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POLITIŠKOS ŽINIOS. 
MEXIKO. 

Lai!<ra>eiai praneša apie kilu 

siu^ nesutikimus tarp revoli-.ici- 

jonieriu vadovu Carraitzos' ir 

generolo \ illa. Mat jeigu pa>i 
seks išversti lluertos valdžią, t 

Carrauza ir \ vila u< ri jo v ir', a 

užimti; iš to ir kįla vaida: ir 

liesuti kiniai, km i< ^;i!i galutinai 
supjudyti buvusius draugus. Vi! I 

los draugai užtikrina, jog .-ekan-i 

tis -Mcxiko prezidentas iui> \ il- 

la. <ial jam ir pasisekti su prie 
varta savo kan ;'Jatura pervary-1 
ti, bet kasžiti ar 1< i t i kraštai taip į 
suteigtos garbės, kaip \ illa, pro ; 

/.identą panorėtu pripažinti. Juk 
jis buvo paprastas plėšikas. <> re 

voliueijoj jis pasigarsino užimi- 

šystomis svetinni kraštų pilie i 

ėiu; l>e pripažinimo jam sunku 

butu užsilaikyti, nes nieks to- 

kiam prezidentui, kuris netvirtai j 
savo vietoje laikosi, pinigų ne 

| 

skolintu, o revoliucijos sunaikini 
tame krašte nedaug galima butu 

isspausti, nes kas turėjo pinigu 
tai juos perkėlė j užsieniu ban- 

kus, kari toki prezidentai, kaip 
\ illa, jų negalėtu konfiskuoti. 
Nėra taipgi abejonės, kad didesne 

dalis Mexiko gyventoju nenorėtų 
plėšiko -avo augščiausiu atstovu 

pripažinti, todėl prieš Yilla kiltu 

vėl revoliucija. 
V\ riausi-i revoliucijonierių va- 

dovas (arranza prisakė -mituti 

adjutantu generolo \ illa, nes 

buk \ illo> namuose ji- už- 

mušė anglą Bcntoną. (»al Imt,' 
kad kaltinama adjutantą vien., 

kad nito atsakomybės paliuosuo- 
ti jo poną. Jeigu taip. tai supran- 
tama, ka 1 \ illa nesi-kubin- išpi!-| 
dyti t arranzo- prisakymą, bet jei- 
gu ištik r <» pasisektų įsisprausti j 
j Mexiko prezidentus, duos ir 

priėmusiam -vetimą kaltę adju- 
tantui kokią šiltą vietą, arba leis 

jam nuo atsakomybės prasišalin- 
ti. 

Xors Suvienytos Valstijos ap- 
•iėmė ^ i 111 i Mcxike gyvenančius 
svetimu kraštu piliečius nuo 

skriaudų, bet ("arranza apreiškė,! 
jog nepripažjs tokių tiesų Su- 

vienytoms Valstijoms, nors ja- ir į 
įgaliotų kiti kraštai. jis žada iš- 
tirti kiekvieną svetimtaučio pa 

įskundimą paduotą stačiai, arba, 

per jo krašto atstovus, bet ne 

per Suvienytų Valstijų valdžią; 
jos gali atsiliepti tik tą-yk, jeigu 
Suvienytų Valstijų pilietis butų 
nuskriaustas. V 

1 Loredo, Me\ikc, atėjo žinia, 
jog aplinkinėse Torreon prasidė- 
jo jau mūšiai revoliucijonierių 
su kariu mene. \ illa, perėmęs I Įn- 

ertos bevieliniu telegrafu pasių- 
stą prisakymą kariumenei trauk-j 
ti prieš revoliucionierius suži- 

nojęs kariumenės vadovo mie- 
rius, savo kariautojams prisakė 
ženpti prieš kariumenę. Sulyg 
pirmutiniu atč-jusiii i Loredo ži- 

nių, revoliucijonicriai tapo su- 

mušti, nužudo 500 kariautoju; 
bet antra>is mušis buk kariutue- 
110i nepasisekč; ji tapo atgal nu- 

stumta. Yilia vienok užtikrina, 

jog jo kariautojai prie Torreon 

negalėjo bu t sumušti, nes ten 

mūšio nebuvo. Jis užtikrina, jog 
pradės žengimą i pietus vien tą- 
s\k, kada jo pajiegos bus di- 
desnė-; ttž pajiegas I Įnertos. Tai- 
gi, kurioj pusėj yra teisybė, sun- 

ku sužinoti, ne> nei viena pusė 
teisybės nekalba. 

Nors nuo revoliucijos pradžios 
didelio sutikimo Mexiko su Su- 
vienytomis Valstijomis nebuvo, 
nes amerikonai prie maišaties 
prisidėjo ir nedavė kaimynui nu- 

siraminti. kad sau palengvinus 
žvejonę drumstame vandenyj, 
bet dabar piktumai dar labiau pa- 
kilo. Mat tris, ar gal daugiau 
mexikonų perėjo j Suvienytų 
\ alstijų pusę ir mieste Tecatc, 
Kalifornijoj, užpuolė muitinę ir 

pačto staciją ir užmušė pačto 
perdėtinj ir pašovė muitinės val- 
dininką. Pačto perdėtinj nušovė 
todėl, kad jis nenorėjo pasakyti 
kaip kasą atidaryti. Paėmę, ką 
rado verto, užpuolikai perbėgo j 

Mi-sik" puse. Sako, buk užpuo- 
likai luivo geležinkeiio darbinin- 
ki. bet jie galėjo but ir revoliu- 
ijoi'.ieriai, tik prie tokių revoliu- 

■ ijonkrių, užsiimančiu plėtimais 
-vetimam krašte, C'arranza neno- 

ri prisipažinti. Savitarpinis ne-i- 
Jcemimas abiejose rubežians pu- 
rėse dabar taip didelis, kad daž- 
nai at-ilinka b« spaudymai per 
ruhiviit. Mieste (. biliuabua su 

kirviu tapo -uknpotas vienas 
amerikonas iš Texaso. 

I»n lis. užmušto paėto perdeti- 
:io Jclmstono, Klliot I). John- 
-ton atsišaukė i Kalifornijos gu 
ernatoVių ir i užsienių ministeri 

Flryana, reikalaudamas ištyrimo 
jo br<>iio užmušimo ir sudegini- 
mu j" krautuvės. Tyrinėti už- 

!itiš\stv j Tecate atkako kotiieu- 
lanta- Forto Uosecraus, majo- 
ras l)a\is. 

Sulyg paskutiniu žinių, trau- 

kimas priešakiu abiejų kariaujan- 
čiu pu-iii jau prasidėjo ištikro 
l uTt »U'> ,'iplinkinėse. Ant karo 

lauki> atkako ir revoliucionierių 
karo ministeris generolas Ange- 
les. 

I įnerto- kariumenės «lali< ant 
Cananea & N'ogales geležinkelio 
išardė du tiltu ir tokiu budu 
Carran/.os kariautojams apsunki- 
no pasikrutinimus, nes dabar ant 
tos linijos traukiniai liuosai bė- 
gioti negali; apsunkintas ir pri- 
vedimas reikalingų daiktų. 

BALKANŲ PU&SALIS. 

Atkako jau i savo viešpatystę 
Albanijai Europos paskirtas val- 
donas, vokietis kunigaikštis \\ il 
lielmas \Vied. Nors albanai val- 
di>ną priėmė širdingai, bet pa- 
žibanti Albaniją ueprauašauja 
valdonui lengvo gyvenimo ir r* 

maus viešpatavimo taip mažai ci- 
vilizuotame ir neramiame krašte, 
kaip Albanija. Albanas nepratę* 
valdžios klausyti; jis nežino, ku- 
tai yra mokesčius mokėti. Ten 
yra turtingi, išnaudojanti daugu- 
ma gyventojų bėgai, bet ir tie 
pinigų mažai turi. kiti jų visai 
neturi. Rods, kunigaikščiui Eu- 
ropa duos paskolą 15 milionų, 
bet to ilgam neužteks, jeigu gy- 
ventojai mokesčių nemokės. Ne- 
lengva bus kunigaikščiui išnaikin- 
ti nuo Šimtmečių Įsiviešpatavusi 
paprotj kraujo keršto, o kol tas 

nebus išnaikinta, ramumo Alba- 
nijoj nebus. Atkakęs Albanijon 
su šeimyna kunigaikštis \\ icd 
nei tinkamų kunigaikščiui gy- 
venti namų nerado. 

To dar neužtenka, pietiniuose 
Albanijos kraštuose, pietiniame 
F,py re grekai maištus sukėlė. 
Ten buvo jau kruvini susirėmi- 
mai grekų sukilėlių su tarptau- 
tiška Albanijos žandarmerija. 
(irckų kariumenė iš šiaurinių 
Kpyro apskričių jau pasitraukė, 
ir j«>s vietą užėmė Albanijos žan- 
darmerija, 1 »ot pietinius apskri- 
čiu? dar grekai valdo ir valdo 
saviškai, taigi persekioja albanus. 
Reikalaujant ICuropos viešpati- 
jom-, (irekija pažadėjr> neremti 
Epyro sukilimo, bet tik jeigu 
tas apsieis be kraujo. To beveik 
negalima išpildyti, nes palaikyti 
sukilimą traukia grekai iš Clie- 
kijos salos Kretos ir kitų salų. 
Nuo salos Kretos atkako pagel- 
bon I'py r o grekams 10,000 

liuosnorių. 
Rusija dar vis neišsižadėjo vil- 

ties išnaujo sutverti iširusią Bal- 
kanų tautų sąjungą ir ją savo 

tikslams sunaudoti. Sąjungon in- 
eitii: Rumunija, Serbija, Monte- 
negro ir Grekija, bet Rumunija 
nemato sau naudos drutinti sla 
mis. Jeigu šit<"»s tautos susiriš, 
prieš jas turės susitverti kitas 
l'alkanų tautų ryšis, kuriu įnei- 

tų Turkija, Bulgarija ir Albani- 
ja. Pajiegos abiejų sąjungų butų 
beveik vienodos, ir tas pajiegų 
lygumas padarytų tiek, kad nei 
viena is tų sąjungų nesiskubintų 
kitai už plaukų griebti. 

RUSIJA. 
Jait užėmė savo vietą naujasis 

R u-ijos ministerių pirminiųkas 

remi kin. |i> jau kartą buvo 
\i«laus reikalu įninisttriu ir nii- 

nisterių pirmininku, todėl ir su 

jo veikimu ir nuomonėmis Rusi- 

jos gyventojai spėjo susipažinti 
ir žino kokiais keliais jis stums 

Rusijos vežimą. Xuo (joremiki- 
no Rusijoj nieks didesnės laisvės 
nelaukia, priešingai, nuo jo val- 
džios žmonės laukia dar didesnio 
laisvės aprubežiavimo ir didesnio 
varžančiu žmones pančių suver- 

žimo. Nuo (ioremikino ir ueru 

siškos kilmės piliečiai nieko ge- 
ro laukti negali, nes jų nekenti- 
mą < ioremikin jau pirmiau paro- 
dė] 

Vietoj pasimirusiu Lenkijos 
general-gubernatoriaus generolo 
Skalotio caras skiria buvusi Ru- 

sijos karo niinisterj generolą 
Sucbondinovą. Ta> rodo, j ogi 
Lenkija caro laikoma už labai 
svarbią valdybą, lštikro ji yra 
-varbi. nes kilus karui, Lenkija 
ir butų svarbiausiu karo lauku. 

Skaitančiam vokiškus ir rusiš- 
kus laikraščius nulosi, jog' karas 

Rusijos su Vokietija turės kilti: 
tiek tuose laikraščiuose yra siun- 
dymų. Rusijos ambasadorius 
Rerliue jau Vokietijos užsienių 
ministeriui skundėsi ant vokiškų 
laikraščių siundymų; rusiškieji 
vienok elgiasi nemandagiau. Tie 

laikraščių siundymai. suerzinda- 
mi skaitytojus, ištikro gali karą 
suskubinti, nes ir dabar kaimy- 
niški prietikiai' Rusijos su Vo- 
kietija yra negeriausi. 

IS UETUVŪS. 
"SniN rWA 

— Kai-kurie laikržščii.i prane- 
ša, buk Vilniaus general-guber- 
natorius busiąs perkeltas Caro 
rūmų ministerijon, o perkeltojo 
vietą \"iinitije užimsiąs valdinin- 
kas Sergijevskis, žinomo rusų at- 

stovo Zatni-lovskio pažįstamas. 
Kiti gi vėl rašo, kad Vilniaus gu- 
bernatorium busiąs paskirtas da- 
bartinis Poltavos vice-gubernato- 
rius Gololobovas, buvęs Dunio- 
at stovą--spaliu inkas. 

— \ ilniuje laikinai nuo vasa- 

rio J) d. uždaryta nuolatinė Čiur- 
lionio paveikslų paroda. Jinai 
bus vėl atidaryta, pasibaigus 

|V1I1 Liet. Dailės Parodai. 

DAUGIRDZIŠKIAI, Traku ap. 
Žukliai \ in. Azerskas ir Šmulis 
Chenacli, eidami žukliauti, paėmė 
su savim drauge protu sumišimu 
sergantį Joną Bieliūną, 24 me- 

tu. Šisai kaž-kuom Įpykino žuk- 
1 in -, kurie paėmė jį, surišo vir- 
vėmis ir parmetė ant ežero ledo 
taip, kad Bieliūnas negalėtų at- 

sikelti. l iktai kitą dieną išryto 
viena- valstietis rado ant ledo 

gulintjjį sušalusį, bet dar 
gyvą. Sušalusis nugabentas Vie- 
vio ligoninėn. Piktadariai tapo 
suimti. 

GIEDRAIČIAI, Vilniaus gub. 
Vietos pačio skyrius pakeista į 
pačto ir telegrafo skyrių. Pri- 
imama tiktai telegramos, siun- 
čiamos i bent kurią Rusijos da- 

lį. Užsienin telegrafuoti negali- 
ma. 

! KAUNO GUBERNIJA. 
KAUNAS. 

— Koksai tai gražiai apsirėdęs 
ir gerai lietuviškai kalbąs žmo- 

gus, nesenai aplankė visus Kauno; 
inteligentus ir, vienam sakyda- 
masis esą- vaistininkas, kitam— 

keliaująs Kaseiniuosna, iš visų iš- 
viliojo po didesnę, ar tnažesn 

sumą pinigų, l iktai vėliaus ap- 
kalėdotieji pasijuto esą apgauti. 

— Kauno augšt. liaudies mo- 

; kyklos mokiniai Antanas l'ielo- 
iše\ skis ir A. Yengertneris, abu 
1 

14 m., pasiėmę vasario 13 d. re- 

volverį, išėjo iš namų ir dingo. 
Kas su jais atsitiko—nežinia. 

— Baigiama statyti Kauno gu- 
bernijos žemlapis, kurisai esąs j 

tuoin svarbus, kad jame busią 
pažymėta ir ukiii plėtojimasis. 

— Norima Kaune įsteigti sa- 

natoriją silpniems ir mažakrau- 
jams vaikams. Kad greičiaus 
tam tikslui surinkus pinigų, su- 

sitvėrė tam tikrai moterių komi- 
tetas. kuris rūpinsis aukų rin- 
kimu. 

— Vasario 13 d. atėjo Kaunan 

pirmieji garlaiviai. 
— Kauno gubernatorius už ne- 

leistą ginklų nešiojimą nubaudė 
\ iatiskės valsčiaus Antaną l?a- 
kučinj 5 rb„ arba 7 paromis iš- 
sėdėti, ir Kavarsko valsčiaus An- 

taną Geneitą 25 rubliais, arba 1 

menes j atsėdėti. 
— Pristavo padėjėjas Leoni- 

das Šuclino, stačiatikis, įsimylė- 
jo į lietuvaitę Aleną Macevičaitę, 
katalikę. Žinodamas, kad vy- 
riausybė jįjį už katalikės vedimą 
gali pradėti persekioti, šuclino 
kalbino merginą pereiti j stačia- 
tikystę. Mergina nesutiko. Tuo- 
met Šuchnp prikalbino jąją pri- 
imti Liuter'io tikėjimą. Tačiaus 
vėl atsirado kliūtis: Kaune nei 
vienas popas, sužinojus, kad mer- 

gina iš katalikės pasidarė 11c >ta- 

čiatike, bet liuterone, nenorėjo po- 
relės sutuokti. Ilgai blaškėsi ne- 

laimingas jaunikis, kol galop ne- 

atrado Alexandro sobore proto- 
jerėjų Zvieriovą. kurisai sutiko 
atlikti reikalingasias ceremonijas. 

—• Kauno lietuviai inteligentai 
ruošiasi jsteigti savitarpinio susi- 
šelpinio draugiją. 

— Nesenai buvusieji potviniū 
nunešė j Prusus keltą, kuriuom 
žmonės keldavosi per Nemuną 
tarp Kauno ir Aleksoto. L'ž nu- 

neštojo kelto pagavimą žadama 
atlyginti. Su lyg Kauno archyvo 
knygų, tasai kelias esąs jau su- 

virsimi 200 metų senas. 
— Manoma, kad paskirtasai 

Žemaičiu vyskupiją apimti kuni- 
gas profesor. Karevičius atvvk> 
Kaunan nevėliaus kaip per Vely- 
kas. Prieš {/.engiant vyskupijos 
valdyman, busiąs jšvęstas j vy 
-kupus. 

— Kaune esančioji šv. Žitos 
tarnaičių draugija nutarė statyti 
nuosavius namus ir tam tik-lui 
jau pradėjo rinkti aukas. 

PANEVĖŽYS. P. Montvilai 
tat ;t n t teatrą, panevėžiečiai lie- 

tiniai džiaugėsi turėsią gerą vie- 
tą vaidinimams. Dabar skundžia- 
si, buk p: Montvilas perdaug 
imąs n/, parsamdymą ir lietuviai 
vėl neturį tinkamos vietos savo 

teatrui. 
— Panevėžio miesto duma va- 

sario 12 d. paskyrė 10,000 rubliu 
gimnazijos reikalams. Apart to, 
žada kasmet gimnazijos reika- 
lams skirti po 1,000 rublių. 

ŠKĖMIAI, Šiaulių ap. Vai- 
saus, veiton mirusiojo viršaičio 
Prano Radausko, savo viršaičiu 
išrinko K. Gaidžiuną. Per rinki- 
mus suaukauta 12 rub., kad už- 

pirkus eksekvijas už mirusįjį vir- 
šaiti. 

\ alsčiaus kaimai skubiai .-kir- 
-t<»si i vicnasėd'jas. 

Sale esančiu valsčiuje y mo- 

kyklų, nutarta -teigti dar vieną 
mokyklą. 

KURTUVĖNAI, Kauno gub. 
Mirė čia vienas šimtametis sene- 

lis. Jisai dalyvavo Sevastopo- 
liaus kare ir tarnavo kariumenė- 
jc įlar tais laikais, kuomet reikė- 
davo išbūti kareiviu 25 metus. 

Jau šeši kaimai šioje apielin 
k ė j e išsiskirstė j vienasėdijas. 

NANIŠKIAI, Ukm. ap. Šisai 
rodžius nutarė išsiskirstyti j vie- 

nasėdijas. 

PAŠILĖ. Mirė čia M. Sprai- 
nys, pirmiau- buvęs liuteronu, o 

paskui perėjęs j kataliku tikėji- 
mą. Savo turtą užrašė vietos 
bažnyčiai. 

SKIRSNEMUNĖ. C ionykščiai 
blaivininkai taip gerai gyvuoja, 
kad turi įsitaisr net savą or 

kestrą, vedamą vargonininko Tno- 
7.0 Šukaičio. 

Nesena] čia vienas muz^aih «, 

begrįždamas rogutėmis iš lina- 
minės, išsilaužė sau koją. 

ŠVĖKŠNA. Staršina čia tapo 
išrinktas Kazys Ignotas. 

UKMERGĖ. Už slaptą vaikų 
mokinimų apskričio teismas nu- 

baudė \ "yžuonių dvarininką 5 
rub. ir patį mokytoją 2 rubliais. 

ŠIAULIAI. Miestas šiais me- 

tais žadjĮ ,-,',^0 reikalams išleisti 
51.597 ,;'4 pa f3 kap. 

PANEDĖLIS, Zarasų apskr. 
Vartotojų draugija mano į>i>teig- 
ti savą krautuve. Tam tikslui 

jau paskyrė 20,000 rublių. 

TVERAI, Telšių ap. "Ulaivy 
bes" skyrius steigia čia savą ar- 

batinę ir duonkepyklę. 

KIPRIŠKIAI, Šiaulių apskr. 
Lietuvis inžinierius technoliogas 
V. Sirutavičius mano įsteigti \lė- 
tiniame dvare popierio fabriką. 

PAZELVA, Ukm. ap. Vietos 
klebonas kun. K. Žebrys prieš ke- 
leiti mėnesių už neteisingus už- 
rašus metrikų knygose atsibuvu- 
siojo teismo tapo pasmerktas 2 

mėn. 20 d. tvirtovės. Nuteistasai 
kunigas dabar paduoda kusaei- 
jos pasiskundimą senatui. 

rT'TT 

PASVALYS, Panev. ap. No- 
rima įsitaisyti čia viešą miestelio 
skaityklą. Tame reikale gyven- 
tojai jau yra padavę vyriausybei 
prašymą. 

PAPILĖ, Šiaulių ap. 1 ia stei- 
giama skolinimo-taupinimo kasa. 

MAŽEIKIAI, Šiauliu ap. Val- 
sčius nutarė uždaryti visus čia 
esančius traktierius. 

KLAUSUČIAI, Biržų vals. 
Vietos mpkykla pirmiaus visuo- 
met turėjo po du mokytoju. Da- 
bar iiko vienas. Žadama vėl nau- 

ją atkelti. Pastaraisiais metais 
čia mokytojauja vien rusai ir 
rusės, lietuvių mokytojų nėra. 

ANYKŠČIAI, Ukm. ap. Per 
metinį vietos blaivininkų susi- 
rinkimą paaiškėjo, kad "Blaivy- 
bės" skyrius Anykščiuose turi 
200 narių. Gryno peilio praei- 
tais metais liko apie 30 rub. Vž- 
peveitais 1912 metais pelno buvo 
likę 470 rub. 

BIRŽAI. ] čia nesenai atva- 
žiavo keli vežimai čigonų, kurie 
sakėsi esą bulgarais ir elgetavo. 
Tuojaus ant rytojaus šie "bulga- 
rai'' tapo suimti ir "saltojon" 
uždaryti. 

— Martinas Karosas iš Zo- 
stančiit sod. buvo nuėjęs l'ir- 
žuosna ir, begrįždamas, pražuvo, 
Tuom laiku Agluonės upelis bu- 
vo labai patvinęs. Bijoma, ar 

kartais jieškoniasai neprigėrė ta- 
me upelyje. Nežiūrint žuvusiojo 
giminių ir policijos pastangų, 
Karoso iki šiolei nei gyvo, nei 
mirusio negali surasti. 

PLATELIAI, Telšių ap. Šti- 
ly g apyskaitos pasirodė, kad 
vietinė vartotojų draugija praei- 
tais metais turėjo 170 rubliu gry- 
no pelno. Kitais metais eidavo 
lattg blogiau. Priežastim buvę- 
netikusis reikalu vedimas, 1911 
metais net išeikvota 70 rubliu. 
Dabar viskas daug geriau sutvąr 
kyta. Manoma pareikalauti anai 
siais metais išeikvotųjų pinigų. 

TAURAGĖ, Ras. ap. Valstie- 
tis Juozas Žebelis pargįžo iš už- 
sienio Lietuvon ir kelioms die- 
noms apsistojo Tauragėje. Pa- 
skui pasamdė žmogų, kad nu 

vežtų iįi' j Šilelj. Abu išvažiavo 
apie 11 vai. nakčia. Važiuojant 
per mišką netoliu Šupio upelio, 
vežikas pradėjo reikalauti iš Že- 
belio, kad atiduotų visus pini- 
gus. Pradėjus abiem derėtis, Xe- 

bei i s, patykojęs-' 
[šoko i: 

žikas 

:rą progą, iš- 

:>asislėpė. Vc- 
•t nieko ticpe- 

n,iktį miš- 

ke, Zcbelis išryto sugrįžo j Tau- 
ragę, ir pranešė apie visa ką po- 
licijai, lctiri tuojaus suėmė mie- 
stelio gyventojų Joną Tripen- 
feldą. Darant prie suėmimo kra- 
tą, rasta pas suimtąjį ir Žebe- 
lio valiza. 

GIRSUDAI, Panev. ap. I'ir- 
miaus šisai valsčius turėjo tik- 
uti vieną pradinę mokyklą, kurio- 

je tilpdavo vos nedidelė visų vai- 
ku dalelė. Dabar Daujėnuosc 
yra puiki dvikliasė mokykla, ku- 
rioje vyriausis mokytojas ir vie- 
na padėjėjų—lietuviai, kiti rusai. 
\ aidžia pasiūlė valsčiui įsteigti 
dar vieną amatu ir keturias pra-| 
dines. Amatu mokyklą valsčius 
atmetė, aiškindamasis, kad ama- 

tu ir be mokyklos esą galima iš- 
mokti. Iš pradiniu mokyklų tik- 
tai Mešteliškių ir L'iciškių se- 

niūnijos prisiėmė po vieną. Jos, 
šale valdžios duodamųjų j,ioo 
rublių, paskyrė po dešimtinę že- 
mės ir žada suvežti pusę medžia- 

gos, bet už tai reikalauja, kad to- 

se mokyklose butų mokinama ir 

lietuvių kalbos. 

ARIOGALA. Kauno ap. \ ;.l- 

džia pranešė valkčiui, kad jinai 
sutinkanti įsteigti čia dvikliasę 
mokyklą ir tam paskiriami rcika- 

ling'ą sumą pinigu. Valstiečiai la- 
bai prielankiai sutiko naujos mo- 

kyklos įsteigimą ir prašo val- 
džios, kad jinai viso reikalo ne- 

dėtu ilgan krepšin. Ariogaloje 
dabar yra dvi vienkliasės mokyk- 
los, trečia tokia mokykla yra 
Negirnos sodžiuje, netoli Ario- 

galos; esama dar "Saulės" mo- 

kyklos. Visos, jos pilnos vaikų. 

SKAISGIRIAI, Panev. apskr. 
Praeitą rudeni čia tapo atidaryta 
liaudies mokykla. Mokytojtun 
paskirta lietuvis. Tačiaus visi 
vaikai joti negali sutilpti. Dėl tos' 
priežasties, dažnai atsilaiko ne- 

susipratimu tarp mokytojaus ir 

valsčiaus, nes pastarasai nenori 
skirti pleeiaus busimiems mokyk- 
los namams. Kai-kurie bijo, kad 

šioji nesenai jsteigta mokykla ne- 

pairtu. 

ALUNTA, Ukm. ap. Nesenai 
trjs inžinieriai su darbininkais 
ėmė šioje apielinkėje plianus ma- 

nomamjatn tiesti tarp Kauno ir 
Dvinsko geležinkeliui. Sulvg 
plianų, geležinkelis busiąs tiktai 
3 verstus toli nuo Aluntos. įmo- 
nės čia iš to labai džiaugiasi. 

JŪŽINTAI, Kauno gub. Iš 
važiavo iš čia kainendorius kun. 
A. Bielazaravičius. Jisai daug 
pasidarbavo šios parapijos blai- 
vybės reikalams. J" rupesniu ta- 

po įkurtas Jūžintuose ir "l'daivy- 
bės" Draugijos skyrius. 

LAUKUVA, Ras. ap. Vasa- 
rio 16 d. atsibuvo visuotinasai 
"Saulės" skyriaus susirinkimas. 
Per metus draugijos iždan įplau- 
kė 159 r. 45 kap.; išleista 124 r. 

27 kap. Iš tų pinigų beveik 108 
rub. išleista naujoms knygoms 
nupirkti. Draugijos knygynas 
turi viso labo 845 knygas. Kny- 
gynu naudojasi už tam tikrą 
mokestj ir "Blaivybės" draugija. 
Buvo pakeltas klausima> ir apie 
mokyklos steigimą, bet ])ranešta, 
kad valdžia neleidžianti, šioje 
įpielinkėje yra tiktai viena mo- 

kykla. Knygoms pirkti šiais me- 

rais draugija paskyrė 25 rub. 
Nfauju "Saulės" skyriaus pirmi- 
ninku, vieton išvažiavusiojo kun. 
i'ušniaus, išrinkta kun. I >utke\ i- 
"'ius. 

SUVALKŲ UUHERMJA. 
IGLIAUKA Marrmpolčs ap. 

"Blaivybės" yritv iškilmingai 
apvaikščiojo o inv šventę. 

KALVA? 
turi Lran J 

s -'icstas 

riu, p* ''u., priiclausu sm., 

-uni įuo. .\esenai at>ilnivusia- 

me skyriaus susirinkime išrinkta 

delegatais į visuotinąjį "Blaivy- 
bės" draugijos susirinkimu Ka 

ne Petras Mėlius ir Jonas Ba- 
tanavičius. 

EARTELIAI, Seinų ap. Si* 
sai kaimas nutarė išsiskirstyti 
į viensėdijas. 

NAUMIESTIS. Ačiū blo- 
giems keliams, čia visai pritruko 
malkų. Žmonės todėl pradėjo is 
Prūsų gabenti anglis ir juos nau- 
doti kurui. Sakoma, daug pigiau 
atsieiną negu malkos. 

SENIEJI ALKSNĖNAI, l'kf- 
ninkas Kazys Makauskas grj/o iš Suvalkų namon. Pakeliui Pun- 
ske sustojo ties smukle ir nuėjo vidun išsigerti. Arkliai, bebūnant 
Makauskui smuklėje, patraukė 
namų link. užėjo ant durpinynų ir prigėrė. Arkliai kainavo apia 
400 rublių. 

AUGŠTOJI PANEMUNĖ. 
Pasibaidė čia vieno žydelio ark- 
lys ir, bebėgdamas, sužeidė <1 vi 
merginas ir vieną moterį, vyriau- 
sią darbininkę vietinėje "Krik. 
Darbininkų Dr." mezgimo Įstai- 
goje. Moteris tapo gan sunkiai 
sužeista. 

KIBARTAI, Vilk. ap. Žada- 
mai čia statyti mokyklai \ ai- 
džia paskyrė suvirsimi 5,000 rub. 
Virbalio geležinkelis mokyklos 
reikalams žada skirti 1.000 rub!., 
muitinė gi tiek p:*.t. Stokuojan- 
čius pinigus, i.^oo rub., jeigu su- 

tiktu. turės sudėti Kibartai, Oau* 
gelaičiai ir Pasodai. 

LINKUVA. Panev. ap. Val- 
sčių-; išrinktv viršaičiu J. l)irke:j, 
viršaičio kandidatu—A. Skinką. 

MARIAMPOLĖ. Praeitą va- 

sarą Maskvos lietuviai studentai 
parengė čia vakarą, kulisai davė 
apie 120 rub. gryno pelno. Pi- 
nigai, kai]> paprastai daroma, bu- 
vo atiduoti apskričio vyriausybei, 
kad jinai tuos pinigus persiųstų 
Į Maskvos universitetą. Negau- 
dami pinigų. Maskvos studentai 
oficialiai kreipėsi j Mariampolčs 
viršininką, klausdami apie pini- 
gų likimą. Atsakymo vienok jo- 
kio nesulaukė. Tuoin pačiu tar- 

pu nusišovė Mariampolėje valdi- 
ninkas. kuriam tie pinigai bir > 

Įteikti. Manoma, buk nusišovęs 
valdininkas tuos pinigus išeikvo- 
jęs. Dabar studentai visame ta- 
me reikale kreipiasi prie Suvalkų 
gubernatoriaus. 

SEVASTOPOLIS. l'rad. .79 
nuo 19r-2 m. siuntinėti į šį mie- 

stą kareivius iš Kauno. Smal- 
ku ir Vilniaus gubernijų, čia at- 

sirado gan didelis lietuvių būre- 
lis. ne vien kareivių, bet ir pa- 
stoviai apsigyvenusių. Lietuviai 
čia ant tiek yra skaitlingi, kai 
pajiegė sutverti parapiją, kurio- 
je klebonauja kun. Kazlauskas. 
Tris metai atgal pradėta čia sta- 

t) savą murino bažnyčią, ta- 

čiau pinigų stokos dėlei, iki >iol 
nepajunta statymo užbaigti. 

RYGA. N Rygos kalėjimo pa- 
bėgę keturi katoržninkai: Žagas, 
Bakuševičius, Xesterova> ir l.cv- 
dauskis. 

