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P0UTISK03 2INIOS. 
MEXIKO. I 

Kcvoliucijonierūi generolas 
Villa atčjo jau hi 12,000 kariau- 

toju prie miesto Torreon; ginan- 
tis gi miestą H nertos generolą? 
Yaiasco turi tik 9,000 kareiviu, 
taigi 3,000 mažiau, bet kareiviai 

yra už apkasų, tvirtovėj, kuri ga- 

li atlyginti mažesnį miestą gi- 
nančiu -kaitlin. 

Apie pirmutinius susirėmimus 

prioštariaujančios ateina žinios. 

"Villa garsina, jog prie liuerreroi 

jis sumušė Huertos generolą 
fiuardiola ir paėmė daug ginklu 
ir amunicijos, miestą tiuerreroj 
užėmė. Ii nerta gi garsina, jog 
prie Torreon kariumenė visur 

palaikė savo pozicijas, taigi kad 

kariumenė iki šiol nesidavė su- 

mušti. Katroj pusėj yra teisy- 
bė, nežinia, Žinios <i<cir>ia, Kau 

jau 1,500 žmonių musyj krito. 

AI i esto l'orreon apgulimu pra- 

dėjo kovo 23 d.; tą dieną revo- 

liucijonieriai užėmė miestą Lcr- 

do be mūšio, nes kariumenės ten 

nebuvo. I 'žinltas tapo taipgi Go- 

mez Palacio. priemiestis sujung- 
tas karu linija su Torreon. Villa, 

kaip pirma, taip ir dabar, žada 

'l'orreon paimti i savaitę laiko. 

Bet tą miestą revoliucijonieriai 
buvo paėmę, tai kodėl pirma jo 
apginti nemokėjo; pažiūrėsime, 
ar Villa ištikro išpildys savo pa- 

žadėjimą. Seredoj atėjo paskalai, 
ouk revoliucijonieriai, Torreon'ą 

paėmė. Tos žinios patikrinimo, 
vienok, rašant šiuos žodžius, dar 

nėra. 
Mcxiko revoliucijonieriai, ar 

ga! plėšikai, nes vienu nuo kitu 

dabar atskirti negalima, dažnai 

peržengia Suvienytu Valstijų ru- 

bežių, paima turtingus žmones, 

kad nuo jų išgauti galėtų išsi- 

pirkimą. Todėl iš \Vashingtono 
prisakyta saugojančiam rubežių 

generolui Bliss suiminėti mexi- 

konus, peržengiančius rubežių ir 

;«u >3 nubausti. 
Kovo. 22 d. prie F.agle Pass 

b įvo susirėmimas Huertos ka- 

rf imt nes su Suvienytų \ alstijų 
ktriumene. Čia mat mažas revo- 

liv>cijonierių pulkelis, vejamas ka- 

Y.'imenės, perbėgo į Suvienytų 
'/• .Istijų pusę ir ten pasidavė rit- 

1, žiaus sargybai. Vejanti revo- 

fj tcijonierius kareiviai jau kitoj 
jribežiaus pusėj šaudė j pabėgu- 
fr;ns. Suvienytų Valstijų kariu- 

itienės aficieras paliepė ant mexi- 

konų šūvių šūviais atsiliepti. Bet 

nei vienos pusės šūviai nieko ne- 

užgavo. 
Anglijos konsulius Ferceval 

prirengė jau raporta apie tyrinė- 
jimui užmušimo anglo Bentono. 
Iš tų tyrinėjimų pasirodo, jog 
Villa melavo ir meluoja, įkalbi- 
nėdamas, buk Bentoną pasmerkė 
kariškas teismas ir jis tapo su- 

šaudytas. Liudininkai sako, jog 
šūvių nieks negirdėjo; Benton pas 

Villa atkako pasiskųsti, kad jo 
kariautojai vagia jo galvijus. 
Benton tapo be teismo nudurtas. 
Tas \ illą jis atkako be ginklų. 

J Vera Cruz atkako Huertos 
už-ienių ministeris Senior Portillo 
y Kojas ir susitiko su prezidento 
VVi'sono atstovu Liudu, bei dar 
nieko nenutarė. Daugelis mano, 

jog Huerta sutiks prezidento vie- 
tą atiduoti Kojas'ui, kurio laike 
Madero užmušimo Mexike nebu- 
vo. Klausimas tik, ar tokiu už- 
baigimu maištų pasiganėdjs Car- 
rauza, ypač gi \ illa, kuriam pa- 
rankiau naudotis iš maištų ir ne- 

ramumo, nes sudrumstame van- 

denyj lengviau žuvį pagauti. 

ANGLIJA. 
Dėl pripažinimo Airijai savi- 

valdos, Anglijos valdžia laukia 
airiu prote stonų sukilimo pro- 
vincijoj L'lstcr; todėl siunčia j 
t;; provinciją \iv daugiau kariu- 
menės, nors ten riaušių dar ne- 

buvo. Pėkštininkų kareivių da- 
lims išdalino mašininius karabi- 
nus. Ulstero provincijoj yra jau 
3,000 kareivių. Bet buvo jau at- 

sitikimų, kad kareiviai atsisakė 

L'lsterin traukti. Pirmiausia 
sustreikavo aticicrai raitelių: 
jiems pritarė ir karei\iai, kurie 
apreiškė, jog nenori karo vesti 
su broliais. Pasipriešinusius re- 

ginientus reikėjo todėl palikti se- 

nose stovyklose, o jų vieton siųsti 
kitus regimentus. V v. pasiprieši- 
nimu suviršum šimtas aiieierų pa- 
traukta atsakomybėn. Nors Ang- 
lijos kariumenėj tarnauja dau- 
giausia airiu, bet raitelių regi- 
mentuose tarnauja daugiausia 
anglų. Protestonų vadovas Car- 
son išleido j savo šalininkus at- 

siliepimus nekelti riaušių, užsi- 
laikyti ramiai, lštikro iki šiol 
riaušių dar nebuvo, bet valdžia 
bijosi, kad dėl Airijos autonomi- 

jos nekiltų maištai kariumenėj. 
Karalius mėgina taikyti ir ramin- 
ti nesutinkančias puses, bet ar tas 

jam pasiseks, nežinia. Ministerių 
pirmininkas Asąuith sako, jog 
kariumenė Airijon pasiųsta vien 
ginti valdžios nuosavybę, jeigu 
ten kiltų naminis karas. Ypač 
gi kariumenė turinti ginti para- 
ko ir ginklų krautuves. 

RUSIJA. 
Rusija veik visuose kraštuose, 

kur tik atsilanko jos piliečiai, jų 
dabojimui suorganizavo savo šni- 
pų dalis; ypač šnipai daboja po- 
litiškuosius pabėgėlius. Daugiau- 
siai šnipų Rusija turi Austrijoj, 
ypač gi lenkų apgyventoj Gali- 
cijos dalyj. Netrūksta Rusijos 
šnipų ir Prancūzijoj; be abejo- 
nės, yra jų ir Amerikoj. 

Kovo 14 d. iš Paryžiaus iške- 
liavo Serbijon elektrotechnikas, 
Rusijos pilietis Aleksandras Bes- 
sel, ir ten gavo vietą. Laike ke- 
lionės slapti Rusijos šnipai prisi- 
griebė prie Besselio daiktų ir, kaip 
jie sako, vienoj jo skrynutėj ra- 
do dokumentą, iŠ kurio matyt, 
jog nihilistų kongresas Kopen- 
hagene nutarė užmušti carą Mi- 
kalojų ir atlikti tr darbą pavedė 
Besseliui. 

Garsus rusų valdžios šnipų su- 
radę jas, rusiškas revoliucijonie- 
rius Burcev, užtikrina, jog doku- 
mentas apie neva nutartą užmu- 

šimą caro tyčia policijos pames- 
tas buvo Besseliui, kad jį galėtų 
užsieniuose suimti ir Rusijon 
kaipo užmušėją pargabenti ir čia 
rusiškai nubausti. 

Tas šnipams pasisekė, nes Bes- 
sel likosi suimtas ir dabar yra 
laikomas arešte viename Grekijos 
porte, laukia vien rusiško laivo, 
kuris pargabęs jį Rusijon. 

mircev užtikrina, jog nihilistai 
visai neturėjo kongreso Kopcn- 
liagane, todėl ir rusišku šnipų 
pasakojimai apie nutartą ten ne- 

va caro Mikalojaus užmušimą 
yra grynas išmislas, šnipų pa- 
leistas valdžios sukurstymui prieš 
politiškus prasižengėlius ir nu- 

puolusios šnipų provokatorių gar- 
bės pakėlimui. 

SUVIENYTOS VALSTIJOS. 
Kongresmanas Bailey iš Penn- 

sylvanijos įnešė kongresan suma- 

nymą, kad kareiviai ir aficierai 
santaikos laike, vieton gulėti ka- 
zarmėse, butų priversti dirb- 
ti naudingus darbus; gulėjimas 
lovoj, tinginiavimas tik demorali- 
zuoja kareivius, o dar labjau afi- 
cierus, ir jų protą sunaikina. Bai- 
ley reikalauja, kad kareiviai san- 

taikos laike butų siunčiami dirbti 
kelius, pylimus, valdžios geležin- 
kelius, valyti kelmus iškirstose 
giriose, sausinti klampynus, gi- 
linti upes ir kitokius viešos nau- 

dos darbus dirbti. Toki darbai 
esą geriausis vaistas, neleidžian- 
tis nuobodžiauti, o aficierus su- 

laikys nuo negražių, nedorų dar- 
bų. 

Jeigu tas duotųsi įvykdinti, gal 
ir butų gerai. Det geram išlavi- 
nimui kareivių, jų priderančiam 
išniokinimui santaikos laike, kad 
butų geri ir karo laike, reikia ne- 

mažai darbo; išniokinimui karei- 
vių tokių, kad ir santaikos laike 
neproduktyvišku darbu reikia 
juos gana alsinti maršais. Maršai 
tie, nors išrodo nereikalingi, bet 
karuose jie svarbią lošia »lęt nes 

tik gerai išmokinti ir išlavinti 
kareiviai mušiu s laimi ir toki 
prastai išlavintus vaiko, kaip aviu 

baudą. 
Reikia taipgi pri/lurti, kad 

Amerikoj kariumenėn ir eina tik 
toki, kurie nenori nei keliu dirb- 
ti, nei upių gilinti, ir nors tokių 
nieks neverčia eiti kelius dirbti, 
neatsiranda iš 9N milionų Ame- 
rikos gyventojų kariumenėn no- 

rinčių eiti nei šimtas tūkstančių. 
Verčiant kareivius dirbti kelius 
ir kitokius sunkius fiziškus dar- 

bus, gal nieks nepanorės kariu- 

menėj tarnauti, nors ant tvorų 
dar gražesni negu dabar butu li- 
pinami apgarsinimai, girianti tar- 

navimą kariinnenėj, nes kitur ni 

sunkų darbą vyrui visgi daugiau 
užmokės. 

Trūksta Amerikos kariumenei 
ir aficieru, nes nėra norinčių lan- 
kyti karišką akademiją, nors da- 
bar aficieru nieks neverčia kel- 
mus lupti; bet jeigu tas butų ka- 
riumenėj įvesta, nieks akademi- 
jon neitų ir aficieru \ isai Ame- 
rikos kariumenei pritruktų, o be 
aficieru ir geras kareivis mūšiuo- 
se nedaug svers. 

IS LIETUVOS. 
YILSIAV8 GUBERNIJA. 

VILNIUS. 

X Pravoslavų dvasiškijos su- 

sivažiavimas, atsibuvęs nesenai, 
pripažino geistinu įvedimą lietuviu 
kalbos pamoku Vilniaus pravos- 
lavu dvasinėn seminarijom 

X Vilniuje tapo susekti netik- 
rų pinigų dirbėjai. Vienu jųjų 
buvo tūlas Chaimas Milchmanas. 
Pas visus susektuosius padaryta 
krata ir rasta ne tiktai netikrų 
pinigų, bet ir prietaisų tiems pi- 
nigams padirbti. 

X Kai-kurie laikraščiai rašo, 
buk vėl išrinktasai Vilniaus pir- 
mininku Venslavskis valdžios ne- 

busiąs užtvirtintas, nes jisai yra 
lenkas. 

X Vilniuje atidengta tarptau- 
tinė dailės parodo, kurion su- 

vežta daugelis paveikslų ir iš 
Vakarų Europos. Cenzūros Ko- 
mitetas liepęs prašalinti iš pa- 
rodos Jagailos, Jadvygos ir Sta- 
nislovo Poniatovskio portretus, 
medyje degintus. 

X Galutinai nutarta įsteigti 
Vilniuje pravoslavų dvasinę aka- 
demiją. 

X Buvusi Vilniaus gub. val- 
dybos ir policijos revizija, kurią 
darė vidaus dalykų ministerijos 
narys Zajonėkov: kis, rado viską 
pilnoje tvarkoje. 

KRUONIS, Trakų ap. Mieste- 
lis nutarė uždaryti visas svaigi- 
nančių gėrimų parduotuves. 

VIEVIS, Trakų ap. Važiuo- 
jant traukiniams per šią apielin- 
kę, juose sukinėjasi įvairus ap- 
gavikai. Keletas jųjų, susitarę, 
jlipa j vagoną, ir pradeda lošti 
kortomis iš pinigų. Jie tokiu bu- 
du pritraukia žmonių atydą ir 
nevieną pavilioja prie lošimo. 
Atsitaiko dažnai, kad koksai nors 

vaikinas, Amcrik sn važiuojąs, 
prakiša ir smagiokai pinigų tiems 
prigavikams. Apiplėšę tokiu bil- 
du žmones, tie apgavikai sekan- 

čioje stotyje išnyksta. Pastebė- 
tina tai, kad, pasirodžius tiems 
apgavikams, traukinių kondukto- 
riai kaž-kur dingsta. Vagonuose 
lo>ti kortomis iš pinigų uždraus- 
ta, bet, nesant konduktorių, patįs 
pasažiciai lošimo negali apstab- 
dyti. 

KAUNO GUBERNIJA. 
KAUNAS. 

X Kaune žadama, šale ūkio 
instituto, statyti augštesnią ko- 
mercijos mokykla. Šioji mokykla 
tveriama, regis, privatiškomis jie- 
gomis. 

X Per buvusius potvynius 
Kauno gubernijoje suardyta ir 
neneštą apie 50 tiįttį, j 

X Pradėję Nemunu plaukioti 
garlaiviai vėl paliovė plaukioję. 
Mat pasirodžius vėl šalčiams, 
Nemunu pradėjo eiti didesnės ly- 
tjs, kurios garlaivių keliones la- 
bai trukdė. 

X Nunešus vandeniui Kauno 
keltuvą, dabar žmones per upę 
perkelia maas garlaiviukas 
"Grodno." 

X Kaune dabar esama isvisu 
tiktai 112 nuuijavitų; baptistų 
esama 068 žnr o metodistų — 

279 žm. 

X Kauno gub. veterinorių už- 
laikymui šiais metais skiriama 
16,000 rublių. 

X Po Kauną pasklido gandas, 
buk žadama uždaryti Tilmanso 
teatrą. Priežastim, sakoma, yra, 
kad kokis tai aficieras nudraskė 
rusų vėliavą nuo Tilmanso por- 
treto, kabojančib salėje, Tilman- 
sas tuom įsižeidęs. Pastaruoju 
laiku buvo tartasi pavesti teatrą 
išimtinai darbininkams. 

X Kaune keliama sumanymas, 
kad miestas pastatytų ligonbuti 
vaikams. 

KRYKLĖN/ I. Žemaičių kon- 
sistorija leido įsteigti čia bažny- 
čią ir sutverti parapiją. Žmonės 
senai tuom reikalu rūpinosi, ke- 
letą kartų buvo jau ir prašymus 
siuntinėje tame reikale. 

ŠIAULIAI. Naujos lietuviu 
draugijos "Progresas" steigimas 
taip toli nuėjęs, kad tos draugi- 
jos įstatai užbaigta ir Įduota no- 

tarui. Tikslas—kelti ukj ir pra- 
monę Kauno gub. Įsteigėjais yra 
grafai Zubovą' ir valstiečiai: 
Ant. Grušas, Jonas Juodakaitis 
ir Juozas Grisevičius. 

X Vasario pabaigoje Šiauliuo- 
se atsibuvo dvarininkų ūkio dr- 
-jos (Kauno Ūkio Dr-jos Sky- 
riaus) susirinkimas. Pernykščio 
pirmininko M. Janavičiaus v:eton 
išrinktas Kybortas, kuris ir ank- 
ščiaus jau buvo tos draugijos 
pirmininku. Iš draugijos Sindi- 
kato sankrovos apyskaitos pasi- 
rodė, kad apyvarta praeitais me- 

tais siekusi 400,340 rub. (1912 m. 

buvo 234,442 rb.) Tarp kit-ko, 
paminėtina, ka 1 sumanyta įkurti 
aliejinę ir apto (wholesale) san- 

krovą valstiečių ūkio rateliams. 
Svarstyta ir darbininkų trukumo 
klausimas. Pasirodė, kad, sulyg 
pirmiaus padaryto nutarimo, vi- 
sos Kauno gub. agentas turįs 
sttviršiim 800 darbininkų pasam- 
dytų iš Volyniaus ir Kelco gu- 
bernijų. 

X Šiauliuose vasario 15 dieną 
1914 m. Dramos-Muzikos-Dainos 
Dr-ja "Varpas" statė scenoje vei- 

kalą "Patamsio Galybė'" 5 veik- 
smų ir 1 vaizdelio L. Tolstojaus 
dramą. Atloštas buvo veikalas 
"Liaudies Namų" salėj. Veikalas 
buvo atloštai labai gerai, ir už- 
mesti nieko negalima; ypa- 
tingai gi diargija turėjo labai 
geras scenerijas, tat išrodė tik- 
rai, kaip kaime iš senų laikų. 
Režisierium buvo p. Žemkalnis 
(Liansbergis). Po spektakliui 
prasidėjo šokiai ir žaislai, kurie 
traukėsi iki 4 vai. nakties. Šo- 
kiai ypatingai man patikošokta 
pirmiaus suktinį, klumpakojį ir 
"noriu miego," o paskui prasi- 
dėjo europėjiški šokiai: mozūras, 
valcas ir kiti. Kiek patėmijau, 
Šiauliai turi labai daug lietuvių, 
kurie atsidėję darbuojasi lietuviš- 
koj tautinėj dirvoj. Teko man 

atsilankyti Savičiaus krautuvėje, 
kur užlaikoma lietuviški laikraš- 
čiai (gazieto ; patėmijau, kad 

žmonės, atvažiavę iš kaimo, per- 
ka daugiausia "Viltį" ir "Aušri- 
ne." Penki metai atgal, kada 
buvau Šiauliuose, žmogus galėjai 
girdėti tik lenkišką kalbą, o da- 
bar, abelnai patinus, Šiauliai la- 
bai pakilo", nes jaunimas (stu- 
dentai ir gimnazistai) lietuviš- 
kai kalbasi tarp' savęs teatre ii 
ant gatvės. 

R. J. DoviaU. 
Buvęs chicagiciis, 
"Birutės" narys. 

VABALNINKAS, Pan. apskr. 
Vartotojų krautuvė, kuri tapo 
atidaryta praeitų metų rugsėjo 
mėnesyje, kaip parodo apyskai- 
ta, pusketvirto mėnesio gyvavi- 
mo laikotarpyje turėjo įplaukų 
kason suviršum io,ooo rublių. 

DELTUVA, Kauno gubernija. 
Tautkunuose mirė tūlas 42 metų 
ūkininkas, kurisai visą savo gy- 
venimą pragirtuokliavo. Apie ve- 

lioni pasakojama daug juokingų 
atsitikimų. Taip, kartą grįžo, kiau- 
lės nepardavęs, iš turgaus* na- 

mon. Apsikabino kiaulę ir, be- 

važiuodamas, užmigo. Išryto pa- 
budo—kiaulę laiko apkabinęs, o 

arklio nėra. Kitą kartą išvirto 
balon. Arklys parėjo namon vie- 
nas. šįmet per Tris Karalius 
grįždamas namon, velionis užmi- 
go. Teršalo ir nuo. to pasimirė. 

VILKIJA, Kauno gub. Akse- 
linė mašina sukapojo ranką Stan. 
Žičkui, 19 m. vaikinui. Nelaimin- 
gasai nugabentas Kaunan. 

TELŠIAI. Visa beveik pirkly- 
ba čia žydų rankose. Lietuviai 
turi tiktai "Vilijos" sankrovą. 
Esama dar keleto lenkų krautu- 
vių. 

ŽEIMELIS. Grįždami girti iš 
Linkuvos turgaus, susipešė keli 
uk'ninkai. Vienas tapo taip su- 

muštas, kad už kelių dienų pasi- 
mirė. 

UKMERGĖ. Dr. Petras Tik- 
nišis paskirtas šiame apskrityje 
valsčiaus gydytoju. 

PANEVĖŽYS. Klebono Sta- 
kausko kambariuose policija da- 
rė kratą. J ieškojo tam tikru kny- 
geliu, lenku kalba atspausdintu. 
Kratytojai—(tardytojas, policijos 
prievaizda ir 4 miestsargiai—nie- 
ko nepešė. 

X Kauno gubernatoriaus 
įsakymu išsiųstas D\ inskan pen- 
kioms metams Juozas Milažiunas 
už emigrantų gabenimą per sieną. 

KUPIŠKIS, Ukm. ap. Val- 
stiečiai Jonas Jakutis ir Tamo- 
šius Mažeikis mano įsteigti čia 

garinį malūną ir tartoką. Išra- 
šymas gubernatoriui jau paduota. 

X Kupiškio Ūkio braugija 
patvirtino šių metų sąmatą, sulyg 
kurios išlaidos aprubežiuota 439 
rb. 20 kp. ir pajamos nustatytos 
493 rb. 68 kp. Susirinkime buvo 
Kauno Ūkio Dr-jos instrukto- 
riaus paskaita. Žmonės čia gai- 
lisi, kad neturi užtektinai agrono- 
mų, lietuviškai kalbančių. 

JOSVAINIAI, Kauno ap. Iš- 
ardoma ir prašalinama tiltas per 
šušvos upę. 

UTĖNAI, Ukm. ap. "Saulės" 
skyrius nutarė padidinti savo 

knygyną. Delegatu visuotinajin 
susirinkiman Kaune paskirtas A. 
Gasparavičins. Tarybon išrinkt?.: 
A. Gasparavičins, K. Katinas, 
Juozas DiČius, kun. N. Pakalnis 
ir kun. P. Turauskis. 

EŽERĖNAI. Kaip jau buvo 
pranešta, šion parapijon atvažia- 
vo kun. kanauninkai Pacevičius 
ir Skvireckas tardymų daryti dė- 
lei kilusiųjų prieš kiek laika 
skundų. Tardymas išpradžių ne- 

kaip ėjęs, nes lenkininkai nenorė- 

ję po prisiega rodyti. Rengian- 
ties tardytojams jau išvažiuoti, 
vienas vadų lenkiškai surikęs: 
"Visas mūsų darbas niekais nu- 

eis, siekdinkitės!" Liudytojai tuo- 
met prisieke ir davę savo parody- 
mus. Dabar lenkininkai giriasi 
kleboną iškelsią ir visa ką pagal 
savo norą padarysią. Teismo tar- 

dytojas rado riaušininkus kaltais 
ir dabar traukia juos atsakomy- 
bėn. 

Dr. D. Bukantas, miesto gydy- 
tojas, prieš kiek laiko buvo kaž. 
keno įskųstas valdžiai maištų kė- 
lime. Tardymas nieko prieš įskųs- 
tąjį neranda. Manoma, Dr. Bu- 
kantas dėlei to skundo nenuken- 

tėsi^s, į. 1 t. 
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Apskųstas lenku esąs ir advo- 
katas Tumėną, iškėlęs aikštėn kai- 
kuriuos lenkininkų žygius ir 
skundus. 

GAIDENAI, Zarasų ap. Gai- 
denos upelyje prigėrė Drisvietų 
valsčiaus Martynas Ševelinskas, 
kuris laike potvynių buvo nuva- 

žiavęs j Dūkštų miestelį javų 
parduoti. Sakoma, grįžęs girtas. 
Ševelinskas pateko j upelį su visa 
kuom—arkliu ir rogėmis. Tiktai 
už kiek laiko vėliaus Jurgis 
Adamavičius, eidamas namon, pa- 
stebėjo upėje prigėritsįjį. Subė- 
gę žmonės ištraukė nelaimingąjį 
ir podraug arklį, kuris taipogi 
buvo jau negyvas. 

Kunigu permainos Žemaičiu 
vyskupijoje. Kun. Juozas Bašk;i 
perkeltas iš Op=os filijos j Mcš- 
kučius klebonu. Kun. Anicetas 
Barakauskas perkeltas iš Vaičai- 

| čiij j Opsos filijn. Kun. Julijo- 
nas Paliukas perkeltas iš Rubinų 
į Salų filiją. Kun. Aleksandras 
Bublys iš Salų filijos perkeltas 
j Joniškį. Mosėdžio altaristas 
kun. Jonas Indrulis paskirtas j 
lubinų filiją. Meškučių klebonas 
kun. Noreika paliuosuotas nuo 

užimamos vietos ir leista jam ap- 
sigyventi Mosėdžio altarijoje. 
Linkavos klebonas kun. Izido- 
rius Gudavičius ir Josvainių kle- 
bonas kun. Liudvikas Šiaučiunas 
perkeliama vienas kito vieton. 
Akmenos altaristas, sergantysis 
kun. Ambrus, perkeliamas j Kre- 
tingos vienuolyną, Girkalnio kam. 
knn. Bondziulis j Pumpėnus 
kam., Senųjų Varnių kam. Lindė 
j Šembergą kam., Scmbergo kam. 
kun. Vilūnas j Senuosius Varnius 
kam. Naujosios Žagarės kam. 
kun. Urbelis paliuosuotas nuo 
vietos ir leista jam dėl gydymosi 
apsigyventi Grūšlaukyje, Pumpė- 
nų kam. kun. Kaščiukas i Naują- 
ją Žagarę. Baltriškių karatas kun. 
Matulis j Dusėtus kam., Dusetų 
kam. kun. Gricius j Radviliški 
kam., Radviliškio kam. kun. Ži- 
žys kuratu (užveizdėtoju) Balt- 
riškių bažnyčion. 

SUVALKŲ GUBERNIJA. 
AUGŠTOJI PANEMUNĖ, 

Mar. ap. Mirė Dubravų kaime 
Krištopas Račiūnaitė, sulaukęs 
82 111. amžiaus. Jisai plačiai bu- 
vo visoje Lietuvoje žinomas, kai- 
po gydytojas, ir pas jį plaukda- 
vo iš visų Lietuvos kraštu šimtai 
žmonitj pasiteirauti įvairiu ligų 
reikaluose. Keletą mylių aplinkui 
kiekvienas žmogus žinojo senelį 
KrLštopą. Jisai nebuvo vienu tų 
šundaktarių, kurie stengiasi tik- 
tai kuodaugiau pinigų iš ligonio 
išmelžti, duodami užtai dažnai 
kokius nuodus, vieton vaistų. 

Velionio gyvenimas daug-maž 
tokis. Jis gimė ir augo Yokietijo- 
je. mvyKo pasKui Lietuvon, Sa- 
koma, buvęs pamaldus žmogus. 
Buvo du kartu vedos. Bebūda- 
mas Vokietijoje, tarnavo pas kaž- 
-kukį gydytoją, su kuriu Dm drau- 
ge vasaros metu rinkdavo žoles 
ir darydavo iŠ jųjų įvairius vais- 
tus. Cia Kristupas išmoko da- 
ryti savo gyduoles, kurias paskui 
visą laika naudojo. Prieš kiek 
laiko jisai susipažino su Kneipo 
budu gydyti vandeniu ir nevie- 
nam patardavo šaltą vandenį var- 

toti. Daugelis žmonių sakyda- 
vosi, Krištopas juos pagydęs. Sa- 
koma, valdžios daktarai pas jjjį 
ir kratų darę, tyrinėję duoda- 
muosius vaistus, bet gydyti ne- 

uždraudė. Fas Kvištopą žmonės 
veždavo ligonius iš tolimiausių 
kraštų, pasitikėdavo juom dau- 
giau negu tikru gydytoju. 

VIRBALIS. Buvusiame vasa- 

rio mėnesyje Liet. Krik. Darbi- 
ninku Dr. skyriaus susirinkime, 
kame dalyvavo ir Draugijos ccn 

tro pirmininkas, p. A. Staugaitis, 
pasirodė, kad šisai skyrius turi 

154 narius ir pinigų suviršum 880 
rubliy. y •" 

GRAŽIŠKIAI, Vilk. ap. \ ait- 
kabalių valsčiau'- sueiga nutarė 
atidaryti mokyklą Liepalotų kai- 
me. Dabar valsčius turės išviso 
keturias mokyklas. 

J \ 
PUTRIŠKIAI, Daukšių parap. 

Pasimirė senelis Ant. l*keli»; su- 

laukęs 84 metu amžiaus. 

LEIPALINGIS. Seinų ap. Ne- 
senai Kaziulių kaime štai kas at- 
-itiko. Užsimanė vienas girtuok- 
liaujantis senis vesti. Kadangi 
niekas už jojo nenorėjo teketi, 
"piršliai" aprėdė vieną savo drau- 
gą moteriškais rūbais ir persta- 
tė jįjį kaipo '"jaunąją." Scni«, 
džiaugdamasis gausiąs pačią, pa- 
sigėrė su "piršliais" taip, kad j 
žmogų buvo nepanašus. 

KETURVALAKIAI, Vilk. ap. 
Sausio mėnesyje Geisteriškiuose 

! Skarlatina sirgo apie iŠ žmonių, 
iš kurių tiktai viena i" metų 
mergina pasimirė. Persirgo ta 
ligą ir vienas senelis apie 70 me- 
tų amžiaus. 

Baltsupių kaime pasimirė 17 
metų mergina Marijona Stebu- 
laitė. 

LIUBAVAS, Kalv. ap. "Blai- 
vybės" skyrius, pradėdamas ga- 
vėnią, padarė gražų nutarimą: vi- 
siems nariams per ištisa gavė- 
nią bnti abstinentais, reiškia, jo- 
kių svaiginančių gėrimų nevar- 
toti. 

MARIAMPOLĖ. "Žiburio" 
progimnazijos mokinėms, kurios 
pernai baigė čia mokslą, kovo 1 

dieną įduota tam tikrai paruošta- 
me akte mokslo baigimo paliudi- 
jimai. 

ŠUNSKAI, Mar. ap. Mirė šir- 
dies liga Jurgis Brundza iŠ Pa- 
balių. Velionis buvo atvažiavęs 
bažnyčion ekzekvijoms. Per mi- 
šias staiga pasidarė negerai. Vos 
spėjo nunešti j špitolę, kame ir 
pasimirė. Kadangi mirusiojo sū- 

nūs yra kunigas, laidotuvės bu- 
vo labai iškilmingos. 1 

GARLEVA, Mar. ap. Yra čia 
didelis Pajėsio kaimas, turis 55 
gyvenimus ir apie 550 gyvento- 
jų. Praeitą rudenį tapo atidengta 
mokykla. Mokytojauja lietuvis, 
p. J. Kundrotą. Kadangi mokyk- 
lai pasamdytasai namas yra laliai 
blogas, keliama balsai, kad per- 
mainius mokyklos namą. J T* 

GUDELIAI. Valsčius nutarė 
statyti namą mokyklai Višakio- 
-Rudos bažnytkiemyje. Nors mo- 

kyklos esama čia senai, bet nuo- 

savių namų neturėta. 

