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POLITIŠKOS ŽINIOS.
. BALKANŲ PUSSALIS.

Turkų generolui Enver Be- 
y;ui pasisekė su 40,000 atsiųstų 
ij Azijos kareivių įsiveržti ant 
Galipoli pussalio, bet kaip gar
sina žinios, ateinančios iš Sofios, 
bulgarai Enverą sumušė, priver
tė jį trauktiesi, nes truko jo ka
reiviams maisto ir amunicijos. 
Bulgarai užtikrina, buk jie ap
valdė europinę Dardanelių pusę, 
ginasi dar tik miestas Galipoli 
ir turkų rankose yra tvirtovės 
nuo Azijos pusės, todėl Grekų 
laivynas negali plaukti prie Kon
stantinopolio. Ginančios jūrių 
siaurumą tvirtovės, vokiškų in
žinierių padirbtos, buvo prireng
tos ginti siaurumą tik nuo jūrių 
pusės, nemanyta mat tąsyk, ka
da tvirtoves rengta, kad siau
rumą reiktų ginti ir nuo sausže- 
mio, nes sausžemis iš visų pusių 
Turkijai prigulėjo.

Londone gauta žinia, buk bul
garai apvaldė miestą Balair su 
visoms jo tvirtovėms; jiems mie
stą pasisekė paimti su klastos 
pagelba, nes per mūšį paimti ne
buvo galima. Bulgarai iš pra
džių mėgino miestą veržti, bet 
kelis jų užpuolimus turkai at
mušė, paguldę daug kareivių. To
dėl bulgarai traukėsi vis atgal, 
nudavė, buk tapo sumušti; turkai 
tam patikėjo, išėjo iš savo tvirtų 
stovyklų vyti sumuštus. Turkų 
laivynas to nežinojo, jo kanuolės 
pradėjo bombarduoti ne priešų, 
bet savųjų eiles. Bulgarai iš to 
pasinaudojo ir visai sumušė bai
mės apimtus turkus.

Sulyg Londone gautų žinių, 
turkai tapo galutinai sumušti 
prie Galipoli. Nepasisekė jiems 
ir prie Čatalja. kur buk teipgi 
juos sumušė. Londono laik
raštis “News” užtikrina, 
jog jau ir vyriausiasis tur
kų vadovas, Šeket paša per
sitikrinę, kad Turkija karo vesti 
negali. Bet ar ištikro teip yra, 
nežinia. Juk jeigu turkai teip 
visur priešų butų mušami, tai 
tie priešai butų jau prie Kon
stantinopolio priėję; 
dar jie nuo Turkijos 
teip toli, kaip toli 
karo, sulaikymą ir 
tarybų Londone.

Serbai ir bulgarai
ja toliau Adrianopolj ir kaip gar
sina žinios paeinančios iš Sofios, 
kanuolių šūviai išgriovė daug 
fortų miesto aplinkinėse. Buk 
kelios dalys turkų kariumenės 
perėjo ir jų priešų pusę. Bet ar 
tos žinios teisingos, nežinia; bet 
žinia, kad telegramai nuo mūšio 
laiko aštriai yra cenzūruojami 
abiejų karą vedančių pusių.

13000 grekų išlipo Egeiškų jū
rių pakrantėse paremti bulgarus, 
kurie vieni turkų įveikti negali. 
Prie Scutari montenegrinai mė
gino veržti fortus Taraboš ir Be- 
dica, bet tapo sumušti; užmušta 
jų. 3000, taigi dešimta 
kariumenės dalis. 1 
pakrantėse, kanuolių šūviai 
skandino turkų karišką laivą 
sar.

Grekai kaipo savo valdybą 
ėmė didžiausią Turkijai prigu
lėjusią salą Kretą, kur tvarką 
prižiūrėjo kariumenės: Anglijos, 
Francuzijos, Rusijos ir Italijos; 
tos kariumenės iš ten pasitraukė. 
Turkija mėgino jieškoti užtari
mo pas dideses Europos viešpa
tijas, bet tos atsisakė Turkijai 
padėti. Bereikalo Turkija ten 
kreipėsi, nes galėjo juk patėmy- 
ti, kad tos viešpatijos remia vien 
krikščioniškas Balkanų tauteles.

karą iš vidurio 
kitur, kur ma- 
kare dalyvumo 
bet lygiai Ma-

ir Diaz atsakė, jog 
negali, kol preziden- 

tautiškame rūme, 
ambasadorius nuo 

kad ypač

tuom tarpu 
sostinės vis 
buvo prieš 
užmezgimą

bombarduo-

urnai sukilėlius suvaldyti, bet to 
jau antri metai neįstengia pada
ryti, todėl dabar nei namieje, nei 
svetur nieks jam netiki. Te
legramai aštriai cenzūruojami, 
todėl apie revoliucijos bėgį ypač 
provincijose teisingų žinių gau
ti negalima.

Svetimų kraštų ambasadoriai 
pareikalavo, kad bent mieste Me- 
xike besimušanti 
miesto perkeltų 
žiau neimančių 
žmonių gyvena, 
dero, kaip 
to padaryti 
tas ginasi 
Francuzijos
Madero pareikalavo, 
moterys ir vaikai iš Mexiko mie
sto butų išsiųsti kitur, bet ir 
jam atsakyta, kad tai padaryti 
negalima, kol mieste mūšiai trau
kiasi ir nei viena pusė kitos ne
pergalės.

Per tarpininkystę Amerikos 
ambasadoriaus 24 vai. meiste 
Mexiko mūšiai buvo sulaikyti, 
bet tyku buvo tik kelias valan-Z 
das, paskui mūšiai atsinaujino,s 
mušiu sulaikymas tapo atšauk-' 
tas. Mūšiuose žūna daug žmo
nių iš abiejit pusių, nemažai žū
va moterų ir vaikų, nes mūšio 
laukas yra tirštai apgyventoj, 
gražiausioj miesto dalyj. Iki šiol 
nei viena pusė negali pergale pa
sigirti, abidvi pusės ginasi savo 
stovyklose — Madero tautiška
me rūme, o Diaz arsenalo trio- 
boj.

Į EI Paso atėjo, rods dar ne
patvirtinta, žinia, jog Mexike 17 
vasario traukėsi smarkus mūšiai 
ir buk Diaz su savo pasekėjais 
per šturmą paėmė tautiškąjį rū
mą, kur gynėsi Madero. Suki
lėliai jau nuo pats ryto buvo nu
sistūmė arčiau prie tautiškojo 
rūmo ir ant visos linijos stūmė 
savo priešus. Bet kad abidvi 
pusės cenzūruoja telegramus, tai 
teisingos žinios negreitai svietan 
eina.

Jungtinių Valsčių valdžia ren
gia savo kariumenę, kad prirei
kus, galėtų ją siųsti Mexikan; 
prirengti yra ir kariški laivai. 
Prezidentas sušaukė ministerius 
pasitarti, ką daryti kilus revoliu
cijai Mexiko sostinėj, bet dau
gumas ministerių nepritarė be 
sikišimui, nes Jungtinių Valsčių 
įsikišimas dar labiau pakeltų ispa
niškų republikų neužsitikėjimą. 
Suvaldymui Mexike sukilimo, 
sulyg apskaitymo karo ministe- 
rio, reiktų mažiausia siųsti ten 
200,000 kareivių, o Jungtiniai 
Valsčiai tiek jų neturi. Kadangi 
prezidento Tafto ir jo ministe
rių tarnystes laikas baigiasi, tai 
jie dabar nieko svarbesnio veik
ti nenori, svarbius reikalus nori 
palikti naujam prezidentui ir ki
tiems ministeriams.

IŠ MEKSIKOS REVO- 
LIUCIJO0

Tautiškasai Meksikos palocius, 
kuriame gyveno respublikos pre
zidentas Madero. Šioj vietoj nuo 
10 dienų traukėsi mūšiai tarp pre
zidento kariumenės ir generolo 
Diazo revoliucijonierių. Vėliau
sios žinios praneša, kad prezidentą 
Madero išdavė generolas Blan- 
quet, kuris perėjo į Diazo pusę ir 
liepė kareiviams suareštuoti pre- 
zid. Madero. Po bausme sušau
dymo Madero rezignavo nuo pre
zidentystės.

MEXIKO.

i visos jų 
Bulgarijos 

pa- 
As-

už-

RUSIJA IR AUSTRIJA.
Nesutikimai Rusijos su Austri

ja vėl labiau pasididino. Prieža
sčių vaidams ir pirma netruko, 
bet dabar vaidai kįlo už rubežius 
Albanijos. Austrija ypač neno
ri leisti montenegrinams pasilai
kyti Scutari. Laiškas Austrijos 
ciesor. Rusijos carui su užmany
mu taikytiesi ir paleisti bent dalį 
sumobilizuotos kariumenės, vie
toj sumažinti nesutikimus, dar 
labiau juos padidino: caras aš
triai atsakė, jog Austrijos besiel- 
gimas ant Balkanų verčia Rusiją 
ginti slaviškas tautas ir mobili
zuoti kariumenę.

Prietikiai terp Austrijos ir Ru
sijos teip įtempti, kad greitai ga
li trukti ir prasidėti karas. Ru
sija ir Austrija ir toliau mobili
zuoja kariumenę. Be šauksmų 
tą patį daro Vokietija ir Fran- 
euzija; rengia karau savo laivy
ną ir Anglija. Berlino laikraš
čiai patalpino žinią, jog į savai
tę laiko visa Francuzijos kariu- 
menė bus sumobilizuota ir karan 
prirengta; be abejonės karan pri
rengta ir Vokietijos kariumenė. 
Kur kariumenės karan pri
rengtos, ten menkos priežastys
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bes” namai, kuriuose bus arbati
nė, salė vakarams ir susirinki
mams (dabar susirinkimai daro
mi pas kun. Karbauską).

Zigm. Panernackis.
— Viltis —

PANEVĖŽYS. Sausio 3 d. bu
vo pradedamųjų mokyklų moki
niams eglutė. Mokinių, šiaip 
vaikų ir suaugusių prisirinko pil
na gaisrininkų salė. Tik bevai- 
dinant “Šaltį senelį” popierinė
mis rožėmis išsipuošusi mergaitė 
staigu nuo eglutės žvakutės už
sidega. Ugnis augštai pasikelia. 
Vaikai, šaukdami “degame, gel
bėkite”, . puolė prie durų, viens 
kitą verzdami, mindydami. Nuo 
mergaitės buvo užsidegę moky
tojas ir mokytoja. Juos visus 
užgesinus, pakėlė uždangą ir pra
dėjo šaukti-, kad gaisro nesą. Pub
lika nurimo, tik keliolika vaikų 
buvo gerai aplumdytų, o vienas 
visai apalpęs. Užsidegusiajai 
mergaitei nusvilo plaukai, apdegė 
krutinę, veidas ir rankos, ji da
bar sunkiai sergą, bet yra viltis, 
kad sugis. Dėl tos liūdnos prie
žasties nė šokių po vaidinimo ne
buvo. Vapsva.

—. Viltis —

PAPILYS, Zarasų pav. Sau
sio 10 d. .valstiečių sueiga nuta
rė duoti kasmet po 300 rubl. pač- 
tos skyriui atidaryti. Apylinkės 
kai-kurie dvarininkai ir kunigas 
taip-pat žadėjo prisidėti.

Papilio Juziukas.
— Viltis —

Ne. S

galima busią gauti iš valdžios 
leidimą įsteigt tenai (Žalpiuos) 
pradedamąją mokyklą ir kokį tik 
norint gauti mokytoją (supra
skit lietuvį). Tuotarpu, jei rastų
si butas mokyklai, tai ir šią žie
mą jau galėtų pradėt vaikus mo
kyti ; direkcija mokytoją duotų. 
Taip esą ir visiems reik daryti. 
Dar ką pasakojo apie Raseiniuos 
rengiamą gimnaziją. Ant galo 
kilo ginčai, ką daryt su val
sčiaus raštinės trobesiu. Mat na
mą reikią statyti naują. Kol dė
lei pleciatis, kur dabar raštinė 
stovi, ėjo byla, tol namo netai
sė, bet dabar advokatui J. Vilei
šiui bylą išlošus (jam buvo pa
vesta raseiniečių valsčiaus bylą), 
kai-kurie valsčiaus ponai norėtų 
tą piečių parduoti, o raštinę nu
kelti miestan (dabar už 2 varstų 
nuo Raseinių miesto). Mat tada 
“su- reikalais” nereikėtų taip toli 
vaikščioti....

Bet buvusieji rinktiniai beveik 
visi ėmė šaukti, kad plečiaus ne
parduoti, mieste neturėsią tiek 
pinigų naujiems namams išmū
ryti. Tuo ir pasibaigė. • Nežinia 
dar kaip suėję “erštai” nutars. 
Mat, čia esama tam tikrų “erštų- 
-rėksnių”, kurie kaip nori, taip ir 
“nurėkia”į (nutaria).

D. Astrauskis K. R.
— Lietuvos Ūkininkas —

kartu, jeigu kiltų karas, jin butų 
įtrauktos veik visos Europos tau
tos; butų tai toks karas, kokio 
dar Europoj nebuvo; į mūšius sto
tų milijonai kareivių.

Europos laikraščiai gavo žinią, 
buk Galicijoj, prie Rudniko, Jąį

“B. V.” paneša) k|d Vilniaus 
advokatams prašytį Į vyriausybė 
žadanti vasario met>e|į įnešti V. 
Dūmon sumanymą apie įsteigimą 
prie V.ilniaim , teUtmn *r»inni n r i— 
ąiekušiųjtj advokatų t 
įĮra visuose .didejMt<4<

prie Vilniaus - teismo 'rūmų pri—
1. siekusiųjų advok'įjų (tarybos, kaip 

^miestuose.
roslavio pav. susimušė pryšaki- ferauge busiąs įnėšl^š ąįunany- 

ma> apie į>tci; im.’i : kios pat ta 
Kybos ir prie. Kievo !ą|smo rūmų.

- ■ •
Vilniaus-e^zužag komiteto 

įsąkymu konf.į|įj(ąvoj- .paskutinį 
-lenkų laikraščio- ^Prį^ląd Wi- 
jbnski’l numerį.- js' ; •

'. “iŠ '*.§<■ 
* ^41. V

NėtriikušT Vilniuje pradės 
■eiti katalikų (bįįtgudžių)
Sąvaitin.iš.Lldikrąšiis vątdū “Bie- 
Jirus”. .'Rėdakterium-lęjdėju pa- 
įsirašysiąs'jaunas gudų rašytojas 

: A. Byčkovskis.

nes eilės Austrijos ir Rusijos^ 
kariumenių. Nors patvirtimmp 
tos žinios dar nėra, bet tas galėjo’’ i 
atsitikti. Kur viena' tauta siun
doma ant kitos, kur prie rūbe-' 
žiaus sutrauktiems . kareiviai),iį,, 
įkalbama, kad jiems reiks su kai^( 
mynu muštiesi,’ kur sėjama Oė* 
apikanta, ten stisiremimai gtci: 
tai gali atsitikti, y Šitame atsiti: 
kime 
žinia.

kas ■šaudyti- pradėjo, ne-

IŠ LIETUVOS.
VILNIAUS GUBERNIJA.

VILNIUS. Sausio 12 d. “Ru- 
tuje” buvo surengtas mokinių 
naudai vakaras. Vaidino du vei
kalėliu: “Likimo bausmę” ir
“Burtus”. Vaidinimas pasisekė, 
ne perpuikiai. Tiesa, artistams 
pirmą kartą pasirodžius scenoje 
ir persunku buvo tokie veikalfcį 
liai suvaidinti. Žmonių buvo pri-J 
sirinkusi pilna “Rūta”, ypač jau
nimo. Publika kuogeriausiu upu 
ilgai linksminosi. Materialinai 
vakaras labai pasisekė, nes gryno 
pelno liko 120 rublių, nors buvo 
nemaža išlaidų.

Švietimo ministerija sutaisė 
naujas taisykles apie mokyklas 
kitataučių (ne rusų) vaikams. 
Tuo nauju sumanymu visi mok
slo dalykai, išskyrus tikėjimą ir 
tėvų kalbą, jau nuo-pat pirmųjų 
metų turį būti mokomi rusų kai-” 
ba.

Joniškio bylos skardas. Sena
tas atsiuntė Vilniaus teismo rū
mams įsakymą išpildyti teismo 
nutarimą, kuriuo, kaip žinome* 
dvarininkas ZajonČkovskis gavo 
metus, nuomininkas Ivanovskis 
— 8 mėn. ir valstiečiai: Šimė
nas, Palyta, Žička, Kazlauskas ir 
Stasys ir Adomas Grigai “ po 
6 mėn. kalėjimo už lenkų riąu-

Paskalas, išsiplatinęs po visą 
svietą, buk Mexiko prezidentas 
Madero rezignavo, pasirodė ne
teisingu. Rods jo pasitraukimo 
reikalavo senatas, bet Madero 
atsakė, jog trauktiesi jam nėra 
reikalo, nes jis jaučiasi ganėti
nai tvirtu ir gali į porą dienų 
sukilimą suvaldyti. Bet jis ir jo _ 
pasekėjai jau ne kartą žadėjo gali karą pagimdyti, bet šiuom še s Joniškio bažnyčioje*

>mo rūmų.

— Miesto taryba ?au (galutinai 
nustatė Vilniaus; miesto biudžetą 
•1913-tiems metams. ‘ Miesto ta
rybos apskaitymais Vilniaus 
miesto ineigų ir išlaidų bilansas 
^013-tais metais sieksiąs 1.716.390 
rabi.

... ■— Lenkų laikraščiai, pasi
džiaugdami, pranešę, jog kardi- 
molo-sekretoriaus Meri dėl Va
lio reikalavimu liovęsis ėjęs Ry
mo laikraštis “Corespondeze di 
Roma”, leidžiamas italų kunigo 
ntons. Benigni’o Pasak lenkų 
laikraščių, ms. Benigni savo laik
raštyj “intrigavęs” prieš lenkus 
ir vokiečius katalikus, susispie
tusius prie “Muenchen. 
buch”, buvęs taip pat 
globėjas litvomanų”.

— Viltis —

K AUNO GUBERNIJA.
DAMBAVAS, Panev. pav. Vi

suomenė kartas nuo karto gauna 
šiokių tokių žinelių apie Dam
bavą, bet jos, išmėtytos, neduoda 
pilno paveikslo. O daugiau žino
ti apie Dambavą gana indomu. 
Dambavas — tai menka filija, 
kuri turi ligi 18 sodžių. 1863 
maišto metais bažnyčia buvo už
daryta ir taip išstovėjo ligi 1906 
m., kuriais vėl buvo kaikurių dva
rininkų rupesniu atidaryta. Ap
sigyveno atvažiavęs iš Kupreliš- 
kio kun. Karbauskas. Jo rupe
sniu atgijo Dambavas. Pirmų- 
-pirmiausia parupo klebonui žmo
nių materiale gerovė. Tuo tik
slu ir inkurė kun. Karbauskas 
ūkio draugijėlę (1907 m.). Pir
mais metais narių buvo tik 30, 
dabar gi jau apie 140. Draugijėlė 
kiekvienais metais taiso gyvu
lių, ūkio produktų parodą. Pra
ėjusiais 1912 m. buvo padaryta 
gegužinė, kad žmonės geriau su
sipažintų tarp savęs; gegužinėje 
jaunimas ėjo sporto lenktynių. 
Gerai padariusiems p. Malinskis, 
vienas iš darbščiausiųjų draugi
jėlės narių, dalino dovanas (skry
bėles ir k.). Kiekvienais metais 
siunčiamas į Suvalkus vienas ga
besnis narys susipažinti su su
valkiečių ūkininkavimu;
draugijėlės susirinkimą dalinasi 
žiniomis. Per draugijėlę ūkinin
kai išsirašo ūkio įrankių. Per 
vienus 1912 metus zuparo par
vežė 24 vagonus, druskos vieną 
vagoną, už 12 šimtų bovelnos ir 
už mažesnę sumą kitų daiktų.

Apskritai, apyvartos per 1912 
metus draugijėlė turėjo 12 tuk- 
stančiij rublių. Iš ūkio drau
gijėlės narių susidarė 1912 m. 
malunininkii kuopelė, prie kurios 
priguli dabar jau apie 30 žmo
nių. Kiekvienas narys įneša pajų 
nuo 100—200 rublių. Po dau
giau nešti užginta, nes gali būt 
pajudinta pusiausvira. Kiek šim
tų neša narys, tiek turi jis balsų. 
Taigi, jeigu keli nariai įneštų po 
kokius, sakysim 500, tai jie vis
ką galėtų perverst savo naudai, 
1912 metais šie “malūnininkai” 
pasistatė malūną prie Labos sto
ties.- 1909 m. inkurta “Blaivybė”. 
Kjekvienais metais “Blaivybė” 
taiso vakarus; išviso jų jau buvo f. Dabar jau statomi “Blaivy-

PANEVĖŽYS. 1 ’anevėžyje nuo 
naujų metų bažnyčioje per vo- 
tivą pradėjo lenkiškai giedoti, iki 
šiol buvo lietuviškai giedama. 
Lenkai vėl vieną “placovvkę” lai
mėjo. Vapsva.

— Viltis —

per

Glad- 
“uolus

drau-— Vilniaus žemės ūkio 
gija ruošia sėklų parodą (Labda
rių draug. bute, Vilniaus gatvė). 
Paroda tvers 5 dienaš, vasario 
14, 15, 16, 17, ir 18 d. Be įvairių 
sėklų, bus rodomos grūdams va
lyti mašinos ir prietaisai. Žem. 
ūkio departamentas iš savęs da- 
vinės dovanų: už geriausius ek
sponatus garbės lap-.s, sidabro ir 
bronzo medalius ir pagyrimo la
pus. Žemės ūkio cir-ja gi iš sa
vęs — už geriausius eksponatus 
i—s skirs irgi dovani.

s —• Lietuvos Ūkininkas —

NARVAIŠIAI, Uktn. pav. Šia
me sodžiuje gyveno nevedęs jau
nas vaikinas Jonas Surgailis. Jis 
buvo labai doras, niekur nieko ne
kliudydavo ir negirtuokliaudavo. 
Už tai visos apylinkės buvo labai 
mylimas. Čia pat gyveno pra
sigėręs jau vedęs žmogus A. Nar- 
vaišis — grasa visai apylinkei 
savo muštynėmis. Jis esąs labai 
stipras: 80 plytų (apie 8 pudus 
svarumo) užnešdavęs vienu pa
ėmimu gana aušgtai ant stogo. 
Savo kaimyno J. S-lio jis labai 
nekentė, kad tas neprisidėdavęs 
prie jo “bandos”, ir visokiais bu
dais jį skriausdavęs. J. S. mel- 
sdavęs: “Brolau, kam tu mane 
nekaltai skriaudi?” Kalėdų pir
mąją dieną A. N., gerokai in- 
kaušęs, išvedęs J. S. į vakaruškas 
ir pareikalavęs iš jo išsigerti. Tam 
atsisakius reikalavimą išpildyti, 
A. N. pasielgęs su juo biškį sma
gaus, ne kaip paprastai.

Šendieną t. y. gruodžio 29 d. 
jau kelinta diena, kaip J. S. guli 
ant oro užmuštas ir baisiai su
daužytas ir sudraskytas, kad ne
begalima nė pažinti. Prie jo 
pristatyta sargyba. Laukiama 
daktaro. A. Narvaišis suimtas.

Jono draugas.
— Lietuvos Ūkininkas —

RASEINIŲ VALSČIUS. Lap
kričio 13 d. turėjo būti Raseinių 
valsčiaus rinktinių sueiga, bet 
dėl neišbredamų kelių nesusirin
ko, kiek reikiant. Naujas ziem- 
skinis, rusas, susirinkusiems aiš
kino rusiškai apie naujos tvar
kos įvedimą valsčiuje, būtent: 
sueigas daryti rečiau, bet susi
rinkti visiems iš anksto. Toliau 
jisai pasakojo, kaip valstiečiai ne
moką naudotis net savo pinigais, 
kurie valsčiuj guli; prisiminė ir 
mokyklas, kurių taip maža Ra
seinių valsčiuj.'

Pavyzdžiui priminė Viduklės ir 
Gailių vyrijų paduotą jam pra
šymą atidaryti mokyklą Žalpiuo
se. Dėl to prašymo dar reikėsią 
padaryti sueigas abiejų seniūni
jų skyrium ir padarius nutarimą,

GRUZDŽIAI, Šiaulių p. Gruo
džio 5 d. naujai išrinktasis vir
šaitis taip ingėrė, kad parvažiuo
jant namo, buvo arklių išmestas 
iš rogių, o ant ryto nieko nebe
atminė. Arklys gi pražuvo. Pa
sklydo žinia, buk ji pavogę. Bet 
staiga, gruodžio 24 d. arklys bu
vo atrastas pelkėje tarp krūmų. 
Mat jis inbėgo, turbūt, pasibai
dęs, į krumus ir užkliuvo vadė- 
mis už kelmuko. Nelaimingas 
gyvulys iškentėjo 19 dienų ir nak- 
čių bado, šalčio, lietaus ir snie
go; stovėdamas vandenyj jis ko
ne užšalę ir vaikai, žaisdami ant 
ledo atrado jį, įšalusi su rogė
mis ledan. Arklys buvo vos gy
vas, išdžiuvęs, vieni kaulai. Da
bar mažai beėda, turbut nusi
baigs. Ir vis tai per girtuoklia
vimą ! Nelaikio Aidas.

— Lietuvos Ūkininkas —

KOVARSKE, Ukm. pav. yra 
skolinamai-taupomoji kasa. Na
riai — daugiausia valstiečiai. 
Ypač daug amerikonų. Valdyboj 
tečiau dvarininkai. Valdybai pa
skirta algos 1200 rubl., o tarybai 
300 rubl. ir 300 rubl. butui pa
samdyti. Žmonės nesupranta, 
kaip su ta kasa yra, kieno ji. 
Prie tos kasos priguli turtingas 
dvarininkas Tanskis. Taigi žmo
nės tą savo kasą kitaip nevadi
na, kaip tik “Tanskio banku”, už
miršta, kad tai iš jų pačių pinigų 
tas bankas daugiausia susideda. 
Atsiranda, tiesa, ir tokių, kurie 
netiki tai pasakai, kad tai ponų 
bankas, o sako, kad “musų”, tik 
ponai, girdi, ten užvaldė ir dide
les algas išgavo, nors darbo tai 
jau tikrai, girdi, turį maža, ne
persidirbą, kitas jų tik retkarčiais 
atsilankąs, o algą vistiek didelę 
imąs. P. R.

— Lietuvos Ūkininkas —

ROKIŠKIS, Zarasų pav. Jau 
keletas metų, kaip čia pradeda
moji Valsčiaus mokykla pertai
syta į dviklesę. Pirmoji klesa, 
ypač pirmieji skyriai, visados esti 
kimšte prikimšti vaikų; vėliau 
atėjusių net nebepriima, nes vietų 
trūksta. Antrojoj gi klesoj mo
kytojams beveik nėra ko veikti, 
nes ją lanko visai maža mokinių. 
Pernai 2-ją klesą lankė 11 vaikų: 
4 pirmąjį skyrių (po Kalėdų jie 
nebevaikščiojo mokyklon) ir 7 
antrąjį (6 berniukai ir 1 mer
gaitė, kuri, nors ir į berniukams 
skiriamą mokyklą, bet buvo pri
imta). Šiemet gi antrojoj kle
soj tik.... 8 vaikinai: 5 lietu
viai, 1 rusas, 1 lenkas ir 1 žydas. 
Tiktai 5 mūsiškiai iš viso val
sčiaus! Visi 8 pirmame skyriuje,
antrame nėra nė vieno, nes per-
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nai lankiusieji pirmąjį skyrių, 
šiemet nebeatsilankė. Taigi šie
met nebus nė vieno, kuris baig
tų mokyklą.

Šiemet vyresnysai mokytojas 
antraklesius pradėjo mokyti kny
gas taisyti, ir šiaip prie jo dabar 
jau geriau mokina, negu pirmiau 
perilgus metus pas mus mokyty- 
javusio Archangelskio. Mokyto
jų trįs: vyresnysis ir antrasai — 
rusai; trečiasis — lietuvis.

Augštaitis.

SKRABOTIŠKIS, Panev. pav. 
Šiame kaime yra valsčiaus rašti
nė, viena lietuvio krautuvė, javų 
magazinas ir pradedamoji liaudies 
mokykla. Mokykloje mokasi iš
viso apie 80 vaikų, kurių tarpe 
12 mergaičių. Mokytojas lietu
vis. Iš rudens turėjo sau pagel- 
bininką rusą, bet dabar kažin 
dėlko šis išsidangino; tokiu budu 
vienam mokytojui labai daug dar
bo. Mokytojas savo švelniu ap
siėjimu su vaikučiais labai pri
riša tuom juos prie mokyklos, tik 
gaila nevisi vaikai, kurie nori mo- 
kyties, telpa mokyklon. Reikėtų 
valstiečiams rimtai apie tai pagal
voti ypač dabar, kada grudų ma
gaziną baigia tuštinti, taigi gali
ma butų jį perdirbti į mokyklą. 
Tik, vyrai, nesnauskite!

Lietuvos Sūnūs.
— Lietuvos Ūkininkas —

KUNIGŲ PERMAINOS ŽE
MAIČIŲ VYSKUPIJOJE.

Kun. Stanislovas Janeliunas 
perkeliamas iš Gardumos filijos 
į Senuosius Varnius klebonu. 
Užvenčio kam. kun. Pranciškus 
Klionattskas paskirtas į Gardu
mos filiją. Kražių kam. kun. Ka
zimieras Gaščiunas perkeliamas į 
Užventį kam. Skaudvilės kam. 
kun. Juozapas Talmontas į Kra
žius kam. Vabalninko kam. kun. 
Kriščiūnui pavesta pildyti fili- 
jalisto priedermes Palėnų baž
nyčioje iki paskyrimo nuolatinio 
užveizdėtojaus. Palėnų filijali- 
stas kun. Šapalas perkeltas Sa
lamiesčio filijon.

— Gruodžio 14 dieną persikėlė 
Kaunan kun. Žadeikis.

— šaltinis —

Mokyklų pradedamųjų Kauno 
gub. pernai atidaryta apie 100. 
Daugelyje vietų valstiečiai daro 
valsčiuose nutarimus, apsiimdami 
duoti po 1 deš. žemės mokyklai, 
iškirsti ir pristatyti medžiagą, kad 
tik valdžia inkurtų mokyklą. To
kius nutarimus padarė Niūronių, 
Naujėnų ir Piktagalos sodžiai 
Anykščių vai., Leliūnų sodž., De
beikių vai., Papilio sodž., Pupėnų 
vai., Rudyliai, Šalteniai ir Miliū
nai Subačiaus vai., Justininkai 
Raguvos valse. — visi Ukmer
gės pavieto.

Kauno gub. miškų apsaugoji
mo komitetas užgynė mišką kir
sti per 20 metų Domeikos dvare 
Skauroduose (Ukm. pav.) ir per 
44 metus Skoduciškių dvare. 
Taip-pat pripažinta, kad ir ligšiol 
mišką ten kirtę prieš įstatymus. 
Dabar tuose dvaruose miško vi
sai jau buk nebelikę.

— Lietuvos Ūkininkas —

SUVALKŲ GUBERNIJA.
MARIJAMPOLĖ, Suv. gub. 

ICaži-koks A. Bavarskis iš Mari- 
jarppolės išradęs naują būdą sta
tyki nedegamuosius ir pigius na
mus. Naujoji medžiaga sutaisy
ta iš druožlių, molio ir cemento, 
Ji esanti pusiau pigesnė, negu vi
sos kitos ligšiol vartojamos tam 
lygios medžiagos.

