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P3UTISU 2»S, 
MEXIKO 

Kc\oliucijor icriai u/.iina vieną 

po kitam svarlbius miestus, dabar 

jau jie valdo veik visas šiaurines 

valstijas, o plotai, valdomi I įner- 

tos, eina vis mažyn. Jiems teko 

} »rtiiris miestas (ittaymas, tolėl 

dabar galės i-: svetur parsigabenti 
ginklu ir amunicijos; prie Kū- 

mus liko jau tik du portai prie 
Pacifico; jeigu ir tie teks revo- 

liucionieriams, Japonija negalės 
kariumeuci nei ginklų, nt i amu- 

nicijos pristatyti, o to kariumenoi 
trūksta. 

Amerikos kariško laivyno va- 

dovas, admirolas Metei»er, sto- 

vintis su laivais porte Tampico, 
apreiškė, jog jeijju rcvoliueijo- 
nieriai mėgintų Tampico veržti, 

jis šaudys i juos is savo laivų ki- 

nuolių, neleis jų miestan, kur yra 

daug svetimų kraštų piliečių. Ši- 

tame porte stovėjo ir angliškas 
kariškas laivas, bet iškeliavo pas- 
kui į Vera Cruz. 

< iauta žinia, jog Huertos kariu- 

menei, net stovinčiai mieste Mexi- 

ko, trūksta amunicijos, todėl ji 
nedrįsta išeiti prieš revoliucijo- 
nierių karabinus. 

Kariumenė jau visai pasitraukė 
iš Tomaulipas valstijos. Miestas 

Monterey teko revoliucijonie- 
riatns. Jų vadovas, generolas Vi!-j 
la, dideliame mušyj prie Juarezi 
sumušus Huertos kariumenę, ža- 

da j porą savaičių sueiti krūvon 

su pietinio Mexiko revoliucijonie- 
rių vadovu Zapata ir prieš Hu-| 
ertą traukti j vho krašto sosti-l 

^^*11 uertą nelaisvėn paimti, o 

Kongresą išvaikyti. Dabar siau- 

riniam Mexike vien miestuose, 
Eagle Pass ir I.oredo yra Huer-J 
tos kariumcn^s garnizonai. 

Generolas Yilla sn gana dide- 

lėmis pajiegomis ištraukė prieš j 
svarbų miestą Cttihuahua, kur j 
buvo gana stiprus kariumenėsį 
garnizonas. Gauta žinia, kad ka j 
riumenė nelaukė revoliucijonieriti I 

atėjimo, bet pirma jau tą miestą 
apleido, nes laikytis negalėjo.! 
Jau nuo senai ne tik miesto gy-! 
ventojai, bet ir kariumcnė badą 
kentė. Revoliucijonierai išnaiki- 
no esančias kalnuose įtaisas van- 

dens miestan atvedimui; kelius 

gi taip apstatė, kad nieko nebu- 
vo galima privežti. 

Gauta žinia, jog gynęs Juarezą 
1 įnertos generolas Francisco Cas- 

tro prašė prieglaudos pas Vokie- 

tijos fconsulį mieste Ilermosillo. 
IŠ miesto \Iexiko prezidentas 

I f nerta buvo prapuolęs, bet vėl 

atsirado. Manoma, kad jisai slap- 
ta buvo iškeliavęs j Vera Cruz 

pasimatyti su svetimų kraštų ka- 

riškų laivų vadovais. 
Hucrtos kariumcnė atgavo 

svarbų miestą Torrcon, kurį revo- 

liucijonieriai buvo paveržę. Mie- 
stas tas yra svarbus, nes jis už- 
daro kelius į keturias valstijas. 

Iš Mexiko sugrįžo \Vashing- 
tonan VVilliam Bayard Hale, ku- 

ri prezidentas WiIson buvo pa- 

siuntęs pas svarbiausiąjį revoliu- 

cijonierių vadovą Carranza, bet 

jis -u juom nieko sutarti negalė- 
jo, nes ir Carranza negeidžia 
Jungtinių Valstijų įsikišimo į 
Mexiko revoliuciją. Jis prašė 
vien, kad butų rubežius atidary- 
tas, kad jis galėtų parsigabenti iš 

Jungtinu Valstijų ginklų ir amu- 

nicijog. 
[ Mexiko pakrantes Jungtinės 

Valstijos vėl pasiuntė keturis ka- 
riškus laivus. Mexiko pakrantėse 
yra kariški laivai ir tūlų Europos 
viešpatysčių. 

Londono laikraščiai garsina, 
buk Vokietija pinigais šelpia Hu- 
črtą, todėl jis taip ilgai priešina- 
si Jungtinu Valstijų reikalavimui 
ir nemano nuo prezidento vietos 
pasitraukti. Gal but, kad ta žinia 
tyčia angliškų laikraščių paleista 
didesniam supykinimui Amerikos 
su Vokietija. Vokiškieji gi laik- 
raščiai leidžia paskalas, jog pi- 
nigiškai HuertJį remia Francuzi- 

ja ir Anglija, kurių kompanijos 
nuo Huertos gauna už paramą vi- 
sokias svgrbiat koncesijas, 

VOKIETIJA. 

Gyvenimo bėgis rodo, kad fran- 
cuzai -n vokiečiais negali susitai- 
kyti; jeigu susitaikymas butų ga- 
limas, tas gal žmonijai daugiau 
gero atgabenti galėtu, nes l'ran- 
uizija nereikalautų reakcijonieriš- 
kos Rusijos valdžios skverno lai- 

kytis, nereikalautų reakcijai tar- 

nauti. liet susitaikyti tos aug- 
ščiausiai civilizacijoj pasikėlusios 
tautos negali; visi mėginimai nie- 
kais nueina; maža kartais prie- 
žastis kaimynus suerzina. 

Alzatijos mieste Zabern perei- 
tos ncd'Mio.s dieną vokiečiai už- 

puolė franeuzus ir sužeidė kelias 
dc.imtis žm.-nių. Vokiečių karei- 
vi;; Alzatijos gyventojai neken- 

čia, ties jie teko Vokietijai po ne- 

pasisekusiam franeuzams karui 
i^'J1 ui.; todėl jie, pamatę vokie- 
čių kareivius neiškenčia šį-tą ne- 

pasakę. Vienas jaunas aficie- 
ras, mokydamas kareivius, tarp 
'vilko, pasiūlė kiekvienam po 10 

markių, jeigu nudurs juos užgau- 
nanti alzatą; iskoliojo visą fran- 

citzų tautą. Tas, žinoma fran- 
euzus, ne tik Alzatijoj gyvenan- 
čius, bet ir Prancūzijoj, labai su- 

erzino. Pereitą nedėlios dieną 
nesikentimas kareivių ir gyven- 
tojų apsireiškė kareivių užpuoli- 
mu. Suimta 50 alzatų ir teisman 
nugabenta, bet teismas visus iš- 

teisino, nes pasirodė, kad suim- 

tieji ir sužeisti kareivių žmonės 
visai nekalti, užpuolikais buvo 
kareiviai. 

Miesto viršininkas tuoj skun- 
dus pasiuntė parliameiitui, karo 
ministeriui ir Vokietijos kancle- 
riui. Kadangi ir daugumas laik- 
ra.rčiu nupeikė kareiviu su gy- 
ventojais pasielgimą, tai karo įni- 
nisleris, susitaręs su kancleriu, 
pasiuntė j Zabern specialę komi- 
siją ištirti atsitikimą ir kaltus, 
kas jie nebūty, prisakė nubausti. 
Žinoma, tą daro nc tiek alzatų 
raminimui, bet kad neerzinti 
Prancūzijos. 

Po tam atsitikimui dar kaimy- 
niškus prietikius Prancūzijos su 

Vokietija pagadino buvęs Vokie- 
lijos kancleris Buelow, taigi ne 

koks menkas aficierėlis, bet laikos 
pirmiaus augščiausią valdininko 
vietą. Jis viešoj kalboj įkalbinėjo 
vokiečiams niekada iraneuzams 
netikėti, nes jie laukia tik tinka- 
mos progos ant Vokietijos už- 

pulti. Abipusis kurstymas ne- 

siliauja, todėl ir abidvi tautos ne- 

gali nusiraminti ir daugybę pini- 
gu apverčia drutinimui kariu- 
menės, taigi besirengimui karan, 
kurį abidvi pusės laiko neišven- 

giamu. Kas gi j ką tvirtai tiki, 
to ir nori, o ko nori, tą ir sten- 

giasi išpildyti. Todėl visi ir tiki, 
kad karas Prancūzijos su Vokie- 
tija bus, jj gali ir menka prie- 
žastis pagimdyti. 

ANGLIJA. 

Parodymui visam pasauliui, 
ypač gi Vokietijai, kaip ankšti 

ryšiai riša Prancūziją su Anglija, 
Tarpžeminėse jūrėse susitiko 
Prancūzijos ir Anglijos kariški 
laivynai ir drauge atlankė kelis 
rytinius portus* kur susidrauga- 
vusių tautų laivynus karštai ir 
širdingai priėmė gyventojai. 
Francuzija ir Anglija rodo mat, 
kad jeigu kas nors mėgintų ant 

katros užpulti, kita visomis savo 

pajiegomis užpultai padės. 
Anglija ir Francuzija labai py- 

kina Vokietiją, nes abidvi sten- 

giasi Austriją nuo Vokietijos ati- 
traukti ir prie savęs pririšti ir 

joms, jeigu ne viskas, tai bent 
iš dalies sekasi. Tik prisidėjus 
su tarpininkyste Prancūzijai ir 

Anglijai pasisekė neleisti uisi- 
degti karui Austrijos su Rusija. 
Austrijos sosto įpėdinis yra sla- 
vų draugas, taipgi draugas Pran- 
cūzijos ir Anglijos, vokiečių 
skverno laikosi tik senas 84 se- 

tų ciesorius; jam mirus, Austri- 
ja gali atvirai Francuzijos pusėn 
nukrypti. Nesenai Angiijoj lan- 
kėsi Austrijos sosto įpėdinis, o 

dabar Austrijon ketina keliauti 

Prancūzijos prezidentas, 3Cps k e-. 

liones, priešais "\'okietijos norus, 
dar labjau turės suartinti Austri- 
ją .su Vokietijos priešais. 

Airijos protestonai ir Anglijos 
unijonisiai priešinasi, kaip gali, 
pripažinimui Airijai savivaldos. Jų 
agitatoriai atkako net j Airijos 
sostinę Dubliną agituoti, pasiti- 
kėdami bent dalį airių katalikų 
savo pusėn patraukti. P>et ar tas 

eks, reik n abejoti, nes kata- 
likai protestonų nekenčia, o pro- 
testonai katalikų; todėl jų ko- 

kiam nors tikslui krūvon suvesti 
negalima. 

I 

VILNIAUS GUUERNIJA. 
VILNIUS. 

— Rusu tautinės organizacijos 
nutarusios iškilmingai minėti 50- 
ties metų sukaktuves, kaip gr. 
Muravjovas buvęs paskirtas Lie- 
tuvos ir Gudijos gen.-guberna- 
toriumi. Dalyvauti tose iškilmė- 
se busiančios pakviestos rusų or- 

ganizacijos iš šių šešių vadina- 
mojo Yasaros-Yakarų krašto gu- 
bernijų: Vilniaus, Gardino, Kau- 
no, Minsko, Vitebsko, ir Mogile- 
vo. Taip pat pakviesti busią ir 
gr. Muravjovo giminės. Iškilmių 
programas jau esąs paruoštas. 

— Viltis* — 

— Vilniaus apskričio teismas 
teisė atsakomąjį "K. Lit." redak- 
torių A. Narbutą. Jis buvo kal- 
tinamas str. 1034 už įdėjimą laik- 
raštin Durnos atstovo Račkov- 
^kio kalbos per paklausimą dėl 

[suėmimo kun. Mijąševskio ir dva- 
rininko Šalevičiaus. Teismas nu- 

teisė Narbutą 25 rubl. pabaudos 
arba vietoje to atsėdėti 2 savai- 
tes prie policijos. 

— Rinkimus laimėjo "'neparti- 
jinio" lenkų komiteto sąrašas. 
Išrinkti 80 dumininkų ir 16 jiems 
kandidatų. Dūmon pateko: 66 
lenkai, 12 rusų ir 2 lietuviai: p. 
Jonas Maišiotas, Chemijos-tech- 
nikos mokyklos mokytojas ir p. 
Motiejus Stankevičius, bankinin- 
kas. Kandidatais išrinkti 15 len- 
kų ir 1 rusas (Pimenovas). Dau- 
giausia balsų gavo miesto pirmi- 
ninkas M. Venslavskis (508 bal- 
sus). Paskutinasai išrinktas du- 
mininkas gavo 337 balsus. Kan- 
didatų pirmasai gavo 324 balsus, 
paskutinasai—229) balsus. 

— Vilniaus gub. statistikos ko- 
miteto surinktomis žiniomis, šiais 
metais surinkta: valstiečių lau- 
kuose: žieminių javų 15,343,724 

Ipudus, vasarojaus 6,697,422 pudu, 
bulbių 32,821,739 pudus ir buro- 
kų 311,408 pudus; dvarų laukuo- 
se žieminių javų 11,151,417 p., 
vasarojaus 3,928,187 p., bulbių 
27,497,760 p. ir burokų 484,340 p. 

— AI. Eipšteinas gavo leidimą 
leisti Vilniuje iliustruotą laikraš- 
ti dviem kalbom: lenkų ir rusų— 
vardu "Fotografija žyčia ludzkie- 
go" (Žmogaus gyvenimo fotogra- 
fija). 

— Viltis — 

— Atidaryta M. K. Čiurlionies 
paveikslų paroda. Policijai rei- 
kalaujant, pirmučiausia buvo pra- 
kalbėta rusų kalba, paskui lietu- 
viškai, lenkiškai ir gudiškai. Bu- 
vo gana daug žymesnės Vilniaus 
inteligentijos ne tik lietuvių, bet 
ir lenkų, gudų. Inž. St. Raino 
kalba (lenkiškai) j susirinkusius 
padarė labai malonų jspudj. 
"Dailė tejungia visas susikiršu- 
sias tautas, ypač tai svarbu da- 
bar, kuomet tokia neapykanta 
tarp tautų įsivyravusi." 

— Lietuvos žinios — 

DUBIČIAI, Lydos apskr. Mū- 
sų parapijėlė grynai lietuviška. 
Iš kitataučių yra: viena lenkų 
šeimyna, 3—4 gudų šeimynos ir 
kelios gudės moterį?, atėjusios 
už vyrų iš svetimų parapijų. 

Ši, nesuprantančių lietuviškai 
(apie 20 žmonių), saujalė turi kas 
sekmadieni:} evangeliją ir pamok- 

slą tuojau po sumos prieš lietu- 
višką pamokslą, ir rodos, yra pil- 
nai patenkinta. Nors šitokia tvar- 
ka mums, beveik visai lietuviu 
parapijai, persunki yra, nes esa- 

me priversti pirma klausyti len- 
kiško pamokslo, o paskui lietu- 
viuko, tačiau męs kantriai tylime, 
by tik butu ramybė. Deja, pasta- 
ruoju laiku ir tai > mūsų atsirado 
ištvirkėlių, kurie neapkenčia kas 

savo, o jieško k;-<? svetima: ne- 

senai, tūlas M. •'* Clribasių. tik- 
riausia lietuvis, Įkalbinėjo žmo- 
nes, kurie skaito lenkiškas mal- 
daknyges, kad ji-\ sulaukus sek- 
madienio, ateitų i bažnyčią, nes 

jis giedosiąs rąžančių lenkiškai. 

Jis kunigo nebiįjs: buvęs Vil- 

niuje ir jam "pravitelius," supr. 
valdytojas, įdavęs-jfcirkuliarą ir sa- 

kęs, kad bažnyčioje, kaip kas iiq- 

rjs, taip tegieciąs Kunigas ne- 

turįs tiesos užgin i lenkiškai gie- 
doti. Aš nors esu lietuvis, sako 

.M., bet kadangi lenkiškai giedoti, 
moku, tai ir giedosiu. 

Sužinojęs tai, vietinis klebonas 
perspėjo M., kad jis nedrįstų ar- 

dyti tvarkes bazr. čioje. Bet M. 

atsakęs kunigui: "Tu mums ne- 

zvalini polskai giedoti, bet aš zva- 

linu. Buvau pas pravitelių, jis 
man davė cirkuliarą ir liepė gie- 
doti pa polsku." -"Sekantį nedėl- 
dienį 2 riaušininku, anksti atėję 
bažnyčion, užtraukė: ''O Marjo, 
cna Dzieuico." Vadinas, ne kle- 
bonas valdo bažnyčią, bet išmir- 
kęs lenkbernis M. 

Dabičėnas. 
— Viltis — 

KAUNO GUBERNIJA. 
■— 1914 metais Kauno guber- 

nijoje busią kear darbo išviso 
už 257,000 rubl. Tarp kitko, 
plentas iš Jurbarko j Pašvenčius 
apsieisiąs 82,000 rub., tiltas per 
Ventos upę Vėkšniuose—43,000 
rub. ir tiltas per Virvytės upę 
Tryškiuose—40.000 rublių. 

— Viltis — 

LUOKĖ, Šiaulių apskr. Nese- 
nai Luokės aludėje užpuolė du 
kerštuku P. Žukauską ir baisiai 

supjaustė peiliais jam burną. Žu- 

kauską paliko aludėje kraujuose, 
o piktadariai spieriai išbėgiojo. 

Tek-ės Sunus. 

UKMERGĖ. icialės žinios 
skelbia, kad sausio 1 d. 1913 m. 

Ukmergėje buvę 10,862 gyvento- 
jų, kurių tarpe: žydų—7,045, lie- 

tuvių—3,200, rusų—542, lenkų— 
30, vokiečių—17, latvių—1 ir ki- 
tų tautų—27 žmonės. 

ROZALINO VALSČ., Pane- 
vėžio ap. Suimta vagių kuopa— 
6 žmonės. Rasta ketvertas vogtų 
arkliu ir kitokių daiktų. 

KURTAVĖNAI, Šiaulių aps. 
Tš šito kampelio cjo vienas lie- 
tuvis, Ravotas, į Ameriką, bet 
dideliai suvargo i'- nenuvažiavo. 
Prusuosc išbuvo o savaites. Jo 
pati, nors ir neturtinga, vargais- 
-negalais važiavo j j iš Prūsų par- 
sivežti. Taigi dabar nesenai par- 
sivežė šiaip bei taip, o kelionės 
pinigai išleisti ir namie daug iš- 
parduota, berenkant kelionei pi- 
nigus. 

Bočių Atmintojas. 
— šaltinis — 

SURVILIŠKIS, Kauno apskr. 
Čia prapuolė vienas žmogus, pa- 
vardę Grigas. Jis tą dieną atėjo 
Į miestelį ir namo nebesugrįžo. 
Sakoma, jj piktadariai užmušę ir 

Nevėžyje paslėpę. Ligšiol nie- 
kas negali nei lavono surasti, nei 

žmogžudžių susekti. Buvo atvežę 
j ieškoti iš Kauno policijos šunį, 
bet ir tas, regis, nieko nesuuosto. 

Žioplys. 

JURBARKAS, Beturtėlių nau- 

dai, Šelpimo Dr-ja sutaisė lietu- 
vių vakarą. 1 aidino dvi komedi- 
ji: "Nepasisekė Marytei" ir "Vie- 
nas iš musų turi apsivesti." Po 
vaidinimo, p. Pociaus vedamas, 
choras neblogai padainavo kelias 
daineles. 

Bet svarbiausia tai pasirody- 

mas pirmų kartį lietuvių sceno- 

je solistės p-lės Matulevičiūtės. 
Aš tiesiog nustebau, išgirdęs tą 
malonu balsą, kuris žavėte-žavėjo 
klausytoju^. Nutilo visados 
ūžianti publika, kai pasigirdo 
pirmi žodžiai "Ten, kur Nemunas 
banguoja tarp kalnų,laukų... 
ir drūtas jausmingas balsas dai- 
liai žadino širdyje neapsakomą 
liūdnumą, supintą su aistetikos 
malonumu. "Ten apleistos pilįs 
griūva ant kalnų augštų. milžinu, 
ten kaulai puva, verkia jų ka- 
pai...." Skamba ausyse ir tavo 

akyvaizdoje praeina vaizdai, ku- 
rie priverčia laikinai užmiršti vi- 
sus kasdieninius vargu s-rupes- 
nius ir ilgam palieka savo dėmę. 
Taip veikti j žmogų gali tiktai 
tikras talentas. Bet kodėl tas ne- 

paprastas gabumas čia žūna, ne- 

gaudamas prasilavinti, išsiplėto- 
ti?— klausinėjau ne vieną. Ir 
man atsakė—neturtas yra ta sie- 
na, kuri neleidžia išnaudoti pri- 
gimtos dovanos. Teisybė, pernai 
kunigaikštis Yasilčikovas buk 
pažadėjęs padėti p-lei Matulevi- 
čiūtei, bet paskui, kas-žin kodėl, 
neištesėjęs savo prižadėjimo. 

Aąuilonas. 
— Viltis — 

DELTUVA, Ukm. ap. Vienas 
piktadaris šovė pro langą vieno 
kaimyno pirkioti ir sužeidė galvą 
Jonui Virbickui iš Scsikų para- 
pijos, kuris tą dieną viešėjo pas 
savo gimines. Piktadaris dar ne- 

surastas. Sužeistasis, kol kas, gy- 
vena. Deltuvietis. 

— Viltis — 

BETYGALA, Kauno ap. Šia- 
me miestelyje yra 14 ūkininkų, 
kurie valciu 500 dešimtinių že- 
mės. Dabar tie ūkininkai išsi- 
skirstė vienasėdžiais, išsiskirstė 
labai lengvai—be rictėnų, bc deg- 
tinės. Labjaitsia, kad jie turėjo 
gerą matininką, Petrenką, kuris 
gerai visiems išaiškino vicnasė- 
džių reikalus. Eostuks. 

— Viltis — 

PAŠIAUŠĖ, Šiaulių ap. Tas 
miestelis labjau panašus j didelį 
sodžių, negu j miestelį. Stovi jis 
ant šiaušės upės kranto. Senų 
žmonių gerai atmenama, kuomet 
čia buvo nemaža bažnyčia ir vie- 
nuolynas. Nugriovus bažnyčią ir 
vienuolyną, iš jų plytų buvo pa- 
statyta Šiaulių gimnazija. Pa- 
šiaušiečiai taip pat pasinaudojo, 
prisilupdami plytų iš senai nu- 

griautos bažnyčios bei vienuolyno 
pamatų. Dabar jų triobų kaminai 
puikus, padirbti iš senovės plačių 
didelių suakmenėjusių plytų. Nu- 
liai iš vienuolyno palaikų beliko 
tik senas, baigiąs džiūti, sodas, 
kryžius-koplytėlė vietoj buvusiojo 
didžiojo altoriaus, kuris esąs ste- 

buklingas, pasak žmonių: dantis 
skaudėti perstoją. Toliau nemaži 
kapai su sena varpine. Ir dar kas 
užsiliko—tai žmonių pasakos-pa- 
davimai. Jie sako, kad žemėse 
esą urvai, kuriais vaikščioję vie- 
nuoliai jėzuitai; vienas cinas iš 
vienuolyno į čia-pat bėgančią 
upę, antras pro kapus į dvarą. 
Norint, galima čionai daug ko iš- 
girsti nuo senų žmonių. Rodos, 
vienas .tik ir belikęs šio miestelio 
žmogus, kuris gerai pamena vie- 
nuolyno laikus, jo mokyklą, jė- 
zuitų vienuolių santikius su žmo- 
nėmis ir 1.1. Gal tuomet ir mie- 
ste'is buvo gyvesnis. 

Iš pradžios, leidus spauda, 
žmonės gerokai buvo pradžiugę, 
lyg iš miego pabudo. Nemaža 
griebės skaityti lietuvių laikraš- 
čius, kaip antai "Vilniaus Ži- 
nias"... Be abejonės, šiuo atvėju 
daugiau paragino japonų karas. 
Tuomet visi atsidėję skaitydavo 
laikraščius. Prie to dar prisidėjo 
laisvės metai. 

Bet visoms audroms praslin- 
kus, žmonės aprimo, nustojo kal- 

bėję apje lygybes ir laisves. Fa- 
galiaus beveik visai nustojo ir 
laikraščius skaityti. 

Bet vis dėlto šviesos spindulė- 
lis pasiliko. Pašiaušiečiai kitai]") 
jau žuri j lietuvų kalbfj, labjau j;i 
gerbia. Girtuokliavimas, rodos, 
sumažėjo. Nebegirdėti tokių 

muštynių, kaip seninus būdavo. 
Dveji metai atgal pašiausiečiai 

ir mokyklos susilaukė. Mokyto- 
jas lietuvis, suvalkietis. Mokykla, 
kol-kas, laikoma vieno ūkininko 
trioboj. Namai žemi, langai ma- 

žučiai, vietos maža, ons tvankus, 
o vaikų apie 40. Bet kaip buvo 

pašiaušiečiai kalbinami, kad sta- 

tytų mokyklai namiį. tai jie ne- 

prisiėmė. 
Nuo pat pradžios mokykloje 

yra įvesta ir lietuvių kalba. Vie- 
na tik lekcija per savaitę. 

Kaip kitose liaudie* mokyklo- 
se, taip ir čionai yra valdžios pa- 
skiriama šiek-tiek pinigų moky- 
klos knygynui, žinoma, rusų kal- 
ba. Bet iš to menka nauda! Teko 
matyti keli liaudies mokyklų kny- 
gynai. Knygų guli nemaža. Jų 
niekas neskaito: mokiniai nesu- 

pranta, o jų tėvai lietuviai juo 
labjan. Mauškalnis. 

GORDAI, Šiaulių aps. Čia ant 

Dubysos kalno, palei pliantą bu- 
vo pirmiau nemažas dvaras. Dar 
užsiliko sena bažnyčia-koplvtėlė. 
Seniau, prie dvarininko nuolatai 
gyvenęs čia kunigas. Bet neka- 
talikiškai pasielgus ponams su 

kunigu, bažnyčia liko be kunigo. 
Dabar tik atsilanko jon du-tris 
kartus per metus. Žmonės norė- 

jo n taisyti, pripirkti žemės ir 
nuolat turėti kunigą. Valdžia ne- 

leido. 
Dvaras praskolintas. Valstiečiu 

bankas pardavinėja ji tik ru- 

sams. Beveik visas dvars jau iš- 
parduotas. Žemė labai gera. Ru- 
sai "poselencai" yra šelpiami val- 
stiečiu banko tai trąšomis, tai 
ūkio padargais, tai gyvuliais, tai 
vaisiniais medžiais... Nežiūrint to j 
viso, kai-kurie visai nekaip ūki- 
ninkauja. 

Be to dar yra įsteigta jiems 
liaudies mokykla. Mokytojas ru- 

sas. Mokyklą lanko beveik visi 
čionykštės apylinkės lietuvių vai- 
kai. Vienam ukininkui paklau- 
sus mokytojo, ar jis galėtų pa- 
mokyti vaikus ir lietuvių kalbos 
—jisai nesipriešino. Pasisakė ga- 
lįs mokyti. Bet kol-kas nepra- 
dėjo dar mokyti. Žmonės tyli. 
Nesinaudoja savo teisėmis. 

Mauškalnis. 

MAŽEIKIAI, Šiaulių ap. Čia 
nesenai vieną naktį, iš Mažeikių 
ūkio draugijos "Bendrijos" san- 

dėlio pavogė ka*ą, kurioje buvo 
5,000 rub. taip gyvais pinigais, 
taip įvairiais dokumentais. 

UPYNA, Ras. ap. Čionykštė 
filija, persitaisė saviton parapi- 
jom Naujoje parapijoje 53 so- 

džiai ir vienasėdiiai, gyventojų 
išviso 2.500 žmonių. 

ŽARĖNAI, Telšių ap. Žarė- 
nuose atsidarė verpimo įstaiga. 
Verpimas varomas garu.. Verpia 
linus ir šerius. Užventyje, Tel- 
šių ap., atidarė naują mezgimo 
įstaigą. 

SUBAČIUS, Ukm. ap. Y ietos 
miestelio gyventojai prašo vyres- 
nybės leisti muges kas trečia- 
dienis. Vivežėnų ir Švėkšnos 
valsčių (Raseinių ap.) ir Garždij 
valsčiaus (Telšių ap.) gyventojai 
prašo leisti muges kas penkta- 
dienis Aisėnų sodžiuje, pasieny- 
je, kur rusų pusėje esanti muiti- 
nė, prūsų gi pusėje—geležinke- 
lio stotis, didelė lentpjovė, pač- 
tas, telegrafas ir t. t. 

RADVILIŠKIS. Šiaulių aps.kr. 
Radviliškyje manoma jsteigti 
naują mažojo kredito draugiją 
Šveicarijos veislės gyvuliams iš- 
platinti. 

— Viltis — 

TELŠIAI. Gimnazija gavo pil- 
nas teises: šiais metais ji virs 
valdine. Už savaitės buvo egza- 
minai visų mokinių; priiminėjo 
išnaujo, kaip i valdžios mokyklą. 
Bet šiuos metus gimnaziją užlai- 
kys dar miestas. M. U. 

— Lietuvos žinios — 

RASEINIAI. Faverkšnių že-ji 
mutiny ūkio mokyklą šįmet bui- i 

gė 5 mokiniai: 2 baltgudžiu, 1 

ukrainietis, 1 sulenkėjęs baj >ras 

ir 1 lietuvis—Mačiulis. Pascara- 
sai žada stoti į vištininkavimo 
kursus, kurie esti Naugardo gub., 
Vorovenke. Net stipendiją gavo. 
Ii kitų baigusiųjų mokyklą vieni 
bandė stoti Dotnavon, o kiti j ieš- 
ko pfaktikantų vietų. 

Lendros Burlis. 
— Lietuvos žinios — 

SUVALKŲ GUBERNIJA. 
MIROSLAVAS, Seinų apskr. 

Čia buvo "Žiburio" susirinkimas, 
pašvęstas jaunimo reikalams. 
Kalbėta apie jaunimo ydas: 1) 
kad nevaikščiotų nekviesti j vestu- 

ves, nes toksai pasielgimas že- 
mina tik jaunimo gražų vardą; 
gerbiąs save jaunikaitis, ar mer- 

gina, neišdrįs kelti tenai kojos, 
kur jų neprašo; 2) kad jaunikai- 
čiai nevaikščiotų naktimis, neka- 
potų be reikalo gyvulių, nelaužy- 
tų pakelėmis medžių ir tvorų, 
naktimis nekeltų triukšmo su vi- 
sokiais "špc=ais.M 

Paskui vienas kalbėtojų aiš- 
kiai išdėstė, kaip rašyti laiškus. 

Pakėlus dar kareiviavimo klati- 
simą, paaiškėjo, kad geriau eiti 
kariumenėn, negu bėgti Ameri- 
kon, iš kur jau niekad nebus ga- 
lima sugrjžti dėlei sunkios atsa- 

komybės. 
Po visam VI. Žvirblys puikiai 

pasakė Vaičaičio eiles "Girtuoklio 
ciaina." 

A. Streigis gerai papasakojo 
"Kaip pažinti tikrą draugą." 

Pažymėtina, kad susirinkime 
pirmu kartu išdrįso viešai prabilt 
merginos —Marijona Čižauskaitė 
ir VI. Langriniutė; gražiai pasa- 
kė Maironio ir Dagilėlio eilutes. 
Susirinkusieji nustebo—"tai, gir- 
di, net merginos prakalbas rėžė."' 

Varpeliis. 

PILVIŠKIAI, Mariamp. apskr. 
Palaidojo čia Miknaiėių k. uk- 
Mėkšrą, kurj jo paties malūnas 
sutrynė. S. J. 

