatikių. 
Taip, vienas davė $30, kitas— 
$14. Išviso susidėjo $440, su ku- 
riais visi tuojaus nutraukė pis 
musų gudruolj ir tuojaus paklo- 
jo suvyniotus pinigus ant stalo. 
Besikalbant visiems ir laukiant 
stebuklo, anasai vyras pasisakė 
turįs nueiti į vaistinę (aptiek."}) 
tam tikru prie perdirbimo rei- 
kalingų vaistų nusipirkti. Kol ji- 
sai nesugrįš, uždraudė čiupinėti 
pundelį su pinigais. Visi susi- 
sėdę linksmai kalbėjosi apie bu- 
siamuosius turtus. Galop pasi- 
rodė, kad perilgai "meisteris" ne- 

grįžta. Susirupinę, visi griebėsi 
pundelio. Tenai ištikrųjų pasi- 
darė "stebuklas": pundelyje bu- 
vusieji pinigai "stebuklingai" bu- 
vo jau pavirtę į... be jokios ver- 

tės popiergalius. IšCjcs "meiste- 
ris" "stebuklingai" išnyko ir iki 
šiai dienai nesugrįžta. Ar apgau- 
tieji lengvatikiai, kartais susisė- 
dę ir pinigus ant stalo pasidėję, 
nelaukia atsivertimo popiergalių 
atgal į pinigus—nežinia. 

Darbai pas mumis silpnai eina. 
Iš kitur važiuoti į čia darbo j ieš- 
koti nepatartina; yra pakaktinai 
savų bedarbių. 

Jaunas vaikinas. 

IS POTTSVILLE, PA. 

Šusinsko likimas. Kiti lietuviai 
užmušimų bylose. J. Sušinskas, 
kuris, kaip iš laikraščiu žinoma, 
buvo apkaltinas Pov. Janulevi- 
čiaus papjovime per praeitas Ve- 

lykas Shenandoali, Pa., ir pa- 
smerktas vasario 10 d. š. m. pa- 
karti, vasario 9 d. tapo išvežtas 
iš Schuylkill apskričio kalėjimo 
j "Eastern Penitcntiary" Phila- 
delphijoje. Šiame kalėjime jisai 
nuteista išbūti iki gyvos yalvos, 
kadangi mirties bausmė jam pa- 
keista amžinu kalėjimu. 

Toje pat vas. 9 dienoje Schuyl- 
kill apskričio teismas nuteisė Ka- 
zį Raulinaiti iš Xe\v Philadel- 
phijos j tą }>atj "Eastern Peni- 
tentiary" 22 metams. K. Rauli- 
naitis buvo apkaltintas antrojo 
laipsnio žmogžudystėje. Pagal 
apkaltinimo aktą. naktyje iš ba- 
landžio 30 d. į gegužio 1 d. 1913 
m. M. Vaitiekūnienės saliune 
New Philadelphijoje, Pa., ištiku- 
sios peštynės, laike kurių K. 
Raulinaitis iš revolverio peršovęs 
Simą Puišį ir tuom pačiu revol- 
veriu Juozui Zelenckui galvą taip 
perskėlę?, kad pastarasai už 15 
dienu miręs. Už S. Puišio peršo- 
vimą kaltinamasai nubausta ka- 
lėjimu 7 metams, o už J. Ze- 
lencko—15 m. 

Panašus likimas ar tik nelaukia 
ir trečio šiame apskrityje lietu- 
vio—Jono Simanavičiaus iš Slie- 
nandoali, Pa. Jisai yra kaltina- 
mas tame, kad vasario 21 d. 
1913 m. užgalabijęs savo pačią 
ir josios lavoną įmetęs j ka- 
syklų urvą. Tardymas turėjo at- 
sibūti sausio mėnesyje š. m., bet 
kadangi- J. Simanavičius yra pri- 
pažintas protiškai nusilpusiu, tai 
tardymas atidėta, kol kaltinama- 
sai nesustiprės. Dabar Simana- 
vičius randasi Schuylkill Ilaven 
bepročių name. S. 

IŠ DES MOINES, IA. 

Darbai. Vagystė. Stebuklin- 
gas išsigelbėjimas. Darbai einasi 
gerai. Uždarbiai neblogi, ir lie- 
tuviams, kurių čia yra pus"''nas 
būrelis ir kurie visi sutikime gy- 
vena, einasi neblogai. 

Vasario 6 d. nakčia tapo ap- 
vogtas saliunininkas A. Simo- 
nas. Vagįs dinamitu sudraskė 
spintą ir pinigus išsinešė su sa- 

vim. Kiek pavogta—nežinia, ka- 
dangi savininkas to nesako. 

Nesenai čia vienas naktinis 
Maple Black Co. kasyklų vežė- 
jas išsigelbėjo nuo mirties tie- 

siog stebuklingu budu. M mela- 
sai vežėjas išvažiavo j viršų ir 
už valandėlės, pasikalbėjęs su 

sargu, norėjo grįžti atgal. Nepa- 
stebėjęs, kad keliamosios klėtkos 
(ekvatoriaus) nėra, žengė tiesiog 
"šafton." Bepuldamas, kokiu tai 
nesuprantamu budu nusistvėrė už 
virvės ir, 35 pėdas žemyn nuva- 

žiavęs, užsilaikė. Jam šaukiant, 
pribuvo sargas ir ištraukė jjjj 
viršun gyvą ir sveiką. 

I. Kazlauskas. 

IS SO. OMAHA, NEBR. 

Parapijos reikaluose. Pasta- 
ruoju laiku So. Omahos lietuvių 
tarpe prasidėjo judėjimas. 
To judėjimo priežastim yra kle- 
bonijos statymo klausimas. Ka- 

daugi skolos vyskupui už bažny- 
čią dar neišmokėtos, tai žmonės 

liaują skolą bijosi užsitraukti. 
Vasario 8 dieną, išvažiavus 

klebonui kun. Jonaičiui j Rytus 
Savo reikalais, tapo pliakatais su 

šauktas parapijonų susirinkimas 
minėtam j am klausimui aptarti. 
Kaip tiktai publikos išrinktasai 
pirmininkas paaiškino, kok>ai 

klausimas bus rišamas, ir para- 
gino gerai apgalvoti visą reikalą, 
parapijai, ar vyskupui. Kaip pa- 
koma, visas maišas užklausimų. 
Toliaus prasidėjo ginčai. Pakel- 
tas tapo klausimas, kam turės 

priklausyti busimoji klebonija: 
parapijai ar vyskupui. Kaip pa- 
rapijos, taip ir vyskupo šalinin- 
ku buvo užtektinai, ir kad susi- 
rinkimui sutvarkyti žmonės bu- 
vo priversti išrinkti vedėją. Di- 
džiuma balsų tapo išrinktas p. 
B. Maslauskas, kuriam per di- 
delę bėdą pasisekė nuraminti įsi- 
karščiavusią perdaug publiką. 
Išpradžių dauguma buvo tos nuo- 

monės, kad kleboniją pavedus vy- 
skupo nuosavybėn. Ačiu kal- 
boms, žmonės pradėjo tartis, 
ar kartais negeriau butų 
pačiai parapijai paimti busimąją 
kleboniją parapijos nuosavybėn. 
Kai-kurie gi sako, kad vysku- 
pas, ieigu klebonija butų ne jo- 
jo vardu užrašyta, neduosiąs pa- 
rapijai kunigo. Taip klausimas 
ir likosi neišrištas. 

Klebonija mūsų parapijonai la- 
bai daug rūpinasi, bet užtai apie 
savo mokyklą, kame mažiulius 
galima butų pamokyti prigimtos 
kalbos, visai yra užmiršę. Vos 
3—4 žmonės iki šiolei supranta 
šio reikalo svarbumą ir kelia sa- 

vos mokyklos steigimo klausimą. 
Kipšas iš Pakapio. 

IŠ MANCHESTER, N. H. 

Prakalbos. Vasario i d. pas 
mus buvo parengtos prakalbos, 
ka'I parinkus aukų Tautos Na- 
mams Vilniuje. Vakaro vedėjui 
p. D. Taparauskui pranešus, kad 
prakalbos atsidarys lietuvių beno 
"Kareivio"' atliktu musų tautiš- 
kuoju hymnu, visa publika atsi- 
stojo ir su priderančia pagarba 
išklausė kiekvieno lietuvio bran- 
ginamos meliodijos. Apart hym- 
no, buvo grajinta dar keletas lie- 
tuv'šl'u dainelių, ir visos jos, kaip 
buvo matyti, publikai labai pati- 
ko. Toliaus jau sekė prakalbos. 
Kalbėtojais buvo pakviesti pp. 
Ramanauskas ir Kirdiejus iš 
Lawrence. Klausanties kalbėto- 
jų, galima buvo matyti, kad abu 
rūpestingai prisiruošė prie savo 

pažadėtųjų kalbų. Tarp kitko, 
palietė musų, Amerikos lietuvių, 
laikraštiją ir nurodė, kur kuri 
dalis veda ir ko kiekviena jųjų 
verta. Aukų Tautos Namams su- 
rinkta $58. Publikos buvo apie 
150 žmonių. 

Sekantį nedėldienj, vasario 8 d. 
atsibuvo LSS. 171 kp. pareng- 
tos prakalbos. Kalbėjo p. V. 
Jakštis iš Bostono. Kalbos te- 
ma buvo: "Iš kur skurdas pa- 
eina." Drauge su tuom kalbėjo 
apie ko-operacijos reikalingumą. 
Galop palietė ir laikraščius. Ra- 
gino žmones skaityti visokius, 
bet ypatingai socialistiškuosius. 
Apart šio kalbėtojo, programe bu- 
vo dar keletas. Taip, p. A. Zub- 
kus laikė paskaitą (iš knygelės) 
temoje: "Kunigai, bedieviai ir so- 

cial-demokratai." Kitas kalbėto- 
jas, p. D. Taparauskas, kalbėjo 
apie ko-openciją, kuri, kaip ma- 

tyt, čia pradeda atgyti. Prie nau- 

jai besitveriančios ko-operacijos 
prisirašė 11 ypatų; prie 171 kp. 
dramos ratelio prisirašė 3 mer- 

ginos ir 4 vyrai. Buvo dar ir 

dekliamacijų: p. Vaičiulis deklia- 
mavo "Dirbk ir Melskis" ir p. 
A. Zubkus — "Trokštu." Aukų 
Siberijos kankiniams surinkta 
$3.50. Publikos buvo apie 100. 

Esperanto. 

Iš MONTELLO, MASS. 

Prakalbos su kačių koncertu. 
Vasario 8 d. atsibuvo SLA. pa- 
rengtos prakalbos. Kalbėjo p. S. 
E. Vitaitis, "Atciiies" adminis- 
tratorius ir kiti. Kai-kurie vie- 
tos socialistai prakalbose surengė 
tikrą kačių koncertą. Staugė, rė- 

kė, tartum, laukiniai žvėrįs. Kad 
tai butų koki "tamsuoliai," tai dar 
šiaip-taip, bet čia save pirmei- 
viškais vadinančiųjų laikraščių 
korespondentai. Kaip girdėti kal- 

bant, tai buvo "gaminama me- 

džiaga" savo korespondencijoms. 

Kitaip, vargu ar turėtų apie ką 
rašyti. 

Antanas ten b/vęs. 

IŠ MONTREAL, CANADA. 
Darbai. Draugijos. Pas inuj 

Montreal'yje darbai sumažėjo jai 
11110 rudens. Dirbama tiktai po 
4—5 dienas j savaitę (dienbs dar- 
bas 8 valandos). Kame darbų 
.sumažėjimo priežastis, sunku 
įspėti. Meni sako Anglija sta- 
tanti naujus karo laivus ir todėl 
Kanadai neišduodami tic-k pini- 
gų, kiek reikia (?). Kiti gi be- 
darbės priežastis mato šalie> vir- 
šininkų rinkime. Ar kuri šių 
nuomonių yra teisinga, sunku pa- 
sak vti. 

Draugijų męs čia turime išvi- 
so penkias: dvi katalikiškas ir 
tris laisvas. Katalikiškosios va- 

dinasi Šv. Kazimiero ir Šv. Onos 
Moterių draugijomis. Jo> gyvuo- 
ja pusėtinai, laiks nuo laiko pa- 
rengia balių. Rengiamieji baliai 
ncvisuomet, žinoma, atneša pel- 
no. Šiame atvejyje nesiseka, kaip 
kalbama, ypač Šv. Kazimiero 
draugystei, kuri turi dažniau nuo- 

stolių negu naudos iš savo ren- 

giamųjų balių. Draugijos nesi- 
sekimo priežastis esanti tame, 
kad baliai paprastai rengiama 
daug-maž tuom laiku, kaip ir ki- 
tų draugijų. Už lenktyniavimą 
žmonės Šv. Kazimiero draugijos 
rengiamųjų vakarų nenori lankytu 

Laisvųjų draugijų turime šiasi 
D. L. K. Vytauto Klitibas, Su* 
sivienijimas Lietuvių Montreal'i 
>je (buvusi SLA. kp.) ir mote- 

rių draugija "Birutė." Susivieni- 
jimas Liet. Mont. nors narių tu- 
ri mažai, bet pusėtinai gyvuoja, 
Kruta ir "Birutės"' dr-ja, bet pla- 
tesniam josios veikimui kliudo ti 
pati liga, ką ir minėtamjam Su- 
sivienijimui, būtent: mažas na- 

rių skaitlius. Iš visų trijų laisvų- 
jų draugijų geriausiai gyvuoja 
D. L. K. Vytauto Kliubas, kuris 
užvis daugiausia turi narių (sui 
viršum 300) ir yra nupirkęs že« 
mes sklypą kliubo svetainei sta- 
ivu. i\aip gerai kliubas stovi 
pinigu atžvilgiu, galima spręsti 
iš to, kad už pirktąją žemę užmo-i 
keta virš $6,000.00 ir neužilgo ža- 
dama statyti namą. 

Pastaruoju laiku šioji draugija 
turėjo kiek trukdėsių. Norėta, 
mat, draugiją pakeisti iš laisvos 
į katalikišką. Trumpais ruošais 
pasakojant, viskas atsitiko se- 
kančiai. Į metinį susirinkimą, 
atsibuvusį sausio 4 d., atėjo mū- 

sų klebonas, kun. J. Vyšniauskas. 
Toksai netikėtas kunigo atėjimas 
j laisvos draugijos susirinkimą 
taip žmones nustebino, kad net 
susirinkimas valandėlei tapo per- 
trauktas. Žmonės žiurėjo j kle- 
boną, tartum pamatę koki nepa- 
prastą dalyką. Galop atsipeikėjo ir paklausė kunigo, ar ji^ai kokiu 
reikalu susirinkimai! atėjo? Kun. 
Vyšniauskas atsakė noris tiktai 
susirinkimo paklausyti. Pcr- 
trmuktasai reikalų svarstymas vėl 
atsinaujino. Už kiek laiko kun. 
Vyšniauskas, pasiprašęs balso, 
prabilo j susirinkusius: "Aš," sa- 

ko, "norėčiau, kad šioji Vytauto 
draugija butų ne tiktai grynai 
lietuviška, bet ir grynai katali- 
kiška." Po šių kunigo žodžių 
svetainėje iš visų pusių pasipy- 
lė vieni kitiems priešingi balsai. 
Vieni, pritardami kunigui, sakė, 
kad draugija turi Imti perkeista 
i katalikišką; kiti gi reikalavo, 
kad draugija pasiliktų taip, kaip 
iki šiolei buvo. Galop visas rei- 
kalas palikta sekančiam susirin- 
kimui, ktirisai atsibuvo vasario 
r d. Kun. Vyšniauskas atėjo ir 
į šj susirinkimą ir reikalavo, kad 
jojo įnešimas butų užtvirtintas. 
Šj kartą pasirodė toksai pat nuo- 
monių išsisklaidymas, kaip ir 
pirmame susirinkime. Galop, kad 
priėjus prie kokios nors pabai- 
gos, kun. Vyšniauskas paprašė, 
kad klausimas butų paduot?.< bal- 
savimui. Perbalsuota ir pasiro- 
dė, kad neprigulmitigo kliubo ša- 
lininkai laimėjo i | balsų daugu- 
ma. Klebonas, išgirdęs apie bal- 
■avimo pasekmes, n uč j o p;; s fi- 
nansų sekretorių ir pareikalavo, 
kad jam butu sugrąžinti pinigai, 
buriuos jisai, pereitame susirin- 
kime jsirašydatnas, Įmokėjo į 
draugijos i/.dą. Reikalavimas bu- 
žo tuojaus išpildytas, ir :: igas 
įpleido susirinkimą. V : *ario 8 d. 
diubiečiai gavo vėjo v n klebo- 
10 per pamokslą. .Dabar kliubie- 
:iai kalba, kad kunigui danu ge- 
■iau rūpintis savo parapijos rci- 
calais ir nesikėsinti 'krikštyti' se- 

io3 ir ramiai sau besidarbuo- 
anč'os draugijos. 

Kliubo narys J. A. B—us. 
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Apie lietuviu vėliavą. Kokios 
Spalvos privalo Imti, ar yra lie- 

tuvių tautos vėliava? šitą klau- 
simą jau ne sykį kelta, ne sykį 
svarstyta, bet visgi prie jokio 
galutinio nusprendimo neprieita. 
jTurime tris Lietuva*: Didžiąją 
Lietuvą, Mažąją arba l'rusų Lie- 
tuvą ir, taip sakant, Amerikos 
Lietuvą, ir visos trįs vartoja kito- 
kios rūšies tautines vėliavas, Tei- 
sybę pasakius tik dvi pastaro- 
sios vartoja, nes Didžiojoj Lie- 

tuvoj viešas lietuvių tautinės vė- 
liavos vartojimas nėra valdžios 
leidžiamas. Vienok buvo atsiti- 
kimu. kad ir ten kartais ją var- 

tota; pirmosios Lietuvių Dailės 

parodos atidaryme ir, berods, 
Vilniaus Seimo laikuose pavar- 
tota raudona vėliava su žirgvai- 
:kiu viduryj. Tai padaryta sutyg 
Dr. J. Basanavičiaus patarimo, 
kuris išreiškė nuomonę, buk se- 

novės lietuvių vėliavos spalva bu- 
vusi raudona su žirgvaikiu vi- 
duryje (Cia reik pažymėti, kad 
ir šita nuomone yra grynai ypa- 
tiška Dr. Basan. nuomonė, su 

kuria toli gražu ne visi istorikai 
sutinka). Kaip ten nebūtų, Di- 
džiojoj Lietuvoj iki šiolei nėra 
tam tikros visų priimtos, taip sa- 

kant, nusistovėjusios vėliavos. 
Užtai Prūsų Lietuva ir Ameri- 

kos Lietuva tai turi. Prūsų Lie- 
tuvoj tautinės vėliavos kombina- 
cijon priimta šios spalvos: žalia 
—is viršaus, balta—viduryj ir 

raudona—apačioj, viduryj -/.irg- 
vaikis, arba "vytis." Kuomi pru- 
sai lietuviai tokią spalvų kombi- 
naciją pamatuoja,—m«;s nežino- 
me, 

Amerikos lietuviai, vieton Prū- 

sų lietuvių trispalvės kombinaci- 
jos, vartoja dvispalvę: melsvą ir 

baltą—taipgi su žirgvaikiu vidu- 
ryj. šita melsvai balta vėliava 
pas amerikiečius įgijo jan, taip 
sakant, pilietystės teises: ja*, var- 

toja didžiausios lietuvių organi- 
zacijos, jos vartojamos visuose 
iškilminguose apvaikščiojimuose, 
svetainių papuošimuose etc. Prie 
jos paprato ir amerikonai, ir ki- 
tų tautų čia gyvenantieji svetim- 
taučiai. 

Savo keliu tas vėliavos spalvų 
klausimas yra neužbaigtas. Jau 
vienas tas faktas, kad, ažuot tu- 

rėjus vienodą vėliavą, visos trjs 
dalįs kas sau turi skirtingos kom- 
binacijos vėliavas, parodo, kad 
kas nors yra ne taip, kaip turėtų 
buti. Viso trjs daljs negali ne- 

klysti, greičiausiai gi gal visos 
trjs klysta. 

Kokia gi ištikro privalo buti 
lietuvių vėliavos spalva? Tą ža- 
da labai lengvai išrišti p. V. 
Strnogis, kuris užsidėjo lietuviš- 
ku vėliavų dirbtuvę Brooklyne. 
Apie tai skaitome "Vien. Liet." 
(Xutn. 6): 

p. V. Struogis, Iš Brooklyn, X. 
Y. (442 Grand st.) užvedė lietu- 
viškų vėliavų dirbtuvę. Nesenai 
mums ("Vien. Liet." Hedak.) te- 
ko matyti tų vėliavų padaiytų 
pavyzd). Vėliava susidės iš trijų 
varau išilgai nuo paparčio: iš vir- 
šaus mėlyna, viduryj — balta, 
apačioj — raudona. Per vidurj 
tautinė žymė vytis, arba kaip 
priimta sakyti, — žirgvaikis. Vi- 
sa žymė vyšniavos spalvos, gels- 
vais pakraščiais; patsai vytis 
melsvuose šarvuose ir ant balto 
žirgo. 

Tačiaus p. V. Struogis dar abe- 
joja [ir gerai daro. Liet.], negi 
tikros yra Šitos lietuviu vėliavos 
spalvos. Todėl atspausdino šios 
vėliavos paveikslėlius ant tam 
tikri; lakštų ir žada jų kelis tūks- 
tančius išsiuntinėti visiems lie- 
tuvių hlstorlkams, rašytojams, se- 
novės žinovams, visuomenės vei- 
kėjams, draugijoms ir tt., kad 
nubalsuotų, ar jie sutinka šito- 
kią vėliavos spalvą priimti. 

Kas tokios nenorėtų, gali nuro- 

dyti savo priežastis ir paduoti pa- 
taisymų. Nubalsavimas, tikimasi, 
galėsiąs pereiti iki sekančių Nau- 
jų Metų. 

Kas p. V. Struogiui patarė pri- 
imti tokią daugspalvę kombina- 
ciją ir ar kuomi toks spalvų pa- 
rinkimas pamatuojama, męs ne- 

žinome. 

Manytum, kad čia norima lyg 
sutaikinti visas tris Lietuvos 
dalis ir iš visų padaryti vieną 
kombinaciją—reiškia, kad niekam 
nebūtų "krividos,"—kad "ir vil- 
kas butų sotus, ir ožka čiela." 
Šioj vėliavoj, vadinasi, kiekvienu 

! Lietuvos dalis turėtų bent vieną, 
arba net ir dvi savo dabar var- 

tojamų spalvų. 
Ar p. Struogio sumanymas iš- 

riš galutinai šitą klausimą dabar, 
to negalima iškalno pasakyti, bet 
kad jis paskatins lietuvius šiltom 
reikalu pasirūpinti ir kokiu nors 

budu prieiti prie vienodumo.— 
apie tai negali būti abejonės. 