NAUMIESTIS. Nesenai įkur- 
tasai "Gabijos" skyrius paruošė 
vakarą. Vaidinta T. Daugirdo 
"Girtuoklio Užgavėnios." Buvo 
dar dainų, p. Jasiulateio vedamo- 
jo choro atliktų. Publikos buvo 
sulyginamai mažiau negu pa- 
prastai. 

ŠAKIAI,'Naum. ap. Tūlas Ga- 
bartų kaimo ūkininkas gabeno 
per sieną (rubežių) 57 keleivius, 
važiavusius savo daugumoje iš 
Vilniaus gub., Amerikon, riju- 
sius užklupo žandarai. Dalis 
spėjo pasislėpti, o kita dalis drau- 
ge su vadu-šeimyninku tapo su- 

imta. Tarp suimtųjų esama mo- 

terių ir vaikų. Suimtieji nusi- 
skundė ant didelio jųjų išnaudo- 
jimo. Ukininkas-vadas. paėm< s 

iš keliauninkų kelias dešimtis 
rublių valgomų -daiktų pirkimui, 
tie tiktai nenupirko u/ tiek. kiek 
įduota buvo jam pinigų, likusią- 
ją dalj sau Į kišenių pasidėdamas, 
bet savo namuose ėmęs iš keliau- 
ninkų po 3 kap. už stiklinę šildy- 
to vandens arbatai. Žydui agen- 
tui kiekvienas įmokėjęs po 120 

rub. Daugelis to agento nei ne- 

pažįsta. 

IGLIAUKA, Mar. ap. Neži- 
nomas piktadarys išplėšė du ka- 
rabonėliu bažnyčioje. Nedaug 
pasinaudojo, nes abiejuose kara- 
bonėliuose buta tiktai apie 20 kp. 



IS AMERIKOS. 
NUSIMINUSIOS MOTERIES 

DARBAS. 
Greenvvich, Conn. Džiova ser- 

ganti moteris W. Anthony, ne- 

norėdama leisti sunkenybę vyrui 
ir šeimynai, paėmė savo du vai- 
ku, sunų ir dukrelę, ir abudu pa- 
skandino maudynės va nė j, o tą 

padariusi, pa^i nusinuodino. 

GYVULIŲ AUGINIMAS 
PUOLA AMERIKOJ. 

Žemdirbystės departamentas 
"VVashingtone pagarsino statistiš- 
kas žinias apie visokius Ameri- 

koj auginamus gyvulius. Iš tu 

žinių matyt, kad skaitlius augi- 
namų gyvulių, vietoj daugintis, 
kaip turėtų buti, mažinasi, per 
tai mėsos kainos kjla, ir dabar 
reikia jau mėsą gyventojų mais- 
tui i.š kitur gabenti. 

Galvijų 1910 m. buvo 41,178,- 
000, pradžioj šių metų tik 35,- 
855,(xx), tai išpuola 5,323,000 ma- 

žiau negu 1010 m. Avių 1910 n: 

buvo 52,198,000, o pradžioj šių 
(metų tik 49,719,000, taigi 2,720,- 
000 mažiau. Kiaulių 1910 m. bu- 
vo 58,186,000, o pradžioj šių me- 

tų 747,000 mažiau. Išviso gi 
1910 m. visokių gyvulių Suvieny- 
tose Valstijose buvo 151,812,000, 
o pradžioj šių metų 144,507,000, 
taigi 7,305,000 mažiau. 

T uom tarpu nuo 1910 m. iki 

1914 gyventojų skaitlius nuo 

9r.972.ocx) pasidaugino iki 98,- 
646,000. 

VODINGAS VAISTAS. 
Los Angeles, Cal. Pasimirė čia 

8 žmonės ir vis i nuo naujo vaisto, 
išrasto neva gydymui kraujo li- 

gų; ta pripažino koroneris. Jis 
pripažino* jog vaistai kelionėj, 
kol atsiuntė vieton, pagedo. 

ATSISAKĖ NUO VIETOS. 
Iowa City, Iowa. Atsisakė nuo 

vietos valstijos universiteto pre- 
zidentas John f r. Kovvman, nes 

valstijos valdžia, be prezidento 
žinios, atstatė nuo vietos vieną 
universiteto profesorių ir tokiu 
budu sulaužė ^u prezidentu pa- 

darytą sutarimą. 

TRAUKIA TEISMAN DARBI- 

NINKŲ ORGANIZACIJĄ. 
Denver, Col. Advokatas Colo- 

rado l ucl & Iron Co. apreiškė, 
jog jis, vardu kompanijos, ap- 
skųs teisman viršininkus United 
Mine VVorkers of America darbi- 
ninkų organizacijos už sukalbj 
prieš kompaniją. Kompanija rei- 

kalausianti nuo organizacijos mi- 
iiono doliarių. 

BURNETTO BILIUS. 
Wa3hington, D. C. Senate pra- 

dėta svarstyti apsunkinanti atei- 

vystę garsų Bnrnetto bilių. Pa- 
tariama tą bilių priimti pilnai: ir 
su reikalavimu neleisti Amerikon 
nemokančių skaityti ir rašyti. 
Tu 1 i senatoriai vienok spėja, kad 
dėl neleidimo analfbetų (nemo- 
kančiu rašto) prezidentas VVilson 
tą bilių vetuos, nes prieš jį ofi- 
cialokai pakėlė protestą Italija; 
gali protestuoti taipgi Rusija ir 

Ispanija. 

IŠPLĖŠĖ BANKĄ. 
Tomica, IU. Kovo 19 d., ryt- 

metyj plėšikai įsiveržė į Tomica 
State banką, išardė kasą ir, iš jos 
paėmę $3,800 pinigų, prasišalino, 
yagystė patėmyta, tik suėjus tar- 

naujantiems darban. L'ž sugavi- 
mą vagilių siūlo bankas $2,000. 

PLĖŠIKAS UŽPUOLĖ GELE- 
ŽINKELIO TRAUKINĮ. 

Beaumont, Texas. Ginkluotas 
plėšikas įsiveržė į expresinį va- 

goną traukinio Santa Fe geležin- 
kelio ir, pagriebęs piniginį siun- 
tinį su $14,000, pabėgo. Pinigai 
tie buvo siunčiami Beaumont 
Lumber Co. išmokėti algas dar- 
bininkams. Plėšikas su pinigais 
pasislėpė girioj. 

RASIŲ KARAS. 
Friars Point, Minn. Šerifas 

Fratik Mullen, ui kokį ten pra- 
sižengimą, ant garlaivio "Kotic 
'Adams" mėgino suareštuoti juorn 
važiuojantį negrą. Drauge va- 
žiuojanti negrai užstojo už savo 
parvos žmogų. Vienas negras 
mirtinai pašovė Mulleną, šoko 
vandenin ir prisigriebė kranto. 
Pašautas šerifas šaudė toliau į 
negrus, vieną užmušė, o kitą pa- šovė. 

Tas atsitikimas suerzino balt- 
spalvius taip, kad ir valdžia bi- 
jos!, kad dėl to čia nekiltu rasių 

TIKI, KAD BE KARO NE- 
APSIEIS. 

Salem, Ore. Oregono valsti- 
jos gubernatorius West viešoj 
kalboj apreiškė, jog be karo su 

Mexika neapsieis. Valstijos mi- 

licijai jis patarė jau dabar reng- 
tis karan. Gubernatorius \Vest 
buvo Mc\ikc, o paskui atlankė 
ir \\ ashingtouą, tai turi žinoti 
prietikius \Iexike ir \Vrashing- 
tuno valdžios mierius. 

SIAUČIA ŠKARLATINA. 
Eelleville, 111. Dėl siaučiančios 

-markiai tarp vaiku skarlatinos, 
likosi uždarytos čia visos mokyk- 
los ir teatrai ir kitokios vaikų 
susirinkimų vietos, taipgi baž- 
nyčios. 

EXPLIOZIJOS. 
Alton, 111. Kovo 18 d. išlėkė j 

padanges i tai -os Equitablc Pow- 
der C.'o. Visose aplinkinėse, ly- 
giai Missouri valstijoj, žmonės 
manė, kad tai žemės drebėjimas; 
tok* smarkus buvo oro sudrebė- 
jimas, kad langai barškėjo ir 
sprogo, kaip laike žemės drebėji- 
mo. 

KUNIGAS SCHMIDT APE- 
LIUOJA. 

New York. Mirtiti pasmerk- 
tas už užmušimą numylėtinės 
Onos Aumticller kun. Schmidt 
per savo advokatus padavė ape- 

liaciją. Jeigu apeliacija bus pri- 
imta, kita byla gali užsitraukti 
kelis mėnesius; tai nors ir antroj 
byloj tas pats butų nusprendi- 
mas, visgi pereis iki pabaigai 
keli mėnesiai. 

KENTUCKY VALSTIJA 
PRIEŠ MOTERIS. 

Lexington, Ky. Vietinėj lcgis- 
liaturoj buvo pakeltas klausimas 
pripažinti moterims balsavimo 
tiesas, bet neperėjo. Moterių 
priešu buvo 51, o pritarėju tik 29. 

AMERIKONIŠKAS SUMANY- 
MAS. 

vvashington, D. C. Valstijos 
Georgia atstovai padavė kongre- 
sui fantastišką, arba tikrai vai- 

kišką sumanymą išrišti nekian- 
čianių Su\ ienytose Valstijose 
negru klausimą. Atstovai tie no- 

ri, kad visos šiaurinės Mexiko 
valstijos, kaip tai: Sonora, Si- 
naloa, Chiliuahua, Durango, Coa- 
huila, Zacatecas, Nueva Leon, 
Tamaulipas ir San Luis Potosi 
butu nuo Mexiko paimtos ir kad 
iŠ jų butų, žinoma, po Suvieny- 
tų Valstijų globa, sutverta negrų 
viešpatija ir žemė kad butų dy- 
kai negrams dalinama; tai tąsyk 
negrai iš Suvienytų Valstijų į 
tuos plotus išsikraustytų. Pui- 
kus sumanymas! P.ct tegul Ame- 
rika mėgina ji išpildyti, tai tuoj 
turės vaidus ne vien su Japoni- 
ja, bet ir su Europa. Tokio pa- 
tarimo, turbut ir VVashingtone 
nieks neklausys. Panašus suma- 

nymas tik Amerikoj gali užgimti. 
Juk ir Suvienytų Valstijų mies- 
tuose gyvenanti negrai nenorės 

kraustytis į tą MexikO Eldoradą, 
tai tąsyk reiktų su prievarta ten 

juos gabenti. 

TRŪKSTA RADIAUS. 
VVashington, D. C. Valdžios 

kasyklų direktorius Joseph A. 
Uolines pagarsino savo metinę at- 

skaitą, iš kurios matyt, kad Ame- 

rikoj vis daugiau reikalauja ra- 

diaus, pradedant ji taikyti prie 
gydymo vežiū sergančiu, o čia 
išprodukuotą beveik visą išpirko 
Europa. Direktorius Holmes už- 
tikrina, jog kasmetai Amerikoj 
tiuo vėžio miršta 75,000 žmonių. 
Ant viso žemės paviršiaus ra- 

diaus yra tik 30 gramų, o Ameri- 
kos daktarai turi vos 2 gramu. 
1912 m. radiaus išprodukuota 15 
gramų, iš rudos, išgabentos iš 
Colorado, Europa ištraukė jo 11.5 
gramų. J913 m. Colorado valsti- 

joj urano rudos, iš kurio ištrau- 
kia radium, iškasė 2,140 tonų, o 

jo 45% išsiųsta Europon. Gra- 
mo radiaus kaina dabar yra $120, 
000—$160,000. 

KASYKLŲ ATSKAITA. 
Washington, D. C. Sulyg at- 

jskaitos kasyklų užvaizdos, 1913 
I metuose prie darbo užmušta ka- 
Isyklose 425 darbininkai daugiau 
[negu 1912 metuose; užr.ušama 
kasyklose kasdieną po 12 darbi- 
ninkų. Iš 728,355 darbininkų per- 
nai užmušta 2,785, arba 3.82 iš 
tūkstančio; 1912 m. išpuolė tik 

3.27 iš tūkstančio. Kalnakasių 
skaitlius pernai pasididino 6,000; 
anglių iškasta 30—40 milionų to- 

nų daugiau. Darbininkų užmušta 
i87« daugiau, anglių gi iškasta 
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PRIE UŽMUŠIMO REDAKTORIAUS 
PARYŽIUJ. 

Savaitė atgal pati Francijos finan- 
sų mlnisterio, Mme Caillaux, atėjus) 
i redakciją Paryžiaus laikraščio "Fi- 
garo," iš revolverio užšovė laikraščio 
redaktorių M. G. Calmette. "Figaro" 
mat smarkiai užsipuldinėjo ant jos 
vyro ir, sakoma, kad čia buvusi net 
meiliška intriga įmaišyta. Paryžiuj 
kilo neišpasakytas sujudimas ir riau- 
šįs. Minis norėjo net sugriebti su- 

mušėją Iš kalėjimo Ir Ją "lynčiuotl." 
Dabar eina byla... Paveikslėlis parodo 
"Teisių Rumus" Paryžiuje, kur byla 
nagrinajama, ir pačią užmušėją Mme. 
Cailiaux. 

tik 8% daugiau. Daugiausia dar- 
bininku užmušė Pennsvlvanijos 
kasyklose, nes 1,227, \Ycst Vir- 
ginijoj 337, Xc\v \Iexiko 272, 
Ohio 165, Illinois 164, Colorado 
108. 

ELNIAI RENAI ALASKOJ. 
62 renų bandose Alaskoj yra 

47,266 elniai. Žvėris tie bus iš- 
dalinti tarp Alaskos čiabuvių. 

PRARIJO ŽEMĖ. 
Shenandoah, Pa. Pasidaręs že- 

mėj plyšys kalnuose netoli She- 

nandoah, prarijo du darbininku 
ir mažą dirbtuvėlę. Xors grieb- 
tasi gelbėjimo, bet žmonių at- 

kasti nepasisekė. 

PALUDO SUIMTUS MEXI- 
KO KAREIVIUS. 

Fort Worth, Texas. Teisėjas 
Edvvard Meck nusprendė paleisti 
5,000 Mexiko kareiviu, kurie bu- 
vo laikomi Forte Bliss. Karei- 
viai tie po nepasekmingam mu- 

siui prie Ojinaga perėjo rubežių 
ir Suvienytų Valstijų pusėj tapo 
suimti ir nuginkluoti. 

V/ASHINGTONO SENATAS 
PRIEŠ MOTERIS. 

Washington, D. C. Senatan pa- 
duotas lutvo sumanymas pripa- 
žinti moterims pilnas politiškas 
teises, bet sumanymą tą senatas 
atmetė. Palikta sulyginimą mo- 

terių tiesų su vyrų tiesomis nu- 

balsuoti atskirų valstijų legislia- 
turoms. 

MOTERIS, MIESTO MAJO- 
RAS, SUAREŠTAVO SAVO 

VYRĄ. 
Portland, Ore. Nesenai išrink- 

ta miesto Frontdale majoru mote- 

ris Jarima Larsen liepė suareš- 
tuoti savo vyrą John Larsen už 

pardavinėjimą nepilnamečiams 
svaiginančių gėrimų. Užtai jis 
turės užmokėti $200 bausmės, ar- 

ba pusę metų kalėjime sėdėti. 

KUNIGAS GRUZA POLICI- 

JOS KLEBONIJON ĮVESTAS. 
South Bend, Ind. čionykščių 

lenkų parapijoj buvo kilę maištai 
dėl kunigo Gruzos, kurio para- 
pijonai nenorėjo priimti. Dabar 
vienok policija jį klebonijon įve- 
dė. Parapijonai šiuom kartu ne- 

sipriešino, nors nuo koliojimų 
kunigo nesusilaikė. 

TUŠČIAS GĄZDINIMAS. 
Sacramento, Cal. Vadovas val- 

stijos milicijos, generolas Forbes 
gavo. žinią, jog bedarbių "darbi- 
ninkų vadovas Kellev nori apval- 
dyti arsenalą (ginklų krautuvę) 
mieste Rock Island, iš jo paim- 
ti ginklus ir suorganizuoti armi- 
ją iš pusės miliono darbininkų 
ir Mkelti jrieš valdžią revoliuci- 

ją. Pirmiausia revoliucija turėjo 
kilti Chicagoj. Matyt, čia kas su 

valdžia užsimanė komediją su- 

lošti. Bedarbiai darbininkai, tur- 
but, turi svarbesnius reikalus ne- 

gu revoliucijas ir maišatį kelti; 
jiems reikia darbo ir duonos, bet 
ne revoliucijų. 

NUGRIUVO SIENA SUDE- 
GUSIOS TRIOBOS. 

St. Louis, Mo. Smarkus vėjas 
sugriovė sieną sudegusios Atle- 
tic Kliubo triobos, ktir laike gais- 
ro taip daug žmonių žuvo ir da- 
bar užbėrė 17 žmonių. Siena nu- 

virto ant St. Louis Seed Co. trio- 
bos ir ją drūčiai pagadino. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS. 
Šv. Ignato Kolegijos Cleve- 

lande tėmyklos instrumentas pa- 
ženklino žemės drebėjimus kur 
nors rytuose, tik nežinia, kur jie 
buvo. Vėliaus susekta, kad tie 

drebėjimai buvo Indijos didjuryj. 

AMERIKOS UNIVER- 
SITETAI. 

Nors Amerikoj mokslai stovi 
žemiau negu Europoj, bet Ame- 

rikoj universitetų turtas didesnis 
negu Europoj. Harvardo univer- 
siteto turtas siekia $24.441,918, o 

metinių įplaukimų jis turi $2.487,- 
509. Lelando universiteto turtai 
yra $24,000,000, o metinių įplau- 
kimų jis turi $1,400,000. Turtas 
Chicagos universiteto siekia $18,• 
145,166, Yale universiteto — $14,- 
665,414, o Rice instituto turtas 

siekia $10,000,000. 

GAISRAI. 

Wellesley, M.-\ss. Sudegė Col- 
lege Hali \\ elle-ley Kollegijos. 
Nors gaisras užgimė, kada 300 
merginų studenčių lovose gulėjo, 
bet visas studentes ir ant augstu- 
tinų lubų gyvenusius profesorius 
išgelbėjo. Ugnis atsirado chemiš- 
koj laboratorijoj. Sudegė daug 
brangių knygų. Nuostolių ugnis 
pridirbo ant $1.500.000. 

Brechin, Ont.' K©Vo 17 d. su- 

degė čia Brechin hotelis. Sudegė, 
ir trjs žmonės. 

Kenosha, Wis. Sudegė čia įtai- 
sos M, H. Pefctit Malting Co. 
Nuostolių ugnis pridirbo ant 

$150,000. 

Detroit, Mich. Sudegė čia di- 
deli namai po Nr. 51—55 prie 
Woodbridge st. Sudegė trįs žmo- 
nės, o du sunkiai tapo apkulti. 
Nuostolių ugnis pridirbo ant 

$100,000. 

Mihvaukee, Wis. Trioboj 
Windsor hotelio 19 d. š. m. nak- 
tyj kilo gaisra*, kuris pridirbo 

nuostoliu ant $250,000. Gaisras 
kilo naktyj, kada visi miegojo; 
ugnį pirmiausia patėmijo mažas 

šunytis ir savo garsiu lojimu 
miegančius j laiką prikėlė, todėl 
\ i<i išsigelbėjo. 

Mihvaukee, Wis. Sudegė čia 
druskos krautuvės Petit Salt Co. 
Nuostoliu ugnis pridirbo ant 

$150,000. 

Portsmouth, O. Sustreikavo 
kurpiai Silby Dre\v ir Excelsior 
dirbtuvėse, l'er tai 4,000 darbi- 
ninkų atsirado be darbo. 

Fondą, N. Y. Xe\v Yorko 
valstijos gubernatorius Glynn at- 

gabenu čia neturėjusių Nevv 
Yorko darbo darbininkų ant far- 
nių, nes dabar farmeriai laukų 
apdirbimui reikalauja darbinin- 
kų, bet tarp atgabentų daugu- 
mas nematė farmos. o užmokes- 
nio reikalauja dvigubai didesnio 
negu farmeriai moka. 

Sulyg Žemdirbystės ministe- 
rijos surinktų žinių, farmų dar- 
bininkų algos Amerikoj kjla lab- 
jau negu algos fabrikų darbinin- 
kų ir miestų darbininkų. Perei- 
tuose metuose mokėta farmų 
darbininkams 2}Ą':/o daugiau ne- 

gu 1912 metuose; per paskuti- 
nius keturis metus farmų darbi- 
ninkų algos pasididino ant 36%. 
Beveik tiek jau pasididino farmų 
darbininkų algos ir per dešimt- 
meti nuo —l9l° metų. Lau- 
kų darbininkų algos kjla ne vien 
Amerikoj, tas pats yra ir kituose 
kraštuose, neišskiriant Lietuvos. 

Chicago, 111. Circat Northern 
hotelyj prasidėjo čia tarybos ka- 
syklų savininku vak. Pennsyl- 
vania, Oliio, Illinois ir Indiana 
valstijų su darbininkų atstovais. 
Pereitą utarninką tarybos iširo, 
nes negalėta suitaikvti. Todėl 
balandžio i d. pra.-idės streikas, 
kuriame dalyvaus apie 75,000 
mainierių iš minėtų valstijų. Trįs 
valstijos gal butų ir susitaikę, 
bet Oliio valstijos mainieriai ir 
savininkai negalėjo susitaikyti ir 
todėl tarybos iširo. Jeigu strei- 
kas bus, tai daug lietuvių turės 
nukentėti. 

Lawrence, Mass. Čia vėl 
prasideda streikai. Sustreikavo 
2,000 darbininkų pardavimo da- 
lyj Pacific Mills dirbtuvėse; 
dirbtuvės per tai tapo uždarytos. 
Darbininkai reikalauja didesnių 
algtj. 

iŠ VISUR. 
|| Laikraščiai pajuokia Ameri- 

kos ambasadorių ant Balkani, 
pussalio, Bryano pasiųstu ček:: 

Vopicką, kuris, nemokėdamas 
kaip apsieiti, ne vien save, bet ii 
Ameriką ant juoko stato. Va- 
žiuodamas savo vieton, jis su- 

stojo Čekijoj ir mėgina kurstan- 
čias prieš vokiečius kalbas laikyti 
Todėl jam patarta tuojaus i; 

Austrijos išvažiuoti, jeigu neno- 
ri prievartos užsitraukti. Kitui 
jis buk gyrėsi, kad turįs marški- 
nius už $12.00. Vopicka buve 
bravoro prezidentas Chicagoje. 

|| Vindobonos universiteto pro- 
fesorius '-Įmest Selim, Palestino; 
atkasė seną žydų miestą Slie 
ckem. Rado ten daug didelė? 
vertės žilos senovės liekanų. 

j| Rusija iš Chinų atšaukė sa- 

vo kariumenę; liko Pekine am- 

basados saugojimui tik Raudonie- 
ji Gvardijos kazokai. 

|| Belgijos pakrantėse, Ham- 
burgo linijos pasažierinis garlai- 
vis "Kaiser Wilhelm der Grosse' 
užbėgo ant nežinomo vardo lai 
vo ir jį su visais įgulos žmonė- 
mis paskandino. 

|| Ant kalno Vesuvius, obser 

vatorijos trioboj, rado sudegus 
observatorijos direktorių, profe 
šorių Giuseppe Mercalli. 

|| Pietinėj Rusijoj, stanicoj To- 
poviči plėšikai naktyj atėjo į na- 

mus 78 metų popo Dudkovo, pa- 
korė ji. jo pačią ir dvi tarnaiti 
ir paėmę pini°vs, kokius popas 
turėjo, prasišalino. 

Venecijoj, Šiaurinėj Italijoj 
kariško laivyno torpedinis laivas 
susimušė su garlaiviu, vežiojan- 
čiu žmones tarp Venecijos ir Li- 
do, ir ji paskandino. Prigėrė prie 
to 50 pasazierių. 

|| Pirma pavasario diena Fran- 

euzijoj atgabeno vėtrą su audra 
ir debesių praplvšimais, kuri Pa- 
ryžiaus aplinkinėse daug nuosto- 

lių pridirbo. Audra ir vėtros 
siautė visoj šiaurinėj Prancūzijoj. 

!! Tarybos Atlantiko garlaivių 
kompanijų, kurios buvo Berline, 
neprivedė prie susitaikymo visų 
garlaivių linijų, todėl kompanijų 
atstovai, negalėdami susitaikyti, 
išvažinėjo. Sutarta gegužio i die- 
ną susivažiuoti Ivoelne. 

ĮĮ Airijoj, Ulstero provincijoj, 
dėl autonomijos pripažinimo, 
valdžia siunčia kariumenę užim- 
ti visas Ulstero svarbesnes vie- 
tas. Kalba, buk svarbiausi unio- 
nistų, taigi airių protestonų, va- 

dovai, Si r Edward Carson ir ki- 
ti, likosi suimti. 

|į Italijoj, mieste Milano, kru- 

tančių paveikslų teatre užsidegė 
laike rodymo filmos. Žiūrėtojai, 
pamatę durnus, persigandę, pra- 
dėjo laukan grūstis. Susigrudime 
sumindžiota penki žmonės, o ta- 

me du kareiviai. 

|į Katalikiškoji dvasiškija Če- 
kuose ir Moravijoj savo susi- 
rinkime Pragoj nutarė uždrausti 
katalikams lankyti perstatymus 
operos "Parsival," komponuotos 
\Vagncro. Bet toji opera greičiau 
tikėjimiška, negu prieštikėjimiš- 
ka. Wagner buvo tikintis kata- 
likas. Gal čekų dvasiškija prieš 
ji stoja dėl jo vokietystės, bet 
\Yagner ir slavams buvo prie- 
lankus. 

Į| Balandžio mėnesyj Ryme 
bus suvažiavimas augščiausiti ka- 
talikiškos bažnyčios dvasiškiu. 
Tąsyk bus paskirti nauji kardi- 
nolai vieton mirusiu. 

jj Laikraščiai praneša, jog pa- 
skyrimas dabartinio karo minis- 
terio Suchomlinovo Lenkijos ge 
npral-gubernatoriu tapo atidėtas, 
nes generolas Ivano v, kuriam pa- 
siūlyta karo ministerio vieta, ne- 

nori jos priimti. Todėl dar vis 
nežinia, kis valdys Lenkiją. 

Lenkijoj, aplinkinėse Lubas- 
tovo pas vieną kaimietį užėjo ke- 
li vyrai ir pasisakė, jog yra bur- 
tininkai; mat burtininkams len- 
kas kaimietis labjausia tiki. Xa- 

mieje vyro nebuvo, triusėsi tik 
viena moteris. Vienas iš atėjūnų 
apreiškė, jog jis turi vinį, kuris 

tokią turi ypatybę, kad jį turin- 
čiam suteikia viską, ko tik tas 

nori. Žinoma, gaspadinei labjau- 
sia patiko vinis, ir ji pradėjo de- 
rėti. Svečias už tokį svarbų daik- 

tą tiuo niekj nežinančios mote- 
ries pareikalavo 500 rubl., bet 
paskui nusileido ir pasiganėdino 
200 rubl. Moteriškė už tokią sve- 
čiu geradėjystę juos pavalgydino 
ir pagirdė ir davė reikalaujamus 
200 rublių ir už tai gavo j popie- 
rą įvyniotą paprasčiausią akėt- 
virbalį, kurį svečiai liepė įkasti 
septynioms dienoms ant rube- 
žiaus, o iki tam laikui niekam, 
net vyrui, nieko nesakyti, nes 

kitaip vinis stebuklingų ypatybių 
neįgautų. 

|į Mieste Nizza, pietinėj Pran- 
cūzijoj, koksai jaunas vaikinas 
metė akmenį į automobiliu va- 

žiuojantį buvusį Anglijos minis- 
terių pirmininką Arthurą I. Bal- 
fourą ir pataikė; sužeidė vienok 
jį visai nepavojingai. Vaikpalai- 
kis akmenį metė be jokio tikslo, 
jis Balfourą užgauti nenorėjo. 

lį Vokietijoj, mieste Koelne su- 

ėmė rusiško kariško laivyno ka- 
pitoną Poliakovą už vagystę. 
Xors rusiški laikraščiai smarkiai 
užsipuolė už tai ant policijos, 
bet ištikimi liudininkai, neturinti 
reikalo kenkti Poliakovui, patvir- 
tina apkaltinimus. 

jį Priešais Balboa, Ispanijos 
pakrantėse, paskendo švediškas 
garlaivis "Torhild." Prie to pri- 
gėrė ii įgulos žmonių. 

|į Ispanijoj, mieste San Se- 
bastian j jūres nupuolė su orlai- 
viu franeuzas orlaivininkas Ma- 
nonte ir prigėrė. 

į Rusijoj, upių Dono ir Vol- 
gos įtakose siautė audros su de- 
besių praplyšimais ir pagimdž 
baisius tvanus, kuriuose pražu- 
vo daug žmonių. Aplinkinėse 
vanduo užliejo 400 namų. Pri- 
gėrė ten 3,000 žmonių. Kiti te- 
legramai praneša, jog Astracha- 
niuje pražuvo to,000 žmonių. 

!! Šiaurinėj Afrikoj, Morokko 
pakrantėse laike siautusio prie- 
šais Metilla cikliono pražuvo 43 
laivai, o tame buvo 5 garlaiviai. 

|| Numestas nuo sosto buvęs 
Turkijos sultanas Abdul-Hamid 
mirtinai apsirgo; daktarai netiki, 
kad jis galėtų pasitaisyti. 

|| Anglijos karalius Jurgis už 
$25,000 pardavė savo išradimo 
patentą. Išradimas tas yra tai 
pagerintas pečiukas, kuris du 
kambariu apšildo. Kad tai butų 
ne karaliaus išradimas, tai gal 
nieks tiek išradėjui nebūtų už- 
mokėjęs. 

|| Skatilius žmonių, sudraskytų 
draskančių žvėrių Indi jose, nesi- 
mažina. 1911 m. vien tigrai su- 

draskė 767, o žuvusių nuo kitų 
žvėrių, krokodilių, nuodingų gy- 
vačių skaitlius pasiekia milžiniš- 
ką sumą 2(3,242. Nemažai žmo- 
nių žūva ir kituose kraštuose, 
kur tik yra draskanti zvėrįs ir 
nuodingos gyvatės, ypač Afrikoj. 
Uganda apskrityj 1909 m. liūtai 
sudraskė 22 europiečiu, 12 in- 

dų ir 167 negrus, dirbusius prie 
geležinkelio tiesimo, o visame 
apskrityj liūtai sudrasko kasinė- 
tai po 700 žmonių. 