PLENIŠKIAI, Suv. gub. Yra 
čia dar nauja, labai graži koply- 
čia su kapinėmis, kur apylinkė 
laidojasi. Čionykščiai gyventojai 
ketina prašyti J. E. Yvskupo^o sa- 

paskirtų j Pleniškius kunip Panelės 
kiu budu susidarytu ik Elvukė — 

rapijėlė. Šakiu, matias. kita ne- 

ncketina skriausti, įgra/.iai padai- 
pasistačiu.s bažnyčią publikai la- 
prisijungs prie Šak->s dainininkės 
parapijų kaimai, balsais ir, 
jai ir dabar ne j savo i.Jaukė, mo- 
bet į Šakius ateina. Nuo 
kili i Šakius, tiesa, nepert<u>~ųno 
5 verstai, bet dabar jau, ir jeigu^ 
neužšals, iki \ ašarai keliai neiš- 
važiuojami; per šilus ir vasarą 
keliai neišdžiųsta. 

Jonelis. 

SINTAUTAI, Naumiesčio ap. 
Miestelis stovi ant didelio trakto, 
nes eina pliantas per patj vidurį 
nuo Šakių iki Naumiesčio. Ke- 
leiviai nesiliauja oje; pramonė 
bujote bujoja, lietuvių krautuvių 
net 5, žydų 2, aludžių 4—pusė iic- 
tuvių, pusė žydų,—1 traktierinė 
ir monopolis. 

To ugnelės Sintautai pagražė- 
jo; netik pats miestelis, bet ir 

bažnyčia bus labai graži, ką pa- 
rodo dabartinio meisterio latvio 
larbas. 

Perkėlus raštinę, manėme su- 

eigos busiančios blaivios, bet 
<ur tau: tuoj i -dygo ir Rygos 
liaus aludė, kurio sintautiečiai 
lar buvo neragavę. Sintautiečiai 
urtingi — išmaitįs. Prie darbo 
eikia noro, sako patarlė; taip ir 
ia, prie rastinės reikia alinės: 
Kai dėl mokyklų — daug suti- 

ciau eina; kelinta sueiga tarėsi 
steigti dvikliasę mokyklą, bet jos 
caip nėra, taip nėra. 

Sodybietis. 

MARIAMPOLĖ. šį rudeni pa- 
mta kareivijon daug mokytojų, 
•ako, visoje gubernijoje kelios 
lešimtjs. Nuo 1914 metų atida- 
oma bent kelios dešimtis naujų 
nokyklų. Tokiu budu mokyto- 



jatns ir mokytojoms atsiranda 

iiug vietų. 
Vertėtų ta proga pasinaudoti ir 

pasiskubint tas vietas greičiau 
užimti. 

Girdčt, kad Suvalkų gubernijoj 
atsistatydinsią nuo vietų keletas 

bulmistrų. .\'ors laukiama neuž- 

ilgo rinktinių bulmistrų, bet kol- 
-kas ir tos vietos nepeiktinos. 
Kas gali, tegu pasirūpina užimti. 

Be to, dar nauja žinia. Ma- 
riau ipolėj gubernatoriaus patvir- 
tinti 6 nauji jomarkai. Taigi da- 
bar bus cia 12 jomarkų ir 12 at- 

jomarkų, arba išviso 24 jomar- 
kai per metus, t. y. beveik kas 2 

savaiti. 
— šaltinis — 

SEINAI. Seinų miestas neuž- 

ilgo tap.-iąs svarbia apšvietimo 
vieta. Jame gyventojų ne pilnai 
4,000, o pradedamųjų mokyklų 
še>ios. Beto, dar čia kunigų se- 

minarija ir miesto trijų kiia-ų 
mokykla. Šitoji mokykla neužil- 

go turinti btiti pakeista į keturių 
kliasų mokyklą, ir vadįsis aug- 

štesniaja pradedamaja mokykla. 
} ją busią priimamos ir mergai- 
'ės. Pabaigusieji ir pabaigusios 
*ią mokyklą taip pat galėsią dar 

dvejus metus mokytis taip vadi- 
įamuose pedagogijos kursuose, 
airie busią prie mokyklos įsteig- 
ti. Tuomet jau gausią mokytojų 
veises. lVisimajai mokyklai ir 

kursams busią ir nauji muro na- 

uai pastatyti. Jau ir pliauas pri- 
ruoštas; atsieisią apie 30 tukst. 

rublių. Miestas dėlei savo netur- 

tingumo tam reikalui paskyrė tik- 
tai 1,200 ruDi. 

Suvalkų gubernijos mokyklų 
vyresnybės rūpinamasi, kad Sei- 

nuose butų įsteigta mokytoji] se- 

minarija. Bet šis dalykas nc taip 
greitai jvykdomas. Vietinės vy- 

resnybės sumanymas dar eisiąs 
Peterburgan. Miestas jau apsi- 
ėmė parupintj reikalingą semina- 

rijai žemės plotą: reiksią tiktai 4 

margų. 
Jeigu visa tai Įvyktų, tai ir 

miestas gerokai laimėtų ir Dzū- 

kijos apšvietimas greitai pakiltu. 
Bet yra ir pavojus: dėlei mažos 

pašelpos, kurią miestas skiria mo- 

kyklos namų pastatymui, mo- 

kykla galinti buti pernešta kitan 
miestan. Tas dalykas turėtų rū- 

pėti ne vien tik miestui, bet vi- 
sam apskričiui. Per valsčių susi- 
rinkimus valstiečiai galėtų pa- 
skirti iš likučiu, ar iš kasos pel- 
no po 200—300 rub. mokyklos na- 

mų pastatymui. Tokiu budu ne- 

duotų mokyklos išnešti kitan mie- 
stan. Mok. J. Gr. 

VILKAVIŠKIS. Vietos artis- 
tai mėgėjai sii'cngč vakar."}. Vai- 
dino '"švarka? ir Milinė" ir "Tai 

"^4jįka."r 
"įjos buvo pilnutėlė salė, 
V vilkaviškiečiai ir iš 

Molinkės valstiečiai. 
keli žmonės iš 

3/Iariampolės ir Pil- 

> drjno farsas "Tai po- 
srrtfintą gan gerai. 

i; ž. P. 
Lietuvos ftinl03 — 

— Kunigas Antanas Polu- 
binskas, Seinų Dvasiškosios Se- 
minarijos profesorius, patvirtin- 
tas Mariampoles gimnazijos ka- 
pelionu, kur iškeliavo lapkričio 
9 dieną. 

— Kun. Vai. Antanavičius, bū- 
viais Mariampolės gimnazijų ka- 
pelionas, paskirtas klebonu į Kai- 
melį. Kun. Katalius, Kaimelio 
klebonas, perkeltas į Griškabūdį 
klebonu. 

— šaltinis — 

MASKVA. Įvyko "Lietuviu 
augštųjų Maskvos mokyklų mok- 
sleiviams šelpti" draugijos visuo- 
tinas susirinkimas. Dr-ja įsteigta 
praėjusiu metų kovo mėnesyje. 
Per trumpą gyvavimo laiką ji ne- 

galėjo dar kaip reikiant išplėtoti 
savo veikimo, bet jos pirmieji 
žingsniai pranašauja jai gerą atei- 
ti. Iš apyskaitos matyti, jog val- 
dybos posėdžių padaryta ii. Na- 
rių buvo 90 (moksleivių 58), ku- 
rių tarpe 8 amžinieji nariai, tai 
yra užmokėję iškarto 50 rub. Per 
šj susirinkimą draugijon įstojo 
dar 35 nariai, {plaukų draugijos 
kason buvo 1,298 rub. 93 kap., o 

išlaidų 1,028 36 k. Paskolų iš- 
duota 26 moksleiviams 886 rub. 
Sąmatą kitiems metams išreiškia 
suma i,440 rub. 

M. Kaukas* ** 
m Įi-'etavoS žinios —» 
• 

PETERBURGAS. Čionai val- 
džios buvo daug kalbėta apie 
įstatymo sumanymų pakeisti se- 

nąjį kalendorių naujuoju, bet pa- 
skutinės žinios praneša, kad tasai 
jstatymo sumanymas jau esąs vi- 
sai panaikintas, nes tam pasiprie- 
šinusi pravoslavų dvasiškija, anot 

kurios, naujasis kalendorius sfalįa 
būti Įvestas tikta; sutiku3 pra- 
voslav** cerkvėms. 

— šaltinis — 

IS AMERIKOS. 
ANGLIŠKOJI SUFRAGETĖ 

GRĮŽTA NAMON. 
Mew York. Grįžta namon žino- 

ir.oji angliškoji sufragetė Ema- 
li o Pankhurst, kuri lankėsi Ame- 
rikoj ir laikė ėia prakalbas, laike 
kurių sutragečių reikalams surin- 
ko 20,000 dol. Sulyginant su ang- 
liškai kalbančių skaitliumi ir tur- 

tingumu, tai labai mažai. Tur- 
but ne daug Amerikoj yra sufra- 
getėms šalininkų. 

KETURI ŽMONĖS PRIGĖRĖ. 
San Francisco, Cal. Laike pa- 

skutiniu vėtrų, siautusių ties Pa- 
cifico pakrantėms, prigėrė vilnių 
j jūres nuneštas pasažicrius, du 
laivo aficieriai ir vienas jūreivis, 
kurie r.tengėsi pasažierių gelbėti. 

NUMIRĖ NEMOKANTIS RA- 
ŠYTI MATEMATIKAS. 

Kansas City, Mo. Pasimirė a^t 
beturčiu tar;nos, išgyvenęs 70 me- 

tų nemokantis nei rašyti, nei 
skaityti matematikas, kuris su ne- 

išpasakytu greitumu išrišdavo 
mukiausius augštesnės matema- 
tikos uždavinius. Jis be laikro- 
džio ir saulės visuomet galėjo pa- 
sakyti laiko valandą, nei ant mi- 
nutės nepaklysdamas. j 

NEVALIA TABOKOS PAR- 
DAVINĖTI. 

Bismarch, N. D. Šiaurinėj Da- 
kotoj priimta teisės, kurios šitoj 
valstijoj draudžia pardavinėti 
uostymui taboką. Mėginta su 

teismo pagelba tas teises panai- 
kinti, bet teisėjas, matyt tabokos 
priešas, pripažino jas geromis ir 
naudingomis. 

AMERIKOS SUFRAGEČIŲ 
KONGRESAS. 

Washington, D. C. Lapkričio 
30 d. prasidėjo čia metinė kon- 
vencija "National American Wo- 
man Suffrage Association." Mo- 
terjs, susirinkusios konvencijon, 
reikalauja joms pripažinimo bal- 
savimo tiesų. 

MĖSA IŠ ARGENTINOS. 
New York. Atkakęs čia iš Bue- 

nos Aires (Argentinos, Pietinėj 
Amerikoj) garlaivis "Zinol," at- 

gabeno 1,000 tonų šviežios mė- 
sos. Mes.*} tą pardavinėja pigiau 
negu vietinę. 

SUĖMĖ BUVUSĮ NICA- 
RAGUOS PREZIDENTĄ. 

New York. Čia likosi suareš- 
tuotas pabėgęs iš tėvynės buvęs 
\7caraguo3 prezidentas Jose San- 
tos Zelaya. Užmtia jam, jog lai- 
ke revoliucijos, jam prisakius, 
N'icaraguoj likosi užmušti du 
amerikonai. Zelaya vienok gina- 
si; užtikrina, jog jis niekam ne- 

liepė užmušinėti amerikonus. 

PREZIDENTO RUME. 
Washington, D. C. Lapkričio 

25 d. ištekėjo antroji prezidento 
Vv'ilsono duktė Jessie Woodrow 
Wi!son, už Fr. Bovves Sayre. Po 
vestuvių buvo trumpas užkandis 
prezidento ritmuose, o paskui au- 
tomobilius jaunavedžius nugabe- 
no geležinkelio stotin. Jie mat 
keliauja Europon, o sugrįžę ap- 
si gy v e n s Wi 11 iam sto wne. 

EXPLIOZIJA. 
Pittsburg, Pa. Didėjėj gazo 

dūdoj atsitiko smarki expliozija, 
kuri sužeidė daug žmonių; nuo 

oro sudrebėjimo išbyrėjo keli 
tūkstančiai langų. Nelaimė ta at- 
sitiko Lavvrenceville miesto da- 
iyj- 

BRANGI PADĖKAVONĖS 
DIENA. 

Washington D. L. Kaip rodo 
produktų kainos, brangi ameri- 
konams buvo padėkavonės diena, 
brangesnė negu kada nors pirma, 
nes daugelio produktų kainos pa- 
kilo 35—100% per dešimtį pa- 
skutinių metų. Kadangi oras bu- 
vo šiltas, tai daug atgabentų pa- 
pjautij kalakutų sugedo.. Dėl 
sausam^ k karščiu .vasaros laikę 

p resięjęnt. vimm 

i^tiLeafaer f uny c kvįv tj i/ją h ot6 s jg)jji3 qv a^erič 

KONGRESO ATIDARYMAS. 

YVASHINGTON, D. C. Pereitą panedėlj užsibaigė kongreso extra sesija, sušaukta tuojaus po iš- 

rinkimui dabartinio prezidento. Jos užduotim buvo peržiūrėt ir pataisyt tarifo ir pinigyno teises. Tarifo klau- 

simą ji užbaigė, o pinigyno klausimas turėjo užsivilkti ir bus dabaigtas reguliariškoj kongreso sesijoj, kurį čia 

pat, užsibaigus senajai, prasidėjo. Kongreso reguliariškus posėdžius atidarė pats prezidentas Wilsonas pra- 
kalba, kurioj ji3 davė kongresui svarbesnius nurodymus. Apie tai plačiau bus sekančiam numeryj. Paveikslė- 
lis par'.-i'i kaip atstovų Butas išrodo laike sesijų. Apačioj Unaervvood—buto lyderis ir prezidentas Wilsonas. 

bulvės neužderėjo, o per tai ir jų 
kaina pakilo; dėl to paties viš- 
tos dėjo mažiau kiaušiniu, todčl 

jie b'uvo brangesni. 

PADIDINIMAS PAČTO SIUN- 

TINIŲ. 
Washington, D. C. Amerikos 

pačto perdėtinis mano padidinti 
sunkumą pakietų, pačtu siuntinė- 

jamų, iki 50 svarų; dabar galima 
siuntinėti tik iki 20 svarų. 

AUSTRALIJOS MĖSA AME- 
RIKOJ. 

San Francisco, Cal- Per pasku- 
tinius 6 mėnesius čia iš Australi- 
jos atgabenta 250 tonų mėsos. 
Mėsa ta 5 iki 6c. už svarą pi- 
gesnė negu amerikoniška. Ka- 
dangi, kaip iki šiol, iš Australijos 
gabenama mažai mėsos, tai ji dar 
negali. turėti įtekmės ant kainos 
mėsos Amerikoj. 

VARGAS ALASKOJ. 
Seattle, Wash. Smarki vėtra 

išgriovė spalio 6 d. miestą Xome, 
Alaskoj, todėl gyventojai ten bai- 
sų vargą kenčia. Muitininkų lai- 
vas "Bear" pereitos savaitės su- 

batoj j Seattle atgabeno 37 žmo- 
nes iš Nomc. 

MOKYTOS MOTERIS NE- 
NORI TEKĖTI. 

Iš žinių, surinktu moteriškos 
Mount Holyoke kollegijos, pasi- 
rodo, kad baigusių augštesnius 
mokslus moterių jau dabar di- 
desnė dalis neapsiveda ir neve- 

dusių skaitlius vis didinasi. Iš 
baigusių šitą kollegiją 1842—1849 
merginų iš 'šimto 15 neapsivedė. 
Iš baigusių mokslus 1850—1859 
nevedėliu liko 25; 1860—1869 m. 

39, 1870—1879, nevedėlių buvo 

AUKOS GELEŽINKELIŲ. 
Washington, D. C. Tarpvalsti- 

j i ne vaizbos komisija pagarsino 
žinias apie nelaimes, atsitikusias 
ant Amerikos geležinkelių balan- 
dio, gegužio ir birželio mėnesiuo- 
se šių metų. Per tuos tris mė- 
nesius nelaimių atsitiko 124, dau- 
giausia iššokimų iš bėgių ir trau- 

kinių susimušimų. Per tuos mė- 
nesius ant geležinkelių užmušta 
2,553 žmonės, o sužeista 19.011. 

PASIMiRĖ GARSUS 
ARCHITEKTAS. 

New Yoik, Pasimirė čia, išgy- 

venos 76 metus vienas iš garsiau- 
siu Amerikos architektų, George 
Bro\vn Past. paugelyj Amerikos 
miestų yra daug .puikių rumų pa- 
gal jo piianus pastatyta. 

AMERIKA SKIRIA DIDE- 
LIUS PINIGUS KARIU- 

MENEI. 

Washington, D. C. Nors Ame- 
rika turi labai mažai kariumenės, 
bet sekantiems metams ji skiria 
jos reikalams 100 milionų do- 
liarių, o ji turi vos 75.000 karei- 
vių. taigi mažiau negu mažutė 

Belgija; mažiau net negu Bulga- 
rija. Vienas kareivis Amerikai 
atsieina suviršum 1,300 dol. 

PAVOGĖ PAČTO SIUNTI- 
NIUS. 

South Bend, Ind. Iš rytinio 
geležinkelio traukinio pavogė pač- 
to siuntinius vertės 70,000 dc!. 
Pačto siuntiniai buvo perpjauti 
ir iš traukinio išmesti; rado juos 
netoli Lake Shore geležinkelio 
stacijos. 

AMERIKOS LAIVYNUI 
TRŪKSTA ĮGULOS ŽMONIŲ. 

Washington, D. C. Admirolas 
Blue garsina žinias apie Jungti- 
nių Valstijų karišką laivyną. Iš 
jo raporto maty.t, kad Amerika 
negali ir ant jūrių mėginti karan 
stoti su kokia nors iš didžiųjų 
Euorpos tautų. Rods, laivų Ame- 
rika turi daugiau negu ne viena 
Europos tauta, bet tiems lai- 
vams trūksta jgulos kareivių. 
Amerikos laivynas turi vos 1,750 
aficierių, o kareivių ir jūreivių 
vos 51,500, o antai Prancūzija ir 

Vokietija turi dusyk daugiau, 
apie Angliją nėra ką ir kalbėti. 
Net Japonija; turi daugiau įgulos 
žmonių. Norinčių laivyne tar- 
nauti neužtenka. Laivai, nors jų 
Amerika dar daugiau dirbdintų, 
yra be vertės, jeigu laivai ganėti- 
nai jguloo neturės. 

IS DARBO LAUKO. 
fj Indianapolis, Ind. Vežėjų 

unija vienbalsiai nutarė streikuo- 
ti. Prie unijos priguli apie 2,000 
vežėjų. Nuo streiko išskirti tik 
vežėjai pieno vežimų ir mirusių 
kunų vežėjai. Vežėjai reikalauja 
didesnių algų. Dėl riaušių ir su- 

sirėmimų streikuojančių su 
streiklaužiais Indianapolise rezig- 

navo miesto majoras Shank ir 
policijos perdėtinis Hyland. 

Schenectady, N. Y. Dėl at- 

statymo nuo darbo dviejų darbi- 
ninku sustreikavo visi unijos 
darbininkai General Electric Co. 
Prie darbo pasiliko 10,000 darbi- 
ninkų, bet tame skaitliuje nėra 
nei vieno unijisto. 

fl Decatur, 111. Streikuoja 250 
mašinistų ir jų padėjėjų varsto- 
tuose \Vabash geležinkelio. Ne- 
sutikimai užgimė todėl, kad prie 
darbo priėmė neprigulintį j uni- 
ją. Geležinkelio kompanija neno- 

ri priimto prašalinti. 

fl Reading, Pa. Geležinkelio 
varstotuose sumažinta 5 iki 10% 
darbininkų skaitlius. Iš geležin- 
kelio varstotų paleido 200 darbi- 
ninku. Sumažinta darbininku 
skaitlius ir kitose dirbtuvėse. 

IS VISUR. 
jĮ Afrikoj, Becnana žemėj, prie 

Taugs fanu 5 užtiko naujus dei- 
mantu laukus. Deimantų randasi 
ten daug, pasitaiko ir didesni 
šmotai. 

|Į Nors žyd 11 priešai ir norėjo, 
didesniam sukurstymui krikščio- 
niu prieš žydus Rusijoj, atnaujin- 
ti Beiliso bylą, bet terminas pra- 
ėjo, o prokuratorius apeliacijos 
nepadave, tai dabar jau bylos at- 

naujinti negalima. 

Į| Prezidentas "Commercial 
Traveller's Ass'n.," mieste San 
Francisco, Benjamin Schloss ap- 
reiškė tos organizacijos susirinki- 
me, jog Amerkos atradėjas Cliris- 
tophorus Coluinbus buvęs žydas. 
Tas gal ir teisybė, nes Gcnuoj 
visada buvo nemažai žydų. 

Į| Mexike, »So mylių nuo J11- 
arez, re^oliucijonierių patrolės 
susitiko su Iluertos kariumene. 
Dar tikrai nežiną, ar tai sumuš- 
toji pirma Iluertos kariumene, 
ar nauja, kuri mušyj nedalyvavo. 
Revoliucionierių vadovas, gene- 
roalas Villla su savo kariautojais 
mano mėginti veržti miestą Clii- 
huahua. Mieste Juarez daugelis 
pardavinių tapo uždarytų, nes jų 
savininkai atsilakė už gerus pi- 
nigus priimti generolo Villa iš- 
leistas be vertėą gopieras, Gene- 

rolas Yilla gą/.dina pardavinilų 
savininkus jų prekių konfiskavi 
niu už neklausymą jo paliepimo. 

Prie La Cruz, Tomanlipos val- 
stijoj, revoliucijonierių vadovas 
Antonio Villarial sumušė 1 įner- 
tos kariumenėS dalj. 

|Į Anglijoj viešpatystė jvedė 
asekuravimą darbininkų nuo 

darbo stokos. Asekuravimas ve- 

damas jau 12 mėnesių; asektt- 
ruotų nuo darbo stokos darbi- 

ninkų Anglijoj yra jau 2]Ą tni- 
lionio. Valstija į asekuracijos 
fondą moka trečdali pinigų. 

jj Mexiko revoliucijonieriai j d\ i 
savaiti tikisi apvaldyti visas šiau- 
rinio Mexiko valstijas. Guada- 
lajara aplinkinėse sueis krūvon 
\ A Iluertos priešai. Kaip užtik- 
rina revoliucijonierių vadovas ge- 
nerolas Villa, revoliucijonieriai 
turi 20,300 kariautojų, o Iįnerta 
tik 14,500 ir tie išmėtyti garnizo- 
nais ant didelių plotu. 

ĮĮ Lapkričio 30 d., ant Juodųjų 
jūrių, Pestornaja jūrių kojoj už- 
bėgo ant uolų rusiškas kariškas 
skraiduolis. Priegto du jūrei- 
viai prigėrė, kitus laimingai per- 
kėlė ant kranto. 

ĮĮ Amerikos kariškieji laivai 
"YVyoming," "Utali" ir "Dela- 
ware," kurie lankėsi Europos vi- 
sokiuose portuose, išplaukė iš 
porto V i 11 e Francbe ir grįžta na- 

mon. Išplaukė iš Napoles taipgi 
laivai "Arkansas" ir "Florida" 
ir visi, širdingai gyventojų svei- 
kinami, iškeliavo namon. 

[Į Porte Tampico, Mexike, tarp 
vadovo Amerikos kariško laivy- 
no admirolo Fletcher ir vadovo 
angliško kariško laivo užgimė di- 
deli nesusipratimai. Angliškas 
laivas iš Tampico nuplaukė į Ve- 
ra Cruz. 

Į| Kcršindami už Beiliso bylą, 
Londono bankininkai, nors buvo 
pažadėję, atsisakė skolinti mie- 
stui Kievui 7 milionus doliarių. 

Į| Pasitraukė iš Turkijos Ame- 
rikos ambasadorius W. \V. Rock- 
hill; lapkričio 20 d. jis apsisvei- 
kino su Turkijos sultanu. 

|| Paryžiun atkako su savo mo- 
terim susidraugavusios su Francu- 
zija Ispanijos karalius Alfonso, 
kur gyventojai kaimyniško kraš- 
to valdoną labai širdingai priėmė. 
Karalius Alfonso iškeliavo trims 
sa\ aitėms ir atlankys visokius 
Europos kraštus. Paryžiuj išbus 
tris dienas, paskui keliauja .Vin- 
dobonon. 

|j Chinuose vėl susekė sukalbi 
prieš valdžią, kurią norėta iš- 
versti. Prie sukalbio prigulėjo ir 
tuli kariumenės regimentai mies- 
tuose Shanghai, Nanking, liau- 
kom, taipgi garnizonai tvirtovėse 
Kriangyn ir \rosung. 

|Į J ieškotojai žinomos, pražuvu- 
sios šiaurių tyrinėtojo Kanutoj 
Razmuseno expedicijos, rado jį 
ledu suspaustą; Razmusen su ex- 

pedicijos žmonėmis yra gyvas. 

j| Japoniškas laikraštis mieste 
Iionolulu, ant Ha\vaii salų, "Nip- 
pu "Dzidzi" patalpino straipsnį, 
peikiantį Amerikos kareivius, ku- 
rie buk taip elgiasi, kad vakare 
moteris negali ant gatvės pasiro- 
dyti. 

Napolyj, kur atsilankė Ameri- 
kos kariški laivai, policija turėjo 
susirėmimą su jūreiviais laivo 
"Arkansas." 

Įj Vokietijoj sekantiems me- 

tams iždo surinkimai išskaityti 
ant $910,250,000. Kariumenei ski- 
riama $304,250,000, laivynui $122,- 
000,000. 

Į| Popiežius katalikams uždrau- 
dė šokti amerikoniški šokį "Tan- 
go," kaipo nemorali'ką. Jo, tur- 

but, nieks nesigailės, nes, kaip 
kiti amerikoniški šokiai, taip ir 
"Tango" jokio estetiškumo ne- 
turi. 

į| Pasisvečiavę Paryžiuj Ispani- 
jos karalius ir karalienė lapkričio 
20 dieną iškeliavo j Austrijos 
sostinę Vindaboną, kur jie atlan- 
kys Austrijos ciesorių. 

ĮĮ Mieste Sidney, Australijoj, 
bevieliniu telegrafu gauta žinia 
nuo pietinių ledinių kraštų Dr. 
Douglas Ma\vson expedicijos, joj? 
expedicija žiemą tuose kraštuose1 

praleido geraii ir dabar norėtu 
Australijon sug|rjžti. 

1| Londono laikraštis "Daily 
Mail" praneša, \bitk iš Bulgarijos 
sostinės Sofijos i prapuolė Bulga- 
rijos sosto įpėdinis Boris, nes jis 
pabūgo gązdinajičių laiškų, ko- 
kių daug gauna ; todėl nežinia, 
kur pasislėpė. Siu lyg kitų žinių, 
jis gavo nervų suerzinimą ir tapo 
patalpintas gydykloj. 

jj Mongolijos ki^rgyzų, pabugu- 
sių mongolų kcršt<p, 1,000 vežimų 
perėjo Rusijos rubįežių, bet Rusi- 
jos valdži? paliepė juos per rube- 
žių atgal Mongolij^n išvyti, o ten 

juos mongolai gali\išskirsti. 

|1 Francuzijos kaHumenė gavo 
naujus karabinus, kurie pasirodo 
taip geri, kad jiems lygių nėra 
niekur kitur visame pasaulyj. 

Prancūzija pažadėjo nesikišti į 
Jungtinių Valstijų Mexiko rami- 
nimo būdą, kol ramintojai ne- 

mėgins aprubežiuoti Mexiko ne- 

prigulmystę. 

1 |į Iš miesto Mexiko išgabeno 
| Verą Cruz dėdę buvusio Mexi- 
ko prezidento Madero, Samueliu 
Madero, kur} kaltina už sukalbj 
prieš dabartinį prezidentą Hu- 
ertą. Jis bus pasodintas senoj 
tvirtovėj San Juan de Ulna. 

Revoliucijonieriai apgulė miestą 
Chihualuia, vieną iš svarbiausių 
Mexiko šiauriuose. Kariumenei 
Mexiko mieste ir kituose svar- 

besniuose miestuose trūksta amu- 

nicijos, todėl ji niekur ilgai prie- 
sintis negali; bent taip mano re- 

voliucijonicriai. Miestas Mcxiko 
nuo šiaurių visai atimtas, telegra* 
fu vielos nupjaustytos. Prancū- 
zija reikalauja greito revoliucijos 
užbaigimo, kitaip žada pati užsi- 
imti Mexiko raminimu, ar tas 

Jungtinėms Valstijoms patiks, ar 

ne. Prancūzijos laikraščiai vi> 
smarkiau reikalauja savo valdžios 
įsikišimo į Mexiko revoliuciją, 
nes Mexike Francuzija turi svar- 
bius reikalus. Į Vera Cruz 11 

Ispanija pasiuntė savo kariškiu 
laivus, o ten yra ir kitų Europo: 
tautų laivai. 

Atgabeno j Vera Cruz aficie- 
rius kalėjimo sargybos, nes buk 
ji susikalbėjo paliuosuoti visus 
Iluertos valdžios kalėjiman paso- 
dytus jos priešus. 

ĮĮ Atimtose nuo Francuzijos 
provincijose Alzatijoj ir Lotarin- 
gijoj, mieste Zabern, įžeisti afi- 
cierio Forstero gyventojai lap- 
kričio 29 d. sukėlė riaušes. Rei- 
kėjo šaukti kariumenę gyvento- 
jų raminimui. Susirėmime su ka- 
riumene sužeista daug žmonių, 
o suareštuota apie 50 riaušininkų. 
Užpuolimas kariumenės labai su- 

erzino gyventojus, nors ir be to 

jie vokiečių nekentė. 

j! Vokietijoj, prie Gcdauios iš- 
mėginta naujas vokiško laivyno 
skraiduolis, "Kaiserin Auguste." 
Laivas tas sveria 28,000 tonų; 
greitumas jo—30 mazgų j valan- 
dą laiko. 

'Į Kalba buvusio Vokietijos 
kanclerio Buelovo, kurstanti vo- 

kiečius prieš franeuzus, nors jie 
ir be to vokiečių nekentė, baisiai 
suerzino franeuzus. 

Įį Rodosi, Vokietija ant galo su- 

tiko dalyvauti rengiamoj 1915 m. 
mieste San Francisco paminėji- 
mui atidarymo Panamos kanalo 
parodoj. Atsiliepė 1,400 firmų, pa- 
sižadėjusių parodoj dalyvauti. 
Pastatymui specialčs vokiškam 
skyriui triobos parliamentas ski- 
ria 500,000 dol. 

Į| Nicaraguos valdžia nuo 

Jungtinių Valstijų pareikalavo, 
kad butų suimtas pabėgęs ir 

Jungtinėse Valstijose esantis bu- 

vęs tos vidurinės Amerikos re- 

publikos prezidentas Zelaya. 
Turbut, Nicaragua reikalaus jo 
išdavimo. 

|| Mieste Breslau, universitete 
profesorių ir kitu mokslo vyrų 
susirinkime, Dr. Otto Dummer 
apreiškė, jog su elektros pagelba 
jam pasisekė anglis į skystimu 
paversti. 

ĮĮ Organizuoti Grekijos kariu- 
menę, nors pirma išgyrė vokiš- 
kus organizatorius, Grekijos ka- 
ralius pasikvietė franeuzą gene- 
rolu Eydont, kuris paėmė 16 fran- 
euziškų ai'icieriu ir iškeliavo Gre- 
kijon. 