Ir jau dūlis laikas tai pada- 
ryti. Lietuvių tautinė sąmonė 
šiądien jau taip išaugusi ir taip 
subrendusi, kati yra, išdalies, net 

gėda neturėti vienodos visiems 
lietuviams vėliavos. Laikas tą 
klausimą išrišti! 

liet kaip? Žmonės nori turėti 
vėliavą tokią, kokią turėdavo se- 

novės lietuviai. Kokią gi vėliavą 
turėjo senovės lietuviai? Tame 
ir klausimas, ir, berods, nėra 

dviejų nuomonių, kurios tarp sa- 

vęs sutiktų. 
Męs neesame istorikais, neigi 

senovės tyrinėtojais-specialistais, 
todėl ir nemanome leistis į isto- 
riškus išvedžiojimus. Vieną da- 

lyką, tačiaus norėtume pažymė- 
ti: Lietuviai niekados, berods, 
neturėjo vienodos savo tautinės 
vėliavos, — tokios vėliavos, kaip 
kitos tautos dabar turi. Tais 
laikais (Gedimino, Vytauto ir 
Keistučio laikais) jokia tauta ne- 

turėjo savo pastovių tautinių vė- 

liavų : viešpataujančio karaliaus 
ar kunigaikščio vėliava buvo vi- 
sos tautos vėliava, bet tik iki 

tol, iki kol jis, ar jo šeimyna ant 
sosto laikėsi. Jo vietą užėmus ki- 

tam, ir "tautos" vėliava mainė- 
si. Tas, berods, buvo ir su Lie- 
tuvos kunigaikščiais: didžiojo 
kunigaikščio vėliava buvo skai- 
toma ir visos Lietuvos vėliava, 
bet tik patol, pakol jo vietos ne- 

užėmė kitas. Tautinės vėliavos, 
kokias dabar įvairios tautos var- 

toja (franeuzai, vokiečiai, italai, 
rusai, serbai, grekai etc.), yra dar 
visai nesenai atsiradusios, nors 

tos tautos turi daug senesnę ne- 

abejotiną istoriją už mūsiškę. 
Dinastijų (viešpataujančių šei- 

mynų) ženklai liko, berods, po 
senovei, tačiaus tautos išsirinko 
tūlą spalvų kombinaciją ir tarė: 
tas bus musų tautos oficialė vė- 
liava. Chinai, numetusie savo 

geltonąją su drakonu vėliavą ir 

priėmusie penkių spalvų vėliavą 
vos porą metų atgal, yra nau- 

jausiu tam pavyzdžiu. Berods, 
nieko kito ir lietuviams neliks 
padaryti, kaip tik. susitarus, iš- 
rinkti tulų spalvų kombinaciją ir 
visiems ją pripažinti nemainoma 
lietuvių vėliavos spalva, .šis dar- 
bas turėtų koncentruotis musų 
Mokslo Draugijoj, istoriškoj jos 
sekcijoj. 

Kol, vienok, neims ncatmainy- 
tinai nustatyta tokia spalvų kom- 

binacija, męs manome, kad bu- 
tų begalo nepatogu kiekvienam 
turėti ir dirbti vėliavas sulyg sa- 

vo išmanymo. Reik prisilaikyti 
to, kas pas mus jau įsivyravo, 
gavo pilietystės teises (taigi 
Amerikoj — melsvai balta spal- 
va). Nes jeigu pirm galutinio 
nusprendimo visos draugijos pra- 
dės kas sau dirbdinti įvairias vė- 
liavas, tai iš to pasidarys tik ko- 
šeliena ir pajuoka svetimtaučiu 
akyse. 

P. Strttogio sumanymas, kaip 
minėjome, bus geru akstinu prie 
šio klausimo išrišimo, ir jeigu 
jis, nesigailėdamas nemenkų iš- 
kaščių, leidosi tai daryti, už tai 
jį verta pagirti. Vieną tik patari- 
mą Čia gal but galima butų su- 
teikti: kad to "balsavimo," kaip 
augščiaus pasakyta, atsakymai 
suplauktų atgal ne pas p. Struo- 
gj, neigi pas kitą koki privat'šką 
asmenį, bet Lietuvių Mokslo 
Draugijon Vilniuje, kur susi- 

spietę \ i.-i musų istorikai ir vei- 
kėjai. 

"Vairas"—naujas paveiksluotas 
žurnalas. Pagalios pasirodė pir- 
mas numeris naujo lietuviu dvi- 
savaitinio žurtialo "Vairas," apie 
kurio žadamąjį leidimą jau bu- 
vome savo laiku "Lietuvoj" mi- 

nėję. 
Peržiurėjus šį numeri atydžiai. 

ištikro galima pasakyti: "Na, tai 
galų-gale ir męs, lietuviai, ga- 
lime save pasveikinti, kad bent 
sykį susilaukėme tikrai gražaus 
iliustruoto lietuviu žurnalo, kuri 
smagu pačiam į rankas paimti 

ir ne sarmata kitiems parodyti!" 
IŠtikro, šisai pirmas "Vairo" nu- 

meris ir savo turiniu, ir savo pa- 
veikslais, ir savo abelna išvaizda 
gali drąsiai stoti sale kad ir ge- 
riausių panašios rųSies svetim- 
taučių žurnalų. 

Pirmojo numerio turinys, apart 
įžanginio žodžio, susideda iš se- 

kančių straipsnių: Kun. D r. J. 
Steponavičiaus: "Čiurlionis ir 

musų dvasios etikos apsireiški- 
mai"; Sofija Čiurlionienė (Ky- 
mantaitė) : "Maironies Kanklių 
Stygos"; M. Yčas: "Amerikos 
Lietuva"; S. Čiurlionienė: "Drau- 
gui"; K. J. T.: "Kun. Ant. Kau- 
pas"; Vydūnas: "Labai mums 

reikalinga ypatybė"; Pr. Penkai- 
tis: "Tėvynėn grjštant..."; Aiš- 
bė: "Viso ko pradža—kiaušiniai" 
(Scenos vaizdelis); Musų raštai 
(apžvalga); Trumpa pernykščių 
metų apžvalga. Paveikslai: A. 
Žmuidzinavičiaus — Regėjimas; 
M. I\. Čiurlionies fotografija; 
Čiurlionies paveikslai: "Rex," 
"Fantazija" ir "Pasaka"; Mairo- 
nio fotografija; Lietuvos Rytų 
"kietnas-kaimas" (fotografija), 
Ketvirtasai Amerikos Laikrašti- 
ninkų Seimas Shenandoah, Pa., 
(fotografija); Kuti. A. Kaupas 
(fotografija); A. Valdemaras, 
pirmutinis lietuvis privat-docen- 
tas Peterburgo Universitete. 
Viršelis ir vitiietos, pieštos dai- 
lininko P. Rymšos. 

"Vairas" iš pačių pradžių sto- 

ja darban su stipria šeimyna. 
Jam sandarbininkauti yra pasi- 
žadėjęs čielas būrys geriausių li- 
teratiškų ir moksliškų jiegų, kas 
matyt iš sekančių "Vairo" sau- 

darbininku: Aišbė, Dr. J. Basa- 
navičius. Bytautas', Buga. S. Čiur- 
lionienė (Kymantaitė), T. Dau- 
girdas, Kun. D r. Gustaitis, M. 
Yčas, I. Jonynas, Karuža. Ku- 
bilius, P. Matulionis, L. Norei- 
ka.. Pr. Fenkaitis, J. Tumas, A. 
\ "aldeinaras, prof. E. Volteris, 
Vydūnas ir kiti. 

Artistiškąją "Vairo" dali pri- 
žiūrės toki žinomi lietuviu dai- 
lininkai, kaip A. Jaroševičius, P. 
Rvmša, S. Šlapelis, A. Varnas ir 
A. Žmuidzinavičius.—Jau tas vie- 
nas gali duoti užtikrinimą, kad 
dailės žvilgsniu "Vairas" visados1 
.stovės augštai. 

Siuosmet sukanka to metų nuo 

atgavimo lietuvių spaudos Lie- 

tuvoj. "Vairas" yra vainikas,— Į 
gražus vainikas,—kuriuom nutsųi 
spauda, apvaikščiodama šį mažą 
jubilejuką, gali teisingai pasi- 
didžiuoti. 

l iek apie '"Vairo," taip sakant,! 
paviršutinius rubtts. .Meskime 
dabar akimi j jo "sielą." 

Nors iš viršpaminėto "\ airo" 
turinio aišku, kad jis visų pir- 
miausiai bus literatūros, dailės ir 
mokslo žurnalas, ir kaipo toks 
neužsiimdinės pigiais partyviš- 
kais politiškais ginčais, tačiaus 
savo pakraipą turės. Kaip pir- 
tniaus jau buvome minėję, "Vai- 
ras" ves lietuvių viešojo gyve- 
nimo laivei] tautiniai-progresy- 
viška upe. 

Savo įženginiame straipsnyj 
"Vairas," aiškindamas savo at- 
siradimo tikslą, piešia keletą 
vaizdingų musų gyvenimo pa- 
veikslėlių ir nukaišioja savo gy- 
venimo takeli, kuriuom jis žada 
eiti. Kelias ištraukas čia paduo- 
dame: 

Kaip tos paversmės, — rašo 
"Vairas" — čiurliais ištryškusios 
iš požemių gelmės, ranguodamos 
karpiai upeliais bėga, tartum jieš- 
kodamos įgimto gaivalo, ir paga- 
lios sutampa plačioj vandens va- 
goj ir tokiu budu sudaro didžią 
upe, — taip muaų visuomenės 
srovės, prasiveržusios pro daugy- 
bę ivairiausiij kliūčių, Liiekviena 
savo rybomis tekėdama, antgalo 
turi susilieti viename daikte, jei- 
gu norime buti tauta, o neišskly- 
dusi minia be visuotinės sąmonės. 
Nenustoja maži upeliai savitumo, 
gausingai pildydami vandeniu 
savo motyną-upę, nenustos savai- 
mės ženklo ir lietuviu srovės, 
šelpdamos bendrą tautos reikme- 
nę tuo, ko ji privalo, kuo ji esti 
gyva. Ta musų bendroji vaga 
(kurios negali išsilenkti u§ viena 
srovė, jei tik nebijo, skyrium pa- 
likusi, išsekti), yra lietuvių ktul- 
tura, plačiausia to žodžio reikšme 
tariant. 

Nurodęs tokiu budu atskiru 
partijų-srovių reikšmę, pabriežęs 
tai, kad kaip menki atskiri upe- 
liai, subėgę vienon vagon, sudaro 
galingą upę, taip musų atskiros 
partijos, susilieję bendratį tarpan, 
sudaro stiprią tautą: nurodęs pa- 
vojų, kuris gręsia toms parti- 
joms. kurios nenori dėtis bendran 
lietuviu kulturos darban (jos turi 

pranykti, kaip turi išsekti tie 
,upeliai, kurie atsiskiria nuo ben- 

dros vag'os-uės), —-"Vairas" pa- 
sisako, k«4l jis eisiąs ta plačia 
kultūros vaga. Jis eis ta vaga, 
"neliesdamas dienos mažmožių 
bei nesusipratimų, kįlančių visuo- 
menės krypsnių tarpe." 

Pąęym&jm yra šie "Vairo" žo- 

džiai, kut ic gali buti jo obalsiu: 

*Todėl Į vairininkų burelj dera 
tfe, kurie, supratę datrerties liotu- 
vJy atgimimo sąlygas, randa gali- 
ma ir reikalinga žymėti ypač tai, 
kas vienija musų inteligentus 
krūvon, o ne luis skiria Juos viens 
nuo kits-kito. i 

Męs negalime tokioms min- 
tinis neužjausti. Ta pačią mintį, 
kitais žodžiais, męs buvome ne 

sykį išreiškę ir dar nelabai se- 

nai atkartoję, kalbėdami apie 
musų tautininkų vietą tarp kraš- 

tutinių (socialistų ir klerikalų) 
partijų. Ten męs buvome pažy- 
tnėję, kad tautininkų užduotimi 
yra malšinti užsidegusias pa- 
kraščiu partijas ir traukti jas pla- 
taus kelio viduriu. Kitais žo- 
džiais tariant, — nesiundinti vie- 
nos pakraipos žmonių prieš ki- 
tos pakraipos pasekėjus, bet de- 
rinti, traukti juos krūvon prie 
bendro tautinės kultūros darbo; 
neskaldinti, neskirstyti, bet riš- 
ti. vienyti visais galimais bu- 
dais. 

Męs karštai tokiam krypsniui 
užjaučiame ir pritariame. Ir ne 

todėl, kad jis yra tautininkų ke- 
lias, bet todėl, kad jis yra, musų 
nuomone, vienatinis kelias, kuris 
gali lietuvius privesti prie pagei- 
daujamo tikslo: prie kultūros, o 

sykiu su ja ir prie gerovės žydė- 
jimo. 

Ištikro, daugelis musit inteli- 

gentijos, kaip svietiškos, taip ir 
dvasiškos, iki šiolei žiurėjo, o 

ne vienas dar ir dabar žiuri, ne 

i tai. kuom męs esame vien ki- 
tam panašus, bet kuomi viens 
nuo kito skiriamės. Inteligenti- 
jos pavyzdį pasekė pus-inteligen- 
tija ir pagalios mušu plačioji 
liaudis, ir šiądien, ačiū tam su- 

plaukėme itenormališkos, tiesiog, 
atsiprašant, kvailos 'mados": Šią- 
dien, susitikus nepažįstamą nuo- 

gu. pirmiausiai klausiama, ne kas 
jis per vienas, koks jis žmogus, 
bet prie kokios jis partijos pri- 
klauso: "katalikas, ar laisvama- 
nis, cicilikas, ar tautietis".... Ir 
jeigit tik pasirodė, kad jis ne 

mano plauko vyras, tai jau—ir 
basta! šiepiasi viens ant kito, 
kaip tie du katir i ant tvoros... 
O gal but, kad nors skirtinų pa- 
žiurti. jiedu abudu yra šaunus 
vyrai,—puikus žmonės, kurių vie- 
nok, dėlei tosios prakeiktos skir- 
stymosi mados, nesuvienysi ir 
prie naudingiausio darbo kartu 
nepristatvsi: susipeš... 

Pas mus išeina, anot to rusų 
priežodžio: "Po šapke vstrieča- 
jut, a po umu provožajut" (Su- 
lyg kepurės sutinka, o sulyg pro- 
to lydi). Vienas tik "mažas" 
skirtumėlis vra, pritaikius šią pa- 
tarlę prie lietuvių: kiti pagal ke- 

purių (pagal jo drapanas, iš- 

vaizdą) pasitinka, tą darome ir 
męs lietuviai; kiti vienok pagal 
protą jį lydi, o męs lietuviai, 
manding, ikišiolci dar niekados 
to nedarėme... Vis dar pagal 
kepurę žmogų kainuojame.... 

Męs nukrypome šiek-tiek nuo 
"Vairo" recenzijos, kad stipriau 
pažymėjus tas musų ydas ir žaiz- 
das, kurias ir "Vairas" žada cv- 

(lyti. 
Jame pajudinta ir dar keletas 

ytin svarbių minčių. Bet apie 
tai kitu kartu turėsime dar ne 

sykį proga pakalbėti. Šiuom gi 
sykiu męs norime naujam kul- 
turos darbininkui velyti kuoge- 
riausios pasekmės. 

it* >jt 

Informacijos dėlei, turime pa- 
žymėti, kad "Vairas" skiriamas 
labjaus inteligentijai, ta., aus 

'kiekvienam, įpratusiam laikraš- 
čius skaityti, jis gali buti didžiai 
naudingas. Todėl ir patariama 
jis užsiprenumeruoti. Ypačiai 
gi vertėtų, kad lietuvių tarpe ne- 

būtų nei vieno inteligentiškesnio 
asmens, kurio namuose nebūtų 
"Vairo": savo turiniu jis duos 
daug gaivinančio peno sielai, sa- 

vo artistiškumu jis bus tikru jū- 
sų namų papuošimu. Kaina me- 

tams: Lietuvoj—6 rub.; Ameri- 
koj'—8 rubliai; 4 rub. pusmečiui. 
•Adresas: "Vairo" Redakcija, Vil- 
nius, Makarjevskaja, Num. 15 

Taip sau. Nesenai Brooklvne' 
ir kitose vietose lankėsi su pra- 
kalbomis Dr. Jonas Šliupas. Sa- 
koma, kad Dr. Šliupas savo pra- 
kalbomis ir vėl labai skaudžiai 

užmynfi mūsų socialistams, vaiz- 
dingai tariant, "ant uodegos." Ypačiai jis papeikęs tą siundymą 
vienų žmonių prieš kitus, vieno 
luomo prieš kitą, kuris pas so- 
cialistus išaugo iki didžiausio fa- 
natizmo ir apsirėdė didžiausios 
neapykantos rūbais. Socialistai 
vadina tai "klesų kova,"' ir dak- 
taras tą siundinimo darbą aštriai 
nupeikė, tvirtindamas, kad ne- 

apykanta viską lengva sugriauti, 
bet nieko jos pagelba negalima 
pastatyti. Lyg ant nelaimės, pa- 
sitaikė dar ir taip, kad netrukus 
po to "Tėvynė" atspausdino iš 
anglų žurnalo "Metropolitan" la- 
bai gabiai parašytą straipsnį, ku- 
riame taij) pat nupeikta toji "kle- 
sų kovos" mada (O "Metropoli- 
tan," matote, yra socialistiškos 
tendencijos [palinkimo] žurna- 
las, dažnai apie socializmą rašo, 
ir, jeigu neklystame, dar nelabai 
senai "Kova" karštokai ragino 
lietuvius-socialistus tą laikraštį 
skaityti). 

Dabar — ėmė ir nugriuvo kal- 
nas... Visi socialistų laikraščiai, 
jų kalba tariant, pradėjo "akėti" 
ir Dr. šliupą, ir "Tėvynę," — 

atsiprašom, ne "Tėvynę," bet p. 
Račkausku, jos redaktorių, nes 

be ypatiškumų, jie, berods, ne- 

moka apsieiti. 
Apie tai męs savo skaitytojams 

iki šiolei nebuvome pranešę: vie- 
na,—tas jau ne pirmiena, o antra 

—manėme; tegul jie ten patįs, 
anot dzūko kalbos, galynėjasi; 
daktaras yra drūtas vyras, o ir 
Račkauskas, reikalui priėjus, mo- 

ka savo literatišku botagu "švilp- 
terti"; taigi nėra baimės,—patįs 
save mokės, jeigu reikės, apsi-Į 
ginti. 

I'»et gi dabai įsikišti į tai ir 

męs turime. Ir nors męs pilnai 
sutinkame, jeigu ne su žodžiais.] 
tai bent sn pamatine Dr. Šliupo 
išreikšta mintimi, betgi šiuom 
kartu, kišdamiesi į tai, turime 
norą pagelbėti ne jam ir ne "Tė- 
vynei," bet vienam iš ių priešų, 
būtent—"Laisvei" (retai turime i 

tokią progąi. 
Nesenai mat "Laisvė" (Xum.j 

13), "beakėdama" tautininkus už j 
tą "klesų kovos" nupeikimą. taip 
rašo: 

Nesenai Šliupas pranešė, kad 
IdesŲ kovos nebėra. Ponas Rač- 
kauslus, net paspringdamas (?) 
iš džiaugsmo, pranešė, kad pana- 
šiai sako ir "Metropolitan." "Vien. 
Liet." ir "Lietuva" tuoj su pamė- 
gimu (?) pranešė apie p. šliupo 
nauja apreiškimą. Nėra klesų ko- 
vos ir gana! 

Taigi, matote, šitos kelios ei-, 
lutės ir privertė mus "Laisvei"; 
pagelbėti ir apie Dr. šliupą, bei 
klesti kovą paminėti. Iki šiol 
apie tai buvome neminėję; todėl 
koks teisybės jieškantis Dioge- 
nes galėtu ją užtai melage išva- 
dinti. O mums to nesinorėtų. 
Dabar, kada apie tai jau paminė- 
jome, tai ir viršminėta "Laisvės" j 
pastaba gali turėti bent teisin- 

gumo pretensiją... 

Dėlei Žemaičių Vyskupystės. 
Iki šiol dar nėra tikrų žinių, kas 
užims vietą nesenai mirusio Že- 
maičių Vyskupo Girtauto Kaune. 
Paprastai, paskyrimas vieno ar 

kito asmens vyskupo sostan, nė- 
ra taip svarbus atsitikimas, ta- 

čiaus šiuom sykiu visos Lietuvos 
doma yra atkreipta j Kauną ir 
nekantriai laukiama tikros ži- 
nios: kas gi bus Cirtauto įpėdi- 
niu Kaune? 

Nepaprastas svarbumas slepia- 
si tame, kad šis naujo vyskupo 
paskyrimas turi ne tik dvasišką, 
bet ir politišką reikšmę. Einant 
Lietuvoj smarkiai kovai tarp lie- 
tuvių ir lenkiškųjų "endekų," 
yra begalo svarbu, kas ton įtek 
mingon vieton bus paskirtas. 
Lenkai išsijuosę darbuojasi, kad 
toji vieta tektų lenkui; lietuviai, 
suprantama, su tuom sutikti ne- 

gali. Šitos varžytinės atsiliepė 
net ir rusų spaudoj. Laikraštis 
"Den" taip nupiešia dabartinį 
dalykų padėjimą ir rusų valdžios 
j tai atsinešimą: 

"Kaip žinoma, pastaraisiais lai- 
kais... nekuriose šiaur-vakarinėse 
ir piet-vakarinėse Rusijos guber- 
nijose eina atkakli kova prieš 
lenkų hegemoniją (vadovavimą) 
bažnyčios reikaluose. Vidaus da- 

lykų ministerija, skaitydamasi su 

diduomenės reikalavimais, perve- 
dinėja lietuviais apgyventose gu- 
bernijose (kaip Kauno, Vilniaus 
ir Suvalkų) lietuvius, tas vienok 
susitinka ?u atkakliu pasiprieši- 
nimu iš atžagareiviškų lenkiškų 
partijų pusė* 

I "Kaip jau buvo "Deri" laikras-< 
I tyj pažymętj, jtninlsTerijos pro- 
teguojamoji kun. Pranaičio kan- 
didatūra, nežiūrint į tai, kad ją 
rčmt lenkų ir rusų reakcionie- 
riai, nupuolė todėl, kad vidaus 
reikalų ministerija nepanorėjo 
galų-gale demonstruoti savo pa- 
žiūros į kun. Pranaičio nuopel- 
nus. 

