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POLITIŠKOS ŽINIOS.
KARAS ANT BALKANŲ IR 

JO PASEKMĖS.

Nors trįs viešpatijos Balkanų 
pussalio sulaikė karą, sulaikyti 
karą nesutiko tik Grekija, bet 
serbų ir montenegrinų su turkais 
mūšiai Scutari aplinkinėse nesi
liauja; vienok sujungtų,- serbų 
ir montenegrinų kariumenių už
puolimus turkai, kaip iki šiol at
muša. Kartais turkai nueina to
liau ir savo priešus nustumia, tai 
vėl tie turkus nustumia atgal 
tvirtovėm Bet toki mūšiai ne
turi svarbos, tai vien kariumenių 
žaislas, kad kareiviai neužmirštų, 
jog dabar yra karas; bet 
tie mūšiai svarbių vai
sių išduoti negali. Tiek matyt 
vien, kad sujungtos serbų ir mon
tenegrinų kariumėnės neįstengia 
turkų įveikti ir tvirtovę Scutari 
paimti. Bet ir turkai neįstengia 
priversti priešus nuo tvirtovės pa
sitraukti, nes turkų yra mažiau 
tvirtovėj negu ją apgulusių tur
kų priešų.

Negeriau sekasi ir karo nesu
laikiusiems grekams prie Janinos. 
Visus grekų užpuolimus turkai 
atmušė. Rods nekartą jie garsi
na, taipjau kaip tai daro ir ser
bai prie Scutari, apie didelius 
turkų sumušimus, bet, matyt tie 
visi sumušimai nebuvo svarbus, 
apsirubežiavo vien nustumimu 
pasiįrusių pertoli turkų atgal. 
Miestas gi Janina, kaip laikėsi, 
teip ir laikosi prieš didesnes no
rinčių jį paimti priešų pajiegas. 
Dabar iš Grekijos išsiuntė vėl 
40000 jaunų kareivių padėti verž
ti Janiną, bet ar to pakaks, irgi 
nežinia. Juk ir dabar tvirtovė 
apgulta didesnių priešų pajiegų, 
negu turkai turi jos apginimui 
kareivių.

Aišku todėl, jog ginanti tvirto
ves turkai nesudemoralizuoti ir 
gina jas gerai. Veržimas tvir
tovių per daug aukų paimtų, o 
jįj nė grekai, nė serbai negali 
per daug pašvęsti, nes nuotrotas 
užkimšti nėra kuom. Tvirtovėse 
laikant didesnes pajiegas 
jų įgulas galima dėl maisto sto
kos priversti pasiduoti, bet tam 
reikia ilgesnio laiko, o užvelkant 
karą prisieina daug pinigų iš
leisti, jų gi neturi visi Turkijos 
priešai. Pasiskolinti nelengva, 
nes nieks nenori savo pinigus į 
paskolas kišti, jeigu nebus už
tikrintas, kad juos su palukenoms 
atgaus. Pinigų niekur nėra per 
daug, išėmus vien Francuzija. 
Bet Francuzija visą svietą negali 
pinigais aprūpinti, todėl ji sko
lina tik .tiems, nuo kurių žino, kad 
savo pinigus atgaus.

Francuzija nenori, kad dėl Bal
kanų jai prisieitų karau įsipainio
ti, nes ten ji svarbių reikalų netu
ri ;~ūž§?ttaukiant karui, jam atsi
naujinus, gal vėl kilti didesni terp 
didižiųjų tautų nesutikimai. Bet 
be pinigų karo vesti negalima. Ka
rą su Turkija vedančių tautų pi
nigai jau baigiasi. Jeigu karas 
atsinaujįs, reiks paskolos jieško- 
ti. o jeigu paskolos nebus gali
ma gauti, prisieis pasiganėdinti 
mažesniu pelnu ir kaip galint 
greitai susitaikyti ir kareivius na
mon paleisti.

Maišaties ant Balkanų gali 
geisti vien Rusija, bet ji karą ve
dančių tautų pinigais aprūpinti 
negali, nes pati jų neturi; neuž- 
ilgio pačiai Rusijai priseis sve
tur savo reikalams paskolos jieš- 
koti; jai pačiai, juo toliau, juo 
sunkiau paskolą gauti; jeigu gau
na, tai vis didesnes palukėnas 
prisieina mokėti. Kiti geidžia 
ramumo, nes karas visiems, ir 
jame nedalyvaujantiems, daug 
blogo daro.

Ar tarybos, vedamos Londone 
Turkijos atstovų su atstovais 
Turkijos priešų prives prie karo 
užbaigimo, nežinia. Iki šiol vie
nok besitarianti neįstengia susi
taikymui pamatus surasti, nes 
Turkija nori duoti kuomažiausia, 
o jos priešai reikalauja ktiodau- 
giausia. Krikščioniškų viešpati
jų atstovai pareikalavo atidavi

mo dar neužimtų žemės plotų ir 
tvirtovių. Turkijos atstovai to
kius reikalavimus pavadino juo
kingais ir juos atmetė.

Šeštam susirinkusių Londone 
besitariančių viešpatijų atstovų 
posėdyj Turkijos atstovai padavė 
savo išlygas. Turkijos delega
tai sumano sekančias susitaiky
mo išlygas: i) Adrianopolio ap
skritys pasilieka prie Turkijos; 
2) Macedoniją su Salonikais kai
po sostinė paversti į autonomišką 
kunigaikštystę po Turkijos glo
ba, bet Balkanų viešpatijoms pa
likta išrinkti jai valdoną. Val
donas turi būti protestoniško ti
kėjimo, taigi ne Balkanų viešpa
tijų koks kunigaikštis; 3) Alba
nija gauna autonomiją po Tur
kijos globa ir bus valdoma ot- 
tomanų kilmės kunigaikščio. Po 
penkių metų Albanai, jeigu jis 
patiks, gali sau jį vėl rinkti; 4) 
■Aegeiškų jūrių salos pasilieka 
Turkijai; 5) Kretos klausymas 
visai negali būt keliamas.

Suprantama, jog Balkanų krik
ščioniškų viešpatijų atstovai tur
kų susitaikymo išlygas atmetė, 
nes tąsyk jos mat pačios nieko 
negautų, nors ir Turkija žudytų 
tą, ko nuo jos reikalaujama, bet 
tų žemės plotų negalėtų sau pa
sisavinti Turkijos priešai; tie 
krikščioniškų viešpatijų reika
laujami žemės plotai taptų nuo 
jų visai neprigulmingi. Naujų 
išlygų Turkijos delegatai nepa
statė, bet apreiškė kitij viešpati
jų delegatams, jog turi gauti nuo 
savo valdžios naujas instrukci
jas.

Rodosi, kad vedanti su Tur
kija karą kraštai tikisi, jog ka
ras atsinaujįs. Todėl šaukia ka- 
reiviškon tarnyston visus, kas 
tik gali ginklus nešioti. Bulga
rija kariumenėn pašaukė net ne-( 
subrendusius dar vaikus ir sene-'1 
liūs iki 60 metų amžiaus. Ser
bija ginkluoja vaikus, ligūstus 
vyrus, net moteris traukia tar
nyston kariumenėj. Matyt bai
giasi ten kareiviška medega.

Turkai teipgi nemiega. Jie 
gabena Europon iš Azijos vis 
naujus kariumėnės regimentus. 
40000 kareivių pasiuntė ginti 
Dardanelių jūrių siaurumą. Azi- 
joj.ji turi dar daugiau į pakran
tes sutrauktų kareivių, kurie lau
kia vien laivų perplaukimui Eu
ropon.

Jeigu tųdėl vedamos Londone 
turkų su jų priešais tarybos iš
irtų ir karas atsinaujintų, dabar 
nieks, negaji įspėti, katra pusė 
galutinai karą laimėtų. Iš pra
džių Turkijos priešai mušė karan 
neprisirengusius turkus, bet pas
kui tie įstengė jiems atsiremti 
prie Šataldja. Janinos ir Scu
tari teipgi priešai neįstengia pa
imti, nors mūšiuose daug žmonių 
nužudė.

Austrijos vaidai sumažėjo su 
Serbija, bet kilo su 'Montenegro. 
Austrija nuo Montenegro reika
lauja sau kalvų aplink Austrijos 
uostą Kattaro, kitaip žada pasi
priešinti išplatinimui Monteneg
ro rubežių. Montenegro prieši
nasi, nenori tas kalvas Austrijai 
atiduoti; nors Austrija ir karą 
pradėtų. Bet per karą Monte
negro nieko negali laimėti, nes 
montenegrinų, su moterims ir 
vaikais yra mažiau, negu prieš 
juos Austrija gali kareivių pa
siųsti. Visoj Montenegro kara
lystėj ne kiek daugiau yra iš 
viso gyventojų negu mieste Vil
niuje.

Vindobonos laikraščiai prane
ša, jog karui besitraukiant, Mon
tenegro gyventojai rodo vis di
desnį neprilankumą savo kara
liui Mikalojui. Daugelis gyven
tojų nori karalių Mikalojų nuo 
sosto prašalinti ir susijungti su 
Serbija vienon viešpatijon. Nieko 
tame įstabaus nėra, nes mon- 
tenegrinai tai tie pats serbai, 
todėl jie ir nori būti po viena 
valdžia. O kad Serbija yra di
desnė, tai Montenegro serbai ir 
glaudžiasi prie dešimtį kartų di
desnės Serbijos.
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(Skaitykit “Politiškas žinias”).

AUSTRIJA.

Austrija ir Rusija ginkluojasi 
toliau, rengiasi karan, kuris, kaip 
mano, turės užgimti nuo pavasa
rio. Dabar karą sulaiko tik žie
ma, nes kariauti žiemos laike'Ia- 
bai neparanku.. Nuo karo su
laiko ir senas Austrijos ciesorius, 
kuris geidžia be kraujo pralieji
mo užbaigti savo paskutines 
viešpatavimo dienas. Bet kaip 
laikraščiai paduoda, 82 metų Au
strijos ciesoriaus sveikata labai 
bloga, todėl jis mano nuo apsto 
pasitraukti ir jį pavesti sosto įpė
diniui kunigaikščiui Ferdinandui, 
kuris yra vadovu karo trokštan
čios partijos Austrijoj. Jaunas 
kunigaikštis jieško progos, kad 
karuose galėtų atsižymėti ir įgy
ti karžygio garbę. Jam užėmus 
sostą, kaip visi mano, karo ne
būtų galima išyengti, nes ypač 
Rusija pasipriešintų jo labai pla
tiems norams.

Kunigaikščio Ferdinando plia- 
nai yra labai svarbus, bet gal 
per platus, kad juos be karo jis 
galėti! išpildyti. Jis mano su
tverti po savo, kaipo ciesoriaus, 
globa Federaciją slaviškų tautų. 
Prie tos federacijos prigulėtų 
Vengrija, Čekija, Lenkija, su
jungta Serbija (iš Serbijos, Chor
vatuos ir Montenegro) ir Bulga
rija. Tos tautų federacijos per- 
dėtiniu, kurioj kiekviena tauta 
turėtų savo valdoną, butų Au
strijos ciesorius. Laikraščiai ra
šo, buk kunigaikščio sumanymui 
pritaria vengrai ir čekai. Gal 
už Austrijos vokiečių apgyventas 
Austrijos provincijas tam plianui 
pritartų ir Vokietija, nors jai 
prisieitų atiduoti Austrijai jeigu 
nevisas, tai bent dalį lenkų ap
gyventų provincijų; bet tam pa
sipriešintų Rusija, nuo kurios bu
tų reikalaujama, kad ji atiduotų 
lenkų apgyventas savo vakari
nes provincijas. Todėl, norint 
tą plianą išpildyti, nors jis gana 
teisingas, be karo Austrijos su 
Rusija apsieiti negalėtų, nes nie
kuom Rusijai už Lenkiją nema
noma atlyginti.

IŠ LIETUVOS.
IŠ VILNIAUS.

Neužilgo bus pradėta statyti 
nauja Viešpaties Jėzaus Širdies 
bažnyčia Vilniuje. Leidimas jau 
gautas — vieta.jau yrą. 13 lap
kričio komitetas aprinko bažny
čiai vietą. Pavasarį pradės sta
tyti. ■ • ,

Aušta —-

Ligšiol daug 'išeidavo nesusi
pratimų tarp rusų mokytojų ir 
kunigų, kokia kalba vaikus mo
kyti tikėjimo. • Ižįibdr ministeris 
išleido naują įsakymą. Apie mo
kinių kalbą-liepia spręsti moky
tojams ir direktoriams iš pasi
kalbėjimo su tėvąis. Rusų val
džia nori Baltarusijoje įvesti ti
kybos išguldinėjimą rusų ne len
kų kalba, kaip ligšiol buvo. Lie
tuviams valdžia nekliudo tikėji
mo mokytis lietuviškai. Jeigu 
kartais kapelionai nemokėtų lie
tuviškai, tada valdžia vers lkSį- 
vius mokytis rusiškai. Lietu
viams mokiniams ir jų tėvams, 
ilgai nelaukiant, kur kapelionai 
nemoka lietuviškai, reik prašyti 
vyskupų, kad atmainytų kape
lionus.

— Aušra —

—■ Vilniaus lietuvių-kunigų 
memorijalas Šventamjam Tėvui 
ir kardinolams išleistas italų 
kalba jau išparduotas. Į Rusiją 
to memorijalo neįleidžiama. Len
kų laikraštis “Siowo”, paduoda
mas to memorijalo pradžią nuo 
savęs patėmija, kad reiktų para
šyti ištisą tomą kaikurių vietų 
išaiškinimui. Atsitikimai gal ir 
tikri, tik blogai nušviesti, tai 
“Siowo” nuomone apie memori- 
jalą. Kiti lenkų laikraščiai daug 
aštriau priėmė tą memorjalą. Vil
niaus lenkų laikraštis “Gazeta 
Codzienna” kviečia lenkus taip- 
pat rašyti skundus Ryman ant 
lietuvių. ‘ Kasžin, ar daug kuo 
galės pasiskųsti? Ir ar verta as
meniškus dažnai reikaliukus vež
ti net Ryman? Rymas iš ka
talikų Rusijoje laukia ko kito.

— Aušra —

Lapkričio 30 dieną šaukiamas 
visuotinis Vilniaus ūkio draugi
jos posėdis. Tarp kitko bus klau
sesni pranešimai apie sumanytą
ją durpių parodą Vilniuje, apie 
Voronieco ūkio mokyklą, apie 
Vilniaus gub. gyvulių ištyrimo 
bandymus, Ipiė ūkio bandymus 
VilmSus gub. ir 1.1.

— Viltis —

Lapkričio 20 dieną Vilniaus tei
smo rūmai svarstė kun. Chodi- 
kos, Bijorų (Dysnos ap.) klebono 
bylą. Kun. Chodika kaltinamas 
buvo, kad įrašęs katalikybėn sta
čiatikį pirma, kol gavo tam lei
dimą. Kun. Chodiką nuteisė pa
peikti.'

“B. Vied.” praneša iš Vilniaus, 
lapkr. 18 dieną, kad naktį polici
ja susekusi prie Ligoninės gatvės 
neteisėtą žydų . susirinkimą, ku
riame rinkę pinigus partijos tik
slams. Policija suėmusi 96 žy
dus.

— Viltis —

IŠ EIŠIŠKIO, Lydos pav.

Eišiškių parapija gana didelė, 
nes joj dusių skaitos daugiau 10 
tūkstančių; tame skaičiuje lietu
vių yra nuog 1500 iki 2000, ku
rie lietuviškai dar supranta. To
kių gi, kurie lietuviškai tarpu 
savęs ir dabar kalba, rasis dau
giau tukstanties. Eišiškių para
pija seniau buvo kur-klas didesnė. 
Prie jos prigulėjo dalis dabarti
nių Kolesnykų, Butrimonių, Na- 
čos parapijų. Bet paskui žmo
nės gavę šiokią tokią liuosybę, 
sukruto statyti bažnyčias, susi
tvėrė parapijos, kurios tokiu bu- 
du ir sumažino žymiai musų pa
rapiją, Eišiškių parapija priguli 
prie turtingųjų parapijų, kitados 
(seniau) ji buvo dvarponiais už
gyventa. Seneliai pasakojo, kad 
nedėlios dienoj privažiuodavo 
daugybė ponų, kurių arkliais stai- 
niniais visas miestelis būdavo 
nustatytas. Dabar jau to ne
bėra, diduomenės čia jau nebepa
matysi, neužgirsi ir arklių bilde

sio, kaip šluota iššluota. Dar yra 
ar 4 namai, bet ir tie baigia nyk
ti. Dvarai vieni savaimi liko 
parduoti, kiti gi dvarponiai bu
vo bankuosna parsiskoliją; tie 
bankai ir privertė juos perleisti 
kitosna rankosna savo žemę. Že
mę tų dvarų išpirko daugiausia 
prasti žmoneliai, apylinkių para
pijų ukiningai. Čia jų iš visur 
prisirinko: nuog Valkininkų, Ko- 
lesninkų, Varėnos, Butrimonių, 
Binekainių, Rodunės. Jie visi 
beveik lietuviai, tik dabar su
kvailinti tų pačių brolių lietuvių, 
ginasi ir saugos šnekėti lietuviš
kai.

Nupirkę kur dvarą — dalijas 
tuojau šniūrais ir gyvena seno
biniu budu, vadinas ulyčiose 
(sodžiuose). Nors ne kartą jau 
buvo aiškinta, kalbėta, kad gy
venimas kolionijose kur kas ge
resnis, naudingesnis, liuosesnis, 
bet tas prirodinėjimas nei kiek 
jų negali pertikrinti, iki vienas 
kitas geresnis ūkininkas, atsisky
ręs nuo savųjų (kai kurie žada 
atsiskirti) neduos pavizdžio. Ta
da tik gal susiprastų, ir pradėtų 
skirstytis kolionijosna.

Našlaitis.
— Aušra —

IŠ RUDZIŠKIO.

Neseniai čia buvo vietinės 
ūkio draugijėlės susirinkimas. 
Draugijėlės pirmininku išrink
tas lietuvis dvarininkas Donatas 
Malinauskas.

’ — Aušra —

IŠ KALESNINKO, Lydos pav.

JTeko man būti Kalesninko pa
rapijoje. Lietuviai dar vist mie
ga, bet kaiktir jaunimas jau ir 
laikraščius skaito ir padainuoja, 
labiausia gi Kamarunų sodžiu
je yra mergaičių susipratusių, 
moka gražiai padainuoti ir tau
tiškų šokių pašokti, kai kada ir 
bažnyčion atėjusios gražiai pa
gieda; nedaug tokių mergaičių 
tėra, kitos dar vis miega; labiau
sia gi bernaičiai: šie net pyksta 
ant mergaičių už tai, kad jos ne
beina su jais į vakaruškas.

Andrius.
— Aušra —

IŠ NEDZINGIŲ, Trakų pav.

Nedžingiečiai buvo nutarę in- 
kurti pradedamąją mokyklą ir 
prašyti iš vyresnybės pašalpos 
mokyklai pastatyti. Be to, jie 
nutarę, kad mokykloj vaikai bu
tų mokomi rusiškai ir lietuviškai. 
Ilgą laiką nesulaukdami vyresny
bės atsakymo, valstiečiai atsiuntė 
Vilniun lapkričio 2 dieną savo 
ingaliotinius — pasirūpinti, kur 
reikia, tuo reikalu. Ingaliotiniai 
buvo nuėję pas mokyklų direk
torių ir paskui pas inspektorių. 
Inspektorius pasakęs, kad pra
šytoji mokykla netrukus busian
ti atidaryta; ką dėl lietuvių kal
bos mokymo inspektorius paaiš
kinęs, kad labai sunku busią val
stiečių reikalavimas išpildyti, nes 
jis turįs tik vieną mokytoją mo
kantį lietuvių kalbą, tokių gi 
mokytojų daug kur reikalaują. 
Bet kadangi ir tie ingaliotiniai 
būtinai prisispyrę prašė įvesti jų 
steigiamoje mokykloje lietuvių 
kalbos mokymą, inspektorius pa
sižadėjęs duoti jiem tokį moky
toją, kokio jie norį.

Vertėtų ir kitiems vilniečiams 
pasirūpinti, kad jų vaikai mo
kyklose butų mokomi ir lietuvių 
kalbos. K.

— Aušra — 

IŠ KIETA VISKIO, Trakų pav.

Mes daugiausia gyvenam susi
spietę dideliuose sodžiuose po 40 
ir 50 gyventojų —< viename kai
me. Sodžiai turi apie 20 ir dau
giau valakų žemės. Taigi lau
kai musų traukiasi nuo gyvena
mų vietų per 3—4 varstus, dėlto 
labai nepatogu yra laukus dirbti. 
Negalime nei. laiku žemės ap
dirbti, nei javus nuvalyti. Nes, 
pavyzdin, jei norime mėšlą vež

ti ar javus, tai iš tokios tolumos 
per ištisą dieną vos 3, 4 ar 5 kar
tus galima suvažinėti.

Taigi per ištisus metus turime 
darbo ligi soties, bet be jokios 
naudos.

Mineralinių trąšų ir labai ma
žai vartojame. Bet blogiausia, 
kad nesutikime gyvename: vie
ni kitiems pievas ir javus išga
nome, darome skriaudas, o per 
tai kįla barniai, muštynės, provos, 
rodos, kad primanytų viens kitą 
vandens lašelyje nuskandintų. 
Taip gyvendami, mes niekad ne
turime linksmios, ramios valan
dėlės savo gyvenime, vien tik 
barnius ir begalinius nesusipra
timus. Taigi, norėdami duoti 
gerą pavyzdį ir kitiems ir savo 
gyvenimą pataisyti, mes Augš- 
tieji Egelonįs, Kietoviškio para- 
pijonįs, sumanėm išeiti į vien
sėdijas. Pranaitis.

— Aušra —

IŠ PLASAUNINKŲ, Trakų pav.

Prie šio kaimo yra dvaras. 
Kaimo žemė nebuvo atskirta nuo 
dvaro, ir dėlto negalėjo anks
čiau išsiskirstyti į kolionijas. 
Jau 1908 metais sumanė skirsty- 
ties kaimiečiai, tai atvažiavę ka- 
marninkai apkapčiavojo rubežius 
(gronyčias), bet skirstytis dar 
negalėjo. Šiemet gi, prašant kai
miečiams, Trakų žemės tvarko
moji komisija sumainė žemę. 
Dvarui atskyrė vienoj pusėj, o 
kaimui antroj ir’ išskirstė į kolo
nijas. Džiaugias dabar žmonės, 
nes turi geresnę žemę, ir pievas 
prie dviejų upių.

Tik negerai, kad surinktų pi
nigų per derybas, kurios buvo 
gegužio 10 dieną, iki šiol neiš
dalina. O buvo surinkta 4 tūk
stančiai ' 665 rubliai.

Plasauninkų giminaitis.
— Aušra —

IŠ RYLIŠKIŲ, Trakų pav.

Merkinės parapijoje daugelis 
sodžių išėjo į kolionijas. Viena- 
sėdžiams Ryliškiuose valdžia in- 
taisė sviesto mušimo pabriką. 
Pabriko mašinos valdžiai kaš
tavo 700 rubl.; pabriko vedėjui 
valdžia moka mėnesiui 25 rubl. 
algos. Žmonės parduoda savo 
pieną tam pabrikui, kuris moka 
vasarą už kvortą po 4 kap. Iš
viso per vasarą pabrikas supir
ko pieno ant pusantro tūkstančio 
rublių. Kaikurie ūkininkai (gas- 
padoriai) uždirbo po 100 rubl. 
Tam kampui tokie uždarbiai la
bai didelė nauda tuo labiau, kad 
ten kitokių uždarbių nėra.

Cit.
— Aušra —

IŠ ŠEŠUOLIŲ.

Sarmata net sakyti, kad musų 
sodiečiai nesirūpina tiltų ir ke
lių taisymu. Tokiu savo apsi
leidimu daug išvažinėja javų, o 
net ir nelaimių atsitinka. Dar 
ne taip seniai atsitiko nelaimė su 
Stan. Stundžių. Važiuodamas 
per Mišniunų sodžių užvažiavo 
ant tilto, kumelė inkišo koją į 
tilto skylę ir koją nulaužė. Ku
melė buvo verta 100 rublių. Vis 
tai pačių ūkininkų apsileidimas.

Visoj Šešuolių parapijoj pra
dėjo labai sirgti ir stipti kiaulės 
ir kiti gyvuliai.

Java! užderėjo vidutiniškai, 
rugiai net geri.

Mykolas Damulis.
— Aušra —

IŠ TAURAGNIŲ, Ežerėnų pav.

Musų miestelis susideda dau
giausia iš ūkininkų lietuvių. Tik 
gaila, kad Tauragnų ūkininkai 
gyvena dar po senobei, laikraš
čių nieks neskaito, o kiti net ne
žino, kokie yra laikraščiai. Turi
me “Blaivybės” skyrių, kuris gy
vuoja jau keliatas mietų; taipo
gi turime vartotojų krautuvę, 
kuriai sekasi pusėtinai. Taurag
nuose yra labai pageidaujami 
liaudies namai, nes dabar musų 
blaivininkai neturi kur ir susi-



LIETUVA No. 1
rinkimų daryti. Čia yra pagei
daujama arbatinė, nes čia ir nu
šalus negalima niekur be žydo 
užeiti sušilti.

Reikėtų pasirūpinti liaudies na
mais “Blaivybės” skyriaus val
dybai. Varnas.

— AuSra —•

IŠ MALĖTŲ, Vilniaus gub.

Apie šį miestelį jau keletą kar
tų buvo rašyta, bet gal ne pro 
šalį bus dar kartą parašius. Yra 
tai nemažas miestelis, kuriame 
gyvena 4000 žmonių. Turi Ma- 
lėtai savo pačtą, valsčių, anstolį, 
žemiečių viršininką, liaudies mo
kyklą, aptieką ir gydytoją. Gale 
miesto ant kalno stovi nauja mu
ro bažnyčia. Beto, šis miestelis 
sujungtas su Vilnium telefonų 
ir dar žadama plentas pervesti. 
Įvairių krautuvių yra apie 50, ali
nių gi perpus mažiau; yra dar 
monopolis ir traktierius. Bet 
reikia paminėti, kad iš visų augš- 
čiau minėtųjų įstaigų geriausia 
gyvuoja traktierius ir alinės. 
Traktieriaus savininkas, kuris 
prieš keletą metų neturėjo dagi 
savo namo, dabar pasistatė rū
mus. O keno tai pinigais, jei 
ne žmonių. Jau kad ir iš šito 
matyt, kad čia žmonės labai 
mėgsta svaiginamuosius gėrimus, 
apšvietimą gi — atbulai. Laik
raščių ligšiol beveik niekas ne
skaitė, vos dabar pradėjo ^“Auš
rą” skaityti, kitų gi laikraščių 
ateina vos kelioliką egzempliorių.

Labai čia butų naudinga įsteig
ti nedidelis knygynėlis, nes kaip 
žmonės nors kiek labiau pradėtų 
skaityti, tai gal pradėtų kilti ap
švietimas, nes dabar jis žengia 
labai lėtai. Dabar gi ir norėda
mas jokios knygos negausi, šie
met pavasarį čia įsikūrė “Blai
vybės” skyrius, kuriam labiau
sia ir reikėtų tuom dalyku rū
pintis, bet ar jis tuom rūpinsis 
— parodys ateitis. •

Iš minėtosios liaudies mokyk
los nauda maža, nes nemokina lie
tuviškai, užtat lietuviškai ir rašyti 
labai retai kas moka. O tas irgi 
svarbus dalykas, kuriuom, bet 
nedaug rūpinamas.

Jaunas Šnekutis.
— žemdirbys —

IŠ MENDUČIŲ, Vilniaus gub.

Mendučiai tai nemažas sodžius, 
susidedantis iš 20 ūkininkų. Te- 
čiaus nežiūrint į nemažą jų skai
čių. laikraščių pareina vos vienas 
“Aušros” egzemplioris. Seniau 
ir to nebuvo. Skaityti moka iš 
dešimties gal vos du-trįs. Ap
skritai — sodžius visai tamsus.

Šitokiam nemažam sodžiui bū
tinai reikėtų išsidalyti vienasė- 
džiais, bet kaip girdėt, niekas apie 
tai nei nemano. Žemė išsidaliji
mui labai tinka, nes visa vienodo 
gerumo. Laikas gi jau rodos 
liauties senoviškai gyvenus 1

Jaunas Šenkutis.
— žemdirbys —

IŠ KALVARIJOS, Suvalkų gub.

Šiemet po Kalėdų buvo pada
rytas užpuolimas ant Daukšių 
parapijos klebono: naktyj kelį 
vyrai apsiginklavę įsiveržė į kle
boniją ir reikalavo pinigų. Kle
bonas, išgirdęs nepaprastą trukš- 
mą ir supratęs kame dalykas, 
pradėjo šaudyti ir revolverio; 
užpuolikai išsigando ir, porą sy
kių šovę, išėjo, nieko nepešę.