Į) Japoniją vėl atlankė žemės 
drebėjimai ir vulkano išsiverži- 
mai ant salos Suvanose. Kiek 
prie to žuvo žmonių, dar nežinia. 

Kovo 22 d. iškeliavo ant sa- 

los Korfu Vokietijos ciesorius. 
Pirma jis susitiks su Austrijos 
ciesorių ir Italijos karaliumi. 

Berline už $6,250,000 tapo 
pastatyta įatija trioba tautiškam 

knygynui. Naujame knygyne yra 
vietos 6 milionams tomų knygų. 

Austrijos karo teismas Yin- 

dobonoj sugriebtus 8 rusiškus 
šnipus pasiuntė kalėjiman nuo S 
mėnesių iki keturių metų, vieną 
gi išteisino. 

Rugpjūčio šių metų šiau- 

rinėj Europoj busiąs pilnas sau- 

lės užtemimas. Vokietija siunčia 
dvi astronomų expedicijas tėmyti 
užtemimą—vieną expedieiją Ru- 

sijon, kitą Nopvegijon. 

Pasodyta kalėjiman už nušo- 

vimą laikraščio "Figaro" redak- 
toriaus Calmetto, moteris iždo 
ministerio Caillaux ir kalėjime 
turi gerą gyvenimą: gauna ji 
daug gėlių, saldumynų ir laiškų. 
Turi ji tris kambarius. Dėl tQ-> 



kiii privilegijų šmonės ant gatvių 
kelia protestus ir kilo didele* 
riaušjs. 

{{ Anglijos valdžia, bijodama 
protektorių sukilimo dėl pripa/i 
nimo Airijai autonomijos, pa- 
siuntė Į I l>tcro provinciją liu 

zaru 16 ir 4 regimentą, bet tu 

regimentų aficierai vjm sustrei- 
kavo, atsisakė traukti ten ir ka- 
reiviai, todėl sustreikavusių vie- 
ton reiks ten siųsti kitus rc^i- 
mentus. iki šiol vienok L"i*rre 
ramu, maištų nebuvo. 

Įj Mieste Port-au-Spain, gyve 
nime buvusio Venezuclės prezi- 
dento Cipriano Castro padarė 
kratą ir konfiskavo daug revol- 

verių ir amuniijos. Padarė kra- 
tą taipgi gyvenime Castro brolio, 
kur rado ir patį generolą Castro, 

|Į Bavarijos valdžia uždraudė 
gabenti Bavarijon kerosiną ame- 

rikoniško trusto Standard Oil Co. 

Chinuose, netoli Kingtsekwan 
plėšikai "Baltojo Vilko" užpuolė 
valdžios kariumenę, ir po smar- 

kiam mušiui ją sumušė. Plėši- 
kai nori paimti sostinę provin- 
cijos S.hensi, 

ĮĮ Gegužio mėnesyj žada Ame- 
rikon atkakti Bulgarijos Eleono- 
ra. Amerikon ji keliauja išreikšti 
dėkingumą už Amerikos daktaru 

pageliu laike karo ir cholera' 
siaučiant ir atitaisyti paleistus 
laike karo paskalus, buk bulgarai 
elgėsi barbariškai. 

[j Chinuose įvesta laisvė visų 
tikėjimų. Tokiu budu Chinai pra- 
lenkė jau Rusjią, Vokietiją ir 

Austriją, kur nėra pilnos tikėji- 
mo laisvės. 

!| Kaip praneša iš Yalonos, Al- 

banijoj, sukilę Epirc grekai turi 

20,000 kariautojų, o tarptautiško- 
ii Albanijos žandarmerija suside- 
da tik iš 1,400 kareivių. Žino- 
ma, tas žandarų menkas pulkelis 
negali įveikti daug skaitlingesi.ių 
sukilėlių. 

II Sulyg atskaitos stačiatikiško 
sinodo, 1911 ir T912 metuose 

perėjo į stačiatikių tikėjimą 18,- 
293 išpažintojai kitokių tikėjimų, 
o tame 2,105 katalikai. Tuose 

jau metuose 13.493 stačiatikiai 
pasitraukė iš stačiatikių tikėjimo, 
o tame j,010 stačiatikių priėmė 
katalikų tikėjimą. 

;į Prie Uralo kalnų, Rusijoj, 
suareštavo nuttipus] ant žemės 

vokišką orlaivininką Hansą Bcr- 
linerą, kuris, orlaiviu sėdęs Ber- 
line, į 47 valandas atlėkė j Uralo 

kalnus, taigi 1,300 mylių. Jį ir 

jo draugus nužiuri, buk jie šni- 

pinėjo Rusijos atsigynimo paslap- 
tis. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ LEVVISTON, ME. 

Lietuvės nenori lygintis su vy- 
rais. D. L. K. Gedimino Drau- 
gystė dar sausio ii d. savo meti- 
niame susirinkime nutarė vieny- 
tis su Lietuvos Dukterų Mote- 
rių Dr-ja. Tapo išrinkti ir dele- 
gatai. kad nueitu į minėtosios 
moterių draugijos susirinkimą ir 
praneštų D. L. K. (ied. Dr-stės 
nutarimą. Kovo i d. įvyko mo- 

terių draugijos susirinkimas. De- 
legatai jame taipogi dalyvavo ir 

pranešė savo draugystės nutari- 
mą, drauge su ttiomi paaiškinda- 
mi visą tokio susivienijimo nau- 

dą ir svarbą mūsų kultūriškame 
gyvenime. Susivienijus, galinu 
bus ilgainiu ir savą svetainę pasi- 
statyti. Tačiaus, kaip kiekvie- 
nam geram darbui, taip ir čia at- 
sirado priešų. Drauge >u dele- 
gatais atvyko dar vienas gedimi- 
nietis, kuris abiejų draugysčių 
susivienijimui buvo priešingas. 
Jisai, pasiprašęs balso, pradėjo 
kalbėti apie draugysčių susivie- 
nijimo nereikalingumą. Nurodė j 
visus tuos keblumus, kuriuos ge- 
diminiečiai turėjo, kol netapo 
šisai klausimas galutinai nutar- 
tas. Pirmąjį kartą, mat, šisai 
klausimas buvo iškeltas paprasta- 
me D. L. K. Dr-stės susirinkime 
ir tapo priimtas. Tačiaus sekan- 
čiame susirinkime, knrisai buvo 
ketvirtmetinis, šisai nuturima- ta- 

po atmestas, ir buvo nutarta ne- 

si vienyti su moterių draugyste. 
Patsai kalbėtojas, vienijimosi 

priešas, sakė, kari j taip nutariu- 
sį susirinkimą Inu o suėję "visi 
tamsesnį nariai" (taigi, tani s u- 

Įiiai priešinosi vienijimuisi). T i k 
,t;ii metinio draugystės susirinki- 
mas antrąjį nutarimą atmetė 
ir vėl grįžo prie pirmojo'. Kal- 
bėtojui buk vinįiik, ar moteris 
-usivienv> su vyrais, ar ne, bet 
jisai turįs nurodyti tą padėjimą, 
kuriame bus moteris, jeigu jos 
susivienys su vyrais. Jos busian- 
čios suvarytos kur j kampą ir ne- 

išdrįsiančios nei prasižioti, nes 

vyrai juoksiąsi. Vyrai taipogi ty- 
čios ią si iš moterių ir merginų dra- 
bužiu ir taip toliau. Dar neuž- 
miršo prikergti, kad jisai, kalbė- 
tojas, šią moterių draugystę su- 

tvėręs. Cia noroms-nenoroms iš- 
kilo klausimas, ką veikė p. Jo- 
nas Š., kuriam ištikrųjų reikia 
tarti ačiū, kad šioji draugija pa- 
sirodė musų kolionijoje? Paste- 
bėtina dar, kad minėtasai kalbė- 
tojas nepasitenkino vieša kalba 
prieš vienijimąsi, bet ir asmeniš- 
kai varė agitaciją, pavieniai mo- 

teris atkalbindamas nuo susivic- 
nijimo su gedimteniečiais. Savo 

atkalbinėjimuose tasai ponas ne- 

vengė ir nemalonių žodelių na- 

riams draugijos, prie kurios pat- 
sai priklauso. 

Pastebėtina, kad moteris prie- 
lankiai sutiko visus šijos išve- 
džiojimus. Tai buvo labai aiš- 
kiai matyt susirinkime. Kuomet 
kalbėjo Gedimino draugystės de- 
legatai, moterjs žymiai nekantra- 
vo. į delegatų kvietimus susi- 
burti krūvon moterjs atsakė, kad 
nereikią. Jos pačios mokančios 
tvarkytis ir vyrų pagelbos ne- 

reikalaujančios (apie tai nieko 
nebuvo nei kalbėta). Buvo gir- 
dėti net įtarimų, buk norima mo- 

terių draugystę išardyti ir pini- 
gus paimti. Atsirado net tokių 
moterėlių, pasak kurių, dar esą 
peranksti vienytis su vyrais, nes 

moterjs, girdi, dar prie viešo vei- 
kimo nepripratusios. Išreikšta 
net pasib'jojimas, K"k moterjs 
gėdisiančiosios drauge su vyrais 
tartis viešuose reikaluose. Pana- 
šios kalbos rado susirinkime pri- 
tarimo, ir joms dauguma plo- 
jo. Moterių neprielankumas vie- 

nijimosi idėjai buvo matyt net 

atsinešime prie delegatu, kurie 
buvo raginami kuotrumpiau kal- 
bėti, nes mažai esą laiko. Bal- 
suojant, pasirodė, kad tiktai 7 na- 

rės stovi už susivienijimą, o vi- 
sos kitos, apie 4 syk didesnis 
skiatlius, tam priešingos. Tokiu 
budu musų moterjs parodė, kad 
su vyrų draugijomis jos vienytis 
nenori. Ad. Jozukevičia. 

Iš KENOSHA, WIS. 

Navatnas padėjimas. Čia gy- 
vuoja "Lietuvos Balso" Dr-ja, tu- 
rinti per 80 sąnarių. Draugija, 
stilyg saw įstatu, yra tautiška, 
vienok, laikui bebėgant, j jos val- 

dybą įsiskverbė socialistai ir pra- 
dėjo draugiją savais keliais vesti. 
Tas nelabai patiko kitiems drau- 
gijos nariams, kurių dauguma nė- 
ra socialistais. Nuo tulo laiko 
tarp narių prasidėjo judėjimas, 
kurio mieriu buvo sugrąžinti 
"Lietuvos P.also" draugiją ant tų 
pačiu pamatų, ant kurių ji tapo 
sutverta. Vadinasi, pasidarė aiš- 
kus taip draugijos narių skili- 
mas: vieni norėjo išlaikyti drau- 
giją ant tautiškų pamatų, o so- 

cialistai geidė paversti ją galu- 
tinai j socialistiškas vėžes. 

Kovo 22 d. atsibuvo draugi- 
jos metinis susirinkimas, kuria- 
mo abidvi pusės turėjo susirem- 
ti prie draugijos valdybos rinki- 

mų. Šitoj kovoj socialistai pra- 
kišo, nes j valdybą tapo išrink- 
tas prezidentu p. Dapkus, geras 
tėvynainis, kuris buvo salininku, 
kad draugiją palaikyti ant tau- 

tiškų pamatų, kaip rodo draugi- 
jos konstitucija. I visus kitus 
urėdu- taipgi tapo išrinkti tautie- 
čiai maž-daug 50 balsų daugu- 
ma prieš 32 balsu socialistų. 

Abiejų pusiu užsispyrimas bu- 
vo toks. jog draugija uet perva- 
ro įnešimą, kad draugystė nenori 
nieko bendro su socialistais 'tu- 
rėti. 

Tame pačiame susirinkime 
draugija nusprendė rinkli sau ir 
organą. Ir čia pasitaikė geras 
politiškas šposas, kokių mažai 
kur sutikai. Nekuriu norėta V»al- 
>uoti už "Lietuvą." tad ka< ten 

pasikėlęs pranešė pramanytą ži- 
nią, kad, girdi, "Lietuva" neap- 
siimanti būti organu nei vienai 
draugystei. Tam, matomai, ir pa- 
tikėta. Tad socialistų priešai to- 
kiu budu susiskaldę, vieni bal- 

suodami už 'kataliką;" kiti už 

I kiti,s tautiškus laikraščius. Gi 
,sčcialistn, buvo, matomai, gerai 
susiorganizuota, ir visi jie pervarė 
tokiu hiulu draugijai- u/ organą 
"Laisvu."' 

Dabar išėjo, gana navatnas da- 
lykas. Draugija ne tik kad nepri- 
sileido prie urėdu nei vieno so- 

icialisto, het dar ir išsireiškė, kad 
lji nenori nieko be<idro turėti su 

socialistais, o čia socialistai ėmė 
ir iš-k irto šposą, pervarydami 
balsais už organą "Laisvę," vie- 
ną iš raudoniausių socialistiškti 
laikraščiu. 

Tai dabar ir nežinia, kas iš ši- 
tos visos "košės" išeis. 

L. B. Dr—as. 

IŠ RED LODGE, MONT. 

Įvairumai. Gyvename čia tarp 
augščiausių kalnų, kurių viršūnės 
amžinu sniegu užklotos. Darbų, 
išskiriant anglių kasimą, neturi- 
me jokių. Apgyventa ši viete- 
lė daugiausiai finų, italų ir atei- 
vių iš Austrijos. Tarp jųjų įsi- 
maišę ir keletas lietuvių: 4 šei- 
mynos ir apie 15 pavienių. Lie- 
tuviai retai kuris kuom nors pra- 
kilnesniu užsiima. Girtuoklystė 
stovi pirmoje vietoje. Pasigėrę 
kartais ir susipeša. Sic peštukai, 
žinoma, nepriklauso prie tų, kurie 
laikraščius skaito (o laikraščių 
pareina pas muš nemažas sulygi- 
namai pluoštelis). Kad girtuok- 
liauja ir pešasi tie tamsuoliai— 
negerai. Bet dar blogiau, kad 
kai-kurie vietos lietuviai, rašyda- 
mi į laikraščius, tuos darbus pri- 
meta atskirų tam tikrų pakraipų 
žmonėms—šiame atsitikime, tau- 
tininkams ir klerikalams. Toksai 
atskirų žmonių pasielgimo pri- 
metimas kokiai nors pakraipai, su 
tais žmonėmis nieko bendro ne- 

turinčiais, yra ne kas kita, kaip 
stengimasis įžeisti ir nužeminti 
visuomenės akyse tą pakraipą, 
ko, regis, reikalinga butų vengti. 

Tautą Mylįs. 

IŠ EXETER, N. H. 

Vietos lietuviai. Oras. Darbai. 
Šisai miestelis nors nedidelis, bet 
lietuvių jame randasi pusėtinas 
būrelis; apie 34 šeimynos, 33 pa- 
vieniai vyrai ir 19 merginų. Esa- 
ma dar apie 5 šeimynų, vadinan- 
čių save "paliokiškomis," bet su 
tikrais lenkais vargu ar gali tie 
"paliokai" susikalbėti. Neblogai 
gyvuoja čia pąšelpinė Šv. Jono 
Krikštytojo Draugija, turinti apie 
40 narių, dauguma kurių tačiaus 
gyvena kituose miestuose. Šio 
kovo 1 d. susitvėrė dar LSS. kuo- 
pa iš 16 vyrų ir 6 moterių bei 
merginų. Kaip jiems seksis—pa- 
žiūrėsime. Lietuviai čia smarkiai 
girtuokliauja. 

Pas mus buvo užstojęs jau tik- 
ras pavasaris. Žmonės džiaugėsi 
puikiu oru. Staiga kovo ]8 d. 
pasirodė sniegas su lietum. Tu- 
rėjome ir griaustinio, taip smar- 

kaus, kid langų stiklai-drebėjo. 
Darbai šiuom kartu pas mus 

sumažėjo. Esanti čia čeverykų 
dirbtuvė, kurioje dirbo visi lietu- 
viai, sustojo vienam mėnesiui. 
Audyklos, kame vien merginų 
dirbama, eina vidutiniškai. 

Vietinis. 

IŠ LAWRENCE, MASS. 

Trukšmingos prakalbos. Kovo 
12 d. vietinė L. S. S. kp. paruoši 
prakalbas, kaire kalbėjo ir p. 
Perkūnas. Savo prakalbą pradė- 
jo užsipuolimu ant bažnyčios ir 
kunigų. Žmonės, nenorėdami 
klausyti, pradėjo keltis nuo sėdy- 
nių ir užti. Susirinkime pakilo 
toksai didelis trukšmas, kokio 
La\vrence lietuviai dar niekuo- 
met neturėjo. Kad apraminus 
žmones, muzika uždrožė maršą. 
Galop kiek susiraminta, ir muzi- 
kai pabaigus grajinti, pasirodė 
anglas kalbėtojas. Žmonės su- 

grįžo atgal j savo sėdynes ir ra- 

miai klausėsi kalbėtojo. Paskui 
vėl kalbėjo p. Perkūnas. Si kartą 
audros jau nebuvo. Prakalboms 
pasibaigus, pakelta klausimas, ar 

nemokantis rašyti gali buti socia- 
listu? Atsakyta, kad galįs. 

F. Degutis. 

IŠ BRIDGEVILLE, PA. 

S. L. A. prakalbos. Kovo 8 d. 
(vėlokai prisiųsta) parengta S. L. 
A. 90 kp. prakalbas. Kalbėjo 
3-čiojo apskričio generališkas or- 

ganizatorius p. Baltrušaitis, "Dil- 
gėliu" redaktorius. Prakalba bu- 
vo padalinta Į dvi puses. Pirmu 
atvėju kalbėjo apie S. L. A. ir 

j reikalingumą prie jo*rasvtis kie'k- 
r vienam, kurisai tik mano apie sa- 

vo likimą, apie galėjimą patikti 
kokią nors nelaimę. Po pertrau- 
kai, laike kurios prisirašė prie 
kuopos tris nauji nariai, p. Ualt- 
nwutis kalbėjo apie kooperaci- 
jos naudingumą darbininkams. 
Publikos b.:\o nedaug.' Turbut, 
nebuvo gerai išgarsinta. \ i s i 

gražiai užsilaikė. & 

šioji kuopa gerai, gyvuoja ir 
kas kart vis didyn auga, ačiū 
darbštumui savo nariu, tarp ku- 
riu, reikia pripažinti, esama veik- 
liu vyrų. Viena bėda — tai su 

mūsų moterimis ir merginomis: 
nors mažai jųjų turime, bet ir 
tos pačios neprisideda nei prie 
kuopos, nei abelnai nejdomauja 
viešuoju gyvenimu. Ar ne lai- 
kas? Stasis. 

IŠ CAMBRIDGE, MASS. 

Uždraudęs bažnyčią lankyti. 
Kovos 15 d., pp. Yienžlauskas ir 
lvimontas esą gavę nuo policijos 
viršininko pakvietimą pribūti j 
policiją. Kada Yienžlauskas nu- 

ėjo, tai policijos kapitonas prane- 
šęs jam, buk Kun. J. Krasnickas 
praneša, kad "jųs bažnyčioj esą 
keliate betvarkę, ir todėl aš (ne- 
va, kapitonas) jums uždraudžiu 
lankyti jo bažnyčią, o jei norit, 
tai galit eiti j paliokų bažnyčią." 
Kovos 16 d. išvažiavo vėl dele- 
gacija pas kardinolą melsti jo, 
kad iškeltų kun. Krasnicką. 

Išvažiavo Kimontas, Gedraitis, 
AIuzji, /.. Valaitienė ir pora ma- 

žų vaikučių. B. Lorer.tas. 
I 

IŠ DORRISVILLE, ILL. 

"Bosas" lietuvį sumušė. Ligo- 
nio užmiršimas. Kovo 14 d. vie- 

nas "bosas" sumušė kasyklose 
lietuvį Vincentą Mockevičių. 
Mockevičiaus tapo galva pVa- 
mušta. Kaipo to pasekmė, ka- 
syklose gali kilti streikas, nes 

reikalaujama, kad "bosas" butu 
nuo darbo prašalintas. 

Nekaip pasielgia dorrisvilie 
čiai su vienu čia lietuviu. Jisai 
serga jau keletas savaičių, pri- 
klauso prie šv. Juozapo drau- 

gystės, o niekas jojo nenori nei 
| atlankyti. 

Petras Sargevicius. 

IŠ PITTSFIELD, MASS. 

Peštynės. Nesenai čia du jau- 
ni vyrai lietuviai buvo užpuolę 
ant J. Indruškos ir skaudžiai ji 
supjaustė. Gavo gerai užtai už- 

I mokėti: sakoma, 60 dienų kalė- 
jimo ir $200.00 bausmės. Laike 
pereitų Užgavėnių buvo keletas 
atsitikimų, kur peštukai, supran- 
tama, išsigėrę buvo bandę viens 
kitam "snukius maliavoti." Ne- 
gerai, labai negerai, kad mūsų 
jaunimas taip negražiai elgiasi. 

Čyžas. 

IŠ MINDEN, W. VA. 

Lietuviai. Cia yra lietuvių 40 
šeimynų ir apie 150 pavieniu. Iš 
draugijų esama tiktai SLA. 146 
kp., kuri tačiaus silpnai gyvuoja. 
Ketinama tverti LSS. kp. Skai- 
toma čia nemažai ir laikraščiai. 
Neskaitantieji užimti kortomis, 
girtuokliavimu ir peštynėmis. 

P. T. Grigaliūnas. 

IŠ BROCKTON, MASS. 

Darbai. Darbai šiame mieste- 
lyj dabartiniu laiku visai suma- 

žėjo. Matosi nemaža bedarbių. 
Čeverykų dirbtuvėse dirba dar 
bent po 4—5 dienas savaitėje, 
bet kitos mažesnės dirbtuvės vi- 
sai sustojo. Vilius. 

IŠ BRIDGEWATER, MASS. 

Lietuviai. Pastaruoju laiku ir 
mušu lietuviai pradeda atgyti iš 
miego: manoma netrukus su- 

tverti vyrų-moterių pašelpinę 
draugiją, kuri čia butų labai rei- 

kalinga. Iki šiolei čia jokios dr- 
-jos nebuvo, apart LSS. kuopos, 
kuri turi tik ar tris narius. 

Darbai eina čeverykų dirbtu- 
vėse neblogiausi?'; kitose—kiek 
mažiau. 

Sa— Laukutė. 

IŠ WESTFIELD, MASS. 

Pražuvo lietuvis. Vietos lietu- 
vis, p. Jonas Atkočaitis, prieš 
kiek laiko išėjo iš namų ir nebe- 
grįžta. Bijomasi, ar tik nenusi- 

ržudė. Esamą nemažos dingusioje 
šeimynos: moteris ir septynetą 
vaikų, kurių vyriausy-is vos 13 
metų turi. Vitkaitis. 

IŠ KALIFORNIJOS. 
Abelnos žinios apie Kaliforni- 

ją. Nevienas, bekeliaudamas po 
Su v. Valstijas iš vietos į vietą, 
sumano užsukti Kalifornijon. 
nors apie šią vietą dažnai turi 
labai neaiškų supratimą. Tokių 
žmonių, o taipogi visų "Lietu- 
vos" skaitytojų atydai paduodu 
čia keletą žinių apie ši Pacifiko 
pakraštį. 

Kalifornija, kaip žinoma, yra 
paskutinė vakaruose gulinti, prie 
pat Pacifiko didjurių prisiglaudu- 
si valstija. Išilgai visą valstiją, 
apie 300 mylių tolio, jūrės liečia 
pakrantes. Kalifornijos platumas 
gi siekia apie 100 mylių. 

Oras čia, ypatingai pietinėje 
valstijos dalyje, yra šiltas. Žmo- 
nės nežino, kas yra žiema. Per 
ištisą metą nei langai, nei duris 
neužsidaro. Šiltų namų žmonės 

nepažįsta,—ot, kad tiktai butų 
šokia-tokia pastogė. Žemė atsižy- 
mi dideliu derlingumu. Esama 
vietų, kur šienaujama po šešis 
kartus Į metus. 

Los Angeles miestas. Šisai 
miestas guli pietinėje Kaliforni- 
jos dalyje. Jisai atsižymi nepa- 
prastu savo augimo greitumu. 
Dar nesenai sulyginamai pradė- 
tas, jisai dabar turi jau apie pu- 
šy miliono gyventojų. Apielin- 
Ues užima sodnai, kuriuose gau- 
sia auga lemonai, pomarančios, 
alyvos, grape fruits ir aprikosai. 
Žemė derlinga. Oras, kaip minė- 
ta augščiaus, visuomet šiltas. 
Vasarą tačiaus perdidelių karš- 
čiu nebūna, nes jūrės vėsina. 
Naktjs gi visai vėsios. Atkeliau- 
jantiems i čia gyveninio sąlygos 
patinka, ir daugelis apsigyvena. 
O atkeliauja j čia daugybe žmo- 
nių. Tačiaus gyveninio pradėji- 
mui čia reikalinga visgi nemažai 
skatiko turėti. Neviuias, atva- 

žiavęs su kiauru kišenium ir ne- 

galėdamas apsibūti, grįžta atgal 
j rytines valstijas, skelbdamas, 
buk čia esą brangu ir 1.1. O pra- 
gyvenimas čia, galima sakyti, pi- 
gesnis negu. pavyzdžiui, Chica- 
goje arba Ne\v York'e. Įvairios 
daržovės, vaisiai visai pigus. Mė- 
sos gi kaina tokia pat, kaip ir ki- 
tose Su v. Valstijų dalyse. 

Lietuvių čia gyvena apie 250 
ypatų. Vietos lietuviai turi sa- 

vą neprigulmingą Kliubą, ku- 
riam neblogai klojasi: grynų pi- 
nigų banke esama apie $2.000 ir 
narių skaitlius auga. Pagirtina 
tvarka čionykščių lietuvių susi- 
rinkimuose. Visa kas atliekama 
rimtai, mandagiai, be jokiu be- 
reikalingu trukšmų ir skandalų. 
Ypatingai tai metasi į akį, jeigu 
palyginti su kitų vietų lietuvių 
susi:inkimais. Lietuviai čia be- 
veik visi siuvėjai. Daugelis turi 
nuosavias dirbtuves. Neturintieji 
dirbtuvių siuvėjai lietuviai dirba 
pas savo santautiečius. Darbi- 
ninkų, tame skaitliuje ir lietuvių, 
stovis greitu laiku žymiai persi- 
mainys. Mat, žadama statyti ir 
jau statoma ištisa eilė naujų fab- 
rikų, išviso su viršum 50. Ta- 
čiaus kitų vietų lietuviai lai ne- 
siskubina važiuoti j čia, nes nau- 

jai pribuvusiam darbas gauti ne- 

taip lengva. Paprastiems darbi- 
ninkams, ne amatu inkams, mo- 
kama po ?J.oo—$2.50 už dienos 
darbą. 

San Francisco. Nors šis mies- 
tas 1906 m. buvo sudegęs, bet 
šiądien jisai taip atsitaisė, kad 
nei nepažintum. Atsižymi, kaip 
ir kiti Su v. Valstijų miestai, sa- 

vo milžiniškais, padanges remian- 
čiais namais "padangiagraužiais/" 
kurie dabar jau jokių gaisrų nesi- 
bijo. 

Miestas dabar tartum virte ver- 

da. Priežastim tam yra, kaip ži- 
noma, rengiamoji čia sekantiems 
metams tarptautiškoji .Panama 
Pacific paroda. Prie parodos trio- 
bėsių dirba apie 10,000 žmonių. 
Iki šiolei dar tiktai apie pusė vi- 
sų darbų atlikta. Tačiaus tegul 
lietuviai ir Į čia nesiskubina, nes 

darbininkų esama užtektinai. 
Patsai San Francisco miestas 

stovi kalnuotoje vietoje. Didžio- 
jo miesto apielinkėse stovi kele- 
tas mažiukų miestų, teisingiau 
sakant, priemiesčių. Patsai San 
Francisco užima 130 ket. mylių; 
gyventojų turi dabar suviršum 
vieną milioną. 

Dabar Oakland dalyje statoma 

nauji dokai, kurie apsieis kelias 
dešimtis milionų doliarių. Mano- 
ma, kad šioji nauja prieplauka ne- 

|jšpasakytai pakels miestą. Kas- 
flien išplaukia į jūres 13 laivų i.^ 
dabartinės prieplaukos, neskai 
tant prieplaukų, esančiu dviejose 
upėse ir jūrių jlankoje. Standard 
()il L'o. dirbtinės čia yra vie- 
nos didžiausiųjų sviete*. Kompa- 
nija nusprendė pridėti dar 10 mi- 

lionų doliarių dirbtuvių padidi- 
inimni. lasantieji čia sausi dokai, 
kame statoma ir taisoma laivai, 
taipogi nutartai padidinti. Tam 
žadama išleisti 2 mil. dol. Kuo- 
met gi Panamos kanalas atsida- 
rys ir pradės i čia plaukioti lai- 
vai iš Atlantiko, tai miestas, kaip 
manoma, dar smarkiau pradės 
augti. 

Šios žiemos laiku čia buvo gan 

I didelis skaitlius bedarbių. Dau- 
guma jųjų atsikraustė į čia iš 
\Vashington, Oregon ir kitų val- 
stijų, kad žiemą praleidus. Mies- 
tas bedarbiams davė darbą, ža- 
dėdamas mokėti už 8 vai. darbo 
dieną po $2.00. Taėiaus įsimaišė 
1. \V. \V. vadai, kurie nuspren- 
dė, kad dirbti negalima be $3.00. 
[kiršinti darbininkai buvo ap- 

stoję gubernatoriaus Johnson'o 
namus ir reikalavo, kad jisai iš- 

pildytų reikalavimus. Gubernato- 
rius atsakė neturįs tam galės. 
Bedarbiai, matydami, kad nieko 
nepeš, nutarė traukti į Suv. Val- 
stijų sostine, \\ ashington, D. C. 
Savo "generolu" išsirinko, kaip 
žinoma, Kelley ir "kapitonais" pa- 
garsėjusius čia airius, ir tokiu 
budu sutverta "armija" patraukė 
\Vashingtono link. Jau iš pačių 
pradžių sunki buvo kelionė, nes 

keliaunininkai ant kiekvieno 
žingsnio pradėjo pritirti visokių 
nesmagumų. Svarbiausia buvo 
tai, kad nei vienas miestas neno- 

rėjo jųjų priimti pas save. Toli- 
mesnės šių keliauninkų nelaimės 
jau žinomos iš laikraščių. Sacra- 
mento, Cal., policija ir ugniage- 
siai juos kiek išblaškė, o vadovus 
suareštavo. Iš keliolikos tūkstan- 
čių išliko vos suviršum trįs šim- 
tai. Dabar tuos bedarbius mano 
vesti toliaus tūlas Jeff Davis iš 
Portland, Ore. Manoma kaip 
nors pasiekti Rock Island., IH., 
ir čia sudarius pusę miliono be- 
darbių (iš kur tiek gaus—neži- 
nia), pradėti revoliuciją. 