Rygoje; vasario 14 <1. atsibuvo 
teismas 9 latviu social-demwkra- 

tų, kurie praeitų metu pradžioje 
buvo suimti slaptame susirinki- 
me. Penki tapo pasmerkti isltė- 
miman su visų teisių mtstojimu, 
keturi — pasiųsta vieniems me- 

tams tvirtovėn. 
— Rygoje manoma steigti 

liaudies universitetą. Tam esan- 

ti jau ir komis.ja išrinkta. 

LIEPOJUS. Iš Liepojaus Lie- 

tuvių Šelpimosi Draugijos meti- 
nės apyskaitos pasirodė, kad 

draugija praeitais metais mokyk- 
los užlaikymui išleido 1,648 rub. 
.-/augija turėjusi dar ir daug ki- 
tok'ų išlaidu. NVžiurint to, kad 

piniginis draugijos stovis nekoks, 
augi ja nutarė Šiais metais į?: 



IS AMERIKOS. 
NEMALONUS TEISMO NU- 

SPRENDIMAS. 
Portland, Ore. V/, pergreitą 

[Važiavimą automobiliu, teisėjas 
J. II. Stevenson pasiuntė milio- 

iiierių W. C. Barkerą penkias 
■dienas akmenis daužyti dirba- 
mam pliantui. Milionicrius mel- 
dė paskeisti bausmę kad ir dide- 
liu mokesčiu, butų užmokėjęs ir 

pus. miliono, kad tik paliuosuo- 
tų nuo akmenų daužymo, bet 
tei-ėjas nesusimylėjo. Reiks to- 

dėl milionieriui akmenis daužyti. 
Bet mažai, turbut, Amerikoj yra 

tokių užsispyrėlių teisėjų. 

TEISĖJAS TEISMAN PA- 
TRAUKTAS. 

Omaha, Nebr. Pri>aikintųjų 
teismas atsakomybėn patraukė 
buvusį teisėją ir prokuratorių 
frvingą IJastcrą u/ panaudojimą 
pačto prigavingienis tikslams ir 

-Įlipimą nuo žmonių be jokio pa- 
mato kyšių. I ž tą patį prasižen- 
gimą teisman atiduoti ir du ad- 
vokatai, <> trįs dar laukia, kada 

juos teisman pašauks. 

ALASKOS BILIŲ SENATAS 
PRIĖMĖ. 

Washington, D. C. l\clio> die- 
nas pirmiau žmonių atstovų rū- 

mas priėmė sumanymą iš iždo 
skirti 35 miiionus doliarių pa- 
dirbimui Alaskoj, per visą jos 
ilgumą, geležinkelio, nes mat tu- 

rinti \la>k«>j kasyklas milionie- 
riai, žinodami, kad geležinkelis 
neapsimokės, reikalavo, kad jiems 
valdžia tautos lėšomis geležinke- 
li padirbtų. Sumanymą tą dabar 
prizmė ir senatas, ir jis turi but 
išpildytas. 

KANDIDATŲ RINKIMAI. 
Jacksonville, 111. Kovo 10 d. 

atsibuvo čia rinkimai kandidatų 
miesto valdininkų vietoms. Iš- 
ėmus vien policijos perdėtini. 
visoms kitoms vietoms išrinko 

moteris kandidates. Nors čia 
vienok valdžia bus moterių ran- 

kose, bet jos visgi be vyro poli- 
cijos p.erdėtinio pagelbos ne 

daug ką galės padaryti; vyrams 
todėl nėra reikalo perdaug nusi- 
gąsti ir K isli pakinkiams drebėti. 

BEDARBIŲ ARMIJA PASI 
LIKS MIESTE SACRA- 

MENTG. 

Sacramento, Cal. Bedarbių va- 

dovo Kelly surengta kelionė iš 
Californijos \Vashingtonan, kaip 
rodosi, liks neišpildyta, nes tarp 
1,700 bedarbių kilo nesutikimai, 
700 atsisakė vadovo klausyti ir 
nuo jo pasitraukė. Nepasisekęs 
•mušis -i-, policija mat daugelį 
darbininku atšaldė. 

PIENO KAINOS. 
Elgin, 111. Pieno trustas pa- 

skirs pieno kainas vasaros mėne- 
siams šiauriuose Illinois, pieti- 
niuose \\ isconsino ir vakariniuo- 
se Indianos kraštuose. "M ilk 
Frodueers' Ass'n." reikalauja vi- 

dutiniškų pieno kainu po $1.5c 
11 ■>. -imta svaru nuo išdirbėjo it 

po $1.-25 už 8 galionus pieno par 
claviuėtojams. 

IŠ ŠLAPIŲ SAUSI. 
La Crosse, Wis. Per atsibu- 

vusiu^ kov< n d. dieną rinki- 
mus daugelyj mažu miestelių lai- 
mėj sausieji, taii?i saliunų prie- 
šai. Miestelyj Fountain sausieji 
laimėjo 48 balsais, Lanesboro 72 
balsais daugumos, Spring Valley 
K.; balsais. Mieste Rushtord sla- 
piuosius visiškai pergalėjo. Vien 
Stevvardvillėj sausieji pralošė. 

REIKĖJO NUSILENKTI. 
Dėl protestu ir grūmojimų at- 

lyginimo Suvienyto^ Valstijos 
turėjo išsižadėti reikalavimo, kad 
gabenanti ateivius Amerikon gar- 
laiviai, laike kelionės turėtu ame- 
rikoniukus daktarus ir, žinoma, 
juos dykai vežiotų ir maitintų. 
Butų tai gerai buvę amerikoniš- 
kiems daktarams dykai pasivaži 
nėti; dar gal užtai nuo garlai- 
vių kompanijų ir atlyginimo bu- 
tų galėję pareikalauti. Butų tai 
ištikro labai gerai neturintiems 
praktikos daktarams politikie- 
riams. 

PASIMIRĖ PAGARSĖJĘS IŠ- 
RADĖJAS. 

New York. K .'o 12 d. pasi- mirė čia pagarsėję* išradėjas (ieorge \Ves:inghouse, išradęs jo vardu vadinamą orinę brcmzą. Pasimirė jis nuo širdies li^os, iš- 
tu c§t i n gh^s e 

gimė mieste Sclienectady, N. Y.j 
1840 metuose, 

EXPLIOZIJA PARAKO 
DIRBTUVĖSE. 

Cairo, 111. Parako dirbtuvėse 
"Miatni Po\vder Co." kovo 12 d. 
atsitiko baisi expliozija, kuri iš- 
naikino vi>as dirbtuves. Du dar- 
bininkai fap<> e.spliozijos mirti- 
nai sužeisti. Nuo ko užgimė ex- 

pliozija, kas ją pagimdė, tas nc- 

susekta. 

SUSIŽIEDUOS. 
Washington, D. C. Pagarsinta, 

jog neužilgo susižieduos jau- 
niausioji prezidento \Vilsonoj 
duktė ICIeanor Randolph \Vilson 
su iždo ministeriu \Villiam G. 
McAdoo. Vestuvės j 11 atsibus 
birželio mėnesyj. Iždo ministe- 
ris McAdoo turi 50 metų, yra 

1 našlys, turi šešetą vaikų, iš ku- 

| rių du jau apsivedę. Prezidento 
duktė turi 24 metus. 

DIDŽIAUSIAS AMERIKOS 
KARIŠKAS LAIVAS. 

Newport News, Va. Čia likosi 
Į jureg nuleistas didžiausias Ame- 
rikos kariškas laivas, padirbtas 
Suvienytu Valstijų kariškam lai- 
vynui, mūšio laivas "Texas." Ta- 
sai laivas turi dešimts 14-colinių 
(tiek diametre turi jų vamzdžio 

skylt) kantiolių ir 21 penkių co- 

lių. Laivas turi 573 pėdų ilgio ir 
95 pėdų' pločio. Sunkenybės ga- 
>i paimti 27,000 tonų. Mašinos 
.turi 35,000 arklių pajiegų. Cirei- 
tunias jo—23 mazgai į valandą 

GUBERNATORIUS NENORI 
PREZIDENTO KLAUSYTI. 
Texaso gubernatorius Colquitt 

nenori laukti, kol prezid. \Vil- 
son ir jo miuisteriai griebsis ko 
nors apgynimui Texaso gyven- 
toju. Jisai viešoj kalboj pasakė, 
jog ne tik koks svetimas kraštas, 
bet ir centrališkoji valdžia ne- 

gali jam uždrausti griebtis tokių 
priemonių, kokios jam pasirodys 
reikalingos jo valdomos valstijos 
gyventojų apgynimui. Tokiu bu- 
du, kaip matyt, Tcxas nori nuo 

ccntrales valdžios globos pasi- 
liuosuoti, pats nori savo nami- 
nius ir užrubežinius reikalus 
tvarkyti, nes prezidento VVilsono 
ir ministerio Bryano nerangumas 
jau nusibodo; neužganėdintų yra 
ir daugiau valstijų, bet kad Texas 
daugiausia kenčia nuo netvarkos 
Mexike, tai jis pirmiausia ir at- 

siliepė. Tokiu bndu atskiros val- 

stijos gali panorėti nuo \Vash- 
ingtono kontrolės ir globos pasi- 
liuosuoti, bet tąsyk svetimiems 
kraštams nebus visai reikalo su 

prezidentu kokius nors sutari- 
mus daryti. Bet ką gi atskirų 
valstijų gyventojai gali daryti, 
jeigu prezidento valdžia negina 
priderančiai atskirų valstijų rei- 
kalų. Senatorius llill Washing- 
tono senate apreiškė, jog Mexi- 
ke iki šiol užmušta 180 ameri- 
konų, o prezidentas \ViIson dar 
užtai Mcxiko atsakomybėn ne- 

patraukė. Dėl neveiklumo pre- 
zidento \Vilson valdžios, žudo 
kantrybę ne tik svetimi kraštai, 
bet ir suriedančios Suvienytas 
Valstijas atskiros valstijos. 

SENATAS BE PATAISŲ PRI- 
IMS BURNETT'O BILIŲ. 
Washington, D. C. Svarstanti 

sunkinantį ateivystę Burnett'o bi- 
lių senato komisija be pataisų 
patarė priimti ta Liliu, palikti ja- 
me ir reikalavimą, kad Ameri- 
kon negalėtų atkakti nemokanti 
rašyti ateiviai, nes nors tokiam 
reikalavimui prezidentas neprita- 
ria. bet dėl jo ne vetuosiąs biliaus. 
lokiu bud u, !>c abejonės, Bur- 
nett'o b i 1 i u priims su tuom rei- 
kalavimu ir pilnas senatas. 

UŽSIDARO EXPRESSO KOM- 

PANIJA. 
New York. Direktoriai United 

States Express Co. nutarė liqui- 
duoti savo biurus ir visą reikalą, 
ne- kampanija neįstengia kon- 
kur:io;: su pactu, kuris pigiau 
v:- i- siuntinius žmonėms pri- 

GYVA KONTRABANDA. 
Los Angeles, Cal. Šerifo pa- 

gelbininkas užklupo važiuojan- 
čius automobiliu IK ehinieėių ir 
2 baltspalviti. Buvo tai nariai or- 

ganizacijos, kuri užsiima gabe 
n imu slapta c'iiniečių Amerikon. 
•Keturis chinieČius pa į; a'. ki- 
tiem- pa.-.svkė pabėgti. 

SVEČIAS. 
Atkako Amerikon sa\o laike 

pagarsėjęs angliškos kariumenės 
vadovas pulkininkas Younghous- 

KELL-V'S -lARMY OF UN£MPLOY£'D*qN CHE OftRCH 

'•Bedarbiu Armija,"'kuri mėgino traukti iš San Francisco j VVashingtoną, sksrsai visas Suvienytas Valstijas. 
(Skait. žiniose "Iš Amerikos."), 

lancl, kuris pirmas baljsp.alv;s su 

angliška kariumenė atėjo Į šven- 

tą lamaistų miestą Lltasse, Ti- 
bete. 

SUĖMĖ PRANAŠĄ. 
Seattle, Wash. Suėmė čia už- 

de toją tikėjimiškos sektos "Jfel- 

iga," pastorių Albertą Daliltsro- 
tną už peržengimą Manno tei- 

sių, taigi už gabenimą „merginti 
paleistuvingiems tikslams. 
Dahlstrom savo pamoksluose 
garbindavo daugpatystę. Jam pa- 
sisekė kelias jaunas švedes prie 
savo tikėjimo, patraukti ir >11 io- 

į mis jis gyveno Cljicągo, St. Paul, 
! M Mineapolis, Denycr ir kitur. 
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PLĖŠIKŲ UŽPUOLIMAS. 
Peoria, 111. Netoli Manitus 

traukinį Cliicago & Nortlnvestern 
geležinkelio užpuolė plėšikai. 
I žmusta traukinio mašinistas ir 

vienas plėšikas, o du šerifo pa- 

gelbininkai ir viena moteris gana 
sunkiai pašauti. Suimta tris plė- 
šikai. 

MEXIKONŲ UŽPUOLIMAS. 
San Diego, Cal. Kovo 14 d. 

trjs plėšikai mieste Te'cate už- 

puoio muitine ir pačto staciją 
ir trinb,į uždegė. Sunkiai pašovė 
pačto perrlėtinj ir muilinės val- 

dininką. Užpuolikai; kaip sako, 
buvo mexikonai; jiems pasisekė 
pabėgti. 

PAČTO PALENGVINIMAI. 

Washington, D. C. \uo dabar 

paČtu per pirmą ir antrą juostą 
bus galima siuntinėti pakietai nuo 

20 iki 30 svaru: sviesto, kiauši- 
niu, daržovių, vaisių,' paukštie- 
nos ir panašių produktų. Įpaka- 
vimas turi būt toks- jau. kokio 

reikalauja e.spresinės kompani- 
jos. 

VAIKŲ DARBO KONFE- 

RENCIJA. 
New York. Kovo 15 d. čia 

likosi atidaryta desm'da' metinė 
konferencija vaikų darbo prie- 
žiūros. Atidarymo kalbą laikė 
Dr. Felix Adler. Dr.. Adler yra 

perdėtinis tautiškos, "komisijos 
prižiūrėti vaikų darbų. Užsirašiu- 
sių kalbėtojų yra ir daugiau. 

GAISRAI. 
New York. Gaisras. iMaikino 

keturis didelius namus, o. paga- 
dino penkis; Sužeista j)rie to 

daug žmonių. Suvirstu^ šimtai 
negru seimyny neteko pastogės. 
Nuostolių ugnis p.ptjirlpo .ant Mi- 

nios $250.000. 

Portland, Ore. Kovo 12 diena 
siautė čia didelis gaisras, kuris 

j išnaikinu šešis Uflnui b liuku s. Su- 
diegė ir du prie kranto stovėję 
laivai. Nuostolių ugnis pridirbo 
ant miliono doliarlų. 

St. Louis, Mo. Sudegė čia At- 
jletų Kliubo rūmai, l'gnis taip 
greitai platinosi, kad .žmonės ne- 

įstengė visi išsigelbėti. Sudegė 32 
žmonės, o daug sunkiai apdegė 
ir apsikulė. 

Bridgeport, Conn. Sudegė čia 
dideli ant šešių augŠtų namai: 
sudegė ir trjs žmonės, l'gnis 
atsirado naktyj, kada namų gy- 

ventojai miegojo. 

1$ DARBO LAUKO. 
Raymond, Wash. Pasibaigė 

,-trcikas darbininku gontu dirb- 
• ;u.r. 

I tuvcse, kuris traukėsi nuo vasa- 

| rio 18 dienos. Darbininkai su- 

grįžo darban, bet pėr streiką nie- 
ko nepelnė. 

»f 
f Washington, D. C. Perdė- 
tinis, kongreso komisijos paskir- 
tas ištirti streikus kasyklose pie- 
tiniuose Colorado apskriciuOše; 
Foster, gavo žinią, jog kareiviai 
milicijos genrolo John Chase su- 

draskė šėtras, laukuose streikie- 
rių pastatytas, nes juos iš kom- 
panijos namų su šeimynomis iš- 

metė; dabar juos ant šalčio su 

mažai vaikais ir moterimis išme- 
tė ir iš jų pastatytų šėtrų, nes 

mat ir tos šėtros buvo pastaty- 
tos ant kompanijos žemės. 

Milv/aukee, Wis. Sulyg mie- 
sto tarybos surinktų žinių, yra 
čia suvirsimi 7,000 darbininkų, 
neturinčių darbo. 

Lackawanna, N. Y. Cia ren- 

giasi statyti kokso pečius ir porą 
kitokių dirbtuvių, o tame ir lo- 
komotyvų dirbtuves, "kur ras dar- 
bą keli tūkstančiai darbininkų; 

New York. Miesto komisi- 

ja čia tyrinėjo darbo išlygas dirb- 
tuvėse saldainių ir popierinių dė- 

žių ir persitikrino, jog to.-e dirb- 
tuvėse, ypač merginoms, moka 
nedaugiaus kaip SO.00 Į savaitę, 
o daugelis jaunų merginų gauna 
po Si.50. iš ko išmisti negalima. 

IŠ ROCKF'ORD, ILL. 

"Galvočiaus" prakalbos. Kovu 
1 d. čia niekeno neprašytas atva- 
žiavę) prakalbiniiikasį p. Bernard. 
MontYydas iš C'hicagos. Bet, ka- 
dangi tą dieną (prakalbos nebu- 
vo rengiamos, tai (jis apsiėmė 
palaukti keletą diinųii. Dėlto s d. 4, ^ 

j LSS. 75 kj). parengėrjjam prakal- 
bas. 1 •' 

Rengėjai apgarsinimus at- 

spausdino sekančiai':; "Kalbėto- 
jas i> Cbicagos JU'r Montvydas 
Galvočius!" Toks .apgarsinimas 
;-utraukč publikos pilną svetainę, 
nes kiekvienas žingeidavo, kas gi 
per paukštelis tasai Galvočius. 

Atsidarius prakalboms, p. B. 
Montvydas pagyrė publiką už 

skaitlingą jų susirinkimą ir ke- 
tino kalbėti moksliškai. Bet, de- 
ja. jokio "mokslo' jis čia nesu- 

gebėjo parodyti, už tai riksmo 
ir agitavimo i ii socialistus ne-1 
truko. Prie pabaigos išėjo ir 

linksmas vodevilius, kurio ant 

programo nebuvo pažymėta. 
Mat, I'. P. Deltuva, pasiprašęs 
publikos balso, pradėjo skaityti 
iš ''Naujienų" straipsnelį: "Gal- 
vočiaus" leidėjo "Daktaravimas." 
Dalis publikos užsilaikė ramiai, 
tik karštesni jo pritarėjai ėmė 

švilpauti ir kojomis trypti, kad 
kiti, mat, skaitymo negirdėtų. 
Bet visgi likosi perskaityta. Ta- 
da P 'Galvočiaus" leidėjas už- 
kaito ir ėmė aiškinti, jog ne jis 
"daktaravęs," bet jo brolis A. 
Montvydas (garsus Antonovas iš 

"Keleivio"), kuris esą ir dabar 
studijuojąs medeeinos mokslą 
Chicagoj; O,'sifili. \ nuiienas," 
jis sustabdysiąs už toki jo ypa- 
tos šmeižimą.—ir josios nebere- 
gės šio pasaulio! Keno čia tiesa, 
žmonės negalėjo suprast. 

Po prakalbu buvo raginama 
nauju nariu prisirašyti. Ir čia 
vėl iščjo komedija. Vienas bu- 
čerėlis vaikinis priėjo ir klau- 
sia: — Kiek čia prisirašymas? 

O šis sako: 75 centai. 
Vaikinas sako jam: "Gerai, 

'Pamišta, duok man 50 e., tada 
liksiu ir aš nariu šios kuopos." 

R. štininkas, išgirdus tai, sako: 
"Nesuprantu, kame čia, dalykas." 
Tad vaikinas ir aiškina: 

— Žinai, Tamista, bus jau 6 
mėnesiai, kaip kaltas $1.25 man 
už "šolderj," dėlto aš norėčiau 
atsilygint." 

Tada prakalbu vedėjas užkai- 
to, lyg keptas vėžys, ir nežinojo, 
ką ant tokios soctoliogijos atsa- 

kyti. 
Gaila tokių' vaikinėlių, kad 

skriaudžia ne tik gaspadines ir 

mėsininkus, bet podraug ir patįs 
save. Čia pereitą savaitę vienas 
toks vyruks pabėgo, nuskriausda- 
mas gaspadinę- ir mėsininką. 

Kovo 7 d. čia atsibuvo susi- 
rinkimas apsvarstymui tvėrimo 
"Lietuviškos Kooperacijos." Ir 
čia kalbėtojom buvo p. 11. Mont- 
vydas. Nors jis persistatė gerai 
žinančiu ko-optracijos reikalus, 
bet iš jo kalbos mažai rockfor- 
diečiai turėjo naudos. 

Jis nuro.dė tik gerąsias puses, 
kad niekuomet, girdi, "korpora- 
cija" negalinti bankrutyti. Het iš 
publikos buvo klausimas, dėlko 
subankrutino p. Montvydu kor- 
poracija, kuri buvo pradėjusi lei- 
sti neva satyros laikrašti' "Pi- 
pirą." Tad jis aiškino, jog lie- 
tuvės moteris, girdi, mažai pi- 
piru deda Į barščius, dėlto ir jis 
su pipirais negalėjo biznio išva- 
ryt. Bet tai sako ne aš leidau 
"Pipirą"—tai mano brolis. 

Negerai toki niekam netikus] 
brolį turėt, kuris visur užkliūva. 
Bet. turbut. vargiai broliui tos 

visos nuodėmės priklauso. 
Prakalbose Buvęs. 

IŠ RROCKTON, MASS. 

Gaisras. Kovo 0 (!. iš ryt > ki 
lo gaisras L5. P. -Miškini®. "Lio 
tuvos'' agento, krautuvėj. Sude- 
gė visas tavoras, taigi nuostoliai 
gana skaudus, Girdėti, vienok, 

kad tavorai buvo nuo ugnies ap- 
saugoti "Insurance" kompanijoj. 
Gaisro priežastįs ;i< žinomos. 

M. 

IŠ NEW PHILADELPHIA, 
PA. 

Ypatingos prakalbos. Kovo 8 
d. š. m. pobažnytinėje lietuvių 
svetainėje buvo prakalbos. Pir- 
mas kalbėjo vietos kleb. kun. 
Matulaitis apie čion atvykusio 
kun. Kemešio, "Draugo" redak- 
toriaus, atsilankymo tikslą, kurį 
ir perstatė kalbėti. 

Kun. Kemešis kalbėjo truputi 
apie Lietuvos kulturą ir kaip lie- 
tuviai krikščionis ją kelia, Ten 
(Lietuvoje) geru lietuvių-krik- 
ščionių, skaitančių laikraščius, 
anot kalbėtojo, yra per 25.000, o 

prieštikybinių esą tik 7,000 skai- 
tytojų. 

Apie Amerikos lietuvius ir jų 
spaudą kalbėtojas, nekalbant jau 
apie agitaciją už "Draugą," daug- 
-maž pasakė šiaip: gerų katali- 
kiškų laikraščių esą tik—3, be- 
dieviškų net—13. Tuos bedievių 
laikraščius skaito apie j 20,000 

skaitytojų; iš jų yra tik 3,000 be- 
dievių, o 17,000 esą tikri katali- 

kai; tie 17,000 katalikų, skaito 
bedievių laikraščius. Taigi, gir- 
di, neturėtų taip buti. Geriems 

katalikams, bedievių laikraščius 
reik boikotuoti—nepirkti, neskai- 
tyti. Kalbėtojas paskirstė Ame- 
rikos lietuvių laikraščius j tris 
šrioves—kairiuosius, dešiniuosius 
ir \ idurinius-tautiškuosius. Pasta- 
rieji esą be tikslo—tik dairosi tai 
Į vieną, tai j kitą pusę. Keletas 

girtų ir vietinis kleb. kalbėtojui 
trukdė. Kleb., juokus darydamas 
su parapijomis (gal dėlto, kad 
juos pritraukus užsirašyti "Drau- 
gą"). net kelis sykius pertrauke 
kalbą, kas, matomai, kalbėtojui 
gadino nervus. 

Antgalo vėl kalbėjo kun. Ma- 
tulaitis: girdi,—būvant čia Dr. 
Basanavičiui, dariau juokus iš jc 
barzdelės, o dabar iš kun. Keme- 
šio ir-gi pajuokavau. Kaip ten 

nebūtų, bet bereikalingai minėt 
D r. Basanavičiaus vardą ir barz- 
delę, ir daryti iš to publikoje juo- 
ką. visgi tai jau nelabai didelio 
humoro, apsireiškimas. Visgi 
kaip ten nebūtų,—kas Dr. Ba- 
sanavičius, tai nekoks ten kuni- 
giuke... Beto, agitavo už "Drau- 
gą" ir jis, o kitus laikraščius pei- 
kė. "Lietuvą," girdi, galima iš 
bėdos skaityti, bet jokios iš jos 
naudos nėra, nes ji ("Lietuva") 
esanti, girdi, bespalvė (?), o jos 
leidėjas—A. Olšauskis, tai esąs 
didelis "griešninkas," "bagočius" 
ir t.t. Liepė parapijonams ne- 

įleist jokių kalbėtojų (išimant 
kunigus) Į miestelį su prakalbo- 
mis; liepė juos mušt, taip, kaip 
tai padarė keli metai atgal su 

SLA. agitatoriais (tada juois iš- 
vijo iš svetainės, vos pradėjus 
kalbėti). Kai-kurie parapijonai— 
įgirti, balsu atsiliepė, kad taip 
darysią. Publikos buvo 250 žmo- 

nių—cfal daugiau. 
Plaušinis. 

I 
IŠ WORCESTER, MASS. 

Reikaluose Tautos Namų Vil- 

niuje. Dar prieš atsilankant Dr. 
Basanavičiui, kad turėjus didesni 
pasisekimą aukų rinkime, buvo 
išrinktas vietos lietuvių komite- 
tas, kuris turėjo rūpintis pri- 
ėmimu taip garbaus svečio; tai- 
pogi kad, perėjus per draugijas, 
paraginti prisidėti savo aukomis 
prie pastatymo Tautos Namų 
V ilniuje. "Tame pat susirinkime 
buvo paaukauta trįs daiktai: dvi 
ratis. spausdinamoji mašinėlė ir 
kamera paveikslams imti, kuriuos 
nutarta leisti ant išlaimėjimo; 
pinigus gi, surinktus už tikietus, 
paskirti Tautos Namams Vilniu- 
je- 

kitą nedėldienj vietinis klebo- 
nas sušaukė nuo visų draugijų 
delegatus, ir jie išrinko visai ki- 

tą komitetą; gal todėl ir viršmi- 
nėtųjų daiktų laimėjimas buvo 
užsilikęs iki šiam laikui. Dabar 
kovo 8 d. buvo surengta prakal- 
bos ir tų daiktų laimėjimas. Kal- 
bėtojai buvo iš Bostono: "Atei- 
ties" administratorius S. Vitaitis 
ir p. Z. Jankauskas. Jie aiškino 
Tautos Namų reikalingumą, tai- 
pogi ragino \Vorcester'io lietu- 
vius prisidėti prie to reikalo sa- 

vo aukomis. Buvo dar deklia- 
macijų, kurias atliko mažytė 
mergaitė, p-lė Rokiutė; kai nuo 

mažos mergaitė? negalima ge- 
riau nei norėti. Aukų šiame va- 

kare Tautos Namams Vilniuje 
surinkta $14.73 (toksai sulygina- 
mai mažas aukavimas yra pa- 

aiškinamas bedarbe, kurią kenčia 
daugelis vietos lietuvių); klek 
surinkta už tikietus—neteko su- 

žinoti. Šisai vakaras galėtų bū- 
ti' pavyzdžiu ir kitų miestų lie- 
tuviams ir paraginti juos nepa- 
miršti Tautos Namų reikalo. 

Gegute. 

IŠ FOREST CITY, PA. 

Vakaras. Nesenai susitveru- 
sios Vinco Kudirkos Dainininku 
ir Lošėjų Draugystės įpajiegomis 
vasario 23 d. tapo suruoštas va- 

karas. Vaidinta du veikalai: "Tik- 
tai niekam nesakyk" ir "Amerika 
Pirtyje." Vaidinimas atlikta ge- 
rai. Ypatingai pasižymėjo geru 
atlikimu antramjame veikale pp. t 

K. ir J. Rakauskai siuvėjo ir 
Faibičiko rolėse. 

Apart vaidinimo, buvo dar dai- 
nų ir dekliamacijų. Kiek galima 
buvo pastebėti, žmonės vakaru li- 
ko užganėdinti. K. Duda. 

IŠ MELROSE PARK, ILL. 

Susirinkimas. Saliunams pavo- 
jus. Darbai. Kovo 8 d. D. L. 
K. Algirdo draugystė turėjo sa- 

vo meti..j susirinkimą. Svarbiau- 
siu klausimu, pakeltu šiame su- 

sirinkime, buvo paskyrimas orga- 
no draugystei. Berods, dar prieš- 
metiniame susirinkime kokiu tai 
budu tapo nutarta, kad draugi- 
jos organu buvo "Keleivis." Bet 
tasai nutarimas daugumai drau- 
gystės nariu nelabai patiko. Ki- 
taip ir negalėjo buti, kadangi 
draugijon priklauso vos koki 4—; 
6 ano laikraščio bičiuliai, o di- 
delė dauguma, suviršum šimtas 
narių, nieko bendro su to laik- 
raščio pakraipa neturi ir vargu 
norės kuomet nors bent ką turė- 
ti. Tačiaus organo klausime kilo 
daug nesusipratimų. Daugelis 
reikalavo, kad, organu butų pa- 
skirtas kurisai nors tautiškųjų 
laikraščių. Tačiaus čia taipogi 
negalima buvo jokiu budu sutik- 
ti: vieni norėjo vieno laikraščio, 
kiti—-kito. Taip, galutinai nieko 
kaslink laikraščio nenutarę, iš- 
siskirstė žmonės iš susirinkimo. 
Dabar tasai klausimas norima iš- 
rišti sekančiu budu: draugystės 
sekretorius išsiuntinės visiems 
draugystės nariams atvirutes su 

užklauMinu, koksai laikraštis yra 
pageidaujamas kaipo organas; 
kiekvienas narys ant atvirutės 
įurės parašyti tinkamąjį, jojo 
nuomone, laikraštj ir atvirutį pa- 
siusti sekretoriui. Tokiu budu ti- 
kimasi lengviau ištirti daugumos 
nuomonę ir paskirti organą. Tiek 
su susirinkimu. 

?vlusu saliuninkai pastaruoju 
laiku vaikščioja visai nusiminę. 
To didelio nusiminimo priežastim 
yra tai, kad šisai miestelis nuo 

gegužio i d. žada virsti visai 
sausu, tai yra išnaikinti \isas 
savo smukles. Susipratę žmonės 
iš to labai džiaugiasi, nes, jeigu 
tai įvyks, nemaža liks pas žmo- 
nes pinigo, sveikatos ir laiko 
suvartoti geresniems tikslams. 

Darbai tuom tarpu čia eina 
silpnai. Yra užtektinai žmonių 
be darbo. 

"Lietuvos" skaitytojas. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 

Lietuviška draugija, kuri ma- 

žai lietuviškumo turi savyje. At- 
vykus Amerikon Tautos Namu 
atstovams, Dr. J. Basanavičiui ir 
p. M. Yčui, buvo girdėtis ne- 

kartą kalbant, jog tai geriausia 
proga pažinti, taip sakant, tikrąjį 
kiekvienos musų draugijų ir pa- 
vienios ypatos kaili. Kaip tenai 
kiekviena draugija nešauktu, ko- 

kia didžiai tautiška save neva- 

dintu, tikrasai draugijos kailis 
kuoaiškiausiai pasirodys iš to, 

kaip ta draugija atsineš j Tau- 
tos Namus, bendriausjjį musų, 
lietuvių, reikalą. Čia tarp dviejų 
kėdžių negalima buvo sėdėti. 
Vienas iš dviejų išėjimų: arba 
darbu, auka, prisidėti prie ben- 

drojo darbo, arba parodyti tikrą 
neuzuojautą tautos reikahr.is. 

Tautos Namų atstovų atsilanky- 
mas buvo tuom koštuvu, ačiu ku- 

riam tikrai tautiškosios draugijos 
pasisekė atkošti, atskirti, nuo tų 
'Iraugijų, kurios tiktai nešiojo 
tautišką vardą, ištikrųjų tautiš- 

kumo savyje visai neturėdamos, 
nežiūrint jokių \ onstitucijos pa- 

ragrafų apie tautiškų reikalų rė- 

mimą. Nors Tautos Namų at- 

stovai senai jau suprjži Lietu- 

von. bet tasai košimas pas mus 

Grnnd Rapids'e dar tiktai dabar 

pasibaigė: pasirodė tikrasai vei- 



Jas vienos vietiniu draugijų. Vi- 
ta ką skaitytojas ras žemiau pa- 
filiui paduotuose taktuose. 