14 lapkričio Suvalkų apskričio 
teismas Kalvarijoj nagrinėjo šią 
oylą. Iš trijų, kurie buvo intar- 
ti ir sėdėjo kalėjime, teismas du 
išteisino, o vienas, K. Rakickas 
iš Marijampolės, gavo 2 metus ir 
8 mėnesius katorgos; jis pats 
prisipažino ir viską išpasakojo, 
kaip buvo. Kiti užpuolikai pa
sislėpė.

— Šaltinis —

IŠ GIEDRAIČIŲ, Vilniaus gub.

Musų jaunimas iki šių metų 
visai miegojo. Bet dabar po tru
putėlį pradeda iš miego keltis. 
Vis gi maža saujelė yra susipra
tusių. Kur mums norėti, kad 
jaunimas butų doras ir apšvies
tas? Patįs tėvai neduoda gerais 
žmonėmis būti. Mat užvis pir
miau nuo-pat mažens tėvai savo 
vaikams įkala tą lenkišką kalbą, 
su jais kalbėdami ir juos pote
rių mokindami; žinoma, kad ne
duoda jie jokios šviesos ir mok
slo. Patįs neskaito jokių kny
gų nei laikraščių, bet užgina ir 
savo vaikams skaityti. Girdi, sa

ko, nėra laiko knygoms skaityti. 
Atsiranda ir tokių žmonių, kurie 
leidžia savo vaikus mokyklon. 
Bet ką gi jie ir ten gero išmok
sta? Jie ten išmoksta kaip grei
čiau išsižadėt savo prigimtos lie
tuvių kalbos. Mokykloj vaikai 
tarpe savęs visuomet kalba len
kiškai. Kad kuris ir norėtų lie
tuviškai prakalbėt, bet gi gėdis, 
nes visi pradeda ant jo rėkti, kad 
nekalbėtų lietuviškai, “nes, girdi, 
lietuviškai kalba tik pagonįs, o ne 
katalikai”. Tokius niekus kalba 
dėlto, kad jie teisybės neišmano, 
neskaito lietuviškų knygų ir laik
raščių, ir nežino, kas tai yra lie
tuvių kalba ir kas tai yra Lietu
va. Koks tai butų gražus regi
nys, kad musų sodiečiai, sulaukę 
šventos dienelės, susirinkę kur į 
vieną kaimyną, skaitytų laikraš
čius ar knygas, bet ne taip, kaip 
dabar, kad suėję kaimynai gin
čijasi visai be reikalo. Dabar 
žiemos ilgi vakarai skaitymui 
knygų ir laikraščių.

Giedraičių žmogus.
-— Jaunimas. ■—

IŠ ALUNTOS.

Pas mus šiemet pritruko lau
ko darbams darbininkų. Jaune
snieji gi mažne visi į svetimus 
kraštus.' išsidangino. Kurie ir 
liko, šiemet turėjo gražių uždar
bių ar tai miestelyje, ar miškuo
se. : AlųrJtoš';dvaro stižėlo žiemi
niai javai.. Maža tesant darbinin
kų pakilo darbo mokesnis.. Tej 
čiau * dvaro prievaizda nenorėjo 
brangiau mokėti, kaip ir visada, 
ir dėlto javai susilaukė sėjos. Ta
da gelbėjosi talkomis ir buteliu
kais.

Nežinau, ar yra kur kitur to
kia baimė kariuomenės tarnybos, 
kaip aluntiškiuose. Beveik kiek
vienas tėvas, turintis priauglį sū
nų, tik ir mąsto, kaip čia jis nuo 
kareiviavimo išgelbėjus. Atėjus 
gi nelaimingajam rudeniui prasi
deda žygiai pas šunadvokačius ir 
šundaktarius, jieškoma pagalbos. 
Išleidžiama pinigų daugybė,’ o 
pagalbos vis nėra. Kartais gi ir 
nelaimė atsitinka. Ši rudenį vie
nas naujukas apkurto, susirgo ir 
vietoj carui nuėjo tarnauti Die
vui. Žmonės kalba, kad tyčia bu
vęs Susižeidęs, kad kariuomenėn 
nepakliuvus.

Šį pavasarį Aluntos valsčiaus 
vyrija buvo nutarusi uždaryti 
restoraną ir aludes. Nutarimo 
kopija buvo nusiųsta guberna
toriui. Šiomis dienomis buvo 
gautas atsakymas, kad girtybės 
įstaigos lieka neuždarytos: mat, 
buvo seniau atvažiavęs akciznin- 
kas ir liepė sušaukti kelius vy
rus. Žydas A. sušaukį, tuomet 
savo prietelius, pavaišino juos ir 
šie nuėję valsčiui! pasakė akciz- 
ninkui, kad restoranas yra būti
nai reikalingas ir kad žydas yra 
teisingas. Taip ir likome su to
mis pačiomis įstaigomis.

Tėvynės mylėtojas.
— Viltis —

IŠ SKARULIŲ, Kauno pav.

Skarulių parapijoje labai išsi
platinęs girtuokliavimas. Mieste
lyje, nors ir nėra monopolio, bet 
degtinės galima gauti kiekvieno
je pirkioje. Geria ne tik vyrai, 
bet ir moterįs; dažnai tenka ma
tyti ir merginas, grįžtančias iš 
miestelio girtas. Nieko negelb
sti kunigų raginimai iš sakyk
los negerti degtinės, nors jie apie 
tai kalba beveik kas šventadienis. 
Galėtų daug sulaikyti nuo gir
tuokliavimo tai “Blaivybės” sky
rius. Bet jo čia nėra ir niekas 
nesirūpina jį įsteigti, net ir kle
bonas apie tai nė minėti nemini.

Jaunas V....terš.
— Viltis —

IŠ ALYTAUS, Kalvarijos pav.

Valstietis Antanas Petraška 
per Durnos rinkimus valsčiuje 
koliojęs visus pirmeivius ir po
draug ten buvusį Kaz. Ovsiani- 
ką. Šis buvo padavęs šmeižiką 
valsčiaus teisman, kuris spalių 
29 d. (s. k.) ir nuteisė jį vienai 
parai šaltojon ir trimis rubliais 
pabaudos. Žinomas Dzūkas...

— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ MARIJAMPOLĖS.

Lapkričio 22 d. (n. k.) Suvalkų 
apygardos teismas nagrinėjo čia 
keletą bylų. Pažymėtina A. Lau- 
šio (Balbieriškio gmin.) byla. 
Šis žmogus smagiai sumušęs sa
vo 3-jų metų sūnų, taip kad dak
tarai vos išgydę. Už tokį kan-

Wilsonas su Bryanu kalbasi apie politikos reikalus.

Iš ka rės—naujai išrinktas Suvienytų Valstijų prezidentas Wilson; sale jo, iš de
šines, Bryanas, kuris žada būt vyriausiu prezidento pagalbininku.

(Skaitykit “Iš polit škų padangių”).

kinimą savo sunaus tėvas gavo 
pustrečių metų areštantų rotų. 
Antra byla, tai Vilkaviškio gmi
nos teismo raštininko Danilevi
čiaus užmušėjų. Vienas jų gavo 
6 metus, antras 4 metus kator
gos. J- R.

— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ PAJEVONIO, Vilkav. pav.
Torėliuškių kaime ūkininko J.

K. trįs dukterįs, eidamos gultų, 
šaltan kambarin nusinešė durpi
nių žarijų, kad bent kiek susi
šildžius. Kadangi durįs buvo už
daros, kambaryje pasidarė daug 
smalkių. Rytmetį visos rasta 
apsvaigusiomis. Dvi iš jų at
sigavo ir pasitaisė, o viena 18-os 
metų galą gavo. A. Š.

— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ KELMĖS, Raseinių pav.

Ši parapija didelė, bet žmonių 
apšvietimas čionai menkas. Per 
tai čia ir šundaktarių bei šun
advokačių nemaža sukinėjasi. 
Ypač yra pasižymėję savo dar
bais M. ir K., kurie net važinėja 
pas ligonius, o pirmasai tai ir 
savo arkliu. Šis atradęs pas li
gonį daktaro rašytus vaistus ir 
sužinojęs, kad tie vaistai plaučių 
uždegimui gydyti, nebeleidžia to
liau vartoti, sakydamas, kad jo 
liga visai kitokia — “plaučių za- 
palene”, ir duoda savo vaistus, 
už ką atlupa po kelis rublius. 
Gydo homeopatija ir taip kuo 
papuolė.

Dabar neseniai atsidangino pas 
mus feldšerius A., bet jau kito
kio plauko. Šis jau “mokytas” 
ir vaistinėn atėjęs savo “mokslą” 
rodo rusiškai šnekėdamas. Vie
tinis vaistininkas, pasak jo, duo
dąs menkesnių vaistų, negu esą 
recepte parašyta ir 1.1. Taip, mus 
sodiečius tas nevadžioja už no
sies, kas nenori. Ar ilgai taip 
bus? ' J. R.

— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ ROKIŠKIO, Zarasų pav.

Lapkričio I, 2 ir 3 d. čia buvo 
keturių valsčių ir keturių mie
stelių naujokų ėmimas. Šaukė 
išviso 464, paėmė gi 169 vyrus 
(kartu su žydais). Žydit truko, 
bet jų vieton krikščionių neima.

Nors nemaža buvo į Ameriką 
pabėgusių, bet turintieji antrojo 
laipsnio palengvinimus (“l’go

tas") visi paliko. Pernai tokių 
liko tik keletas.

Monopolis buvo uždarytas, 
traktieriai su aludėmis — taip- 
-pat, tik. žinoma, “dėl akių"; iš 
kitos pusės kastik ko norėjo, tai 
ir gavo. Tad ir girtų nereikėjo 
su žiburiu jieškoti — visur iki 
valiai. Tik žiūrėk, ir užtraukia: 
"Dainuokim, broliukai, kolei Lie
tuvėlėj....” PoMcistai dainuoti 
nelabai leido. Nepaklausiusiuos 
tupdė “šaltojon”.

Štai dar kas puolė į akis: nesi
matė gadinančių sau sveikatą, 
kad pasiliuosavus nuo kariuome
nės (šlubų ar kit,), ką patyriau, 
labai išsiplatinus Suvalkijoje 
(apie Seinus). Augštaitis.

— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ INDRIONIŠKIO, Ukm. pav.

Šio valsčiaus buvusį viršaitį 
Jul. Tumą, buk išeikvojusį val
sčiaus kasos 300 rubl., apskri
čio teismas nuteisė metams ir 
trims menesiams kalinių rotų. 
Vienas sykis nemelavo!

Dėdė Jonas.
— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ PAGAIČPELĖS, Panev. pav.

Musų kaimas vis dar negali 
išsiskirstyti į viėnasėdžius. Mat, 
šis kaimas bendrai su dvar. Ma- 
linsku valdo 30 deš. ganyklų ser
vitutų teisėmis. Ūkininkai vi
saip galvoja, kaip čia padarius su 
tais servitutais. Jie bijo, kad be- 
siskirstant vienasėdžiais, dvari
ninkas neprilėisiąs jų prie ga
nyklų. Dėl tb dallyko pagaičpe- 
liečiai buvo nuvykę pas dv. Ma- 
linską. Šis paprdšė nuo jų už 
atstojimą nuo ganyklų 400 rubl. 
Ūkininkai tokiomis sąlygomis ne
nori imti ganyklų, tikisi geres
nių, o tuo tarpu nekaip nesugal
voja, kokiu budu sutvarkyti savo 
ukius, kad didesnį1 j>elną turėti.

Žilvitis.
— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ PAPILĖS, Šaiulių pav.

Dar 1904 m. kun. P. Gudauskio 
rūpesčiu įsikūrė čia vartotojų 
draugija su krautuve ir keletą 
metų šiaip-taip galą su galu su
durdavo, 1909 m, pajininkų skai
čiui padidėjus buyo uždėta krau
tuvėje mastinis skyrius. Keletą 
metų, nežiūrint žydų konkuren
cijos, bet užtai turint gerą vedė
ją krautuvei sekėsi gerai. Bet 

netikėtai krautuvės įsteigėjas ir 
kasininkas kun. Gudauskis išsi
dangino iš Papilės Amerikon ir 
visus ir taip neaiškius kasos rei
kalus paliko dar krautuvės par
davėjams vesti. Pardavėjai, ži
noma, darė, kaip mokėdami. Ir 
kas vėliau pasirodė? 1911 m. pa
daryta krautuvės? prekių reviziją, 
kuri parodė, kad draugijai trūk
sta suvirš 1000 rubl.

Išrinkus naują valdybą ši su
tvarkė kasos reikalus, ir krautu
vės prekyba, rodos, ėjo gerai. 
Tik šit netikėtai ateina kartą į 
krautuvę policija ir surakinusi 
vieną pardavėjų, nusivedė jį šalto
jon. Sakoma, buk jis sugautas 
bedarant suktybes su krautuvės 
prekėmis. Tuoj padaryta revizi
ja parodė, kad draugijai trūksta 
1800 rubl., o pardavėjo kauci
jos tebuvo indėta 300 rubl. Tas 
nelemtasis pardavėjas bent kiek 
policijos pavarinėtas buvo pa
leistas ir ilgai negaišdamas išdū
mė užsienin. Tokiu budu varto
tojų draugija per keletą metų nu
stojo arti 3 tūkstančių rubl. Nors 
dar dr-ja galutinai nesubankruta
vo ir gal dar toliau pasitaisys, 
vienok dabar sunkus jos padėji
mas.

Dabar draugija norint nariams 
atssiimti savo pajus tegali grą
žinti tik pusę pajaus, nes maža 
pinigų besą.

V argas, kad nėra žmonių atsi
davusių tokios svarbiis draugijos 
reikalams. Dabar gi valdyba 
samdydama pardavėjus nelabai 
žiuri jų doros, o nusamdę leidžia 
jiems po krautuvę šeimininkauti. 
Tikras vargas! B-dalis.

— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ ERŽVILKO, Raseinių pav.

Pernai įsteigta pas mus Blaiv. 
Dr-jos skyrius. Vietinis kanten- 
dorius šventadieniais rodo špito
lėje apie blaivybę šviesos paveik
slus. Bet kokia iš to nauda, kad 
pasižiūrėti susirenka beveik tik 
negeriančios moterėlės ir vaikai, 
o pati net špitolė palieka girtuok
lių lizdu. Mat, čia atliekama 
visokie reikalai: rašoma metri
kos, vekseliai, kontraktai ir kit. 
O kiekvieną raštą reikia maga
ryčiomis apsveikinti. Tokiu bu
du tų visų raštų rašytojas yra 
tikras “degtinės kankinys”. Bū
na taip, kad viename špitolės ga
le rodoma blaivybės paveikslai, 
o antrame gale tik skamba alaus 
bei degtinės buteliai. Atsitin

ka, kad bažnyčios tarnai ateina 
ir bažnyčion neišsipagirioję, tur- 
-but juokams daryti.

Pirmasis.
*• Lietuvos Uklalukaa —•

Kvėdarnos kam. kun. Putrius 
apskričio teismo nutarimu užda
romas trims mėnesiams Kretin
gos klioštoriun. Švėkšnos kam. 
kun. Gaidys siunčiamas trims 
mėnesiams pildyti kamendoriaus 
priedermių Kvėdaroje.

— šaltinis —

Juodašimčių laikraštis “Litov- 
skaja Rus” No. 247 apgailestau
ja, kad Ukmergės paviete suma
žėjęs rusų — poselencų skaitlius. 
Rusai, kurie čia buvę atsiųsti, vi
sai nebranginą duotosios jiems 
žemės. 1868 metais buvę vienan 
dvaran atgabenta 100 sentikių 
šeimynų, — o dabar jų belikę vos 
10, kiti, išsikraustę Sibiran ar 
grįžę iš kur atėję; daugelis iš
nuomoja gautąją žemę lietu
viams 24—30 metams. Pas lie
tuvius gi esąs susitarimas nepar
duoti žemės atėjūnams.

— Lietuvos Ūkininkas —

KUNIGŲ PERMAINOS SEI
NŲ VYSKUPIJOJE.

Kun. Anastazas Sebastonis, 
Kra'snopolio vikaras, ir Kazimie
ras Olanskis, Alvito vikaras, su
mainyti vietomis. Kun. Pranciš
kus Garmus, Lukšių vikaras, pa
skirtas Lekėčių klebonu.

— šaltinis —

KĄ RAŠO ITALŲ LAIKRAŠ
ČIAI APIE LIETUVIUS.

Politika tikyboje ir muštynės 
Vilniaus vyskupijoje.

Lietuviai katalikai vis siunčia 
šv. Tėvui raštus, kad jam paro
džius persekiojimus iš pusės pan- 
polonistų kunigų.

Jie pasakoja, be kitako, kad 
paskutiniu laiku per Škapliernos 
šventę buvo lenkų sudaryta riau
šės Rodūnios bažnyčioje. Po iš
kilmingų mišių buvo pasakytas 
pamokslas lenkiškai; po mišparų 
klebonas Juozapavičius pranešė 
sakysiąs lietuviškai. Vos tik jis 
pabaigė skaityti lietuvišką evan
geliją, kaip lenkai pradėjo da
ryti bažnyčioje didelį trukšmą ir 
rėkti “Šalin lietuviai’. Kunigas 
Gintautas, aršiausias panpolonis- 
tas, tam laikui išbėgo, kad ant 
jo nekristų visą atsakomybė. Lie
tuviai mėgino giedoti jųjų kalba, 
lenkai ddr labiau įniršo, pradėjo 
mušties': kelioliką lietuvių mote
rų buvo sumuštos....

Letuvių laikraštis “Viltis” duo
da visų sužeistųjų sąrašą ir taip
pat didžiausiųjų užpuolikų.

Lietuviai pripažino, kad dabar 
tinkamas laikas pranešti šv. Tė
vui, prašant jo apdrausti jų Iiuo- 
sybę katalikų bažnyčiose.

Rusų spauda renka visus ši
tuos atsitikimus, kurie nuolat at
sikartoja, ir pastebi, jog katali
kų vienybė visai nėra tobula, jog 
skąndalai katalikų bažnyčiose 
dažnai atsikartoja ir jog jų poli
tikos ir tautybės klausimai yra 
svarbesni, negu tikėjimo klausi
mai.

Bažnyčios paverstos į politikos 
klubus lenkų naudai. Taip, 7 
spalių šių metų atstovas lenkas 
Maciejevičius, IV Durnos narys, 
jam į pamokslininčią belipant, 
bažnyčioj šv. Jokūbo Vilniuje, 
vienam kanauninkui pradėjus bu
vo visos minios trukšmingai svei
kinamas: Tegyvuoja musų len
kas atstovas 1

Ar gi reikia stebėties, kad rusų 
vyriausybė skaito imperijos kata
likus žmonėmis turinčiais vieną 
tik tikslą: kelti politikines ir tau
tines riaušes po priedanga reli
gijos gynimo.

Visa tai ne labai pavyzdinga 
ir kartais išteisina smarkias rusų 
vyriausybės priemones, taikomas 
į visus imperijos katalikus. Vy
riausybė turi visuomet intarti ka
talikus, kad jie pasinaudoja reli
gija, beorganizuodami politikos 
agitaciją.

Vatikane turėtų šitą žinoti ir 
įsidėmėti. Bet Vatikano diploma
tai anaiptol rodosi nieko nežiną 
ir leidžia vesti savo laikraščiams 
panpolonistų politiką, kuri labai 
kompromituoja katalikų darbą 
Rusijoj; kadangi ta diplomatija 
remiasi lenkų tautos principais, 
kurie paglemžia katalikų tikėjimą 
ir daro jį atsakomu už visus len
kų tautininkų, taigi ir anti-rusų 
prasižengimus. Kol šv. Sostas 
kęs tokį padėjimą ir kol jis neis 
prieš panpoloniznią, su- kuriuo 
lyg tartum butų beeinąs išvien, 

tol rusai, nors ir kažin ką apie 
juos kalbėtų, turės tiesos nepasi
tikėti katalikų bažnyčiai ir elg- 
ties su ja, kaip su anti-rusiška 
partija, kuri naudojasi tikėjimu, 
kaipo priemone politikos tik
slams. “L’Italie” No. 317.

J — Viltu — 
/ _________ _ *

' Iš RYGOS. ■"

Skaitytojai, regis, ligšiol dar 
nebus girdėję apie vieną Rygoje 
nesenai inkurtą latvių-lietuvių 
įstaigą, taigi gal bus ne pro šalį 
kiek parašius apie ją. Šitoji 
įstaiga vadinas latvių-lietuvių pa- 
skolos-taupymo kasa. Ji su
sitvėrė prieš keletą mėne
sių visai netikėtai ir ne
lauktai, nes jos sumanymas 
ligtol nebuvo svarstytas nei lat
vių nei lietuvių spaudoje. Ka
sos sumanytojai buvo iš latvių 
pusės lietuvių cenzorius Reingol- 
das Laivinš, žinomas latvių tau
tininkas ir iš lietuvių pusės jo 
senas geras prietelis garsus L. 
Jakavičius. Įsteigiamajame ka
sos susirinkime latvių buvo atė
ję apie 40 žmonių, lietuvių tik 
2: Jakavičius ir vienas darbinin
kas — Morkūnas. Į kasos val
dybą buvo išrinktu 2 latviu ir 
1 liet. -—‘ Jakavičius. Netrukus 
kasa pradėjo ir darbuoties prie 
Suvorovo gatvės, kur vienuose 
naujuose dideliuose namuose nu
sisamdę sau antrame gyvenime 
ruimingą butą ir kasos firmą iš
rašė stambiomis raidėmis kaip 
ant namų sienų, taip ir ant sa
vo langų latvių ir lietuvių kal
bomis. Be to paskelbė visuose 
vietiniuose latvių ir rusų laik
raščiuose ant pirmutinio puslapio 
po kelis sykius, matyt, nesigailė
dami jiems nei vietos nei lėšų. 
Praėjo jau keletas mėnesių, kasos 
dalykai eina ne kaip, nes lietu
viai, kuriais, matyt, buvo labiau
sia pasitikėta, pinigų neneša, o 
patįs latviai turi prisisteigę viso
kių savo kredito draugijų ir kasų, 
galima sakyt, jau ir perdaug (taip 
antai, turi jie čia keletą kredito 
dr-jų, ūkio dr-jų kasas, pramo
nininkų, namų savininkų, pirklių, 
amatninkų ir beveik prie visų sa
vo pašalpos dr-jų). Naujos ka
sos narių skaičius, kaip teko gir
dėt, ligšiol priaugęs tik lig 65 
ir tai nežiūrint to, kad Jakavi
čius varo smarkią agitaciją tarp 
lietuvių (priima ir savo redak
cijoje kasos reikalais) ir kaž-ko- 
kie agentai atsilanko pas lietu
vius net namuose, inkalbinėdami 
rašyties kason ir nešti pinigų. 
Bet matyt, kad iš tų šiaudų ne
bus grudų, nes šio dalyko iš lie
tuvių stvėrėsi ne kas kitas, kaip 
lietuviams jau gerai pažįstamas 
savo gešeftais Jakavičius, kurio 
ir kasą teisingiau bus pavadinus 
Jakovič ir Ko., negu latvių-lietu
vių, nes lietuvių visuomenė visai 
neingaliojo Jakavičiaus naudoties 
žodžiu “lietuvių”; pagaliaus, Ry
gos lietuviai rūpinas ir patįs sa
vo kasą inkurti; ir prašymas pa
duotas; laukiame tik leidimo.

Kad lietuvių ir latvių tautų 
susiartinimas įvyktų, rodos, rei
kėtų pirma ir vieniems ir kitiems 
apčiuopti bendras idėjų pagrin
das. Cia-gi pradedama nuo pi
nigų. Truputį keista.

Tautila.
— Viltis —

Ne tiktai lietuviams, bet ir lat
viams parupo tikybos mokymas 
mokyklose. Rygos mokyklose 
daugiausia mokinasi latviai ir 
lietuviai. Tečiau kapelionais pa
skirti kunigai Pavlovskis ir Je- 
linskis lenkai — latvių ir lietu
vių kalbų nemoką. Dabar lie
tuviams graso pavojus, kad tuo
du kapelionu pradės rusiškai mo
kyti tikėjimo. Latvių laikraš
tis “Dzibtenes Westnesis” gai- 
listauja, kam perkėlė iš Rygos 
kun. Vencį a vą.

— Latviai katalikai kun. Ati
darai pasirūpinus, gavo leidimą 
sutverti latvių-katalikų draugiją. 
“Latgale”. Rygos latviai-katali- 
kai nori visai atsiskirti nuo len
kų ir turėti sau atskiras bažny
čias.

— Aukra —<

Kad drapanos neblizgėtų.
Jeigu drapanos, ypač siūtos iš 

saržos (serge) nuo nusidėvėjimo 
pradeda blizgėt, suvilgykit jas 
kempe, mirkyta acte ir išprosy- 
kų ir turėti sau atskiras bažny-

Blizgėjimas išdils; actas ne
paliks nei plėtmų, nei kvapo.

Jodinos plėtmas galima išimti, 
įmirkinus alkoholyj ir nuplovus 
suteptas vietas muiluotam van
denyj.
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IS AMERIKOS.
BALTOS KALĖDOS.

New York. Visose rytinėse 
valstijose per Kalėdas siautė snie
go darganos, arba, kaip jas Ame
rikoj vadina Blizzard. Kūčių 
dieną New Yorke buvo 10 coliu 
sniego. Žmonės neatmena, kada 
Nevv Yorke buvo teip daug snie
go.

Baltos Kalėdos buvo Bostone 
ir visose Atlantiko pakrantėse 
iki Mexiko jūrių kojos. Drauge 
su sniegu siautė ir smarki vėtra. 
Vėjas daug laivų užmetė ant 
seklumos.

EXPLIOZIJA.

Pittsburg, Kas. Kasyklose 
AVestern Coal Co. No. 16 atsiti
ko smarki expliozija. Ant vie
tos užmušta vienas darbininkas, 
o daug jų sužeista.

POPIERĄ IŠ LINŲ 
KAMBLIŲ.

Grand Forks N. D. Šitoj val
stijoj vien sėmenims farmeriai sė
ja daug linų, bet valaknų neiš
dirbdavo, todėl nežinojo ką su 
kambliais daryti. Dabar pradėjo 
iš jtj dirbti brangią popierą. Su
sitvėrė kompanija, kuri visoj 
valstijoj įrengs kelias dirbtuves 
linų į popierą pavertimui. Iki 
šiol farmeriai kas metai sudegin
davo 3 milijonus tonų linų kamb
lių, nes nežinojo ką iš jų daryti, 
dabar galės parduoti linų dirb
tuvėms.

NESMAGUS NAUJI METAI.

Columbus, Ohio. Teisėjas 
Evans pasiuntė metams kaleji- 
man valstijos senatorių George 
Ketone. Kalėjiman turės jis per
sikelti tuojaus po naujų metų. 
Jis buvo kaltinamas už paėmi
mą kyšio 200 dol. Drauge su 
juom, tokiam jau laikui bus pa
siųsti ir du jo sandraugai—-Huff- 
man ir Andrevvs. Jie buvo 
atsišaukę augštesnin teisman su 
prašymu, kad juos paliuosuotų 
nuo bausmės žimesniojo teismo 
uždėtos, bet teisėjas tuoj siun
čia juos kalėjiman.

UŽGRIUVO.

Creeda, Col. Nelson tunelyj 
Happy Thought oloj nugriuvo 
žemė ir užbėrė išėjimą dirbusiems 
oloj 35 darbininkams. Juos vie
nok išgelbėjo, bet tam reikėjo 
išgabenti 35 tonus žemes ir ak
menų.

BRANGUS SIUNTINYS.

Omaha, Nebr. Iš vieno ban
ko prekių vagone kitan bankan 
iš čia išgabenta bondsų už 16 
milijonų doliarių. Vagoną lydėjo 
keturi policistai. Jeigu tai butų 
gatavi pinigai buvę, be abejonės 
keturi policistai nebūtų nuo už
puolimo sulaikę. Bet bondsus 
nelengva išleisti, juos leidžiant, 
galima papulti į deteklyvų ran
kas.

^KONKURENTAS NEW YOR
KO' ATEIVIŲ UŽVEIZDAI.

Iki šiol svarbiausias ateiviams 
pertas buvo New Yorke, dabar 
vis daugiau ateivių atkanka per 
Philadelphiją, nes ten perdėtinis 
kur kas žmoniškesnis už New 
Yorkiškį. Pernai per Philadel- 
phiją atkako iš Europos 55.0®) 
su viršum žmonių. Su laiku todėl 
tas portas gali pralenkti ir Nevv 
Yorką, kaip pralenkė Baltimorę 
ir Bostoną.

PASKENDO LAIVAS. '

St. Pierre, Me. Vilnys prie 
kranto atnešė likučius laivo “AI- 
dine”. Matyt laike siautusios 
vėtros tas laivas paskendo. Bet 
kas atsitiko su buvusiais ant jo 
žmonėms, nežinia. Įgula minėto 
laivo susidėjo iš šešių žmonių. 
■Laivas “Aldine” plaukė iš St. 
Pierre į Bostoną.