"Iš užgirtojo Vatikano surašo, 
vidaus dalykų ministerija buvo 
išsirinkusi kun. Karevičių, kate- 
drališkos bažnyčios kleboną Pe- 
terburge, ir pasiryžo prašyti, kad 
Rymas jį į Kauno vyskupus 
įšvęstų. 

"Vienok progresyviskas ir nuo 

politikos besišalinąs kun. Kare- 
vičius nepatiko lenkų tautiškiems 
demokratams (endekams) ir jie 
užvertė Rymą skundais, buk kun. 
Karevičius esąs ne tik litvoma- 
nas, bet net ir masonas. 

"Nors padarytasai tyrinėjimas 
šiuos skundus rado neteisingais, 
vienok Rymas nepanorėjo eiti 
priešais įtekmingąją lenkų sro- 

vę, ir kun. Karevičiaus įšventi- 
nimas užsitraukė. 

"Dabar kun. Karevičiaus prie- 
šai siūlo ministerijai naują kom- 
binaciją... Lenkiškieji klerikalai 
reikalauja, kad sykiu su užpildy- 
mu Kauno vyskupiškosios kėdės, 
užpildytu taipgi ir Vilniaus vy- 
skupijos kėdę... paskirdama ten 

vyskupu Pultusko vyskupą Ka- 
rosą. 

"Iš šito vyskupo klerikalai 
(lenkai) daug ko tikisi, nes dėlei 
savo senatvės vysk. Karosas ne- 

galės diecezijos valdyti ir todėl, 
be abejonės, papulsiąs po kleri- 
kalų įtekme. 

"Ministerija, kol kas, dar ne- 
padarė galutinio žingsnio, nors 

rvmo-katalikų mitropolitas Kliu- 
činskU užtaria ministerijoj vy- 
skupo Karoso kandidatūrą. 

K. Aušris. 

ŠIŲ DIENŲ PASAKA. 
(Užbaiga) 

Pereitam numeryj matėme, 
kaip Danijos farmeriai savo su- 
manumu per ko-operaciją pasie- 
kė nepaprastos gerovės. Šimtai 
tūkstančių Danijos farmerių, su- 

tvėrę >avo bendrovę, patįs veda 
savo reikalus kuopasekmingiau- 
siai. Tai yra gana nepaprastas 
apsireiškimas šių dienų pramo- 
nėj. Šiądien juk yra prasiplati- 
nusi nuomonė, kad pačėdlyvumas 
ir produktyviškas veiklumas — 

šie neatbūtini pasekmingos pra- 
monės veiksniai—gali buti tik 
sumonopolizuotame biznyje. 

— Šiądien abelnai visur mano- 

ma, rašo toliaus p. Ho\ve, kad 
kiekviena ko-operatyviška pramo- 
nės kontrolė yra eikvojanti. Sa- 
vo keliu, pusantro miliono Dani- 

jos farmerių tokį tvirtinimą su- 

niuša. Patįs savo sumanymu jie 
susiorganizavo įvairose pramonės 
šakose ir veda reikalus, kuriu 
apyvarta siekia milionų doliarių 
kas metai. Jie daro tai taip eko- 
nomiškai ir taip pasekmingai, 
kaip ir geriausiai organizuoti pri- 
vatiški monopoliai (trustai). Ir 
jie daro tą per ko-operaciją, ne 

per socializmą. Jie perka, ko 
reikalauja, optn (dideliame skai- 

čiuje, angl. \vholesale) ir išpar- 
duoda pati- sau praktiškai ta pa- 
čia kaina... Jie nusikratė tarpi- 
ninkus vieną po kitam ir veda 
reikalus su savo konsumentais 

tiesioginiu keliu beveik taip, kaip 
jų pratėviai tai darė jomarkuose 
šimtą metu atgal. 

— Aš visur rasdavau pas juos 
ko-operacijas. Šis ko-operatyviš- 
kas datiiečių judėjimas prasidėjo 
vos 30 metų atgal, bet j tą laiką 
Danija iš bergždžių dyklaukių 
šalies, kurios farmeriai niekuom 

nesiskyfė nuo vokiečių farmerių, 
pavirto j paveikslingiausią vi- 
sam pasaulyj žemdirbystės eks- 

periinentalę stotj. Pamažu, diena 
po dienai aš pažinau tą stebuk- 

litigą siti dienų pasaką,—pasaką, 
kuri parodo neapkainuojamą pa- 
mokinimą kiekvienam vidutiniško 
proto ir darbštumo žmogui. Ji 
parodo daugiaus negu tai: ji pa- 
rodo, kaip skurdas ir biednystė 
gali buti išgydyta ne labdarin- 
gumu, bet gerais įstatymais: ir 
tas yra svarbus pamokinimas, 
kurj ši maža tautelė visam pasau- 
liui dtinda. 

Šita pastebėtina Danijos gy- 
ventoju gerovės permaina prasi- 
dėjo nuo sviesto ir auriy. Iki 

"Tarp lietuvių, vienok, tokia 
kombinacija nesutiko užuojau- 
tos, ir jie, iš savo pttsfs, sten- 
giasi tokio lenkų peršamo pa- 
skyrimo nedaleisti." 

Sako, vetuos ateivių bilių. 
Priešateivinius bilius, kuris perėjo 
Atstovų Butą, ir, be abejonės, 
pereis Senatą, ir kuris uždraudžia 
ateiviams, nemokantiems rašyt- 
skaityt, įeiti j šią šalj, sakoma, 
nesulauksiąs prezidento \Yilsono 
užtvirtinimo. Prezid. \Yilsona?, 
kaip ir jo pirmtakunas Taftas, 
sakoma, žada padėti ant jo savo 
"veto." Prezidentas yrft šalinin- 
kas ateivystės aprubežiavimo, ta- 
čiaus jis esąs priešingas tokiam 
"ra'šyt-skaityt" egzaminavimui. 

Gerai padarys, jeigu vetuos, 
nes bilius su tokiais padavadiji- 
mais nėra išmintingas dalykas. 

Tėvynės Mylėtojų Dr-jos lei- 
dinys. Tilžėje išeinantis "Prū- 
sų Lietuvos Savaitraštis'' prane- 
ša sekančiai: 

"Ilgai lauktieji Jono Jonilos 
raštai (Tėvynės Mylėtojų leidi- 
nys) tai galiausiai ir pasirodė. 
Prisiėjo leidėjams pasipykti ir 
pasibarti dėl darbo užtęsimo, bet 
dabar knygas gavę ir pasigerės, 
ir — atsileis. O ir yra kur pasi- 
gerėti: taip dailiai atlikta ir spau- 
da, ir apdaras. Džlaugkimės, jog 
visa tat padaryta Lietuvių (Joga- 
masto Tilžėjei dirbtuvėje. Tos 
trja knygutės, tai naujas musų 
raitijos papuošalas. 

Tai, matote, yra tie senai žadė- 
ti TMD. raštai, kurie jau prieš 
metus buvo nariams žadėti. Ma- 
tomai, ir spauda ir apdarai, ku- 
rie siuntinį sutrukdė, jan užbaig- 
ti. Tat gal "ir atsileis" sąnariai, 
juos gavę, tik kad persiuntimo 
nereiktų kitus metus laukti. Šio 
leidinio užsitęsimas padarė TMD. 
didelius nuostolius, tad ir nedy- 
vai, kad amerikiečiai pyksta. 

1881 metų kiekvienas tarmėm 

darydavo pats sviestą ir surius 
ir pats juos parduodavo, kaip tai 
ir dabar daugelis Amerikos ir ki- 
tu kraštų farmerių daro. Bet po 
tulo laiko keletas farmerių susi- 
dėjo ir Įrengė kooperatyvišką 
pieno dirbtuvę. Jos pasisekimas 
buvo taip didelis, kad kiti far- 
meriai pradėjo daryti tą patį. 
Į 30 metų laiko 1,200 tokių ko- 
operatyviškų pieno dirbtuvių ta- 

po farmerių pastatyta, ir 158.000 
farmerių pastojo jų sąnariais. 
Danijoj ant kiekvieno 3 angliškų 
mylių ploto išpuola viena tokia 
pieno dirbtuvė, kurioj išdirbinė- 
jama sūriai ir sviestas. Iš kiek- 
vieno šimto Danijos farmerių be- 
veik 95 yra tokių dirbtuvių są- 
nariais. 

— Po to, atskiros pieno dirb- 
tuvės tapo suorganizuotos j dis- 
triktus, o distriktai iš eilės su- 

tvėrė centralinę įstaigą, kurios 
privalumu yra užsiimti šių pieno 
išdirbinių eksportavimu j sve- 

timas šalis. Anglija, kuri turi 
pirkti pieną ir pieno išdirbinius 
(sviestą ir surius) ir negali pati 
sau jų parūpinti, yra todėl pri- 
versta šiems dalykams išleisti 
kelis milionus doliarių kas sa- 

vaitė. l"ž vieną tik sviestą ji 
siunčia j Danijos farmerių kiše- 
nius čielą milioną doliarių kas 
savaitė. 

Ūkininkas, pas kurj musų ame- 

rikonas svečiavosi, turėjo tik še- 
šias karves, bet. nežiūrint šito 
mažo skaitliais, ji> turėjo \isas 
reikalingas prietaisas, kaip ir tur- 

tingi kelių dešimčių karvių sa- 

vininkai. Jis laikė tik geriausios 
veislės pieningas karves. Jos 
namie buvo šeriamos, o tvartai 
buvo užlaikomi kuošvariausiai. 

Xe tik iš pieno Danijos far- 
meriai turi pelną. Kaipo pieni- 
ninkystės pasekmė, išsivystė la- 
šinių ir mėsos pramonė, P-as 
Ho\ve taip toliaus pasakoja: 

— Pasukos (maslionkos), ku- 
riu likdavo nuo darymo sviesto 
ir suriu ko-operatyviškosc dirb- 
tuvėse. turėjo eiti pernieką. Tai- 
gi apsukrus danietis-farmeris ve- 

ža šviežią pieną j pieno dirbtuvę, 
kur is jo daro sviestą ir surius, 
ir atgal naino parsiveža pasukas, 
kuriomis peni kiaules. liet, ka i 
iš kiaulių gavus daugiaus pel- 
no, jas reik skersti ir mėsą, o 

ne gyvulius, pardavinėti. Skerdi- 
mui gi kiaulių reik skerdyklų, nes 



namie tai daryti brangiau s at.-i- 
jitia ir neparanku. Tad ūkinin- 
kai, susitarę, suorganizavo ko- 

operatyviškas bendroves ir iš- 
sistatė skerdyklas. Šiądien Dani- 

joj yra 105,000 farmerių, tokių 
skerdyklų .sąnariu. Tose sker- 

dyklose kasinėtai skerdžiama 

pusantro miliono kiaulių, abel- 
nos vertės $.25.300,000. 

—Visoj šalyj yra 36 tokios 

skerdyklos, kurių kapitalas išne- 

ša $2,360,000. Visa tai priklauso 
ūkininkams. Vėliaus persitikrin- 
ta, kad nekurios kiaulės duoda 

mažiaus, o kitos daugiaus laši- 

nių. Tada valdžia išsiuntė eks- 

pertus, kurie, keliaudami iš kaimo 

j kaimą, pamokina farmerius, ko- 
kois rųšics kiaules yra geriausiai 
auginti ir kokiu budu jas ge- 
riausiai skersti. 

Kada daniečiai tarmeriai taip 
pas save namie darbavosi, su/.i- 
nota, kad Londone susitvėrė tam 

tikras trustas, kuris visas Angli- 
jos turgavietes kontroliavo ir 

mokėjo Danijos farmeriams už 

jų lašinius tokias kainas, kokias 

jis pats (trustas) norėjo. Da- 

nijos ūkininkai tokiu šposų kęsti 
nenorėjo. Jie sutvėrė savo locną 
trustą. Jie suorganizavo Dani- 

jos Lašinių Kompaniją Londone, 
kuri turėjo pardavinėti jų prista- 
tomus Anglijon lašinius tiesio- 
giai žmonėms, l>e jokių kitu kom- 

panijų tarpininkystės. Tokiu bū- 
du farmeriai greitai sulaužė tru- 

sto galybę, "išvarė iš biznio," ir 

pelnas liko jų locnuose kišeniuo- 
se 

— Danijos geležinkeliai, ažuot 
buti privatiškose rankose, kaip 
tai yra čia Amerikoj, vra valsti- 

jos nuosavybė. Todėl geležinke- 
liai negali perdaug nulupti nuo 

fannerių už jų produktų perveži- 
mą. Farmeriai patis užlaiko savo 

laivus, kurie perveža jų išdirbi- 
nius j Angliją, ir tokiu bildu, 
kaip jau :ic syk j atkartojome, far- 
raerys, aplenkdamas visus tar- 

pininkus, pristato savo produk- 
tus tiesiog vartotojams. Iš to yra 
dviguba nauda: pats farmerys 
turi daugiau- pelno ir vartoto- 

jas gauna pigiau, negu per tar- 

pininkų rankas pirkdamas. Kiek- 
vienų metų gale visas pelnas yra 
padalinamas tarp fannerių su lyg 
abelnos sumos, už kurią kiekvie- 
nas iš jų yra metų laike parda- 
vęs. 

O 

Tokia tai yra "pasakaitė" apie 
Danijos ūkininkų gyvenimą. Me- 

name, kad, perskaičius ją, ne- 

reik daryti joki'.j ilgu išvedžioji- 
mu bei pamokinimų: pati šita 
'"'pasakėlė" yra geriausis pamo- 
kinimas. Beskaitant tai, mums 

noroms-nenoroms atsimena ir 

musų Lietuva. Jos plotai kur kas 
didesni už Danijos plotus, jos 
žemė kur kas derlingesnė už da- 
nų žemę; žemdirbystė, o su tuom 
surištas ir gyvulių auginimas, 
Lietuvoj gali žydėti: audeklų ir 

milų išdirbystė po nuisų kaimus 
nuo senai yra prasiplatinusi, ta- 

riaus ji nėra pelnui išnaudojama; 
žąsų ir kitų naminių paukščių, 
lyginai ir arkliu auginimas gali 
atnešti didelį pelną, ypač Prusu 

parubežiais, vienok ir tatuc nėra 

jokio tvarkau?, nuoseklaus dar- 
bavimosi; Suvalkų ir Vilniaus 

gubernijos nusėtos, išmargintos 
;žcrais, tačiaus apie žuvininky- 
stę,'kaipo pramoniją, pas mus ir 
negirdėti: daugybė įvairiausios 
rūšies mišku suteikia gerą me- 

džiagą įvairioms medžio išdirby- 
>tės šakoms; gausybė molio ir 
smilčių — yra pamatas puodinin- 
kystei ir cemento išdirbystei. Žo- 
džiu, kur nežengsi, ten neišnau- 
dotos dar progos guli. Visiko yra, 
bet naudotis tais* gamtiškais tur- 

tais męs, lietuviai, dar nesuge- 
bame. 

Čia galėtum sykiu su tais sla- 
vu pasiuntiniais, atvykusiais prieš 
tūkstantį metu iš rusų žemės pas 
variagu vadovus, pasakyti: "Že- 
mė musų turtinga ir vaisiais gau- 
si, bet tvarkos joje nėra. Atei- 
kite karaliauti ir valdyti mumis!" 
Kas atci> "karaliauti ir valdyti" 
musų tėvynę taip, kad jos gam- 
tiniai turtai, ažuot gulėję nesu- 

naudotais, virstu musų žmonių 
palaima? Mos dar laukiame tu 

išmintingų lietuvių, kurie, kilę iš 
musų tarpo, atidengs musų žmo- 
nėms akis ir parodys jiems kelią 
prie gerovės, kurią jie, taip sa- 
kant, kojomis mindžioja, o jos 
nemato, — hėga už jurių-mariu 
svetimos jieškoti... 

Didelė našta guli ant pečiu 
inii.su šviesuomenės-inteligenti- 
jos! Nes tai jos, o nc keno nors 

kito, užduotis yra tą keliu mūsų 
liaudžiai parodyti. 

Kaip gi butų gerinus ir nau- 

dingiaus, jeigu mūsų toji i p c;i- 

gentija ir pus-inteligentija, bei 
tie "susipratusieji," mažiaus čirš- 
kėtu apie įvairias dogmas ir "so- 
cioliogijas," apie įvairius stebuk- 
lus ir utopijas, apie įvairias die- 
vybes ir bedievybės, o vieton to 
nusileistu nuo padangių ir, nu- 

tūpę ant tikrojo kasdieninio gy- 
veninio grindų, pamokintų savo 

broli, kaip lengviatis kąsnį duo- 
nos padarius, kaip geriaus jo gy- 
venimą sutvarkius, kad nereiktų 
jam į svieto pakampes bastytis. 
I /. tai žmonės jiems tartų šir- 

dingą ačiu. Už tai jiems tartų 
ačiu ir visa Lietuva. 

Ačiu dievams, jau turime to- 

kiii. Vienok jįj dar neužtektinai. 
I)ar vis "po senovei" galima aj>io 
Lietuvą pasakyti: "Mušu žeme 

turtinga ir vaisiais gausi, l>et 
tvarkos joje nėra... ateikite mu- 

mis valdyti!"... 
Jus, jauniejie, kurie tikitės Imti 

mustj tautos vadais, ateikite! 
Ateikite žiniomis ir mokslu ap- 
sišarvavę taip, kad galėtumėte 
sutvarkyti mušu šalies gyvenimą, 
kad pagclbčtumėte išnaudoti lie- 
tuviu gerovei mušu šalies gam- 
tiškuosius turtus! 

TAFTAS ATEIVIŲ APGYNI- 
ME. 

(Pabaiga) 

Nurodęs j visą litaniją atsiti- 
kimu. kur ateiviai būdavo ne tik 

! užpuldinėjami ir skriaudžiami, 
bet net ir u/mušinėjami, ir kur 

| pra-ikaltusieji amerikonai visgi 
'nebūdavo užtai nubausti, Taftas 

Į atkreipia atydą j lynčiavimus, 
kurie taip dažnai Suvienytoje 
V alstijose pasitaiko. Ji-; liūdnai 
patėmija: 

"Niekas negali didžiuotis savo 

tėvyne, matydamas toki r-kaitliii 
musų locmi piliečiu nulynčuotų, 
kur kaltininkai išsprunka nenu- 

bausti iš teisybės ranku." Šitie 
lynčiavimai, sako toliaus Taitas, 
yra tikra mūsų šaliai gėda, ypač 
jeigu juos primenama mums ta- 

|da, kada męs, su lyg savo papra- 
įtimo, didžiuojamės tuomi, huk 
mūsų valdžia stovinti ant daug 
augštcsn .i do»:škos ir žmogiškos 
papėdės, negu kitų kraštų val- 
džios,—o taip didžiuotis męs net 

perdažnai mylime. 
Toksai dalyku stovis, anot 

l atto, negali žmogui suteikti jo- 
kio smagumo, ypač gi. kada dar 
atsiminsim, kad Suvienytose Val- 
stijose esama net tokių guber- 
natorių. kurie drįsta lynčiavimo 
paprotj viešai girti ir ginti. Reik 
sau tik išsivaisdinti Suv. Valsti- 
jų valdžios nesmagų padėjimą, 
kada svetimos šalies valdžia pa- 
reikalauja nuo rnusų valdžios pa- 
siaiškinimo: kodėl Suv. Valstijos, 
apsiėmusios duoti svetimtaučiam? 
lygias su savaisiais teises ir lygią 
nuo užpuoliku apsaugą, to savo 

pažadėjimo neišpildo? Kaip sma- 

gu yra Su v. Valstijų valdžiai vai- 
kišku budu aiškintis? Musų val- 
džia aiškinasi maž-daug panašiai: 
'Jus likote, kad męs (t. y. Su v. 

Valstijos) padarėme su jumis 
sutarti ginti jusli piliečius nuo 

įvairu skriaudų vienodai su sa- 

vaisiais. Tas teisybė,—męs toki 
kontraktą su jumis padarėme. 
I'»et jus turėjote žinoti, kad sulyg 
musų valdžios systemo, męs ne- 

galime tų prižadų išlaikyti ir ne- 

galime prasižengėlių nubausti. 
./ lynčiavimą mušu locnii pilie- 
čiu, męs privalome atsakyti, ir 
atsakome tokiu budu: tokios rų- 
^ie.- kriminalai yra n..minis at- 

skini valstijų reikalas, ir jeigu to» 

val-i i jo.-- žmonės neskaito reika- 
lingu esant užvesti pas save ge- 
resnių teisių, kurios tokius pra- 
sižengėlius nubaustu, tai tas yra 

i jų locnas reikalas; reiškia, kad 
i žmonių valdžia ir žmonių opini- 
ja tam pritaria, todėl tik ant jų, 
j o ne ant federališkos valdžios, 
gali pulti 117. tai kaltė." 

P<et. rodosi, sveikas pmtas nu- 

rodo mums, kad vi>ai kitas da- I 

lykas yra tada, kad Ijnčiavimo 
anka krinta ateiviai. — ateiviai, 
kuriems per tarptautiną sutarti 
su jų tėvynės valdžia, męs savo 

tautos garbe gvaran'a "m** sau 

gumą, lygybę ir liucsyoę. ir jei- 

g u šito.-, gvarancijos męs išpil- 
dyti negalime, jeigu įnusu fede- 
rališkoji valdžia negali padaryti 
tokiu teisiu, kurios, neatsižvel- 
giant jose pavienes valstijas, jga- 
liotti persekioti ir bausti pra- 
sikaltėlius, kurie ne tik krimina- 
lus papildo, bet ir didžiausia gė- 
dą mušti valdžiai daro,—jeigu 
mūsų valdžia to padaryti negali, 
tai ištikro privalome nulenkti sa- 

vo galvas iš gėdos. 

Karo pavojus. 
Ar privalome šią skriaudą su- 

iyg ateivių pataisyti tik todėl, 
kad tai > ra skriauda, arba tik to- 

dėl, kad toks dalykų padėjimas 
užgauna musų tautos garbę? 
\naiptol ne, sako Taftas, Yra ir 

daug stipresnių priežasčių, o vie- 
na iš jų yra ta. kad toks aklas, 
beteisis, fanatiškas pasielgimas 
kokio nors vieno miestelio, ar 

pavieto, ar valstijos gyventojų 
gali įtraukti visas Su v. Valstijas 
j baisų karą su kitomis viešpa- 
tystėmis ( Kalifornijos prietikiai 
su ten gyvenančiais japonais yra 
puikus to pavyzdis). Kokios gi 
butų tada viso to pasekmės? 
Tūkstančiai naudingų šalies pilie- 
čiu turėtų savo galvas padėti, 
šimtai milionų doliarių reikėtų 
išleisti karo kaštams, o tas juk 
turėtų buti padengtas padidinto- 
mis taksomis, uždėtomis ant vi- 
sos šalies gyventojų. Ir visa tai 
gali labai lengvai atsitikti tik to- 

dėl. kad kokio ten miestelio, ar 

kokios ten vienos valstijos gy- 
ventojai užsimanė nulynčuoti 
ateivi, o iuusų valdžia negali jo 
nubausti taip, kaip tai iškilmin- 
gai yra prižadėjusi savo tarptau- 
tiškoj sutartyj. 