Dar prieš atvykstant i šj mie- 

stą svečiams iš Licituos, Dr. J. 
Basanavičiui ir p. M. Yčui, .-li- 

pido vietom draugijos, ypatingai 
Lietuvon Simu Or-ja. kuri no- 

rėjo, kad ir prakalbos luitų lai- 

kyto? naujoje josios svetainėje. 
Liet. Sunų Dr. buvo sukvietusi 
ir extra susirinkimą, kad išrišus 

klausimą, kokiu budu draugijai 
yra paraukiau prisidėti prie Tau- 
tos Xamų rėmimo. Susirinkimui 
bmo paduoti du sumanymai: pir- 
majai, kadangi draugijos ižde, 
ačiu svetainės statymui, pinigų 
daug nėra, tai parengti vakarą ir 

gautąjį pelną paskirti Tautos Na- 

mams Vilniuje; antrasai suma- 

nymas |>uvo tame, kad pirkti gy- 
vais pinigais sieksnj žemės Tau- 
tos Namams. Susirinkimas per- 
balsavimu priėmė pirmutinįjj su- 

manymą. 
Praslinkus mėnesiui, nieko dar 

nebuvo nei pradėta to nutarimo 

įvykinimui. Tuomet p. L. I'raš- 
ki- draugijos susirinkime \ėl pa- 
kelė tą klausimą. I5ct čia pasi- 
rodė kei-tas dalykas. Staiga pa- 
šoko vienas žmogelis ir pradėjo 
rėkti, kad nereikią, girdi, nieko 

duoti, nes Yčas bučiavęs carie- 
nei ranką ir 1.1. Kuomet kiti pa- 
klausė to žmogaus, ar jisai ką 
nors iš visų tų dalykų pats ma- 

tė, tai jisai atsakė "Keleivyje" 
apie tai skaitęs. Kad randasi 

draugijose įvairių neišmanėlių — 

nieko stebėtino, bet labai stebė- 

tina, kad dauguma pritarė tam 

visokių nesąmonių skaitytojui. 
Kai kurie, įbauginti ir nežinoda- 
mi arčiaus dalykų stovio, susilai- 
kė nuo balsavimo, ir nutarta ne- 

rengti jokio vakaro Tautos Na- 

mų naudai. 
Tačiaus ne visos draugijos bu- 

tą tokios pat nuomonės. Atsira- 
do nepatenkintų šiltom nutarimu, 
priešingu anuomet padarytam- 
jam. Šie pasiskundė draugjios 
globėjams. Pasekme vi.->a to bu- 

vo klausimo atnaujinimas sekan- 

čiame draugijos susirinkime. l>u- 
vo pataria grįžti prie pirmuti- 
ni' >jo savo nutarimo ir parengti 
vakarą Tautos Namų naudai. 
Keletas vy rų buvo jau net pa- 

sižadėję patarnauti prie vakaro 

rengimo, liet Tautos Namų prie- 
šininkai vėl paėmė viršų. 

Tuomet atsirado keletas vyrų, 
kurie nutarė pareikalauti iš drau- 

gijos, kad duotų svetainę vaka- 
rui nurengti. Jeigu gi draugija 
atsisakytų net ir tai išpildyti, 
tuomet paimti kokią nors kitą 
svetainę ir išpildyti duotąjį tau- 

tos reikalams prižadą. Visam da- 

lykui draugijos susirinkime iš- 

aiškinti paskirta p. J. Garnupis. 
Sausio j} d. atsibuvusaime su- 

sirinkime p. Garnupis aiškiai iš- 

dėstė visą dalyką. Tarp kitko, 
jisai nurodė ir draugijos konsti- 

tucijos skirsnį r, paragrafą 5. 
kuris sako, kad draugija stengsis 
pri jausti ir pagelbėti moksliš- 

koms, dramatiškoms ir muzika- 

liškoms draugijoms ir kuopoms, 
tautiškiems chorams ir kitokioms 
tautiškoms visuomeniškoms or- 

ganizacijom?. Vos spėjo kalbė- 

tojas pabaigti, kaip pasieniais pa- 
sigirdo keli balsai, kad "nerei- 
kia" (Kam dar tasai straipsnis 
konstitucijoje? Red.). Sekančiu 

kalbėtojum buvo vienas vietos 
"socialistų" vadų. Kalbėjo ilgai, 
kol žmonės, nubodę laukti galo, 
nepradėjo užti. I /.baigė savo kal- 
bą žodžias, sugraibiotais iš mūsų 
pigiųjų "darbininkiškų" laikraš- 

čių, kad, girdi, tam name tik po- 
nai ir kunigai sėdėsią. Bet čia 

pat vienas socialistu išaiškino 
kalbėtcio nenuoseklumą, parody- 
damas, kad patsai kalbėtojas pa- 
aukavę (li)liarj Tautos Namams, 
o dabar yra priešingas tam, kam 
pirmiau aukavo. Draugijos pir- 
mininkas (čia gimęs, silpnai lie- 
tuviškai kalbąs ir apie tautos rei- 
kalu- labai mažą supratimą turis 
žmogus) taipogi patarė, kad 
Tautos Namai, gir ii, esą nereika- 
lingi. Klausimo j nešėjas prašė bal- 
so atsakymui, taciaiis pirminin- 
ką- jam kalbėti neleido. Susi- 
rinkime pasidarė tikra suirutė. 
Dar p. L. Rraškis pradėjo kal- 
bėti, kad geda yra tautiškai drau- 
gijai taip padaryti, bet kalbėtoją 
užrėkė kiti vyrai. Susirinkime, 
tartum kur giroje, kai-kurie pra- 
dėjo švilpti. Sumi* visai tvarkai, 
p. J. K. \ alinskas, draugijų rei- 
kaluose prityręs žmogus, reika- 
lavo, kad pirmininkas arba atsi- 
sakytu nuo pirmininkavimo, arba 
bešaliskiau vestų susirinkimą, 

kad (luotų vienai pusei kalbėti, o 

kitai lygiai tokią pat tei-ę atsa- 

kyti. Kiek aptilus. lei>ta klausi- 
mas perbaNuoti, bet uaiulus iš t«» 

jokios neišėjo. I'o susirinkimui 
kai kurie nariai su-ilarė surengti 
1'autos Xamu naudai vakarą ir 
tokiu Inulu padaryti draugijai gė- 
dą. Buvo kalbama ir apie 1 loteri- 
jos surengimą gavėnios laiku. 
Kai-kurie daugiau prityrusieji vi- 
sai tei-ingai ragina sumanymo 
ilgan krepšin neatidėlioti ir už- 

baigti k u og r eičiau visą šj jau 
taip labai ilgai nusitęsusį reika- 
lą. Linkėtina pasisekimo. 

L. S. D. Narys. 

IŠ CLEVELAND, O. 

Veikli draugija. Tarp vietos 
lietuviu Clevelando Lietiniu Te- 

atrališko Choro Draugyste atsi- 

žymi savu veiklumu. Dažnai pa- 
tiekia jiii clevelandiečiams koki 
nors vaidinimą, arba dainų pluoš- 
teli. Nekartą patarnauja ir ki- 
toms draugijoms, parūpindama 
koki gražu papuošimą jųjų va- 

karam-. Kad clcvelandieeiai mo- 

ka apvcrlinti ir branginti naudin- 

gą kultūros darbą, parodo nors 

ir paskutinis mėnesinis Cl. Liet. i 

Teat. Ch. Dr. susirinkimas, j ku- 
ri atvyko net trijų Clevelando 
lietuvių draugijų atstovai prašyti 
parengti po Velykų vaidinimą ir 
prie kin pagaminti dar keletą dai- 
nų. Su veikalu, nuo pirmiaus 
mokintis pradėtu, tai bus išviso 
keturi. Kadangi ir vieno vakaro 

paruošimas reikalauja nemaža 
darbo, tat, išėjus atstovams, 

draugijos pirmininkas užklausė 
teatro vedėjo, p. J. Klimavičiaus, 
ar pajiegs vaidintojai tokj didelį' 
"blyną" suvalgyti? Teatro vedė- 

jas, vaidintojai ir visa draugija 
mielu noru sutiko parūpinti visus 
be jokio užmokesčio prašomuo- 
sius vaidinimus. Linkėtina, kad 
pasisektų. 

Šioji draugija gerai gyvuoja ir 

savo veiklumu turi sutraukusi 
apie save gan didelį jaunimo bū- 

relį. Pažymėtina ir tai, kad prie 
draugijos priklauso nemaža ir 
čia gimusiųjų lietuvaičiu. Kas 

kita su čia augusiais vaikinais. 
Jie, pažindami geriaus šios ša- 
lies gyvenimą, žinodami gerai 
angly kalbą, galėtu, be abejonės 
daug ką gero padaryti, bet, dėl 
kaž-kokios nesuprantamos prie- 
žasties, labai šaltai atsineša i 

visą lietuviu jaunimą. Tikimasi, 
kad ilgainiui jie persimainys ir 
pa-ijus tuom, kuom jie ištikrųjų 
yra: prigimtais lietuviais ir savo 

tautos sūnumis. 
J. Žitkevičius. 

IŠ VIRDEN. ILL. 

Draugija. Darbai. Streiko ar- 

tinimasis. čionykščiai lietuviai, 
kuriu esama gan skaitlingo būre- 
lio, turi ir savą draugiją su 70 
>u viršum nariu. Vasario pradžio- 
je toji draugija buYo parengusi 
balių, iš kurio liko ir neblogo 
pelno. 

Darbai dabar eina gerai. Nuo 
balandžio 1 d. rengiamasi strei- 
kuoti. Tarp vietos lietuvių smar- 

kiai išsiplatinę girtuokliavimas i;- 

kurtavimas. Toki, žinoma, vi- 
suomet be pinigų. Užeis strei- 

kas, tuomet nemaža ir vargo teks 

pamatyt. Xe vienam tokių, rasi, 
reikės griebtis sunkaus geležin- 
kelių darbo už $1.50 dienai. Rus 
sunku. Virden Mainieris. 

IŠ GREENWOOD, ARK. 

Lietuvio supjaustymas. Kovo 
5 d. tapo supjaustytas lietuvis 
Stanislovas Skripkunas, laikraš- 
čius -kaitąs ir abelnai apšvies- 
tesnis vyras. Netrukus Andrius 
Juočius ir šiojo burdingierius bu- 
vo pasodinti kalėjimam 1'/dary- 
tieji yra įtariami t«► j e piktada- 
ry hėje. l ž keliu dienų, užstačius 
gvarantiją, abudu paliuosavo iš 

kalėjimo. Jeigu įtarimas pasiro- 
dytų ne be pamato, abiem įta- 
riamiems gresia gan sunki bau- 
smė. St. Skripkunas guli dabar 
visas supjaustytas. Andrius Juo- 
čius jokių laikraščių nei knygų 
neskaito. Ji-ai nėra degtinės 
priešu. Xe vienam vietos lietu- 
viui reikėjo turėti su juom truk- 
dė- ių. Ignas Šerevič. 

Iš PITTSTON. PA 

Knygyno reikaluose. Žadamas 
vakaras. Pittston'o Lietuvių 
Knygynas persikėlė į kitą vietą, 
būtent: 59 North Main st., tre- 

čias aukštas. Kovo 8 <1. atsibuvo 
Knygyno nariu susirinkimas. 
Vieton n< • i«» organizatoriaus, 
aplcitlusio >i mie.-Ui, išrinkta p. 
J. Petrikas. Tapo t'npogi išrink-j 
ti Knygyno prižiūrėtojai, kurie | 
išduoda ir priima knyga*} ir t-t- 

Prižiūrėtojai prižiūrės knygyną 
>ekančiojc tvarkoje: panedėliais 
p. Aug. Arminas, utarninkais- p. 
P. Šlekaitis, seredomis— p. K. 
Arminas, ketvergais—p. J. K ir- 
t i k I i <, pėtnyčiomis l>. J. Stcpon- 
kevičitis, subatomis—p. A. žoly- 
nas ir nedėldieniais— pp. J. Pet- 
riką ir A. Galinskas. 

Pittston'o lietuviai tikisi tuoj po 

Velykų turėti vakarą. Naujai su- 

sitvėrusi teatro kuopa žada at- 

vaidinti "Amerika Pirtyje." 
Suvalskietis. 

Iš PROVIDENCE, R. I. 

Lietuviu ir lenkų klausimas. 
Amerikos lietuviai šiądien dide- 
lėje savo daugumoje yra tautiš- 
kai susipratę. Bieiuliavimasis su 

"broliais" lenkais ir tupėjimas 
po lenku padelka yra apsireiški- 
mas, priklausantis istorijai. Prieš 
keliasdešinits metų lietuviai ne- 

galėjo aiškiai suprasti skirtumo 
tarp "palioko" ir lietuvio ir per 
tai nekartą lenkų buvo išnaudo- 
jami. Xe vieną gi bažnyčią pa- 
dėjo lietuviai lenkams pastatyti, 
o paskui mažai ką prigimtos kal- 
bos galėjo išgirsti tose pačių lie- 
tuviu pastatytose bažnyčiose. 
Kuomet lietuviai pradėdavo rei- 
kalauti teisių savo kalbai tose 

bažnyčiose, ji<r buvo priversti 
prasišalinti, palikti įdėtuosius Į 
tas bažnyčias pinigus ir išnaujo 
pradėti savas bažnyčias statyti. 
Xe viena lietuvių bažnyčia bu- 
vo pastatyta pajiegon.is tokių lie- 
tu viu, galop supratusiu lenku 
"broliavimą" ir šokusių prie sa- 

vystovių parapijų tvėrimo, šią- 
dien gi labai retai kur Ameriko- 
je užtiksi tokį kampelį, kur lie- 
tuviai senoviškai bernautų len- 
kams. Bet visgi yra. Viena to- 

kių atsilikusių \ i e t ų—tai Provi- 
dencc, 1\. J. 

Lietuvių čia nemažas skaitlius. 
Męs galėtume daug ką gero tau- 
tos reikaluose nuveikti. Bet vi- 
sa nelaimė, kad vietos lietuviai 
iki šiolei jokiu budu negali nuo 
lenkti atsiskirti. Prieš keletą me- 

tu lietuviai drauge su lenkais pa- 
statė čia bažnyčią. Padėkon už 
tai lietuviškai skaitoma evange- 
lija ir dar.... reikalaujama pinigu, 
kuomet j it prireikšta parapijai. 
Nedaug iš to naudos lietuviams, 
bet ką darysi! Pastaruoju laiku 
susidarė, antras buris iš lenkų ir 
sulenkėjusių lietuvių, jie ėmė 
rinkti parašus naujos parapijos 
statymui. Rinkta taip uoliai, kad 
kalbama, buk tarp parašų pasi- 
taiką ir mažų vaikų padėtų. Pa- 
rašai pasiųsta vyskupui, ir šisai 
juos patvirtino. Dabar atsibuvo 
naujosios parapijos šalininkų ant- 
rasai i>> eilės susirinkimas. Pir- 
masai susirinkimas pasibaigė pil- 
noje santaikoje tarp lietuvių ir 
lenkų. Truputį kitaip atsitiko su 

antruoju. Šiame susirinkime vie- 
nas vyras, bekalbėdamas, pradė- 
jo nurodinėti j tas skriaudas, ku- 
rias lietuviams reikia kęsti nuo 

"brolių" lenkų senoje parapijoje 
Komiteto nariams tai nepatiko, ir 

Įkalbantis vyras tuojaus pajuto, 
kad kaž-kas jįjį trauko už skver- 
nų (mat, ženklas, kad paliautų 
kalbėjęs), liet mestoji žarija ne- 

užgeso be naudos. Kitas lietuvis 
[paklausė komiteto, ant kokių pa- 
matų tveriama naujoji parapija, 
ir prie to paklausimo prikergė 
dar patarimą, kad parapija, vie- 
ton vien lenkiškos, butų pava- 
dinta lietuviškai-lenkiška, reiškia, 
kad ir lietuviai turėtų bent dali 
prigulinčiųjų jiems teisių. Iš to 
kilo audra, tartum metus bombą 
j stiklinių indų krautuvę. Susi- 
rinkime pakilo trukšmas, šauk- 
smai, kad, girdi, "nereikia, nerei- 
kia lietuviškai, vien tik lenkų 
vardu." Sveika ir teisinga min- 
tis buvo mesta, ir, nežiūrint visu 
kilu>ių riksmu, galima butu bu- 
vę tikėtis, kad bus padaryta n 2- 

viena rimta pastaba, nušviečianti 
tikrąjį dalykų stovį, o tai pri- 
verstų lietuvius daugiau pagal- 
voti apie kalbos teises. Pirmi-j 
ninkas uždarė susirinkimą. Rei- 
kia dar prikergti, kad nusirinki- 
me buvo sulyginamai mažai len- 
jkų; lietuviai žymiai viršijo savo 
1 ^kaitlium. 

Tai d;ir pirmutinieji austančio- 
jo vietos lietuviuose tautiškojo 
susipratimo spinduliai. Prasidė- 
jus susipratimo kilimas, galima 

tikėlis, neišnyks. Išnyks laša1 
bijojimas, gėdijimasis savo ]>r» 
gimtos kalbos, l'ailumo ir savin 

nepasitikėjimo v ielą užims aišku.- 
savo teisiu supratimas ir griežtas 
tu teisiu gynimas. \ ietos lietu- 
viai supras, kad mušu tauta nėra 

mažiulis, reikalaujantis svetimus 

globos. Anksėiaus, ar vėliaus nus 

susilauksime tos vąlanmis, kuo- 
met galima lnts pasaKyti, kad 
IVovidence lietuvių kolionija sa- 

vo tautišku susipratimu ir savi- 
stovumu stovi lygioje eilėje su 

kitomis pakilusiomis musų kolio- 

nijomis. Susirinkime Buvęs. 

IŠ DONORĄ, PA. 

Blaivios laidotuvės. Kovo 7 d. 
pasimirė beveik pustrečių motų 
amžiaus Matilda Lekavičiūtė, p. 
R. Lekavičiaus duktė, palikdama 
savo tėvelius ir seseles dideliame 
nuliūdime dėl taip anksti nuvy- 
tusio žiedelio. Kovo 8 d. tapo 
palaidota be bažnytinių apeigų 
šv. Domininko slavokų kapinėse. 
Pažymėtina, kad per visas laido- 
tuves nebuvo vartota jokių svai- 

ginančių gėrimų. 
Tėvynainis. 

IŠ WORCESTER, MASS. 
Broliai pjauna viens kitą. Ne- 

žiūrint bedarbės, pas mus, kaip 
ir daugelyje kitu vietų, randasi 

žmonių, nieko neatbojančių ir 
•lentinei paskutinį skatiku pralei 
džiančių. U/gavėnios, žinoma, 
reikalinga kaip nors ypatingai pa- 
žymėti (korespondencija vėlokai 
prisiųsta. Red.). Trįs broliai Li- 
nevičiai pasirūpino šioms užga- 
vėnioms paminėti užtektinai, o, 

rasi, ir perdaug, rudžio. Paskui 
tol gėrė, kol protas susimaišė su 

rudžiu ir dingo. Kuomet protas 
iškeliavo, tarp brolių prasidėjo 
toli-gražu nebroliški ginčai, ku 

riuose greitai, vieton žodžių, pra- 

dėjo mirgėti stiklai, ąsuočiai ir 

net peiliai. Tokių "stiprių argu- 

mentų" vartojimas, žinoma, vel- 

tui nepraeina. Nelaimės padidi- 
nimui, vyriausis brolis sudarė su 

jauniausiuoju karo sąjungą ir 

užklupo aut vidutiniojo. Ginčai 
pasibaigė visai liūdnai: vyriausi-; 
kuone papjautas, o jaunesniam- 
jam galva perskelta. Gal vi>a kas 

butų ci.ir blogiau užsibaigę, jeigu 
subėgę burdingieriai nebūtų pei- 
lio atėmę iš antrojo brolio. 

Dar nespėjo \Yorccster'io lie- 
tiniai užmiršti baisiosios Kalėdų 
žmogžudystės, kaip vėl ištiko 
kuone broliažudvstė. Dalyvavu- 
sieji peštynėse yra žmonės, ku- 

riems laikraščių nei knygų visai 

nereikia. Vargdienis. 

IŠ FRANKLIN. N. H. 

Užsibaigė streikas. Streikas čia 

paučiakų dirbtuvėj jau pasibaigė: 
sugrįžo darbininkai už senąjį mo- 

kestį, darbdavis pasirašė, kad nei 
vieno senojo darbininko, ar dar- 

bininkės neišmesiąs iš darbo, bet 

priimsiąs visus ir duosiąs tą patį 
darbą, kurį paliko, streikan išei- 
nant. Kaip tik taip pasirašė, tai 
darbininkai susitvėrė uniją ir su- 

grįžo atgal į savo darbą. Jau 
daugiau?, kaip ioo darbininkų 
prisirašė prie unijos, alc yra vil- 

tis, kad neužilgo susirašys vi -i 
dirbtuvės darbininkai, ir tada, ti- 

kimasi, iškils vėl streikas. 
K. Butkevičia. 

IŠ SO. MANCHESTER, CONN. 

Sako—neteisybė. Xo. 9 "Lie- 
tuvos" tilpo korespondencija i: 
vietos miestelio parašyta p. .J. 
Gudaičio. Rašytoja? daug-kame 
apsilenkė su teisybe. 

Stebėtis reikia ir iš "Lietuvos" 
redakcijos, kuri su mielu noru 

uždėjo ir antgalvį (Dedame jį ir 
čia. Red.): TMD. panaudojimas 
partijos agitacijai. Rašytojas sa- 

ko: "p. Račkauskas atsisakęs, 
nesveikatos dėiei, savo vieton ža- 

dėjo paprašyti kalbėti p. J. Liut- 
kauską iš Brooklyn, X. Y., bu- 

vusįjį TMD. pirmininką ir žino- 
mą savo iškalbingumu tautieti." 
Tas neteisybė, p. Račkauskas sa- 

vo vieton nežadėjo paprašyti kal- 
bėli p. Liutkauską. Po prakalbu 
ir iššalies piršt kalbėto- 
ją kuopai jau pervėlu ir keista. 

1 oliaus sako: "Nustebino dauge- 
lj minėtosios kuopos viršininkai, 
kurie nepanorėjo, kad TMD. 
kuopoje kalbėtu btr u-'s tos <'r 

•jos pirmininkas.'' Netiesa ir čia. 

Kafla pirmininku TMD. kvie- 
ėinc pakalbėt pas mus, tai p. 

i .iutkyuskas nei atsakymo kilo- 
tai nedavė. Ant galo primena, 
įtik ėjo gryna agitacija, vienok 
iif už TM i)., bet u/. >ueialistu>, 
tai yra absurdas. Kad ėjo gryna 
agitacija už TM 1.1, tai tas tei 
sybė. Kalbėtojas p. I'ruseika ra- 

gino rašytis j visas progresyvis- 
kas draugijas ir pasakė, kad ra- 

šykitės ir prie vietinės LSS. kuo- 
pos. Mat, korespondentui, pa- 
uiiuėjus tik vardą socialistu, pa- 
sidarė baisu. 

Korespondentams reikia teisin- 
gai žinias pranešti, o ne iššalies 
pasiklausius rašyti. 

103-ėios kp. TMD. pirm. 
J. Januškevičia. 

Red. prierašas. Dedame ir ši- 
tą raštelį, vienok podraug turi- 
me pastebėti, kad jeigu nuo kitų 
reikalaujama absoliutiškos teisy- 
bės, tai ir pačiam reik to pri- 
silaikyti, o to, matomai, nedaro- 
ma. Redakcija patėmijo keliuose 
laikraščiuose, tame tarpe, berods, 
ir "Laisvėj," kad minėtasai kal- 
bėtojas raginęs savo prakalboj 
"reikalauti," kad TMD. išleidi- 
nėtu 'ir soeialist iškils* raštus, tada 
ji busianti "bepartyviška," nesą 
prie TMD. ir socialistai priklau- 
so. Pirmu syk dar mums tenka 
girdėti, kad kas tokiu butlu su- 

prastų bepartyviškumą ir apšvie- 
tos draugiją stengtųsi varyti į 
politškos agitacijos pelkę. Tą 
pirmasai korespondentas ir pra- 
nešė ir, matyt, jis nesuklydo. 

IŠ SIOUa CITY, IA. 

Karstas susirinkimas. Kovo 8 
d. vietinė šv. Jono draugyste tu- 

rėjo savo susirinkimą, kuriame 
paaiškėjo, kad pas iždininką pa- 
dėta $500.00 be jokios kaucijos. 
Pirmininkas patarė pinigus pa- 
dėti taip, kad jie neštu nuošimti, 
bet iždininkas su tuom sutikti 
nenorėjo. Žodis už žodžio oras 

taip jkaito, kad kėdės kuone pra- 
dėjo lekioti. Išsigandę nariai iš- 
bėgiojo iš susirinkimo, kuris 
tuom ir užsibaigė. Dabar žada- 
ma rinkti naują valdybą. 

Vidžemės Paukštelis.; 

IŠ MONTELLO, MASS. 

Taipgi "debatai." Kovo 8 d. 
viena draugija buvo parengusi 
čia debatus temoje: "Ar reika- 
linga dailė, ar ne?" Tikra kome- 
dija iš to išėjo, teisybę pasakius, 
ir nelabai net "gudri" komedija. 
Tie, kurie ėmėsi prirodinėti, kad 
dailė yra reikalinga, matyt buvo, 
nei mažiausio supratimo apie dai- 
lę neturėjo. Ne ką, suprantama, 
ir padarysi: kaip kas moka, taip 
ir šoka. Bet, kada nekurie "drau- 
gai" pradėjo prirodinėti, kad dai- 
lė esanti nereikalinga, tai kai 
jau "užupasakojo" apie "mote- 
rių užupakalius" jų "pilnas kul- 
šis" ir "kitus tinksus," bei apie 
"ponų riestas barzdukes," tai, is- 

tikro, išėjo taip, kaip, sakysim, 
ožys pradėtų tave mokyti ar kri- 
tikuoti astronomiją; o toliaus 
tai net tair nufiliozofavo, kad, 
girdi, dailė šeimynišką gyveni- 
mą ardo ir 1.1. Ir daug panašių 
''mokslj^kvi'1 d,"'ykų pripasakota. 

Kas per »<auda iš tokių "deba- 
tų," tik vieni dievai tegali žino- 
ti: bene tik pliaukšti pasimokina. 

A. D. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 

Kunigas kariauja su girtuok- 
lyste. Kaip kitur, taip ir čia yra 
išsiplatinus paprotys pardavinėti 
svaigalus laike įvairiu vakarų ir 

šokių. Vietinis klebonas, kun. 
Jurgis Jonaitis pasiryžo užvesti 
su šiuo piktu kovą. Jis nėra 

priešingas tam, kad jaunimas pa- 
šoktų ir pasilinksmintų, bet yra 
priešingas tani, kad jaunimas to- 

kiuose atsitikimuose vedamas i 

pagundą: išsigeria ir nusigeria, 
ir iš to, kiekvienas žino, 
prie ko tarp jaunimo prieinama: 
ištvirkimas ir doriškas nupuoli- 
mas platinasi. Kun. Jonaitis už- 

vedė kovą ne juokais ir nesenai 
pristatė 400 moterių peticijų p<> 

licijos vyriausybei, kur prašoma 
kad tą apygardą, kur ap>igyvem 
svetimtaučiai, apsaugotų nuo B i- 

liūnų. Mat jų čia e<ama net j5 
o peticija prašo, kad jų -kaitlių 
sumažintų tik iki ?. Saliunini 1- 

kai. suprantama, pakėlė "strošnr 

gvoltą" ir prasidėjo aštri k>> 
tarp šaliuiiininkų iš vienos pus" 
ir jų priešų iš kitos. I5et kun.! 

Jonaitis nėra, kaip sakoma, 
"minkšta tešla" ir jo greitai nc- 

nugalabin<i. Matydama^ tą 1»10- 
Ij, k<»kią jo vientaučiams padaro 
as permierą išsiplatinęs -aliuni 
>i/.ni-;, jis energiškai darbą tolvt 
/aro. Jis pats nuvyko į "i-irt 
ind l'oliee" Valdybos posėdį i 
atrodė tokius dalykus, kad "mie 
•to galvos" turėjo akis išverst 
.r didesnę domą j šj klausim;, 
atkreipti. Valdyba, po karštr 
ginču užtikrino kun. Jonaiti, kai. 
jo pristatytoji petieija yra tei 

singai pamatuota ir kad Mtniaži 
nimo saliunų klausimas bus tin- 
kamai apsvarstytas. Kun. Jonai- 
tis jau nuo keliu metu varo ko- 
vą. kad apsaugojus savo apygardą 
nuo vis besidauginančio skait- 
liaus tu smarves pedlenų' ir 

tame jam geresnėj i gyventojų da- 
lis ne tik pritaria, bet ir dėkin- 
ga uitai yra, juo labjau, jog 
kiekvienas žino, kad i.- t>» kle- 
bonas turi daug nesmagumu ir 

daug sau priešų pasidaro. Ta- 
čiaus tegul jis į tai nepaiso: ge- 
ri žmonės visados šitoj kovoj bus 
su juom. Angliškuose laikraš- 
čiuose prielankiai apie tai atsi- 

liepiama ir viename iš jų paduo- 
dama sekantis kun. Jonaičio pra- 
nešimas : 

— Man visai nepatinka, kad 
žmonės gali pirkti svaiginančius 
gėrimus po 8 vai. vak. Jų .šei- 

mynos reikalauja pinigų, o aš 
esu persitikrinęs, kad jų pralei- 
dimas saliunuose nei kiek toms 

šeimynoms nepagelbsti. 
— Aš žinau labai gerai—pasa- 

kojo toliaus kun. Jonaitis,—kad 
tūlos pasislėpusios jiegos todėl 
nori mane prašalinti iš šitos pa- 
rapijos (nesunku suprasti, ka^ jie 
toki yra). Bet kol aš žinau, kad 
didesnė dalis blaivių ir pado- 
rių žmonių yra mano pusėj, aš 
nedaug j tai paisau. Aš kalbėjau 
su savo viršininkais, ir vysku- 
pas man pasakė, kad varyčiau ši- 

tą darbą toliaus. Todėl galite 
Imti persitikrinę, kad aš kovosiu 
ir toliaus, pakol negausime už- 

draudimo, kad po 8 vai. vak. 
svaigalų neparda\ inėtų. 

— Aš nesiskundžiu ant šokių, 
bet šokiai ir svaiginanti gėrimai 
yra labai bloga pora. Juk tai 
baisu pamąstyt, kad nekaltos 
mergaitės eina Į tuos šokius ir 

igave paprotį gerti alų, pareina 
namo bent iš dalies išsigėrusios 
vėlyva nakčia, arba ir paryčiu. 
Tas kenki? dorai, tas kenkia baž- 

nyčiai, tas kenkia joms pačioms 
ir jų šeimynoms, ir tam turėtų 
juti padarytas galas. Policijos 
šerifas ir majoras prižadėjo kle- 
bonui savo pagelbą. 

Darbai. Darbai šiuom laiku 

jau vėl pradėjo eiti geriaus, ir 
mažai žmonių matyt be darbo. 
Tinginių rasime visur, yra jų ir 
pas mus; šie sėdi sau ir pečių 
Mldo karčiamose, darbo "bejieš- 
kodami." O gaila jų! Nes yra 
vyrų, kaip ąžuolų, kurie galėtų 
sau dailų pragyvenimą padaryti 
ir j gerus ir garbingus žmones 

išaugti. 
Jau 3 metai praslinko, kaip 

nivo čia įkurta vakarinė mokyk- 
la prie bažnyčios, kur jauni vy- 
rai galėjo pasimokinti.-—nei een- 

lo už tai neimta. Kur ji dabar 
r kaip ilgai ji gyvavo? Moki- 
nu pritruko, nes musų jaunimas 
>ijo apšvietos, kaip tas zuikis lie- 
.aus. Vietinis. 

Red. prierašas. Gavome apie 
.ai žinią apie nuo trejato žmo- 
įių, kurie šiuos atsitikimus maž- 

daug vienodai aprašo. 

Iš TORONTO, ONT.. 
CANADA. 

