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POLITIŠKOS ZlfiiSS, 
MEXIKO. 

Didžiųjų Europos viešpatysčių 
ambasadoriai YVashingtone atsū 

^iepė j Jungt. Valstijų užsieniu 
ministcrj Bryaiuj, klausdami, ka- 

da Jungtinės Valstijos ir kokiu 
budu mano nuraminti Mexiką, 
nes dabartinė betvarkė kenkia la- 
bai turintiems ten svarbius rei- 
kalus Huropos kraštams. Tasai 

ambasadorių atsiliepimas rudo, 

jog Europos tautui žudo kantry- 
bę ir jeigu prezidentas \Vilson 
ir toliau dar vilkins ir nežinos ką 
daryti, Europa gali pati užsima- 

nyti raminti Me\iką saviškai, ga- 
li visai nepaisyti amerikonų iš- 

vilktos Monroe drktrinos. Jeigu 
sulyg tos doktrinos, kuri ištikro 

l'uropos nepripažinta, bet vien 

toleruojama, kol ji kitiems ne- 

kenkia. Jungtinės Valstijos gei- 
džia, kad kiti kraštai nesikištų j 
visos Amerikos reikalus, tai ji 
turi imti ant savęs ir tūlas parei- 
gas; jeigtt gi ji pareigų pildyti 
nenori, ar negali, tai kiti kraštai 
ir nenorėdami, turi kištis j Ame- 
rikos reikalus ir patįs rūpintis 
apie savo reikalus ir juos saviš- 
Kai ginu. 

Kadangi šiaurinėse valstijose 
revoliucionieriai paėmė viršų ant 

I įnertos ir jas apvaldė, tai pre- 
zidentas jiems nori palikti visišką 
išvertimą Hucrtos valdžios, liet. 
kad ir sektųsi jiems apvaldyti vi- 

są Mexiką, tuiu visgi reiks ilgo 
laiko, o Europos tautos taip ilgai 
laukti nepanori. Nieks taipgi 
negali užtikrinti, ar rcvoliucijo- 
įrcriams išvertus Hucrtos val- 

džią, nekils Mexike nauja revoliu- 

cija, knri naikys kraštą, ir ar ji 
mažiau kenks Europos reikalams 

kaip dabartinė. Dabar jau laik- 
raščiai spėja, kad sumaniausis re- 

viliucijonieriiĮ vadovas, generolas 
Villa, nepanorės pirmą vietą už- 

leisti nickuom neatsižymėjusiam 
Carranzai, todėl per naują revo- 

liuciją gali panorėti pats j pirmą 
vietą įsisprausti, taigi užimti pre- 
zidento vietą. Abejojama taipgi, 
kad pietiniu revoliucijonierių va- 

dovas, generolas Zapata pasiduo- 
tu Carranzai, jeigu jis nepano- 
rėjo pasiduoti Maderai, su ku- 
riuom drauge kariavo prieš D i- 
azą. 

Taigi galima abejoti, kad, pri- 
vertus I įnertą pasitraukti, Mexi- 
ke užstotų ramumas, kad visos 

revoliucijos pasibaigtų. Circičiau- 
sia, nors prezidentas \\ ilson ir 
nenori ir bijosi, turės Jungtinės 
Valstijos užsiimti nuraminimu 
Mexiko, nes kitaip tuom užsiims 
Europos didėsės viešpatystės. 
P«et tąsyk Jungtinių Valstijų 
įtekmė Amerikoj sumažės. Įsi- 
kišimas gi be karo su Mexiku 
apsieit negali, nes, peržengus ru- 

bežių Jungtinių Valstijų kariu- 
menei, visos dabar kariaujančios 
Mexike partijos susijungtų prieš 
įsiveržėlius. Is karo, be abejo- 
nės, panorėtų pasinaudoti turinti 
daugiausia su Jungt. Valstijo- 

.#mis nesusipratimų Japonija. Ir 
susijungus visoms partijoms, 
AJe.vika nelengva butų įveikti. 
Japoniški laikraščiai užtikrina, 
jog lygiai Mejdko revoliucijonie- 
riai, kaip ir kareiviai, turėję pro- 
gą prie kariavimo priprasti, ge- 
riau yra išlavinti negtt Jungtiniu 
Valstijų kariumenė, o gerus jiems 
ginklus bus kam parūpinti. 

Huerta sumanė padauginti 
Mexiko kariumcnę iki 150,000 ka- 
reiviu, nors tiek nereikia prie^ 
20,000 revoliucionierių. Jeigu jis 
turėtu pinigu, tiek kareivių Mexi- 
ke nesunku but surinkti. Vargas 
\ icu su pinigais, kuriu nėra kur 
gauti. Laiktaščiai pagarsino, buk 
Iluerta gavo nuo kokios ten ame- 

rikoniškos kompanijos 750,000 
pesų, bet tų pinigų 150,000 karei- 
vių neilgiausia užtektų. 

Dabar revoliucijonieriai apval- 
dė visą šiaurinę Mexiko pusę. 
Pabėgus dėl bado ir amunicijos 
stokos Hnertos kariumenei iš 
Chihuahua. Šiaurinėse valstijose 
jau neliko kariumenės, tos valsti- 

jos tapo revoliucijonieriu apval- 
dytos. Priešakinė pabėgusios ka- 
riumenės dalis, kadangi bėgti 
miesto ?\Iexiko link negalėjo, ar 

nenorėjo, gruodžio 8 d. perėjo 
jungtinių Valstijų ruhežių. 
jungtines Valstijas traukia \isa 
buvu-i stauriuose Huertos kariu- 
menė; ja veda generolas Salva-j 
dor Mer'cado, apie kurį buvo gar- j 
Miita, buk jis su visais kareiviais 

perėjo j revoliucijonieriu pusę; j 
>u juom yra generolai Pasenai 
Orozco, Antonio Kojas, Marcelo 
Caravea ir Ine/. Salazar. Drauge' 
su kariumene i Jungtines Valsti- 

jas pabėgo ir daug turtingų mexi- 

konų su visomis savo šeimyno- 
mis ir turtais. 

Revoliucijonieriu vadovas Vii-j 
la jau galutinai užėmė miestij 
Chihuahua ir paėmė vado\>ytę 
dideliuose -McxiI<o plotuose. Jt* 

: mano, nuraminimui tu plotų gy- 
ventojų, įvesti svarbias reformas, i 

1 Pirmiausia prisakė valgio pro- 

įduktus pardavinėti taipjau pigiai, 
kaip pardavinėjama santaikos lai- 
ke. Dabar gi valgio produktai 
buvo labai brangiai pardavinėja-1 
mi. todėl jų neturtingi Įpirkti ne- 

galėjo. Kitos prekės Chihuahua' 
krautuvėse turi but taip pigiai 
pardavinėjamos, kaip nurodys ge- 
nerolas Villa: tas krautuves, ku- 
rios nepildys jo prisakymo, žada 

uždaryti ir prekes konfiskuoti. 

Revoliucionieriai žengia vis 
toliau j pietus, o IJuertos kariu- 

j menj-s- garnizonai, koki dar buvo 
šiauriuose, traukiasi miesto Mexi- 

I 
ko link. Gruodžio 8 d. revoliuci- 

jjouieriai užėmė miestą Yxanillo?, 
j valstijoj Tepieo. Kariumenė ren- 

kasi krašto viduriuose ir mano 

dar kartą mėginti stoti prieš re- 

voliucijonierius. Jeigu mušis ne- 

pasisektų, jau Huerla ir sostinės 
apginti negalės. 

llucrta skubiai renka naują ka- 
; riumenę, tik kas-žin, ar naujiems : 

kareiviams turės pakaktinai gin- 
i klų ir amunicijos. Pagarsino vi- 

į dūrine, nes svetur gauti negali, 
| paskolą 20 milionų pesų, bet abe- 
jotina, ar ras tiek pinigų, nes tur- 

tingi su pinigais išsinešdino, o 

nuo neturtingų, nuvargintų re- 

voliucijų ir netvarkos, nieko iš- 

spausti negalima. 