— Viltis —

LUKŠIAI, Naum. pav. Jau se
nokai gauta leidimas įvesti pas 
mus 12 jomarkų ir 12 pajomar- 
kių. Jomarkai bus kiekvieno 
mėnesio pirmame ketverge. Kaip 
per pirmą jomarką, taip ir per 
kitus buvo žmonių ir pirkikų į 
valias. Ypač rūpinosi jomarkais 
žydeliai. Na ir per visus jomar- 
kus buvo pilnos jų aludės.

L-žos Žuvininkas.
— šaltinis —-

ŪKIO MOKYKLA.

Šveicarijos dvare (šalyp Su
valkų) įsteigta naminė ūkio mo
kykla; lanko ją 24 mergaitės.

ROSTOVAS PRIE DONO.
Jau dveji metai, kaip apie Ros
tovo lietuvius nieko negirdėti 
laikraščiuose; galima pamanyti, 
kad čia ir lietuvių jau nebesą,

bet čia lietuvių yra ir, tur būt, 
daugiau, negu pirma buvo, tik 
jie gyvena nesusitvarkę ir pa
miršę, kad jie lietuviai esą. Pa
skutiniu laiku nematyti jokios 
pažangos; juo tolyn, juo gilyn 
skęsta lietuviai svetimtaučių 
bangose. Tiesa, jie kai-kada su
taiso šiokį-tokį vakarėlį, bet tas 
jų vakarėlis visai nepanašus į 
kitus lietuvių vakarus: Rostovo 
lietuviai turi tenkintis vien šo
kiais, daugiau nei dainų nei vai
dinimų nemato, valdžia nelei
džianti, nes neturinti valdininko, 
mokančio lietuvių kalbos. Ir 
sausio 6 d. buvo toks šokių va
karėlis, buvo šokamas net vie
nas kitas lietuviškas šokis, tik 
pačių lietuvių kaž-kodėl buvo 
mažiau atėję, negu kitus kartus. 
Lietuvių laikraščių taip-pat maža 
teskaito, jie greičiau griebia rusų 
laikarščius. Tas pats.

-- Viltis —

LIEPOJUS. Lapkričio mėn. 
praėjusiųjų 1912 m. Liepojaus 
geležinkelio dirbtuvės 14 sargų 
padavė dirbtuvės viršininkui in
žinieriui P. bendrą prašymą pa
didinti jiems algų. Tame prašy
me nurodė, kad, sulyginant 7 me
tus atgal, Liepojuje taip pragy
venimui reikalingieji daiktai, taip 
ir gyvenamieji butai dabar dvi
gubai pabrangę, per ką jų su 
šeimynomis gyvenimas pasidaręs 
tiesiog nebepakenčiamas.

Dirbtuvės viršininkas maloniai 
priėmęs prašymą ir pridėjęs prie 
jo tarpininkaujantį prierašą nu
siuntė Minskan į trukių kantorą. 
Paskutinioms gruodžio dienoms 
traukinių viršininkas vardu ge
ležinkelio dirbtuvės viršininko 
davė šiokį atsakymą :: “Jūsų tar
pininkavimas padidinti dirbtuvės 
sargams algas neišpildomas, nes 
nėra kredito. Kitais metais gali 
būti padidintos algos, bet tiktai 
prie bendro žemųjų tarnų pa
gerinimo būvio”. O dirbtuvės 
viršininkui pridėjo dar pastebė
jimą, kad jam tokio bendro pra
šymo nereikėję priimti, nes tokie 
bendri prašymai neleidžiami, ver
tėję ar pareikalauti nuo kiekvie
no skyrium prašymo, arba per
duoti tik prašymo žodžius.

Geležinkelietis.

Į Liepojų Kalėdų šventėse iš 
kažin-kur atplaukė didelis buris 
jūrių šunų (tiulenių). Kalėdų 
antrą dieną, 4 vai. po pietų, kada 
ant dangaus švisterėjo skaisti 
saulutė, ant jūrių buvo galima 
matyti indomus reginis. Netoli 
kranto šunes viens po kito rodėsi 
iš vandenio, puikiai šokinėjo ir, 
apskritai, visaip žaidė. .Pajūryje 
susirinko labai daug žmonių, ku
rie su dideliu indomumu žiurėjo 
į tuos “švenčių svečius”.

Ta pati publika, vaikščiodama 
pajūriu, matė ir kitą nemažiau 
indomų reginį. Kaž-kokiu du 
originalu.... užsimanė juroje 
maudyties. Girdėti buvo kalbant, 
kad tai buvę eita iš laižybų.

— Viltis — 

NAUJI PEČIAI.

Vienas Rygos lietuvis, Bruožis, 
išgalvojo naujus pečius, kuriems 
spėjama didelis pasisekimas. 
Tiems pečiams nereiksią nei mal
kų, nei anglių, bet degsiąs juose 
oras. (? Red.).

— šaltinu —

IŠ LIETUVIŲ DAILĖS 
DRAUGIJOS.

Visuotinas susirinkimas.
Paskutiniame Draugijos Val

dybos pasėdyje nuspręsta sukvie
sti paprastą metinį visuotiną 
Draugijos susirinkimą 15 (28) šio 
vasario, 8 vai. vakaro “Rūtos” 
bute. Jeigu tą dieną susirin
kimas neįviktų, tai sekantis 
kviečiamas yra ten pat. 17 (30) 
vasario 4 valandą po pietų, ku
ris ir bus teisuotas, neatsižvel
giant į atsilanknsių jame narių 
skaičių. Dienos tvarka susirin
kimo sekančioji:

1. Valdybos veikimo apyskai
ta už 1912 m.

2. Pranešimas apie išleidimą 
“Lietuvių Kryžių" ir knygos apie 
M. K. Čurlionį.

3. Apie įsteigimą ir veikimą 
prie Draugijos M. K. Ctirlionies 
kuopos.

4. Valdybos veikimo sumany
mai 1913 metais.

a) VlI-oji metinė Lietuvių 
Dailės paroda.

b) Organizavimas Lietuvių 
skyriaus visos Rusijos smulkio

sios pramonės parodoje.
c) Organizavimas nuolatinės 

M. K. Curlionies paveikslų paro
dos Vilniuje.

d) Apie premiją nariams 1913 
metais.

5. Sąmatos sustatymas 1913 
metams.

6. Naujų narių priėmimas.
7. Pranešimas apie pirkimą že

mės L. Mokslo ir Dailės Drau
gijos namams pastatyti.

8. Narių sumanymai, pastabos 
ir 1.1.

9. Valdybos rinkimai.
10. Išlošimas paveikslų, užpirk

tų nariams VI Dailės parodoje.
Pranešdama apie tai. valdyba 

prašo Gerb. Narių, kurie negalės 
atvikti į visuotiną susirinkimą, 
atsiunsti savo sumanymus bei 
pastabas kas link Draugijos vei
kimo.
Lietuvių Dailės Draugijos

Valdyba.

1$ AMERIKOS.
ATEIVIŲ PINIGAI LIEKA 

AMERIKOJ.

Washington, D. C. Vyriausia
sis pačto perdėtinis Hitchcock 
pagarsino atskaitą, už pereitus 
metus, iš kurios matyt, jog į už- 
rubežius pernai išsiųsta 12 mili
jonų doliarių pinigų mažiau negu 
užpernai. Pačto perdėtinis mano, 
jog tą padare pačto taupomosios 
kasos. Ištikro vienok, turbut 
tą pagimdė visai kitokios prieža
stys, būtent laukiamas Europoj 
didelis karas. Jeigu Europos gy
ventojai dėl laukiamo karo iš ban
kų ir pačto kasų, kurios Europoj 
daug seniau užvestos, atsiima sa
vo pinigus, tai suprantama, jog 
iš svetur jų žmones ten siųsti ne
nori. Dabar Amerikoj į 13000 
kasų sudėta 35 milijonai doliarių, 
o antai Francuzijoj pačto kasose 
pinigų sudėta dešimtį kartų su 
viršum daugiau.

UŽSINUODINO 600 ŽMONIŲ.

Duluth, Minn. Laike bažnyti
nio fairo katalikiškos katedros 
bažnyčios nuO valgių užšinuodi- 
no su viršum 600 žmonių. Val
giai bebuvo surengti tą patį va
karą ir sudėti blekinėše. Matyt, 
blekinės buvo su švinu surengtos, 
nuo ko pasidarė nuodai. Dakta
rai vienok tikisi visus ųžsinuo- 
ditiusius nuo mirties išgelbėti.

REIKALAUJA MUITŲ PA
NAIKINIMO.

Washington, D. C. Kadangi 
didesnė dalis valstijų pritarė įve
dimui mokesčių nuo įplaukimų 
didesnių už 5000 dol, kas, kaip 
mano, gali iždui į metus duoti 
apie 100 milijonų doliarių pelno, 
žinoma, jeigu didžturčiai neslėps 
savo įplaukimus; tūli demok
ratai reikalauja panaikinimo mui
tų nuo reikalingiausių žmonėms 
daiktų, kad jų kainų., negalima 
būt kelti, kaip dėl didelių muitų 
dabar yra daroma. Net tūli re
publikonai reikalauja muitų .su
mažinimo, nes muitai Amerikoj 
yra begėdiškai dideli, iš ko dau
giausia kapitalistai naudojasi.

SUIMTI TAUTOS ATSTOVAI.

Charleston, W. Va. Valstijos 
prokuroras ir šerifas Bonner Hill 
viename hotelyj suėmė keturis4e- 
gisliaturos atstovus ir vieną val
stijos sanatorių W. Virginios val
stijos. Suimtų kišenittose rado 
ženklintus pinigus, kokius išmo
ka politikieriams už jų balsus, 
renkant senatorius Washingto- 
nan. ...........

ATEIVIAI, ATKAKĘ AMERI
KON SAUSIO MĖNESYJ.

Transatlantiškiejie garlaiviai 
sausio mėnesyj atgabeno 
į Nevv Yorko portą 37,618 žmo
nių: 3003 pirmoje kajutoj. 8674 
antroje ir 26541 ateivių; pereituo
se metuose sausio mėnesyj atga
benta su viršum 4000 daugiau 
negu pernai. Daugiausiai žmo
nių atgabeno vokiškosios garlai
vių linijos, nes 13000, taigi tre
čią visų atkakusių dalį. Austri
jos garlaivių linija atgabeno 1035 
žmonis, Hoiandijos garlaivių li
nija 2278, Red Star linija 3148, 
Cunard linija 2710; rttsiškai-ame- 
rikoniškoji linija (nuo Liepojaus) 
2162 žmonis.

Photo, by Amprl'— Associntlnn'.

PRIE KAP. SCOTT'O NELAIMES.
Viršuj — iš kalršsšs pusės — laivas Terra Nova, kurluom Scott’o 

ekspedicija buvo nuplaukusi jleškotl pietinio poliaus. Iš dešinės — kap. 
Scott’as, nelaimingai žuvęs su keturiais savo draugais nuo bado ir šal
čio; apačioj — ekspedicijos nariai, susirinkę Terra Nova laivo kajutoj. 
Scotto Ir jo keturių draugų lavonus surasta sušalusius po 8 mėnesių nuo 
jų mirimo dienos. Paliktame laiške kapitonas Scott rašo, kad jie sutinka 
mirti be baimės ir noriai aukoja savo gyvastis dėlei savo tėvynės garbės, 
bet jie prašo, kad jų tautiečiai pasirūpintų likimu jų našlių ir vaikų. 
Visoj Anglijoj buvo didelis liūdėjimas, gavus šitų liūdnų žinių.

PLYTOS IŠ AUSTERIŲ 
DĖŽIŲ.

Galveston, Tex. Čia namų sta
tymui pradėjo vartoti naują me- 
degą — plytas; padarytas iš su
trintų austerilį, dėžių, kurių jūrių 
pakrantėse yda labai daug. Kad 
iš tokios mėdegos galima plytas 
daryti, apie įtai seniai žinoma,
tik nežinia, ar toji naujoji mėdega 
yra pigesnė už kitas.

BE PRIEŽASTIES NUŠOVĖ
TRIf'. NEGRUS.

Evansville, Ind. .23 metų Al- 
len von Becltren, sūnūs fabriko 
savininko, žiogus apšviestas, 
baigęs karišką' mokyklą, atėjęs į 
dirbtuvę, pašaukė tris dirbusius 
joje negrus ddrbiiiinkus ir be jo
kios priežasties, išsitraukęs revol
verį, vieną po* kitam nušovė. At
likęs savo datįą, persirėdė ir, nu
ėjęs policijon, papasakojo, ką pa
darė; kaipo priežastį to — pada
vė, kad jis nekenčia juodspalvių. 
Dirbtuvė tapo uždarytą, o užmu
šėjas nekaltų žmonių sėdi kalė
jime. Kasžin ar baltspalvių tei
smas teisingai kaltininką nubaus.

REIKALAUJA, KAD VAL
DŽIA Į SAVO RANKAS 
PAIMTŲ TELEGRAFUS.

Washingtoti, D. C. Vyriausia
sis pačto pėfdėtinis Hitchcock 
padavė kongresui sumanymą, kad 
centrališkoji valdžia paimtų į sa
vo rankas telegrafus, arba bent 
kad jų veikimą galėtų kontroliuo
ti. Amerikoj .'telegrafai yra pri- 
vatiškų kompanijų nuosavybė; 
Europoj jie visur yra vieša tau
tos įstaigą, valdžios prižiūrima.

JAUNIAUSIOJI ROOSEVEL- 
TO DUKTĖ SUSIŽIEDAVO.

Nevv York. Laikraščiai pra
nešei jog 14 vasario dieną susi
žiedavo jauniausioji buvusio pre
zidento Roysęvelto. duktė Ethel 
su Dru Richardu Derby. 
Sužieduotinis turi 28 metus.

MUŠTYNĖS TEISMĖ.
• ir

Kansas City, -Mo. Čionykščia
me teisme laike perkratinėjimo 
bylos tvarkos dabotojo J. Grosby, 
palinksminimui (teisme susirinku
sių, užgimė (muštynės terp teisėjo 
ir apkaltinta; muštasi kėdėmis. 
Tvarkos dabotojas norėjo išsineš
ti svetimą prdtą*‘bet jį sugriebė. 
Teisėjas paskyrė 10 dol. bausmės 
ir teismo lėšas. >. Nubaustasis pa
griebė kėdę ir špko prie teisėjo, 
tas griebė teipgi kėdę. Užgimė 
muštynės, kurioms galą padarė 
pašaukti policistai.

ĮMOKĖJIMAI NEGALI 
PRAŽŪTI. 

Buffalo, N. Y. Teisėjas Louis 
Marcus nusprendė, jog firma, 
duodanti ant išmokesčio daiktus, 
net jeigu jai ėmėjas ratų nemokė

tų, negali imti atgal daiktų, kol 
nesugrąžįs pilnai daiktų ėmėjui 
įmokėtų pinigų.

PATRIOTIŠKO FONDO PINI
GAI ŽUVO.

Boston, Mass. Bostono grekai 
atsišaukė į augščiausiąjį teismą 
su prašymu priversti Pankelittš- 
ką Uniją išduoti atskaitą iš 200,- 
000 dol., sudėtų Amerikos grekų 
karui su Turkija. Mat generališ- 
-kąs unijos administratorius Pa- 
panuhalous neišdavęs atskaitos, 
išvažiavo Grekijon, o pinigų ne
paliko. Patriotiškiems tikslams 
vieni pinigus aukauja, o kiti sau 
suaukautus pasiima. Tie 200,000 
doL sudėti buvo Naujos Anglijos 
grekų.

DEIMANTAI SKUDURŲ 
PUNDE.

Malone, N. Y. Merginos, sor- 
tuojančios skudurus poperos dirb
tuvėse Corwall, Ont. Kanadoj, 
skudurų viename punde rado dei
mantų už kelis tūkstančius dolia
rių, Skudurai tie buvo atsiųsti iš 
Nevv York valstijos. Atsišaukė 
jau keli asmenys, buk tie deiman
tai jiems priguli, bet kad priro
dyti negali, merginos neduoda.

50,000 ŽMONIŲ DALYVAUS 
PARODOJ.

, Washington, D. C. Komitetas, 
rengiantis iškilmes inauguracijos 
naujojo prezidento, mano, jog in
auguracijos paradoj dalyvaus ma
žiausia 50,000 žmonių suvažiavu
sių.iš visokių Amerikos valstijų. 
Kariumenes bus 25,000. Dau
giausia' svečių bus iš Ohio valsti
jas,, Iš paties ■ miesto„Washing- 
tono parodoj dalyvaus 20,000 
žmonių. ■
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RADO TURTUS SĄŠLAVOSE.

,,New York. Sąšlavų krūvoj vie
nas darbininkas rado dokumentus 
ir už 100,000 dol. procentinių po- 
pierų. Iš dokumentų matyt, kad 
tię, Jurtai prigulėjo generolui Ca- 
luniį kuris jau seniai mirė.

MERGINA NORI TEISĖJO 
VIETĄ GAUTI.

West Hammond. III. Mergina 
Virginia Brook pastatė savo kan
didatūrą teisėjo vietai. Stoja ji 
prieš Fr. Green, kurio nekenčia.

GINA SAVO UŽTARĖJŲ.
Charleston, W. Va. Čia likosi 

sulipta darbininkų užtarėja “Mo
čiutė Jonės“. Darbininkai vienok 
pasirengę kad ir su ginklu ran
koj ją iš kalėjimo paliuosuoti. 
Sutraukta čia 10 kompanijų mi
licijos. Kasyklų savininkai nuo 
gubernatoriaus pareikalavo, kad 
kasyklų apskrityj butų pagarsin
tos karo laiko teisės.

TEISMAN PADUOTI DARBI
NINKŲ VADOVAI.

Salėm, Mass. Distrikto proku
roras, už nešiojimą ginklų laike 
audėjų streiko Lavvrence, teisman 
patraukė žinomus darbininkų va
dovus : Hay vvoodą iš Denvero, 
Thompsoną iš Portlando, Ros- 
soni iš Nevv Yorko, Yatesą iš 
Nevv Bedford, Marzarello iš 
Lynn, teipgi Etorą, Giovanini ir 
Holiday'ą iš Lavvrence.

IŠ POLITIŠKŲ PADANGIŲ.

Prezidentas vetavo priešateivi- 
nį bilių. Pereitą pėtnyčią pre
zidentas Taftas, kuriam buvo 
paduotas kongreso užtvirtintas 
priešateivinis bilius, reikalau
jantis nuo visų busiančių atei
vių mokėjimo skaityt, vietoj tą 
bilių užtvirtinti, padėjo ant jo 
savo v e t o , tai yra nepraleido jo.

Prezidentas Taftas atsižymėjo 
jau ne sykį savo vetavimais: 
gal nei vienas iš paskutinių pre
zidentų nevetavo tiek bilių, kiek 
prezidentas Taftas. Už tai jis 
užsitraukė neapykantą daugelio 
įtekmingų žmonių. Vetavimas, 
pavyzdžiui, tarifinio biliaus pa
darė prezidentą visai nepopulia- 
rišku net tarp plačių minių. 
Nors jis gal būt ir ne sykį 
apsiriko ar paklydo, tečiaus pa
žymėtina tas, kad jis visados tą 
darė atvirai, išreikšdavo savo 
nuomonę ir elgėsi sulyg savo 
persitikrinimo, nors ir žinojo, 
kad tokiu budu jis sau užkenks.

Kaip sykis, jis panašiai pasiel
gė ir su šiuom ateivių bilium, 
kuris mus ateivius labjaus negu 
kitas koks bilius apeina.

Reik žinoti, kad šioj šalyj yra 
milžiniškai stiprios ir įtekmingos 
organizacijos, kurios jau nuo se
nai kovoja už tai, kad kokiu nors 
budu sumažint į šitą kraštą atei- 
vystę, kad užkirsti kelią iš Eu
ropos atvykusiems žmonėms, ku
rie čia nori rasti sau duonos 
kąsnį.

Šios organizacijos gavo sau 
daug pritarėjų tarp kongresma- 
nų ir senatorių, kurie pagalios 
padirbo ir patvirtino naują su
manymą, kad ateityje neleisti 
Amerikon tokių ateivių, kurie ne
moka skaityt, nesą buk tokie yra 
šios šalies gerovei negeistini: jie 
numušą algas vietiniems darbi
ninkams, jie prastai gyveną ir 
doriškai žemai esą stovi.

Kongresas greit šitą bilių pra
leido ir prezidentui netruko pra
šytų ir neprašytų patarėjų, ku
rie kvietė jį šitą bilių užtvirtinti. 
Tečiaus jis, kaip ir kitais sykiais, 
prisilaikydamas savo sąžinės per
sitikrinimų, paduotą jo užtvirti
nimui bilių vetavo ir sugrąžino 
kongresam Ateiviai be abejonės, 
privalo jam būt už tai dėkingi, 
nes praleidimas tokio biliaus bu
tų niekuom nepamatuota skriauda 
ateiviams, ir net šiam kraštui. 
Kodėl, — apie tai męs jau perei
tą vasarą buvome rašę.

Senatas ir atstovų butas vie
nok nenori nusileisti: jis žada 
greituoju praleisti dar sykį tą 
patį bilių ir jeigu prezidentas vėl 
jį vetuotų, tai praleisti jį dar tre
čiu kartu, ir po tam toks bilius 
virsta jau įstatymu be preziden
to parašo, ir net prieš jo norą. 
Tik dvi sąvaiti laiko teliko iki 
užsibaigs kongreso posėdžiai ir 
prezidento Tafto terminas, ir to
dėl kongresas, matomai,-skubina
si į tą laiką praleisti >bilių kad 
ir prieš prezidento norą. Ar tas 
pasiseks, pamatysim.

Kaip ten vienok nebūtų,, pre
zidentas Taftas, baigdamas savo 
tarnystę ir vetuodamas šitą neiš
mintingą ir kenksmingą bilių, už
sitarnavo tikrą užuojautą ir pa
dėką nuo ateivių, prieš kuriuos 
šis bilius yra varomas.

— Senato sumanymas įsteigti 
vieną terminą prezidentavimo, 
bet pailginti jį nuo keturių ’ iki 
šešių metų, puolė, nes atstovij 
butas jo neperleido. Demokra
tai sako, kad perleidimas tokio 
įstatymo šiuom laiku butų aiškiu 
įžeidimu Roosevelto, o jie to ne
nori bereikalingai daryt. Bet 
greičiausiai bus taip, kad jie ne
nori užkirsti kelio Wilsontti, ku
ris, be abejonės, norės ir antru 
kartu “rttnyti”, pasibaigus šiam 
terminui; o antra vėl, jie taipgi 
nenori visai prašalinti ir Rose- 
velto, nes pakol tas ves progre- 
sistų partiją priešais republikonu 
partiją, tai demokratai visados 
turės geresnę progą laimėti.

— Cannono bankietas. Kon
greso nariai, be skirtumo parti
jų, rengia bankietą atsisveikini- 
mui su buvusiu atstovų buto

spykerlu J. Cannonu (iš Illinois 
valstijos), kuris beveik 40 metų 
praleido kongreso tarnystėj. Iki 
pat paskutinių laikų Cannon tu
rėjo didelę kongrese įtekmę ir jį 
net praminta “atstovų buto caru”. 
Paskutiniais rinkimais jo neiš
rinkta ir senis grįžta namo ilsė
tis.

— Nežada maišytis į Mexikos 
reikalus.. Kilusi nauja revoliu
cija pačioj Mexikos sostinėj su
kėlė didelį trukšmą Washingto- 
ne. Prezidentas Taftas jau du 
sykiu sušaukė net nakties laiku 
savo kabineto extra posėdžius, 
kad nutarius, ką čia veikti. Tuom 
tarpu greituoju išsiųsta į Mexiko 
pakraščius kariški laivai ir trau
kiama prie Mexikos rubežių ka
riumenė, kad reikalui esant tu
rėti ją po ranka. Prezidentas, 
savo keliu, nenori kišties į Me- 
xikos revoliuciją patol, pakol šio 
krašto piliečiai, gyvenantie Me- 
xike, nebus tikrame pavojuj. Net 
ir tada jis žada apšaukimo karo 
klausimą pavesti pirma kongre
so išrišimui. Nekurie laikraš
čiai tiesiog siundo prezidentą 
prie apšaukimo karo, bet reik ti
kėtis, kad tie siundymai nueis 
vėjais: kariumenė kol-kas į Me- 
xiką nežada traukti.

— Sufragiščių “armija”. Užtai 
sufragysčių “armija” traukia iš 
Nevv Yorko į Washingtoną, kad 
dalyvauti ten naujo prezidento 
inaguracijoj ir įteikti jam reika
lavimą lygių moterims teisių su 
vyrais. Pulkas sufragisčių ke
lionę atlieka pėkščia, su lazdo
mis rankose — tikra kelionė Je- 
ruzolimon.

Jau jeigu moterįs taip labai 
užsimanė politiškų teisių, tegul 
sau jas ir turėtų; tik mums iš
rodo, kad moterįs nemoka nau
dotis galingiausiomis teisėmis, 
kokias jos ir šiądien turi, būtent 
ateinančios gentkartės auklėji
mu. Nėra didesnes jiegos, kaip 
auklėjimo jiega — motinos įtek
mė į savo vaikus. Ir jeigu šią
dien motinos nemoka ir nesugebi 
išnaudoti tos jiegos ir negali pa
daryti iš savo vaikų prideriančių 
piliečių, tai reik labai atbejoti, ar 
jų įgytos politiškos teisės daug 
kuom galės pagerinti šalies- su
rėdymą. O tik todėl, jos sakosi, 
tų teisių ir geidžią.

1$ DARBO LAUKO.
Mucklovv, W. Va. Netoli nuo 

čia buvo kruvinas susirėmimas 
streikuojančių anglekasių su val
dininkais. Užmušta išviso 16 
žmonių, o tame skaitliuje 12 strei- 
kierių. Tas jau rodo, kad strei- 
kieriai nebuvo prisirengę, kad jie 
buvo be ginklų, nes jeigu jie bu
tų ginklus turėję, butų daugiau 
turėję nukęsti policistai ir šerifo 
žmonės. Sužeista su viršum 40 
žmonių. 8 streikierius suimta.

Scranton, Pa. Sustreikavo 
7000 angliakasių 8 kasyklių todėl, 
kad priimta mechanikai unijon 
neprigulinti. Bet kad pažadėta 
unijon priimti mechanikus, darbi
ninkai sugrįžo darban.

Nevv York. 34000 kūrėjų 50 
rytinių geležinkelių linijų dau
gumu balsų nutarė streikuoti. 
Manyta nesutikimus pavesti iš
rišti santaikos teismui, bet nebu
vo galima susitaikyti klausyme 
teisėjų skaitliaus.

Tapeka, Kans. Čionykštė le- 
gisliatura priėmė šitoj valstijoj 
teisės mažiausių algų moterims. 
Sulyg tų teisių, moteris, už 9 dar
bo valandas negali gauti mažiau 
kaip 6 dol. savaitei. Iš tokios al
gos ir moteris nenutuks perdaug.

Washington, D. C. 2000 te
legrafistų Southern Railvvay pa
reikalavo 18% didesnių algų, 
trumpesnio darbo laiko ir gere
snių darbo sanlygų. Girdėt, jog 
geležinkelio kompanija sutinka 
tuos reikalavimus išpildyti.

PATAIKĖ. 1

Pikta pati taip daėdė vyrui, 
kad tas, iš kantrumo išėjęs, pa
sakė: “Neverta esi, kad tave ir 
velniai paimtų”. Ji vyrą skųst, 
ir teisme teisėjas liepia vyrui ats 
šaukti, ką pasakė. Taigi tas ir. 
atšaukia: “Atšaukiu, ką paša* 
kiau: verta esi, kad tave .velniai 
paimtji”Aw.«_^
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1$ VISUR.
|| Portiniame mieste Ruyuk 

Che Kmedje turkai i mokyklą 
suvarė visus mieste gyvenančius 
krikščionis ir išskerdė visus vy
rus, senesnes moteris ir vaikus, 
vien jaunas merginas suvarė į lai
vus ir išgabeno.

| VVashingtone gauta žinios, 
jog didesnė dalis prezidento Ma- 
dero kariumenes valstijoj Chihua- 
hua, taigi Mexiko šiauriuose, pe
rėjo į Diazo pusę. Manoma, kad 
ir kitos valstijos pereis į Diazo 
pusę.

|| Mieste Cienfuegos, ant salos 
Kubos, geležies krautuvėse ex- 
pliodavo dinamitas. Expliozija 
užmušė 11 žmonių, kitą tiek mir
tinai sužeidė, o apie ioo sužei
dė lengviau. Terp užgautų yra 
3 amerikonai. Nuo ko užgimė 
expliozija, nežinia.

|| Japonijos parlamente, mieste 
Tokio, užgimė muštynės terp prie
šingų partijų atstovų. Ciesorius 
5 dienoms sulaikė konstitucijos 
veikimą.

Į| Karui Tripolyj Italija išleido 
1700 milijonų lyrų. Kasžin ar 
vertas tiek visas tas kraštas 1 Pri
skaičius dar užmuštus šeimynų 
penėtojus ir raišais tapusius, ku
riuos prisieis tautai užlaikyti, pa
sirodys, kad su Tripoliu Italija 
nepuikų padarė biznį.

|| Jungtiniai Valsčiai į Mexiko 
pakrantes siunčia 6 didelius savo 
mūšio laivus su 6ooo kareivių; 
prirengta portuose ir daugiau lai
vų, kurie bus pasiųsti, jeigu pri
reiks. Prirengta ir kariumenė; 
Jungtiniai Valsčiai tuojaus Mexi- 
kan gali siųsi 25,0000 kareivių.

|| Austrijos kariumenes majo
ras Darget turėjo Mokslo Kliube 
paskaitą apie gyvo kūno leidžia
mus arba V spindulius. Spin
dulius leidžia lygiai žmogaus, 
kaip ir kitų gyvūnų kūnas; spin
dulius leidžia ir žmogaus smege
nis, ir tuos spindulius galima nu
imti ant fotografinės lentutės ir 
tose folografijose galima matyti 
kaipi daiktai, apie kokius smege
nys tąsyk mastė.

|| Mexike, valstijoj Tamanlipas, 
perėjęs į sukilėlių pusę su prezi
dento Madero kareiviais majoras 
Rafugio Trevino užėmė miestą 
Victoria. Miestas tas turi 17000 
gyventojų.

Mieste Mexiko kanuolių šūviais 
sugriauta ir pagadyta daug puikių 
triobų, o terp tų ir trioba ameri
koniško kliubo. Prezidento ka
riumenė, jos užimtose miesto da
lyse, iš namų išvaikė daug ameri
konų.

Mieste Mexiko gyventojai ken
čia badą, nes dėl mušiu mieste 
valgio produktų atgabenti ne
galima.

|| Mexiko prezidentas Madero 
padavė savo rezignaciją ir ji, be 
abejonės bus priimta. Tuom tar
pu prezidento pareigas pildyti pa
vesta Mexiko veikėjui De la Bar- 
ra, kuris buvo pasislėpęs angliš
koj ambasadoj. Drauge su pre
zidentu Madero rezignavo ir vi
daus reikalų ministeris Fernan- 
dez.

|| Madero nuo Diazo pareikala
vo pasidavimo, bet tas jam at
sakė kanuolių šūviais. Sukilėliai 
šūviais sugriovė klioštorių, ku
riame žuvo daug vienuolių.

|| Bulgarijos laikraščiai pagar
sino, buk kelios dalys turkų ka- 
riumenės Adrianopolyj perėjo į 
bulgarų pusę. Bet ne visoms bul
gariškų laikraščių žinioms galima 
tikėti.

|| Francuzija ginkluojasi. Ber- 
line mano, kad j dvi savaiti Fran- 
euzijos kariumenė bus visa sunto 
bilizuota, galės karan traukti.

|| Atkakęs prie Naujosios Ze
landijos kapitonas laivo “Terra 
Nova”, Evans, kuris išgabeno 
prie pietinio žemgalio žuvusio 
Scotto expediciją, pagarsino, jog 
iš tirinėjimų žuvusių mokslinčių 
matyt, kad seniai Australija su 
piet. Amerika tvėrė vieną sausže- 
mę; kad tuo kartu kraštuose prie 
žemgalio buvo šiltas klimatas, 
turbut tąsyk žemgaliai buvo kitoj 
vietoj.