Lietuvių San Francisco ir apie- 
1 inkėje esama apie 120. Visi iš- 
sisklaidę, viens kito nežino. Vie- 
šo gyvenimo nematyt jokio. 
Daugelis vietos lietuvių, nenorė- 
dami gyventi miestuose, kalba, 
kad traukti ant farmų. Tai juo 
lengviau yra pasiekiama, kadangi 
galima pradėti pigiau negu kitur, 
nes, ačiu žemės derlingumui, ga- 
lima išsimaitinti ant visai mažo 
ploto (taip, dešimts akerių pilnai 
gali išmaitinti vieną šeimyną ge- 
riau negu 100 kokioje nors ki- 
toje vietoje). Žemė — užliejama, 
taigi labai derlinga—čia kainuoja 
nuo $100 iki $250 ant išmokė- 
jimo. Paprastiems javams ski- 
riama žemė kainuoja 25—50 dol. 
Ganyklų žemės, giriose ir kal- 
nuose, kainuoja $1.50 iki $5.00 
akeris. Nevisur tinkama apsigy- 
venti. Vietomis vandens nėra, o 

be vandens gi niekas neauga. 
Agentai nekartą tokias vietas 
įbruka nežinantiems dalykų sto- 
vio. Kaliforniją Žinąs. 

IŠ WINNIPEG, MAN., 
CANADA. 

Nesusipratimai draugijoje. Ne- 
kartą jau buvo "Lietuvoje" ži- 
nučių iš šios vietos lietuviu gy- 
venimo. Tarp kit-ko, regis, bu- 
vo minėta apie D. L. K. Vytau- 
to pašelpinę draugiją, susitvėru- 
sią 1911 m. Apie šią draugiją 
norėčiau čia kiek pabyloti. 

Kaip žinoma, kiekvienos drau- 
gijos gerbūvis priklauso nuo to, 
kokius vadovus jinai sau pasi- 
renka, kokia valdyba veda drau- 
gijos reikalus. Jeigu valdyba 
veikli, darbšti, jai pavestais dar- 
bais besirūpinanti, tai ir drau- 
gija bujoja. Jeigu gi išrinktoji 
valdyba nekokia, j savo prieder- 
mes per pirštus žiūrinti, tai, žiū- 
rėk, pirmiau bujojusi draugija 
pradeda slinkti žemyn, ir jeigu 
nepasirūpinti kenkiančiųjų prie- 
žasčių prašalinimu, tai draugijai 
ir mirtis gali grėsti. Tokios tai 
yra aplamos kiekvienos draugijos 
gyvavimo taisyklės. Pažiūrėki- 
me, kaip yra su minėtąją drau- 
gija. 

Du metu draugija gerai gyva- 
vo. Draugijos narių skaitlius bu- 
vo išaugęs iki 30. Praeitų metų 
gruodžio 8 d. buvo išrinkta val- 

dyba šiems metams. Pirmininku 
išrinkta p. A. Cross (pirmiaus 
lietuviškai vadinosi Albinu 

jKryžanausku). Nariai skaitė jįjį 
'darbščiu žmogum ir tikėjosi, kad 
jisai draugiją pajiegs pakelti iki 
dar augštesnio laipsnio. 

I'.ct prasidėjo draugijoje nesu- 

sipratimai. Buvusis draugijos 
pirmininkas, p. M. Žilinskas, iš- 
ėmė "varantą" ant praeitųjų me- 

tų iždininko, p. D. J., Įtardamas 
šjjj nore paglemžti draugijos pi- 
nigus. Buvusis iždininkas sugrą*. 
žino draugijon visus pinigus. 
Dabar buvusis iždininkas skun- 
džiasi p. M. Šil. jįjį bereikalingai, 
suareštavęs. Draugijos pirminin- 
kas prielankiai į tą skundą atsi- 
neša. 

Laikui bėgant, susirgo vienas 
draugijos narys. Kovo 8 d. dr- 
-jos susirinkime sirgusis rapor- 
tavo savo ligą, prasitęsusią 14 
dienų. Raportas tapo pirminin- 
ko atmestas. Privatiškai kalbė- 
damas, pirmininkas atsiliepęs apie 
sirgusįjį įžeidžiančiais žodžiais, 
Išai-kurie nariai tuom pasipiktino 
ir pareikalavo extra susirinkimą 
sušaukti. Kovo 16 d. atsibuvo 
tasai susirinkimas. Pirmininkas 
teisinosi ir prisižadėjo panašių 
žodžių neatkartoti. Taėians vis- 
gi kai-kurie nariai išstojo iš drau- 
gijos. Dabar draugijos narių1 

1 skaitlius iš 30 yra nupuolęs iki 7. 
A. M. Virbalis. 

IŠ C0T ONIA SARMIENTO, 
CHUBUT, ARGENTINA. 

Mirė lietuve. Vietos lietuviai 
ir gyvenimas. Prieš kiek laiko 
čia mirė Elzbieta Žukytė-SIapelie-! 
ne, sulaukus 28 metu amžiaus. 
Velionė mirė nuo ligos, kilusios 
iš gimdymo priežasčių. Sunkiai 
sirgo 9 dienas. Devintoje dieno- 
je gydytojas darė operaciją, ir 
už 12 valandų nelaimingoji atsi- 
skyrė su šiuom pasauliu. Kūdi- 
kis gimė jau negyvas. Vėlionė 
butų, rasi, išlikusi gyva, jeigu 
butų laiku pasirūpinta gydytoją 
parkviesti. Cia pat vietoje gydy- 
tojaus nėra—artimiausis gy\ena 
už 35 mylių. Kol susiprasta, kad 
reik gydytojas šaukti, kol at- 
vežta—buvo jau pervėlu. Laido- 
tuvėsna susirinko daugelis vietos 
lietuvių ir svetimtaučių atiduoti 
paskutinę pagarbą velionei. l"ž 
poros savaičių atsibuvusiame 
"\ ienybės Lietuvių Argentino- 
je" draugijos susirinkime pirmi- 
ninkas p. A. Baltuška labai ap- 
gailestavo velionę, kuri buvo ne 

tiktai gera šeimyninkė, maloni ir 

širdinga žmona, bet ir veikli 
draugijos narė, uoliai dalyvavusi 
visame draugijos veikime. 

Kaip visuose kituose pasvie- 
čiuose, taip ir šioje šalyje esa- 
ma lietuvių, ir priegto nemažas 
būrelis. Tačiaus, kiek yra jųjų 
Patagonijoje išviso, sunku pasa- 
kyti, kadangi iškrikę kaip, anot 
tos patarlės, Grigo bitės. Kaip ir 
paprastai tokiose sąlygose, iškri- 
kę lietuviai, neturėdami bendrų 
reikalų, negyvendami bendru vie- 
šu gyvenimu, nesudarę visuome- 
nės, mažai kuom įdomauja. Vie- 
ninteliu nusiraminimu nevienam 
yra tiktai stiklelis. Tačiaus čio- 
nykščiai lietuviai nenuliūsta ir, 
nors be inteligentijos, tikisi ilgai- 
niui susiorganizuoti, susitvarkyti 
ir pradėti sparčiau veikti. Kai-ku- 
rie lietuviai, nenorėdami gyventi 
mažai apgyventame krašte ir ne- 

užganėdinti čionykščiu gyveniniu 
abelnai, nori išsikraustyti j Bue- 
nos Aires, Argentinos sostinę, 
tačiaus, neturint pinigų, nei ten 
pyragų žmogus nerasi. I.aiks 
nuo laiko atvažiuoja j čia naujų 
lietuvių. Štai ir nesenai atke- 
liavo keletas, tarp jųjų viena 
mergina. Abelnai imant, su lie- 
tuvaitėmis čia visai striuka. Šio- 
ji priežastis irgi ne be svarbos 
tame, kad mūsų vyrai atsidūsė- 
dami žiuri j kitas vietas, ypač di- 
desniuosius miestus. 

Žmonės čia gyvena iš gyvulių 
auginimo. Prie to paties užsiėmi- 
mo dirba ir visi čia atvažiuojan- 
tieji. Darbininkas iš pačių pra- 
džių gauna algos 50 pesų <pe- 
sas=kiek mažiaus už doliarj) ir 
valgį. Pabuvus kokius 6 mėne- 
sius, galima paimti ganymui 
1,000 avių iš pusės su šeimynin- 
ku ( iš pusės, žinoma, kaip Įplau- 
kos, taip ir išlaidos). Tuomet jau. 
turi pats save užsilaiicyti. Dar- 
bininkas j^ali uždirbti apie t.ooo 

pesų, taigi beveik tiek doliarių. 
Atskaitant 400 savo užlaikymui 
ir visokioms kitokioms išlaidoms, 
visgi lieka apie $1,500 grynų pi- 
nigu. Taigi, gyventi galima. Ta- 
čiaus daugelis lietuvių čia to 

visko neapskaito. Vieton to, ver- 

žiasi kur prie sunkių darbų mies- 

tų dirbtuvėsna. J. Šlapelis. 
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Apžvalga. 
Rusų valdžia ir išeivai. Pasta- 

raisiais metais rusų valdžia pra- 
dėjo atkreipti daugiaus atydos j 
išeivy stės klausimu. Tą padaryti 
jį privertė kelios priežastįs. L'ir- 
miausiai, iseivyste iš Rusijos pra- 
liejo taip didinti.-, kad < vienus 
metus išeivių skaitlius pradėjo 
siekti dviejų šimtų tūkstančių 
žmonių, t. y. ant kiekvienų 700 
visos Rusijos gyventojų pri.-ieina 
vienas išeivis. Tai, berods, ne- 

būtų dar toks didelis nuošimtis, 
tačiaus, jeigu atsiminsime, kad 
beveik visas šitas skaitlius' išeina 
iš vakarinių Rusijos dalių (Lie- 
tuvos, Lenkijos ir Baltgudijos), 
kurio* yrą "per!*i Rusijos vieš- 
patystėj"; kad, dėlei tos prie- 
žasties, tu dalių gerbūvis greitais 
žingsniais eina žemyn, o kitos 

Rusijos dalįs nuo tokios emigra- 
cijos visai nesikelia augštyn, — 

tai bus aišku, kad iš to darosi ne- 

mažas rusų viešpatystei nuosto- 

lis. 
Šisai nuostolis dar labjaus pa- 

sididino tuomi, kad Rusijos išei- 
vyste gudriai mokėjo pasinau- 
doti kitos viešpatijos ypač gi 
Vokietija. Jeigu Vokietijai pa- 
sisekė sutverti milžinišką vaizbos 
laivyną Hamburge ir Bremoj, tai 
už tai ji privalo tarti ne mažą 
ačitt i >e i vys te i iš Rusijos. Vo- 
kietija, kaip minėjome, labai gud- 
riai mokėjo Rusijos išeivyste pa- 
sinaudoti. Visam parubežvj tarp 
Rusijos ir Vokietijos ji pristei- 
gė daugybę taip vadinamų kon- 

trolinių stočių, kurių užduotim 
yra gaudyti perėjusius rubežių 
emigrantus ir varu juos varyti 
per vokiškus portus,—Hamburgą, 
ir Bremeną. \*uo metų-metų už 

Rusijos išeivius ėjo aštri kova 
tarp angliškųjų, belgiškųjų ir vo- 

kiškųjų kompanijų. Vienok, Vo- 
kietija, turėdama daug geresnį 
geografiškąjį padėjimą, laimėjo ir 
iki šiolei laimi didesnę *o gar- 
daus kąsnio dali ir, kaip minėta 
augščiaus, išsiaugino, aeiu atei- 
vių vežiojimui, milžinišką vaiz- 
bos laivyną. 

Kaip gi Rusija į tai žiurėjo? 
O-gi ji, nenuilsdama, statė ka- 
reivijos pulkus partibežyj ir "gau- 
dė" išeivius, bausdama juos "už 
slaptą rubužiaus perėjimą." 

Kada vienok ir tas negelbėjo, 
kada išeivystė iš Rusijos vis 
smarkiau didinosi, Rusija, pamo- 
kinta Vokietijos pavyzdžiu, pasi- 
ryžo bent išdalies tą išeivystę 
išnaudoti savo naudai, t. y. su- 

tverti savo komercijinį laivyną. 
Tuom tikslu nutarta išeivystės 

lipę atitraukti nuo Vokietijos 
uostų (portų) ir nukasti jai nau- 

ją vagą per Liepojtj. Bet didelių 
minių pervežimui reikalinga daug 
didelių laivų. Rusija jų neturėjo 
ir todėl greituoju pastatyta tau 

darban taip vadinamo "Dobro- 
volno Floto" laivus, kurie ir pra- 
dėjo savo keliones tarp Liepo- 
jaus ir N*ew Yorko. Šisai plia- 
nas, rakite, butų buvęs pasekmin- 
gu, jeigu rusų valdžia butų ne- 

pražiop>ojtisi vieno labai svar- 

baus dalyko: Liepoj aus liniia nuo 

visų ateivių reikalavo, sulyg abel- 
nų Rusijos Įstatymų, nžrubežinių 
pasportų. Kadangi didesnėji iš- 
eivių dalis, kaip žinome, eina be 
pasportų, tai ir šisai naujas rusų 
valdžios manevras negalėjo buti 
pasekmingu,—atpenč, jis užsibai- 
gė pilnu krachu: nežiūrint dide- 
lės valdiškos kasmetinės subsidi- 
jos (pinigiškos paramos), šisai 
laivynas turėjo bankrutyti su di- 
deliais nuostoliais. 

V aldžia vienok pasiryžo darbą 
varyti toliaus, ir "Dobrovolno 
Floto" vietą užėmė "Rusu Rytu- 
-Azijatiškoji" laivinė kompanija, 
kuri ir dabar siaip-taip palaiko 
keliavimą tarp Liepojaus ir New 
Yorko. Kad ir jai nelabai gerai 
sekasi, tas matyt iš to, kad, pa- 
vyzdžiui, 1910 metais ši linija 
pervežė Amerikon vos itt.ooo 
emigrantų, kada tuom tarpu iš- 
eivystė iš Rusijos tais pačiais me- 

tais pasiekė 187,000 išeivių. Va- 
dinas, per Liepoj ų pasisekė nu- 

kreipti vos dešimtą visų išeiviu 
dalį. 

Pradėta j ieškot i priežasčių. 
Teisybę pasakius, jų nei jieškoti 
nereikėjo, nes visiems buvo aiš- 
ku, kad užrubežiniai pasportai 
yra didžiausia kliūtie. Taigi pra- 
monės ministerija pradėjo išdir- 
binėti liaują pasportų systemą. 
1\> kelių metų darbo, šisai nau- 

ja- projektas dabar paduotas mi- 
niste* ių tarybos peržiūrėjimui. 
Ji- gana žingeidus. Pavyzdžiui, 
pramonės ministeris pataria pa- 
iiuosuoti nuo užrubežinio paspor-' 
to visus tuos išeiviu-, kurie eis 

per Liepojų. liet gi Liepojaus- 
-Nevv Vorko linija jokiu budu 
negalėtų spėti pervežti visų iš- 

eivių iš Rusijos,—ji permažai tu- 

ri tam tikslui laivų. Ką-gi tada 
turėtų pribuvę i Liepojų ateiviai 
daryti? Laukti po kelias savai- 
tes, ar po kelis mėnesius Lie- 

pojuj, pakol laivas nesugrįš iš 
\'ew Yorko ir nepaims jų? Na- 
-gi uc! Išmintingas ministeris 
savo projekte siūlo tokį ii to 

keblaus padėjimo išėjimą: emi- 
grantas, atvykęs Liepojun, ir ne- 

radęs vietos ant rusiško laivo, 
gali išsiimti sau užrubežinį pas- 
portą, užmokėti už jį 15 rublių 
ir tada jau gali važiuoti bile 
kokia kita linija,—vadinas, ke- 
li uiti sau iš Liepojaus j Ham- 
burgą, Bremeną, ar kur kitur. 

Aiškus dalykas, kad toksai su- 

manymas pageidaujamų pasek- 
mių atnešti negalės ir j Liepojų 
išeivystės nepatrauks. Kas gi 
norės rizikuoti?! 

Čia vienok reik patėmyti, kad 
ir šisai pramonės ministerio pa- 
duotasai projektas nėra remia- 
mas kitų ministerijų, kurios įvai- 
riems projekto punktams priešta- 
rauja. Tas pats išeivystės klausi- 
mas, kaip jau žinome, yra svars- 

tomas ir dūmoje, todėl vargiai jis 
galės pereiti ir gauti ministerių 
tarybos užtvirtinimą. 

Pažymėtinas vienok tas daly- 
kas, kad valdžia, neva norėdama 
šiaip-taip sutvarkyti ir sustabdy- 
ti kenksmingą Rusijai išeivystę, 
nepajiegia, ar nenori suprasti ir 

prašalinti tų priežasčių, kurios 
taip skaitlingą emigraciją gimdo. 

Juk nei Lietuvoj, nei Lenkijoj, 
nei kituose tirščiausiai apgyven- 
tuose Rusijos pakraščiuose nėra 
dar gyventojų perviršiaus (apie 
kitas Rusijos dalis nėra ko nei 
kalbėti). Kiekvienas išeivis yra 
lašas kraujo, kurio nustoja ša- 
lies kūnas,—lašas labai reikalin- 
gas, nes, kaip minėta, visas kūnas 
neturi jo perdaug. Jo nustojus, 
silpnėja ir visas kūnas, o Lie- 
tuva, kur ūkis ir krašto gerovė 
dėlei išeivystės pradeda smarkia' 
pulti žemyn, yra geras to pa- 
vyzdi*. O kad sykį isėjusie už 
jurių-tnarių išeiviai nelengvai 
grįžta atgal, tą parodo sekančios 
skaitlinės: iš visų išėjusių iš Ru- 
sijos Amerikon vokiečiu, kaip pa- 
duoda statistiškos žinios, grįžta 
vos 4 nuošimtis, žydų—vos 10%, 
lenkų ir lietuvių vos apie penkta 
dalis ir net pačių tikrų rusų grjž- 
ta vos apie pusė. 

Akyvaizdoj tokių faktų, aišku, 
kad jeigu rusų valdžia ištikro 
geidžia sulaikyti ir reguliuoti 
emigraciją, tai jai reik tam j ieš- 
koti priemonių kur kitur, negu 
dabar j ieškoma. Reik visiškai pa- 
naikinti dabartinę užrubežinių 
pasportų systemą, kas leistų žmo- 
nėms ne tik liuosai eiti uždarbių 
jiesKoti, net ir nuosai grjzti tėvy- 
nėn, bc baimės, kad jį "už slaptą 
rubežiaus perėjimą" tąsys po ka- 
lėjimus, arba apkraus štrafais. 
Prie tokių išlygų išeivystė pa- 
sidarytu ne pastovi, bet tik laiki- 
na išeivystė: didesnėji išeivių da- 
lis grjžtų atgal ir kraštui nuo to 
nebūtu didelių nuostolių. 

Vienok už vis svarbiausia bu- 
tų pakirsti išeivystei pačias šak- 
nis: padaryti taip, kad žmonės 
nereikalautų už jurių-marių ke- 
liauti ir svetimose šalyse j ieškoti 
sau duonos, kurios jie galėtų už- 
tektinai rasti ir namie. Gi tas 

erai i buti pasiekta tik tuomet, ka- 
da žmonės nebus varžomi ant 

kiekvieno žingsnio ne tik politi- 
kos, bet net ir tokiuose "nekal- 
tuose" reikaluose, kaip yra ap- 
švietos, prekybos, pramonės tiky- 
bos ir kiti reikalai. 

Lietuvių karaliaus vainikas? 
Prieš keletą savaičių "Lietuvoj." 
buvo pranešta, kad Galicijoj, ne- 

toli Zagrzeb'o po sena išvirtu- 
sią vyšnia r .sta senas auksinis 
karališkas vainikas (karūna). Isto- 
rikų ir senovės žinovų tarpe da- 
bar kilo gana įdomus ginčai, — 

kam tas vainikas prigulėjo. Iš- 

'pradžių buvo paskelbta, kad ta- 

-ai vainikas buvo 12-me, ar 13-me 
sinitmetyj dingęs iš lenkų kara- 

liškojo sandėlio Yavel'yj (Kra- 
kove). Vėliaus pasirodė žinia, 
buk v. i esanti karališkoji l.a- 
runa, kurią pasiuntiniai vežė Lie- 
tuvos kunigaikščiui, šitą. žinią 
vienok įuojaus atšaukta, nes vie- 
nas lenku istorikas nutaręs, buk 
tai esanti čekų karaliaus karūna. 
Dabar vienok, Dr. Liudvikas Ko- 
.ankovskis lenkų laikraštyj "Glos 
N'arodu" tvirtina, kad tai buvusi 
karūna, skiriama vokiečių cieso- 
riaus Zigmanto Lietuvos kuni- 

gaikščiui.—ta pati karūna, apie 
kuria istorijoj kalbama, kad ji 
buvo lenkų perimta ir paslėpta. 
Jis padaro ir tam tikrus istoriš- 
kus išvedžiojinviui savo nuomo- 
nės patvirtinimui. 

Kaip ten nebūtų, dalykas gana 
žingeidus ir duodantis proga is- 
torikams giliai archyvuose pasi- 
knisti. 

Nusiskundžia ant redakcijos. 
"Tėvynėj" patalpintas tūlo ''Iš- 
eivio" laiškas, kuriame labai nu- 

siskundžiama ant Seinuose einan- 
čio "Šaltinio" redakcijos. Mat 
šitoji paskelbė pernai žinią, kad 
sulyg išleisto pernai manifesto vi- 
si išeiviai gali grįžti Lietuvon: 
jiems nereikėsią tarnauti kariu- 
tnenėj ir nebusią už pabėgimą 
nuo kariutnenės jokios bausmės, 
jeigu jie turi pilnus 33 metus 

amžiaus. Šitą žinią atkartojo ir 
Amerikos laikraščiai. "Išeivis," 
kuris esąs darbštus Sus. Liet. 
Am. narys, patikėjęs tam, pasi- 
skubino tuom pasinaudoti ir gri- 
žo Lietuvon. Čia vienok jis su- 

žinojo, kad reik turėti ne 33, bet 
34 pilnus metus,—kitaip, esą, ka- 
riumenėn šaukiama. Jis, turėda- 
mas tik 33 metus, turėjo vėl grei- 
tuoju užrubežin sprukti. Dabar 
jis teisingai ant redakcijos nusi- 
skundžia ir reikalauja, kad "Šal- 
tinio" redakcija paaiškintų, kodėl 
ji skelbė neteisingas žinias, ku- 
rios tiek daug blėdies žmonėms 

galėjo pridaryti ir, turbut, pri- 
darė. 

Sunku butų manyti, kad "Šal- 
tinis" tyčiai *ai padarė. Vienok 
jj teisingai galima kaltinti už tai, 
kad padavė tokios svarbos žinias, 
jų nuodugniai neištyręs ir nepa- 
sistengęs bent vėliaus jų ištirti, 
o mat kada turi reikalą su įstaty- 
mais, tai tas yra ne vis vien, ką 
su "pirmeiv iais" kovoti: įstaty- 
muose kiekvienas žodis, kiekvie- 
na raidė turi savo svarbą ir jos 
apleidimas, ar žodžių perkeiti- 
mas, padaro milžinišką skirtumą. 
"Šaltinis," pranešė, kad reik tu- 

rėti 33 pilnus metus, bet nepa- 
žymėjo, kad tuos 33 metus reik 
turėti iki 1 d. sausio 1913 metų, 
o ne vėliaus (Skait. Yčo prane- 
šimą, "Lietuvos" 1111111. 4-as). Ta- 
me ir visa bėda. 

Ginčų užbaiga. Ginčai, kilu- 
sie tarp lcun. A. Miluko ir dalies 
jo parapijom] Philaclelphijoj, už- 

sibaigė. Kun. A. Milukas apima 
Maspeth'o parapiją Brooklyne, 
kurios klebonas kun. N. J. Pet- 
kus paskirtas naujai sutverton 

parapijon iš lietuviu, apsigyve- 
nusių Brooklyno dalyje, vadina- 
moje Greenpoint. Kun. A. Mi- 
luko vietą Richmonde, Philadel- 
phijoj, kaip praneša "Žvaigždė," 
užima kun. Zemblis. 

Kituose laikraščiuose praneša- 
ma, kad priešingoji kun. Milukui 
parapijonų dalis skaito tai savo 

pergale, nes mat jų susilaukta, ko 
norėta—kun. Miluko iš tos pa- 
rapijos prašalinimo. Iš kitos 
pusės ir kun. Milukas turi sura- 

minimą, nes "žvaigždės" 12-ine 

numeryj skaitome ilgą tulo "Pa- 
rapijiečio" straipsnį, kuriame ap- 
gailestaujama jo iš Philaclelphi- 
jos išvažiavimą?, perskaičiuoja- 
ma jo nuopelnai ir velijama ge- 
ros kloties naujoj parapijoj. 

Sykiu su kun. A. Miluku, tur- 

būt, kelsis j Brooklvną ir jo iš- 
leidžiamoji "Žvaigždė." Tokiu 

| budu Brooklynas turėtų net ke- 
turis lietuvių laikraščius (jau 
lyra: "Vienybė Lietuvninkų,' 
"Tėvynė" [Ne\v Yorke] ir 

"Laisvė."). 

Lietuvių kalba Dorpato Uni- 
versitete. '"Rygos Garsas" pra- 
neša, kad Dorpato (Jurjevo) Uni- 
vesitete žadama jvesti lietuvių 
kalbos lekcijas. Sulyginamosios 
kalbotyros .privat-docentas Lau- 
tenbachas skaitysiąs kas savaitė 
po vieną lietuvių kalbos leKciją. 
Pradžiai imsiąs Duonelaičio "Me- 

ntus." 

Siūlo $500.00. Pradėjus nese- 
nai So. Bostone eiti tautiškam 
laikraščiui "Ateitis," nekurie ši- 
to laikraščio priešai pradėjo leis- 
ti gandą, buk tai esąs klerikališ- 
kas laikraštis ir buk "Ateitis" 
esanti vietinio So. Bostono kle- 
bono, kun. T. /.ilinsko, organu. 
"Ateitis" tvirtina, kad panašus 
paskalus leidžia socialistai, ku- 
rie ispraiižitt pradėjo gana smar- 

kiai ant naujo laikraščio užsipul- 
dinėti. Todėl "Ateiti" leidžianti 
bendrovė 10-m e numeryj paskel- 
bė tokį pasiulijitną: 

Jeigu socialistai ir jų spauda, 
tikrais faktais—ne paskalais—pri- 
rūdys, kad kun. T. Žilinskas yra 
.ucmes bendroves nariu, arba 

turi bent vienį joj šerį, tai "Atei- 
tis" skiria $500.00 išleidimui so- 

cialistiško veikalo "Moteris ir 
Socializmas," kur j socialistai lei- 
džia jau nuo 1908 111. ir išleisti 
negali. Jeigu gi jie to nepriro- 
dys, tai jie privalo patjs tuos 
$500.00 sudėti tam pačiam tik- 
slui. 

Geras juokas. 

Sako, virto iš revoliucionie- 
riaus imperialistu. Ne\v Yorko 
laikraštis "World" paskelbė ži- 
nią, buk žinomas rusu rašytojas 
ir revoliucijonierius Maximas 
Gorkyj 'atsivertęs': grįžęs iš už- 
sienio Rusijon ir apsiskelbęs, 
kad jis esąs imperializmo (neap- 

ribuotos caro valdžios) šalinin- 
kas ir "tikrasai rusas." 

Tą žinią atkartojo "Vien. Lie- 
tuvninkų" ir keletas kitu mttsų 
laikraščiu. Atkartojimas padary- 
ta tokioj formoj, kad dabar pra- 
deda vienas kitą gnaibyt, ir net 

baisu, kad už. Maximą kartais 
nesusipeštų. 

Literatūros Žinios. "Vienybė 
Lietuvninkų" praneša, kad gavu- 
si tomelį Kristijono Duonelaičio 
raštų, išleistų Piaseckaitės-Slape- 
lienės knygyno Vilniuje. Knygu- 
tė išleista pažymėjimui pripuo- 
lnsio šiais metais Duonelaičio 
jufoilejaus. Knygele esanti nedi- 

delė, 88-11 i ų puslapių. Telpa jo- 
je, apart Duonelaičio parašytų 
pasakų, dar keletas jo laiškų, 
trumpa bijografija ir žodynėlis 
paaiškinimui seiliaus vartotų lie- 
tuviškų žodžių. Išleidimas, sako 
"Vien. Liet.," dailiai atliktas. 

— Prisiųsta mums pirmas nu- 

meris "Musų Gyvasties." Tai ža- 
da Imti neva dvisanv. laikraštė- 
lis, einantis knygelėmis iš šila- 
karčiamos (Prūsų Lietuvoje) ir 
leidžiamas tulo Georg Scheck- 
liess, "praktikuojančio Gydytojo 
šilakarčiamoje." Sprendžiant iš 
šito numerio, galima manyti, kad 
leidžiamas jis paties daktaro rek- 
liamavimui, panašiai, kaip pas 
mus "stebuklingi daktarai" leidžia 
neva "daktariškas" knygutes. 
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Karikatūros, pieštos iš musų gyvenimo Amerikoje 
Prisižiūrėjo ir nupiešė 

KAROLIS VAIRAS. 

Blaivininkas. 
Pranulis niekados neatsisakydavo išgerti. Stikliuke ir bon- 

ka tt1. tai artimfiausie jo pažįstami. Geresni ir artimesni iiž visą 
pasaulį: tėvus, šeimyną, dorą ir viską. Ir štai naujiena: Pra- 
nulis pasisakė likęs blaivininku! 

Anądien jis atvažiavo pas mus. Senai buvome besimatę, 
tat, šneku-pašneku, laikas kaip bematant ir praslinko. Besi- 
rengdamas namo, tarė j mane ir mano brolį: 

— Palydėkita iki geležinkeliui! 
Išėjome visi trįs. Oro gražumėlis — neišpasakytas. Saulė 

jau leidosi žemyn .ir savo pašaliu palietė augštesniųjų namų 
stogus, darėsi daug vėsiau, negu buvo vidudienyj: medžiai kve- 
pėjo, — vakarykštis lytus dar jų lapais alsavo, — žmonės atrodė 
gyvėsi.i, gražesni ir geresni. 

— Žinai, — atsikreipė Pranulis į mano brolį: — aš dabar 
aprašau savo gyvenimą Kitokio darbo Jieturiu Duok man 

penkinę, aš tau jos nesugrąžinsiu,.... užtat savo biografijoj pa- 
minėsiu, kad tu išgelbėjai nuo mirties didžiausį Lietuvos talentą... 

Niekados nenoriu kišties j kitų žmonių piniginius dalykus: 
ir savų vargų neapsigini! Tatai pasilikau trupučiuką. Ar brolis 
davė Pranuliui penkinę, ar ne — nieko nežinau. Rods abu apie 
savo kišenius graibėsi. 

Paėjome gerą galą. Einant pro šalį dailios smuklės, (ją 
prancūzas, tur buti, laiko, nes lietuvių smuklių dailumas — gana 
jau!), Pranulis ir sako: 

— Man kažko pikta ant širdies.... norėtųsi selcerio stikią- 
kitą išgerti 

Įnėiome vidun. Brolis pareikalavo konjako, aš to paties ir 
Pranulis — konjako! 

— Ei, Pranuli, — sakau aš jam, — juk tu sakeisi esąs blai- 
vininkas iš persitikrinimo! 