VOKIETIJA. 
Po pasekmingų karų kariume- 

nė Vokietijoj Įgavo clirlelę įtekmę 
jr dėl jos nuopelnų buvo visų gy- 

| ventojų luomų godojama, kol Ji 
|clg<">i geriau negu Rusijos kazo- 
kai. Bet laikui bėgant, ir Vokie- 
tijos kariumenė, besinaudodama 

i iš ciesoriaus protekcijos, tai vie- 
nur, tai kitur, pradėjo negražini 
elgtis; ypač už nieką laikė gy- 
ventojus Vokietijos užkariautų 
kraštų. Mat tikėjo, kad juos dar 
užtai pagirs visi vokiečiai. Tie 
gana ilgai kentė kariumenės sau- 

valiavimą, bet ant galo nužudė 
kantrybę ir garsiai apreiškė, jog 
sauvaliavimams nepritaria. Ypač 
suerzino Vokietijos- gyventojus 
užpuolimas kareivių sukurstytu 
jauno aficierio Forstnero ant 

franeuzų Alzatijos tvirtovėj Za- 
bern, tas suerzino taipgi ir -fran- 

Įcuzus Prancūzijoj, o su Francu- 
izija Vokietija karo bijosi, nes 

franeuzai dabar geriau prisirengę 
negu 1870 m. ir kilus karui, jiems 
padėtu Rusija, Anglija, gal taip- 
gi Ispanija ir Serbija. Todėl val- 
džia pabūgo ne vien franeuzų, 
bet ir Vokietijos gyventojų, kad 
nesutikimai su kariumene dar la- 
bjau nepasididintų, nes tąsyk ir 

parliamentas taip noriai neskirtų 
pinigų kariumenės reikalams; to- 

dėl Į Zabern pasiuntė tyrinėtojus 
ištirti užpuolimą ir kaltus nu- 

bausti. Ciesorius tuoj atsižymė- 
jusi užpuolimu kariumenės re- 

gimentą prašalino iš tvirtovės j 
vasarines, lauke esančias kariu- 
menės stovyklas. Aficieras 
Forstner, sukurstęs Vokietijos 
gyventojus prieš kariumene, su 

draugais tapo teisman patrauktas 
už apkapojimą kardu vieno raišo 
kurpiaus mieste Zabern. 

Tas vienok dar nenuramino 
Vokietijos gyventojų, dar jų ne- 

•uartino su kariumcne; pasirodo 
mtagoni/.mas tarp draugijos ir 

<ariumenės, kurio, turbut, nei 
:iosoriaus prielankumas kariuine- 
ici neišnaikįs; priešingai, tasai 
prielankumas valdono gali vien 
abjau padidinti neužsitikčjimą 
Iraugijos kariumenei, nes tankiai 
valdonai su kariumėnės pagelba 
negina visą draugiją supančioti, 
jos tiesas susiaurinti. 

Pereitą nedėlios dieną vien 
Berline buvo 17 susirinkimų 
draugijos atstovu ir tai visokių 
partijų, kuriuose prakalbas laikė 
parliamento atstovai. \ isi peikė 
kariumėnės sauvaliavimą ir "mi- 
! i t a r i n <_• anarchiją." miniojimą 
krašto konstitucijos. 

Y< kieti jos socialistai, antroji 
tvirčiausia parliamente partija, 
pasirengusi paduoti naujus tei- 

sių sumanymus ir reikalauti tulų 
konstitucijom permainų. Tarp 
kit-ko. jie reikalauja, kad kancle- 
ris atsakytų ir už ciesoriaus darbus 
ir kad parliamentas. panorėjęs, 
galėtų kancleri nuo vietos praša- 
linti, kaip tai yra Europos va- 

karų viešpatystėse; kad jis klau- 
sytų parliamento, bet ne cieso- 
riaus. Socialistai taipgi reikalau- 
ja, kad karo nieks negalėtų ap- 
šaukti be parliamento pritarimo. 

CHJNAI. 

Chinai skubina organizuoti sa- 
vo karišky laivyną, kuris yra la- 
bai silpnas, lyginant su japonišku. 
Organizavimui laivyno preziden- 
tas Juansbikai atsiliepė j Jungti- 
nių Valstijų valdžią su prašymu 
atsiųsti koki laivyno aficicrą pri- 
žiūrėti kariškų laivų dirbimą. 
Admirolas Dcuey paskyrė ko- 
mendantą J'oley, kuris neužilgo 
iškeliaus Į Chinus. Juanshikai 
nenori pa-iganėdinti vienu ameri- 
konišku laivyno aficicru, bet su 

panašiu prašymu mano atsiliepti 
ir j turinčius tvirtus laivynus 
Europos kraštus, taigi, turbut, į 
Angliją, Vokietiją ir Prancūziją. 

i* LIETUVOS. 
VILNIAUS GUFERNIJA. 

VILNIUS. 

— Prie šv. Mikalojaus bažny- 
čios, klebono kun. Jezukevičiaus 
rupesniu jau baigiama statyti di- 
delė susirinkimams salė. Vil- 
niaus lietuviai turės gerą ir pa- 
togią vietą susirinkimams. Sa- 
ko, bus įtaisyta ir scena vaidi- 
nimams. Dabar renkamos aukos 
salčs užbaigimui ir scenos įtai- 
symui. 

— Aušra — 

— Vilniaus miesto Taryba 
kreipėsi į gubernatorių, prašyda- 
ma moterims uždrausti prie skry- 
bėlių nešioti perilgas sagutes, ku- 
rios nesykj buvo jau kitiems 
rimtu sužeidimų priežastimi. 

— Vilniaus Žemės Ūkio Dr-ja 
nutarė suruošti Vilniuje centra- 
liuo pieninę, kur ūkininkai be jo- 
kių tarpininkų galėtų iš sodžiaus 
vežti pieną. Toje pieninėje keti- 
nama pardavinėti pieną pigesnė- 
mis kainomis. Suruošimui šios 
pieninės reikalinga 100 tūkstan- 
čių rublių. Tuo sumanymu rū- 

pintis išrinktas komitetas, j kurį 
i nėjo: Borovskis, Maculevičius, 
Rimša, Venckovičius ir Letovtas. 

— Esanti Vilniuje Draugija 
musų šalies visuomenės darba- 
vimos rėmimo sumanė leisti len- 
ku kalba knygą, kuri turės su- 

teikti žinias apie įvairias musų 
šalyje (šešiose gubernijose) vei- 
kiančias filiantropijos ir visuome- 
nės darbavimos draugijas. Kny- 
ga ta vadįsis "Informatorius." 

— Kanalizacijos, tikslams, ka- 
sinėjant miesto gatves, kaskart 
daugiau randama įvairių įdomių 
dalykų. Nesenai buvo rasti ka- 
tedros pleciuje geležiniai marški- 
nėliai, kokius vartodavo senovės 
ridenai, dabar užtikta storas 

mūras su užmūrytomis durimis, 
nuo kuriu eina ilgas urvas po 
žemėmis. Tas urvas—tai senovės 

kunigaikščių palikimas; urvo gi, 
kol vanduo nebus iš jo išsemtas, 
apžiūrėti negalima. 

— Lenku Arpkslo Draugijos 
narna- jau pabaigtas statyti, l'rie 

tų namų pastatymo daugiausia 
prisidėjo tos draitgijo> nans-lab- 
darys II. Lenskis. Šiame posė- 
dyje buvo keliamas sumanymas 
apie šios lenkų Mok. Dr-jos rin- 
kiniu suvienijimu su taip pat Vil- 

niuje beesančio lenkų Mokslo 
ir Dailės muzėjaus rinkiniais. 
Lenkų Mok. ir Dailės muzėjaus 
rinkiniai esą svarbus, musų ša- 

lies senovės mylėtojo grafo E. 
Tiškevičiaus sųiankioti. £is su- 

manymas buvo todėlei karštai 
sutiktas visų susirinkusiųjų. Tar- 

tis tame klausime su muzėjaus 
valdyba išrinkti nuo lenkų Mok- 
slo Draugijos tris žmonės. 

— Pagarsėjęs grafas Ignacas 
Korvin-Milevskis ketinąs savo 

Geranionių dvarą (Ašmenos ap.) 
parduoti Valstiečių bankui. Tas 
dvaras kainuojamas bene milioną 
rublių. 