ĮĮ Mušis prie Juarez, Mexike, [ 
buvo labai kruvinas. Huertos ka-; 
riumenė tapo sumušta ir ant mū- 

šio lauko paliko kanuo1->, ir amu- 

nicijos vežimai teko revoliucijo- 
nieriams. Revoliucijonieriai tu- 

rėjo f2,000 kariautojų; kariume- 

nės buvo mažiau. Kariumenė 
daug kareivių nužudė, nelaisvėn 

paimta suviršum tūkstantis karei- 

vių. 

!į l'rancuztjoj manoma uždėti 

apeciališkus mokesčius ant neve- 

(1 lįsiu vyru ir moterių, turinčiu 
j 

virs 30 metų. 

LIETUVIAI AMtfilKGJ. ! 
IŠ SIOUX CITY, IA. 

Įvairumai. Sioux Lity mieste- 
lis yra mažutis ir užtat dvarus ir 
oras sveikas. Per miesteli teka 

upė. Aplink kalnai, lyg murai, 

susigaubę riogso, žiuri; akj trau- 

kia stebėtinas reginys. Čionai 

yra keletas dirbtuvių. Nemaža 
lietuviu dirba prie traukinių iš- 
k raus tymo. 

Jau apie 7 metai, kaip čia apsi- 
gyveno lietuviai. Pirmiausiai at- 

keliavusiu į čia lietuviu, sakoma, 
buvęs p. J. Papevis, atvykęs Į 
Ameriką is Afrikos. Jisai yra 
dabar pusėtinai pasiturinčiu gy- 
ventoju ir geru, savo tėvynę my- 
linčiu tautiečiu. Dabar čia lietu- 

vių skaitlius yra jau diktokas: 

pavienių priskaitoma apie 600 ir 

vedusių 101 pora; pavienių mer- 

ginų, regis, apie pora tuzinų. 
Lietuviai čia gyvena krūvoje, 

bet neišsimėtę, kaip kai-kuriose 
kitose kolionijose ir laikosi gana 

pasiturinčiai: vargu rastum net 

ir pavienj, kuris neturėtų kelių 
šimtukų, o kartais ir čielos tuk- 
stantinės. 

Lietuviai savo parapijos ikišio- 
lei neturi ir yra prisiglaudę prie 
lenku, kuriems ir bažnyčią pa- 
dėjo pastatyti ir kurių kunigas 
aprūpina lietuvius tikėjimo rei- 
kaluose. Dabar jau tasai lenkas- 
-kunigas yra kiek ir lietuviškai 
pramokęs. Tačiaus lietuviai, nors 

su lenkais santaikoje sugyvena, 
dabar jau žada atsiskirti ir staty- 
tis savą bažnyčią. Yra jau tam 

tikslui ir pinigu apie $2,000 su- 

rinkta. Kaip girdėtis, vietinis 
vyskupas pagelbėsiąs lietuviams 
pinigiškai ir žadąs naujai besitve- 
riančiai parapijai Jietuvį-kunigą 
įšventinti. Tačiaus kjla nesusi- 
pratimų dėlei bažnyčios vietos. 
Kaip kalbama, kiekvienas vietos 
biznierius noris, kad bažnyčia bu- 

tų pastatyta arti prie jojo namų. 
Laikraščiai išsiplatinę nelabjau- 

siai, bet visgi šiek-tiek pareina. 
Draugijų čia esama dvi: Šv. Jo- 
no, pašelpinė ir jaunutė SLA. 4 
kuopa, kur darbuojasi, kiek ga- 
lėdama. 

Kipšas iš Pakapio. 

IŠ KENOSHA, WI3. 

Vakaras. Lapkričio 22-23 d* 
(ar net per dvi dienas lošta? 
Red.) draugystė "Liet. Balsas" 
Statė scenoje 5 aktų istorišką vei- 
kalą "Mindaugis, Lietuvos Kara- 
lius." Veikalas, galima sakyti, 
sulošta nepcrblogai. Geriausiai 
atsižymėjo P. Šukevicia, Min- 
daugio rolėje. Kunigaikštis Dau- 
mantas (p. Jul. Bogvilas) išėjo 
periėtas, ir „publikai reikėjo daž- 
nai žiūrėti į kunigaikščio nugarą. 
Juozapas Sukelis kryžioko Her- 
mano rolėje kalbėjo taip silpnai, 
kad toliaus sėdintiems vi<ai ne- 

galima buvo suprasti lošiko žo- 
džių. Visi kiti atliko pusėtinai. 

Pastebėtina vienas nesupranta- 
mas dalykas. Draugystė jau se- 

nai laikraščiuose pagarsino, kad 
rengianti tam laikui, kuomet at- 
lošta "Mindaugis," veikalą "Pilė- 
niečiai." Vakare tačiaus, vieton 
"Pilėnicčiai," suvaidinta ''Min- 
daugis." Tai buvo publikai gan 
didelis 'siurpryzas' (netikėta do- 
vana). Toksai veikalų keitimas, 
nepranešant iškalno apie tai, kiek 
pastebėjau, gali užkenkti drau- 
gystės veikimui. 

Kaip galima buvo šiame vaka- 
re pastebėti, mūsų publikai dar 
labai trūksta rimtumo. Taip, ne- 
žinia kodėl, publika ypatingai 
tragiškose vietose juokėsi, plojo 
delnais ir panašiai. Laikas, rods, 
butų surimtėti. 

Teisybės Mylėtojas. 

1S TORONTO, ONT., CAN. 
Vietos draugijos ir aukos Tau- 

tos Namams. Čionykščiai lietu- 

viai gyvena sutikime. Turi dvi 
pašelpines draugijas: Šv. Juoza- 
po ir Lietuvos Sunų. Pirmoji 
draugija yra gana sena, nes įsi- 
kurė apie septyni metai atgal; an- 

tr°ji gyvuoja antri metai. Rods, 
nedaug draugijų turime; tai tu- 

rėtų gyventi sutikime. Tačiaus 
taip nėra. Kiek teko girdėti, at- 

i taiko tarp tų dviejų draugijų 
net ne tai kad nesutikimų, bet, 
sprendžiant pagal kai-kuriuos 
faktus, kenkimų viena kitai. 

Kuomet Liet. Mokslo Dr. at- 
tovai, Dr. J. Basanavičius ir p 

M. Yčas, važinėjo po Amerikos 
lietuvių naujokynus, vietos lietu- 
viai, kaip žinoma, buvo užsikvie- 
tę juosius pas save; tačiaus gerb. j 
Svečiai to pakvietimo, laiko sto-l 
kos ir kelionės tolumo dėlei, pri- 
imti negalėjo. L c vietos lietu- 
viai visgi nenorėjo atsilikti nuo 

bendrojo darbo. Štai nesenai nu- 

taria nupirkti Tautos Namams 
sieksnj žemės. Apart to, dar pa- 
rengta tuom pačiu tikslu ir ba- 
lius. Kiek teko girdėti, pelno iš 
baliaus likt; $25.00. Žmonės kal- 
ba, buk tarp baliaus rengėjų, da- 
rant atskaitą, iškilę koki tai ne- 

susipratimai. Girdėtis net tokiu 
išsireiškimų, kad "tų $25.00 Tau- 
tos Namai nematys" (Neabejoja- 
me, kad tai tiktai pikto noro žmo- 

nių leidžiami paskalai, ir pinigai, 
kaip žadėta, bus atiduoti Tautos 
Namams. Red.). Kadikas. 

IŠ GENEVA, ILL. 

Vietos lietuviai. Šitas mieste- 
lis stovi puikioje vietoje ant Fox 
upės kranto. Yra keletas dirbtu- 
vėlių, kuriose žmonės uždirba 
nuo $1.00 iki $3.00 ir daugiau j 
dieną. Yra čia apsigyvenęs ir 
nedidelis skaitlius lietuvių. Nors 
neseniausiai čia lietuviai gyvena, 
bet beveik visi vedusieji turi ne- 

judinamos nuosavybės. Yra ir 

pavienių. Yra žmonių, skaitančių 
laikraščius, bet daug ir tokių, ku- 
rie, pamatę laikraštį, šalinasi nuo 

jojo, tartum pikta dvasią pamalę. 
Mat, turime 7 saliunus. Tai kaip- 
gi čia laikraščiais žmogus gali 
įdomauti? Aišku tat, kodėl ir 

draugijų pas mus nėra jokių. 
Padangės Uranas. 

IŠ CLEVELAND, O. 

Kokių esama "didvyrių." Sv. 
Jurgio draugystė savo lapkričio 
16 d. laikytame susirinkime šta- 
te kandidatus Į viršininkus atei- 
nantiems metams. Tarpe stato- 

mųjų atsirado ir vienas platesnių 
tautiškų pažvalgų žmogus ir T. 

Namų šalininkas. Kuomet šitpsai 
kandidatas buvo iššauktas vardu, 
staiga vienas mūsų "didvyrių" 
pradėjo visu balsu šaukti: "Aš 
priešingas, nes anas yra šalinin- 

jkas Tautos Namų, tai ir visą 
draugiją j Vilnių nugabens." Ne- 
galima butu nei manyti, kad 
esama tokių "didvyrių," jeigu jie 
karts nuo karto, kaip Pilypas iš 
kanapių, neišlystų su savo neiš- 
mintingais šukavimais. 

Tėvynės Mylėtojas. 

IŠ BALTIMORE, MD. 

Vietinė Teatro Mylėtojų drau- 

gija, viena iš veiklesnių Balti- 
morės draugijų, kaip girdėti, ža- 
da parengti vakarą ir visą pelną 
nuo jo paskirti Tautiškam Na- 
mui Vilniuje. Alat, besilankant 
Svečiams iš Lietuvos, ji nesuspė- 
jo prisidėti su savo auka, tai da- 
bar žada atsilyginti. Ketina dar 
ir porą sieksnių žemės iš savo 
kasos pirkti. Tikimasi, kad ji sa- 
vo prižadus išlaikys, nes papra- 
stai, ką ji sumano, tai ir ištesi. 
Andai sumanė streikierius su- 

šelpti, tai surengė vakarą, ir strei- 
kieriai gavo $40.50. Nežinia ko- 
dėl, bet musų socialistai, vis prie 
jos kabinėjas. Tas pats. 

IŠ BALTIMORE, MD. 

Lapkričio 15 d. vietinė Teatro 
Mylėtojų Dr-ja buvo surengusi 
vakarą, kuriame statyta scenoje 
dvi komediji: 1) "Medicinos 
daktaras" ir 2) "Žydas statinėje." 
Vakars visais atvžilgiais galima 
skaityt pavykusiu: publikos buvo 
pilna svetainė ir, kaip teko persi- 
tikrinti, visi likc pilnai lošimu 
užganėdinti, ir buvo nemažai ba1- 
sų, kad ir daugiaus panašių va- 

karų surengti. Bet, nežiūrint j 
tai, anot patarlės, galima pasa- 
kyti: "Dar tas neužgimė, kuris 
visiems Įtiktų." Taip buvo ir 
šiaom sykiu. Nors tu, žmogus, 

ir plyštum, nors visus žmones 
užganėdintum, o, pavyzdžiui, to- 

kio "Pirryn" laikraščio neužga- 
nėdinti. Ne todėl, kad ji sunku 
butu užganėdinti—ne, jis tankiai 
pagarbos giesmes gieda daug 
menkesniems dalykams, jeigu 
tuos dalykus atlieka "savo žmo- 
nės" (stačiai pasakysim—socia- 
listai). Bet jeigu ir daug geres- 
nius dalykus atlieka "ne ravo 

žmonės," tada jau galima tikė- 
tis iškaltjo, kad "silkės galą tau 

prisegs".... Taip buvo ir su šiuom 
vakaru. 

Buvusieji tame vakaro nemažai 

nusitehėjo, pamatę. 34-nic nuni. 

"Pirmyn" rimtumo skraiste pri- 
dengtą kritik;}. 

Esą, iš materialės pusės vaka-1 
ras nusisekęs labai gerai, bet iš 
dailės pusės ir technikos pusės: 
— tai jau buvę negerai: artistai 
net ir savo "žodžiu" neišmoko, o' 
jau apie intonacijas ir judėjimus, 
tai esą nėr ko nei kalbėti. Esą 
artistai "sakė savo žodžius to- 

kiu balsu, kokiu kunigas evange- 
liją skaito." 

Vakaras turėjęs išeiti nei šis nei 
tas: pirma komedija geresnė, 
anot jo, buvo, bet artistai blogai 
lošė, antrą komediją artistai ge- 
rai lošė, tai už tai komedijos tu- 

rinys blogas: "karčiamoj, girdi, 
tokius veikalus lošti, o ne ant 
scenos." Xa, ir kaip sau nori su- 

kis: "gausi ne rykšte, tai—kuolu, 
o ne kuolu—tai rykšte".... 

Męs esame toli nuo tos nuo- 

monės, kad viską, ką męs daro- 
me, tai darome be klaidu, darome 
ideališkai: ypač lošimo-artizmo 

srytyje suprantame, kad mėgėjas- 
-artistas negali visados susily- 
ginti su artistu-profesionalu. Ir 
kiekvienas sveikos tulžies kriti- 
kas tai gerai žino ir sulyg to ar- 

tistus kainuoja. Bet męs taipgi 
gerai žinome ir tai, kad šiuom 

sykiu "Pirmyn" redakcijos rašė- 
jui turėjo buti tulžis išsiliejusi, 
nes, ką ten nesakytum, o toji 
recenzija gana plačiai sn teisybe 
prasilenkė ir iš jos aišku, kad re- 

dakcijai rnpėjo daugiaus "lopus 
lipdinti," negu tikrąją vakaro ei- 

seną skaitytojams perstatyti. 
Nenorėčiau laikraščiams užim- 

ti brangios vietos panašiais gin- 
čais su kritikais, kuriu raštuose 
nesimato gero noro: juk vis vien 
jų nepertikrinsi, jie ir mirs per 
spalvuotus akinius-žiūrėdami. Ta- 
čiaus menu, kad šiuom sykiu 
skaitytojai ir redakcija man at- 

leis, jeigu kelis žodžius sulyg to 

vakaro parašysiu. 
Pirmiausiai reik pažymėti, ka'l 

iito vakaro repeticijosna lankyda- 
vosi ir jas vesdavo pats p. \ 

Nagornoskis, gerai po visą Ame- 

riką pagarsėjęs teatrališku veika- 
lu rašėjas ir, be abejonės, daug 
daugiau užsitarnavęs teatrališko 
veiklumo srytyje vyras, negu ta- 
sai "kritikas." Tikime, kad p. \r. 

Nagornoskis negali su p. P. Gri- 
gaičiu susilyginti 'misionierystėj,' 
bet lygiai galima tikėti ir tam, 
kad scenos reikaluose p. Grigai- 
tis p. Nagornoskiui "ne pora".... 
Gali but, kad p. Grig. pats mano, 
kad jis ir scenos reikaluose bilc 
vieną gali "subytyt" (yra žmo- 
nių, kurie serga autoritetingumo 
manija), bet publika bene bus 
apie tai kitokios nuomonės. 

Už vieną dalyką visgi p. Gri- 
gaitį reik pagirti,—nori ar ne- 
nori : matomai žmogus, ką šj va- 

karą manė, taip ir darė. Jo nuo- 

mone, antra komedija tinka ge- 
riaus karčiamoj lošti negu ant 

scenos. Na, o nuomonė be dar- 
bo—tai yra pelu maišas, daugiau 
nieko. Taigi p. Grigaitis ir pa- 
siryžo savo sulyg karčiamos 
nuomonę patvirtinti darbu: nors 

pirmininkas prašė visu, kad užsi- 
laikytu, kaip reik, kad kepures 
nusiimtų, tai vienok p. Grigaitis, 
ar iš didelio išdidumo, ar savo 
nuomonės sulyg karčiamos pa- 
tvirtinimui, kepure užsimovė ir 

cigaretą užsitraukė... taip jis, 
kaip žydas karčiamoj, visą vaka- 
rą "jarmulkoj" ir prasėdėjo. Mū- 
sų žmonės turėjo labai gerą iš to 
pasimokinimą: jeigu kas iš Lie- 
tuvos kaimo atvažiavęs ir turėjo 
seną, supuvusią nuomonę, kad 
panašiuose vakaruose nederi kaip 
žydui su kepure riuogsuoti, tai da- 
bar galėjo persitikrinti, kad toks 
paprotys, tai yra sudrunėjusi lie- 
kana buržuaziško mandagumo, 
o proletariškas mandagumas—sė- 
dėk, kepurę ant ausų užsimovęs, 
kaip karčiamoj. 

Visgi, matomai, iš buvusių ta- 
me vakare ne visi yra tokių "ul- 
tra-progresyviškų" nuomonių, ir 
girdėti, kad prasti žmoneliai tuo- 
mi pasipiktino: girdi, męs prasti 

mužikėliai peržyailjs jokiems mo- 

kytiems vyrams, tai kur" jau jis 
ten mūsų prastą su^ifinklmį pa- 
gerbs, kepurę ntisiinulamas, — o 

svetį kaip gi i/eisi?. Kitur, tai ir 

kepurę už jžeiclimiį fiunuištų, o 

dabar savam vakare lietuviškas 

viešingumas tcl ncle|<lžia paila- 
ryt. 

Na, tiek to! Pabaigoj visgi <lar 
reik priminti, kad kada spalio 25 
«i. vietinė 14 socialistu kuopa lo- 
šė "D11 keliu,'" tni tasai pats "Pir- 
myn" atsigerėti negalėjo: esą su- 

lošta gerai, tik publika šelmė vei- 
kalo nesupratusi, ir po pirmo akto 
išdūmė nuo to artistiškumo be- 
veik pusė publikos, o po antro 
akto—beveik visi. Na, bet tai lo- 
šė "savi žmonės," tai visai kas 
kita.... 

Sakoma, kad nigeris negali at- 
skirti grasaus veido 11110 negra- 
žaus pas baltuosius žmones: jam 
pas baltuosius žmones visi. kati 
ir gražiausi, veidai—vis 'snukiai." 
l'ž tai tarp savųjų (juodukų) ir 
plačiausia čiarpė"—jam angelas 
-mergina. Nors męs lietuviai 
visi baltos odos žmonės, bet ma- 

tomai ir pas mus panašiai atsi- 
tinka: savieji—vadinas, socialis- 
tai,—ką darys, tai vis bus puiku, 
o kiti ką nors darys—tai vis pfe, 
ir gana!... Tegul juos bala, tuos i 

lietuviškus juodukus, ar raudonu-1 
kus!... Erškėtis. | 

IŠ NEW PHILADELPHIA, 
PA. 

"Kvapas jau neina." Lapkričio 
19 d. mirė Yr. Mereckas. Prieš 
poni dienų jis, gavęs 2-j 11 savai- 
čių savo uždarbj, atėjo pas drau- 
gą pasiviešėti; žinoma, j smuklę. 
Abudu taip širdingai vaišinosi, 
kad minėtos dienos ryte Merec- 
ko draugas, nulipęs nuo viršaus, 
kur jiedu nakvojo, pranešė, jog 
"Mcrecko kvapas jau neina." 
Taigi, dėlei gerų vaišių, nespėjo 
žmogelis parbėgti namon mirti, 
nors namai tik per 2 varsnas to- 

lumos nuo mirties vietos. 
* * 

Lapkr. 18 d. š. m. mirė K. Yai- 
delys. (jeg. mėn. jis apsivedė ir 
po vestuvių tuoj apsirgo. Kai-ku- 
ric jo giminių sako, buk velionis 
sirgęs "blogąją liga," — ku- 
rią gavęs trjs metai atgal. 

Lapkr. 21 d. Pottsvillės ligoni- 
nėj mirė T. Bukvietinė drauge su 

mažutėliu, kurį prieš kelias va- 

landas čia-pat pagimdė. Ji paliko 
vyrą ir 4-rius mažus vaikučius, 
šermenis buvo labai liūdnos, nes 

karste gulėjo 2 ypatos: motina ir 
naujai gimęs mažutis, o sale kar- 
sto likusieji 4 vaikučiai nepa- 
prastai verkė. 

Plaušinis. 

IŠ EAST CHICAGO, IND. 
Vakaras. Lapkričio 22 d. vie- 

tinis L. A. Ukėsų Kliubas turėjo 
balių, j kurį publikos buvo prisi- 
rinki; dikčiai. Apart šokių buvo 
ir skrajojanti k rasa. Pirmą do- 
vaną (puikų lietsargį) laimėjo 
Anastasija Jokubaitė. Mėginta ir 

prakalbą laikyt, bet nenusisekė: 
kalbėtojas norėjo ką ten publikai 
paaiškinti, bet, matomai, žodžiu 
negalėdamas surasti, porą žodžių 
pasakęs, kur ten prapuolė ir ap- 
siėjo be prakalbos. 

Ten buvęs. 

I 

IŠ RACINE, WIS. 

Čepulionis sumušė O'Neill. 
Jurgis Čepulionis, angliškai trum- 

pai vadinamas George Chip, 
smarkiai sudirbo vieną iš geriau- 
sių Chicagos apskričio kumšti- 
ninkų, Tim O'Neil, pereitą sa- 

vaitę utarninke. 
Tai buvo taip vadinamas "10 

rounds" (10 eilių) mušis ir Jur- 
gis visą laiką buvo viršuj. "Lie- 
tuvos" skaitytojai jau žino, kad 
Čepulionis, sumušdamas Klausą, 
iškarto užėmė vietą pirmose 
sporto eilėse, ir šj vajcarą jis tą 
savo vietą pilnai palaikė. Jeigu 
Čepulionis turėtų daugiaus paty- 
rimo, ar jeigu vietoj Tim O'Neil 
butų buvęs kas kitas, mažiau už 
O'Neil patyręs kumštininkas, tai 

jis butų senai ragočių užvertęs. 
O'Neil visgi išlaikė iki galui, nors 

trečioj eilėj Čepulionis du sykiu 
buvo jj nukirtęs ant žemės. 

Sykiu su O'Neil buvo atvykę 
j Racine apie 500 žmonių •— 

O'Neil'o pusėj. Tas vienok jam 
nedaug gelbėjo: lietuvis stūmė 
ir "vaikėsi" jj aplink areną visą 
laiką, Ir ant nabago airio pylėsi 
visą laiką toks lietus kirčiii iš 
lietuvio pųs^ kad tasai yargfai 

turėjo laiko pamislyt, kaip čia 
apsigynus,—o apie užpuolimą ne- 

>uvo nei kalbos. 
Teisybė, ketvirtoj eilėj O'Neil 

pasisekė keletą svarbesnių kirčių 
padaryti ir vienas iš jų perkirto 
f'epulioniui kairjjj antakį, bet tai 
ir vii-kas. 

'Kumščiavimosi žinovai ir my- 
lėtojai sako, kad Čepulionis iš- 
tikro yra nepaprastas kumštinin- 
kas. Su lyg jų nuomonės (o jie 
jau tokių dalykų ekspertai), Če- 

pulionis yra vienas iš geriausių 
kumštininkų, kuris gali lygiai 
(vadinas, su vienodu stiprumu) 
kumŠčiuotis abiem rankom, ir pa- 
našaus kumštininko nuo laikų pa- 

garsėjusių Stanley Ketcliel ir liil- 
ly Papke čionai nematyta. 

Šitą kovą laimėjo Čepulionis. 
Tas vakaras atnešė jam $600.00, 
nes Čepulionis rizikuoti nenorėjo 
ir reikalavo, kad jam gvarantuo- 
tų tą sumą dar prieš riiušj, kitaip 
jis važiuoti nenorėjo. 

Fanas. 

IŠ PHILADELPHIA, PA. 

Lapkričio 15 d. National Atble- 
tic Club svetainėj atsibuvo čia 
kiMiiščiavimosi Jurgio Čepulionio 
su Leo Houck. Čepulionis, apie 
kuri dabar pradedama daug kal- 
bėti, visų laiką buvo užpuoliku, 
tačiau pirmoj eilėj jau tuojaus 
pasitaikė nelaimė. Houck pagavo 

Čepulionj kirčiu j žandą, nuo ku- 
rio Čepulionis krito ant žemės. 

Sakoma, kad kitas butų nuo to- 

kio kirčio ir neužsikėlęs, bet Če- 

pulionis visados į keletą sekundų 
buvo ant kojų ir šokdavo prie sa- 

vo priešo. 
Šitą muš} galėtum pavadinti 

draw,"—vadinas nei vieno, nei 
kito nelaimėta: abudu gaudavo 
viens nuo Uito gorų pavaišinimų 
ir sunku butų aiškiai pasakyti, 
kurio iš jų buvo viršus. Tačiau s 

amerikonų laikraščiai, gavę progą 
palaikyti savojo pusę, taip ir pa- 
darė: apšaukė Houcką laimėto- 
ju. 

Philadephijoj yra dar ir kitas 
lietuvis kumštininkas. Tanias 
Beirunas (Tommy Bayruns), ku- 
ris priklauso prie lengviausios 
svaros (featlienvcight) kumšti- 

ninkų kliasos.—plunksnos svaros 

kliasos, kuris žada pastoti taipgi 
j profesionalių kumštininkų sk\- 

rių. Philadelphiečiai. 

IŠ MONTELLO, MASS. 

"Lietuvos'' No. 48 korespon- 
dentas iš Montello, Mass., vardu 
"Laisvas Vaikas," prirašė klai- 
dinančių žinių apie Montello lie- 
tuvių parapijos stovį. Girdi "Ko- 
mitetas spalio 11 d. sudėjo ban- 
kon ant šv. Roko parapijos var- 

do po Kardinolo globa $750.00. 
Tolinus pradėję kilti nesusiprati- 
mai. Anot komiteto pranešimo, 
Kardinolas su vietiniu kunigu 
spalio 15 d. ištraukęs minėtus pi- 
nigus iš banko ir pastatęs tokias 
išlygas" ir 1.1. 

Kas tas vietinis kunigas, ko- 
respondentas nemini, bet bent 
vietos gyventojams yra žinoma, 
kad juomi yra žemiaus pasirašęs, 
ir tokiu budu ant manęs svyra 
sunkus priekaištas, kad dalyva- 
vau ištraukime pinigų ir pasikėsi- 
nime ant parapijos turto. Ta ži- 
nelė neteisinga, ir jeigu ne ko- 

respondentas, tai komitetas apie 
tai žino. Buvo ve kaip: pinigų 
$816.63 buvo sudėta bankon Kar- 
dinolo globoje spalio 11 d., bet 
dar 1912 metais, kuomet aš ra- 

miai ilsėjausi Lo\vcH'yje. Spalio 
15 d. (taip pat 1912 metais) Kar- 
dinolas liepė vietiniam airių kle- 
bonui iš tų pinigų išmokėti už 

pus-ketvirto mėnesio užsivilku- 
sias algas kunigui ir vargoninin- 
kui. Tą paliudijo čekiai ir para- 
pijos knygos. Tokiu budu pini- 
gą1' jau buvo sumažėję iki $468.22, 
o aš dar vis gyvenau Lowell'yje. 
Man pribuvus j Brocktoną-Mon- 
tello, sausio 1 d. 1913 m. airių 
klebonas atidavė likusius pinigus 
j šv. Roko parapijos kasą, kuri 
nuo pereitų metų rudens, liepiant 
Kardinolui, yra kunigo rankose. 

Kun. K. Urbanav^ius. 

IŠ ROSELAND, ILL. 

Gražios vestuves. Lapkr. 23 d. 
pas vietos gyventoją, p. J. Vare- 
kojį, atsibuvo vestuvės p. J. Gu- 
žcvskio su p-le Elzb. Gasiunaite. 
Vestuvėsna buvo sukviesti dau- 
giausia pažangesni vyrukai ir, ra- 

si, šios vestuvės pažymėtinos jų- 
jų doru pasielgimu ir gražiomis 
kalbomis, ko paprastai musjj ves- 

tuvėms trūksta. Atsilankė šiosna 
vestuvėsna nesenai iš Lietuvos 
atvykęs K. Dagi.s, kuris papasa- 
kojo apie žmonių padėjimą Lie- 
tuvoje, kaip žiauriai valdžia ten 

elgiasi su žmonėmis, kaip bau- 
džia nž stengimosi apšviesti liau- 

dį. Toliaus, kalbėjo p. J. Orini-' 
kaitis, kurisai ragino nusirinku- 
siuosius atsiminti kankinius už 

laisvę ir juos sušelpti. Svečiai 
noriai pritarė tam paraginimui ir 
smuikavo išviso $19.00. Aukavo 

šie žmonės: po $1.00 — jaunave- 
džiai J. Gužovskis ir VA/., Gužav- 
skienė, Orinikaitis, Dar. Orini- 
kaiticuė, J. Varekojis, M. Vare- 

kojienė, Myk. Yarekojis, Em. G11- 
žovskaitė, M. Kakliauskas, S. Pe- 
trenaičia, P. Gužovskis. X. Ga- 
siunaitė, Mar. Yarekojis, Janu- 
ševiėia ir K. Dagis; po 50c. — 

Jok. Gužovskis, M. Gužovskienė, 
P. Klusas, M. Klusienė, J. Ga- 
liūnas ir Kr. Klibas; po — 

Keist. Orinikaitis, Aid. Yareko- 

jaitė, Z. lvlibienė ir An. Janu- 
scvičienė. 

Pasirodžius tokioms gausioms 
aukoms, K. Dagis, žinodamas 
vargingą Yalparaiso moksleiviu 

padėjimą, padavė sumanymą pa- 
dalinti aukas sekančiu budu: 
$10.00 (su krasos išlaidomis) pa- 

siųsti per "Laisvės" redakciją 
kankiniams už laisvę; likusius gi 
$9.00 paskirti Yalparaiso mok- 
sleiviams ir, atskaičius krasos iš- 

laidas, pasiusti jiems per "Lie- 
tuvos" redakciją. ($8.90 gavome 
nuo p. Dagio. Red.). 

Susirinkusieji, gražiai pasilink- 
sminę ir maloniai praleidę laiką, 
11 vai. nak. atsisveikino su jauna- 
vedžiais, linkėdami laimingos 
ateities, ir išsiskirtsė. 

Dagiu Dagis. 

IŠ NEW PHILADELPHIA, 
PA. 

Vakaras. Lapkričio 27 d. š. m., 

"(iiedorių draugija" parengė pa- 
silinksminimo vakarą, kuris atsi- 
buvo p. Xarijausko svetainėje. 
Žmonių prisirinko apie 250. 
Apart šokiu, vadovaujant p. A. 

! Gudaičiui, giedoriai padainavo 
keletą tautiškų dainelių, kas su- 

įsirinkusiems labai patiko; kai-ku- 
rie. tai tik pasiklausimui dainų ir 
atėjo. 

Girdėjau, jog minėtoji draugija 
po Kalėdų ketina sulošt apie po- 
ni teatrėlių, kas šiame miestelyje 
labai geistina,—ypač, kad nntsų 
tautiečiai labai skaitlingai lankosi 
bv ant kokio vakaro; tik gaila, 
kad tų vakarų pas mus labai 
mažai rengiama. 

Plaušinis. 

IŠ CHARLEROI, PA. 

Pažanga. Iš palcngvo ir čin lie- 
tuviai pradeda atbusti. Keturi 
metai atgal ateidavo 4 laikraščių 
egzemplioriai, o dabar visokių 
pakraipų laikraščių ateina 30. 
Pradėjus lietuviams daugiau skai- 
tyti, ir girtuokliavimas truputį su- 

mažėjo. 
Per pasidarbavimą J. Rasiutės 

tapo sutverta 140 kuopa SLA., Į 
kurią įstojo ir moterių. Bet yra 
dar daug bijančių rašytis, nes 
tiems rodosi, kad SLA. yra so- 

cialistų organizacija. Tie mat iki 
šiol nežino, kad SLA. yra tau- 
tiška organizacija. Ašara. 

IŠ DORRISVILLE, ILL. 