— Žinoma! 
— Kain-gi tu reikalauji konjako? 
— Matai, — paaiškino jis: — aš savo laike studijavau eko- 

nomiją ir priėjau prie supratimo, kad žmogus niekados neprivali 
mokėti pinigus už tai, ką jis gali gauti dykai.... 

— Kas-gi iš to? — stebėjausi. 
— Nu-gi tai, kad imdamrs konjako, selcerį gaunu už dyką!... 

Tai tau blaivininkas! — pamislijau. 
Daugiaus jau Pranulio nebemačiau. Girdėjau j| likus tikrai 

blaivininku, neaplenkiančiu nei vienos smuklės. 

Sudiev Jaunyste! 
Sudiev, jaunyste ir svajonės! 
Kaip sapnas pralėkėt urnai. 
Sudiev ir laime kūdikystės, 
Kuri negrįš jau amžinai. 

Pražuvo mano jaunos dienos! 
Skausmuos, tarp ašarų tvanų, 
Turiu tik vien dejuoti-vargti, 
Atskirtas vienas nuo visų. 

Uzžėlė tie visi takeliai, 
Kur laimė švietė dar mažam; 
Dabar tik liko vargas vienas 
Vargdieniui man biednam, biednam. 

Kaip rudenyj gėlelės vysta, 
Taip mano jaunos dienos nykst 
Svajonės visos ii ta laimė, 
Kurią norėjau aš išvyst. 

Atein pavasaris, žyd gėlelės — 

Ateis ruduo, jos ir suvįs, 
O kitą vėl pavasarėlį 
Išnaujo jos ir vėl atgįs. 

Ateis ruduo, kad su gėlelėms 
Ir man reikės jau vyst visai; 
Jos vėl atgįs — vilios praeivį, 
O aš.... ilsėsiuos amžinai. 

J. Sakalas. 

Du Perilgi Galai. 
Buvo mat šitaip. Nelabai senai 

gaunu apgarsinimo lapelį nuo sa- 
vo švogerio. Žiuriu, kas čia to- 
kio? Ogi, prakalbos. Prakalbos, 
tai prakalbos. Ne kartą jas gir- 
dėjom, bet kad šiuotn kartu kal- 
bės Dr. Jonas Šliupas ir p. J. 
Tareila, tai visi ura < prakalbas: 
"Klausimas, ar susirinks kiek tų 
prakalbų klausytis?"—tarė inanq| 
švogeris. Sako: "Girdėjau, vie- 
tos klebonas tam priešingas ir 

ketinąs drausti parapijonams ei- 
ti j bedieviškas prakalbas." Kad 
sužinojus ištikrųjų, kaip atsineš 
klebonas j tas garsinamas pra- 
kalbas, nutarėme eiti bažnyčią 
pirm prakalbti pasiklausyti, ką 
sakys klebonas per pamokslą. 
Teisybė, draudė, kiek galėdamas, 
kad neitų į "bedieviškas prakal- 
bas." Sako: "Kas gi ten kalbės? 
Bedieviai! Kalbės žmonės ma- 

žo mokslo." Daugiausia tyko Dr. 
Šliupui. Jj išvadino bemoksliu ir 

taip mažo supratimo, kad "ma- 
žiausia," sako, "išnratio apie 
krikščionišką tikėjimą, ir tokio 
neišmanėlio geriems katalikams 
tai "smertelnas griekas" cit klau- 
sytis." 

Klausiaus tų jo moksliškų žo- 

džių, kuriuos jis lyg pupas bėrė 
ir kaip tik išlaikiau neatsiliepęs. 

Panedėlio vakare nuėjau klau- 
syti prakalbų. Nors apgarsinime 
buvo sakyta, kad kalbės p. J. 
Tareila ir Dr. Šliupas, vienok 
kalbėjo tik Dr. Šliupas. Kalbėjo 
apie atsiradimą žmogaus ant že- 
mės, apie lietuvių pradžią ir da- 
bartį, kviesdamas jaunuomenę 
prie mokslo. Nurodė tėvams, kad 
vaikelius leistų į viešasias mo- 

kyklas; prašė tėvų, kad mestų 
girtuokliavimą, aiškindamas, kiek 
nuostolio girtuoklystė žmonijai 
pridaro. Nurodė, kad lietuviai 
stengtųsi pagerinti savo būvį. 
"Tam reik," kalbėtojas sakė: 
"mokslo, tyro mokslo ir amatų. 
Ne kokių ten seserų, ar zakristi- 
jonų mokslo, bet tyrai išguldo- 
mo mokslo tam tikrose mokyklo- 
se, bet ne po kokiu ten dievna- 
miu." 

Toliaus sako: "Musų broliai 
socialistai klysta, niekindami vis- 
ką, kas tik yra lietuviška, kas 
tik musų tautai yra brangu. Net 
nekurie beprotėliai prakeikė sa- 

vas motinas, kad juos lietuviais 
pagimdė. Klysta musų socialis- 
tai, kuomet skelbia kliasų kovą. 
kelia kerštą, neapykantą tarpe sa- 

vų brolių, užpuldinėdattii žodžiu 
ir raštu ant ypatų, kurių triūsas 
yra daug naudingesnis žmonėms, 
negu kad musų lietuviškų socia- 
listų. Musų socialistai tik šaukia 
ant kapitalisto, tikrą pnešą jiems 
nėra laiko užkabinėti. Ypatos 
Šliupo, Račkausko—tai socialistų 
didžiausi priešai." 

Daktaras kvietė nelaukti tos 
auksinės gadynės, kurią socialis- 
tai mums žada, buk męs galėsi- 
me Rooseveltą, ar kokį kitą kapi- 
talistą prikinkyti prie tačkos, o 

patįs, užsirukę nuo poros pėdu 
cigarą, žiūrėsime, kaip kapitalis- 
tai vilks anglis, arba akmenis tač- 
koje. Tos gadynės kvietė ne- 

laukti, nes vargiai tai galės kada 
nors įvykti. Laikai gali atsimai- 
nyti visai kitokiu budu, tik reik 

apsisaugot kaip nuo vienos pu- 
sės, taip ir nuo kitos. "Ne nuo 

kunigų ir ne nuo socialistų," sa- 

ko, "turime laukti gerovės." Patįs 
jos turime jieškoti. Štai Michi- 
gane Fordo kompanija išdalino 
dalį metinio uždarbio darbinin- 
kams. Tai žingsnis pirmyn." 

Baigdamas, sakė: "Aš trokštu 
matyt savo tautą ir visą žmoniją 
geresniam padėjime. Mokslo 
daugiaus ir amato musų tautie- 
čiams reik griebtis, nes mes, lie- 
tuviai, esame atsilikę nuo kitų. 
Bet karčiamomis ir kitais nela- 
bais darbais esame pralenkę ki- 
tus." 

Taip užbaigė Dr. Šliupas savo 

kalbą. 
Žmonių buvo prisirinkę gana 

daug, ir visi ramiai užsilaikė, iš- 
.skiriant vieną-kitą, kurie laike 
kal'^s prasišalino su bildesiu iš 
svetainės. 

Sekantį nedėldienj po prakalbų 
nuėjau į lietuvišką bažnyčią pa- 
siklausyt, ką kunigėlis sakys apie 
buvusias prakalbas. Klausiaus, 
pykau, bet kenčiau, tylėjau.... 
Maniau sau, atsiliepsiu, u/pro- 
testuosiu, bet ką tas gelbės? 
Lieps "šėtoną vyt laukan." Kan- 
triai tylėdamas, išėjau lauk. Ma- 
nau sau: eisiu ir prisirašysiu prie 
Lietuvių Socialistų kuopos, pri- 
sirašysiu ir kalbinsiu draugus, 

kad kovotų su neteisybėmis. Befc 
stai ant nelaimės girdžiu kalbas, 
buk vietiniai socialistai rengiąs! 
Dr. Šliupui "duoti pipirų." Kas 
čia? manau sau. Ir kam jam tų 
pipirų? Laukiu, kas čia bus? 
štai j trumpą laiką jau ir prakal- 
bos: "garsus kalbėtojai" aiškins 
kliasų kovą. 

Nuėjęs, klausiausi atydžiai, bet 
mintyse vis tie pipirai, kurie Ur. 
Šliupui skirti. 

Kalbėjo "draugas" J. Y. Sta- 
lioraitis iš \\ aliutord, Conn. Aiš- 
kino, kaip kapitalistai išnaudoja 
darbininką, duodami $2.00 j die- 
ną už sunkų darbą. Tas dar ne 

taip baisu, bet kad kapitalistai, 
prisidirbę mašinų, atima iš vy;ų 
darbą ir duoda moteriai, kuri 
dirba tą patj darbą už $1.00 į 
dieną. Kapitalistas tuom nepasi- 
ganėdina, bet klausia moters: 
"Ar neturi Tamista vaikų?" Mo- 
teris sako: "Turiu." Kapitalistas 
liepia tada moteriai buti namie, 
o j darbą atsiųsti vaiką. Vaikui 
kapitalistas duoda tik tris dolia- 
rius j savaitę, ir minėtą Šeimvpą 
šitokiame br i.igume turi maitin- 
tis iš tų trijų doliarių. Dabar 

kalbėtojas liepė publikai atvesti 
matematiką, kad ir tą patj šliit- 
pą, ir tegul "išmatuoja" tą šei- 
myną, kaip ji gali su trimis do- 
liariais ^r savaitę išmisti. 

Manau sau: kaip čia yra? "Ar 
tai Šliupas matematikas?"—klau- 
siu pas savo pačią, kuri šale sė- 

dėjo. Pati sako: "Neteisybė. 
Šliupas yra daktaras." Ir taip 
kalbėtojas užbaigė. 

Antras kalbėjo "draugas" A. 
Baranauskas iš Brooklyn, X. Y. 
Šis kalbėtojas pradėjo ne nuo 

kapitalistų. Jis sakė, kad męs vi- 
si atvažiavę j šitą šalį, bet ne 
visi matėme viską, kada važiavo- 
me. Sako: "Aš buvau sugrįžęs 
ir išnauj > atvažiavau ir daug ma- 4 

ėiau ir matau." Aiškino apie lie- 
tuvius, pirm regu jie pateko po 
baudžiavos jungu; potam bau- 
džiavos laikus. Nupeikė šią ga- 
dynę, sakydamas, kad baudžiavos 
laikais darbininkui buvę geriau. 
Mat, ponas anais laikais turėda- 
vęs rūpintis, kad darbininkas bu- 
tų sveikas, drūtas, kad galėtų 
sunkiai dirbt. Dabar darbininkas 
savimi turi rūpintis, ir pertai jam 
blogiau yra. Kalbėjo apie kuni- 
gus, kaip jie, susivieniję su kapi- 
talistais, apgaudinėja žmones ir 
t. t. 

P-as Baranauskas aiškino, kad 
žmonija dagyveno to, kad nerei- 

kalaujanti sunkiai dirbt. Viską, 
ką męs, sako, turime padaryti, tai*- 
socialistų tvarką įvest. Tada bus 
gyvenimas, bus rojus ant žemės! 
N'ereikalausim sunkiai dirbt. Tri- 
jų valandų pakaks į dieną, ir tai 
tokių darbų, kad, sėdėdami, ktiyp- 
kelius spaudysime, o mašinos su 

elektros pagelba viską dirbs,— 
musų protas taip augštai jau pa- 
kilęs; vien tik kapitalistai prie to 

musų neprileidžia, užvydėdami 
darbininkų kliasai tos laimės. 

Sodnai bus įtaisyti kuogražiau- 
si, muzika grajys, galerijos pri- 
dėtos bus grožybių, visiems bus 
atdara, visi eis žiūrėti, laiko bus. 
Žmogus, tris valandas padirbęs, 
tuos knypkelius sėdėdamas pa- \ 

spaudęs, negalės visą laiką iš- 
gulėt. Todėl jam bus vieta, ^kur 
linksmai galės laiką praleisti. 

Sėdžiu ir laukiu tu pipirų, -kir- 
tų Dr. Šliupui. Tik staiga "drau- 
gas" Baranauskas užgriovė: 
"Tauta—tauta!!! Šliupas su sa- 
vo tauta.... Nors dar gal Šliupas 
nėra parsidavęs kunigams, bet su 

kunigais ir kapitalistais eina 
ranka rankon. Apsisaugokite to- 

kių! Toki tai pardavikai darbi- 
ninkų. Štai ir ponas šliupas ne- 

senai gyrė kapitalistų kompani- 
jas ir liepė rašytis prie kapita- 
listų kompanijų." Plaukai stojo 
man ant galvos. Kantrybės pri- 
truko, atsistojau ir tariau: "Ta- 
mista meluoji!" Buvo ir dau- 
giau, kurie tą patį atkartojo, pa- 
sigirdo : "Meluoji—meluoji!!" 

Aš, persiprašęs, prašiau pono 
Baranausko, kad prirodytų, kur 
ir kame Dr. "Šliupas liepė lietu- 
viams, rašvti< prie kokių ten kom- 
panijų ir kur Dr. Šliupas su ku- 
nigais pardavinėjo kapitalistams 
lietuvius? Kilo ermideris. So- 
cialistai liepė laukti galo, o 

"draugas" Baranauskas visa 
gerkle pradėjo šaukti, tiesiog žiū- 
rėdamas į mane. Gavau vi-okių 
vardų; išvadino kapitalistu, dar- 

bininkų pardaviku, šliuptarniu, ir 

sako, jei nori su manim ginčus 
varyti, tai atvažiuok į Brook- 
lyn'ą, kur aš gyvenu. 1 ada viską 
atsakysiu,—dabar gi nėra laiko. 
Vietiniai socialistai pradėjo gąz- 



d i n t, išmesią mane iš svetainė-;. 
Aš vis reikalavau, kad Bara- 
nauskas atsakinėtų j klausimus. 
Baranauskas kas-žin kur dingo. 
,Tuom laiku keli socialistėliai at- 

sivedė svetainės savininką, kad 
mane išvarytu. Klausia savinin- 

kas, kas per priežastis? Man pa- 
aiškinus, kad reikalauju atsaky- 
mo už ištartą melagystę, savl- 
ninkas stojo mano pusėn. Ttiom 
tarpu stoja J. V. Stalioraitis, sto- 

ja atsakyt už Baranauską. 
"Nėra nieko! Stalioraitis ne- 

gali atsakinėti už Baranauską." 
(Tariau tai ir išėjau. 

* * 

Bučiau tylėjęs, kad ne socia- 
listų korespondencijos, kurios til- 

po "Keleivyje" ir "Kovoje." 
Tegul lietuvių visuomenė ma- 

to, kame teisybė, ir persitikrina 
dar kartą, ko musų lietuviškieji 
socialistai verti. 

F. Silbelius (Cibulskas). 

Netiesa! 

"Lietuvoj" num. r2 tilpo paim- 
ta iš Lietuvos laikraščių žinutė, 
kad Pašilėje, Kauno gub, pasi- 
mirė M. Sprainys, kuris pirmiaus 
buvęs liuteronu, o paskui perėjęs 
j katalikų tikėjimą ir savo turtą 
užrašęs vietos katalikų bažnyčiai. 
Ta žinutė yra neteisinga. M. 

Sprainys iki pat savo mirties 
yra buvęs geru liuteronu. Bet, 
kaip man ištikimi žmonės pratie- 
sė, tenaitiniai lietuviaikatalikai.su 
savo kunigu, jam mirštant, esą 

jkimŠę savo komuniją ir privertę 
pasirašyti ant jų sudaryto doku- 
mento, kad jis savo turtus palie- 
kąs Pašilės katalikų bažnyčiai. 
Tas visai buvo lengva padaryti, 
nes mirštantis žmogus negalėjo 
tar.i atsiremti. Šitą man paduotą 
žinią patvirtino ir rusų dienraš- 
tis "Siev. Zap. Telcgraf." Jis 
rašo num. 356, "Pašilės klebonas 
kun. Ma<..snis yra patrauktas 
teisman ("k ugolovnoi otviet- 
stvennosti") už tai, kad jis per 

prievartą išvartino į katalikus be- 

mirštantį liuteroną Miką Sprainj 
ir pasisavino jo turtus daugiau 
negu 500 rub. vertės." Iš to ma- 

tyt, koks buvo to žmogaus perėji- 
mas į katalikų tikėjimą. O to- 

kių atsitikimų, ypatingai Lieiuvo- 

je, nemažai atsitinka. Ir todėl 
pereik stebėtis, kari lietuviai 

evangelikai šalinasi nuo Rymo- 
-Katalikų. Jie yra priversti tą 
daryti. Papuolus tarp katalikų 
Lietuvoje protestonui, jeigu jis 
turi gana jiegų ir yra daugiau 
apsišvietęs už juos, tai dar vis 

šiaip-taip gali nuo jų atsiginti. 
Bet jeigu koks kūdikis, mergai- 
tė, arba šiaip silpnas žmogus, ar- 

ba mirštantis j tokias aplinky- 
bes patenka, tai jam jau kaip ir 
nėra vilties išlikti prie savo ti- 
kėjimo, jeigu kiti protcstonai ne- 

suspėja, arba nepasirūpina jį iš- 
gelbėti. Žinau tą iš savo paties 
patyrimo, nes, būdamas Lietuvo- 
je, gana patyriau, kaip Rymo- 
-Katalikai su kitatikiais pasiel- 
gia. 

Negeresni jie ir. čionai Ameri- 
koje. Nežiūrėdami, kad jie pa- 
tįs jau gal neužilgo pavirs j 
taip vadinamus "šliuptarnius" ar- 

ba "cicilikus," daugelis iš jų 
stengiasi visur, kur tik jiems pro- 
ga pasitaiko, versti protestonus Į 
savo "vieni." Čion pat Chicagoje 
yra daugelis tokių lietuvių Rymo- 
-Katalikų, pas kuriuos mano pa- 
rapijonai negali ant kvatieros bū- 
ti. Visur, kur tik jie su lietu- 
viais evangelikais-liuteronais su- 

sieina, pajuokia jų apeigas ir 

stengiasi jiems įkalbėti, kad jie 
girdi '"j dangų neineisią, jeigu 
protestonai^ pasiliksią." Net ir 
iš lietuviškos "Apveizdos Dievo" 
parapijos prašaliitasai kun. Ste- 
fanaviėia ateidavo pas mano pa- 
rapijomis, nevien pinigų kolek- 
tuoti, bet ir stengdavosi jiems jų 
tikybą išniekinti, o savąją išgirti. 
Ir tokiu budu jis laimėjo vieną- 
-kitą protestoną prie savo tiky- 
bos. Bet toks Rymo-Katalikų 
prieš kitatikius pasielgimas yra, 
tiesiog sakant, begėdiškas. Nei 
viena krikščionių bažnyčia, iš- 
skyrų-' stačiatikius, nesielgia 
taip netikusiai su kitų tikėjimų 
išpažintojais, kaip Rymo-Katali- 
Kiškoji. Inkvizicijos dvasia, ne- 

apkentitnas rvetimų kitokių tiky- 
bų, matomai, yra dar ir dabar 
likęs, kaip jis buvo pirm refor- 
macijos laikų. Ir todėl nor3 tas 
Pašilės katalikų kunigas yra pa- 
trauktas teisman už pernevalį 
išvertimą protestono į savo tiky- 

bą, jis gal išsimalduos ir paliks 
"teisiu" po teismo akių, bet tei- 

sybė visados pasiliks teisybe, 
nors kas ją bandytų su melais 
apdengti. O dar mūsų Rymo- 
-Katalikai rngoja ant rusų val- 
džios, l>uk toji jiems brukanti 

per prievartą savo pravoslaviją. 
Bet kodėl Rymo-Kataiikai, rei- 
kalaudami teisybės nuo pravosla- 
vų, patįs nesilaiko teisybės prieš 
kitatikius? 

Kun. J. J. D. Razokas, 
Pastorius Liet. Evan. Liut. pa- 
rapijos Chicaęoj. 

Redakcijos prierašas. "Lietu- 
va" atkartojo minėtą žinią iš 

Lietuvoj einančių laikraščių ir 
todėl už jos teisingumą ji negaii 
imti ant savęs atsakomybės, ly- 
giai kaip negali ji imti atsakomy- 
bės ir už šio straipsnio teisingą, 
ar neteisingą pamatavimą. Kad 
tarn katalikų yra daugelis tokių, 
kurie fanatiškai neapkenčia ki- 
tos tikybos žmonių, tą visi gerai 
žinome; lygiai žinome, kad to- 

kių netrūksta ir tarp protestonų.1 
Vienok tai nėra nei geri kata- 
likai, nei geri protestonai, nei gi 
pagalios tai yra geri krikščionįs. 
Tai yra paprasti tikybiniai fana- 
tikai. Tikroji krikščionybė nesi- 
remia ant neapykantos ir fana- 
tizmo; krikščionybės Tvėrėjas ją 

| statė ant artimo meilės pamatų, 

ir tas pamatas, bent teoriškai,' 
yra ir šiądien pamatas visų 
krikščioniškųjų tikybų. Jeigu lie- 

tuviai, kaip katalikai, taip ir pro- 
testonai, nepamirštų šios svar- 

biausios, kardinalės krikščionybės 
teises, tada nebūtų vietos pi- 
giems pajuokimams kitatikių, ne- 

būtų vietos ir tikybinei neapy- 
kantai, kuri yra, gal but, aršiau- 
siu krikščionybės dvasios prie- 
šu. Jeigu gi—toji fanatiška ti- 
kybinė neapykanta,—dar ir iki 
šiolei pasitaiko, tai ji yra ne kas 
kitas, kaip viduramžinio fana- 
tizmo apsireiškimas, — apgailėti- 
nas ir nekrikščioniškas apsireiš- 
kimas, kurį visų krikščioniškų ti- 

kybų rimti atstovai stengiasi pra- 
šalinti. Butų begalo negeistina, 
kad tos tikybinės neapykantos 
ugnis pradėtų liepsnoti tarp lie- 

tuvių,—tarp brolių-lietuvių, vieni 
kurių yra protestonais, kiti ka- 

talikais, gi dar kiti laisvamaniais. 
Rimti, išmintingi ir prakilnus at- 

stovai, kaip vienų, taip antrų ir 

trečių stengiasi tas fanatizmo 
liepsnas gesinti. Ir musų nuo- 

mone, gerai daro, nes augščiau- 
siu ir prakilniausiu kaip kultū- 
ros, taip ir pačios krikščionybės 
ženklu šiądien yra abipusė tole- 
rantija, pakantrumas, mokėjimas 
paguodoti net ir savo priešo nuo- 

mones. Ton linkmėn privalo ir 
t lietuviai eiti. 

42i. Kur yra didžiausis kero- 
sino šaltinis? Skaitoma, kad di- 
džiausią kerosino šaltinį turinti 
vieta Fortrero del Llano, Mexiko- 
je. Toji vieta guli netoli Mexi- 
kos įlankos, apie no mylių j piet- 
-rytus nuo porto Tampico. Ke- 
rosinas buvo atrastas tenai 1,800 
pėdų gilumoje. Kuomet grąžtas 
pasiekė kerosino srovę, šioji, kaip 
pašėlusi, pradėjo mušti augštyn. 
Kerosinas didžiausiu stulpu mu- 

sė augštyn į orą. Buvo pridėtos 
visos pastangos, kad kaip nors 

sulaikius veltui einantį kerosiną, 
bet per tris mėnesius nieko ne- 

galima buvo padaryti. Galop pa- 
daryta iš plieno didelis drūtas 

dangtis. Šiuom plieno gabalu ke- 

rosino srovę pasisekė jiiaip taip 
"pažaboti." Kokia buvo tos sro- 

vės j'>ga, galima matyt įs to, 
kad dangtis padaryta tokio tvir- 

tumo, kad kiekvienas jojo colis 
galėtų išlaikyti 2,400 svarų spau- 
dimą. Bet ir taip "pažabotą" sro- 

vę nedrįsta visiškai uždaryti, nes 

bijotasi, kad tuomet neišlaikytų 
josios spaudimo nei šisai milži- 
niškas dangtis. Išleisdavo kas- 
dien po 25,000 svarų kerosino, 
kuris visas žinoma, buvo sunau- 

dojamas. 
Už kelių mėnesių po šaltinio 

sutvarkymo užsiįdomauta, ar ne- 

susilpnėjo srovės jiega? Tam 
tikslui atidarė dvidešimčiai miliu- 

tų srovę visiškai. Pasirodė, kad 
srovės smarkumas toksai pat, 
kaip buvo iš pačių pradžių. Šį 
kartą einanti^ kerosinas buvo 
atydžiai saikuojamas. Šie saika- 
vimai parodė, kad šaltinis gali 
išduoti kasdien po 110,000 svarų. 
Buvo išskaitliuota, kiek datig-maž 
kerosino nuėjo niekams pirmais 
trimis mėnesiais, kuomet naujo- 
jo šaltinio nesugebėta apvaldyti. 
Rasta, kad per tą laiką žuvo su- 

viršum 10,000,000 svarų kerosino. 
Mexika aplamai atsižymi savo 

dideliu skaitlium kerosino šalti- 
nių. Iš kitų vietų, atsižymineių 
dideliu kerosino išdavimu, pami- 
nėtina Kaukazo kalnų dalis, gu- 
linti prie Kaspijos jūrių. 
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422. Kiek vandens paverčia 
saulė į garą kasmet? Žinomos 
yra tos milžiniškos mašinos, ku- 
rios miestus aprūpina vandeniu, 
ar ištraukia vandenį iš gilių ka- 
syklų. Viena didžiausių tos rū- 

šies mašinų yra Bethlehem, Pa. 
Jinai turi 7 tūkstančių arklių 
jiegą. Atsimenant, kad vieno 
arklio jiega pakelia j vieną mi- 
tintą i6l/s tonų vandens vienos 
pėdos augštumon, galima sau 

įsivaizdinti, koki milžiniški van- 

dens plotai yra kasdien per tą 
mašiną pervaromi. 

Tačiaus sulyginus su saulės 
veikimu šioje srytyje, tos maši- 
nos išrodo tiktai vaiko žaislu. 

Tūkstančiai ežerų ir upių. 
na visą savo vandenį iš lietaus, 
kasmet toje ar kitoje apielinkėje 

krintančio. Kaip žinoma, lijantis 
žemyn vanduo neatsiranda pats 
savaime debesiuose. Jisai garo 
pavidale yra pakeliamas nuo že- 
mės į padanges. "Mašina," kuri 
atlieka tą dirbą, yra saulė. 

Kad išskaitliavus tos mašinos 
jiegą, pasinaudosime keletą skait- 
linių. Paprastai smarkus lietus 
duoda apie vieną colj vandens. 
Tai reiškia, kad jeigu lytų ant 

kokios N nors lygumos ir vanduo 
negalėtų įsisunkti j žemę, nei su- 

sirinkti į žemesnes vietas, nei 
negaruotų, tai ant viso užlyto 
ploto susirinktų vandens sluog- 
snis, vieną colj storas. Tačiaus 
esama ir tokių lietų, iš kurių j 
2—3 vai. pasidaro kelių colių 
■sluognis. 

Vieno colio vandens sluogsnis 
vieno akerio platumoje sveria su- 
virs ioo tonų (tona.s=2,ooo sva- 

rų). Vieno colio sluogsnis gi, 
užimantis ketvirtainę mylią, sve- 
ria suvirš 60,000 tonų. Imant 
dabar omenin tai, kad Suvienyto- 
se Valstijose lietus aplamai duo- 
da metinį 20 colių storą sluogsnj, 
męs turime kiekvienai ketvirtai- 
nei myliai po 1,200,000 tonų kas- 
met. Suvienytų Valstijų plotas 
užima 3,600,000 ketvirtainių my- 
lių. Taigi, Suvienytose Valstijo- 
se kasmet lietus suteikia 4,320,- 
000 milionų tonų vandens. 

Čia neprošalį butų pridurus dar 
keletą akyvų skaitlinių. Viduti- 
nė augštuma, iš kurios krinta lie- 
tus, yra pusė mylios. Vieno ark- 
lio jiega į metus gali ton aug- 
štumon iškelti apie 3,500 tonų. 
Taigi, reikalinga butų 1,200 mi- 
lionų arklių mašina, kad jinai, 
nuolat dirbdama, galėtų pakel- 
ti debesiuosna t;į lietų, kurisai 
kasmet ptto.la ant Suv. Valstijų 
ploto. 

Dabar toliaus. Suv. Valstijų 
plotas užima apie penkiasdešim- 
tą dalį viso žemės apskričio pa- 
viršiaus. Galima manyti, kad 
vandens sluogsnis, kasmet pasi- 
darantis, vidutiniškai imant, yra 
visur lygus. Tuomet Suv. Valsti- 
jų vandens sluognį tiktai reikia 
padauginti 50 kartų. Taigi ant 
viso žemės paviršiaus kasmet iš- 
lyja daugiau negu 20,000,000 mi- 

lionų tonų vandens. Čia reikalin- 
ga butų 60,000 milionų arklių 
drūtos mašinos, kad spėjus kelti 
tą vandenį. 

Tokią galybę vandens turi sau- 

lė kasmet paversti į garus ir, 
vidutiniškai imant, iškelti pusės 
mylios augštumon. 

Sunku sau įsivaizdinti, kas bu- 
tų, jeigu šitas visas vanduo susi- 
rinktų virš sausžemių ir vienu 
kartu pultų žemyn. Apie 60 co- 

lių storas sluogsnis viename aky- 
mirksnyje nuplautų nę tiktai vi- 
sus miestus, kaimus, bet vargu 
kur pasiliktų gyvas mažiausia io- 
lynilis. Jeigu gi galima butų iš- 
kelti t% vandenį neleidžiant nei 
lašeliui pulti ieinjrn, Ir šaltiniais 

panaudoti tiktai vandenj, esantį 
ant sauszemio, tai yra: upėse, 
ežeruose, šaltiniuose, šuliniuose 
ir 1.1., tai sausžemis netektų vi- 
so savo vandens; milionai žmo- 

nių turėtų mirti iš troškulio. Ta- 
i'iaus nei vienos šių nelaimių ne- 

atsitinka, ačiu milžiniškam, nuo- 

latiniam, nei valandėlei nepasi- 
liatijančiam saulės darbui. 

—oo— 

423. Kaip reikia padaryti, kad 
žmogus jokiu budu nenupus liuo- 
sai padėto popieros lakšto? Tokį 
'triksa" galima padaryti labai 

lengvai ir nevieną, rasi,, laižybo- 
>e sukirsti. Visas dalykas daro- 
mas sekančiai. Ant paprastos 
pypkės skylės užsideda kiek sto- 
resnės popieros lakštas (popieros 
storumas reikalingas, kad jinai 
nelinktų). Kad popiera nenupul- 
tų, į pypkę per popieros vidurį, 
reikalinga įkišti adatą. I^opiera 
liuosai apie adatą sukinėsis, ir 
nebus jokios priekabės, kad ada- 
ta sulaiko popierą. Deja, popie- 
ra turi būti daug platesnė už 

pypkės skylę. Tuomet galima 
paduoti by kam pypkę ir pasiū- 
lyti, kad jisai, ar ji, paėmęs ci- 
buką į dantis, nupusty popierą 
(staigus pūstelėjimai yra už- 

drausti). Pamatysite, kad dru- 
čiausis vyras uepajiegs nieko pa- 
daryti. 