— Lietuvos žinios — 

— Vilniaus lenkai jau kelinti 
metai turi Įsisteigę katalikų dar- 
bininkų draugiją, Lig pernai me- 

tų ji gana dažnai (beveik kas 

savaitė) taisydavo savo nariams 
įvairias paskaitas, kurios laiko- 
mos buvo, žinoma, lenkų kalba. 
Pernai, lapkričio mėnesi, Vilniaus 
gubernatorius įsakė, kad tos pa- 
skaitos butų laikomos rusų kal- 
ba. Sausio mėnesi šių metų dr- 
jos nariai padav j gubernatoriui 
rinktinį prašymą, kad leistų pa- 
skaitas laikyti ir toliaus lenkų 
kalba, nes rusų kalbos daugelis 
narių nemoką. Dabar Vilniaus 
gubernatorius p. Verlovkinas 
pranešė draugijos pirmininkui, 
jog paskaitos turinčios būti lai- 
komos trimis kalbomis: lenkų, 
gudų ir lietuvių. 

— Atstovas M. YČas jau su- 

grįžo ir nesena* buvo 
apsilankęs Vilniuje. Dr. Basa- 
navičius pasiliko Kelne, kur ji- 
sai ketinąs prisižiūrėti garsiosios 
Kelno bažnyčios ir kitų žymes- 
niųjų rumų stiliui; iš Kelno jis 
užvažiuos dar Berlinan ir Ka- 
raliaučiun ir Vilniun atvyks už 
dviejų-trijų savaičių. M. Yčas 

pasakoja, kad Amerikos lietu- 
viai kai]) gražiai ir širdingai juo- 
du sutikę ir vaišinę, taip ir išly- 
dėję iš Amerikos. 

— Viltis — 

LAMĖSTAS, Labanoro par. 
Justinas Lašinskas, senelis 95 
metu amžiaus, per apsirikimą, ar 

ncižiurėjimą, įdavė žydui vieton 
6 kapeikų du auksiniu pinigu po 
15 rubliu ir dar dviejų kapeikų 
jie^kojo, bet ilgai nesurado; mat, 
jis manė,-kad tai variniai po 2 

kapeiki. tai žydas dar rūsčiai pa- 
sakė jam, kad jis per ilgai j ieš- 

kąs, tai tegul, girdi, kitam kartui 
lieką. Senelis savo nelaimės ne- 

pastebėjo iki rytojaus, bet, paste- 
bėjas savo apsirikimą, nuėjo pas 
žydą, kuris tačiau užsigynė, net 

pas rabiną nuvedus nieko nelai- 
mėjo. Dabar pa lavė teisman, bet 
vargu laimės ką, nes nebuvo liu- 
dininkų. 

Vlad. Nasevičius. 
— Aušra — 

TRAAAI, Viln. gub. Vyriau- 
sybė įsakė Trakus priskaityli 
prie tų vietų, kur draudžiama 
gyventi policijos priežiūrai nu- 

teistiemsiems. 

ARMĖNIŠKIS. Ašmenos ap. 
Pas mus iki šio laiko buvo tik 
viena pradinė mokykla, bet ru- 

deni dar atidengi tris mokyklas; 
visose keturiose mokyklose ru- 

sai mokytojai. Žmonės visai ne- 
nori prie mokyk!ų prisidėti, nes 

jiems nesančios labai reikalingos. 
Kas turi kambarį ir tuščią, bet 
mokytojui nenori duoti buto; mat 

taikinai geriau turėtų mokintis 

arti ir pjauti, o ne j mokyklas 
vaikščioti. 

Tai mat koki pas mus gudrus 
žmoneliai. Hol Flet. 

— Lietuvos žinios — 

KUKUTIŠKIAI. Atsibuvo čia 

pirmutinis lietuvių vakaras. Vie- 
tiniui artistai-mėgėjai vaidino 
"Kurčią Žentą" ir "Aklą pažįs. 
kvailą supras." Po vaidinimo, 
p. Kazimiero Maliausko veda- 
mas. choras padainavo kelias tau- 

tines daineles. Vakaras gerai pa- 
vyko. Žmonių buvo daug. 

Adolpas Valiulis. 
— V'ttis — 

K AUNO GUBERNIJA. 
KAUNAS. 

— Ateinantį pavasarį biusiąs 
pradėtas tiesti geležink .'lis nuo 

Siebiežo pro Dvinską į Kauną. 
To naujo geležinkelio valdyba 
busianti Dvinske. 

— Kauno gubernijos tvarko- 

moji komisija praslinkusią vasa- 

rą nusausino 6,600 žemės dešim- 
tinių, kurios tęsė.-i 90 verstu il- 

gio. Šiuo tikslu išaikvota 30 tūk- 

stančių rublių. 
— Lietuvos 'iinios — 

VAIKAI, Panevėžio ap. Čia 
pradėjo gyvuoti Vartotojų Drau- 

gijos sankrova. Pajininkų turi 
apie 70, narių pajinis kapitalas 
siekia apie i.ooo rub. lšpradžių 
prekių buvo neperdaug, bet da- 
bar kaip pajus, taip ir prekės be- 
veik kiekvieną dieną didėja. Cia- 
lima tikėtis ir Vaškų Vartotojų 
Draugijai geros ateities. 

J. P. 

SMILKŠČIAI, Telšių ap. Mū- 
sų kaimas turi 28 šeimynas. Lig- 
šiol viešpatavo tamsa, bet dabar 
žmonės jau pabudo ir būtinai 
siunčia savo vaikus mokyklosna. 
— Nesmagu, kad daugelis eina 
Amerikon. Pereitaisiais metais 

išėjo net 8 žmonės. 

PANEDĖLIS, Ežerėnų apskr. 
Yra čia bobutė, pavarde Slonino, 
kuri gydo žmones nuo visokių li- 
gų. Ima po 50—70 kap. Aš kar- 

tą užmokėjau 60 kap. Bobutės 
vaistai nieko negelbsti, tai ir jos 
garbė jau ima pulti. 

Juozapas Šnekas. 
— šaltinis — 

SUBAČIUS, Ukmergės apskr. 
Čia yra tik trjs mokyklos: mie- 

stelyje viena — vaikinų, kita — 

merginų, Subačiaus geležinkelio 
stoty j trečia mokykla. Visose 
mokinama lietuvių kalbos. Per- 
nai valdžios prasyta leisti Įsteig- 
ti liuosame buvusio "magazino" 
dideliame niuro name dvikliasę 
mokyklą. Valdžia leido steigti 
tik pradinę. Šįmet pavasarį pa- 
antrinta prašymas dėl dviklia- 
sės. Ji subatėUams būtinai rei- 
kalinga. Va. 

UKMERGĖ. Nesenai visas 
musų miestas buvo sujudintas 
nepaprasta naujiena. Ukmergės 
kalėjime sėdėjo kriminalis nusi- 
dėjėlis, pasmerktas i-' metų ka- 
torgos. Kalinys buvo siuvėjas. 
Taigi kalėjimo viršininkas suma- 
nė pasinaudoti. Jis davė savo na- 

muose kaliniui darbo, o tas, pa- 
rinkęs tinkamą valandą, pabėgo 
per stogą. Žinoma, viršininkas 
dabar labai nusiminęs, nes kali- 
nio nepasisekė, sugauti. 

SKUODAS, Telšių apskr. Ci.i 
nesenai apsigyveno lietuvis-gydy- 
tojas K. Gurauskis ir antros apy- 
gardos Telšių ap. gyvulių gydy- 
tojas p. Finansovas iš Ufos gu- 
bernijos. Lietuvis gydytojas čia 
labai buvo pageidaujamas. Gyve- 
nęs ikišiol žydas-daktaras netu- 

rėjo pasisekimo tarp žmonių, gal 
dėl lietuvių kalbos nežinojimo 
bei didelio užmokesčio. P. 

ŽARĖNAI, Telšių ap. Įsteigta 
čia garinė verpimo fabrika. Pri- 
imama verpti linų ir vilnų. Jau 
tiek privežta, kad fabrika turinti 
6 mėnesiams darbo. 

UŽVENTIS, Telšių ap. įsteig- 
ta čia mezgimo fabrika. Mezga 
kojines ir visokius drabužius. 