Kliubo tvėrimas. Nelaime. 
dietos lietuviai sumanė sutverti 
>avą kliubą. Tam tikslui kovo 
$ "1. pliakatais sušaukė šv. I'ctro 
svetainėje susirinkimą, kuria at- 

;yko apie 50 ypatų. Taėiaus ga- 
utinai sutverti kliubo nepasi^e- 
<ė, kadangi, pradėjus svarstyti 
•eikalą, iš kalbų ir aiškinimų ga-j 
ima buvo suprasti, kad nusirin- 
kusieji su tokiomis Įstaigomis, 
<aip kliubai, nėra arčiaus susi- 
lažinę. Aiamc susirinkime buvo 
galima pastebėti vienas peiktinas 
lalykas — tai daugelio nemokėji- 
mas susirinkimuose priderančiai 
išsilaikyti. Kaip tik kas nors 

>akils kalbėti, tuojaus visuose 
campuose pradeda neramauti. 
/artum, visai nežinoma, ką reiš 
ia ramiai užsilaikyti susirinkime, 
r rodosi didžiausiu sunkumu už- 
aikyti už dantų mėsos gabalėlį, 
žadinamą liežuviu. Ksama net 
r tokių, kurie be jokių paveliji- 
nų pašoka, taitum iš ugnies, :r 
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vien susirinkimų taisyklių r •ži- 
nojimą. Susirinkimo tvarkai tok- 
iai pasielgimas, žinoma, labai 

rkcnkia ir kliudo rimtesnį ir pa- 
>ekminge»nį reikalų apsvarstymą. Taeiaits galop tapo išrinkta 
valdyba, kuriai pavesta arčiaus 
■iti-ii>axinti su kliubų sutvarky- 
mu, taisyklėmis ir 1.1, ir apie tai 
visa pranešti sekančiam susirin- 
kimui. 

Nesenai vieno lenko groserns* 
je čia ištiko didelė nelaimė. Už- 
sidegė kaboju.-i ant sienos liam- 
pa ir sprogo. Tuom tarpu šale 
Stovėjo 22 metų mergina, I-nkė. 
Degantis žibalas apliejo tą mer- 
giną ir uždegė josios drabužius. 
Kol subėgo žmonės, \ isi mergi- 
nos drabužiai ir galvos plaukai 
nudegė taip, kad baisu buvo pa- žiūrėti. Nelaimingoji tapo vei- 
kiai nugabenta Toronto \Ve.-tern 
ligonbutin, kur kovo ; d., bai- 
siai pasikankinusi keletą parų. ir 
pasimirė. \ ėli"tiė buvo ir lietu- 
viams pažįstama. M. F. A. 

Atsakymas j "Toronto Lietu- 
vaitės" protestą. Aš, L. P., ra- 
šydamas "Liet.'" No. y apie s v. 
Juozapo draugijos vakarėli, užsi- 
miniau ir apie Toronto lietuvai- 
tes, kad jos nelanko lietuviški] vakarų, yra palinkusios prie sve- 

timtauėių ir užmiršta savo pri- gimtą kalbą. 'Jašai mano raši- 
nėlis iššaukė "Toronto Lietuvai- tės"' protestą "Liet." X<» 11, ka- 
me aš esmių išstatomas, kaipo klaidingų žinių gamintojas. To- dėl skaitau reikalingu kiek pasi- aiškinti. 

Neužgindama patie- lakto lie- 
tuvaičių nesilankymo į vietos 
lietuvių rengiamuosius vakarus, "Toronto Lietuvaitė" patekina tai buk išsiplatinusiu mu.-u va- karuose girtuokliavimu, blogu apsiėjimu su merginomis ir 1.1. Priegto turiu prikergti, kad, kiek 
kartų tyko man buti surengtuo- se vakaruose, dar niekuomet ne- 
mačiau tokių baisenybių, kokias "Toronto Lietuvaitė" nupiepia, kalbėdama apie musų vakarus. Mano nuomonę patvirtino ne- kartą ir kiti vietos lietuviai. Vi- 
sa kas atsibuna tvarkiai ir gerai, nei ki,lk bent neblogiau, kaip lenkų ir kitų svetimtaučių va- karuose. Faktų gi. verčiančių ma- nyti kitaip, "Toronto Lietuvaitė'' nedavė. Prie apkaltinimo gi, bule 
musų lietuviai nemoką su -avo merginomis tinkamai apsieiti, ga- lima prikergti, kad, norint mušti šunį, lazdą visuomet galima ra-ti. Lenkų vakarai niekuom ^iš-ki- riant baltas lenkučių pirštinai- tes) negali pasigirti prieš lietu- 
vių rengiamuosius vakaru-, l e- nai gi musų merginų retai vo- 
kuoja. Tačiaus rimtesnieji To- 
ronto lietuviai nemano, kad bal- 
tos pirštinaitės ir panašus menk- 
niekiai galėtų turėti kokią nors 
svarbesnę vidujinę reikšmę. Mtt- 

g. merginos, matomai, mano 1.J* 

PRAŠO PAŠELPOS. 
Jonas Lonūinskas, 18 metu 

vaikinas, vos 10 mėnesiu atgal 
atvykęs iš Lietuvos, turi skau- 
dančią dešinę koją ir jau 4 mC- 
nesius pragulėjo šv. Petro ligon- 
butyj Albany, X. V. Daktarai 
patarė nupjauti koją, tačiau> i- 
gonis nesutiko. Dabar daktarai, 
kaip praneša mums pats ligonis, 
atsisakė ii toliaus gydyti ir išsi- 
reiškė, kad gal keletą metu rei- 
kės prasirgti. Ji dabar šelpia 
viena ypata, kuri tačiaus gali ir 
pavargti; miestelis atsisakė jį 
šelpti, nes nesenai dar ten gy\e- 
įn. Todėl ligonis kreipiasi per 
laikraštį prie geros širdie> >avo 

vientaučiu, kad jį aukomis su- 

šelptu. Teisybės patikrinimui re- 

dakcijai buvo pristatytos ligon- 
Iničio bylos, \uka- galima siu>ti 
jam tiesiog tokiu adresu: Jonas 
Lomžinskis, P. O. Bux 35, Las- 

tleton, X. Y. 

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ. 
Norėčiau ųanti patyrusiu -kai- 

tytojų atsakymą šiame reikalo: 
.M a 11 tenka dažnai girdėti kal- 

bam, kad galima gauti tokiu kny- 
gų, kurios pamokintu, kaip pa- 
daryti visokias magiškas .-'tukas 
-u kortomis ir visokiomis maši- 
nomis ir kitokiomis prietaisomis. 
Tai aš norėčiau gauti žinią nuo 

-kaitytoji!, ar tai yra tikra tei- 
sybė, ar tik apgavystė. Kas ži- 
notu, meldžiu duoti atsakymu. 

"Lietuvos"' s k a i t y t o i a s 

Anlan. Jon. 



NUO REDAKCIJOS 
▼tai laikraščiui nlunčiaml rankraščiai 
turi but pazym*tl autoriaus parašu ir 
•dresu. Pasirašantieji pseudonymals 
turi paduoti, Redakcijos žiniai, ir 
■aro tikrąjį vardą 
ilMakcija pasilieka sau te'.nę atsiun- 
čiamus Jai rankraščius trumpinti Ir 
taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina au- 
toriui atfęal Jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos popierio puses, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Kas pigus, tai pigus.., "Kiek- 

vienas kupčius ,-avo ta v orą gi- 
ria," apie tai jau r>enai žinome, 
ir todėl nuims nejutai)u, išgirdus 
kokį žvdelį-kupcuika, kuris giria 
savo silkes, kad jo.s esančios net 

"iš Paryžiaus." arba kuki dievo- 
baimingą pedliorėlį, užtikrinanti, 
kad jo ražančiai, ar maldaknygės 
■net iš "paties Rymo" pargaben- 
tos ir "švento Tėvo pablagaslo- 
vytos..." "i'.usiness i.s business," 
ir nieko su tuom nepadarysi: taip 
jau, veizėk, tarp pigių kupceliu 
priimta; pigus ju "biznis," tat 

pigus ir pasigarsinimai... 
Cia, vienok, neprošalį butų pri- 

minti ir kitą priežodį, — lenku 
priežodį "C o vvolno księdzu, to 

nie organiscie" (kas valia kunigui, 
tai ne dudoriui). l'aėmę šitą 
priežodį atbulai, pasakytum: 
"Kas valia pigiam kupceliui, tai 
nevalia.... na, sakysim, redakto- 
riui." 

\fusų žmonė> labai myli pra- 
kalbas. l'rakalbomis jų kitą kar- 
ta suviliosi daugiau* į svetainę, 
negu pamokslu į bažnyčią: mat 

vienur jie eina iš savo liuoso no- 

re ir dar užmoka, kad prakalbų 
pasiklausyti, kitur gi jie eina, 
taip sakant, i^ priedermės—"Die- 
vo žodžio išklausyti. 

Ne dyvai todėl, kad prakalbo- 
mis pas mus visi plačiai nau- 

dojasi. jšpradžių jomis naudota- 
si \ien todėl, kad žmones para- 
ginti prie vienijimosi, apšvietos, 
blaivumo, padorumo ir panašių 
girtinų dalykų. Vėliaus, tačiau s, 

po "apšvietos" skraiste prakalbo- 
se įsiskverbė ir paprastas bi/.nis, 
geseftas. Nesmagu pasakyti, kad 
tuomi labjausiai, berods, naudo- 
jasi tie, kurie, kaip sykis turėtų 
kitus persergėti, jog po apšvie- 
tos skrai.-te neprideri gešettų va- 

ryti. 
Męs turime mintyj tnusų ne- 

kuriu laikraščių redaktorius. Mū- 
sų žmonių numanymu, redakto- 
rius yra "mandriausis ir moky- 
čiausis žmogus," kuris žino viską, 
kas "ant svieto dedasi." Ir to- 
dėl tokis žmogus yra, ar turi bū- 
ti, "labai geras ir garsus kal- 

bėtojas." Ir redaktorius važiuo- 
ja "misijas" laikyt, prakalbas sa- 

kyt. Xe tai, kad kokiai žymiai 
progai pasitaikius, bet net pagal 
tam tikrą "maršrutą": kaip tas 

misijonierius "su Dievo žodžiu" 
va/inėja duseles iš šėtono macies 
gaudyt, taip mūsiškis redakto- 
rius važinėja su "apšvietos ir 
mokslo žodžiu" neva tamsumus 
šviesti. Nieko prieš tai negalė- 
tum pasakyti, nes kam gi ap- 
švietos žodis nebūtų reikalingas? 
Ji> reikalingas net ir mokyčiau- 
siam, nes, anot patarlės: "amžių 
gyvensi, amžių mokinsies ir tai 
dar durnium numirsi..." Taigi, 
nei prakalbų, nei to "apšvietos 
žodžio" nupeikti negalima. Ne- 
didelė bėda, kad kas ten, turė- 
dams gerus norus, važinėja sa- 
vi* brolius ''šviesti.'' bet bėda ta- 
me, kad toks "švietė' važinėja, 
krepšius savo tavor«» prisikimšęs, 
kurį, suprantama, kaip anam ped- 
liorėliui, reik išrekliamuoti, kad 
jj pardavus. Taigi ir turime to- 

kią neskanią regyklą: laikraščio 
redaktorius, garsiai pasiskelbęs, 
kad jis "apšvietą" platinąs, ar 

'darbininkų reikalus' ginąs, po to 

apskelbimo skraiste, po prakalbu 
priedanga savo pigų biznelj va- 

ro: savo laikraštėli peršia ir sa- 

votišką "literatūrą" pardavinėja 
(tas, suprantama, reiškia centu? 
ir doliarias). 

Jau męs sykj, berods, buvome 
išsireiškė, kad toksai pedlioravi- 
nias, rasite, ir nelabai tinka laik- 
raščio redakcijai atlikti. Tačiaus 
tas dar butų pusė bėdos. P>et, 
kada musų redaktorius, pasilipęs, 
rėžia "apšvietos" prakalbą ir pra- 
deda niekinti ir peikti kitus laik- 
raščius ir nei neparausta, girda- 
mas saviškį, kuri klapčiukai čia 
pat salėje po jo mokyta nosim 
pardavinėja, jam prenumeratą 
renka, arba "šerius" pardavinėja, 
tai jp.ii tada gali tikrai pasakyti, 
kad "ia iš apšvietos turgų cla- Į 

rotna, fr "mokslo" meškere do- 
Iiariu.s gaudoma.... Iš apšvietos 
apaštalo, iš kovotojo už idealą 
pasidaro smulkus, pigus pedlio- 
rėlis, savo tavorą giriantis,—kad 
jis esąs "ana, net iš l'aryžiaus 
ar Rymo" pargabentas. Žiūrint 
i tai. ir gaila darosi ir gėda sykiu, 
kad mūsų laikraštijos atstovai, 
ažuot žmoniškai pildę -avo parei 
gas, naudoja panašiai pigius įran- 

kius prieš savo kad ir i- jiš- 
kus priešus. 

fšdalies męs prie to jau ir pri- 
pratom, nes, iš taip vadinamų 
musų sociali->tikti laikraščių, jei- 
gu neklystame, tik vienas re- 

daktorių- ("Kovo-" redaktorius) 
panašia agent} ste neužsiima. Jei- 
gu jis to nedaro vien tik todėl, 
kad, rasite, nepagarsėjęs yra, kai- 

po "slaunas" oratorius, tai jam 
garbė bent i\>. tai. Visi kiti tos 

pakraipos laikraščiai, berods, lei- 
džia savo redakcijoms ntisiže- 
minti iki pedliorystės laipsniui. 
Bet pastaruoju laiku, girdime, 
kad maž-daug panašiu budu ir 
vienas iš rimtesnių taip vadina- 

mųjų "katalikišku" laikraščių buk 
panašiai darąs. Jeigu tas teisy- 
be, tai ištikro reik stebėtis, ir po- 
draug pasigailėti. 

Redaktoriams, be abejonės, ru- 

pi jų laikraščių gerovė, tačiaits 
nuo redaktorių galima tikėtis di- 
desnio takto: nedaryti po "ap- 
švictos," ar "darbininkų," ar "ka- 
talikybės" skraiste paprasto biz- 
nelio, o juo labjaus nedaryti to 

žemais budais, — išgiriant savo 

tavorą, o nupeikiant savo priešo 
ta vorą. Juk galų-gale tas ir žmo- 
nes demoralizuoja. O jeigu jau 
to nepaisoma, tai bent atsimin- 
kit, kad panašiu budu apsvietą 
pardavinėti, reiškia apsvietą pro- 
fanuoti. 

Pataria protestuot. "Katali- 
kas" (num. n), perspausdinęs 
jau žinomą musų skaitytojam? 
ištrauką iŠ "Boston Globė" apie 
Bagočiaus nusiskundimą Aug- 
štesniam Massachusetts valstijos 
teismui, buk jį lietuviai sugadi- 
no, nesą jie yra be lionoro ir 
anarchistiškų palinkimų, pataria, 
kad Lietuvių Spaudos draugija 
prieš tai užprotestuotų ir pada- 
rytų atitaisymą tame pačiame 
anglų laikraštyj "Boston Globė." 

Panašų nutarimą, girdėjome, 
padariusi ir Lietuvių Daktarų 
Draugija Amerikoj, kuri buk nu- 

tariusi atkreipti Liet. Spaudos 
Draugijos atydą j toki Amerikos 
lietuvių gero vardo pažeminimą. 

Atitaisyti, berodo, nieko ne- 

kenktų ir butų net geistina. Bet- 
gi męs manome, kad o f i c i a 1 i s 

Lietuvių Spaudos Draugijos kiši- 
masis į tai, ką ten koks vyrutis 
apie lietuvius burnoja, butų net 

perdidelė p. Bagočiui garbė, ku- 
rios jis, dėja, nėra vertas. 

Gal užtektų, kad tai atitaisytų 
"Boston Globė" laikraštyj vienas 
iš vietinių lietuviškųjų laikraš- 
čių,—sakysim, "Ateitis." O gal 
ir "Keleivis" tai galėtų padaryti, 
nes visgi jam turėtų buti nema- 

lonus dalykas, kad jo "associated 
editor" panašiai neišmintingu, 
vaikišku budu dergia garbę lie- 
tuvių darbininkų. 

Nominacijų pasekmės. 'Tėvy- 
nėj" (nuiii. ii) pagarsinta pasek- 

mės viršininkų nominacijų. Į 
[Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 
prezidento urėdą gavo daugiau- 
siai balsų šie kandidatai: F. Ži- 
vatkauskas iš Scranton, Pa. 
(729 bal-us), P. Mikolainis iš 

Brooklyn, X. Y. (t 17 balsų) ir 
J. Tareila iš Ansonia, Conn. (1 16 
balsų). 

Ant Sus. Liet. Am. vice-prezi- 
dento gavo daugiausiai balsų šie 
kandidatai: !'. Mikolainis iš 
Brooklyn, X. Y. (370 balsų), 
J. O. Sirvydas, iš Rrooklyn, XT. 
Y. (88 balsus) ir J. Tareila iš 
Ansonia, Conn. (82 balsus). 

Ant S.L.A. sekretoriaus dau- 
giausiai gavusio balsų yra šie 
kandidatai: A. B. Strimaitis iš 
Xe\v York, X. Y. (1,161 balsą). 
J. Ženiantauskas iš \\ aterburv, 
Conn. (41 balsą) ir A. Lesniatis- 
kas iŠ Brooklyn. X. Y. (23 bal- 
sus). 

Ant S.L.A. iždininko šie kandi- 
datai yra v iršui ii>t<>s: J. Skrituls 
kas iš Ne\v Britain, Conn. (61c 
balsų), A. P>. Strimaitis iš Xcu 
N ork (153 balsus) ir T. Paukšti 
iš Pittston, Pa. 1135 balsus). 

Ant iždo globėjų: T. Paukšti- 
iš Pittslon, Pa. (539 balsus), K. 
Varašius i- Pittsburg, Pa. (30^ 
balsus), T. Astrauskas iš Pliila- 
delphia. Pa, (95 balsus) ir \". 
Ambrozevičia 83 balsus). 

Ant daktaro kvotėjo: Ur. J. 
Baltrušaitienė i«. i'ittsburg, l'a.( 
(418 halsų),, Dr. J. šliupas iš 

ScraųtOu. I'a. (,?,}o halsų) ir l)r. 
I'. A F a 1111 a i t i s i- Boston, Mass. 
( i<),) balsus). 

Išių balsavimų paaiškėjo ke- 
letas įdomių dalykų. Pirmiausia, 
matyt, kad balsavimuo.-e dalyva- 
vo sulyginamai maža visos orga- 
nizacijos dalis, 110 tik 1,^72 są- 
nariai t tai yra didžiausis skaitlius 
sąnarių, balsavusių už kandida- 
tus prezidento urėdui; kituose 
urėduose nėra nei tiek balsų). 
Antra- pažymėtinas dalykas yra 
las, kad \ ižuose urėduose kan- 
didatai, gavusie daugiausiai bal- 
oti, yra dabartiniai (seni) virši- 
ninkai. Nei vienas iš naujų kan- 
didatų, išskyrus gal Dr. J. Šliu- 

pą. nepasirodė tiek stiprus, kad 
grėstų pavojum dabartiniems S. 
L.A. viršininkams. Nekuriuose 
gi atsitikimuose, kaip sekreto- 
riaus urėde, dabartinio sekreto- 
riaus p. A. B. Strimaičio nomi- 

naciją praktiškai galima skaityti 
beveik vintbalsia. 'I'a aplinky- 
bė. kad iš 1,353 balsn, mestų iš- 
viso sekretoriaus rinkiniuose, j i 
gavo i.ioi balsą. gali huti jam 
labai maloniu komplimentu, ku- 
rio, teisybę pasakius, ji> savo 

darbštumu yra pilnai užsitarua- 

Kokia pasekmė bus paskuti- 
niuose balsavimuose, žinoma, nie- 
kados neapsimoka pranašauti, 
vienok viršuj minėtos skaitlinės 
lyg kacl ir duoda pamatą spręsti, 
kad senieji viršininkai bus vėl 
išrinkti. Iš to gi yra dvejopa iš- 

vada: viena, kad dabartinės S. 

f.. \. valdybos nariai pilnai, ma- 

tomai, narius užganėdina, ir ant- 

ra, kas yra svarbiausia, kad pati 
organizacija, po triukšmingos su- 

irutės, yra jau vėl galutinai nusi- 

stovėjusi ir smarkiu ginčų už 

vadovystę, matomai, joje nėra. 

Visa tai yra malonus apsireiški- 
mas. 

Lietuviai Afrikoj. 
Šiądien jau nerasi tos dalies 

svieto, kur nebūtų lietuviu. V ra 

jų jvairose Europos dalyse, yra 
abiejose (šiaurinėj ir pietinėj) 
Amerikose, esama jų Azijoj ir 
net Australijoj, yra jų taipgi ke- 
liose vietose ir Afrikoj. Su lie- 
tuviu gyvenimu šioj paskutinėj 
svieto dalyj męs ir norime bent 
šiek-tiek "Lietuvos" skaitytojus 
supažindinti, suteikdami žinių 
pluokštelį apie, turbut, didžiau- 
sią lietuvių kolioniją Afrikoj, ku- 
ri randasi mieste Johannesburg 
ir jo apielinkėse. C'ia reik pažy- 
mėti, kad, apart Johannesburgo, 
yra būreliai lietuvių dar ir ki- 
tuose miestuose: yra jų mieste 
C'ape Town, Pretoria ir kituo- 
se. bet >iose vietose jų skaitlius 
išneša vos kelis, ar keliolika, ir 
todėl tų vietų atskiriai žymėti 
neapsimoka. Johannesburgo lie- 
tuvių gyvenimas galės maž-daug 
duoti šioki-tokj supratimą ir apie 
gyvenimą lietuvių kitose vietose. 

Keletas abelnų žinių. 

Kad geriaus supratu.-* čionyk- 
ščiu lietuvių gyvenini.'], neproša-- 
lj yra skaitytojams pirm to su- 

sipažinti su liistoriškotnis ir abel 
nomis apie šią vietą žiniomis. 
Jos ne tik pagelbės geriaus at 

vaizdinti Afrikos lietuviu gyve- 
nimo vaizdelį, bet ir pačios per 
save yra gana žingeidžios. 

Kiek mums žinoma, lietuviai 
apsigyvenę tik pietinėj milžiniš- 
kus Afrikos dalyj, šiądien žino- 

moj vardu Union of South Afri- 
ea (Pietinės Afrikos Susivieniji- 
mas), j kuri ineina provincijos: 
Transvaalius, Cape oi (iood 
Hope, Orange Free State ir Xa- 
talius. Taigi, žiūrint iš Lietu- 
vos, šios vietos randasi kitoj 
pusėj ekvatoriaus, arčiaus pieti- 
nio poliaus ir šalčiai čia eina nuo 

pietų šalies, o karščiai nuo šiau- 
rės (nuo ekvatoriaus) — visai 
priešingi negu Lietuvoj. 

Johannesburg, nors nėra šio 
krašto sostapile, tačiaus yra, su- 

lyg gyventoju skaitliaus, di- 
džiausiu ir pramoningiausiu vi- 
sos šalies miestu. Tai yra pats 
centras aukso kasyklų pramonės. 
Miestas visai dar jaunas, nes ne- 

turi nei 30 metu. Jis atsirado ir 
pradėjo sparčiai augti ačiu tam, 
kad čia surasta aukso. 188O me- 

tuose pastatyta čia pirmi namai į 
to^e vietose, kur dabar randasi 
Ferreira ir \Yemmer kasyklos, 
ir duota šiam miesteliui vardas 
Johannesburg. pagerbimui vy- 
riausio Transvaaliaus geometro 
(matininko) Johannes Rissik. 
Pasirodė, kad šios .'"tos yra tur- 
1 ingos auksu, ir tais laikais buvu- 
si luini valdžia 1887 111. paskyrė 
tulus plotus uždėjimui tikro mie- 
stelio. 

Kaip visose vietose, kur su- 

randama auksas, taip ir čia gan- 
das apie aukso suradimą žaibo 
greitumu pradėjo plėtotis, ir bū- 
riai aukso jieškotojų pradėjo šion 
vieton traukti. Į tris metus iš- 
augo miestas, tar>i grybas po 
lietaus. Vienok po trijų metų iš- 
rankiota visas auksas viršutiniuo- 
se -luogsniuose. ir miestas pra- 
dėjo baisiai pulti.—mat nustojo j 
savo pamato (aukso), ant kurio 
ji- buvo pastatytas. Vienok pa- 
gerintas. mašinos ir pigesnių ang- 
lių suradimas atėjo jam pagelbon; 
po metų miestas \*ėl atsigriebė. 
Tuoni laiku naujas miestas su- 

jungta geležinkeliais su uostais 

jūrių pakrantėse ir tai dar 
labjaus miesto pramonę pakėlė: 
vienais tik 1898 m., kaip paduo- 
da statistiškos žinios, iš Jolian- 
nesburgo kasyklų išvežta aukso 
daugiaus negu už 60 milionų do- 

liarių. Čia pat vienok miesto plė- 
tojimąsi sulaikė kilęs burų ka- 
ras su Anglija. Laike šio k.iro, 
burti valdžia užgriebė nekurias 
kasyklas ir gautą iš jų auksą 
naudojo savo reikalams. Laike 
karo,' kas tik galėjo, iš miesto 
bėgo i ramesnes vietas, todėl po 
karui jautėsi darbininkų didelė 
stoka. Pradėta todėl traukti clii- 
niečius i> Azijos. Laike dviejų 
metų (1894—1896) jų čia atga- 
benta Į mainas apie 50,000, ir 

1905 m., ačiit šiems pigiems dar- 
bininkams. iškasta aukso už su- 

viršum $100,000,000. Nežiūrint 
vienok to, dėlei netikusio poli- 
tiško sutvarkymo po burų karo, 
tuom pačiu laiku užviešpatavo 
gana sunkus laikai. 1907 metais 
pradėta chiniečius deportuoti at- 
gal, ir i<jio m. deportacija visai 
užsibaigė. L'/.tai pradėta traukti 
indus ir iš Afrikos kitų vietų 
čiabuvius gyventojus. Su indais 
išeis, turbūt, negeriaus negu 
su chiniečiais, nes pastaruoju 
laiku prasidėjo vėl stipri agita- 
cija uz deportavimą jų taip pat, 
kaip pirmiaus buvo su chinie- 
čiais. Paskutiniame dideliame 
streike, kuris iššaukė apgarsini- 
mą karo stovio visoj Johannes- 
burgo apielinkėj, šie nebaltspal- 
viai lošė žymią role. 

A pripažinus šiek-tiek su mie- 
-to istorija, ncprošalj bus dar 
apie keletą dalykų pažymėti. 

Miestas, kaip šiądien jis yra, 
susideda iš pat, taip sakant, šir- 
dies ir keleto priemiesčių, (Jep- 
pcstovvn, Belgravia. Fordsburg ir 

t.t.). Į vakarus, pietus ir rytus, iš 
trijų pusių miestą yra apsupusios 
skaitlingos aukso kasyklos, ku- 
rios išrodo, tarsi lizdai, po apie- 
linkes išsimėtę, ir ištolo paste- 
biami jų kaminai, ir namai, dar- 

bininkų barakai. Visa apielinkė, 
net iki 50 mylių atstu, yra to- 
kiais "aukso lizdais" nukaišiota. 
Šioji apielinkė viena išduoda be- 
veik pusę viso iškasamo Trans- 
vaaliuje aukso. liet, apart aukso 
kasyklų, čia yra taipgi bravorų, 
medžio pjovyklų, malūnų, gele- 
žies ir vario liejyklų, plytų išdir- 
by stė ir tabako išdirbimas. 

Nors Jobanuesburg yra labai 
arti taip vadinamų tropikų (kar- 
štų ir nesveikų kraštų), nes nuo 

Johannesburgo bus du syk ar- 

čiaus iki žemės ekvatoriuj, negu 
11110 Lietuvos, tačiaus visgi, abel- 
nai paėmus, šita vieta yra euro- 

piečiams gana sveika. Keletas 
vienok dalyku yra labai įkirių. 
Apielinkėse kasyklų dažnai sto- 
vi debesiai baltu smulkių dulkių, 
kjlanėių nuo žemė:-, n apart to, 
lengvai vii n i notos miesto apie- 
litikės neapsaugoja jo nuo gana 
dažnai pasitaikančių audrų, kuri 

vietą lietaus užima dulkės. To- 
kios dulkiuos audros kitą karta 
gan ilgai tęsiasi. 

Oras. abelnai paėmus, čia šil- 
tas. ne- žiemos laiku termomet- 
ras vidutiniškai rodo 53 laipsnius 
(F); vasaros nėra karštos, ir vi- 
dutiniška vasaros temperatūra 
retai kada siekia per 75 laipsnius 

Taigi sulyginus su neku- 
riais Amerikos miestais (kaip 
Chicago ir Xe\v Vorkas, kur va- 

saros laiku termometras dažnai 
peršoka ir augščiaus 100 laip- 

snių). oras čia vasarą gana v5- 
su<. '/!icmošj tikroj to žodžio 
prasmėj, čia iv"ra. nors nakties 
laiku žiemą pasitaiko šalnos ir 
retkarčiais net ir sniegas išpuola. 

Žirniniu daugiausiai čia miršta 
nuo plaučių ligų. ir šita liga yra 
lygiai prasiplatinusi tarp balt- 
veidžių, kaip ii spalvuotu gyven- 
toju. Vaiku mirimo nuošimtis 
yra didelis. Savo keliu, abelnas 
mirimo nuošimtis, sulyg statis- 
tiskų žinių. išneša nedaugiau, 
kai]) i" ant vieno tūkstančio kas- 
inėtai. 

Miestas dabar turi net labai 
gražių namų ir gatvekarius, ku- 
riuos pinniatrs traukė arkliai, o 

nuo iępf) ar 1907 metų Įvesta 
elektriką. 

Jau pirmiaus buvo pažymėta 
apie šio miesto greitą augimą. 
Jeigu paimsime gyventojų skait- 
lių, tai tas išrodys šitaip: 1887 
metuose buvo gyventojų išviso 
apie 3.000. Pradžioje 1890 metų 
šitas skaitlius išaugo jau iki 25,- 
000; po šešių metų skaitlinė iš- 
nešė jau 102,078. Paskutinė apy- 
skaita, daryta 1908 m., rodo, kad 
Johannesburge tuom laiku iš- 
viso buvo: baltspalvių 95.162 gy- 
ve 'tojai, spalvuotų ir čiabuvių 
78.781 ir iš Azijos pargabentų 
6,780—išviso gi 180,687 gyvento- 
jai. 

Lietuvių gyvenimas. 
Jau šio raštelio pradžioj buvo 

minėta, kad lietuviai daugiausiai 
susispietę vienon krūvon, yra Jo- 
hannesburge. vienok j u yra iš- 

mėtytu ir kitos? aplinkinėse vie- 
tose. Jų bus apie dešimts šeimy- 
nų ir apie 80 pavienių. Yra taip- 
gi ir sulenkėjusių lietuvių, kurie 
nors ir mažai supranta lenkų kal- 
bą. vienofk visgi kreveizoja "po- 
niškai": jie mat mano, kad len- 
kiška kalba tai "poniška" kalba... 

Sunku butų susekti, kas pir- 
mas iš lietuvių Afrikon atvyko 
ir kitiems kelią parodė. Kaslink 
Johannesburgo lietuvių, tai reik 
patėmyti, kad nekurie yra jau 
mio -eniaus Oia apsigyvenę ir ne- 

blogiausiai Įsigyvenę: keletas tu- 

ri savo locnas nuosavybes įgiję. 
Kaslink lietuvių užsiėmimo, tai 

daugiausia jų dirba prie rūbų siu- 
vimo,—vadinas, kriaučiauja. Ka- 
dangi čia beveik kiekvienas lie- 
tuvis pats ant savęs šiame už- 
siėmime dirba, tai sunku yra nu- 

rodyti, kiek kuris iš jų uždirba. 
Tie vienok lietuviai, kurie dirba 
pas kitus nuo valandų, gauna už 
58 vai. darbo j savaitę nuo 2 iki 

5 svarų sterlingų (svaras sterlin- 
gų lygus 5 doliariams). 

Antrą po kriaučių vietą užima 
kalviai, račiai ir dailydės. 
Nekurie lietuviai turi net savo 

locnas dirbtuves, kaip, pavyz- 
džiui. p. K. Roibes (o kaip-gi jo 
tikra lietuviška pravardė, nes iš 
šitos vargiai kas pažintų, kad tai 
lietuvis. Red.). Pas jj dirba po 
keliolika lietuvių kalvių ir račių. 

Kalviai, račiai ir dailydės 
uždirba niaž-daug tiek pat, kiek 
ir kriaučiai. 