ABUDU PREZIDENTAI.

Panama. Prezidentas Taft 
perleido kalėdas prie Panamos 
kanalo, apžiūrėdamas kasimo dar
bus. Bet, turbut, jo atsilanky
mas nesuskubįs, nė suvėlįs ka
nalo iškasimo.

Už tai naujai išrinktasis p??' 
zidentas Wilsdn, kuris teipgi ką 
tik sugrįžo nuo Panamos kanalo, 
Kalėdas praleido lovoj. Jis mat 
truputį persišaldė ir truputį karš
čiavo.

GODUMAS PRODUKTŲ PAR
DAVĖJŲ GIMDO BRAN

GUMĄ.

Pittsburg, Pa. Čionykštis vaiz
bos butas paduoda priežastis 
brangumo tik vieno produkto — 
baltųjų kopūstų galvų. Pittsburge 
grocerijose pardavinėja kopūstų 
galvą vidutiniškai po 8c., o už tai 
ant geležinkelio pūva pilni vago
nai kopūstų galvų. Didelės krau
tuvės vagoną kopūstų siūlė po 
1 dol., bet nieks nepirko. Kad 
grocerininkams neužkenkti, pa
liktai šimtai kopūstų vagonų su
pūti ir publika perka kopūstus 
už 600% brangiau, negu didiejie 
pirkliai pardavinėjo, nekalbant 
jau apie atgabenusius juos mie
stan farmerius. Ir valdžia nemo
ka surasti kelių, kaip tą ncnor- 
mališkumą prašalinti!

KOMPANIJOS TEISMAN PA
TRAUKTA.

New York. Patraukti teisman 
perdėtiniai geležinkelių kompa
nijų: Charles S. Meilėn perdėti
nis New York, Nevv Haven ge
ležinkelio, E. J. Chamberlain per
dėtinis Grand Trunk geležinke
lio ir Alfred W. Smithers direk
torius Grand Trunk geležinkelio 
už peržengimą teisių prieš tru- 
stus išduotų.

NUSIMINIMO PASEKMĖS.

Curlevv, Wash. Gyvenantis čia 
darbininkas Edvvard Staddar, iš 
nusiminimo, jog darbo gauti ne
gali, užsimanė išnuodinti save 
ir visą savo šeimyną, kad ji var
go nekęstų. Jis pribėrė nuodų 
į likučius valgių, koki dar buvo 
namieje, bet pats nedryso tų už- 
nuodintų valgių ragauti; jis ne
žinia kur dingo. Laimė dar, kad 
3 metų mergaitė, išgėrusi už- 
nuodintos kavos, pradėjo tuoj 
raitytiesi ir numirė. Tas su
laikė kitus šeimynos • narius tiurr 
pagavimo užnuodintų valgių, ki
taip visa šeimyna butų nusinuo- 
dinusi. Nuodiutojo tėvo ir vyro 
j ieško policija, bet iki šiol nė 
jokio pėdsakio nesurado.

MEDŽIONĖS AUKOS.

Prasidėjus medžionei Naujos 
Anglijos valstijose nušauta žmo
nių : Main valst. 10, Massachu- 
setts 5, New Hampshire 4, Ver- 
mont, Rhode Island ir Connec- 
tieut po vieną; Kanadoj 5. Nau
jos Anglijos valstijose užmušta 
15000 stirnų, o tame Maine val
stijoj 12000. Šiemet medžionėj 
dalyvavo ir moterys.

NEUŽTEKTINAS PATARI
MAS.

Tarrytovvn, N. Y. Garsus tur
tuolius Rockefeller užkvietė mo
kyklų mokytojas pąš fsavę ap
žiūrėtieji namus. Viena moky
toja, apžiūrėjusi viską, pasakė: 
“Apmąstykite tik, ponas Rocke
feller. Jus turite net trejus dide
lius namus, o mes turime pasiga- 
nėdinti mažu kambarėliu jeib ko
kiam gyvenime.”

Rockefeller mokytojai atsakė: 
“taupykite savo centus”. Bet iš 
mažų mokytojų algtj nedaug ir 
centų atlieka.

DINAMITININKŲ BYLA.

Indianopolis, Ind. Perkratinė- 
jimas kaltinamų už vartojimą di
namito kovoj su kapitalu bylos 
pasibaigė 26 gruodžio dieną. Pri- 
saikintiejie teisėjai pasitraukė 
tartiesi, jie turi nuspręsti apie 
40 atsitikimų. Byla ta traukėsi 
3 mėnesius. Terp kaltinamų yra 
prezidentas terptautiškos plieno 
darbininkų unijos Frank M. Ryan 
ir kiti unijos viršininkai. Nė vie
nam kaltinamam neprirodyta var
tojimo dinamito, jie kaltinami tik 
už sukalbį ir tiesų laužymą. Pri- 
saikintiejie teisėjai išteisino tik 
du, 38 pripažino kaltais.

KELLOG TVASTED FLAKE 
CO. TEISMAN PATRAUKTA.

Wasington, D. C. Pasiremda
ma ant medėgos, surinktos spe- 
ciališkos komisijos, Centrališko- 

|įi Jungtinių Valsčių valdžia pa- 
trau.'pa Kl?.nlan žinomą "Ameri
koj kompaniją Kem>£ , "I vasted 
Corn Flake Co. už sauvaliavimą 
prie kainų statymo.

GAUDO SUSITERŠUSIUS 
KYŠIAIS POLICISTUS.

New York. Pradėjo čia gau
dyti neteisingus policistus, ku
rie už protekciją nuo paleistu
vystės ir lošimo namų ėmė ky
šius. Neseniai tapo mirtini tei
smo pasmerktas policijos dalies 
perdėtinis leitenants Becker. Da
bar vėl teisman tapo atiduotas 
policistas John J. Skelly už ky
šių ėmimą. Jis nuo dviejų to
kių namų savininku ėmė- po 25 
dol. kas įnėnesis, bet be abejo
nės tokių pelningų namų turėjo 
ir daugiau.

‘> - • I'
NELEIDŽIA PABĖGTI.

Middville, Ga. Siaučia čia 
smarkiai liga vadinama meningi- 
tis. Pirmą dieną numirė 1'2 žmo
nių. Persigandę gyventojai mė
gino iš miesto pabėgti, bet poli
cistai ir šerifo žmonės apstojo 
visus kelius ir nieko iš miesto ne
išleidžia. Neleidžia niekam ir 
miestan atkakti, todėl žmonėms 
gal maisto pritrukti. ;. ‘

NEW YORKO POLICIJOS 
SKANDALAI.

New York. Vis labiau aikš
tėn išeina negražus miesto poli
cijos darbai. Pasirodo, kad ky
šius ėmė ir augštesni policijos 
valdininkai. Su viršum 30a.pa
leistuvystes namų, kad jų >• ne
persekiotų, mokėjo policijos val
dininkams kas mėnesis gana di
deles algas. Daugelį policistų 
teisman patraukta už kyšių spau
dimą.

UŽ ĮŽEIDIMĄ ANGLIJOS 
KARALIAUS NELEIDŽIA 

AMERIKON.

New York. Neleidžia Ameri
kon angliško laikraštininko - Ed- 
vvardo F. Mylius, kurišLuž įžei
dimą Anglijos karaliaus, Ąpg- 
lijos teismo buvo vieniems, me
tams kalėjiman pasių.^pį. Atei
vių užveizdos caras Williąms nu
sprendė jį atgal grąžinti, bet, My
lius kreipėsi į augštesnę valdžią 
su prašymu perkeisti Williąmso 
nusprendimą.

SUFFRAGETTĖS ATKAKO Į 
ALBANY.

Albany, N. Y. Amerikos • suf- 
fragettės (moterys jieškančios; sau 
politiškų tiesų) atkako į Nevv 
Yorko valstijos sostinę Albany. 
Jos nori naujai išrinktam gu
bernatoriui Sulzerui paduoti su
rašą moterų reikalavimų. Kad 
moterys turi naudoties iš 'lygių 
su vyrais tiesų, tam nėra ką prie- 
šintiesi; tik tų tiesų iškovoji
mui vienų demonstracijų-- nepa
kanka.

PANAMOS DISTRIKTO GU
BERNATORIUS.

Perzidentas Taft, lankydamas 
Panamos kanalą, pasiūlė vyriau
siam inžinieriui vedusiam darbus 
Panamos kanalo kasimo pulkinin
kui G. W. Gpdhalsui vietą gu
bernatoriaus viso Panamos dis- 
trikto. Gothals pasiūlymą pri
ėmė.

SUDEGĖ SVARBUS RANK
RAŠČIAI.

Anusbury, Mass. Sudegė su 
visu namai žinomo Amerikos po
eto Johno Greenleaf Wittlero. 
Sudegė ne tik namai, bet ugnis 
išnaikino svajojus jo rankraščius 
ir originališkus jo laiškus ir dauge
lį jam rašytų laiškų žymių Ame
rikos ir kitų kraštų veikėjų, mok
slinčių ir literatų. Namus tuos, 
mirus ,Wittlerui, valdė jo vardo 
draugija.

REIKALAUJA DIDESNIO UŽ- 
MOKESNIO.

Washington, D. C. Geležinkeliai 
nuo Amerikos valdžios reikalau
ja didesnio užmokesnio už važio- 
jimą pačto ir pačtu siunčiamų 
siuntinių. Geležinkeliai žada ne
priiminėti pundų sunkesnių kaip 
4 svarai, kol pačtas nesutiks mo
kėti daugiau už siuntinių važio- 
jimą.

H. F, Ashurst, senator’us iš Arizonos.
žingeidi karjera šio vyro. Tai gražus pavyzdis to, ką gali padaryt 

energija ir užsispyrimas atsiekti savo tikslą. Jis buvo paprastu piemeniu 
savo jaunystėj, o šiądien yra Suv. Valstijų senatorium. Būdamas 10 me
tų vaiku pradinėj mokykloj, jis sykj pasirašė po.savo vardu: “Suvienytų 
Valstijų senatorius iš Arizonos.” Nuo vienuoliktų metų iki 21-mų jis buvo 
piemeniu, darbininku, reporteriu ir, vakarais besimokindamas, liko advo
katu. 21-mų metų jis buvo jau Arizonos legisliaturos spykeriu. Dabar ta
po išrinktas Suv. Valstijų senatorium. Viską tą pasiekė jis tik savo locnu 
darbu ir triusu.

SUMANYMAI NAUJOJO 
PREZIDENTO.

Princeton, N. Y. Prie naujojo 
prezidento nebus- priėmimų
norinčių vjėn prezKltĮjflįg; pamatyti 
arba jam ranką ;Bą?Į>ąitsti ■; ne
lankys, jis lįąnkįętąį.iSflgiamų _y,i- 
šokių draugijų ir organizacijų. 
Tas gerai, nes jė.'įg; : nori, to
kio didelio krašto prezidentas ga
li rasti svarbesnius, reikalus ne
gu žioplių minioms savę rodyti, 
arba laike bankietų tuščias pra
kalbas laikyti.

JUNGTINIAI VALSČIAI PER- 
SERGSTI MEXIKĄ.

Washingtona, D. C. Preziden
tas Taft, pasitaręs su savo nii- 
nisteriais, nusprendė atsiliepti į 
Mexiko prezidentą Madero rei
kalaudamas suvaldymo revoliuci
jos, nes jai ilgai besitraukiant, 
Jungtiniai valsčiai bus priversti 
įsikišti į netvarką. Reikalavimą 
tokį perduos Mexikai ambasado
rius Wilson.

SODINA KORNUS ANT MIE
STO GATVIŲ.

Keokuk, Iowa. Gyventojai ši
to miesto, supykę, kad gatvės ne
švariai užlaikomos, purvų pri
krautos, išarė kelias gatves ir už
sodino jas kornaiš. Tokiu budu 
jie mano priversti miesto ta
rybą švariau gatves užlaikyti.

NAUJAS GINKLAS POLICIS- 
TAMS.

Philadelphia, Pa. Mei/Įjujikas 
J. Greeden išrado diržą policis- 
tams suvaldymui plėšikų. Dirže 
yra drūta elektriška baterija ir 
nuo jos nuvestos vielos prie poli- 
cisto gazikij' rankogaliuose. Po- 
leistas, pagavęs Įęokįu prasižen
gėlį, jo suvaldymui, pęreikalauja 
su kucium galvą daužyjti, pakaks 
dasilytėti rankogalio, guziku ir 
areštuotas, smarkios elektrikos 
užgautas, eis kaip/avinėlis su po- 
licistu. , -

_ __p

CUKRAUS IŠDIRŲIMAS 
AMERIKOJ.

Washington, D. C. Amerikos 
žemdirbystės ministerija kalbina 
farmerius labiau jupintiesi cuk
rinių burokų auginimu, nes jų 
neužtenka nė Amerikoj esančioms 
cukraus dirbtuvėms; jų reika
lams reikia iš svetur kas metas 
parsigabenti 2 milijonu tonų bu
rokų.

Amerikoj cukraus sunaudojama 
į metus po 83 svarus ant kiekvie
no gyventojo, o Amerikoj produ
kuojama tik 10 svarų ant gy

ventojo, 73 svarus kiekvienam 
gyventojui reikia iš kitur parga
benti.

SULYGINIMO MOKYTOJŲ 
ALGŲ PASEKMĖS.

New Yęrk. Sulyginimas algų 
vyrų mokytojų su algoms mote
tų čia negeistinus išduoda vai- f!. . ' G 1'1sius: dėl rto njazinasi skaitlius. . -’/l- 1 //.-III Z .■
vyrų mokytojų, o jų vietas pn- 
sieina apsūdyti moterims net 
bernaičių mokyklose. Mokyklų 
užveizda, mano, jog moterįs ne
tinka bernaičių auklėjimui, nes 
jos neįstengia suvaldyti nepa
klusnų vaikų.

GERAI ADVOKATAI PASI
PELNĖ.

Nevv York. Milijonierius Mor- 
gan užmokėjo už patarimus advo
katams patarėjams, jam stojus 
prieš komisiją tirinėjusią pinigi
nio trusto darbus, 60000 dol. To 
trusto vad,oyu yra Morgan. Dau
giausiai, nes 20,000 dol. gavo ad
vokatas Črate.

NELAIMĖS. ANT GELEŽIN
KELIŲ.

Macon, Ga. Netoli Americus 
iššoko iš bęgįų greitasis pasažie- 
rinis Senjį,ų,ola Limited geležin
kelio traukinys ir susidaužė. Prie 
to sužeista .daug žmonių.

Champaign, III. Traukinys Illi- 
nois Centrai geležinkelio netoli 
nuo čia ųžb.ęgo ant skersai bėgių 
važiuojančio vežimo, vežimą pu
siau perskėlė, o jame buvusius: 
Edvardą Millerį, jo pačią, duk
terį ir sūnų ant vietos užmušė.

GAISRAI.

Joliet, III. Sudegė trioba Illi- 
nois Aero Construction Co. Coal 
City.

Kankakee, III. 21 gruodžio d. 
siautė čia ant C. Y. S. geležinke
lio didelis gaisras, kuris terp kit
ko, išnaikino 30 karų visokioms 
prekėms prikrautų.

IŠ POLITIŠKŲ PADANGIŲ.

Naujai išrinktasai prezidentas 
Wilsonas, užėmęs savo vietą se
kančio kovo mėnesyj, turės ne
mažai darbo. Sunkiausiu darbu 
bus sutaikyti besivaidijančias da
lis pačios demokratų partijos. 
Demokratų partijoj yra trįs dalįs: 
viena iš jų vadinasi progresiviš- 
ku demokratų partijos sparnu ir 
ja vadovauja AVilliam J. Bryan, 
priešingas šiam sparnui yra kon- 

servativiškas sparnas/ kurio va
dovais yra Oscar Undervvood ir 
Senatorius Martin iš Virginijos. 
Tarp jų viduryj yra dar grupa 
demokratų, kurie yra pažangesni 
už konservatyvus, bet mažiau pa
žangus už Bryano grupą. Jais 
vadovauja Atstovų Buto spyke- 
ris Champ Clark, buvęs Wilsono 
konkurentu prezidento urėdan.

Šitos visos grupos tarp savęs 
nesutinka, jų vadovai Champ 
Clark ir Undervvood labai krei
vai žiuri ant Bryano, kuris Bal- 
timorės konvencijoj užkirto jiems 
kelią prie nominacijos, o pervarė 
Wilsono nominaciją. Taigi da
bar vaidinamas! už tai, kas turės 
arčiausiai prezidento stovėti. 
Kiekviena grupa norėtų turėti 
daugiausiai įtekmės ant prezi
dento.

Jeigu gi pačioj partijoj nėra 
sutikimo, tai, žinoma, ji negali 
nei pasekmingai darbuotis. Bu
siantis prezidentas gerai tą su
pranta ir todėl stengiasi visus 
besivaidijančius šiaip-taip sutai
kyti ir krūvon užkinkyti vienan 
vežiman, kad jie sutikime trauk
tų šios šalies administrativišką 
vežimą. Jis pasinaudojo Kalėdų 
šventėmis ir atsilankusiems pas 
jį vadovams apreiškė, kad tik 
prie gero sutikimo, demokratų 
partija galės šį-tą naudingą nu
veikti. Jis taipgi apreiškė:

1) Kad jis nori, kad Bryanas 
priimtų svarbiausi urėdą jo kabi
nete — Valstijos sekretoriaus.

2) Kad Champ Clark liktų ir 
toliaus Atstovų Buto spykeriu, 
t. y. pirmsėdžiu;

3) Kad Undervvood liktų de
mokratų lyderiu Atstovų Bute.

4) Kad senatorius Martin butų 
demokratų lyderiu Senate.

Tokiu budu Wilsonas mano 
užganėdinti visas frakcijas ir pa
laikyti reikalingą vienybę savo 
partijoj. Ar jam pasiseks tą vie
nybę užlaikyti, dar nežinia. Dau
gelis rfrano, kad partijos nesu
tikimai pasirodys tuojaus, su
šaukus extra kongreso sesiją, po 
4 d. kovo. Jeigu šioj sesijoj de
mokratų partija neskils, kaip 
anuomet skilo republikonų parti
ja, tai Wįlsonąs ištikro užsitar
naus vardą gabaus taikintojo.

Extra sušaukta kongreso sesi
ja, tuojaus po to kaip Wilsonas 
apims prezidento urėdą, bandys 
pėržiurėtį tarifą, tai yra numa
žinti muitus nuo įvežamų Ame
rikon tavorų.

Diena sušaukimo extra sesijos 
dar nežinoma, bet menama, kad 
tas bus ne vėliaus kaip 15 die
ną kovo mėnesio.

1$ DARBO LAUKO.
(f Nevv York. Kompanija Pull- 

mano vagonų, turinti savo va
gonus ant visų geležinkelių li
nijų, iš liuoso noro pakėlė algas 
savo tarnų ir darbininkų. Gau
nantiems didesnes algas, jos pa
kelta 6%, o gaunantiems mažes
nės 12%.

Jį Nevv York. Čia vėl rengia
mas didelis siuvėjų streikas. Jei
gu užgims streikas, jame daly
vaus apie 200,000 darbininkų 
abiejų lyčių. Siuvėjai reikalauja 
didesnių algų ir panaikinimo 
“sveatšopių”.

Streikuoti rengiasi ir 10000 siu
vėjų marškinių dirbtuvėse.

•f Syracuse, N. Y. First Na- 
tional ir Syracuse Trust Co. ban
kai prieš kalėdas apreiškė tar
naujantiems, jog pakelia jų al
gas 10%. Apart to jie gavo do
vanas — auksinius daiktus.

jį Little Falls, N. Y. Strei
kuoja čia dar vis vilnonių išdir
binių dirbtuvių darbininkai. Kaip 
Lavvrence, teip ir čia aikštėn iš
eina, jog policija žiauriai elgiasi 
su darbininkais, stengiasi gaz- 
dinimais priversti darbininkus 
pasiduoti fabrikij savininkams. 
Darbininkę Oną Kokis, audėją, 
policųos perdėtinis Long tre- 
pais žemiu numetė.

Jį Nauji įstatymai apie mainie- 
rius. Išėmimui taip vadinamų 
mainieriškų popierų, sulyg dabar 
esančių įstatymų reikalaujama, 
kad mainierys butų išbuvęs šia
me krašte keletą metų.

Dabar išdirbinėjama naujas su
manymas, kurį žadama paduot 
apsvarstymui Legisliaturos. Šia
me naujame sumanyme išmesta 
virš minėtas reikalavimas ir, 
jeigu jis bus legisliaturos patvir

tintas, tai mainieriaus paliudiji
mą galės gauti kiekvienas, už-1 
tektinai gerai pažįstantis mairiiė- 
rystę, nežiūrint, kiek metų jisd 
šiame krašte gyveno.

Čia gyvenantiems mainieriams 
tas visai nepatinka nes jie bijo
si, kad, įvedus tokias teises, ga
lės priplaukti ekspertų mainie- 
rių iš Anglijos ir Škotijos, ku
riuos dabar sulaiko senas įsta
tymas, nes niekas iš jų nenori 
dirbti už “leiberį” ir laukti, pa
kol išgyvens teisių reikalaujamą 
laiką.

jį Gręsia didelis streikas Nevv 
Yorke. Naujais metais Nevv 
York’as gal pamatys didžiausį 
streiką, kuris kadanors šiame 
mieste buvo, jeigu kriaučiai išpil
dys tą, ką yra nubalsavę.

Kriaučių unijos, reikalaudamos 
pakėlimo algų, 8 vai. darbo die
nos ir panaikinimo taip vadina-, 
mo “tenement house labor”, pri
grasino streiku, jeigu jų reika
lavimai bus neišpildyti.

Paleidus unijoms nubalsuoti 
streiko klausimą, 35,786 balsais 
prieš 2,322 balsu kriaučiai nu
sprendė streikuoti. Laukiama 
diena nuo dienos kada streikas 
gali būt apšauktas, jeigu kokiu 
nors budu neprieis prie santai
kos. Unijų vedėjai sako, kad, 
apšaukus streiką, mažiausiai 
150,000 darbininkų išeis streikuo
ti.

jį Žada padidinti algas. Perdė
tinis plieninių dirbtuvių (United 
Statės Steel Corporation) pagar
sino, kad šiuom laiku išdirbinė
jama planą padidinimo algų vi
siems darbininkams šios milži
niškos korporacijos. Pakėlimas 
algų labiausiai turi palytėti pra
stus darbininkus.

Kiek žadama pakelti algas ir ka
da, šiuom sykiu tikrai dar ne
žinoma, vienok sakoma, kad tas 
pakėlimas bus mažiausiai 30,000 < 
darbininkams ir planas bus už
tvirtintas šiomis dienomis. Ši
tas padidinimas palytėtų tokias 
dirbtuves, kaip: So. Chicagoj. 
Gary, Ind. ir kitur. Pereitais 1911 
metais šioj milžiniškoj kompani- < 
joj dirbo 196,888 darbininkų, ir i 
metinis išmokėjimas kompanijos 
siekė $161,419,000. -

jį Centralia, Pa. Vietinėse ang- 
liakasyklose sustreikavo apie 
tūkstantis angliakasių. 20 d. 
gruodžio buvo sušauktas abel- 
nas susirinkimas. Ar susitai- » 
kys, 'iki šiolei neteko sužinoti.

Iš Karo Lauko.
| Aplinkinėse Skutari turkai -.i 

užpuolė ant montenegrinų sto- f 
vykių Teraboy, bet jų užpuolimą 
montenegrinai atmušė. Iš abie
jų pusių užmušta daug kareivių. 
Mat turkų vadovas Skutarė ne
sulaikė karo, nors montenegrinai 
sutiko jį sulaikyti.

|| Mūšiai grekų su turkais prie 
Janinos nuolatai pasitaiko. 22 
gruodžio dieną mušyj krito gy
nęs miestą Monastir turkų vado
vas Dzavid Paša, kuris su liku- ■ 
čiais savo kariumenės atkako Ja- 
ninon ir jo stabo perdėtinis. Tur- ,j 
kai, gavę pastiprinimą, nustūmė | 
grekus iki Loves. t

Atėnuose gauta žinia, buk gre- . 
kai apvaldė svarbų Morava pe- ,s); 
rėjimą.

Ir prie Skutari mūšiai serbų 
su turkais nesiliauja. Pereitą sa
vaitę 8 batalijonai turkų išėjo ,,, 
iš miesto ir užpuolė serbti sto
vyklas. Rods serbai turkus at- . 
mušė, bet pats teip daug kareivitj 
nužudė, kad nedryso vyti sumuš
tų turkų. ’ ...

|| Berlyne gauta žinia, buk gre- 
kai užpuolė miestelį Koloniate, 
aplinkinėse Janinos, ir išskerdė 
veik visus jo gyventojus, senelių 
moterų ir vaikų nepaliko.

|| Ant Balkanų iki šiol užmuš
ta jau nemažai žmonių. Serbija 
sutraukė 300,000 kareivių, iš to 
skaitliaus užmušta ir sužeista 25,- 
000. Bulgarija pastatė teipgi 
300,000 kareivių; iš to skaitliaus 
užmušta ir sužeista 95000. Gre- 
kija pastatė 120,000 kareivių, o 
nužudė 10000 žmonių. Monte- 
negro pastate 30000 kareivių, o 
nužudė 7000. Nuostolius turkų 
skaito ant 300,000, bet skaitlinė 
ta, turbut, per daug padidinta, 
nes ne kiek daugiau kareivių E u- 
ropoj Turkija iš viso teturėjo.
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NUO REDAKCIJOS.
Visi laikraščiui siunčiami rankraSClat 
turi būt pažymėti autoriaus parašu 
ir adresu. Pasirašantieji pseudony- 
mais turi paduoti, Redakcijos žiniai, 
ir savo tikrąjį vardą.
Redakcija pasilieka sau 
člamus jai rankraščius 
taisyti.
Netinkamus laikraščiu! 
Redakcija, pareikalauta, 
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
popierio pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

teisę atsi ia- 
trumpinti ir 

rankraščius 
grąžina au-

Vilniaus, prisidėti prie Kauno 
gub. skyriaus ir tokiu budu visus 
Lietuvos išdirbinius surinkti vie
non krūvon.

Sumanymas geras, nes kitaip 
Lietuvos išdirbiniai, išmėtyti 
įvairius skyrius, nepadarytų 
kio rimtesnio įspūdžio.

PO 
jo-

žitiras arba tikybą maino kaip 
pirštinaites, paprastai galų-gale 
pasirodo morališku supuvėliu, 
žmogum be doriško fundamento, 
nuo kurio tik blėdies, bet ne 
naudos visuomenė gali laukti.

34 kp. extra bu- kiai žaliuojančiais lapais; dabar, 
nutarė:

Apžvalga
Dar apie priešateivius bilių. 

Pereitam numeryj rašėme, kad At
stovų Butas praleido Burneto bi
lių, sulyg kurio nevalia bus atva
žiuoti į Ameriką nei vienam atei
viui, kuris, būdamas daugiaus 
negu 16 metų amžiaus, nemokės 
skaityti bent savo prigimtoj kal
boj. Taipgi minėjome, kad iš
ėmimas padarytas tik tiems, ku
rie bėga šion šalin nuo tikybinių 
savo šalyj persekiojimų; tokius 
įleis, kad ir nemokėtų jie skaityt.

Prie to reik dar pridėti, kad 
sulyg to paties sumanymo, čia 
jau gyvenantis ateivis galės par
sikviesti savo tėvą, motiną, die
duką, bobutę, savo neištekėjusią 
arba našlę dukterį — jie bus 
įleidžiami nepaisant, ar jie mo
kės ar nemokės skaityti. ICol- 
-kas nieko neminima apie ateivio 
žmoną,—ar ji, nemokėdama skai
tyt, bus įleidžiama pas savo vyrą, 
čia gyvenantį ar ne. Reik tikė
tis, kad greičiausiai ir ji yra 
prie tos pačios eilės priskirta 
kaip ir tėvas, ar diedukas (tė
velis).

Šitas sumanymas dar reikalau
ja patvirtinimo senato ir paties 
prezidento, nes tik tada jis gali 
būti įstatymu. Menama, kad se
natas jį patvirtins, apie preziden- 
tą-gi—abejojama. Dabartinis pre
zidentas Taftas tam sumanymui 
priešinosi, bet busiantis preziden
tas Wilsonas nežinia dar kaip į 
tai pažiūrės. Greičiausiai reik ti
kėtis, kad ar greičiau ar vėliau 
šis sumanymas pereis. Rašykit 
savo pažįstamiems, kad mokintu- 
si skaityt ir rašyt, nes kitaip.... 
gali būt naujiems ateiviams rie
stai. ...

leisti

(įvairių 
lietuvių

pasiro-

Konkol-Konkolauskas “teisina
si”. Pereituose numeriuose “Lie
tuva” išvedė aikštėn bjaurų šni- 
pišką darbelį, kokį atliko Juozas 
Konkol-Konkolauskas, 34-os Lie
tuvių Socialistų Sąjungos narys, 
iš \Vaterbury, Conn., parašyda
mas Suvalkų gubernatoriui “do- 
nosą” (dargi melagingą) ant vie
šėjusių čia Amerikoj kun. K. 
Olševskio ir kun. J. Tumo, buk 
jie čia peikę Rusų valdžią ir ru
sų mokyklas.