— Lietuvos žinios — 

ŠEDUVA, Šiaulių ap. Šedu- 
vos miestelio gyventojai įvairių 
teismų buvo nuteisti išmokėti 
miestelio žemės savininkui baro- 
nui fon der Roppui 23,000 rublių 
činšinių "nedoimkų." Dabar bar. 

Roppas, kai praneša S.-Z. T.," 
padavęs prašymą. kad šeduvie- 
eius priverstų kuogreičiausia iš- 
niokoti tas skolas. Šeduvos mie- 

stelėnai naudojasi daugiau kaip 
dviem tūkstančiais dešimtinių 
bar. Koppo žemės. 

ŠIAULIAI. Buvo čia visos 

apskrities mokytoju suvažiavi- 
mas svarstyti reikalams įsteigto 
Šiauliuose bendrabučio. Tas ben- 

drabutis skiriamas Šiaulių apskr. 
mokytojų vaikams moksleiviams, 
bet jei lieka liuosų vietų, tai pri- 
imami mokytojų vaikai ir iš ki- 

lų apskričių. Pilnas mokinio už- 

laikymas, kaip parode paduotoji 
apyskaita, apsieina nariams, Šiau- 

lių apskr. mokyt., po 9 rub., ne- 

nariams gi, t. y. kitų apskr. mo- 

kytojams. — po 14 rub. Šįmet 
bendrabutyj gyvena 15 mok., ku- 

rių tarpe 4 katalikai. Tame pa- 
čiame bute gyvena ir mokytojas- 
-prižurėtojas, kurk padeda mo- 

kiniams rengti pamokas. Suma- 
nęs ir Įvykdęs šį gana naudingą 
dalyką Šiaulių apskr. inspekto- 
rius Itomlenskis, kuris yra tos 

draugijos pirmininkių Girdėti, ir 

kitų apskr. inspektoriai žadą sek-1 
ti jo pavyzdį ir tariasi Įsteigti to-j 
kius bendrabučius. Boba. į 

KRAKIAI, Kauno gub. Pa- 
skelbtoji Peterburgo telegr. agen- 
tūros žinia, kail sudegęs Krakių 
moterų katalikų vienuolynas, pa- 
sirodė esanti neteisinga. Sude- 
gęs ne pats vienuolynas, o tik 
vienuolyno daržinė ir sandėliai. 
Nuostoliai s'ekią tačiau ligi 8.000 
rubliu. 

ŠIAULIAI. Po didžiosios ge- 
gužinės pas mus nebuvo dar nei 
vieno viešo vakaro. Nežinau, kas 
čia kaltas: gal nerangumas vieti- 
nių artistų, o gal ir kitos prie- 
žastjs buvo. O Šiaulių publikai 
ir nusibodo belaukiant. Betgi 
jau nebeilgai prisieis laukti. Ren- 
giamasi vaidinti dar visai musų 
publikai nežinomą veikalą. 

Žadama neužilgo Liaudies Na- 
muose sulošti šermuksnės iš vo- 

kiečių kalbos verstą K. lveizer- 
lingo 3-jų v. 4 pav. dramą ''Pa- 
vasario Auka." Leidimas jau 
gautas. Reikia tikėtis, kad šiau-1 
lių artistai, pasižymėję puikiu 
pastatymu tokių žymių veikalų, 
kaip "Liūdnoji Dainelė." "Mirtų 
Vainikas" ir Du Keliu," pasi- 
stengs ir Ši sykį suteikti publikai 
tikrą pasigerėjimą. Kozėris. 

— Viltis — 

I 

BIRŽAI, Kauno gub. Cia yra 
valsčiaus ligoninė. Į tą ligoni- 
nę priimami tik ligoniai Biržų 
valsčiaus ir dar be jokio mo- 

kesčio užlaikomi ir prižiūrimi. 
Ligoninė, žinoma, turi savo gy- 
dytoją, felčerį ir nedidelę vaisti- 
nėlę. Už recepto parašymą ir ap- 
žiūrėjimą Biržų valstiečiai nieko 

gydytojui nemoka, bet tik už 
vaistus reikia užmokėti 15 kap.: 
jei ima dviejų rusiu vaistų užmo- 
ka 30 kap.. jei trijų—45 kap. ii 
1.1. Ret čia kiekvienas paklaus: 
kaip čia gali būti? Ir ūkininkas, 
kuris turi užtektinai žemės, moka 
už vaistus tiek-pat, kaip ir be- 
laukis, kuris nieko neturi. Argi 
čia matosi kokia-norint propor- 
cionalė stovyklė? .Gangreit taip 
ir yra. Beturčiams neva išduo- 
da iš valsčiaus raštinės tam tik- 
rus paliudijimus, kuriuos parodę 
felčeriui, gauna vaistų veltui, 
liet nevisi beturčiai gauna tokius 
paliudijimus. Tas priklauso nuo 

valsčiaus ponų upo ir gal kitų 
kokių-nors priežasčių. Kokių tai- 

syklių, arba gal cirkuliarių šiame 
dalyke jie prisilaiko, nežinia. 

j Juodasis Žiogas. 
— Lietuvos žinios — 

SUVALKŲ (il'HEKNI i A. 

SASNAVA, Manampolės pav. 
Sasnava paprastas bažnytkaimis. 
Yra čia tris lietuviu sankrovėlės 
ir dvi alinės, kelius draugijos: 
'Žiburiu," "Blaivybės,'' "(iyvojo. 
kažančiaus Brolija," "Šv. Kazi- 
miero," "Žiburio"' dr. knygynas. 
Dabar steigiamas "Mariampolės 
L* kininku draugijos"' skyrius. 
Dviejų ūkininkų statoma dirbtu- 
vėlė, kurioje*!, siitlus verps, skepe- 
tas aus, grudus mals ir bus ūkiš- 
kų j ij įrankių sandėlis. Dabarti- 
nė Sasnavos bažnyčia ant kapi- 
nių, koplyčioje, kurioj atliekama 
pamaldos. Kunigai gyvena du, 
klebonas Čėsna ir vikaras kun. 
Luekus. Ateinančiais metais ža- 
dama čionai statyti naują murinę 
bažnyčią gražioje vietoje, ant kal- 
nelio. Statymo medžiaga pri- 
rengta. Plytas dirbo savo plyt- 
inčioje, akmenis ir kalkes su- 

vežė parapijonjs. Kaip matyti, 
nedaug ko trūksta bažnyčios sta- 

tymui. Tėvynės Žiedas. 
— Aušra — 

VILKAVIŠKIS. Buvo "Žibu- 
rio" susirinkimas. Centro sekre- 
torius J. Mičiulis pasakė tris pra- 
kalba-;. Paskutinė prakalba buvo 
apie nuosavių namų reikalingu- 
mą Mariampolės Centro "Žibu- 
riui."' Sudėta keli rubliai aukų. 
Kun. Sakevičius kalbėjo apie rei- 
kalingumą įsteigti Vilkaviškyje 
vakarinius arba šventadieninius 
kur-us suaugusiems. Mergaitės 
padekliamavo trejas eiles: "Ant 
Gedimino kalno," "Mano gimti- 
nė" ir "Lietuvaitei, į Ameriką va- 

žiuojančiai.'' 
Žmonių buvo susirinkę daug. 

A. K. 

— Spaliu mėnesyje buvo užsi- 
degęs \ ilkaviskio miestas. Su- 
degė žydo kluonai ir kūgiai. Ir 
jei ne didis miklumas Vilkaviš- 
kio ugniagesių ir kai-kurių mie- 
stelėnų, kurie atsižymėjo prie 
gesinimo, tai, be abejo, butų už- 

sidegus visa Kapinių gatvė, šj- 
met jau kelintą kartą užsidega 
Vilkaviškio miestas, ir kiekvieną 
kartą užsidega iš kluonų. Anuo 
kartu sudegė dar 8 pirkios. Spė- 
jama. kad visuomet užsidega iš 

pypkių. Nejaugi Vilkaviškio žy- 
delius negalėtų žmonės priversti 
statyti kluonus visiškai atstui 
(skyrium) nuo gyvenamųjų trio- 
bų? Tuomet nebebūtų tokių daž- 
nų gaisrų ir miestui tiek baimės. 