Yra keletas lietuvių, dirbančių 
ir vietinėse aukso kasyklose. Ka- 
syklose yra įvairių darbų ir ne 
visi jie vienodai yra apmokami. 
Todėl čia paminėsime tik tuos, 
kurie yra labjaus lietuviams pri- 
einami. 

Tie, kurie išmoksta mašinomis 
kalti skyles uoloj ir išlaiko egza- 
minus gavę paliudijmą (taip va- 

dinamą Blasting Certificate), lie 
gauna iki vieno svaro ($5.00) j 
dieną, arba gali gauti darbą ant 

kontrakto. 
Tas vienok nėra taip lengvai ii 

greitai pasiekiama. Mokinimosi 
laikas tęsiasi nuo 8 iki 12 mėne- 
siu ir per tą laiką aukso mainie- 
rys gauna 5 šilingus (apie $1.25) 
Į dieną. Gavęs mainierio popie- 
ras, dar tulą laiką privalo prakti- 
kuoti, bet tuomet jau alga pa- 
keliama iki 15 šilingų (S.voo) i 
dieną, ir tik laikui bėgant ir įgi- 
jus vardą patyrusio mainierio, 
įlasivaroma iki vieno svaro algos 
į dieną, arba gaunama kontrakti- 
nis darbas. 

Tai viena rųšia mainierių. Prie 
antros rūšies priklauso tie, kurie 
po žeme, kasyklų urvuose stul- 
pus stato, kad iš viršaus neuž- 

griūtą akmenjs. Prie tokio dar- 
bo pastojęs, darbininkas išpra 
lžios patina p<» S šilingus i dien: 
(šilingas apie 25 centai). ( i ; 

:aipi;i reikalaujama nuo darbiniu- 
<0 patyrimo, ir po dviejų metų 
ęalima dasivaryti iki 18 šilingų 

dieną. 
Kasyklose daugiausiai dirba 

iuodveidžiai, afrikonai. Baltvei- 
ižių yra nedaug ir juos pristato-J 

Ina daugfauslal t lt Ju6dVeW2jta 
prižiūrėjimui. Padalinus propor-, 
cijonališkai, ant kiekvieno balt- 
veid/.io išpultų po 10 juodvei- 
džių. 

Iš augščiaus paminėtų mokes- 
čių skaitytojas galėtų manyti, 
kad uždarbiai čia visiškai neblo- 

: 14i. Teisybė, mokesti* yra sulygi- 
namai nemažas. Vienok čia pat 
reik pasakyti, kad ir pragyveni- 
mo išlaidos yra taipgi didesnes 
ncę;ii kur kitur. 

( ia neminėsime, kiek kas kaš- 
tuoja, tik aplamai reik pasakyti, 
kad pragyvenimas Čia daug bran- 
gesnis, negu, sakysim, Nevv Yor- 
ke. Amerikoj. Norint šiain-taip 
"skromniai" apsieiti, reik visgi 
išleisti apie šešis svarus sterlingu 
i mėnesį. I žsimanius šiek-tiek, 
kaip sakoma, žmoniškiau gyven- 
ti,— vadinas, geriaus pavalgyti, 
geresnę pastogę turėti, žmoniš- 
kiau apsitaisyti, — tai j mėnesi 
vienam ž įogui atsieis nuo 8 iki 
12 svarų sterlingų. 

Abelnai paėmus, lietuviai čia 

visgi neblogiausiai pasilaiko. 
Apart pirmiaus minėto p. K. 

Roibes, yra čia dar keletas lie- 
tuvių. kurie turi savo locnas nuo- 

savybes, — namus, farmas ir 1.1. 

Suprantama, kas yra apsileidęs, 
nerangus ir savo reikalais, kaip 
reikiant, nesirūpina, o dar ir gir- 
tuokliauti myli, tai negalima ir 
tikėtis, kad jam gerai sektųsi. 
!>tai ir čia turime sieną toki ūki- 
ninką (sulenkėjusį lietuvi), kuris, 
dėlei viršminėtų priežasčių, uepa- 
jiegia priederanoiai ūkio prižiū- 
rėti. Tad ir nedyvai, kad visa šei- 

myna turi vargą kęsti. 
Pažymėjus geresnes lietuvių 

gyvenimo puses, reik, teisybės 
dėlei, pažymėti ir silpnas. Xe vi- 
si lietuviai čia stropus, darbštus 
ir pavyzdingi. Yra ir tokių, apie 
kuriuos galėtum pasakyti, kad 
jie gyvena tik "iš Dievo apveiz- 
dos." Tokių bus apie dešimts. 
Svarbiausiu tokių vyrų užsiėmi- 
mu ir maloniausiu laiko pralei- 
dimu vra "blaivybė,-"—tik "blai- 
vybė" iš kito galo: stengiasi mat 

stropiai gėralus išnaikinti ir, kiek 
tik jų kišenius leidžia, juos iš- 
gerti. Nedyvai todėl, kad neretai 
juos pamatysi su užlopytomis 
galvomis, arba kolektiiojant pini- 
gus, kad išvadavus belangėn pa- 
kliuvusi savo dr.uigą. 

Stai ir dabar nesenai atsibuvo 
teismas ir vienas lietuvis (J. J.) 
už girtuokliavimą ir muštynes 
tapo pasiųstas vienam mėnesiui 

j kalėjimą. 
Tai vis dažniausiai atsitinka su 

mušu jaunuoliais pavieniais. Tai- 
gi ir pasakytum: tuščia jų, nes 

jauna galva, tai dažnai ir durna 
galva... Ret kada panašiai prade- 
da elgtis žmogus suaugęs, dargi 
turintis, kaip sakoma, ant savo 

galvos namus ir šeimyną, tai jau 
tada, ištikro, buva ir gėda. ir gai- 
la. Gėda, kad suaugęs žmogus 
negali pažeboti savo palinkimų 
ir protas nesuvaldo blogų norų; 
gaila, kad nuo to turi nukęsti »r 

pati. ir vaikeliai, kurie prie to- 

kio gyvenimo turi tikrą peklą. 
Yra ir pas mus vienas tokis 

nelaimingas žmogelis, kuris re- 

guliariškai sunkiai uždirbtus sa- 

vo skatikus subatos vakare neša 

prie baro, o pati su vaikučiais 
namie laukia-nesulaukia. kokiam 
upe pareis namo vyrutis. Gėda, 
ištikro, užtai tokiems vyrams!.... 

Yra čia taipgi ir keletas mer 

ginų lietuvaičiu. Beveik visos joj 
gyvena prie tėvų. Apie mūsų 
mergaites galėtum pasakyti tą 
patį, ką girdime iš laikraščių ir 
apie Amerikos nekurias lietuvai 
tes. Nekurioms, dievai žino, ko- 
ki ožiai už apykaklės įlindę ir 
myli labjaus angliškai keverzoti, 
negu lietuviškai kalbėti. Ištikro, 
kitą kart net juokai ima: namie 
tėvai lietuviškai kalba, o šitos 
ožkos, žiūrėk, angliškai anibrina. 
ir namuose tėvai su vaikais ne- 

gali susikalbėti,—tiesiog, kaip tos 

žąsįs .su antimis: vienos gir-gir 
gir, o kitos—vat-i, vat-i, vat-i... 

Nedyvai todėl, kad nekurie lie 
tuviai, ažuot imti tokią neva su 

anglėjusią lietuvišką "ožką," ve 

lija apsivesti su geltonveidėmis 
indusėmis merginomis. Yra či.i 
Iii toki lietuviai. 

Nors, kaip pirmiaus minėta, 
yra čia lietuvių pusėtinas skait 
'ius, vienok artimesniu ryšiu tarp 
•vi\vs nepalaiko, jeigu kada kru- 
uii) sueina, tai tik prie baro, ;ir- I 
ba kazyrų,—draugijų jokiu nėra 
nors iš tokio skaitliaus galima 
butų kokią draugijėlę sutverti. ; 

Butų iš to ir patiems nauda, ii 

mūsų tautai džiaugsmas, kad ir 

totthmoąo avsrtmuo?* kraStuosa, 
bfl vfagl lietuviai vienos krūve- 
les laikosi. Rasite, ir galima bu- 
tu tai padaryti ir lietuvius krū- 
von sutraukti, nes čia yra vyru- 
ką, kurie myli ir laikraščiu* (at- 
eina čia keletas egz. "Lietuvos/' 
ir po vieną numlrį "Keleivio," 
"Rygos Garso," "Rygos Xaujie- 
nų," "Lietuvos Žinių" ir 2 num. 

"Vilties") ir apšvietos reikalais 
įdomauja, tačiaus trūksta mums 

mokytesnių vyrų, kurie butų va- 

dovais, o be tų, tai viekas taip 
diena nuo dienos n* slenka tolyn. 
Su laiku, vienok, gal ir męs su- 

silauksim, kad ir pas mus lietu- 
viai susiorganizuos j kokią drau- 
giją, tad ir mums bus smagu 11a 

tik apie Amerikos lietuvius skai- 
tyti, kaip jie darbuojasi, bet ir 
savo draugijėle pasidengti. 

Baigiant šį raštelį, reik dar pa- 

tėmytį, kad šių metų pradžioj bu- 
vo kilc^ čia didelis geležinkelių 
streikas. kuris iškaukė net ap- 
šaukimą kariško stovio visoje 
apielinkėje: keliuose atsitikimuo- 
se buvo kilusios žiaurios ritiušėš 
ir valdžia deportavo keletu darbi- 
ninkų vadovų-agitatorių. Bet, 
kadangi apie Ui buvo jau laik- 
raščiuose minėta ir lietuvių k<">- 
lionija tame nedalyvavo, tai apie 
tai plačiau rašyti neapsimoka, 
ypač kad ir šiaip jau šitas rašte- 
lis pasidarė gana ilgas. T, D, 
Johannesburg, So. Africa. 

Yčo Paskaita Apie Lietuvius 
Peterburge. 

(Nuo mūsų specialio korespondento). 

Pereitam "Lietuvos" numeryj 
jau HuVo trumpai minėta apifc 
paskaitą, kurią nesenai D u męs 
atstovas M. Yčas laikė rusų in- 
teligentijai moterių klįube Pe- 
terburge. Verta apie tai, vienok, 
šiėk-ti£k plačiaųs pakalbėti, nes 

panagus dalykai ne dažnai pasi» 
taiko, o'jie, savo keliu, yra svar- 
bus kaip patiems lietuviams, taip 
ir rusams. Sakydama "rusams/' 
aš turiu omenyje ne rusų val- 
džią, bet rusų visuomenę, kurios 
išreiškėja yra rusų liberališkoji 
pažangioji inteligentija, o šios 
dvi jiegos taip viena nuo kitos 
skiriasi, kaip du priešingi poliai, 
—faktas, kuris, deja, mažai yra 
plačiai lietuvių visuomenei pažį- 
stamas. 

Moterių kliubo salėse prisirin- 
ko apsčiai rinktinos Peterburgo 
pažangios rusų inteligentijos. 
Paskaita nebuvo viešai garsina- 
ma, tajgi atsibuvo, taip sakant, 
privatiškai.—be valdžios ir poli- 
cijos atstovų. Publikos prisirinko 
apie 200 ypatų. 

Atstovas Yčas, užsiminęs Įžan- 
ginėj paskaitos dalyj apie svar- 

bumą laisvės, kaip politišku, taip 
ir etiškuoju atžvilgiu, trumpai 
supažindino savo klausytojus su 

Lietuvos istorija, pradedant nuo 
Lietuvos galybės laikų ir bai- 
giant dabartiniu jos padėjimu. Di- 
desnėj i paskaitos dalis buvo pa- 
vesta Lietuvos atgimimo lai- 
kams. Taigi lektorius pasakojo 
apie Valančiaus rolę Lietuvos ju- 
dėjime, apie pasirodymą pirmu 
lietuvišku knygų, užkliudė pake- 
lyj 63-čių metų lenkmetį su vi- 
somis jo baisenybėmis. Toliaus 
priminė apie Muravjovo-Koriko 
pekliškąjį prasimanymą "išro- 
myt" lietuvių tautą, užgynus jai 
vartoti raštuose lotyniškas rai- 
des, o jų vieton įvedus rusiškas 
raides. Iš čia kilo atkakli kova 
už abėcėlės teises. Vė- 
liaus lektorius nušvietė laikus, 
kada pasirodė Dr. Basanavičius: 
apie pasirodymą 1883-čiuose me- 

luose jo "Aušros" Tilžėje, apie 
jo šaukimą jaunų lietuvių prie 
darbo ir apie atgavimą lietuvių 
spaudos 1904 metais. Stipriais 
ruožais jis nupiešė paveikslą ki- 
lusios kovos tarp lietuvių ir len- 
ai ir apie lietuvių veiklumą 
'laisvės metais," ilgiau s apsisto- 
jamas ant Seimo Vilniuje. 

Antrąją savo paskaitos dalį 
ektorius atidėjo iki sekančiam 
<liubo posėdžiui, nes čia pat at- 

sirado keletas oponentų, kurie 
jeidė gilesnio nekuriu palytėtų 
clansimų išdėstymo. 

Abeltiai paėmus, savo paskai- 
a lektorius 11/interesavo labai 
langelį. Laike pertraukos kliu- 
>o kuluaruose pasidarė toks 
riuksmingas užimąs, kad išpra- 
1/ių sunku butų pašaliniam žmo- 

gui suprasti, "kame čia dalykai, 
v isur tik ir girdėjai: "Lietuviai* 
lenkai, lenkai-lietuviai" ir t. t. 



Atstovas Yčas s*ovėjo viduryj, 
apsuptas, taip sakant, įvairiau- 
siais elementais, kurie statė jam 
įvairiausius klausimus. Čia kok- 
iai tai at-itarnaves laivyno ad- 

mirolas, nukabintas ordenais ir 
su stanga skersai pečių, ypatin- 
gai užsikaršėiavęs. klausinėju pas 
Yčą apie įvairius dalykus: iš ki- 
tos pusė- buvęs pirmos dūmos 
atstovas koksai tai "litvoma- 
na-,' matomai puikiai pažįstantis 
visą Lietuvos istoriją, visais 

jos detaliais, — daro palyginimą 
tarp lietuviu ir suomių (finų) 
tautų, tvirtindamas, kad judvie- 
jų padėjimas, jo nuomone, yra 

analiogiškas (panašus, tas pats). 
Tula "dama užsiintersavo lietu- 

vių moterių padėjimu dabartinia- 
me laike ir tuomi, kokią role lie- 
tuvės sulošė lietuvių tautos at- 

gimime ir prašė lektoriaus šį 
klausimą jai nušviesti. Po to ki- 

tasai klaupia, kokią rolę Lietu- 

vos atgimime sulošė lietuvių dva- 

siškija ir 1.1., ir 1.1. 

Atsakinėdamas į klausimą apie 
lietuvių moteris, lektorius aiški- 

na. kad lietuvių moteris lošė ir 

dabar dar tebeiošia labai svarbią 
rolę lietuvių tautiniame atgimi- 
me, nes ji buvo lietuvių kalbos 

lopšiu-saugotoju: viena ranka ra- 

teli sukdama, kita ranka vaiko 

piršteli po abėcėlę vadžiojo, mo- 

kindama jį, kad nepamirštų savo 

tėvų kalbos (Kymšos skulptūra 
"Lietuvos Mokykla 1863 
1904 m."). 

Dabartiniais laikais, lietuvių 
moteris lo^ia nemcnkc-nę rolę, ir 

čia atstovas Yčas išskaitė visą 
eilę žymių lietuvių raštininkių: 
Petkevičaitę, Že.uaitę, Ceprinską 
ir kit. 

Paskaito- vakaras užsibaigė 
trumpa, bet ytin vaizdinga ir 

karšta prakalba profesoriau- l'e- 

terburgo universiteto Gronskio, 
kuris yra dūmos atstovu nuo 

Tverto gubernijos ir priklauso 
durnoj prie tos pačios partijos 
(kadetų), kaip ir Yčas. Ji- buvo 
vakaro vedėju, jis todėl vakarą 
ir užbaigė, prilygindamas lietu- 
viu tautinį judėjimą prie tik-ką 
pražydėjusio- kvepiančios pava- 
sario gėlelės, senais Lietuvos ši- 

lais išaugintos,—prie gėlelės, ku- 

ri "mums (rusams), yra artima, 
brangi savo demokratiška tauty- 
be." 

— Mums šitas lietuviu atgimi- 
mas—sakė coliau- prof. (ironskia, 
—yra artimas ir brangintinas, ir 

męs visados ėjome, einame ir ei- 
sime ranka rankon su lietuviu 
tauta todėl, kad musų, rusų, tau- 

ta ir lietuvių tauta turi vienoda 
tik-lą, — pasiliuosuoti nuo musų 
abelno priešo" (rusų valdžios)... 

Ižbaigė prof. (Ironskis savo 

prakalbą žodžiai-: 'Todėl veli- 

jame nuo širdies visai lietuvių 
tautai energijos, jiegos ir ištver- 
mės kovoj su musų abelnu prie- 
šu ir velijame jai pilno pasise- 
kimo ir atgavimo tautinėj jų 
laisvoj mokykloj tautinės laisvos 
lietuvių kalbos!" 

Publika sutiko šitą užbaigą 
triukšmingais karstais plojimais. 

Kovo mėnesyj p. Yčas prižadė- 
jo skaityti antrą prelekciją apie 
lietuvių judėjimą "Rusų Juristų 
Draugijoj," šitoji prelekciją ža- 

da buti vieša, ir tikimasi, kad čia 
bus minios klausytojų. 

Mano nuomone, panašios rū- 

šies paskaitos yra ytin svarbios, 
nes, kaip jau pradžioj patėini- 
jau, lietuvių tautą ir rusų tautą, 
kaipo tautą, skiria plati nežinios 
prapultis: didesnėj i rusų inteli- 

gentijos dalis pažįsta lietuvius, jų 
istoriją ir j u judėjimu tik pa- 
viršium, arba iš antrarankių, lie- 
tuviams neprielankių šaltinių; 
didesuėji gi lietuvių dalis (čin 
turi omenyje lietuvių plačias mi- 
nias) pažįsta rusus tik kaipo 
"kazcnnus maskolius," didžiau- 
sius savo tautos nevidonus. Tas 
ir nestebėtina, nes ikišiolei lietu- 
viams žodis "ru-as" ir "rusų val- 
džia" buvo du sinonimai, du žo- 

džiai, vieną ir tą patį dalyką reiš- 
kianti. O tas juk nėra teisybė. 
Pažangioji rusų inteligentija, ku- 
ri, be abejonė-, priduoda abetnai 
rusų inteligentijai toną ("kazen- 
na inteligentija, t. y. biurokrati- 
ja čia neskaitoma inteligentija), 
—taigi tikroji rusų inteligentija, 
kurios politiškų minčių išreiškėja 
yra labjausia konstitucijinių de- 
mokratų. arba ''tautiškosios lais- 
vės" partija (kadetai), nuo šir- 
dies geidžia to paties, ko geidžia 
ir visos Rusijos pavergtos ♦att- 

tos,—taigi jų tautinės laisvės, jų 
autonomijos. 

Teko man girdėti, kad neto- 

limoj ateityj šios pažangiųjų 
rusų partijos vadas, profeso- 
rius Miliukovas. žada atsilankyti 
Lietuvoj ir laikyti keletą paskai- 
tų, kaipo atsilyginimą lietuviams 

už j). Yčo dabar skaitomas pa- 
skaita- rusams. Taipgi teko gir- 
dėti, kad p. Yčas žadąs atsilan- 
kyti 1915 metuose Amerikoj Sve- 

įėiuosna sykiu su vienu iš savo 

partijos draugų, pagarsėjusiu vei- 

jkėju ir kalbėtoju, kadetu parti- 
jos šulu. atstovu isingarevu. 

417- Kodėl vandenį galima 
pumpuoti? Patsai klat; imas pir- 
mu žvilgsniu išrodo labai prastu 
ir visai bereikalingu. Tačiaus, 
jeigu šiek-tiek i jįjį įsimąstyti, 
pasekti visą procesą, kurijai at- 

silieka pumpoje pirmiau negu 
vanduo pakįla iš šulinio gelmės, 
tai klausimas pasirodys toli-gražu 
ne toksai tuščias, kaip kad iš- 
pradžios. 

Kiekvienas, šiek-tiek apsipaži- 
nęs su fizikos mokslu žino, kaid, 
nežiūrint visokiu prietaisų, van- 

dens negalima butų pumpuoti 
(keiti triubomis i viršų), jeigu 
nebūtų oro spaudimo. Oro spau- 
dimas yra pirmutinis ir svarbiau- 
sis veiksnis čionai. Kc jojo męs 
nieko negalėtume padaryti. 

Kad aiškiau supratus, kodėl 
taip yra, padarykime mažą ban- 

dymą. I aimkune paprasta stik- 

lą ir smarkiai jj.ij Įkaitinkime. 
Paskui labai greitai apvožkime 
jjj] ant kokio nors vandens pa- 
viršiaus taip, kad apvožtojo stik- 
lo kraštai butu šiek-tiek nu- 

grimzdę vandenin. l'ž valandė- 
lės męs pamatysime, kad vanduo 
inėjo i stiklinę ir šiek tiek pakilo. 

Paimkime dabar kitą bandy- 
mą. Po apvožta stikline užden- 
kime kokį nors popiergali ir. kuo- 
met tasai užges, greitai uždėki- 
me stiklinę ant vandens taip, 
kaip ir pirmąjį kartą. Stiklinėje 
galima bus pastebėti tasai pats 
vandens pakilimas, ši kartą van- 

įduo pakils kiek augščiaus ir grei- 
: ėiaus. 

Dabri.r pabandykime ištirti abu 
! šiuodu bandymu. Kodėl vanduo 

jkjla stiklinėje? Kodėl jisai ne- 

Ipakilo ik pačiam stiklinės viršui, 
o apsistojo tūloje augštumoje? 
Dapildinanėiais bandymais gali- 
ma paaiškinti ir tai. 

įtriname augsctaus minc-tųjįi 
bandymų męs įkaitinome stik- 

jlinę ir drauge esantįjį joje orą. 
Įkaitęs gi. oras yra retesnis už 

šaltąjį. Reiškia, oras įkaisdama 
išsiplėtė, ir jojo dalis turėjo iš- 
eiti iš stiklinės. Kuomet męs 
apverstą stiklinę paskui pridėjo- 
me prie šalto vandens, oras pra- 
dėjo vėsti ir drauge su tuom 

trauktis krūvon. Oras stiklinė- 

je užėmė vėl mažiau vietos. Jei- 
gu stiklinė butu visa stovėjusi 
lauke, oro nepriteklius greitai 
butu buvęs papildytas šale stik- 
linės esančiu oru. Ret dabar stik- 
linės kraštai apgaubti vandeniu, 
kurisai orui neleidžia įsigauti j 
stiklinę. Oras spaudžia Į van- 

den- paviršių. Pasidarius stik- 

linėje vietos, vanduo, oro spau- 
džiamas, užėmė liuosą vietą. 
Aišku, kad jeigu nebūtų buvę 
oro, jisai nebūtų spaudęs, tai nei 
vanduo nebūtų galėjęs pakilti 
stiklinėje. 

Antrojo bandymo pamate guli 
tasai pats principas. Bet kodėl 
vanduo stiklinėje taip mažai pa- 
kilo abu kartu? Visas dalykas 
tame, kad męs išvijome vos da- 
lelę oro iš stiklinės. Jeigu būtu- 
me pajiegę visą orą išginti, van- 

duo stiklinėje butu pakilęs iki 
pat viršui. Tai nesunku priro- 
dyt dapildinančiu bandymu. Pa- 
gramzdinkime stikline visai van- 

denin ir apvožtą kelkime aug- 
štyn. Stiklinė bus pilna vandens, 
ir vanduo nepuls žemyn, kol stik- 
linės kraštai sieks vandens pavir- 
šiu inde. Taigi, ši kartą vanduo 
užėmė visą vietą stiklinėje. Oro 
nebuvo visai. Kuomet pakėlė- 
me stiklinės kraštus iki vandens 
paviršiaus inde, vanduo nenuslū- 

go. nes oras spaudė išlauk'* Į 
vandens paviršiu. Spaudžiamasai 
vanduo savo keliu spaudė Į stik- 
linėje esantįjį vandvnį ir nedavė 
jam -lugti. 

Jeigu męs turėtume ilgą stik- 
linę triubą. tai pamatytume, kad 
vanduo gali t<»kin bu d u pakilti 
labai augštai. Jeigu toji triuba 
butu 33 pėdu ilgumo, tai pama- 
tytume. kad viršminėtu budu jon 
įpiltasai vanduo siekia beveik iki 

viršui,- reiški*.. toksai galingas 
yra <>ro spaudimu-. Tačiaus auk- 
šėiaus kaip 32 pėdas oras negali 
vandens iškelti. Tai yra rube- 
žius. 

Turėdami šj prityrimą omeny- 
je, męs labai lengvai suprasime, 

[kodėl vanduo kila pumpose. 
Puinpoje oras tam tikromis prie- 
taisomis yra išimamas iš pum- 
pos triubos. Tuomet vanduo, 
ačiu oro -paudimui, pradeda kilti 
augštyn. Pumpose visa kas taip 
Įtaisyta, kad vanduo pereina aug- 
štyn per tam tikros prietaisos 
skylaites ir atgal grįžti nebe- 
gali. Dirbdami pitmpos ranke- 
na, tnę vis daugiau vandens per- 
keliame virš anos prietaisos. 
Vanduo galop pakjla ik pumpos 
skylės viršui ir pradeda bėgti 
laukan. 
Kuomet vanduo reikia semti iš 
labai gilaus šulinio, daroma yra 
išti>a systema t« »ki". prietaisu, 
kurios viena kitai perduoda ke- 
liamąjį vandenį. 
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418. Kur yra miestas, turįs 
auksu išgrįstas gai.vc'i ir sienas? 
Keletas metu atgal paaiškėjo, kadi 
tokio miesto ant žemės ištikruju Į 
esama. Laimiugasai miestelis tu- 
ri gatves auksu išgrįstas. Xe-Į 
apsakomi turtai, niekam neži- 
nant. gulėjo tu miestelio gatvė- 
se. Šalis, kuriai likimą?, suteikė 
tokią laimę, yra mus n kaimynėj 
Mexika. Paties miestelio vardas: j 
Mazapil. 

Plytos kuriomi- miestelio gat- 
ves yra isgrįStQŠ, turi savyje tiek! 
aukso, kad jųjų tonas yra apkai-i 
nuojamas Į 500- f >00 doliarių.Į 
Miestelio tarybos namo priešą-' 
ic\ je yra sodnas, maža siena ap- 
vestas. Toji vienintelė siena, sa- 

koma, kainuojanti i milioną dolia- 
rių (latvių plytose, apart aukso, 
esama daug sidabro ir kitų me- 

telių. Žodžiu sakant, miestelis yra 
neapkainuojama* brangumynas. 
Miestelio gyventojai apie tai nei 
nesapnavo, 'liktai iš netyčių užti- 
ko tą miestelį vienas Suvienytų 
Valstijų inžinierius, kurisai ba- 
stėsi Mexikoje iš vienos vietos i 
kitą. Tarp kit ko, už.-uko jisai 
ir j Ma/apil. Gatvių plytos pasi- 
rodė jam kaž-kokiomis ypatingo- 
mis. Todėl jisai paėmė keletą 
jųjų su savim ir parsivežė Į Su- 
vienytas Valstijas. Nieko nema- 

nydamas. jisai tas plytas drauge 
su kai-kuriais kitais daiktais įda- 
vė tyrinėtojui kompanijos, prie 
kurios pats priklausė. Trumpa- 
me lakie tyrinėtojas, kaip perku- 

įuo trenksmu giedrioje dienoje, 
i nu tebino inžinierių ir visą kom- 
paniją, pranešdamas', kad plytos 
turi uaug aukso. Tuojaus grieb- 

įt.asi ištirti visą dalyką. Ma'as 
Mazapil miestelis patvino kom- 

panijos agentais, atstovais. Šie 
ištyrė, kad ne tiktai gatvių ply- 
tos, bet ir namų mūrų sienos 
pilnos aukso. Šokta visa ką su- 

pirkinėti. Vietos žmonės, neži- 
nodami tikrojo dalykų stovio, ati- 
davė viską, kaip sakoma, už py- 
ragą. Nupirkta visi miestelio 
triobėsiai. Vienintelis daiktas, 
kurio kompanija negalėjo įgyti, 
buvo katalikų bažnyčia. Kunigai 
griežtai atsisakė parduoti bažny- 
čią, nežiūrint ir augštos siūlo- 
mos kainos. 

Tuoj pradėta ir darbuotis prie 
aukso išvalymo. Bet tuorn tar- 

pu prasidėjo revoliucija \fexiko- 
je. ir visi darbai turėjo buti ap- 
stabdyti. Revoliucija tęsiasi iki 
šiolei, ir darbai negali buti vėl 
atnaujinti. Tačiaus miestelis yra 
saugojamas, ir kaip tiktai išnyks 
dabartinėje Mexikos suirutė, dar- 
bai žadama vėl atnaujinti. 
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419. Kur druska yra vartoja- 
ma, kaipo pinigai? Dabartinieji 
iš metalo padirbtieji pinigai su- 

lyginamai dar nesenai yra varto- 
jami. Senovėje, kaip žinoma, 
žmonės pirkliaudavo, tiesiog mai- 
nydami daiktą už daiktą. Bet tai 

buvo neparanku. Kad toki mai- 
nai Įvyktu, reikalinga luivo, kad 
abi mainančiosios pusės turėtų 
antrai pusei reikalingą daiktą. 
Toliaus, parauktum* dėlei, pradė- 
ta duoti pirmybė kokiam nors 

daiktui, kurisai nuolat turi savo 

verto ir visuomet yra reikalauja- 
mas. l ai p. kai-kuriosc Europos 
dalyje ilgą laiką vartota kailiai 
kuriuos paprastai galima buvo 

išmainyti ant by kokio daikto. 
Tačiaus šios rūšies "pinigai' bu- 
vo neparankus, ir t« ulelei prie 
pirmos progos jųjų vietą užėmė 
iš metalo padirbti pinigai, kurie, 
visuomet turėdami savo vertę ir 

nepasigadindami, buvo parankus 
dar ir tuom. kad reikalavo suly- 
ginamai mažai vietos jiems pa- 
dėti. Metalinių pinigų paranku- 
mas pasirodė taip didelis, kad 

jųjų vartojimas ilgainiu išsipla- 
tino tarp visų kultūringesnių tau- 

tų. 
Tačiau yra dar ir šiądien vie- 

tų. kur metalinių pinigų nevar- 

tojama. Kultura tenai dar nepa- 
siekė reikalingo tam laipsnio. 
Tokiu tautų, tarp kitų vietų, c.-^a- 

ma Afrikoje. Kaip Europoje se- 

niau kailiai vartota, kaipo pini- 
gai, taip čia vartojama dabar pa- 
prasta druska. Tokių žmonių yra 
Abisinijoje, rytinės Afrikos da- 
lyje. Druskos gabalai tenai ap- 

stoja pinigus. l'ž tam tikrą drus- 
kos gabalą galima nusipirkti ką 
nori. Anglija, kurios valdybose 
gyvena tie druskinių pinigų žmo- 
nės, pastaruoju laiku žada įvesti 
vartojimai! metalinius pinigus. 
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420. Kaip toli girdėti balsas? 
Balsas, kartais yra girdimas la- 
bai toli. Ypatingai toli siekia, 
jeigu su oro siubavimu yra su- 

jungtas žemės judėjimas. Tuo- 
met balsas gali siekti tiesiog mil- 
žinišku tolių. Taip, 1744 m. vul- 
kano Kotopachi išsiveržimas, Pie- 
tų Amerikoje, prie pat ekvato- 
riaus, buvo girdėt suvirsimi 600 

myliu atstu. 

KamtoliŲ (anuotu) šūviai irgi 
girdėt labai toli. Nekartą at.si- 
taikė, kad kanuolės Šūvis galima 
buvo įgristi u i. 150 myliu, kar- 
tais dar toliaus. Sakoma, buk 
šūviai ties Antverpu 1S32 m. bu- 
vę taip garsus, kad žmonės juos 
girdėjo net 11/ 370 myliu. 