Savu laiku, “Lietuva”, kol-kas 
negarsindama to išdaviko vardo, 
pakvietė jį pasiaiškinti (jeigu jis 
gali), ir, nesulaukus nuo jo jokio 
atsakymo, pagarsino užpereitam 
numeryj jo vardą ir pravardę.

Dabar redakcija susilaukė nuo 
jo laiško, kurį, sulyg savo pa
žadėjimo, talpiname ištisai:

buvo L.S.S.A. 
sirinkinias. I

L.S.S.A. 34 kuopa
1) Kad dėl ^aiškumo Ir Ištyri

mo pagarsėjusios šnipystės, “Lie
tuvos” Rėdystė prisiųstą 34 kp. 
konvertą adresuotojaus Suvalkų 
Gubernatoriui..

2) Kad "Lietuvos” Rėdystė nu
rodytų per kokią ypatų ir iš ko
kios šalies (ai4. Europos, ar Ame
rikos) aplaikė-.denunciaciją.

Jeigu "Lietuvos” Rėdystė virš- 
minėtų dalykų atsisako prirodyt, 
tad 3) Kad “L.” Rėdystė prisiųs
tų įvardyto šnipo patį rankraštį 
34 kuopai, “experto” ištyrimui.

L.S.S.A. 34 kuopos valdyba: 
Organiz.: Juozas Pakušaitis, 

(kuopos Sekr.: H. Motiečlus, 
žymė) Išdin.: W. Januškeviėla, 

Fin. Sekr,: J. A. žukauckas. 
Conh. 
1912 m.

Waterbury,
26 gruodžio,

Nau- 
nauji

Siuntiniai krasa. Nuo 
jų Metų pradeda veikti 
įstatymai, sulyg kurių Suv. Val
stijų krasa galima bus siuntinėti, 
apart laiškų, taipgi ir siuntinius 
iki 12 svarų sunkumo. Iki šiam 
laikui galima buvo siųsti pakelius 
tik iki 3 svarų sunkumo. Sun
kesnius reikėjo siųsti expresso 
kompanijomis. Įvedimas siunti
nėjimo siuntinių krasa beveik 
per pusę atpigino siuntimo kai
nas ir panaikino monopolį, ku
riuo pasinaudodamos expresų 
kompanijos lupdavo siuntėjams 
kailį. Tai vienas iš geriausiij 
įstatymų, kokius pastaruoju 
ku kongresas perleido.

lai-

išrink- 
guber-

Yčas Durnoj. Naujai 
tas Dūmon nuo Kauno 
nijos atstovu Martinas Yčas, kaip 
matyt iš rusų laikraščių prane
šimų, iškarto papuolė į pirmas 
eiles Durnos atstovų. “Rieč” pra
neša, kad, atidarius Ketvirtą Du
rną, valstiečiai atstovai susirinkę 
nusprendė sutverti savistovią 
valstiečių kuopą (matomai, vie
ton buvusių darbiečių) ir, vieton 
prezidento, išrinkta nuolatinis 
biuras, į kurio sąnarius pirmon 
vieton pastatyta advokatą lietu
vį, Martiną Yčą.

Apart to Yčas išrinktas taipgi 
į finansinę komisiją “Tautiško
sios Laisvės” arba Konstituciji- 
nių Demokratų (Kadetų) parti
jos.

Yčas yra vienatinis Durnoj 
lietuvis-atstovas su augštesniu 
mokslu:

Lietuviai daktarai žada 
laikraštį. Lietuvos laikraščiuose 
randame atsišaukimą į visus lie
tuvius daktarus, veterinorius, far
maceutus ir gamtininkus, kvie
čiant visus susitelkti kru-! 
von išleidimui naujo laikraščio 
vardu “Medicina ir Gamta", ku
ris žada eiti kas du mėnesiu kar
tą ir kaštuosiąs 4 rub. metams. 
Jame žadama dėti ne tik mokslo 
straipsniai iš medicinos, farma
cijos, veterinarijos ir gamtos, 
bet taipgi Lietuvos sanitarijos 
aprašymai. Ketinama atkreipti 
atydą ir į išdirbimą minėtų mok
slų šakų terminologijos 
vardų), kurių iki šiol 
kalboj trūksta.

Pirmas numeris žada
dyt neužilgio po Naujų Metų. 
Redakcijos komitetai! šiuom tar
pu įėjo šie daktarai: Basanavi
čius, Domaševičius, Laumians- 
kis, Matulaitis, Šlapelis ir Vilei
šis. Jau sumesta ir aukų tam 
tikslui.

Susinešimams antrašas: Dr. S. 
Matulatis, Vilnius. Užupio (Za- 
riečnaja) gatvė, No. 30.

Geras tai sumanymas ir tik 
kuogeriausios jam kloties reik 
velyti. Mūsiškiai amerikiečiai 
daktarai, sutverę nesenai savąjį 
daktarų Susivienijimą, ras stip
rią savo darbui paramą anoj 
draugijoj, o rasite, ras galimu 
sueiti į artimesnę pažintį su sa
vo europiečiais draugais.

Lietuviai jau turi šiokias-to- 
kias jiegas daugumoj profesijų ir 
mokslo šakų, bet vargas tame, 
kad tos jiegos išsklaidytos ir 
todėl išrodo nežymios.

Visai kas kita, šias visas jie
gas sujungus krūvon. Geriausiu 
tam pavyzdžiui gali būti Lietuvių 
Dailės 
savyje 
didelį 
tarpe
negu dailininkų ir todėl kiekvie
nas sumanymas, vedantis prie jie- 
gų centralizavimo (susispietimo) 
yra pagirtinas ir didžiai 
nas.

Gerbiamoji Redakcija Lietuvos!
Meldžiu prisiųsti visus doku

mentus kaslink manęs, aš dasta-

Į pirmą ir trečią reikalavimą 
atsakydami, turime dar sykį aiš
kiai patėmyti, kad redakcija nie
kam jokių dokumentų nesiunti- 
nės. Ji pati turi juos laikyti. 
Panašius reikalavimus statyti yra 
neišmintinga ir vaikiška. “Lie
tuva" jau pasakė 51-me numery}, 
ką ji gali padaryt.

Sulyg antro punkto, — iš kur 
“Lietuva” prirodymus gavo, — 
tai ne komisijos reikalas, ir jis 
nieko bendro neturi su Konkol- 
-Konkolausko kalte. Komisija,

iiiumun minimu inniięo, 110 uiioiu . . • . • • • ■

tysiu davadus, kad esiu nekaltas. nori, gali teisti savo kuopos
Waterburyje yra komisija, ant prasikaltusį narį, pasiremdama

vietos išrinkta, kuri mane nuteis. 
Reikalaukit viso paaiškinimo 

kaslink manęs pas Juozą Mike- 
lionį, 39 Summit st., kur aš gy
venau pirma ir denunciacija kur 
buvo rašyta.

Ar tikrai tinka konvertas su 
viduriniu dokumentu? .

Aš prieš teismą nėgttTbsiu stot 
su Redakcija, jogėi neesiu toks 
turtingas.

Su tikra pagarba
Juozas Augustas Konkoljauskas,

70 John st., 
Waterbury,. Conn.

tuom, kas buvo “Lietuvoj” pa
skelbta. Jeigu kuopai ir komisi
jai to neužtenka, tai ji gali pa
sielgti, kaip sau išmano.

numetę tuos vasaros puikybės 
rublis, stovi pasišiaušę, lyg nu- 
silfiinę, lyg ko supykę...'.

Šio universiteto įsteigėjas, jo 
prezidentas, visų mokinių myli
mas ir gerbiamas senelis, Henry 
B. Broivn’as, jau trįs mėnesiai 
kaip, su reikalais išvažiavęs Bos
tonan, susirgo ir da tebeserga. 
Šis jo staigus susirgimas padarė 
liūdną įspūdį ant universiteto 
profesorių ir pačių mokinių.

Kiek , šį. metą čia mokinasi lie
tuviškos jaunuomenės — tai sun
ku atspėti. Aplamai sakant, ran
dasi apie 70—80 mokinių.

Rudeninyje bertainyje Litera
tiška Draugija L. V. U. turė
jo 52 nariu. Lietuvių gramati
kos kliasą lankė 14 ypatų; sin
taksės kliasoje buvo 5 mokiniai.

io-to -gruodžio prasidėjo žie
minis beftainis. 11-to gruodžio 
buvo organizuota lietuvių kalbos 
kliasos. Iš karto gramatikos klia- 
son užsiregistravo 16 mokinių, 
bet dabar gramatiką ima 15 mo
kinių. Lietuvių sintaksės klia- 
soj yra 10 mokinių. 20 dieną 
gruodžio L. D. L. V. U. turėjo 
pirmą žieminiame bertainyje su
sirinkimą. Į susirinkimą atsi
lankė apie 40 mokinių; prie L. 
D. L. V. U. prisirašė 25 mokiniai.

Tai tokios-tokialės iš šios mok
slo gūžtelės.

Zigmas Vitkauskas.

IŠ TAMAQUA, PA.

Nesenai čia pasitaikė baisi ne
laimė vienoj kasykloj, vadinamoj 
No. 14, Panther Creek. Šioj ka
sykloj dabar išdirbama žemesnes 
anglies gįslas, o augščiau jų yra 
seni jau 
gruodžio 
netikėtai 
vandens, 
stojo

išdirbti šaftai. 12 d. 
senų kasyklų dugnas 

įlūžo. Jose butą daug 
Keli darbininkai nu-

gy vasties, tarp jų lie
tuvis J. Umlevičius, kurį ištrau
kta negyvą. Vieno mainieriaus, 
M. Andrulevičiaus, ir iki
negali surasti, o dar vienas, Ger- 
bauckas, tapo sužeistas.

Pavojingas mainierių užsiėmi
mas. Papečių Vaikas.

čiam dirbti darbo čia netrūksta; 
gaila vien, kad.lietuvių nėra. Čia 
galima ir kitokiu budu pinigų, 
uždirbti: galima paimti kontrak
tą ir gerus pinigus uždirbti: už 
1000 pėdų kompanija moka $4.50. 
Gėrimų čia nėra. Netoli nuo 
čia yra didelis miestas Vancou- 
ver. Ten yra ir lietuvių diktas 
būrelis, tik laikraščiuose apie jų 
gyvenimą žinių nematyt.

Tprutprundzevičia.

šiolei

IŠ LORAIN, OHIO.

Čia nesenai susitvėrė nauja 
L. A. kuopa iš 16 narių. Žada
ma pasidarbuoti ir toliaus dau
giaus lietuvių pritraukti prie šios 
naudingos organizacijos. Lietu- 

mus mieste nedaug. 
Antanas Tamašauskas.

vitj

S.

IŠ PITTSTON, PA.

gruodžio dieną, žinoma ne 
surengė čia paukščių

Draugija, kuri, suspietus 
visus dailininkus, atlieka 
kultūrišką darbą, 
medikų yra dar daugiau

Musų

remti-

Tokiu

kitą, 
tarp 
bu-

Prieš

Apart šito laiško kartu, to pa
ties Konkol-KonkoliauŠko mums 
prisiųsta ir kitas popiėros lakštas, 
kur ant vienos pusės paišeliu su- 
kreveizota (matyt gerai ražančia 
ranka) šie žodžiai (talpinąm gra
matiškas klaidas pataisę) :

Ponas Juozai Konkolevič!
Tu esi nekaltas, kitas yra 

rasęs ant tavo vardo. Aš žinau 
kas; aš pasakysiu kas, kaip vis
kas pasibaigs.

Tavo Susiedas.

pa-

Ant kitos puses šio paties laiš
ko, arba kaip Konkol-Konkolau- 
skas jį vadina “dokumento”, yra 
toks Konkol-Kon-sko prierašas:

Gerbiamoji Redakcija:
Čia vienas dokumentas praneša, 

jogei žino, kas pasiuntė, ar rašė, 
bet tame svarbi klaida, kad ne
pasirašė vardo, pravardės.

Nežinau, kas tokis anas (šitas 
žodis neaiškiai parašytas. Red.); 
meldžiu parodyt komisijai šitą 
laišką.

J. A. Konkoliauskas.

lietuviai. Kauno guber-

Lietuviai žada dalyvauti paro
doj. Ateinančio kovo mėnesyj 
bus visos Rusijos taip vadinamos 
smulkios (naminės) pramonės 
paroda. Ji bus surengta Peter
burge. Šioj parodoj žada daly
vauti ir
nijos ūkio draugija jau gavo pa
kvietimą ir kreipėsi prie T. Dau
girdo, kad jis užsiimtų šio rei
kalo surengimu. P-as Daugirda 
sutiko. Kadangi parodoj kvie
čiama dalyvauti atskirai kiekvie
ną guberniją, ir todėl Suvalkų 
gubernijos skyrius turėtų eiti 
kartu su lenkiškųjų gubernijų 
skyriais, tai Lietuvos laikraščiai 
pataria visoms lietuviškoms gu
bernijoms, būtent, Suvalkų

Lietuvių Macochėlis. 
antgalviu'randame “Lietuvos Ži
niose” (No. 138) akyvą žinią iš 
Naumiesčio, Suvalkų gub.

Joje kalbama ne apie ką 
kaip tik apie pagarsėjusį/ir 
amerikiečių kunigą Šlamą,
vusį “kunigaikščio” Jociaus bend- 
rą-kompanijoną. Sulyg tos ži
nios, buvęs kun. Siamas sėdįs da
bar Suvalkų kalėjime ir laukiąs 
teismo už svetimos pavardės pa
sisavinimą ir už.... daugpaty
stę.

Jis anuomet buvęs katalikų ku
nigų Kauno gubernijoj, vėliaus 
išsidanginęs į Angliją, o paskui 
į Ameriką. Čia jis niekados ge
ro vardo neturėjo ir nors žmo
gus mokytas, bet atsižymėjo la
bai negražiais darbais. Bene pa
skutinis toks darbas tai buvo 
tvėrimas humbukiškos milijoni
nės korporacijos drauge su nema
žiau pagarsėjusiu avanturistu 
“kunigaikščiu” Jocium,
kelis metus Siamas buvo dingęs, 
kaip akmuo vandenin ir tik da
bar vėl išplaukė viršun Lietuvoj, 
tik jau priėmęs naują vardą Rū
tos.

Anot augščiau minėtos žinios, 
jis nusipirkęs dvarelį Naumiesčio 
paviete (Karčrudę) ir vedęs 
evangelikę-vokietaitę. Po metų, 
sulaukęs sunaus, apkrikštyjęs jį 
kalvinu. Per savo brolio įskun
dimą papuolė kalėjiman už mai
nymą pravardės ir kitus špo
sus. Išėjęs iš kalėjimo, Šla- 
mas-Ruta nusidavė Vilniun, 
kur, gavimui vietos, priėmė pra- 
voslaviją. Tuom laiku vienok jį 
vėl suareštuota, nes buk paaiš
kėję, kad jis ištikro palikęs dvi 
pati Amerikoj. Dabar jis sėdi 
Suvalkų kalėjime ir bus teisia
mas ne tik už pavardės mainy
mą, bet ir už daugpatystę.

Mums čia Amerikoj neteko 
girdėti apie jo dvi pati, vienok 
lyginai mums neteko net ir nuo 
kunigų girdėti apie jį gero žo
džio. Tai buvo vienas iš tokių 
morališkų supuvėlių ir visuome
nės parazitų, kurie laikas nuo 
laiko tarpe musų visuomenės pa-

ir sirodo. Žmogus, kuris savo pa-

IŠ WILBERTON, OKLA.

Darbai čia tuom tarpu suma
žėjo ; kaip kokiose kasyklose 
dirba tik pusę laiko, kitose po 1 
ir po 2 dieni sanvaitėj. Kitokių 
darbų čia nėra, tik anglių ka
syklose.

Lietuvių čia yra pusėtinas bū
relis; visi pusėtinai gyvena. Yra 
čia 2 
viena

lietuviškos grocerijos ir 
mėsos pardavinė.

VVilburtonietis.

IŠ BRIGHTON, MASS.

Yčas laimėjo bylą. Nesenai 
buvo teismas; kun. Dambrausko 
iš Kauno; apskųsto ir nubausto 
500 rublių už patalpinimą laikraš
tyj eilių, kurios cenzoriui išrodė 
priešvalstybinėmis. Kun. Damb
rauską gynė advokatas Yčas ir 
bylą laimėjo: kaltinamasai tapo 
paliuosuotas, nes kaltės jam ne- 
prirodyta. - , ‘

Peterburgo; ^Universitetas ne
trukus išleis fietuviškai-rusišką 
žodynėlį, skiriamą išaiškinimui 
“Lietuvių pasakų” ir kaipo me
džiaga sulyginamosios gramatikos 

sutai- 
. Bu- 
i Bo-

IŠ LEVINGSTON, ILL.

Musų miestelio kolionija dar 
nesena. Tik apie devyni metai 
kaip atsidarė. Dabar čia skai
toma 48 šeimynos ir apie 80 pa
vienių. Darbų kitokių nėra, kaip 
anglių kasykloj. Ji yra tik viena, 
bet darbas eina kasdien.

Tarp lietuvių randasi keletas 
ir gerai pasilaikančių, — 23 turi 
savo locnas nuosavybes. Buvo 
taipgi dvi lietuviški smukli, bet 
viena sudegė, tai dabar 
tik viena.

Skaityti laikraščius 
skaito, bet toli gražu ne
laikraščių daugiausiai čia ateina 
“Saules”; skaito taipgi ir kitus: 
“Lietuvą”, “Keleivį” ir kitus. Bet 
yra ir tokių, kurie jokio laikraš
čio neskaito, nors uždirba po 60 
ar 70 doliarių į dvi savaiti. To
ki per naktis kaziruoja iš pi
nigų ir kitas ne tik 
anot patarlės, ir iki 
kelnių prasikaziriuoja.

Turime čia taipgi
Neprigulmingą Kliubą vardu D. 
L. V. Vytauto. Jis duoda po 6 
dol. pašelpos savaitėj, ligai 
sitaikius. Kliubas labai gerai 
vuoja, 
tiek

pasiliko

žmonės 
visi. Iš

studijavimui. Žodynėlis 1 
sytas musų vientaučio K. 
gos, padedant profesoriui 
duenui. •

LIETUVIAI AMERIKOJ.

pat pavienių suaugu- 
merginų yra vos 15.

į kriaučių

biznierėliai 
lietuviškus 

norėtų, bet

yra darbas Konkol-Konko- 
rankų.
šios progos “Lietuva” 

praneša, kad jokių doku- 
apie Konkol-Konkolauską

Męs patįs norėtume, kad visas 
šitas bjaurus išdavystės darbas 
butų geriaus sapnas, kad lietu
vio vardas nesiterštų šnipišku 
plėtmu. Dėja, tas neyra sapnas, 
bet yra tikras apsireiškimas, — 
apgailėtinas ir bjaurus apsireiš
kimas.

Šitas jo laiškas dar labjaus jį 
įpainioja.

“Lietuva” nereikalauja niekur 
kreiptis ir prašyti paaiškinimų 
kaslink Konkol-Konkolausko. To, 
ką ji turi savo rankose, pilnai 
užtenka prirodymui, kad anas 
bjaurus ir melagingas “donosas” 
rusų valdžiai ant Lietuvos vei
kėjų : kun. Olševskio ir kun. Tu
mo,
lausko

Prie 
taipgi 
mento
ji nesiųs jokiai komisijai nei Wa- 
terburyj, nei kur kitur. O ant 
grasinimų teismu, ar jų minėji
mu, visiškai nepaiso.

Ji tik velytų, kad šis žmogelis 
tikrai, nuodugniai pasitaisytų, ir 
likusias savo gyvenimo dienas 
pašvęstų nuėmimui to bjauraus 
plėtmo, kokį jis niekšišku darbu 
užtraukė ant savo vardo, ant 
vardo organizacijos it ant vardo 
visų lietuvių. Tą jis gali pada
ryt tik pilnu savo prisipažinimu 
(vieton šiaudais išsisukinėti) ir 
gerais darbais ateityj.

Šio tikro neveidmaningo pasi
taisymo męs jam nuoširdžiai ve
lytume.

Reikalauja dokumentų. Prieš 
pat laikraščio uždarymą gavome 
dar sekantį laišką viršminėto 
Konkol-Konkolausko reikale:

“Letuvos” Rėdystel,
3252 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Kaslink Iškilusio Incidento su J. 

Konkolausku.
25 d. gruodžio, 1912 m., avėtai-

pėdę bet, 
paskutinių

21
lietuviai, 
parodą, kurią ir nemažai lietuvių 
atlankė. Parodoj buvo apie 700 
visokių veislių paukščių, dau
giausia buvo vištų. Labiausia 
savo didumu atsižymėjo juodos 
vištos (svarbesniu butų parašyti 
kokios veislės jos buvo, nes di
delių vištų yra diktai veislių, o 
parva nieko nereiškia. Bet dide
lės vištos mažai kiaušinių deda. 
Red.). Geriausioms pripažinta 
vištos atgabentos iš Philadelphi- 
jos; joms, žinoma, pripažinta 
pirmos dovanos. Dovaną gavo 
ir viena balta višta, (bet ko
kios ji buvo veislės. Baltų viš
tų yra visokių veislių. Red.).

Žąsų buvo mažai, buvo tik 
kelios ir tos pačios apskurę. Ka
lakutų teipgi buvo mažai. Kar
velių buvo gražių visokių vei
slių. Iš ančių atsižymėjo antys 
“indijonų” veislės. Parodoj bu
vo 
ir

Kalėdų dieną, keli įkaušę vy
rai Lincoln gatvėj pradėjo peš- 
tiesi, bet greitai pribuvę poli- 
cistai .nugabeno besipešančius į 
belangę. Ant rytojaus jie užsi
mokėjo po 20 dol. Tai geras pa
mokinimas. Minėti vyrai švietė
si prie bačkutės, skaityti nieko 
nemėgo. Geriausias jų apšvieti
mo šaltinis — tai alus ir degtinė.

P. Marcovas.

Lietuvišką

turi 75 sąnarius, 
apie musų miestelį.

M. Bertulis.

pa- 
gy- 
Tai

teipgi peryklos, vištų maistas 
kiaušiniai. VI. Strygas.

IŠ DĖS MOINES, IOWA.

Per porą metų lietuviai važia
vo į šitą miestą, bet šįmet daug 
jų išvažiavo kitur. Per tai pasi
mažino lietuvių skaitlius. 1911 
metais lietuvių skaitlius siekė su- 
virš šimto šeimynų ir apie poros 
šimtų pavienių, bet dabar jų čia 
randasi: šeimynų apie 80, ir apie 
tiek 
šių
1912 metais apsivedė 3 lietuviai; 
gimė: bernaičių — 22, mergai
čių — 17; nemirė nė vienas, apart
2 užmuštų kasyklose. Yra čia
3 valgomų daiktų krautuvės, I 
karčiama, 1 kalvis, 
šapa ir 1 šiaučius.

Gaila, kad musų 
mažai kas užsirašo 
laikraščius, skaityti
kito nupirktą, (nes pas juos pa
reina laikraščiai pavienių ypatų).

Iš laikraščių pareina daugiau
siai “Lietuva”, “Keleiyis”, “Lai
svė”, “Saulė”, “Katalikas”, "Ko
va” ir kiti. Neseniai buvo susi
tvėrusi kazirninkų kompanija, 
bet viejįgjn išmušė dantis, kom
paniją apskundė “dėdei” tai turė
jo užsimokėt už dantis ir.... su- 
bankrutino. Patartiną kiekvienam 
kazirninkui užsirašytis po laik
raštį, tai butų p* 
giau, negu

Lietuvos 
tarė numažini 
stį: kurie nor\ 
jų Metų tai įstojimo reikės mo
kėti tik vieną doliarį, bet tas bus 
tik per porą1 šusir&rkimų. Sekan
tis susirinkilnas mus 12 sausio,
1913 m. Draugija rengia balių 
Naujų Metų *dierikyj naudai vie
tinio knygydb.

Darbai anglių ‘kasyklose eina 
gerai, darbas 'galhha Visada gaut.

’1 J. H. Alikonis.

IŠ McADOO, PA.

Nors čia nesenai buvo streikas 
Lehigh & Wilkes Barre Coal Co., 
kaip apie tai buvo “Lietuvoj” ra
šyta, tai vienok nieko gero iš to 
streiko neišėjo. Unijos organi
zatoriai pasakė, kad visi darbi
ninkai turi atgal darban grįžti, 
kompanija neduoda nieko. Tai 
tik už, dyką žmonės ir streikavo 
per 7 dienas.

Yra čia žmonelių, ką myli pa
siskaityt gerus laikraščius, bet 
yra ir tokių, kurie velija praleisti 
pinigus greičiaus išsigėrimui 
negu ' laikraščiu: girdi, išsi
gert žmogus, tai bent linksma 
ir sveikas, o su laikraščiais ką ten 
“baderuotis”?.... Mat, nesupran
ta dar vyručiai apšvietos naudos. 
Jeigu suprastų, tai taip neišmin
tingai nekalbėtų.

Dom, Mitskevičia.

IŠ BROOKLYN, N. Y.

Prieš atvykimą čia musų kom- 
ponisto M. Petrausko muzikos 
ir scenos srityj pas mus tvarkos 
nebuvo: visi blaškėsi į visas pu
sės; buvo ir toki, kurie ant pir
mos vietos statė savo “aš”, ku
rie žiurėjo vien savo ypatiškos 
naudos. Pradėjus veikti M. Pet
rauskui, vaidai išnyko, dabar ra
mu. Kurie pirma veikė savo 
asmens naudai, dabar veikia me
no naudai, jo pakėlimui po va
dovystė p. Petrausko, kuris su
tvėrė 
dorių 
kasi.

28
svetainėj buvo pirmas 
Apart Petrausko, dalyvavo jame: 
p.p. P. Curlianis, Alberta Shla- 
getter, Ella Schlagetter, Mikutis, 
Aldona Šliupiukė-Jankauskienė ir 
Strumskis.

25 d. sausio bus perstatyta 
“Šienapjūtė.”

Atsidarė ir muzikos mokykla 
kertėj So. 2nd ir Berry str. 
Brooklyne.
narna giedojimo, 
ir smuiku. Kas tik 
mokytiesi.

chorą beveik iš šimto gie- 
ir chorui labai

gruodio dieną

gerai se-

McCaddin 
koncertas.

IŠ BUENOS AIRES, ARGEN
TINOJ.

Lapkričio 2 dieną čia buvo pa
rengtas lietuviškas vakaras su 
prakalboms ir dekliamacijoms. 
Pirmas kalbėtojas kalbėjo apie 
nesenai mirusį raštininką Andrių 
Višteliauską, aiškino jo vargus. 
Pilunas dekliamavo Višteliaus
ko eiles “Op, op, kas čia”. Jur
gis Didžonis kalbėjo apie var
gingą žmonių gyvenimą ir apie 
vargų priežastis. Kalba jo pub
likai patiko ir ji jam padėkojo 
delnų plojimais.

Paskui atlošta “Trįs Mylimą
sias”. Atlošta neblogai. Paskui 
visą naktį traukėsi šokiai ir vi
sokį žaislai.

Svečių buvo dikčiai, visi buvo 
užganėdinti ir ramiai užsilaikė, 
nes šiuom kartu nebuvo sveti
mų, nebuvo nė lenkų, nė rusų, 
kurių ypač lietuviai nenori ma
tyti savo vakaruose, nes rusus 
kaltina už visas Rusijos valdžios 
neteisybes. Lietuviai savo va
karuose nori girdėti vien savo 
kalbą, o kur susirenka daug sve
timų, ten prie tų taikomasi ir 
jų kalba vartojama, bet ne 
lietuvišką. Į tokius maišytus to
dėl vakarus lietuviai nemėgsta 
lankytiesi ir per tai seniau vaka
rai duodavo nepriteklių, dabar gi, 
kadangi svetimų nebuvo, susirin
ko daugiau lietuvių ir vakaras 
ne tiĮc neatgabeno nepritikliaus, 
liet davė pelno 51 pesą. Kad va
karo rengėjai ir seniau teip butų 
darę, tai ir seniau iš vakarų, vie
toj nepritekliaus, butų pelnas 
buvęs. J. Pauga.

Mokykloj bus rnoki- 
grojimo pianu 

nori, gali 
Rožytė.