A. Kalinys. 
— šaltinis — 

LAUKUPĖNAI. Vilkaviš. ap. 
Nesenai via laukuose palei girią 
rado dviem šūviais iš šautuvo 
sušaudytą girios sargą iš Skar- 
dupiu kaimo, valstietį Simaną 
Mnčiulskį. 

Mačiulskio liko pati su trimis 
mažomis mergaitėmis, vyriausio- 
ji tik 8 metu. 

Velionis yra tarnavus 5 metus 
kariumenėje ir du-kart buvęs 
Amerikoje, tik praėju>iais metais 
sugrįžęs tėvynėn ir ,vos pagyve- 
nęs metus, tokią netikėtą mirtį 
sutiko. Lietuvoje gyvendamas, 
prigulėjo prie '"Mariampolės l'ki- 

ninkų Draugovės" Gražiškių ,sky- 
riaus. lluvo tai laisvų pa žiūrų 
žmogus, mylėdavo šį-tą parkaity- 
ti, mylimiausis jo laikraštis buvo 
"I.iet. Ūkininkas". Policija su- 

ėmė 5 žmones, bet tikro kalti- 
ninko dar nesurado. 

Velionio Draugas. 
— Lietuvos žinios — 

MARIAMPOLĖ. Yvru gim- 
nazijos neturtingiems mokiniams 
šclp. draugija 1912—13 m. turėjo 
55 narius, pirmąjį pusmeti sušel- 
pė 22 mokinius 210 rub.: antrąjį 
—26 mok. 317 rub., išviso 
—1913 m. duota mokiniams pa- 
*elpų 527 rub. 

Ta draugija įkurta nesenai, už- 

tvirtinta tik 17—IT. k,'ii. Vis 
lėlto, turint gerą sieki, jai ver- 

tėtų daugiau visuomenės prijau- 
timo įgyti. 

Priežastis nedidelio jos pasi- 
sekimo pirmučiausia, tai perma/a 

valdybos agitacija. Tiesa, valdy- 
ba susideda daugiausiai iš mo-. 



Icytojų, kurie apsunkinti savo 

darbu, todėl neturi laiko draugi- 
jos reikalais rūpintis. Kai-kas 

menorjs dar draugijon jstoti dėl- 

to, kad 37-asis paragrafas ne- 

duoda draugijoje teisių vieti- 
nėm- kalboms, nes visi draugi- 
jos reikalai turi but atliekami tik 
rusu kalba. — Dar girdėt kai-ką 
kalbant šitaip: "nesenai padidi- 
no gimnazijoje už mokymą mo- 

kesti nuo 50 iki 60 rub., ir iš to 

surenkama kasmet 2,500 rub. su- 

virsimi, mokiniu beėsatne 7,20, o 

jsikurusi draugija sušelpia moki- 
nius 500 rub." — Oi a reikia pa- 

sakoti. kad ryšis tarp paminėtu 
dviejų atsitikimų visai neaiškus, 
bet kai-kas ir tokiu argumentu 
naudojasi. Toks aiškinimas gali 
kilti iš to. kad publikai neaišk'*., 
kam reikėjo pakelt 10 rub. mo- 

kesti.-, jei gimnazijoje nematyt 
ikišiol didės uų pataisymų ir pa- 
gerinimų. 

Vis dėlto, ar šiaip ar taip kal- 
bant. paminėta draugija yra nau- 

dinga. ir ji verta remti. Greitu 
laikit, bene 1916 m., bus 50 me- 

tu gimnazijos gyvavimo sukaktu- 
vės. l'cr tiek laiko gimnaziją bai- 

gė daugybė žmonių, kurie dabar 
užima įvairias vietas. Galima 
laukti, kad ne vienas jų, sužino- 

jęs, jog yra tokia draugija, ne- 

atsisakys nors trims rubliais kas- 

met (nario mokestimi) prisidėti. 
N. 

GRAŽIŠKIAI, Vilkaviškio ap. 
Areštavo Yaitkabalių kaimo uki 

ninką Kriaučiuną ir jo posūni 
Felpksjį Verbylą. Kriaučiuną su- 

ėmė už tai, kad koksai-tai gy- 
veno pas juos Kriaučiūno gimi- 
naitis, kuris nebuvo paliuosuotas 
nuo kariumenės. V. D. 

GAR LEVĄ, Su v. g u b. Vietos 

gyventojų pinigais jsteigtos ke- 
turios naujos pradinės mokyklos: 
Digrių, TvokiŠkių, Ražinskių i" 
Rinkunu sodžiuose. Gretimam 
Leipunų sodžiuje įsteigtos devy- 
nios pradinės mokyklos. 

— Lietuvos žinios -- 

DRUSKININKAI. Čia nese- 

nai Yaršavos geležinkelio linijo- 
je mašinistas Gorbačevas, važiuo- 
damas su lokomotyvu, užšoko ant 

prekių traukinio, stovinčio kito- 
je geležinkelio linijoje. Smar- 
kiai sužeistas prekių traukinio 
konduktorius Jakoniukas. 

— Lietuvos žinios — 

— Švietimo ministeris pranešė 
mokslo apygardos globėjams, kad 
galima vidurinių mokyklų aug- 
štesnėse kliasose išguldinėti ste- 

nografiją, tik reikia kad šiame 
klausime mokyklų valdybos kas- 
kart susineštų su mokslo apygar- 
dos globėju. 

— Vidurinių reikalų ministeri- 
ja gauna dažnai paklausimų, kuo- 
met, susivaidijus šeimynai, gali Į 
tuos vaidus kištis policija. 

Vidurinių reikalų ministerija 
paaiškino dabar, kad šeimynų 
nesusipratimai reikia tik labai 
atsargiai liesti. Susimušus gimi- 
nėms. gali buti pradėta byla tik 
tuomet, kuomet nukentėjęs skų- 
sis. Susivaidijus vyrui ir žmo- 
nai, nei vienas negali kitą tei- 
sman traukti. (Jirtą vyrą, jei tas 

vyras viešos tvarkos ir ramumo 

neardo, policija liesti irgi neturi 
teisės. Tik atsitikus prasižengi- 
mui, kriminaliniuose įstatymuo- 
se pažymėtam, policija Uiri tuoj 
savo priedermę atlikti ir kaltina- 
mąjį areštuoti. 

Namų savininkas irgi neluri 
teisės reikalauti suėmimo savo 

pasigėrusio gyventojo, jei jis 
viešos tvarkos ir ramumo ne- 

ardo. 

— Rusų moterių teisiu sulygi- 
nimo lyga (sąjunga) įnešė V 
Dūmon reikalavimą, po kuriuo 
pasirašė 30 atstovų, kad hutų 
prostitucijos teglamentacija (gy- 
dytojų bei policijos priežiūra) 
panaikinta. 

Moterų sąjungą reikalaujanti 
irgi, kad butų draudžiama pa- 
leistuvystės nanns steigti ir kad 
tokių namų įsteigėjai butų bau- 
džiami kalėjimu 5 metams. 

— Ikišiol valsčių nutarimai už- 
daryti bent-kur monopolį buvo 
nenoriai akcizos valdininkų pil- 
domi : jie bijodavosi tokiais už- 

darymais sumažinti valdžios pa- 
jamas. Dabar iždo ministeris iš- 
siuntinėjo aplinkraščius visoms 
akcizų valdyboms, įsakydamas 
^ralsčit^ nutarimus visuomet pil- 

dyti, jei tie nutarimai teisotai pa- 
rašyti ir reikalauja savo valsčiuje 
svaiginančius gėrimus pardavinė- 
jančias įstaigas uždaryti. Toki 
nutarimai turi Imti pildomi dabar 
ir ten, kur 1898 m. liepos m. 11 

d. aplinkraštis leido ikšiol palik- 
ti tokius nutarimus be jokios pa- 
sekmės. 

•-■sr.-v. 

— Xuo liepos 1 d. ateinančių- 
jų metų visokios dailės draugi- 
jos galėsiančios visais vagonais 
jabenti dailės veikalus į įvairiau- 
sias dailės parodas, mokėdamos 
už naudojimasį vagonu po 10 kp. 
nuo versto. Draugijos turėsian- 
čios geležinkelio valdybai vien 
parodyti paliudijimus, kad gabe- 
nami lės. veikalai tikrai ne kam 

kitam, o vien sakomoms drau- 
gijoms prigulį. Tokius paliudi- 
jimu- davinėsią gubernatoriai, ar- 

ba visos Rusijos dailininkų suva- 

žiavimo komisija. 