Paprastai žmonės gali susikal- 
bėti tarp s Avęs tiktai už. keliu 
šimtų pėdų. Vienok kuomet są- 
lygos yra tinkamos, susikalbėti 

galima daug didesniame tolume. 
Sir John Krankliu sako, kad. ke- 
liaudamas po šaltus kraštus, leng- 
vai susikalbėdavęs su savo san- 

keleivininkais vienos mylios to- 

lumoje. 
įdomu yra tai, kad vandenyje 

balsas daug toliaus girdėti, negu 
ant sausumos. Šveicarijos eže- 
ruose daryta bandymai su var- 

pais. Pasirodė, kad tie varpai, 
kurie ant sausumos girdėt vos 

už 3—5 mylių, jeigu pagramz- 
dinti vandenin daug toliau siekia 
savo balsu. Iš bandymų paaiškė- 
jo, kad vandenyje tų pačių var- 

pų skambinimas gali but girdė- 
tas toliaus negu už 60 mylių. 

KLAUSIMAI. 
421. Kur yra didžiausis .kero- 

sino šaltinis? 

422. Kiek vandens paverčia 
saulė i garą kasmet? 

423. Kaip reikia padaryti, kad 

žmogus jokiu budu nenupus liuo- 
sai padėto popieros lakšto? 

424. Kur gyvuliai pildo žmonių 
kolektorių priedermes? 
(Atsakymai bus kitam numeryj.) 

PADĖKAVONĖ. 

Ištariu .širdingi ačiu žemiau 
paminėtiems asmenims už aukas, 
kurias jie sudėjo man. ligoniui, 
dėl kelionės 

Petras Kairi? aukavo $7.00. 
Silvestras Tufą —$5.00, Antanas 
Ainoris—$3.00. Pranukas Turą— 
$2.00, Ramusis Žukauskas—$2.00, 
Antanas Zaluba1—S 1.00, Pranas 
Zurba—$1.00, Antanas (Irikenis 
S 1.00. Viso labo — $22.00. 

Antanas Alasevičius. 
Hatavia, 111. 

IŠKALNO PRISIRUOŠIA. 
Antanas nusipirko didelį bukietu 

?oliŲ ir galop išsidrąsinęs ėjo šiądien 
prašyti Onytės, kad sutiktu už jojo 
tekėti. Atėjo į Onytės namus, rado 
Liktai josios mažą brolj. 

— Kur panelė Onytė? 
— Ugi, ant viršaus savo kambaryje 

3tovi prieš veidrodi, visaip tamposi lr 
ris sako: "Ach, poūe Antanai, taB taip 
netikėtai." 

sš visuh. 
j! Vidurinėj Amerikoj, republi- 

koj llondnras gaisras veik su- 

visu išnaikino miestą Ceika. 
Tarp sudegusių triobų yra ir Su- 
vienytų Valstijų konsuliatas. 

Mėsininkų streikas mieste 
Sydncy, Australijoj, pasibaigė. 
Darbininkai sutiko grįžti darban, 
o nesutikimus išrišti pavedė dar- 
bo ininisteriui. Mėsininkai reika- 
lauja didesnių algų. 

|| Narsi Anglijos sufragetė, 
May Riehardson su kirvuku su 

pjaustė esantį Trafalgar muzėjuj, 
Londone, brangų abrozdą Vene- 
ros, nutepliotą H> šimtmetyj i^- 

paniško teplioriaus Velasquez'o. 
l'ž tą abrozdą, 1900 m. užmokė- 
ta $225,000, o dabar jį ir už pusę 
miliono nebūtų galima gauti. 

|| Kilusi Brazilijoj revoliucija 
platinasi. Karo laiko stovis tapo 
pagarsintas taipgi provincijoj 
Ceara. Mieste Forteleza kariu- 
menė užėmė visas viešas triobas 
ir biurus. Gyventojai rodo dide- 
li neprielankumą kariumenei. 

!j Anglijos kariukas laivas 
'".Benvick" išplaukė netikėtai iš 
uosto St. Lucia. Manoma, kad 
ginti Anglijos reikalus jam pri- 
sakyta plaukti Į Brazilijos pa- 
krantes, nes Brazilijoj kilo revo- 

liucija. 

|| Turkijoj apsireiškia vis di- 
desnis krikščioniu nekentimas. 
Turkai pradeda boikotuoti greku 
ir armėnu pardavinės. Bet visur 

I 
rytuose grekai ir armėnai nege- 
riausią turi garbę. Turkija pyk- 
sta ant krikščionių už tai, kad 
francuzai nenori jai pinigų sko- 
linti. 

Įj Turkijoj atsirado jau taipgi 
muterįs sufragetės, bet turkiško- 
sios elgiasi kur kas protingiau ii* 

mandagiau už angliškas. Kovo 
II d. Konstantinopoly) 5.00 mo- 

terių demonstravo ant gatvių, 
vaikščiodamos sa atidengtais vei- 
dais, nors tas uždrausta maho- 
metonų tikėjimo. 

|| Berlino universiteto profe- 
sorius. narys Paleontoliogiško 
instituto, Dr. Hans Reick, vokiš- 
kose valdybose Afrikoj rado ge- 
rai užsilikusius kaulus priešis- 
toriškų laikų ten gyvenusių žmo- 
nių. Kaulai tie rodo. jog prieš 
daugelį šimtu tūkstančių metų 
Afrikoj gyveno gerai išsivysčiu- 
si žmonių veislė. 

|Į Pėsčia per visą Afrikos saus- 

žemį atliko kelionę moteris ang- 
lė Miss Gert. M. Benham. Iš- 
keliavo ji iš Anglijos igi2 me- 

tuose ; kelionė užėmė metus lai- 
ko. Lydėjo ją negras vežėjas ir 

septyni daiktų nešėjai. Ret kas- 
-žin ar iš jos drąsios kelionės 
mokslas turės kokią nors naudą? 

Il Anglas astronomas Tucker 
mėgino suskaityti esančias dan- 
gaus ruimuose žvaigždes, kurių 
daugumas yra didesnės ne tik už 
žemę, bet ir už saule, bet, kad 
jos nuo žemės yra labai toli, tai 
mums išrodo taip mažos. Liuo- 
somis akimis męs matome vos 

j.ooo žvaigždžių. Su pagelba go- 
rų žiūronų galima matyti apie 
40 milionų. Taigi išpuola po 
1.000 žvaigždžių ant ketvirtainio 
laipsnio dangaus ruimų. Bet ir 
su žiūronų pagelba galima ma- 

tyti tik žvaigždes nuo i iki 16 
didumo; bet yra dar žvaigždės 
17—19 didumo, kurių nei su ge- 
riausiu žiuronu. dėl jų tolumos, 
matyti negalima, bet jos atsimu- 
ša ant fotografiškos lentelės. To- 
kiu budu matomų žvaigždžių 
dangaus ruimuose yra apie 100 

milionų. l!ct yra dar žvaigždės 
neišsidirbusios iki užsidegimo ir 
jau užgesusios, kurių ir su foto- 
grafijos pagelba surasti negali- 
ma. Tas suskaityti ir surasti vi- 
sai negalima. 

Į; Garlaiviu Hamburgo kom- 
panijos "Kapi Trafalgar" Į pieti- 
nę Ameriką su savo moterim iš- 
keliavo Vokietijos ciesoriaus 
brolis kunigaikštis Heinrich. 
Pirmiausia at&ks jU į Buenos 
Aires, kur lan :>s stovės deiimtj 
dienų. i 

I! Saksuose, mieste Bantzen 
sudegė Iitografiškos ir popieros 

dirbtuvės Brolių \Visgundt. Su- 
degė ne vien dirbtuvės, bet ir še- 
ši žmonės. 

|j Kurijos valdžia durnai pada- 
vė reikalavimą skirti ioo milionų 
rublių nepaprastiems kariumenės 
reikalams, arba 30% daugiau ne- 

gu tokiem* reikalams buvo pa- 
skirta 1913 metuose. 

į; Mergina May Richardson, 
kuri supjaustė brangų abrozdą 
Trafalgar muzėjuj, Londone, li- 
kosi teismo šešiems metams ka- 
lėj iman pasiųsta, tik kasžin, ar 

jai badavimu nepasiseks iš kalė- 

jimo pasiliuosuoti, ne> Anglijoj 
mat valdžia neturi drąsos su mo- 

terimis taip, kaip su vyrais, ko- 
voti. Rusijoj naikinančias kny- 
gynus, galerijas, kas moterims 
nieko blogo nedaro, kazokų kan- 
čiais greitai suvaldytų ir net ne- 

ramiausioms prisieitų naikinimo 
išyžadėti. 

ĮĮ Vokietijoj, Reino provinci- 
joj, Gusberg tunelyj nugriuvusi 
žemė užbėrė 70 darbininkų, bet 
kad ir su vargu, juos pasisekė 
atkasti ir iš tunelio išgabenti 
laukan dar gyvus. 

# 

j| Pietinėj Rusijoj. mieste 
Charkove išgriovė nežinia kas 
gyvenimą mokslinio apskričio 
perdėtinio. Iš gyvenimo paimta 
daug brangių daiktų. 

j| Franciui joj valdžia nuspren- 
dė j savo raukas paimti visas be- 
vieliai' telegrafo įstaigas. Pri- 
vatiški žmonės galės turėti apa- 
ratus, bet turės išsidirbti val- 
džios leidimą, kad ji galėtų kon- 
troliuoti turinčius aparatus. 

I| Dinamito dirbtuvėse Nobilio 
nei.oli Andecs, Škotijoj, atsitiko 
smarki cxpliozija, kuri užmušė S 
darbininkus. 

Sukelti visuotiną darbininkų 
streiką Ryme nepasisekė. Darbi- 
ninkai, prieš kuriuos aštriai stojo 
ne tik miesto policija, bet ir ka- 

riumenė, sugrįžo darban, nieko 
nepelnę, tik susirėmimuose su 

kariumene daug darbininkų su- 

žeista. 

|i Kovo 13 d., Tripolyj, šiau- 
rinėj Afrikoj, netoli Suctina 
oazos itališka kariumene turėjo 
smarkų mušį su arabais. Už- 
mušta 263 arabai. 

Kovo 14 d. sudegė tena, sta- 

tyta U09 metuose Šv. Ouirino 
bažnyčia, 4 mylios nuo miesto 
Daesseldorfo, Vokietijoj. 

ĮĮ Kovojančios Anglijos su f ra- 

ketės, atėjusios su kirviais prie 
vidaus reikalų ministerio namų 
\Vestminstere, išdaužė langus. 
Suimta kelios sufragetės. 

jį Pietinėj Rusijoj, kubaniškų 
kazokų žemėj, smarkaus vėjo iš- 
mestos Azovo jūrių vilnis užliejo 
daug kaimų ir miestų. Prigėrė 
prie to 1,000 žmonių; miestelyj 
Jozenskaja prigėrė 150 žmonių. 

Įj Ant salos Kubos, mieste Ha- 
vanoj apsireiškė azijatiškas ma- 

ras; buvo ten jau keli apsirgitnai. 

|Į Kovo 14 d. Peterburge nau- 

jasis Rusijos ministerių pirmi- 
ninkas Goremikin turėjo slaptą 
pasikalbėjimą su vadovais viso- 
icių politiškų partijų Rusijoj. 
Laikraščiai >pėja, kad kalbėtasi 
įpie pasididinusius nesutikimus 
Rusijos su Vokietija ir apie su- 

lrutinimą Rusijos atsigynimo pa- 
iegų. 

j Austrijos vidaus reikalų mi- 
listeris J)r. Heinold v. Udynski 
iuodantiems užsienin pasportus 
nurams uždraudė duoti užsie- 
įio pasportus vyrams nuo 17 iki 
$5 metų. Tokiu budu mat nori- 
11a apsunkinti išeivybę privalan- 
iems kariumenėj tarnauti. 

Prie Panamos kanalo Ameri- 
cos tautos lėšomis bus pastaty- 
a- monumentas kanalo -uma- 

tytojui. pradėjusiam ji vesti 
raneuzui l'erdinand de Lesseps. 
Monumentui tam nuo kongreso 
•cikalaujama $150,000. 

jį Kovo 14 d. Švedijos sostinėj 
nieste Stockholm prasidėjo tei- 
sme perskyrų byla švediško ka- 
rališkos giminės kunigaikščio 
IVilheJmo su rusiška didkuni- 

gaikšte Paula dėl jos neištikimu* 
1110, nes ji perarti susidraugavo 
su rusišku pasiuntiniu StocklioU 
me. Taipgi ji buvo įmaišyta ) 
šnipinėjimo Švedijos paslapčių 
bylą. 

|| LSerlino laikraščiai rašo apiq 
galintį kilti karą Rusijos su Aus< 
t rija. Rusija atsisako paleisti na« 

man sumobilizuotą kariumenę, 
tai Austrija šaukia tarnyston jau 
paleistus atsargos kareivius, norą 
tam reikia daug pinigų išleisti. 

|| Šiaurinėj Italijoj, mieste \ e- 

necijoj kovo 24 d. susivažiuoa 
\ okietijos ciesorius su Italijos 
karaliumi. Vokietijos ceisorius 
mat keliauja j :>avo dvarą ant sa« 

los Korfu ir keliaus jis per Ve- 

neciją. 

VIETINES ŽINIOS. 
Ristynės. Pereitą nedėldienj 

Chicagos lietuviai drutuoliai, Co« 
lumbia svetainėj ant Town oi 
Lake, "rodė, ką jie gali.'" Ir, tci-» 
sybę pasakius, buvo ko pažiūrėt* 
Programas susidėjo iš dviejų da< 
lių: 1) ristynės ir 2) sunkiij 
svarumų kilnojimas. 

Pirmoj daly j svarbiausiu nu- 

meriu buvo imtynės jau žinomo 
drutuolio Dalkaus su grekų dru* 
tuoliu Sedeck. Dalkaus turėta 
ristis su tulu turku drutuoliu, be< 
tam nepribuvus, Šedeck užėinfi 

jo vietą. Dalkus yra 230 svarų 
sunkumo vyras ir jau pasižymė* 
ięs tarp svetimtaučiu atletu. J9 
priešas Šedeek, nors gana v ik ruą 
vyras ir geras ristuolis. tačiau* 
yra apie 30 svarų lengvesnis, if 
toclėl iš pat pradžių buvo matyt, 
kad lietuvis jam ne pora. Ma« 
tomai, jis ir pats tai gerai nu* 

manė, todėl pasiryžo užklupti 
Dalkų išnetyčių. Tas vienok jam' 
nepavyko. Dalkus minkė greką 
kaip kokią tešlą. Publika nema- 

žai juoko turėjo, kada Dalkus 
Šedeck'ą ir ant galvos statė ir,' 
už kojų paėmęs, kaip "točką" po 
sceną varinėjo. Iš publi'-js šau- 
kė: "Neškis jj i saliuną! (Dalkus, 
mat, yra saliuno savininkas ant 
llalsted st. ir Canalport ave.). 
Ir ištikro, jis jį galėjo, kaip vai- 

kį pasiėmęs, "nusinešti." Gavęs 
gerą griebi (pusiau nelsoną ir 
peties sunerą), Dalkus tiesiog sė- 

dyne greką užslogino, prispaus- 
damas jam abu pečiu prie grindų 
i 16 min. ir 10 sekundų. , 

Antru kartu, nuo pat pradžių 
pagriebęs greką, kaip katinas 
žiurkę, apsuko ji kelis kartus o r a 
ir griebė žemėn; grekas tačiausJ 
spėjo išsisukti. Bet neilgam. 
N'ors grekas savo greitumu pri». 
vertė Dalkų dikčiai po sceną prii 
sirai vyti, tačiaus Dalkus, už tuo-", 
vęs savo galingomis rankomis ge-t 
ra sunerą apie savo priešą. tie-, 
siog ji užslėgė savo sunkumu ir į 
paguldė Į 8 min. ir 25 sekundas. Į 
Sumuštas grekas čia pat aprciš»| 
kė. kad Dalkus esąs "baisiausia 
ristikas. kurj jam teko iki šiolei 
sutikti." 

Dailų atletikos regini publikai 
davė antros ristynės, M. Banio 
su lenku ar vokiečių A. Kazinu., 
Abudu yra vidutinės svaros ris- 
tuoliai. Kazin, sakoma, esąs 
čampionas toj švaroj ir ištikro 
vyras vikrus ir perėjęs, matomai, 
dailę ristynių mokyklą. Banys 
yra gražiai sudėtas vyras ir daug 
sunkesnis už Kaziną. Šitos im- 
tynės buvo, gali but, gyviausios 
iš visų. Kazin nepaprastai gret- 
uis ir apsmcrus ir nuo pat pra- 
džių, jiems susigriebus, ant sce- 

nos pasidarė tikras malūnas. 
Lenkas griebė Banį išnetyčių, bet 
šposas jam nenusisekė, ir Banys, 
iškėlęs lenką augščiau galvos, 
trenkė žemyn, kad net lubos su- 

drebėjo. Nors lenkas turėjo savo 

imtynėse pilną maišą "triksų," 
tačiau? jie nieko nereiškė prieš 
daug drutesnj Banj, kuris pagul- 
dė savo priešą du syk iš eilės: 
pirmą syk, pagavas priešo galvą 
ir užmovęs jam 'pusiau nelsono' 
užnerą, į i8 niin. 30 sekundų, o 

antrą syk—"pusiau nelsoną" į 
3 min. ir 5 sekundas. 

Pradžioj dar buvo sukibęs Nor- 
kus iš Chicagos -u C. Poškevi- 
čium. Norkus paguldė savo prie- 
šą j 27 minutas. 

Vakaro vedėju buvo J. BaCili- 
nas, r; teisėju ri-tvnėse J. Tildei- 
kis. 

Norkus—puikus atletas. Ant- 
rojoj programo dalyj buvo kit- 
nojitnas >utikių svarumų, ir čia 



publika pamatė beveik nežmo- 

nišką dviejų lietuviu -tiprumą. 
Programą išpildo du lietuviški 

milžinai: S. Poškeviėius krautu- 
vės savininkas ant Towu oi' Lake, 
ir Pranas Norkus, nesenai atvy- 
kę iš Rygos drutuolis. 

IVtškcvičius yra, galėtum pasa- 
kyti, milžiniškas vyras ir kilno- 

jo 115 svaru boles viena ranka, 
pankui 135. 185 ir pakilios net 

2</> -varu abiem rankomis. Pa- 
skutinio sunkumas buvo iš dvie- 

jų Imlių, užnertų ant storos ge- 
ležinės ''ligos, ir, paėmus jam 
štan-a ;• r vidurj, bolių sunku- 
ma i;- ; geležinę štangą lenkė. 
\ liaus Poškevieius viena ranka 
lengvai kėlė tris vyrus, kuriu 

sunku uas išnešė 535 svarus. 

Turbut. nedaug panašiai drūtų 
vyru v.alėtum tarp lietuviu at- 

ra.-ti. 

\ ak ro programą užbaigė Pra- 
nas Norkus, nesenai atvykęs iš 

Rygos ir pirmu kartu pasirodęs 
aut -<-enos Chicagoj. Norkus iš- 

ėjo ant >> medaliais apkabin- 
tas ir p!a -ia stanga -ker-ai pe- 
čius, tai vis dovanos, kurias 

jam putrikė įvairios atletiškos 
draugijos Luropoj už atsižyniėji- 
nią atletiko? srytyj. Ji* nc dyvai! 
Norkus parodė labai dailių atle- 
ti-i u dalykėlių, kurių Cliieagos 
lietuviai iki šiolei gal dar ir ne- 

bmo mat^. Norkus — nedidelis 
vvra.i, bu puikiai sudėtas, ir rau-j 
nie'.ijs gražiai išvystyti. Jj gali; 
pavadinti puikiu atletu, tikroj to 

žodžit pra.-mėj. Cia pažymėti 
galima t'k Į.lomesnius jo paro- 
(l\tns dalkus. šeši vyrai, sukibę 
i Icncittg. mėgino jį pertraukti. 
Nepavvko. Norkus ji pertraukė 
pat-> vien.is, Vėliaus jis puMikai 
davė ninuoti sunkią 2)Ą 
coliu m c 1 i • i« plytą (iš kieto kle- 
vu). šita plytą jis vienu smu- 

kiu kiaurai pervėrė plieniniu vi- 
nių (cveku) taip, kad net apie 
pusė colio vinies kiton pusėn 
perliu 1<». Kitas pažymėtinas da- 
lykas, nuo kurio publikai, taip 
sakant, a'.<įji iš kaktos dėlei nusi- 
stebėjimo išlindo, buvo tas: Nor- 
kų •< išsiėmė apie j svarų lenktiną 
peilį -ii aštriai nusmailintu galu. 
M* tus jj ant žemės, jis įsmigda- 
vo j kieto medžio grindis. Tą 
patį peilį, įtempęs savo musku- 
lus ant raukos, ji- leido iš vir- 
šaus ant pasidariusio raumenį] 
kamuolio ir peilio smailas galas 
kiekvieną sykį atšokdavo nuo 

raumenų, tarsi guminė bolė nuo 

grindų, visai raumenų nesužei- 
džiant. Daugelį kitų įdomių da- 

\y kų jis rodė, kuriuos, ištikro, 
verta »uvo pamatyti. 

P. Norkus buvo Rygoj atleti- 
kos mokintoju. Girdėti, kad čia 
jis jau keliose jaunimo draugijo- 
se tapo pakviestas taipgi jaunuo- 
menę atletikoj lavinti. Vertėtų, 
kad musų jaunimas tuomi pasi- 
naudotų, nes iš visa ko matyt, 
kari C. Norkus yra savo dalyko 
žinovas. 

Užbaigoj reik dar priminti, kad 
šis vakaras neapsiėjo ir be lenk- 
tvniavimo. Tarp nekuriu musų 
atletų eina, matomai, ginčai, ku- 
ri- iš jų stipresnis. Yra t hiea- 
goj jau pagarsėjęs ristiniukas 
Vancevičius. Šilas drutuolis čia 
pat iš ;;:ik" rietis su juoin drit- 
čiau-iiu.- Chicagos lietuvius, atle- 
tus (ieštautą ir Dalkų. Aš, girdi, 
— sakė Vancevičius, esiu, kaip 
matote, nedidelis vyras, bet iš 118 
ri.-tynių aš praločiau tik viena 
svkj ir todėl noriu pamėginti su 

šitais dideliais vyrais—Dalkum 
ir (ieštautu, ni»rs ir už cigarą. 

(ieštautas priėmė Vancevičiaus 
iššaukimą, apreiškęs, kad jis ga- 
lį.-. duoti "čaueiii" kiekvienam, 
kas su juo n<»ri pasimėginti. Dal- 
ktis buvo piktas (Mat, Bancevi- 
ėius >ra daug mažesnis, bet ži- 
nomas, kaipo '"drapiežnas" ris- 
titolis) ir vėliaus pasakė, kad, 
jeigu Bancevičius taip labai "sta- 
tosi," tai jis gali su juoin ri>tis 
bite dieną už $r.oo ar už bite 
sumą pinigų net iki $500.00. 

>itas užsivarinėjimas veda prie 
to. kad Chicagos lietuviai dru- 
tuoliai, matomai, nori galutinai 
nuspręsti. kas turi turėti lietu- 
viu Čampiono vardą. 

Vakarą buvo surengęs "Bal- 
tos Rožės" lietuvių atletiškas 
kliubas, kuriame yra apie 150 
nariu. Kliubas dikčiai darbuo- 
jasi atletikos srvtyj ir daugelis 
musų jaunimo gali naudingai ir 
smagiai ten laiką praleisti. B. 

Nuo iS-os gatvės. Pereitą sa- 

vaitę pa-i rodė čia Apveizdos Die- 
vo parapijinė atskaita, išduota 

vietinio klebono kun. Krušo. Pa- 
žymėtina, kad, apart piniginės 
atskaitos, j<»n | ridėta dar ir lyg 
pamokslas, kuriamo raginama at- 
imti savo vaikus i.- viešųjų "be- 
dieviškų" mokyklų; taipgi žadi- 
nama nelaikyti savo namuose 

bedievių, bedieviškų laikraščių i:- 

knygų; pertis lietuviu.s-katalikus 
kv iečiama pageli on naikinti blo- 
gus papročius, bedieviškus laik- 
raščius ir jų knygas." 

Vieton visų šitų "bedieviškų' 
laikraščių ii knygų, patariama 
kiekvienuose namuose laikyti ka- 
tecliizmas ir "Gyvenimas šven- 
tųjų....' Užtai piniginėj atskai- 
toj yra keletas klaidų: inėjimuo- 
-e parodyta $14,476.11, o turėtų 
bu ii—-$14,476.06 (klaida 5 centų). 
Išėjimuose parodyta $14,865.71, 
klaida ant $106.00. Turbut, per- 
daug "katecliizmo" buta. 

Ant. Booben. 

Naujos moterių draugijos gy- 
vavimas. Naujai susitverusioji 
Pa nu ir Moterių 'Kašancavos' Pa- 
šelpinė Draugija, apie kurią bu- 
vo rašyta "Liet." No. 10, dabar 
kovo 15 d. turėjo savo susirin- 
kimą, kame išsirinko se- 

kančią valdybą: prez. — p-lė J. 
Karpavičiūtė; vioe-prez. — p. B. 
Tarvidienė; prot. rašt.—p-lė Em. 
Staradomskiutė; fin. rast. — p. 
J. Stankienė; kas. — p. E. Sta- 
nevičienė; kasos globėjomis — 

pp. P>r. Staradomskienė, Ver. Pi- 
lipavičienė ir F r. Stankevičienė; 
I maršalka—p. A. Gilienė; II mar- 

šalka- -p-!ė O. Kazlauskiutė; li- 
gonių globėjomis—pp. M. Rama- 
nauskienė ir M. Lukošienė; poli- 
cistė—p. O. Limanskienė. 

Prie draugijos, nors ji dar ne- 

senai susitvėrė, prisirašė jau apie 
fio narių. Draugijos susirinkimai, 
su lyg padarytojo nutarimo, bus 
laikomi trečią kiekvieno mėnesio 
nedėldienj 1 vai. popiet, mokyk- 
loje prie 32 pl. ir Auburn ave. 

Šioji lietuvių moterių ir mer- 

įginų draugija bus, regis, dar tik 
trečia panašios rūšies visoje Clii- 
cagoje. Nauda iš tokių draugijų 
mūsų seselėms yra hbai didelė. 
Ištikus ligai, tokios draugijos na- 

rė yra ne tiktai tam tikrų lanky- 
tojų prižiūrima, bot gauna dar ir 

piniginę pašelpą. Tokios drau- 
gijos tat yra aprupinimu nuo 

galimų nelaimių. 
Draugystės Sąnarė. 

Įvairumai. Pereitą subatą 
"Aušros" svetaine"j "Birutės" dr- 
ja turėjo draugišką stnagų va- 

karėlį. 
— Tą pačią dieną Liet. Dak- 

taru Draugija laikė savo mi- 
tingą Dr. Drangclio bute; pakel- 
ta keletas svarbesnių klausimų, 
tarp kurių paduota sumanymas, 
kad Liet. Spaudos draugija at- 

kreiptų atydą ir neleistų lietuvius 
šmeižti panašiai, kaip tai padarė 
anglų laikraštyj F. Bągočius. 

— N'odėlioj buvo gana gražus 
koncertas uždyką Davis Sqtiare 
parkutyj, ant To\vn of Lake; su- 

rengė jj Jaunų Lietuvių Ratelis. 
— Kovo 20 d. Tiuli 'Iouse sve- 

tainėj žada bu t i koncertas ant 

vargonų; dalyvaus p. A. Po- 
cius ir p-lė Ona Klimavičiūtė. 

REDAKCIJOS ATSAKYME. 

p. Nelaimingas, Roslyn. Antrašo 
nepaduodat, todėl netilps. 

p. A. Brt., Camb. Sprendžiant pa- 
gal priaiųstąjj mėginimą, manome, 
kad vargiai vertėtu tuom užsiimti. 

p. Joe. Pau., Detroit. Redakcija ne- 
turi tiesos išdavinėti pseudonimų. Mi- 
nėtoj korespondencijoj niekas vardu 
nebuvo {vardintas, todėl ir nėra pro- 
gos niekam užsigauti, jeigu tas buvo 
neteisybė; o jeigu buvo teisybė, tai 
vėl nėra už ką ir pykti. 

p. š. Ačiu. Kuriuos galėsim, tuos 
sunaudosim. 

p, P. Samul.—as. Jeigu žmogus ži- 
Inotų, kad puls, — tai past atsisėstų, 
i Nei męs, nei kiti laikraščiai iškalno 
|negalėjo žinoti, kas atsitiks. Jeigu 
butume žinoję, tai, be abejonės, butu- 

;me persergėję savo skaitytojus, vie- 
nok tokių dalykų iškalno niekas, ypač 
toli gyvenant, negali žinoti. Męs tu- 

j rime bent tą nusiraminimą, kad musų 
laikraštyj tasai biznis niekados nebu- 
vo garsinamas ir žmonių nesuvilijo. 

("Lietuva" išm -tė'visus "stebuklingus" 
apgarsinimus ir daboja, kiek galėda- 
ma, kad pas ją nepakliūtų joki apga- 
vingi apgarsinimai, kurie galėtų jos 
skaitytojus nuskriausti. Jeigu musų 
administracijai žinoma, kad bent ku- 
ris apgarsinimas yra nepadorus, netei- 
singas. tai tokio apgarsinimo nededa- 
mc ir už didžiausius pinigus. Vienok 
skaitytojai privalo žinoti ir tai, kad 
nors "Lietuva" steugiuii priimti tik 
geresnius apgarsinimus, tai vienok ji 
visgi negali už vist] af§irsiui»j t e i- 

( 
.singum? atsakyti. Męs visados Imsi- 
iri' dėkiiiRi savo skaitytojams, jeigu 

J jie praneš nuims apie tai. jeigu kar- 

j tais kuris taptų "Lietuvoj" tilpusiais 
I apgarsinimais suviliotas: apgaviugu 
(apgarsinimu męs nereikalaujame, ir 

(j'.i nedėsime, jeigu tik busime persi* 
j tikrinę, kad jie apgavingi. Kad Ta- 
imislos minėtas apgarsinimas tilpo ki- 
ltuose laikraščiuose, u/, tai, supranta- 

jma, męs atsakyti negalinu*. Tamis- 

jtos korespondencijos nedėsime, nes 

i dabar, po mėnesio suvirsimi laiko, 
[jau ir prrvėlu apie tai rašyti. Mel- 
džiame visas žinias mums kuogrei- 
fiausiai pranešti. 

Kuriems čia atsakymas neduotas. 
Peržiūrėsiu) ir. jeigu tiks, sunaudosim. 

p. "Liet." Skaitytojas. Pamokinimai 
korespondencijoje visai netinka. Kaip 
nekartą mušu jau rašyta, reikalinga 
duoti vien laktai, surišant juos, jeigu 
.reikalinga, su abelnu \ielos gyvenimu. 

p. Gegutė. Apie naujai susitvėrusią 
Į kuopą buvo paminėta praeitame nu- 

jmeryje. Todėl praleisime. 
p. J. žit. (Cleveland). Eilutes, ra- 

iši, galėsime atskirai sunaudoti. 

Apgarsinimai. 
VISUOMET SKUBINASI. 

Neatbolnus žmogus \isuomet 
skubinasi ir visuomet yra per- 
vėlai. Jisai lai! o atidėjęs daly- 
kus ik paskutinei valandėlei, ir 
kuomet jisai sumano daryti ką 
nors, butui jau pervėlu. Kai-ku- 
rie žmonės net neatboja laiku rū- 

pintis savo sveikata. Męs visuo- 
met patariame savo draugams 
gerai savim rūpintis. Jeigu jie 
neturėtų atsakančio apetito arba 
jeigu jųjų jiegos mažintųsi, jie 
privalo išsyk vartoti Trinerio 
Kartaus Vyno Kli.virą. Šisai di- 
dis vaistas išvalys .vidurius ir 
tuom pačiu laiku juos sustiprins. 
Nervingume, anemijoje ir silpnu- 
me jisai suteikia lauktąjį paleng- 
vėjimą. Aptiekose. Jos. Triner, 
Manufacturer, 1333—1339 South 
Asliland ave., Chicago, 111. Reu- 
matiškuose ir neuralgiškuose 
skaudėjimuose męs norėtume pa- 
tarti jums Trinerio Linimentą. 

NAUJA LIETUVIŲ KOLIONIJA 
ir Pigus Lotai tarpe ^5-tos ir 57-tos 

gatvių, 42-os Ir 44 os aves., 
ir prie Western ave. 

Dabar yra didžiausia proga nusi 
pirkimui lotu šiose apielinkese, nes 

paskui pabrangs dvigubai. Daug jau 
yra išparduota lotu šiose apielinkese. 
Prekė lotų nuo .$150.00 ir augščiaus, 
parsiduoda ant labai lengvu išmokėji- 
mų. Dėl platesnių žinių kreipkitės 
pas: 

Z. S. Mickieviczia, 
2342 S. Leavitt st., Chicago, 111. 

Tel Canal 2024. 