Taigi, ar Su\. \ alstijų valdžia, 
neprivalo spirtis, ar vi>i šios ša- 
lies i.: nmtingi žmonės neprivalo 
reikalauti, kad mu.-ų Prezidentas 
\\'aslungtoue turčių p i '• t ;i Jcisę 
ir galę sujudinti visą valdžios 
mašineriją, kuri, nežiūrint minių, 
nežiūrint vietinės valdžios, pa- 
taikaujančios užmušėjams, su- 

griebtų prasižengėlį ir tinkamai 
jį už padarytą užmuš} stv nubau- 
stų ? 

Kokia iš to butu nauda? 
Bet kita- i;ali pasiklausti: ko- 

kia gi is to gali buti nauda? 
Juk užmuštojo negali apginti, 
arba jam gyvybė? sugrąžinti, 
jausdamas prasižengėlį. Tas tci- 
-ybė, kad batisntė gali buti tik 
po to, kada skriauda jau pada- 
ryta, ir mirusiam gyvybės nesu- 

grąžinsi. "Vienok,'—sako p. 'Pal- 
tas,—aš i tą reikalą žirniu ne 

nuskriaustųjų akimis. Į tai aš 
žiuriu, turėdamas atmintyje mu- 

•ų tautos garbę, saugumą ir pa- 
<i1iuosavimą nuo bereikalingų ka- 
ru, kurie dėlei tos priežasties ga- 
li iškilti. Tas teisybė, kad už- 

muštamjam ateiviui nebus leng- 
viaus nuo to, kad jo užmušėją 
nubausi. Vienok, jeigu viename 
Suv. Valstijų teisme užpuolikų 
ir užmušėjų vadovai taptų pa- 
karti *už papildytą žmogžudystę, 
tai nėra abejonės, kad nuo to lai- 
ko ateivių užmušinėjimas pradė- 
tų eiti mažyn juo greičiaus, juo 
toki užpuolikai tikrai žinotų, kad 
už tokius darbus jie nuo virvės 
neišsisuks".... 

K rasos vagių pavyzdis yra ge- 
ras tam pavyzdis. £itie krasos 
plėšikai žino gerai, kad jie ue- 

i š s i > u k iš Dėdės Šamo nagų ir 

jie. Į.irm negu aplupti krasos 
vagoną, dešimts sykių pamąstis 
apie tai. ar tas jiems "apsimo- 
kės." 

— Ištikro, — patėmija Taftas, 
—buvo ne vienas tokis atsitiki- 
mas, kur plėšikai, užpuolę ant 

traukinio, lyg relikvijos kokios, 
nelytėjo Suvienytų Valstijų kra- 
tos vagonų. kad tokiu budu iš- 

vengti federališko persekiojimo. 
Suprantama, kad valdžia negali 

užtikrinti, jog ji sugaus ir nu- 

baus kiekvieną toki prieš ateivius 
prasižengėli. Jokia valdžia to ne- 

gvarantuoja. Vienok musų val- 
džia privalo parodyti, kad 31 to- 

kius latrus persekioja ir daro vis- 
ką. kas tik yra galima, kad to- 
ki. >: žmogžudysič.s neliktų be tin- 
kamo.- bausmės. Bet męs, ame- 

rikonai, to nedarome, męs to vi- 
sai. rodos, ir nepaisome, o tas 

labjiats-.ni svetimtaučius ir jų 
valdžią pykina, kada jie prašo ir 
reikalauja musų valdžios užtari- 
mo, o toji jokios j tai atydos ne- 

atkreipia. 
Savo straipsnį W. H. Taftas 

baigia labai teisingu palyginimu. 
Męs visi, sako jis, pamename 

tą sujudimą, kokis tarp mūsų 
žmonių i kilo, kada mus pasiekė 
žinios ;l{)ie ž^dų skerdynes ne- 

kuriose Rusijos dalyse. Męs pa- 
mename, kaip su piktu pašiepi- 
mu męs«sutik<javome Rusijos val- 
džios pasiteisinimus, buk ji ne- 

esanti kalta itž tų žydų skerdy- 
nes. Taigi, klausykite, o kaip yra 
su tnusų ateivių lynčiavimais? 
Ar tas nėra tokia pat nuodėmė 
ir ar ateivių tautos nežiūrės j 
mus su tokiu pat, dar aršesniu, 
piktu pašiepimu, kada mūsų val- 
džia teisinasi, buk tai ne jos kal- 
tė: Ar ateivių tautos negali ma- 

nyti, kad šitos visos nebaudžia- 
mos jų brolių skerdynės po Su- 

vienytų Valstijų valdžia ir vėlu- 
va yra daromos su musų val- 
džios žinia ir pritarimu? Taigi, 
reik tą pataisyti. O pataisymas 
galimas, tik padarius tokias tei- 
ses, kurios duotų Suv. Valstijų 
centralinei valdžiai galę visus 
panašios rūšies prasižengėlius — 

ateivių skerdikus—tinkamai nu- 

bausti. 

4^^ 

BUTŲ NEBUVĘS KALĖJI- 
ME, JEIGU LAIKRAŠTĮ 

BUTŲ SKAITĘS. 
([domus hiškas iš kalėjimo). 

Nesenai musų redakcijai pri- 
siųsta laiškus nuo vieno iš nelai- 
mingu lietuvių, pakliuvusių kalė- 
jiman. Sis kalinys vadinasi "Nu- 
meris 7255" (vardų; jo, nors mums 
paduoda, apleidžiame) ir sėdi \ie 
name federališkų kalėjimų, kur 
sodinama tik kriminalivkus prasi- 
žengėlius. Jo laiškas mums pasi- 
rodė jdomus ir todėl talpiname 
jį ištisai ir netaisę jo visiškai; 
pataisome tik gramatikos klaidas 
ir apleidžiame las vietas, kur jis 
šaukia lietuvius, kad jie pastotų 
"Lietuvos" skaitytojais. 

Redakcija. 

I *» ra 11 ii i "Lietuvos" Redakcija: 
Aš. biednas kaliny.-, pasiryžau 

šiądien parašyti prie tamisty ke- 

letą meilinau /.odeliu su geriau- 
siais linkėjimais viso gero dėl t-i- 

mi-tti. ir išreiškiu didžiausią pa- 
dėkavonę. už tai]) didtk; dovaną 
—už lailęci'štj "Lietuvą." kurią 
jus čion ; kalėjimą prisiunčiat, 
o iŠ kurios,, aš. kaip iš šaltinio, 
semiu sau nusiraminimą mano 

liūdnose dienose. Daug-daug su- 

žinau visokiu žinučių, kas dedas 
po platų pasauli. C) labjausia 
patinka man "Lietuvos" švarus 
ir naudingi straipsneliai, kurie 
sužadino mane, atplėšė man ma- 

no spaugas akis jr užžiebė ži- 

burėlį šviesos, su kurios pagelba 
aš pradėjau toliaus matyti ir da- 
bar tik pradėjau suprasti, kodėl 
aš čia (kalėjime) esu. Labai 
liūdnai apmisliim, apgailestauda- 
mas, kad aš to viso pirmiau ne- 

supratau. ir kada aš į tą valną 
šalį atkeliavau, kodėl aš nuo to 

laiko "Lietuvos" skaitytoju nepa- 
likau!... C) užtiesą sakau, jeigu 
laikraštį bučiau skaitęs, bučiau 
šiądien laimingesnis buvęs, bu- 
čiau geriau galėjęs pažinti tuos 

'paukščius," per kuriuos aš šią- 
dien č'i verkiu, tarp augštų muru 

ir už plieno grotų uždarytas. P>ct 
jau dabar tas viskas po laiko. Tik 
tiek dabartės laukiu diena po die- 
nos, kad tik greičiau užbaigčiau 
šias mano nelaimingas dienas ir 
vėl greičiau galėčiau išeiti ant 

.alios ir mano mieliems vientau- 

čiams, sesutėms ir broliams, daug 
<o apsakyti ir tiesos žodį patarti, 
kad gcias, tobulas laikraštis, tai 
yra geriait-is žmogaus draugas 
r prietelius. Kaip man dabar 
'Lietuva" labai miela!... Aš, ją 
•kaitydamas randu, taip labai mie- 
gas žinutes apie muMj didžiai 
jrangius tėvynainius, kurie dar- 
buojasi. rūpinasi savo broliu lie- 
: ivių budo ir būvio pagerinimu. 
Skaitau tiš ;:pie J. Basanavičių 
ir M. Yčą. kaip jie dirba, taip 
'abai storojas dėl niusų myli- 
miausios tautos-tėvynės. o \i~i 

.misų broliai ir sesutės juos šel- 

pia, kaip skruzdėlėlės, kiek kas 
išgalėdamas... O mano biedno 
širdis tik sudreba, susispaudžia, ir 
graudžios ašaros per nuvytusius 
mano skruostus nuriedi iš gai- 
lesčio: juk ir aš tos pačios mo- 

čiutės Lietuvos sūnelis, bet per 
savo aklybę nieko savo močiutei 
pagelbėti negaliu. O kaip mano 

>irdis trokšta, kad ir aš galėčiau 
drauge su visai broliais ir sesu- 

tėmis dirbti mušu numylėtai tė- 

vynei ! C) aš dabar brangų laiką 
ant nieko praleidžiu. Už plieno 

J ^rotų sėdėdamas, negaliu prie jų 
prisidėti... liet jei Dievas aug- 
šėiausis man daleis išeiti ant va- 
lios ir dar pagyventi ilgai, tą vi- 
są laiką prižadu su didžiausiu 
pasišventimu tėvynės naudai 
dirbti visomis mano pajiegoinis, 
kiek tfk aš galėsiu. O "Lietuvos" 
rėdytojams didžiai esmu dėkin- 
gas ir busiu, kol tik gyvas busiu, 
nes per tamistų mylistą aš tą 

i visą suprasti gavau 

Dabar tolesniai meldžiu tamistų 
mylistos: susimylėkit tamstos 
ant manęs biedno nevalninko, 
suteikit man Lietuviškos kalbos 
gramatiką, su kurios pagelba aš 
dabar čia. turėdains laiko, galė- 
eiau atsakančiai išsitobulinti lie- 
tuviškai rašyti, o tuom gal vė- 
liaus aš geriaus galėčiau prisidėti 
prie mano brolių ir sesučių dar; 
bo: dirbti dėlei musų brolių lie- 
tuvių labo. Aš čia dar turiu 
buti suviršuni 5 mėnesius, tai 
per tiek laiko galėčiau dar prasi- 
lavint nemažai, o kaip aš liksiu 
valnas, tai aš tamistoms atly- 
ginsiu labai dėkingai. 

Dar syki dėkavodamas Jums 
nuo širdies ir laukdamas nuo ta- 
mistų tos brangios dovanėlės, pa- 
silieku 

Su guodone 
N... N... Register No. 7255. 

Kaip Čia Padarius? 
Jam tas patinka. 

Gerb. Red.! Patėmijau, kad Ju- 
sti laikraštyj galima užduoti vi- 
sokius klausimus. Manu many- 
mu, tai labai naudinga. Pat? 

žmogus negali visko žinoti, o pa- 
sitaiko visokiu ('."t'ykŲ, kur žmo- 

gus sau galvą laužai, ir dalyko 
sau išaiškinti negali. "Lietuva," 
turėdama tiek tūkstančių skai- 
tytojų. visados žmogui gali pa- 
gelbėti, nes visoki žmonės "Lie- 

tuvą" skaito: ir mokyti, ir amat- 

niukai. ir ūkininkai, ir kitokių už- 

siėmimų žmonės. Tai jeigu rodos 
reikia, visados pakliūsi ant tokio, 

| kuris jau tą dalyką žino ir iš- 
! mėgino, tai patarimą ger^ gali 
! duoti. 

I Štai, kad ir mane paėmus... 
1 Norėčiau aš vieno dalyko pasi- 
klausti, tik bijausi, kad kartais 
nesijuoktut,—gal mano klausimas 
perdurnas. Laikau aš pulką viš- 
tų, bet žiemai atėjus, jos visai 
mažai kiaušinių deda, o aš girdė- 
jau. kad kur kitur, sako, vištos 
deda taip pat gerai žiemų, kaip ir 

vasarą. Taigi, ar kas nepaaiškin- 
tu,—ar tas teisybė ir kame yra 
to priežastie? Man butų tai svar- 

bu. nes nuo to ir mano uždarbis 

priklauso. 
A. G., Pennsylvanijos Lietuvis. 

400. Koki prietarai yra surišti 
su pirmomis devyniomis skaitli- 
nėmis? Prietarai abelnai yra iš- 

siplatinę. ir sunku rast i koksai 
Įnors daiktas arba apsireiškimas, 
i kuri-ui nebūtų buvęs vieno, ar 

j ir kelių prietarų priežastim. Ta- 
čiaus varini ar su kuom nors 

I 
j yra tiek daug prietarų surišta, 
k i i: > skaitlinėmis. Atsiminki- 

I 1 me. kad didelė dauguma žmonių 

į turi savo "laimingas" ir "nelai- 

^mingas" skaitlines. Tūli prieta- 
rai taip išsiplatino, kad kai-kur 

lyra virtę tartum tos arba kitos 
! tautos ypatybe. Ypač daugeliu 
visokių prietarų yra apdengtos 

■pradinės skaitlinės, nuo i iki <). 

Išskiriant 5 ir 8. visos pradinės 
skaitlinės yra, sakant, "prietarin- 
gos,' prietarų pilnos. Peržiurė- 

'sinie kai-kuiruos prietarus, su- 

| rištus su kiekviena atskira skait- 
line. 

Skaitlinė 1, kaipo pati pradi- 
nė, yra ypatingai svarbi, kai- 
-kur toji skaitinė yra laikoma 
net šventa, kadangi, jinai reiš- 
kianti Dievybės vienumą. Javos 
salos. Azijos piet-vakaruose, gy- 

N 

ventojai tą skaitlinę laiko labai 
laiminga. Sulvj; tos skaitlinės 

Į jie sutvarko visu? savo ukininica- 
ivimo reikalus. Koksai nors at- 

skiras darbas pas juos turi buti 

J atliktas į vieną dieną. Ypač įdo- 
mint yra šiame atvejyje su javų 
valymu. Laukai turi buti nuva- 

lyti j vieną dieną. Ko nesuspėta 
nuvalyti, tai taip ir pasilieka, 
■ics kitoje dienoje suimtieji javai, 
sulyg Javos gyventojų manymo, 
nieko, apart nelaimės, atnešti ne- 

dali. Abelnai skaitlinė i visur 
laikoma laimės ženklu. 

Kas kita yra su skaitline 2. 

Jinai laikoma bloga, nelaiminga. 
Taip, pirmųjų amžių krikščionis 
nemėgo tos skaitlinės, kadangi 
antroje dienoje buvusi sutverta 

pekla. Ypatingai turi pamatą 
skersai žiūrėti j jąją anglai, arba 
teisingiau, jųjų karaliai, llarold 
II buvo užmuštas karo lauke; 
\YiIlia111 II ir F.dvvard II buvo 
taipgi užmušti; Etlielred II, 
Richartl 11 ir James II buvo pri- 
versti atsisakyti nuo sosto; Hen- 
ry II, Charles II ir George II la- 
bai nelaimingai karaliavo. Tas 
pat- su daugeliu kitu Kuropos 
šabu, kame karaliai vardu 
Charles (Karolius) II nelaimin- 
gai valdė, arba užbaigė savo ka- 
raliavimą. 

Daug prietarų surišta su .-kait- 
line 3. Paminėtina du svarbiau- 
sieji. Mokslininko Pythagoro pa- 
sekėjai laikė tą skaitlinę tobu- 
lumo ženklu. Taip manyti jie 
turėjo tam tikrą pamatą. Dar di-. 
desnę svarbą drauge su kitais 
tikėjimais davė krikščionystė tai 

skaitlinei, kadangi matė joje Tri- 
j a t«»s (Traicės) simbolį. 

Mažai ko esama apie keturis. 

i Tik tiek žinoma, kad keturlapis 
dobilas yra palaimos ženklas. Dar 
ir šiądien jaunimas pavasariu 
metu uoliai jieško keturlapio do- 
bilo, dažnai išbraidžioja tuom tik- 
siti jaunus dobilus ir nemažai ne- 

smagumų suteikia ūkininkam*. 
Kai-kur, kortomis lošiant, vynų 

j (pykių, arba lapu) keturakis yra 
skaitomas nelaimingu. 

Apie skaitlinę 6 yra daug prie- 
tarų. Pasaidis. anot Biblijos. <u- 

tverta i 6 dienas, pas senovė.- 

žydus tarnas pasisamdydavo (> 

metams. Jobas turėjo šešias ne- 

laimes. Todėl pradėta manyti, 
jog toji skaitliu reiškianti dar- 

bą ir valrgą. Senovės žydų rabi- 
nai tvirtino, kad ant kritusios iš 

! dangaus manos grudų buvo iš- 

spausta žydiška raidė vau. reiš- 
kianti (t. kas buk reiškią, kad 
mana kritusi tiktai 6 dienas. 
Romos gyventojai nedaug gero 
turėjo iš tos skaitlinės. Tarqui- 
nius Sextus (šeštas) buvo baisiai 
nuožmus valdovas; bažnyčia per-' 
siskyrė, valdant popiežiui l'r- 
bonui Šeštam; popiežius Alek- 
sandras Šeštas buvo vienu di-l 
džiausiu nedorėlių, kokius bažny- 
čia kada matė. 

Iš prietarų, surištu su skaitline 
7. paminėtina tiktai svarbesnieji. 
Senovėje manyta, kad atmainos 
žmogaus kūne atsitaiko kas septy- 
ni metai. Seniau kai-kuriose Ru- 
sijos vietose Į mirusiojo kapą dė- 
davo kopėčias su septyniais laip- 
tais. kad numirėlis galėtų tomi< 
kopėčiomis išlipti viršun. Ma- 
hometonai tiki j septynis dangus. 
Senovėje buvo žinomos septynios 
plianetos, priskaitant saulę ir 
mėnuli. Iš kitos pusės, buvo ži- 
nomi tiktai 7 metalai. Plianetos 
sąryšyje su metalais, manyta, 
turėjusios didelę įtekmę j žmo- 
gaus sielą. Xei vienos skaitlinės 
Biblija taip dažnai nemini, kaip 
7. Pasaulio tvėrimas tęsėsi ^ep 
tynias dienas, priskaitant septin- 
tą dieną. Dievui atsilsėti pašvę- 
stą. \uo cia ir savaitės paskir- 
stymas j 7 dienas. Bilflija radi 
septynias dorybes ir tiek pat 
mirtinu nuodėmių. Kataliku pri 
sakymuose yra daug tokiu, ką 
paskirstyta po septynis j vieną 
krūvą. Kai-kurie senovės žvd\į 
pasninkai tęsdavosi 7 dienas. /'<• 
d/.iu sakant, pamatu prietaram* 
apie skaitlinę 7 i-augti buvo už- 
tektinai. 

Nemaža prietarų yra ir apie 
skaitlinę 9. Taip, viduriniuose 
amžiiu ic manyta, buk esama u 

dangų, pekloje 9 upių. Sventra>- 
Ityje angelai skiriama j <) rųšis. 
'Škotijoje tikima, kad pamatyti >) 
įsarkas yra neišpasakytai nelai- 
minga. Devyni mazgai, padaryti 
ant juodo vilnų siūlo, buvo var- 

tojama kaipo burtas prie išsina- 
rinimų. Jeigu mergina randa de- 
vynis žirnius vienoje ankstyje ir 

juos padeda ant lango, tai pir- 
mutinis vyras, kuri-ai incis Į 
kambarį, busiąs josios "jauni- 
ki-." Jeigu padėti devynis 1 ie- 
čių g rudus ant keturlapio doLil i. 
tai esą galima matyti laume-, 
ir 1.1. 

Iš tolimesnių skaitlinių dau- 
giausia prietarų yra surišta su 

13, ir tie prietarai kaip 
kiekvienas žino, gyvuoja dar \l 
šiądien ir priduodama tai skaitli- 
nei nelaiminga prasmė. 

40i. Kuomet išrasta punktuaci 
jos (rašyme vartojamieji skyri- 
mo) ženklai? Šiądien be punk- 
tuacijos ženklų rašyboje tiesiog 
negalima apsieiti. Kaip tie ženk- 
lai yra svarbus, matyt i to, kad 
dažnai ženklas, kur no r- padė- 
tas arba užmirštas, gali liež- 
tai permainyti sakinį, suteikti 
jam visiškai kitokią prasme,. Šią- 
dien tiesiog negalima sau įsi- 
vaizdinti. kaip galima butu vi»ai 
be pitnktttacijos ženklu apsieiti 
Tat labai stebėtina išrodo tai 
kad punktuacijos ženklai pasiro- 
dė sulyginamai nesenai. Visi 
ženklai ne vienu sykiu buvo iš- 
rasti, bet vienas pas kitą išlėto 
atsirado. Svarbiausieji keturi 
ženklai, kaip žinome, yra (tal- 
kas) : (dvitaškis) (kablelis) ir 
: (kalbliataški-). Kai-kurie tyri- 
nėtojai tvirtina, buk taškas atsi- 
radęs anksčiausiai iš visų ženk- 
lu ir tai tiktai keturioliktame 
šimtmetyje. Dvitaški? atsiradęs 
apie 1.485 m.: kablelis—apie 35 
metus vėliaus, o kabliataškis pa- 
sirodęs tiktai apie 1570 m. Bet 
yra ir kitokių tvirtinimu. Sako- 
ma. buk kai-kuriuo.- šių ženklų 
išradęs greka^ Aritophanes iš 
Aleksandrijos apie 250 m. prieš 
krikščionystės gadynę ir tuos 
ženklus vartojęs. Tačiaus galu- 
tinai sutvarkęs ir ispal. in< s ženk- 
lų vartojimą tūlas Venecijos 
spaustuvininkas. Aldus Manu- 
tins, apie 1500 m. Xoi> abu šie 
tvirtinimai skirtinai, tačiau? nei 
pastarasai neužginčija to. kad 
bent didelė dauguma knygų, pa- 
rašytų iki XVI amžiui, ženklų 
savyje neturėjo. Taigi išti.-ais :inv- 

' mečiais vieni rašė, o kiti skaitė 
knygas ir priegto nevartojo jo- 
kių punktuacijos ženklu. Kaip 
galima buvo išvengti visokių ne- 

susipratimų—tai išrišti lieka tik- 
tai žmogui su galinga vaidentu- 
ve. 