!S AMERIKOS, 
TVANAI TEXASE. 

Dalias, Tcxas Xuo smarkiu 
lytu užgimė Texase tvanai, daug 
upių išsiliejo per krautus. Bell 
pavietyj prigėrė penki žmonės. 

Bryan, Texas. Tvanu apimta- 
me distrikte iki šiol išgriebė jau 
50 suviršum prigėrusiu žmonių 
kunti, bet randa dar vis daugiau 
prigėrusiu. L'pė Brazos išsiliejo 
per krantus ir užliejo laukus ant 

trijų myliu. Tvanuose pražuvo, 
gelbėdamas kitus, \ ice-preziden- 
tas International & (Ireat Xorth- 
ern geležinkelio, Iienry Martin. 

Houston, Texas. Sunnyside, 
Te.\ase, užliejo užtviny vandenis. 
Prigėrė 50 žmonių, daugiausia 
negru, 400 žmonių užtvinę van- 

denis perkirto išgelbėjimo kelią. 

RAUPLIŲ EPIDEMIJA. 
Springfield, III. Mieste Mykey- 

ville, Franklin pavietyj, smarkiai 
siaučia rauplės. Su daktarais ten 

iš Springfieldo iškeliavo sveika- 
tos inspektorius Paul Sherman. 

GELEŽINKELIS ALASKOJ. 
Washington, D. C. Vidaus mi- 

nisteris Lane mano iždo pinigais 
padirbti už 35 miljonus doliarių 
geležinkelį per visą Alaską, o 

tąsyk Alaskoj gamtos turtai bus 
svietui atidaryti. Bet, ištikro, ta- 

sai svietas, kuris iš valdžios pi- 
nigais padirbto geležinkelio di- 
džiausią turės naudą, yra tai tu- 

rinti Alaskoj kasyklas milionie- 
riai Guggenlieim ir kiti turtuo- 

liai. Kadangi geležinkelis negali 
apsimokėti, tai turtuoliai jo savo 

lėšomis dirbti nenori, bet verčia 
valdžią, kad ji Amerikos piliečių 
lėšomis jiems jj padirbtų. 

DIDELIS GAISRAS. 
Boston, Mass. Gruodžio 3 d. 

sudegė čia hotelis prie \Vashing- 
ton gatvės. Sudegė 26 žmonės, 
o daug jų ir sunkiai tapo su- 

žeistų. Ilotelyj nakvojo 170 sve- 

čiu. Pakilę iš miego žmonės per- 
sigando ir nuo augštutinių lubų 
šokinėjo ant žemės ir, žinoma, to- 
kiu budu besigelbintieji veik visi 
sunkiai apsikulė. 

PAČTO BANKAI. 
Washington, D. C. Kaip pa- 

duoda generališkasis pačto per- 
dėtinis Burleson, Į metus laiko Į 
pačto bankus sudėta jau $33.818,- 
870. Depozi torių yra 35T,oo'>. 
Paliepta į mėnesį nuo vieno de- 
pozitorio priimti $100—$1,000, 
vietoj S500., kaip buvo iki šiol. 

ŽEMĖS LIOSAVIMAS. 
Washington ,D. C. Žemdirby- 

stės ministeris Lane paliepė iš- 
liosuoti tarp norinčių žemę ap- 
dirbti 487,000 akrų žemės \VasIi- 
ington valstijoj, \Vhitcomb, Ska- 
git ir Levvis pavietuose. Išsyk 
manyta, jog tuose plotuose yra 
anglių, todėl jie tapo valdžios 
palaikyti, bet ištyrus specialis- 
tams, pasirodė, kad anglių ten 

mažai, todėl įrengimas kasyklų 
neapsimokėtų. 

INDIJONAI SAKO, BUK ŠĮ- 
MET ŽIEMOS AMERIKOJ 

NEBUSIĄ. 
Pierre, S. D. Aplinkinėse gy- 

venančių indi jonų pranašai už- 
tikrina, jog šįmet Amerikoj žie- 
mos nebus, o iki šiol jų pranaša- 
vimai išsipildo. Miesto aplinki- 
nėse variės naktimis kvarkia. 
Konvalijos pradeda žydėti, žolė 
žaliuoja. Viską® i'ia išrtdo kaip 
pavaseiyj. 

SCytNTH U.Si 
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rIELP AKTILLEEY IN ACTIOM 

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ KARIUMENĖ IR VYRIAUSIS JOS VADAS PRIE MEXIKOS RUBEŽIŲ. 

Suvienytos Valstijos yra sutraukusios didesnę dali savo kariumenės prie Mexikos rubežiau6, kad, apšaukus 
karą, tuojaus galėtu pereiti j Mexikos pusę. Mexikoj padėjimas taip blogas, kad be karo vargiai galima 
bus apsieiti: ar anksčiaus, ar vėliaus jis, rodos, turės jvykti. 

MORALYSTĖS PRIŽIŪ- 
RĖTOJOS. 

Valo, 111. Šešios nioterįs, ma- 

nančios, kad joms priguli kitu 

moterų florą prižiūrėti, išsivilio 
jo iš namų moterį Minnic Ri- 
cardson, nes'joms rodėsi, kad ji 
prieš dorą nusideda; padavusios, 
pasūdino ją ant kuolo, nune- 

šė balon ir ten įmetė. Už tokį 
doros kitų moterių prižiūrėji- 
mą los prižiūrėtojos turės prieš 
teismą stoti. 

VĖL ATIDARĖ SALIUNUS. 
Des Moines, Ia. Čia buvo 86 

saliunai, bet jie tapo uždaryti tei- 
smo nusprendimu lapkričio 22 d. 
Valstijos teisėjas Preston leido 
atnaujinti bylą ir leido iki bylos 
užbaigimo uždarytus saliunus 
atidaryti. 

KIAUŠINIŲ BOYKOTAVI- 
MAS. 

Kansas City, Mo. čionvkščios 
n privertimui pardavinėto- 
jų pigiau parduoti kiaušinius, ku- 
riu kainos perdaug pakilo, nutarė 
boykotuoli kiaušinius. Moterių 
organizacijos narės nutarė ne- 

pirkti kiaušiniu, kol jų kainos ne- 

bus numažintos iki 32c. tuzinas. 
Toki jau nutarimą padarė mote- 

rių kliubas Omahoj, Nebr. 

ŽIEMA. 
Denver, Colo. Pasiliovė čia vi- 
susinėsimai, sustojo karai ir 

geležinkelio traukinių bėgioji- 
mas, per gilų sniegų negalima 
išvažiuoti. Ir pėkštiėji negali per 
gilų sniegą išklampoti. Tarnau- 
janti pa rd avinėse negalėjo per 
-niegą namon pareiti. 

UŽSIDEGĖ GARLAIVIS. 
Norfolk, Va. Ant jūrių užsi- 

degė garlaivio "Rio Granite," 
plaukiantis i- Ne\v Yorko i 
Brunsuick, Ga. Pašauktas be- 
vieliniu telegrafu, pribuvo gar- 
laivis ">\vanmorc," kuris, atka- 
kęs ant vietos, paėmė, degančio 
garlaivio pasažierius ir laikė tol, 
k' 1 abiejų laivų Įgulos ugnį ant 

laivo "Kio Grande" užgesino. 
Paskui su pasažierįais tasai gar- 
laivis išplaukė Į paskirtą vietą. 

PEIKIA MONROE 
DOKTRINĄ. 

Washington, D. C. \Yilliam J. 
liuli susirinkime "American So- 
ciety for the Industrial Settle- 
ment" smarkiai nupeikė garsią 
Monroe doktriną, pavadino ją su- 

nešiotais drabužiais, kurie jos 
tvėrėjus gali prapultin nuvesti, 
visą svietą gali prieš Ameriką su- 

kelti, kaip dabar jau sukėlė visas 
ispaniškas republikas; supykino 

Ameriką su Japonija, net su Vo- 

kietija. 