Yra taipgi ir SLA. kuopa, bet'piasi “pokeris” ir profesijonalinė 
. Trečioj vietoj prie“ 

ten darbščių vyrukų, kurie žnn5-jporą mėnesų ttapaolė^r'pokernin- 
nėms paaiškintų. Iš laikraščių čia 1 kus” policija apie 4-tą valandą 
daugiausiai ateina: “Lietuvos”.1ryte, su buožėmis pakaušius ge- 
"Saulės’l ir "Kataliko”, taipgi po rai apskaldė ir išvaikė už trukš- 
kelis numerius “Kovos”, “Tėvy
nės", “Vien. Liet.” ir “Keleivio”.

Pastaruoju laiku lietuviai su
kruto parinkti aukų Brooklyno 
streikieriąms. Kiek teko girdė
ti, surinkta apie $15 ar $16. Nu
tarta pasiųsti vardų pagarsinimą 
per "Lietuvą", kad, girdi, paskui 
"Keleivis" vėl nebubnytų, kaip 
per Laivrence streiką, ir nesigirtų 
"savo" aukomis. Beloitietis.

(| Pereituose metuose Rusijoj. . _
be teismo Siberijon išsiųsta 3500 ir ji silpnai gyvuoja, nęs nėra I prostitucija, 
žmonių. —” r-. r- " -sr-rr'lT

|| Į policiją mieste Plosbirov, 
Kijevo gub. atsišaukė šimtininkas 
kaimo Vacholovka ir papasakojo 
šitokį atsitikimą. Lauke jis pa- 
tėmijo kokią ten mašiną ir du vy
ru aplink ja besitrusiančiu. Pri
ėjęs arčiau, jis pamatė, kad tai 
yra aeroplianas. Todėl paklausė 
atlėkusių, iš kur jie yra? Bet 
jie, vietoj atsakyti, pagriebė už 
apikaklės, įtempė aeroplianan ir 
oran pasikėlė ir debesyse privertė 
jį suteikti jiems reikalingas ži
nias ; paskui, 60 verstų nuo jo 
gimtinio kaimo jį iš aeropliano 
išmetė, o pats nulėkė vakarti link. 
Mano, kad tai buvo 
oficierai, tirinėjanti 
sigynimo paslaptis.

Austrijos
Rusijos at-

Tarnopolio,|| Galicijoj, netoli 
kaime Zagrobel užsidegė malūnai 
brolių Barfeldų. Sudegė malūnai 
ir daug miltų. Nuostolius gaisro 
padarytus skaito ant pusės mili
jono kronų.

|| Mieste Agram, pietinėj Au
strijoj, nusižudė 25 metų graži 
aktorė, Ida Avrighi, todėl, kad 
pastipo jos mylimas šunytis. Kas
žin. ar butų tai padariusi dėl my
limo žmogaus?

Ant viso žemės paviršiaus mie
stų. turinčių gyventojų daugiau 
negu milijoną, yra 21, o tame 9 
Europoj, o 3 Šiaurinėj Amerikoj. 
Didžiausias ant žemės miestas 
yra London; jis turi 6.700,000 
gyv.; antrą vietą užima New 
York, turintis 5.700,000 gyv., tre
čias yra Paryžius su 4,100,000 
gyv., Berlinas turi 3,800,00 gyv., 
Chicago 2,600,000, Vindobona 
2,100,00. Petersburg 2.000.000, 
Philadelphia 1,700,000, Buenos 
Aires 1,600,000, Maskva 1,600,00, 
Hamburg 1,220,000, Liverpool 
1,070,000, Budapest 1,100,000, To
kio 2,250,000, Hankan 1,500,000, 
Osaka 1,300,000, Kanton 1,200,- 
000, ICalkutta 1,200,000', Peking 
1,200,000, Bombay 1,000,000. Ne
toli milijono gyventojų pabaigoj 
šių metų turės sekanti miestai: 
Manchester 960,000, Glasgovv 
990,000, Varšava 900,000, Boston 
920,000. Prieš karą Konstanti
nopolis turėjo 1.100,00 gyv., bet 
kiek dabar yra jame gyventojų, 
nežinia, nes daug iš jo žmonių 
persikėlė į Aziją. Didelių miestų, 
turinčių suviršum 100,000 gyv., 
ant žemės yra 400, o iš jų pusė 
yra Europoj. Mažiausiai didelių 
miestų yra Afrikoj ir Australijoj: 
tos žemės dalys neturi nė vieno 
miesto, turinčio milijoną gyvento
jų, nors antai Afrika daug už 
Europą didesnė.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

*****

IŠ WORCESTER, MASS?

Vasario 4 d. P. Armino-'T'rtit. 
kuopa statė scenoj: "Paskutinė 
Banga" ir "Saliamono Sapnas’'. ’ 
Vakaras nusisekė gana gerai ir 
lošėjai, kaipo. mylėtojai, -atliko 
savo roles pusėtinai. Žmonių 
buvo beveik pilna svetainė prisi
rinkusi. Gaila tik, ■ kad mttsiy 
publika nevisai gerai moka užsi-

mo kielimą.... Tačiaus nei vieno 
nesuėmė.. .. žinoma,? saliunčikas 
išliuosavo.

Gembleriai čia turi savo ypa
tingus lošimo ženklus: jie perka 
nuo saliunčiko? tam tikras 
“Mateli" — dękitįkus, už kuriuos 
moka po 5c. ai 
tarties.1 Su tais,'tai "mateli" ap
moka praloštą šimtą: išlošę-gi, 
parduoda vėl saiiunčikui, iš ko 
tas turi nemažą pelną. (J kiek 
čia atsitinka apiplėšimų, vagy
sčių, peštynių, apgavysčių! Vie
ną atsitikimą prie progos pa
minėsiu. Pereitą sąvaitę, tūlas 
vaikinas parsinešė ( vasario to d.) 
“pėdę" — (lenkias dešimtis do- 
liarių "čekį” (dirbą jis Pullman 
,Co.) ; įėjo į karkiamą apmainyti 
"čekį", o musų "pokerninkai" 
tuojau ir prisistatė: vaikiną ap
girdė ir "pėdė"’ iš vaikino kišia- 
niaus "išėjo" be pėdsako. Tai 
jau nebepirmaš toks atsitikimas.

Sioc.',; pagal su-

laįkyti; kur reik verkti,' te!'“Jį.
juokias ir savo tankiais plojimais“ Ras dirba,"o kas uždarbiu nau- 
, >—t r, V,l.ionn t,,,, L-/l „uL/.l .1r-Z-.pertraukia lošimą taip, kad pakol, 
nustoja ploję ir juokiąsi, . tai 
nieko negirdėt, ką ant scenos 
kalba. (Plojant publikai, artistai 
neprivalo kalbėt, bet palaukti, pa
kol publika neperstos ploti, ar 
juoktis. Red.). Bobos Vaikas.

(Ar skambesnio slapivardžio 
negalėtumėt sau pasirinkti? Red?)

IŠ SPRING VALLEY, ILL.

Labai daug atsitikimų pasitai
ko, kada žmogus mėgsta išsigerti. 

| Šiomis dienomis pas mus buvo 
■’ltoks atsitikimas: senas žmogus 

| (pavardė Balsevičius), truputį iš
sigėręs, bepildamas vandenį, nu
krito nuo antrųjų lubų ir labąi 
susimušė.
gydyti, 
laužyti, 
simirė.
ną jau 
tvirtą moterį.
siekęs septynių dešimtų devynių 
metų, bet buvo dar tvirtas ir butų 
galėjęs ilgiau gyventi. Savo na
mų neturėjo, nors jau seniai kaip 
čia gyvena.

Pas mus darbai eina gerai. Vite1- 
kas brangu. Lietuvių parapijinę 
mokyklą lanko daug vaikų.

Antanas Armonas.
Mokinys

Daktaras neapsiėmė 
nes kaulai jau buvo šu
tai po trijų dienų ir pa- 
Jis paliko didelę šeimy- 
suaugusių vaikų ir dar 

Velionis buvo pa-

IŠ LAWRENCE,

7 skyriaus.

MASS.

pas mus

ru: Simonas Parėdnis ir Kazys T.M.Draugijos vakarėlio žmonis. 
Pauliukevičius. Nors nekurie Reik stebėtis, kad čia lietuviai
buvo- tam priešingi’, bet aukų 
visgi surinkta $10.55 >r nusiųsta 
jas streikierių komisijos valdybai.

S. Parėdnis.

IŠ E. ST. LOUIS, ILL.

16 d. sausio Vincentas Jerimas, 
Franciškus Bukauskas ir Zeno
nas Puplauskas, žinoma, kiek iš- 
sikatišę, karčiamoje po No. 447 
Collinsville avė., susivaidino ir 
V. Jerimą tiek prilupo, kad tas 
devintą dieną pasimirė, o F. Bu
kauskas ir Z. Puplauskas likosi 
pasodinti kalėjiman, kur tebe
laukia teismo. Pastariejie buvo 
tos ’karčiamos darbininkai. Ve
lionis paėjo iš Lukies parapijos, 
Šiaulių pav. Paliko Lietuvoje 
moterį ir vaikus.

26" d. sausio, L.S.S. 87 kuopa 
turėjo parengus vakarą paminė
jimui Kruvinojo nedėldienio, su 
perstatymu vienaveiksmės dra
mos “Penktas Prisakymas”, 1110- 
noliogu, dekliamacijomis ir šo
kiais. Publikos prisirinko pilna 
svetainė, net siedynių buvo trum
pa. *-♦• J. N. Simanauskas.

remia tokį darbą, bet reik taipgi 
ir tikėtis, kad, laikui bėgant, jie 
susipras ir išmoks atskirti gerą 
nuo blogo.

Į dvi sąvaiti mes susilaukėm 
dvi “naujas” dr-jas — S.L.R.-K. 
A. ir S.L.A. kuopas. S.L.R.-K.A. 
kuopa jau gavo ir numerį, ją su
organizavo vietinis klebonas, kun. 
Taškunas, o S. L. A. dar stovi 
ant “ežios” ir nežinia, kaip su 
ja bus. Agnieškutės Švogeris.

IŠ BOSTON, MASS.

Vasario 11 d. straikuojančių 
kriaučių pikietai turėjo susirėmi
mą su streiklaužiais. Pasekmė 
to buvo — suareštavimas našlės 
moteriškės, Katrės Suplikavičie- 
nės; susirėmimas buvo prie dirb
tuvės Makuller Parker Co., 
83 Staivally st. St. G.

gyti Baltimorėj. Yra jau ir na
mas paimtas. Buvo žvalgai iš 
Bosto’no’; redaktorius jo, Grigai
tis, žada atkakti į Baltimorę ir 
pradėti redakciją tvarkyti. Girdė
ti, jog “Pirmin” bus organu 
“Industrial Workers of the 
World” organizacijos, kurion ir 
lietuviai siuvėjai nuo naujų me
tų prisirašė.

Pradžioj vasario buvo fairas 
bažnyčios padidinimui ir mokyk
los įrengimui. Diktai daiktų su- 
aukauta svetimtaučių ir savųjų, 
ypač valgomų daiktų diktai su
nešė musų moterėlės, ir trims 
dienoms (tiek dienų traukėsi 
fairas) surengė vakarienę. Įžan
ga fairan buvo tik dešimtukas, 
o kas norėjo ir vakarienę turėti, 
tas mokėjo $1.25, Žmonių buvo 
diktai. Pelno buvo 500 dol. Tai 
nedaug; antai žydai panašiuose 
atsitikimuose sudeda tūkstančius, 
Fairą atlankė ir svetimtaučiai.

Ramutis.

IŠ BELOIT, WIS.

Šiuom laiku musų lietuviai 
gražiai tarp savęs sugyvena. Yra 
čia ir Šv. Antano dr-stė, vienok, 
apart pašelpos savo nariams li
goje, iki šiolei visas jos veiklu
mas apsireikšdavo tik tame, kad 
du kartu į metus parsikviesdavo 
kunigą ausinės išklausyti. Dabar, 
kaip teko girdėt, rengiasi ši drau
gystė įsteigti ir knygyną. Tas 
tai labai pagirtinas ir geistinas 
dalykas. Taigi gal su laiku ir 
musų miestelio lietuviai pradės 
darbuotis tautiškoj dirvoj.

Tarp lietuvių čia yra trįs ver
telgos lietuviai, bet vienas 
gyvenęs tarp amerikonų, 
viena karčiama ir nesenai 
dėjo viena valgomų daiktų
tuvė ir mėsinyčia. Vertėtų lie
tuviams savuosius palaikyti ir su 
savaisiais reikalus 
su žydais, kaip iki 
buvome įpratę.

Yra čia taipgi ir
pa, bet ji visai maža ir neauga: 
negelbsti nei prakalbos, kurių jie 
čia keletą surengė ir kuriose, 
kaip ir visur, išniekindavo mili
jonierius, valdžią, kunigus ir “ži
labarzdį” (suprask — Dievą). 
Prie socialistų todėl niekas glau
stis ir nenori. Sako: męs ir pa
tįs, brolau, matom, kad esame 
kapitalizmo skriaudžiami, bet prie 
lietuviškų “cicilistų” priklausyt 
nenorime, nes męs ir be jų mo
kame kitus iškolioti. Įgriso jau, 
girdi, mums tos amžinos katarin- 
kos: kur nepažiūrėsi į jų laik
raščius, tai tik pas juos esą yra 
teisybė ir gerų inteligentų esą tik

apsi-
Yra 

užsi- 
krau-

turėti, vieton 
šiol labjausia

L. S. S. kuo-

suren- 
m u iri s
Skai- 

kurio,
knygų skaitymas”, 
buvo J. Balčius, 
buvo gerai prisirengta ir 

užduotis gerai: aiš-

, Pastaruoju laiku
smarkiau sukruto veikti jauni
mas : rengiama įvairias paskai
tas, diskusijas, prakalbas, vaka
rėlius. Taip ir 7-ta T. M. D. 
kuopa, vasario 9 d., buvo 
gusi paskaitą temoj: “Ką 
duoda 
tytoju 
matyt, 
atlikta
kiai parodė naudingumą ir svarbą 
gerų knygų skaitymo. Paskai
tai pasibaigus, buvo keletas už
klausimų, kurie išsivystė į gin
čus. Svarbiausiu pakeltu klau
simu galima skaityti šis: “Ko
dėl Laivrence nėra lietuviško 
knygyno?” Matomai žmonės'no
ri išrišti šitą klausimą nuodug
niai ir todėl šiuom laiku nors jį 
visi rišo, bet tolimesnis šio klau
simo apkalbėjimas tapo atidėtas 
sekančiai prelekcijai, kuri atsi
bus 23 d. vasario.

Žmonių šioj paskaitoj buvo at
silankę per 60; buvo tikėtasi dau
giau, bet, matomai, didelis šaltis' 
tą dieną žmonis sulaikė.

Jau bus du mėnesiu, kaip vil
nonėse dirbtuvėse pas mus dar
bai visai silpnai eina; nežinia, 
kada jie pasigerins. Vietiniai lie
tuviai daugiausia dirba prie audi
mo ir uždirba nuo $10 iki $18 į 
savaitę, — vis viena, vyras ar 
mergina, nes niokestyj skirtumo 
nėra. Gailutis.

IŠ KENSINGTON, ILL.

Pastaruoju laiku Kensingtonę 
išsiplatino ypatinga epidemija: 
“pokerių”, “remizų”, “einikio” 
etc. Kaziruoja visi: seni ir jau
ni, vedę ir nevedę, turtingi ir 
beturčiai, ir su širdperša reik 
pasakyti, kad daugiausiai tai da
ro lietuviai ir letuviškose smuk
lėse. Vename saliune čia yra 
varoma profesijonalė prostitu
cija. Čia vakarais susirenka vi
sokių “meilužių”, pardavinėjan- 

" Kitam saliune yra

dojasi. ... J?
Ar negeriau padar^tumėm, jei 

mes tą laiką, praleistą sabiniuose 
prie "pokerio”, "remizo” ir ki
tokių baisių ištvirkimų', sunaudo- 
tuinėm atlankytum prelekcijų, 
teatrų, koncertų arba, pasiėmę ko
kią naudingą knygą ar laikraštį, 
pasiskaitytum? Iš to daug nau
dos apturėtum, be savo sveika
tos skriaudos, be skriaudos mo
terų ir nekaltų kūdikių, o taip-gi 
be skriaudos menkam sąvo už
darbiui.

Na, tik, vyrai, pagalvokim! Ar 
tai toks musų gyvenimas nedaro 
mums gėdos? Ar nevy Sime nuo 
savęs tuos baisiausius įpratimus? 
Ar ne laikas naikinti tą baisiąją 
paleistuvystės epidemiją, 
tiek daug blėdięs atneša 
siems? Scenos Mylėtojas

IŠ SPRINGFIELD, ILL.

kuri 
vi

li.

Prieš užgavėnias turėjome ne
mažai visokių pasilinksminimų. 
Sausio 31 d. buvo Gvardijos 
D. L. K. Vytauto dr-ės balius. 
Nedėlioj ir panedėlyj (2 ir 3d. 
vasario) buvo parapijos fėrai, o 
Užgavėnių utarninke buvo su
rengtas labdaringas vakaras su- 
šelpirriui nelaimingo vaikino, ne
tekusio abiejų kojų. Visuose 
vakaruose žmonių būdavo už
tektinai.

Nors čia turime tris draugystes 
(šv. Juozapo, šv. Vincento ir 
D. L. K. Vytauto gvardijos), 
bet visos jos negali pasigirti 
savo veiklumu: užsimoka savo 
mėnesinius mokesčius, tai ir visas

IŠ BROOKLYN, N. Y.

Šiomis dienomis Levinson 
Bors. Co., pripažino unijos dar
bininkų reikalavimus. Tarp lie
tuvių, kurie dirbo tos firmos 

[darbą, yra kontraktorius Juškau- 
skas. Iš musų 54-58 skyriaus, 
10 d. vasario grįžo prie darbo 
200, kuriuos unistai lietuviai pa-
lydėjo su muzika, o žmonės plo
jo rankomis, linkėdami ir liku
siems laimėti kovoj, ir męs visi 
džiaugėmės, lydėdami juos dar
ban. Mes, kurie dar streikuoja
me, neabejojame, kad musų drau
gai ir visuomenė mus neapleis. 
Sterikas šiuomi laiku eina gerai; 
tikimės, kad atsilaikysime iki ga
lui ir streikas bus laimėtas.

Presos komitetas:
Juozas Czižitis,
Jos. Lopinskas, 
W. Šibanauskas.

IŠ ST. CLAIR, PA.

Šitas miestelis turi apie 3000 
gyventojų, tame skaitliuje yra 
lietuvių apie 50 šeimynų ir tiek 
jau pavienių.

Darbų čia kitokių nėra tik ang
lių kasyklose. Darbai šiuom lai
ku eina gerai; dirba kiekvieną 
dieną. Iš kitur atvykusiam dar
bas nesunku gauti. Uždarbiai 
vienok negeriausi. Čia dirbąs.

IŠ PHILADELPHIA. PA.

IŠ CLINTON, IND.

Darbai anglių kasyklose 
gerai. Dirbama piĮną laiką ir 
darbą galima gauti, tik už ge
resnius darbus čia pąpratę imti 
kyšius. .

Vasario 9 d.: atsipuvo “Lie
tuvos Sūnų” .df-įįljšjp' susirinki
mas. Iš ‘Lietuvos” tapo per
skaityta apie Nevy Yorko strei
kierių padėjimą’ :ir vienbalsiai 
nutarta paaukoti f iš kasoš strei
kierių naudai $5-00 ir paskirti 3 
ypatas, kad pereitų per lietuvius 
ir parinktų aukų tam pačiam tik
slui. Vienas nei.įrrianėlis, kuris 
save vadinasi socialistu, ir čia 
buvo mėginęs '“užsipulti” ant 
laikraščių; karn,“girdi, pas mus 
yra tokių laikraščių, kurie socia
listų negražus darbelius aikštėn 
išveda, bet kad tie darbeliai žmo
nėms jau senai įkirėjo, tai ir šiuom 
sykiu niekas susirinkime neat
kreipė jokios atydos ant šito rė
kavimo.

“Lietuvos Sūnų” dr-stė nuta
rė išsiimti atskirą čarterį. 
šiam laikui ji gyvavo po 
čarteriu, bet dabar, kada 
įvedė pašelpą ligoj, dr-stė 
re išsiimti atskirą čarterį.
dos, nebuvo tam didelio reikalo, 
ir tuos 25 doliarius, vieton iš
duoti už čarterį, gal butti buvę 
geriaus sunaudoti kokiam nors 
naudingam tautiškam reikalui, 
bet kad taip jau nutarė, tai ne 
ką ir padarysi. Tautietis.

eina

Iki 
SLA. 
SLA. 
nuta-

Ro-

IŠ

Darbai 
dieną; iš

WEAVER, ILL.

eina gerai, dirba 
kitur pribuvusiam

darbas; teatrališkų perstatymų, 
arba geresnių prakalbų čia nesu- 
giabama surengti.

Vietinis klebonas, kun. Čiuber- 
kis, kelis kartus net iš sakyklos 
ragino, kad susieitų ir sutvertų 
lošėj ų-my lėtoj ų ratelį ir prisi-1 
rengtų sulošti kokį geresnį sce
nos veikalėlį, bet tie raginimai, 
matyt, atsimušė į springfildie- 
čius, kaip žirniai į sieną.

Musų mergaitės, matyt, dikčiai 
yra suanglėję, per visus vakarus 
daugiausiai tik angliškai kalba-1 
si. Labai gerai, kad moka ang
liškai, bet lietuvių vakaruose ne
deri angliškai kalbėti—reik lietu
vių kalbą vartoti, nes kitaip, be rei
kalo vartojant anglų kalbą lie
tuviškuose vakaruose, musų mer

Vietinė moksleivių kuopa “Me
teoras” surengė visą eilę paskai
tų, kurios žada atsibūti sekan- 
čioj tvarkoj:

23-čio vasario skaitys E. 
Klimas — temoje “Skilvis ir 
ligos”;

2-ro kovo J. Jasinskas —
chemijos; 16-to kovo

A._ Dambrauskas;
J. Teleišiutč 

Balandžio

G. 
jo

Iš

gaitės išrado kaip šlapios vištos, 
apsikaišiusios svetimomis plunk
snomis.

Tikimasi, kad velykų sulau
kus, sulauksime ir kokio nors te
atrališko vakarėlio.

Kamertonas.

Fiziškos
skaitys
30 dieną kovo

I temoj “Iš Hygienos”.
6-to, Kinčius—-“Apie Miegą”, iš 

I psichologiško atžvilgio. 20-to ba
landžio, R. Karuža — “Iš Ekono
mijos”. Paskaitos bus laikomos 
nedėldieniais, Lithuanian Music 
Hali svetainėj. D.

kas 
dar

bas galima gauti. Kitokių darbų 
nėra, kaip tik viena anglių ka
sykla; uždarbiai .vidutiniški: iš
silavinęs angliakasys uždirba nuo 
$30 iki $60 į dvi savaiti; pra
gyvenimas pavjenįapi kaštuoja 
$22 su užlaikymu.

Lietuvių šeiniynų vra n, pa
vienių — 34, taipgi viena mer
gina.

Lietuviai gyvena sutikime. Ap
švietimas tarpe; jų taipgi pama
ži pradeda kilti? - Draugystės nė
ra jokios. Iš laikraščių pareina: 
“Lietuvos” 4 egzempl., “Kelei
vio” •— 5, “Laisvės”1 — 3, “Sau
lės” — 2, “Tėvynės” — 2, “Drau
go” — vienas ir “Dilgelių” vie
nas. Žadama čia sutverti S.L.A. 
kuopa. Linkėtina gero pasise
kimo.

Vasario 2 d., susirinkus pas K. 
Pauliukevičių, buvo užminta apie 
Brooklyno rubsiuvių streiką; au-

IŠ NEWARK, N. J.

Vietinė 41-ma TMD. kuopa 
nesenai laikytame savo susirin
kime nutarė surengti keletą pa
skaitų, būtent: 2-ro 9-to ir 16-to 
kovo vakarais. Ačiū tam, kad 
kuopa dabar susilaukė keleto 
darbščių vyrų, reikalai jos ir 
veiklumas pasigerino ir reik ti
kėtis, kad iš to bus nemažai 
naudos ir pačiai draugijai ir vie- 
tiniems žmonėms. Tame pat su
sirinkime kalbėtasi apie budus, 
kuriais galima butų sueiti į arti
mesnius ryšius su europiečiais 
T. - M. D. nariais; duota keletas 
patarimų tarne atvėjuje centro 
valdybai. K.—A.

IŠ COLLINSVILLE, ILL.

Darbai slenka pamaži, dirba 
3-—4 dienas sanvaitėj.

Lietuvių yra čia diktas būre
lis; yra jų visokių,—daugiausia 
yra socialistų, kurie nieko dau
giau neišmano, kaip paklausti: 
“draugas, ar priguli prie socia
listų”?

1912 metuose susitvėrė čia ko
operatyviška mėsos pardavinė. 
Gyveno ji u mėnesių ir nusigy
veno, nes turbut žus ir pinigai 
tų 60 ar 70 narių, kurie koopera- 
cijon įnešė po 20 dol.

Žuikiukas.

IŠ ROCKFORD, ILL.

IŠ EAST CHICAGO, IND.

Nors čia, apskritai imant, lie
tuviai gyvena sutikime, bet yra 
ir neramių, kurie kartais ir ap
sidaužo. 5 vasario dieną 2 lietu
viai užėjo į lietuvišką karčiamą 
ir pradėjo angliškai kumščiuotis. 
W. Juz-tis ir B. Bra-as baisiai 
sumušė trečiąjį. Bet apsiėjo be 
teismo, nes mušeikos persiprašė.

Molderis.

Bostone, Philadelphijoj ir trupu- čių “mielę”.
tit dar Pittsburge. įtaisyti slapti kambariai, kur sle- parinkti tapo paskirti du vy-

Pastaraisiais laikais mes turė
jome nemažai triukšmo: Simono 
Daukanto draugija parengė 
“Maskarados balių” ir susirinki
me paskyrė pirmiausias dovanas 
tiėiri's, kurie geriausia bus tautiš
kai apsirėdę. E. Petraičiukė bu
vo viena iš tų tautiškiausių mer
ginų, ir gavo pirmą dovaną.

T. M. D. kuopos vakarėlį pra
leidome nei šiaip, nei teip. Mes 
jau žinojome, kad TMD. kuopa 
rengia vakarėlį 1 d. vasario, bet 
čia nekuriems musų lietuviams 
pagailo, kad nepelnytų tautie
čiai. Jie pasisamdė kitą salę ir 
surengė šokius tą patį vakarą ir 
pasivadino save “Lietuviškais 
Muzikantais”, kurių pirmiau ne
buvo nei girdėti. Pradėjo šokė
jus meškerioti ir sutraukė nuo

IŠ BALTIMORĖ, MD.

Pas mus žmonės labai nera- 
mauja; visi reikalai į šalį tapo 
atmesti, interesuojasi vien siu
vėjų streiku, laiko mitingus kas
dieną. Senesniejie, kurie nekartą 
jau ragavo streiko, tie spardosi, 
bet jaunesniejie, ypač Amerikon 
atvažiavę po revoliucijai Lietu
voj, reikalauja streiko. Yra ne
mažai lietuvių streikuojančių. 
Pirmadienį žadėjo sustreikuoti 
darbininkai visų mažesnių dirb
tuvių, kokių, lietuvių vedamų, yra 
48, o kiekvienoje dirba 15—60 
darbininkų. Jie reikalauja 9 vai. 
darbo dienos; dabar dirba 10 ir 
daugiau.

Laikraštis “Pirmin” žada at

IŠ BOSTON, MASS.

Ir mes Bostono kriaučiai su
streikavome ir mes pradėjome 
kovą su musų išnaudotojais. Ko
dėl mes sustreikavom ? Žinoma, ne 
gerovė mus privertė streikuoti, 
nes iš uždarbio negalėjome pra
gyventi. Streikas traukiasi jau 
nuo 3 vasario dienos. Streikas 
eina gana pasekmingai. Streik
laužių daug nesiranda; jeigu ir 
atsiranda koks žydelis, nesilaikan
tis su kitais salidariškai, tai kiti 
stengiasi jų neužgaut. Streikie- 
riai su gera vilčia laukia streiko 
pasekmių. Tankiai turi susirin
kimus, pasikviečia kalbėtojus aiš
kinimui streiko reikalų ir sudru- 
tinimui streikierių dvasios. Strei
kuojame jau trįs savaitės, bet ka
da bus streiko galas, nežinia. 
Mes turime laikytiesi, kol nelai
mėsime, nes ši musų kova yra 
labai svarbi: jeigu ją pralaimė
tume, kitą nelengva būt surengti.

Dabar svarbiausias klausymas 
— ar ilgai mes galime be darbo 
išbūti, jeigu ir pirma uždirbda
vome tik iki 9 dol., o dabar ir 
streikuojant reikia šeimyna mai
tinti.

Todėl tikimės, kad visuomenė 
mus sušelps, kiek galėdama. Jei
gu mes dabar streiką laimėsime, 
lengviau bus laimėti kitą kartą 
teip mums, kaip ir kitiems.

Lietuvių skyriui išrinktas ko
mitetas iš šių asmenų:

A. Lukoševičia,
D. Šapelis,
F. Kruilis.

Iždininkas Kruilis yra po kau
cija 1000 doliarių, sekretorius A. 
Lukoševičia, Box 43, So. Boston, 
Mass.

Presos Komitetas:
J. Liekavičia,
St. Grubliauskas.

Nuo Redakcijos. Melstume, 
kad streikierių komitetas geriaus 
susitvarkytų. Dabar, matomai, 
jokios tvarkos nėra. Kiekvienas 
komiteto narys siunčia laikraštin 
savo sieksninius, ir kitą kartą 
prieštaraujančius, straipsnius apie 
tą patį dalyką. Redakcija su noru, 
sulyg išgalės, stengsis pagelbėt, 
bet nereik ją užversti bereikalin
gu darbu. Presos komisijos pra
nešimai privalo būt trumpi ir 
aiškus; nuo presos komiteto dau
giau nieko nereikalaujama, kaip 
tik pranešti apie tikrąjį streiko 
bėgį.

IŠ MAGPIE MINE, ONT., 
CANADA.

Cai yra dvejos geležies kasyk
los. Jose šiuom laiku dirba silp
nai. Iš kitur pribuvusiam darbas 
nelengva rasti. Pereitą savaitę 
kompanija prašalino nuo vietos 
superintendentą Hassalbey. Jis 
kasykloj pamėtė laikrodį už 300 
dol. Dabar kasyklų užveizda 
nuo darbininkų renka pinigus 
nupirkimui naujo laikrodžio vie
toj pamesto. Ir atsiranda kvai
lių, kurie pinigus duoda, nes 
bijo, kad nuo darbo neprašalin
tų. Terp darbininkų čia mat nė
ra vienybės. Jos. S.
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NUO REDAKCIJOS.
Visi lalkratčiul siunčiami rankraiClai 
tuii būt pažymėti autoriaus paraku 
ir adresu. Pasirašantieji pseudony- 
mals turi paduoti, Redakcijos žiniai, 
ir savo tikrąjį vardą.
Redakcija pasilieka sau teisę atsiun
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti.
Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta,- grąžina au
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
popierio pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

Apžvalga.
Jaunimo darbas. Nuo Naujų 

metų du laikraščiu, “Litwa” ir 
“Lud”, ėjusiu iki šiol sykį j mė
nesį, pradėjo jau eiti kas savaitė. 
Kaip jau ne sykį patėmijome, šie 
du laikraščiu leidžiami lenkų kal
ba, bet lietuvių dvasioj ir atne
ša neapkainojamų naudą tuomi, 
kad pagelbsti atgimti sulenkėju
siems Lietuvos kraštams: lietu
vių sulenkėjusiai bajorijai ir su
lenkėjusiai liaudžiai.