MASS.

buvo čia
su

pigiau ir naudin
gu kiantis daužyti. 
(žikėsįlĮ Draugija nu- 
m, m- 
rĘs plfs1

įiijstojimo moke- 
^.doti nuo Nau-

IND.

atėjo ir 
vienodu-

Iš VALPARAISO,

Atėjus žiemai, kartu 
visų neapkenčiamasai 
mas. Moksleivįai nustojo žaidę
svaidulį, aptilo jų “alasas” ir 
karščiavimas: visur tylu ir ramu.

__ __ Seniau linksmi medžiai dengė 
nėję po nr. 103 Green st., atsi-1 universiteto triobėsius savo pui-

PAINESDALE, MICH.IŠ

Lietuvių čia bus apie 150. Tu
rime ir draugystę, kuri gyvuoja 
jau 4 metai. Draugystė yra baž
nytinė, bet vietinis kunigas yra 
vokietys, lietuviškai nemoka, tai 
susikalbėti kitaip negali, kaip tik 
angliškai. Vokietys vis kalbina 
lietuvius, kad iš Lietuvos atva
žiavę eitų prie jo išpažinties, bet 
kaip eisi, kad susikalbėti nega
li? Taigi dvasiškus reikalus ap
rūpindavo pas mus kun. Klo- 
nauskas, dabar esantis Chicago 
Heights, III., kurį parsikviesdavo 
Lietuvos Sūnų draugystė.

14 d. gruodio, išklausymui ad
ventinės išpažinties, kun. Klo- 
nauskas taipgi buvo atvažiavęs, 
bet vokietys, kun. Richteris, pra
dėjo šnairuoti ir pradėjo pasa
kot, kad, girdi, šis kunigas atkal
binėja nuo bažnyčios. Bet. ži
noma, lietuviai į tai visai ne
paiso, S. Gibavičius.

IŠ BRIGHTON,

22 gruodžio dieną 
viešas susirinkimas sušauktas 
mieriu sutverti Naują Lietuvių
Ukėsų Kliubą. Susirinkiman 
atėjo diktas lietuvių būrelis, bet 
kliuban prisirašė tik 31 narys. 
Viršininkai tapo išrinkti šie: 
pirmsėdis — M. C.; sekretorius 
— F. K.; maršalka — J. L. (ar 
tie viršininkai pavardžių neturi 
tik inicialus? Red.).

Nutarta 28 gruodžio parengti 
prakalbas. P. iš Žadeikių.

IŠ WATERBURY, CONN.

Gruodžio 22 d., 7 vai. išj-yto 
Kudirkos karčiamoje, po Nr. 883 
Bank st. iškilo gaisras (spėjama, 
kad nuo elektros), pusėtinai ap
degė karčema, ugnis prasimušė į 
viršui gyvenančių Linko šeimynos 
kambarius kaikurių. sudegė drapa
nos. Greit pribuvus gaisragesiams, 
ugnis tapo užgesinta. Nuostoliai 
dar neapskaitliuoti. Apart kar- 
čiamos, dar vandeniu supylė rub- 
siuvio Alytos dirbtuvę, o taipgi 
ir W. L. šviesos draugijos kny
gyną, grindis ir sieną iškapojo, 
bet draugijai nuostolių nepadarė, 
draugijos inventorius nėra ap
draustas. Buvo ten taipgi Mar
cinkevičiaus beno instrumentai, 
ir-gi neapdrausti. Reikėti} pasi
rūpinti apdrausti.

J. Ažunaris.

IŠ OCEAN FALLS, B. 
CANADA.

C.,

Lie-Yra tai mažas miestelis, 
tuvių čia nėra, tik aš vienas.

Darbų kitokių nėra tik miš
kuose ir lentų plovyklose. Dir
ba visada. Vasaros laike dirba 
miškuose, o žiemą lentų plovyk
lose. Vasaros laike už darbą 
miške moka po $3.50, 3.70, ir 4.00 
dienai. Pragyvenimas I doliaris 
dienai. Žiemą miškuose nedir
ba tik lentų plovyklose. Noriu-1

Shenandoah, Pa. St. Nicholas 
kasykloj, 18 d. gruodžio, užmu
šė jauną vaikiną P. Kovalskį. 
Kokiu budu jį patiko mirtis, ne
žinia. Nuvažiavo su pilnais ka
rais ir po valandos surado jį jau 
negyvą. A. a. Kovalskis turėjo 
vos 18 metų. Jo tėvai gyvena 
Minersville, Pa.

-r- Kita nelaimė atsitiko su M. 
Jurevičiu, kuriam Shenandoah 
City kasykloj nulaužė koją.
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Pašnekėlių Kampelis.
KLAUSIMAI:

168. Kada Nauji Metai prasi
dėdavo nuo Kalėdų? Skaitytojai 
senų dokumentų tankiai pakliū
va į keblų padėjimą, išskaitliuo- 
jant metus, nes iš tų. dokumentų 
pasirodo, kad ne visados Nauji 
Metai prasidėdavo nuo i dienos 
Sausio. Skaitymas Naujų Metų 
nuo i d. Sausio dar visai nese
nas, nes jis prasidėjo tik 1753 
metais. Nuo senų senovės skai
tyta naujus metus nuo to laiko, 
kada “saulė sugrįžta”, t. y. nuo 
pabaigos gruodžio mėnesio, kada 
dienos vėl pradeda ilgiu eiti ir 
saulė augštyn kilti. Tečiaus tos 
atmainos paženklinimui iki sep
tinto šimtmečio nebuvo jokios 
ypatingos dienos paskirta. Nuo 
septinto amžiaus iki keturiolik
to, t. y. per 700 metų, nauji me
tai prasidėdavo nuo Kalėdų, t. y. 
nuo 25 gruodžio, bet ne nuo 1 d. 
sausio, kaip dabar yra. 12-me 
amžiuje Naujų Metų apvaikščio- 
jimas ir skaitliavimas pasikeitė. 
■Bažnyčia pradėjo skaityti metus 
nuo 25 d. kovo. 14-me amžiuj 
tą patį padarė ir valstijos. To
kiu budu bažnytinis kalendorius 
vėl susitaikė su civilišku. Nuo 
1763 metų įvesta naują stilių, 
kuris yra net iki šiam laikui var
tojamas. Vėliaus patėmytą, kad 
ir šitas skaitliavimas, bebėgant 
laikui, nesutinka su saulės “ju
dėjimu”, — Kalendoriaus dienos 
vėlinasi ir todėl popiežius Gri
galius, pataisymui kalendoriaus, 
paliepė 2 d. rugsėjo iškarto pa
skaityti 14-ta diena, sutaikinda
mas tokiu budu civilišką kalen
dorių su astronomišku arba sau
liniu kalendorium. Visos vakarinės 
Europos tautos tą pataisymą pri
ėmė, bet Rosija ir rytiniai slavai 
pasiliko prie senosios tvarkos ir 
tokiu budu pasidarė du stiliai: 
naujas, užlaikomas visų civili
zuotų tautų ir senas stilius 
(šiuom laiku besivėlinantis 13 
dienų), užlaikomas Rosijoj.

Senovės lietuviai Naujus Me
tus pradėdavo nuo balandžio mė
nesio, sąvaites nuo pėtnyčios, 
kuri buvo pašvęsta garbei Per
kūno dievaičio.

169. Kokį padavimą turi lietu
viai apie atsiradimą gintaro Bal- 
tiko jūrėse? Baltiko jūrės, ku
rios atsimuša į vakarinius Lie
tuvos kraštus, jau nuo senų seno
vės buvo pagarsėję apstumu gin
taro. Dar žilos senovės finiki- 
jondi, gyvenanti Palestinos ry- 
bose, ir atsižymėję didele prekyba 
ir stiklo išradimu, savo laivais 
užplaukdavo net į Baltiko jūres 
ir užpirkdavo nuo vietinių gy
ventojų gintarą. Tas buvo dar 
senai prieš Kristaus gimimą. Gin
tarų karoliai yra gražiausiu lie- 
tuvaitės-mergaitės papuošimu. 
Paklausykim, kokį padavimą se
novės lietuviai turėjo apie gin
taro atsiradimą. Sulyg padavi
mo, netoli tos vietos, kur Šven
toji upė įpuola į Baltiko jūres, 
gyveno jaunas lietuvis-žvejis var
du K a s t i t i s . Karalienė van
dens ir jūrių, vardu J u r a t a , 
užtėmijus nepaprastą gražumą 
jauno žvejo, įsimylėjo į jį ir 
kas vakaras pribūdavo ant kalno, 
kad su savo mylimu pasimačius. 
Vienok neilgam laikui jie buvo 
laimingi: vyriausis dievas Per
kūnas, sužinojęs apie šias pa
slaptingas sueigas, perpyko bai
siai, kad dievaitė drįso susitepti 
meile paprasto žmogaus ir 
nuleido iš dangaus perkūną, ku
ris, praskyręs jūrių vilnis, tren
kė į jūrių karalienės- gyvenimą, 
ją užmušė, o jos gintarinį palo- 
cių suskaldė į mažiausius šmo- 
čiukus. Kastitį-gi Praamžis-die- 
vas (seniausis iš visų dievų) pri
kalė prie uolos ant jūrių dugno 
ir šalę jo padėjo jo numylėtinės 
lavoną, kad, visados žiūrėdamas 
į savo mylimosios lavoną, amži
nai kankintus.

Šiądien, kada sujudę ir užsi
piltoje jūrių vilnįs bėga į kraštus 
ir, atsimušę nuo jų, išduoda bai
sų, tarsi rėkiantį, balsą aplinki
niai žmonės, Baltiko jūrių pa
kraščiais gyvenanti, vadina tą 
balsą riksmu nelaimingo žvejo, 
ant jūrių dugno prikalto, o Vil
nių išmestus šmotelius gintaro, 
mena esant gabalėliais perkūno 
sudaužyto Juratos palociaus.

170. Ar galima padirbti mėsą? 
Ilgai žmonės, — geriaus pasa
kius, mokslinčiai, — galvojo, ar 
negalima padaryt duonos, tiesėjus

rugių, arba mėsos, neauginus gy
vulių, t. y. padaryt duoną arba 
mėsą kokiu nors chemišku budu.

Nesenai viename iš Paryžiaus 
medikališkų žurnalų tapo pagar
sinta, kad Belgijos chemikas, 
vardu M. Effront, tiktai padaręs 
mėsą chemišku budu, t. y. tokią 
mėsą, kuri ne iš gyvulio imta, 
bet padirbta, — vienok jos sko
nis ir sotumas yra toks pats, 
kaip ir tikrosios mėsos.

Šitas mokslinčius užtikrina, kad 
tokiai padirbtai mėsai galima 
priduot skonį, kokį norint: jau
tienos, avienos, kiaulienos ir 1.1. 
Sakoma, kad šita padirbta mėsa 
dar labiaus maitinga negu tikro
ji gyvulių mėsa, šitą mėsą jis 
padirbo iš selyklų grudų, kuriuos 
išmetama sunaudojus iš bravorų. 
Tas parodo didelį sučėdymą ir 
tokios mėsos pigumą. Savo “mė
są” Effront padirbo sekančiu 
budu:

Paėmęs selyklų grudų, jis juos 
gerai išplovė ir stipriai suspaudė. 
Po to jis tą visą spaudinį įdėjo 
į sietinės rūgšties maudyklę ir 
primaišė dalį kalkių.

Tą padaręs, perleido visą miši
nį per tūlos rūšies filtravimą ir 
leido išsigaruoti ir galų-gale vėl 
drūčiai visą tą masą krūvon su
spaudė. Tokiu budu jis gavo 
tnedegą, kuri savo skoniu labai 
buvo panaši į jautieną.

Selyklų grudai turi savyje la
bai didelę dalį medegos, vadimos 
a 1 b u m e n , — tos pačios mede
gos, kuri randasi taipgi ir gyvu
lių mėsoj. Tos visos permai
nos, per kurias perleidžiama grū
dus, tik permaino augalo “me
dinį” materiolą į kitą formą, la
biaus panašią mėsai.

Išradėjas pavadino šitą naują 
mėsą vardu “viandin”. Keli Bru- 
xelio (miestas Belgijoj) daktarai 
darė su šiuom nauju išradimu 
bandymus, ir visados pasirodė, 
kad “viandin” yra maitingesnė 
už tikrąją mėsą.

Effront darė bandymus ne tik 
su selyklų grūdais: jis taipgi pa
dirbo mėsą ir iš šieno, ir iš kitų 
augalų. Bandymai parodė, kad ir 
šita mėsa yra maitinga, bet jine- 
turi tikros mėsos skonio, kaip 
“mėsa” padaryta iš salyklų.

Atsimindami tai, kad gyvulių 
mėsa pasidaro ne iš ko kito, kaip 
tik iš augalų maisto, kurį galvi
jai ėda, nereik labai stebėtis, arba 
netikėti, kad panašus išradimai 
nebūtų galimi. Reik tik 
surasti tokius pačius budus per
mainymui augalų į mėsą, per ko
kius pereina šie augalai gyvuliuo
se, pakol jie pavirsta iš augalo 
j gyvulių mėsą.

171. Kur yra vyras, kuris už
dirba gerą algą, skusdamas sau 
barzdą du sykiu į dieną? Pasau
lyj esama visokių nepaprastų už
siėmimų, bet turbut nėra navat- 
nesnio už šitą, kuris pažymėtas 
šio antgalvio klausime.

Be abejonės, niekur kitur tas 
negalėtų atsitikti, kaip tik Ame
rikoj, kur išgarsinimui įvairių 
tavorų griebiamasi navatniausių 
būdų. .

Nesenai atsirado taip vadina
mos “safety” razors”, tai yra 
toki skustuvai (britvos), kuriais 
kiekvienas, ir nemokantis, gali 
saugiai, be įsipjovimo, skustis. 
Kompanijai, tuos skustuvus iš
dirbinėjusiai, ėjo apie tai, kad 
šiuos skustuvus kuoplačiausiai 
išgarsinus. Taigi ji surado žmogų, 
pas kurį barzda auga, galėtum 
pasakyti, sprindžiais ir jeigu jis 
apsiskuta iš ryto, tai vakare jau 
vėl galima skustį barzdą. Jis 
daugiaus nieko nedaro, kaip tik 
keliauja geležinkeliais, ir visados 
Pullmano vagonuose, kuriuose 
yra kambarėliai prausimuisi ir 
skutimuisi. Šis vyras daugiaus 
nieko nedaro, tik palaukęs, kada 
pilnas kambarėlis prisirenka vy
rų, ateina ir, išsitraukęs savo 
“saugią britvą”, pradeda skustis 
visai į veidrodį nežiūrėdamas. 
Prie progos garsiai pasako, kad, 
girdi, jis nereikalaująs veidrodžio, 
nes turįs tokią ir tokią britvą (čia 
pamini firmos vardą) ir be jos 
negalėtų visai apsieiti. Tai vis
kas, ką jis daro. Kiekvienam 
stengiasi įkišti gerą žodelį apie 
tą skustuvą ir skutasi visur, kur 
tik proga pasitaiko. Už tai gau
na gelžkelio bilietus ir gerą algą

172. Kur iškilo didelis karas 
todėl, kad karalius apsikirpo sau 
plaukus?

73. Kur merginas laikoma klet- 
kose patol, pakol jos neišteka už 
vyro?

174. Koks ateivis, atvažiavęs 
Amerikon beveik be cento, liko 
turtingiausiu žmogum visam pa
saulyj ir kaip jis tą padarė?

175. Ir kur paeina paprotys 
kariumenčj saliutuoti savo vyre
snį, pridėjus ranką prie kepurės?

176. Kada “žvaigždės krito iš 
dangaus”, tarsi sniegas žiemos lai
ku ir kas tai yra puolančios 
žvaigždės?
(Atsakymai bus sekančiam num.)

arba Žaltys. Jie pienavo to gy
vulio paveikslus, arba dirbdavo jo 
stovylą iš medžio1 arbk akmens ir 
ją vadindavo T^otcįn. To gy
vulio paveikslasMaipgi buvo ne
išdildomai piešiamas4 ant vyrų 
. . ]mi hjKrūtiniu. Mo •Keletas klanų tvodavo gentį. 
Iš seniūnų kiekvieno4 klano val- 
diinierius vadinsimas, S a c h e m , 
buvo renkamas;Jo stums, vienok, 
nepasitikdavo j® įpėdiniu. Visų 
genčių s a c h e iii a i “susirinkda
vo, darydavo įstatymus ir baus
davo tuos, kurie tokius įstaty
mus laužė. Kiekvienas klanas 
rinkdavo karvedį, kurs vesdavo 
juos kovon. Abelnai imant, gen
tįs ir klanai buvo pavydus ir 
į kares eidavo nuolatai.

Žemės apdirbinėjimas pas juos 
nelabai buvo prasiplatinęs,
rausę dirvą akmeniniu špatu, arba 
paprastu basliu, sodindavo ku
kuruzus ir dynitis (pumpkin) ar
ba arbūzus, o kartais ir pupas, 
saulėžoles ir tabaką. Žinoma, 
taip blogai apdirbtoj žemėj men
kas užderėjimas tegalėjo būti. 
Sakoma, kad Massachusettso
valstijos indijonai mėždavo dir- dė savo. Jiems persikeliant kiton 
vą žuvimis ir užderėjimas bu- vieton, namų rakandus nešė mo
davęs geresnis. Bet tas būdas terįs, o -vyrai su saidokais ir 
dirvos pagerinimo nedaugeliui vėzdais šalia ėjo, nes iš kiek- 
genčių tebuvo žinomas. i

Šie indijonai mokėjo dirbti iš mo- vojus grę.sė.

Pa-
Pr. Gudas. 

AMERIKA PRIEŠ BALTŲJŲ 
ŽMONIŲ ATĖJIMĄ.
Pagal H. Thomson. 

(Žiur. “Liet.” No. 52.)

Visi nauji skaitytojai, 
pareikalavę, gali gauti 
šio žingeidaus aprašymo 
pradžią dykai.

Indijonai turėjo rausvą odą, 
didelius skruostų kaulus, juodas 
akis ir juodus tiesius plaukus. 
Vyrai skusdavo visą galvą, pa
likdami nedidelį kuodą ant gal- 
voviršio, prie kurio jie dažnai 
prisisegdavo plunksnas. Barzdos 
indijonams neauga, ir jai pas ku- 
rius atsirasdavo keletas plaukų, 
juos išraudavo. Iš kitų atžvil
gių, įvairios gentįs nebuvo pa
našios. Tūli buvo augšti ir lai
bi, o kiti žemi. Vieni buvo 
tylus ir ramus, kiti žiaurus ir 
karingi; vieni buvo ištikimi, kiti 
apgavingi; vieni mokėjo budavo- 
ti ir vesti ūkę, o kiti neišrodė 
daug protingesniais už gyvulius. 
Ant žemiausio laipsnio stovėjo 
tie, kurie gyveno vakarų kal
nuose. Jie užsiimdavo beveik 
vien medžiokle ir žuklavimų. 
Mokėjo dirbti krepšius, bet ne
mokėjo dirbti puodų. Gyveno 
šėtrose, kailiais apdengtose, Į 
pietus nuo šių indijonu, dabarti
nėj Naujoj Meksikoj ir Arizo
noj gyveno šiek tiek augštesnio 
kultūros laipsnio indijonai. Gy
veno sodžiuose, po keletą šim
tų šeimynų kiekviename. Sodžius 
susidėdavo iš didelio plytinio ar
ba akmeninio namo su daug kam
barių. Tokia budavonė, apgy
venta kelių šimtų šeimynų, tapo 
hispanų pavadinta p u e b 1 o, — 
kas reiškia sodžius. Todėl juos 
ir pavadinta P u e b 1 o indijo- 
nais. Jie statė savo budavones 
ant augštų uolų, ir jas galima 
buvo pasiekti tik su pagelbą ko
pėčių. Šiokia-tokia žemdirbystė 
jiems buvo pažįstama: apščiai 
augindavo kukuruzus. Taipgi jie 
mokėjo regsti krepšius taip ak
liai, kad veik galėjo juose van
denį nešti; audė gerą audeklą 
ir darė indus ir puodus, kurie 
išlaikydavo net labai didelį karš
tį. Budavojo žinyčias savo die
vams, ir nekurios gentįs naudo
josi bronziniais įrankiais ir gink
lais, nors akmeniniai ginklai la
biau buvo prasiplatinę.

Indijonai, gyvenusieji rytinėj.

prigelbėdavo žmonėms, kitos ken
kė jiems. Žmogus susirgdavo 
dėlto, kad pikta dvasia įeidavo 
j jį. Kiekvienoj gentyj buvo “gy
dytojas”, kurs neva turėjo galy
bę ant piktųjų dvasių. Tad jie 
eidavo į sergančiojo grintelę ir 
šaukdavo, klykdavo, tarškindavo 
barškalais ir tardavo paslaptin
gus žodžius, kurie turėjo išginti 
iš susirgusio piktą dvasią ir pa
daryti jį sveiku. Mirus-gi žmo
gui, jo kūnas būdavo įkeliamas 
medin, kur jis galėjęs buvo gu
lėti saugiai. Tūlos gentįs dary
davo žegliones ir ant jų dėdavo 
mirusius, o kitos kavodavo ur
vuose. Dažnai taip-gi pakasdavo 
po žeme ir ant viršaus supilda
vo kalnelius. S11 kunu dėdavo 
ginklus, maisto ir gėrimo, nes 
manė, kad tie dalykai busią jiems 
reikalingi aname sviete. Su ma
žu kūdikiu šuo buvo laidojamas, 
kad pastarasai pagelbėtų atrasti 
kelią į dvasių svietą.

Itidijono apsiėjimas su motere- 
-pačia ir vaikais buvo mandagus. 
Moteris-pati nebuvo jo vergė. 
Tas savo turėjo darbą, o ta pil-
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Į vienos pakrūmės užpuolimo pa- 
užduotim buvoJo

Indijonas Greitosios Vilyčios giminės.

lio indus, bet nemokėjo padaryti 
pakaktinai stiprius, kad galėtų 
didį karšti atstovėti. Todėl jie 
virdavo savo valgį mesdami į in
dą pilną vandens karštus akme
nis. Kartais iškasdavo žemėj 
duobę ir išgrįsdavo lygiais akme
nimis. Tuomet užkurdavo ugnį 
ir kai akmenįs įkaisdavo, išimda
vo anglis ir pelenus ir mesdavo 
duobėn žuvį, kukuruzus ir žvė
rieną. Potam duobę uždengdavo 
žolėmis. Tokiu budu sumesti 
daiktai iškepdavo įmanytinai gar
džiai.

Rytiniai indijonai nemokėjo 
dirbti metalinių įrankių. Visi 
įrankiai ir ginklai buvo dirbami iš 
akmens. Jų aprčdalas buvo men
kas; jį gamindavo daugiausiai iš 
elnio kailių. Kojų avalas, m o - 
k a s i n ai, buvo dirbami iš 
minkšto kailio. Todėl, eidami 
per mišką, indijonai nedarė dide
lio traškėjimo.

Abelnai imant, indijonai pa
darė labai menką progresą per 
daug tūkstantmečių savo gyvavi
mo Amerikoj. Gal didžiausi tam 
priežastis buvo stoka naminių
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Vaikai taipgi mokinosi 
pėdas įvairių gyvulių ir 
spąstus triušiams ir ki- 
mažesniems gyvuliams, 
paaugusius vyresniejie

Indijonas -a’čių giminės

medžioti, žūklauti, daryties gink
lus ir visuomet būti prisirengusiu 
stoti kovon su netikėtu priešu. 
Jos dalykas buvo apžiūrėti grin
telę, vaikus. Maži vaikai žais
davo įvairias žaismes, 
žaismes pasiskolino 
mokiniai. Paaugusieji 
prigelbėdavo motinai 
kuro, rinkti uogas.
mažus saidokus ir vilyčias, nuo 
pat mažens mokinosi šaudyti, 
juos atydžiai mokindavo plaukti, 
bėgti ir po medžius ir kalnus lai
pioti, 
susekti 
statyti 
tiems 
Labiau
vesdavosi ant medžioklės, o pas
kui ir karėn. Bet vyru nesiva- 
dindavo patol, pakol neužinušda- 
vo priešo ir nenulupdavo jo pa
kaušio, t. y. pakol jo nenus- 
kalpuoda.vo. Mergaičių auklėji
mas buvo panašus į bernaičių. 
Tik vietoj mokinimosi šauti, ji 
mokinosi pagaminti kailius m o - 
k a s i n a rų s , virti ir apdirbinėti 
žemę. Tūlų genčių moterįs audė 
audeklą ir darė krepšius ir molio 
indus.

Žmonės, kurie medžiokle gyve
na, turi turėti didelius plotus 
žemės, nes žvėrįs nebūna vienoj 
vietoj, kaip karvės arba avįs. 
Dažnai medėjas dienas prasival
kiodavo, nieko nepatikdamas, o 
užtikus su saidoku ir vilyčia ne- 
taip lengvai apveiksi žvėrį, arba 
sugriebsi paukštį, kaip su šautu
vu. Todėl, kad prisiartinti prie 
žvėries arba paukščių būrio, jis 
turėjo išmokti palengva, nepatė- 
mytai prisiartinti ir susekti 
das. Tuomi indijonai labai 
garsėję.

Kaip sakyta, medėjai turi 
rėti plačius žemės plotus,
tų plotų ypatingai ir vesdavosi 
nuolatinės karės. Tuomi, žino
ma, išsiteriodavo daug žmonių. 
Pertad skaičius indijonu buvo su
lyginamai nedidelis. Tie, kurie 
tirinėjo tą dalyką, sako, kad Ko- 
liumbo laikuose jų tebūta pusė 
milijono visoj šiaurinėj Ameri
koj. Jų ir dabar apie tiek yra 
Suvienytose Valstijose.

Dabar pažiūrėsime kokie daly
kai dėjosi baltiemsiems susitikus 
su indijonais. Pamatysime, kad 
baltieji dažnai biauriai su jais ap
sieidavo ir kad indijonai atmokė
davo jiems tuo pačiu. Tūli indi
jonai didžiavosi, kad jie niekuo
met neužmiršdavo malonumo ir 
niekuomet nedovanodavo skriau
dos. 1 .
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Jie gyveno ne 
vakarų indijonai,

šiaurinės Amerikos dalyj, taip-gi 
buvo pasiekę šiokio-tokio kul
tūros laipsnio, 
šėtrose, kaip 
bet grintelėse, padarytose iš me
džių luobų arba šakų. Tokias 
grinteles paprastai apdengdavo 
kailiais, arba aplipindavo moliu. 
Dažnai keletas šeimynų apimda
vo vieną grintelę. Visos tokios, 
krūvoj gyvenančios, šeimynos tu
rėjo būti giminingos ir tai ne iš 
tėvo, bet iš motinos pusės, tai 
yra, visi gyvenantieji vienoj grin- 
telėj, sakydavo, kad jie paeina iš 
vienos moteries. Tokia giminin
ga šeimyna tvėrė klaną ir klanas 
priimdavo vardą kokio-nors žvė
ries, kaip va Meška, arba Vilkas,

gyvulių. Be arklių, karvių, avių, 
kiaulių ir vištų lųivo. (tiesiog ne
galima užmegzti,, ukęą pradžią. 
Antra priežastis buvo Jai jų ne
mokėjimas pasigamiųįi metalo 
įrankius. Akmeniniai ir kauli
niai yra perprastį įrankiai.

Indonti yra indijonu religija. Jie 
garbino savo mirusius prabočius, 
taipgi saulę, vėjus ir žaibą. Ka
dangi žaibas dapguj išveizėjo 
kaip gyvatės rangiojintasi, tai jie 
gerbė gyvatę ir nekurios gentįs 
neužmušinėdavo jų. Jie tikėjo 
į Didžią Dvasią, bet taip-gi ma
nė, kad kiekvienas žmogus, kiek
vienas kalnelis, medis, ežeras ir 
gyvulis turėjo dvasią. Tūlos jų 
buvo geros, kitos—piktos. Tūlos

|| Susijungusios Balkanų vieš
patijos sumanė palikti Albani
ja sekančiuose rubežiuose: šiau
riuose Albanija remsis į upę Dri- 
ną; rytuose Serbija pasilaiko 
Monastirą ir Prizrendą; į pietus 
Albanijos rubežius eis iki dabar
tinių Grekijos rubežių. Rubežių 
terp Montenegro ir Serbijos tver
ti turi Baltoji Drina. Grekija 
turi gauti grekų apgyventas sa
las ant Egejos jūrių. Rubežius 
Bulgarijos teip turi eiti, kad Ad- 
rianopolis nebus Bulgarijos pusėj. 
Manoma ir Solonikus palikti ne- 
utrališkais su 100 ketvirtainių 
mylių žemės po globa Balkanų 
susirišusių viešpatijų.

|| Priimdamas per Kalėdas kar
dinolus ir kitus bažnyčios perdė- 
tinius, popiežius įsakė jiems 
stengtiesi sutaikyti karą vedan
čias Balkanų pussalio viešpati
jas. Prisakė laikyti dievmaldy- 
stės išmeldimui tautų santaikos 
ir atsiliepti į visus žemės valdo
nus, kad prisidėtų prie sutaikymo 
karą vedančių. Bet ant Balkanų 
karą veda ne katalikiškos tautos, 
tai ir jų valdonai gali nepaklau
syti popiežiaus įsakymo, ypač, 
kad tos tautos katalikų nekenčia.

|| Turkijos valdžia atsišaukė į 
dideses civilizuotas tautas su pra
šymu sulaikyti vedančias su ją 
karą Balkanų tautas nuo žiauru
mų jų kariumenių. Gal Turki
jos pasiskundimai yra teisingi. 
Kad serbai ir montenegrinai jų 
užimtuose kraštuose su turkais 
ir albanais elgiasi žiaurai, tą pa
tvirtina ne tik vokiškų, bet ir 
franeuziškų laikraščių korespon
dentai.

|| 24 gruodžio dieną Peterburge 
darė krątas daugelyj augštesnių 
mokyklų ir 12 gimnazijoj, kuri 
stovi greta namų, kuriuose gy
vena apšvietos ministeris Kas- 
so. Paskalai Peterburge eina, 
buk susekta sukalbis ant ministe
rio gyvasties. Suimta šimtai mo
kinių ir studentų.