Šisai "triksas" yra labai leng- 
vai paaiškinamas. Mat, oras, pu- 
čiamas per cibuką, eina išpradžių 
plona srove. Paskui, patekęs iš 
cibuko j pačią jau pypkę, kjla su- 

lyginamai labai išlėto. Priėjęs 
iki popierai, šiek-tiek šiąją pake- 
lia ir apatiniu popieros paviršium 
išeina laukan. Į viršutiniąją gi 
lakšto pusę spaudžia išlaukinis 
oras ir stumia lakštą žemyn. Ši- 
sai oras spaudžia j visą lakšto 
paviršių, o einantis iš pypkės 
oras stumia viršun vos į nedide- 
lę popieros paviršiaus dalj. Prieg- 
to, pučiamasai oras, išbėgdamas 
apatiniaja popieros puse, popieros 
krašte patraukia su savim ir da- 
lį oro, stovinčio popieros krašte 
išviršaus. Todėl pasidaro srovė, 
kuri eina išviršaus ir spaudžia po- 
pierą prie pypkės. Turėdama sa- 

vo veiksmei visą viršutinį popie- 
ros lakšto pusę, šioji srovė vi- 
suomet pergali iš pypkės einan- 
čiąja, ir juo apatinioji srovė smar- 

kesnė, juo didesnė ir išviršaus 
einančioji. Ačiu tam, lakšto nie- 
kuomet nenupusi. 

•—O O""-4 

424. Kur gyvuliai pildo žmo- 

nių kolektorių priedermes? Kai- 
-kuriuose Indijos kaimuose esa- 
ma dramblių (slonių), kuriems 
uždėta pareiga rinkti pinigus ne- 

turtėliams. Jie eina per kaimą ir 
kiekvienam žmogui, kurį susitin- 
ka, pakiša tam tikrą dėžę, tar- 
tum pasiūlydami įmesti jojon 
skatiką-kitą. Surinktieji pinigai 
paskui buva neturtėliams išdali- 
nami. 

Londone esama šunics, kurisai 
taipogi atsižymi pinigų rinkėjo 
gabumais. Jisai yra vadinamas 
"London Jack" (Londono Jokū- 
bas) ir Londone gerai žinomas. 
Šisai šuo nešioja prie kaklo pri- 
rištą tam tikrą dėžutę, į kurią 
žmonės pinigus meta. Ypatingai 
myli "Jack'ą" vaikai ir daugiau- 
sia pinigų jojo dėžutėn sumeta. 

Pinigai yra skiriami naudai naš- 

lių ir našlaičių geležinkelio tar- 

nautojų, kuriuos patiko nelaimė. 
"Jack" pasirodė tokiu gabiu ko- 

lektorių. kad per vienus tiktai 
metus surinko apie $3,000. 

KLAUSIMAI. 
425. Ar sliekai turi protą? 
426. Kokią įtekmę daro, sulyg 

prietarų, čeverykai į žmogaus gy- 
venimą? 

427. Kur yra augščiausia ir že- 
miausia vietos Suvienytose Val- 
stijose? 

428. Kur yra mažiausis biznio 
namas? 

(Atsakymai bus kitam numeryj.) 

VIETINĖS ŽINIOS. 
Negali surasti savo pažįstamų. 

Juozas Daukšys-Aliliunas jau ke- 
letą dienų sėdi Immigrants' Pro- 
tective League bute (743 Ply- 
mouth Ct.), nes negali surasti 
savo pažįstami^ pas kuriuos at- 

važiavo. Daukšys tik-ką yra at- 

vykęs 13 Lietuvos (Cyplių so- 

džiaus, Kauno gub., Panevėžio 
pav,) ir turi keletą antrašų, bet 
visi jie klaidingi. Vienas antra- 
šas yra pas Povylą Bagdoną, 161 

W. 23rd pl., kitas gi pas Veroni- 
ką Balčikonis (adresas visai su- 

maišytas). Pažįstami tegul vy- 
rui pagelbsti, atsišaukdami mi- 
nėtan Immigrants' Protective 
League Butan. 

Užsidegė mergaite. Bukausku 
šeimynoj, ant YVest Side, netoli 
Leavitt st. ant 23rd pl., atsitiko 
nelaimė: motina, išėjus į bučiar- 
nę, paliko mažą 4 metų vaiką 
namie vieną. Parėjus namo, ra- 

do vaiką baisiai apdegusj. Ma- 
tyt, jo užsidegta nuo pečiaus ar 

nuo degtukų. Vaikas nugabenta 
ligonbutin, kur daktarai pasakę, 
buk vos kelias dienas galėsiąs gy- 
venti. Tai jau esąs antras pana- 
šus toj šeimynoj atsitikimas: 
pernai rudenį mergaitė, bėgioda- 
ma apie sukurtą "allėj"' ugnį, už- 

sidegė drapanas ir taip baisiai 
apdegė, kad po kelių valandų mi- 
rė. Girdėta. 

Iš Lietuviu Evang.-Liuteronų 
judėjimo. Susiorganizavusi Chi- 
cagoj lietuvių evangelikų-liutero- 
nų Ziono parapija žada netrukus, 
kaip mums praneša tos parapijos 
sekretorius, p. K. L., pradėti sta- 

tyti nuosavią bažnyčią. Lotai, 
kaip jau pirmiaus buvo pranešta, 
yra nupirkti. Už juos užmokėta 
$1,150.00. Bažnyčios statymą ža- 
dama pradėti šinosmet. Ziono 

parapijos klebonu-pastorium yra 
žinomas tėvynainis kun. J. J. Ra- i 
zokas. 

Račiūnas Chicagoj. Šiomis die- 
nomis atvyksta Cliicagon p. Ra- 
čiūnas, žinomas ir vienatinis lie- 

tuvis-kinematografistas (krutan- 
čių paveikslų išdirbėjas ir rody- 
tojas). Pereitą vasarą p. Račiū- 
nas plačiai keliavo po Lietuvą ir 

Prusus, rinkdamas savo paveik- 
slams medžiagą, ir ką jis tenai 
surinko, tai dabar rodo čia lietu- 

viams Krutamuose paveiksluose. 
P-as Račiūnas atvyksta iš Ryti- 
nių valstijų, kur, sakoma, jo pa- 
veikslai turėjo nepaprastai dide- 
li pasisekimą: žmonės ėjo bū- 

riais jų pasižiūrėti. Chicagoj ir 

Chicagos apielinkėje p. Račiunui 
vakarus surengė čikagiškis Susi- 

vienijimo Lietuvių Amerikoj ap- 

skritys. P-as M. Šarka iš Cicero 
yra viso reikalo vedėju. Vakarai, 
kaip girdėtis, surengti visose Chi- 
cagos dalyse, tik ant Bridgepor- 
to, kol4cas, nepasisekė, sakoma, 
gauti tinkamos svetainės. 

Visiems, kurie nori atnaujinti 
savo tėvynės atsiminimus, pata- 
riama tuose žingeidžiuose vaka- 
ruose atsilankyti. Kokioj miesto 

dalyj, kokioj svetainėj ir kokią 
dieną šie vakarai atsibus, apie tai 
galima sužinoti atskiruose ap- 

garsinimuose. 

Gina Jurgius. Jeigu esi kalbė- 

tojas, ar šioks-toks rašytojas, tai 
saugokis savo kalboj, arba savo 

raštuose minėti žodį "Jurgiai,' 
nes gali nesmagumų susilaukti. 
Jurgiai nėra koki ten pastumdė- 
liai, arba toki sutvėrimai, kad juos 
kas ten, ant šakių iškėlęs, juo- 
kams laikytų. Jurgis yra garbin- 
go raitelio vardas ir šio vardo ne- 

šiotojai negali, sudėję rankas, sė- 
dėti ir žiūrėti, kaip iš to vardo 
daroma pajuoka. Todėl pasijieš- 
kok sau kito kokio vardo: Jurgis 
daugiaus neleis savo vardo min- 
džioti,—bent Chicagos Jurgiai to 
neleis. Chicagos Jurgiai sutvėrė 

komi^tą Jurgio garbės apgyni- 
mui ir prisiuntė "Lietuvos" re- 

dakcijai sekantį protestą, kurį, 
amžinos atminties dėlei, čia iš- 
tisai ir talpiname: 

Protestas. 
Męs, žemiau pasirašę Jurgiai, 

esame tvirtai persitikrinę, kad 
musų vardas, "Jurgis," turi ly- 
gias tiesas, kaip ir kiekvienas ki- 
tas žmogaus vardas. 

O kad tuli rašytojai ir kalbėto- 
jai pavertė musų vardą į pikt- 
y.od\, pratina visuomenę po mu- 

sų vardu "Jurgis" suprasti gir- 
tuoklius ir tamsuolius ir, vienu 
žodžiu, musų vardą pavertė į 
keiksmažodį;—' 

Todėl męs "Jurgiai" negalime 
toliau klausyti tos paniekos ir 

protestuojame prieš visus rašyto- 
jus ir kalbėtojus, kurie musų var- 

dą Jurgį tokiu budu paniekos 
turgun išstatė. Pasirašo: 

Jurgis Neviackas, Jurgis Bal- 
trūnas, Jurgis Baronas, Jurgis 
Matukas, Jurgis Valintas, Jurgis 
Mačls, Jurgis Gužaitis, Jurgis 
Stlklis, Jurgis Briedis, (Jurgis 
Ambrazas, Jurgis Butkus, Jurgis 
Momkus, Jurgis Stomkus, Jurgis 

IffirOSA jočijbu UpAa^Ą į 
BULGARIJOS KARALIENĖ ELEONORA, 

kuri žada ateinančio gegužio mėnesyj atsilankyti Suvienytose Valstijose. Jos atsilankymo mieriu yra atitaisyti visas negeras paskalas, kurios čia 
buvo prieš bulgarus leidžiamos laike paskutinio Balkanų karo. Laike šio 

karo karalienė pati, kaipo paprasta "nurse," prižiūrėdavo sužeistus karel- 
vius. Iki šiolei dar nei vienas iš Europos karalių r»atlankė Suv. Valstijų 
oficiališku budu. 

Petraviča, Jurgis Puzinas, Jurgis 
Glemža, Jurgis Baura. 

Negali grįžti j Racine, Wis. 
Pereitos savaitės seredoje jaunas 
vyras-lietuvis lankėsi nekuriose 
vietose ant To\vn of Lake ir pra- 
šė pagelbos, nesa negalįs grįžti 
į Racine, \Vis., kur buk esą io 
namai. Vienoj vietoj jam davė 
doliarį tikietui nusipirkti. Perei- 
tą panedėlį tas pats vyras pa- 
sirodė ant Bridgeporto ir tą pa- 
čia istoriją pasakojo: mat vis dar 
negalįs į Racine išvažiuoti. Gir- 

dėti, ant Bridgeporto taipgi ga- 
vęs "pagelbą." Vyras vaikščioja 
be overkočio ir su mažu, kokių 
trijų metų, vaiku. Vertėtų, 
kad jam kas parodytų kelią ar 

į Racine, ar kur arčiaus.... 

Įvairumai. Jaunų Liet. Ame 
rikoj Tautiškojo Kliubo Choras 
laikytame savo susirinkime, tarp 
kitų reikalų, svarstė klausimą 
apie prisijungimą prie Susivieni- 
jimo visų lietuviškų chorų Chi- 

eagoje. Tam tikslui išrinkta į 
generališką chorų atstovų susi- 

važiavimą du atstovai—A. Mo- 

tiejūnas ir P. l'amanauskas. Tarp 
kitų pažymėtinų nutarimų gali- 
ma paminėti šiuos: choras nu- 

tarė išmokti dainuoti, apart lie- 
tuviškų dainų, dar Amerikos tau- 

tiškąjį hymną "Mv Country," 
nes iki šiol nei vienas lietuviš- 
kas choras šio hymno nemoka, o 

pasitaiko tokių atsitikimų, kada 
iš prasto mandagumo tokis I./m- 
nas reik pagiedoti. Choras taip- 
gi pradėjo mokytis iškilmingą 
laidotuvių dainą, kurią žada gie- 
doti gegužio 30 d. (Decoration 
Day), arba mirus kuriam nors 

iš choro narių. Choras, kurio ve- 

dėju yra p. M. Juodis, energiškai 
darbuojasi ir turi suspietęs prie 
savęs gana gražu jaunimo buri. 

Siame susirinkime išrinkta 
taipgi pilna administracija, nu- 

tarta laikyti susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mė- 
nesio ir įvesta atsakantesnė tvar- 
ka kliube. J. Mikalauskas. 

— Moterių "Apšvietos" dr-ja 
sekantį nedėldienį kovo 29 d., 
"Aušros" svetainėj ant Bridge- 
porto rengia kaip ir pasikalbėjimą 
temoje "Moterių Ilygiena." Tarp 
kitų aiškintojų dalyvaus čia ir 
Dr. Aldona Rutkauskaitė, kuri 
nušvies keletą svarbesnių, mote- 

rims žinotinų dalykų. Paskaitos 
klausyti bus įleidžiamos tik 1110- 

terįs ir merginos, nejaunesnės 16 
metų. Pradžia 2 vai. popietų. 
[žanga dykai. 

— Pereitą nedėldienį Drama- 
tiškas LSS. 8-to Rajono Rate- 
lis turėjo Meldažio svetainėj ant 

VVest Side vakarėlį. Vakarėlis 
buvo su progratau, kuris aiisidė- 
jo iš vienų beveik monoliogų, to- 

dėl nuo jo ir nekoks įspūdis li- 
ko. Žmonių buvo visai mažai. 
Vakaras užsibaigė šokiais. 

Eskulapas. 

— Miesto taryba perleido įsta- 
tymą, kuris leidžia pradėti staty- 
ti milžinišką keliu geležinkeliu 
stot} "Union Depot," vieton da- 
bartinės Pennsvlvanijos geležin- 
kelio stoties. Nauja stotis atsi- 
eisianti 65 milionus doliarių. 

— Dailės Institute, vidumics- 
tyj, prasidėjo paroda veikalų 
dviejų žinomu dailininkų. Vienu 
iš jų yra Belgijos dailininkas, 
skulptorius ir tepliorius C. Meu- 
nier (miręs 1905 m.), kurio sto- 
vylos ir paveikslai daugiausiai 
paimti iš darbininkų gyvenimo. 
Kitas yra \Yalter Gay, kurio iš- 
statyta apie 40 paveikslų. 

— Pereitą nedėldienj, Colum- 
bia svetainėj ant Town of Lake, 
lietuvis drutuolis J. Bancevičia 
lengvai apdirbo ristynėse savo 

priešą vokietį. Bancevičius sve- 

ria tik 160 svarų, gi jo priešas 
buvo daug sunkesnis ir gana vik- 
rus vyras. Savo keliu, Bancevi- 
čius bovijosi su juotn kaip, suly- 
ginant, katinas su pele ir paguldė 
jį pirmu kartu j 24 min., o antru 
kartu dar j trumpesnį laiką. 
Bancevičius vėl paantrino -avo 

pakvietimą ristis su bile vienu 

drutuoliu, kad ir sunkesniu už sa- 

ve (net iki 200 svaru). Vikrus 
Bancevičiaus ritimosi būdas pa- 
darė jam tarpe publikos nemažai 
draugu. Sporto Mylėtojas. 

— Ant \Vest Side susitvėrė 
blaivininkų kuopa. Per dideli 
triūsą tulų žmonių likosi pareng- 
tos prakalbos kovo 22 d. vieti- 
nėje bažnytinėj svetainėje. Pra- 
kalbą turėjo uolus blaivybės pla- 
tintojas, kun. Briška, pirminin- 
kas Blaivybės draugijos. Ilgai 
kalbėjo apie alkoholio kf^ksmin- 
gumą. Ragino rašytis prie nau- 

jos kuopos. Žmonių buvo apie 
300, prie kuopos prisirašė 25 (18 
moterių ir 7 vyrai). Po prakal- 
bos buvo susirinkimas, kuriame 
išrinkta nauja kuopos vaidyba. 
Linkėtina naujai kuopai g?ros 
pasekmės. Eskulapas. 

JUOKELIAI. 
BAISUS TRUKŠMAS CICERO 

MIESTELYJ. 
Kaip jau žinoma, moterį s ga- 

vusios lygias teises, ėmėsi tverti 
Cicero, 111., politišką kliubą, tik- 
tai jokiu budu negali išsirinkti 
vardo. Įnešta buvo užvardint j| 
Republikonišku, bet, leidžiant 
per diskusijas, rasta, kad Repub- 
likonai suvagia pinigus, palieka 
tik tuščią krepšį. Antras įneši- 
mas, kad pavadinti Demokra- 
tišku, čia vėl atrasta, kad šita 

partija pavagia kartu net ir krep- 
šį. Trečia rezoliucija, kad pakrik- 
štyt 'sasyalistišku'; atrasta, kad 
socialistai, apart griovimo kapita- 
lizmo, griauna bažnyčias ir tautą, 
kurią rauja iš ^akiių ir stato prie- 
šais saulę, kad išdžiūtų. Na, ir 
likosi nelaimingas kliubas ligšio- 
lei be vardo. Tad aš patarčiav 



šiaip: "Kaip ten neimtu, duokit 
vardą sasvali-ka' ir dėl geresnio 
kliubo bujojimo paimkit *'šak< 
už organą. Š. 

JAU NENORI. 
lai traukiate j spiritistu 

.vakarą ? 
—Xe, daugiau neisiu. Patam- 

sia užmina ant kojos ir sako, 
kad tai dvasios vaikščioja. 

NEGALI SUSKAITYTI. 
Kalėjimo inspektorius: '"Pasa- 

kykite ištikrtijų, kiek jus sužie- 

rfotinių turite? Vien j vaka- 

rykščio laikraščio pagarsinimą at- 

siliepė trylika tėvų." 

BAISU. 
Pati: "Žinau, kaip tik aš nu- 

mirsiu, tu tuoj su kita apsivesi?" 
Vyras: "Mylima, ar tu vi- 

suomet, ir numirus, prie manęs 
žadi buti? 

REIKIA UŽ AKIŲ UŽBĖGTI. 

Inspektorius: "Savo kasą 
jus turite j geresnę vietą padėti." 

B a n k i e r i u s: "Teisybė, kol 
mano kasierius to dar nepadarė." 

IŠVADA. 
Tėvas savo draugui: "Mato- 

mai, Tamista daugiausiai gulite 
ant dešiniojo šono, kad tokią gra- 
iią barzdą turite." 

Mažas sunus: "Tai ką, ar tėtė 

visą naktj ant galvos stovi?" 

MALDA. 
Vienas jaunikaitis, labai mote- 

rių neapkenčiąs, prieš gulint vi- 
suomet melsdavosi: "Viešpatie 
Dieve, nepadaryk man kaip Ado- 

mui, kurisai, užmigęs, apturėjo 
pačią!" 

AUKOS TAUTOS NAMAMS 

VILNIUJE. 

Per "Lietuvos" Redakciją. 
1. Sv. Petro dr-stė iŠ Kenosha, W1b„ 
•viena sieksnį žemės, per B. Olcchą. 
$10.50. 
2. Lewlston, Mc„ lietuviai laike Jau- 
nuomenės Teatrališko Ratelio šoklij 
sumetė $6.83 ir A. Bartašius per D. 
L. K. Gedimino dr-stės prakalbas 
paaukojo $1.00. Viso labo suaukota 
ir per Adomą Jozukevičių pritlųsta 
$7.83. 

REDAKCIJOS ATSAKY&ai. 
p. Alfons Misevičia. Tuom tarpu 

negalėjome ir męs rasti kalendoriuj. 
Pajleškosime. 

p. F. Šimkus, Chicago. Negalim 
sunaudot, nes savo adreso nepaduodat. 

p. Sesupč. Dar permažai yra Ame- 
rikoj Lietuvių ūkininkų, kad jiems ga- 
lima butų išleidinėti atskirą laikrašti. 
Jusų prisiųstas ilgas raštelis, nors ja- 
me yra neblogų minčių, bet. jis dai: 
silpnai parašytas, todėl netalpinsime. 
Kašlnėkite trumpas žinutės iš jusų 
lietuvių gyvenimo, tai pamažu gal 
pramoksite ir ilgesnius straipsnius ra- 
šyti. 

p. B. Lo-as. Tai "Vien. Liet", pri- 
dermė buvo patikrinti, neno tas raštas 
prisiųsta; teisybė, jis keistai lyg išro- 
do, bet mums nėra reikalo J tai kištis, 
todėl 1ą dalį praleidžiame. Už žinių 
teisingumą, turite žinoti, atsako ne tik 
korespondentas, bet lygiai tiek pat ir 
laikraštis; laikraštis dar pirmiaus at- 
sako, negu korespondentas. Todėl su 
žiniomis reikia but labai atsargiu: kas 
kų sakė, ar nuo ko kas girdėta — tai 
nėra jokio prirodymo ir teismo akyse 
jis mažiausios vertės .neturi. Pralei- 
džiame lr pirmutinį sakinį, nes, jeigu 
savo locnomis ausimis negirdėjote, 
arba bent vieną žodį kitaip iškreipėte, 
negu ištikro buvo pasakyta, tai tas 
kvepėtų kriminaliSka byla. Su tokiais 
įtarimais reikia būti begalo atsargiu. 
D14 galima, ir sau, ir kitiems "košės" 
pi įvirti. 

p. J. F. P., L^vvrence, ir K. F. Lietu- 
vis, Mcntreal. Netilps. Parašo nei 
adreso nėra. 

p. Cyžas. Eilės persilpnos. 
p. B. Lor-a8. Nors sutinkame su ju- 

sų straipsnelio mintimi, bet — tegul 
juos dievs: neapsimoka vesti su jais 
nuolatinius gintus. 

A. P. M. Komitetui. Jusų atsiliepi- 
mas perdaug atsiduoda ypatišku užsi- 
puolimu ir todėl, kaipo toks. laikraš- 
čiui netinka. Kiti nėn atitaisymai, 
yra taipgi sulyginama', nedidelės ver- 
tės, kad dėlei jų laikraštyj vietą užim- 
ti. Korespondentai, pirm negu paima 
plunksną rankon, privalo visai pa- 
miršti apie ypatiškg neapykantą ir bū- 
ti bešališkais, teisingais teisėjais. Tas 
yra gana sunku, bet tik toks korespon 
dentas, kuris moka save suvaldyti, yra 
geras korespondentas. 

"Lietuvos Balso" dr-ui, Kert. Prie 
lietuvių socialistų laikraščių Amerikoj 
priklauso šie; "Kova,"' "Keleivis," 
"Laisvi," "Pirmyn," "Naujienos" lr 
"Dilgėlės." 

I. W. W. 31 Lokalo Vald. įdėsim j 
lekaiit| n'imerj. 

p. Montelietis. PeržlurSsim. 
p. Puniškienė. Buvome jau gav? 

apte tai kitą trumpesni pranešimą, 
kur) ir jdejome. 

p. Tamuliunas. Rus kitam numeryj. 
p. Vyturiukas. Negalėjome gerai ju- 

s!i raštelio suprasti. 
p. Vakary lankytojas ir Teisybės 

Jieškotojas (Toronte). Praeitame "Lie-. 
;uvos" numeryje tilpo paties korespon j 

denfo atsakymas j t$ pat} rašinėlj. 
Todfl, TamistOH prisiųstąjį padedame 
i nalj. PraAome neužmiršti žinutėmis. 

p. V-tia. Westfield,. Mass. Talpina- 
mo tiktai vieną žinutę. Apie kai-ku- 
riau buvo rašyta, o kai-kurios kitos 
atinkiai išskaitomos. 

Apgarsinimai. 
ŽOLIŲ VAISTAI. 

Yra gerai žinoma, kari visose 
pasaulio dalyse žolės buvo visuo- 
met surenkamos, ir iš jųjų da- 
ryta išsunkos ligoms gydyti. Bu- 
vo taip pirmiausiai pas sodžiaus 

i žmones, kurie žinojo šias žoles 
ir labai gabiai jas tvarkydavo. 
Medicinos mokslas ištyrė visas 
šias žoles ir pasistengė jas su- 

kombinuoti, kad vaistus veikles- 
niais padarius. Tokiu vaistu yra 
Trinerio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixiras, kuris susideda iš 

žolių ir raudonų vynų. Šios žo- 
lės buvo rastos labai naudingo- 
mis užkietėjimui, skilvio bei vi- 
durių nusilpnėjimui ir kuno jie- 
gos netekimui. Raudonas vynas 
yra gamtiškas tonikas. Aptieko- 
se. Jos. Triner, Manufacturer, 
1333—1339 So. Ashland ave., Chi- 
cago, 111. Skaudėjimai krutinėję 
ir pečiuose buva greitai paleng- 
vinti, trinant užgautasias dalis 
Trinerio Linimentu 

MOKYKITĖS ANGLIŠKAI. 
Tiktai prie rausų kožnas vienas ga- 

li išmokti angliškai, nes musų metodą 
yra tikrai tam sutverta. 

Męs gvarantuojam išmokinti labai 
trumpame laike ir už mažą užmokesti 
arba sugrąžįsime jums visus pinigus 
be Jokios rūstybės. 

Dėl geresnės informacijos kreipki- 
tės ypatiškai ar laišku, prašydami 
pirmos lekcijos dėl pamatymo. 

Mokyklos valandos: kožną vakarą 
nuo 6 iki 9. Kreipkitės šiuo antrašu: 

VValtches Bros. 
1741 W. 47th st., Chicago, 111. 

Ant antrų lubų iš fronto. 

SKALBĖJA IR PROSYTOJA. 
Priimu nuo lietuvių visokius skalbi- 

mo ir prosymo darbus. Kreiptis: 
Elizabeth Savil, 

532 W. 26th st., Chicago, 111. 
Telefonas: f'alumet 1617. 

RŪBŲ SIUVĖJAS ANT UŽSAKYMO. 
Kurve norite turėti gražų ir drūčiai 

padarytą, apsivilkimą, kreipkitės pas 
mane, nes aš esu pilnai atsakantis 
vyriškų rubų išdirbystėje ir duodu 
pilną užtikrinimą, kad galiu pritaikin- 
ti kožnam. Taipgi sutaisau senus ru- 

bus, iščystiju vyrams, taipgi ir mote- 
rims drabužius už prieinamą kainą. 
Reikale malonėkite pas mane atsilan- 
kyti, o busite mano darbu užganė- 
dinti. 

A. Karalius, 
3355 So. Morgan st., Chicago, 111. 

NAUJA LIETUVIŲ KOLIONIJA 

ir Pigus Lotai tarpe 55-tos Ir 57-tos 
gatvių, 42-os Ir 44-os aves., 

ir prie Western ave. 

Dabar yra didžiausia proga nusi 
pirkimui lotų šiose apielinkėse, nes 

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

Z. S. Mickieviczia, 
2.°>42 S. Leavitt st., Chicago, 111. 

Tel C'anal 2024. 

F R A N K O T T O 
Pianų Taisytojas. 

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

Krank Otto, 
1445 So. Ualsted st., Chicago, 111. 

Tel. C'anal 2721 

DRAUGIJŲ REIKAU) 
JAUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT. 

KLIUBO ADMINISTRACIJA. 

Chicago, III. 

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

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

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

P. Motiejūnas, Turtų Rašt., 
930 W. 33rd Bt. 

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

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

DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 
VIRŠININKAI. 

I. Girnus, kompoz., Mokytojas choro, 
902 N. California ave. 

<3. Vaitiekūnas, Režisierius, 
3149 So. Halsted st. 

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

Mitingai ataibuna kiekvienu pirmą 
■ edėldienį mėnesio 1-mą, valandą po- 

-tii T. Radavičiaus svetainėje, 93C 
33-čios gatvės, ant antrų lubų. 

t': ipr«i choro ir dramos repeticijos, 
i: iojna toje pačioje svetainėje. Cho- 

iepeticijos atsibuna seredcmis, 
,:'.50 vai. «akare. Teatru repeticijos 
atsibuna pėtnyčiomia, 8-tą vai. vak. 
Taigi, jauni vaikinai ir merginos, Jei 
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai 
dainose ar teatrų lošimuose, tai kvie- 
čiam prigulėti prie Jaunų Lietuvių 
Am. Taut. Kliubo, nes J. L. A. T. K. 
nevieu tik užsiima dainomis, loši- 
mais. bet taipogi ir pašei pa ligoje. 
Taigi, kiekvienas lietuvis ir lietuvai- 
tė privalo prisidėti prie jo auklėjimo. 

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

f 
■ 

ŽI R G V AIKIO PASK. IR 8UL\ DR-JA. 
Jau gyvuoja 3 metai ir turi 

kapitalo suvirs $13,000.00 
Taigi, lietuviai, kurie norit euCėdy- 

tl pinigų mokėdami tik po mažą sumą, 
prlsirašykit prie šios draugijos. Dr- 
ja laiko savo susirinkimus KaB sere- 
dos vakarį apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
■vet., 3301 Auburn ave., kertė 33-čloa 
gat. Taipgi šita Dr-Ja skolina pinigus 
ant namų už prieinamą pioccntą. 

Nauja 16 ta serija atsidarys balan- 
džio (April) 15 d. 1914 m. Kurie no- 
rite užsirašyti, atsilankykit po viršmi- 
nėtu antrašu. 

TĖMYKIT VISI! 
Atsilankykite j rengiamą vakarą 

palaikymui Lietuviu Viešo Knygyno 
Pietvakarinėje Chicagos dalyje: 1815 
So. Union ave., prieš Apveizdos Dievo 
bažnyčią. Vakaras rengiama nedėlioj, 
kovo (March) 29 d. 1914 m. "Slo- 
vensky Sokol" salėje, 1732 So. Jeffer- 
son ir 18-ta gat. Pradžia 7 vai. vak. 
Įžanga dovanai. 

Virš minėtas vakaras bus pritaikin- 
tas prie gavėnios laiko, dainuojamos 
bus gavėnios dainos, sakomi monolio- 
gai ir dekliamacijos. Kalbės vieni iš 
geriausių lietuvių kalbėtojų. 

Kviečiame gerbiamą publiką skait- 
lingai atsilankyti. Labiausiai moterjs 
ir merginos privalo atsilankyti i šj 
vakarą. Jame nebus užgauliojami 
žmogaus jausmai, nes \akaro įrengė- 
jams nerupi partija ir pažiūrų skirtu- 
mas. KOMITETAS. 

PRAKALBOS IR KONCERTAS 
rengiamas Dr-stės Dr. V. Kudirkos, 
nedėlioj, kovo (March) 29 d. 1914 m. 
S. Govrilavičiaus evet., 2301-2303 W. 
22nd pl., kertė Oakle.v ave. Salė at- 
sidarys 1:30 vai. Programas prasi- 
dės lygiai 2 vai. po pietų. įžanga 10c. 

DIDELIS GAVĖNIOS VAKARAS 
su jvalria programa, parengtas L. S. 
S. 201 kuopos, East Chicago, Ind. 
nedėlioj kovo (March) 29 d. 1914 m. 

Petrauskio svet., kampas 14 91 h st., ir 
Jforthcot© ave. Scenoje statoma dviejų 
aktų komedija 

"BOMBA." 
Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaites, 

malonėkite atsilankyti j šj želauną. 
vakarą. 