Žmogžudyste ir nusičudymas. 
Dar žmonės neužmiršo pereitų 
Velykų dienos žmogžudystės, at- 

sitikusios viename slaptame urve, 
kuomet žuvo tris vyrai. Dabar 
vėl čia buvo panašus atsitikimas. 

Lapkričio 19 d. vienuose lietu- 
vių namuose traukt rudą skysti 
mėlį susirinko būrelis lietuvių: 
atėjo ten ir Jonas Aidikis su sa 

vo numylėtine Marcele Dručiute, 
kuri, kaip kalba žmonės, Lietu- 
voj palikusi vyrą, bet jį pametusi 
ir Amerikon atkeliavusi. Ji su Jo- 
nu 2 metu gyveno. Susirinkę prie 
bačkutės linksmai maukė alų iki 
pusiaunaktų. Jonas vadino Mar- 
celę eiti su juom, bet toji atsi 
sakė su juom eiti, nes buk jis 
žadėjęs ją nušauti. "Jeigu nori- 
te nušauti, pasakė Marcelė, tai 
šaukite čia dabar, kol gėrimai dar 
iš galvos neišgaravo; tai mirtis 
bus lengvesnė." Aidikis, maty:. 
nuo gėrimo turėdamas aptemusi 
protą, nelaukė raginimo paantri- 
nimo, bet išsitraukė revolverį ir 
Marcelei paleido du šuviu j kru- 
tinę. Toji dar nubėgo pas kai- 

myną, bet ten krito ant grindų i'j 
į valandą laiko pasimirė. Aidikis 

taipgi išbėgo laukan ir paleido 
sau šuvį Į krutinę. Rr '.o ji paskui 
patvoryj negyvą. Paliko jiedu 3 
:ir 4 mėnesiu mergaitę. 

Lapkričio 20 d. nuo karštligės 
pasimirė 23 metų lietuvis Juozas 
Kubilius, nesenai iš Lietuvos 
Amerikon pribuvęs. Buvo blai- 
vus ir doras vaikinas. 

T. K. P—g-s. 

IŠ CLEVELAND, O. 

Lapkričio 25 dieną rado gele- 
žinkelio suvažinėtą lietuvio V. 
jankauskio kuną. Kišeniuose jo 
rado paveikslą, ant kurio buvo 
pravardė užrašyta ir porą eg- 
zempliorių "Lietuvos." Velionis 
buvo gana apšviestas vaikinas, 
mylėjo mokslą ir stengėsi la- 
biau apsišviesti. Palaidotas tapo 
miesto kapinėse. Buvo tai doras 
ir geras vaikinas. 

Kas norėtų daugiau apie velio- 
ni žinoti, lai kreipiasi žemiau pa- 
duotu antrašu: 

Kazys Kavaliauskas, 
1555 E. 45th st., 

Cleveland, Ohio. 

IŠ KENOSHA, V/IS. 

"Birutės" vakaras. Vietinė 
"Birutės" dr-ja buvo surengusi 
gražų vakarėlį "Padėka vonės 
Dienos" vakare, lapkričio 27 d. 
Vakarą papuošė, apart šokių, ma- 

žas programėlis, susidedantis iš 

monoliogų ir Įvairių eilių deklia- 
mavimo. Kaip mums išrodo, tai 
beveik visiems pavyko gerai sa- 

vo užduotis atlikti. 
Prasidėjus šokiams, buvo ir 

skrajojanti krasa. Daugiausiai 
atviručių, o kartu su jomis ir do- 
vaną ($5.00 vertės) gavo p-lė 
Ona šlekaitč. Buvo ir mažas 
konkursėlis šokiuose, kurį laimėjo 
p. Augustas Varkalis su p-le M. 
Grabafiauskaite,—gavo po auk- 
suotą medalį (S5.00 vertės) su 

"Birutės" vardu, jame įgraviruo- 
tu. 

Publikos buvo pilna svetainė ir 
visi gražiai užsilaikė. 

F. Zakarevičia. 

IŠ COLLINSVILLE, ILL. 

Vakaras. Kaip kitur, taip ir 

musų miestelio lietuviai nemiega. 
Štai lapkr. 27 d. vietos teatrališko 
"Jaunimo Ratelio" tapo suruoš- 
tas gražiai nusisekęs vakaras. 
Programas susidėjo iš dekliama- 
cijų, monoliogų ir dainų. Apie 
programo didumą galima spręsti 
vien iš to, kad jojo atlikime da- 
lyvavo 20 ypatų. Jau iš skait- 
liaus didumo galima supranti, kad 
ne visi programo numeriai buvo 
lygiai atlikti. Iš dekliamatoriu 
ypatingai pažymėtina ponios Tu- 
mosienė ir M. Steponavičienė ir 

ponas A. Tumosa. Kiti atliko sa- 

vo užduotj taipogi gerai. Panelės 
E. Cepliauskytė ir E. Elvukė — 

viena puikus sopranas, kita ne- 

blogesnis altas — gražiai padai- 
navo ištisą eilę djiinų, publikai la- 
bai patikusių. .Šios dainininkės 
yra apdovanotos gerais balsais ir, 
nors konservatorijos nelankė, mo- 

ka palinksminti publiką. 
Kaip teko girdėti, "Jaunimo 

Ratelis'' Kalėdoms rengia veika- 
lą "Pirmieji Žingsniai," kurio at- 
likimui linkėtinai kuogeriausio 
pasisekimo. 

Collinsvillietis. 

IŠ TORONTO. KANADA. 

Susirinkimas. Lapkričio 1. 
buvo susirinkimas, sušauktas šv. 
Juozapo draugijos. Kviesta visi 
lietuviai, bet susiriukiman atėjo 
nažas skaitlius; daugelis pabū- 
go, kad nereiktu aukauti, kaip 
buvo manyta, Lietuvių T uitos 

\*amui V ilniuje, j vai. popietų 
•radėta svarstyti draugijos ir 
Lietuvos reikalus. Tris lietuvai- 
tės dekliamavo patriotiškas eiles. 
Merginas galima tik pagirti, kad 
svetimoj šalyj neužmiršo prigim- 
tos kabos. Kitos net nuduoda, 
kad prigimtos kalbos nemoka ir 
nors ne viena nesupranta gerai, 
bet vietoj lietuviško laikraščio, 
varto lapus angliško. Tokiu mū- 

sų sesučių, nežinančių ką daro, 
;ia yra nemažai. 

L. P, 

IŠ SCRANTON, PA. 

Čia 23 metų vaikinas peršovi 
12 metų mergaitę, o paskui pats 
nusišovė. Matyt jo protas nc 

suvisu buvo tvarkoj. Abudu bu- 

vo lietuviai. K. 
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Apžvalga. 
Lietuviai paskutinio cenzo apy- 

skaitoj. Kommercijos Departa- 
mentas VVashingtonc tik-ką iš- 
leido žinias, kurias apdirbo pa- 
skutinio renzo (1910 m.) biuras 

apie atkeliavusių j Suvienytas 
.Valstijas ateivių tautybę. 

Suvienytos Valstijos, sulyg ši- 
to apskaitliavimo, turi beveik 82 

niilionų 'baltųjų' žmonių. Tame 

skuitliujc yra per 32 milionu 

ateivių (32,243,382). Taigi atei- 
viai sudaro šioj šalyj apie 40% 
visų gyventojų. 

Sulyg savo prigimtosios kal- 
bos. pirmiausią vietą tarp atei- 

vių užima ateiviai, vartojanti 
anglišką kalbą,—iš Anglijos, Ai- 

rijos, Škotijos ir 1.1. Jų šioj ša- 

lyj esama per 10 milionu (10,037,- 
420). 

.Vokiškoji kalba užima ancrą 
vietą: ateivių, kurie skaito savo 

prigimta kalba vokišką kalbą, yra 
išviso 8,817 271. Toliaus seka pa- 
eiliui: italai (2,151,422), lenkai 
(1,707,640), žydai (1,676,76 2), 
švedai (1,445,869). prancūzai 
0,357,169) ir norvegai (1,009,- 
854). Šitos visos tautos turi kiek- 
viena daugiaus miliono ateivių. 
.Visos likusios tautos turi mažiaus 
miliono ateivių. 

Lietuviai šioj atskaitoj paduoti 
sykiu su latviais ir jų skaitlius, 
sulyg cenzo, išnešė 1910 metais 
211,235. Tame skaitliuje yra 
140,963 gimusių Lietuvoj ir 70,- 
732, gimusių Suvienytose Valsti- 
jose. 

Abelna lietuvių skaitlinė, gali- 
ma tikrai pasakyti, nėra paduota 
teisingai: lietuvių, be abejonės, 
bus mažiausiai kita tiek. TaČiaus ! 
tas jau nc Cenzo Biuro kaltė. 
Tame kalti patjs lietuviai. Šisai 
cenzas, jeigu neklystame, buvo 
pirmas cenzas, kur lietuviai pa- 
reikalavo savo išskirimo, kaipo 
atskiros tautos. Todėl tas buvo 
"naujiena" ne tik Cenzo urėdnin- 
katns, bet ir daugumui pačių me 
žiaus susipratusių lietuvių. 

Sprendžiant pagal augščiaus 
paduotą skaitlinę, galima tikrai 
tvirtinti, kad kita tiek lietuvių 
nuklampojo senovės keliais ir pa- 
sidavė lenkais, rusais, ar vokie- 
čiais. 

Viršminėta cenzo skaitlinė 
šiuom sykiu neparodo mums, 
kiek ištikro męs turime lietuvių 
šiame kr?.-,te,—męs mename, kad 
jų bus tarp 400 ir 500 tūkstančių, 
ji parodo mums vien, kiek męs 
turime tautiškai susipratusių lie- 
tuvių. Atkreipę atydą j tai, kad 
cenzo blankos neturėjo atskiros 
tam tyčiai pavestos rubrikos lie- 
tuviams; atsiminę, kad cenzo rin- 
kėjai, patjs neapsipažinę su lietu- 
vių tauta, užrašinėdavo lietuviais 
tik tuos, kurie to reikalavo, turi- 
me pripažinti, kad toki lietuviai 
jau turi gerą nuovoką apie tai, 
kuomi jie yra ir prie kokios tau- 
tos sa\e priskaito. 

Taigi, turime prieš save tris 
skaitlines. Dėlei lygumo, paim- 
sime 400,000—200,000 ir 70,000. 
Pirmoji (400,000) parodo, kiek 
išviso lietuviu (sulyg mūsų, tiki- 
mės, neperdėto manymo) yra 
Suvienytose Valstijose; a.itroji 
(200,000)—kiek lietuvių užsirašė 
ir ptisipažino esą lietuviai ii tre- 

čioji (70,000)- kiek ėia gimusių 
lietuvių skaito save lietuviais. 

Pažiūrėkim dabar, kokj pamo- 
kinimą mums šios skaitlinės duo- 
da. 

Sulyginus pirmas dvi skaitli- 
nes, męs matome, kad mums dar 
dikėiai yra darbo, kol visus lie- 
tuvius privesime prie "savųjų 
dievų." Iš abelno menamo lie- ( 
tuvių skaičiaus, kaip matome, vo3 
pusė yra tiek tautiškai susipra- 
tusių, kad nesidetigia save sve- 
timu kailiu ir pripažįsta save 

tuom, kuom jie yra, t. y. lietu- 
viais. Kita pusė, menama, dar po 
senovei daugina rusų, vokiečių 
ir ypač lenkų skaitlines. 

Reik tikėtis, kad ateinančiame 
cenze, kuris atsibus 1920 metais, 
šita proporcija tautiškai nesusi- 
pratusių lietuvių dikčiai sumažės. 
Pereitas cenzas užklupo lietuvius J 

lyg netikėtai: musų laikraštija ir 
didesnes organizacijos pradėjo 
aiškinti lietuviams jų pareigas tik 
'ada, kuomet cenzas, galima sa- 

kyt, jau buvo prasidėjęs. Atei- 
tyje. be abejonės, bus kitaip. 

Labai įdomi yra paskutinė 
skaitlinė. Ji parodo, kad tarpe 
200 tūkstančių susipratusiu lietu- 
viu yra 70 tūkstančių, arba pil- 
nas trečdalis, čia gimusiu. Atsi- 
mindami tai, kad lietuvių išeivy- 
>tė yra vos apie 40 metų senu- 

mo, galime, aplamai paėmus, vi- 
sus čiagimius priskaityt prie jau- 
nimo. Šitie 70 tūkstančių čiagi- 
mių paduoda savo prigimta kal- 
ba lietuvišką kalbą. 

Taigi turime tokį galutinį iš- 
vedimą : 

Iš atvykusių Amerikon lietuvių 
vos pusė susipratę tautiškai tiek, 
kad skaito save lietuviais. Šių 
susipratusiųjų skaitliuje du treč- 
daliu yra gimę Lietuvoj ir vienas 
trečdalis gimusieji čia Amerikoj. 
Sios skaitlinės lyg rodytų, kad 
męs daugiaus darbo sulyg lietu- 
vystės turime su ateiviais iš Lie- 
tuvos, negu su čiagimiais: jeigu 
čia gimę lietuviai amerikojiėja, 
tai is Lietuvos atvykę ateiviai ne- 

mažiau yra sulenkėję, surusėję, 
suvoKitceję. 

Teisingiau pasakius, jie nėra 
nei sulenkėję, nei surusėję, tikroj 
to žodžio prasmėj, bet tiesiog jie 
patįs nežino, kuomi jie yra ir 

"bezdžioniuoja," kitos tautos var- 

dą prisisavinę. Tokių, kaip ma- 

tome, bus pilna pusė abelname 
lietuvių skaitliuje, ir męs manome 

neklysime, pasakę, kad iš šitos 
rųšies nesusipratusių lietuvių 
daugiausiai darosi "amerikonų." 
Jų tėvai pat|s nežino, kuomi esą; 
kaip gi galima tikėtis, kad vaikai 
jgautų savo kalbos bei tautos pa- 
mylėjimą. 

Męs pirvalome, be abejonės, 
rūpintis priaugančios kartos rei- 
kalais, privalome stengtis, kad 
čia gimę lietuvių vaikai nedingtų 
lietuvių tautai be naudos. Tą no- 
rėdami pasiekti, męs manome, kad 
daugiausiai reik atkreipti atydos 
j vaikus, į mokyklas etc. 

Prisižiūrėję augšeiaus minė- 
toms skaitlinėms, išrodo, 
kad didesnė dalis rūpesčio iki 
šiolei visgi dar privalo buti at- 

kreipta ne tiek į vaikus, kiek į 
tuos tukstančius vis naujai at- 

vykstančių nesusipratusių tautiš- 
kai lietuvių, kurie, dėlei savo ne- 

susipratimo, g?mina amerikoniz- 
mui lengvą medžiagą. Geras tau- 
tiškas tėvų susipratimas palaiko 
tautystės idealą ir vaikuose. Pa- 
skutinis cenzas mums parodo, 
kad apie pusė lietuvių to supra- 
timo neturi. Kaipgi galima tikė- 
tis, kad jų vaikai jį turėtų? Męs 
j ieškome suamerikonėjimo prie- 
žasčių vietinėse apystovose, ame- 

rikonizmo įvairose įstaigose (pra- 
dedant nuo public school'ių ir bai- 
giant taip vadinamais settlemen- 
tais), o nepatėmijame, kad di- 
džiausi pagelbininką amerikoniz- 
mas turi pačių suaugusių lietu- 
vių nesusipratime. 

Vėl bilius prieš ateivius. Sc- 
naa Dillinghamo-Burnetto bilius 
prieš ateivius, kuris, reikalauda- 
mas nuo visų ateivių mokėjimo 
skaityti-rašyti, mėgino suvaržyti 
ateivystę ir kurį buvęs preziden- 
tas Taftas vetavo (nepraleido), 
dabar vėl sugrįžo į Kongresą ir 
bus vėl išnaujo svarstomas. 

Amerikonai-darbininkai, susi- 
spietę į American Federation of 
Lal)or ir kitas stiprias amatninkų 
oganizacijas (kaip, pavyzdžiui, 
Jaunesnėji Lyga Mechanikų), nuo 
senai darbuojasi, kad ateivyste j 
Suvienytas Valstijas suvaržius. 
Jie tvirtina, kad nesiliaujantis 
plaukimas ateivių, ypač neišlavin- 
tų darbininkų iš pietinės ir ryti- 
nės Europos daliu, numuša čia 
esantiems darbininkams kainas, 
it* todėl jie deda visas savo pa- 
stangas, kad bile kokiu budu atei- 
vystei užkirsti kelią. 

Pereitą kartą jiems vos nepa- 
sisekė. Kongresas buvo jau pra- 
leidęs viršminėtą bilių ir tik ačiu 
prezidento Tafto uždėtam vetn 

jis tapo atmestas šalin. 
Dabar jis ir vėl pasirodė ant 

Kongreso pagrindų. 
Svetimtautiškų laikraščių Ly- 

gos grupa Chicagoje, norėdama 
geriaus sužinoti, kaip šis reika- 
las stovi, pereitą savaitę pasi- 
kvietė kongresmaną Sabath'ą (nuo 
Illinois valstijos), žinomą minėto 
biliaus priešą. 

Kongresmanas Sabatli laikė 
prakalbą L,-»Sallc ITotely], Chi- 
cagoj, ir paaiškino svetimtau- 
čiu laikrašti jos atstovams (tarp 

fju buvo "Lietuvos" ir "'Kataliko" 
atstovai), kad minėtą priešateivi- 
nj bilių palaiko didžiuma kon- 
gtCMnanų, ir jis laike keliu sa- 

vaičių gali but kongreso praim- 
tas. 

Sulyg Sabath'o žodžių, minėtos 
Amerikos darbininkų organizaci- 
jos turi tokią jiegą ir per savo 

atstovus spaudžia ant kongres- 
manų su tokia įtekme, kad šie 
negalės atsispirti ir bilių galės 
praleisti, jeigu ateivių užtarėjai 
nepasiskubins energiškai prieš tai 
užprotestuoti. 

Tą galima bus padaryti tik ta- 

da, kada ateiviai kiekvienam 
mieste, be jokio atidėliojimo,* su- 

šaukę mitingus, arba per savo 

organizacijas kreipsis prie savo 

distrikto kongresmanų \Vashing- 
tone, reikalaudami nuo jų, kad jie 
balsuotų prieš biliaus priėmimą. 

Šis bilius, apie kurį jau buvo- 
me plačiai savo laiku rašę, reika- 
lauja, kad visiems ateiviams bu- 

tų įvestas egzaminas, ir tie, ku- 
rie pasirodytų nemoką skaityti- 
-rašyti bent savo prigimtoje kal- 

boje, turėtų b u t i neįleidžiami į 
Suvienytas Valstijas visai. 

Kongresmanas Sabath įnešė 
kitą, savo bilių priešais minėtą 
Dilliugham-Burnett'o bilių, bet, 
sulyg jo locnų žodžių, jis turi ma- 

žą parėmimą. Kongresas, savo 

daugumoj, yra palinkęs atcivys':ę 
ar šiokiu, ar kitokiu keliu apru- 
bežiuoti. 

Daug ateiviu grąžinama. Jau 
ne sykį lietuvių ir kitų tautų 
laikraščiuose buvo rašoma apie 
tai, kad ateiviai, neturinti bent 
$25.00 pinigais (ir geležinkelio ti- 
kietui, apart to), buva sulaikomi 
Kilis island'e (kaslegarnėj) ir 
tankiai net grąžinami atgal. Ma- 
tomai, ne visų vienok j tai at- 

kreipiama atyda, nes 1111 migraci- 
jos viršininkai vėl kreipiasi į laik- 
raščius, prašydami pranešti vi- 
suomenei, kad daugybė ateivių 
sulaikoma vien todėl, kad jie ne- 
turi su savim tiek pinigų, kiek 
valdžia reikalauja. 

Todėl dar sykj atkreipiame j 
tai ir lietuvių atydą. 

Kiekvienas ateivis, jeigu jis 
nenori turėti nesmagumų, arba 
nenori, kad jį grąžintų atgal, pri- 
valo, priplaukęs Ameriką, turėti 
nemažiaus, kaip $25 (ne rublius) 
pinigų ir, apart to, dar užtekti- 
nai pinigų nupirkimui geležinke- 
lio tikieto į tą vietą, kur mano 
važiuoti. Šitą reikalavimą turi 
išpildyti kiekvienas ateivis, ar jis 
važiuotų per New Yorką. ar per 
Philadelphią, Bostoną, Baltimore, 
nr per kitus uostus. 

Bjaurus darbas. Bjauriausis 
darbas,—tai numirusio atminties 
įžeidimas. Gyvenime męs galime 
kovoti su savo priešu kuosmar- 
kiausiai. Jeigu doros bei švaru- 
mo jausmas yra apmiręs, griebia- 
masi dažnai pasmerktinų ir bjau- 
riu kovos btulų. Neteisingai kal- 
bama apie priešą, šukraipoma jo- 
jo mintįs, norima jįjį kuožemiau- 
siai pastatyti žmonių akyse, at- 
imti iš jojo visą įtekme. Visoki 
netiesųs kovos budai yra pa- 
stnerktini, bet jie yra vartojama. 
Tačiaus yra ir rubežius, prie ku- 
rio priėjęs, net ir atkakliausis ko- 
votojas sustoja. Tuom ru- 

bežiu yra mirtis. Numirė prie- 
šas, ir pasibaigė kova. Jeigu ne- 

pasibaigė, tai bent laikinai nutilo. 
Galop, kovojama su kitais to pa- 
ties mintijimo šalininkais. Mir- 
tin nužengusis priešas su pagarba 
aplenkiamas. Duodama dažnai, 
priešui nirus, tokia, arba kitokia 
jojo veikimo charakteristika, api- 
budinimas, nušvietimas. I3et vi- 
sa tai daroma, pagerbiant naujai 
atsivėrusį kapą. Tuose savo bu- 
vusio priešo apibudinimuose jau- 
čiasi, kvėptelėjo visai arti amži- 
nystė, mirtis. Nutįla nesenai 
skambėjusieji kovos balsai, nusi- 
leidžia ginklai ir su pago *ba žiū- 
rima į prasivėrusias amžinystės 
duris. Verkia giminės, draugai, 
netekę brangaus savo pulkelio na- 

rio, o priešai jeigu ką pusbalsiai 
ir ištars, tai su pagarba. Negir- 
dėt barnių, dantis sukandusios ne- 

apykantos ir pašaipos juoko.... 
Mirtis šventa ir turi buti pagerb- 
ta. 

Taip sakys ir darys kiekvienas 
doras žmogus. Taip elgiasi ir lie- 
tuvių visuomenė. Bet liguistas 
musų gyvenimas. Yra jame to- 
kių puvėsių, tokių sudrunėjusių 
ir bjaurių gyvūnų musų 
visuomenės užkampiuose, kad 
žmogus ir nežinotų, kad jųjų esa- 

ma, jeigu arts nuo Irarto ne- 

duotu apie save žinoti savo ci- 
nišku, visokiS? ryUiis pametusiu 
žQclžiu, ar juoku. 

Nespėjo dar užsiversti kapas 
vieno musų "žinom jų veikėjų, 
"Draugo" velionio redaktoriaus, 
kaip štai pasigirsti tas bjaurus, 
hedėgiškas šijyštiroas. Vienas iš 
taip vadinamųjų "juokų" laikraš- 
čių spausdina it* d.'ir prižada dau- 
giau laiškų, kuriuos jisai "gauna" 
nuo velionio. Tasai laiškas tokiu 
budu yra įžeidimas ne tik, kad 
mirusio atminčiai, bet tai butų 
didžiausis ir gyvo žmogaus ap- 
šmeižimas. 

Toksai gi pasielgimas 
yra nc tiktai prasižengimas, už 

kurį kaltininkams reikėtų bran- 
giai užmokėti, stojus prieš tei- 
smą; ne tiktai velionio atmin- 
ties šmeižimas; netiktai manda- 
gumo ir padorumo rubežių per- 
žengimas,— tai yra besanžinin- 
gumas, šventvagystė, apsireiški- 
mas, rodantis, kad žmogus gali 
nužengti daug žemiau už gyvulį. 
Nenorime ne tik perspausdinėti, 
bet ir ištraukų iš to "laiško" da- 

ryti, nes, ištiesų, tas butų ne tik 
perdideliu įžeidimu velionio kapo, 
bet ir nusidėjimu prieš laikrašti- 
nį padorumu. Toki "juokai,"— 
tai dvokianti votis musų laikraš- 
tijos kune. 

Lietuvių ypatybių apibudini- 
mas. TMD. organas N48, rašy- 
damas apie mūsų visuomenės 
ypatybes ir ragindams lankyti 
įvairias vakarines mokyklas, šiaip 
apibudina mūsų visuomenę: 

"Tinginystė taip giliai tarpe 
mūsų įsėdus, kad Ji. kaip vėžys, 
baigia osti lietuviškoji kunų. At- 
viros mokyklos, atviros amatų 
institucijos, atviri visi keliai gy- 
venimų pagerinti, bet mūsų bro- 
liai niekur tuo nenor naudoti3. 
Lyg tai kam kitara keršindanii, 
tuno varge ir tamsos vergijoje." 

Mums rodosi, kad taip blogai] 
nėra. Nei lietuviai toki tinginiai, 
nei kam mano keršinti. Galima 
rasti ypačiai tarp jaunimo labai | 
daug darbščių ir karštai trokštan- 
čiu mokytis vyrų. Paimkime visą Į 
tą draugijų ir vakarų begalinį 
skaitlių, kurį męs, Amerikos lie- 
tuviai, turime. Ne iš dangaus gi 
iškrito tas viskas. Su tokiu pa4, 
uolumu lankytų mušu jaunimas 
mokyklas—neapsirtibežiuoti kaip 
Svarbiausia priežastis, kodėl taip 
jisai nedaro, yra tame, kad jis ne- 
žino tų mokyklų. Gerai mokyklas 
žinančiųjų priedermė butų nuolat 
jaunimą informuoti apie įvairias 
mokyklas. Neapsirtibežiuoti, kaip 
tai paprastai daroma, vien moky- 
klos vardo ir antrašo padavimu. 
Supažindinti reikia jaunimas 
smulkiai su tomis mokyklomis, 
j kurias jisai kviečiamas. Ir su pa- 
žindinti tokiu budu su kuodides- 
niu prieinamų mokyklų skait- 
liam, kad kiekvienas galėtu sau 

pasirinkti mokyklą pagal savo 

norą ir skonį. 
Duokime jaunimui visas pro- 

gas, priveskime jjjį prie tų pro- 
gų. ir jeigu jisai tomis progo- 
mis nenorės pasinaudoti,—tuomet 
galėsime atkartoti tuos žodžius, 
kuriuos męs pavelinome sau, kai- 
po ištrauką iš TMD. organo, 
skaitytojui paduoti. 

Lietuviškas laikraštis Cleve- 
lande. "V. L." N-įB pranešama, 
kad Clevelande po Naujų Metų 
pradėsiąs eiti lietuvių kalboje 
laikraštis, užvardintas "Laimė." 
"V. L." redakeija, prielankiai at- 

siliepdama apie naujojo laikraščio 
atsiradimą, drauge su Uiom pa- 
stebi, kad, ačiu \ is naujų ir nau- 

jų laikraščių atsiradimui, 

"lietuvių veikėjų spėkos susiskal- 
do, išsidrasko; uei vienas iš tų 
laikraščių negali stovėti tvirtai, 
negali sukoncentruoti gabesnes 
inteligentijos spėkas." 

Męs, pilnai tam pritardami, dar 
turime pastebėti, kad laikraščių, 
kurie aptartų bendrus Ameri- 
kos lietuvių reikalus, męs, regis, 
turime jau užtektinai. Naujų laik- 
raščių, kurie pasiryžtų tarnauti 
vien vietos reikalams, taip vadi- 
namųjų provincijalinių laikraščių, 
mums, berods, butų labai reika- 
linga, ir jųjų pasirodymas butų 
labai maloniu ir pageidaujamu 
apsireiškimu. Bet provincijalinių 
laikraščių laikas dar pas mus ne- 

atėjo. Nororas-nenoroms kiek- 
vienam "naujagimiui" reikia 
griebtis bendrojo gyvenimo. 

Lai manomo laikraščio leidė- 
jai nemano, kad męs šiais žo- 
džiais norime jiems atsistoti sker- 
sai kelio. Laimir^cs kloties! Juo 
karštesnis musų linkėjimas, jei- 
gu naujasai laikraštis mano ra- 
mumo ir vienybės idėją, nešti į 
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mūsų visuomenę, kufj Šiądien, 
kaip kiekvienas žino, yra <laug 
kame iš vėžiu iššokusi. .Geran 
darban geros kloties! 
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"Gyvoji Lietuva" Amerikoje. 
žinomas m tisų kinematografistas, 
p. A. T. Račiūnas, praneša, "V. 
L." N48, kad, vos sugrįžęs Ame- 
rikon iš Lietuvos, kame jisai nu- 

traukė savo krutamiems paveik- 
slams daugybę vietų ir taip atsi- 
tikimų iš lietuvių gyvenimo, ji- 
sai gaunąs tiek daug laiškų iš 

draugijų it' šiaip žmonių, klausian- 
čių, kuomet bus gatavi paveik- 
slai, "Gyvoji Lietuva," kad tie- 
siog neturįs laiko atsakv ti į visus 
atskirus laiškus, ir todėl per laik- 
raštį praneša, kad paveikslai bu- 

sią gatavi iki Naujų Metų ir ji- 
sai šiiį žiemą manąs apkeliau- 
ti su savo paveikslais Amerikos 
lietuvių naujokynus. Pirmiausiai 
aplankyti žada tas vietas, kurių 
lietuviai jįjį pas save prsikvies. 

ŠIS-TAS APIE STREIKUS. 

Pastaraisiais keliais metais, 
ypač gi paskutiniais metais, strei- 
kų skaitlius žymiai pradėjo augti. 
Suėmus tuos visus streikus krū- 
von, peržiurėjus juos, kiekvienam 
puola akin tai, kad iš visos tų 
streikų daugybės retai kuris užsi- 
baigė. darbininkų laimėjimu. 
Daug didesnė šių streikų dalis 

tampa pralaimėta: po kelių savai- 
čių, arba tankiai net po kelių mė- 

nesių streikavimo, išleidus pasku- 
tinius sutaupytus centus (jeigu 
jų turėta), prisikentus nedatek- 
liaus,—kitą kartą net ir bado,— 
sugaišinus tiek brangaus laiko, ki- 

tur nustojus ir keleto aukų laike 

riaušių, darbininkai grįžta sude- 
moralizuoti atgal į darbą, nieko 

nelaimėję, tankiai dar ir pralai- 
mėję. 

"Lietuvoj" jau, rodos, ne sykj 
atkreipta į šitą apsireiškimą aty- 
da. Mename, kad yra būtinas 
reikalas apie tai tankiau primin- 
ti, nes, ištiesų, šis klausimas yra 
svarbus. 

Matome, kad streikų klausi- 
mas yra imamas lengvai, be jo- 
kio apsirokavimo. Viskas, kas 
pas mus daroma, tai tik: "Strei- 
kuok ir šaukis aukų nuo visuo- 
menės!" Ar tas streikas apsimo- 
kės, ar darbininkas kiek nuo to 

laimės, ar aplinkybės yra gerai 
susitaisiusios, kad streiką laimėti 
—apie tai, rodosi, mažai kas pa- 
galvoja. O apie tai pagalvoti ver- 

tėtų, nes nuolatiniai streikų pra- 
lošimai aiškiai parodo, kad ne 

kiekvienas "kailis yra vertas iš- 
dirbinio," kad ne visi streikai ap- 
simoka. 