[| Amerikos plieninis trustas, 
vedamas garsaus milijonieriaus 
Morgano, susilauks svarbaus kon
kurento Australijoj. Tenykščių 
kapitalistų kompanija nutarė pa
statyti dideles plieno dirbtuves 
už 5 milijonus doliarių. Apie tai 
Wasingtonan pranešė Jungtinių 
Valsčių konsulius Jon P. Bray. 
Plieno dirbimo pečiai bus įrengti 
aplinkinėse Neiv Castle ir au
gant krašto gyventojų skaitliui 
ir reikalavinimams besididinant, 
bus vis didinami. Tokiu budu 
Australija nori visai pasiliuosuo- 
ti nuo išnaudojimo Amerikos 
plieninio trusto. Kadangi Au
stralijoj geležinės rudos netrūk
sta, kompanija mano, jog nesun
ku bus tai padaryti.

| Vokietijos valdžia, sudruti- 
nimui savo kariškojo orlaivių lai
vyno nuo parlamento pareikalaus 
17 milijonų markių, nors ir da
bar Vokietija turi daugiau didelių 
orlaivių negu Francuziją, kuri 
vienok turi dvigubai daugiau šar
vuotų aeroplianų negu Vokietija. 
Mažiausiai orlaivių turi Ameri
ka; ją net Japonija ant tos dirvos 
jau pralenkė; apie tai pranešė 
pats Amerikos delegatai buvę 
Europoj tirinėti orlaivystės sto
vį.

| Prusnose, Poznaniaus pro
vincijoj, mieste Schneidemuehl 
likosi suimtas geležinkelio sar
gas Kluck. Jį kaltina, buk jis, 
važiuojant Vokietijos sosto įpė
diniui, mėgino jo traukinį ir bėgių 
išvaryti. Netoli Schneidemuehl 
užtiko mat atsuktą vieną geležin
kelio bėgį prieš atbėgimą trauki
nio su sosto įpėdiniu.

|| Prūsuose, mieste Kuestrine, 
Frankfurto ant Odero apskrityj, 
suėmė rusišką oficierą. Jį kal
tina, buk jis šnipinėjo Vokietijos 
kariumenes paslaptis.

|| Pradėjus Amerikai sunkinti 
ateivystę, vis daugiau ateivių ke
liauja Argentinon. Kaip Jungti
niuose Valsčiuose krašto gerovę 
pakėlė vien ateivių rankos, teip 
jau kįla. augant ateivystei, ir ge
rovė Argentinoj; tik ten nieks 
ateivių neniekina, priešingai, ten 
jiems lengvina apsigyvenimą, nes 
jų darbas krašto pakėlimui labai 
yra reikalingas. Todėl ir važiuo
ja Argentinon vis daugiau atei
vių. Per 10 dienų, nuo I iki 10'

lapkričio 1912 metų atkako ten 
17530 ateivių visokių tautų iš 
Europos. Daugiausia' ateivių 
buvo iš pietinės ir pietrytinės 
Europos, 18% buvo italų ir ispa- 
nijonų. Geriausiai Argentinoj 
sekasi žemdirbiams; jie ant leng
vų išlygų gauna žemę nuo val
džios už labai pigią kainą. Ge
rai ten verčiasi ir gyvulių augin
tojai, bet tam reikia daugiau pi
nigų turėti.

|| Laikraščiai praneša, jog jei
gu vedamos turkų su balgarais, 
serbais ir montenegrinais tarybos 
iširtų, kas ištikro gali atsitikti, 
nes Turkijos priešai sunkias sta
to išlygas, popiežius mano pa
siūlyti savo tarpininkystę ir mė
ginti taikyti.

|| Aplinkinėse Janinos nesiliau
ja kruvini mūšiai turkų su gre- 
kais. Grekai užpuolė ant turkų 
stovyklų kelis kartus, bet tapą 
sumušti.

|| Rusijoj ciesoriaus paliepimu 
uždrausta laikraščiams rašyt apie 
mobilizaciją ir besirengimą ka- 
ran. Matyt Rusija stengiasi pa
slėpti besirengimą. Tyli apie 
kariumenes, drutinimą Francuzi- 
jos ir Vokietijos laikraščiai; ma
tyt ir jiems duota toks jau pa
liepimas.

Austrijos laivynas jau sumobi
lizuotas ir prirengtas karan.

|| Aplinkinėse Durango, Mexi- 
ke, revoliucijonieriai užpuolė išei
vių iš Jungtinių Valsčių negrų 
kolioniją. Sužeista du negrai, 
sužagta daug moterų. Žiauriai 
elgiasi lygiai valdžios kareiviai 
kaip ir revoliucijonieriai, nė viena 
pusė nelaisvėn pasiduodančių 
neima, bet juos užmuša; užmuša 
ir sužeistousius, rastus ant mūšio 
lauko.

Revoliucijonieriai užėmė miestą 
Ascencion ir išskerdė mieste bu
vusių kareivių 250.

|| Ant Kaspiškų jūrių, Rusijoj, 
audra paskandino 15 išplaukusių 
žvejoti valčių. Prigėrė prie to 
mažiausia 40 žvejų.

|| Teisman apskundė Austrijos 
ciesorių palaikėj ai barono Ber- 
nyakovičo. Nuo ciesoriaus pa- 
jieško jie 21 didelio kaimo Bos
nijoj ir Hercegovinoj. Skundėjai 
užtikrina, buk tuos kaimus 1664 
metuose Bernyakovičiams pave
dė ciesorius Leopoldas, jeigu Bos
nija ir Hercegorina kada nors bu
tų prie Austrijos priskirta. Da
bar gi nuo 1908 m. jos priguli 
Austrijai, todėl Bernyakovičai 
nuo dabartinio ciesoriaus per tei
smą pajieško pažadėtų jiems cie
soriaus Leopoldo kaimų. Bet 
kaimai tie dabar gal ne ciesoriui 
priguli ir jis jų niekam atiduoti 
negali. Abejotina, ar skundėjai 
galės ką pelnyti. Juk net už pri- 
vatiškas skolas valdonų teisman 
patraukti negalima.

|| Anglijoj, mieste Bronleyby- 
Bow, su skaudamais dartims dar
bininkas Alger nuėjo į dantų gy
dyklą, bet jau ten gydytojų ne
buvo, todėl jam pasakė, kad at
sakančiose valandose ant ryto
jaus ateitų. Alger parėjo namon. 
Rytmetyj jo pati rado lovoj pa
sipjovusį Algerą; papjauta gu
lėjo ir jų maža mergaitė. Ant 
grindų buvo kruvina britvą. Tur
but nuo dantų skaudėjimo Alger 
gavo proto sumaišymą ir bepro
tystėj mergaitę ir savę papjovė.

|| Varšavos teisme perkratinėjo 
neseniai juokingą bylą. Privišlio 
geležinkelio vagone koksai Jonas 
Leki pakabino savo ploščių ir 
išėjo į kitą vagoną. Sugrįžęs, 
plosčiaus ant vietos nerado ir 
tik paskui susekė, jog iš jo pa
sidarė sau padušką drauge važiuo
jantis rabinas Keršar ir ramiai 
miegojo. Kilo barnys. Važiuo
janti pasidalino į du skyrių —- 
už rabiną stojo žydai, o už krikš
čionį krikščionys. Užgimė muš
tynes, laike kurių ploščiaus savi
ninkas rabinui išpešė pusę barz
dos. Teismas nubaudė abudu 
už neramumą.

|| Angliškos valdybos Austra
lijos valdžia, kadangi gyventojų 
skaitlius paliovė daugintiesi, už- 
gyrė šeimynoms iš iždo mokėti 
po 25 dol. už kiekvieną gimusį 
vaiką. Uždėta bausmė po 500 
dol. tiž kiekvieną vaisiaus išnaiki
nimą. Sunkiai bus baudžiami 
daktarai ir akušerės už prisidėji
mą prie vaisiaus naikinimo. Dova
nos bus lygiai mokamos ve-
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Geras sumanymas.

~Wfbster in Nevv York Globa*
Anglijos sufragetės (moteris, reikalaujančios lygių su vyrais teisių) taip įsi
karščiavo, kad pradėjo naikinti laiškus krasos dėžutėse, pripilant i jas de
ginančios rūgšties. Ir vis todėl, kad vyrai nenori joms duoti lygių teisių. 
Moterėlės taip įniršo, kad nei vyrai, nei policmonal, nei kariumenė negali 
sau su jomis rodos duoti, šitas paveikslėlis pagalios randa gerų ginklų: 
reik pririšt po kelias gyvas peles prie krasos dėžutės, tai bobelės dums, 
kad net paskui jas ruks....

dusioms moterims, kaip ir turė
jusioms nelaimę merginoms. Prieš 
tas tiesas smarkiai protestuoja 
dvasiškija, nes ji mano, kad tas 
nupuldys ypač merginas doriškai, 
jeigu už nedorą pasielgimą joms 
bus dovanos mokamos.

|| Ryme mėgino nusišauti są
narys anarchistų organizacijos 
Henry dal Ferro. Jam mat buvo 
pavesta užmušti Italijos karalių, 
bet jis to išpildyti negalėjo. Su
imta ir kiti penki anarchistai prie 
sukalbio prigulėję.

|| Angjijps- pasiuntinys.Chinup.- 
se, pranešė Chinų valdžiai, jog 
Anglija mano siųsti į Ti
betą ’ ’ dalį savo kariume- 
nės apgynimui Anglijos rei
kalų, bet chinai anglijoja 
reikalavimą atmetė ir paaiškino, 
jog tvarkos dabojimui Tibete pa
kanka Chinų kariumenės.

| Belgijoj, mieste Barrogues, 
netoli Monia, krutančių paveikslų 
teatre atsitiko expliozija. Per
sigandę žmonės pradėjo laukan 
grustiesi. Susigrūdime sumynio
ta 15 žmonių, o 50 pavojingai su
mankyta.

|| Kadangi Bavarijos karalius 
yra beprotis, tai pasimirus re
gentui Liutpoldui, pasiūlyta sos
tas jo sunui kunigaikščiui Litidvi- 
gui, bet tas nenori karaliumi būti.

Brazilijoj mieste Manaos, 
provincijoj Amazonas, sukėlė 
riaušes visa miesto policija. Pro
vincijos gubernatorius pabėgo, o 
jo vietą užėmė vice gubernato
rius.

Į|, Pagarsėjęs savo laike repub- 
likos Venezuelos prezidentas 
Castro, kaip praneša iš Paryžiaus, 
keliauja į Jungtinius Valsčius 
Valdininkai laužo sau galvas, ar 
jam leisti išlipti ant kranto ar 
ne. Bet neleidimui tikrų prie
žasčių nėra; Jungtinių Valsčių 
valdininkai vienok atmena, kad 
Castro, būdamas prezidentu, jų 
atstovams neleido kištiesi į vi

durinius Venezuclės reikalus. Už 
tai reikalaujama, kad Castro ne
būtų leidžiama išlipti “Laisvės 
krašte’’.

|| Paryžiaus parlamentas ir mi- 
ništeriai išvažinėjo 23 gruodžio 
Kalėdas švęsti. Pirmas jų dar
bas po naujų metų bus rinki
mai prezidento Francuziškosios 
republikos.

|| Mexiko revoliucijonieriai 23 
gruodžio paėmė svarbų miestą 
Casas Grandės. Revoliucijonie- 
rius vedė patsai vyriausiasis jų 
vadas generolas, Oroz.co.

|| Aplinkinėse Ascension revo- 
liučijoiiieriai srtfnųšė 800 Madero 
kareivių; kariumenės vadovas ge
nerolas Jose Blanco pakliuvo ne
laisvėn.

|| Mexike, mieste Mapimi strei
kuoja 5000 mexikonų kalnakasių. 

■ Kasyklų vedėjai žada kasyklas ne- 
aprubežiųotam laikui su visu už
daryti. Darbai plieno dirbtuvėse 
mieste Cihuahua vėl prasidėjo.

|| Japonijoj, Ubari angžių ka
syklose atsitiko expliozija, kuri 
išgriovė olą ir žemė užbėrė 200 
darbininkų; tik 3 pasisekė išsi
gelbėti. Manoma, kad visi už
griuvę yra jau negyvi.

'|| Indijose mieste Dęlhi j ke
liaujantį su savo motere ant 
drumblio nugaros Indijų vice ka
ralių lordą Charlesą Hardinge, 
koksai indietis fanatikas metė 
bombą. Expliozija sudraskė į 
šmotus laikantį ties vice kara
liaus galva parasolių, patį Har
dinge sužeidė į petį, jo pačios vi
sai neužgavo, bet ji nuo išgąsčio 
apmirė. Bombą metė koksai vy
riškis vienų namų priemienioj pa
sislėpęs.

, 1
|| Pasitraukė nuo vietos pie

tinės Amerikos Peru republikos 
ministerių pirmininkas Dras Eliar 
Malpartida. Jo vietą užėmė lai
vyno ministeris generolas Enri- 
que Varela.

|| Netoli Sf. - Chotts, Nevv 
Foundlando pakrantėse pas
kendo garlaivys "Florence”. 
Kapitonas Barr ir 2g jūrei
viai prigėrė. Išsigelbėjo 
tik 4 žmonės. Laivas “Florence” 
plaukė iš Halifax į St. Jons.

|| Turkų atstovų vadovas Rešad 
paša vadina Balkanų viešpatijų 
pastatytus reikalavimus juokin
gais; todėl Turkija jų priimti ne
gali. Bet ir Balkanų viešpatijų 
atstovai užtikrina, jog jie nuo 
savo reikalavimų neatsisakys, jų 
nesumažįs.

(| Londono laikraščiai paduoda, 
jog vien bulgarų reikalavimas 
Adrianopolio neleidžia Turkijai 
galutinai susitaikyti su Balkanų 
viešpatijoms. Turkai nenori Ad
rianopolio atiduoti, nes tai svar
bi tvirtovė—ji buvo tai pirmutinė 
jų sostinė Europoj, kol Kon
stantinopolio nepaėmė. Bet Lon
done mano, kad vietoj Adriano
polio Turkija sutiktų Bulgarijai 
atiduoti Salioniką.

|| Turkija pašaukė vėl atgal tar
nyston trumpam laikui, laike ka
ro sulaikymo paleistus 'jdš''kariu
menės oficierus. ,il)r

|Į Prezidentas Taftas ^paly
dovais 26 gruodžio dieną iškelia
vo iš Panamos; keliauja jis laivu 
“Arkansas” ir nedėlioj turėjo at
kakti į Key West.

|| Anglijos pakrantėse paskendo 
itališkas garlaivys “Tripolitania” 
plaukiantis iš Genovos į Bary, 
Valijoj. Iš buvusių ant jo 28 
žmonių, 27 išsigelbėjo, o vienas 
prigėrė.

|| Mexiko sostinėj, mieste Me- 
xiko sustreikavo darbininkai ir 
tarnaujanti ant Mexiko geležin
kelių, kadangi geležinkelių už- 
veizdos jų reikalavimus atmetė. 
Streikuoja iš viso 7000 žmonių.

| Francuzijos ministerių pir
mininkas Poincare sutiko statyti 
savo kandidatūrą Francuzijos 
.prezidento vietai. Rinkimai pre
zidento atsibus 17 sauįię.y^nka 
prezidentą senato ir žmonių at
stovų rūmo“ nariai,' ktiriė -suva- 
žiuoją į Varsailles.

| Vokietijoj, mieste Goettin- 
goj policija išleido padavadijimą, 
kad alaus pardavinės butų užda
romos 2 valandą po pusiaunaktų. 
Prieš tai vienok pakėlė tokį pro
testą studentai universiteto; kad 
policija priversta buvo laiką pa
ilginti iki 3 vai., o nedėldięniais 
iki 4 vai.

b k-' S <'-r.
|| Rusija ir Austrija vls‘gink

luojasi. Rusija palaikė Jbo.ooo 
atitarnavusių kareivių; Austrija 
gi pašaukė tarnyston visus jau
nus vyrus. Visi daktarai i'-ino ir 
10 Austrijos kariumenės korpusų 
gavo prisakymą įstoti į savo 
korpusus tarnyston. ' '

|| Vaidai Austrijos su Serbija 
sumažėjo, bet už tai užgimė di
deli vaidai su Montenegrot- Au
strija reikalauja nuo Montenegro 
Lovvehen kalvos, prie f^f.-įrd už
lajos, jeigu Montenegro .pasilai
kytų Scutari. Kalva ta tim 5000 
pėdų augščio ir nuo jos galima 
bombarduoti Austrijoj portą Cat- 
taro. Montenegro delegatai už
tikrina, jog montenegrinai ne
duos tos kalvos, gįs ją tol, kol 
bus gyvas nors vienas monteneg- 
rinas. Jeigu dėl to kils karas, 
prieš Austriją stos ne tik visi 
montenegrinai vyrai, bet stos ir 
moterys.

-Turkai vėl Jį J^ijos atsiuntė 
40000 kareivių, kuriuos siunčia 
ginti Dardandki| jiitių siaurumą. 
Grekija paslujftt mtują karmine-' 
nės korpusą fprie ..Janinos, kur 
turkai pasekmšngaiuginasi ir gre- 
kai jos neįstehi^ia'Hiaimti. Tur
kai Azijos pajpriuęįf turi sutrau
kę dar daugiau kareivių, kurie 
laukia vien laivui persikėlimiii 
Europon.

l>'i .Ii
|| Iki karo sulaikymo karo rei

kalams išleido: Serbija $8,400,- 
000, o laikymui kariumenės kas
dieną reikia $100,OOO. Bulgarija 
išleido jau 10 milijonų doliarių; 
Grekijai kasdieną reikia išleisti 
po 60,000 dol., Montenegro 10,000 
dol., Austrijai ir Rusijai laiky
mas sumobilizuotos kariumenės 
teipgi nemažai pinigų ištraukia.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Komitetui nuo Tpwn of Lake. No

riai butume Įdėję jųsų apgarsinimą, 
bet iš jo nebus naudos, nes jųsų va
karas atsibus angščiau negu šis laik
raščio numeris pasieks skaitytojus. 
Reikėjo į pereitą 52-rą numerį, at
siųsti.

p. J. N. Siman., Ė. St. Louis, III. 
Ačiū už laiškelį ir patarnavimą. La
bai dėkingi esame, kad mums tele
gramų pranešėt. Taipgi velijame 
kuogeriausios kloties šiais 1913 me
tais.

p. P. K. R., Kankakee, III. Po ži
nute nepaduodat savo pravardės nei 
adreso, todėl netilps. Visados reik 
redakcijos žiniai paduoti pravardę ir 
adresą. Taipgi reik rašyti apie lie
tuvių gyvenimą. Apie kitus dalykus 
męB gauname žinias iš angliškų laik
raščių.

p. J. Janui. Lietuvių alfabete nėra 
raidžių “f” ir "h” ir nei vienam tik
rai lietuviškam žodyj jų nevartojama. 
Bet, kaip ir kitose kalbose, lietuvių 
kalboj yra daug žodžių iš svetimų 
kalbų paimtų, ypač iš lotynų kalbos. 
Tokiuose žodžiuose vartojama ir vie
na ir kita raidė, pavyzdžiui: filo- 
zofija, fizika, homeopatija, higiena 
ir t.t.

p. Paberžiui. cftA Aciu. Truputį per- 
vėlai J šį numerį atėjo, turėjome to
dėl sutrumpinti,1 Gėjai butų, kad tan- 
kiaus rašinėtum! Nėduokit gerai sa
vo pluksnai rudyti

p. M. P. M., Newark, N. J. Ačiū. 
Bus kitam numeryj.

p. J. N. Si m. E. St. Louis, III. Bus 
kitam numeryj. *

p. A. M. Virbalas.1, Peržiurėsim.
p. Vėjai is. TlĮps. , Ačiū.

, Visiems, čia nemifiėtiems. Raštus 
įptržiurėsim tr atsSk/mą duosim klek 
galėdami gilėfl?Ą‘is., JCfaugybė darbo 

BpHė§ Naujus MtFnu‘įirivertė mus ne
norams pasivėlinti'su kaikuriais atsa
kymais.

LAIŠKAS l REDAKCIJĄ.
“Laisvė’ iš mano privatiško jos re

daktoriui laiško pasidarė sau straip
snį "X—spinduliai”, kurį atspausdino 
savo numeryje 102.' Taip pasielgė su 
mano laišku be jokio manęs užklau
simo ir be jokio mano daleidimo ir 
savarankiškai padėjo po juo mano 
vardą. Bet kas blogiausiai — tai 
“Laisvė” pati prie mano laiško, ma
no vardu, prirašė šį didelį absurdą:

“Su pagalba X—spindulių nufoto
grafuoja žmogaus tuno vidų ir tuo
met aiškiai pamato, kas ten yra ir 
kokia kūno dalis genda”, ir tt.

Taip kalba apie X—spindulius tik 
“stebuklingi” daktarai, "medikališkos 
klinikos”, na, ir tie, kurie nieko ne
žino apie X—spindulius.

"Laisvės” redaktorius, norėdamas 
gaut nuo manęs informacijas apie 
X—spindulius, man rašė:

"Malonus Drauge, bukite taip ge
ras, atsakyti ant šio klausimo: "Kas 
tai yra X—spinduliai”? Jis nei puse 
žodžio neužsiminė, kad tai ketina įdė
ti Į “Laisvę” mano vardu. Aš atsa
kiau trumpai, aplamai, sutelkdamas 
jam ypatiškas informacijas. Po savo 
atsakymu suvis nepadėjau savo var
do.

Man rodos, "Laisvė” turėtų suprast, 
kad tai labai nepadoru iš privatiško 
keno-nors laiško, be Jo autoriaus lei
dimo, padaryti straipsnį ir da auto
riaus vardu prirašyti nonsensų (apart 
kai-kurių mažesnių’ iškraipymų). 
"Laisvės” pasielgimą skaitau už di
delį manęs apšmeižiiną.

Kazys Vldikas.
Nuo redakcijos. Talpindami šį laiš

kelį, norime pastebėti, kad mums ne
aiškus vienas dalykas: "Laisvės” re
daktorius prašo “Kovos” redakto

riaus, kad jam paaiškintų, kas tai 
yra X spinduliai. Tuom tarpu Bos
tono angliškame laikraštyj “The Bos- 
ton Jourhąl” pagarsinta, kad "Lais- 

’vės” reduktorius pabaigęs Peterbur
go universitetą. Ne tik universiteto, 
bet ir vidutinių gimnazijos kliasų mo
kiniai apie X spindulius žino.

VIETINES ŽINIOS.
Nuo Town of Lake. 15 d., š. 

nr., prelekcijų “Aušros” svetainėj 
ant Tovvn of Lake visai nebuvo. 
Tema buvo paskirta viena iš 
svarbiausių “Iš istorijos kultū
ros”, bet žmonių neprisirinko, 
apart keturių “Aušros” narių. 
Dar vis tovvnlekiečiai apie ap
švietimą, matomai, mažai rūpina
si.

Gerai būt, kad “Aušros” val
dyba pradėtų pardavinėti alų su 
degtine savo svetainėj, tai tada, 
be abejonės, ant prelekcijų pri
sirinktų žmonių pilna svetainė.

22 d., š, m., skaitė prelekciją 
A. Kvedaras temoj “Darbininkų 
judėjimas' Japonijoj”, gerai pa
aiškino; klausitojų buvo 9 žmo
nės.

Po paskaitų prie “Aušros” pri
sirašė šie draugai: Antanos Lei- 
kis, Adolfas Petraitis, Zygmontas 
Marcinkus, Leonas Juršis ir Jo
nas Jankovskis. M. E.

Užpuolė lietuvį. Ant 18-os gat
vės ir Pennsylvanijos geležinke- 

I lio viadukto pereitų Kalėdų va
karą poliemonas J. Baumgarten 
turėjo nemenką darbą, pakol su
valdė “bomą”, kuris toj apielin- 
kėj, sakoma, ne vieną ramų pi
lietį buvo prispyręs prie sienos 
su revolveriu rankoj ir aplupęs. 
“Bonio” butą stipraus vyro ir, 
užkluptas paliemono, jis despe
ratiškai gynėsi, šaudydamas iš 
revolverio.

Paskutinė jo auka turėjo bū
ti lietuvis, Juozas Badlius, kurį 
“bomas” uklupo ant 18-tos gat
vės ir Jefferson st. ir norėjo jį 
apiplėšti. Tuom laiku vienok 
pasitaikė arti poliemonas ir “bo- 

i mas” galų-gale pakliuvo Canal- 
I port avenue policijos stacijon.

Abudu norėjo lydėti merginą; 
; susipešė. Alexandras Graliotvski 
ir Tony Goraski, abu, matyt, len
kai, negalėjo susitaikinti, kuriam 
iš jų priklauso garbė lydėti na
mo jauną merginą Jozefin’ą Da- 
biską. Pasekmės buvo tokios, 
kad Grabovvskiui reikėjo lopyt 
veidą net penkiose vietose, nes 
narstis Tony, patvirtinimui savo 
meilės prie Jozefinos išsitraukė 
peilį ir supjaustė savo konku
rentą, kaip meitėlį. Mergina 
tuom tarpu pati viena nusidavė 
namo. Smarkų Tony dedektyvai 
surado namie lovoj ir nusivedė 
šaltojon, kur jam turbut atšals 
meiliškas karštis.

Ištikro, esama žmonių, kurie 
mažai kuom nuo gyvulių ski
riasi.

Nuėj4 maudytis Kalėdų dieną. 
Tūlas Jolin Reitz, 50 metų vyras, 
gyvenantis po num. 2533 Emš 
st., užsipranė Kalėdų dieną pa
plaukioti. Taigi, nuėjęs į Mi- 
chigan'Yž^rą ir išsirengęs, šoko 
vandenin. Žmonės, matydami 
beterškinantį vandenyj vyrą, šo
ko gelbėti, manydami, kad at
sitiko nelaimė, kad kas nors skę
sta. Koks vienok jų buvo nuste- 
bėjimas“ 4«ąda pribėgę išgirdo 
linksmą Reitzo balsą: “Conte on 
in, boys; the water is fine” 
(Eikit šią! Vanduo puikus!) 
Reitz, nuo pat vasaros kasdien 
ima matldyklę ežere. Sako, jam 
sveika... .•

“Cudauni” dalykai. Šiomis die
nomis po Chicagą išplatinta aky
vas atsišaukimas, kurį žingeidu
mo dėlei įdedame čia ištisai:

ATSIŠAUKIMAS!
Komiteto 

Su naujais Metais, Nauja lalmč Ir 
palaiminimas Dievo ateis ant musų.

Męs, nutarėme partraukti, du 
kunigus, vieną iš krajaus, grino- 
rių, o antrą misijos vyriausį per- 
dčtinj, kursai turi valdžią duotą 
per seno Krajaus arcivyskupą. 
Partrauksim gerą ir šventą ku
nigą. Atvež iš seno krajaus ste
buklingą (eudauną) paveikslą Pa
nelės švenčiausios. Atsidarys 
jums loskos Dievo per musų sto- 
ronę.

Paėmėm nors mažą vietą prie 
kampo 46-tos ir Marshfield gat
vių, ant Town of Lake, kur ga
lėsite apturėti Dievo loskas, kol 
subudavosime Naują Maldos Na
mą, kuriame galėsime apturėti 
sakramentus iš loskavos rankos, 
ne priverstinai, bet iš loskos.

Broliai prie darbo, o bus su
remta gera Unija ir gerus sak
ramentus kada norėsite apturėsi
te.

Kiek duosite, tiek bus loska ir 
aplera ant garbės Dievui.

KOMITETAS.