FRANK O T T O 
Pianu Taisytojas. 

Kas reikalaujat nustatyt i savo pia- 
ną, pataisyti strunas ar naujas sudėti 
ir visokiems pataisymams atsišaukite 
adresu: 

Frank Otto, 
1445 So. Halsted st., Ciiicago, III. 

Tel. Canal 2721 

DRAUGIJŲ REIKAL/J 
CHICAGOS LIETUVIŲ 

DRAUGIJŲ ŽINION. 
Visos draugijos yra kvie- 

čiamos prisiųsti savo valdybos 
narių antrašus ir paduoti vietą ir 
laiką suirinkimo. 

Su pagarba, 
Pranas Kybartas, 

General iškas Raštininkas 
Cli. Liet. Dr. Sąjungos. 

4611 So Paulina st. 

JAUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT. 
KLIUBO ADMINISTRACIJA. 

Chicago, III. 
J. Jankauskas, Pirm., 

927 W. 34th pl. 
A. ZalatoriUB, Pageli)., 

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

927 W. 34th p). 
P. Motiejūnas, Turtų Rast., 

930 W. 33rd at. 
T. Radavičia, Kasierlus, 

936 W. 33rd at. 
J. Mikalauskas, Užžiurėt.-org. 

841 W. 33rd at. 
DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 

VIRŠININKAI. 
M. Girnus, kompoz., Mokytojas choro, 

902 N. California ave. 
B. Vaitiekūnas, Režisierius, 

3149 So. Halsted st. 
M. M. Juodis, Pirm. choro ir dramos. 

3252 So. Halsted st. 
Mitingai atsiDuna Kiekvieną pirmą 

nedėldien} mėnesio 1-mą valandą po- 
piet.ii T. RadavičiauB svetainėje, 93G 
71. 33-čios gatvės, ant antrų lubų. 
Taipogi choro ir dramos repeticijos, 
atsi^una toje pačioje svetainėje. Cho- 
ro repeticijos atsibuua seredomis, 
7:30 vai. vakare. Teatrų repeticijos 
atsibuna pėtnyčiomis, 8-tą vai. vak. 
Taigi, jauni vaikinai ir merginos, jei 
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai 
dailiose ar teatrų lošimuose, tai kvie- 
čiam prigulėti prie Jaunų Lietuvių 

į Am. Taut. Kliubo, nes J. L. A. T. K. 
nevier. tik užsiima dainomis, loši- 
mais, bet taipogi ir pašelpa ligoje. 
Taigi, kiekvienas lietuvis ir lietuvai- 
tė privalo prisidėti prie jo auklėjimo. 

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

Aty-iaS 
ŽIRGVAIKIO PASK. IR BIl. DR-JA. 

Jau gyvuoja 3 metai ir turi 
kapitalo suvirs $13,000.00 

Taigi, lietuviai, kurie norit sučėdy- 
ti piuigij mokėdami tik mažę sumą. 
prisirašykit prie šios dratgiioB. Dr 
ja laiko savo susirinkimus Kas sere- 
dos vakarą apie 8 vai. vale. L. Ažuko 
Bvet., "".01 Auburn ave., .kertė 33 čios 
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
ant narni; už prieinamą piocentą. 

Nauja 16-ta serija atsidarys ba.an- 
d/.io (April) 15 d. 1014 m. Kurie no- 
rite užsirašyti, atsilankyki! po viržiui- 
uėtu antrašu. 

Pajieškojimai. 
Pajieškau savo brolį Vincentą Pa- 

reztj, iš Vienrankiu sod., PapilSs vol., 
Šiaulių pav., Kauno gub. Jo paties, 
ar kas jj žino, meldžiu atsišaukti ad- 
resu : 

Antanas Pareztis, 
1010 — 2nd ave., Astoria, L. I. N. Y. 

Pajieskau savo dėdės lr tetos Pran- 
ciškaus ir Rozalijos Margavičių, pa- 
eina iš Kalvlškių kaimo, Seinų pav., 
Suvalkų gub. Jų pačių, ar kas juos 
žino, meldžiu atsišaukti adresu: 

Juozas Margavičius, 
318 Warton st., Philadelphia, Pa. 

Pajfeškau savo brolio Juozapo šeš- 
kausklo. Pirm septynių metų ji6 gy- 
veno Philadelphia, Pa. Geltonais gar- 
baniuotais plaukais, apvalaus veido, 
vidutinio uglo, mėlynomis akimis. 
Paeina is Kauno gub., Raseinių pav., 
Veviržėno par. Meldžiu pranešti ant- 
rašu: 

Jonas šeSkauskaB, 
620 \V. 14tli st„ Cbicago, 111. 

Pajieskau savo pusbrolio Antano 
Siraikos, iš Gabelių kaimo, Vijasiškio 
parap.. Zarasų pav., Kauno gub. Mel- 
džiu atsišaukti adresu: 

Antanas Miškinis, 
2165 Ruseell st., Detroit, Mieli. 

Pajeiškau savo pusbrolių Antano ir 
Povilo Urbonų ir švogerio Bronislovo 
Nel'fo, visi trjs iš Panevėžio pav., Kau- 
noi gub. Meldžiu atsišaukti adresu: 

Rafolas Urbonas, 
1420 So. Sangamon st., Cbicago, 111. 

Pajieškau savo pusbrolio Klemenso 
Klovo, paeina iš Gablauskių kaimo, 
r\kmenos vai., Šiaulių pav., Kauno 
gub. Gyveno pirmiau Montreal. Jo 
paties, ar kas jį žino, meldžiu atsi- 
šaukti adresu. 

Vincas Klovas, 
37 Grove st., Wiunipeg, Man.,, Canada 

Pajieškau savo brolių Dzidoriaus ir 
Jono Kvedarų, iš Kreivių kaimo, Pa- 
gramontės parap., Raseinių pav., Kau- 
no gub. Jų pačių, ar kas juos žino, 
meldžiu atsišaukti adresu: 

Domicėlė Kvėdaraite, 
(po vyru Petrauskienė) 

250 Valley st., Providence, H. 1. 

Pajieškau savo dėdžių Juozapo 
Stravvko, Povilo Vičo ir Kazimiero Sa- 
dausko. J. Strawkas ir P. Vičas Ame- 
rikoje jau 22 metai. Turi svarbų rei- 
kalą. Jų pačių, ar kas juos žino. mel- 
džiu atsišaukti adresu (už pranešimą 
$10.00 dovanų): 

Stasys Strawskas 
468 Nortliampton st., Kaston, Pa. 

Pajieškau savo pusbrolio Kazimiero 
Batučio, iš Kauno gub., Raseinių pav., 
šidlavos par., Paraskalnių kaimo. Pir- 
miau gyveno 613 W. 14tb pl., Chicago, 
111. Jis pats, ar kas kitas, malonėsite 
man pranešti šiuom adresu: 

Jurgis Celidinas, 
Hartford Hospital, Hartford, Conn. 

Pajieškau savo pačios Magdelenos 
Plekavičienės (po tėvais Ulozalaitė) 
24 metų senos; paeina iš Kulių pa- 
rap., Raseinių pav., Kauno gub. Ji 
prasišalino nuo manfs kovo 4 d. su 
$700. Turi 5 pėdas 5 colius augščio, 
apskritaus balto veido, rausvų plaukų, 
apie nosj veidas blsk} čekiuotas, sve- 
ria 16r. hv,; kalba lietuviškai ir biskj 
angliškai, blskj šlubuoja ir dešinės 
rankos didj pirštą turi kolieką. Pir- 
miau gyveno \Vorcester, Mass., pas- 
kui E. St. Louis, 111., o paskui mudu 
apsivedėme ir gyvenome Clifford, 111. 
Kas duos žinią, gaus $5.00. Meldžiu 
atsišaukti adresu: 

Jonas Plėkavičia, 
Box 72, Clifford, 111. 

Pajieškau savo draugo Vinco Brun- 
dzos, Mėglių kaimo, Marlampolės pa- 
rap. ir pav., Suvalkų gub. Abudu kar- 
tu išvažiavome iš Lietuvos lapkričio 
10 d. 1913 m. Meldžiu atsišaukti ad- 
resu: 

Mr. Jurgis Samuolis, 
23 Eg\vortb st., Worcester, Mass. 

pajieškau savo Drolio Vladislovo 
Mockaus (Simus Kazimiero), paeina 
iš kaimo Girdvainiu, Rietavos nar.. 

Raseinių aps., Kauno rėd., jau aštuo- 
ni metai kaip yra apsigyvenęs Ameri- 
koje. Girdėjau, gyvena Chicagoje. Jo 
paties, ar kas Ji žino, meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Eva Mockaitė, 
4600 So. Wood st., Cbicago, 111. 

Pajieškau savo brolio Juozo Stanai- 
čio, paeina iš Žagarės parap., Šiaulių 
pav., Kauno gub. Augštas vyras, pa- 
ilgo veido, tamsių plaukt;. Ameriko- 
je 4 metai. Pirmiau gyveno Chicago- 
je; dabar, regis, Minneapolis, Minn. 
Jo paties, ar kas Ji žino, meldžiu at- 
sišaukti adresu: 

Aleksandra Stanaitis, 
21i:j — 137th st., Indiana Harbor, Ind. 

Pajieškau Barboros Varžinskiutės 
(senai jau ištekėjusi), paeina iš žvirg- 
ždas kaimo, Girsudų vol., Panevėžio 
pav., Kauno gub. Pajieškau talpo P. 
Račinskiutės, i* Pimpiskiu kaimo, Pa- 

nevėžio pav., Kauno gub. Labai mel- 
džiu atsišaukti adresu: 

A. Žitkevičius, 
iUO- St. Clair avy., Cleveland, Oiiio 

Pajie^kau Ignaco Antanaičio, iš Nau- 
jamiesčio miestelio, Panevėžio pav., 
Kauno gub. Turiu svarbų reikalą. 
Meldžiu atsišaukti aurėsu: 

Ii. Xed varas, 
2442 \V. 25th tt.( Chicago, III. 

Pajieškau savo brolio Stanislovo 
Wadeskio. Gyveno 2 motai atgal (Ji- 
rardville, Pa. .lo palies, ar kas apie 
jj žinotu, meldžiu atsišaukti adresu: 

Peter \Vadeskl, 
Box 352 Benton, 111. 

Reikalavimai. 
Reikalaujamas: — vežėjas (driver) 

su kiek prityrimo ant keptuvės (bak- 
ery) vežimo, žinantis miestą. Užsto- 
vos — $50.oi). Kreiptis antrašu: 

Mrizek Baking Co., 
2321-7 So. llobey st., Chicago. 

REIKALINGI AGENTAI! 
Geriems vyrams gera mokestis. 

Kasykite laišką adresu: 
A. Shneders, 

P. O. P.ox 45, College Point, N. Y. 

Chicagos Lietuvio Dai lydžių (Car- 
penters) Draugija reikalauja daily- džių (carpenters). Atsišaukite j drau- 
giją, 2154 W. 23rd st., pas pirminin- ko pagelbininką kas vakaras nuo 7 
iki 8 vai. vak. Susirinkimai atsibu- 
na po 15-tai ketverge kiekvieną nū 
nesj, 2334 So. Leavitt st. 

Reikalinga: — viena mergina prie ofiso darbo. Butu gerai, kad galėtų pagelbėti ir prie siuvimo kartais. 
Jos Pucyta, 

3700 Harrison st., Cor. Lawndale ave. 
Cbicago, 111. 

REIKALINGI LIETUVIAI. 
Męs mokam $20 į savaitę agentams, 

kurie dirba dėl musų per visą dieną, 
ir $8—kurie darbuojasi tiktai vakarais, 
pardavinėdami musu auksinius, sidab- 
rinius ir nikelinius laikrodėlius ir re- 
težėlius savo draugams ir visokiems 
darbininkams žmonėms ant išmokes- 
čio po JI arba .$2 į mėnesi; mokame 
taipogi ir $15 j savaitę agentams pa- 
gelbininkams ir tuikiams, kurie keliau- 
ja podrauge su musu agentu, kalban- 
čiu angliškai. Patyrimas nereikalin- 
gas. Tik teisingi ir geri žmonės yra 
reikalaujami. Paduokit dabartinį sa- 
vo užsiėmimą. 

MANAGER, 
Box 954 Dept. 71 New York City 

Reikalingas jaunas gabus vyras prie 
bankinio ofiso. Turi buti gerų tėvų 
sunus, doras, blaivas ir baigęs bent 
pradinę mokyklą. Turi mokėti lietu- 
višką, anglišką, lenkišką ir rusišką 
kalbas. Atsišaukti tiktai raštu, nuro- 

dant, kur gimęs, augęs, kokiu mokyk- 
lą baigęs, kur, kaip ilgai ir kok| dar- 
bą dirbęs. Reik padioti taipgi var- 
dus ir adresus giminių ir ypatų, ku- 
rios ji galėtų rekomenduoti. Rašy- 
kite adresu: 
S. 461 Tribūno Chicago, 111. 

Pajieškau darbo: — kokiame nors 
store Chieagoje, turiu pusantrų metų 
prityrimą apautuvų štoro. Kalbu lie- 
tuviškai, lenkiškai -ir kiek angliškai, 
turiu Lietuvos pradinės mokyklos 
mokslą. Jei kam reikalinga, meldžiu 
kreiptis antrašu: 

P. Petraitis, 
3231 Emerald ave., Cbcago, 111. 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda: — visai pigiai pieniny- 

ėia, arklys, 2 vežimai ir visi prie pie- 
ninyčios reikalingi įtaisymai. Vieta 
gerai išdirbta ir lietuvių apgyventa. 
Parsiduoda, nes savininkai greitai Lie- 
tuvon važiuoja. Galima pirkti atski- 
rai tik biznį, ar ir su visu namu. Kas 
nori šitokio biznio, tegu kreipias ant- 
rašu: 

A. Petroshius, 
9J5 W. 34th .pi., Chicago, 111. 

EXTRA! EXTRA! 
Parsiduoda 40 akerių žemės Michi- 

gan valstijoje tiktai už $125.00. žemė 
labai gera. Dėl platesnių žinių kreip- 
kitės pas: 

Chas. Zekas, 
Room 214, 18G N. La Salle st., 

Chicago, 111. 

Parsiduoda: — saliunas lietuvių ap- 
gyventoje vietoje. Pardavimo priežas- 
tis: savininkas išvažiuoja į kitą mies- 
tą. Atsišaukite antrašu: 
663 W. ISth st., Chicago, 111. 

Parsiduoda: — pašaro krautuvė, 
thipogi namas. Kreiptis antrašu: 

Anton P. Stolte, 
3554 So. Halsted st., Chicago, 111. 

Tel. Yards 2585 

Parsiduoda: — grosernė nebrangiai 
ir geroje vietoje. 
3258 So. Morgan st., Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
$2.300 nuperka 2 augštų medinį namą, 
storinis priešakis, basement akmeni- 
nis. Tvartas užpakalyje. Handos at- 
neša $33.00 j mėnesj. Kreiptis: 

P. M. Walsli, 
3437 \Vallace st„ Chicago, 111. 

DOLIARIŲ AUGINIMAS. 
Naujam mieste Gary, Ind. 

Jsodink $10.00, užaugs $100.00. I 
trumpą laiką pradėjo būdavot 2 mil- 
žinišku fabriku už $39,000,000. Ten 
sutilps virš 22,000 darbininku. Dabar 
laikas pirkti lotus arti tų dideliu fa- 
brikų, kol da nepabrango; lotų prekės 
po $100.00 ir augščiau. Išsyk -eikia 

jmokėti tik $25.00, o likusius ant mė- 
nesio po $5.00. Laikraščiuos buvo ra- 

šyta, kad pradės būdavot trečią fabri- 

ką tuojaus. Gary Indiana darbai eina 
pusėtLiai. Dėl platesnių žinių kreip- 
kitės ant. šio antrašo: 

Chas Zekas & Co. 
Room 214 186 X. La Salle st., 

t Chicago, 111. 

T Ė M Y K I T ! 

Nauji mūriniai namai 2-jų augštų, 
galima lengvai Įgyti, turint $500.00. 
Męs parduosime naują namą. vertes 
$4,000.00 su {mokėjimu $500.00; liku- 
sius ant. lengvu išmokėjimų ir taip 
visokių namų turime pardavimui vi 
sose aplinkinėse. Dėl platesnių žinių 
kreipkitės pas: 

'A. S. Mickieviczia, 
2342 S. Leavitt, st., Chicago, 111. 

Tel. Caual 2024. 

GERA PROGA LIETUVIUI. 
Parsiduoda labai jigiai ant South 

Sidės buėernė ir grosernė. Puikioje 
lietuvių apgyventoje vietoje. Priežas- 
tis pardavimo: savininkas išvažiuoja 
į seną, lcrajų. Ta vieta yra lab.ii sena 
ir išdirbta. Kas nupirks, tai nesigai- 
lės; labai gera proga lietuviui ir la- 
bai pigiai. 

W. Morrison, 
6223 So. State st„ Chicago, 111. 

Parsiduoda: — 2 augštų puikus 
mūrinis namas su saliunu, arti 47-os 
ir Western ave. Ant pirmo augšto 
saliunas, ant antro augšto 6 ruiuiŲ 
pagyvenimas. Namas puikiai įreng- 
tas, gazu ir elektriką apšviestas, su 

maudykle ir visais reikalingais Įtai- 
symais. Atsišaukite j A. 01szewskio 

Parsiduoda: — saliunas pigiai ge- 
roje vietoje. Savininkas išvažiuoja j 
Lietuvę. Atsišaukite: 
1825 So. Halsted st„ Chicago, 111. 

TĖMYKITE! 
Parduotuvė visokių lietuviškų kny- 

gų, popierų laiškams rašyti su gra- 
žiomis pavinčiavonėmis labai pigiai. 
(Avholesale and retail). Reikalaujame 
agentų visur. Kreipkitės ypatiškai 
arba per laišką. Adresas: 

J. F. BUDRIK, 
3036 So. Union ave., Chicago, III. 

Parsiduoda: — barbernė smagioje 
vietoje, lietuviu apgyventoje. Prie- 
žastį dažinosite, kreipdamiesi antrašu 
1414 So. 49th ct., Grant Works, 111. 

Parsiduoda: — pigiai, ant greitųjų 
bučiarnė ir grosernė. Puikoje lietu- 
vių ir lenkų apgyventoje vietoje, prie 
katalikų bažnyčios. Vienintelis tos 

rųšies lietuviškas biznis visame mie 
ste. Parsiduoda, nes savininkas grei- 
tai Lietuvon išvažiuoja. Kas nori ge- 
ro biznio, tegul atsišaulJia antrašu: 

P. Lutkevičius, 
&26 — 4th ave., Moline, 111. 

Parsiduoda Namas ir Lotas pigiai. 
Reikia turėti $1500. Likusi dalis ant 
mortgičlaus. Gera lietuvių apgyven- 
ta vieta. Krautuve pirmame augšte 
Ir 7 kambariai antrame. 2 blokai J 
vakarus nuo Halsted gatvės. Kreipki- 
tės antrašu: 
925 W. 20tb st., Chicago, 111. 

Kiekvienas gali Išmokti barbery* 
tHi trumpu laiku Ir galite padaryt 
pinigą. kol mokinatės. Rašykit, klau- 
sdami informaciją. Nossokoff's Barber 
College, 1202 Penn ave., Plttsburg, 
GANA MOKĖTI KITIEMS RANDAS! 

Tegul kiti moka tau. Parduodame 
lotus ir namus Cliicagoje lr Gary, 
Ind.; taipogi ir farmas. Kas pirks 
pas mus, niekados nesigraudius. Męs 
parduodame lotus tiesiai iš kompani- 
jos; todėl pas mus gausite daug pi- 
giau, negu pirkdami iš antrų rankų. 
Turėdami tame dalyke kokj reikalą, 
kreipkitės prie mus; męs duosimo 
rodsj, kaip padaryti dvigubus pini- 
gus trumpu laiku. 

JONAS SKINDERIS & CO., 
700 W. 31 st st., Chicago, III. 

Telefonas Drover 5184. 

Parsiduoda: — storas ir flatai prie 
«220 Wallace gatvės, ištisai mūras. 
Kanda $42.00 mėnesiui, kaina $4,000. 
kreiptis prie: 

Ernis E. Feeney, 
3108 Wallace st., Cliicago, III. 

Puikiausia vieta ant Bridgeporto, 
tai .Tono Petkaus Buft'etas. Atsilankę 
svečiai visados yra mandagiai pri- 
imami ir visame yra suteikiama pa- 
tariijiai (rodos). Kuriam patiks ma 
no vietą, gali nupirkti visą mano į 
nuosavybę, t. y. saliuną ir namą. 

840 W. 33rd st. 

GERA PROGA LIETUVIUI. 
Parsiduoda labai pigiai ant North 

sidės (priešais lietuviška bažnyčią) 
vežiojimo (delivery), kraustymo, arba 
mufinimo, ir augliu vežiojimo biznis, 
kuris nuo senai išdirbtas ir puikiai 
eina. 2 kai etos, 4 arkliai, pakinktuvai, 
blankietai, dreiveriu drapanos ir visi 
kiti prie vežiojimo reikalingi daiktai. 
Savininkas turi perdaug biznių ir vi- 
sų negali apžiūrėti. Atsišaukti adre- 
su: 1656 \Vabansia a ve., arba t e le- 
nu: Monroe 2545. 

Parsiduoda: — du "eash" bizniai: 
valgomųjų daiktų krautuve ir drabu- 
žių štoras; krūvoje arba atskirai: 
lietuvių apgyventoje vietoje, prie 
kampo ilgos ir geros gatvės. Storuo- 
se yra elektros ir gazo apšvietimas, 
randa pigi. Parduodu, nes 2 bizniu 
vienas negaliu apeiti. Kas nori jgyti 
gerą "casli" biznį, tegul per laišką ar 

ypatiškai kreipiasi antrašu: 
Joe Sebecki, 

Lake st., cor. 23rd ave., 
MelroBe Park, 111. 

Tel. Maywood 745. 

Parsiduoda: — namas, lotas ir pics 
ninis biznis, nes savininkas serga. 
1747 \V. 21st st., Chicago. 

FARMOS ir KAIP ANAS LENGVA 
GAUTI. 

Pranešame visiems lietuviams, jogo: 
mt's atidarėm didžiausius žemės pl<> 
ttis apgyvendinimui žmonių ant far- 
mų valstijoj ARKANSAS, Perry ir 
Pulaski pavietuose. Puikiausios vi 
tos ii sveikiausis klimatas, žemė yra 
geriausia sodnams, fruktams ir viso- 
kiems farmų augalams, žiemos \ i r 

nėra. Tai yra lengviausis farmu įg; 
jimas, jei kas tiktai nori. Todėl ui< 
ko nelaukdamas, rašyk tuoj ir gausi 
visas žinias apie mūsų žemes. Mis 
taa žemes mainome ir ant miestu n:> 

mų, arba properčių. 
ARKANSAS LAN DS, 
John D. Simanouski, 

239 Railvvay Lxchange Building. 
CHICAGO, ILL 

Parsiduoda: — bučiarnė Ir grosor- 
nė geriausioj vietcj, apgyventa lie- 
tuvių ir kitų tautų. Biznis gerai iš- 
dirbtas; parsiduoda pigiai. Parsiduo- 
da, ru-s esama dviejų savininkų. Pla- 
tesnėms žinioms kreipkitės adresu: 

Ant. Koszis, 
136 & Deodar st., Indiana Harbor, 

Ind. 

J. ŠLIKAS, 
"Lietuvos" Agentas. 

Dabar lankosi rytinėje valstijoje 
CoinuicUcut. Pas jjjj galite užsisa- 
kyti "Lietuvį," o taipogi atnaujinti 
prenumerata. 

A. OLSZEWSKI, 
"Lietuvos" leidėjas. 

TĖMYKITE! 
Turėdamas $500.00, gali jgyti nam? 

prie So. ITalstod st., beveik priešais 
naujai statoma teatrą. Gera proga 
lietuviui igyti namą su mažais pini- 
gais, biznevoj vietoj ir prieg to labai 
tti&lai. Kreipkitės platesnėms il• 
•iloms j: 

A. OLSZEWSKIO BANKĄ. 

Telefonas Humboldt 4532 
Atdara Dieną Ir Nakt[« 

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 
Ru8iškai-Turkiškos ir vi- 
sokių rųšlų maudyklės. ; 

1914-1916 W. Division Street 
Arti Robey st. 

Taipogi RusiSkai-Turkiškų maudyklių 
kambariai ir moterims. 

Barzdaskutykla krūvoje. Chlcago* 

NEVV CITY SAVINOS LANK 
4601 So. Ashland ave., Chicago* 
Gco. L. Ukso pres., St. Marcinklea/Icz 
vice-pres., A. J. Bierzynski iždl*iinka»f 

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus rnusų buu- 
koj duodame čekių knygutę, L<^ku« 
rios parašyti čekiai tinka viaur. Sko- 
lina pinigus ant Real Estate. Perką 
L- parduoda namuB ir lotus. IšBam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
>2.50 metams. Parduoda šifkcrtes ir 
siunčia pinigus j visas svieto dalis. 

Banko* Valandos: Panedėliais, Be- 
redonn ketverga(> ir subatomls nuo 
ūinkals ir pėtnyčiorais nuo f ryto iki 
8 ryto ki 9 vakaro; nedėlio nie, utar- 
6 raki.ro. (} 

LIETUVIŠKA BANKA «, 
* 

Town of Lake Savings Bank 
Joscph J. Eli'as, Savminkas • 

4600-4602 S. Wood St., Chicago. 
Priimame pinigus i Banką užčėdN 

jimui nuo vieno doliario ir daugiaus 
ir mokame trečią procentą ratomia 
ant metų. Siunčiame pinigus J vi- 
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei- 
singai, o svetimų žemių pinigus mai- 
nome, perkame ir parduodame. Par- 
duodame šifkortes ant visų linijų | 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visų Ameriką Ir 
Europą. 

Mūsų Banka išdirba visokius raštus 
ir dokumentue visose kalbose ir duo- 
da rodę lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose ir reikaluose ypatlškat Ir 
pt~ laiškus. Tik kreipkitės vlršminė- 
tu antrašu. i 

(t-" : B—^ 
Pavasario 
Ligos 

yra žinomos tuomt, kad ifi- 
meta laukan uekurhioa ne- 

valumus per od$. Nuo to 
paeina jvairus bjaurus iš- 
bėrimui ir v Įšoki pučkai. 
Apvalyklt kraujų, tai atsi- 
kratysit nuo bčdoB. Imk«I- 
te viduriu 

Severos 
Kraujo Valytoją 
(Severa'a Blood Purifier) 

tai tuojaus užtorūysit geras 
pasokniee. 

Kaina Vienas Ooliarit. 

Odos Skylaites 
arba taip vudinami porai, 
privalo butl užlaikomi gry- 
nai ir neturi butl užkimštoj, 
kad leidus gamtai išskirti 
per jas visokius kraujo ne- 

valumus. Laikykite poru* 
atdarus, vartodami 

Severos Gydanti 
Odos Muilą 
(Severa's Medieakd Skin Koap) 

Tai yra muilas, kuris pri- 
valo but vartojamai įvai- 

riausiuose atsit ikimuos»\ 
Patariamas, l.'tipo geras '-a- 
diklų maudymui, moterimi 
praustis, vyrams skustis. 
Galvos praueimui yra įle- 
sfojį puikus. 

Kaiua 25 centai. 

SEVEROS TAB-LAX 
Paliuosuojanti Iduknl. 
Valkams patink:'. 
Ceri ir suauga-'.err?B. 

Kaina lo ir etcilui. 

Parduodama vijose o plieko- 
se, arba t i' .-iug pa- mus, 

nris-iunrns 'i '.a' '. 

i 

IOWA 



Išpardavimas 
Dabar ana. 

MORRIS & GOLDSCHNIDT 
1922-1932 SO. HALSTED STREl! 

CHICAGO, ILLINOIS 

PRIEŽASTIS ŠIO DIDELIO ATPIGINIMO. 

Musu randa greit pasibaigė, ir męs esame priversti apleisti re- 

tail biznį ir pašvęsti musų visą laiką v/nolesale interesams. Po 40 
metu pasekmingo ir garbingo biznio vedimo Pietvakarinėje daly- 
je, prie 1922-1932 S. Halsted St., Morris & Goldschmidt liko pri- 
versti apleist retail biznį ir pasiūlo ant išpardavime visą tavorą, 
susidedantį iš $100,000 vertes ranku darbo rubų, čeverykų ir ap- 
rėdalu, įtalpinant musu pačių ir kitu garsių išdirbysčių, gerai ži- 
nomų verte šio tavoro per 40 metų. Geriaus negu pardavus viską 
ant syk, męs nutareme duoti progą šios apielinkės žmonėms pasi- 
naudoti greitai, pradedant sereda, Kovo 18-tą, kada męs pradė- 
jome negirdėtą rubų išpardavimą; tokio nebuvo dar Chlcagoje, kaip 
kad musu visas tavoras už $100,000 turi but Išparduotas [ 21 dieną, 
nes musu randa pasibaigė, Ir męs turime apleisti seną namą. 

KAINOS NUMUŠTOS VISOKO. 

At iiiiink čia (tor randasi šimtai ruby kurią vieta nevelina mums 

čia paminėti — Nieko nepaliksime. 

SIUTAI VYRAMS. 

VyriAktj aluįŲ geriausios medegon ir naujausio styliaus. Buvo parduo- 
dami Morris & uoldsctamldt po $10,00. Dabar kaina $3.95. 

Rankų darbo vyriški siutai, daryti iš puikios vilnonės medegos 
Ir dailiai apsiuvinėti, parduodami Morris & Goldschmldt, po $12.50, 
vėliausi modeliai, išpardavimo kaina ......... .$4.95 

Vyriški siutai visų micrų, viena ir dviem eilėmis guzikų, naujau- 
sių stylių daryti Amerikos geriausių siuvėjų, pardavinėti Morris & 
.Goldschmidt po $15.00, išpardavimo kain'a $5.85 

Geriausios vertės pasiūlytos Chicagoj 200 vyrų puikių siutų, da- 
rytų užsienyje, ir Amerikos vilnų 1914 m. modeliai, parduodami po 
$18.00. Išpardavimo kaina ....$7.45 

300 rankų darbo pavasarinių siutų, darytų vėliausių dviejų ar 

trijų guzikų styliuje 1914 m, su puikiausiais išsiuvinėjimais. Daryti 
nui ų'pačių fabrike dėl pavasifio, pardtfoti po $20.00. Išpardavimo 
kaina ...... .$8.95 

Visųgeriatisi rankų darbo siutai Įtalpinama šiame skyriuje. Męs 
niekad nepardąvėme jų pigiaus, kaip $30.00. Puikiausios medegos, 
naujausios paternos artistiškai įžymiai pasiūti, parduodami Morris 
& Goldschmidt po $3.00. Apleisdami bizni, parduodame po ,,$12.95 

OVERKOTAI, 

Pavasariniai Overkotai Oxford pilko Cambridge Vicunas ir Co- 
verts medegos, paprasta Morris & Goldschmidt kaina $20.00. 
Dabar po ....■» $6.95 

Melton & Kcrscy Overkotai šiltais pamušalais, šilkinio aksome kal- 
riierląis, visokių stylių, visokių ilgių, parduodami Morris & Gold- 
sthmidt po $12.50. Vėliausių modelių, laike šio išpardavimo .,$4.95 

Geriau i $18.00 overkotai Amerikoje storos Vicuna medegos, pui- 
kiausios mados, $18.00 modelio. Morris & Goldschmidt išpardavimo 
kaina $6.95 

PASARGA. 
Karo lėšos užmokamos visiems perkantiems už $10.00 ar daugiau. 

Juk tai užsimokės tau atvažiuoti iš visų miesto kampų. 

VAIKŲ DRABUŽIAI. 
Vaikų siutai parduodami Morris & Goldschmidt po $2.50 

Vėliausių modelių dabar .. ....79c. 
Vaikų Knickerbockci siutai, geriausių paternių, Norfolk styliaus, Visad parduodami Morris & Goldschmidt po $3.00 

apleidžiant bizni, tiktai po — .-....$1,29 
Mažų vyriukų siutai 2/j iki 7 metų mieros-. vėliausio Russian 

Styliaus, maišytos medegos ir Mue serge, siutai po ...$5.00 Išpardavimo kaina $2.29 

KELINĖS VYRAMS, 
JAUNIEMS VYRAMS IR VAIKAMS. 

Mušu keliniu skyrius yra pigiausis, susideda iš visokių kainų ir 
tnierų, žemiaus paduodame keliata išpardavimo kainų, kuries bus 
parduodama tol kol jų bu*. 