Streikas yra geras įrankis dar- 
bininkų būvio pagerinimui, tan- 
kiai jis yra vienintelis kelias, ku-| 
riuom eidami, darbininkai gali su- 

stabdyti gašlius darbdavius nuo 

darbininkų išnaudojimo, gali juos 
priversti mokėti darbininkams 
bent žmoniškas algas. Tas tiesa, 
ir epie tai nėra reikalo ginčytis. 
Vienok čia pat reik pasakyti ir 
kitą nemažesnės svarbos tiesą: 
ne kiekvienas streikas yra geras. 

Teisybė, yra žmonių, kurie 
mano, kad kiekvienas streikas 
esąs geras,—vis vien, ar jis dar- 
bininkų laimėtas, ar pralaimėtas. 
Kiti-gi vėl mano, kad tas netei- 
sybė. Tas mat priklauso nuo to, 
iš kokios pusės męs j šitą dalyką 
žiūrėsim. 

Yra žmonių, kuriems streiku 
kėlimas ir jų palaikymas yra jų 
speciališkumu, — pasakytum, lyg 
amatu: juo jų daugiau, juo jiems 
darbo daugiau. Jiems kiekvienas 
streikas yra geras, nes jie iš to 

duoną valgo. 
Yra organizacijų, kaip pavyz- 

džiui ir I. W. W. organizacija, 
kurių programų ir taktika yra 
kelti begalinius streikus, mato- 
mai visai neatsižvelgus j tai, ar 

sukėlimui streiko yra patogi pro- 
ga, ar jos nėra. Panašus darbi- 
ninkų "vadovai" mintija ir skel- 
bia šitaip: Išloš darbininkai vie- 
ną streiką — tai gerai, rengk 
tuojaus kitą, trečią ir t.t.;—pakol 
nuolatiniais streikais neišvarysim 
kapitalistų "iš biznio," pakol jų 
nenubankrutysim, o tad viską, 
—mašinas ir dirbtuves darbinin- 
kai galėsią paimti j savo rankas. 
Jeigu gi darbininkai prakiš vieną 
streiką, reik rengti tuojaus antrą, 
trečią ir t.t., pakol darbininkai, 
be paliovos prakišinėdami vieną 
streiką po kitam, neišeis iš kan- 
trybės, pakol Jie nejpuls i despe- 
raciją pakol nesukels kruvi- 
nos revoliucijos prieš kapitalis- 
tus. Ar šiaip blyną versi, ar !ci- 
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taip J) apversl^-iš abiejų pusių 
)i9 apkeptai A* darbininkai vi- 
sa laiką laimės, ar kiekvieną sy- 
kį jie prakiš—vis vien nuolatinis 
streikavimas prives prie indus-, 
triales revoliucijos, kuri yra ga- 
lutinu tokių organizacijų siekiu. 

Todėl ir šių organizacijų nuo- 

mone, kiekvienas streikas,—ar lai- 
mėtas ar pralaimėtas,—yra ge- 
ras. Jos užlaiko net visą štabą 
įvairių, pilnai apmokamų [tų pa-į 
čių darbininkų centais] "organi- 
zatorių," "agitatorių" ir kitų pa- 
našių urėdninkų, kurių darbu yra 
važinėti ir kelti streikus ne tik 
ten, kur galima, bet ir ten, kur 
negalima. Ar darbininkai iš to- 
kio streiko laimės ką, ar ne—tai 
visai kitas klausimas. 

Yra ir tokių, kurie ramina sa- 

ve ir darbininkus, pasakodami, 
kad nors streikas tapo prakištas, 
bet visgi nauda esanti didelė: 
darbininkai grįžo darban nieko 
nelaimėję, bet už tai "darbinin- 
kišku" prakalbų prisiklausė iki 
sočiai, "susipratimas" darbininkų 
kliasos tarp jų dabar pakilęs ir iš 
to naudos daug gavę, o todėl atei- 
nančiuose rinkimuose 'musų par- 
tijos balsai milžiniškai pasididins.' 

Taigi ir jų akimis žiūrint, kiek- 
vienas streikas reik skaityti geru, 
nes jis yra geras politiškas įran- 
kis. 

Bet pažiūrėkim dabar į streikus 
iš pusės paties darbininko, apie 
kurio kailį kiekvienam streike 
eina. Žiūrint darbininko akimis, 
negalima pripažinti kiekvieno 
streiko gieru. Yra geri streikai, 
kurie darbininkams atneša nau- 

dą, yra ir blogi streikai, kurie 
suteikia jiems vien tik blėdj, — 

ir sunkią blėdj.... 
Gerai žinome, kad darbininkas 

streikuoja ne tam, kad kas ii 
to "džiabą" turėtų, arba kad kas- 
-nors ant jo kailio politiškas ar 

kitokias teorijas bandytų. Jis 
streikuoja todėl, kad jis nori tu- 

rėti iš to apčiuopiamą medžiagiš- 
ką naudą. Jis streikuoja netodėl, 
kad gaišinti laiką bedarbėj, kad 
kęsti vargą ir badą laike tos be- 
darbės. Jis streikuoja netodėl, 
kad gauti mažesnę ar tą pačią 
algą, ką turi. Jis išstato savo kai- 
lį streiko nesmagumams todėl, 
kad gauti geresnę algą, kad gauti 
šiokius ar kitokius pagerinimus 
dirbtuvėj — žodžiu '•akani, jis 
streikuoja todėl, kad po streiko 
jam butų geriau, bet neblogiau, 
negu kad buvo prieš streiką. 

Taigi, pradėjus mintyti apie 
streiką, pirmiausiu ir svarbiau- 
siu klausimu, kuri kiekvienas 
streiko vadovas ir kiekvienas dar- 
bininkas turi sau užduoti, yra šis 
klausimas: Ar šitą streiką, apie 
kurį męs dabar manome, galima 
bus išlošti? Ar yra šiokia-tnkia, 
rimtai pamatuota viltis, kad sun- 

kiai kovodami, laimėsime (lan- 
giaus, negu tik vieną "naudą" iš 
prakalbų ? 

Jeigu į šiuos klausimus galima 
duoti .-.įsakymą: Taip, męs turi- 
me gerą priežastį apšaukit strei- 
ką, męs esame persitikrinę, kad 

laimėsime; męs turime pamatuo- 
tą viltį, kad po streiko bus ge- 
riaus, negu prieš streiką; kad 
męs esame tinkamai susiorgani- 
zavę; kad męs esame rūpestin- 
gai ir atsakančiai prie streiko pri- 
siruošę,—jeigu taip galima atsa- 

kyti į viršminėtus klausimus, ta- 

da apšaukimas streiko bus iš- 
mintingas, tada galima turėti vil- 
tį, kad streikuojama ne uždvką. 

Bet jeigu šitaip i viršminėtus 
klausimus negalima atsakyti; jei- 
gu proga surengimui pasekmin- 
go streiko yra netikusi; jeigu 
prie streiko nėra jokio organizuo- 
to prisiruošimo; jeijru nėra nei 
mažiausios vilties streiką šiuom 
laiku laimėti,—tai kiekvienas turi 

pripažinti, kad prie tokių aplin- 
kybių šokti į streiką, tarsi varlei 
į balą, patraukiant su savim ir 
visus darbininkus, ir išstačius 
juos ant vargo ir bado, ant su- 

žeidimų ir kulkų—yra ne tik kad 
kvailas, bet yra stačiai nesą/.i- 
niškas darbas. 

Ne kiekvienas prastas darbi- 
ninkas nusimano apie tai, ar ga- 
lima bus tokį ir tokį streiką lai- 
mėti, bet streiko "inžinieriai" apie 
tai turi nusimanyti. Darbininkas 
tiki savo vadovo mandresnei gal- 
vai ir eina į streiką, pasitikėda- 
mas jo žodžiams, kad "streiką 
šiur laimėsim." 

Nei vienas darbininkas nepra- 
dės streiko, jeigu jis netikės tam, 
kad streikas bus laimėtas. O vie- 
nok pastaraisiais laikais pradeda 
neišpasakytai daugintis streikai 
be mažiausio prisirengimo, be tna 

mažiausio prisirengimo, be ma- 

žiausios organizacijos, be tų svar- 

blausių {rauktų, stt kuriais gali- 
ma tikėtis streiką laimėti. 

Šiądien streiku sukelti išrodo 
taip lengva, kaip duonos riekę at- 

riekti. T" prasideda streikas su 
visomis jo baisenybėmis: sutau- 

pyti darbininko pinigai (joigit jis 
juos turėjo) netrukus išseka šei- 
mynos maitinimui; jeigu jis jų 
neturėjo—dar geriau: juk '"pralai- 
mėsi,—anot to garsaus obal.-io,—• 
tik retežius";—vargas ir badas 
pradeda spausti darbininką ir jo 
šeimyną; riaušėse ne vienas tam- 

pa sužeistas, o kitas ir galvą savo 

paguldo.... 
Kaip lengvai streikas nukelia- 

mas, taip lengvai jis ir prakiša- 
mas. Ir tas darbininkams turė- 
tu buti geriausia rodyklė: jeigu 
tik streikas kįh nei iš šio. nei iš 
to,—vadinas, be prisiruošimo, be 
rimto apsvarstymo, gali but per- 
sitikrinęs, kad tokį "noglą" >trei- 
ką "nogloji" ir paim...... Visa 
eilė nesenai buvusių ir prakištų 
streikų tai patikrina. 

Pliiladelpbijos streikas buvo be 

prisirengimo, Montello streikai 
(I. \Y. Crosby Co.) buvo be ma- 

žiausio prisirengimo, be mažiau- 
sio atsargumo surengtas. Dabar- 
tinis Baltiniorės streikas, jeigu 
mus f .-ingos žinios pasiekia, yra 
taipgi be jokio prisirengimo. 

Iš Baltiniorės mums šiaip nu- 

siskundžia vienas žmogelis: 
•'Jau 14-ta savaitė, kaip išėjo- 

me ant streiko ir nežinom, už ką, 
—už porą durnių, kurie susipy- 
ko tarp savęs už koki menkniekį, 
ir vargina nekaltus žmones. 
Kiti išvažiavo jau į Chicagą ir 
kitur darbų j ieškoti, nes Balti- 
niorės lietuviai tiesiog pasiuto. 
Italai dirba pasidalindami: vieni 
išeina, kiti grįžta prie darbo, o 

lietuviai vienas kitam daužo gal- 
vas su plytomis, kuris tik pake- 
tina prie darbo grįžti Taigi, ar 

męs galime tokį streiką laimėti? 
O jeigu negalime laimėti, tai ko- 
kiam kipšui žmones varginti:" 

Męs, nebūdami ant vietos, ne- 

galime už šiuos žodžius imti at- 

sakomybės: betgi aišku, kad ten 

kivirčijasi tarp savęs už vado- 
vavimą dvi organizacijos—I. \Y 
\Y. ir "Federation ot Labor" (ta: 
pats buvo ir Patterson, X. J.). 

Kad organizacijos negali pasi- 
dalinti darbininkų vadovavimu— 
tas yra apgailėtinas dalykas. Bet 
kad už tai turi atsakyti darbinin- 
kai savo kailiu—tas vra stačiai 
pasmerktinas darbas. C) lietuviai 
panašiai tankiausiai apsigauna: 
kur žydas, amerikonas, vokietys 
ar kitas kitatautis nekiš savo na- 

gų, ten nuisu lietuvis drož aklai, 
neatsižiurėdamas Į nieką, neap- 
mąstęs, ar jam iš to bus nauda, 
ar jos nebus. Bile garsesnės bur- 
nos agitatorėlis gali nuvesti mū- 

sų žmogų Į neišklampojamas pel- 
kes. O ar tu iš jų sausas ir svei- 
kas išlysi, ar ne—kas jam gal- 
voj 5.... 

Narsumas yra geras dalykas, 
bet.... nevisados, ir ne kiekvie- 
nas. Išmintingas narsumas, kur 
jis reikalingas—gali but naudin- 
gas, a.clas narsumas, be apsvar- 
stymo— buva tankiausiai blėdin 
gas. 

Streikuose narsumas nieko be 
veik nesveria. ("ai sveria geras 
apsirokavimas, gera organizacija 
geras prisiruošimas. Be to nega- 
kimo streiko geriaus atminti iš 
ku, kad nėra ko jo ir pradėti, ne? 

nei visuomenė tokiam streikui 
prigelbėti nenori. 

Darbininkams, a/.uot klausyti 
ir aklai sekli paskui kokį nors 

agitatorei!, vertėtų pirm apšau- 
kimo streiko geriaus pamyti iš- 
mintingą patarlę: "Devynis syk 
atmieruok, o tik dešimtu sykiu 
atrė/.k!" 

KODĖL MĘS TURIME 
STENGTIS ŽENGTI PIRMYN? 

Įsižiūrėkime j mūsų, lietuvių, 
gyvenimą. Perskaitykime ilgą ei- 
le musų visuomenės nuveiktų ir 
veikiamų darbų. Ypatingai at- 
kreipkime atydą j visn» tuos pa- 
mokslus, kuriuos laikraščiai ir 
visokio plauko "pranašai" mums 
skelbia. Męs, anot jųjų. turime 
šviestis, turime kelti savo kul- 
turą, turime stengtis atsistoti ant 
vieno laipsnio su pažangiausio- 
mis, augšeiausiai pakilusiomis 
tautomis, žodžiu sakant, turime 
išsijuosę dirbti. Šalę to ypatingai 
isitėmykime tas priežastis, kurių 
lėlei, anot pamokslininkų, męs 
turime taip daryti. Ir ką męs 
matome. Didžiojoje Lietuvoje 
męs turime dirbti, kad neatsitikus 
įuo rusų, lenkų, kad galėjus pa- 
sigirti, jog štai ir męs stovime ne 
žemiau už juos, kitataučius. Ma- 
žojoje Lietuvoje męs svarbiausiai 



-= 

žiūrime, kad kaip čia vokiečiai 
mus nepašieptų, nepaniekintų. 
Amerikoje taipogi dažniausiai 
vienu svarbiųjų klausimų yra, ką 
pasakys amerikonai. Jeigu męs 
norime ką nors pagirti ar pa- 
peikti, tai sakome, kad štai pa- 

klausykite, kaip svetimtaučiai tą 
"ką-nors" pagyrė, ar papeikė. 
Mę3, šį-tą nuveikę, pirmiausiai 
atydžiai klausomės, ką pasakys 
visai mtims nežinomas, o dažnai 
ir mus pačius labai mažai pa- 
žįstantis svetimtautis. Jeigu pa- 

gyrė, nors tasai pagyrimas butu 
ir labai mažai pamatuotas, męs 

džiaugiamės tartum vaikai, ku- 
rioms tėvas iš miesto parvežė ra- 

gaišj; rodome vienas kitam, kad 
štai ką gavau. Jeigu papeikia, 
nors, išskiriant lenkus, retai kuri 
tauta papeikimo dvasioje apie 
mus rašo, męs jaučiamės, die- 
vai žino, kokį baisų smūgį gavę, 
atsiprašant, prr sprandą. 

Trumpai tariant, męs neturime 
savistovybės savo mintijime, ma- 

nyme, savo sprendimuose. Męs 
darome ką nors, nc todėl, kad ta- 

sai daiktas yra pats savaimi ge- 

ras, prakilnus, bet kad, taip bent 

išrodo, tą patį daro ir kitos tau- 

tos, ir jeigu męs taip pat dary- 
sime, tai busime "cacos." Kultu- 
ros tikros vertės męs tartum vi- 
sai nežinome. Kultūra, rodos, 
mustj yra branginama tiktai tiek, 
sulyg mūsų nuožiuros, kiek ki- 
tos tautos skaito ją brangintinu 
dalyku. Męs esame nepersičmę 
tikrąją kultūros dvasia, tiktąją 
josios prasme. 

ios priežasties aetei, ir visas 

musų judėjimas priekin turi ko- 

kią tai savotišką spalvą, koksai 
pa3 kitas savystoves tau- 

tas vargu ar besiranda. Tos prie- 
žasties dėlei, rasi, gimsta tie ne- 

normališkumai, kuriais taip tur- 

tingas musų gyvenimas. Męs se- 

kame kitas tautas, užmiršdami, 
kad kiekviena tauta turi savą 
istoriją, savą dvasią, savus ke- 
lius, kuriais jai lemta eiti. Per- 
simetimas j svetimą vagą yra ne- 

normališkumas, žymiai atsilie- 
piantis visame kune. 

Tam, berods, yra ir priežasčių. 
Pergreitas augimas niekuomet 
nelieka be pasekmių. Paimkime 
Lietuvą, kurią turėjome, suspin- 
dėjus pirmam "Aušros" spindu- 
lėliui aštuonias-dešimtu metų 
pradžioje, ir tą Lietuvą, kurią tu- 
rime dabar. Plačiosios minios jei 
ir neištautėjusios, tai bent tam- 

sios, apsnūdusios, matančios pra- 
kilnumą ten, kur skamba svetima 
kalba, viešpatauja svetimi, joms 
pačioms nepažįstami įpročiai. 
Aristokratizmo, dvasios kiltumo 
Sftttlyga yra prisišliejimas prie tų 
svetimų atėjūnų. Visa, kas lietu- 
viška, priklauso prie apsireiški- 
mų, stovinčių antroje, žemesnėje 
eilėje. Visa, kas kilta, privalo tu- 

rėti ant savęs žymę tų svetimų, 
Prakilnesnių" gaivalų. Męs pri- 
piatome prisiklausyti, ką pasakys 
svetimtautis. 

Bet bėgo laikas. Nuomones, kad 
visa, kas lietuviška, yra žemesnės 
rųšies apsireiškimais, dingo. Iš- 
nyko ir nuomonė, kad aristokra- 
tizmo sanlyga yra prisišliejimas 
prie svetimų. Lietuvystė tapo 
gyvenimo apsireiškimu, turinčiu 
tokias pat pilietystės teises, kaip 
ir lenkų, rusų, vokiečių tautystė. 

žmogaus mintyje visuomet 

greičiaus darosi permainos negu 
jojo įpročiuose. Gali žmogus at- 

mesti ką nors, kame jisai, kaip 
veliaas patyrė, pirmiaus klydo. 
Eet jeigu jisai ilgą laiką buvo 
tos klaidos globoje, susidarė įpro- 
čiai, kurie dar ilgai jaučiasi žmo- 

guje Ne taip greitai juos išnai- 
kins.. Tas paM ir su ištisa tauta. 
Taigi, senai jau priėjome prie 
nuomonės, kad męs, lietuviai, 
esame jiega, tolygia kitoms pa- 
našioms jiegotns. Bet iprotys pri- 
siklausyti prie to, ką svetimas pa- 
sakė, pas mus pasiliko, šiądien 
atmesti visi "priešaušrio" prieta- 
rai, bet jprociai tebeliko ir gali 
dar ilgai gyvuoti. 

Bet jeigu tie jprociai mumyse 
yra ir, rasi, ilgai dar tebebus, ar 
tai reiškia, kad męs viską taip 
'"Dievo valiai" ir turime atiduoti? 
Jeigu męs išsyk išnaikinti to blo- 
go negalime, tai męs galime tą 
blogą sumažinti, galime priartin- 
ti tą laiką, kuomet busime liuosi 
nuo tos, ar kitos "nuodėmės." 

Šioji nuodėmė yra ytin bloga, 
nes atima tą savystovystę, tą sa- 
vim pasitikėjimą, kurisai turėtų 
būti musų, lietuvių, neatbūtina 
ypatybe. Be jos niekuomet ne- 

pasieksime to kulturos laipsnio, 
<urio link siekiame. 

JJalos Smilga. 

MAŽOJI LIETUVA. 

Dr. Gaigalaitis su Vydunu ža- 

dą Amerikon atvažiuoti. Tilžėje 
ir apielinkėse yra pasklidęs gan- 
das, buk Dr. Gaigalaitis ir Vydū- 
nas žadą atvažiuoti Amerikon. 
Atvažiavimo tikslas, kaip sako 
žmonės, esąs parinkimas aukų 
Duonelaičio paminklui, kurisai, 
kaip musų skaitytojai žino, su- 

manyta pastatyti Mažojoj Lietu- 
voje to musų raštininko dviejų 
šimtų metų gimimo dienos su- 

kaktuvėms paminėti. 
Dr. Gaigalaitis senai yn. lie- 

tuvių visuomenei žinomas, kaipo 
įtekmingas Maž. Liet. veikėjas, 
bet tokios rųšies, kad atgimstan- 
ti Maž. Lietuva už savo galutini 
neištautėjimą mažiausiai galės 
tarti jam ačiu. Vydūną męs visi 
ge;ai pažįstame, ir jokiu budu 

negalima manyti, kad jisai su- 

tiktu, tariant, "eiti poroje" su Dr. 

Gaigalaičiu. 
Galop, manytina, kad tie visi 

gandai apie šių naujų "svečių" 
atvažiavimą yra nedaugiau, kaip 
tiktai Liet. Mok. Dr. atstovų pa- 
siekimo obalsis, neturį po sa- 

vim jokio tvirtesnio pamato. 

Mirė. Lapkr. 9 d. Tilžėje mirė 
džiovos liga Kristupas Svars, su- 

laukęs 40 metų amžiaus. Velio- 
nis buvo vienu geriausiųjų Til- 
žės "Birutės" draugijos narių ir 
tikru tėvynainiu, nesigailėjusiu 
jiegų dirbti savo nelaimingos 
gimtinės atgaivinimui. Velionio 
asmenyje tilžiečiai neteko dar 
vieno savo uolių santautiečių, ku- 
rių Maž. Lietuva iki šiol t"ri to- 

kį mažą skaitlių. 

J. Vanagaitis teismo apkaltin- 
tas. Spalio mėnesyje p. J. Va- 
nagaitis, "Birutės" leidėjas ir vie- 
nas įžymiausiųjų Maž. Lietuvos 

veikėjų, tapo teisman patrauktas 
ir nuteistas užmokėti 50 markių, 
arba atsėdėti 5 dienas kalėjime 
už peržengimą taip vadinamojo 
ateivystčs įstatymo. Mat, Vokie- 
tijoje, per kurią daugiausiai va- 

žiuoja ateiviai Amerikon, yra įsta- 
tymas, sulyg kurio atkeliaujantie- 
ji iš Rusijos ir Didžiosios Lietu- 
vos žmonės yra pavedami globon 
tam tikros įstaigos, esančios pri- 
vatiškose (faktiškai žydų) ran- 

kose. Važiuojantieji žmonės, daž- 
niausiai mažturčiai ir nemokanti 
vokiškai kalbėti, atsidūrę toje 
"globoje," nemaž vargo turi iš- 
kentėti. Todėl kiekvienas, pa- 
žįstantis dalykų stovį, visuomet 
stengiasi, kaip galint, išvengti tų 
globos įstaigų. Žinantieji p. Va- 
nagaitį, kreipdavosi prie jojo, kad 
nurodytų geresnius garlaivius, 
parankesnį bud,-} pasiekti pajūrį, 
arba pereit per rubežių, tokiu bu- 
du aplenkdami įstaigas. Už pra- 
sižengimą prieš tą įstatymą p. 
Vanagaičiui ir tapo paskirta virš- 
minėta bausmė. 

Tikruoju keliu. Kai-kurie žmo- 
nės senai jau teisingai suprato, 
kad Maž. Lietuvos ištautėjimas, 
iki šiol dideliais žingsniais žen- 
gęs pirmyn, svarbiausiai turėjo 
pasisekimą dėlto, kad tenai buvo 

į ir yra stoka mokytų vyrų, kurie 
suprastų ir atjaustų savo tėvynės 
reikalus ir galėtų nurodyti kelią, 
vedantį skriaudžiamuosius prusie- 
čius prie išsigelbėjimo nuo ištau- 
tėjimo. Kitais žodžiais sakant, 
nebuvo lietuviškos inteligentijos 
tarp prusiečių. Jos pagaminimas 
—tai gyvybės klausimas. Supras- 
damas tą reikalą, Vydūnas įstei- 
gė fondą moksleiviams sušelpti. 
Prie Vydūno užmanymo tuojaus 
prisidėjo p. J. Vanagaitis, pa- 
aukaudamas taipogi gražią pini- 
gų krūvelę. Tačiaus plačioje vi- 
suomenėje tasai sumanymas ne- 

rado atbalsio, ir šiuodu aukauto- 
ju pasiliko vieninteliais to Tondo 
rėmėjais. Prie tokių sanlygų fon- 
das praktiškos naudos atnešti ne- 

galėjo, kadangi sudėtoji suma bu- 
vo permaža, ir iK šiolei tasai fon- 
das buvo persilpnas. Berods, bu- 
vo atsišaukimų į visuomenę, bet 
be naudos. Dabar "Apžvalgoje" 
vėl keliama tasai klausimas. 
Straipsnio autorius išrodinėja vi- 
są reikalingumą sušelpti lietuvių 
moksleivius, kad ilgainiui galėtų 
virsti tikrais tautos darbininkais. 
Ar šis atsišaukimas ras sau to- 
ki pat likimą, kaip ir anieji? 

IŠTIKRŲJŲ. 
Gydytojo, grįžtančio nuo ligo- 

nio, klausia, ko ligoniui trūksta, 
io gydjiojas — sveikatos. 

Pašnekėtą Kampelis. 
356. Kaip smarkiai auga pirštu 

nagai? M^s kiekvienas žinome, 
kad musij pirštų nagai auga. 
Kaip smarkia jie auga—tai kitas 
klausimas, kurio daugelis mūsų 
niekuomet nėra sau uždavę. 
Kaip tą klausimą tam tyčia ty- 
rinėjusieji mokslininkai skelbia, 
pirštu nagai kas savaitė užauga 
apie vieną 32-tą dalį colio, arba 

j 32 savaites užauga apie vieną 
colį ilgumo. Kadangi nago ilgu- 
mas yra paprastai truputį dides- 
nis negu puse colio, tai nagas 
savo ilgumą, kaip apskaičiuoja- 
ma, išauga į keturis mėnesius ir 

pusę. Tokiu bttdu žmogus, turįs 
70 metu amžiaus yra prie pa- 
prastų sanlygų, taip sakant, 
'permainęs" savo pirštų nr gus 
apie 186 kartus. Kiekvieno piršto 
nagas per tą laiką yra išaugęs 
daug-maž 7 pėdas ir 9 colius. 

Visų gi pirštų nagai per tą patį 
laiką yra išaugę 77 pėdas ir 6 
colius. Įsivaizdinsime tiktai sau, 
į ką išrodytų toksai 70 metų se- 

nelis, jeigu jisai niekuomet nebū- 
tų kirpęs savo nagų, ir nagai bu- 
tų turėję progą visą laiką san ra- 

miai be trukdėsio augti 1 
Mokslininkai yra ištyrę, buk 

įvairių pirštų nagai nelygiai au- 

gą. Smarkiausiai augąs fidurinio 

(didžiausiojo) piršto nagas. Juo 
arčiau prie rankos kraštų, juo na- 

gų augimas silpnesnis. Tokiu bil- 

du lėčiausiai augančiais nagais 
yra nykščio ir mažojo piršto, ar- 

ba pirštuko, nagai. Nelygiai esą 
auga i. tie kraštutiniai pirštai. 
Bet čia tyrinėtojai skiriasi. Vie- 
ni sako, buk nykščio nagas augąs 
greičiaus už pirštuko nagą. Kiti 
gi tyrinėtojai prisilaiko kaip sy- 
kis visai priešingos nuomonės, tai 
yra, kad nykščio nagas augąs už 
pirštuko nagą lėčiaus. Kaip tenai 
nebūtų, tačiaus skirtumą augimo 
greitume visi jie pripažjsta. 

Tokį pat skirtumą męs paste- 
biame tyrinėtojų nuomonėse kas- 
link abiejų rankų nagų augimo. 
Vieni sako, buk dešinėjl ranka 
šiame atvejyje esanti spartesnė 
už kairiąją; kiti vėl gi tvirtina abi 
rankas lygaus spartumo nagų au- 

gime esančias. 
Bet reikalinga dar pažymėti 

vienas, nagų augime svarbus da- 

lykas. Pirštų nagai yra labai 
jauslus žmogaus sveikatos srytyje. 
Niekas taip greitai nepajunta 
permainų žmogaus sveikatoje, kaip 
nagai. Jeigu žmogus yra sveikas, 
nagai auga lygiais ir gražiais. 
Bet lai žmogus pradeda sirgu- 
liuoti, nagai pasidaro rhiobėtais, 
su raukšlėmis. 

Tai pasidaro dėl to, kad, pradė- 
jus sirgti, nagai negauna tiek 
maisto, kiek pirmiau ir todėl pa- 
sidaro daug plonesni. Juo žmo- 
gaus sveikata eina silpnyn, juo 
jojo nagai mažėja savo storume. 

Jeigu žmogus išlėto pradeda sir- 
guliuoti, ir liga, laikui bėgant, 
eina laipsniškai sunkyn, ant na- 

gų tai sunku bus uztėmyti, ka- 
dangi jųjų plonėjimas bus lėtas 
ir laipsniškas. Bet staiga žmogui 
susirgus, ar abelnai susilpnėjus, 
męs tuojaus tai ant nagų pa- 
stebėsime: per kiekvieną nagą eis 
gili ir aiškiai matoma žymė. Jei- 
gu žmogui vėl geriau, nagai vėl j 
pasidaro storcsni. Jeigu žmogus 
apserga šiltine, ar kita liga, ku- 
rioje karštis kjla labai augštai, 
ant nagų tai matyti kuoaiškiau- 
siai. 

Žinoma, toji permaina ant na- 

gų galima užtėmyti ne tuojaus, 
bet tiktai už kiek laiko, kuomet 
nagai paaugėja. Tokiu budu na- 

gai yra geriausia žmogaus svei- 
katos istorijos, tariant, knyga. 
Iš nagų męs galime aiškiai pa- 
matyti, kokia sveikata naudojasi 
žmogus pastarais keliais mene- 
siais. 

Nagų svarba šiame atvejyje 
juo didesni?, nes ant jųjų labai 
jautriai atsiliepia ir dvasiškas 
žmogaus stovis. Jeigu žmogus 
yra labai sunkiame dvasios sto- 
vyje, su nagais atsitinka lygiai 
tas pats, ką ir sunkioje ligoje. 
Tokiu budu nagai yra geriausiu 
''barometru" ne tiktai žmogaus 
sveikatoje, bet taipogi ir jojo 
dvasiškame stovyje, ir pagal tą 
barometrą męs kuopuikiausiai ga- 
lime spręsti apie netolimą žmo- 
gaus praeitį. 

Tą žino įvairus burtininkai bei 
"laimės reiškėjai" ir nekartą 
žmogų nusttbina teisingu buvu- 

sios jojo sveikatos "atspėjimu.' 
Ištikrųjų gi čia, kaip matome, nė- 
ra nieko stebėtino. 

357. Kur buvo sutverta pirma 
kariumenė? Nuo senai žudo žmo- 
nės kits kitą. Užmušinėja vienas 
žmogus kitą ne tiktai savo nau- 

dai, bet, kad daugiau užmušus, 
susiburia į dideles, tam tikrai iš- 
mokytas minias, kariumenėmis 
vadinamas. 

Pirma istorijoje žinoma kariu- 
menė yra susitvėrusi senovės 
Egypte Sesostis faraono laikuose, 
apie 1600 m. prieš Kristaus gi- 
mimą. Antra žinomoji pastovi 
kariumenė buvo sutverta daug 
vėliaus, būtent: 358 metuose taip- 
gi prieš Kristaus gimimą. Ją su- 

tvėrė Macedonijos valdytojas 
Philipas, tėvas Alexandro Di- 

džiojo, vieno didžiausiųjų pašau- 
įlo kariautojų. 