VILKAI SUDRASKĖ. 
Mandon, N. D. Netoli Fa- 

I reęlitesa vilkai suėdė du jaunu 
vaikinu, kurie išėję buvo mieste- 

lin maisto nusipirkti. Grįžtant, 
užstojo naktis ir abudu girioj 
paklydo, ir ten juos, privilioti 
dešrų ir sūrio kvapo, vilkai už- 

Į puolė ir suėdė. 

NAUJAS MINERALAS. 
Du specialistai, profesorius 

Moorc ir Dr. Kithcl, pagarsino 
laikraštyj "Science," jog Colora- 
(lo valstijoj ir Utah'oj, plotuose, 
kur nesenai surado naujus mine- 

ralus Carnotilą ir Yanadenin, ra- 

do dar vieną naują iki šiol nie- 

kelio nepatėmytą mineralą, pana- 
šu j anglį; veikia jis ant elekt.ro- 

skopo, kas rodo, jog jis leidžia 

j nematomus spindulius. Dega jis 
juoda liepsna ir palieka rudus pe- 
lenus. 

NUOSTOLIAI, TVANŲ PA- 

DARYTI TEXASE. 

Bryan, Texas. Tvanai Texase 

'pridirbo nuostolių ant 4 miliotių 
doliarių. 3.800 žmonių turėjo ap- 
leisti savo namus. Kadangi ir 

i ten atėjo šalta vilnis, tai netekę 
'pastogės žmonės dideli vargą 
kenčia. Užklupti tvanų žmonės 

turėjo gelbėtis medžiuos0, bet 
visgi, nemažai prigėrė; žuvo 

daugiausia negrų. 

TEISMAS HAMMERSTEINUI 
UŽDRAUDĖ KITĄ OPERĄ 

ORGANIZUOTI. 
New York. Teismas uždraudė 

| žinomam operų organizatoriui 
Ilamniersteinui New York o ap- 
linkinėse organizuoti operų per- 

statymus, kad nedarytų konku- 

rencijos Metropolitan Opera Co. 

NUTARĖ ĮRENGTI KO- 
OPERATYVIŠKAS SKER- 

DYKLAS. 
La Crosse, Wis. Metinėj savo 

konvencijoj "V\ (scousin Society of 

Ki|iiity" priėmė sumanymą mieste 
La Crosse jrengti kooperatyviš- 
kas gyvuliu skerdyklas. Įrengi- 
mui reikės $250,000. Juos pa- 
rengs organizacijas nariai ir ap- 
linkiniai farmeriai. 

KIAUŠINIAI IR SVIESTAS 
ŠALDYKLOSE. 

Boston, I.Iass. Massachusetts 
valstijoj, kaip garsina sveikatos 
biuras, šaldyklose tos valstijos 
buvo 181,200,228 kiavšiniai. 8,000 
svarų sveisto sunaikinta, nes jis 
buvo pagedęs: išviso šaldyklose 
buvo 19,383,098 svarai sviesto. 

ATEIVIŲ AMERIKON AT- 
KANKA ŠĮMET DAUGIAU. 
Washington, D. C. Spalio mė- 

nesyj Amerikon atkako ateivių 
134,140, taigi 25.840 daugiau ne- 

gu pernai. Iš šįmet atkakusių 
1)nvo 82,303 vyrai, o tik 51,237 
moterįs. 

3 VYRAI PRIGĖRĖ. 
Cincinnatti, O. Pertrūko čia 

vandens traukimo duda ir pagim- 
dė tvaną tunelyj Pennsylvania 
geležinkelio. Prigėrė prie to vie- 
nas baltspalvis ir du negrai. 

NELEIDŽIA AMERIKON 
INDIEČIŲ. 

San Francisco, Cal. Atkako 
čia iš Azijos 20 indiečių, l>et juos 
sulaikė kaipo nepageidaujamus 
ateivius. Jie bus atgal sugrąžinti. 
Indiečių mat Amerika nenori, 
nors visa šiądien esanti ant že- 
mės civilizacija iš Indijų paeina, 
indiečiai yra civilizuotų tautų 
mokytojais. 

DRAUGIJA, RŪPINANTI 
KALĖDŲ DOVANAS 

VAIKAMS. 
New York. Turtuoliai čia su- 

tvėrė organizaciją vardu "The 
Santa Claus Association." Minė- 
ta organizacija žada aprūpinti 
Kalėdų dovanomis beturčių vai- 
kus. Ji rinks pinigus ir dovanas 
nuo turtingų ir tas dovanas iš- 

dalįs beturčių vaikams. Atsišau- 
kė jj j pačtą su prašymu jai pri- 
duoti laiškus vaikų, dovanų pra- 
šančių. Bet minėta draugija tai 
tik vaikų žaismė ir yra; nięko 
tikrai gero gyvenimui ji atga- 
benti negali. 

INDIJONAI REIKALAUJA 20 

MILIONŲ DOLIARIŲ. 
Mackinaw City, Mich. 500 in- 

clijonų Otta\va ir Chippewa gi- 
miniu iš Michigan valstijos at- 

sišaukė Į augščiausįjį teismą su 

reikalavimu 20 miliouų doliarių 
nuo valdžios už atimtus nuo jų 
žemės plotus ir uždraudimą jiems 
ant tų plotų medžioti. Indi jonai 
užtikrina, jog padarytame su jais 
kontrakte 1833 111. jiems palikta 
ant buvusių jų plotų liuosai me- 

džioti, u tas jiems tapo uždrau- 
sta. Valdžia užtikrina, jog kon- 

trakte apie tokias tiesas indijo- 
nams nieko nepasakyta. Tas gal 
but, nes darę kontraktus juk ži- 
nojo, kad indijonai angliško raš- 
to nepažįsta, todėl galėjo jiems 
daugiau žadėti, negu kontraktan 

įrašė. 

UŽDARO KARČIAMAS. 
Stenbenville, O. Šito miesto 

gyventojai 2,541 balsu prieš 

2,375 nubalsavo uždaryti esan- 

čius mie?te karčiatnas ir daugiaus 
saliunu laikymui laisnių neduo- 
ti; čia ir iš kitur uždrausta ga- 
benti gėrimus. Per tai tapo už- 

daryta 50 čia buvusiu karčiamų. 

IŠ DARBO LAUKO. 
Schenectady, N. W. Pasi- 

baigė streikai dirbtuvėse General 
Electric Co. 14,000 streikavusių 
darbininkų sugrjžo darban. Per 
streiką darbininkai nužudė $175,- 
000. 

Pueblo, Col. Tuli angliaka- 
sių vadovai pietiniame Colorado 
distrikte, kur traukiasi streikai 
ir būva kruvini ginkluotų strei- 

kierių susirėmimai su šerifo žmo 
nėmis ir policija, tapo teisman 
patraukti. 

Valstijos gubernatorius mė- 

gino taikyti streikierius su ka- 
syklų savininkais, bet jo suma- 

nymą abidvi pusės atmetė. 

fi Indianapolis, Ind. Perdėti- 
niai unijos Bridge & Structural 
Iron \Vorkers, kasininkas Joncs 
ir Davis tapo teisman patraukti 
už kurstymą darbininku ir gabe- 
nimą ginklų ir dinamito. 

Rockford, 111. Suėmė čia są- 
narį darbininkų organizacijos 
"'Industrial \Vorkers of the 
\Vorld" Harry Haight už tai, 
kad jis mėgino ant gatvės prakal- 
bas surengti. Ištikro gatvės ne 

prakalboms vieta, bet žmonių su- 

sinešimams; todėl policija turėtų 
neleisti susirinkimą ir prakalbą 
visokioms sektoms. 

Į| Indianapolis, Ind. Gruodžio 
2 d. čia buvo vėl susirėmimai 
streikuojančių vežėjų su policija. 
Vienas streikieris tapo nušautas, 
o penki žmonės sunkiai sužeisti. 

Calumet, Mich. Čia nuo se- 

nai streikuoja vario kasyklų dar- 
bininkai. Milicija buvo suėmusi 
66 darbininkus, bet paskui pa- 
leido, davus jiems pažadėjimą1 
sausio 6 d. stoti teisman. 

|j Cnarleston, W. Va. Perdė- 
tinis kasyklų departamento Wcst 
Virginijoj pagarsino žinias apie 
dirbančius tos valstijos kasyklo- 
se darbininkus. Dirba kasyklose 
ten išviso 70,321 darbininkas; ta- 

me skaitliuje amerikonų yra 32, 
612, negrų 14.000, svetimtaučių 
(dauguma italų) 23.709. 