Turime daug tokių reikalų, ku
riuos mums reik remti, vienok 
pirmiausioj eilėj bene turėtų sto
vėti rėmimas tų laikraščių, kurie 
darbuojasi tarp musų ištautėju- 
sių brolių. Už tai kalba ir pats 
“išrokavimas”: jie didina musų 
eiles, grąžindami mums tuos, ku
rie buvo iki šiolei lietuvystei din
gų ir tokiu budu, didindami su
sipratusių lietuvių skaitlių, pa
lengvina mums atlikimą ir kitų 
svarbių tautiškų reikalų.

Teisingai sakoma, kad musų 
ateitis priklausys nuo jaunuome
nės. Ji netik priklausys nuo jos, 
bet ir priklausys jai. Todėl 
butų labai geistina, kad ypač mu
sų jaunuomenė atkreiptų atydą 
į tą kovą, kurią veda šie laikraš
čiai ištautėjusiuose, bet lietuviš
kuose musų tėvynės kraštuose, — 
rytinėj dalyj Didžiosios Lietuvos 
ir I’rusuose. Prusnose tą darbą 
energiškai varo beveik vienų-vie- 
nas laikraštis “Birutė” (jeigu ne
skaityti mėnesinio “Jaunimo”), ir 
smagu yra patėmyt, kad Prūsų 
atgimimu daugiausiai rūpinasi 
vietinis jaunimas.

Lietuvoj, tautybės sargyboj 
taip pat labai uoliai dalyvauja 
musų jaunuomenė. Pereitų metų 
Gedimino pilies atsitikimas su
kėlė musų jaunimą visuose Lie
tuvos kampuose: ji karštai pra
dėjo protestuoti prieš pasikėsini*- 
mą miesto valdybos suardyti 
brangią istorišką Lietuvos lie
kaną.

Tarp musų jaunimo Amerikoj 
rasime ne vieną net ir labai 
darbštų jaunikaitį, tečiaus, abel- 
nai paėmus, musų jaunimas dar 
neapreiškia didesnio, organizuo
to veiklumo (išskyrius mokslei
vius, kurie dar tik pradėjo mė
ginti organizuotis) : didesnėji da
lis musų jaunimo dar pakrikusi, 
liūtų gerai, jeigu ir musų jauni
mas, paėmęs pavyzdį nuo savo 
europiečių brolių, pradėtų spiestis 
bendron krūvon.

Niekas taip gerai neapibendri
na, kaip koks-nors didelis svar
bus, nors ir sunkus darbas. Pil
nas atgaivinimas ištautėjusių Lie
tuvos pakraščių yra vienas ir pir
mutinis iš tokių darbų. Gerai 
butų, kad musų jaunimas, sujung
tomis pajiegomis, pagelbėtų tą 
darbą atlikti tiems, kurie, nuo 
kelių metų tą sunkų jungą be
traukdami, rasite, ir nuilsę jau
čiasi.

Remkite tokius laikraščius, 
kaip: “Litvva”, “Lud” ir “Biru
tė”. Tokia parama ypatingai yra 
reikalinga dabar, kada šie visi 
laikraščiai iš mėnesinių virto sa
vaitiniais. Geriausis parėmimo 
būdas — užsirašyti sau, ar ki
tiems tokį laikraštį.

Dėlei ateivių biliaus. Prezi
dentas Taftas uždėjo savo veto 
ant paduoto jo užtvirtinimui Di- 
lingliamo-Burnetto biliaus. Vie
nok kongresas, kaip matyt, sku
biai rengiasi jį perleisti ir vėl 
iš naujo, ir tokiu budu padaryti 
įstatymu, neatsižvelgiant ant 
prezidento prieštaravimo.

Iš to labai aiškiai matosi, kad 
dabartinis kongresas (kuriam li
ko vos keletas dienų gyvuoti) už
sispyrė uždaryti ateiviams var
tus liuoso atėjimo į šią šalį. Ši
toks varžymas ateivystėš neyra 
laikinis kongreso tržsinorėjimas: 
jis, matyt, yra gerai išdirbtas 
planas, kurį uoliai stengiamasi 
praktikon įvesti. Šio plano pra
džia buvo keli metai atgal, kada 
iš ateivių išskirta chiniečius ir 
japoniečitis — mongoliškos rasos 
ateivius. Šiądien, kaip matome, 
jau nužengta vienu žingsniu to
liaus — perleista sumanymą, ku

ris užgina įžengą nemokantiems 
skaityt; toliaus, galima laukti, 
bus užginta liuosa įenga 
politiškiems kitų valstybių prasi
žengėliams (toks sumanymas jau 
buvo paduotas kartu su Diling- 
hamo bilium). Tokiu budu min
džiojama liuosybės principas, ku
rio dėlei kovojo ir kurį iškovojo 
šios šalies didvyriai Washingto- 
nas ir Linkolnas ir kurių gimi
mo dienas, kaip sykis, šį mėnesį 
apvaikščiojama.

Niekas negali būt priešingas 
tam, kad į šį kraštą neįleidžia
ma kriminališkų prasižengėlių, 
arba ligotų, kurie tampa šiam 
kraštui sunkenybe, bet panašus 
pasikėsinimas ant padorių atei
vių, kurių visa kaltė tik tame, 
kad jie nemoka skaityti, nedaug 
kuom skiriasi nuo rusų valdžios 
įstatymo, kuris užgina žydams 
kai-kuriose dalyse rusų viešpa
tystės gyventi. Akyvaizdoje to
kio padėjimo, kokią teisę turi 
jankės girtis savo “liuosybe”?

Nors šiuom laiku diduomenė 
amerikiečių piktinasi kongreso 
pasielgimu ir n'esigaili padėkos 
žodžių prezidentui Taftui už tai, 
kad jis bilių vetavo, tai vienok 
išrodo, kad kongresas spirsis, 
kiek jis išgali, savo sumanymą 
pervaryt ir ateivių bilių antru 
sykiu užtvirtint.

Įvairios draugijos ir plačiai 
mananti amerikonai išsiuntė dau
gybę telegramų kongresan, rei
kalaudami prilaikymo prezidento 
Tafto šalies.

Tokius telegramus išsiuntė ir 
“Lietuva” senatoriui Shelby M. 
Cullom ir Atstovui McDermitt iš 
Illinois, reikalaujant nuo jų bal
suoti prieš Dillinghamo-Burnet- 
to bilių ir palaikyti prezidento 
Tafto veto. Sykiu pasiųsta te
legramas padėkos prezidentui 
Taftui už tai, kad jis minėtą 
bilių vetavo ir išreikšta pasiti
kėjimas, kad jis dar sykį tą bi
lių vetuos, jeigu kongresas jį 
antru kartu praleistų. Girdėjo
me taipgi, kad panašios rūšies 
telegramai tapo pasiųsti ir Chi
cagos Lietuvių Draugysčių Są
jungos.

Du Amerikos milžinai. Išsky
rus liepos mėnesį, kada ameriko
nai apvaikščioja Neprigulmybės 
šventę, šis mėnuo yra labiausiai 
amerikonų minėtinas, nes va
sario mėnesyj išpuola pa
minėjimas dienų gimimo dvie
jų didžiausių Amerikos vyrų, — 
tikrų milžinų Amerikos istorijoj.

Sekančią subatą, vasario 22 d., 
išpuola gimimo diena Jurgio Wa- 
shingtono, pirmo Suvienytų Val
stijų prezidento ir tikro šios ša
lies “tėvo”, kuris savo pasišven
timu, energija ir darbų sutvėrė 
pamatus šio krašto liuosybei. Jis 
padėjo taip didelius nuopelnus, 
kad jo vardas liks amžinai ne
užmirštinu netik Suvienytų 
Valstijų istorijoj, bet ir visos 
žmonijos istorijoj. Sale jo, lygus 
jam savo nuopelnais, stovi kitas 
asmuo, Abrahomas Linkolnas, 
— prezidentas-kankintinis, kurio 
gimimo dieną apvaikščiota 
12 d. vasario. Pirmasai suteikė 
šiam kraštui politiškąją laisvę ir 
neprigttlmybę, išliuosuodamas jį 
iš-po Anglijos jungo. Antrasai 
nuplovė nuo Suvienytų Valstijų 
nešlovės dėmę, panaikindamas 
vergiją ir suteikdamas milijo
nams negrų laisvę ir žmoniškas 
teises. Tokiu budu Washingto- 
no pradėtąjį liuosybės darbą Lin
kolnas pastūmėjo pirmyn dau
giaus negu koks kitas vyras, 
nors už tai jis turėjo paguldyti 
savo Įocną galvą.

Istorijos ratas vienok greitai su
kasi. Nors šio krašto konstitucija, 
toj reikšmėj kaip ji tapo priimta 
VVashingtono dienose, yra žem
čiūgu liuosybės ir teisingumo, 
nes ji užtikrina ir pažada šiam 
kraštui valdžią “per žmonis, 
žmonėms ir su žmonėmis”, te
čiaus žemi ir godus jausmai gali 
apeiti ir geriausius įstatymus, ir 
nustumti šalin tuos aųgštus ide
alus, vardan kurių kovojo ir 
kraują liejo šio krašto tėvai.

Ir šiomis dienomis Suvienytų 
Valstijų konstitucija yra ta pati, 
kaip ji buvo Washingtono ir 
Linkolno dienomis, tečiaus gyve
nimas, teisybės ir liuosybės su
pratimas, yra ne visai tas pats. 
VVashingtonas sutraukė Angli
jos jungą ir suteikė kraštui pilną 
laisvę, — tarsi, tik tam, kad po 
šimto metų ant šalies sprando 
užtūptų milžiniški trustai, kurių 
jungas paprastam piliečiui neyra 
lengvesnis už anąjj Anglijos jun
gą. Linkolnas panaikino, negrų 
vergiją, užmokėdamas už tai sa

vo locnu krauju, — šiądien neg- 
rų-vergų vietas tose pačiose pie
tinėse valstijose užėmė vaikai- 
-vergai medvilnės dirbtuvėse. 
Liuosybės vartai krypsta, kaip 
parodo ir varžymas ateivių tei
sių, ekonominės gyvenimo išly
gos, ačiū trestų neapžebotam įsi
viešpatavimui, taip pat eina blo
gyn, vieton eiti geryn.

Konstitucija — tas pamatas ša
lies įstatymų — yra ir dabar, ta 
pati, kaip buvo pirmiau, ir gere
snės už ją, rodos, ir nereikia. 
Ko reikia, tai to, kad atsirastų 
trečias milžinas, Washingtonui 
ir Linkolnui panašus, kuris turė
tų užtektinai pasiryžimo,' ener
gijos ir jiegos tos konstitucijos 
principus apsaugoti ir gyvenime 
palaikyti.

L.S.S. svarsto Konkolausko 
reikalą. Konkolausko reikalas 
apie jo parašytą donosą Suvalkų 
gubernatoriui ant kauniškės 
"Saulės” delegatų, kun. (Jlišau- 
skio ir Tumo, pagalios tapo pa
imtas apsvarstymui Liet, Socia
listų Sąjungos Valdylbpj. '‘Ko
vos” num. 7-mę pagarsintas Pil
domojo Komiteto Tarimas (No. 
62), iš kurio matyt, kad komite
to nuomonės tame reikale* yra 
nevienodos. Du ' nariu „(A. C. 
Hėrman-Purvis ir V. Černiau
skas) išreiškia nuomonę, kad Są
junga negali netik nuteisti, bet 
ir apkaltinti Konkolausko, nesą 
tam dar nėra “tikrai liudijančių 
faktų”. Sulyg šių dviejų narių 
nuomonės, “kaltinti ir nuteisti 
galima bus tik tuomet, kada tu
rėsime liudijančius faktus ant 
rankų“. Todėl ir įnešama, kad 
LSS. sekretorius “pareikalautų 
nuo ‘Lietuvos’ redakcijos tikrai 
liudijančių faktų, kad Konkolau- 
skas yra rašęs donosą rusų val
džiai”.

Trečiasai Pildomojo Komiteto 
narys (A. Bernotas) išreiškia vi
sai kitą nuomonę:

“Labai butų keista, — sako A. 
Bernotas,—kad męs reikalautume 
nuo “Lietuvos” liudijančių faktų, 
o ne pats apkaltintasis Konkolaus- 
kas. Jo ra priderystė išreikalaut 
nuo “Lietuvos” faktus, arba išsi- 
teisint prieš visuomenę. Mums 
užtenka to, ką pasakė “Lietuva.” 
Tegul pasako dabar per tę. pačių 
“Lietuvą” Konkolauskas, ką jis 
žino apie tų savo “darbų.” .Tada 
jau sąjunga svarstys apie kalti
ninkų ir apkaltintojų. Konkolųus- 
kas pats privalo apgint savo gar-., 
bę. Siųdien-gi Sąjungos akyse jis 
vis tiek yra kaltas, kol jis pats 
neparodys atmušančius faktus. 
Nuo "Lietuvos”’ nėra musų priva- 
1- bė reikalaut faktų.”

Mums irgi išrodo, kad ši. nuo
monė yra rimta ir savo vietoj. 
Išreikalaut “tikrai liudijančius 
faktus” gali priversti “Lietuvą” 
tik pats apskųstąsis, butent pats 
Konkolauskas, — niekas kitas. 
Jeigu jis to nedaro, tai, turbut, 
jis žino, kodėl to nedaro, ir iš
mintingam teisėjui tas gali būt 
užtektinai “liudijančiu faktu”.

Pyksta. Nekurie musų taip va
dinami “raudoniejie” ar “gęlto- 
niejie” laikraščiai, kaip juos 
“Vien. Liet.” pavadina, labai pyk
sta, kam kai-kuriuose svarbe
sniuose dalykuose rimtesni. laik
raščiai sutinka tarp savęs. Taip, 
antai, pasipiktinama labai tuo
mi, kad “Vienybė Lietuvninkų” 
nekurtuose dalykuose susitaiko 
su “Kataliku”, arba vėl “Lietu
va” išreikia vienodą nuomonę* su 
“Draugu” arba su “Kova”......

Išrodo, kad tie neužganėdinti 
laikraščiai norėtų tik pjovynių, 
pjovynių ir pjovynių. Sulyg- jų 
recepto, reiktų visada pjautis su 
“Draugu”, “Kat.” ar “Kova” vien 
tik todėl, kad jie yra skirtingos 
pakreipos: socialistiškas laikraš
tis visados privalo “esti” klerjka- 
lišką laikraštį, klerikališkas — 
tautinį, o tautinis — socialistišką. 
Tai butų labai siaura pažy.alga. 
Tas pjovynes jie vadina “kriti
komis”, o iš tų “kritikų”, mums 
rodos, tiek naudos, kiek iš-pelų 
maišo, blėdis-gi neapkainoja
ma iš to darosi, nes žmonis ati
traukiama nuo rimtesnio, tverian
čio, praktiško darbo. Męs • -su 
mielu noru pritarsime sumatiy- 
mams ir nuomonėms “Draugo”, 
“Kovos”, “Keleivio” ar “Vien. 
Liet.”, jeigu tik tie sumanymai 
ir nuomonės bus rimtos ir musų 
visuomenei naudingos.

Tuom tarpu, vienu iš svarbiau
sių laikraštinių dalykų męs skai
tome apvalymą musų laikrašti- 
jos nuo nešvarių burnojimų, ku
rie yra pati šaknis kivirčių ir vai
dų tarpe musų partijų ir partijė- 
lių, ir tame męs mielai pritarėm 
“‘Kovai”, kaip lygiai “Draugui”,

arba “Katalikui” ir “Vien. Lie
tuvninku” flritartume. »l

Jeigu Imoiji “Keleivis”, ar-kas 
kitas palipiktina, tai iš to galima 
padaryti tik krieną išvedimą, bū
tent, kad tie vaidai ir nešvari 
“neva kritika” yra kam nors pa
geidaujami, ar! reikalingi. Mum.s 
ir plačiai, visuomenei jie nėra rei
kalingi įr todėl gerame darbe, 
kuris mums, lietuviams, gali išeiti 
ant naudos, męs visados mielai 
susijungsime ^su socialistu, kaip 
ir klerikjalu ar tautiečiu, neda-. 
rydami tarp jų jokio skirtumo,. 
Jeigu musų ultra-kairiemsiems 
laikraščiams tas nepatinka, lai 
jie sveiki prisilaiko savosios tak
tikos ir skaldo toliaus mažas lie
tuvių jiegas į partijas, partijėles, 
abazus ir abazėlius. Jų nuomo-. 
ne, matomai, tas yra naudingas 
darbas, musų-gi nuomone yra 
ne vienas toks reikalas, 
apeinantis visus lietuvius, kur, 
prisilaikant šiokio-tokio bent ele; 
mantariško, takto, gali bendrai 
dirbti kaip laisvamanis, taip ir 
katalikas, kaip tautietis, taip ir 
socialistas.

Letuvių-lettkų santikiai italų 
spaudoj. -Laikas nuo laiko lietu
vių su lenkais kovos'atbalsiai at
siliepia, it, svetimtaučių spaudoj. 
Niekas, rodos, dabartiniu laiku 
taip daug apie šį lietuvių klau
simą nerašo; kaip italų laikraš
čiai. Tas, rasite, pasiaiškina tuo
mi, kad lietuvių klausimas buvo 
atsimušęs net Ryme, pas popiežių, 
ir todėl Rymo laikraščiai, labiau 
negu kitų tautų laikraščiai, šiuom 
klausimu užsiinteresavo. Apart 
pirmiaus minėtų italų laikraščių 
“L’Italie” ir “Civilta Calholica”, 
įsikišo dabar ir kiti laikraščiai. 
Laikraštyj “La Voce Trentina” 
tilpo p. J. Gabrio straipsnis “Per 
una patria —. Giovane Lituana”; 
— pradžia visos eilės straipsnių 
apie lietuvių lenkų klausimą. Į 
šitą straipsni atsiliepė du dideliu 
Rymo dienraščiu — “L’Avenire 
d'Italia” ir “Citrriere d’Italia”. 
Pirmame tulas nU. L. Morichini 
ilgame strąipSnyj gina lenkus, 
išrūdydamas, buk lietuviai ir len
kai susilieję į yieną .tautą, buk 
jie neturi nei ..savom dailės, nei 
pramonės, bukais tautinis lietu
vių judėjimas palaikomas rusų 
rubliais ir „t. t. Ontrame laikraš
tyj Dr.. BąuneįNardį. duoda tin
kamą šiam uąpųolimui atsakymą, 
išrūdydamas nepamatuotų Mo- 
richini’o užsipuldinėjimų netei
sybę.

Spėjama, kad ši polemika tuo
mi nepasibaigs,' — ji dar tik pra
dėta ir reik tikėtis, kad galų-gale, 
ačiū tam, vakarų ir pietų Europa 
geriaus su šio reikalo padėjimu 
susipažins. Iki šiol, lenkai, turė
dami savo gerai aprūpintus ir 
sutvarkytus informacijos biurus 
užsieniuose, nuolatinai išdirbinė
jo Europoj lietuviams neprie
lankią opiniją. Dabar, užgimus 
lietuvių informacijiniam biurui 
Paryžiuje, Europos presą pra
deda, kaip natome iš šitų pavyz
džių, truputį kitaip į lietuvių 
klausimą žiūrėti. Europos*gi vi
suomeninė opinija, kaip žinome, 
turi savo svarbą, ir visai nemen
ką svarbą.

r— -■ ■
Šaukiama kongresas. Ameri

kos Lietuvių Rymo-Katalikų Fe
deracija, sutvertoji 1906 m., bet 
pastaruoju laiku apmirusi, vėl 
subruzdo judėti. Apkalbėjimui 
opesniųjų gyvenimo klausimų 
Federacijos valdyba (susidedanti, 
iš kun. Kaulakio, Vaišnoro ir 
kun. Kaupo) šaukia Amerikos 
Lietuvių Katalikų Kongresą į 
Pittsburgą birželio 25 ir 26 die
nomis, šių metų. Sulyg valdy
bos pranešimo, kongrese galės 
dalyvauti kunigai, po tris atsto
vus nuo parapijų ir po vieną at
stovą nuo orgarjizacijų ir šiaip 
jau įstaigų (laikraščių ir t.t.). 
Delegatai tupėsią pristatyt paliu
dijimus nuo klebonų. Federacija 
dabar turinti1 išeit $466.15.

ATSIŠAUKIMAS i AMERI
KOS LIETUVIUS.

'd” '!■'

Garbingi Tautiečiai 1
Kaip galėjo'te pastebėti iš Ame

rikoje einančių musų kalba laik- 
arščių, “Birutė” žadėjo siųsti pas 
Amerikos lietuvius savo atstovą. 
Tą žingsnį “Birutė” padarė pa
ties gyvenimo priversta. Prūsų 
arba Mažosios Lietuvos suvokie- 
tėjimas, ačiū Vokietijos valdžios 
pastangoms, žengia greitai. Vo
kiečių valdžia ir dabar nesiliau

na variusi visokiais budais tą 
Mažosios Lietuvos suvokietininio 
politiką. Kaip galima iš įvairių 
statistikos šaltinių pastebėti, lie
tuvių, arba teisingiau, pripažį
stančių save lietuviais skaitlius 
kasmet vis mažėja. Iš to galime 
matyti, kad vokiečiams darbas 
eina pasekmingai, ir jeigu męs, 
lietuviai, nepasipriešinsime greitu 
laiku ir su užtektina jiega toms 
yokiečių pastangoms ištautinti 
Maž. Lietuvą, tai netoli tas laikas, 
kuomet apie šį Lietuvos kraštą, 
kąipo musų tautos dalį, liks tik
tai atminimas. Tūli prakilnesni 
Prūsų lietuviai tą senai suprato 
ir visomis jiegomis stengėsi ir 
stengiasi išgelbėti šią musų tau
tos dalį nuo galutinos mirties. 
Tam tikslui jie nesigailėjo nei 
darbo, nei jiegų. Tam pačiam 
tikslui tautiškai atgaivinti Ma
žąją Lietuvą buvo įkurta “Bi
rutė”. Per visą savo ėjimo lai
ką ji, kiek galėdama, kovojo prieš 
naikinančią musų tautą vokiečių 
.politiką. Visas tas sunkus darbas 
.Įįuvo atliekamas atskirų žmonių 
jiegomis, pasišventimu. Męs aiš
kiai matome, kaip nelygi yra ta 
kova; iš vienos pusės'milžiniška 
valstija, kuri lietuvių ištautinimui 
visai lengvai gali mesti ir meta 
dešimtis ir šimtus tūkstančių, ku
ri, varydama tą darbą’nuo senai, 
turi tvirtai išdirbtą tam tikslui 
organizaciją ir plianą — iš kitos 
pusės, keletas prakilnesnių lietu
vių, trokštančių savo Tėvynės at
gijimo, nesigailinčių nieko savo 
Tėvynės atgaivinimui ir šalę tos 
mažos tėvynainių kuopelės že
mai stovinti tautiškame susipra
time ir suvokietėjimo svaigulių 
pagauta liaudis. Nelygi kova! 
Nežiūrint į kovos nelygumą, ji 
visuomet kuoveikiausiai buvo ve
dama. Bet jiegos juk mažos ir 
Sunkioj karionėj greit nyko. Kar
tą jos buvo pasibaigę ir tuomet 
Amerikos lietuviai suprato savo 
brolių, Prūsų lietuvių, sunkų pa
dėjimą, atjautė ir parėmė juos. 
Ačiū tai paramai, sunkus atgai
vinimo darbas prasidėjo didesnė
mis jiegomis, veikiai ir žymiai 
prasiplatino. Taip žymiai ir no
riai iškarto savo tautiečius parė
mę, Amerikos lietuviai apie juos 
greitai užmiršo. Išsibaigė metai, 
bet Amerikos lietuviai apie “Bi
rutę”, jos sunkų ir svarbų musų 
tautai darbą, rodos, visai nei ne
žino. Ir tai po tokios išpradžių 
karštos paramos 1 “Birutė”, nors 
ir matydama, kaip Amerikos lie
tuviai ją užmiršo, vis-gi stengė
si veikti ir dėjo paskutines jie
gas. Juk tai vienintelis Mažosios 
Lietuvos visuomeniškai-politiškas 
laikraštis, besirūpinantis savo 
tautos atgaivinimu, ir “Birutei” 
žunant, žųsta ir visas jau prasi
dėjęs ir prie jos susiglaudęs tau
tiškas Mažosios Lietuvos judė
jimas. Šaukėsi prie savo san- 
tąutiečių “Birutė”, bet jos bal
sas skambėjo, tartum tyruose, be 
aido. Šaukėsi ne vientik “Biru
tė". Beveik visi įžymesni Ma
žosios Lietuvos veikėjai, matyda
mi pavojų, gręsiantį, “Birutei” 
žuvus, visam dar jaunučiui, bet 
jau išlėto augančiam tenykščiam 
musų tautos judėjimui, tam tik
rame atsišaukime atsiliepė į Ame
rikos lietuvių visuomenę, nuro
dydami “Birutės” svarbumą ir 
reikalingumą ją paremti. O para
ma reikalinga, labai reikalinga. 
Darban įdėtos paskutinės jiegos: 
jeigu nebus greitos paramos, tai 
už savaitės, kitos, “Birutė”, vie- 
nintėlis Mažosios Lietuvos ap
gynėjas ir žadintojas, turės nu
stoti ėjus, ir su ja žųsta viena 
paskutinių vilčių atgaivinti šią 
musų Tėvynės dalį.

Lietuviai-Tautiečiai 1 Plati
I 1 7 < I r.

Amerikos lietuvių visuomenė! Ar- 
-gi gali tas paskutinis Mažosios 
Ljętuvo.s varpas nutilti? Neuž
mirškime, kas pasakyta prusiečių 
atsišaukime: “Mažoji Lietuva bu
vo.* tvirtovė, iš kurios buvo pa
leistas pirmas spausdintas žodis 
j rusų prislėgtą ir persekiojamą 
Didžiąją Lietuvą. Iš Mažosios 
Lięjuyos ėjo per ilgus metus 
laikraščių laikraščiai ir platinda- 
miesi po visą Lietuvą, nešė su 
sąyjpi spindulius ir paramą mu- 
sų(bręĮl.iąms, augštaičiams bei že
maičiams.” Perskaitykime visą tą 
atsišaukimą, ir pamatysime, kiek 
męs,, visi esame Mažajai Lietu
vai kalti. Daug, daug męs jai 
skolingi. Šiądien ji yra sunkia
me padėjime. Tat, musų priva
lumas yra atsilyginti, kuodau- 
giausiai paremti Mažąją Lietuvą. 
Pagelbėkime prusiečiams vienin
telio jų organo parėmimu, per 
susirinkimus kelkime aikštin tą 
Svarbų musų tautai klausimą, rū

pinkimės įsteigti bendriją, kuri 
galėtų palaikyti tą Mažosios Lie
tuvos, tariant, vienturtę — žo
džiu, stenkgimės visomis jiego
mis išgelbėti “Birutę” ir podraug 
visą tautos dalį nuo galutinės 
mirties!

Lietuviai! Paduokite ranką Ma
žajai Lietuvai, nes, jeigu ją už
miršite, ji už valandėlės, kitos 
visiškai pražus, išnyks amžinai 
musų Tautai!

J. A. Chmieliauskas.
“Birutės” atstovas.

P. S. Tuolaikinis antrašas: 
“Birutė”, 120 Grand st., Brook
lyn, N. Y.

A. Matutis.

MOKYKLA IR KARAKTERIS.
Keli metai atgal išėjo iš spau

dos Dr. Fr. W. Foersterio kny
ga, užvardinta “Mokykla ir Ka- 
rakteris”, kurioj mokintojas, tė
vas, arba auklėtojas galės sau su
rasti daugel brangintinų patari
mų apie vaikų auklėjimo eiseną. 
Ir ne vienas jaunikaitis gali at
rasti joje gyvenimo ir darbų tik
slą ir ritirodymą kelio, kuriuom 
einant, tąjį tikslą pasiekti.

Viršminėtas veikalas tapo iš- 
verstas į kitų tautų kalbas, ir 
tas yra geriausiu apkainavimu šio 
veikalo vertės. Kol kas, jo dat 
neturime lietuvių kalboj. (Už 
tai turime tik ką iš spaudos išėju
sią to paties labai naudingą kny
gą “Jaunimo auklėjimas”. Red.). 
A. a. Bol. Prūsas paduoda tojo 
veikalo trumpą apžvalgą. Taigi 
čia ir pasidalinsime su skaityto
ju to garsaus rašėjo mintimis, iš
reikštomis minėto veikalo ap
žvalgoj.

Bol. Prūsas, garsusis lenkų ra
šytojas ir kritikas, taip pradeda:

Įsivaizdinkime sau, jog tūlą 
dieną laikraščiuose tapo atspauz- 
dinta šitokia žinia: “Koks ten 
p. X. išrado skrajojantį laivą. 
Ne balioną ir ne aeroplianą, bet 
laivą, kuryn galima įtalpinti šim
tus žmonių, kelioliką kanuolių, 
daugel maisto ir amunicijos. Ta
sai laivas gali sau laikyties ore, 
net be judesio, visą laiką; bet gi, 
reikalui esant, galima juo skry- 
sti balandžio greitumu. Lygiai- 
gi gali juom plaukti virš van
denio, net-gi ir po vandenių: 
jokie šūviai nesugadins jo, nes 
visas jis sudarytas iš metalo, ne- 
girdėtinai tvirto ir nepanaiki
namo.”

Reik manyti, kad panaši žinia 
sujudintų visas civilizuotas tau
tas, — bent-gi nustebintų jąsias. 
Taigi girdėtumėm karštus klau
symus : ar tasai laivas tvirtai su
darytas? ar jūreiviai ir styrinin- 
kai valdo jo judėjimą taip, jog 
tasai laivas skrenda ten, kur jie 
nori ir naikina tiktai tą, ką jie 
trokšta sunaikinti?.... ar laivo 
vadas užtektnai turi galės?....

Tai dar ne viskas, nes kiltų gi
lesni ir svarbesni' klausimai: ar 
kartais laivo vadas nėra egoistu, 
kurs savo reikalus rengia sveti
miems reikalavimams? O gal tai 
Vincentai a Paulio, ar in- 
dividualai — Torkvemadų ir 
Muravjovų? O gal to nepaprasto 
laivo vadas turės omenyje kokią 
tautą, taigi kurią? O gal, kas yra 
labjausiai pageidaujama, kad ir 
mažiausiai galima butų intikėti, 
tasai galingas: tautų teisėjas pa- 
tropys išsikelti virš dideliai ypa- 
tiškų ir tautinių simpatiją ir savo 
veiklume vadovausis teisybės ir 
gero idealais visoms tautoms ir 
pavieniems lygiai?