2000 porų V'aikų Knee Pants Knickerbocker nuo 4 iki 18 metų vaikams, parduodama Morris & Goldschmidt po 50c. Dabar po 12c. 
Vaikų Knickerbocker vienų vilnų parduodamos pas Morris & 

Goldschmidt, po 75c., ir SI .00. išpardavimo kaina 39c. 
Vyrų kelinės \Vearproof \\ ellington medegos, tobulai tinkančios, parduodamos Morris & Goldschmidt po $1.00. Vėliausių modelių, apleidžiant biznį, kaina 49c. 
875 porų $5.00 vilnonių kelinių, kurių negalima gauti niekur pi- giau.?, Kol bus, Morris & Goldschmidt parduos pu $2.29 

MORRIS & GOLDSCHMIDT 
1922-1932 SOUTH HALSTED STREET 

J. J. STASULĄNIS, 
PRAKTIŠKAS IZD! RUP..'. TV IR PARD ! l'f 

JAS MVZIKAUSKŲ ISSI KUMUS / 
Turiu krautuve 

ir (lirhtilvę muzi- 
icaliaku instrumen- 
tu. Dirbu naujus 
ir serai pataisau 
semi.s instrumen- 
tus. Ncsikreipkit 
prie agentų, ku- 
riems už patarna- 
vimo turite moki 
tij ljreipkUės j-ta 
ėiai į mano tlirb 
tuvę. Imu jums pi- 
uiaii#. Turiu J 
metu praktiku 
paliudijimus iš R 
sijos. Vokietijos ir j 
AmcriKos, kad dar 

h» atlieku kuogciiaustai. Mano krautuvėje yra 
didelis pasirinkimas Įvairių muzikališkų instru- 
mentu, mano kaiuo» daug pigesnės kaip ki- 
tų. Jei pirkęs nebūtų kuom nors užganėdin- 
tas, aš permainau, arba patai-au uždykij. Savo 
darbj gvarantuoju. 

J. J. STASULAN'IS, 
3231 S. Halsted st., Chicago, 111. 

MOKYKLA ŠOKIŲ. 
Prof. Julius Šalkauskus užtikrina, kad 
išmokys šokti kiekvienu jaunį ar se- 
nį. Išmokinu vaisiu ti rūšių, taip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taipgi 
išmokinu ir kitus šokius au keletą 
vakarų. Mokinu kas vakaras. Lekci- 
jos yra nuo 7 vai. vak. iLrl' 11 vai. 
Prof. Julius Šalkauskas praneša vi- 
siems, kurie nori išmokti šokti, atei- 
ti dienomis nuo 9 valandos ryto ir 
net iki 11 valandai vakare. Taipgi 
mokinu visokius šokius Buck & Wing, 
Ruck Skirt, Irlsb Jig, Clog, Spanisb 
Waltz, Waltz, Two Step, Side Step. 
Pirma Lietuviška Mokykla Amerikoj. 
Mokytojai: Miss Ruth. D. Brown, 
Miss Joantia YValets, Prof. Julius Sal- 
dauskis, 1843 S. Halsted st., Chlcago. 
Kožną potnyčios vakarį atsibuna ge- 
riausia muzika. 1843 S. Halsted st., 
cor. 19th st. Phone Canal 3762. 

FARMOS! FARMOS! 

Turiu pardavimui farmų Didžiau- 
sioje Lietuvių Kolionijoje, kur yra 
apie 210 lietuvių, turinėių -nuosa- 
vias farmas. Ta koliotilja randasi 
Michigan valstijoje, Lake, Aiason ir 
Maniste pavietuose. žemės yra prie 
pat geležinkelių ir arti portavų mie- 
stų ir miestelių, Tuiiu daug neiš- 
dirbtos žemės parduoti visokio didu- 
mo farmoms; prekė nuo $9 iki $25 už 
akerj. Turiu gerų gatavu su budin- 

| kais, gerais ir prastais, su sodais ir 
be sodų, prekė jų sulvg bitdinkų ge- 
rumo ir įtaisymų nuo $25 iki $75 už 
akerj. Parduodu ir ant išmokesties, 
išpradžių suvis mažai tereikia mo- 
kėti, o likusios' sumos palaukiami 
nuo 6 iki 10 metų laiko, žėmės kuo- 

|geriausios ir visokios; kokios norėsi, 
tokios gali pasirinkti. Lygtis laukai 
su mažomis kalvikėmis. Turiu šalo 

•upelių ir ežeru. Oras kuosveikiausis, 
;vanduo geras .ir l^igvat gflijnumas. I Javai visoki kuogeriausiai .užauga. | Rašykite tuoj; gausit dovanai.knygu- 
I tę ii' visokios literatūros, kur rasite 
I viską aiškiai ir teisingai aprašyta, 
i ir mapą. Atvažiuokite tuoj. Kaip 
pribusite } vietą, tai žemiaus paduo- 
tu adresu tuoj telefonuokite j manę. 
Aš esu farmeris ir gyvenu ant. far- 
mos; tuoj pribusiu su automobiliu 
ant dypo ar i liotelj ir paimsiu jus 
ir aprodysiu visokias žemės, iš ku- 
rių galėsite pasirinkti sau tinkamą. 
Adresas; 

Anton Kiedis, 
Peacock, Lake County, Micliigan. 

GERA PROGĄ! 
Gramatika :feagLl?koslia1bo} mi- 
kytisbe moky tojo(apdaryta)51.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 

tis skaityti ir rašyti be mokyto- 
jo 15c 
Naujas Budas mokytis rašyti be 

mokytojo...., ,10c 
Aritmetika raokinimutsi rokun- 

dų, su paveikslais (apdaryta). .35c 
VisoSl.GO 

Kas atsiųs iškirpgs šita apgarsi- 
nimą iš "Lietuvos" ir $1.00 per 
money order1, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau. 

P. Mjkolaiiiis 
Box62 New York City 

SEKRETAS. 
J ".-nu* 

Didesne dalia ligų paeii: nuo inai 
sto ir pilvo. v 

Pilvas yra svarbift'u8la dalis mus 
kuno mašinerijos. 

Maistas yra medžiaga, kuri tą m 

šinerijų varo. 
Todėl yra labai: svui-hn sveikai j i 

kad no tik maistai, bet, ir pilvas bu 
tų geri. p.v 

b!ogas maistas s^gadyili gali ir n<- 
liausį pilvą. g 

Mlogas pilvas sugadinu i geriausi 
maistą ir pagimdo (jaugei) pavojingu 
ligų. Tie tik ilgai iii sveikai gyvena, 
kurių pilvas yra geras. Todėl, jeigu 
tik pajaučiate kokį nesmagumą pil- 
ve, jeigu viduriai yra kieti ir nedirba 
reguliariajai, jeigu jaučiate abelnų 
nusilpnėjimų ir aptingimų, tai varto- 
kit tuojaus Salutaras Bitter. kuris su- 
teiks jums greitų palengvinimų ir 
apsaugos nuo aršesnių pasekmių. 

Salutaras Bitters galite gauti viso- 
se a pliekose ir saliunuose, o kur ne- 
galite jo gauti, tai reikalaukit nuo 

SALUTARAS CHEMICAL INSTITU- 
TION, 4614 So. Wood st., 

CHICAGO, ILL. 

Telephono Yards 4780 
K. J. FILLIPOVIČIUS 

Parduoda už labai tt- 
rnas kainas, (prekes) na- 
mus, lotus Ir fannas, ku- 
njj turi didžiausi pasirin- 
Aiina. Apsaugoja nuog 
ugnies namus, biznius ir 
furniėius geriausiose kom- 
panijose. Perkantiems 
projjertę dirba visokias 
reikalingas popieras ir pa- 
rūpina paskolas mort- 
Rečius. Parduoda lotus 
visose Chicagos miesto da- I 
lyse uuoR $500 ir I 

-sl --- auKsciaus. įaipogi turi 
ant pardavimo biznių ir biznierių namų su hir- 
niais, arba be jų. Apsaugoja žmonių gyvastis 
paželpa ligos ir nelaimės atsitikimuose. Rei- 
kalaujama agentų. Reikalaujantieji, atsišaukite 
sekančiu antrašu: 

Į 58 W. 33rd st., Cliicago, 111. Telefonas Dro- 
ver 2250. Ofiso valandos: nuog 8 vai. iki 10 
ai. iš ryto, ir nuog 5-tos .vai. iki 9-tai vai. 

vakare. 

Tel. Canal. 2118 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HJtLSRED ST. CNIGAGO, ILL. 
COKNER 181h STREET 

Pilone Drover 5052 

DR. K. DRANGELIS 
UETUVYS btNTTSTAS ^ VA LANDOS', nuo 9'ryla lig 9 vakare 

3261 So. Halsted St. Ghioago, III. 
Priešai A. Olševskio BauKą 

f 

Telephone Cannl 285 

K. KATUTIS 
LIETUVIŠKAS 
GRABORIU3 

| 

710 W. I8th SI, Ghicago 

Prekybos 
ir K a 1 b ii 

Dienine ir Vakarine Mokykla. 
i,, MAl,iiinma >> 

1. Prsdlpis įPrirengiamasai) Kursas, 
Prekybos Kursas, pagal Anicr. plianą, i. 

3. Prekybos Kursas pagal Rusijos pliana į 
(del manančių grįiti Lietuvon*. 

Kalhnsr— : 

Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Kusiška 
Ipagal norą ir Lenkiška). 

Del smulkesnių žinių kreiptis apatiškai 
arba per laišką šiuom antrašu: 

G. J. LEVESKIS, 
Vedejts Mokyklos 

3106 So. Halsted St.. Chicago, Iii. 

Tel. YARDS 1532 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicago, IIJ. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir 
vyrų. Spociališkai gydo limpančias, »/- 
sisenėjusias ir paslaptingas vyrų Ilgus 

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

Ulisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodgat. 

Phone Canal 1203 
.Valandoa:' 

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

KedClioms 
tuo 0:30 iki 12:00vai. ryto 

Rezidencija 
5208 W, Harrison Street 

Tel. Austa 73/ 

Valandos: 

tiktai iki 8:00 kiekvienu ryt> 

Gali apsirėdyti beveik uždyką. ■ —■■■■■ II II 
w JM IHIIBI— IIIUI 

Nauji ir truputį padėvėti 9nitai ir Over- 
kotai, kurie buvo užsakyti ant orderio už 
S*10, už $50 ir ?60, dabar parsiduoda po $5. ^ ir augščiaus. 

Gali but puikiausių sportu tiktai už $5. 
Parsiduoda pigiai čemodanai ir lagama- 

nai. Nauji ir truput' padėvėti siutą' ir over- 
kot^i \yrams ir jaunuoliams. 

Ateikite pas 

S. GORDON 
V V RIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTORĄ 

1415 S. Halsled St. Ucago, III. 

< 

KOLIONIJA PRASIDĖJO 
Apie Westerfl Ave., 47-tosgat„ Kedzie ir Archer Aves,, ir 38-tos gatves; 

CHICAGO, ILLINOIS 
Lietuviai jau nupirko tenai 20 Lotu Bažnyčiai, kurių pradės budavoti šjmet. 
CRANE KOMPANIJA NUPIRKO 200 AKERIŲ ŽEMĖS ir ant to viso ploto dabar budavoja savo didžiausiu* fabrikus, kurie kaštuos $21,000,000.00 ir sutrauks visus savo fabrikus, kiek tik yra Chicagoje, j lą vieną, naują. Da- bar jau dirba keletas tuksiančiu darbininku prie budavojirao. 
PASITRAUK IS PAT VIDURIO MIESTO BISKĮ J ŠALĮ CYVENT, iš tu Benų budinkų, supuvusių ir smirdančių, kur geležinkeliai trenksmų daro be paliovos dieną ir naktj, kurie gręsia pavojum tau, pačiai ir vaikams sveikatoje ir trumpina gyvenimą. 
F1RK LOTĄ VIRŠMINĖTOJE NAUJOJE LIETUVIŲ KOLIONIJOJt prie pat McKINLEY PARK, ir piie \Vest- ern Bulvardo, kur visos gatvės yra apaugusios lapotais medžiais, šviežias ir sveikas gaivinantis oras, nuošaliai nuo visos miesto smarvės. 
MĘS PIRKOME KELiAS DIDELIAS SUBDIVIZIJA3 LOTŲ — 300 vir-minėtoje apielinkėje, kuriuos dabar par- duodame visai pigiai: t ik po $300.00 ir augžčiau ant lengvų iš niokojimų. Ant tų visų lotų sudėti Cementiniai -ali- gatviai ir apmokėti pilnai, taipgi suros, vanduo, gazas, elektriką ir visos vigados įtaisyta; tik imk ir budavok sau Nauja Namų (bonzų) pagal savo norą, o męs duosime paskolą, kiek tik nori pinigų and budavojimo, ir tada tik ra n- domis lengvai išsimokėsi ir lurėsi savo iocną Naują Namą, dar iš kitų randas imsi. 
Męs budavoja'ine Naujus Namus ir parduodame ant lengvų išmokėjimų. Taipgi turime ant pardavimo daugeli gatavų Namų po visą miestą Chicagoje; visokių: didelių ir mažų, medinių ir mūrinių. Turime geni kompanijų lotų dėl biznių prie bizniškų gatvių apie Crane kompanijos Naujus fabrikus ir apie- linkėję Lieuviškos Bažnyčios. 
Dabar yra pati geriausia proga apsipirkti kuliai pigiai. Parduodame ir ant lengvų išmokėjimų. Nelauk ryto- jaus, važiuok,šiądien ir pirk, jeigu nori linksmą ir sveiką gyvenimų Įgyti arba nori gerą bizni išanksto užsidėti, arba savo pinigus sudubeltavoti trumpame laike. 
Gera Proga iš kitų miestų, kur iš mainų, žmonėms pirkti Ai toki viršminėti Lotai, nes, kaip žinoma visoje Ameri- koje. Chicagos Miestas yra Didžiausis ir smarkiausiai auga be paliovos, todėl ir prekės visų praperčių kožną meta dubeltavojasl. 
Męs užmokamo visus kelionės kaštus tiems atvažiavusiems iš kitų miestų, kurie tik pirks Lotus nuo mūsų Kom- panijos. 

DU AUTOMOBILIAI LAUKIA PRIE OFISO KOMPANIJOS 
Kožną dieną ir nedėliomis po pietų ant 1-inos vai. Ateik arba atvažiuok, o męs pavažinėsime ir aprodysime vt sus tuos lotus, Parkus ir tuos Naujus fabrikus. 

ŽEMĖS SAVININKAI 

M. R02ENSKI, Pirm. 
J. LIPSKI, Kasierius. 
J. ZACKER, Rast. WESTERN REALTY C0. c.,r.n, 

4616 SO. VVESTERN AVE., CMICAOO. ILL. 
TELEPHO.NE DROVER 2054 

F. P. BRADCHULIS 
Attorney & Counselor at Law 

30 N. LaSa'le St., Cor. Washington SI. 
Slock Exchange Bldg., Rooms 1107-1111 

Teleplion« Franklln 1178 
Lietuvis advokatas. baigęs teisių mokslu Atij- 
rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir kri- 
mioaliskas visuose teismuos: įsuduost). 

Gyv. 3112 S. Halsted Si., arii 31-rnos 
Tt'lephune Yards 2391) 

Dr. G. M. Glaser 
šiuomi apreiskiu pagodotai visuo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
au Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mą } savo locną namą po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kertė 32-ros gatvės. 

Tel(TfoTia6-"Yard3 687. 
[ Mano oniaš ajprV'ftuICus "įiaujau. iaid 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tį. Esiu specialistas ligose vaiku, mo- 

terų ir vyrų ir užsendiutcse ligosi. 
Darai; visokią operaciją. 

Liekuosi su pagarba 

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

Kertė 32-ros gatvės. 

EmSBSSh 
Geriausia Gyditoie 

PLAUKAMS 
sustiprina skelp.-}, sujudina si'knis, 
plauku:* i ;..!aro švelnius l/li/ :ani-in*. 
yra goriati-is vaistas įmo Dandruff 
"luskų". V artojant du ar tri kartus 
į savaite. Mistal)dį> plaukų linkima. 

Trinkio gfMT-p >vWpi.- snt šaknt) 
ka> antra ar trečia dU •:). 

Prekė 50c. ir $1.00. 

f. a, pnsaa-s Hmm 
3121 So Moro n Street 

Tel. Yards 695 GHIGAGO, ILL. 

ra 

Dr.O.C. H ES NE 
DENTISTAS 

OFISAS—Kampas 31 ir So. Halstcd gat. 
(Brtanlmas virš aptlekos.) A CHICAGO, ILL 

ganiausia Lietuvių užeiga pai 
1 juozurn mm 

Uiiaiko visokius pirmo 
ttkyriaus gertuves ir kve- 
pcučius cigarus ir 

€ražią Naują Svetainę 
Susirinki m amo. vestuvėms, ba- 
lius* ir U. 6i*din;&8 prie m l- 
įsas ir broli&Ua r oda, kiekTi«nftm 

}f5šl!!lsois6t.. Kerte 33rfl 

DU-KART NEOELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 me ai 
Utaruinkais ir Pėtnyčiomis 

Prenumerata metams $2.50 
pusei metu $1.25 

Adresuokit taip: 
Wi B. B0CZK0WSKI C0„ 

Mahanoy City, Pa. 

Duoną Kepa Tobuliai 
I€ew "jfer/ectioii «uMais3iųgo5Eias* 011 Co©k-siove 

Švariau negu anglis ar medis 
Pigiau negu garas. 

Geriauaioms Pasekmėms Vartokite Pcrfectkon Abiejų 
Pas Vertelgas Visur. 

3TANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation) 

CHICA.GO, 1U-. 

UŽSISAKYKITE PAŽANGIOSIOS PAKRAIPOS DIENRAŠTI 
£ X v 

1 * 
<v t' « -5 » r> "J 8 

— 
13 
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Li6i)iJsO§ žinias 
su "AUŠRINE" ir "MOKYKLA" 

"Lietuvos žinics" s; n k s uoliai Lietuvos ir viso pasaulio svarbiau- 
sius gyvenimo apsireiškimus. Turi visus savo nuosavius korespon- dentus. 

"Lietuves žiniose" darbuojasi yiriausieji ra yiojai ir visuomenės 
v. 

Kaina 11 rub. — (i dol. metams, norintiems nauti kasdien ir 8 rub. 
— 4 dol. uO cent. 2 k'art j savaitę po :? numerius. 

EE Vilnius' Lietuvos Žinių" Redakcija 
"Lietuvos žinias" -DicnraStJ leidžia pajininku "Bendrovė." Pajus 
100 rubliu. Kaipo pajininkai "Lietuvos žinias" gauna dovanai. 

Oniį/ 

$9® 
Tikras 17 akmenų Elgin laikrodis 
Tikrai Auksu Baigtuose iGold Filleri Apdaruose I [,; CO 75 Klękvietu* žino, kas >ra puikus 17 akmenų ^« v"• 
Klsin laikrodi-. Mums pa-i <eki nupirkti li<!elį skaitlių šių laik- 
rodžių— visa* naujas pavyzdingas tavora-. k^-tik iš fabriko, G ta- rautu jau JO >i labai įleistomis kainomis, ir. pitkdami tie-iog iš musų. jųs apturiu- nauda. Justi ::rtii;is jubilieras negali 
nuo muš centu /•iijiau nupirkti. Vyriik < didumo, atdari ar su už- daru (pažymėkite. kokį norite). Puikiai ingraviruoti auksu baigti 
apdarai. Nepraleiskite -ro didelio išpardavimo, nes jųs tikrai gailė- sitės. StėbtHna* Laikrodis, Stibftinai a l\ait:a. Pamatykite Jjii finui. Atvirlaiški jum- jjjj atneš. \pz jrėkite jįjį gerai, r jeigu 
esate visai užganėdinti, užmokėkite cxpreso agentui ?''.75 ir išlaidas; kitaipgi, atsisakykite, ir ji-ai Ijus .-ugi jžintas musų lėšomis A •• 
te Pigaus, Netikusio. Neatsid/tino I.aikrodiio. Nepirkite laikrodžio. 

apie kurj nieko nežinote; pirkite -i !aik*>tlį. žinoma taip -.-.i. kaip !»■:••!«% S.imo SJ >. Pi- 
nigai. (Mcldiiume antraip atikui rašyti). 

Chicago Watch Co., 505 Singer Bldg., State st., Chicago, IU. 

Telefonas Yards 3102 

Dr. A. L. Graieunas 
CYDO IN VAIRIAUSIAS LIGAS 

3310 So. Halsted St. Chicago, III. 
m m m m_ m m m m m-m mm** ~ m * m m m ~ m ~ m. — ~ — ^ 

Užsirašykite "Lietuvą" 



VIENINTELE TIESIOGINE RUSIJOS 
LINIJA TARP KANAOOS 

85^ fzArt\czAmrzA^ 
\dwinSK v,r.- 

RUSSW ~(M*SawaW. 

ViL jj ''T REGULIARIAI §jj JKa=«l~ ta DIENŲ PLAUXI0Jlii4l 
Greičiai/*', Puikiausi, Oid iausi 

dviojų iriuh') [as-izieriniai lai\-ii i.u|> 
jaus ir Ncw York ir nno N* w York iki l{ot- 
ter»lam ir Liepojau*. Vidutinė* kainom Kreiptis 
prif A. E. Johnson v Cn., On AgiMts, 
11 Broadway, Ncw York, N. Y. 

2 KATALIOGAI PYKAI! 
VlCII KNYGŲ nuo 
" •*" seniausios iki nanj.iu.ios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLlTOJA! MUZIKOS, čia gali gauti 
geru muzikališkų instnm.enU} 
katalo^i, įvairiausių arni.uiik'.į, 
konccrtinkų, klernctų ir ♦. t. 

Kibant man laišką, p^m.nčk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, ar abu '.artu? 
R«ikalin<i knygų p'.tllo n- 

tai ii mažesnių r.ncstet; i, pa.-.ijvit e!i 
knyįas ir lai' «ms popieras. A d re a 

% M. J. DAMIJONAITIS 
903 W. 33rdSt., C'IICAGO, II! #wi 

JUBILIEJAUS NUMERIS. 
arčiui -miliukti jubiliejau* ir 

i 1< -1: jubiliejau- numeri galima tik 
viri kj j U, ..i ar 50 inetij. Toks 
tai reta atsitikima!*. 

Ir -ir metai tuo y.t /ynit.is kn<l 
iii /u lietuvi laik .1 i* "K.ita'i- 
I:a-" -usil&ukr 15-os imt jubiliejaus ir 
fili iflę kra/ij jubiliejinį numcij. piln.i 
paveikslu ir imlomiu ra-tu. Amžinos 
••vailiDi tani' numeryje yra aukiet? j 
klausima: "kas 5ian«lieu butų svarbiau- 
siai lirtuviij kultūros pakėlimui Ameri- 
koje?" 

>it.i jubiliejinį "Kataliko" numerį 
kiekvienas privalo į'igyti atminėjai. 
iO bus pri-iu-ia- kiekvienam. Reika- 
laukite tuojau", kol ueišsiliaigę. 

Rašydami adresuokite: 

J. M. TANANEVIČIA, 
3249 To Morgan $(., Chicago, III. 

— — ■] 
j 2ti metu senas laikraštis 

VMYll LIETUVNINKU i 
FINA KAS OEREDA. BR00KLYN. N.Y. ? 

!r paduoda daugiausiai ficrit Ir svarbiu vi- 
t,t- Amerikos. Europos ir viso svieto, o 

-renumorata kamuoja metams tik $2.00: 
jei metu SI.00. U/rube/iuose; m.'tams 

$3.or:pucci metu $1.50. 

r.AGYK ADRESU: 

J. J, Paukaztis & Cc. 
1 20-124 (irand Str.f 

Brooklyn, N. Y. 

Jm.ow.nr 

Turėk Savo Namuose 

į "^r.n/ivD blevdtP 

O. 

Geriausią Degtinę * (arielką) jei 
nori būti sveikas ir turėti kuom 

pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 

S-0=L=0 Rye 
K?ipo Skany, Tvirtą Ir fiveiką gėrymą 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtinė. 

Gaunama visuose goresniuose Saliunuose 

STfiAUS BROS. GO. 'M DEP'T 1, OHiGAGO, 1LI. 
216 W. Wadison St. A. CHAPOSKE, ir T. PODLASKIS icluviai agonta? 

Antanas A. Slakis 
A> I ) VOISL ATAH 

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ- 

kas visuose teismuose (suduose). Peržiūri | 
obstraktus ir padirba visus kitus legališkus 

dokumentus. 

MIESTO OFISAS: 

Room 510 Ashland Block 

Cor. Randolph and Clark Sts., 
C H I C A G O 

Tclephone RANDOLPH 1307 

BRIDOEPORTO OFISAS: 

.*255 So. Halsted. Street 
(Priešai 33-čią gatvę! 

VAKARAIS: nuo 7 ik- 9 va!., 
išsdriant nedelias 

Telephone DROVER 5326 

Rusiškas Doviereimastis, 
Pasportus, Affidavitus, 
Kontraktus Pirkimo Namų ir 
Biznių ir Visokius kitus Rejenta- 
liškus Raštus Geriausia Padaro 

[IETIMS 8EJENTAIISKHS BIUBAg 
Iškolektuoja vekselines paskolas, algas, da- j 
les ir pinigus, paliktus kitose bankose Ame- ' 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai. 

LIETUVOS BEOENTALiSKAS BIURAS 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 SO. HALSTED 8T-, CHICACO. 

BIURO VALANDOS: 
Utarninkais. Ketveriais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais 

NclėTomis nuo 9 iki 12 rytais 

jpl 1 ■■ -lElI, _=3gę/į 

Garsinkites visi "Lietuvoje" 

SVEIKATOS TURTAS 
yra daugtau i>iVl(.'wlr»H,'"as negu aukso laimė. Jeigu jums stysta gaivinančių gy; vyfoė* jingu- jeigu justi kraujas neveikliai teka jusi) gjslose, jeigu jūsų nervai j ra ant poFitidirbiu-.o kia>to — 

Malt Marrow 
ęvvyl'v djįjvlant! ir.rik'i-. i'.gtijžins jums gero*, sveikato Įjeiij laime. Kaipo nervų Kvduolė )ialixėli:iii,- ii maistas anemikam- bei blogai besimaitinantiems, jisai nesu- lyginai a-, ('/.--tsakykit dėžę i>*yk. Telefonas Calumet 5401. Turėkite jjjj šildau. Apsis uigokiti pamėgdžiojimų. Reikalaukite nuo mus knyge- lis: "Žinomi Ya':..ri (ivdytojai", (Kmincnt Physieians of the \Ve>t). 

r/.cAVOY MALT MARROVV DEPT., CHICACO. 

Bell System 

Retail- pirklių nuostoliai, paei- 
nanti iš per mažų orderių, 

ve;kiai yra sumažinami Toli- 
mos Distencijos Telefono var- 

tojimų. 
Kuomet toki pritrukimai atsi- 
taiko, vienintelis pirklio išėji- 
mas yra Įgyti stokuojančiųjų 
prekių galimai trumpiausiame 
laike. 
Davimas žinios per Tolimos 
Distencijos Telefoną yra grei- 
čiausis ir veikiausis būdas pas- 
kubint'. pasiuntimą. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100 

Internatinoal Harvester 

Smetonos Koštuvas 

YRA daugybe' priežasčių, kodėl jums reikia turėti 
snietonos kostuva, jeigu jus turite tris karves ar 

daugiau. Jus turite iškošti pieną melžiant, kada lengviausia 
yra gauti visą sinetoną. (ialite penėti šiltu maistingu nu- griebtu pienu paršus ir veršelius. Tas nžčėdys laiką ir neduos be reikalo išsieikvoti -pienui ir jums sumažins darbo. 

Yra daugiau priežasčių kodėl turite nusipirkai International Sme- tonos koštuvę-- Lily, Bluebell ar Dairymaid. Viena ši tu mašinų iš- koš visą. smetoną iš jusu pieno, \argiai paliekant bent lašą snieto- 
nos galone pieno, žemą pripildymo blėkinę lengvai pripilti; šmiršlo 
yra pakaktinai uugštai, kad galima vartoti 10-ties galionu blokinė iš- koštam pienui. Mašina turi tvirtus rėmus su atviru pagrindu, kuri galima pilnai sanitariškai užlaikyti. Pajiegos tekiniai lengva pritai- kyti vartojimui by kol.'.os spėkos. 

Klausk vietinio pardavėjo, kad parodytų vieną šitų i H C snie- 
tonos koštuvų. Jeigu jis jų neturėtų, lukterėk nepirkęs, parašyk mums ir mes pranešime kur galite pamatyt. Męs taipgi jums at- siųsime kningų, kurios išpasakos jums viską apie International Har- vester snietonos koštuvus. Rašykite savo kulboj 

International Harvester Company of America * 

(Incorporftted) 
CHICAGO USA 
Chuopion De«rinj McCormick Milwaulcee Otkom* PIuo 

ANOLA ANTi-PAIN BALIU 
Nuo peršalimo* Kosulio, Kataro, Uždegimo u 

pažandžių, Nervų skausmo, Gerkles skaudėji- 
mo, Užkimimo, Galvos skaudėjimo-, Strėnų ir 
muskulą skaudėjimo, Grypos, Reumatizmo, 
Podagros ir daug kilų skaudulių. Anola yra 
geriausiu it "©ciselęfliingiausm išlaukiniu vaistu 
karjS 'sehfrtflš, 't'ai'p ir jauniems ir vaikams. 
Protė^'O-centų, su prisiuntimu 55 centai. 

Atsiuskit 10c prisiuntimui mižos baudymo skrynutes Anolos ir persitikriiikit apie jos gerovę. Adresuokit: 

S. K. S A S S , 
1725" W. I8th St.. Dept. 6. Chicago. 111. 

3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pi nigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir moka už 
juos 3 procentu metams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chičagos mieste. 

PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir Storus ant lengvų 
išmokeRčių. 

PEItKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 0 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose banko.se. 

IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
v 

SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rosi j q. ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Sifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pas 

portus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka alga*, 

bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias 
būdas vedinio rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šią- 
dien atsakančiai savo biznį vesti. 

PADARO Dovierennastis, ir visokius kitus rejeutališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai Įrengtoje Bankoje, prie 

kurios nė vagis, ne uguis negali prieiti. 

Lietuviai is kitu miestu ir farmų gali šioje Bau ko j e atlikti visus? savo reikalus 
per laiškus. Kasykite adresu: 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted St., = ChlCAOO, ILL. 

Atvažiavusius iš KITUR MĘLDŽIAME aplankyti ir musu Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 rytn iki 9 vakaro. 
Panedčližiis, Seredomis ir Pčtnyčiomis nuo 8 /y to iki 6 vakaro. 

Nedeliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. <«' 

Naujas Savaitin's Laikraštis 

"ATEITIS" 
"Ateitis yra fcepartyviškas laik- 

raštis, tarnaujantis jaunimo 
ir kultūros reikalams. Tal- 
pina daugybę {vairiausiu ži- 
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. pusei metu. 

"Ateitį" išleidinėją bendrovė, in- 
korporuota ant $2(">,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
tį". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui užtlyką. 
Adresuokit taip: 

"ATBITIN" 
366 \V. Broad\vay, 

SO. BOSION, MASS. 

r nl 
Ar matei kada-nors laikraštį 

"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. 

"DRAUGAS" atsieina metams $2, puse' m. $1 
Užslen'uosi rūėf ~ni $3, pusei (tsIlį SI.50 ji 

RaSydami laiškus adresuolr '.e 

v DRAUGAS PUB. C9. j 
( 

2634 W. 67th St. Chicago, III. 

UJ 

K. ZURAITIS 
P1RMAEILJNIS BUFETAS 

Salt?.B alms, gera deg- 
tine, kvepianti ciga- 
rai. Priima svečltu 
•. kuošlrdingiauslai. : 

3200 S0. HALSTED ST. 

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 letuviš- 
kame Store: 

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO. 
3246-48 So. Halsted St., Chicago, 111. 
Mat, mums drapanas dirba geriausios sviete fir- 

mos: HART, SCHAPFNER & MARX, LEVIS BROS. 
ir kiti didėlėmis daugybėmis, už tai mes gauname ge- 
riausį tavorą, geri ausį 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. 
Mūsų štoras yra atidarytas ir vakarais: Utar- 
ninkais, Ketvergais ir Subatomi iki 9 valandai. 

THE RIDGEPORT CLOTHING 00. 
3246-3248 So. Halsted St., Chicago, III. 
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