Naujesnių laikų Rytuose pir- 
mutine pilnai sutvarkyta kariu- 
mene buvo turkų janisarai; šita 
kariumenė buvo galutinai sutvar- 

kyta 1632 m. Vakarinėje Euro- 
poje pirmutinė kariumenė buvo 
įsteigta Prancūzijoj karaliaus 
Charles VII. Šioji kariumenė su- 

sidėjo iš 9,000 vyrų Ir įsteigta 
XIII amiaus viduryje. Anglijoje 
pirmutinė pastovi kariumenė 
įsteigta CromweH'iaus. Tačiaus 
šioji kariumenė, išskiriant kele- 
tą pulkų (regimentų), Anglijos 
karaliaus Charles II tapo pa- 
leista. 

Vėliaus kariumenės jau dygsta 
kaip grybai po lietaus; ir šiądien 
męs nerasime ant žemės tokios 
šalies, kurioje kariumenės tokio- 
je, ar kitokioje formoje nebūtų. 

_v_ 

358. Iš kur paeina "O. K.?" 
Apie šimtas metu atgalios ge- 
riausis tabakas ir arakas pareida- 
vo iš Aux Cayes (išsitaria o kei), 
miesto ant Haiti salos. Todėlci 
ir kiekv 'mas daiktas, kad paro- 
džius, jog jisai yra geriausios rų- 
šies, buvo vadinamas atvežtu is 
Aux Cayes, arba O. K. 

Šita tų žodžių prasmė yra už- 
silikusi ir iki šiądien. Jąją dar, 
taip sakant, "padrutino" vienas 
gan juokingas atsitikimas kariu- 
menėje generolo Jacksono, Su- 
vienytų Valstijų prezidento. Ge- 
nerolas Jackson turėjo paprotį 
dėti tas dvi raides ant visų po- 
pierų, kurias pripažindavo gerai 
atliktomis. Tai buvo supranta- 
ma augščiaus minėtoje prasmėje. 
Tačiaus kartą vienas jojo karei- 
vių, užklausus kitam, ką reiškia 
tieji ženklai, išaiškino, kad tai su- 

trumpinti žodžiai "oil kerrect.'' 
Vėliaus demokratai priėmė tas 

raides ir pradėjo vartoti ant sa- 

vo vėliavų. Nuo to laiko raidžių 
"O. K." vartojimas išsiplatino, 
ir šiądien jos, kaip žinome, de- 
damos visur, kur reikalinga pri- 
pažinti, kad kas nors yra gerai 
atlikta. 

359- Koki medžiai turi plačiau- 
sius lapus? Iš visų medžių pla- 
čiausius lapus turi palmos. Kai- 
-kurios rųšįs turi tiesiog" milži- 
niškus lapus. Taip, paima rų- 
šics Inaja, kuri auga ant Amazon 
upčs krantų, Pietinėj Amerikoj, 
turi tokius didelius lapus, kad 
kiekvienas jųjų siekia nuo 30 iki 
50 pėdų ilgumo ir nuo 10 iki 12 

pėdų pločio. Paima rūšies Tali- 
pot, augant ant salos Ceylon, 
prie pietinio Azijos kranto, netoli 
Indostano pusiasalio, turi kai-ka- 
da lapus 20 pėdų ilgio ir 18 pč- 
dų pločio. Šios palmos lapus vie- 
tiniai gyventojai suvartoja savo 

šėtroms ir uždangoms nuo lietaus 
pasistatydinti. Lapai palmos, iš 
kurios vaisių daroma žinomas 
mums gėralas "cocoa," turi la- 
bai dažnai 30 pėdų ilgumo ir ke- 
letą pėdų pločio. Kitų rųšių me- 

džių, kurie turėtų taip plačius la- 
pus, nežiuoma. 

KLAUSIMAI. 
360. Kaip įvairios tautos lai- 

doja savo numirėlius? 
361. Koksai rašalas vartota se- 

novėje? 
362. Kur už gydymą dakta- 

rams nemokama? 
363. Kur paukščiai dainuoja 

operas? 
(Atsakymai bus kitam numeryj.) 

LAIŠKAI Į REDAKCIJĄ. 
I 

Geibiamoji Redakcija! 
Prisiunčiu Jums sykiu su šiuom 

laišku $5.00 aukos Tautos Na- 
mui Vilniuje. Tris doliarius aš 
aukauju, kaipo savo dienos už- 

darbį, paminėjimui Dr. Jono Ba- 
sanavičiaus gimimo dienos, ir po 
vieną doliarį aukauja Sabina Šo- 
lienč ir Viktoras Solis. 

Su pagarba, 
J. Šolis. 

Shelby ville, 111. ^ 
* 1 

II K 

Gerbiamoji Redakcija! 
L.alonėkite patalpinti jusų ger- 

biamame laikraštyje sekant} pra- 
nešimą: , 

South Bostone susiorganizavo 
kooperatyviška bendrovė "Atei- 
tis" ir nuo Naujų Metų pradės 
išleidinėti naują savaitinį laikraš- 
tį vardu "Ateitis," skiriamą, kaip 
galint daugiausiai, jaunimo reika- 
lams. Laikraštis bus 8 puslapių 
didumo. 

Minėtos bendrovės nariai, ma- 

tydami musų jaunimą apleistu ir 

išsisklaidžiusiu, neturintį nei laik- 
raščio, kuris rūpintųsi jo abel- 
nais reikalais (nes dabar esanti 
musų laikraščiai užimti pilnai ki- 
tokiais visuomeniško judėjimo 
klausimais ir reikalais), sumanė 
tą spragą užlopint. Sudėjo ne- 

mažą kapitalą ir inkorporavo ben- 

drovę ant $25,000 sulyg šios val- 
stijos reikalavimo. 

"Ateities" Redakcijai ir spau- 
stuvei nusamdyta labai puiki vie- 
ta: kertė Broadway ir E gatvių, 
ir dabar jau rengiama spaustuvė 
su geriausiais įtaisymais. 

'Ateitis' bus bepartyviškas laik- 
t-štis ir bepartyviškai tarnaus 
visokiems musų jaunimo reika- 
lams. Taipgi, reikalui esant, 
gvildens ir kitokius musų visuo- 
meniško judėjimo klausimus. 

"Ateities" kaina: metams « 

$1.50, pusei metų — 85c., į Lie- 
tuvą ir kitas užrubežines viešpa- 
tijas — $2.00 metams ir $1.25 pu- 
sei metų. 

Prenumerata jau dabar galima 
siųst šiuomi antrašu: "Ateitis," 
366 Broad\vay, So. Boston, Mass. 

Su pagarba, 
"Ateities" Bendrovė. 

VIETINĖS ŽINIOS. 
Iš Chicagos Dr-jų Sąjungos 

Valdybos posėdžio. Šis posėdis 
įvyko lapkr. 25 d. vakare Elias 
svetainėj. Posėdin atvyko tik 5 
valdybos nariai ir du svečiai. Sis 
Valdybos posėdis buvo antras 
bėgyje visų metų. Pirmasis įvy- 
ko tuoj po Seimui, kuriame val- 
dybos nariai pasidalino darbu, 
ineidami j tam tikrus komitetus, 
kaip ve: finansų, emigracijos, pi- 
lictystės, sujieškojimo darbo, vi- 

sokių informacijų, svetainės ir t. 
t. Bet bėgyje visų metų nei val- 
dyba, nei komitetai (išimant 2—3 
komitetus) neturėjo jokio posė- 
džio. Abelnai, valdyba jokio 
veiklumo neparodė, lyg butų bu- 
vusi išrinkta vien parodai. 

Šitan posėdin atvyko Valdybos 
nariai, galima sakyti, tik tie, ku- 
riems labjau rupi Sąjungos liki- 
mas ir kurie norėtų ją pastūmėti 
gyvavimo keliu. 

Taigi, susirinkę, pradėjo tartis, 
kas reikalinga pirmiausia daryti, 
kad Sąjungą kaip nors prikėlus. 
Nutarta sušaukti visų atstovų su- 

sirinkimas,—tegu jie svarsto, kas 
daryti pastatymui Sąjungos a.it 

kojų. Prieto patarta apsvarstyti, 
ką gali čia susirinkusieji patar.i 
atstovams, kas jų nuomone butų 
labjau naudinga arba praktiška, 
ant ko Sąjunga galėtų labjau 
remtis. 

Visų beveik pripažinta, kad 
ateinantiems metams reik pasi- 
imti vykinimui gyveniman vieną- 
-kitą dalyką, o ne daugybę vienu 
sykiu, kaip tai pirmiau musų no- 

rėta. 

Jieškota budų ir Valdybos pasi- 
teisinimui prieš atstovus ir vi- 
suomenę, dėlko jos per ištisą me- 

tą nieko neveikta. 
Buvo visokių patarimų. — nuo 

tyrai vaikiškų iki kvailiausių,— 
kaip ve: gerai busią, jeigu visą 
"bėdą" suversime ant žmogaus, 
kurio dabar nėra musų tarf^; kad 
konstitucija buvusi perplati, per- 
daug jojo taisyklių pridaryta, to- 

dėl nieko negalima buvę nuveik- 
ti: pagalios, kad Sąjungoj buvę 
du pirmininkai: aš ir jis, tokiu 
budų žmonės nežinoję katras tik-j 

ras pirmininkas, nežinoję į katra 
kreiptis, dėlto Sąjunga negalėjo 
augti. 

Tačiaus Visgi galų gale prieita 
prie labjan pamatuotų priežasčių, 
dėl kurių Sąjunga pačiame užgi- 
mime kuone nuslopo. Pirmiau- 
siai, tai, kad Cliicagos inteligen- 
tija, o su ja ir vietiniai iietuvių 
laikraščiai neprisidėjo prie Sąjun- 
gos. — Teisybę pasakius, juk 
Sąjunga tapo pagimdyta tik vie- 
no žmogaus. Vienam žmogui, 
neturint pritarimo nei iš vietinių 
laikraščių, nei iš inteligentijos 
pusės, išaiškinti liaudžiai susi- 
dedančiai iš 60 tūkstančių (apie 
tiek priskaitoma Chicagoj lietu- 
vių) Sąjungos tikslą, jos mierius, 
uždavinius buvo tiesiog negalima. 
1 valdybą pateko žmonės daugiau- 
sia toki, kurie jokios nuovokos 
neturėjo apie visuomeninius bei 
organizacijitiius reikalus. Musų 
inteligentija nepanorėjo ineiti į Są- 
jungą ir paimti j savo rankas jos 
vadelių. Stai dėlko Sąjunga šiais 
metais nepasistumė pirmyn. 

Rasta ir išteisinimas musų ne- 

rangios inteligentijos bei laikraš- 
tijos: buk tai Sąjungoj buvusi 
politiška spalva, nes vienas vai- 
dybos viršininkų "runijęs" ant 

politiško 'džiabo.' Štai dėlko Chi- 
cagos prakilnus inteligentai ne- 

norėja prisidėti prie taip nešva- 
rios Sąjungos (Jeigu nei laikraš- 
tija, nei inteligentija, nei paga- 
lios visuomenė neprisidėjo, tai 
turbūt, kas nors buvo su! jų 
nuomonės, netaip, kaip reikėtų. 
Jų todėl nei kaltinti už tai ne- 

galima,—neigi jie '"pateisinimo" 
reikalauja. Kiekvienas turi teisę 
prisidėti ar ne prisidėti kur jis 
nori, nevaromas keno nors per 
šerengą. Red.). 

Tai dvi priežasti. Trečioji-gi— 
perplati konstitucija buvusi, ar- 

ba "razumniau" tariant: daug 
norėta, mažai galėta apžioti. 

Pranas Butkus. 

Sąjungos susirinkimas. Sulyg 
Sąjungos Valdybos nutarimo ir 

įgaliojimo sušaukti visų atstovų 
susirinkimą, šiuomi paskelbiu, jog 
Chicagos Liet. Dr-jų Sąjungos 
atstovų susirinkimas įvyks gruo- 
džio 5 d. š. m., 8-se pėtnyčios va- 

kare, "Aušros" svetainėje prie 
3149 So. Ilalsted st. \"isi atsto- 
vai Chicagos Lietuvių draugijų, 
įgaliotieji dalyvauti Pirmame Są- 
jungos Seime 1912 m., privalo 
pribūti minėtan susirinkiman pa- 
žymėtu laiku ir vietoj, apkalbėji- 
mui Sąjungos reikalų ir nužymė- 
jimui dienos Antram Sąjungos 
Seimui. 

Už Raštininką. 
Pranas Butkus, 

Vice-pirm. Cli. Liet. 
Dr-jų Sąiungoe, 

Apie kriaučių darbus Chicagoj. 
ratėiuijęs "Lietuvoj," kad daug 
žmonių žingeidauja, kaip yra 
su kriaučių darbais Chicagoje, o 

daugelis gal yra ir pasirengusių 
Cliicagon važiuoti rubsiuvystės 
darbų j ieškoti, turiu šj-bei-tą apie 
tuos darbus pranešti. 

Šiuom laiku tarp rubsiuvių dar- 
bai eina prastai. Daugelis vieti- 
nių darbininkų yra be darbo, ir 
tą skaitlių dar didina vis naujai 
atvažiavusieji iš kitų miestų dar- 
bo jieškoti. Todėl ncdyvai, kad 
iš kitų miestų atvykusiems dar- 
bas tarp kriaučių yra sunku gau- 
ti. 

Specialių užsakymų šiuom lai- 
ku dirbtuvės neturi, kaip kad 
juos kitais met.is turėdavo. Ga- 
lima pasakyt, kad, sulyginus su 

kitais metais, tik du trečdaliu 
darbininkų dirba. Gatavų (Rea- 
dy Made) drabužių dirbtuvėse 
darbas taipgi prastai eina, todėl 
uesutalpinama visų darbininkų, 
kurie pirmiaus dirbdavo. Taigi, 
kaip jau minėjau pirma, armija 
bedarbių rubsiuvių vis auga. 

Tikimasi, kad gruodžio mėne- 

syj abelnas padėjimas pasigerins 
ir darbai vėl prasidės, bet tas, 
žinoma, yra tik spėjimas. Kaip 
ištiktųjų bus, to niekas šiądien 
negali tikrai pasakyt. Nekurie 
didesni fabrikantai taipgi abejo- 
tinai apie tai atsiliepia. 

Rubsiuvis. 

Nuo Redakcijos. &itą praneši- 
mą mums maloniai teikėsi pri- 
siųsti vienas iš gerai apsipažinu- 
siu su rubsiu vystės industrija 
Chicagoje, užimantis oficialę vie- 
tą United Garment \Vorkers of 
America organizacijoj. Todėl vi- 

si, kurie mano apie j ieškojimą 
kriaučių darbų Chicagoje, gali 
pilnai šiuom pranešimu pasitikėti. 

Auksinis vestuvių Jubilėjus* 
Bonifacas ir Elena Rutkauskai, 
gyvenanti dabar prie 3255 So, 
Ilalsted st., bus bene pirmi Clii- 
cagos lietuviai, kurie apvaikščios 
jo auksines vestuvių sukaktuves. 

Auksinės "vestuvės" atsibuvo 
su didele iškilme aną nedėldienj 
šv. Jurgio bažnyčioj. Kun. Džia- 
konas Kraučiunas sakė, kad tai 
pirmos auksinės vestuvės šv. Jur- 
gio bažnyčioj, kuri yra seniausia 
Chicagoj. 

Jubiliatai, nors sulyg šių laikų 
yra susilaukę garbingo amžiaus, 
tačiaus abudu galėtum pavadinti 
tikrais jaunavedžiais: nors seni 
metais, bet abudu yra jauni dva- 
sia ir sveikata, kas šiais, greitos 
senatvės laikais, jau retai pasitai- 
ko. "Jaunikiui," p. Bonifacui 
Rutkauskui, ateinanti panedėlį su- 

kaks lygiai 71 metai; "jaunamar- 
tė," p. Elena Rutkauskienė, pe- 
reitą vasarį baigė 72 metu. 

Abudu jubiliatai paeina iš Kal- 
varijos pavieto, Suvalkų gubernn 
jos. Šią vasarą sukako 25 metai, 
kaip jie atvyko Amerikon. 

Daugeliu atžvilgių gerbiami ju- 
biliatai yra užsitarnavę paminėji- 
mo. Pirmiausiai, tai yra pora 
pavyzdingo šeimyniško sugyveni- 
mo. Nors patįs neturėjo progos 
įgyti augštesnio mokslo, tačiaus, 
suprasdami mokslo svarbą, vi- 
siems savo vaikams iš paskuti- 
niojo stengėsi tą mokslą duoti, 
l'atjs būdami karštais lietuviais, 
išaugino ir savo vaikus tokioj pat 
dvasioj. 

Šiądien jų sunus, Dr. Antanas 
Rutkauskas, yra žinomas musų 
visuomenėj veikėja.-, Vitas sunus, 
p. Vincas Rutkauskas, yra ma- 

nadžerium "Halsted Furniture 
House" rakandų krautuvės ant 

Bridgeporto, jauniausia duktė, 
p-lė Aldona Rutkauskytė, pernai 
pabaigė medicinos mokslą ir šiai 
dien turi savą daktaro ofisą prie 
3255 So. Halsted \>t. Kartu su, 
ja gyvena ir jos tėveliai. 

Jubiliatų prietikiai Amerikoj 
buvo įvairus, kaip ir visų ateivių. 
Teko matyti ir Pennsylvanijos 
angliakasyklų sunkaus darbo, ir 
Connecticut'o valstijos fabrikų. 
Turėdami visados patraukimą 
prie vikio, vėliaus nusipirko ga- 
balą žemės \\ isconsino valstijoj, 
kur išukininkavo apie 10 me- 

tų. Vėliaus, leidžiant vaikus 11101 

kyklosna, persikėlė Chicagon. 
Tai yra tvpiška lietuviška se- 

nesinų laikų porelė: viešningi, 
kalbus, blaivų papročių ir. kaip 
sakoma, "sveiko, savarankiško 
proto" žmonės; pažangių pažiūrų, 
karštai mylinti savo kalbą.ir tau- 
tą lietuviai. 

Velijame gerb. Jubiliatams lai- 
mingai suslaukti deimantinio 
jubilėjaus. 

"Gadynės Žaizdos." Jaunų 
Lietuvių Am. Taut. Kl. lapkričio 
27 d., Dėkavonės Dienoje, iv. 
Jurgio par. svetainėje paruošė va- 

karą su plačiu programų, susi- 
dedančiu iš teatro, koncerto ir 
baliaus. Vaidinta keturveiksmis 
veikalas "Gadynės Žaizdos." V ei- 
kalas gražus, jspudingas. Pridė- 
jus dar gerą jojo atlikimą, reika- 
linga pasakyti, kad J. L. Am. T, 
Kl. savo svečiams suteikė keletą 
ištikrųjų maloniai praleistų va- 

landų. Kliubas uoliai dirba <r 

nors nesenai pradėjo veikti sce- 

nos srytyje, tačiaus daro sparčius 
žingsnius priekin. Ypatingai tai 
metasi į akis, paėmus omenių 
trumpą laiką, kurj Kliubas pralei- 
do nuo r1 \ 0 dramatiško skyriaus 
susitvėrimo. Pradėjęs taip pa- 
sekmingai veikti. Kliubas, be abe- 

jonės, šiuom neapsistos ir pradė- 
tąjį darbą dar su didesne pasek- 
me varys pirmyn. Veikalą reži- 
seriavo p. B. Vaitiekūnas. 

Šį vakarą dar puošė platus kon- 
certo skyrius, susidedąs net iš 10 

numerių. Koncerto programas 
susidėjo iš p. J. M. Girnaus ve- 

damojo choro atliktų keliu nu- 

meriu, orchestros, solo ir duetų 
ant muzikalių instrumentų ir t. t. 

Koncertas priderančiai užbaigė 
vakaro progtamą, kurį su tokiu 
gražumu pradėjo vaidintojai. Cho- 

ras, kaip matyt, yra žymiai padi- 
dėjęs ir taipogi žingsnį padaręs 
pirmyn. 

Programui užsibaigus, bu* o 

balius. Nemalonų įspūdį darė kai- 
-kurie susirinkusieji svečiai, vaik- 
ščiodami po salę kepurėse. 
Tvaikdariams reikėtų pasirūpinti 

prašalinti panašius nemalonu- 
mus. Taip, viekas atsibuvo gra- 
žiai ir gerai. X, 



BONIFAC IR ELENA RUTKAUSKAI, 

apvaikščiojusie 50 m. vestuvių sukaktuves. 

Trukšmingas susirinkimas. 
Pereito utarninko vakare ne tik 
Freilieit Turner svetainė ant 

Bridgeporto, bet ir keli bliokai 
ant gatvės buvo užgrusti žmonė- 

mis, kurie buvo žingeidus suži- 
noti, kas per susirinkimas tapo 
sušauktas minėton svetainėn pla- 
katais, po kuriais pasirašė tūlas 
" Parapijonas." Susirinkimas, 
kaip galima buvo spręsti iš pla- 
katų, buvo šaukiamas prieš šv. 

Jurgio parapijos kleboną, džia- 
koną Kraučiuną. Tačiaus įėjęs 
j svetainę, žmogus galėjai many- 
ti, kad čia susirinkimas sušauk- 
tas ne džiakono priešu, bet pa- 
ties džiakono, kuris sėdėjo sau 

ant scenos, apsuptas pulku žmo- 

nių, tarp kurių buvo ir diktokas 

būrys policmonų bei detektyvų. 
Džiakonas susirinkimo rengė- 
jams iškrėtė nemažą šposą, nes, 
nežiūrint į visas pastangas, salė- 

je prie tvarkos negalima buvo 
prieiti; salėje buvo toks trukšmas, 
kad galų gale reikėjo susirinki- 
mą, jo nepradėjus, užbaigti, kam 
ir policija prigelbėjo. Salėje bu- 
tu mat ne tik džiakono priešų, bet 
ir jo užtarėjų ir abi pusės sukė- 
lė tokj "liarmą," kad apie tvarkų 
susirinkimą nei kalbos būti ne- 

galėjo. Taip ir liko. Kad susi- 
rinkimas buvo prieš džiakonn 
šaukiamas, tas buvo aišku, bet 

smulkmenų publikai taip ir nete- 

ko išgirsti. Dabar džiakono prie- 
šai, suprantama, širsta, kad džia- 
konas išardęs su policija j t; su- 

šauktą mitingą, o džiakono už- 

tarėjai vėl juokiasi, kad džiako- 
nas pasirodė už juos gudresniu 
ir šeimyninkavo jų susirinkime, 
kaip savo locnoj klebonijoj. Kaip 
ten nebūtų, publika turėjo "free 
shovv" ir galima tikėtis, kad atei- 
tyje galės buti dar ir daugiau 
komedijų. Bridgeportietis. 

Tuojaus tegul atsišaukia An- 
tanas l'partas (ar Ufart) j ''Lie- 
tuvos" administracijos ofisą. Yra 
jam telegramas nuo Stanislovo 
L'farto, kuris sulaikytas Ne\v 
York o "kaslegarnėj." 

Įvairumai. T M D. 28-oji kuopa 
nuo West Side pereitame savo 

susirinkime nutarė surengti mu- 

zikališk.'j vakarėlį, kuriame kal- 
bės nesenai atvykęs iš Tilžės p. 

T Vanagaitis, "Birutės" laikraš- 
čio leidėjas. Vakarėlis žada at- 

sibūti gruodžio 16 d. Ta pati 
kuopa užsiėmė padarymu p. Va- 
nagaičiui mašrutos ir kitose Chi- 
cagos apielinkėse. Tatai ji žada 
padaryti sit pagclba kitų Chica- 
gos TMD. kuopų, nors tas gana 
sunku trumpu laiku padaryti. 

— Gerai pažįstamas Westsidė'j 
lietuvis, p. R. Zaura, darbštus 

veikėjas tarp vietiniu draugijų, 
lapkričio 26 d. apsivedė su p-le 
Likpelraite. Vestuvių pokylyj da- 

lyvavo dailus jaunimo būrelis— 

jaunavedžių draugai ir pažjstami. 
Labai pagirtina, kad šios vestu- 

vės apsiėjo visiškai be "rudžio" 
ir kitokių svaigalų. Tai gražus 
pavyzdis mūsų jaunimui. Jauna- 
vedžiams linkime laimingiausio 
sugyvenimo. 

Eskulapas. 

— Fereitą nedėldienj šv. Jur- 
gio parapijinėj svetainėj, laike 

krutumų paveikslų rodymo, turė- 

jo trumpą prakalbą p. J. Vana- 

gaitis apie Prūsų Lietuvos padė-, 
jimą. j 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 
p. Kadikas. žinutė apie praeitą 

žiemą buvusi susirinkimą, patjs su- 

prantate, trupučiuką perdaug susiveli- 
susivėlinusi ir turėjo buti praleista. 

p. S. P. Dagilis (Winnipeg, Man. 
Can). Tamista pažymi, kad raštelio 
nual ir turėjo buti praleista, 
trumpinti negalime. Takioje iaąazido- 
je męs to negalime talpinti. 

p. Beržos. Peržiūrėsime, 
p. Roonesterietis. Apie tai bus vie- 

nam iš sekančių numerių. 
p. J. žuk. Bus sekančiam numeryj. 
p. Grinorius. Tas pats. 
p. Švilpikas. Negalime jūsų eilių 

talpinti; reik gerai pažinti eiliavimo 
taisykles, kad eiles parašyt. 

p. M. J. S., Clev. Sunaudosim j se- 
kant) numerį. 

p. M. Mskar. Apie tai bus vienam 
iš sekančių numerių. 

p. Aš ten buvęs, Schenectady, Re- 
dakcija buvo padėjusi prierašą prie 
ano Sclienectados "protesto," nurody- 
dama, knd pasirašusios draugystės, 
kurios teisinasi, buk nežinojusios apie 
prakalbų rengimą, ir todėl esą Svečių 
prakalbos nepavykę, turės darbu (au- 
komis) prirodyti savo prielankumą 
Tautos Namams. To nepadarius, ir 
jų protestas liks ne tik tušti žodžiai, 
bet. bus ir priparodymu veidmainia- 
vimo. Nors jusų laiškas dar sykj pa- 
tvirtina, kad nekurie vyrukai Šlyk- 
ščiai pasielgė laike Svečių atsilanky- 
mo, tariaus jo nedėsime, nes apie tai 
jau buvo, ir atkartoti neapsimoka, 

p. Zarasiškls. Peržlurėsim. Ačiu. 
p. M. Bleizgis. Priėmėm $5.50. Pa- 

garsinsim sekančiam numeryj. 

PATAISYMAS. 
Mus prašoma pataisyti įsiskverbu- 

siu kaidą, garsinant aukas Tautos 
Namams: 

Pagarsinta buvo "Liet." kad Lie- 
tnviii Paselpoa Dr-ja iŠ Horaestead, 
Pa., aukavo vieną sieksnj ($10.50). 
Turi Juti: aukavo 2 sieksniu ($21.00), 

Su pagarba, 
Jonas A. Muzikevičius. 

Homestead, Pa. 

Apgarsinimai. 
KAM MOKI RENDĄ KI- 

TIEMS, 
Kada u i tuos Pinigus gali nusi- 

pirkti sau Namą? 
Męs turime pardavimui keletą 

gerai apsimokamų biznio namų 
su .storai?, išrendavotais ant ke- 
lių metų, kuriuos pati renda iš- 
moka ir parduodame juos labai 
lengvomis išlygomis. 
Paveikslan: 

1. Namas kaštuoja $5,ooo, o 

rendos neša $6oo per metą, per 
ic metų $6,ooo. Taigi per 9 me- 

tus pati renda namą išmoka, 
[mokėk tik $1,000, o reštą ant 
lengvų išmokesčių. 

2. Namas kaštuoja $7,000, o 

rendos neša $732, per metą, per 
10 metų $7,320. Taigi per 10 me- 

tų pati renda namą išmoka. Įmo- 
kėk tik $2,000, o reštą ant lengvų 
išmokesčių. 

3. Namas kast toja ^16,000, o 

rendos neša $1,800 per metą, per 
ro metų $18,000. Taigi per 9 me- 

tus pati renda namą išmoka. 
Įmokėk tik $5,000, o reštą ant 

lengvų išmokesčių. 
4. Namas kaštuoja $50,000, o 

rendos neša $5,200 per metą, per 
10 metų $52,000. Taigi per 10 

metų pati renda namą išmoka. 
|mokėk tik $15,000, o reštą ant 

lengvų įsmokesčių. 
Turime ir daugiau gerai apsi- 

mokamų namų pardavimui. 
Šie visi namai yra išrendavoti 

ant kel'ti metų, rendos plaukia 
kas mėnuo reguliariškai. Juos 
gali pirkti su mažais pinigais ir 
per 9 ar 10 metų iš rendų išrinkti 
savo pinigus ir namas lieka dy- 
kai. Keikia taipgi atminti, kad 
šioje vietoje properčių kainos kas- 
met kįla augštyn; už kelių metų 
šie iamai gali būti dvigubai tiek 
verti, ui kiek juos šiądien per- 
kate. 

Todėl, jei j ieškote gerai apsi- 
mokamų properčių, tai ateikite 
pas mus, o męs Jums jas parody- 
sime. 
3252 So. Halsted st., Chicago, 111. 

A. OLSZEWSKI BANK, 

DŽIUGINANTIS REGINYS. 

Turtingas vyndaržis, kalnų ir 

giriu apsuptas, džiugina kiekvie- 
no gamtos mylėtojo aki. Syvų 
pilnas, Kuropos ir Amerikos vyn- 
daržiu, meilių merginų paduoda- 
mas vaisius yra drauge ir saldu- 

mynas ir maistas.1 Kalvos ir gi- 
rios suteikia kvepiančias medika- 
liškas žoles ir šaknis, kurias gabi 
chemiko ranka sudaro su vynu i 
Trinerio Kartaus Vyno Rlixirą, 
gerai žinomą šeimynų vaistą. Ši- 
tai yra parodoma Trinerio Sieni- 

nyje Kalendoriuje 1914 m. Jojo 
.gzempliaras pasiunčiama by 
antrašu, gavus 10 centų, nu- 

siųstų pas Jos. Triner, 1333-I339 
So. Ashland ave., Chicago, 111. 

NERVIŠKA BAIMĖ. 
Kai-kada mus apima keistas 

baimės pajautimas, kurio męs ne- 

galime išaiškinti, žinodami, kad 

męs neesame jokiame pavojuje. 
Tai yra paprastai pasekmė kokio 
nors sujudimo virinimo organuo- 
se. Tokiame padėjime yra rei- 

kalingas visiškas sistemos išva- 

lymas. Kūnas turi pasiliuosuoti 
nuo atmatų, bet turi buti atbota, 
kad apsaugojus visu organ" jie- 
gą. Labai geru vaistu šitame 

atvejyje yra Trinerio Kartaus 

Vyno Elixiras. Jisai veikia ke- 

penų ir vidurių ligose, nervin- 

gume ir kraujo netyrume. Aptie- 
kose. Jos. Triner, 1333-1339 So, 
Ashland ave., Chicago, 111. Ne- 

laiminguose atsitikimuose pa- 
prastai yra reikalinga gero lini- 
mento. Jųs visuomet privalote 
turėti Trinerio Linimento po ran- 

ka. Jisai yra stiprus ir veiklus. 

A. A. 
Persiskyrė, sulaukęs 47 metų am- 

žiaus Simonas Vencius, laisvas žmo- 
gus ir geras darbininkų draugas. Mi- 
rė apskričio (County) ligoninėje lap- 
kričio 7 d., palaidotas 9 d. Ameri- 
koje pragyveno 35 metus. Gyveno 
Pennsylvanijos valstijoje, New Yorke, 
fialtlmorėje ir St. Louis; užb8igč sa- 

vo vargus Chlcagoje. Paėjo iš Asiuk- 
iės kaimo, Prienų parap., Mariampo- 
lės pav., Suv. gub. Velionis paliko 
dideliame nuliudime pači?, 3 dukteris 
ir 2 sunus. 

Tegul buna lengva jam šios šalies 
žemelė! 

DRAUGIJŲ REIKALAI. 
ŽIRGVAIKIO PASK. IR BUL\ DR-JA. 