402. Iš kur atsirado pianas? 
Pianas, kuris šiądien at>ižvmi 
gan dideliu sudėtinumu bei pai- 
numu, turi užpaklyjc savęs gan 
ilgą istoriją. Jisai, kaip ir visi 
muzikos instrumentai, neišvengė 
ilgalaikio ir laipsniško vystymosi. 
Pirmutinis pianas nieko bendro 
ir jokio panašumo neturėjo -u 

šiądieniniais pianai-, kuriu gra- 
žiais ir maloniais balsais męs 
atsidėję nekartą gėrimės. Pia- 
nas pirmučiausioje .->av«> išvaiz- 
doje buvo arpa su d\ iem ar tri- 
mis stygomis tiktai. Laikui bė- 
gant. prie tų d\ieiu stygų vis 
buvo pridedama daugiau siygų. Šisai busimasai pianas pavirto j 
citrų, panašią j raidę P ir tu- 
rinčią išviso 10 stygų, kaip 
sena yra citra galima spręsti i-- 
to, kad josio- pėu-akus galima 
susekti net iki 1700 m. prieš 
Kristaus gimimą. Daiu šimtų 
metų praėjo, k«»l muzikai dasi- 
prato užtraukti st\4a- ant iš- 
viršaus atdaros gulsčios dėžės, 
kaip yra daug-ma;'. su dabarti- 
nėmis citromis (anksčiaus stygos 
būdavo užtraukiamos stačios). 
Gulinčias styga- muzikas už- 
gaudavo mažais plaktukais ir 
tokiu budu skambindavo. \rėl 
šimtai metų turėjo praeiti, kol 
galop tapo išgalvota lenta su 

fcliav.šiais. Kliavi.-i.ii taj)o su 

plaktukais taip sujungti, kad. už- 
davus kliavišj pirštu, plaktukas 
įlsimušdavo j stygą. šitasai in- 
strumentą.- buvo vadinamas klia- 
vicitcriu, arba k!ia\išu<ia citra. 
Piano vystymąsi- tu- i.i neapsi- 
-tujo. Laika? mm laiko buvo 
Įvedama vi- naujų j alai-ymų j 
jį j j. Aštuoni' Hktame : ;n •; ietyje 
kliaviciteris tapo Kyn. i-ii padi- 
dintas bei daug kame patobulin- 
tas ir buvo pavadinta.- liarpsi- 
cliordu. Itala> l'arihoiomeo 
Cristofoll 1710 *11. i rado tokį 
kliavišių -ystemą. k kį < a">ar pia- 
nai turi. Nuo XVII! amžiaus 
vidurio, piana- pradėjo «i lėliais 
žingsniai.- eiti pirmyn. I).vu; kas 
atkreipė į jįjį akį, ir j i-ai visais 



atžvilgiais buvo tobulinama?, 
kaip Įmanant, kol galop nepriėjo 
j-f.ic dabartinio savo -lovio, la- 
ėi« u- ir šiądien jisai nėra galuti- 
nai užbaigę-: savo žengimo pir- 
myn. [vairausi;rs budais jisai yra 
gerinamas, ir sunku numanyti, 
kaip augitai ;i-ai už (00—joo m. 

bu- ištobulintas. 
o 

404. Kodėl laikrodžio rodyklės 
kctviita valanda paiymėta IIII, 
o ne IV? Apie tai yra gana juo- 
k'ngas padavimas. Pirmutinį 
laikrodžių, kuriuos męs dabar 
vartojame, kaip kai-kurie sako, 
išradęs laikrodininkas Enrikis 
Yick m. Ji»ai savo pirmą 
laikrodj buvo padaręs Prancū- 

zijos Karoliui Y, kurisai taipogi 
buvo vadinamas "išmintinguoju." 
Karolis Y buvo geras savo sa- 

lite valdovas ir daug ką gero 
l'r; ncuzijai padarė. Tačiaus, 
kuomet šisai karaliui buvo ma- 

žas, nebuvo kam priderančiai pa- 
sirūpinti jojo mokslu. Šioji yda 
pa.-iliko visam amžiui karaliuje. 
Būdamas geru valdovu ir savo 

pavaldiniu pavadintas "išmintin- 

guoju," Karolis Y buvo daug 
kame ignorantu (tamsuoliu, nc- 

žinėliu). Tačiaus, kaip tai daž- 
nai tokiuose atsitikimuose buna, 
Karolis V manėsi augs tą mok- 

slą turįs, ir tai buvo jojo skau- 
džiausia vieta. 

Taigi šiam karaliui padare 
Yick savo pirmąjį laikrodį ir at- 

nešė parodyti, "Taip, laikrodis 
eina gerai," tarė karalius. Ne- 
suprasdamas laikrodžio sutaisy- 
mo ir iš piktumo norėdamas rasii 

kokią nor- klaidą, prikergė: "Bet 
rodyklės skaitlinės sudėta netei- 
singai." 

"Kur, ju-u didybe?" užklausė 
Yick. 

"štai, keturi turėtų buti ke- 
turios vienutės," tarė karalius, 

"Jus klystate, jusų didybe," 
pabandė apsiginti Vick. 

"Aš niekuomet neklystu," už- 

griovė karalius: "Paimk laikrodį 
ir pataisyk klaidą." Nuo tos 

dienos ketvirta valanda, vieton 
IV, paženklinta 111 f, ir dauguma 
laikrodininkų iki ,-iolei prisilaiko 
to klaidingo papročio. 

KLAUSIMAI. 
405. Kodėl valanda padalinta į 

60 minutų ir minuta į 60 se- 

kundų? (Dain. kl.). 
406. Kodėl žmogus žiovauja? 
407. Kaip augštos buna jūrių 

bangos? 
408. Kuomet pradėta vartoti 

muilas? 
(Atsakymai bu* kitam numeryj.) 

VIETINES ŽINIOS. 
Mergaitės, netikėkit pirmam ge- 

resniam balvonu ! Mūsų gražios 
mergaitės yra ne tik gražia, bet 
ir geraširdės. T t ks jau, mato- 

mai, lietuvaičių prigimimas. Ki- 
tą kartą, dėlei jų lengvaširdy3tės, 
jas ir pirmas geresnis bomelis 
apgauna... Paskui sarmata ir 
pikta darosi, bet jau po laikui. 
Kam teko buti žinomoj svetainėj 
ant Halsted st. laike balių, tas 

galėjo persitikrinti ir pamatyti, 
kaip ne viena lengvaširdė merge- 
lė pakliūva j nagus įvairių bo- 

menų, kurie 'oj svetainėj pa- 
prastai su.-irerKa, tarsi tie vana- 

gai, kurapkas medžiodami. Mer- 
gaites, turėkit proto savo gra- 
žiose galvelėse, kad ir jums ne- 

atsitiktų taip, kaip šioms mer- 

gaitėms atsitiko tpravardes jų 
praleidžiame, nes ir be to naba- 
gėlėm- nesmagu). \ ieną jų, dė- 
lei parankumo, pavadinsime Ma- 
riute, kitą Katriute, štai kas su 

jomis at-itiko: 
Mariutei nusibodo dirbtuvėj 

dirbti, taigi ji susimanė biznį va- 

ryti: supirko rakandus, nusisam- 
dę kambarius ir pradėjo gaspadi- 
niauti, "burdingierius" laikyda- 
ma. Tas viskas gerai. Ir gerai 
Mariutei klojo-i—ji ir gra:.iai 
sau gyveno, ir keletą doliarhi 
spėjo susidėti. Keletą mėnesių at- 

gal įsiprašė pas ją ant burclo 
naujas vyras. Kriaučiaus it dide- 
lio "sporto" jo buta. Prasidėjo 
—jus žinote, kaip visados prasi- 
deda: 'Sportas sako Mariutę my- 
lįs ir norėtų ją vesti. Mariutė 
tam nebuvo priešinga. Sutarė 
kad už poros savaičių busiančio-1 
vestuvės. Kada "jaunikis" ii 

laisnį išėmė, Mariutė visai "spor- 
tui" įtikėjo. Het '"sportui" prie! 
veseilę reik pinigų,—žinai, šio tc 

pirkti, savo busimai pačiai "dre- 
sę ir t.t. Mariute džiaugėsi, at- 

sidžiaugti negalėjo: iškrapštė 
Sroo stniršum ir atidavė savo 

"mylimam." Tuomi linksmybės 
:r užsibaigė: Mariutė ir iki siai 
dienai jo laukia, o sportas, iš- 
kalbinąs dar vieną vyrą nuo 

"burdo" (kurio taipgi už mėne- 

si nebuvo mokėta), išdūmė, sa- 

koma, kur ten į Rytus. Su- 
prantama. jis "užmiršo" ir $100 
Mariutei atiduoti. Sarmata Ma- 
riutei ir pikta, bet žada buti da- 
bar atsargesnė. 

Katriutės istorija yra maž-daug 
panaši į Mariutės. Vieną subat- 
vakarj Katriutė nuėjo baliun pa- 
sisukti. Jaunas gražus vaikinas 
puolė jai akin; Katriutės irgi 
esama gražios mergaitės, tad ne- 

dyvai, kad ir ji anam vaikinui 
akin puolė. Jis pakvietė ją šokti 
ir pasisakė, kad "Robert Smith,' 
yra jo vardas ir pravardė. Ka- 
triutei viska> patiko: ir graži 
amerikoniška pravardė, ir tango, 
kurį jis puikiai šoko, ir ji- pats. 

Visą vakarą jiedu šoko. Po šo- 
kiu "Robert Smith" pasirodė 
esąs mandagus kavalierius: pa- 
lydėjo ją namo ir prie durių pa- 
siklausė, ar negalėtų jis kitą va- 

karą atsilankyti. "Šiur!"— tarė 

Katriutė, ir romansas prasidėjo. 
Robert Smith iškarto įsimylė- 

jo į Katriutę, kaip sakoma, iki au- 

sų. Pats pasisakė, kad jis turis 
gerą darbą stockjarduose ir už 
kokio mėnesio liks "formanu." 

Taigi, ar Katriutė nenorėtų už 

jo tekėti? Kodėl ne,—'"šiur," Ka- 
triutė norėtų. 

Katriutės tėvai—seni vilkai, bet 
ir jiems ''Robert Smith" patiko, 
— nagi dukterį už "furmono" 
leidžia. Sutarta ir vestuvėms die- 
ną paskirti. Bet ir čia jaunikiui 
"drabnų pritruko." O juk reikė- 
jo ir rakandus, ir drapanas ir 
žiedus pirkti. "Katriute, ar ne- 

paskolintum kelioms dienoms?" 
—sako jis. Žinoma, kodėl ne?" 
Katriutė davė jam $150.00, o va- 

kare Robertas atėjo su nauju 
dailiu "siutu" ir žiedus atnešė. 
Nutarta, kad Katriutė, apart tų 
$150.00, gaus dar $100 pasogos. 
''Žentai" sutiko, ir iškalno gavo 
ir pinigus. Už kelių dienų su- 

rengta sužiedotuvės. Visi sve- 
čiai susirinko. Katriutė buvo 

linksma, kaip paukštytė. Laukė 
sužiedotinio. Bet "Robert Smith" 
nepasirodė. Dabar policija jieško 
ne tik jo, bet ir tų $250.00, ku- 
riuos jis su savim nusinešė.... 

Ar negražios pasakaitės? Jos 
yra tikros pasakaitės, atsitikusios 
Chicagoj bėgyje šių kelių sa- 

vaičių. 
Mergaitės, išsikirpkit sau šitą 

raštelį ir išmokite šitas pasakai- 
tes ant atminties! O nekuriems 
tėveliams, kurie leidžia vienas 
sau jaunas dukreles į nepažįsta- 
mas vietas, taip pat neprošalį 
butų tai padaryti. 

Lietuvių Bučiarių Sąjunga ant 

Bridgeporto padarė keletą nutari- 

mų, kurių prisilaikys visi bučia- 
riai, prie sąjungos prigulinti. Bu- 
čiarnių ir grosernių savininkai 
nusiskundžia, kad daug jiems 
prisieina nuostolių panešti todėl, 
kad ne visi knygelių savininkai 
yra sąžiningi. Tarp "kostume- 
rių" yra daugelis tokių "kėliau- 
jančių kometų,'' kurie yra tikra 
bučiarnių "pavietre": priima, pri- 
ima vienoj bučiarnėj ant knyge- 
lės ir, neužmokėję, dumia sau 
kur kitur, pas kitą bučiarį, kur 
jo gabumų dar nepažįsta; ten, 
tą patj padaręs, nešasi toliaus. 
Visą sunkų bučiario uždarbį ne- 

kartą toks "vendrauninkas" nu- 

neša. Bučiariai su noru sutinka 
patarnauti sąžiningiems žmonėms 
"'ant knygelių," bet nuo tokių 
"darinojiedų" jie nori apsisaugo- 
ti. Taigi ir padaryta dabar toki 
įstatymai: i) kiekvienas, norin- 
tis imti ant knygelės, tnri pats 
ateiti ir ją išsiimti, 2) knygelės 
tari buti apmokamos kas dvi 
sąvaiti ir 3) kiekvienas, kuris 
ima bučiarnėj ant knygutės, 
mainydamas bučiarnią, turi pri- 
statyti pirmesnio bučiario paliu- 
dijimą, arba pasisakyti, kokioj 
bučiarnėj jis pirmiaus ėmė, kad 
galima bu'u sužinoti, ar jo kre- 
ditas yra geras. Tur mi gal pa- 
sisek.'. bučiarnių išnaudojimą pa- 
naikinti ir tuos "darmojiedus" 
prašalinti. Iš to buėiariams ir 
visuomenei butu genaus. 

Bučiariii Lietuviu Sąjunga gy- 
vuoja jau nuo 1906 m., prie jos 
priklauso apie 30 bučiarių. Są- 

[jungos prezidentu yra p. K. R ei 
Lnaravičius, o sekretorium — K. 

Į Berenta*. 

Tai bent vyras! Domininkas 

Šlapelis, TMD. j8-os kuopos ir 
"Liet. I "kininko" (ant \\ est Sidc) 
narys, dar jaunas vaikinas, įgijo 
nemažai sau užuojautos ir pa- 
garbos tarp v.estsidiečių. Domi- 
ninkas dirba YVestern Electric 
(o. ir tapo tenai sužeistas. Tris j 
savaites išsirgo, o kadangi jis 
yra nariu pašeipinės "Liet. Ūki- 
ninko" draugijos, tai nutarta jam 
iš draugijos iždo išmokėti, su- 

lyg jstatų, $15.00 pašelpos. Šla- 
pelis atsisakė pats tuos pinigus 
savo naudai imti ir paaukavo 
juos naudai lietuvių viešojo kny- 
gyno ant \Vc: t Side. 

Čia reik paminėti, kad šis vie- 
šas knygynas yra užlaikomas 
bendromis septynių susivieniju- 
sių draugysčių spėkomis; labjau- 
^ia jo palaikymu rūpinasi \Vest 
Side jaunimas,—jaunimas, kuris 
keliomis pėdomis augščiaus stovi 
už bile kurios kitos Chicagos 
dalies jaunimą. Knygynas veda- 
mas tinkamai, be jokių partyviš- 
kų agitacijų, kurios užmušė jau 
ne vieną knygyną, ir todėl \Yest 
Sidės visuomenė nemažai jam už- 

jaučia. Knygyno iždas vasario 
1 d. išnešė gyvais pinigais $134.- 
9", neskaitant čia kito jo turto, 
kuris gali siekti diktokos sumos. 

E—as. 

Įvairumai. Ateinantį nedėldie- 
nj Auditorium teatre rengiama 
apvaikščiojimas Jurgio \Vashing- 
tono gimimo dienos. Apvaikščio- 
jimas surengtas ypatingai tiems 
svetimtaučiams, kurie nesenai 
pastojo šios šalies pilie- 
čiais. Apvaikščiojimą rengia tam 

tikrai susitvėrusi draugija "The 
N'ew Citizens' Allegiance Cele- 
bration." Iš lietuvių, kiek mums 

žinoma, tapo pakviestas buti at- 

stovu Dr. A. L. Greičunas. 

— Pereitą subatą Radavičiaus 
svetainėj, 936 \V. 33rd st., atsi- 
darė vakarinė mokykla. P-nia 
Radavičienė kreipėsi prie Y. M. 
C. A., ir Abraham Bowers, Y. M. 
C. A. sekretorius, prižadėjęs du 
ar tris syk j savaitę duoti pamo- 
kas; mokinsiąs anglu kalbos ir 

prisirengsiąs prie pihetystės po- 
pierų išėmimo uždyką. Subatoj 
buvę apie 70 ypatų. 

— Nors išlengvo, bet visgi 
nuolatos blaivus pasilinksmini- 
mai tarp lietuvių platinas. Vie- 
šuose ar šeimyniškuose vaka- 
ruose skandalai, girtuokliavimai, 
peštynės ir surištos su tuom po- 
licijos patrolkos jau, ačiu die- 
vams, pradeda eiti pas mus iš 
mados. Ir gražiau, ir smagiau, 
ir linksmiau, ir pigiau toki pasi- 
linksminimai atsibūva. Taigi net 

smagu tokiuose vakarėliuose ir 

dalyvauti. Pereitą nedėldienj toks 

šiemyniškas vakarėlis atsibuvo 
pas Putrius ant Canalport avc. 

Net miela, kada matai tokius 
žmoniškus vakarėlius. 

Žemaičiukas. 

Ožys. Pereitą panedėlį Frei- 
beit Turner svetainėj ant Bridge- 
porto atsibuvo socialistų sureng- 
tos prakalbos. Kalbėjo žinomas 
tarp socialistų p. Perkūnas iš 
New Yorko. Po prakalbų buvo 
statomi kalbėtojui klausiniai. 
Tarp kitko, pasiklausta jo, ar bu- 
sianti kokia nors nauda iš Tautos 
N'amų Vilniuje/ Kalbėtojas "aiš- 
kino," kad nebusią jokios: girdi, 
iš Tautos Namų Vilniuje darbi- 
ninkams lietuviams nebusią jo- 
kios naudos, taip kaip esą iš ožio: 
nei pieno, nei vilnų—vien tik 
smarvė.... 

Reik ištikro stebėtis, tik ne- 

žinia kuom: ar kalbėtojo naclia- 
1 iškurnu, ar jo paikyste. Jeigu 
jis pats nesugeba suprasti, kokią 
naudą panašios kultūringos Įstai- 
gos suteikia visos šalies gyven- 
tojams, tai tas yra jo locnas 
dalykas, bet kad jis, nenumany- 
damas apie savo tokią paikystę, 
drįsta dar kitiems "aiškinti," ko 
jis, matomai, pats nesupranta, tai 
tas jau išrodo tikru nachališku- 
mu. Daryti gi panašios rūšies 
prilyginimus, kultūriškąją įstai- 
gą vadinti "smarve," tai jau tikra 
gėda. 

Taigi ne visi perkūnai, kaip 
matome, leidžia žaibus ir baigia- 
si griaustiniu; yra ir tokių, po 
kurių nieko daugiaus nelieka, 
kaip tik toji jo paties minėtoji 
smarvė... Apsik. 

Iš Englev/ood. Susitvėrė čia 
ko-operavytiška bendrovė, ku- 
rios tik>lu "Vra uždėti bučiam?. 
Prie bendrovės prisirašė jau apie 
šimtas nariu, ir laikinė \a1dyba 
yra išrinkta. *• 

Vietinė 1 -SS. 7# kuopa buvo 
surengusi prakalbas, Kuriose, 
kaip buvo garsinta, turėjįo buti 
kalbėtojum p. I'erkufias. J hm, ta- 

čiaus, nepribuvus, kalbėjo Vis- 
čiulis ir dar tūlas M. C. Publi- 
kos buvo dikčiai, bet užsilaikė 
nepagirtinai: kalbėtojai taipgi, 
teisybę pasakius, ypatingu iškal- 
bumu neatsižymėjo. Žmonės la- 
bai b.ivo supykę, kad prakalbos 
buvo pagarsintos 7:30, o prasidė- 
jo tik 9-se vakare. Vienas kalbė- 
tojas ragino pirkti šerius naujai 
leidžiamam socialistu laikraščiui 

"Naujienos," bet, kiek teko patir- 
ti, mažai kas tuos šėrius pirko. 

— Pereitą nedėldienj vietinė 
IMI), kuopa surengė šeimynišką 
vakarėli J. Baukaus svetainėje. 
Buvo ir mažas programėlis, ku- 
rio išpildyme reik pažymėti gra- 
žiai padekliainuotas l"Įkaitės ir 
Žilvičiutės eiles. Labai žmonėms 

patiko mažu Bigei nikų skambini- 
mas: toki mažyčiai, o taip jau 
dailiai skambina,—publika tuomi 
stebėjosi ir gausiai mažiems ar- 

tistams plojo. Užbaigimui pro- 
gramo jaunimas sudainavo tau- 

tiškąjį liymną "Lietuva, Tėvyne 
niusų." 

Vakarėlis buvo malonus ir jau- 
nimui, matomai, labai patiko. 

V—is. 

REDAKCIJOS ATSAKYMai. 
pp. Paul Sim—čia, Burnsidietis, 

Lipčius, Ten Buvęs. Sunaudosim se- 
kančiam uumeryj. 

p. J. Miliauskas. Neesame gavę 
nieko panašaus, gal krasoj dingo, 

p. J. Vit—i8, Buvęs Vestuvėse ir 
L. P. Bus kitain numeryj. 

p. Rockfordletls. Neapsižiurėjome 
ir praleidome jūsų raštelj. Įdėsim 
nors Ir suvėlinę. 

p. Stanley Zad—ie. Męs nežinom*, 
ko tamista norite: minėta Zarasiš- 
kio korespondencija yra iš Brook- 
lyno ir joje niekus vardu nejvardin- 
tas, o jųs rašote Iš Seattle, Wash.: 
"noriu pasiklausti, kur jis mane ma- 
te girtg,"—vadinasi Brooklyne. Pseu- 
donimų redakcija neišduoda. 

p. M. Jurg—ne. Įdėsim j sekant j 
numerį. 