Po perstatymo vieton muzikos bus 
dialiogai, monoliogai, Maiko su tėvu 
pasikalbėjimas, Džiau Bambos spy- 
čiu« ir kitos dekliainacijos. 
Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 25c. 
ir augščiau. Visus maloniai kviečia 

KOMITETAS. 

Toronto, Ont.. Can., lietuviai kovo 
8 d. 1914 m. tvėrė Kliubą. Buvusiose 
kai-kuriose prakalbose niekinta pa- 
šelpinės draugystės, kad joms silpnai 
eina ir Jos stovi taip, kaip ant vištos 
kojos. 

Aš atsišaukiu per laikraščius, kad 
negalima sulyginti tų dr-jų, kurios ne- 
turi teisotų konstitucijų, galima sa- 
kyti, jokių pamatų ir nemyli savo 
tautos tėvynės. 

šv. Juozapo Dr-stė turi f'arterj po 
vis\ Ontario provincija, turi konstitu- 
ciją, turi drauge pinigų. Tos dr-jos 
tikslas — šelpti lietuvius, palaidoti 
numirėlius, remti tautiškus ir dvasiš- 
kus dalykus, kalbinti naujus brolius, 
o jeigu nepildo konstitucijos prisaky- 
mų, tai išbraukia iš knygų ir nesu- 
grąžina nei cento. 

štai dovana kalbėtojams: katras 
sugriausite šv, Juozapo Lr-stę nuo 
vištos kojos, gausite $100.00 dovanų. 
Pasirašau savo ranka. 

J. Wasilauskas. 

Paieškojimai. 
Pajieškau Juozo Dubininko, paeina 

Griškabūdžio kaimo, ir gm., Naumies- 
čio pa v., Suvalkų gub. Gyveno pir- 
miau VVilkes-Barre, Pa. 5 metai kai 
Amerikoje. Jo sesuo Agota atvažia- 
vo iš Lietuvos. Turime labai svarbų 
reikalą. Jo paties, ar kas jj žino, 
meldžiu atsišaukti adresu: 

.Juozas Naudžius, 
1227 Front 8t„ N. W„ Grand Rapids, 

Mich. 

Pajieškau savo draugo Pranciškaus 
Kontvainio, iš Telšių miesto, Kauno 
gub. Išvažiavo 1907 m. j Scranton, 
Pa., kasyklosna. Dabar, girdėjau, ta-- 
po užmuštas. Kas apie jj žino, mel- 
džiu atsišaukti adresu: 

J. Saunorius, 
2249 W. 23rd pl., Chicago, 111, 

Pajieškau savo brolio Petro Kra- 
sovskio, iš Radiškės sod., Tverečiaus j 
vai., švenčionų pav., Vilniaus gub. 
Jo paties, ar kas ji žino, meldžiu at- 
sišaukti adresu: 

Mikolas Kudoba, 
10950 Indiana, ave., Roseland Chi- 

cago, 111. 

Pajleškau savo dėdžių Pranciškaus 
ir Apolinaro šmigelskių, iš Jotkaimių 
arba Risdikos sod., Josvainių vol., Kau- 
no gub. Pranciškus Amerikoje apie 
24 metai, o Apolinaras apie 12-13. Aš 
neseniai iš Lietuvos. Jų pačių, al- 
kas juos žino, meldžiu atsišaukti ad- 
resu: 

Mr. Bronislovas Jankauskas, 
14 Howe st„ Lovvell, Mass. 

Pajieškau savo dviejų brolių Ka- 
zimiero ir Antano Poškų, paeina iš 
Kauno, gub,, Raseinių pav., Geciškės 
falvarko. Pirmiaus gyveno South 
Cbicago, 111. Trečias brolis Pranciš- 
kus, girdėjau, mirė 1007 m. Jie patjs, 

j ar kas kitas malonės atsišaukti ad- 
resu: 

Aleksander Poškus, 
551 — 40tli ave. E., S. Vanccver, 

B. C., Canaua. 

Pajieškau savo pusbrolio Jono 
Skarpuso ir pusseserės Marcijonos 
Bartuličos, iš žikauckų sod., Tošku- 
nų vol., Vilkmergės pav., Kauno gub. 
Gyvena, girdėjau, apsivedę Bostone. 
Jų pačių, ar kas juos žino, meldžiu 
atsišaukti adresu: 

Pranas Skarpusis, 
7<»li Obage «U, Cleveland, Obio. 

Pajieškau savo lirollo Juozo Ba- 
bušio, gyveno pirma apie St. Clairs- 
ville, Ohio. Turiu svarbų reikalą. 
Meldžiu jo patirs, ar kas jj žino, 
atsišaukti šiuom adresu: 

A. Babušis,*' 
55ti Morton av., E. Hnimond, Ind. 

Jk — 

Pajieškau Jono Lukšo,^2 motai at- 
gal gyveno \Vorcester, Mass., taipogi 
Pranciškaus Vaitkaus, 3 metai atgal 
gyveno Škotijoje. Anglijoje, ir dar 
pajieškau Ignaco Lileikio, visi iš Kau- 
no gu!>. Meldžiu atsišaukti adresu: 

Mr. John žagaras, 
Box 15, Luceriifi Minės, Pa. 

Pajieškau savo pusbrolio Juozapo 
Skodžiaus, iš Aseagalų sod., Vilk- 
mergės pav., Kauno gub. Gyveno 
Pittsburgh'e. Turiu svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti adresu: 

Jurgis Vidžius, 
B. 77 — 3735, Cleveland, Oliio. 

Pajieškau savo vyro Jono Abrama- 
vičiaus. Jisai paliko mane su maža 
mergaite. Dabar turiu mažą vaiką. TurSsiu atiduoti neturtingųjų nanian 
(poor house). Jei kas žino mano vy- 
rą, meldžiu atsišaukti adresu: 

Justa Abramavičienė, 
Box 168, Poguonock, Conr. 

Pajieškau Petro Pankaus, paeina iš Suvalkų gub. Gyveno 9 metai at- 
gal Londone. Turiu svarbų reikalą. Jo paties, ar kas jj žino, meldžiu at- 
sišaukti adresu: 

A. Kielius, 
1814 Indiana ave., Slieboygan, Wis. 

Pajieškau savo brolio Jono Mikėno, 26 metų senumo, tamsaus pabudžio, 
nemažo ugio, paeina iš Kauno gub., 
Panevėžio pav., Ančiškių par., kaimo 
Naujasodis. Du metai atgal gyveno 
Scranton, Pa. Jo paties, ar kas jį žino, meldžiu atsišaukti adresu: 

Petras Mikėnas, 
153 E. Main st., Amsterdam, N. Y. 

Pajieškau savo brolio Juozapo šeš- 
kauskio. Pirm septynių metų jis gy- 
veno Philadelpbia, Pa. Geltonais gar- baniuotais plaukais, apvalaus veido, vidutinio ugio, mėlynomis akimis. 
Paeina iš Kauno gub., Raseinių pav., Veviržėno par. Meldžiu pranešti ant- 
rašu-. 

Jonas Meškauskas, 
620 W. 14th st., Chicago, 111. 

Reikalavimai. 
Reikalingas apie 17 metų vaikinas, 

mokintis operuoti raidžių statymo ma- 
šiną (Linotype). Turi buti vaikas ge- 
rų tėvų ir mokėti gerai rašyti ir skai- 
tyti lietuviškai, ir angliškai. Atsi- 
šaukti tiktai laišku į "Lietuvos" Ad- 
ministraciją. 

VARGONININKAS. 
Reikalingas geras, darbštus ir blai- 

vus vargonininkas j lietuvišku para- 
liiją, Racine, \Vis. 

Reikalingas geras mokėjmas var- 
gonuoti, vesti bažnytini ir svietišką 
chorui ir sutaisyti beną. Apart to nuo 
mdens išguldinėti mokykloje lietu .ių 
kalba. Su laiškais ir paliudijimais 
meldžiame atsišaukti j vietinį klebo- 
ną, Kun. V. Slaviuą, 816 College ave., 
Racine, \Vis. 

Reikalauju:—bučiario, mokančio sa- 
vo darbą. Turi mokėti kiek angliš- 
kai. Kreiptis: 

Jos. Atkensou, 
Steger, 111. Tel. 257. 

Reikalingas:—pirmos kliasos kotų 
dirbėjas, darbas nuolatinis — užmo- 
kestis geras geram darbininkui. At- 
sišaukti adresu: 
3114 So. Halsted st., Chicago, 111. 

Reikalingas:—kriaučius mokantis 
dirbti prie vyriškų drabužių, prie nau- 
jo siuvimo ir prosymo. Galintis at- 
likti tuos darbus tegul atsišaukia 
antrašu: 

Ignotas Strutinskas. 
5)6 Broad st., Hridgeport, Conn. 

REIKALINGI LIETUVIAI. 
Męs mokam $20 j savaitę agentams, 

kurie dirba dėl musų per visą dieną 
ir $8—kurie darbuojasi tiktai vakarais, 
pardavinėdami m ubų auksinius, sidab- 
rinius ir nikelinius laikrodėlius ir re- 
težėlius savo draugams ir visokiems 
darbininkams žmonėms ant išmokes- 
čio po $1 arba $2 j menes}; mokame 
taipogi ir $15 į savaitę agentams pa- 
gelbininkams Ir tulkiams, kurie keliau- 
ja podrauge su musų agentu, kalban- 
čiu angliškai. Patyrimas nereikalin- 
gas. Tik teisingi ir geri žmonės yra 
reikalaujami. Paduokit dabartinį sa- 
vo užsiėmimą. 

MANAGER, 
Box 954 Dept. 71 Ne\v York City 

Gera, maža šeimyna gali gauti 3 
didelius kambarius gražiame garu ap- 
šildytame flate su elektros šviesa, 
vanna, karštu vandeniu ir t. t. už 
namini darbą su mažu primokėjimu. 
Gera proga geriems žmonėms. Atsi- 
šaukti ypatiškai nedėlioj. 
3246 So. Halsted st, ant t rečių lubų. 

Chicago, 111. 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda:—naminiai nauji daiktai 

labai pigiai, iš priežasties išvažiavi- 
mo j kitą miestą. Atsišaukit greitai, 
kas reikalaujate adresu: 

Jurgis Kulikauskas, 
914 W. 19tli pi. Į Chicago, 111. 

Parsiduoda:— valgomų daiktų krau- 
tuvė (Groce.ris) už prieinamą prekę. 
Groceris gerai įdirbtas, randasi lietu- 
viu ir lenkų apgyventoje vietoje. 
Priežastis pardavimo — įstojimas į 
kitą biznį. Nedėlinė apyvarta vir- 
šija $400.00 

M. A. Trakimas, 
216 Bedford ave., JBrooklyn, N. Y. 

Ant pardavimo:—storas visokių 
j smulkmena, kaip tai: laikrod/.liai, 
lenciūgėliai, knygos, popera ir 1.1. 
Parsiduoda labai pigiai su štorn pa- 
veikslais, barais, lentynomis, šėpomis 
ir 1.1. Labai gera vieta, lietuvių ap- 
gyventa; galima ir kitų biznį užsidė- 
ti. Galiu mainyti ant loto ar žemės 
gabalo, farmos. Kanda pigi. Atsi- 
šaukti veikiai: 

John Derkintis, 
2212 So. Leavitt st., arti 22nd st. 

Cbicago, m. 

Parsiduc.'*:— grosernė ir mėsinė 
lietuvių apgyventoje vietoje. Par- 
duodama, nes savininkas išvažiuoja. 
Kreipkis išsyk. Turi buti parduota. 

M. Skriskas & Sons, 
3440 So. Morgan st.. Cbicago, 111. 

Parsiduoda Duonkepė — naujoje 
lietuvių apgyventoje apieliukėje, tik- 
ra aukso kasykla lietuviui, kuris tru- 
puti vokiškai supranta. Savininkas 
buvo šiame biznyje 13 metų, nori eiti 
pasilsin. 
4620 Wentworth ave. Chieago 111. 

Parsiduoda:—stationery ir grosernė 
labai pigiai, geroje biznio vietoje. 
Kreiptis: 

L. Koromov, 
524 W. 33rd st., Cliicago, 111. 

Parsiduoda:—barbernė ir pool room 
geroje vietoje lietuvių apgyventoje 
per 15 metų. Kreiptis: 

B. Sadauskas, 
611 E. Main st., DeKalb, 111. 

PIGUMYNAS. 
Parsiduoda 80 akerių Michigan val- 

stijoje su budinkais, 76 A. išdirbtoB, 
puikus sodnas, žemė labai derlinga, 
uetoli nuo didelio miesto, tiktai už 
$2800. Dėl platesnių žinių kreipkitės 
šiuo antrašu: 

Chas Zekas, 
186 N. La Salle st., Room 214, 

Chiuago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda 30 pėdu platus lotai, 

arti GRANE Kompanijos naujos dirb- 
tuves, pigiai ir lengvomis išlygomis, 
atsišaukite pas 

D. K. Walshim, 
4320 Archer ave. iMiller's Office). 

Ant randcs:— Storas su groserne ir 
bučiarnė, rakandai, gera vieta lietu- 
viui, prie Halsted ir 35-tos gatvių. Dėl 
tolimesnių žinių kreipkitės: 
3452 So. Halsted st. Chicago, 111. 

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 bizni, ar ir su visu namu. Kas 
nori šitokio biznio, tegu kreipias ant- 
rašu: 

A. Petroshius, 
935 W. 34th pl., Chicago, 111. 

Parsiduoda: — saliunas lietuvių ap- 
gyventoje vietoje. Pardavimo priežas- 
tis: savininkas išvažiuoja j kitę mies- 
tą. Atsišaukite antrašu: 
663 \V. 18th st., Chicago, 111. 

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

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

Tel. Yards 2585 

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

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

P. M. YValsh, 
3437 Wallace st., Chicago, 111. 

DOLIARIŲ AUGINIMAS. 
Naujam mieste Gary, Ind. 

Įsodink $10.00, užaugs $100.00. J 
trumpą laiką pradėjo būdavot 2 mil- 
žinišku fabriku už $39,000,000. Ten 
sutilps virš 22,000 darbininkų. Dabar 
laikas pirkti lotus arti tų didelių fa- 
brikų, kol da nepabrango; lotų pnekės 
po $100.00 ir augščiau. Išsyk reikia 
Įmokėti 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 
pusėtinai. Dėl platesnių žinių kreip- 
kitės ant šio antrašo: 

Chas Zekas & Co. 

įRoom 214 18C N. La Salle st., 
Chicago, 111. 

Parsiduoda: — 2 augštų puikus 
mūrinis namas su saliunu, arti 47-os 
ir Westem ave. Ant pirmo augšto 
saliunas, ant. antro augšto 6 ruimų 
pagyvenimas. Namas puikiai jreng- 
tas, gazu ir elektriką apšviestas, su 

maudykle ir visais reikalingais įtai- 
symais. Atsišaukite j A. Olszevvskio 

GANA MOKĖTI KITIEMS RANDAS! 
Tegul kiti moka tau. Parduodame 

lotus ir namus Chicagoje ir Gary, 
Ind.; taipogi lr farmas. Kas pirks 
pas mus, niekados nesigraudins. Męs 
parduodame lotus tiesiai iš kompani- 
jos; todėl pas mus gausite daug pi 
giau, negu pirkdami Iš antrų ranku. 
Turėaami tame dalyke kok.i reikalą, 
kreipkitės prie mus; męs duosime 
rodą, kaip padaryti dvigubus pini 
gus trumpu laiku. 

JONAS SKINDERIS & CO.. 
700 W. 31st st., Chlcago, III. 

Telefonas Drover 5184. 

GERA PROGA LIETUVIUI. 
Parsiduoda labai pigiai ant Nortli 

sidės (priešais lietuvišką bažnyčią) 
vežiojimo (deliverv), kraustymo, arba 
mufinimo, ir anglių vežiojimo biznis, 
kuris nuo senai išdirbtas ir puikiai 
eina. 2 karėtos. 4 arkliai, pakinktuvai, 
blankietai, dreiverių drapanos ir visi 
kiti prie vežiojimo reikalingi daiktai. 
Savininkas turi perdaug bizniu ir vi- 
sų negali apžiūrėti. Atsišaukti adre- 
su: 1656 Wabansia ave., arba tele- 
nu: Monroe 2545, 

Puikiausia vieta ant Bridgeporto, 
tai Jono Petkaus Buffetas. Atsilankę 
svečiai visados yra mandagiai pri- 
imami ir visame yra suteikiama pa- 
tarimai (rodos). Kuriam patiks ma- 
no vietą, gali nupirkti visų mano 
nuosavybę, t. y. saiiunų ir namą. 

840 W. 33rd st. 

Parsiduoda: — du "casli" bizniai: 
valgomųjų daiktų krautuvė ir drabu- 
žių storas; krūvoje arba atskirai; 
lietuviu apgyventoje vietoje, prie 
kampo ilgos ir geros gatvės. Storuo- 
se yra elektros ir gazo apšvietimas, 
randa pi&i. Parduodu, nes 2 biznių 
vienas negaliu apeiti. Kas nori jgyti 
gera "casli" biznį, tegul per laiškų ar 
vpatiškai kreipiasi antrašu: 

Joe Sebecki, 
Lake st., cor. 23rd a ve., 

Melrose Park, 111. 
Tel. Mayuood 745. 

Kiekvienas gali Išmokti barbery- 
stėe trumpu laiku lr galite padaryt 
pinigų kol mokinatės. Rašykit, klau- 
sdami informacijų. Nossokoff'u Barber 
College, 1202 Penu ave., Pittsburg, 

NEW CITY SAVINGS BANK 
i 

4601 So. Ashland avc., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Marclnkie/vicz 
vice-pres., A. J. Bierzynski iždiuinkr.s. 

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus musų ban- 
koj duodame čekių knygutę, iLV^ku- 
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko- 
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
!:• parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
$2.50 metams. Parduoda šifkortes ir 
siunčia pinigus i visas 6vieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redoms, ketvergais ir subatomls nuo 
ninkaifl ir pėtnyčiomis nuo I: ryto iki 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėlio nls, utar- 
6 vakaro. 

J. SUKAS, 
"Lietuvos" Agentas. 

Dabar lankosi rytinėje valstijoje 
Connecticut. Pas jĮjj galite užsisa- 
kyti "Lietuvą," o taipogi atnaujinti 
prenumerata. 

A. OLSZEVVSKI, 
"Lietuvos" leidėjas. 

T Ė M Y KIT E! 
Turėdamas JFiOO.OO, gali įgyti namą. 

prie So. Halsted st., beveik priešais 
naujai statomą teatrą. Gera proga 
lietuviui Jgvti namą su mažais pini- 
gais, biznevoj vietoj ir pritg i u labai 
pigiai. Kreipkitės platesnėms ži- 
n.oms Į: 

A. OLSZEVVSKIO BANKĄ. 

Telefonas Humboldt 4532 
Atdara Dieną ir Naktį. 

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 
Rusiškai-Turkiškos ir vi- 
sokių rųšių maudyklės. 

1914-1916 W. Division Street 
Arti Robey st. 

Taipogi Rusiškai-Turkišky maudyklių 
kambariai ir moterims. 

Barzda kutykla krūvoje. Chlcago. 

VYRAI! VYRAI! 
Issirasykit teisin- | 

i gą rimtą bcparti. 
Į viską, talpinanti 
įdomiausius etrai. 
.psiiius U muei^ gy- 
venimo, mėnesini 

LAIKRAŠTĮ" VAID YLA 
Kaina metams tik 50c. 
Kurie norit pažiūrėt prisiuskit 
10c. Adresus: 

"VAIDYLA" 
810 W,' 19tli St, Cliicago, 111. 

w. 

LIETUVIŠKA BANKA 
Town of Lake Savings Bank 

Joseph J. Elias, Savininkas 
4600-4602 S. Wood St., Chicago. 

Priimame pinigus i Bank;} užčėdi- 
jimui nuo vieno doliario ir daugiaua 
ir mokame trečią procentą ratomia 
ant metų. Siunčiame pinigua J vi- 
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tel< 
singai, o svetimų žemių pinigus mai- 
nome, perkame ir parduodame. Par- 
duodame šifkortes ant vibu linijų 1 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietua 
unt geležinkelių po vie$ Ameriką ir 
Europą. 

Mubu Banka išdirba visokius raštus 
ir dokumentus visose kalbose lr duo- 
da rodą lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose lr reikaluose ypatiškal lr 
pt- 'aiškus. Tik kreipkitės vlršminfi- 
tu antrašą 

-^į 
Pavasario 
Ligos 

yra žinomos tuomi, kad iš- j 
meta laukan nekuriuon ne- 

valumus per odą. Nuo to 
paeina {vairus bjaurus iš- 
bėrimai ir visoki iiučkai. 
Apvalykit kraują, tai atsi- 
kratysit nuo bėdos. Imk'i- 
te vidurin 

Severos 
Kraujo Valytoją 
(Severa's Blood Purifier) 

tai tuojaus užtčmysit geras 
pasekmes. 

Kaina Vienas Doliaris. | 

Odos Skylaites 
arba taip vadinami porai, 
privalo buti užlaikomi gry- 
nai ir neturi buti užkimštos, 
kad leidus gamtai išskirti 
per jas visokius kraujo ne- 
valumus. Laikykite porus 
atdarus, vartodami 

Severos Gydantį 
Odos Muilą 
(Severa's Medicated Skin Soap) 

Tai yra muilas, kuris pri- 
valo but vartojamas įvai- 

riausiuose atsitikimuose. 
Patariamas, kaipo geras kū- 
dikių maudv mui, moterims 
praustis, vyrams skustis. 
Galvos prausimui yra tie- 
siog puikus. 

Kaina 25 centai. 

SEVEROS TAB-LAX 

Paliuosuoianti saldukal. 
Vaikams patinka. 
Geri ir suaugusiems. 

Kaina 10 ir 25 centai. 

Parduodama visose aptleko- 
se, arba tiesiog pas mus, 
prisiuntus jų kainą. 

!!! ŠALIN SU NUSIMINIMU!!! 
Grafafonos ant išmokesčio 10c kasdien 

_ 

..Jeigu apsiimate mokėti po 10 c. 
kasdien, tai issiųsinie Jums ant iš- 
mokesčio labai puikių Gramafoną 
sykiu su 16 rekordų (32 kiaval- 
kų) visokių dainų, valcų, maršų ir 
t.t., kuriuos patįs išsirinksite. Ge- 
rumas mūsų gramafonu gvarantuo- 
tas keikvienam rašyta gvarancija. 
Išsiųsime naujus specijališkus re- 
kordus Lietuviškus. Lenkiškus, Ru- 
siškus ir Maž-Rusiškus. Rašykite 
tuojau, reikalaudami katalogų ir pa- 
aiškinimų ir įdėdami krasos ženk- 
lelį atsakymui: 

Liberty Commercial Go. 
323 E. 141h St„ NEW YORK, N. Y. 

C v aran- 
žuotas j 

£nt 20ra| 

Konkurse jinis Karas. 
7 daiktai vertės $30.00 už $5.95 

MĘS TURIME'NUOSTOLĮ, UŽTAI JŲS NAUDOKi'tėS^ 
Dėlei konkurencijos sumažinome prekes ant mūsų laikrodėlių ir kitu 

daiktų ir sulyg reikalavimo nusiųsime kiekvienam visa setą, susidedanti iš 
7 daiktų vertos $30.00 už $5.95, būtent. $15.00 laikrodžiu, gvarantuotą ant 
20 metų, vidutiniško didumo, vyrišką, pidengtą su trimis kopertomis, dailiai 
ingraviruotą, geriausu amerikonišku vjrku,- pilnai nureguliuotą iki sekun- 
dai; $8.00 vertės 32-ro kalibro revolverį iš kalto kanuolinio plieno, nike- 
liuotų; $3.00 vertės barberišką britvą iš angliško plieno; $2.00 pustuvą britvai; $1.00 importuotų akmenį britvai galąsti; $1.00 aliuminini nikeliuoti} puodelį muilui su šepetuku ir, apart to, dar pridėsime prie laikrodėlio 
naujos mados šilkinį lenciūgėlį užždyžką. 

NESIŲSKIT PIRMA PINIGŲ! Užmokėsit tada, kada viską pamatysit! Prisiųskit mums tik savo gerą adresą ir šitą apgarsinimą, o tada męs Jums viską išsiųsime, visą setą, V. O. I). per expivsą, ir galėsite jį apžiūrėti pirma ėmimo. Atimant, kada viską apžiurėsit ir liksite pilnai užganėdinti, tai tada užmokėsite agentui 45.95 už tavorą vertės $;'.0.00 lr kaštus u/, par- 
siuntimą, kurie nebus daugiaus kaip 30 centų. Priešingai gi nereiklia j te 
mokėti nei vieno cento. 

Pasinaudokit iš šitos progos greičiausiai! Rašyki mums tuojius ir 
adresuokit; 
UNIVERSAL COMPANY, 162 N. Dearborn ct. Dcpt. 17, Chicago, III. 



HALSTED. 20IH ST'S * 

CANALPORT AVE 

Pavasario Alidanrmo Pardavimas 
Nauji Siutai, Koutai ir Moieriij Gaivos Parėdai. 

Męs kviečiame jus apžiūrėt: mucų Puikius 
Pasirinkimus Naujij Pavasarinių ir 

Vasarinių Parėdų. 

Moterims Nau;i Siota!. 
Padaryti LHisal iš Vil- 

ui; Crepes, Serges, Dia- 

gonalių ir Paneles. 

Sijonas kvalduotas ar 

draftuotas, visos .šio 

sezono popnllariAkos 
spalvos, paprastai kai- 

nuoja S15.U0 $22.50, 
pasirinkus 
Moterims Pavasariniai 

KoutaJ. 
Padaryti 15 granite Ir 

serge medžiagos, Ailku 

linijuotl, gražiai pa- 
siūti ir tobuliai tin- 

kanti, 
visų 
spalvų 

Klein Bros. 
brangios Trad- 

ing Staropfs 
yra Veltui duo- 

damos su kiek- 
-vienu Pirkiniu. 

Moterims Jekės. 
Padarytos iš naujos 

Shadow Lace su stul- 
peliais 
specialė 
Po 

Papuoštos Skrybėlės. 
Puikus Nauji Styliai. 

papuošta gėlėmis arba 

pr; si 5,oo nuo iki 

Męs turime 

15 Lietuviškai 

Kalbančią 
Klerką. 

Vyrams Patoggs Nauji Siutai $20 iki $35 
šie Siutai yra išdirbiniais Kuppenheimer & Sons, 

Amerikos Geriausių Drabužių isdirbėjų. Kiekvienas 
išmanytinas parėdalas Ir 
drabužis yra čia j L Į $9 E 
jiisu pasirinkimui už **** VWV 

RAKANOAI ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMU. 

Sperialis Pardavimas ?» Dailų ^ A ^ _ 

Parloa Setas i.š tvirto Ąžuolo CQQ QK 
arba Raudonmedžio t^VvnVV 

Lengvi Išmokėjimai. 

—— 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaiku ligų specialistė 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodgat. 

Pbcne Canal 1203 
Valandos: 

tuo 9:30 iki 12:00 vai ryto 
tuo 7:00 iki 8:00 vai. vak. 

Nedelioma 
nuo 0:80 iki 12:00 vai. ryto 

Rezidencija 
5208 W, Harrison Street 

Tel. Austin 731 

Valandos: 

liktai Iki 9:00 kiekvieną ryt} 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSRED ST CHIGA60, ILL. 
CORNER I8tb STREET 

Phone Drover 5032 

DR. K. DRANGELIS 
LIETUVYS DHNTISTAS 

VALANDOS; nuo 9 ryto lig 9 vakare 

3261 So. Halsted Si. Chicago, III. 
Priešai A. Olševskio Batiką 

— 

FARMOS! FARMOS! 

Turiu pardavimui farmų Didžiau- 
sioje Lietuvių Kollonijoje, kur yra 
apie 210 lietuvių, turinčių nuosa- 

vlas formas. Ta kolionija randasi 
Michlgan valstijoje, Lake, Mason Ir 
Maniste pavletuosev žemės yra prie 
pat geležinkelių lr arti portavų mie- 
stų ir miestelių. Turiu daug neį- 
dirbtos žemės parduoti visokio didu- 
mo farmoms; prekė nuo $9 iki $25 už 
akerj. Turiu gerų gatavų su budin- 
kals. gerais ir prastais, su sodais ir 
be sodų, prekė Jų suiyg budinki) ge- 
rumo lr {taisymų nuo $?5 iki $75 už 
akt rj. Parduodu ir ant i';mokesties, i 
lūpradžių suvis mažai tereikia mo : 

kfitl, o likusios sumos palaukiama 
nuo 6 iki 10 metų laiko, žemes kuo- 
gpdausios ir visokios; kokios norės!, 
tokios gali pasirinkti. Lygus laukai 
su mažomis kalvikėinis. Turiu Sale 
upelių ir ežerų. Oras kuosveikiausls, 
vanduo gpras ir lengvai gaunamas. 
Javai visoki knogeriausiai užauga. 
Rąžykite tuoj; gausit dovanai knygu- 
tę ir visokios literatūros, kur rasite 
viską aiškiai ir teisingai aprašyta, 
ir mapą. Atvažiuokite tuoj. Kaip 
pribusite j vi^ta. tai žrmiaiia paduo- 
tu adresu tuoj telefonuokite j manę. 
Aš esu farmeris ir gyvenu ant far- 
mos; tuoj pribusiu su automobiliu 
ant dypo ar f hotelj lr paimsiu ju.s 
lr aprodyslu visokias žemes, iš ku- 
rių galėsite pasirinkti sau tinkamą. 
Adresas; 

I 
Anton Kiprtis, 

Peacock. Lake County. Michigan. 

SEKRETAS. 
Didesnė dalia ligų paeina nuo mai- 

sto Ir pilvo. 
Pilvas yra svarbiausia dalis rausų 

kuno mašinerijos. 
Maistas yra medžiaga, kuri tą ma- 

šineriją, varo. 
Todėl yra labai svarbu sveikatai, 

kad ne tik maistai, bet ir pilvas bū- 
ru geri. 

Blogas maistas sugadinti Kali ir ge- 
riausi pilvą. 

Blogas pilvas sugadina ir geriausi 
maistą ir pagimdo daugeli pavojingą 
ligą. "ie tik ilgai ir sveikai gyvena, 
kurių pilvas yra geras. Todėl, jeigu 
tik -pajaučiate kokj nesmagumą pil- 
ve, jeigu viduriai yra kieti ir nedirba 
reguliariajai, jeigu jaučiate abelną 
nusilpnėjimą ir aptingimą, tai varto- 
kit tuojaus Salutaras Bitter, kuris su- 
teiks jums greitą palengvinimą ir 
apsaugos nuo aršesniu pasekmių. 

Salutaras Bitters galite gauti viso- 
se aptiekose ir saliunuose, o kur ne- 
galite jo gauti, tai reikalaukit nuo 

SALUTARAS CHEMICAL INSTITU- 
TION, 4614 So. Wood st., 

CHICAGO, ILL. 