Ką suprasi, ko ne suprasi, bet 
vieną dalyką aiškiai suprasi, kad 
čia vėl reikalaujama aukų, arba 
kaip pasakyta atsišaukime “apie- 
rų ant garbės Dievui”. Kas tų au
kų reikalauja,—nežinia, nes nie
kas iš komiteto nepasirašo. At
sišaukimas žada ir “eudaunus” 
paveikslus, ir “gerus sakramen
tus” ir šventą kunigą” ir “Die
vo loskas per komiteto storonę”. 
Aišku, kad šitas “Komitetas” 
“bytina” net ir štukorių Pupaus- 
kį. Sprendiant pagal šitą “eu
dauną” atsišaukimą, reik manyt, 
kad tai tik šposai musų tamses
nių žmonių išnaudojimui.

Prelekcijos: Apart “Aušros”, 
kuri iki šiolei rengė reguliariš- 
kas prelekcijas, šią žiemą suju
do jas rengti ir West Side vie
šasis Knygynas. Pradedant 
nuo gruodžio, šisai Knygynas 
pagarsino visą eile prelekcijų (iš 
viso dešimts). Visos prelekcijos 
skaitomos Knygyno kambaryje, 
2242 W. 23rd pi., pradedant nuo 
3 vai. po pietų. Tarp prelegen
tų randame: Dr. Rutkauską, St. 
Biežį, d-rą Rutkauskytę, C. Kas
putį, P. Zalatorių.

Sekanti prelekciją išpuoly j g 4. 
sausio; Skaitys p, B.iežis temoj,; 
“Saulė ir užtemimai mėnulio ir 
saulės.”

Pereitą nedėldienį šio paties 
knygyno svetainėj Dr. Zimontas 
skaitė prelekciją apie “Dantų hi
gieną”, — kokią rolę jie lošia 
žmogaus sveikatoj, kaip juos reik 
užlaikyt ir 1.1. Taipgi davė pa
tarimus, kaip galima pačiam su
stabdyti skaudulį, jeigu negalima 
greitu laiku dentisto pasiekti. 
Paskaita žmonėms buvo labai in
teresinga. Publikos buvo prisi
rinkę, kaip ant West Side, ne- 
perdaugiausiai. Paberžis.

Šileikos vakaras. Pereitam nu
meryj jau buvome minėję apie 
“Liet. Ūkininko” surengtą mok- 
sleivio-dailininko Šileikos naudai' 
vakarą. Dabar mums praneša
ma, kad gryno pelno nuo to va
karo likę apie $45.00, kuriuos 
vvestsidiečiai pasiųs jaunam daili
ninkui, buvusiam čikagiečiui, 
kaipo suvėlintą “Christmąs pre- 
sent”. •

Atskaita. Lietuvių Tautiškų 
kapinių valdyba šiomis dienomis 
atspausdino savo pirmą metinę 
atskaitą, iš kurios matosi, kad 
nuo kapinių uždėjimo iki I d. 
sausio 1913 m. buvo iš viso įėji
mų $8,458.40, o išėjimų — $8,-

379.06, Svarbiausios_  išlakios
yra už 21 akrą žemės ($6,600), už 
pastatymą offiso ir už kapinių 
aptvėrimą bei jų įtaisymą. Dau
gybė darbo padaryta iš liuoso no
ro įvairių draugysčių sąnarių. 
Smulki atskaita atspausdinta at- 
skiriai ir išplatinta tarp narių 
priklausančių draugysčių.

Jaunimo vakarėlis. Kalėdų 
vakare Lietuvių Jaunimo Ratelis 
buvo surengęs dailų šeimynišką 
vakarėlį Bieržinskio svetainėj, 
kur susiprašė savo draugus ir pa
žįstamus. Laike vakarienės bu
vo daug gražų prakalbėlių, o po 
vakarienei visi smagiai šokiais 
ir mandagiais žaislais pasilinksmi
no. Už rengimą panašių vaka- 

j rų Jaunimo Ratelį galima pagir- 
Įti, nes tuomi jis veda musų jau
nimą prie padoresnio gyvenimo; 
kitose vietose Kalėdų dienoj teko 
patėmyt nusigėrusių, apdaužytų, 
kruvinų ir net supjaustytų jau
nų berniokų. Jaunimo Ratelis 
tikrai užsipelnis sau gerą vardą 
ir padėką, jeigu jis ir ateityje 
trauks jaunimą prie mandagaus 
pasilinksminimo. Vertėtų, kad 
kiekvienoj miesto dalyj lietuviai 
turėtų panašus jaunimo ratelius.

J- J- B-

“Du Keliu”, Dramatiškas Ra
telis L. S. S. kuopų, pereitą ne
dėlios vakarą Hull House Teatre, 
statė G. Gejermano trijų veiksmų 
dramą "Du Keliu”, verstą M. 
Sleževičiaus.

Dramos siužetas paimtas iš 
mažo Holandijos pajūrių so
džiaus.

Lošėjų nekritikuosiu, nes taip 
lošė, kaip mokėjo; susimokyti 
trumpu laiku ir taip ilgą veikalą.. 
negalima, taigi nei negalima bu
vo tikėtis puikaus lošimo. Tik 
tiek reikėtų pastebėti, kad ši
tam veikalui vos pasirodžius kny
goje (“Teatro” leidinis, No. 10- 
-12) buvo tariusi Dramos drau
gija jį lošti ir buvo paskelbusi 
“Lietuvoje” apie tai (num. 47), 
bet turbut Rateliečiai norėjo už
bėgti Dramos draugijai kelią ir, 

l skubinai surengę, pastatė į mė
nesį laiko tokį milžinišką veika
lą, kurio lošimas tesėsi 4 valan
das. Taigi nedyvaitjkad didesnę 
dalį veikalo sulošė — sufleris;/

Žmonių buvo mažai, kaip ir 
ant “Joninių”. Reikėtų lietu
viams liautis Hull House Teatre 
lošti, kadangi ten niekad nepri- 
sipildo gana žmonių. K.

“Birutės” Vakaras. Pereitą ne
dėldienį “Birutė” sulošė Sv. Jur
gio par. svetainėj. 4 veiksmų dra
mą “Mirga”. Šitas lošimas tik
rai gali būt pavadintas geru. 
Ypač atsižymėjo p-lė J. S. Mi- 
sevičaitė Mirgos rolėj. Gerai 
sulošta taipgi A. Misevičiaus, R. 
Dowiato, p-lės Rudauskytės ir 
Stogio; kiti lošė daug silpniau. 
Po teatrui, vieton šokių, buvo žai
smės. Publikos buvo daug.

“Aušros” vakaras. Naujiems 
metams pasitikti, “Aušros” Dr-ja 
turėjo gruodžio 31 d., vakarėlį 
Elias svetainėje ant Town of 
Lake, naudai savo 2-ros skaityk
los. Žmonių buvo gana daug ir 
rodos kad turės apie 100 dol. 
uždarbio. Buvo skrajojamoji 
krasa; už daugiausia gautų atvi
ručių gavo Dr. V. Kudirkos 
raštus Felicija Vaišvilaitė.'

V. Kudirkos Dr-jos Jubileji- 
nis vakaras. Gruodžio 31 d., va
kare M. Meldažio svetainėj, tu
rėjo vakarėlį su programų, mu
zika, kalbomis ir 1.1. Žmonių 
buvo pilna svetainė ir Dr-ja tu
rės apie 25 dol. pelno. X.

MAINOS FElSAl MARGO SVIETO v
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KNYGŲ RODYKLE.
Visos knygos yra surašytos katalioge. Žmogus, skai- JJ 

tydamas kataliogą, randa knygų vardus, bet iš vardo jis J! 
nežino apie ką ta knyga traktuoją ir ką iš jos jis gali dasi- .s. 
žinoti, nes katalioge knygų įtura buvo paminėta labai trum- v 
pai arba visai nepaminėta. Tankiai atsitinka, kad žmogus 
perka knygą, tikėdamas rasti joje pamokinimus apie svei
katą, o perskaitęs randa pamokinimus apie politiką; perka 
knygų apie žemdirbystę, o perskaitęs randa apie astrono
miją ir t. t.

Todėl męs sumanėme šioje rodyklėje aprašyti kas san- 
vaitė po vieną knygą, nurodant jos įturą, apie ką ji traktuoja 
ir ką skaitytojas iš jos gali dasižinoti, taip kad perkantis 
knygą žinotų, ką perka.

Čia yra knyga vardu:

Geografija arba žemės aprašymas
Pagal Geikie Nalkowskį ir kitus

Sutaisė Šernas.
Mes r.eabėjojame, kad kiekvienas žmogus pirmiaus norė

tų pažinti žemę, ant kurios gyvena ir suprasti tą, ką ant 
jos mato.

Jeigu, paveizdon, sustojat ant tilto ir žiūrite į tekančią 
upę, norite žinoti, iš kur ta vandens daugybė atsiranda upėj? 
Žinote, kad vanduo paeina nuo lytaus, bet kokiu budu tas, 
iš debesių išpuolęs vanduo atsirado upėj ? Kodėl tas vanduo 
sutvėrė upe? Iš ko atsiranda patsai lytus? Iš kokio šaltinio 
debesys j j semia? Kas priverčia debesis semti vandenį ir 
paskui juom laistyti žeme?

Kokia priežastis verčia vandenis tekėti į vieną šalį, kodėl 
jie neteka į priešingą pusę?

Oras, žemė ir jūrės tai didelė gamtos knyya. Neuž
tenka pasiganėdinti vien žinia, kad toksai ar kitoks apsi
reiškimo atsitinka, bet-reikia pasistengti iš kiekvieno tokio 
apsireiškimo ką nors išmokti. Kiekvienas privalo žinoti kiek 
nors apie orą, kuriuom kvėpuoja, apie, žemę, ant kurios gy
vena ir apie jų susirišimą. Pažinę tuos apsireiškimus, pa
žinsite vieną mokslo dalį, pramintą Fiziška Geografija, kuri 
užsiima žemės aprašymu ir permainų ant jos paviršiaus. 
Mokslas tas nesunkus ir labai užimantis. Susipažįstate su 
visokiais atsitikimais, kurie prie jūsų akių darosi, stengia- 
t€si suprasti, ką jie reiškia ir jų savitarpinį susirišimą.

Čia paminėsime ką atrasite šioje didelėje knygoje apra
šyta. *

tt

I DALIS.
Fiziška Geografija arba Gamtiškas aprašymas žemes kamuo

lio ir visokių ant jo apsireiškimų. i

Išpardavimas Knygu už numažintą Kainą
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TELPA:
1. žemės pavidalas.
2. Diena ir naktis.
3. Kas tai yra oras?
4. Įšilimas ir atšalimas oro.

Garai ir jų rasojimas.
Rasa, migla, debesys.
Lytus ir sniegas.
Oro krutėjimas.

9. Kaip įšyla žemė ir oras?
10. Oro spaudimas.
11. Sausio izobarai.
Vandenų tekėjimai ant žemės
1. Kas pasidaro su lytumi?
2. Kaip pasidaro šaltiniai?
3. Vandens darbas po žemė.
4. Trupėjimas žemės paviršiaus.
5. Kas pasidaro su dalelėms su 8.
Oceanai ir Jūrės.

1. Paskirstymas vandenų ir
2. Ypatybės jūrių vandens.
3. Jūrių krutėjimai.
4. Jūrių dugnas,
vidurio pajiegos.

1. Vulkanai ir gelzerai.
2. žemės drebėjimai {slūginiai ir
3. Vulkaniškų pajiegų darbai.
paviršius.
1. Kaip pasidarė žemė?
2. Uolos ir formacijos.
3. Kietžemlai.
4. žemės magnetizmas ir šiaurinė
musų žemės organidmai.

1. Flora ir fauna, arba augmens
2. žmonės ir jų veislės.
3. Globus ir žemlapiai.

II DALIS.
Aprašymas žemės dalių ir 

Australija:
Atskyrlos Australijos kclionijos.
Australijos salos.
Polinezija arba Daugsalys.

Amerika:
Pietinė Amerika.
Pietinės Am. dalys ir viešpatystės.
šiaurinė
Valdybos

Afrika:
šiaurinė 
Afrikos salos.

Azija:
Atskiri Azijos kraštai ir viešpatijos.

. Iškilimas
Mussonų
Slberlja.

Europa:
Pietiniai
Balkaniškas pussalis. 
Apeninų pussalis arba Italia. 
Plrlnėjlškas pussalis. 
šiauriniai Europos išsišakojimai. Salos Did. Britanijos. 
Jutlandijos pussalis su salomis. 
Skandinavijos pussalis. 
Vidurinė Europa. Prancūzija. 
Belgija, Holandija, Šveicarija, 
Kunigaikštyste Luksenburg. 
Vokietija, kraštai Lietuviškos 
Rytinė Europa Maskolfja su 
Salos ant šiaurinių jūrių.

Geografija yra reikalinga kožnam; kuris tik skaitosi 
r.pšviestu žmogumi. Su daugeliu paveikslėlių, knygos 
ra 6x9 col., turi 469 puslapius, spauda graži, popiera 
jįlenciuota.

"Knygos No. 1192; kaina popieros viršais.................$2.00
Ta pati gražiais audimo apdarais ........................ $.250
Apsisteliuok ją tuojaus. nes esant dar ilgiems vakarams, 

turėsi laiko perskaityti.
Siųskit pinigus Money Orderiu, arba užregistruokit 

laiškų ir adresuokit šitaip:

12.
13.
14.
15.

i

6.
7.
8.

16.
17.

18.

ir

6.
7.

Liepos izobarai. 
Pasidarymas vėjy. 
Bryzai, Mussonai, Passatai. 
Vėjai vidutinišku žemės pla
tumų.
Cikllonai, Uraganai.
Apie tulus vėjus šiaurinės že
mės puskulkio.
Perkūnijos.

Iškilimas Rytinės Azijos 
Turanas arba Turkestanas, 
paviršiaus.
trupėjusių uolų ir kaip pasidaro 
vaisinga žemė?
Upeliai ir upės. Jų pasidarymas. 
Ažerai ir klampynės.
Sniego laukai ir glečerai.

kietžemių. Jūrių ypatybės.

Žemes

Žemes

Visokį

pasikėlimai žemės

šviesa.

ir gyvuolial.

viešpatysčių.

Amerika.
ir viešpatijos šiaurinėj Amerikoj.

arba žemesnėj! Afrika.

žievės.

o
::
• •
o

lytinės Azijos ir Turanas arba Turkestanas, 
kraštai.

Europos Išsišakojimai.

Austria ir Vengrija.

giminės.
Lenkija ir Finlandlja.

save 
mie- 
gera
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A. OLSZEWSKI,
3252 S. Halsted St, Chicago, III. <i

Pasiskubinkite užsisakyti jąs tuo- 
jaus, kadangi nedaug jų turime, už
tai sumažinom labai žymiai kainas 
nuo šių knygų: (Jų abelnam kataloge 
jau nerasit.)

2. Ar gali žmonės rinkti sau kuni
gus? Parašė Pr, Petruševičius. 
20 pusi. Kaina buvo 10c., da
bar 5c.

3. Agitatorius. Sutaisė pagal sveti
mus autorius. K. Rutkus. 31 pusi. 
Kaina buvo 10c., dabar 5c.

4. Apie kalbų pradžių ir tikros ro
dos dėl apsisaugojimo neprietelių. 
46 pusi. Kaina buvo 10c., dabar 5c.

5. Akim už akį ir dantim už dantį.
15 pusi. Kaina buvo 5c.. dabar 3c

6. Apeigos Rymo-katallkų bažnyčios. 
Parašė J. Gerutis. Antra laida, 
pusi. 188. Kaina buvo 60c., da
bar 45c.

7. Bučkis. Apysakėlė J. H. Rosny’o. 
Vertė Jonas iš Parubežės. 16 pusi.
Kaina buvo 5c., dabar 3c.

8. Dr įgai. Pasakėlė Gui de Mau- 
passant'o. Vertė Jonas iš Paru- 
bėžės. 29 pusi. Kaina buvo 10., 
dabar 5c.

9. Darbo diena. Ką pelnyje fabri
kantas nuo ilgos darbo dienos. 48 
pusi. Kaina buvo 15c., dabar 10c.

10. Draugija neperstojančios maldos 
prie šv. Sakramento. 8 pusi. 
Kaina buvo 5c., dabar 2c.

11. Džiova ir kaip tos ligos apsisau
goti. Parašė S. Sterling. Sutaisė 
L. 16 pusi. Kaina buvo 5c., da
bar 3c.

12. Gražus pamokinimai. 1) “Sidabro 
stiklinė” arba sakyk visada tei
sybę. 2) Anūke. 3) Jkirus Petru
kas ir kaip jis pasitaisė. Pusi. 36. 
Kaina buvo 10c„ dabar 7c.

13. Gerai atlikta išpažintis Dan
gų atidaro. Iš italų kalbos vertė 
J. Baltrušaitis. 55 pusi.' Kaina 
buvo 15c„ dabar 10c.

14. Išguldymai apie Ūkiškus auga
lus. Parašė Ūkininkas Motiejus. 
23 pusi. Kaina buvo 10c., da
bar 5c.

15. Tiesų lygybė. Parašė A. Leontjev, 
vertė PI., pusi. 19. Kaina 3.

16. Jurgis Kastrljotas Išvaduotojas 
Albanijos. Parašė Tėvelių Duk
relė. 13 pusi. Kaina buvo 5c., 
dabar 3c.

17. Juozapas Koniuševskis arba kan
kinimas unijotų po valdžia Mas
kolių. Vertė iš lenkiško A. Tur
skis. Pusi. 56. Kaina buvo 25c., 
dabar 20c.

18. Keistutis. Istoriška tragedija pen
kių veiksmų. Parašė A. Asnyk, 
vertė V. Kudirka, pusi. 101. Kai
na buvo 25c., dabar 16c.

19. Kaip buvo paimta bastilija 8 
pusi. Kaina buvo 5c., dabar 2c.

20. Kas tai yra politiška partija? Iš 
rusų kalbos vertė P. B-is. '21 
pusi. Kaina buvo 5c., dabar 3c.

21. Kaimynų pašneka. Iš laikų lietu
vių atbudimo. Parašė J. Pusi. 18. 
Kaina 4c.

22. Karalius. Apysaka Dievas ir kara
lius. 16 pusi. Kaina buvo 10c., 
dabar 5c.

23. Kalėdų giesmės. Surinko M. Kar
bauskas. 8 pusi. Kaina buvo 
10c., dabar 5c.

24. Kalipo Apieros. Papasakojimas 
musų jaunuomėnei. 62 pusi. Kai
na buvo 15c„ dabar 10c.

25. Kur Meilė ten ir Dievas. Apysa
ka L. Tolstoj’aus. Versta S. O.
15 pusi. Kaina buvo 5c., da
bar 3c.

26. Kristijonas Donelaitis. Pavasario 
linksmybės. Eilėmis. 18 pusi. Kai
na buvo 15c., dabar 10c.

27. Kaip gelbėti gyvulį nuo išpūtimo. 
Vertė Jonų Jonas. 14 pusi. Kai
na buvo 5c., dabar 3c.

28. Lietuvystės praeitė, dabartis ir 
ateitis. Istoriškai socijologiškas 
Piešinys D-ro Jono šliupo. 83 pusi. 
Kaina buvo 25c., dabar 20c.

29. Lietuviai Amžių gludumuose. 31 
pusi. Kaina buvo 10c., dabar 7c.

30. Lenkai ir Lietuviai nuo 1228 iki 
1430 m. Parašė pagal lenkiškus 
autorius Žemkalnis. (14 pusi. Kai
na buvo 20c., idabar 13c.

31. Amerikos Lietuvis, Mėnesinis 
laikraštis. No. 1 ir 2 1907 m. Iš
ėjęs Worcester, Mass. 62 pusi. 
Kaina buvo 25c., dabar po 15c.

32. Maža Dainų knygelė. V. šliakio 
užrašytos. Telpa čia 14 trumpų 
dainelių. 32 pusi. Kaina bu
vo 10c., dabar , 4c.

33. Nauja Draugija. Užgesęs laik
raštis 1899 m. 152 pusi Tvir
tais apdarais. Kain-. buvo $1.25, 
dabar $1.00.

34. Novena prie Dvasios šv. Rąžan
čius su Litanija Panos šv. Mo
linės giesmės ir t. t. 52 pusi. 
Kaina buvo 10c., dabar 6c.

35. Pajauta Lizdeikos duktė, arba 
Lietuva XIV šimtmetyje. Knyga I. 
155 pusi. Kaina buvo 75c., da
bar 35c.

36. Pavargėlė ir Kaip gyvena Ky- 
nai. 36 pusi. Kaina buvo 10c., 
dabar 7c.

37. Parinktos lietuviškos Dainos pa
gal Antaną Juškevičių. 46 pusi. 
Kaina buvo 10c., dabar 8c.

38. Trumpi Pamokinimai ir rodos. Iš
imtos iš knygų kun. Kar. Antone- 
vičio T. J. 48 pusi. Kaina buvo 
10c., dabar 5c.

39. Trusas ir Kapitalas. Trumpos ži
nos iš politiškos ekonomijos. Psl. 
42. Kaina buvo 10c., dabar 7c.

40. Spartakas. Apysaka iš vergų su
kilimo gadynės Romos viešpatys
tės. 52 pusi. Kaina buvo 20c., 
dabar 15c.

41. Supykusi Ponia. Apysaka. 14 
pusi. Kaina buvo 5c., dabar 3c.

42. "šventoji” caro valdžia jos or
ganizacija ir tiesos. 16 pusi. 
Kaina buvo 5c., dabar 3c.

43. Simukas ir Magdųtė. Graži pa
sakėle. Parašė J. S. 35 pusi. 
Kaina buvo 10c., dabar 8c.

44. Sodų veisimas ir pūdymų dirbi
mas. 20 pusi. Kaina buvo 5c., 
dabar 3c.

45. Su naujais metais! Paveikslėlis, 
parašė Artojo Vaikas. 15 pusi. 
Kaina buvo 5c., dabar 3c.

46. Seniems kanauninkams ir pra- 
• lotams, klebonams, ir jauniems

kamandoriams. Parašė Kugis-Mu- 
gis. 24 pusi. Kainji buvo 10c., 
dabar 7c.

47. Socijaiizmo A-B-C. ėagal H. P. 
Moyer sutaisė į. Q. šiivydas. 
32 pusi. Kaina b u,y o 10c., da

bar 7c.
48. Tabako auginimas ir rauginimas. 

Sudėjo Jergutėlis, 14 pusi. Kai
na buvo 5c„ dabar 2c.

49. Trumpas Katekizmas pagal Išgul
dymą kun. Pilakauskio su nau
dingais pridėjimąis, 84 pusi. Kai
na buvo 15c„ dabar 10c.

50. Vaikų Knygelė. Parašė Vysk, 
žemaičių M. Vaiajjčauskas. 80 
pusi. Kaina buvo 15c., dabar 10c.

51. Valsčius ir jo ydos. Parašė J.
Gabrys, pusi. 16. Kaina 3c.

52. Vėl Pasimatymas. Gui de Mau- 
passant’o apysakėlė. 30 pusi. 
Kaina buvo 5c., dabar 3c.

53. Valdžiai Spaudą leidus. Vaizde
lis iš 1905 m. 16 pusi. Kaina 
buvo 5c., dabar 3c.

54. Vienakis. Apysaka Iš gadynės. 
Prancūzų Revoliucijos 16 pusi. 
Kaina buvo 10c., dabar 4c.

55. Vytas ir Karyna. Istorija iš lai
ko persekiojimo Bažnyčios šv. 
per. Dyoklecijana. 224 pusi. Kai
na buvo 50c,. dabar 25c.

56. živatai šventųjų, tų kurių vardais 
žemaičiai už vis gieb vadinties. 
Parašė vysk. M. Valančius. Pusi. 
160. Kaina buvo 60c., dabar 45c.

Užsisakant virš minėtų knyge
lių reikia prisirinkti ne už mažiaus 
bent 25c. verčios. Adresuojant:

HARTFORD, CONN.
Kar. Lesevičius. 40 Mulberry st

HERRIN, ILL.
J. T. Adomaitis, Box 708.

INDIANA HARBOR, IND.
B. Yasiulis. 3604 Deador st

LEWISTON, ME.
K. Vilaniškis, 14 Summer st

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

MINERSVILLE, PA.
J. Ramanauskas, Box 538.

NEW YORK,
A. Lesniauskas, 125 E. 7th st. 

NEWARK, N. J.
V. Ambrazevičla, 178 Ferry st
Jos. Braknis, 123 Ferry st.

NEW BRITAIN, CONN.
M. J. Cheponis, 510 Main st

PETERSON, N. J.
A. VaraškeviBus, 70 Lafayette st

Baltrušaitis Bros., 
Jonas A. Ignotas, 
Pins Zaviackas,

PITTSBUKG, PA.
2400 Flfth avė. 

46 So. 22-nd st 
445 Stanium st

PITTSTON, PA.
J. Kazakevičia, 103 N. Main st 

PLYMOUTH, PA.
S. Potellunas, 345 E. RIver st

PURITAN, PA.
Jonas Martinkaitis.

SCRANTON, PA.
F. T. Metelionls, 1419 N. Main av. 
Juoz. Petrikys, 1514 Ross avė.

SHENANDOAH, PA.
T. Kryžanauskas, 38 E. Centre st.

SO BOSTON, MASS.
224 Athen

28 W. Broadway.
233 Broadway

Nek. Gendrollus,
J.
K.

G. Gegužis, 
Yurgeliunas,

St

SO. CHICAGO, ILL.
S. Kvietkauskas, 8602 Muskegon av. 

SPRINGFIELD, ILL.
G. Tachilauckas, 1217 W. Jefferson st. 

ST. CHARLES, ILL.
Sim. Kioia, 575 W. 6tli st,

UNION CITY, CONN.
D. E. Eimaitis, 65 Breman st.

WATERBURY, CONN.
Jurgis žemaitis, 827 Bank st.

KELIAUJANTIEJI AGENTAI. 
Jonas Dabulskis, 
Ben. Grabauskls 
Andrius Jurevičia 
Jonas Kulis.
Petras pilėnas
Petras Vaitiekūnas, 
M. K. Wilkevlc:e.

Seniausia Lietuvių užeiga pu 
JUOZUHį RIDIKU

Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penčius cigarus ir 

Gražią Naują Svetainę 
Susirinkimams, vestuvėms, ba
liams ir tt Širdingas priėmi
mas ir broliška rodą kiekvienam 
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Joseph d. Hertmanowicz
LĮOTUSjjOire

Išdirba Dovierennostis, Kont
raktus, Bill of Sales, Affidavi- 
tus, Notas, ir šiaip visokias 
teisių popieras. Suteikia pata
rimus reikaluose dalių Lietu
voje ir kituose dalykuose. : : : 

Kreiptis adresu:

J. J. Hertmanowicz,
A. Olszevvski Bank

m

pirkti 
kada i

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

3252 S. Halsted St., Chicago
OFISO VALANDOS:

Nuo 8 ryto iki 6 vakaro kasdien. Sn- 
batoms nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Nedė 
ioms nuo 1 iki 3 po pietą.

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

AMSTERDAM, N. Y.
Jonas Kavaliūnas, 204 E. Main st.

BALTIMORE. MD.
J. Zebrauckas. 112 N. Green st

BROOKLYN, N. Y.
Jonas Bičkunas,
E. Fromes, 
Ant. Jankauskas, 
Balt. Juozupavičlus, 
Jau Mileuskl,
Ant Plocbocki,

CHICAGO.

227 Bedford are.
73 Graną st

65 Hudson ava.
222 Berry st
166 Grand bt
87 Grand st

ILL.
“Aušros" skaityk., 3149 S. Halsted st. 
“Aušra” % A. Lalls, 1800 W. 46th st 
J. I. Bagdžiunas, 2334 3. Oakley av. 
A. Dargia, 634 W. 18th st,
Kaz. Globis, 3357 So. Morgan st. 
Jonas Ilgaudas, 1841 S. Halsted st.
J. M. Jankauskas, 4556 S. Paulina st. 
Fr. A. Jakutis, 733 W. 14th PI. 
P. M. Kaltis, 1607 N. Ashland ava. 
Ant. Kasperas, 3416 Auburn av. 
Zig. Mickevičia. 2342 S. Leavltt si. 
Jurg. Sereika, 1978 Canalport avė.
K. Strzyneckis, 4602 S. Ashland av. 
M. J. Tananeviče, 670 W. 18th st. 
Mike Valaskas, 345 Kensington ava. 
M. A. Vabol, 1700 N. Ashland avė.

CLEVELAND. OHIO. 
P. Šukys. 2118 St. Clair ava.

ELIZABETH, N. J. 
Dom. Boczkus, 211 First st.

INDIANA HARBOR, IND. 
D. Bertašius, 2103 — 137th st.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas, 101 Oak st

MASPETH, L. I„ N. Y.
Wm. MIlišauskas, 42 Perry avė.

MONTELLO, MASS.
B. I’. Miszkinis, 35 Arthur st

NEW HAVEN, CONN.
K. A. Makarevlch, 255 Wallaca st 

PATERSON. N. J.
Atklnds Bros., * ■ 273 RIvąr st

raiLADELPH.IA, PA./ .
M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd st 

PITTSBURGH, PA. >
J. B. Miskevičia, 2135 Sarah st. S. S.