Vienas ii Lietuvių, Amst. Apie vi 
sa lai jau nesykį buvo rašyta, todėl 
neverta atkartoti. Parašykit šiaip 
apie kokius atsitikimus 

p. M. Genis. Jeigu susirgslt, ge- 
riaus nelaukit tsebuklo, bet eikit tie- 
siog prie daktaro—tik nestebuklingo. 
Stebublai, kaip juos krikščionjs su- 

pranta, yra tikėjimo išdava. Nepa- 
prastus apsireiškimus mėginta nu 

syki mokslo šviesoj ištirti ir tiJUg 
storų veikalų apie tai parašyta. Tai 
yra per platus ir per gilus klausi- 
mas, kad ji galima butų įspausti j 
siaurus pašnekėlės rėmelius. Lietu- 
vių kalboje, dėja, nėra apie šj klau- 
sim;] knygų, tačiaus žingeidaujantie- 
ji tuom klausimu gali nemažai rasti 
knygų kitose kalbose. 

p. J. M. Lan—lis. Tamistos laiške- 
li gavome. Jeigu Tamista galėtum 
matyti toliaus, kaip savo nosytė, tai 
tokiu laiškų butum nerašęs. O apie 
Dym—ą nesirūpinkite: jis sau jau 
"gadzinkas" pas tą pat j klebonų gie- 
da ir jusų advokatystės nereikalauja. 

p. J. Sak—le. Geriaus bene butų 
apie tai pasakyti stačiai draugijos 
viršininkams, kurie visados gali nu- 

spręsti, kas gali Jų draugijos ba- 
liuose pardavinėti. Prašytume žinu- 
čių iš lietuvių gyvenimo, kur nėra 
tų ginčų pro ir c o n t r a. Gražiai 
rašote, todėl gaila, kad nemėginate 
dažniaus savo literatiškų gabumų. 

šv. Petro Dr-ja, Kenosha, Wis. Au- 
ką Tautos Namams Vilniuje ($10.50) 
gavome. Pagarsinsime vėliaus, sykiu 
su kitomis. 

p. Silpnutis. Rodos, tas pats, jei- 
gu gerai pamename. 

p. P. Bitutė. Eilės mums išrodo 
ne jūsų parašytos, bet perrašytos iš 
kitur, o nepaženklinote, iš kur per- 
rašėte. Tokių naudoti negalime. Juo- 
keliai irgi nejuokingi. Pamėginkit ką 
geresnio. 

p. žinomas. Visos korespondenci- 
jos privalo buti redakcijoj panedė- 
lyj, kitaip jos negali tilpti j bėgan- 
čios savaitės numerį. Suprantame, 

j l;ad jusų korespondencija turėtų tilpti 
laiku, tačiaus to negalime padaryti, 
nes prisiųsta ji pervėlai. 

p. Esk—pas. Apie tai jau, berods, 
buvo rašyta, todėl gal nevertėtu at- 
kartoti, nors ir kitoj formoj. Tiki- 
mės, turėsime ne vieną progą tarti 
gerą pritarimo žodį jusų gražiam dar- 
bui. 

p. stukas, miivvaukee, wis. Ka- 
dangi tamista savo raštelyje įvardi- 
nate kitą ypatą ir užmetate jai kele- 
tą peiktinų dalykų, tai, idant tamis- 
tos rašinys tilptų, reikalinga, kad ta- 
mista savo tikra pavarde, o ne 

slapyvardžiu, po korespondencija pa- 
sirašytum. Kilaip tamistos rašinys 
negali buti patalpintas. 

p. Gegutė. Pirmąją žinutę aplei- 
džiame, kadangi jau perdaug pasenu- 
si. 

p. J. Kl.f Camdcn, N. J. Apie baž- 
nyčią praleidžiame, kadangi neaiškiai 
parašyta, o ir su rašiniu mažai ką 
bendro turi. 

p. S., New Phila., Pa. Aiču, kad 
i atsiminėte. Senai nebuvome nuo jusų 
I girdėję. 

garsinimai. 
VISIEMS. 

Mr. John S. Ilolly iš McAdoo, 
Pa., teisingai apsprendė mušu 

specialiskumą, kuris per daugeli 
metų yra taip gerai žinomos mu- 

šu šeimynoms. Jisai rašo sekan- 
čiai: "Aš apturėjau jūsų puikius 
kalendorius, už kuriuos fnalonė- 
kite priimti mano nuoširdų ačiu. 
Aš noriu prikergti, kad Trinerio 
Vmerikouiškas Kartaus Vyno 
Elixiras yra labai geras visokių 
rųšių ligoms ir kad jisai suteikia 
gerą apetitą. £io vaisto turėtų 
buti kiekvienų 11 amų apyvartoje. 
Jisai yra patartinas kiekvienam 
kentėtojui, nes jisai yra geras vi- 
siems. Su pagarba, jusų John S. 

Ilolly." Yra neužginčinamu fak- 
tu, kad tasai vaistas yra geras 
visiems, nes jisai tveria sveiką 
apetitą, tvarko virinimą ir vidu- 
rius laiko tyrus. Aptiekose. Jos. 
Triner, Manufacturing Chemist, 
T333—1339 So. Ashland a ve., Chi- 
cago, 111. Reumatizmo ir neural- 

gijos skaudėjimams vartokite 
r r i n e r i o Linimefttą. 

DRAUGIJŲ REIKALAI. 
DIDELIS METINIS MASKARADINIS 

BALIUS! 
Dovanų $200.00 vertės. 

Parengtas Dr-Ptės PalaimintOB Lle- 
tuvos, atBibus subatoj, vasario (Feb.) 
21 d. 1914 m., Pilaen Auditorium 
svet., 1655-7-9 Blue Island ave. Pra- 
sidės 8 vai. vakare ir trauksis iki 5 
vai. ryto. 
{žanga 25c .ypaiai. 

Širdingai užprašome visus Lietu- 
vius ir Lietuvaites atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai ant mušt) Baliaus, nes 
šitas Balius bus vienas iš puikiausiu, 
bus duodamos didelės dovanos tiems, 
kurie bus mandriau apsirėdę. Užtik- 
rinama, jogel visi busite užganėdinti: 
vieni gausite geras dovanas, o antri 
smagiai laiką praleisit ir i valias 
atBijuoksit, nes bus juokų daugiau 
kaip ant teatro. Taipgi galėsit sma- 

giai pasišokti prie ge>os muzikos, 
nes grieš Sarpalių Broliai. 

Užkviečia širdingai visus 
Komitetas. 

Pasarga: Su paprastomis drapano- 
mis, kunomis galima dėvėti visados 
arba vasaros laike ant gatvės, ne- 

gaus jokiu dovanų, nors butų ir di- 
džiausias pulkas (grupas). 

JAUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT. 
KLIUBO ADMINISTRACIJA. 

Chicago, III. 

J. Jankauskas, Pirui., 
927 \V. 34th pl. 

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

D. Gulbinas, Prot. Rašt., 
927 W. 34tli pl. 

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

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

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

DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 
VIRŠININKAI. 

M. Girnus, kompoz., Mokytojas choro, 
902 N. Califoruia ave. 

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

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

Mitingai atsibuna kiekviena pirm:} 
nedeldienj mėnesio 1-mą valandą, po- 
r.ietų T. Radavičiaus svetainėje, 936 
,7. 33-čioB gatvės, ant antri; lubų. 
faiprgi choro ir dramos repeticijos, 
atsiouna toje pačioje svetainėje. Cho- 
r) repeticijos atsibuna seredomis, 
7:30 vai. vakare. Teatru 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 DUl\ DR-JA. 
Jau gyvuoja 3 metai ir turi 

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

ti piulgŲ mokėdami tik po mažą sumą, 
prlslrašyklt prie šios draugijos. Dr- 
Ja laiko ?avo susirinkimus kas sere- 
dos vakarą apie 8 vai. vak. L. Aiuko 
svet., 3301 Auburn ave., kertė 33-čios 
gat. Taipgi šita Dr-Ja skolina pinigus 
ant namij už prieinamą ptocsntą. 

Nauja 15-ta serija atsidarys sausio 
(Jan.) 21 d. 1914 m. Kurie norite 
užsirašyti atsllankykit po viršminėto 
intrašu: 

PASKUTINIS PRIEŠ UŽGAVĖNIAS 
PASILINKSMINIMO VAKARAS! 
Parengtas L.S.M. Ratelio Roseland, 

ued., vasario (Feb.) 22 d. 1914 m. 
Strumil Bros. svet., kampas 107-tos 
gat. ir Indiana ave., Roseland. 

Statoma scenoje "Jono širdis," 
Drama 5 veikmėse, parašė Br. Varg- 
šas. 

Koncertas, kurj atliks L. M. D. 
"Aido" choras po vadovyste Jakai- 
čio. 

Balius, šokiai ir lakiojanti krasa 
su išlaimėjimu moteriško laikrodėlio, 
įtaisyto j branzalietą, vertės $10.00. 
Programas prasidės 7 vai. vak. 

35-tas liKILM>GAS BALIUS 
parengtas Jaunu Lietuvių Am. Pas. 
Kliubo, Užgavėnių vakare, utarninke 
vasario (Feb.) 24 d. Freiheit Turner 
svet., 3417-21 So. Halsted st. Pradžia 
I vai. vak. Įžanga 2fc. ypatai. 

14 TAS DIDELIS ROŽINIS BALIUS! 
PaifUgtas storone Dr-stės šv. An- 

tano iš Fad atsibus Nedėlios vakare, 
vasario (Ą.'D.) 22 d., 1014 m., Frei- 
heit Turner svet., 3417-21 So. Halsted 
st. Balius prasidės 5-t•#. valandą va- 
1»i re. įžanga 25c. porai. 

Maloniai užkviečiame visus lieta- 
vius ir lietuvaites atsilankyti aut 
musų Baliaus, o užtikriname, jog ne- 
sigailėsite. Bus skaniausių gėrimu 
net iš Lietuvos, cigarai iš Havanos, o 
muzika bus partraukia Ruska 16 Orlo- 

Isos. Bus puikausias Balius, paskuti- 
luls prieš užgavėnias. Kiekvienas, pa- 
šokęs ant minėto Baliaus, galės ilsė- 
tis por Gavėnią ir laukti šv. Velykų. 
Kiekvienas atsilankęs ant Baliaus 
gaus gyvą Rožę. 

Užkviečia visus širdingai, 
Komitetas. 

PUIKUS VAKARAS 
parengtas Draugystės L. Ūkininko. 
Atsibus paskutiniame nedėldienyje 
prie gavėnę, vasario (Feb.) 22 d. 
1914 m. M. Meldažio svet., 2242 \V. 
23-rd pl. Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 
25c ir augščiaus ypatai. Vakaro prog- 
ramas sekantis: prakalbos, dekliama- 
cijos, perstatymas veikalo "Ekspro- 
priatorius" ir Balius. 

širdingai uĖkviečiame visus atsilan- 
k'yti j šj puikų vakarą, kame pamaty- 
site labai juokingą veikalą ir links- 
mai galėsite laiką praleisti. 

Su godone, Komitetas. 

Pajieškojimai. 
Pajieškau: — partnerio. Biznis ge- 

rai išdirbtas, vienas negaliu apeiti. 
Tai auksinė proga teisingam vyrui 
prisidėti. Meldžiu atsišaukti antrašu: 

670 W. 18th st. Chicago, 111. 

Pajieškau gaspadinės (Housekeep- 
er). Darbas geras ir lengvas. Mo- 
teris ar mergina, mylinti namij dar- 
bą, tegul atsišaukia adresu: 

Kazimieras Brazauskas, 
fl. III 

2130 S. Haleted st., Chicago, 111. 

Pajieškau savo brolio Juozapo Dar- 
buto. Jisai buvo atsišaukęs pas ma- 

ne, bet adresas, matyt, negeras, l.u- 
daugi pasiijstasai laiškas 2 kartu at- 
gal Bugrjžo. Jisai gyvena Terre 
Haute, Ind. Meldžiu vel atsišaukti 
adresu: 

Petras Darbutas, 
732 W. 18th st., Chicago, 111. 

Pajieškau 6avo draugo Ksavero Žu- 
kausko, paeina iš Nagių dvaro, šid- 
lavoB parap., Raseinių pav., Kauno 
gub. Gyveno pirmiau Chicago, 111., 
prie Beržinskio saliuno. Turiu svar- 
bų reikalij. Jo paties, ar kas ji žino, 
meldžiu atsišaukti adresu: 

Mr. Boleslav Daniota, 
217 Mill st., Parsons, Pa. 

Pajješkau 9avo kūmo Tamošiaus 
Križanausko ir broliunų Vinco ir 
Mikolo Valiukonių; visi paeina iš 
Lazdijų pi 'ap.. Suvalkų gub. Meldžiu 
atsišaukti adresu: 

MikolaB Valiukonis, 
628 E. Maln st., New Britain, Conn. 

Pajieškau savo dėdės Petro Jodai- 
kos, iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pandėlio parap., Vienasėdžio Sava- 
rov. Pirma gyveno Chicagoje. Sep- 
tynis metus dabar nežinau kur. Jis 
pats, ar kas ji žino, meldžiu atsišauk- 
ti šiuom adresu: 

Ladislovas Jodaika, 
P. O. Box 293, Batavia, 111. 

Pajieškau Teodoro Mockaus ir Ur- 
šulės Mockaitės, iš Girdiškių par., 
Raselnų pav., Kauno gub. Teodoras, 
Kirdėjau, gyvena kur ten apie Du- 
luih, Minn., o Uršulė yra ištekėjusi 
(vyro pravardės nežinau) ir buk gy- 
vena apie E. St. Louis, Iii. Meldžiu 
greitai atsišaukti, nes yra svarbus 
reikalas apie jų brolį. .Toną. Mockų, 
kurį patiko nelaimė: randasi dabar 
beprotnamy j. Platesnėms žinioms at- 
sišaukite pas 

Joną Sktiuderj, 
700 W. 31st st„ Cbicago, III. 

Pajieškau savo draugo Jono Jonai- 
čio, iš Dirsių kaimo, Pašvitinės pa- 
rap., Panevėžio pav., Kauno gub. Gy- 
veno 2 metai Tacome, Wash. Noriu 
susižinoti. Meldžiu atsišaukti adre- 
su: 

Chas. Karskis, 
Atlin, II. C., Canada. 

Pajieškau savo tėvo Antano Anu- 
sausko, Kauno gub., Panevėžio pav., 
iš miestelio Ho?alimo, 41) metu senu- 

mo, 25 metai Amerikoj, savame laike 
buvo Chicagol, o dabar nežinia kur. 
Jeigu kas nors duos apie jį žinią, 
gaus $5.00 dovani,!. Jis pats, ar kas 
kitas, duokite žinią adresu: 

Juozas Anusauskas, 
581 N. Rivereide st., NVaterbury, 

Conn. 

Pa j ieškau Juozapo Stankevičiaus, iš 
Rumšiškių vol. ir par«.p., Kauno i av. 
ir gub. Gyveno piriniaus VVaukegan, 
111. Jo paties, ar kas jį žino, mel- 
džiu atsišaukti adresu: 

Mike Ambrozevičius, 
Box 24, Three Kivers, Mass. 

Pajieškau Petro Gutaucko, iš Ru- 
dos kaimo, Gižų gm., Vilkaviškio 
pav., Suvalkų gub. Gyveno pirmiau 
Anglijoje. Jo paties, ar kas jj žino, 
meldžiu atsišaukti adresu: 

M. Gutauckas, 
1040 \T. Leavitt st., Chicago, 111. 

Pajieškuu savo pusbrolio Antano 
Šležo, iš Kundročių sod., Skaudvilės 
parap., Raseinių pav., Kauno gub. 
Gyveno pirma Kenoshoje. Išviso 8 
metai kaip Amerikoje. Jo paties, ar 
kas jį žino, meldžiu atsišaukti adresu 

Juozapas Šimkus, 
1734 S. Union ave.. Chicago, 111. 

Pajieškau savo draugų Jono Tumo 
ri Jono Saudargo, abu paeina iš Ma- 
taičių sod., Veveržėnų parap., Rasei- 
nių pav., Kauno gub. Gyveno 5 me- 
tai atgal Elizabeih, o dabar, girdėjau, 

apie ChicagJ}. Jų pačii^, ar kas juo3 
žino, meldžiu atsišaukti adresu: 

Jokūbas Jaunis, 
109 Pine ft., Elizabethport, N. J. 

Pajiesliui savo brolio Kazimiero 
|{MZKiti('io ir švogerio Kazimiero Va- 
siliausko, abu paeina iš Naumiesčio 
pavieto, Suvalkų gubernijos. Brolis 
gyveno Londone, švogeris prie 
angliy kasybhj apie Pittsburgh, Pa. 
Meldžiu atsišaukti adresu: 

S. RuzgaitiB, 
827 Bank bt., VVaterbury Conn. 

U. S. A. 

Pajieškau savo pusbrolio Juozapo 
Kasarauskio, i.š Šeduvos miestelio ir 
par., Kauno gub. Turiu svarbų rei- 
kalų, Jo paties, ar kas jj žino, mel- 
džiu atsišaukti adresu: 

Mr. Jolin Grigaitis. 
10415 Michigan ave., Roseland, 

C'hicago, 111. 

Reikalavimai. 
REIKALAUJAME AGENTŲ. 

Męs mokume $S arba $20 algos } 
savaitę vyrams, kad butų savo mie- 
ste arba važinėtų iš miesto j mie- 
šti!. pardavinėdami musų Auksinius, 
Sidabrinius ir Nikelinius laikrodė- 
lius ir lenciūgėlius dirbantiems įmo- 
nėms ant ?l ar $2 mėnesinių jmo- 
l.Ojimų. Prityrimas nereikalingas. 
Teisingi ir blaivus vyrai vien lai ra- 
žo mums dėlei šitų agentūrų. Pa- 
minėkite jusų dabartini užsiėmimu. 
NORTH AMERICAN SALES C0., 

Eox 954 Dept. 71, 
NEW YORK CITY. 

Reikalingas: — kriaučius vyriškų 
kostumerskų žiponų prosymui, turi 
mokėti rankomis siūti ir buti geras 
kiriaučius; Kali ir nesenai iš Lietuvos 
atvykęs atsišaukti; vienas reik. lingas 
pre kelinių darbo; jisai turi mokėti 
angliškai. Taipogi reikalinga mergi- 
na skyles guztkariiB daryti kostumer- 
skuose žipomiose, ir kitus darbui 
dirbti. Darbas ant vipados. Rašykit® 
antrašu: 

Wm. B. Prank, 
Eigbt & Walnut sts., Davidson Bldg. 

Des Moines, Ia. 

Ant Pardavimo, 
Parsiduoda: — 2 augštų puikus 

mūrinis namas su Baiiunu, arti 47-os 
ir Westein a ve. Ant pirmo augšto 
saliunas, ant antro augšto 6 ruimų 
pagyvenimas. Namas puikiai {reng- 
tas, gazu ir elektriką apšviestas, 6U 
maudykle ir visais reikalingais įtai- 
symais. Atsišaukite j A. 01szewskio 

ANT PARSAMDYMO. 
Automobiliai veselijoms, krikšty- 

noms, pagrabams ir t.t. yra pigiai 
parsamdomi iš Halsted Oarage. Taip- 
gi automobiliniai trukai perkrausty- 
mui Furničių, nuvežimui | dyp is 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, gali įgyti namą 

prie So. Halsted st., beveik priešais 
naujai statomu teatrą. Gera proga 
lietuviui jgyti namą su mažais pini- 
gais, biznevoj vietoj ir prieg to labai 
1/igiai. Kreipkitės platesnėms ži- 
ū.oms J: 

A. OLSZEWSKIO BANKĄ. 

PARSIDUODA HOTELIS 
23 ruimų, 316 S. Ualsted st., tarp Van- 
Buren gaf., ir Jackson Bd. Gera vie- 
ta. Pirkėjas gali biznio gerume per- 
sitikrinti, atsilankydamas per savaitę 
laiko. Pardavimo priežastis: savinin- 
kas balandžio 1 d. turi Lietuvon išva- 
žiuoti. Kreipkitės antrašu: 
316 So. Ilalsted st., Cbicago, III. 

Ant pardavimo:—namai 2 pagyveni- 
mu po 5 kambarius. Pardavimo prie- 
žastis: savininkas išvažiuoja ant far- 
mų. Kreipkitės antrašu: 

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

Parsiduoda:—grosernė ir didelė bu- 
čiarne, 4 darbininkai dirba, visi įtai- 
symai, arklys, vežimas, elektriką ir 
gazas. Pardavimo priežastis: savinin- 
kas tur1 du bizniu, viena turi apleisti. 
Smulkesnėms žinioms kreipkimės ant- 
rašu: 
1658 AVabansia ave., Chicngo, 111. 

Ant pardavimo:—saliunas lietuviu 
ir lenkų apgyventoje vietoje, arti lie- 
tuvių bažnyčios, parsiduoda pigiai. 
Pardavimo priežastis: savininkas va- 

žiuoja Lietuvon. Kreiptis antrašu: 
3338 Auburn ave., Cbicago, 111. 

Parsiduoda: — saliunas lietuvių ap- 
gyventojo vietoje, tarp didžiausių 
dirbtuvių, prie gnk.u ios gatvės. Biz- 
nis per 10 metų išdirbtas gerai, par- 
davimo priežastis: savininkas nusi- 
pirko farmą ir jon kraustosi. Plates- 
nėms žinioms kreipkitės antrašu: 

John Jinko\vsl»', 
722 6th st., llacine, Wis. 

Pranešu visiems lietuviams, kad 
John Itamanauski prasišalino nuo 

manęs neužmokėjas už pragyvenimą. 
Jam prasisalinus, jo drau, s. su ku- 
riuom drauge gulėjo, pasigedo $10.00. 
Jo išvaizda: apvalus veidis, geltoni 
plaukai, kojose turi reumatizmu. Ji- 
sai retai dirba. Daugiausia kortuoja. 
Paeina iš Suvalkų gub. Sakėsi pir- 
miau gyvenęs Illinois valstijoje. 

J. .Tanko\vt,ky, 
722 — 6th st„ Racine, Wia. 

Ant pardavimo: du saliunai, abu- 
du gerose vietote, lietuvių ir lenku 
apgyventose; vi:iias po No. 2406 
Blue. Island ave., kitas 1900 So. Mor- 
gan st. Parsidu da, nes savininkas 
serga. A ukitc tdresu: 
2-106 Bluc Island av., Cliinago, 111. 



nusilpnina tmogų Ir apsun- 
kina kvėpavimą. 

Severos 

(Sevcra'a B-nlaa.r for Lungs) 

sumažina kosulio priepuoliu 
aštrumą ir tuomi suteikia 
končianCiam palengvinimu 
ir prfgeibgti iv gydymui ko- 
sulio, užkimimo ir kitų ne- 
j;m : umy, paeinančiu nuo 

kvčpavimo lt.n.ilij betvar- 
kes. 

K-Jnn 25 ir 50 centu. 

ODOS SVEIKATA j 
reikalauja kasdieninio pri- S 
žitir -jinio ir dabojimo, kati 8 
odos skylutės baM.i užlaiky- 
tos atviros ir grynos. 