Jau gyvuoja 3 metai Ir turJ 
kapitalo suvirs $12,000.00 

Talg), lietuviai, kurie norit sučėdy- 
tl pinigų mokėdami tik po maži} sumą, 
prlslrašyklt prie šios draugijos. Dr- 
ja laiko savo susirinkimus kas sere- 
dos vakarą aplo 8 vai. vak. L. Ažuko 
avet., 8301 Aubarn ave., kertė 33-člos 
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
ant namų už prieinamą piocentą. 

Nauja 15-ta serija atsidarys spalių 
[15 d. Kurie norite užsirašyti ."itsilan- 
i kyklt po viršmlnėtu antrašu. 

TEATRAS! 
Liet. Mot. "Apšvietos" Draugijos, 

nedėliojo, gruodžio 7 d., 1913 m. 

Scenoje statoma 5 veiksmų drama 
"Orleano Mergelė" M. Meldažio svet., 
2242-2244 W. 23rd place. Pradžia 6 
vai. vakare. Įžanga 35c. ir augščiau. 

Gerbiamieji ir gerbiamosios! Malo- 
nėkit atsilankyti kuoskaitlingiausiai j 
nuisų parengtą vakarų, nes manom, 
kad busit pilnai užganėdinti. Veika- 
las yra gana žingeidus ir užimantis, 
lš atsitikmo 500 metų atgal. Kviečia, 

"Apšvietos" Komitetas. 
Tikietus galima ičkalno nusipirkti šio- 
se vietose: A. 01szewskio Banke, 
J. M. Tananevičio Banke, pas Z. S. 
Mickevičių, 2342 So. Leavitt st., J. 
Ilgaiidų, 1841 So. Halsted st.. ir Bag- 
džiuno Banke, 2334 So. Oakley ave. 

Stato scenoje naują veikalą pirmu 
kartu Chicagoj. trijų veiksmų melo- 
dramą: "UŽBURTI TURTAI," lietu- 
vių kalbon verstą K. Levandausko. 
Atsibus ned., guodžio 14 d., 1913 m., 
Meldažio svetainėj, 2242-2244 W. 23d 
place, West Side. Lošimas prasidės 
T. 00 vai. vak. Įžanga 35c., 50c., 75c. 

"UŽBURTI TURTAI" yra melodra- 
ma, kokios dar nebuvo ChiAgoje vai- 
dinta. čia atsižymi zakristijonas ir 
karčiamninkas, kuriuodu ant viens ki- 
to labai šnairuoja už turtus, kurių nori 
rasti, bet. neranda. Taipgi perstato- 
ma, kaip smuklininkas savo sunų iš 
kareivijos išliuosuoja ir už jo sunų 
kitas beturtis berniokas atitarnauja. 
Daug sveiko juoko ir gailestingų sce- 
nų, Juo labjau veikalas bus įdomus, 
kad "Dramos" artistai puikiai-gyvai 
atvaidins. Po vaidinimui šokiai ir 

| žaismės. Kviečia visus atsilankyti Jr 
'pasigėrėti lošimu. Komitetas. 

KOMEDIJA, PUIK! KOMEDIJA: 
Lietuviu Jaunimo Ratelis stato sceno- 
je jau antru kartu labaf juokingo ko- 
mediją "Svetimose Plunksnose," J. J. 
Zolp parašytą, nęd., gruodžio (Dcc.) 
7 d., 1013 m,, C£>luniWa. svetainėje, 
kampas Paulina (/• 48-jHs gat. Prasi- 
dės 7:30 vai. vakare. šis veikah;-"" 
yra labai juokingas, sykiu ir užiman- 
tis, ir kurie atsilankys, bus pilnai 
užganėdinti, nes prisijuoks iki valei. 
Taigi, nepraleiskite šito taip puikaus 
vakaro. 

Užkvieėia visus 
Lietuvių Jaunimo Ratelis. 

SEATTLE, WASH. 
METINIS LIETUVIŲ BALIUS! 

Draugystė D. Ij. K. Gedimino pa- 
rengė metini Kalėdų balių gruodžio 
(Dfcc.) 26 d. 1913 m., t. y. pėtnyčioj, 
svetainėje Washington Hali, prie 14-os 
ave. ir Fir st., Seattle, Washington. 
Daveža Yesler Way karai. 

širdingai užkvlefiiame atsilankyti J 
ta puikų pasilinksminimą visus lietu- 
vius ir lietuvaites, vietinius ir iš apie- 
linkės, o, be abejonės, busito užganė- 
dinti. 

Svetainė atsidarys nuo 4-rių popiet. 
Muzika pribus nuo 6-ių vakaro ir bus i 
iki vėlai nakties. įžanga vyrams 50c., 
moterims ir merginos dovanai. 

KOMITETAS. 

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš- 
kas Kllubas turės savo priešmetini 
susirinkimą ned., gruodžio 7 d., Rada- 
vičiaus svetainėje, 936 W. 33rd st. 
Pradžia 1 vai. popietų. Visi sąnariai 
privalo pribūti, nes yra daug svarbių 
reikalų atlikt. 

Sek. D. Gulbina6. 

Pajieškojimai. 
Pajieškau savo brolio Povilo Moc- 

kaus. Pirmiaua gyveno Kensington, 
111., paskui išvažiavo i Kenosha, Wis. 
Paeina iš Kauno gub., Telšių pav„ 
Plungės parap., Luknėnų sodžiaus. 

Aš atvažiavau iš Lietuvos ir norė- 
čiau su juom susižinoti. Todėl jo pa- 
ties, ar j| žinančio, meldžiu atsišaukti 
sekančiu antrašu: 

Jonas Mockus, 
361 E. lloth St., Kensington, 

Chicago, 111. 

Pajieškau tikro brolio Pranciško 
Pliuščiko ir pusbrolio Povilo Pliušči- 
ko, pusseserės Onos Banzaitės ir 
draugo Jono Kazlaucko; visi iš Kau- 
no gub., Šiaulių pav., Kurtavėnų pa- 
rap. Jų pačių, ar kas juos žino, mel- 
džiu atsišaukti šiuom adresu: 

Mr. Juozapas Pliuščikas, 
26 Crown st., Waterbury, Conn. 

Pajieškau savo vyro Jono Penkaus- 
ko, 53 ra. amžiaus, 5^ pėdų augščio, 
sauso veido, šviesiai-mėlynų akiu, 
Šneka per uosj, amatu yra sivivčjas. 
Apleido jisai mane su 3 vaikučiais, 
begyvenant Richmonde, palikdamas 
be skatiko. Kaip spėjama, jisai da- 
bar kur tai turi drabužių krautuvę, 
prekes parsitraukia iš Bostono ir va- 
dinasi pravarde vieno atsilankančio 
pas jjjj juodbruvio vyro, vadinančio j} 
broliu. Jeigu kas kur rastų mano vy- 
rą ir suteiktų pilną mano vyro adre- 
są, tam prižadu $50.00. Meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Alena Penkauckienė, 
512 W. Sara toga st., Baltimore, Md. 

Pajieškau savo brolio Jono ir pus- 
brolio Petro Brazauskių, abudu pa- 
eina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Laukuvos parap., Kadarių sodos. Pir- 
masis pusantrų metų atgal gyveno 
Chicago, 111. Kas žinote, arba jie pa- 
tįs, meldžiu atsišaukti adresu: 

Anton Brazauskas, 
1417 Rebecca st., N. S. 

Pittsburg, Pa. 

Pajieškau savo giminaičio Jono Vi- 
kano, iš Paberžonų viensėdijos, Alek- 
sandravo pav., Kauno gub. Lapkričio 
18 d. išėjo ! darbą ir negrjžo. 5 pė- 
dų ir 6 colių augščio, šviesiu geltonų 
plaukų, kalba mikčiodamas, 19 metų 
amžiaus. Jo paties, ar kas nurodytu 
ypatų patėmys, meldžiu atsišaukti 
adresu: 

Antanas Tebelskis, 
825 W. 18-th st., Chicago, 111. 

Pajieškau savo dėdės Nikodemo Ja- 
ckevičiaus, Kauno gub., Raseinių 
pav., Batakių, vol., Basukinų sodos. 
Apie 20 metų Ameikoj. Jis dirba ang- 
lių kasyklose, bet kokioj valstijoj, ne- 
žinau. Jis pats, ar kas kitas malonė- 
kite duoti žinių adresu: 

Izidorirs Jacikevičius, 
785 Bank st„ Watebury, Conn. 

Pajieškau Antano Pabilionio, iš Be- 
bruvių sodos, Šeduvos parap., Šiaulių 
pav., Kauno gub. Apie 13 metų Ame- 
rikoje. Jo paties, ar kas j) žino, mel- 
džiu atsišaukti adresu: 

J. Jukna, 
86 Commercial st., Cape To\vn, 

South Africa. 

Pajieškau savo dėdžių Stepono ir 
Mykolo Gegžnų iš Dragonių kaimo, 
Pušaloto parap., Panevėžio apskr., 
Kauno rėdyb. 28 metai kaip Ameri- 
koje. Girdėjau, Kalifornijos valr.tijoj 
turi nusipirkę ukj; norėčiau žinc'i, 
ar dar gyvi. Taipogi pajieškau savo 
draugu Petro Mikšio, iš Prevačkos 
kaimo, Pet. Abraičio iš miest. Nauja- 
miesčio. Adomo ir Julijono Cemnau- 
lunskių, iš miesto Panevėžio. Mikšis, 
girdėjau, gyvena St. Louis. Jų pačių, 
ar kas juos žinot, meldžiu atsišaukti 
adresu: 

T. Shtirn, 
327 Fox st., Aurora, 111. 

Reikalavimai. 
Reikalaujama: — vyro njolatiniam 

darbui viduryje, geras uždarbis. Pri- 
valo turėti $500, kaipo užtikrinimų. 
Rašykite su žiniomis apie save patj 
sekančiu antrašu: 

C. Urnich & Co., 
154 W. Randolph et, Chicago, 111. 

Reikalaujama: — kriaučių ir "fi- 
nišerkų" ant moterių kostumeriškų 
drapanų. Darbas geras ir nuolati- 
nis, su geru užmokesčiu. Atsišaukti 
antrašu: Paul Straus & Co„ 2723 \V. 
Madison st., Chicago, 111. 

Reikalauja: — smarkaus agento. 
Geras uždarbis. Atsišaukti pas: 

Eolesla\v Jasudes & Co., 
1574 Mihvaukce ave., Chicago, 111 

Reikalaujama — švarus Jaunas 
vyras, kad važinėti su teatrališka 
Kompanija. Lengvas darbas geras už- 
mokestis. Jokio prityrimo nereika- 
laujama. Privalo kalbėti šiek-tiek 
angliškai ir turėti $500, kaipo užtik- 
rinimą. Rašykite antrašu: 

Manager, 
Room 25 15G N. LaSalle et. 

Chicago, 111. 

Reikalaujamas klerkas:—puiki pro- 
ga. Gera užmokestis. Nuolatinė vie- 
ta. Kreiptis išsyk antrašu: Manager, 
Klein Bros., Halsted and 20th Bt., 
Chicago, 111, 

Reikalingas: — atsakautts barzda- 
skutis, kuris supranta gerai savo dar- 
bą. Tegul atsišaukia adresu: 

Jonas Jankus, 
1951 Canalport ave., Chicago, 111. 

Ant Pardavimo. 
ANT PARSAMDYMO. 

Automobiliai veselijoms, krikšty- 
noms, pagrabams ir 1.1, yra pigiai 
parsamdomi iš Halsted Garage. Taip- 
gi automobiliniai trukai perkrauety- 
mui Furničių, nuvežimui j d y put lr 
t.t., yra gaunami pigiai. Perkrausty- 
mui furničiŲ automobiliniai trukai 
kaštuoja pigiau kaip arkliai, ir ge 
riau ir greičiau atlieka darbq. 

Atsišaukite 1 
HALSTED GARAGE, 

3222 So. Halstec st., Chicago. 

Parsiduoda: — 2 augštv puikus- 
mūrinis namas su saliunu, arti 47-oa 
ir Western ave. Ant pirmo augšto 
galiūnas, ant antro augštc 6 ruimų 
pagyvenimas. Namas puikiai Jreng 
tas, gazu ir elektriką apšviestas, bu 

maudykle ir visais reikalingais įtai- 
symais. Atsišaukite J A. 01szewskio 
Bankį. 

Parsiduoda: — Bučernč ir Groser- 
nė po numeriu 627 W. 18th St.( Tele- 
fonas 3739 Canal, Chicago. Geroj vie- 
toj, apgyventoje lietuviais, lenkais ir 
Cechais. Biznis gyvuojantis per dvi- 
dešimts metų. Visokios Jtaisos pir- 
mos kliasoB; geras arklys, vežimas 
su pakinkais, naujas safe (banka), 
elektros pianas, telfonas ir visi "fix- 
tures" gerame padėjime. Priežastis 
pardavimo: nesutikimas partnerių. 
Parduodama nž prieinam;], prekę. 
Kas pirmesnis, tas geresnis. 

Parsiduoda labai pigiai medinis na- 
melis prie 47th st., netoli Centre av. 
Yra storas ir 8 ruimai pagyvenimui. 
Parsiduoda už $1,800.00 lengvomis iš- 
lygomis. Norima išmainyti j Baliuną. 
Platesnių žinių dėlei kreiptis J 

Praną Butkų, 
3252 So. Halsted st., Chicago, 111. 

Parsiduoda: — Turiu ant pardavi- 
mo pora karčemų už pigią prekę. 
Parduodu iš priežasties ligos, ir ma- 

tiau važiuoti j Lietuvą. Norėdami pirk- 
ti, atsišaukite pas: 

St. Czepowski, 
2406 Blue Island r.ve., cor. Robey, 

ANT PARDAVIMO 
Automobilius. 

Puikus Limosine, 7 pasažierių au- 

tomobilis, Locomobile išdirbinio, visas 
naujai pertaisytas (overhauled), ge- 
riausioje tvarkoje, taip kaip naujas. 
Parsiduoda pigiai. Dasižinokite 

HALSTED GARAGE, 
3222 So. Halsted St., Chicago, III. 

Parsiduoda: — rakandai, 3 barzda- 
skutyklų stulpai, 1 barzdaskučio krės- 
las ir pertvara (partition) labai pi- 
giai. Kam reikia, tegu atsišaukia 
antrašu: 1 

Jonas Jankus, 
1051 Canalport ave., Chicago, 111. 

..Pardavimui: — parsiduoda bučiar- 
nė ir grocernė su namu; labai geroj 
vietoj, lietuvių ir lenkų apgyventoji 
biznis gerai išdirbtas ir platus: visa- 
da dirba 5 darbininkai. Lietuviui la- 
bai paranki vieta. Platesniu žinių 
meldžiama kreiptis j 

Prang Butkų 
A. Olsztnvskio Banke. 

Parsiduoda: — grosernė po No. 
3258 So. Morgan st. Biznis gerai ei- 
na; lietuviu ir lenkų apgyventu vieta. 
Įtaisymai yra visi nauji. Viskas ge- 
rai sutaisyta; prieg tam yra gyveni- 
mui 4 ruimai, kuriuose gali talpintis■ 
nemaža šeimyna. Kas atsišauks pir- 
miausiai, tam parduosiu pigiausiai. 
Pardavimo priežastis: turiu išvažiuoti 
iš Chicagoa, nes mano šeimyna ser- 

ga, ir todėl esu priversta., apleisti 
tą brangią vietą. Kas nori įgyti gerą 
ir nebrangu, naudą galinti nešti biznj, 
tegul atsišaukia sekančiu adresu: 
3258 So. Morgan st., Chicago, III. 

Parsiduoda — puikus saliunas lie- 
tuvių, lenku ir rusų apgyventoje vie- 
toje, puiki svetainė; parsiduoda pi- 
giai. Priežastis: išvažiuoju i kitą 
miestą. Kreiptis antrašu: 

Wladas Yanulewich, 
900 W. 14th st., Chicago, 111. 

Parsiduoda Real Estate: — 2Va 
augštų krautuvėms ir fliatams nuiras 
su muriniu kluonu prie Union ave., 
arti 48th st. Kaina $4,000.00. $1,000.00 
grynais pinigais, o likusieji sulyg su- 
tarimo. Reikalinga greitai parduoti. 
Tai yra tikras pigumynas. Josepli 
Stein and Co., 1935 Mihvaukoe ave. 
Išskirtini angentai. 

Telefonas Humboldt 46 

Parsiduoda: — 5 dalių žalio pliušo 
parlorinls jrengimas, pigiai. Atsišauk- 
ti antrašu: 3641 Wallace st., antras 
augštas, John Breschinsky, 

Parsiduoda: — pigiai bučiarnė, gro- 
senė, arklys ir vežimas ir visi rei- 
kalingi įrankiai, lietuvių apgyventoje 
vieiAtsišaukite antrašu: 
1715 So. Canal st., Chicago, III. 

TĖMYKITE! 
Turėdamas $500.00, gali įgyti natną 

prie So. llalsted st., beveik priešais 
naujai statomą teatrą. Gera proga 
lietuviui įgyti namą su mažais pini- 
gais, biznevoj vietoj ir prieg to labai 
pigiai. Kreipkitės platesnėms ži- 
nioms į: 

A. OLSZEWSKIO BANKĄ. 

KALĖDOMS DOVANA. 
Kas norite turėti Dr. J. Basana- 

vičiaus ir Martyno Yčo paveikslą, at- 
ekyrai arba abiejų drauge, didumas 
6x9 colius, arba Sieninį Kalendorių 
su ju abiejų paveikslais, lai prisiun- 
čia tiktai 25c., o reikalaujamą, pa 
veikslą tuojaus apturės. Rašykite ad- 
resu: 

W. J. Stankūnas, 
2452 So. Ilasted st., Chicago. 111. 

GALI APSIRĖDYTI BEVEIK 
UŽDYKĄ. 

Nauji ir truputį padėvėti siutai ir 
Overkotai, kurie buvo užsakyti ant 
orderio dž 540, už $50 ir už $60, dabar 
parsiduoda po $5. Ir augščiaus. 

Gali but puikiausiu sportu tiktai už 
$5. 

Parsiduoda pigiai čemodanai ir la- 
gaminai. Nauji ir truputi padėvėti 
siutai ir overkotai vyrams ir januo- 
liams. Ateikite j 

S. GORDON 
Vyriškų Drabužių šiorą 

1415 S. HALSTED ST., CH1CAGO. 

GERAS DARBAS JAUNAM VYRUI! 
Kas nori mokytis prie pardavystės? 

Turi turėti $150.00 užsistatymui pirm 
negu pradės dirbti. Męs išmokinam 
dirbti Ir yra geras uždarbis. Platesniu 
žinių gavimui atsišaukite per laišku 
tiktai adresu: 

Chicago Tailors. 
174 State Line st., Hammond, Ind. 

Bile vienas gali uždirbti $25.00 i 
savaitę liuosomis valandomis; prity- 
rimas nereikalingas. Gavimui visų 
6ulyg to žinių, rašykit: 

LIPMAN SUPPLY HOUSE 
Dcpt. 7 

527 So. 5th ave., CHICAGO, ILL. 

i 
Krajeva Tryjanka. (Trejos Devy- 

nerios) galima gauti pas aptiekorių: 
S. J. Jonkus, 

204 So. Oak St., Mt. Carmel, Pa. 
25c. baksiukas. 

Pinigus galima siųsti ir stampomis. 
Agentams ir krautuvninkams duo- 

du didelį nuošimti. 

DVIGUBAS LAIMĖJIMAS! 
Tik Iki Naujų Metų. 

Kas per mane iki ateinančių 1914 m. išsi- 
rašys laikrašti "I-JKTUY.V 2 metams ir Ja 
prisiv;« viršaus $1.50. gaus dovanu: dideli, 
artistiškai ant drobės tepliotu, spalvuota (color) 
artistiškai ant drobės tepliota, spalvuota (coloi) 
paveikslą įpieture) savo, arba pageidaujamo 
aiiuens. 

I Kas išsirašys "LIETUVĄ" 1 m. 6 mžn. 
ir prisius t J0!.. saus 1 iš šių trijų daiktų: 1) 12 lakštų popėriaus laiškams rašyti su ei- 
lėmis '.t savo paveikslu. 
D Išauksuotas sagutės (kulionikus), ir dai- 
lia spilkute i kaklaraikštį su savo paveikslu. 
3) Lenktinį peiliuką su savo, arba savo pa- 
žįstamų paveikslais. 

Be laikraščio, augščiau išvardyti daiktai 
kaštuoja: 
Įl) I)idelis ant drobės tepliotas pa- 
veikslas didumo 16x20 S5.00. 
2) Laiškų popiera. arba sagutės ir 
spilkutė $.'.50. 

13) l'eilis su paveikslais $.'.00. 
Prisiunėiant paveikslą, reikia pažymėti, 

akh) ir plaukų spalva. 
! Prisiųsdaini grupa. turite pažymėti, kurio 
asmens norite padaryt paveikslą Smulkmenų dėlei kreipkitės laišku, įdėdami krasos ženk- 

į lelį už 2c. 
[ Visi daiktai padirbti gražiai, dailiai ir 
gvarantuojami. 

Su pagarba. 
JUOZAS URA KNIS, 

3135 So. Morgan St., Chicago. I|J. 

K. J. FILLIPOVIČIUS 
Parduoda už labai že- 

mas kainas (preke;-) na- 
mu*. lotus ir fanra-. ku- 
rių turi didžiausi pa>irin- 
jkiinj. Apsaugoja nuog 
ugnies namus, biznius ir 
furniilus geriausiose kom- 
panijose. Perkantiems 
pronertę dirba vi.-okiis 
reikalingas popieras ir pa- 
rūpina paskolas mort- 
gcčius. Parduoda lotus 
visose Chieagos miesto da- 
lyse nuog $500 ir 

-^Sa£y auicsCiatis. Taipogi turi 
ant pardavimo biznių ir biznierių namų su kil- 
niai?. arba be jų. Apsaugoja žmonių gyvastis 
paietpa ligos ir nelaimi? atsitikimuose. Rei- 
kalaujama agentų. Reikalaujantieji, atsišaukite 
sekančiu antrašu: 
858 \V. 3.Vd t., Chlcago, III. Telefonas Pro- 
ver 2250. Ofiso valandos: nuog 8 vai. iki 10 
vai. iš ryto, ir nuog 5-tos vai. iki 9-tai vai. 
vakare. 

DC2 

DAILUS KALENDORIUS Už 10c. 
Kas prisius 10 centų markėmis, tas 
Kaus dailų kalendorių su paveikslais 
uaujo miesto Gary, Ind., nuo pat jo 
pradžiom net iki dabar. 

Įdėkit už 10c. markiu ir rašykit 
tuojaus, adresuodami taip: 

Joseph Skinderis, 
3362 3o. Halsted st., Chicago, Iii. 

LIETUVIS FOTOGRAFAS. 
Atlieka įvairiausius fotografijų dar- 
bus, su rėmais ir be jų. Darbas grei- 
tas, geras ir visus užganėdinantis. 

J. K. KOZLAUSKAG, 
3135 So. Morgan st., Chicago, III. 

Telefonas Drover 2103. 

RUSSIAN-AMERICAN LINE. 
Tiesiogini!) keliavimas tarp Rusijos ir Ąme- rikos didžiausiais, puikiausiais ir greičiausiai*, 

Uusijni imperiškos kratos, dubcliavų šriul>i| 
garlaiviais ^ 

RINS'A _ 16.000 tonų. 
Kl'RSK — 13,500 tomj. 

CZAR — 13.000 tonų. 
IKI ROTTERDAMUI i 9 dienas l.c persėdi- 
mo, į II >. m; be pc-rsidiino iki LIEPOJ AUS* 

l>A2Nt;S PLAUK I < )J IJ M A t. 
Smullr*nrm> žinioms kreipkitės prie:— A. E. JOHNSON & CO. lieneral Tass. Agents, 27 Hroadvvay, NE\V YOKK. 

Telefonas Humboldt 4532 
Atdara Dieną ir Naktį. 

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

1914-1916 W. Division Street 
Arti Robey st. 

Taipogi Rusiškai-Turkiškų maudyklių 
kambariai ir moterims. 

Barzdaskutykla krūvoje. Chicago. 

Malonus Viengenčiai: Ar dar mokate 
randas kitiems? Jeigu taip, tai išrin- 
kite 5 skaitlines nuo 1 iki 10 ir Įra- 
šykite jas j šiuos keturkampius taip, 
kad abelna suma išneštų 15. — arba 
lygiai tiek, kiek randos mokate. 

Atsiųskit teisingą išrišimų kuogrei- 
Čiauslai, tai gausite nuo mųs pilnas 
Informacijas sulyg to, kaip likti sa- 
vininku 2 parcelių, netoli N'e\v Yorko, 
fabrikų mieste, kur reikalaujama žmo- 
nių j {vairius biznius, darbus ir pra- 
monę. 

Vienatinė proga Jums palikti pilnu 
savininku parcelių visiškai uždykų ir 
tai tiktai prieš Naujus Metus. Pilnų 
gvaranciją gausite nuolatinam dar- 
bu' ir išstatvsim Jums nuosavų namų 
ant jusų loto ant mažų mėnesinių^ 
išmokesčių. Prisiųskit išrišimus, tai 
gausit tolimesnes informacijas. 

Adresas: 
Sales Manager Dept. D. 

132 Nassau st., Room 309 
New Vok, N. Y. 

"LIETUVOS" AGENTAI. 

Pas šluos mus agentus galima už- 
sisakyti "Lietuvą" metams ar ai.c 
pusėj metų ir užsimokėti. 

ATHOL, MASS. 
Krz. Crauickas, 28 Essex St. 

BALTIMORE, MD. 
L. Gawlis. 1834 N. Castie st. 
Vincas želvis, 520 W. Conway st. 

BROOKLYN. N. Y. 
J. Ambrozėjus, 120 Grand st 
Vincas Dauuora, 229 Bedford Ave. 

BURLINGTON, N. J. 
S. Petrunas, 413 Earl st. 

CAMBRIDGE. MASS. 
Pet. Batkevičius, 877Cambridge st 

CICERO, ILL. 
A. K. Boczkus, 1318 So. 49th Ct. 

GRAND RAPIDS, MICH. 
C. Kentraitis, 448 Leonard St. N.W. 

GARY, IND. 
Ant. Melkinis, llu9 Jeferson st. 

HERRIN. ILL. 
J. T. Adomaitis, 820 So. 16th st 

KELIAUJANTI AGENTAI?, 
Jonas Dabulskis, 
Petras Pilėnas, 
S. šafranauBkas, 
Kl. Vilkevičia, 
Jonas Kūlis, 
Petras Vaitiekūnas. 

Jonas Janusas, 
2098 Canalport ave., 

Cliieago, 111. 

Nepamirškit reikalauti nuo aptiekoriuus, kail Jums duotu egzempliorą Soveros Lietuviško Kalendoriaus 191-1 metams, lis nieko nekainuoja. 
Jeigu negalite gauti jo aptiekoj, rašykit tiesiogiai mums. 

yra paprasta liga. Nevienam iš kenčian- 
čių bus smagu sužinoti, kad 

$ 

PLAUČIAM 
V 

1 Severa's Balsam for 
Lungs). 

yra svarbiausi gyduole nuo kosulio. Nu- ^ 

malšina srerzinimus gerklėje ir tuomi ^ 

atneša labai mielą palengvinimą ir ratnu- 
... t 

mą pacijtuUui. 
Kaina 25 ir «r)0 centų, j 

— ii 
Severos gyduolės parduodamos aptiekose 4 
visose vietose. Jeigu jųsų aptiekorius ne- 4 
galėtų jums jų pristatyti, parsitraukite sta- 4 
čiai nuo mus. 4 



3252 So. Halsied Si., CHiCAGO, ILL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Valdo kelesdešimts bagečiausiu Budinku ant Bridgeporto 

[steigta 1893 metuose. 
T> '»• 

PRIIMA pinigus taupinimui nno vieno Dolierio Iki didžiausių sumų ir moka už 
Juos 3 procentfį metam?. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 

PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus aut lengvų 
išmokesčiu. "" A J1 

o .9 į \*( 

PERKA ir parduoda Mergelius ir Bondsua, nesančius 4, 5 ir 0 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iAkolektuoja jų pinigus paliktus kitose bankose. 

IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 

✓ H 

PARDUODA Sifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio pas 
portus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon. 

BIZNIERIAMS duoda Oekių knygeles, pu kuriais tai čekiais jie apmoka algas, 
bilas ir visokias kitas išmokentis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias 
būdas vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šią- 
dien atsakančiai savo biznį vesti. 

PADARO Dovierennastis, ir visokius kitus rejentaliSkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje Bankoje, prie 

kurios nS vagis, ne ugnis negali prieiti. 

Pinigus turi tik tie kurie čedyja, o sučedyja tik tie kurie Bankon deda. 
Užčedyk tik vien^ dolierį aanvaitėje padedamas ,1į Bankon ant 3 procento, tai 

Per 1 metą turėsi $ 52.70 
Per 5 meti',s turėsi 279.82 
Per 10 met^ turėsi 604.56 
Per 20 m et q turėsi 1418.26 

Tai ką padaro vienas dolieris, o vieną dolierį aanvaitėje gali užčėdyti kiekvienas žmogus. 
Tik reikia pradžti. Taigi pradekite Čėdyti. 
"Kurie šiton Bankon pinigus dėjo, tie šiandien perka namus, o kurie pinigus kuparėliuose 
kavojo, tie dabar gaudo vagius". 
Šioje Bankoje gali pasidftti pinigus ir kitų miestelių lietuviai. Rašykite mumi, o gausite 
pilną informaciją. 

Rašydami adresuokite šiteip: 

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

Atvažiavusius IŠ KITUR MĘLDŽIAME aplankyti ir musij Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, KetvergaSs ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Rusiškas Dovierennastis, 
Pasportus, Affidavitus, 
Kontraktus Pirkimo Namų ir 
Biznių ir Visokius kitus Rejenta- 
liškus Raštus Geriausia Padaro 

I įlETUVOS BEJENTALISKAS jjjjjjg 
i lškolektuoja vekselines paskolas, algas, da- 
' les ir pinig'is, paliktus kitose bankose Ame- 

riKoJc ir Europoje greitai ir pigiai. 

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 80. HALSTED ST., CHICAGO. 

LIURO VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais 

Ncdeliomis nuo 9 iki 12 rytais 

F. P. BRADCHULIS 
Attorney & Counselor at Law 

30 N. LaSalle St.f Cor. Wash!ngton St. 
Siock Exchange Bldg., Rooms 1107-1114 

Telephone Frankllti 1173 

I-ietovisadTokatas, baigęs teisių mokslu Amfr 
rikoje, Veda visokia# bylas, civiliškas ir krf~ icinaliskas visuose teismuose (suduot-j). 

3H2 S. Halsted St„ arti 31 moa 
Tclcphone Yards23S0 

K. ZURAITIS 
PIRMAEIL1HIS BDFETAS 

Saitas alus, gera deg- 
tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima svečius 
: kuošlrdlnglausial. : 

3200 S0. HALSTED ST. 

ADVOKATAS 
KAZIS KRAUČUNAS. 