Telephone Canal 285 

K. KATDTIS 
LIETUVIŠKAS 
GRA&ORiUS 

710 W. I8th St. Gfep 
Tflpphone Yards 4780 

K. J. FILLIPOVIČIUS 
Paduoda už lahai t* 9 Rainas (prekes) na- 

,otu?- r t*™*, K- 
kL'Uri .d,f]ž'ausį pasirin- kim*. Apsaugoja nuoe t'gnics namus, biznius ir furnicius geriausiose kom- panijose. Perkanti?™ prop.rtg dirba visokias reikalingai popicras ir pa- rūpina paskola? moPr*. gecius. Parrluofh lot 

v vvpp-.ypr Chicaęo, miesto į,: lyse nuog j'soo ir ''^r aukščiau3. Tiipogi turi ant pardavimo biznių ir biznierių namų su biz n;.v arba b- ;ų. Apsaugoja žinomų fryvastis pušf'r-i Hgos ir nelaimės atsitikimuose Reį. įiu-ijat agentų. Reikalaujantieji, atsišaukite sekančiu antrašu: 
_ 58 \V. 33r<! st., ChicaRo, III. Telefonas Dro- *er 2250. Oūso valandos: nuog 8 vai iki 10 *a1. ii ryto. ir nuog 5-to» *al. aki 9-tai vai. *aU:ire- 

I 

išpardavimas 
Dabar Eina. 
——i HMMBMH——!■ 

MORRIS &G0LDSCHM1DT 
1922-1932 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS 
| 
i. C 

ATKREIPK DOMĄ. 
Dabar išparduodame, kas liko nuo $100,000 krovinio, susidė- 

jusio iš gerai pasiutų drabužių pas Morris & Goldschmidt. l 

Po 50c. ant doliario. 
Drabužiai yra dirbti pas Hart, Schaffner ir Marx ir musų pa- f 

čių. Siutai ir Overkotai. 
Tūkstančiai jau pirko tame išpardavime. Ateina, išeina ir vėl 

sugrįsta ir dar godžiau jieško, negu pirmiau. Įstabus išpardavimas 
yra išstatytas dabar. Męs turime ištuštinti namus ir drabužiai 
turi but išparduoti. 

Tūkstančiai juodų ir mėlynų siutų, vėliausios mados dabar 
išmetami pusdykiai. Dabar gali įvestyti savo menkus pinigus į 
ateinančios žiemos ov ikotį. Rudenį pamatysi, kad ta suma tau 5 

atneša 85% arba net ioo'/o. Yra daug gerų overkočių visokios rų- 
šies. 

KAINOS NUMUŠTOS VISOKO. 

Atsimink čia d'ar randasi šimtai rubų kuriu vieta nevelina mums 

čia paminėti — Nieko nepaliksime. 

SIUTAI VYRAMS. 

Vyrišku siutų geriausios medegos ir naujausio styliaus. Buvo parduo- 
dami Morris & Goldsclimidt po $10.00. Dabar kaina $3.95. 

Ranku darbo vyriški siutai, daryti iš puikios vilnonės medegos' 
ir dailiai apsiuvinėti, parduodami Morris & Goldschmidt, po $12.50, 
vėliausi modeliai, išpardavimo kaina $4.95 

Vyriški siutai visų mierų, viena ir dviem eilėmis guzikų, naujau- 
sių styliu daryti Amerikos geriausių siuvėjų, pardavinėti Morris & 
Goldsclimidt po $15.00, išpardavimo kain'a $5.85 

Geriausios vertės pasiūlytos Chicagoj 200 vyrų piifkių siutų, da- 
rytų užsienyje, ir Amerikos vilnų 1914 m. modeliai, parduodami po 
$18.00. Išpardavimo kaina 

.. ,H $~.45 
300 rankų darbo pavasarinių siutų, darytų vėliausių dviejų ar 

trijų guzikų styliuje 1914 m, su puikiau1 :ais išsiuvinejimais. Daryti 
musų pačių fabrike dėl pavasario, parduoti po $20.06. .Išpardavimo 
kaina $8.95" 

Visųgeriausi rankų darbo siutai įtalpinama šiame skyriuje. Męs 
niekad nepardavėme jų pigiaus, kaip $30.00. Puikiausios medegos, 
naujausios paternos artistiškai įžymiai pasiūti, parduodami Morris 
& Goldschmidt po $30.00. Apleisdami biznį, parduodame po $12.95 

OVERKOTAI. 

Pavasariniai Overkotai O\'ford pilko Cambridge Vicunas ir Co- 
verts medegos, paprasta Morris & Goldschniidt kaina $20.00. 
Dabar po $6.95 

Melton & Kersey Overkotai šiltais pamušalais, šilkinio aksomo kal- 
nieriais, visokių stylių, visokių ilgių, parduodami Morris & Gold- 
schmidt po $12.50. Vėliausių modelių, laike šio išpardavimo .$4.95 

Geriausi $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 Knickcrbocker siutai, geriausių patėrnių, Norfolk styliaus, 

visad parduodami Morris & Goldschmidt po $3.00 
apleidžiant bizni, tiktai po $1,29 

Mažų vyriukų siutai iki 7 metų mieros, vėliausio Russian 
styliaus, maišytos medegos ir bluc serge, siutai po $5.00 
Išpardavimo kaina $2.29 

KELINĖS VYRAMS, 

JAUNIEMS VyRAMS IR VAIKAMS. 
'Mu n kelinių skyrius yra pigiausis, susideda iš visokių kainų ir 

mierų. žemiaus paduodame keliata išpardavimo kainų, kurios bus 
parduodama tol kol jų bus. 

2000 porų Vaikų Knee Pants Knickerbocker nuo,' 4 iki 18 metų 
vaikams, pardurxĮama Morris & Goldschmidt po 50c. Dabar po 12c. 

N aikų Knickerbocker vienų vilnų parduodamos* pa- Morris & 
Goldschmidt, po 75c., ir $1.00. išpardavimo Kaina 39c. 

Vyrų kelinės \Vearproof \Vellington medegos. tobulai tinkančios, 
parduodamos Morris & Goldschmidt po $1.00. Vėliausių modelių, 
apleidžiant biznį, kaina T. ,T%. 49c. 

875 i>orų $5.00 vilnonių kelinių, kurių negalima fau| niekur pi- 
giaus. Kol bus. Morris & Goldschmidt parduos po $2.29 

GOLDSCHMIDT 
1922-1932 SOUTH HALSTED STREET! 
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$10 DOVANAI $10 
tožnam vienam, kuris iškirps šitą. straipsni ir atsineš i mūsų ofisai ir pirks Lotų nuo musų kompanijos, tai bua •riimtas vieton $10.00 prie pirmo {mokėjimo už Lotų. 

Tik vienas šitoks kuponas bus geras kiekvieno loto pirkimui ir tik iki gegužio l-mos dienos. 

LOTAI PIGUS LOTAI 
NAUJOJ LIETUVIŲ K0L10N1J0J. 

Lietuviai jau nupirko 20 Lotij dėl bažnyčios, kurią, pradės netrukus budavoti už \Vestern ave., tarpo Kedzie avei„ r Archer ave., Cliicago, 111. 

ŠITOJ APIELINKĖJ R A N E KOMPANIJA BUDAVOJA DIDŽIAUSIUS FABRIKUS, KURIE KAŠTUOS $2*, 00,000.00. 

LOTU PREKĖS PO $3,00 IR AUKŠČIAU 
:uriuos dabar parduodame ant visai lengvų išmokėjimų. 

VVIRŠMINĖTOS PREKĖS ANT LOTŲ BUS PAKELTOS PO $50.00 ANT KOŽNO LOTO NUO GEGUŽIO PiR« 
flOS DIENOS. 

Ant tų Lotų jau yra cementiniai saidvokai sudėti ir pilnai užmokėti. Talp-gi suros, vanduo ir gasai jau yrą iravesta. Prie pat McKinley Parko, čystas ir sveikas oras dėl gyvenimo. 
Nelauk ir neatidėliuokit ant rytojaus, bet važiuokit šiųdien ir pirk sau puikų Lotų, nes dabar yra pati g®, iausia proga pasiskirti kampinius Lotus dėl biznių, ir dėl gyvenimo prie pat Parko, kolei dabar dar pigiai parduo« 

ame. Kitą metų nei už dvigubus pinigus nepirksi tokiu Lotų. 
MĘS UŽMOKAME VISUS KELIONĖS KAŠTUS TIEMS, KURIE IŠ KITŲ MIESTŲ, PIRKS LOTUS NUO MU. 

>Ų KOMPANIJOS. 
, 

Dėl platesnių žinių kreipkitės ypatiškai arba per laiškus žemiaus parodytu antrašu: 

VVESTERN REALTY CO.Co.-P.rt. 
4616 SO. WESTERN AVE., CHICAGO, ILL. Tel. Droier 2064 

GERA PROGA! 
Ciramatika angliškoskalbo*-ni- 
ky t isbe mokytojo(apdaryta)$ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 

tis skaityti ir raSyti be mokyto- 
jo 15c 
Naujas Hudas mokytis raSyti ba 

mokytojo 10c 
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

dtj, su paveikslais (apdary i a).. 35c 
Viso $1.00 

Kft* atsius iškirpęs šita apgarsi- 
nimą iš "Lietuvos" ir $1.00 per 
money order1, tai gaus visas 4 
knygas (30e. pigiau. 

P. Mikolainis 
Box 62 New York City 

J. J. STASULANIS, 
PRAKTJSKAS ISDIRBEJAS IR PARDAVĖ- 

JAS MUZIKALISKŲ INSTRUMENTŲ. 
i,.. Turiu krautuvę 

ir dirbtuvę muzi- 
kališkų instrumen- 
tų. Dirbu naujus 
ir gerai pataisau 
senus instrumen- 
tus. Nesikreipkit 
prie agentu, ku- 
riems už patarna- 
vimą turite mokė- 
ti; kreipkitės sta- 
fiai į mano dirb- 
tuvę, bus jums pi- 
giau*. Turiu 35 
metų praktika ir 
paliudijimus iš Ro- 
sijos, Vokietijos ir 
Amerikos, kart dar* 

atlieku kuogerlausiai. Mano krautuvėje yra 
didelis pasirinkimas įvairių niuzikališkų instru- 
mentų, ir mano kainos daug pigesnės kaip ki- 
tų. Jei piikęs nebūtų kuom nors užganėdin- 
tas. aš permainau, arba patalan uždyką. Savo 
darbą gvarantuoju. 

J. J. STASULANIS, 
3231 S. Halsted st., Chicago, 111. 

MOKYKLA ŠOKIŲ. 
Prof. Julius Šalkauskas užtikrina, kad 
išmokys šokti kiekvienu jaun^ ar se- 
nų. Išmokinu valsų 6 rūšių, taip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taipgi 
išmokinu ir kitus šokius su keletą 
rakarų. Mokinu kas vakaras. Lekci- 
jos yra nuo 7 vai. vak. iki 11 vai. 
Prof. Julius Šalkauskas praneša vi- 
siems, kurie nori išmokti šokti, atei- 
ti dienomis nuo 9 valandos ryto ir 
nat iki 11 valandai vakaro. Taipgi 
mokinu visokius šokius Buck & Wing, 
3uck Skirt, lrish Jig, Clog, Spanish 
VValtz, Waltz, Two Step, Side Step. 
Pirma Lietuviška Mokykla Amerikoj. 
Mokytojai: Miss Ruth. D. Brown, 
Miss .loanna \Valets, Prof. Julius Sal- 
dauskis, 1843 S. Halsted st., Chicago. 
Kožnų pėtnyCios vakarą atsibuna ge- 
riausia muzika. 1843 S. Halsted st., 
cor. 19th st. Plione Canal 3762. 

Levsskio 
■■ m 

Prekybos 
ir Kalbų 

Dienine ir Vakarine Mokykla. 
==== Mntimmj- 

1 Pradinis Prirengiamasai) Kursas, 
1. Prekybos Kursas pagal Anier. plianą, 
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianų 

(dcI manančių grjiti Lietuvon,. 
— K albos:= — 

Lietuviška, Angliška, Vokišk ir Rusiška 
pagal ncrą ir Lenkiška). 

Del £iTiuikcsnių žinių kreiptis yoatiškai 
arba per laišką šiuo m antrašu: 
C. J. L E V E S KIS, 

Vedejas Mokyklos 
3106 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

3259 So. Halsted St., Chicago, III. 
Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir 

vyrų. Speciališkai pydo limpančias, už- 
■isenSjusias ir paslaptingas vyrų ligas. 

Only^ Tikras 17 akmenų EI gi n laikrodis 
Tikrai Auksu Baigtuose (Gold Filledi Apdaruose | T j Cn JCĮ Kiekvienas žino, kis yra puikus 17 akmeny "J/. J? * 

% *• 

Klgin laikrodis. Mums pasiekė nupirkti didelį skaitlių šių laiS> rodžių — visas naujas pavyzdingas tavoras, krj-tik iš fabriko, Gra- rantuojama 20 metų, labai nuleistomis kainomis, ir, pirkdami tiesioj iš mūsų, jųs apturite naudą. Jusi) vietinis jubilieras negali jų j y uito miltų centu pigiau nupirkti. Vyriško didumo, atdari ar su ui- daru (pažymėkite, kokį norite t. Puikiai ingrmviruoti auksu_ baigtį apdarai. Nepraleiskite -i., didelio išpardavimo, nes jųs tikrai gail8< sitės. Stebėtinas Laikrodis. Stebėtinai tema'hnina. Pamatykite Jij) Pirmi. Atvirlaiškis jums jįjį atneš. Apžiūrėkite jįjį gerą'. ,i.r je'81 esate visai užganėdinti, užmokėkite cxpreso agentui $9.75 ir ištaidasi kitaipgi, atsisakykite, ir jisai bus sugražintas nuisu lėšomis. Kstirkv 
A 'tikusio. S'cats- ištino Laikr N'epirkite laikrodžio, apie kurį nieko nežinote; pirkite- šj laikrodį, žinom.} taip gerai, kaip Pėdė? Sarao $J0.oo Pi! 

nigai. {Meldiiame pavarde ir antrašą aiškiai rašyti). 
Chicago Watch Co., 505 Singer Bldg., State st., Chicago, 111. 

4r A fi o v įui a 
„ Telefonas Yards 3162 4 
f* 
* 
$ Dr. A. L. Oraičunas 

GYDO INVAIRIAUS'AS LICAS * 
£3310 So. Halsted St. Chicago, III. j 

Kiekviena Moteris Privalėtų turėti nuosavą 

i Per/ectioK. 
smoHBęyšaiiniaMH 

Jisai reiškia švarią, vėsią virtuvę, mažiau darbo ir geresni 
kepimą.. 
New Perfection pečius visuomet yra gatavas vartojimui. 
Jokių malkų nereikia kirsti—Jokią pelenų nešioti—Jokių 
durną—jokią suodžių. Padarytas su 1, 2, 3 ir 4 degtuvais; 
rankšluočiui srėdos, nuleidžiamos lentynos ir 1.1. 
Geriausia aliejus New Perfection pečiams— by pečiui arba 
liampai—yra Perfection Aliejus. Pas vertelgas visur. 

STANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation) 

CHICAGO, ILL. 

Gali apsirėdyti beveik uždyka. : 

Nauji ir truputį padėvėti siutai ir Over- 
kotai, kurie buvo užsakyti ant orderio už 
$40, už #50 ir ^60, dabar parsiduoda po $5. 
ir augš^iaus. 

Gali but puikiausių sportu tiktai už S5. 
Parsiduoda pigiai čemodanai ir lagama- 

nai. Xauji ir truput' padėvėti siutai ir over- 
kotai vyrams ir jaunuoliams. 

Ateikite pas 

S. GORDON 
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTOR,\ 

1415 S. Halsted St. Chicago, III. 

Užsirašykite "Lietuvą" 



RUSIJOS VIENINTELE TIES flGiNE RUSIJOS 

AMERIKOS LINIJA TARP kcna:os 

rtLJį'l REGULIARIAI 
10 d:ehų plaukiojimui tsaali 

Croiciau*', Puikiausi, Didžiausi 
ilvirj".; srinb'.i pin/ieriniai laivai tarp T.ir ,)0- jau« ir New York ir nuo NfW York iki |{or- 
t«r<!ani ir Licpojau>. \ įdutinčs kainos. Kreipti* 
prir A. E. Johnson * Co., Ger. l'ass. Age.Hs, 
27 Broadivay, Nfw York, N. Y. 

2 KMIOG&I DYKAI! 
W joji lietuviškų KNYGŲ nuo 
■ seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1. 

Rašant man laišką, p.-.minėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, ar ahu kartu? 
Reikalingi knygų platintojai agen- 
tai ii mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams nopieras. Adresas: 

M. J. DAMIJONAITIS 
903 W. 33rdSf., GHICAGO, 

Laikraščiui susilaukti jubiliejaus ir 
Klei-ii jubiliejaus numerį Kalima (ik 
vieną »ykį į 15, _>5 ar 50 metij. Toks 
tai retas atsitikimas. 

Ir iie metai tuo yra rymų*, kad 
dulkiausias lietuvių laikraštis "Katali- 
kas" susilankė 15-os meti) jubiliejaus ir 
išleido graių jubiliejinį numerį, pilna 
paveikslų ir indomitj raštų. Amžinos 
svarbos šitame numeryje yra ankieta į 
klausima: "Kas šiandien butų svarbiau- 
siai lietuvių kultūros pakėlimui Ameri- 
koje ?" 

ftita jubiliejinį "Kataliko" numerį 
kiekvienas pnvalo įsigyti atminčiai. I"/ 
Iflu. Ims prisiųstas kiekvienam. Reika- 
laukite tuojau-, kol neišsibaigę. 

Rašydami adresuokite: 

J. M. TANAMEVIČIA, 
3249 So Morgan St., Chicago, III. 

26 metų senas laikraštis 

VIE.NYBE LIETUVNINKU 
EINA KAS SEREDA. BROOKLYN. N. Y. 

ir paduoda daugiausiai geri] Ir svarbių ži- į 
;iių Iš Amerikos, Europos ir viso svieto, o 

rcnumerata kaštuoja metams tik $2.oo; 
:sei metų $1.oo. U>rubežiuose: metams 

$3.oo; pusei metų $1.50. 

'.AŠYK ADRESU: 

J. J. Panksztis & Co. 
I20«124.<irand Str., 

Brooklyn, N. Y. 

Turėk Savo Namuose 
Geriausiu Degtinę * (arielką) jei 

rnori buti sveikas ir turėti kuom 
'pavaišinti savo mylimą svečią. rDaktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 

S-0 L=0 Ryc 
Kaipo Skanų, Tvirtą ir sveiką gėrymą 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtinė. 

Gaunama visuose goresniuose Saliunuose 

STHAUS BROS, CO/'MI DEP'T L. GH1GAG0, !LL. 
216 W. Madiaon St. A. CHAPOSKE, ir T. POOLASKIS fetuviai agentai 

I" tj®®®®" 

ChlCAGC) 

Antanas A. Šlakis 
ADVOKATAS 

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ- 
kas visucse teismuose (suduose). Peržiūri 

obstraktus ir padirba visus kitus legališkus 
dokumentus. 

MIESTO OFISAS: 

Room 510 Ashla.id Block 

Cor. Randolph and Clark Sts., 
C H I C A (j O 

Telephone RANDOLPH 1307 

BRIDGEPORTO OFISAS: 
325S So. Malsted Street 

(Priešai 33-čią gatvę) 

VAKARAIS: nuo 7 iki 9 vai., 
išstiriant ncdelias 

Tclephone DROVER 5326 

Rusiškas Dovierennastis, 
Pasportus, Affidavitus, 
Kontraktus Pirkimo Namų ir 
Biznių ir Visokius kitus Rejenta- 
liškus Raštus Geriausia Padaro 

ĮIETIIVOS REJEHTALISKAS BIUBAg 
lškolektuoja vekselines paskolas, algas, da- 
lės ir pinigus, paliktus kitose batikose Ame- 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai. 

LIETUVOS REJENTAL1SKAS BIURAS 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO. 

BIURO V ALANDOS: 

Otarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 6 9 vakarais 
^ Nedel omis nuo 9 iki 12 rytais 

Garsinkitcs visi "Lietuvoje' 

SVEIKATOS TIKSLAS 
lengvai gali bnti' atsiektas ttj, kurie, kiiomrt randa, kad jįjji; gyvingnmas yra nu- 
puolęs. pasinaudoja didžiu pačios gamtos atgaivinančiu tonikų. 

Malt Marroiv 
Šitasai nesulyginamasai kraujo, kaulu ir audiniu tvėrėjas veikia beveik tuo- jaus pa>i< kdainas ^kaustančias kuno gelmes atnešdamas sveika gyvenimą, muš- damas j ,i( k\ieii.j nusilpninta kuno sąnarį. Telefonuokite Caiumet 5401 tuojaus — turėkite dėžę šiądien pristatyta. ApsisauRokife pamėgdžiojimų. Parašykite mums dėlei knygutės: "Prakilnus Vakari) t lydytojai" (Kiuiuent Physicians ot the VVcsO. 

McAVOY MALT MANKOVV DEPT., CKICACO 

Bell 

Tarnautojai grali suklysti, im- 
dami orderius, vartodami 

siuntinius arba atsisakydami 
duot tinkamą kreditą atsakan- 
čiam kostumeriui. 

Atsiprašymo laiškai Įžeistąją 
ypatą dažnai numalšina.tačiaus 
neužganėdina. 
Bet Tolimos Distancijos Telefo- 
no pašaukimas, nešantis man- 

dagų komplimentą asmeniškan 
pasitariman, užtikrina širdingą 
pasiaiškinimo priėmimą. 

Cnicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100 

International 

Harvester 

Smetonos 

Koštuvas 

KADA jus persitikrinsite, kad tai jums sučėdys iki 
$15 nuo karvės į metus, tai jus pasirūpinsite gauti 

savo tarmon International Harvestcr snietonos koštuvy. Su- 
taupo piningus taip jai: greit kaip apsimoka. Geriausia pirkti International Harvest er smetonos koštuvą—Lily, Bluebell ar Dairy- maid—kadangi jie Jus užganėdins. Jie lengvai vartoti, košia nuo- 
dugniai ir tinkamai pridabojant patenka ilgį laiką.' 

Prie šitų mašinų gali but pritaikyti pajiegos tekiniai ir prijungti 
diržu prie International mašinos. Tąsyk jus turite Įtaisą, kuri koš 
pieną beveik nepridedant jums jokio darbo. Išaiškinimai, kodėl In- 

| ternational Ilarvester smetonos koštuvai yra taip geri, yra paduoti 
kningoj apie smetonos koštuvus; kninga siunčiama pareikalavus. Ji 
pasako viską apie taškytinę aliejavimo sistemą, apie bronzinius varp- 
stynus, vingiuotus krumplius, žemą pripildomą blėkinę, tvirtą atvirą 
sanitarišką pagrindą, ir Išaiškinti, kodėl šitie dalykai privalus geram 

į smetonos koštuvui. 

Jeigu justi vietinis pardavėjas neturėtų vienos šitų mašinų ar 
negalėtų suteikt jums kningos, parašyk mums. Męs pranešime jums, 
kur galėsite pamatyt mašiną ir atsiusime kningą. Rašyk savo kal- 
boj ir adresuok: 

International Harvester Company of Amerii 

ANOLA ANTI-PAIN BALM 
Nuo peršalimo, Kosulio, Kataro, Uždegimę 

pažandžių, Nervų skausmo, Gerklės skaudėji- 
mo, Užkimimo, Galvos skaudėjimo, Strėnų ir 
muskulų skaudėjimo, Grypos, Reumatizmo, 
Podagros ir daug kitų skaudulių. Anola yra 
geriausiu ir pasekmingiausiu išlaukiniu vaistu 
kaip seniems, taip ir jauniems ir vaikams. 
Prekė 50 centų, su prisiuntimu 55 centai. 

Atsiuskit 10c prisiiintimui mažos bandymo skrynutės Anolos ir persitikrinkit apie jos gerovę. Adresuokit: 

fa 

S K 
1725 W. 18th SU 

S A S S , 
Dept. 6, Chicago, 111. 

KAS GERIAU 
3-tias AR 6-tas PROCENTAS? 

Bankai moka 3-čią procentą, 
o Bondsai moka 6-tą procentą, ir 
į Bondsus jdėti pinigai yra geriau 
apsaugoti, negu ant mortgečių pa- 
skolinti. Nepatyrę žmones nusi- 
samdo Banke Boxą ir ten užra- 
kina savo pinigus, kuriuose už- 
rakinti pinigai neatneša ne vie- 
no procento. Išmintintingi žmonės, 
nusisamdę BoXą, deda į jį ne pini- 
gus, bet Bondsus, kurie neša jiem 
6-tą procentą, ir jų pinigai Bond- 
suose yra taip gerai apsaugoti, kaip 
anų Boxe laikomi. Jie kas pusme- 
tis tik kuponus nuo Bondsų atker- 
pa, paduoda Bankai ir gauna savo 

procentą. Yra šimtai žmonių, ku- 
rie musų Banko Boxuose laiko sa- 

vo Bondsus ir naudojasi 6 pro- 
centu. 

Taigi jei nori, kad tavo pinigai 
neštų 6-tą procentą, tai įdėk juos 
į Bondsus. 

Norinti dasižinoti kas yra Bondsai, rašykit 
adresu'. 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted St. Chicago, 111. 

FURNICIAI 
Geriausius Fur- 
ničius, didžiau- 
siame pasirinki- 
me ir pigiausio- 
mis kainomis 

rasite b 

lietuviškame 
Store: 

SO. HALSTED FURNITURE HOUSE 
3224-26 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Čia rasite geriausius pečius anglinius, gazinius, 
puikiausias Lovas, Stalus, Sofas, Kėdes, Karpetus ir 
viską o viską kas tik parėdymui ir užlaikymui namų 
reikalinga. 

Sis storas turi savo locną namą, randa jam nieko 
nekaštuoja, o tavorą perka už gyvus pinigus, stačiai 
iš fabrikų, todėl gauna geresnį tavorą ir žemesnes kai- 
nas, ir užtai savo kostumeriams gali pigiau parduoti, 
kaip kiti storai. 

Šis storas parduoda furničius už pinigus ir ant iš- 
tnokesčių, ir pristato į visas dalis Chicagos miesto ir į 
kitus miestus ir farmas. 

Reikalaudami tikrai gerų Furničių, rašykite niu- 

rni arba ypatiškai atsilankykite į musų štorą. 
Mūsų storas yra atviras ir vakarais: Utar- 

ninkais, Ketvergais ir Subatomi iki 9 valandai. 

Šouth Halsted Furniture House 
3224-26 So. Halsted St., Ghicap, III. 

UŽSISAKYKITE PAŽANGIOSIOS PAKRAIPOS DIENRAŠTI 

"Utttivos Žinias" 
su "AUŠRINE" ir "MOKYKLA" 

"Lietuvos žinios" seks uoliai Lietuvos ir viso pasaulio svarbiau- 
sius gyveninio apsireiškimus. Turi visus savo cuosavius korespon- 
dentus. 

"Lietuvos žiniose" darbuojasi žymiausieji rašytojai ir visuomenės 
veikėjai. 

Kaina 11 rub. — 6 do). metams, norintiems gauti kasdien ir 8 rub. 
— 4 dol. 30 cent. 2 laart i savaitę po 3 numerius. 

B Vilnius' Lietuvos Žinių" Redakcija 
"Lietuvos žinias"—Dienraštį leidžia pajininku "Bendrovė." Pajus 
100 rubliij. Kaipo %% pajininkai "Lietuvos žinias" gauna dovanai. 
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K.ZURAITIS I 
PIRMAEILINIS BUFETAS 

c 
galtae alus, gera deg- 

EĮ tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima Bvečiua 
: kuoširdingiausial. : 

3200 SC. HALSTED ST. 
L f! '■ lf— — ll—II — 

Ar matei kada-nors laikraštį 

"DRAUGĄ"? 
"DRAUGAS" yra 8-nių puslapiu 
didžiausio formato, vedamas ge- 
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi- 

sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. "DRAUGAS" 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus. 
"DRAUGAS" atsieina metams $2, (o! m. $1 
Užsieniuose metams $3. pusei malą Si.50 

Rašydami laiškus adresuokite 
DRAUGAS PUB. CO. 
2634 W. 67th St. Chicago, III. 

Naujas Savaitin's Laikraštis 

"ATEITIS" 
"Ateitis yra bepartyviškas laik- 

raštis, tarnaujantis jaunimo 
ir kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybę Įvairiausių ži- 
nių. Didelio formato. 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. pusei metų. 

"Ateitį" išleidinėję bPiidrovė, in- 
korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
tį". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždykę. 
Adresuokit taip: 

"ATEITIS" 
366 W. Broad\vay, 

SO. BOSTON, MASS. 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 melai 
Utarninkais ir Petnyčiomis 

Prenumerata metams $2.50 
.. pusei metų $1.25 

Adresuokit taip: 
w. B. BOCZKOVVSKI CO., 

Mahanoy City, Pa. 

Geriausia Gyduolė 
PLAUKAMS 

sustiprina skcljij, sujudina šaknis, 
plaukus padaro švelnius, blizgančius, 
yra geriau is vaistas nuo Dandruff 
"luskų". \ artojant du ar ti is kartus 
į -ąvaitę, sustabdįs plaukų slinkimą. 

Trinkio sciai j skclpa. ant šaknų ka< antra ar trei-ia dicn.i. 
Preke 50c. ir $1.00. 

F, A, POSZKA'S PHARMACY 
3121 So Morgan Street 

Te!. Yards 695 CHICAGO, ILL. 

Dr. O. C. H EI NE 
DEMISTAS 

OFISAS—Kampas 31 ir So. Halsted gai. 
(Bfflilim virš fcptlekos.) X CHiCAGO, ILL 

Dr. G. M. Glaser 
šiuomi apreiškiu pagodotal visuo- 

rneniai, jog ėsu seniausias gydytojas 
an Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni 
mą j savo locną namą po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yards 687. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiaia 
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- 
tj. Esiu specialistas ligose valkų, mo- 

terų ir vyrų ir užsendlntnse iigoso. 
Darau visokią operacijų. 

Liekuosi su pagarba 

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

Kertė 32-ros gatvės. 

Seniausia Lietuvių užeiga pat 
1 JUOZUI RIDIKĄ 

Uilaiko visokias pirmo 
•kyriaus gėrimus ir kvc- 
pen&us cigarus ir 

Gražią Naują Svetainę 
Susirink] m a m s, vesturtma, o»- 
lifcna lr tt. ŠirdlnfU priėmi- 
au lr broliška roda ki»kvl«na* 

M53l!llB0lsGt.. Kerte 3Žrfl 
F. P. BRADCHŪL^ 

Attorney & Counselor at Law 
30 N. LaSalle St., Cor. Washing(o.i S'. 

Sfock Exchange Bldg., Rooms 1107-1111 
lelephone Franklin II7S 

Lietuvis advokatas, baigęs talsių moicsl) A įli- 
nkoje. Veda visokias orias, civiliokas ir *ri« 
mioališkas visuose teismuos Isuiujse). 

6yv. 3112 S. Halsted St., arti 31-rm 
Telcphone Yards 2390 
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