Severas Gydantis 
Muilas Odai 
(Sevcra's MecJicated Skin Soapl 

* 

yra didelės vertės muilas. 
Patari' nas ktidikiu maudi- 
nimtii, prie barzdos skuti- 
mo ir moterimi, norinčioms 

dailę odą. turėti. Jis užlaiko 
odos skylutes, vadinamas po- I 
rais, švariai ir neleidžia 1 
joms ii^tiitlmSti. Puikus g 
hanui .i r;!nr:ii. 

Kaina 25 centai. r 

Se eros TAB-L.4X 
Palliiosuojantl saldokai. 
Sitia?;i!!! vaikams. 
Verti paUrioio au utgusiems. 

Ka>.a 10 ir 25 a 'ai. 

Aptiekose. Reikalaukit, kad L 
jums duotu Severos Gyduoles. 1 
Jeigu ant vieton nugalite gauti, * 

paroikalaukit stačiai nuo 

err 

C-irbcrnč: j-v -tiduoda labi Kero- 
ja vicMjc, ro ::i h»zni. Parda.i- 
mo priežasiia: savininkas turi 2 biz- 
niu, turi vieną parduoti. Kreiptis 
adresu: 
3202 3. Halsted et., Chlcago, 111. 

Parsiduoda: groserno Ir mėsiny- 
čia prie fialated gat., netoli 14. As is- : 

buvau 9 metus. Biznis gerai išdirb- 
tas. Arklys, veži iru. a, olobtriski m a-J 
sina, kavai malti, taipogi mėsai. Ap-' 
linkui lietuviai ir lenkai. Parduodu, 
nes p:ui serga ir todėl tevažiuoju ant 
farmų. Kreiptis antrašu: 
1147 H. Haisted st., Chlcago, 111. 

Telefonas Cannl 3277. 

Reikalingas — vyra3 naujai iii Lie- 
tuvos pribuvęs ant farinos; gers»s 
darbas atsakančiam vyrui. Smulkes- 
nėms žinioms rašykite antrašu: 

J. 13. Norils, 
Koute 4, Kox 25. West Allis, Wls. 

Parsiduoda: — 7 sėdynių automo- 
bilius, labai pigiai. Limousinas 4 
cllinderiij, 40 arkliij jiegos, la;snis 
visiems 1014 m., taipogi taxos. Libai 
gora proga pirkti, nes saviniBKa.;. 
važiuodamas J Lietuvą, turi kuopi- 
giausiai parduoti. Smulkesnėms ži- 
nioms kreipkitės adresi 

Stasys J. Medzai skas, 
45 W. 57th pi., Chicago, 111. 

Tel. Prospect 5030. 

Parsiduoda Nama3 ir Lotas pigiai. 
Reikia turėti $1500." Likusi dalis ant 
rnortgičiaus. Gera liefivių apgyven- 

vieta. Kr utu/ė pirnv.;ni<y augšte 
ir 7 kambariai antrame. 2 blokai i 
vakaru< nuo lialsted gstvCs. Kreipki- 

er.traSu: 
J.> W. 201 h st., Chicago, 111. 

Parsiduoda: — 6 akeriu fanui, 
puikios apdirbtos žemės ir 1 uk» iri 
pukioa pirios. Apart kitu trcb siu, 
yra naujas 6 kambariu namas. 12 
mylių nuo Baltimore, 10 min. eiti 
nuo stoties. Kaina žema. Antr.i as: 

r. Yvetnachter, 
Dorsey, M d. 

Parsiduoda: — vaistinė (D ug 
Store) vienintelė mieste, kame 2,500 
gyventojų, daugiausia lenku Ir lie- 
tuviu. Fabrikas su 1,200 tarnaujančių. 
Grynais pinigais $2,000.00. Tyras 
furtas. Naujausis j taisymas. PiV.os 
kainos. Adresas: 

THE M Y A L STORE, 
3ox 298, STEGER, ILL. 

J. ŠUKAS, 
"Lietuvos' Agentas. 

D.) bar lankosi rytinėje valstijoje 
C'onnecticuL Pas ji ji galite užsisa- 
kyti "Lietuvą," o taipogi atnaujinti 
prenumeratą. 

A. OLSZEVV3K1, 
"Lietuvos" leido j a 

PRIETELIAU, SKAITYK! 
Atsiųsk 'it) centu mark ai,a arba si- 
dabriniais pinigais, o gaust nito mu- 
šu buteliuką vandens, su i virino 
I"si. rodyti žrtionėms <ii! ii is otoĮnik- 
tos. Pakaks to vandens 10 metų. i u 

stebuklų dar nieks nerr te ir lietuvi, 
i. iokeaiine $20.00, i-u jv sirc i; • 

neteisinga. Persitikrinsi ienoje m i- 
mitoje. Adresuok: 

T H O M A 3 NOVELTY CO„ 
613 "Burr 0,ik av., BLUE ISLAMD, 

ILL/. 

NES MES TURIME PARDUOTI. 
42 palaikyti automobiliai par- 
davime duoda jums dideli 
slhitiiu pasirinkimui. 
Roadsteriai, TouriD" Car'ai, 
Limousine'ai, ketursėdynial ir 
daugelis kiti;. 

KAINOS NUSTE'iINS JUS. 
Męs pakviečiame nuodugniai 
peržiūrėti kiekvienu karą, kurį 
pardu įme. 
Padu e jusų orderj dabar ir 
šutam.' d te pinigų. 
Męs ;: •.taLysime jums by lai- 
ke prit gegužio 1 d., arba to- 
je di |e. Neužginčinamas šios 
firmo stovis ir prestižus yra 
sanžiningumo užtikrinimu Jums. 
10 metu teisingo tarnavimo 
Chicagos publikai. 

iTeiumt Motor Limited 
Ccntralia platintojai 

| SIMPLcX, NATIONAL. ABB01T-D£rR0IT 
AND BKISCOE KARU. 

2447 Michigan Ave. 
Calumet 1332-1333-1334. 

C M I C A G O 

Rnč.uno kelionė po Lietuvą. 
Kamgi liūdi ilgėdamas Tėvynės Lietuvos? 

LIETUVA JUDAMUOSE PAVEIKSLUOSE JAU AMERIKOJE. 
nr»nmir*kit ateiti ant šio perstatymo, pažvelgti 1 savo gimtini kraštą, k,tiNSf«S apgailaujam mu,u palikto. Tėvy.čs. Dalumas 

mano širdis dar kartą Lietuvą pamatyt. 
P Jat- Sleš aavo akis vaizdą, perstatant, sietuvoje gy^nančlus musų l,kus?us brolius ir sesutes bei senelius, pamiršim savo kartųjį kasdienini «'X- ir nevienam užžibės ant veido džiaugsmo spindulys. ^J 
pi MOKINIMO ŽODIS. Aš renku lietuviškus paveikslus ir rodau zmo- 1 i tr s rn Mano vientaučiai lietuviai-amerlkiečial b,veik varu 

Drtvertė pereit;, pavaaail važiuoti I Ltot»» ir kiek salima daugiau nuim- 
H vaizdeliu iš Lietuvos gyvenimo dtlel krutaniųjų paveikslų. Kad vientau- čiams patarnauti ir išvažiavau Lietuvon birželio 7 d. 1913 m. Tenai va- •vim'iiu po musų tėvynę, traukdamas paveikslus virš keturis mėnesius. Pri- menu k^id visus šiuos vaizdelius ne tik patsai nuėmiau, bet ir išdirbau savo studijoje. Paveikslus rcdant, aš pats apie juos publikai ir išaiškinsiu. Paveikslus rodys mašinos operatorius p. J. M. DANIELIUS, kuria ilgą laiką orie to praktikavosi. 
I' įdainuos p-l« E. Kancieriutė. kinematografistas A. T. Račiūnas. PAVEIKSLŲ RODYMAI ATSIBUS: 

Nedėlios vakare, vasario 22 d. Olrardville Opera Ilouse, Girardville, Pa. Duris atsidarys 7 vai., pradžia 8:15. Įžanga 25c. ir 35c., vaikams 10c. Ko'vergo ir pėtnyflos vakarais, vasariu 26-27 d. Bačkausko Salėje, Mahanoy, Pa. Įžanga 25c. ir 35c„ vaikams 10c. 
N'cdėlioj po pietų 1:15 vai. ir val.ure 7 vai., taipopi kovo 1 d., Black Diamond Theatre, kampas Oak gat., Shenandoah, Pa. įžanga 25c. ir 35c„ vaikams 10c. 
Panodėllo ir utarninko vakarais, kovo 2-3 d. Bažnytinėje Salėjo, Mt. Carmel, Pa. įžanga 25c. ir 35c.. vaikams lCo. 
Soredos ir ketvergo vakarais, kovo 4 ir 5 d. Rice Salėje, Gilbsrton, Pa. Jžanga 25 centai. 

A. T. RAČIŪNAS. 

!!! Salin su nusiminimu ui 
Grafafonos ant išmokesčio 10c kasdien. 

..Jeigu apsiimate mokėti po 10 c. kasdien, tai išsiųsime Jums ant iš- 
mokesčio labai puikr.i Gramafoną sykiu su 16 rekordu (32 kuval- 

« kij) viaokiij dainy, valcų, manu iv 
1 t.t., kuriuos pr»t}3 išsirinksite. Ge- I rūmas mūsų gramafonų gvarantur 

tas keikvienam rašyta gvarancij?.. 
Issiusirre naujus specijališkus re- 
kordus Lietuviškus, Lenkiškus, Ru- 
siškus ir Maž-Rusiikus. Rašykite 
tuojau, reikalaudai.ii katalogų ir pa- 
aiškinimų ir Įdždami lcrasos ženk- 
leli atsakymui: 

Liberty Goiimcial Co. 
233 E. 1411 St„ HEW YORK, N. I 

IŠ LIETUVOS (Russpol.) 
Prisiunčiu j Ameriką vaistus, var- 

ojamus uuudiiigai Lietuvoje: 
1.) Trejanka (u > p i 11 degtinei) dėl 

tagerinimo valgio noro. 

2.i Nuo galvos sopėjimo, 
3.) Nuo kaulu golinio (reumatizmo), 

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

ėjimu. j 
7.) Nuo firdies drebėjimo, silpnu-; 

no ir nervų (priepuolos). 
Kas prisius vienę. dollarj ir savo! 

.ntraš;), tam bus prisiųstas j Ameri- 
k.v reikalingas vaistas, su apmokėtu 
nu prisiimt imu. į 

Aptiek. :and. M. Alekso — m. Prie- 
nai, Suval. rėd., Russ-pol. 

rd ! 

TĖMYKIT, LIETUVIAI! 
Kiekvienas žmogus, norėdamas at-1 

Hfcri rai knkj darbą, privalo turėti 
tam tikrą Įrankį. Vyras, sklisdamas 
barzdą, privalo turėti gerą britvą ir 
pu:-ta, tada skusis barzdą nieko ne- 

jau lamas. Męs turime naujai iš- 
rastą Automatišką Britvai Pustą, pu 
knriuom galima padaryti ir prasčiau- 
sią britvą geriausia, nes negali buti 
goresnio britvai įnirto pasaulyje ir 
neka-tuoja brangiau kaipo paprastas 
pustas. Df%l platesnu ž'niu rašykite! 
pas: 

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

CHICAGO, ILL. 

t»r%rx*tM- ■■urnOTii m: tmrm ■ n hmmii 

SEKRETAS. 

Didesnė dalis ligų paeina nuo mal-j 
s<o ir pilvo. i 

Pilvas yra svarbiausia dalis musų 
Ui:; o mašiuerijos. 

.Maistas yra medžiaga, kuri tą ma- 

šineriją varo. 

loi'.ėl ra labai svarbu sveikatai, 
kad no ;ik maistai, bet Ir pilvas bu- 
tu gori,' 

ii ęas maistas sugadinti gali ir ge- 
rini.-;} pilvą. 

BĮ):;..; pilvas sugadina ir geriausi 
mai. ir pagimdo daugeli pavojingų 
li?u. Tie tik ilgai ir sveikai gyvena, 
kurią pilvas yra geras. Todėl, jeigu 
Ik pajaučiate kokį nesmagumą pil- 

vo, -u viduriai yra kieti ir nedirba 
;• r::iar; ■ ii, jeigu jaugiate abelną 
įei,1 ir aptingimą, tai varto- 

kii tu:i'ii* Salutaras Bitter, kuris su- 

t«iU3 j';ms greitą palengvinimą ir 
apsankCd nuo aršesniu pasekmių. 

Salutaras Bitters galite gauti viso- 
se tiekose ir saliunucse, o kur ne- 

gilit:> jo gauti, tai reikalaukit nuo 

SALUTAFiAS CHEMICAL iftOTITU- 
TION, 4614 So. VVocd st., 

CHICAGO, !LL. 
T., -'pli iiie Yards 4780 

A. ŽIUGŽDA, 
BAKERY 

417 Chestnut et., NEV/ARK. N. J. 
ATYDAI KEPYKLŲ SAVININKŲ. 

A tfc i.:; įtikiu i vigus A menkos lietu- 
visk1.:.- kepyklą savininkui su prane- 
šimu, kad aš turiu didelį p ityrimą 
ju&ų pramonės pagerinime su užtik- 
rinimu. Meldžiu atsišaukti iš visų 
apielinkiių: iš Chicagos, iš Philadel- 
phla, ir lš kitur. Aš jums pristaty- 
siu grynai lietuviškų miltų, iš kurių 
galėsite iškepti grynai lietuvišką duo- 
ną. Meldžiu užklausti, Ir aš prista- 
tysiu visiems miltų prabas. 

PETRAS VAITIEKŪNAS 
"LIETUVOS" AGENTAS 

dabar lankosi YVisconsin valstijoje. 
Pas jj galite užsirašyti "Lietuvą" ir 
pinigti3 už prenumeratą uze įmokėti. 

A, OLS^TV/SKIS, 
"Lietuvos" leidėjua. 

International Harvester Mešlakračiai 

ASIRINKDAMAS tą ar kitą mėšlo kratymo ma- 

šiną, turi žinoti delko imi gcriaus tą negu kitą. Tūk- 
stantis užganėdintų fanncrių, kurie vartoja International mėšla- 
kračius, nusipirko juos su atidengtam akim. Štai yra keletas 
priežasčių dėlko jis juos išsirinko: 

Pirma, International Harverster vardas užtikrina geriausių ma- 
toriolą, žinoviškų konstrukciją, nuodugniu inspekcijų ir neišsibaigian- čią tarnystę. 

Antra, apžiurėjus International įnėšlakratį galima pastebėti dau- 
gybę puikių ypatybių kurios pridėta patyrimo ir po griežtų išban- 
dymu lauke. Kėmai kiaurai ir ratai yra plieniniai. Skryuios yra pa- 
kaktinai žemai, kad lengva butų prikrauti. Muštukai yra plieniniai tvirtai padaryti, gerai intaisyti, lengvai nuimami. Muštukų trau- 
ljiamos dalįs yra nekėblios ir gerai apsaugotos. Užpakalinė ašis vi- 
sokių Mylių gerai laiko krovinį ir suteikia galimybę vienodai gerai vežti. 

International mėšlakračiai yra ištvarus, patogus ir korektiškai 
padaryti visokiioms aplinkybėms ir kliūtims sutikti. Jų yra visokių styllų ir dydžių, augštų ir žemų, begaliniu žiurstu ar sugrįžtančiu 
ir 1.1. Pasirink tinkamų mėšlakratį savo l'armai, ir visuomet gausi 
pataisymų kuda reiks. 

Parašyk by kokioj kalboj, klausdamas indomaus ilustruoto ka- 
talogo, paaiškinančio viską, apie International mėšlakračius, ir ištirk 
juos pas artimiausių prekėjų. Jeigu nežinai, męs pranešime, kur jų gali pamatyti. 

Ifi^ensational Harvesfer Company of America ^^1 
l\ (Incorporatetl) 

CHICAGO 
ChampioB Deering HcCormick Milwankee 

USA 
C«!»orae Piano 

Gali apsirėdyti beveik už Jyką. 
Nauji ir truputi padėvėti siutai ir Overkotai, kurie buvo užsakyti ant 

orderio už $40, už $50 ir už $G0, dabar parsiduoda po $5. ir augščiaus 
Gali but puikiausių sportu tiktai už $5. 
Parsiduoda pigii»; čemodanai ir lagaminai. Nauji ir truputį padėvėti 

siutai ir overkotai v^»'ams ir jaunuoliams. 
Ateikite j 

S. GORDON 
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTORĄ 

1415 S. Halsted St., Chicago, Iii. 
RUSSIAN-AMERICAN LINE. 

Tiesioginis keliavimas tarp Rusijos ir Ame- rikos didžiausiais, puikiausiais ir greičiausiais, Rusijos imperiškos k rasos, naujai dubeltavų sriubų garlaiviais 
i'.'.'SSI A — 16,000 tonų. KUliSK — 13^00 fonų. CZAR — 13,000. tonų. IKI KOTTElJDAMU1 į 9 dirvas to persėdi- utį, i U ienų be persėdimo iki LIEPOJAUS. 
DAŽNUS PI,AUjKLQWJMAI. 

Kairos išaugšto mokamos. 
Liėpcjus iki New :Yorko $o5.00 ir 

pagalviniu takšt) $4; 
Antra kliasa $52.50 
SmulVesr.ėms žinion:S V-rei|i;i'.ča piie:— 

A. E. JOHNSON t, CO/'^ėrfiPhl Pa«. Agenti, 27 Broadw8y, NEAV C*OKK. 
arbi icL'.ictų vietoj icertu. 

(U* 

JONAS KŪLIS 

3259 So. Halsted st., Chicagc. 
GENERALIŠKAS AGENTAS 

Lankosi Chicagoj, užrašinėja 
"Lietuvą". Renka apgarsinimus 
ir šiaip spaudos darbus. Perka 
namus, liotus ir parduoda. Ir 

| šiaip suteikia informacijas biznio 
reikaluose. 

A. 01szewski, 
"Lietuvos" leidėjas. 

:-i—1«— ■■■ 

I Telephone Cana! 2S5 

K. KATUTIS 
LIETUVIŠKAS 
GRASORiUS 

710 W. I8th Si. Chicago 

K. J. FILLIPCVIČIUS 
J'arduoda uz labai že- 

mas kainas (prekes) na- 
mus, lotus ir farmas, ku- 
rių turi didžiausi pasirin- 
kimą. Apsaugoja nuog 
ugnies namus, biznius ir 
furničius geriausiose kom- 
panijose. Perkantiems 
propertę dirba visokias 
reikalingas popieras ir pa- 
rūpina paskolas mort- 
gečius. Parduoda lotus 
viso:-c Chicagos miesto da- 
lyko nuog $500 ir 
aukičiaus. Taii. turi 

ant pardavimo btrnių ir biznierių nan.ų su biz- 
niais, arba bc itj. A|-augoja žmonių gyvastis 
pašclpa ligos ir nc'- atsitikimuose. Rei- 
kalaujama agentų. Reikalaujantieji, atsišaukite 
.sekančiu antrašu: 
858 W. 33rd st., Cliicago, 111. Telefonas Dro- 
ver 2250. Ofiso valandos: nuog 8 vai. iki 10 
*al. iš ryto, ir nuog 5-tos vai. iki 9-tai vai. 
vakare. 

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland ave., Chicago. 
Geo. L. Ukso pre3„ St. Marcinkievvic^ 
vies-pres., A. J. Bierzynski iždiuiakas. 

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus mūsų ban- 
koj duodame čeliių 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 
$2.50 metams. Parduoda šifkortes ir 
siunčia pinigus į visas svieto dalis. 

) Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redoms, ketvergais ir subatomis nuo 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo f. ryto iki 
f? ryto iki 9 vakaro; nedėlionis, utar- 
6 vakaro. 

Kiekvienas gali išmokti barbery- 
etės trumpu laiku Ir galite padaryt 
piuigį kol mokinatės. Rašykit, klau- 
sdami informaciją. Nossoltoff't Barber 
Coile^a, 1202 Penn ave., Pittsburg, 

SI 9 UŽDYKĄ — SI 9 U2DVKĄ. 
Pirkdami laikrodėlį tiesiog iš Dirbtuvės, jųs su- 
talpinate sau bent $19. Tai yra todėl, kad pas 
k.ckvien<i vertelgų, mio jusy butų pareikalauta 
užmokėti už tą patį laikrodėli bent 525, kuomet 
iiii:s\i Speciali Dirbtuvės, kaina šitam laikrodė- 
liui yra $6. 

k bitie $25 laikrodėliai, kuriuos dabar spo- 
Icialiai parduodame Dirbtuvės kuiną už $6, yra 
B labai zražųs, 14 K. paauk6uott (Gold Filled), Iš-j f dirbėjo gvarantuoti 20 metų, turinti pasaulyje 

pagarsėjusį Amerikonišką Mechanizmą, su 17 
akmenų, šitie laikrodžiai turi tris drutus dang- 
telius, artistiškai graviruotus, ir kaslink 8avo 
gražumo, sustatymo ir teisingo ėjimo, tai jie ne- 
gali buti perviršinti. 

Jeigu jus norite pirkti vitvą šitų laikrodėlių, iškirpkite iš augščiaus patalpintų laikrodėlių paveikslų tą. kuris 
jums daugiausia patinka, ir prisiųskite mums drauge su jusų pilnu ir teisingu adresu, ir męs be jokio uždėlio tuo- 
jaus prisiusime jums pasižiūrėti laikrodėli, kur| jųs pasirinkote, puikioje pliusiuėje dėžutėje. Kuomet laikrodėlis 
atnešta j jusų namus, nemokėicite jokių pinigų, nei cento kol jųs neištyrinėjote laikrodžio ir nepersitikrinote, kad 
laikrodėlis yra tlLrai tuom, kuom męs jįjį tvirtiname esančiu. Kuomet Jųs peržiūrėsite laikrodėlį ir rasite tikrai 
tokiu, kaip męs perstatėme. tuomet užmokėkite sumą $6 ir expr930 išlaidas, siekiančias kelių centų, bet kuomet jųs laikrodėliu neužganėdinti, j«j3 turėtute jįjį nepriimti, ir jisai b.:3 caum3 sugražintas musų lėnomis. Tokiu budu 

jųs, pirkdaiiii laikrodėlį nuo musų, nerizikuojate niekuom. 
Męs turimo •prikergti, kncl, pirkdami laikrodėlį nuo musŲ. Jųs visiškai niekuom nerizikuojate, nes męs siunčiame 

savo laikrodėlius junn nidyką jusų peržiūrėjimui, ir šale to, musų laikrodėliai yra Išdirbėjo Gvarantuoti 20 metų, ir per šį visą laika, jeigu laikrodėlis pasigadytų, męs jįjį pataisysime jums b: jokio t:irr.okescio, arba apmainysi- me ant kito, jeigu jus prisiusite mums 25 centus persiuntimo išlaidoms padengti. 
Adresuokite aiškiai: 

I NATIONAL COMMERCIAL CO., 505 E. 5th st„ NEW YORK, N. Y. Dept. D. A, 

DRAPANOS! 