Kiekvienas sveikas, protingas ir 
gabus prie darbo žmogus yra pa
našus į tojo fantastiško laivo 
vadą, —r kadangi musų kiekvie
nas turi organizmą, kurs yra gy
vųjų spėkų rinkiniu, ir organus, 
su kurių pagelba gali savo 
artimui arba padėti nuveikti 
ką naudingo. jam, arba vėl jį 
nuskriausti. Ir jeigu tokia ypa- 
ta tikrai liktų nepaprasta, tai be 
abejonės kiekvienas jos pasiju
dinimas budintų mumyse žingei
dumą, ir klausinetumėm: ar to
jo žmogaus organizmas yra tvir
tas ir ištvertinas?,.... ar tasai 
žmogus moka valdyti savaimi, 
taigi veikti tiktai tą, ką patsai 
nori, bet gi nepasiduoti viduji
nėms aplinkybėms?.... ar paga
lios tasai žmogus nėra egoistu 
ar altruistu, siaurų pažvalgų 
patrijotu, ar vėl plačių ir gilių 
protavimų, kurio veiklumas pri
guli ne nuo laikinių gidimų bei 
simpatijų, bet nuo nemirštamųjų 
visuomeniško labo ir teisybės 
idealų?.....

Trumpai kalbant: jeigu butu-
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Jurgis Washington.

Abraomas Lincoln.
(Skait. “Apžvalgoj”).

mėm mažiaus susirūpinę, o dau
giaus rimtesni kasdieniniame gy
venime, tuomet pamatę kiekvie
ną žmogų, užsiklaustumėm apie 
jo “karakterį”, tai yra: apie jo 
energiją, jo paties susivaldymo 
laipsnį, mokslo pažinimą, troš
kimų rūšį, pagalios apie jo rei
kalavimus ir idealus?,,..

Ir tas dar ne viskas. Kadangi 
persitikrinę. — jog — apart ne
skaitlingų gerų palinkimų bei 
“karakterių”, randasi jame ne
mažai ir nelabų pusių, o daugiau
siai nenusistovėjusių, tai rimtai 
pagalvotumėm: ar negalima bu
tų pataisyt nelabus “charakte
rius” — ir — kokie yra šaltiniai, 
idant iš nenusistovėjusių “cha
rakterių”. galima butų padaryt 
gerus ir nusistovėjusius,

Toki charakterių sustiprinimo 
Ir tobulinimo šaltiniai gyvuoja, 
ir vadiname juos “auklėjimu” 
arba “išsiauklėjimu”. Prie pro
gos reikia atskirti ir storai pa- 
briežti skirtumą terpti “išauklėji
mo” ir “apsišvietimo”. Apsišvie
timas tiktai išdirba musų protą. 
Mokinatnės kalbų, gamtos mok
slų, matematikos, geografijos ir 
t.t., arba atidarome sau langą j 
apspiečiantį mus pasaulį ir pri- 
prantame valdyti jo spėkomis. 
Jeigu vienok vienlaikiai neišmok
sime valdyti musų akies, musų 
rankos ir visos ypatos, jeigu ne
galėsime suvaldyti nekuriu min
čių ir palinkimų, jeigu neišsteng- 
sime numalšinti nekuriu geidulių 
ir troškimų ir nemokėsim kitų — 
geresnių — pabudinti prie veiki
mo; jeigu nepatropinsime “no
rėti” ir “veikti” — ir tai gerai 
norėti ir veikti, — tai visas mo
kyklų ir universitetų mokslas ne
daug tesuteiks mums ir kitiems 
naudos.

Vienų-viena tik “protiška" kul
tūra, — sako Dr. Fr. W. Foerster 
— gali likti tikruoju pavojumi, 
jeigu sąžinė ir išdirbta valia ne
suvaldo jos, tuomet pro
tas lieka kaipo plėšikų švy
tuoklė, tarnaujanti apšvietimu, 
visokiems piktiems mieriams, 
visokiems nelabiems geidu
liams užganėdinti”. Kas gi pa
galios nežino, jog apsišvietęs at
skalūnas yra pavojingesnis negu 
tamsusis kešenvagis?....

Musų laikų pedagogikoje*) 
viešpatauja sriovės, labai skir
tinos viena nuo kitos. Uoliai 
darbuojamės praplatinimui mok
slo tarp jaunuomenės, net kar
tais rūpinamės apie josios fiziš
kų spėkų išsiplėtojimą — sveika
tą, kartais stengiamės išmokinti

•) Moksle apie auklėjimą.
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ją amatinių darbų ir 1.1. Bet tie-( nikaitį ir priartinti jį prie di<fv^ar 
sioginiu išauklėjimu arba karak- 
terių išdirbiniu nedaug kas rūpi
nasi. o dar ir tame veikime prisi
laikoma dviejų mokyklų. Pir
mutinė mokykla — “tradicijinė”, 
reikalaujanti nuo savo mokinių 
aklosios paklusnybės. Šios mo
kyklos įrankiai —lai lazda, rykš
tė, klūpojimas, bet išvarymas už 
durių; antroji-gi mokykla — 
“progresinė”, kuri prašalina vi
sokią bausmę, visokią prievartą, 
suteikia mokiniams visišką lai
svę, spręsdama, jog tuo budu 
įkvėps augintiniui savaimią ener
giją, kuri yra geriausiu užtikri
nimu atsiekimui pasekmingo gy
venimo.

Ir viena ir kita auklėtojų dalis 
negali pasigirti perdaug puikio
mis pasekmėmis. “Tradicijos” 
pasekėjai labai tankiai išauklėja 
nelemtų melagių ir. veidmainių 
daugybę; bešališkosios laisvės 
šalininkai nekartais sutveria pro
tiškus ir morališkus anarchistus, 
k.urie nemoka nei: veikti, nei pro
tauti rimtai.

Pridėję prie viršminėto paveik
slo, spartų augimą prasikaltimų 
ir saužudybių jaunuomenės tar
pe, susinervavimą ir valios sto- 
kumą kasdieniniuose gyvenimo 
momentuose, suprasime pavo
jų, gręsiantį ateityj pirmiau
siai jaunoms kartoms, o vėliaus 
ir visoms tautoms.. Nes ir ko-gi 
gali būti verta tokia; tauta, ku
rios piliečiai netektų jokios ener
gijos, tiktai jieškotų smagumų, 
kiekvienas tiktai rūpintųsi apie 
pats save, naikintų visokias pa- 
jiegas, nebūtų pripratęs prie pa
klusnybės, taigi ir draugijinio 
darbavimosi: kuris pagalios kaip 
piktosios dvasios net bijotusi pa
sišventimo bei pasiaukavimo min
ties?. .C. Tauta, kuri atsirastų 
ant tosios moralio nupuolimo 
viršūnės, neatsižvelgiant didžiau
sių turtų, neatsižvelgiant augš- 
čiaųsiai protiškos kultūros, turė
tų žūti!....

Šveicarijos pedagogas, dr. Fr. 
XV. Foester, rods, ar ne aiškiau
siai suprato šiandieninių peda
gogiškų pakraipų pavojų, kurs bene 
ar negeriausiai apipiešė planą 
auklėjimo reformų. Gi vadovau
jančiu veiksniu jo siūlomojo pla
no yra obalsis, kad: “mokyklos 
svarbiuoju tikslu turi būti cha- 
rakteriaus išdirbimas”. Taigi 
ne senosios kalbos, nei-gi nau
josios kalbos, taigi ne gimnasti
ka ir taip-gi nė visa deduktiviš- 
kų ir aprašomųjų mokslų litani
ja, bet vaiko, ar jaunikaičio cha
rakteris.... charakteris.... cha
rakteris .......

Foersterio auklėjimo sistema, 
yra sutaikinimas dviejų senų 
auklėjimo pakraipų: “tradiciji- 
nės” ir dabartinės, arba demokra
tiškos. Dalykų, šaknyje pedago
giškieji Foersterio pamatavimai 
atstoja syntezę to, kas visuose 
auklėjimo systemuose buvo ge
ru ir tobulu. Jisai verstinai at
kreipia atydžią į reikalingumą 
išvystyti mokinyje savy valdą gy
venime ir vaiko bei jaunikaičio 
vertybės apkainavimą, bet tai
pogi reikalauja paklusnybės ir 
aiškiai primena, jog išauklėjimas, 
charakterių išdirbimas bei išlavi
nimas negali būti žaisme, bet 
reikalauja darbo, pastangų ir tai 
lygiai kaip nuo auklėtojo, taip 
ir nuo mokinio.

—• Pergalėkie savyje — jisai 
sako — piktus palinkimus ir to
dėl, kad to mokytojas nori ar lie
pia, arba mokyklos taisyklės rei
kalauja, bet todėl, idant sutvir- 
tintumei ir ištobulintumei savo 
sielą. Išpildykie svetimus palie
pimus netiktai todėl, kad iš
moktum prisakinėti kitiems ir 
kitais valdyti, bet, kad išmoktum 
valdyti — pats save....

Priekabėse priminsiu, jog ja- 
poniečiai yra tauta, kuri rods ar 
ne augščiausiame laipsnyje turi 
išsidirbusi susivaldymo plianą ir 
lavinasi jame nuo jaunystės vi
same kame. Ten jaunieji privalo 
būti “apsipažinę su darbais, kant
rus, prisiturinti žodžiuose ir ju
dėjime.”

"Valdymas pats-savęs suteikia 
japoniečiams jiegą pergalėti vi
sokias kliūtis, veikliai kęsti badą, 
troškulį, net paniekinti mirtį.”

Pas Foersterį “disciplina” ne
reiškia vyresniųjų sau-valią su
lyg vaikų, bet — lygų sujungimą 
savyvaldos su paklusnybe. To
kią vienybę rasim tarpe dvie
jų prieštariaujančių dvasiškų 
procesų, jeigu auklėtinis supras 
paklusnybės tikslą ir pamylės jį. 
Ir turi pamylėti mes gero auklė
jimo tikslu yra ištobulinti jau-

I

rybės idealo. • Jr
Žinoma, jog didvyriu galf bū

ti tiktai tasai žmogus, kurs taip 
stipriai suvaldo pats-save, jog 
tikslo atsiekimui, — suprantama 
gero tikslo, — gali pats-save pa
aukauti.

Kokiu budu Foersteris pataria 
išdirbti charakterį? Tų būdų yra 
labai daug. Silpnos valios asme- 
nįs tikriausiai ir lengviausiai 
suvaldys patįs-save, pildydami 
pradžioje kitų paliepimus. Ant
ruoju laipsniu gali būti užsispy
rimas atsiekti kai-kuriuos maže
snius tikslus pav.: šiandien ma
žiausiai kalbėsiu,arba nepyksiu.... 
Suprantoma, jog tokiems užsi
spyrimams privalo eiti pagelbon 
ir tam tikri praktikavimai, — 
pradžioje lengvi, sekančiai kas- 
-kart sunkesni. Ne mažą-gi pa- 
gelbą šiame suteikia draugiški 
apsvarstinėjimai ir rašliaviški ne
kuriu etiškų temų, išdirbinėjimai, 
pav.: išrodinėti blogąsias mela
gystės puses ir 1.1. Mokytojo 
padrąsinimas bei paskatinimas, 
draugų globa — jų apsvarstymai 
ir išreikštos . nuomonės apie pa
našius išdirbinius —- tas gerai, tas 
blogai ir kodėl gerai ir blogai, — 
visa tai labai daug prisideda prie 
stiprios valios išdirbinio.

Taip tai Prūsas paviršutiniai 
peržvelgia tąjį veikalą. Prie pro
gos galime pridėti, jog žmogaus 
didžiausia nelaimė nėra vargas, 
nei išteklio stokumas, nei viduji
nė nelaisvė, nei pavojus, bet — 
nemokėjimas, negalėjimas susi- 
valdyt pats-savęs. Kada musų 
jaunuomenė pames taip vadina
mąją politiką ir bergždžias de
monstracijas, imsis charakterių 
išdirbimo, tada atsidarys musų 
tautai geresnis rytojus, prasidės 
nauja lietuvių istorijos era.

Kad tas kada prisiartins — esu , 
tikras. Idant tasai judėjimas 
rimto auklėjimo visuomenės kuo- 
greičiausiai prasidėtų ir apimtų 
didžiąsias draugijas ir visą musų ] 
visuomenę, ir niekados.... nie
kados jau neperstotų gyvuoti!

KLAIDOS ATITAISYMAS.

“Lietuvos” 6-me numeryj pre- 
sos komiteto pranešime įsiskver
bė klaida: buvo pasakyta, kad 
streikuoja 300,000 lietuvių ; vieton 
to turi būti 3,000 lietuvių.

Su pagarba
Presos komitetas:

J. Čižis,
W. Šibunauskas.

AUKOS.

Mus prašo pagarsinti per “Lietuvą" 
sekančias aukas naudai Brooklyno ir 
New Yorko lietuvių kriaučių:

1. Lietuvių Darbininkų Dr-ja Ame
rikoj iš Chicagos aukojo $10.00. 
Iš liuoao noro sumesta $5.50. Sy
kiu $15.50

2. Lietuviškų kriaučių kliubas sa
vitarpinės pašelpos iš Chicago $25.00.

3. Iš Beloit, Wis„ per 
jurgio ir Bol. Gipkevičlaus 
neaiškiai parašyta. Red.), 
vimų, surinkta ir prisiųsta

Beloite aukojo sekančiai: 
$1.00; K. Didjurgis, J. Ladichina, K. 
Mockus, A. Andriulaitis, A. Snabal- 
tis, P. Shatas, J. Kazlauskas, J. Sun- 
gaila, J. Koliski po 50 centų; M. 
Saks, M. Stankevičia, A. Svirgždys, 
S. Jocius, J. Andriulis, J. Mockus, 
P. Vaičiulaitis, W. Solton, Regina 
Rothe, P. šiagžda, I. Kryženauskis,
J. Radeckis, E. Mockevičia, J. Laba- 
nauskis, J. Prigotskis, B. Subkevičia, 
D. Ivanov, M. Ivanov, M. Berednik, 
W. Setlnov, J. Gondiantini, M. Bor- 
slni, J. Liberatury, L. Calalane, F. 
Ludibeck, Flosie Ludibeck, J. Ra- 
gelskis, P. Joberis, J. Steponavičia, 
S. šllinckis, D. Jasaitis, W. Belskis,
K. Norkevlčia, J. Badun, E. Burnekis, 
P. Joniulis, T. Morkaitis, J. Zinke- 
vičla, K. Janiulis, A. Stukša, W. Bu- 
novfčia, N. Runovičia po 25 centus; 
S. Breivienė 15c.; F. Jankauskls 12c.; 
A. P. A. .Vaičiulalčiukai, J. Drought, 
M. JokubauBkis, H. Barsini po 10c.

4. Iš PlttBburg, Pa. per St. Pikj 
siųsta $6.00.

Pittsburge aukojo sekančiai: 
Pikis ir A. Glodenis po $2.00; A. 
dzinauskas ir M. Javitskas po $1.00.

5. Iš Winnipeg, Man., Canada $25.10. 
(Apie šitas aukas Redakcijai ne-

prisiųsta šelpimo komisijos kvito).
Streikierių šelpimo komitetas:

J. Buchinsky, Prez.
A. Lelis, Sekr.
P. Mačys, Kas.

Kaz. Did- 
(pravardė 
pasidarba- 
$16.67.
A. Vitkus

pri-

St. 
Bu-

AUKOS.
Tovvn of Lake “Aušros” įstaigos 

naudai.
ŽemaitisA. $5-oo

Vėliausios Žinios.
ATEIVIŲ BILIUS UŽMUŠTAS

Washington, D. C. Vasario ig.
Šiądien Atstovų Butas 213 balsų 
prieš 114 atsisakė perleisti Dil- 
linghamo-Burnetto bilių ir palai
kė Prezidento Tafto veto, nors 
Senatas panedėlyj buvo perleidęs 
antru kartu. Tokiu budu ateivių 
bilius tapo užmuštas.

KIETU, V A S
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(Nuo musų specialio korespohd.) 1

(Tąsa iš pereito num.) , (

Kl. Ar kalbama čia apie presby
terijonų bažnyčią?

Ats. Apie" prešbyterijonus čia 
nėra nė žotfzio pasakyta.

(Knygutėje'ištisai kalbama apie 
Rymo-Katalikų bažnyčios hierar
chiją ir apie’ tai, kad tokiais pa-

7 ___
10 d. vasario, 1913, 2 vai. po 

pietų, pradėta vėl tardyti Kylą. 
Kaip ir 8 d., subatoje, šiandien 
klausinėta Bagočius. Daugiausia 
atidžios atkreipta į taip vadina
mąjį religijos klausimą. Anoje 
korespondencijoje sakiau, kad tei
smas reikalauja prirodymų, jog matais, kaip katalikų bažnyčia* 
Bagočius ištikrųjų yra mainęs ti
kėjimą. Aname teismo pdšėcĮyje 
jisai pabriežė, jog yra rymo-kata- 
likas; iš jo paties gyvenimo pasi
rodė, kad jis turėjo labai artftįnis 
santykius su presbyterijonų baž
nyčia ; tad svarbu yra priparody- 
ti, kad yra teisinga ta vieta p. T. 
J-jo straipsnyje, kur kalbama, jog 
jisai (B-čius) mainė tikėjimą.

“Vienybės Lietuvninkų” advo
katui užklausus, ar Bagočiuš’ at
lieka katalikų bažnyčios apeigas, 
jis atsakė, kad nuo šešių metų 
jau nebeinąs išpažintin, o bažny
čias (visokias) dažnai lankąs’, 
tai netik katalikiškas, bet ir kitų 
tikėjimų.

Kl. Dėlko tamsta neatlieki ka
talikų bažnyčios apeigų?

■ Ats. Katalikų kunigai labai iš
naudoja savo žmones. Jie ima 
po $6.00 už ausinę (išpažirįtį, 
confession), po $25.00 už šliubųs, 
po $10.00 ir iki $25.00 už paka
synas. Prieš tokį ėmimą pinigų 
aš visados karštai protestavau ir 
protestuoju.

Iš šitokio aiškinimo matosi, kad 
B-čius visviena yra dvasioje ka
talikas: jis šalinasi nuo katalikų 
bažnyčios ne dėlei jos dogmų, 
bet tiktai dėl to, kad bažnyčios 
tarnai, kunigai, ima už savo pa
tarnavimus daugiau, negu, pagal 
Bagočiaus nuomonę, reikėtų imti.

“V. L.” advokatas klausia:
Kl. Ar Westcesterio pavieto 

teisme, spalių mėli., 1904 m., tam
sta liudijai, kad esi sąnariu Pir- 
rribs Liuteronų Presbyterijonų 
Bažnyčios (First Lutheran Pres- 
byterian Church) ?

Ats. Taip.
KL Ar tamsta liudijai, kad iki 

tam laikui jokios kitos bažnyčios 
nepažinai?

Ats. Taip.
Kl. Ar tame pat teisme tamsta 

liudijai, kad matei sužeistą L. 
Ubartienę?

Ats. Taip.
Kl. Ar tamsta liudijai, kad po 

tam buvai užėjęs pas minėtą 
Ubartienę į jos namus ir matei ją 
sergant nuo sužeidimo traukinių 
kolizijoj ?

Ats. Taip.
Kl. O 1906 metuose ar tamsta 

sakei 
sme, 
kelio byloje prieš Baltrų Tan
kaus, kad minėtuoju traukiniu ne
važiavai ir tos moters L. Ubar
tienės nematei?

Ats. Taip, sakiau.
Kl. Šiame pat teisme tamsta 

sakei, kad tamsta mokini lietu
vius 
mokykloje, ar tai tiesa?

Ats. Taip, tiesa.
Kl. Taip-gi ar tiesa, kad sa

kei, jog tamstą užlaiko ir mok- 
slan leidžia presbyterijonai?

Ats. Taip, tiesa.
Kl. Ar tamsta pažįsti šitą kny

gelę? (Čia “V. L.” advokatas pa
rodo presbyterijonų išleistą, o 
Bagočiaus išverstą knygelę: 
•TYKRAS KRIKŠČIONIS”. 
Knygutėje, ant kiekvieno pusla
pio yra šimtai etymologijos ir sin
taksės klaidų, kurias “V. ad
vokatas davė tūlam su rašybą ap- 
sipažinusiam žmogui pataisyti; 
ji dabar yra išmarginta raudonu 
rašalu pagal bendrai priimtą nitl- 
sų rašybą; pats teisėjas pastebė
jo, kad “ant kiekvieno puslapio 
yra šimtai paklaidų”, kas liudija, 
jog vertėjas visai nepažįsta kal
bos.).

Ats. Taip, pažįstu. Tai mano 
versta knygutė lietuvių kalbdii.

Kl. Dėlko čia taip daug klaidų ?
Ats. Aš tiktai išverčiau; fco- 

rektų neteko man skaityti. Antra 
pusę vertus, lietuviai neturi savo 
rašyboje vienodumo, kiekvienas 
rašo taip, kaip jam patinka. Lie
tuviai ir gramatkos neturėjo?'

Kl. Kiek yra lietuvių kalboje 
laikų ?

(Užklaustasis gana ilgai įnišli-
ja).

Ats. Trįs: dabartinis, praeita
sis ir busiantisis.

Kl. Apie ką rašoma toje kny
gelėje ?

Ats. Apie krikščonybę, kaip pa
rode antgalvis.

paremta religijinė organizacija 
yra klaidinga; kad patsai žmogus 
yra tarpininkas tarp Dievo ir sa
vo dūšios, kad kiekvienas gali sau. 
aiškintieš 
geriausį 
protą).

Kl. Ar
1906 metų New Yorko 
teisme liudijai, jog visas

šventraštį 
supratimą

ir

New Yorko pavieto tei- 
Baltimore & Ohio geležin-

vakarinėje presbyterijo'nų

‘ , Ats. Skaityti,' rašyti, kartais, 
sykį į du mėnesiu perskaitydavau 
jiems kelis sakinius iš Biblijos 
ir., remdamasis ja, mokinau žmo
nes, abelnai imant, morališkumo. 

Kl. Ar tamsta neskelbei pres- 
byterijonų bažnyčios dogmų ?
... Ats, Ne.

Kl. Ar tamsta pozavai kaipo 
visuomenės 
man) ?

Ats. Aš 
čiaus mane

(Vėl 
klausia) :

Kl.
tamsta 
jimo?

Ats.
Kl. Kokią tamsta Bibliją skai- 

Itei žmonėms?
Ats. ‘ Berlino Bibliškos Drau-

veikėjas (as a public

pats nepozavau, ta- 
tokiu laiko.

Bagočiaus advokatas

Aiškindamas Bibliją, ar 
nekritikavai katalikų tikė

Ne.
pagal savo 
ir sveiką

vasarid'SB05 išleidimą, 
pavieto'

_ .liudiji
mas prieš Baltimore & Ohio ge
ležinkelį L. Ubart’ienės byloje 
buvo neteisingas?

Ats. Taip, liudijau.
Kl. Ar teisybė, kad tamstai bu

žo žadėta $150.00, jei Ubartienės 
byla bus išlošti?

Ats. Taip htivo kalbėta -ir aš 
taip supratau. ,

Ats? Ar tamsta neišdavei Bal
trui Yanktii -kokio rašto, kuria
me žadėjai liudyti prieš geležin
kelio kampaniją?

Ats. Ne.
Kl. Ar esi tikras, kad ne (are 

you stire) ?
Ats. Taip.
Po tūlų kitų dar klausimų p. 

Bagočiaus advokatas, davė jam 
kelis klausimus sulig minėtos by
los:

Kl. Papasakok tamsta smul
kiau, dėlko tamsta liudijai prieš 
kompaniją vienaip, o už pusantrų 
metų pirmutinį savo liudijimą at
šaukei?

Ats. Aš atvykau iš Rusijos bū
damas 18 mėtų ’žmžiaus. Mano 
persitikrinimai sJuHg valdžios 
įstaigų ir kapitalistiškų kompani
jų buvo visai ne tokie, kaip da
bar; aš, atėjęs šrion šalin iš Ro- 
sijos, kur prie’spauda ir persekio
jimas, maniau p-erai padarysiąs, 
jei pagelbėsiu mėdinai moterei 
gauti keletą šiintii iš kompanijos. 
Tas dalykas višlit nesipriešino 
nfano persitikrinimams, kokius aš 
tuokart turėjau.' PAskuI-gi, kada 
Pittsburge susipažinau su Rymo- 
-katalikų kunigik. ... ne, su ka
talikų kunigu TfieTioniu ir papa-1 
šakojau jam apie savo liudijimus 
prieš kompaniją' tai jis man pa
sakė, jog tai yt'a labai negeras 
darbas, mano sąįžinė niekad ne
turėsianti ramvbęs. Išklausęs jo 
ir persitikrinęs, jog ištikrųjų ne
gerai padariau, neteisingai liudy
damas, nuėjau į Balt. & Ohio ge
ležinkelio detektivų ofisą Pitts
burge ir pasakiau,, kame dalykas. 
Tokiu budu aš atitaisiau klaidą, 
kurią buvau padarę? Westchester 
pavieto teisme..,. '■

Kl. Kitaip sakant; tamsta ati
taisei savo klaidą, kaipo ‘teisin
gas žmogus (gentlemrn) ?

Ats. Taip.
Tarpe “V. L.” advokatas klau

sia:
Kl. Eidamas pas detektivus 

Pittsburge, ar tamsta nemanei, 
kad tamsta ėsi detektivų sekioja- 
mas už tai, kad neteisingai liūdi- - 
jai Ubart’ienės byloje prieš Balt.. 
& Ohio geležinkelį?

Ats. Ne.
Kl. Ar teisme, vasario 14, 1906, 

tamsta sakei, kad kun. Dielio-' 
nis, tamstai iš kur tai sugrįžus 
namo, šakė, buk, tamstai nesąnt 
namie, buvęs apsilankęs koks tai 
nepažįstamas žmogus ir klausinė- = 
jęs apie tamstą. Tamsta-gi, ma
nydamas, kad tai detektivo butą, 
tuojau nuėjai į policijos stotį pa-* 
siteirauti; nesužihojęs tenai nie- . 
ko, ėjai į detektivų ofisą. Čia, 
bijodamasis, kad jau jie turi ži
nias apie buvusį ^liudijimą prieš 
kompaniją, papasakojai, kame 
dalykas. Ar tamtsa taip liudijai 
minėtame teismeL - ■

At3. Gal ne visai tais žodžiais, 
bet sulig paties1 {Arinio — taip.

Kl. Kuris-gT littAijimas yra tei
singas? Ar tas, kuriame tamsta 
sakeisi važiaVęlS1 traukiniu ir ma
tęs sužeistą Ubartienę, ar kitas, 
kur tamsta saldai, kad nevažiavai 
traukiniu ir tos moters nematei?

Ats. Teisingas buvo antras 
dijimas.

Sekančiai klausinėta sulig 
ko ir kaip Bagočius mokino 
tuvius vakarinėse mokyklose.

Kl. Ko taryta mokinai lietu
vius vakarinėje mokv^'Tjc Pitts
burge?

tamsta 14 d.
■ Kl. Ar tai nėra presbyterijonų 

kongregacijos išleidimas?
Ats. Ne, tai Bibliškos Draugi

jos išleidimas, vienintelis, kokį 
lietuviai turėjo ir turi.

Kl. Ar tikrai vienintelis?
Ats. Tikriausia. Lietuviai ne

turėjo ir neturi kitokio išleidimo.
Kl. Ar tą pačią Bibliją ir r.y- 

nib-katalikai vartoja?
- AtS. Taip, tą pačią, nes, kaip 
sakiau, lietuviai neturi kitokios 
Biblijos.

Kl. Tai yra ta pati Biblija, ku
rią 1’i‘ėtuviai rymo-katalikai ir į 
bažnyčią su savim nešasi ir baž
nyčioje vartoja.

Ats. Taip, lietuviai rymo-kata- 
Tikai tą pačią bibliją ir bažnyčio
se vartoja.

Aišku, kad šitais žodžiais Ba- 
gočius save parodė ignorantu, 
•tiesa katalikams yra uždrausta 
vartoti kitoki Biblija, kaip tik 
vertimas pagal Vulgatą ir su 
Rymo-katalikų bažnyčios vyriau
sybės aprobata ir pritaikintu 
prie Šventraščio komentaru, ko 
trūksta Berlino, kaip protesto- 
nų, laidai. Ir tai tokios Bibli
jos vartojimui geras katalikas tu
ri- gauti speciališką savo dvasiš
kio pavelijimą. Beto, neteisybė 
yra, kad lietuviai neturėjo ir ne
turi savo kalba išleisto šventraš
čio. Matyt, to žinovo visiškai 
nežinota, kad lietuviai turėjo 
Bibliją, arba Šventraštį, šituose 
išleidimuose: 1. Protestonų lei
dinys 1660 m., Londone; 2. 1701 
m. išleista Karaliaučiuje NO- 
VUM TESTAMENTUM; 3. Ry- 
mp-Katalikų leidinys 17 n m., 
Evangelijos; 4. Naujas Testa
mentas, protestonų leidinys, Ka
raliaučiuje, 1727; 5. Katalikų
(Akademija ‘Societatis Jesu’) lei
dinys: Evvangelie polskie i li- 
tevvskie, Vilnius, 1731; 6. Pro- 
teštonų leidinys visa Biblija, Ka
raliaučiuje, 1735; 7. Protestonų 
leidinys “Naujas Testamentas”, 
Karaliaučiuje, 1740; 8. Evange
lijos, Vilnius, 1750; 9, Evangeli
jos lenkiškos ir lietuviškos, Vil
nius, 1752; 10. Biblija, Karaliau- 

1755; u. Naujas Testa- 
protestonų leidinys, 
Evangelijos, Vilnius, 
Evangelijos, Vilnius

liu-

to, 
lie-

čiuje, 
mentas, 
1755; 12. 
1756; 13. 
1'776.

Nerokuojant kelių išleidimų 
Vyskupo Arnulpo Giedraičio ver
sto Naujojo Testamento (1806, 
1816 m.), Biblija lietuvių kalba 
buvo daug sykių leista, tai liu
teronų, tai kalvinų vertimuose, 
ir tvirtinti teisme, po prisieka, 
kad Berlino leidinys yra tai vie
nintelis (only one), kokį lietu
viai kada yra turėję ir turi — 
tai jau daugiau, negu kalbėjimas 
apie- tai, ko nežinoma.

Kl. Ar tamsta laikai paskaitas 
(leetures) lietuviams?
" Ats.‘Taip, ir netik lietuviams. 

■••Kl. Kur tamsta laikai paskai
tas?

Ats. Įvairiuose Amerikos mie
stuose, mokyklose, šiaip salėse. 
-■ Kl. Ar neskaitai tamsta pa
skaitų bažnyčiose ?

Ats. Kartais.
• •Kl. O žydams?

Ats. Sykį skaičiau ir žydams.
Paskui “V. L.” advokatas rodo 

Bagočiui fotografiją jo laiško, ra
šyto 1906 ar 1907 metais į J. O. 
Sirvydą; laiške sakoma, kad Ba- 
gbčitiš ’ dirbąs spaustuvėje, drau
ge su tuo mokinasi, už mokslą 
užmoką presbyterijonai; toliaus 
sakoma, kad, pabaigus akademi
ją, jis reikalausiąs, kad presby
terijonai leistų jį į gerą univer
sitetą, o jei neleisią, tai busianti 
tinkama proga su jais persiskir
ti; Porą sykių pabriežiama laiš
ke, kad jis (B-čius), nors tar
nauja presbyterijonams, mokina 
jų mokyklose, tačiaus dvasioje 
yra karščiausis socialistas-revo- 
liucijonierius ir kiekvienu aavo

žingsniu, daromu visuomenės 
dirvoje, rūpinsis rengti kelią so- 
ciališkai revoliucijai. Tą vietą 
advokatas duoda pačiam Bago
čiui versti, o abu advokatai ir 
teisėjas tėmija, ar teismui pri
duotasis “V. L.” advokato ver
timas yra teisingas. Vertimas 
sutinka. Paaiškėjus, kad laiške 
kalbama apie save tokioje pra
smėje, kad išteisinti savo prigu
lėjimą prie presbyterijonų baž
nyčios, t. y. pardavimą savo įsi- 
tikrinimų, ir patėmijus, kad pa
sakyta, jog ir “mums” galima 
panaudoti tokie įrankiai, kaipo 
“tam tikras švarkas”, (suprask 
—apsimetimas veidmainyste), jei 
“musų priešai” įvairių įrankių 
griebiasi tamsinti žmones. “V. 
L.” advokatas suprato, buk po 
žodžiais “priešai” B-čius mini 
presbyterijonus; Bagočiaus ad
vokatas skubinai liepia įrašyti 
tai teismo protokolan.