Burga 0 metus Skyriaus Viršininku, Inspek toritim Suvienytu Valstijtį I ra migracijos turi tisas tiesas kaipo Attorney, Advocate; Proctor, Solicitor ir Coui.f«lor-at-Law. Veda 
vltokiai bylas (provas) Tisuos* teismuose ir 
departamentų įkyriuose. Gavimui patarimu kreipkitės laiškais, įdedami k rasos ženklėli 
atsakymui. Vedimui svarbių byliį ir reikaliį pribuna ypattfkal į visas Valstijas Ir mies- 
tus s u lyg pareikalavimo. Adresas: 

KAZiS KRAUČUNAS 
ATTORNEY AT-LAVV 

403 Ly»n Buildln* SEATTLE, VVASH. 

Klausimai ir Atsakymai Skaitytojams! 
Klausimas: Kodėl žmo- 
nės moka 4 sykius 
brangiau arba ir dau- 

giaus už laikrodėli? Atsakymas: Todėl, kad mažai supranta apie fabri- 
kantų prekes, arba nežino kur galima pigiau pirkti. Klausimas: Kodėl štorininkas ima 4 kartus brangiau už laikrodėli negu jis vertas? Atsaky- mus: Todėl, kad štorininkas parduoda vieną, arba tik keletą, per sauvaitę, iš to turi užmokėti už štorą, pragyventi ir uždengti kitokius espensus; apart to štorininkas gerai žino, kad žmonės mislina, kad gerą laikrodėli ne- galima gauti už pigią prekę. Dabar čia jums išaiškinsime šitą dalyką. Jei- 
gu fabrikas laikrodžių įdeda J laikrašti šitokį apgarsinimą: "Kam mokėt štorininkui $25 už lajkrodelj, jeigu galite gauti už tokį pat laikrodėli pirkti Ką žmonės sako apie tokj apgarsinimą? Jie mislina, kad tai nega- li but, — yra apgavystė, sako: kaip tai gali pirkti laikrodėlį už $0; jeigu kiti ima už tokį pat laikrodėlį net $25, arba 4 sykius daugiaus. Ar žmonės taip nekalba apie teisingą apgarsinimą? Dabar žinote, kodėl štorininkas ima 4 sykius brangiauš, bet dar nežinote, kodėl fabrikantas gali garduoti to- kį pat laikrodėli už $6. Dabar tik skaitykite! Fabrikas neperka laikrodė- lius nuo kito fabriko, bet patjs juos padirba, apart t« fabrikas neparduoda vieną .irba keletą laikrodėlių aut sanvaites, kaip tai štorininkas daro. Fabri- kas parduoda šimtus arba tukstančius laikrodėlių kasdien. Jeigu fabrikas parduoda tik 100 laikrodėlių per dieną ir turi tik 25c. uždarbio ant kožno 

laikrodėlio, tada jau turi $25 gryno uždarbio. Dabar žinote, kodėl fabrikas 
yali parduoti laikrodėlį už taip pigi:], prekę. 

Jeigu norit n gerą. laikrodėlį už fabrikoa prekę, tada pirkite nuo mus, o 
suėėdysite daug pinigo. Musų laikrodėliai yra labai gražus, naujos mados 
iš geriausio padirbimo, gvarantuoti per fabrikį ant 20 metu, puikiai išmar- 
ginti, gėry viduriu, reguliuoti ir lSlandyti, idant laikytu atsakanti laiką, jeigu dabar nmite vieny iš šitų $25 vertės laikrodėlių uz $0, ueržiurtkite 
viršpadėtus paveiksk », iškirpkite kokis jums geriausiai patinka, prisėskit 
mums su $1 ir bus tučjaus jums išsiųstas išrinktas jūsų laikrodėlis., gražia- 
me baksukyje. Kada atneš jums į stubą laikrodėlį, apžiūrėkite ir jeigu jums 
patiks, tada užmokėsite reštą pinigu $5 ir nusiuntimo kaštų apie 25c. Jei- 
gu laikrodėlis nepatiks, tada neimkite, o męs sugrąžinsime jums jusų dole- 
rį. Tėmyktte, kad jeigu pirksite uuo mus laikrodėlį, tai neapsigaiisiie. Laikrodėliai gvarantuoti ant 20 metų ir jeigu prieš tą laiką pasigadytų, 
męs dykai pataisysime, arba duosime naują laikrodėlį visiškai dykai, tik 
reikėtų prisiųsti 25c apmokėjimui nusiuntimo kaštų. Prašome guodotinų skaitytojų, idant kitiems parodytų šitą apgarsinimą, už ką busime jums dė- 
kingi. Adre. lokite: 

NATIONAL COIYIMERCIAL CO. 
OEPT. 11S 500 EAST 5-th ST. PiEVV YORK CiTY 

Pirkite Kalėdų do 
vanas (prezentus) 
anksti. Mus krau- 
tuvėje gausite di- 
delį , pasirinkimą 
deimantų, žiedų, 
aukso ir paauk- 
suotų laikrodėlių, 
lenciūgėlių, žiedų, 
kolonikų, laketų, 
šukų ir tt. prisiųs- 
kite savo adresą, o 

męs prisiusime k a- 

talogą dykai. 
P. K. BRUCHAS 

3348 So. Morgan St., CHICAGO, ILL. 

Telefonas Yards 3162 

Dr. A. L. Graičunas 
GYDO INV AIRI AUSI AS LIGAS 

3310 So. Halsted St. Chicago, III. 

UŽDYKĄ 
Bepavojingas Skustuvas ir 

7-Suviy Revolveris 
Idant išgarsinti savo auksinius laikrodžius, męs by kam UŽDYKĄ IŠBANDY- MUI pasiųsime puikų 20 metų gvarantuotą, gražiai graviruota, uždengta, AUKSU UŽBAIGTĄ LAIKRODI, vyriško ar moteriško didumo, aprūpinta puikiausiais ame- rikoniškais viduriais, punktuaiišką laiko dabotoja, visiškai nustatytą ir išbandytą, už kurį jįjs užmokėsite tiktai SPECIALIŠKĄ KAINA $5.95, ir apart to męs iums duo- sime puikų Bepavojingą Skustuvą ir 7 šūvių policijinį Revolverį kaipo DOYAN1 UŽDYKĄ. 
Jums nereikalinga iskalno siųsti jokių pinigų, męs jums tikime. Prisiųskitv. mums tiktai jusų pilną antrašą su šiuom apgarsinimu ir paminėkite, ar vyrišką, ar moterišką laikrodį n'-rite, ir męs jums jįjį išsyk prisiusime drauge su bipavojingu skustuvu ir revolveriu dykai išbandymui. Pristačius, kuomet jųs visiškai kiekvieną daiktą ištyrite ir pripažįsitr, kid laikrodis yia vertas mažiausiai $15 ir bepavojtngas skustuvą8 su revolveriu yra verti daugiau negu knlna, kurią męs prašome už laikro- di, tiktai tuomet užmokėkite agentui šią MAŽA SUMA $5.95 ir persiuntimo išlaidas. Kilair* nemokėkite nei cento, ir siuntinys bus mums musų lėšomis sugrąžintas. JŲS NEREIKALAUJATE RIZIKUOTI NEI CENTO, tiktai leiskite mums pasiij.-:i jums šį gražu laikrodį su bepavojingu skustuvu ir 7 šūvių revolveriu MUSŲ IŠLAIDO- MIS IŠBANDYMUI UŽDYKĄ. Rašykite mums šiądien antrašu: 

UNIVERSAL SALES C0. 102 N. Fifth Ave.. Dept. 4, Chicago, 111. 

Dykai Visiems kiek Išteksim 
Vyriškas, arba 'Moteriškas žiedas, grynu 14-to k. auksu apvilktas, gvarantuo- tas ant 25 metų. Perkarti tokį, užmokėsi $4.50. Lenciūgėlis laikrodėliui, 14-to k auksų storai auksuotas, gvarantuotas ant 20 įlietų. Perkant, užmpkėtu'n daugiau negu $3.50. Kaklaraikšiiui špilka,i'r mankč|oms sagučiai, storai auksuoti ir labai gražus. Už tokius pat vifitif' piima po $3.00; viskas sudėta į labai gražius ir tani tinkan- čius baksiukus. ,, 
DYKAI TAS VISKAS: su $8.50 laikrodėliu ant 23 akmenų, vyriško didu- mo; viršai auksuoti ir išspausti, gvarantuota ant 20 metų; labai teisingai eina ir per tai yra pripažinti tinkamiausiais dėl dirbančių ant geležinkelių, kuriems reikia visuomet tikras laikas turėti. TAS PASIULIJIMAS IKI KALĖDŲ. Męs išsiunsime, viską sutaisę, ant kiekvieno adreso už $8.50, C. O. D. tam, kuris prisius mums $1.00, kaipo užtikrinimą, jog tamsta nori pirkti laikrodėlį. Peržiūrėjęs viskį, jei busi užganėdintas, tai užmokėk anĮ Expreso $7.50, ir pri- siuntimo kastus, ir viskas liks tamstos, o jei nebusi užganėdintu, nemokėk r.ei cento. Už tokį pat laikrodėlį kiti pardavėjai reikalauja po $24.00. Užsisakyda- mas gi nuo inusų (Pirm Kalėdų), gausi $35.00 vertė., už $8.50. Tokio pasiulijiuio nepraleisk be naudos, nes antru kartu gal nepasirodys. 

Pupausky Brothers Jewelers 
3114 $o. Halsted St. Chicago, 111. 

flfSIfllS l&IUSrRUOTBS/lKMUtf, 
k Pti&pTAS TMTKDSlJCtflOS į 
» AfiKflLfi05 

S" tcretg rastis pas 

kieVvieną rcjlėloją teatrališkos 
daitos bei mėgėją artistą, ku- 
riem apeina teatras ir scena. 

Kaina ir.alams?' 
Amerikoje $2,00, 
Užsisnyįs S3.00 

Pavienis nara. 20c 
"VEIDRODIS" 

1671 Mtoakee Ave., .CHiCAGO, IU. 

TELEFONAS CANAL 2661 REUMATIZMO GYDYMAS — SPECIALiŠKUMAS 
j. rs r is: >; 

VISOKIOS MAUDYKLES 
Turkiškos Maudyklės moterims kas Sarcdą nuo 8 vai. ryto iki 11 vai vak. 

1100 VVEST 14th STREET CHICAGO, ILLINOIS 
Vienas blokas į Rytus nuo BIuc Island Avc. 

JONAS KŪLIS 
3259 So. Halsted st., Chicagc 

"LIETUVOS" AGENTAS, 
Lankosi Chicagoj, užrašinėja 

"Lietuvą". Renka apgarsinimus 
ir šiaip spaudos darbus. Perka 
namus. Uotus ir parduoda. f r 
šiaip suteikia informacijas biznio i 

reikaluose. 
A. 01szewski. 

"Lietuvos" leidėjas, j 

Kiekvienas gali išmokti barbery- 
ptčs trumpu laiku Ir galite padaryt 
pinigą kol mokinatės. Rašykit, klau- 
sdami informaciją. Nossokoff's BarLer 
College, 1202 Penn ave„ Pittsburg, 

LIETUVIŠKA BANKA 

Town of Lake Savings Bank 
Joseph J. El/'as, Savininkas 

4600-4602 S. Wood St., Chicago. j 
Priimame pinigus į Batiką užčėdi- 

jimui nuo vieno doliario ir daugiaus 
ir mokame trečią procentu ratomis 
int metų. Siunčiame pinigus j vi- 
jas svieto dalis pigiai, greitai ir tei- 
singai, o svetimų žemiu pinigus mai-' 
tiome, perkame ir parduodame. Par- 
luodaLie šifkortes ant visų linijų J 
icrajų ir 1h krajaus, taipgi tikietus, 
Įnt gele/.inkelių po visą Ameriką ir 
Europą. 

Musų Banka išdirba visokius raštus 
r dokumentus visose kalbose ir duo- 
la odą lietuviams visokiuose atsi- 
ikimuose ir reikaluose ypatlškal lr 
)t- laiškus. Tik kreipkitės viršminė- 
u anrraša. 1 

Telephone Cnnal 285 

g. KATUTIS 
LIETUVIŠKAS 
GRABORIUS 

7!0 W. I8th St. ■ Ghicaso 

TĖMYKIT LIETUVIAI! 

Apskelbiu savo 

tautiečiams, Kad 
aš atlieku visokius 
darbus, kas lytisl 
muzikos, kaip va: 
mokinu ant kon- 
certinos, bubny, 
kanklių; sustatau 
gaidas visokiems 
iiiBirumenunis. 

Taigi, su visokiais muzUališkais reikalais kreipkitės pas savo tautietį. T. K. YOWAIŠAS, 
937 W. 32nd PI., Chicago, III. 

Phoiie Drover 1880. 
— -" JĮ.'I. m6WIB 

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland ave., Chicago. Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkiewicz 
vlce-pres., A. J. Bierzynski iždininkas. 

Priima bankou pinigus lr moka 
3%. Už Budėtus pinigus musy Lau- 
koj duodame čekių knygutę, iš ku- rios parašyti čekiai tinka visur. Sko- 
lina pinigus ant Iteal Kstate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus, l.šsam- 
do bankines skryneles (boxcs) po $2.50 metams. Parduoda šifkortes ir 
siunčia pinigus j visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedčliais, se- 
redoms, kotvergais ir subatomis nuo ninkals ir pėtnyčiomis nuo i ryto iki 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėlio nis. utar- 
6 vakaro. 

Gaunama "Lietuvos" Knygyne: 
"VAIVORYKŠTĖ" 

Literatūros ir dailės laikraštis. 
Išeina kas 3 mėnesiai iš Vilniaus. 

"Vaivorykštėj"' telpa apysakos, 
novelės, dramos, eilės — kaip 
originalės, taip geresniųjų sveti- 
mu literatu raštu vertimai. 
Pirmoji Knyga 1913 m., pusi. ^08 

Kaina $1.00. 
Pinigus siunčiant adresas; 

A. OLSZEW3KI. 
3252 S. Halsted St., Chicago, I1L. 



South halsu 
3224-3226 South Halsted Street, CHICAGO. 

Turi didžiausia Furničių pasi- 
rinkimą ir parduoda pigiau 
kaip visi kiti. 

KODĖL MĘS GALIME PIGIAO 
PARDUOTI? 

Todėl, kad musų storas talpi- 
nasi savame name, ir užtai ran- 

da mumi nekaštuoja. Męs per- 
kame visus tavorus stačiai iš 
fabriko už gatavus pinigus ir už 
tai juos gauname pigiau kaip 
kiti. Mes turime savo automo- C 

bilius ir todėl pristatymas tavo- 
rųkostumeriam kaštuoja mumi 
pigiau negu tiem, kurie ark- 
liais vežą, Todėl tai męs ir gali- 
me parduoti pigiau kaip kiti. 

| Turime didelį pasirinkimą visokių pečių: apšildymui kambarių, virimui bei 
i kepimui valgių, minkštomis bei kietomis anglimis ir gazu. Kiekvieną pas 
> mus pirktą pečių gvarantuojame. Jeigu gerai nekeptų arba netrauktų dumų, ap'.nainome ant naujo pečiaus arba įmokėtus pinigus gražiname. Musų kai- 

nos yra pigesnes negu kitose krautuvese, patarnavymas greitas. 
Męs parduodame už pinigus ir ant išmokesčių. Kas neturi visų pi- ! nig ant sykio, męs duosime ant išmokesčių. Męs parduodame savo ta- 

von netiktai Chicagos mieste, bei ir į kitus miestelius juos pristatome. 
MUSU STORAS YRA ATIDARYTAS IR VAKARAIS: 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomi. 
I Kas neturite laiko dieną, galite pribūti vakarais. 

SOUTH HALSTED FURNITURE HOUSE 
3224-3226 So. Halsted St,, CHICAGO. 

Geriausios Siuvamos Masines yr? 
"SINGER" 

*ię s j r. į, jmrįiHofluma ir įsimauname 
Biuti. Turime uupauJę Lietuviškoje 
kalboje knygas, pagal kurias galima 
greitai ir gražiai išmokti oiutl viso- 
kius siuvinius. Męs parduodame ma- 
šinas nebrangiai, pradedant nuo $3.0') 
iki $59.00 gvarautuojam kiekvieną ma- 

šiną ant 10 *Gctų. Taipgi sutalsorce 
nenaa mašinas. Mums uedaro skirtu 
mo, kur mašiną reikt'4 pristatyti, nors 

Rusiją iioras randasi po šiuo- 
nl adreau: 

A'4T/>NAS VIS3ARAS, 
8233 S. Hnlated st.f Ch'caao, III. 

Vfllep^tme Yarčs 452" 

———-■ ——" 
j 

METRAŠTIS-ALM.ANACHAS 
"ŠVITURYS" 

Su Kalendorium 19x3 m. Jono 
Rinkevičiaus Išleistas, 2-ri metai. 
LITERATŪROS SKYRIUJE TELPA: 

L. Ciros "Geradariai -eiles "Be- 
auštant' aušrelė..."— Pijėsa dviem pa- 
veikslais. "Dainius ir žmonės"—eilės, 
"/tamunės"—eilės. 

J. šeiniaus "Sapnas"—gyvenimo pa- 
saka. 

M. Vitkaus 1) "Ant vandens," 2) 
"Baltasis Gvazdi cas," 3) "Gelsvoji 
rožė," 4) "Laisvoji lanka,"—eilės. 
..L. Pelėdos "Dėl saviškių"—Iš gy- 
venimo vaizdelis. 

A. Vienuolio "Beždžionės"—Iš gy- 
venimo žmonių apysakėlė. 

Dagio "širdžių susiartinimas." 
M. Gustaičio "Naujiems Metams," 

<—■ Fragmentas. 
Žemkalnio "Blaivininkų Pirminin- 

kas"—Monologas. 
Tollaus seka Mokyklos, Mūsų fab- 

rikai, šelptini fondai, Mūsų artistų 
kuopos, Artistų surašas; Vilniaus 
rhronika. Surašas visų lietuviški; 
laikraščių Lietuvoje ir Amerikoje iš- 
einančių f.u Jų adresais ir kainomis. 
Kronika tD12 m. Sausio, Vasario, Ko- 
vo, Balandžio. Gegužės, Birželio, Lie- 
pos ir Rugpjūčio mėnesių. Ant galo 
Informacijų skyrius. Viso 253 pusi. 
K.ilna 65c j Užsisakant ir pinigus siunčiant J it dresuokite: I 

A. OLSZEVVSKI 
•>252 S. Halsted St., Chicago, III. 

Antanas A. Slaios 
APVOKAT A £5 

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ- 
kas visuose teismuose (suduose). Peržiūri 
obstraktus ir padirba visus kitus legališkus 

dokumentus. 

MIESTO OFISAS: 

Room Slft Ashland Block 

Cor. Randclph and Clark Sts., 
C h ICA QO 

Telephone RANCOLPH 1307 

BRIDGEPORTO OFISAS: 
3255 So. Halsted Street 

(Priešai 33-čią gatvę) 

VAKARAIS: nuo 7 Iki 9 val.f 
išskiriant nedelias 

TeĮsphonc DROVER 5326 

I D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodgat. 

Fhone Ganai 1203 
B Valandos: 

cuo6:80 iki 12:00 vai ryto 
tuo 7:00 iki 8:00 vai. vak. 

Nedčlioms 
evio 9:30 iki 12:00 vai. ryto 

■MCBHBBaunHBBBi 

Rezidencija 
5208 W, Harrison Street 

Tel. Austin 737 

Valandos: 

tiktai iki 9:00 kiekviena rytj 

EBO » CIGARETTES 
10 i-'or 5c 

Geriausias iš visų rųšių 
TYRAS—TIRŠTAS— 

UŽGANĖDINANTIS 

Ypač gera rūkyti tą, kurs 

yra "šauniai geras." 
'AFbbo 
r rV/ŠžnV (•"šmre 

Garsinkites "Lietuvoje. 

(JERA l'ltOGA! 
Clrnmatlka angliSkoskaIbo<mo- 
kytisbe mokytojo(apdaryta)$ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 

tisskait> ū ir rašyti be mokyto- 
jo 153 
Naujas Budas mokytis rašyti be 

mc kytojo lUc 
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

dų, su pavoikstais (apdaryta). .35c 
$1.00 

Kas atsiųs iškirpes šitą apgarsi- 
nimn iš "Lietuvos" ir 81.OU per 
money order, tai ęaus visas 4 
knygas COc. pigiau. 

P. Mikolainis 
Box 02 New York City 

į Lietuviškas Graborius. 
i Milnmyr inr ---r r r 

Užsiimu laidojimu numirusių lr nft- 
latkau automobilių, parsamdau ant 
veseilių, krikštynų Ir pagrabg už pi- 
gesnę preke, kaip visi kiti. Pribu- 
nu | visas miesto dali-} Iabil greitai, 
— dien$ ir .aktj. 

i. A. PETROSJUS 
3218 So. Halstsd St, Chlcago, Iii. 

Telephone Drover 2186. 

2'KATALIOGAI DYKAI! 

seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisirytas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikalifikų instrnmentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1. 

KaAant man laišką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, arabu karto? 
Raihallngi knygi; pla<intojaia£cn- 
tai if, mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popicris. Adresas: 

, M. J. DAMIJONAITIS 
903 W. 33rd St.. CHICA30, ILL 

lietuviškų KNYGŲ nuo 

į £ 28 metu senas laikraštis ^ | 
■ VIENYBE LIETUVNINKU 
į EINA KAS SEREDA. BROOKLYN, N. Y. j 
[ ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių žl- \ 
1 nių Iš Amerikos, Europos ir viso svieto. o j 

prenumerata kaštuoja metams tik $2.oo; j 
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metami] 

$3.oo; pusei metų $1.50. 

i RAŠYK ADRESU: 

J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 Grand Str., 

Brooklyn, N. Y. i 

MOKYKLA ŠOKIŲ. 
Prof. Juliud Šalkauskus užtikrina, kad 
išmokys šokti kiekvienu jauną ar se- 
ną. Išmokinu valsą 6 rusių, taip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taipgi 
išmokinu ir kitus šokius su koletą 
vakarų. Mokinu kas vakaras. Lekci- 
jos yra nuo 7 vai. vak. iki 11 vai. 
Prof. Julius Šalkauskas praneša vi- 
siems, kurie nori išmokti šokti, atei- 
ti dienomis nuo 9 valandos ryto ir 
net iki 11 valandai vakare. Taipgi 
mokinu visokius šokius Buck & Wing, 
Buclt Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish 
Waltz, \Valta, Two Step, Side Step. 
Pirma Lietuviška Mokykla Amerikoj. 
Mokytojai: MisB Antanina Kietnier, 
Miss Joanna Walets, Prof. Julius Sal- 
dauskis, 184-3 B. Halsted st., Chicago. 
Kas PėtnyCios ir Subatos vakarą mo- 
kinam šokti dovanai. 

Phone Canal 3762. 

Plione Drovcr S0S2 

DR. K. DRANGELIS 
LIETUVYS DENTISTAS 

VALANDOS: nuo 9 ryto lig 9 vakare 

3261 So. Halsted St. Ghicago, III. 
Priešai A. Olševskio Banką 

ATPIGO LIETUVIŠKI REKORDAI! 

Męs dabar turime 30 lietuviškų 
įvairioms dainoms rekordų, kurie Iki 
šiol parsidavė po $2.00, dabar par- 
trajkemė didelį transportą iš Lie- 
tuvos ir javome pigiaus, taip kad da- 
bar parduvH; ma po §1.00 su prl- 
sfuntimu. 

Parašykite mums savo adresą, o 
mes prisiusime katalogą, iš kurio ga- 
lesite pasiskirti Ir apsistelluotl lie- 
tuviškom dainoms ir deklamacijom 
rekordus. Adresuokite: 

A. OLSZEVV8KI, 
S2Č2 So. Halstei st., Chlcag^, !!?. 

W Turėk Savo Namuose 
WGeriausią Degtinę¥ (arielką) jei 
j nori buti sveikas ir turėti kuom 
pavaišinti savo mylimą svečią. 

Daktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 

S=0=L»0 Rye 
Kaipo Skanų, Tvirtą ir sveiką gėrymą 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stulava degtine. 

<"«ic«eo 

esajiSiB 
3'uwl 

pf.ST ON ri1EO,Xns, 

v>„. Pįicago 

*fiDię<D HLEVDČP 

maunama visuose geresniuose Saliuruiose 
SIfiAUS BROS, 00, M OEP'T L, CHiGAGG, ILl. 
216 W. M adison St. A. CHAPOSKE, iri. POCLASKiS Lietuviai a en! 

Šviesa Namams. 
Skaitymui, siuvimui, vaikų mokymuisi, visokiam 
vartojimui namie — geriausia lempa, kurią jus galite 
nupirkti, yra Rayo. Jokio žėrėjimo, jok o m rgėji- 
mo. šviesa minkšta ir aiški. Jųs galite prie jos skaityti arba dirbti, nepakenkdami savo akims. Rayo 
yra *:emos kainos lempa, bet jus negalite gauti geres- nės šviesos už by kokią kainą. 

Rayo lempos apšviečiadaugiau negu tris milijonus 
namų. 

The Lamp. 
Uždegama, nejud inant kamino arba dangsčio. Longva išvalyti Ir įdėti knatą. Neda 

iėšuoia. Ekonomiška. Padaryta {vairiuose stiliuose ir visokiems tikslams. 

Pas Vertelgas Visur. 

STANDARD OIL COMPANY 
An Indiana Corporation) 

Pasisekimas yra Tiktai Tobu= 
liemstems Dovana. 

"Jokio pasisekimo nera be didelio darbo11, yra se- 

noviškas "motto". Buti teisingu ir darbščiu ma- 

žuole dalykuose — tai gabiausiu aksioma. 
Kalba per Long Distance Telefoną' duoda galę 
sumaniam ir smarkiam žmogui ineiti į smulkme- 
nas greičiau ir geriau ištirti klausimą v.sese jo. 
jo kertese ir išvaizdose, negu by koks kitas pro- 

cesas, kuriame stoka asmeniško pasikalbėjimo. 
Žmogus su Long Distance įpročiu mažai palieka 
progai. 

Chicago Teiephone Company 
Bell Teiephone BuiSding 

Official 100 

AKOLA ANT 
Nuo peršalimo, Kosulio, Kataro, Uždegimo 

pažandžių, Nervų skausmo, Gerklės skaudėji- 
mo, Užkimimo, Galvos skaudėjimo, Strėnų ir 
muskulų skaudėjimo, Grypos, Reumatizmo, 
Podagros ir daug kitų skaudulių. Anola yra 
geriausiu ir pasekmingiaus:u išlaukiniu vaistu 
kaip seniems, taip ir jauniems ir vaikams. 
Prekė 50 centų, su prisiuntimu 55 centai. 

Atsiuskit 10c prisiuntimui mažos bandymo skrynutės 
Anolos ir persitikrinkit apie jos gerovę. Adresuokit: 

S. K. S A S S , 
1725 W. 18th St., Dept. 6, Chicego. 5 i. 

■mnisrcr.jr •? v. > hk .\a — 11II in -«r-rrnaaBHi 

Geriausia Lieiiiviška Aptleka 
F. A. Jozapaitis, apiiekoriua ir aa< 

vlninkas, suvo aptiekoje užlaiko vi- 
sokių vaistų ir išpildo visokius '.'cep- 
tus. Taipgi mano aptiekoje 
gauti visus li<* aviškus C 
draug ir angliškus. Mano aptiokoj® 
suteikiama geriausi patarimai ir kas 
leo reikalauja. Laiškais tik tiems at- 
sakom, kurio prisiuučia.už štampą. 

F.A.JU02APAITIS 
APriEKOSIUS 

3801 S. HALSTED ST„ CHIC'aGO 
Teiephone Yards 135 arba Yards 551 

Lietuvis Gydytojas ir Ch rur&rts 
32.S9 So. Haisied St., C h Laro, III. 

Gydo visokias ligas tfretėrhį, vaikų ir 
vyri;. SpociaiišUai jjvilo lim; an'ias, už- 
siscntiusias ir paslaptingas Vyrų ligas. 

Dr. G. M. GSaser 
.••įuom'. aprei-kiu pagodotui visuo- 

menini, jog ėsu seniausias gydytojas 
an Bridgeporto, pr ktikuojaut per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni* 
mg { savo locng namą po numeriu 

314g S. Morgan St. 
Kertė 32-ros gatvės. 

Telefonas Yards 687. 
Mano 01'.c. d aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir tolinus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tj. Esiu specialistas ligose vaikų, mo- 

terį; >•* vyrų ir užsendlntcse ligose. 
Danu. visokią operaciją. 

Liekuosi su pagarba 

Dr. G. M. Gl&ser 
3149 S. Morgan St. 

Kertė 32-ros gatvža. 

Dr. O. C. H EI NE 
DENTISTAS 

OFISAS—Kampas 31 ir So. Haisiod gal. 
(Bjvirimas virs aptiekos.) 0.. '"30, ILL 

i...dingą ir kiekvienam reikalinga 
• uisisaKyti 

"KATALIKAS" 
"Katalikas" yra 12-kos -pusla- 

pių, didelio formato u suteikia 
svarbiausių žinių iš Amerikos, 
I.ietuvos ir iš viso pasviečio. 

"Kata'ika3M metams S2, pusnej metu SI. 
Už-sirasyt "Katalikai'' galima kiek- 

viename laike. Rašykite tuojaus, o 

gausite vieną "Kaiaiiko" numeri pa- 
matyti veltui. 

J. M. TANAftEViGZ, 
2249 S. Morgan St., Chicago. 

Ar inatei ka<ia»nors iaikraštj 

"DRAUGĄ"? 
"DRAUGAS" yra 8-nių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge- 
riausių, redaktorių. Rasi jame 
geriausių ra^ininkų raštų ir vi- 
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. "DRAUGAS" 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

Letuvių reikalus. 

"DRSUGAS" atsieina matams S2, pB-si tn. SI 
ULsleniuosfl moisrBS S3. pjsai ?'i.50 

RaSydami laiškus adres^;iiic 
DRAUGAS PU B. CO. 

i 2634 VV. 67th St. Chicago, II!. 

J *1 Prekybos 
ir Kalbų 

Dienine ir Vakarine Mokykla?" 
:=S.--t-S; MftLinamn —— ■ 

1 Hiadlris FrirenjJianiabac Kursas, 
1. Prekybos Kurtas pagal Ainer. plian.}, 
3. Prekybos Kursas pai; il Kusijos plhn;j 

idei maiiaučių grižti Lietuvon,. 
~rr—. -?!•,'nlh^vTT—:— 

Lietuviška, Ar.įli.ika, Vokiška ir Rusiška 
pasai norą ir Lenkiška), 

Del smulkesnių ži'niii kreiptis yntis'kai 
arba per laišką šiuom antrašu: 
G. J. LEVESKiS, 

Vedejas Mokyklos 
3106 So. Hdlsteii St., Ciūcago, Iii. 

Seniausia LSotJviu užeiga pat 

Mim RIDiKf); 
Utlaikc visokias pirmo 
skyriaus gėrimus ir kvo- 
penfius cigarus ir 

Gražią Notiją Svetainę 
Susirinkimams, vestuvėms, ba- 
ilinti ir u. Birdiogs.3 priėmi- 
mas ir brollBka roJa kitUvisosn 

SS§Si!!lD0is6L Kerts 33rt 
Telepbone Yards 2750 

GERIAUSIA ŠOKIU MOKYKLA 
CHICAGOJE. 

Kurioje gali l^ckvienas 
gerai ir gražiai 'inioktt 
šokt j trumpą, laiką i.- už 
labai mažus pinigus. Vai- 
kinai ar merginos, kurie 

Į nemoka šokti, niekuomet 
| negali užganėdinti savęs 
ir negali turėti linksmus 

I laikus, nes yra taip, kaip 
| numirę, o kuomet moki 
,gera» šokti, visuomet busi 
linksmas ir kiti; paguo- 

t « ciojanias. 
Norinti mokytis, meldžiu, atsilan- 

kykite po numeriu: 
93G W. 33RD ST„ CHICAGO, IL'J 

Arti Morpan eafvėst. 
Mokinama, P,>.ned<Mv1p, rtarninkS lr 

Ketvergi? nuo S iki 10: rto vak. 
Mokytojai Pi*of. F L. Jankauskas, 

M i ss B. TIsaltl. 
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