Drapanas gali vi- 
sur pirkti, bet taip ge- 
rų drapanų, taip gra- 
žiai pasiutų, taip gra- 
žiai ant apsivilkusio 
gulinčių ir taip pigio- 
mis kainomis niekur 
nerasi, kaip leluviš- 
kame Store: 

THE BKIDGEPORT CLOTHING CO. 
3246-48 So. Halsted St., Chicago, UI. 
Mat, mums drapanas dirba geriausios sviete fir- 

mos: HART, SCHAFFNER & MARX, LEVIS BROS. 
ir kiti didėlėmis daugybėmis, už tai mes gauname ge- 
riausį tavorą, geriausį darbą ir žemiausias kainas, ir 
už tai galime ir savo kostumeriams parduoti geras dra- 
panas pigiai. Musų Storas gauna kasdien pirkėjų vis 
daugiau ir daugiau, užtai kad męs juos užganėdiname. 

Ateikite ir Patys Persitikrinkite. 
j Musų storas yra atidarytas ir vakarais: L'tar- 
į ninkais, Ketvergais ir Subatomi iki 9 valandai. 

i THE BRIDGEPORT GL0THIN8 SO. 
j 3246-3248 So. Halsted St., Chicago, III. 

M Turėk Savo Namuose 
įj Geriausią Degtinę* (arielką) jei 
fjnoributi sveikas ir turėti kuom 
r pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 

S-O-L-O Ryc 
Kaipo Skanų, Tvirtą Ir sveiką gnrymą 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtinė. 

Gaunama visuose geresniuose Saliunuose 

STRAUS BROS, GO. » OEP'T L. CHiCAGO, ILL 
216 W. Medison St. A. CHAPOSKE, irT. PODLASKIS leiuvial agentai 

KAINA 

$1.00 j 
uzBUT.Į 

GELEEK1T JIISU PLAUKUS! 
Stcbelinas Išradimas Plaukams Želdinti. 
Mes absolučiai evarantuojame. kad Vigo- 
rola yra vienutlnis sviete vaistas plaukams 
želdinti. Jeitru jums slenka plaukai, jeigu 
niežticalvn, ieieu turita plaiskainu ealvoj. 
taircclbekite tuojaus. Dabar turite procą 
ateauti savo plaukus. Vigorola jus ias- 
OŲdlis ir turesite Kražius, ilsus ir puikius, 
plaukus. Vigorola yra išbandyta ir sva- 
rantuota.# Suvienytu Valstijų valdžios. 
(Under ths Food and Druc Act). Nebusi 
plikas, jeicu vartosi Vigorola. Rašyk 
reikalaudamas butelio Vigorolos. 

VigorolaCo.Dep.B. 3149S.Kor«an st.Chicago 

PADEKITE ŠUTYTI 
TAUTOS NMĮ)S tflLNIiluE 

Aukas priima musų redak- 

cija, arba galite siųsti tiesiog 
į Vilnių šiuo adresu: 

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA 
(Lltovskoje Naučnoje Obščestvo), 

Lydos gatvelė, 7, Vilnius. 

Russia-Lithuania. 
i 

TOBULI SVEIKATOS ATSKAITA. 
daugiausia reiškia gyvenimo kovoje už viršystę. Tiems, kuriems stokuoja turtin- 
Ko raudono kraujo, kurių nyvyhįl jiegos yra žemos, ačiu negalėjimui atsakančiai 
suvirinti jųjų maistu, jokis tonikas nesusilygina su 

Malt Mcirrow 
Jisai pripildo krauja ir pakelia nervus, duodamas gyvybę ir jirs* silpniems ir 
nuvargusiems. Jeigu gyvenimo džiaug-mas nėra pilnai jumyse, nieks jums daugiau nepagelbės, kaip šisai stebėtinas tonikas. Užsisakykite dėžę išsyk Telefonu Ca!u- 
met 5401. Turėkite j9j4 ŠKjdien pristatyt}. Apsisaugokite pamėgdžiojimų. Pa- rašykite mums dėlei knyslės "Prakilnus Vakarų Gydytojai" (Eniinent Pliysi- cians of the \Vest). 

McAVOY MALT MARROVV DEPT., CHICAOO 

Garsinkites" Lietuvoje." 



3252 So. Halsted Si, CHJCAGO, 1LL. 
Stniautia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

jsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus ta 11 plitimui nuo vieno Dolierio iki didžiausiu sumų ir moka už 
juos 3 proeeutą metams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvu 

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečiua ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 0 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Ghicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose bankoae. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškas ant ruski], 
SIUNČIA pinigus Į Lietuvą, Bosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio pas 

portus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias 

būdas vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šią- 
dien atsakančiai savo biznį vesti. 

PADARO Dovieienrastis, ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boies) saugiausiai [rengtoje Bankoje, prie 

kurios nė vagis, ue ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitu miestų ir farmų gali Hioje Banko j e atlikti visus savo reikalus 
per laiškus. Rašykite adresu: 

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

Atvažiavusius iŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir mūsų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
L'tarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedėiiais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

LIETUVIŠKA BANKA 

Town of Lake Savings Bank 

Joscph J. Ehas, Savininkas 

4600-4602 S. Wood St., Chicago. 
Piiimame pinigus { Bankų, užčėdi- 

Jimui nuo vieno doliario ir daugiaus 
lr mokame trečią procentą ratomis 
onc metų. Siunčiame pinigus i vi- 
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei- 
singai, o svetimų žemių pinigus mai 
nonio, perkame ir parduodame. Par- 
duodamo Sifkortes ant visu linijų j 
krajij ir iž k rajaus, taipgi tikietua 
ant geležinkeli)] po visą Ameriką ir 
Europą. 

Muni Ranka išdirba visokius raštus 
lr dokumentus visose kalbose ir duo- 
da rodą lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose ir reikaluose ypatlškal Ir 
pt* 'aiškus. Tik kreipkitės viršminž- 
to antrašu. 

PIRKITE NAUJUS NAMUS, 
ALE NE SENUS. 

$i.800.00, ir turite savo locnį 
namą. su 4 dideliais rūmais ant 

aukšto beisinento, su porčiu ir 

geroje lietuvių apgyventoje vie- 
toje, 2500—2502 \Vest 45th PI., 
tarpe YYestern ave. ir Rockuell 
st. Jau fyra pabaigti statyti. Iš 
10 namų tik tėra 2 namai. 

Nepraleiskit! 
NEW CITY SAVINGS BANK, 

4601 So. Ashland Ave., 
CHICAGO, ILL. 

KOPIJUOK PAVEIKSLUS 
PATS 

ant jiopirros svdeklo, -tiklo ar porcetino. 
J.ahiii lengva. Pasisekimas garantuojama. Ko- 
pija nirV.ii neprastesni 11/ origitial). Mažorr.is 

ga'i gr.17.iai uvo ka:ntiarį papuotti *avo 
mylimi) didvyiit) paveikslai* Ž;nojii:;a- vertas 
|5.00. Prisivok Money Orderiu 50?. už pui- 
tcujj </. IfaiiĮitmanno veikalą "Audėjai," o 

ja t«i abu -ykiu, ir patnokiniir.4 ir ryikų tik- 
fytičs vaizdu. Tik nelauk. Ka.-yk tuojau?. 
Adresuok t.tip: 

JOS. LAUKIS, 
11310 State «t, CHICAGO, ILL. 

Telefonas Yards 3162 
Dr. A. L. Graičunas 

GYDO INVA.RIAUSIAS LICA6 
3310 So. Halsted St. Chicago, III. 

ANOLA ANTI-PAIN BALM 
Nuo pergalimo, Kosulio, Kataro, Uždegimo 

pažandžių, Nervų skausmo, Gerkles skaudėji- 
mo, Užkimimo, Galvos skaudėjimo, Strėnų ir 
muskulų skaudėjimo, Grypos, Reumatizmo, 
Podagros ir daug kitų skaudulių. Anola yra 
geriausiu ir pasekmingiausiu išlaukiniu vaistu 
kaip seniems, taip ir jauniems ir vaikams. 
Prekė 50 centų, su prisiuntimu 55 centai. 

« *-** 

Atsiuskit 10c prisiuntimui mažos bandymo skrynutes Anolos ir pcrsitikrinkit apie jos gerovę. Adresuokit: 
8. K, S A S S , 

1725 W. ISth St.. Dept. 6, Chicago, 111. 

J. J. STASULANIS, 
!PRAKTIŠKAS 15MRBF.JAS IR PARDAVĖ 
! JAS i/UZ1KALĮSKŲ 1 XSTRUMENTŲ. 

Turiu krautuve 
h dirbtuvę muzi- 
kai iškij instrumen- 
tų. Dirbu naujus 
ir gerai pataisau 
senus instrumen- 
tus. Ne-ikreipkit 
prie agentų, ku- 
riems ui patarna- 
vimu turite mokė- 
ti; kreipkitės sta- 
čiai į inano dirh 
tuvę, bus jums pi- 
giaus. Turiu 3C 
metų praktiką ir 
paliudijimus iš Ro 
sijos, Vokietijos ir 
Amerikos, kad dar- 

in4 duicM'. Kuogcila i-iai. ,>iano krautuvėje yra (dideli* pasirinkirr.a* įvūiriij nnuikaliiktj instru- 
• incnlt). ir mano kainos daug pigesnis kaip kl- ! tq. Jei pirkęs nebūtų kuom nori užganėdin- 
I tas, aš permainau, arba pataikau uždykv Savo 
darbą gvarantuoju. 

J. J. STASULANIS, 
3231 S. Halsted st., Chicago, 111.; 

GERA PROGA! 
trarnatika angliškoskalbo*:nv 
ky tisbe moky tojo(apdary ta)$ i .00 
Vaiku Draugas arba kaip rnoky- 
tisskaityti ir rašyti be mokyto- 
jo 15c 
Naujas Budas mokytis rašyti be 

mokytojo 10c 
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

(h), su paveikslais (apdaryta), ,35c 
ViBo $1.60 

Kas atsiųs i5k!rp?s fita apgarsi- 
nimais ''Lietuvos" ir 11.00 per 
moncy order, tai jj*ui visas i 
knygas 60c. pigiau. 

P. Mikolai ui g 
Box62 New York City 1 

e 28 metų senas laikraštis + 

VIENYBE LIETUVNINKU 
| EINA KAS SEREDA, BKOOKLYN. N. Y. 

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži- 
nių Iš Amerikos, Europos ir viso svieto, o ! 
prenumerata kaštuo|a metams tik $2.oo; j 
pusei metų $l.oo. UžruliaJiuosc: motam* 

$3.oo; pusei metų $1.50. 
RAŠYK ADRESU: 

J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 Urand Str., 

Brooklyn, N. Y. 

DU KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 meta! 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis 

Prenumerata metams $2.50 
99 pusei metų $1.25 

Adresuokit taip: 
W. B. B0CZK0WSKI CO., 

Mabunoy City, Pa. 

Te! Ctnal. 2 i 18 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSRED SI. GHIGAGO. ILL. 
COKNER 18th STREET 

MOKYKLA ŠOKIŲ, 
Prof. Julius Šalkauskus užtikrina, kad 
išmokys šokti kiekvienu jaunį ar se- 
nį. Ištuokiau vals4 tj rūšių, taip, kad 
gali rtr^Biai eiti šokti publikoj. Taipgi 
Išmokiau ir kitus šokius su keleU 
t-akarij. Mokiau kas vakaras. Lekci- 
jos yra uuo 7 vai. vak. iki 11 vai. 
Prof. Julius SalkauBkas praoeša Tį- 
siems, kurie nori išmokti šokti, atei- 
ti dienomis nuo 9 valaudoB ryto ir 
ū3t iki 11 valandai vakare. Taipgi 
mokiau visokius šokius Buck £ Wlng, 
Buck Skirt, Irish Jig, Clog, Spaalsh 
Waltz, Waltz, Two Step, Side Step. 
Pirma Lietuviška Mokykla Amerikoj. 
Mokytojai: Miss Ruth. D. Brown, 
Misa Joaoua Walets, Prof. Julius Sal- 
dauskis, 1843 S. HalBted Bt., Chicago. 
Kožną, pėtnyčlos vakara atsibuna ge- 
riausia muzika. 1843 S. Halsted st., 
cor. 19th st. Phone Canal 3762. 

Phone Drover 5082 

DR. K. DRANGELIS 
LIETUVYS DENTISTAS 

VALANDOS; nuo 9 ryto lig 9 vakare 
3261 So. Halsted St. Chicago, III. 

Priešai A. Olševskio Banką 

F. P. BRADCHULIS 
Attorney & Counselor at Law 

30 N. LaSalie St„ Cor. Washlngton St. 
Siock Exchange Bldg., Rooms 1107-1114 

Telephone Pranklln 1178 
Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslą Ana* rikoje. Veda visokiu bylas, civiliškas ir kri- minalistas visuose teismuose (suduos*). 

6yv. 3112 S. Halsted St„ arti 31-nos 
Teiephonn Yardj239l> 

Geriausia Gyduole 
PLAUKAMS 

sustiprina skelpą, sujudina šaknis, 
plaukus padaro Švelnius, blizgančius, 
yra geriausis vaistas nuo Dandruff 
"luskų". Vartojant du ar tris karius 
i savaite, sustabdis plaukų slinkimą. 

Trinkie gerai i skelpa, ant šaknų 
kas antra ar trečia dieną. 

Prekė 50c. ir $1.00. 

F, A. POSZKA'S PHARMACY 
3121 So Morgan Street 

Tei. Yards 695 CHICA60, ILL. 

K. ZURAITIS 
PIRMAEILINIS BUFETAS 

Saitas alus, gera deg- 
tine, kvepianti ciga- 
rai. Priima svečiui 
: kuoširdiagiauslal. : 

3200 S0. HALSTED ST. 

Telefonas Humboldt 4532 
Atdara Dieną ir Naktį. 

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 
Rusiškai-Turkiškos ir vi- 
sokių rusiu maudykles. 

1914-1916 W. Division Street 
Arti Robey st. 

Taipogi Rusiškai-Turkiškų maudyklių 
kambariai ir moterims. 

Barzdaskutykla krūvoje. Chlcago. 

ŠOKIŲ MOKYKLA. 
Mokinama 5 Valcai, 4 two stepai ir 

taip visokiu šokių, kokius nori šo- 
kikai; taipgi ir naujausieji. 

Kožną. vakarą atdara nuo 7 vai. 
vak. iki 9:30 nakties, po numeriu: 
4600 So. Paulina st. 

Mokytojas Stanislovas Auškalnis. 
Telefonas Yards 3884 

Kreipkitės viengenčiai pas 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
3259 So. Malsted St., ChicaRO, III. 

Gydo visokias lipas moterių, vaikiį ir 
vyrų. SpecialiSkai gydo limpančias, už- 
sisenSjusias ir paslaptingas vyrų ligas. 

Dr. G. M. Glaser 
šiuomi apreiškiu pagodotai visuo- 

meniai, jog esu seniausia,', gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą, ir gyveni- 
mą J savo locuą namą po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kertė 32-ros gatves. 
Telefonas Yards 687. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėū.uti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tį. Esiu 6pec'alistas ligose vaikų, mo- 
tery lr vyri] ir užsendintose ligoso. 
Darau visokia operaciją. 

Liekuosi su pagarba 

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

Kertė 32-ros gatvės. 

JUBILIEJAUS NUMERIS. 
Laikraščiui susilaukti jubiliejaus ir 

išleisti jubiliejaus numerį galima tik 
viena sykį į 1S, 25 ar 50 tnetų. Toks 
tai retas atsitikimas. 

Ir šie metai tuo yra iymijs, kad 
didžiausias lietuvių laikraštis "Katali- 
kas" susilaukė 15-03 metų jubiliejaus ir 
išleidę trražų jubiliejinį numerį, p;lna 
paveikslų Ir indoįr.ių raštų. Amžinos 
svarbos šitame numeryje yra ar.kiet? į 
klausim?: "Kas šiandien butų svarbiau- 
siai lietuvių kulturos pakėlimui Ameri- 
koje?" 

Sitį jubiliejinį "Kataliko" numerį 
kiekvienas privalo įsigyti atminčiai. Už 
10c. bus prisiųstas kiekvienam. Reika- 
laukite tuojaus, kol neišsibaigę. 

Kasydami adresuokite: 

J. M. TANANEV1ČIA, 
3249 So. Morjsn St., CKici(«, III. 

^ 

Naujas Savaitin's Laikraštis 

"ATEITIS" 
"Ateitis yra bepartyvlškas laik- 

raštis. tarnaujantis jaunimo 
lr kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybę įvairiausių ži- 
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. pusei metų. 

"Ateitį" išleidinėj? bendrovė, in- 
korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
tį". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždyką. 
Adresuokit taip: 

"ATEITIS" 
366 W. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 

Ar matei kada-nors laikraštj 

"DRAUGĄ"? 
"DRAUGAS" yra 8-nių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge- 
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi- 
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. "DRAUGAS" 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus. 

"DBAUGAS" atslalna metinis $2, pussl m. $1 
Užslenlutse melams J3, pussl eety $1.60 

Rašydami laiškus adresuokite 

DRAUGAS PUB. CO. 
2634 W. 67th St. Chicago, III. 

Leveskio Prekybos 
ir Kalbų 

Dienine ir Vakarine Nokykla. 
===== Mitinama 
1. Pradinis 'Prireuįiauiasai) Kursas. 
2. Prekybos Kursas pagal Amer. plianą, 
3. Prekybos Kursas paįal Rusijos plianą 

(de 1 manančiu fr^ti Lietuvon;. 
— 

Lietuviška, Angliika, Vokiška ir Rusiška 
(psgal norą ir Lenkiška). 

Dol smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 
arba per laišką šiuo ra antrašu: 

G. J. LEVESKIS, 
Vedeįas Mokyklos 

3106 So. Halsted St., Chicago, 111. 

ATPIGO LIETUVIŠKI REKORDAI! 
Męs dabar turime 30 lietuviškų 

įvairioms dainoms rekordų, kurie Iki 
šiol parsidavė po $2.00, dabar par- 
traukėme didelį transportą Iš Lie- 
tuvos ir gavome piglaus, taip kad da- 
bar parduodama po $1.00 *u prl- 
siuntimu. 

Parašykite mums savo adresą, o 
mes prisiusime katalogą, Iš kurio ga- 
fesite pasiskirti Ir apslstelluotl lie- 
tuviškom dainoms Ir deklamacijoms 
rekordus. Adresuokite: 

A. OLSZEVVSKI, 
SSBf 8e. Halstei st„ Chleago, F??, 

2 KATALIOGAI DYKAI! 
lietuvišku KNYGŲ nuo 

seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MfLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetųir 1.1. 

Kasai t man lai.ską, paminėk katra 
KATAlOGĄ prisiųsti, arabu kariu? 
Reikalingi k n y g iį platintojai agen- 
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas: 

M. J. DAMIJONAITIS 

903 W. 33rd Si., GHICAGO, ILL, 

Antanas A. Suuos 
A IO v O K A. "I" 

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ- 
kas visuose teismuose ''susuose). Peržiūri 

obstraktus ir padirba visus kitus legališkus 
dokumentus. 

MIESTO OFISAS: 

Room S10 Ashland Block 
Cor. Randolph and Clark Sts., 

C H I C A G O 

Telephone RANDOLPH 1307 

BRIDGEPORTO OFISAS: 

3255 So. Halsted Street 
(I'riciai 33 tią gatvę) 

VAKARAIS: nuo 7 ik 9 vai., 
išs iriant ncdelias 

Telephone DROVER 5326 

Rusiškas Dovierennastis, 
Pasportus, Affidavitus, 
Kontraktus Pirkimo Namu ir c 

Biznių ir Visokius kitus Rejenta- 
liškus Raštus Geriausia Padaro 

ĮIETUVŪS REJEHTAL1SKAS BIURAg 
Iškolektuoja vekselines paskolas, algas, da- I 
les 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: 
Otarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais 

Nedčliomis nuo 9 iki 12 rytais 

Visuomet galite pasiekti žmones per To 

limos Distancijos Telefoną, jeigu yra 

sunku, o tankiai visai negalima, jų atyrt.i atkreip- 
ti jokiu kitu bud 11. Tolimos Distancijos Telefo- 

no šaukimas atitraukia banko direktorių iš mitin- 

go ir pirklį 11110 jo užsiėmimo. Ugčedykit laiko 

ir gausit greitus rezultatus, vartodami Tolimos 

Distancijos Linijas. 

Chicago Telephone~~Company 
Bell Telephonc Building 

Official 100 

mmnuBHOB 

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

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodgat. 

Phone Canal 1203 
Valandos: 

evo9:80 iki 12:00 vai ryto 
nuo7:00 iki 8:00 vai. vak. 

Nedčliom3 
tuo 0:80 iki 12:00 vai. ryto 

Rezidencija 
5208 W, Harrison Street 

Tel. Austin 73/ 

Valandos: 

tiktai iki 9:00 kiekvienu ryti 

Seniausia Lietuvių užeiga pas 

JUOZUrn RIDIKfJ 
Uftlaiko visokias pirmo 
•kyriaus gCrimus ir kve» 
yenClus cigarus ir 

Gražią Naują Svetainę 
Susirinkimams, vestuvėms, ba- 
liau* ir u. Širdingas prietai- 
sai ir broliška rodą ki«kTitna» 

W53 fillnols gl Kerte Mrd 

Dr.O. C. HEINE 
DBNTISTAS 

OFISAS—Kampas 31 ir So. Halsted gat. 
(Ifraaiata rlri aptiskos.) X CHICAGO, ILL 

Telephono Yards 276U 

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGOJ E. 

Kurioje gali Kiekvienas 
gerai ir gražiai įmokti 
šokt j trumpą laiką, ir už 
labai mažus pinigus. Vai- 
kinai ar merginos, kurie 
nemoka šokti, niekuomet 

I negali užganėdinti savęs 
ir negali turėti linksmus 

.laikus, nes yra taip, kaip 
Inum're, o kuomet moki 
'ųprai šokti, visuomet busi 
'linksmas ir kitų paguo- 
dojamas. 

Norinti mokytis, meldžiu, atsilan- 
kykite po numeriu: 
936 W. 33RD ST., CHICAGO, ILL 

Arti Morgan gntv?p, 
Mokinama: Panedėlyje. Utarninkė ii 

Ketvprgė nuo 8 iki 10:30 vak. 
Mokvt^4 •'rof. F L. 'ankajskaj 

Mlss B. TlsaltU 
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