Rodoma jo laiškas, rašytas Že- 
mantauskui; laiške sakoma, kad 
“dabartinis Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje stovis reikalauja, 
idant jo reikalus vestų žmogus su 
švariomis rankomis”, o kadangi 
Bag. turįs “tąsynes” su Bureau 
of Naturalization, ir dėl tos prie
žasties negalįs pasirašyti ant Su
sivienijimo .^dokumentų ir čar- 
terių, tad turėsiąs prezidento vie
tą pavesti vice-prezidentui p. Ta- 
reilai,

Kl. Ką reiškia tas laiškas?
Ats. Aš klausiau Susivienijimo 

Sekretoriaus patarimo, kas man 
daryti, nėsa tūlų draugų pats ir 
kiti mano draugai buvom įskųsti 
Natūralizacijos biurui ukėsystės 
popierų klausime.

Kl. Ar tamsta turėjai pirmą
sias popieras išsiėmęs ant kelių 
vardų ?

Ats. Ne.
Kl. Ar tikrai? (Are you sure)? 
Ats. Tikrai ne.
Kl. Ką reiškia žodžiai “dabar 

esmi prf-biela”?
Ats. Tai pasakyta toje prasmė

je, kad turiu būtinai stoti tei
sman.

Kl. Ar nebuvai suareštuotas? 
Ats. Ne.
Neminint čielos eilės kitų klau

simų panašioje prasmėje, prie 
pabaigos paminėsiu tik svarbe
sniuosius įspūdžius iš šios die
nos ipsčdžio. Abelnas įspūdis 
yra toks, kad šitoje byloje iki 

■šiol tardoma tiktai skundėjas ir 
tai tuo tikslu, idant jfersitikri- 
nus, ar jo skundas yra pamatuo
tas, ar ne.

Tardymas pertraukta 4:30 pa
vakariais ir tolimesnis bylos po
sėdis atidėta iki 18 d. vasario 
mėnesio. Bagočiaus advokatas,

pasitaręs su juom, kreipėsi į tei
sėją, kad byla būt šiandien pat 
užbaigta. Teisėjas, •— jis nesyk; 
laike tardymų pratardavo vieną 
kitą juokingą žodį, kas labai įvai
rino teismo posėdį, — pasakė, 
kad jam miela bus išgirsti “V. 
L.” liudininkus, kurie sekantin 
posėdin atvyks iš Pennsylvani- 
jos, prirodyti Bagočiaus pri- 
gulmingumą prie presbyterionų 
bažnyčips. Teisėjas maždaug 
šitaip išsireiškė:

— Aš ir dabar jau turiu savo 
opiniją apie jį, kaipo apie žmogų, 
t. y. apie jo būdą (general cha- 
racter), o kada išgirsiu iš Penn- 
sylvanijos liudininkus liudijant, 
tai tuokart tikrai jau žinosiu, 
ką apie šį dalyką ir skundiką mi- 
slyti.

Po formališkam tardymui, bet 
teismui dar neišsiskirsčius, “V. 
L.” advokatas parodė Bagočiui 
jo paties laišką (rašytą ant ra
šomosios mašinėlės), su kuriuo 
jis siuntė į redakcijas savo straip
snį “IR BAGOČIAUS ŽODIS”, 
prašydamas, kad redakcijos pa.- 
talpintų tą straipsnį; tas laiškas 
buvo adresuotas “Vienybei Lie
tuvninkų”. Teisėjas paklausė:

— Ar tamsta siuntei tokį laiš
ką?

— Ne, aš nesiunčiau.... Tai 
mano sekretorius....

— O ar čia tamstos pasira
šyta?

— Taip, tai mano rankos para
šas.

— Na, tai to ir užtenka! (That 
is enough!) — užbaigė teisėjas.

Pirmą dieną tardymų, tai yra 
8 d. vasario, su Bagočium teisme 
buvo keletas vietinių lietuvių, 
kurie, kaip tūlų buvo menama, 
butų statomi liudininkais Bago
čiaus pusės; tarp jų buvo: A. 
Herman-Purvis, L. S. S. bttv. 
sekretorius, A. Stanelis, buv. L. 
S. S. iždininkas, ir kit. Šitame 
posėdyje jo pusės liudininkų ne
buvo nei vieno. Publikoje, reikia 
pastebėti, buvo gana daug žino
mų brooklyniečių ir nevvyorkie- 
čių: V. Jankauskas, P. Mikolai- 
nis, A. B. Strimaitis, V. K. Rač
kauskas, J. O. Sirvydas, A. Mar- 
tus, P. Grigaitis, P. Čiurlionis, A. 
Ramanauskas, ir kt.

Ateinantį teismo posėdį, kaip 
manoma, reiks prirodyti, kad 
skundėja? negali vadinties rymo- 
-kataliku, jei jis nepildo Rymo- 
-katalikų bažnyčios apeigų; taip- 
-pat bus reikalinga darodyti, jog 
Britiškasis Biblijos leidinys yra 
nc-katalikiškas, katalikams drau
džiamas, ir jog katalikai lietuviai 
turi šventraštį net keliuose išlei
dimuose.

(Toliaus bus).

. : -)l .. .. ;

Pašnekelių Kampelis.
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197. Kas tai yra stenografija ir 
kaip ji atsirado? Stenografija yra 
grekiškas sudėtinis žodis ir reiš
kia siaurą arba trumpą rašymą; 
todėl angliškoj kalboj jis ir va
dinasi “shorthand” (trumpa ran
kinis, trumpas rašymas). Kiek
vienas žino, kad žmogus 
gali greičiaus kalbėt, negu ra
šyt. Tuom tarpu būva atsiti
kimai (kaip, pavyzdžiui, laike 
prakalbų arba teismuose), kada 
yra labai svarbu, kad kalba žodis- 
-į-žodį būt užrašyta. Tas reika
las ir pagimdė būdą trumpo arba 
greito rašymo, kuris vadinasi ste
nografija (angliškai tankiausiai 
vadinama jį ‘shorthand’). Stenog
rafijoj kiekvienas žodis nesusi
deda iš raidžių, bet iš tam tikrų 
labai trumpų ženklų; brūkšnių, 
taškų, lankelių ir 1.1. Šitoks už- 
rašinėjimo būdas yra taip grei
tas, kad lengvai galima užrašyti 
pilną kalbą ir greičaiusiai kalban
čio žmogaus.

Iš užsilikusių dokumentų ma
toma, kad stenografiški budai už- 
rašinėjimo buvo vartojami jau se
novės grekų, dar ketvirtame prieš 
Kristų amžyje. Sakoma, kad 
Ksenofonas užrašinėjo tokiu bu
du garsias Sokrato lekcijas, ku
rias jis skaitė senovės grekams. 
Pažiurėjus į stenografišką lapą, 
tuojaus puola akin, kad stenogra- 
fiškas raštas labai panašus į se
novės egiptišką hieroglifų raštą, 
kur žodžiai buvo rašomi taipgi 
ženklais, o ne raidėmis, kaip 
paprastame rašte. Todėl ir me
nama, kad pradžią stenografijai 
davė gal senovės egiptiečiai savo 
hieroglifų raštais.

Dabar vartojama daug stenog
rafijos būdų: beveik kiekviena ša

lis vartoja kitokį stenografijos 
sistemą. Pirmas stenografiškas iš
dirbtas sistemas, užvardintas 
“Ars Scribendi Characteris”, pa
sirodė 1412 metuose. Vienas iš 
plačiausiai vartojamų stenogra- 
fiškų sistemų (nors su tūlais pa
taisymais) yra Pittmano siste
mas, sutaisytas 1837 metais.

Šiądien stenografija yra varto
jama visuose parlamentuose, vi
suose teismuose (išskyrius tik 
žemiausius), visuose didesniuose 
ofisuose, laikraščiuose ir 1.1. Ste- 
nografistai 1887 metuose atlaikė 
pirmą tarptautišką kongresą Lon
done ir nuo to laiko kas keli me
tai rengiama tokie pat susiva
žiavimai įvairiuose kraštuose 
(Chicagoj buvo penktas kongre
sas 1893 m.).

Kad išsivaizdinti sau, kaip greit 
galima stenografišku budu rašyt, 
pasakysim, kad 1908 m. Londo
ne stenografijos pasaulinis čam- 
pjonas per penkias minutas už
rašinėjo po 220 žodžių į vieną 
minutą, o kitas vėliau, sakoma, 
užrašinėdavo net po 250 žodžių į 
minutą.

Jeigu patėmysim, kad paprastoj 
kalboj pasakoma apie 120-150 žo
džių į minutą, tai iš to bus aiš
ku, kad stenografistas gali leng
vai užrašyt ir greičiausią kalbą.

Tečiaus kad tokį stenografiš
ką raštą perskaityt, reik pačiam 
pažinti stenografiją.

----- o-----
198. Kur buvo padirbti pirmi 

laivai? Pirmas žmonių laivas be
ne buvo “troptas” — keli medžio 
gabalai surišti krūvon. Luotas, 
arba išskaptuotas ar išdegintas 
viduryj rąstas, yra kitas seniau- 
sis laivo pavydalas.
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apie tlidesrtį laivą randame pirmu 
kartu apie "Nojaus arką, kurią, 
sulyg paduotų jos išmieravimų, 
dar ir šiądien skaitoma geriau
siu modeliu laivadirbys'tės. Mi
nėtosios arkos ilgis buvo šešis 
sykius didesnis už jos platumą, 
o jos gilumas buvo lygus trims 
penktdaliams jos pločio. Šita pro
porcija dar ir šiądien skaitoma 
laivuose geriausia. Pirmasai lai
vas, sakoma, buvo atgabentas 
Grekijon iš Egipto, 1485 m. prieš 
Kristų, tūlo Danaus’, ir egiptie
čius paprastai skaitoma pirmais 
laivų išradėjais. Tautos, gyve
nančios aplink Viduržemio jūres, 
jau žiloj senovėj išmoko dirbti 
laivus ne tik karo reikalams, bet 
ir prekybai. Pirmas dengtas 
(dviejų lubų) laivas buvo padirb
tas Tyriečių, 786 m. prieš Kristų, 
Šie laivai buvo varomi irkių jiega. 
Skandinavai nuo senų senovės 
buvo pagarsėję, kaipo drąsus jū
reiviai. Jų laivai atsižymėjo ne
paprastu drutumu. Kolumbo drą
sumas, kurio pasekme buvo sura
dimas Amerikos, ilga ir pavojin
ga kelionė per didėlius vandens 
plotus, privertė atkreipti dar di
desnę atydą į laivų drūtumą ir 
išiiašumą. Išradimas garinės ma
šinos ir pritaikinimas jos prie 
laivų, kurie iki šiol buvo varomi 
vėju su pagelba žėglių, didžiai 
pastūmėjo laivadirbystę priekyn. 
Vieton medžio pradėta dirbti lai
vus iš geležies. Pirmas geleži
nis laivas, perplaukusis Atlantiko 
vandenyną, buvo “Persia”—laivas 
Kunard’o kompanijos (Anglijoj), 
kuris padarė pirmą kelionę iš Eu
ropos Amerikon 1856 metais.

199. Kaip galima padaryt elek
triką? Kiekvienas žino, kad pa- 
trinus gintarą į vilnonę rankovę, 
jis gauna ypatingą jiegą, kuri pri
traukia prie gintaro lengvus po- 
pieros ar medžio šmočiukus.

Tas pats bus, jeigu patrinsim 
j vilnonį kaučuknes šukas, arba 
stiklą patrinsim šilku. Kad gin
taras gali pritraukti prie savęs 
lengvus daiktus, tai patėmijo dar 
senovės grekai. Gintarą grekai 
vadino “elektron” ir todėl Dr. 
Gilbertas, kuris 1603 m. daug da
rė tos rūšies bandymų, šitą pri
traukimo apsireiškimą tūluose 
daiktuose pavadino “elektrik", iš 
ko vėliaus ir pasidarė šiądieninis 
žodis elektriką.

Šukuojant plaukus kaučukinė- 
mis (juodomis) šukomis, lengva 
patėmyt plaukuose ypatingą braš
kėjimą, tokį patį braškėjimą, kaip 
mašinoj, išdirbančioj elektrišką 
jiegą. Tas braškėjimas ir yra 
ne kas kitas, kaip tik prajovas 
elektriškos jiegos, kuri išsivysto 
nuo trinimo kaučukinių šukų į 
plaukus. Tokia elektriška jie
ga, kuri pasidaro nuo trinimo, va
dinasi statiška (arba kitaip 
galėtum pavadinti — sausa arba 
trinimosi) elektriką. Žaibas ir 
perkūnas priklauso prie tos rū
šies elektrikos. Bet trinimu yra 
gana sunku išsaukti didesnę elek
trišką jiegą, kuri butų praktiška 
kasdieniame vartojime: prie tele
grafų apšvietimui, varymui maši
nų etc. Todėl vartojama dar kiti 
budai gavimui elektriškos jiegos.. 
Vienas toks būdas yra chemiškas 
būdas. Sujungiama tūlas rukštis 
su tūlais metalais, ir tokiu bu
du gauta elektriška jiega vadi
nasi galvaniška elektriką, 
kurią paprastai vartojama prie te
legrafų, telefonų ir durių varpe
lių. Sujungimas rakšties su me
talu vadinasi elektriška baterija 
ir šių baterijų yra didelė daugy
bė: yra taip vadinamos “sausos" 
baterijos, kurias vartojama prie 
telegrafo ir kurios susideda iš va
rio ir cinko plytelių, panertų rakš
tyje ir vėl “šlapios" baterijos, ku
rias paprastai vartojama prie du
rių varpelių.

Apart galvaniškos elektrikos 
yra dar viena elektrikos rūšis, 
vadinama magnetiška elek
triką. Keliuose žodžiuose yra ga
na sunku ir visai net negalima 
išaiškinti, kokiu budu gaunama 
šitos rūšies elektriką. Todėl čia 
užsiganėdinsim tik pasakymu, 
kad magnetiška elektriką 
gaunama, sletikiojant vielą (dra- 
tą) tarp dviejų magneto polių. 
Tokiu budu gaunamoji elektriško
ji jiega, vartojama apšvietimui 
gatvių, namų, elektriškam apšil- 
dimui ir varymui gatvekarių ir 
mašinų dirbtuvėse.

200. Kur yra taip didelės pe
teliškes, kad jas medžiojama vi- 
lyčiomis? Į šiaurius nuo Austrą-.

lijos yra didelė sala vadinama I Vartų ] ,
New Guineja (Naujoji Gvinėja) I “Aniolų Sargų" 
ir ten randama taip didelių pe
teliškių, kad vietiniai gyventojai 
jas medžioja vilyčiomis. Šios pe
teliškės priklauso prie giminės 
T r o i d ės c h i iii o e r a ir jos 
yra netik didžiausios, bet ir re
čiausios peteliškės visam pasau
lyj. Kai-kurios peteliškės nuo 
sparno iki sparno galui išneša 12 
colių (vieną pędą) didumo, 
lei savo didumo ir retumo 
gana brangios, ypač kad ir 
gauti jas labai sunku. Todėl 
tiniai gyventojai turi nemažą pel
ną, jas medžiodami ir iš vilyčių 
šaudindami. Šaudo-gi jas todėl, 
kad šios peteliškes galima su
rasti tik tūlomis dienos valando
mis ir tai ant viršūnių labai augš- 
tų, žydinčių medžių, kur jokiu ki
tokiu budu prie jų prieiti 
Įima.

Dė
jos 
pa- 

vie-

nega-

KLAUSIMAI.
Koki paukščiai dirba savo 
ir gyvena “kaimais” po 

stogu?
Kokioj šalyj skolininką už

201. 
lizdus 
locnu

202.
padarytas skolas galėjo parduot 
vergi jon?

203. Kas tai yra termometrai 
ir kaip juos padaroma?

204. Kas tai yra “maža liep
snelė, kurią nakties laiku tenka 
matyt Lietuvoje, slenkiojant po 
laukus ir pievas”? (Mok. Myl. 
klausimas).
(Atsakymai bus kitam numeryj).

VIETINĖS ŽINIOS.

minučių, jie pada- 
“holdupus” ir tai 
kądą pc^jpmdnai, 
pėdsakų, sekė pas-

Pagavo garsų plėšiką. Pereitą 
pėtnyčią, po ilgo vaikymosi, mie
sto policija, sykiu su dedektyvais, 
pagavo garsios plėšikų bandos 
vadą Robertą F. Webb. Webb 
su keliais kitais jaunais plėšikais 
suorganizavo bandą ir automobi
liu važinėdami pridirbo tiek “špo
sų", kad pagalios sutraukė ant 
savo galvos visą Chicagos poli
ciją ir dedyktyvus. Kad geriaus 
išsivaizdinti sau šitų plėšikų drą
sumą, užteks pasakyti, kad vieną 
sykį, laike 25 
rė net penkis 
tuom laiku, 
tropiję ant jų
kui atstume vos vieno bloko. Po 
kelių dienų, pačiam vidudienyj, 
plėšikai mio gatvės pagriebė ka- 
sierių su $20,000 ir jau tik iš 
automobiliaus tas spėjo išmesti 
valizėlę su pinigais. Kelis iš tų 
plėšikų buvo pagavę anksčiaus. 
Pat vyriaūsis vadas — visai dar 
jaunas vaikinas, — Webb buvo 
jau keturis sykius policijos su
gautas ir vis jam pasisekdavo iš
trukti. Šiuom kartu, turbųt, jau 
jam nebus taip lengva iš polici
jos rankų ištrukti. Medžioklė 
buvo nelengva: dedektyvai ir po
licija vaikėsi jį gatvėmis ir allė- 
mis apie valandą laiko nuo Prin- 
ceton avė. ir Root st. kampo net 
iki Prairie avė. 
Iš abiejų pusių 
lios dešimtįs" 
plėšikas kieme
puolė, ir čia jam užmovė ant 
kų plieninius “braslietus.”

ir 46-tos gatvės, 
buvo paleista ke- 
šuvių.
suklupo ir

Pagalios
par-
ran-

su-

Club rengia dideles prakal- 
Auditorium teatre paminėji- 
gimirno Jurgio Washingto- 
Teatras bus publikai atida-

Washingtono šventė. Šią 
batą, 22 d. vasario, Union Lca- 
gue 
bas 
mui 
no.
rytas 10 v. 20 min. iš ryto. Tarp 
kalbėtojų bus Missouri valsti
jos gubernatorius, H. S. Hadley, 
prezidentas Northwestern Un-ty, 
A. II. Harris ir kiti. Kitose 
vietose šiuosmet susirinkimai ne
bus laikomi, nes juos rengusis 
A. A. McCormick neturįs dabar 
laiko. Jie atidėta ant 4 d. liepos 
mėnesio.

— Bus taipgi surengtas prog
ramas parkutyj West Park No. 
2, subatoj, 8 vai. vak. 
dykai.

Jžanga

naudai. 
kun. K.

Vakaras Tumo fondo 
Pereitą nedėldienį, ačitt 
Ambrazaičio rupestingumui, įvy
ko gražus “Aušros Vartų” pa
rapijos vakaras, Meldažio sve
tainėj. Vakaras buvo surengtas 
naudai kun. Tumo fondo, kuris 
kitaip vadinasi “Rytiečiams švie
sti Fondas”. Jo tikslu yra švie
sti Lietuvos Rytų aprusėjusius 
ir sulenkėjusius lietuvius Vil
niaus gubernijoj. Programas bu
vo gana platus: vaidinta 4-rių 
veikmių dramą “Šv. Elzbieta”, 
pertraukose buvo deklamacijos, 
o lošimui pasibaigus, Aušros

parapijinis choras 
~ _ ’, mergaičių dr- 

-stės, choras sudainavo" Tcėltl:, 
gražiu, dainelių. ' Kun. K., "A n °- ► ■-. »»♦ s *
brozaitis, įsismaginęs, ir pats-4-a- 
dainavo, pritariant pianu p’/Vn: r- 
žausktii, savo locną parašit'ą' tlM- 
ną "Nemunas vasaros laiUtė". 
Žmonių buvo prisirinkę .-nepapra
stai daug. Matyt, katT įtrifaria 
tokiems naudingiems dafbarfi^t'ir 
ne vienas tarė gerą žodį klebonui 
už tai, kad jis, apart bažnyčios 
reikalų, nepasigaili savo tri’dšd “ir 
lietuvių 
ketų tik 
.tvarkos 
dabotų, 
gybei žmonių.

tautos reikalams1. "'Rei- 
patėmyt, kad kitą -sykį 
vedėjai geriau tvarkos" 
ypač esant tokiai" dau-

Eskulapas.

“Jaunimo Sapnų” Fondas. “Jau
nimo Sapnų” fondas prie,, Irios 
kuopos Liet. Moksl. Susivien. 
Amerikoj pastaruoju laiku sekan
čiai padidėjo:

Nuo surengto vakaro Cicero, III., 
gryno pelno liko $16.90. Terr pat 
svetainėj aukojo: F. Golubickis 
$5.00; B. Lenkauskas, K. Kat
kevičienė, V. Katkevičia ir P. 
Gaistoris — visi po $1.00; J. 
Ugiamskis, K. Deveikis ir>iAuJ3. 
Zalatoris — visi po 50 ėėflfų. 
Viso labo parėmimui “Jaunimų 
Sapnų” įplaukė $27.40.

“J. S.” Fondan priimamos au
kos ir drauge su aukotojų vardais 
bus garsinamos laikraščiuose. 
Aukas reik siųsti i-os kuopos iš- 
dininkui sekančiu antrašų:.', K. 
Drangelis, 1747 W. Harrisonst., 
Chicago, III. . . «

Viršui minėtiems aukotojams 
tariame širdingą ačiū.

K. Drangelis, i-os kp. išdin.

iri— v'sa ta* liudyja už mano recen 
| zijos teishrgifflfą. reikia" paminti, 

’ ad musų pubjika^ja labai pakantri; 
:aip kas nedarkytų statomųjų veika-“ 
•j, ji vis tyli, '
adą jau ko 

iebeiškenčia.1
čia dar vienas dalykas reikia pašte-, 

lėti, kurį pa®ml [ir pats p. Domijo-- 
aaitis, sakydamas, jog tai buvęs pir-” 
mas atsitikimas lietuviškuose vaka-‘ 
ruošė, kad publika taip neramiai už
silaikė. Jeiįįli tas, kam reik, butų 
išmintingas, tai „vėtai ii suprastų, kad 
šio prajovo bfhlšaltaimui reik dviejų 
dalykų: pirnyausiai, lošti veikalus, 
gerai prislrengifs,®o antra vėl, įgyti 
visuomenes užuojautą; gi šitą pasku
tinę lengviausja įgyti tada, jeigu 
butų veikiama sykiu su jaunimu, ku
rį vertėtų patraukti savęspi, pride
rančiai ji auklėti ir stumti prie vei
kimo ant kultūriškos dirvos.

Patvirtinimui šių mano spėjimų 
turiu priminti, jog vasario 4 d., toj 
pačioj p. Meldažio svetainėj, buvo 
“Birutės” vakaras; statyta “Blinda”. 
Juk negeriausiai buvo atliktas loši
mas, tečiaus publika užsilaikė pui
kiai, nieks nė čiaudėjo, nė tabokos, 
anot p. D., nebarstė svetainėn.

Ir kada pasibaigė lošimas, daugybp 
publikos, prieidama, sveikino tuos 
jaunus "Birutės” Dr. artistes ir ar
tistus, pirmu sykiu pasirodžiusius ta
da ant scenos.

šiomi baigdamas, turiu dar vieną 
pasakyti: jeigu norite turėti geras 
pasekmes iš savo darbų ir rasti vi
suomenėj užuojautą, veikite sykiu su. 
jos jaunimu, padėkite jos jaunimui' 
šviesties, lavinties bei veikti kulturoš' 
dirvoj.

Tada, be abejonės, rasite visuome-. 
nėj

. kautiįbj žiūrėdama; bet. 
iQ>ėr||ug, tai j tu ir ji

didesnę užuojautą ir pagarbą.
Vakaru Ponaitis.

JUOKELIAI.

o

[ėmė ir — 
nesusimaišęs, 

; Užpakalin ir 
■ nori kalbėt,

terkšterėj. \ ’ienok. 
tuojaus atsisuka 

sako: "Jeigu ‘tu’ 
tai aš tvlėsiu"....

ORAUGIJIJ REIKALAI.

Aušros prelekcija. 23 vasario, 
1913 m., Aušros 
So. Halsted st., 
skaitys, prelekciją 
tinė dailė”. Ši

svetainėj, 3149 
Kl. Jurgelionis 
temoj “Dabar- 
prelekcija bus

illiustruota daugybe paveikslų, 
kuriuos Kl. Jurgelionis surinko, 
būdamas Europoj ir kurių origi
nalus galima matyti Paryžiaus 
muzėjuje.

“Primary” balsavimai. Atei
nantį utarninką bus “primary” 
balsavimai išrinkimui kandidatų 
ant aldermanų ir kitų miesto urė-

.■ " GAVO. i
-Žertas ateina pas ,dvarponį ] i- 

« ni«įų atsiimti, o ta? jo klausia: 
- |”Ar dar nieko iki šiol negavai ?’’ 
I ‘— Gavau du sykius pehr snuki. [ 1 - 1
, 1— buvo žydo atsakymas.

i _ DAR PERJAUNAS.
■ Tūla boba, rodydama klebonui* * ••savo- aštuoniametį sūnelį, skun
džiasi : “Šitas šelmis moka jau 
Jk^zyrųot, rūkyt ir keikt, kaip 
►koks turkas". — O poterius ar 

..jau ’siek-tiek moka? — klausia 
kuni- 
boba.

•jau šiek-tiek moka? — 
Jkųijįgas. — "Tai kad dar, 
(gėli, permažas” — užtaria
► ---------

DURNA KALBA.
: Bautrau, ar 1

u s : Miegu,

: Aš taipgi

tu

o

ŽIRGVAIKIO PASK. IR BUD. DR-JA. 
Jau gyvuoja 3 metai ir turi 

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

tlrplnigų mokėdami tik po mažą sumą, 
prisirašykit prie šios draugijos. Dr- 
ja laiko savo susirinkimus kas sere
dos vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
svet., 3301 Auburn avė., kertė 33-čios 
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
ant namų už prieinamą procentą.

Pajieškau savo pussesere Marijonos 
Pakutinskikės, Kunigiškių kaimo. 
Gaurės parap., Raseinių pav., Kauno 
gub. Gyveno pirmiaus Chicagoj, gir
dėjau, kad ištekėjo. Meldžiu atsi
šaukti adresu:

Frank Eusčius,
Box 54, Buxton, Ia.

Pajieškau savo dėdę Joną Luka- 
vičią, žvirblaičių kaimo, Olsėdžio 
parap., Telšių pav,, Kauno gub. Gy
veno Chicagoj; iš Lietuvos atvažia
vęs apie 15 metų. Atsišaukti adresu: 

Bonaventūras Steponavičius, 
2935 W. 25th st., Chicago, III.

BIRUTĖS KVARTETAS.
I Tenore F. Jakutis; II Tenore J. 

! Stankevičla; . I Basso P. Sarpalius; 
I II Basso P. Stegis.

Apsiimame dainuoti Draugijų ren- 
| giamuose vakaruose. Draugijos no
rinčios savo vakarus papuošti gražio
mis dainomis, malonės kreiptis ad
resu :

P. Sarpalius,
3334 Union avė., Chicago, III.

Pajieškau švogerkos Karolinos 
Galvinienės, po tėvų Tautkaitės; Juo
zapo Vitkaus ir Vincento Pežo. Gal- 
vinienė ir Peža paeina iš Šiaulių 
pav., Užvenčio miestelio. Jie patįs, 
ar kas kitas, teiksis atsišaukti ad
resu:

A. Tautkus,
Box 116, ’Zeigler, III.

mie-

tu,

miegu,

h
; ^\gdė 
jgi?
• B a u t r i 
jMagde?
■ Magdė
■tik taip iš žingeidumo paklausiau. •»

r ‘ REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Ptėsos komit., Brooklyn. Tamistos 

tuk- 
pa-

, Jjladą padarėt, rašydami 300 
Staučių, todėl ir patėmljimą 

- darėm. Atitaisome.

TEISME.
Žydas turėjo teisme prislėgti, 
teisėjas liepė langą atidaryt, 

“Ny, o kam tai?” — klausia
žydas. — O tam, — atsako tei
sėjas,— kad velnias man stiklų 
neišdaužytų, kada atlėks 
pagriebt už kreivą prisiegą.

tave

ATMINĖ.
Tepliorius ištėpliojo du vyru: 

vieną visai pilką,“o kitą tik marš
kiniuose. Kada "jo Užklausė, ką 
tas reiškia, tepliorius atsakė: 
“Šitas, ką rriarškiniuose, — tai 
laimėjo bylą, o tas, ką visai pli
kas, prakišo.”

Ar supratot, kame dalykas?

GUDRUS KAIMIETIS.
Prieš vakacijas atvažiavo kai

mietis į semįąariją paimti savo
dų. Visi piliečiai, norinti balsuo- 4>uuų klerikt^iuuao ir pataikė at-
ti už savo kandidatus, turi bal
suoti dabar, nes. kas/.nepereis per 
“primary” balsavimą, tas neturės 
teisės būti kandidatu rinkimuose, 
kurie atsibus balandžio n^ęųesyj.:

Daugybė kandidatų įieško kan
didatūros šiuose rinkimuose. Iš 
lietuviais apgyventų vardų pa
žymėtina 4 varda (Bridgeporto), 
iš kurios jieško kandidaturoŠ'.ant 
miesto išdininko dabartinis jos 
aldermanas, lietuviams daugiaus 
už kitus aldermanus pažįstamas, 
ir turintis gryną savo tarnystės 
rekordą, Jonas A. Richert’as/Ant 
Totvn of Lake (29-oj vardoj) 
jieško renominacijos taipgi da
bartinis aldermanas Janoivski, 
kuris, sulyg vietinių piliečių nuo
monės, laike pereitos tarnystės 
nemažai prisidėjo prie tos vardos 
apvalymo. ...ii

LAIŠKAS l REDAKCIJĄ.—
Gerbiamoji “Lietuvos’' Redakcijai'—

Malonėkite patalpinti mano- at
saką į p. M. J. Domijonaičio'laišką, 
tilpusi “Liet.” No. 7-me. __

P-s M. J. Domijonaitis, atsakinėda
mas Į mano recenziją Dramos Drau
gijos vakaro, vasario 2 d., š. m„ ir 
tilpusią “Liet.” No. 6, prikergia-man 
vienpusiškumą, neteisingumą -fr-'tu- 
rėjimą savotiško supratimo lošiamįjų 
veikalų.

Negana šito, p. M. J. Donrtjenai- 
tfs leido sau, niekuom nepamatotla- 
mas savo žodžių, atvirai įželsTC .bi
rutės” Dr-ją, — draugiją visos.-Chi
cagos lietuviškos publikos gerbiamą 
ir mylimą, kurioj veikla ir darbuo
jasi vien musų prakilnesnis jauni
mas ir tai ne nuo šiemet, bet jan -nuo 
5. metų, ir kurio veikime matOSfne 
pinigiška arba saumyliška nau3a,,įet 
kiltus pasišventimas idėjai: prabu
dinti ir pakelti musų liaudį, kad 
patraukus savęspi jaunuomenę, pastū
mėti ją prie kiltų darbų, reikalau
jančių pasišventimo ir savęs-'-išsi
žadėjimo. —'

Kiek aš pažįstu sceną ir nusima
nau, kaip vaidinamieji veikalai pri
valo būti atlikti, spėju, kad ir p. 
J. Domijonaitis vargiai nusimano 
riau.