PORTLAND, OREG.
Borvman News Agency.

RACINE, WIS.
J. Philipavičia, 609 Sixth st.

SOUTH BOSTON, MASS.
Paul P. Mikalauskas, 248 W. 4th St

* SEATTLE, WASH.
Eckart News Agency N. E. cor. 

First fe Washington str.

Jos. Matulenas, 1408 Lincoin avė.

UTICA, N. Y.
w. S. Tarczynski, 130 Whltesboro st.

WORCESTER. MASS.
M. Paltanavlčia, 15 Millbury 8t

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kažemekas. 785 Bank St

WAUKEGAN, ILL.

“LIETUVOS” AGENTAI.

Pas šluos mus agentus galima už
sisakyti “Lietuvą" metams ar ai t 
pusė) metų ir užsimokėti.

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

BALTIMORE, MD.
L. Gawlls, 1834 N. Castle st
Vincas želvls, 603 So. Paca st.

BROOKLYN. N. Y.
J. Ambrozėjus, 120 Grand st
Vincas Daunora, 229 Bedford Avė.

CAMBRIDGE. MASS. 
Pet. Batkevičius, 877Ca«Bbndga st

CHICAGO, ILL.
Ad. Gimbutas. 
Antanas Grišius, 
J. Janusas, 
Adomas Jodelis, 
Julius Kaupas, 
Vnlc. Linka, 
J. A. Rimkus, 
V!«c. Stulpinas, 
Jonas Visockis, 
Ant. Zelnys,

3026 Union avė. 
708 W. 17th PI. 

2015 Canalport avė.
818 W. 18th st
2232 W. 24th st. 
1813 Strlng st 
920 W. 2Cth PI.

921 — 33rd M. 
8139 Vincennes RA 

3240 S. Morgan st
Pr Zmudztnavičia, 913 W. 82nd st

CICERO/ ILL.' -- *
A. K. Boczkus, . 1318 So. 49th Ct.

GRAND RAPIDS, MICH.
C. Kentraitls, 448 Lconard St. N.W.

i-
V

Didžiausia
LIETUVIŠKA APTIEKA

J. Krzywinskio
3149 S. Morgan st. CHICAGO.

ATMINKITE! Galvos «Kandėjimas, 
nerviškumas, akių skaudėjimas, ap
svaigimas ir tt.—vis tai pasekmės ne
sveikų akių, kurios gali lengvai būti 
atitaisytos, pritaikant gerus akinius. 

Akių apžiūrėjimas nieko nelėšuoja. 
Jaigu jums skauda akis, raudonos 
akįs, negerai matote, silpsta maty
mas skauda galva, nelaukite nieko, o 
tik jieškokite pagelbos. Eikite į Krzy- 
Ivinskio Aptieką ir dykai pritaikys. 
Atminkite už akinius gvarantuojame 
ir tikrai pritaikome akinius. Aki
niai po 50c, 31.00, $2.00 Ir bran
gesni. Auksiniai akiniai parsiduoda 
įvairiomis kainomis.
Priimame visokius akinių pataisymus.

RUPTURŲ DIRŽAI.
Turime didelį pasirinkimą ruptu- 

ros diržų ir pilvui bandažų vyrams, 
moterims ir vaikams. Kiekvienam 
pritalkinsim dykai.

Visokius patarimus duodame dykai. 
Pasiliekame visų lietuvių atsimini
mui.

laikrodėlį už pini- 
jį gali gauti dykai.

Šitas laikrodėlis yra nike
linis (Niekei), išrodo, kaip 
sidabrinis, gerai laiką laiko, 
yra tvirtas ir prie sunkiausio 
darbo jo nepagadinsi ir gau
ni drukuotą gvarancija apie 
jo geruma.

Užsimokėk tiktai prenu
meratą už laikraštį “LIE
TUVĄ” $3.25, tada eis tau 
“Lietuva” per pusantrų me

tų ir gausi šį puikų laikrodėlį dovanų.
Dabar yra geriausias laikas laikraštį užsira

šyti, kadangi artinasi žiemos ilgi ir nobodųs va- 
S karai. Pamatysi, kaip bus tau smagus ir trumpi 

žiemos vukarai, “Lietuvą” beskaitant. Ar žinai, 
kad dabar “Lietuva” yra geriausiu laikraščiu 
Amerikoje? Jei nežinai, tai perskaityk vieną jos 

I numerį ir persitikrink. Patark ir savo draugams 
A “Lietuvą” užsirašyti, ir jie gaus šį laikrodėlį do- 
K vanų. Siųsdami pinigus už‘Lietuvą’ adresuokite:

1 A. OLSZEWSKI
S 3252 So. Halsted St, CHICAGO, ILL. B

u

£ vanų. Siųsdami pinigus u: 
j A. CL22 

0 3252 So. " —

1
1

■ ■
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Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualinta Vyru
viSkas, nupuolei sveikatoje* Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybtnio gyvenimo? Jeigu yra mažiau- 
sėabejone jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyj® 
tavo klapatų, tai atsišauk ant žeminus paduoto adreso, o a p. 
turėsi patarimų, ir ištirinėjiniį dykai! Mes ištlrlnėsime tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes išgydy- 
sime už kožemiausių kainj. Ne užsidedi aut savgs jokių par 
jeigu atsišaukdamas pas mus dėl beuiokestinio pasiteiravi
mo. Męs perstatysime padėjimę viso dalyko tikroje šviesoje 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

Nei Dobilo NerMks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Locnoj 
Mintyj kad Mes z/same Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Uisitikimi. £^‘“3 
nesveikumu inkstų, pūslės ar Slapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumu ir skausmu, jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie Seimyniėko gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas,gėdingumas,nubėgimai, nuv.rvėjimai. 
Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi gumuotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
Užsikrečiamu Ligų kokios nebūt rūšies kurios tomistai daro nesmagumu; jeigu turi nors vienai! 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali bu- apimti; jeigu kenti nuo pertaukiųdasileidimų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą ilgį; jeigu 
turi užnuodint^ krauju arba nors vkna iš ligų kurių auka tampa vjrrai—TAI MES GALIME TAVB 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik p«sikalbėti su niurni didžiausiame privatlškume ir se
krete, o mgs padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiuusiam laike. Mes turime labai didelį 
patirim^ gydyme tokios rašies ligų ir užtikriname išgydymu. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliuos lietuvių kuriuos mes išgydėme. Mes 
figydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpnivyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsime ant jus musų specijališkį atyd$ teip jog 
gausite savo vyriškumu ir busime vadovais terp savo sandraugų,
PATARIMAS IR IŠTIRINE;LHAii VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
256 SO. STATĖ ST., arti Harrison gatves CHICAGO, ILL 

M Musų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po piet ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali 
\ likti tarp tų valandų, tai gali atsišaukti terp 10 ir 12 Nedaliom. Atsišauk asaoiškaA

Mes kalbame Aiatuviškai.

DR. KOLER, LIETUVIS O Y DITOJAS

DR. KOLER

Yra tai vienatinis gydytojas Pittsburge, diplomuotas 
Varšavoje, kuris turi suviršum 15 metų patyrimo, gydy
me visokių ligų. Išgydo visokias ligas, nepaisant iš 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinius N u plau
kimus Sėklos, Syfilis, Tryper, Vyriškos Pajiegos, taipgi 
gydo sauvališkas ligas. Jo speci jai iškurnąs yra gydy
mas užsisenėjusių ligų, Nervų, Reumatizmo. Plaučių 
Uždegimo, Nupuolusios Silpnybės Ir Kraujo f/ibėgimo, 
Užsisenėjuslas ligas, kad ir paeinančias nuo tėvų.

f>38 Ponu Avė., P1TTSBUK6 PA.
OFFISO ĮDUOS NUO 9 iki 5 VAKARO. NEDELIOJ NUO 10 iki 3

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Prot. Julius Silsko užtikrina, kad 

išmokys šokti kiekvieną jauną ar 
seną. Išmokinu valsą 6 rūšių, taip, 
kad gali drąsiai eiti šokti publikoj. 
Taipgi išmokinu ir kitus šoklus su 
keletą vakarų. Mokinu kas vakaras 
Lekcijos yra nuo 7 valandos vakaro 
iki 11 vai. Prof. Julius Silsko pra
neša visiems, kurie nori išmokti šokt, 
ateiti dienomis nuo 9 valandos ry
te ir net iki 11 valandai vakare. 
Taipgi mokinu visokius šokius 
Buck & Wing, Buck Skirt, Irish 
Jlg, Clog, Spanlsb Waltz, Waltz, Two 
Step, Side Step. Pirma Lietuviška 
Mokykla Amerikoj. Mokytojas: 
Miss. Antanina Kletnier, Misa Joan- 
■a Walets, Prof. Julius Silsko, 1836 
So. Halsted st., Chicago. III.

Phone Canal 3762.

LIUOSO INŽENGIMO MUZLj JS 
Moksliszku Žinfeidumu.Žinojimf--Galybe

Mes Ssuia baimin
gai ir Įrkniiai su
tverti. Vyrai, tlttrai 
atsllankyklt į 8ilų 
stebėtiną liuoso iu- 
žengimo Muzėjų. 
Šimtai interesuo
jančių pavydulų 
žinognus kunosvei- 
kani ir sergančiam 
M-ovyje. Cbirurgiš- 
koc operacijos, 
žingeidumai, keis
tumui, milžinišku- 
mni. Teipgi pilnns 
istoriškas su n r i li
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai Šiam krašto.

Esi užprašomas tirineti nuostebumus Astronomi
jos, Fiziologijos, Chemijos ir Patlioliogijos.

fszpanlszka Inkvizicija. Valkatų Galerš’X 
Paveikslai Iszidlmiu Ir Pagarsėjusiu Auiuue* 

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI 

UUOSO INŽENGIMO MUZEJUS 
MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU 

14 S. Clark Street
arti M a oi so n Gatves

Atdar .s nuo 10 valandos ryto Iki 12 vidur nakčiai

J. KULBOKAS
Užlaiko 

Puiku Saliuna 
Visada š:ltas alus, skani degti
ne ir kvepenti Cigarai. Iš ki.ur 
žmones at.elevę gauna nakvynę 
74 Grand St. Brooklyn, N. Y į

Leveskio
Dienine ir Vakarinė Mokykla. 
===== Mokinama, -i'■ ........
1. Pradinis (Prirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amer. plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą

(dėl manančių £r;žti Lietuvon).

LieiuvKka, Anglis ta, Vokiška i* Rusiška 
pagal aorą ir Lenkiška).

Dėl smu kernų ziinų kreiptis yoatiškai 
arba per laišką šioom n įrašui 
G. J. LEVESKIS, 

Vedėjas Mokyklos
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Reikalaujant Armonikų
ik oncerlinkų ar kitokių 
mnikališkų toztrumentiį. 

Pakol kur pirksit, pirma 
parašykit* man. aš prisių
siu Joms savo Katalogą, iš 
kurio matysite jog prie ma
nąs galima gauti visokias 
puikiausia* Vokiškas bd 
Itališkas Armonikas ui že
mesnę kail a negu kur kitur.

Rašyk šandl man, pridedama už 2c.. markę ir 
savo ’dresą o gansi mano Katalogą dovanai. Ad.

M. J. Damijonaitis,
312 W. 33rd St., CBICAGO, ILL



4 LIETUVA No. 1*
i

Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą.
Rodą Dovanai.

14 metų senas laikraštis

UŽDĖTA 16C-6 m. JAU 27-ti METAI

O

BROOKLYN, N. Y

1«IDWUI

Visuomenes, literatūros ir politikos 
savaitinis laikraštis

• v«

Užsirašyti Vienybę Lietuvninkų galima visada.
Užsirašant “Vieh. Liet.” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pačto 

Money Orderį arba pinigai registruotam laiške, adresu:

J. J. PAUKŠTIS & CO

LIETUVNINKU.
Geniausias lietuvių laikraštis Amerikoje.

Išeina kas Sereda.

Slaptos 
VYRU LIGOS 
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų ir Inkstų. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajieua, 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
mą, Slapumo bėgimą.

Plaučiai

Išeina kas Ketvergą, Chicago, III.

A. 0LSZEWSKI0 BANKA
3252 So. Halsted St., Chicago, IlL

Tapo pilnai atnaujinta ir žymiai padidinta ir dabar veda
Bankinius reikalus sekančiai:

1. Išduoda čekių knygeles Biznieriams, Fabrikantams, Kontraktieriams ir ki
tiems, su kuriais tai čekiais jie apmoka savo “bilas“, algas ir visokias kitas 
išmokestis. Šios Bankos čekiai yra geri visose Bankose po visą Ameriką. 

Priima Pinigus taupinimui (užčedijimui) ir moka 3% (nuošimtį) metams. 
Skolina Pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicago ant lengvų išmo- 

kesčių.
Perka ir parduoda namus, lotus, "mortgages” ir “bondsus1 
Sukolektuoja Pinigus iš kitų Bankų po visą Ameriką.
Išmaino Pinigus visų viešpatysčių ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

kitokių.
Siunčia Pinigus į visas dalis svieto ir parduoda Šifkortes ant visų laivi

nių linijų.
Padaro visokius rejentališkus dokumentus, dovierennastis, affidavitus, 

kontraktus pirkimo ir pardavimo, parūpina pasportus išvažiuojantiems į 
Lietuvą ir užtvirtina juos pas Rosijos Konsulį.

Parsamdo Bankines skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie 
kurių ne vagis ne ugnis negali prieiti.

Laikraštis “Katalikas" 12-kos puslapių, didžiausio for
mato, redaguojamas geriausių redaktorių, talpina raštus ge
riausių raštininkų ir visuomet telpa visokių žinių iš Didžio
sios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios Lietuvos, Amerikos ir 
abelnai iš viso pasviečio.

“Kataliko” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
nes Amerikos:

Metams $2.00, pusei metų $1.00
Kanadoj ir Meksike:--

Metams $3.00, pusei metų $1.50
Rosijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinese viešpatystėse: 

Metams $3.00, pusei metų $1.50
Užsirašyti “Kataliką” galima kiekviename laike.
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą sių

sti per pačto Money Orderį arba pinigus registruotam laiške 
ant išleistojo rankų, adresuojant šiteip:

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numeri ant pažiūros veltui.

Vyrai IšgydomH 5 Dienas
Aš noriu Išgydyti kiekvieną vyrą kenčiant} nuo Varicoceleš, Strikturos, Užkrečiamą 

Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingą vyrų ligų.
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų 

ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti imonims. kurie buvo 
gydomi per tuziną ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį ba
dą, kuriuomi tikrai ir ant visada išgydau.

Ateik į mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose. Tamsta 
gausi geriausią patarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo specijalistu 
vyriškų ligą. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.
Tikrai ižgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų Ir Inkstų nesveikumus 

— (Nemokėk už neižgydynu)—Neišgydo, nemokėk)

(

Kraujo
Užnuodė j im ą
ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubčgimus, Įsise
nėjusias Ligas.
Ligos Moterų
ViduriųLigoSj Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos 
Ištyrimas DOVANAI.

Kalbu Lietuviškai.
VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta tik 
pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano atsa
kančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kančių. 

Dr.'ZI NS,'183^^CHICAG(Į 
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedelioms, 8 ryto iki 4 po pietų.

Todėl Jei esi biznyje ir turi klapatą su vedimu biznio rokundų, tai atidaryk 
“Checking Account" A. Olszewskio Bankoje, o Banka suves tau rokundas 
kas menuo iki vienam centui, ir nereikalausi daryti jokių išmokesčių pini
gais, nes vįsas savo bilas ir algas išmokėsi bankos čekiais.

Jei nori užččdyti savo pinigus ir gauti už juos 3 procentą, tai dek juos į A. 01- 
szewskio Banką.

Jei nori pirkti namą, lotą, ar biznį mieste Chicagos, tai pinigų pasiskolinti gausi 
A. Olszewskio Bankoje.

Jei turi parduoti namą, lotą, ar biznį mieste Chicagos, tai A.Olszewskio Banka 
suras tau pirkėją.

Jei nori siųsti pinigus į krajų, Siųsk juos per A. Olszewskio Banką, o greičiau
siai nueis.

Jei reikalauji šifkortes išvažiuoti ar savo draugus atgabenti, tai pirk ją A. 01- 
szewskio Bankoje, o busi užganėdintas.

Jei reikalauji rejentališkų popierų, kaipo “Dovierennasties", aktų pirkimo ar 
pardavimo, užtvirtintų per Rosijos Konsulį, kreipkis į A. Olszewskįo Ban
ką, o ji tau padarys juos kuogeriausiai.

Su visokiais bankiniais reikalais vietiniai yra'meldžiami asabiškai atsilankyti, 
o iš tolymesnių vietų kreiptis per laiškus adresuojant šiteip:

A. OLSZEVVSKI
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL

P. S. Kam (akt būti Chicagoje ii tolymesnių miestų neužmirikite apsilankyti ir musy Bankon.

Laikraštis ‘‘Vienybė Lietuvninkų” 12-kos puslapių, didelio formato, 
redaguojamas gerų redaktorių, talpina raštus geriausių raštininkų ir 
visuomet telpa visokių žinių iš Didžiolios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios 
Lietuvos, Amerikos ir abelnai viso pasviečio.

“Vienybės Lietuvninkų” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
nės Amerikos:

Metams $2.00, pusei metų $1.00
Kanadoj ir Meksike:

Metams $2.50, pusei metų $1.25
Rusijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinese viešpatystėse:

Metams $3.00, pusei metų $1.50

Mes Išgydom Vyrus
Mps trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti su kitai! 

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musą tisrąir ištiki
mų gydymą. Męs paaiškinsim, tau dėlko kiti gydymai tavgf 
neišgydė ir kaip męs tave išgydysim.

Kraujo Užnuodyjimas* ** rią ligonis nenori kreip
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
skauduliu ant liežiuvio, slinkimas plauką, skausmas kauluo
se, sunnriuose, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOME. 
Mllhnfri tYlOi kankina ta v g nulio girna i paeinantinu311U U U R lllldl Paržengimo gamtos tiesą, vyriški silpnu* 

® mai, nualintoms, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plėmai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu iš tą ženklą? Ateik pas 
mus, mgs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti*

Abelnas Nusilpnėjimas S 
mas, negaliu gumas prie darbo arba linksmo- 
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO- 
JINGI—PA8IRODAVIK SU MUMI DABAR- 

Odos Nesveikumai lopai, netobu
lumai, žaizdos skauduliai, pageltonavus ir 
išblyškus oda, pajucdavę paakiai. Vyrai, yra 
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant pas 
raus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA- 
D/l BUSI IŠGYDYTAS.
Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveika* 
m • Inkstą nesveikumas gali išsivystyti 
lildl į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas? 

Specialists.

! Nedaro skirtumo koks ta-
| mistos nesveikumas yra, 

jeigu tamistą kankina de
ginimai, plikinantis šlapinimas, pūslės nesveiku* 
mas, erzinimai, tankus noras Ištuštinimo, mgs 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.

Uždegimai, sutinę ir skausmingi 
vUlinilIldl sunariai, kantrybę atimančios 

užsisenėlg ligos kurios padaro 
gyvenimą nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos g“i°,kran’ 
dasi visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau* 
Biai kairėj pusėj; jos padaro žmogąlabai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž n uola ta i. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate. 
International 

14 SO. CLARK ST., arti Madison gatves CHICAGO. ILL.
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedūldieniais 

ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti asabiškai, nes ligos negali būt gydomos teip pasekmingai per susirašinėjimą 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

RUSIJOS—AMERIKOS LINIJA.
Puikiausi, Didžiausi ir Greičiausi Laivai, 

reguliariskai kas dvi sąvaiti vaikščioja tarp 
Rusijos ir Amerikos, nestodama pakeliui nč 
jokiame porte. Nauji dvišriubiniai Pasažie* 
riniai Garlaiviai

CZAR, KURSK,
8 dienomis į Rot* 

terdamą.
$31.00
45.00
60.00

IŠPLAUKS
Czar, Gruodžio 14; Russia, Gruodžio 

28; Kursk, Sausio 11.
Dėl artesnių 

fnusų agentus, 
Agentą:
A. J. Johnson a Co., 2£ Brondvay, New York

RUSSIA
11 dienų i 
Lietuvą.

III klase $33.00 
II klase 50.00 
I klase 70.00

Iš NEW YORKO:

žinių meldžiame kreipties į 
arba į Vyriausjjj Keleivių

t-., t . I Centrai 1443
Telefonai: į Auto. 44.094

Maurice J. Golan
Lietuvių Advokatas

Priima visas provas
WEST SIDE OFISAS:

1615 WEST 12th STREET
Taleforaaa: Canil 407

Valandos priėmimui: 7 Iki 8 v v.

visuose teismuose

513 AsNind Block

CHICAGO

Dr. G. M. Glaser
Ėluonil aprMšklu pagodotal vlsuo- 

menlai, jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 21 
metus, perkėliau savo ofisą Ir gyveni
mą | savo locną namą po numeriu 

3914 S. Morgan St.
<- Kertė f'J-ros gatvės.

Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius 
stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig Šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, eslu namis 
ant kiekvieno pareikalavimo dieną ir 
naktĮ. Eslu specialistas ligose val
kų, moterų Ir vyrų ir užsendlntose 
Igose. Darau visokią operaciją 

liekuosi su pagarba

Dr. G. M. Glaser f 
x 3149 S. Morgan St.

Kerti 82-ros gatvta. 1

ANK

25 metą Jubilejinis numeris 10 c. 
Rašyk greitai, o paprastą numerį gausi dykai.

120-124 GRAND ST.

Vardan.

Adresas;

E

VYRAM TIKTAI 
INEJIMAS DYKAI 

kas gali būt matyta 

GALERIJOJ 
MOKSLO 

526 SO. STATĖ ST. 
CHICAGO, ILL. 

near Harrison St

BUK 
VYRAS

.•pfiSTONTHEB4Ws„

BLENDEf

’ Turėk Savo Namuose
Geriausią Degtinę* (arielką) jei 

nori būti sveikas ir turėti kuom 
pavaišinti savo mylimą svečią. 

Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

S-0
Kaipo Skanų, Tvirtą ir sveiką gėrymą 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

I Gaunama visuose geresniuose Saliunuose

STR1US BROS. CO. DEP’T L. 'gHICAGO, ILL
216 W. Madison St. T. PODLASKIS CHAPOSKE, Lietuviai agentai

L.1J0

Dr.O.C.HEINE
DBNTISTAS

?W.I| 1

STATĖ BANKA DĖL VISŲ ŽMONIŲ
Parankioje vietoje, priešais didįjį COURT HOUSE

Įsteigta 1855 metuose. Po užžiura ir Kantrole Valstijos Valdžios.
KAPITALAS $1.500.000.00

Moka 3 procentus ant Tauplnlmo. Gali pradėti tauplnlmą su 
vienu dollarlu ar daugiau Ir gausi knygelę arba paliudijimą.

Biznieriam už sudėtus pinigus duodame čekių knygeles, Iš ku
rių galima rašyti čekius.

Parduodame parinktus Chicagos Pirmus Mortgečlus su už
tvirtintais dokumentais Ir Pirmus Auksinius Bondsus arba sko
lų užrašus su 6 procentais. Visi esate kviečiami iš visur, o bu
site maloniai priimti, ir visokį klausimai bus išaiškinti lietu
viškoje kalboje.

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Dėl Viru į
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru. ’ 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima kraują 
arbasypili, nubiegima siektos, patrotitu stypribe, pliekus 1 
ir kitus išmietimus, v negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- . 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
narnose privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jun.i kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvč žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašlta par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinėji.;’ tu, specijaliskn 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siusią vysai dykai, 
užmokant už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šende-—

OYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS
DR. JOS. ISTER & CO.. L W2 22 Fiftb Arno., CMom

Godotinas Tamista: Pagal Tamistos prižadiejma, ak no, -. Jau 
jog Tamista pr. jiustumei man vysai dykai vena jusu knyga dėl vynu

. ...........  Steitas

m BANKj„ _, .
AN D TRUST *COM PA N Y

ASHLAND BLOCK
7 Clark ir Randolph St., Chicago, III. j

NAUJAS GYVENIMAS!
TIKRI NAUJI METAI

Tik tada pastoja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip 
paliuosuoja nuo visokią varginimą ir numeta nuo savgs ligas, 
yvairią skaudėjimą naStą.

Philadelphios M. Klinikas daugybes žmonlą apdovanojo su 
tikrais naujais metais, suteikiant nauj$ gyvenimu ir 
džiaugsmu, išgydant sergančius-nesveikus, sugražinant 
gėrę sveikatą, tį brangiausiu žmogaus turt^. 13 dau
gelio štai patys žmonės kalba:

GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau 
gavimo Jąsąliekarstą buvo teip bloga, kad dirbt nega
lėjau. Paklausiau draugą rodos—atsišaukiau ir kaip 
apturėjęs Jąsą Mylistos liekarstas, kurias suteikėt, su
vartojau, tai trumpam laike išgijau ir visi skaudėjimai 

bei romatlzmas išnyko. Dabar sveikas, linksmas ir tukstantĮ kartą dėkavoju. Savo draugams 
reikalaujantiems gero Daktaro pagelbos, visada rėdysiu kreiptis prie Jąs.

Su guodone A. KARANAUSKAS, Box 233, Seelyville, Ind.
H. HARSKOVIČE. 1723 Hancock St., Philadelphla, Pa. Labai sirgęs sunkia vyriška 

liga. Nuodugniai išgydytas, širdingai dėkavoja Klinikui už ger$ sveikatą ir nauj^ gyvenimu— 
tikrus naujus metus. ,

Nemažiau yra dėkinga Mrs. MARĖ OČIPĖNĖ, l§ Conemaught, Pa. kuri sirgusi 9 metus skau
dėjimu galvos, koją, vidurių, pūslės, ir baltąją tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja gera 
sveikata ir dūką yoj a Philadelphios M. Kliaikui. kurio tikros liekarstos ir tobulas daktaras išgydė

KAIP DAUGELI, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
jei tik nori be peilio i/ operacijos. PHILADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujg 
liekarstlį, Išradimų ir pagerinimų, teip kad kitur geresnią nekarštą negalima gauti. Čio
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyrišką ligą.

JEIOU ni gali pribųt asabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodą, pamokini- 
mus^reikalingaslTėkarstąsjr ant vietos išsigydysi. Aptureslt tikrą sveikatai pagelbą nuo visokią 
ligų.kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola; kaip šviežią, teipužsise- 
uėjusių, kaip ir nuo tą, ką kiti daktarai nesumano išgydyti. Kreipkis drąsiai, neklaidžiojant, 
šiuom adresu rašyt:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
1117 Walnut St., Philadelphia, Pa

* LANDOS kasdien nuo 10 Iki 4 po nlet. Nežiloms nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarnikais ir Pėtnyčlomis.

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

Ofisas
1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Wood gat.

Pbone Canal 1208
Valandos:

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

Nedelioms
nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto

/lageidumai Patologijos 
kingeidujjM./ Osteologijos 
Žingcid'in'ji’ Gremuliavi- 

0*0 Organu

Tirinek pradžia ir iszsivystima Ž rf.Jgiszkoa 
Rasos nuo Lopszio.lki Grabui. P.* matyk Kei
stumus Gamtos. Žingeidumus i? Mjlz.'jjsz- 
kumus.

Tirinek intekme Ilgos ir paleistuvystes, per. 
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavus iszrodinetojas 
atsakinėju visokius klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki vidurnakeziui

Rezidencija

5208 W, Harrison Street
Tol. Austin 737

Valandos:
tiktai iki 9:00 kiekviena ryta

.TEMYK1T VISI LIETUVIŠ
KI SALIUNCIKAI IR BIZ

NIERIAI!
Chicago Baltos Rožes (Chicaįo YVbita 
Rose Bottling Works) tikrai lietuvišką 
pabstą—saldę, džindžerail Ir kitus 
visokius minerališkus gėrymus išdir- 
bineja. Išdirbejas yra vienas iš se
niausių Chicagos lietuvių biznierių 
Jonas žilvitis. Meldžiu visų lietuvių 
biznierių atkreipti i tai atydą ir pa
remti savo tautieti. Riekalaujant vi
sokiuose atsitikimuose viršminėtų 
minerališkų gėrymų atslšaukit visa
dos pas mane. Busiu Jums už tai 
dėkingas. Su godone,

Jonas žilvitis,
841—33rd st., Chicago. III.

Phone Yards 2K12.

LIUOSA GALERIJA MOKSLO

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law30 N. LaSalle St., Cor. Washington St.

Siock Eichange Bldg., Rooms 1107-1114
Telephone Franklin 1178

Lietuvis advokatas, baigęs teisią mokslą Ama- 
rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir kri- 
tninališkas visuose teismuose (suduose).Gp. 3112 S. Halsted St., arti 31-moa

Tclepbooe Y arda 239®
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