Tečiaus ne tame dalykas. Bet
dėl, anot p. Domijonaičio, perstaty
me, kaip jis man ir kitiems matėsi, 
aš esmi neteisingas, vienpusiškas ir 
tuomi netik erzinąs Dramos Dr-jos 
narius, bet net ir publiką užgaunąs?

Labai tiktų, kaipo atsakymas, se
nas ir teisingas lietuviškas priežo
dis: teisybė akis duria. Mat, jeigu 
to vakaro atsitikimus buč nutylėjęs, 
o vien tik nugyręs be skirtumo visus 
lošėjus, tad, nėra abejonės, p. Do
mijonaitis nebūtų tam užprotestavęs. 
Pats jau p. Domijonaičio protestas su 
neatsargiu prisipažinimu, kad tame 
vakare šis-tas nebuvo kaip reikiant, 
kad net pats ponas režiserius buvo 
priverstas šaukties publikos pagelbos

važiuot kaip- sykis laike egza
minų. Viena? profesorius: štu- 
korius sako kaimiečiui: “Tėvai, 

i - Adėk ant stąĮo penkinę ir aš pa
dėsiu, ir užduosiu jums klausimą t 
jeigu atšakysjt, tai penkinę iš- 
lošit, o jeigu ne — tai pralošit”. 
Kaimietis, užausį kasydamas, de
da penkinę ant stalo, o profesorius 
klausia: “Kaip vadinosi Izaokų 
motina?” Kaimietis, kuris, turė
damas sūnų kleriku, neblogiau
siai buvo apsiklausęs šventraš
čio, teisingai atsakė, kad Izaoko 
motinos vardas buvo Sara.

Padrąsintas pirmu pasisekimu, 
kaimietis ištraukia kitą penkinę 
ir sako: “O dabar, jegamasti, aš 
užduosiu klausimą: jeigu atsaky- 
sit — tai laimėsit, jeigu ne — 
Jųsų penkinė prapuolė”. Pa
klojus po antrą penkinę, kaimie
tis ir klausia: “Pasakykit, jega
masti, kaip buvo vardas mano 
motinos?” — Q-gi ar aš ją paži
nau? — atsako nustebintas pro
fesorius. — “O aš tki pažinau 
Izaoko motiną? —- atrėžė kaimie
tis, ■— o mat visgi jos vardą ži
nojau”. Tą sakydamas, nušlavė 
nuo stalo dvi penkini kišeiniun.

p. Kenošietis. Męs norime nors 
Bykį užbaigti kenošiečių vaidus, ku
rie skaitytojams visai nežingeidųs ir 
todėl daugiaus ginčą per laikraštį 
neleisim, arba jeigu leisim, tai tik 
svarbesniuose atsitikimuose ir tai 
ne kitaip, kaip tik su tikru parašu, 
o ne su slapivardžiais. Todėl, tiki
mės, leist ir tamista, kad Jųsą raš
telio netalpintum. Už šiaip žinutes 
busime dėkingi.

p. Jus., Dor. Laiškelį gavome, — 
ačiū. Užteks, mename, to, kas buvo. 
Turime daug korespondenciją, o vie
tos mažai, todėl priversti esame vi
sas korespondencijas trumpinti, pa
likdami jose tik tą, kas yra 
svarbiausia. Meldžiame visą kores
pondentą rašyt kuotrumpiausiai.

p. W. VVichert, Brooklyn. Perskai
tykit Tamista Redakcijos prierašą 
prie Bostono streikierią pranešimo. 
Apie tą patį jau buvo pres. kom-to 
pereitam numeryj pranešta, o dabar 
vėl tas pats vardu komiteto prane
šama. Susimyldami, sutvarkykite 
savo reikalus.

p. St. Grubllauskul, Boston, Mass. 
Tilpo p. Liekavičiaus raštelis. Bu
kit malonus patėmyt redakcijos prie
rašą.

Rašėjui Iš Long Island City. Ta- 
mistos raštelyj nieko svarbaus nė
ra, todėl ir nedėsim.

p. J. Zas. Chi. Sunku jąsą raštelį 
skaityt, o jis dar ir paišeliu sura
šytas, savo adreso taip gi po raštu 
nepaduodat, todėl ir talpinti negalime.

p. J. Dečkus. Iš eilės 
p. Jonas šlėg,. Cicero, 

gokas ir į šį num. jau 
įdėti, 
nėkit

p. J. Pestynik. Bus kitam numeryj. 
p. M. Stak. Ačiū. Sunaudosime 

prie pirmos progos.

AUŠROS DRAUGIJOS VAKARAS.
Nedėlioję, Kovo 2, 1913, M. Mel

dažio svetainėj, 2242-44 W. 23rd PI. 
Pareikalavus publikai bus statoma 
scenoje komedija 2-se veiksmuose 
"Piršlybos”, Gogolio. Letuviškai su- 
keverzojo šalda-Balda.

Publika neapsirinka reikalaudama 
statyti šį veikalą, nes tie, kurie at
silankys į šitą vakarą juoksis, juok
sis ir juoksis iki begaliai; veikalas 
parengtas artistų Dramos Draugijos: 
B. Vaitekūnas, Prušinskas, Sanku- 
nas, širvinskas, Vizbaras, M. Damijo- 
naitienė, Mockienė, žilvičiutė, Mont- 
viliutė.

Po perstatymui žaismės su kon
feti, Serpentini, lekiojančia krasa su 
dovanomis geriausiai atsižymėjusiem 
kaip žaismėse taip ir daugume. Dau
gumui publikos pareikalavus bus ga
lima padaryti šokius.

Pradžia lygiai s 7:00 vai. vakare. 
Tikietai nuo 25c. ir augščiau.

Pajieškau savo tikros sesers Onos 
Venckaitės, Skiržemių kaimo, Ra
seinių pav., Kauno gub. 10 metų, 
kaip išvažiavo iš Prūsų Amerikon. 
Turiu svarbų reikalą. Meldžiu atsi
šaukti adresu:

Juozapas Venckus,
19 W. 2nd st., St. Charles, III.

Pajieškau savo brolį Aleksandrą 
Jonušą, Atunų kaimo, Šiaulių pav., 
Kauno gub. Gyveno du metai atgal 
kur ten aplink Indiana Harbor, Ind. 
Jis pats, ar kas apie jį žino, teiksis 
atsišaukti adresu:

Liudvika Janušaitė,
304 Union st., Schenectady, N. Y.

Pajieškau Ipolito Petraičio, De- 
vinduonių kaimo, Baisogalės vai., 
Šiaulių pav., Kauno gub. Turiu svar
bų reikalą. Meldžiu atsišaukti ad
resu:

A. Gapšls,
2053 W. 22nd st., Chicago, III.

Bus sekančiame, 
tankiau.

atsakysim. 
Raštelis 11- 
negalėjome 
Adu; raši-

Apgarsinimai
PUIKI VIETA ANT 

RANDOS.

M. 
gę-

ko-

DAR GERESNIS.
Sergantis tėvas guli lovoj ir 

šaukia sunaus, gulinčio ant pe
čiaus: “Pasikelk, sūnau, ir pa
duok man vandens”. —- o tas nuo 
pečiaus atsako: • “Tėvuk 1 miego
kit ramiai!” Jaunesnis sūnūs, 
gulėdamas ant suolo, tada pra
bilo: “Neprašyki^ tėveli, to" tin
ginio — vi^'viįjn bus perniek; 
geriaus užsikelkft patįs, atsiger- 
kit ir man p^celi’ūi atneškit.... ”

PASAKĖ kofctPLIMENTĄ.

' L . J : “Pethrai, 
__ i^ri įgiest pas mane 

ar tau “jasnepani” 
'Jasnipanjčifl|” ką blogu pa- 

— Taigi ne, nieko blo- 
prašati Įidntf, nepasakė —

Žydas, dvaro gonas:
kam tau noįi.ri
tahrnystę: ar __ j
ahr
sakė ?’’
go, ]
traukia Petras, , “Ny, tai kam 
tau, Pethrai, uohri eit?” — A. 
ba man žmonės ’vis į akis lenda: 
girdi, kam pas tuos parkus tar
nauji?.. ..

SUSIGRIEBĖ.
Saltvšius, sveikindamas 

ponį.ržemai pasilenkė, o būdamas 
dikčiai girnių pavalgęs, žmogus

dvar-

CHICAGIEČIŲ ATIDAI! 
Didelis Gavėnios TEATRAS 

parengtas 22-ros kp. L. S. S. Ame
rikoje. Scenoje Btatoma 3 veiksmių 
drama “Du Keliai” ir Stepuko Vode
vilius, nedėlioj, vasario 23, 1913 m., 
M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd 
Place. Pradžia 4 v. vak. Įžanga 25c. 
ir augšč. Po teatrui šokiai su įvai
rioms žaismėms ir Lekiojančia Krasa.

šis Teatras perstata gerą ir miela- 
širdingą katalikų kunigą, kuris tikru 
ir teisingu budu užstoja ir gelbsti 
nelaimingą moterį, užtai lieka panie
kintas nuo savo draugų, ir per blogų 
žmonių liežuvius tampa prašalintas 
nuo kunigystes.

Taipgi Stepuko Vodevilius bus įdo
mus; kurie jau yra matę, tiems jau 
nereikia aiškinti jo gabumo. Turim 
dar priminti, kad tas teatras bus 
lošiamas gerai išsilavinusių lošėjų, 
Dramatiško Ratelio aktorių, 
ateikite visi, ir kitiems pasakykite, 
nes paskui gailėsitės ypatingai mo
teris.

Pajieškau savo tikro brolio Pran
ciškaus Graivijo, Pašvelsių kaimo, 
Audrijavo parap., Raseinių pav:, Kau
no gub. 4 metai kaip Amerikoj. Kas 
suteiks jo adresą, gaus $5,00 dovanų. 
Meldžiu atsišaukti adresu:

Ignacas Graivls,
37 H st., So. Omaha, Neb.

Papieškau savo draugų: Ladislavo 
Jevaišos, Jokūbo Tamusaičio, Leono 
Antano; visi iš Panevėžio pav., Kau
no gub. Jevaišas iš Smilgių par., Ta- 
musaitis iš Razoiimo par., o Leonas 
iš Klovanų par. Meldžiu atsišaukti 
adresu:

Stanislovas Tamusauskas,
Box 231, Hooversville, Pa.

Pajieškau savo dėdes Petro Kauš
pėdo, Ližų kaimo, Anykščių parap.,

Taigi | Ukmergės pav., Kauno -gub. Gyveno 
pirma Chicagoj; dabar, girdėjau, yra 
Detroit; 12 metų Amerikoj. Meldžiu 
atsišaukti adresu:

Teofilius Binkis,
500-82 st., Auburn Park, Chicago, III.

Pajieškojimai.
Pajieškau savo brolį Simoną Vin- 

graitį ir dėdę Jurgį Tuturaltį; pirma 
gyveno Detroit, Mich. Lietuvoj tėvai 
girdėjo, buk miręs, tai norėtų žinoti 
to miesto kunigo ar parapijos vardą. 
Meldžiama atsišaukti šiuom adresu. 
Busiu dėkingas ir atmokėsiu.

John Jakubovskis,
1122 Desplaines st. Chicago, III.

Pajieškau savo draugą Tetrą Bučį. 
Meldžiu atsišaukti, nes turiu svarbų 
reikalą. Mano adresas:

Tony Wayies.
Box 105 Roche Harbor, Wash.

Pajieškau Kazimiero Želvio, Rėkia- 
tų kaimo, Gintališkių vol., Telšių 
pav., Kauno gub. Gyveno Philadel- 
phijoj apie 7 m. atgal; paskiaus iš
važiavo Chicagon. Meldžiu atsišauk
ti adresu:

Vincentas Telšinskls,
4634 Melrose st., Philadelphla, Pa.

Pajieškau savo švogerį Juozapą 
Baraucką, Stungurių kaimo, Viduklių 
parap., Raseinių pa,v., Kauno gub. 
Gyveno Pennsylvanljoj; dabar, gir
dėjau, Chicagoj. Apie 13 metų Ame
rikoj. Meldžiu atsišaukti adresu:

J. Mikučionis,
215 Rozenkale st., Beaverdam, Wis.

Naujas namas ir 5 akrai žemės 
pigiai ant randos ar pardavimo. 
Chicagos priemiestyj, ant 109-tos 
gatvės ir Kedzie avė., prie mie
stelio Greenvvood Park, netoli 
Šv. Kazimiero lietuviškų kapinių. 
f.š čia galima važiuoti Chicagon 
scrytkariais už 5 centus, arba ge
ležinkeliu, kurio stotis tik du blo
ku atstu. Sveikas oras, graži 
vieta ir ant 5 akrų žemės, galima 
laikyti karvę, vištas ar kiaules ir 
išrinkti iš to daugiau, negu randa 
kaštuoja, arba galima užsodyti 
žemę bulvėmis, daržovėmsi, ar ki
tais javais ir išrinkti savo randos 
pinigus. Dabar laikas žemę dirb- 
ii, taigi pasiskubinkte. Atsišau
kite Į

A. OLŠEVSKIO BANKĄ, 
'3252 S. Halsted st., Chicago, III.

SUMUŠTAS VYRAS.
■ Jeigu neturite užsitikėjimo sa- 
Jvijiji, energijos ir jiegos, Jus esa
te sumušti dar kovai neprasidė
jus. Męs turime susitikti ne su 
„viena kova gyvenime ir privalom 
Įitit prie jų prisirengę. Musų 
kūne eina nuolatinė kova tarp 
sveikatos ir ligos. Jeigu mes 
Jlesperuosime, tas mums nepa- 

bet jeigu kovosime be 
baimės, tai visados yra viltis iš- 
laimėjimo. Pirmiausiai privalo
me atkrepti atydą į musų vidu
rių virškinimą, kuris privalo būt 
sureguliuotas. Geriausis vaistas 
tani yra Trinerio Amerikoniškas 
KSrtaus Vyno Elixiras, kuris išva
ro iš musų kūno visus nevalu
mus ir kuris stimuliuoja ir su
stiprina visus organus. Jis labai 
naudingas visose pilvo ir vidu
rių ligose. Aptiekose. Jos. Tri- 
ner, ’ 1333-1339 So. Ashland avė., 
Chicago, III. Pamėginkit Trinerio 
Linimentą nuo reumatizmo.

Pajieškau savo brolio, Tamošiaus 
Norgilo, Margiškių vol., Raseinių pav., 
Kauno gub. Apie 12 m., kaip Ameri
koj. Atsišaukti adresu:

Joseph Norgll,
6 A 30 st. Mllwaukee, IVis.

Pajieškau savo dėdžių Jono Ir 
Aleksandro Adomaičių iš Suvalkų 
gub. Bus apie 15 metų ar daugiau 
Amerikoj. Meldžiu atsišaukti adresu: 

Anthony Adamson,
Box 43, Opperman, Ohio.

Pajieškau savo brolių Kazimiero ir 
Mikolo Urbonų, Dūmintų kaimo, 
Šiaulių pav., Kauno gub. Gyvena Phi- 
ladelphijoj, Pa. Atsišaukti adresu: 

Tamošius Urbonas,
194 New York avė. Newark, N. J.

Pajieškau savo brolio Juozapo Cy- 
ronio ir seseds Marijonos Cyroniutės, 
iš Kruminų kaimo, Valkininkų parap., 
Trakų pav., Vilniaus gub. Juozas gy
veno Fall River, Mass., o Marė gy
veno East Walpole, Mass. Jau du 
metu nieko apie juoB nežinau. Mel
džiu atsišaukti adresu:

Mike Cyronis,
Box 38 Greenville, Me.

Pajieškau savo vyro Mikolo Stanke
vičiaus, Vilūnų kaimo, Kalvių parap., 
Trakų pav., Vilniaus gub. šeši metai 
kaip išvažiavo j Louisianą ir nieko 
nuo to laiko negirdėjau apie jį. Jis 
pats ar kas kitas teiksis atsišaukti 
adresu:

Agota Stankevičienė,
408 Tabor st. (Esplen) Pittsburg, Pa.

Pajieškau Jono čivinsko, Tarpučių 
kaimo, Mariampolės parap., Suvalkų 
gub. Gyveno pirma Brooklyne, paskui 
Chicagoje. Meldžiu atsišautki adresu: 

Jurgis Szlaužis,
4632 S. Ashland av. Chicago, III.

Pajieškau savo brolį Joną Zuzą, 
Bubių kaimo, Vilkmergės pav., Kau
no gub. Gyvena Amerikoj apie 18 
metų. Meldžiu atsišaukti adresu: 

Franciškus Zuza,
Box 68, Oglešby, III.

Pajieškau savo švogerio Stanislo
vo Liksnio, Notiniskų kaimo, Liaulėnų 
parap., Šiaulių pav., Kauno gub. At
važiavo Amerikon 1908 m. pas Ado
mą Liksnį, Elizabeth Port, ir davė 
jam savo adresą HouBton City, Texas, 
bet dabar nieko nerašo. Jis pats, 
ar kas apie jį žino, teiksis atsišaukti 
adresu:

J. Budreckis,
168 Driggs av*, Brooklyn, N. T.

Pajieškau savo dėdės Kazimiero 
Raudoniaus, Zansino kaimo, šilaitės 
vol., Raseinių pav., Kauno gub. ži
nau tikrai, kad yra Amerikoj. Mel
džiu atsišaukti adresu:

Mike Rauba,
1517 Wentworth avė., Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolių Kalvaičių, 
jundelių kaimo, Sintautų parap., Nau
miesčio pav., Suvalkų gub. Gyveno 
Kansas City, Kansas, 12 metų atgal, 
Atsišaukit adresu:

Jonas Kalvaitis,
4713 So. Ashland avė., Chicago, III.

Reikalavimai.
Pajieškau Bučerlaus, jauno vaiki

no, kuris mokėtų darbą atsakančiai, 
turi mokėti angliškai ir lenkiškai 
kalbėti,. turi būt blaivus ir teisingas, 
gera alga ir pastovi vieta. Atsišauk
ti adresu:

Joseph J. Molis,
2350 So. Leavitt st. Chicago, III.

Reikalaujama agentų po visą Ame
riką; gali uždirbti po $25 ir $50 J 
savaitę; gali būt agentu vakarais, ne- 
mesdamas savo dabartinio darbo mai- 
nose ar dirbtuvėj. Rašykit pas 

Boleslaw Jasudes & Co.
1574 Milvaukee avė. Chicago, III.

Reikalauju' kriaučių ir finišerkų prie 
moterų drapanų; geros algos ir nuo
latinis darbas.

Mr. Paul Straus,
1400 W. Harrison st. Chicago, 11L

Reikalaujama kriaučiaus j kostume- 
rišką moterų drapanų biznį su $300.00 
ar $500.00. Gera proga padaryt didelį 
pinigą. Pinigai gali būt sugrąžinti 
laike atsisakymo nuo biznio. Anglų 
kalba nereikalinga. Taipgi reikalingi 
ir kitokį moterų drapanų kriaučiai ir 
finlšerkos.

Manager,
Masonic Temple, Room 509

159 N. Stata »L Chicago, IU,



Kam Laikyti Pinigus Rankoje
ant 3-čio Procento

Kada už juos gali gauti 4,5 ir 6 procentą
Už $100.00 Banka moka tau procentą tik $3.00 ant 
metų kada tu gali gauti $6.00 ant metų. Už $1000.00 
Banka tau moka procentą tik $30.00 ant metų, ka

da tu gali gauti $60.00 ant metų.
Ar žinai kaip? Jei nežinai tai rašyk
A. OLSZEWSKIO BANKAI įdėdamas 2c. markę, 

o gausi pilną išaiškinimą drukuotoje formoje.
------------------------------------------------------------- ADRESAS ---------------------------------------------------

I A. OLSZEWSKI BANK,
3252 South Halsted Street, CHICAGO, ILL

Reikalauju kriaučių prie moteriškų 
drapanų siuvimo ant jaketų ir sijonų, 
geras užmokestis. Atsišaukit prie 

J. Stanaitis.
1816 W. North avė. Chicago, III.

REIKALAUJAMA
boiler-brelkerlų ir Bledžerių prie sen- 
geležių jardo.

Lanski, 2117 So. Jefferson ai.

BANK
Chicago,

Reikalaujame jaunos tarnaitės 
dirbt prie mažos famliljos; vienas 
dviejų metų vaikas. Tarnaitė 
būt ne jaunesnė kaip 17 m. ir 
jau yra dirbus prie tokio darbo 
mokestis geras). Meldžiu ateiti 
A. J. Žukauskų, 3310 So. Halsted st. 
Chicago, Iii.

OLSZEWSKI
3252 S. Halsted st.,

Priima baakon pinigus ir moka 
8%. Skolina pinigus aut Real Estete. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3.00 metams. Parduoda ėifkor- 

turi tęs ir siunčia pinigus į visas svieto 
kuri 1 dalis. Įt _ Jall ,
(už-

pas:

I
i BANKOS VALANDOS: Panedėlials. 
I seredom, ketvergals ir subatoms nuo
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
.liukais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakarą

Severas
i Skilvinis

Bitteris

paims taip

KOMITETAS |

TONY 
lenkas

RUSSIA 
11 dienų j 
Lietuvą, 
klase $35.00 
klase 50.00 
klase 70.00

K OZĄ 
ristikas 

YOUNG DIEMITRA 
lenkas ristikas

(Severa’s Stomach Bitters)
-li*. 

yra nesulyginamas vaistas nuo 
vidurių silpnumo ir nuo gru- 
muliavimo betvarkės.

ti
| SUB. .VAK. VASARIO 22, 1913 

M. Neldažio Svet. 2244 W. 23rd PI.
Pradžia IB vai. vak. Inžanga 25c 50c 75 ir $1.00

Prieš ristynes Birutes draugijos artistai su. 
lcš labai juokingą komediją vieno veiksmo 

“ŠALAPUTRIS”

Parengtos vis ems žinomo garsaus 1 etuvio 
' rišt ko T. Bancevičiausn i: • rr J

Rlstynės atsibus tarp sekančių garsių Ir žinomų rlstikų 
JOE BANCEVICZ prieš JOE KORGEL

Lietuvys čiampionas ristikas Lenkas čiamplonas risti-
Chicagoje ir visoje Ame- kas iš Cleveland, kurio

rikoje. niekas neįveikė per 8 met.
Abu ristikai turi lygias vogas, 158 svarus.

Lenkas ristikas, Joe Korgel, specijališkai ant šitų ristynių atva
žiuoja iš Cleveland, Ohio. Jisai garsinas save, kaipo geriausias risti
kas iš savo sunkumo ir reikalavo daugelį kartų per angliškus ir len
kiškus laikraščius, kad musų brolis ristikas JUOZAS BANCEVIČIUS 
eitų su juom persiimti. Taigi dabar musų garsusis ristikas sutiko su 
tuo garsiuoju lenku ristis ant paskutinios ir tikisi, kad jį 
lengvai, kaip paėmė garsų lenkų ristikų ROLEVIčIŲ.

Be to bus ir kiti žinomi ristikai:
P. KATAUSKI prieš

pagarsėjęs lietuvys ristikas
PAUL NORKUS priei
lietuvys ristikas

Užtai lietuviai nepamirškite atsilankyti ir pamatyti šitas garsias 
rlstynes ir puikų teatrų, galėsite pasijuokti smagiai ir praleisti gražiai 
laikų. Kiekvienas bus pilnai užganėdintas kaip iš teatro, taip ir iš 
ristynių. Kvleičia visus atsilankyti

Lietuva 7

ir kiekvienam yra reika-

NEW YORK, N, Y.

Dykai

kad kiekvienas 24 valan- 
eltų, kuom pagelbsti kas

Įdėkite numerius nuo 1 iki 9 j 
kiekvieną ratuką taip, kad sudėjus 
juos, kiekvienam kampe butų 20. 
Atsiųskit teisingą išrišimą ir 50 c. 
markėmis padengimui persiuntimo 
lėšų, tai gausite šitą puikų automa
tišką Banką-Laikrodj vertės $10, už 
kurj užmokėsit prie gavimo tik $5. 
Viduryj šio laikrodžio rasite dideli 
netikėtiną dalykėli, kuris turi dide
lę vertę 
llngas.

šitas puikus laikrodis yra tuom geras, 
das reik įdėti J jį 10 centų, kad toliaus jis 
dien užčėdyti 10c. Laikų rodo gerai. Adresuokit taip:

BANK BLOCK,
63 Park Row, Room 1013

RUSUOS-AM£ftlKQ8 UNIJA.
Puikiausi. Didžiausi ir Greičiausi Laivai, 

reguliariškai kas dvi sęvaiti vaikščioja tarp 
Rusijos ir Amerikos, nestodama pakeliui nč 
jokiame porte. Nauji dvišriubiniai Pasašie- 
riniai Garlaiviai

CZAR. KURSK,
8 dienomis i Rot- 

terdamą.

LIUOSO INŽENGIMO MUZF.jUS
Moksliszku Žiogeidumu.ŽioojiniFi-Galybe

iii 
ii 
i

YORKO: 
Czar — Ko-

IŠPLAUKS Iš NEW
Kursk — Vasario 22i; 

vo 8.
Dėl .Keinių žinių meldžiame kreipties i 

m .«ų agentus, arba i Vyriaus iii Keleivių 
Agentą:
A. J. Johnson a Co., 27, Brondaray, New York

Įstatytik bile numerį nuo 1 iki 9 J kiekvienų iš viršui parodytų 
ratukų taip, kad sudėjus J bile kurį šonų, visados gautum 20; bet 
nevartokit tos pačios skaitlinės daugiaus negu sykį, ir atsiuskit mums 
jųsų išrišimų.

Jeigu bus geras, męs prisiusime jums kreditavę čekį ant $15.00, 
kuris bus geras perkant auksinį, 20 metams gvarantuotų, laikrodėlį — 
vyriškų ar moteriškų — su lenciūgėliu ir brolioku. Taipgi prisiųsta 
jums savo kataliogų, Iš kurio galėsit pasirinkt bile kurį laikrodėlį, 
lenciūgėlį ar breliokų. šitas pasiulijimas tik trumpam laikui, todėl 
rašykit tuojaus ir įdėkit krasos ženklelių delel persiuntimo katallogo.

HOME CREDIT COMPANY.
Dept. 22,

• •
••

Mes Ssani baimin
gu i ir įdėmiai su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankykit į Šit$ 
stebėtiną liuoso in- 
žengimo Muzėjų. 
Šimtai interesuo
jančių pavydalų 
žmogų us kūno svei
kam ir sergančiam 
stovyje. Chirurgiš
kus operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, milžinišku- 
mui. Teipgi pilnas 
istoriAkns sanrin- 
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykul Šiam kraSta.

502 E. 16 st., New York

H
8

vietes dėt savo pinigus Męs primame 
a depositus nuo $1.00 arba daugiau ir 

du dame 3$. Dėlei apsaugojimo jūsų 
pinigų musų bankas turi kapitalo ir 

perviršį (surplus)
3,500.000 Dolieriu

į Priduoda sveiką apetitą, 
C Iššaukia išplaukimą šokų, 
j- Prašalina negrumuliavimą, 
r Grąžina normališkas jiegas

Esi užprnšoinas tiriuėti nuostebumns Astronomi
jos, Fiziologijos, Chemijos ir Patholiogijos.

lazpaniszka Inkvizicija. Valkatų Galertjs. 
Paveikslai Iszkilmlu ir Pagarsėjusiu Asm^itv 

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI 1a
J. M. TANANEVICZE BANK 

, 3353 S. Morgan st., Chicago.
Priima bankon pinigus ir moka

* __ e,___ _i____a_._ M n a- .. r■ wt_t. 
j Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda Hfkortes ir siunčia pinigus 
) visas svieto dalis.

I BANKOS VALANDOS: Panedėlials. 
seredom, ketvergafs ir subatoms nuo

I 8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
I nlnkals ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 

6 vakaro.
NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 S. Ashland avė., Chicago. 
Geo. L. ūkto pres., St. Marctnlciewic> 
vlce-pres., A. J. Bierzpnski Iždininkas.

Priima bankon pinigus Ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus mūsų ban
ko] duodame čekiu knygutę, ii ku
rios paraiyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estete. Perka 
ir parduoda namus ir lotua lisam- 
du bankines skrynelės (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda ilfkor- 
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Paaeu. tais, 
seredoms, ketvergals ir subatom nuo. 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom, r.tar- 
nlnkals ir petnyčioms nuo 8 ryto Utį
• vakaro.

Reikalaujama prie siuvimo mote
riškų drapanų, merginų mokančių 
siūti ir norinčių mokytis siutL At
sišaukit adresu: 3244 S. Halsted st/3^/ 'skolina pinigus** ant ~Reaf Estete.

Reikalaujama kriaučių-vyrų prie 
moteriškų darbų. Mokama nuo $12 
iki $18 į savaitę. Darbas nuolati
nis. Atsišaukti antrašu:

Paul Leases.
3616 So. Halsted st., Chicago, III.

Reikalaujama soHcitoriaus (teism- 
-atstovo) prie vynų ir likierių. Gera 
proga, geras mokestis. Ellis Liųuor 
Co„ 5728 So. Statė st., Chicago.

Ant Pardavimo
Pasamdymui Štoras ir 

pagyvenimas. Atsišaukit 
po šiais adresais: 

2940 Throop St. 
3464 Halsted St.

Jas. J. McCormick
Parduodama labai pigiai, geras 

sveikas arklys, arklio kinkimai 
vežimas. Išduosiu gvaranciją. 

Konstantinas Zverzdėnas, 
516 DeKoven st., Chicago,

Ir 
ir

III.

Parsiducda labai pigiai puiki gro
sernė su expres‘niu bizniu, dviem 
arkliais ir dviem vežimais. Biznis 
seniai išdirbtas ir labai gerai eina, 
tik savininkas yra Bvetmtautis, o ap
sigyvenus lietuviams ir nemokant 
lietuvių kalbos sunku susiprasti. Pul
ki ir patogi vieta geram ir apsukriam 
žmogui. Atsišaukite pas: J. Ilgaudas, 
1841 So. Halsted st., Tel. Canal 1506.

I4

TOWN OF LAKE SAVINGS 
BANK, J. J. E 1 i a s, Savininkas. 

14600 So. Wood st., Chicago
Priima bankon pinigus ir moka 

35b. Skolina pinigus ant Reai Estete 
I Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (bcxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šlfkor- 
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėlials, 
seredom, ketvergals ir su bato ms nuo 

I 8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar. 
nlnkais ir petnyčioms nuo 3 ryto iki 
■ vakarą

Parduodama saliunas su laisniu ir 
namu; 
kų ir 
vietoj, 
balis, 
mond,

biznis išdirbtas lietuvių len- 
kitų tautų tirštai apgyventoj 
Aasišaukit pas: Antanas Užu- 

546 Marlin avė., East Ham- 
Ind.

ATYDAI VISUOMENĖS!
Norintiejie sau namą pasibudavo- 

ti, turi gerai apsirokuoti. Atminki
te, kad namas pabudavoti, tai ne 
mažmožis nusipirkti, o tame reikale 
reikia sąžiniško kontraktoriaus. K. 
šeštokas turi didelę praktiką tame 
biznyje ir užsiima kontraktoryste, 
taigi tame reikale kreipkitės prie jo, 
o už savo pinigus gausite pilną vertę 
darbo. Gvarantuoju. Adresas: 

Kazimieras šeštokas, 
1645 < Wabansia avė., Chicago, IlL

Puikus sustiprinantis vais
tas nusilpnėjusioms ypa- 
toms. Prekė $1 už butelį.

ADVOKATAS
KAZIS KRA IČUNAS.

Buvęs 9metus Skyriaus Viršininku, Inspek
torium Suvienytu Valstijų Immigriioijos; 
turi visas tiesas kaipo Attorney, Advocate, 
I roetor, Solicitor ir Couijcelor-at-Lnw. V<d$ 
visokias bylas (provas) vbuosa teismuose ir 
departamentu skyriuose. Gavimui patarimu 
kreipkitės laiškais, įdenami krasos ž -nklėlt 
atsakymui. Vedimui svarbių bylų ir reikalų 
pribuna ypallškai į visas Valstijas ir mies
tus sulyg pareikalavimo.. Adresas:

KAZIS kRAUČUNAS 
ATTORNI V-AT-LA*

Box 296, K.tTCHIKAN, ALASKA.

Severas
Balsamas
Plaučiams
(Severa’s Balsam for Lungs)

išlaikė iigametinį bandymą, 
daugiaus negu trečdalį ši m t-' 
mečio. Imkit jį, kada tik rei
kalaujat vaistų nuo

Kosulio, Peršalimo, 
Užkimimo,
Falšyvo krupo, 
arba Gerklės kataro

Prekės 25 ir 50 ceptų

Aptiekose. Reikalaukit Se- ;; 
veros. Jeigu aptiekorius jįj-;; 
neturėtų, reikalaukit stačiai.;; 
nuo musų. Reikalaudami gy- ;; 
dytojo, verto užsitikėjimo pa^-;; 
tarimo, rašykit pas: -•

Parduodama saliunas labai geroj 
vietoji Locnininkas užsiima kitu biz
niu, todėl parduoB pigiai. Gera pro
ga lietuviui. J. J. Radomskis, 2259 W. 
23 pi., kertė' Oakley avė. Phone 
Canal 1655.

/. F. Severą Cd?
CEDAR RAPIDS IOWA

Parsiduoda — pigiai — nuosavybė 
ant šiaur. vak. kampo 32-os ir Par- 
nell gatvių, 75x120. Duokit pasiu- 
linijbą. Telefonas Drover 54. 
538 W. 32nd st.

Parduodama—pigiai — Medinis na
mas su štoru, flatu ir attika ir du 
lotai su dideliu barnu užpakalyj. Lie
tuviškoj apielinkėj, 
bažnyčios. Savastis 
Atsišaukit pas

C. J. Hruby 
1322 W. 18th st.

netoli lietuvių 
geroj tvarkoj.

and Co.
Tel. Canal 704

Parduodama groBernė labai geroj 
vietoj ir pigiai. Biznis išdirbtas pui
kiam Chicagos priemestyj, kur darbai 
gerai eina. Vieta apgyvenat lietuvių, 
lenkų ir rusų, 
sais rakandais. 
Į savo farmų.

Jcs.
900 — 22nd avė.

šviesesniems .Lietuviams patariame 
skaityti Lietuvių ir Vokiečių 
boms iš Tilžės einantį

Lletuviškai-Vokiškųjį 
“SAVAITRAŠTĮ.” 

(2 rubiai 75
dol. 50c. metams), 
pinigus reikia sių-

kal-

kap.

*

Kaina: 6 markės
6.50 shil. 1

Užsisakymus bei 
sti šiokiu adresu:

Buchdruckerei “Lithuania”,
Tilsit, Ostpreussen, Hohe Strausse 78.

POPIEROS RAŠYMUI DYKAI IR ; 
KNYGELE!

Pusė tuzino drukuotų popierių ir! 
kopertų ir pasakų knygelę prisių-! 
sta dykai, kuris užsirašys ant metų 
už 50 centų laikraštį; pinigus siųskit. 
per pačto “Money Order”. (Reika- j 

liaujant agentų). Adresuokit: 
“Amerikos Lietuvaitė”,

Box 125, McKes Rocks, Pa.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti 

‘KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-kos pusla

pių, didelio formato ir suteikia 
svarbiausių žinių iš Amerikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

“Kitalikai" metams $2, pustej metų $1.
Užsirašyt “Katalikas” galima kiek

viename laike. Rašykite tuojaus, o 
gausite vieną “Kataliko" numerį pa
matyti veltui. - ,7r

J. M. TANANEVICZ,
3249 S. Morgan St., Chicago. I

DUKART NEDELINIS LAIK 
RASTIS

Galima pirkt ir su vi- 
Savininkas išvažiuoja 

Atsišaukti adresu: 
ZImančius;

Melr.se Park, III.

Parduodama grosernė ir bučernė 
lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj, 
biznis 10 metų senas prie 123 ir 
Union avė., West Pullman. Dėlei mo
teries ligos priverstas parduoti labai 
pigiai—už $1,000.

J. Bebre n d t,
12256 Unon avė. West Pullman, III.

AR NORI
25 me ai

gauti DYKAI dvi geras srtu- 
kas ir Katalioga visokiu geru 
niaginzku situku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori., o nežinai kur ju gaut? 
Jeigu taip, tai atsiusk savo jiil- 
na ir ais».ku adres •, o tuo- 
jans ta Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS1

3250 Union Avė., CHICAGO. ILL.

E na jau
Utarninkais ir Pėtnyčiomis 

Prenumerata metams $2.50 
„ „ pusei metų $1.25 

. dresu kit taip:
W. B. BOCZKOWSKI C0., 

Mahanoy City, Petui’a

Išgydysiu 
Jus in 5 d. 
NUO PASLAPTINGU LIGŲ

LIUOSO INŽENGIMO MUZEJUS 
MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU 

14 S. Clark Street 
arti Maaison Gatves

Atdar J nuo .10 valandos ryto iki 12 vidurnt'kčhM

K 3,500.000 Dolieriu,

į Statė Bank of Chicago į
< Kampas LaSalle ir Washington Gat., Chicago, III. »Kampas LaSalle ir Washington Gat.,

aia

Ateik pas 
mane, o aš 
išgydysi u 
jus ant visa- 
dos. Aš gva- 
rantuoju 
kiek v ien am 
u ž ga n ė di- 

. nimą, kuris 
atsilankys į 
mano ofisą. 
Aš išgydysiu 
jos už pigiau 
išgėriau, ne 
gu daktarai 
mieste, ku
rie,turi mo- 
ir tįiri dide-

Specialistas kuris 
išgydo ko kiti ne

gali.
keti aukštas randas 
liūs iškaščius. Aš vartoju ir fab
rikuoju pats savo medicinas pri- 
provas, kurias aš pats importuoju. 
Dabar laikas išsigydyti ir būti 
sveiku. Rodą ir išegzaminavoji- 
mas dykai, argydysiesi ar ne’ Aš 
pritaikysiu mano mažą užmolcesnį, 
pagal jūsų išgalėjimą. Netrukdy
ki bet atsilankyk šiądien.

Ai kalbu Ictuvlikal.

Western Medical Institute
1827 Blue Island Ąve., 2 lub. vir
šuj Bankos, pine 18tos gatvės, 
Chicago, Iii.

DR. RENFER, Specialistas.
Valandos: 8 ryto iki 8:30 vakare 
Nedaliomis: 8 ryto iki 12 dienos

Reikalaujant Armonikų 
i-£oncertinkų ar^kitokią 
muzikališkų instrumentų. 

. Pakol kur pirksit, pirma 
parašykite man, aš prisių
siu Joms savo Katalogų, iš 
kurio matysite jog prie ma
nęs galima gauti visokias 
puikiausias Vokiškas bei 
Itališkas Armonikas už žc- 
njesmį-kaiLa negu kur kitur- 

.Jašyk šendi man, pridędAms už 2c., markę ir 
javo adresą o gausi mano katalogą dovanai. Ad.

-» M. J. Damijonaitis, * 
812 W. 33rd SL, CHICAGO, ILL.

—•um

Seniausia Lietuvių užeiga pu
JUOZUFfj RIDIKfl

Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kvo> 
penčlns cigarus ir 

Gražią Naują Svetainę 
Susirinkimams, vestuvėms, ba
linus ir tt. Širdingas priėmi
mas ir broliška rodą kiekvienam 

1253 BUnols GL. Keru 33rd
Kiekvienas gali Išmokti barbery- 

stės trumpu laiku ir galite padaryt 
pinigų kol mokinatės. Rašykit, klau
sdami informacijų. Nossokoff’s Barber 
College, 1202 Penu avė., Pittsburg, 
P*

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Prot. Julius Slinko užtikrina, kad 

išmokys šokti kiekvienų jaunų ar 
senų. Išmokinu valsų 6 rūšių, taip, 
kad gali drųsiai 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 Sllsko pra
neša visiems, kurie nori išmokti šokt, 
ateiti 
te ir 
Taipgi 
Buck
lig, Clog, Spanish Waltz, Waltz, Two 
itep, Side Step. Pirma Lietuviška 
-tokykla Amerikoj. 
Mlss,. Antanina Kletnier, 
įa Walets, Prof. Julius 
3o. Halsted st., Chicago,

Phone Canal 8761

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS

diedulis nuo 9 valandos ry- 
net - ’i 11 valandai vakare, 

mokinu visokius šokius 
& Wing, Buck Skirt, Irish

Mokytojas: 
Miss. Joan- 

Silsko, 1836

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
vičkas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržongei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar 4si tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinlo gyvenimo? Jeigu yramažlau- 
aė abejonė jog randasi užsivilkusi chroniška liga d ugnyje 
tavo kiapatų, tai atsišauk aut žemiaus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimą ir ištirinėjimę dykul! Mes lštirinėsimo tavg 
visai dykai, ir jeigu Išgydymas bus galimas, tai mes išgydy- 
Sime už kožcmiausię kaluĮ. Ne užsidedi ant savęs jokių pa- 
leigų atsmaukdamas pas mus dėl bemokestlnio pasiteiravi
mo. Męs perstatysime padėjimų viso dalyko tikroje b viešoj* 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

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 Nuplau
kiama Sėklos, Sytilis, Tryper, Vyriškos Pajiegos, taipgi 
gydo sauvališkas ligas. Jo specijallškumas yra gydy
mas užsisenėjusių ligų, Nervų, Reumatizmo, Plaučių 
Uždegimo, Nupuolusios Silpnybės ir Kraujo b'abėglmo, 
Užsfsenėjusias ligas, kad ir paeinančias nuo tėvų.

Lietuviškas Graborius.

Jžslimu laidojimu numirusių ir už
laikau automobilių, parsamdau ant 
veseiiių, krikštynų ir pagrabų ož pi
gesnę prekę, kaip visi kiti. Prlbu- 
nu , visas miesto dalis laba: .jreltal, 
—. dienų ir naktį.

J. A. PETROŠIUS
8218 So. Halsted sL, Chlcazo, ilL 
- ■ Telephone Drover 2186.

O KAS ČIA?
su 
su 
su

Na-gi popieriai laiškams rašyti 
visokiais gražiais pasveikinimais ir 
tam pritinkančiomis dainelėmis, 
auksinėmis raidėmis, su gražiomis šil
kinėmis kvietkelčmis ir visokiais pa
veikslėliais, parsiduoda labai pigiai. 
Kas prisius 25 centus pačto markė
mis, tas aplaikys 12 popierių su kon- 
vertais; kas prisius 1 dollarj per Mo- 
riey Orderj arba registruotame laiške, 
tas aplaikys 5 tuzinus popierių su 
kon vertais 
balų, kaip 
Ha kaž.vrų

Box 246

ir dar pridėsiu dovanų ka- 
ištirti Bavo laimę su pagel- 
(kortų).

F. Noreika,
Salėm, N. J.

638 Penu Avė., PITTSBURG PA
OFFISO ADYNOS NUO 9 iki 5 VAKARO. NEOELIOJ NU3 10 iki 3

Kol Oolalo Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo LocnoJ 
Mintyj kad Mes sparne Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir Užsltikimi. kJį'fjS 
nesveikumu inkstų, pūslės ar Slapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumu ir skausmu, jeigu raudasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, ne miegojusias, gėdingumas, uubėgimai, nuv"rvėjuuai, 
silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi guzuotas ir susisukuses gyslus, jeigu keuti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tamistai daro nesmagumu; jeigu turi nors vien$ iš 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali bu; apimti; jeigu kenti nuo pertanklų dasĮleidimų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje braut liežluvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą lig$; jeigu 
turi užnuodint) krauju arba nor-j viar^ iš ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVB 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mumi didžiausiame privatiškume ir se
krete, o tnęs padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiausiam laike. Mes turime labai didelį 
patirimų gydyme tokiom vašies ligų ir užtikriname išgydymu. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skuitliaus lietuvių kuriuos mos išgydomo. Mes 
išgydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsime aut jus musų specijallika atyd| teip jog 
gausite savo vyriškumu ir bus4. « Vadovais terp vuvo sandraugų.
PATARIMAS IR IŠTIBINSHMAa VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
526 SO. STATĖ ST.. arti Harrison gatvei CHICAGO, ILL 
g Miauoluo valiau K yra nuo 10 valandoj ryte iki 4 po piet ir nuo 6 Iki T vakari Juiyu nną»a 
\ v‘dandUi gali atsišaukti terp 10 ir U Med^iioia. Atsišauk

klot kaliMiue

Melr.se


No. S

i

ir teisingas patarimas, ital-

’j

8

5

Vyrai lšgydomii5DienasI

5

7

8

9

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

VARICOCELE, HYDROCELĘ (Be peilio ar skausmo)
Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 

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

ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti Amonitus, kurie buvo 
gydomi per tuziną ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį bū
dą. kuriuomi tikra i 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 specijalistn 
vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.
Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų nesveikumus 

(Nemokėk už noišgydymą—Neišgydo, nemokėk)

- .... i ■—_ Kalbu Lietuviškai.
VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta tik 
pavesi gydyn.ą savo ilgos nran. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie m?no atsa
kančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kančių. 

Dr.ZINS,183(™SiCHICAG0 
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedčlioms, 8 ryto iki 4 po plotų.

Kraujo 
Užnuodf j im ą 
ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Diderviną, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubėgimus, Įsise
nėjusias Ligas.
L i gos M o terų
ViduriųLigos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas L* 
kitos ligos išgydomos visiška . 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos 
Ištyrimas DOVANAI.

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

Plaučiai

JOHN CO€H1NSKY 
LAWYER

LIETUVYS ADVOKATAS
69 W. Wa shing ton St., Room 1510 

CHICAGO
Atlieku visokius legališkus reikalus atsa
kančiai, ypatingai saaftižeidimo ir kitus. 
Užsiimu vednu visokių civiliškų ir kri- 
minališkų bylų. Taipgi peržiūru abstrak
tus ir padirba visokias popieras ir doku
mentus pardaArimo išpirkimo namų, lotų, 
biznių ir t. t. Lietuviai, kurie turite kokį 
legališką reikalą, atrišau k it e pas tautietį 

Oflao Tel. Centrai 1863. 
Gyvenimas:

2316 W. 23rd Pi., Chicago, III. 
Gyvenimo Tel. Canal 2562.

Prekybos 
ir Kalbų

Dienine ir Vakarine Mokykla. 
~ . .... ■ Mokinama:?
1. Pradinis įPrirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amer. plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą

(dėl manančių grįžti Lietuvon).
, " ,.:=Kalbos ■ j-----------
Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 

(pagal norą ir Lenkiška',
Dėl smu'kesnių žinių kreiptis ypatiškai 

arba per laišką šiuom antrašu: 
G. J. LEVESK1S, 

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

Pasakys Kokiu Budu Gali Pats Save Isigydyti Namie.
Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti vieną iš tų Stebuklingu, dykai gautų 

Knygų. Ta kny^a yra vertės $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga*ta pasakis 
sveikam vyrų kaip saugotės nuo ligų.. Jauni vyrai, kurs m ina apsivesti naudos 
skaitidame tą knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą ligų, Negriiomulavinia, Užslkišima

Kepenys, Skilvęs, Inkstų ar Puslfis ligų, Nusilpneima Nervu, Pražudyta 
VynskuniiĮ, Sieprijemnų Sapnų, Lytišką Nnsilpneimų, LžnuodijimųKraujaarba 
Brantų, Skrofula ir Nevalu Kraują, Pulaviina arba Triperi,Užkrečiamu ligą arba 
Naujai igautu Nesveiknmųj jeigu esate Silpnas, Nerviškus, Nulindęs, Nusiminęs, 
Nusilpneis Spėkit arba keneate nuo Jaunu Pražangą, Reumatizmą arba kokių ligų 
ir nesveikumą, paprastų vyrams, ta Dykai gauta Knyga, pasakisjunis kokių badu 
atrastj greitą nuolatini isigydymą. privatiškai ir paslapta, sava namie. Knyga ta
pasakis aiškei ir paprastoj kalboj kotliel kenčatie ir kaipgaletė būti sveiku. Knyga _ ___ ___ _ ________
ta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdą, katras kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar 
btednas, nevedęs ar vedęs, sergantęs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų, prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
pintas tuo Dykai gauto! Knygoj yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytojei neįstengi sugranžinti jums sveikata, 
spėkas ir tvirtumą, nethudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukiete tą DidcJt Vadovą Sveikatos.

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Tas pareikalavimas knygos nepnvala ius į jokio skolą ir užmokiesni. Męs nesiuntam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kiti 

neSlovmgi gydytojei ir institutaį dara. Ta knyga yra siuntama su UŽmokiltl pačtl prastam ir užpačatytam konvarli taip, jog ne vienas negale žinoti ka is talpina.
DR. JOS. LISTER & CO.. L. 802, 208 N Fifth Avė., Chicago, IIL

Godotinasai Tamista: Až esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
Vardas ir pavardė...
Adresai

10LSZEWSKI0 BANKA
3252 So. Halsted St., Chicago, III

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.

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

,t kesčių.’ 
Perka ir parduoda namus, lotus, “mortgages” ir "bondsus”. 
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 Šifkortės 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 nė ugnis negali prieiti.

--------o----- —

4.
5.
6.

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 visas savo bilas ir algas išmokėsi bankos čekiais.

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

Jei nori pirkti namą, lotą, ar biznį mieste Chicagos, tai pinigų pasiskolinti gausi 
A. Olszevvskio 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. Olszevvskio Banką, o greičiau
siai nueis.

Jei reikalauji šifkortės išvažiuoti ar savo draugus atgabenti, tai pirk ją A. Ol
szevvskio Bankoje, o busi užganėdintas.

Jei reikalauji rejentališkų popierų, kaipo “Dovierennasties”, aktų pirkimo ar 
pardavimo, užtvirtintų per Rosijos Konstrlį, kreipkis į A. Olszevvskio 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 BANK
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL

P. S. hm teki būti Chicagoje iš tolymesniy misstiį naužmiržkite apsilankyti ir musų Bankon.

Dr. G. M. Glaser
šiuoml apr;lškiu pagodotal visuo

menini, jog ės u seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 21 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą | savo locną namą po numeriu

3914 S. Morgan St.
Kert* "1-ros gatvės. 

Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius 
stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir tolinus mane rems, eslu namie 
ant kiekvieno pareikalavimo dieną ir
naktĮ. Eslu specialistas ligose val
kų, moterų ir vyrų ir užsendintose 
ligose. Darau viBokią operaciją. 
Liekuosi su pagarba

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

Kerti 32-ros gatves.

^SrONTOB^.

Geriausis Pigumynas, kokį bent kada turėjot.
TAIP ir ką jus skaitote pigumynu? Leiskim sau, jus pirkote 

daiktą, kurio reikalavote, kuris padarydavo veik visą sun
kiausi darbą, pjovimą, pompavimą ir t.t. ir kad tuom pačiu 

laiku jis užčėdijo jums tiek pinigų, kad jis pats apsimokėjo trum
pu laiku. Ar jus nepavadintume! to pigumynu (bargenu)?

I H C mašina padarys visą tą ir dar daugiau. Pati išsimokė
jus, : ji uždarbiaus jums ir toliaus metai po metų, pakol jus ne- 
pasalryslt, kaip vienas musų draugas Iš Clay County, kuris varto
jo I H C mašiną per 6 metus, pasakė: “Mano I H C mašina yra 
geriausia pigumynas, kokĮ aš kadanors pirkau.”

I H C Aliejinės ir Gazo Mašinos
yra pilnai ištikimos ir nepaprastai stiprios. Viskas jose, Ir gele
žiniai atlieti pistonai, yra puikiai sutaisyti ir gerai sutaikyti, 
žemesnieji pistonų žiedai užtikrina mdximum jiegą nuo eksplo
zijos. Uždegimo aparatas labai lengvai suprantamas. Karburato- 
rius arba mikseris yra lengviausiu budu padarytas. Judomosios 
dalys puikiai nubalansuotos. Jokia mašinos dalis nėra persunki, 
bet save keliu kiekviena dalis yra stipri. I H C mašina yra 
gera mašina—tokia, ant kurios galit atsidėti, kad per metų me
tus ji savo darbą atliks.

9 H 13 mašinos yra daromos visokių pavydalų—gulsčios, sta
čios, sudedamos ir pastovios, oru ir vandeniu šaldomos; didumo 
nuo 1 IV 50 arklių jiegos; varomos gazu, gazoliną, nafta, distl- 
liatu, kelosinu ir alkoholiu. Gazolininiai ir kerosintniai trakto
riai nuo lž! ikt 60 arklių jiegos. Malimo, pjovimo, pompavimo 
ir laistymo prietaisos ir t.t.

J H C vietinis agentas paaiškins jums geras I H C mašinos 
ypatybes. Gaukite nuo jo kataliogą arba rašykite, adresuodami: 
InternationaI Harvester Company of America 

(Incorporated)

Išgydo, kad bufum sveikas

Chicago USA

Užsikimšimai
MENS IN CORPOPE SANO

Tik’Svcikam Kūne Sveikas Protas
Visa paslaptis žmogaus sveikatos ir 
gyvasties tai yra geras kraujas ir 

sveiki nervai.

Tik turint gerą kraują ir sveikus 
nervus gali padaryt laiminga savo 
šeimyną ir mieliausias ypatas, kaip 

VYRAI teip ir MOTERIS.
TEMYKIT! Jeigu Tavo kraujas ir nervai nesveiki, jeigu kenti nusilpnėjimu, tai gresia pa 

vojus netik visam kūnui bei sveikatai, bet ir protijl^.dėl to pirmiau iki baisus pavojus užpuls 
reikia išsigydyti. Tik sveikam kūne yra sveikas protas. Žmogui būti be sveiko proto, tai aršiau kaip numirt.

KAD apsigint nuo panašią nelaimių, apsigint nuo ilgos ir būti sveiku bei laimingu, tai sau 
daugiau gero padarysit kad kreipsitės prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO, T’hiladelphios M. 
Kliniko, kuris visada gali suteikti tikrą rodę, išgelbėt nuo ligos nelaimių ir pavojaus, teipat 
pataisyt kraują ir išgydyt nervus trumpam laike; už tai f

KAD •JEIGU KRAUJAS IR NERVAI NESVEIKI, 
tai kitos visokios ligos kaip amaras ant žmogaus kūno užpuola, sunaikinant sveikatą, protą ir 

net gyvastį.

PROFESIONALIS DAKTARAS PH. M. KLINIKO 
pasekmingai ir trumpam laike išgydo; visokias netik šviežias, bet ir nžsisenėjusias ligas ir net 
tas, kurias kiti specialistai ir dideli daktarai neįstcnggjšgydyti.

Mes Išgydom Vyrus
Męs trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti sukimtf 

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų t i ūrą ir ištiki
mą gydymą. Mes paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavg® 
neišgydė ir kaip męs tavo išgydysim.

Kraujo U žnuodyj i irias moV.?b^priežn”čV“dė7ki
* * J rių ligonis nenori krein«

tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoji, 
skauduliu ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kanluo* 
se, sunariuose, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOME. 
KlllhnfrimGi nubėgtum! paeinanti nu)Ii U Uucll III d! Paržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu* 

® inai, nualiniinas, silpr.a atmintis, galvos
skaudėjimai, plėmai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
mus, ings tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokyti*

Abelnas Nusilpnėjimas
mas, negalingumns prie darbo arba linksmu* 
mu gyvenimo, nuilsimas, yvalrus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO
JINGI— PASIRODAVIK SU MUMI DABAR. 

Odos Nesveikumai rimai, spuogai, 
lopai, netoou* 

lumai, žaizdos srauduliai, pageltonavus a 
išblyškus oda, pnjucdavg paakiai. Vyrai, yra 
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant nnS 
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.
Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiku*

Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 
• Heli į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas? 

Specialists.
CHICAGO. ILL.

Nedaro skirtumo koks ta- 
inistos nesveikumas yra, 
jeigu ta mis tą kankina de

ginimai, plikinantis Slapiniin*is, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, męs 
išgydom viršui minėtus Dadėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.
Clliinimoi Uždegimai, sutinę ir skausmingi 
UU U III Iii UI sukriai, kantrybę atimančios

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

Gužuotos ir Susisukę Gyslos ®”looskr„°„’ 
dasi visur ant žemesnės dajies kūno, bet dauginu
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž n uola tai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas. *

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate. 

InternationaI 
14 SO. CLARK ST., arti Madison gatves

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedėldieniais 
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti asabiškai, nes ligos negali būt gydomos teip pasekmingai per ousirašiuejun-j 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

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

TIKTAI
INEJJMAS DYKAI 

kas gali būt matyta

GALERIJOJ 
MOKSLO 

526 SO. STATĖ ST.
CHICAGO. ILL. 

near Harrison St.

Turėk Savo Namuose
teriausią Degtinę ’ (arielką) jei 

nori būti sveikas ir turėti kuom 
pavaišinti savo mylimą svečią. 

Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

S=0=L-0 Rye
Kaipo Skanų, Tvirtų ir sveikų gėrynių 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

Gaunama visuose geresniuose Saliunuose —
R STHAUS BROS. BO.*g® DEP’T L. "CHICAGO, ILL

216 W. Medi St. T. PODLASKIS ir A. CHAPOSKE, Lietuviai agentai

PASARGA: Jeigu vargina Tave nusilpnėjimai nemiga ir neturėjimas apetito,, skaudėji- 
mas-gėlimas rankose, kojose, strėnose, esi nuvargęrbei persidirbęs, nesveiki lukštai, išblyškęs, 
turi sėklos nubėgimus nuo saužagystės, arba turi pBslffptlnga užsikrėtusią ligą, nuo peršalimo 
teipat kosėji ir skrepliuojl, sunku ant krutinės iflfvčjftidt ir kitos visokios ligos vargina, tai 
kaip VYRAI teip lygiai ir MOTERYS galite tiU?(i^T<ad būsite išgydyti, jeigu tik atsišauksite 
lietuviškoj kalboje asabiškai arba parašant laiškelis kenkia. Nėra skirtumo kaip toli gyvenat 
Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj—apturėsite tikrą pngfilįą, tik visada teikia įsitėmyt adresą arba 

rašyt TlilP:

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

SKAITYK knygą “DAKTARAS”; ji labai^atuDngaJįr žingeidi VYRAMS ir MOTERIMS. 
Jau daug tūkstančių egzempliorių, kaip bitės medų, lietuvei išsinešiojo. Knygą "DAKTA
RAS” kiekvienas galiapturėt, kuris tik prisius savo ^aiškiai parašytą adresą Ir kelias štampas 
už prisiuntUną Phlladelphtos M. Klinikų!, adresu kgip viršuj. Reikalauk dar šiąd.cn dovanai.

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

Phcne Canal 1203
Valandos:

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

Nedčlioms
nuo9:30 iki 12:00 vai. ryto

Rezidencija

5208 W, Harrison Street
Tel. Austin 737

Valandos:
liktai iki 9:00 kiekvieną rytą

K3

j šogsiduinai Pa’oiogijos 
Žingeidi! Oiteoiogijos 
Žingeid j r? a . G. omuliavi- 

U“ f/ Organu

Tirinek pradžia ir iszsirystima Ž f jgiszkos 
Rasos nuo Lopsrio iki Grabui. P- 'r.atyk Kei- 
atumus Gamtos. Žingeidumus *. Milž. >:sz- 
kumus.

Tirinek intekme Egos ir pnleistuvystes, per. 
Statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavos hzrodinetojas 
atsakinėja visokius kiaušy imąs. Didžiausia 
proga tavo .gyvenime.

INŽENGA DYKAI
AM»ryU kudiena nuo 8 ryto iki ,ldurn»«criai

UUOSA GALERIJA MDKS.IJ

j "^tNEDAND BLE^n’

d

Geriausios Siuvamos Mašinos yra 
“SINGER”VALANDOS: Nuo 10 Iki po 4 piet. Nedėl. nuo 10 Iki 3.Vakarais Utar. Ir Pet. nuo 6-8.

GERA PROGA!
Gramatika angliškoskalboimo- 
kytisbe mokytajo(apdaryta)$1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky

tis skaityti ir rašyti be mokyto
jo................................................ 15c
Naujas Budas mokytis rašyti be 

mokytojo..................  10c
Aritmetika mokinimulsi rokun- 

dų, su paveikslais (apdaryta), ,35c
Viso $1.00

Kas atsiųs iškirpęs šitą apgarsi
nimais “Lietuvos” ir $1.00 per 
money orderį, tai gaus visas 1 
knygas 00c. pigiau.

P. Mikoliiinis
Box 62 New York City

^/AUSRA\^ 

 

J DrMglJi MaksloManis Stipti Ir Šviesai Skleisti 
| Meldžiame savo Bendrataučių padėti jai tą' 
• didį uždavinį vykiuti. Sitokiuo budu: Tapo , įsteigtas F |

AUŠROS,KNYGYNAS; 
kur parduodama visos Amerikoje ir 
Europoje išleistos liet, knygos ir pri
imama užsakymai ant visų liet laik
raščių. Pelnas gaunamas iš parduotų 
knygųir laikraščių apverčiamas Žmo
nių švietimo reikalams. Taigi kas iš 
Aušros perka, prisideda prie žmonių 1 
švietimo darbo — beto gauna pigiau 
kaip kitur. Kas kokliu knygų reika
laujate, pirkite iš Aušros Knygyno.

adresas:
j Auira, 3149 S. Halsted at. Chicsjo, III.

Męs jas parduodame ir išmokiname 
siūti. Turime atspaude Lietuviškoje 
kalboje knygas, pagal kurias galima 
greitai ir gražiai išmokti siūti viso
kius siuvinius. Męs parduodame ma
šinas nebrangiai, pradedant nuo $3.00 
iki $59.00 gvarantuojam kiekvieną ma
šiną ant 10 metą. Taipgi sutaisome 
Benas mašinas. Mums nedaro skirtu
mo, kur mašiną, reiktą pristatyti, nors 

Rusiją. Musą storas randasi po šiuo- 
mi rdresu:

ANTANAS VISBARAS, 
3239 8. Halsted st., Chicago, 

Telephone Varde 452S

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

Stock Ezchange Bldg., Rooms 1107-1114
Telephone Pranklin 1178

Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslą Ams- 
rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir kri* 

. minališkas visuose teismuose (suduose).

Eji. 3112 S. Halsted St., arii 31-mos
Telephone Yards 2390

4-aia a A V ttf* X U V iŠ*

KI SAUUNCIKAI IR BIZ
NIERIAI!

Gnicaąu t v uitą
koše Bottling Morus) tikrai lietuvišką 
pa be tą—saldę, džindžerail ir kitu* 
visokius minerališkUB gėrymus Išair- 
binėja. išdlrbėjas yra vienas iš se
niausių Chicagos lietuvių biznierių 
Jonas žilvitis. Meldžiu visų lietuvių 
biznierių atkreipti į tai atydą ir pa
remti savo tautieti. Rlekalaujant vi
sokiuose atsitikimuose vlršmlnėtų 
minerališltų gėrymą atslšaukit visa
dos pas mane. Busiu Jums ui tai 
dėkingas. Su godone,

Jonas žilvitis,
•41—33M at, Chieago, H>

f tena Varės SK12,

%25c5%25a1i%25c4%2585d.cn
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