Indianapolis, Ind. Čia vėl 
gruodžio 5 d. buvo smarkus su- 

similimai streikierų su streik- 
laužiais ir policija. Du streiklau- 
žiai mirtinai pašauta. 

Calumet, Mich. Gruodžio ~ 

d. rado lovose nušautu du streik- 
laužiu. dirbusiu vario kabyklose, 
kur nuo senai traukiasi streikai, 
atkakusiu čia iš Kanados. Pa- 
šautas tapo "boardingbosis," kur 
šituodu streiklaužiai gyveno, ir 
dar vienas vyras. 

Kansas City, Mo. Suėmė čia 
16 darbininkų, prigulinčių prie 
"Industrial \Yorkers of the 
\Vorld" už mėginimą laikyti pra- 
kalbas ant gatvių, kas buvo tei- 
smo uždrausta, o jie uždraudimo 
ne tik nepaisė, bet smarkiai su- 

sirėmė su policistais, atėjusiais 
prakalbų ant gatvių neleisti lai- 
kyti. 

j| Sulyg žinių, surinktų Kana- 
dos žemdirbystės instituto Eu- 
ropinėj Rusijoj šjmet surinko 
kviečių 873,751,000 bušeliu; per- 
nai surinko tik 623,764,000 buše- 
liu. Miežių surinko 549,791,000 
bušelių, pernai gi tik 455,957,000; 
avižų surinkta 1,036,656,000 bu- 

šelių, o pernai tik 884,762,000. 
Taigi Europinėj Rusijoj šjmct ja- 
vai užderėjo gerai. 

Į| Civilizuotų Europos tautų 
laikraščiai talpina smarkius pro- 
testus garsių franeuzų, vokiečių 
ir anglų prieš baisų padėjimą ir 
kankinimu Rusijos kalėjimuose 
politiškų prasižengėlių. Žinoma, 
tie civilizuotų žmonių protestai 
nepadarys žmoniškesniais kalėji- 
mų užveizdų, bet valdžia gali tų 
protestų pabūgti ir prisakyti elg- 
tis geriau. 

Į| Pietinė Amerikos republika 
Columbia neprielankiai priima 
buvusj Jungt. Valstijų preziden- 
tą Rooseveltą. Valdžia, išgirdusi, 
kad Roosevelt keliauja Colum- 
bion, uždraudė visiems valdi- 
ninkams dalyvauti susirinkimuo- 
se, rengiamuose Roosevelto pri- 
ėmimui. Laikraščiai taipgi labai 
neprielankiai apie Rooseveltą ra- 

šo. Mat Roosevelt sukurstė Pa- 
namos gyventojus ir prisidėjo 
prie atskyrimo Panamos nuo Co- 
lnmbios; jis pasisavino Suv. Val- 

stijų naudai žemės plotus abipu- 
siai Panamos kanalo. 

j| Londone atsitiko išmėginimas 
su nauju karabinu, išrastu pulki- 
ninko Izaako X. Levviso. Tasai 
karabinas, pritvirtintas orlaiviuo- 
se, gali apačion paleisti 500 šūvių 
j minu tą laiko. 

|Į Kunigaikštis \Yied, Europos 
tautų išrinktas Albanijos kara- 
liumi, pareikalavo 500,000 dolia- 
rių metinės algos. Iš vieno mi- 
liono albanų vien valdono užlai- 
kymui nelengva bus tiek išlupti, 
nes išpuls po 50c. nuo žmogaus. 
Po tiek net Rusijoj caro šeimy- 
nos užlaikymui žmonės nemoka, 
nors caro užlaikymas yra bran- 
giausis. 

ĮĮ Grckijos parliamentas po ilgų 
ginčų užtvirtino santaikos suta- 

rimą Grckijos su Turkija. 

ĮĮ Lenkiški laikraščiai rugoja, 
kad Yaršavoj, kur iki šiol rusu 
buvo mažai, o nuo seniau apsigy- 
venę buvo sulenkėję, dabar atsi- 
randa vis daugiau rusų. Prie- 
miestvj Praga daug mažų parda- 
vimų yra jau rusų rankose. At- 
sirado keletas rusiškų duonkepių 
ir kitokių. 

ĮĮ Pasitraukė nuo vietos visa 
Francuzijos ministerija drauge su 

jos pirmininku Bartliou. nes par- 
liamentas 290 balsų prieš 265 
nepritarė jos sumanymui, kad 
naujieji 260 milionų doliarių pa- 
skolos bondsai butų nuo mokes- 
čių paliuosuoti. 

|| Vokietijoj, pasibaigus laukų 
darbams, į miestus suplaukė daug 
darbininku, o miestuose darbai 
nepasigerino, pertai visur di- 
desniuose miestuose yra daug 
darbininkų, negalinčių darbo ra- 

sti. Berline darbininkų, neturin- 
čių darbo, yra net 50,000. Darbi- 
ninkai reikalauja, kad valdžia pa- 
sirūpintų apsaugojimu darbinin- 
kų nuo bedarbės, o tuom pačiu 
nuo bado. Panašius reikalavi- 
mus, taigi apsaugojimą nuo dar- 
bo stokos, keli metai atgal buvo 
pastatę Šveicarijos darbininkai, 
bet jie, palikti per referendum 
tautai nubalsuoti, tapo atmesti. 
Vokietijoj laikraščiai pritaria 
darbininkų reikalavimui, nesiprie- 
šina nei valdžia, todėl galima ti- 
kėti, kad Vokietijoj pirmiausia 
bus valdžios įvestas apsaugoji- 
mas nuo darbo stokos, ir tokiu 
budu Vokietijos teisdarysiė pra- 
lenks visus kitus kraštus, neiš- 
skiriant Australijos ir Naujos Ze- 
landijos, kur valdžia buvo darbi- 
ninkų rankose. Amerikos teisda- 
riai mažiausia apie darbininkų li- 

kimą rūpinasi; čia darbininkas 
dar mažiau teisių ginamas negu 
Rusijoj. 

Vokietijoj, netoli Engel- 
hardshausen nupuolė fraticuziš- 
kas orlaivis. Jame buvo išlėkęs 
iš Paryžiaus laikraščio redakto- 
rių?. George Blanchet. Žinoma, 
l'rusų valdininkai neprašytą sve- 

čią sulaikė, bet, kad pas ji nie- 
ko mtžvelgtino nerado, leido jam 
su orlaiviu grjžti atgal Francu- 
zijon. 

Į Prusuose, mieste Golub li- 
kosi suimtas rusiškas aficiera.;, 
nes jis stengėsi vokiškos kariu- 
menės paafieierius papirkti, kad 
jie suteiktu jam Vokietijos atsi- 
gynimo pa. laptis. Jis užtai turės 

atsakyti prieš Vokietijos teismą, 
kuris, be abejonės, skaudžiai ii 
nubaus. 

JĮ Laikraščiai praneša, buk ant 
salos Kubos tarp negrų susitvė- 
rė tikėjimiška sekta, vadinama 
"Voodoo." Sekta ta savo tikėji- 
miškiems tikslams skerdžia balt- 
spalvius. ypač gi vaikus. Ar tik 
nebus čia toki jau bepamatinlai 
negrams užmėtinėjimai, kaip ir 

daromi žydams, buk šiųjų tikėji- 
miškoms apeigoms reikią krik- 

ščionių kraujo? 



Į| Yaršavoj suareštavo daug1 
sąnarių žydų organizacijos, kuri 

pardavinėjo suviliotas merginas 
į pietinės Amerikos, ypač Brazi- 

lijos ir Argentinos, paleistuvystės 
namus. Merginoms žadėjo geras 
vietas, kitoms žadėjo vesti ir 

tokiu budu jas nusiviliodavo j 
užsienius, kur merginos, negalė- 
damos susikalbėti, būdavo tų 
niekšų malonei atiduotos, ir j il- 
su jomis darė, ką norėjo. 

Įį Vokietė iš Dresdafto; Ida 
Bachui pristatė Vokietijos karo 

ministerijai savo išradimą. Yra 
tai bombos, kurios, explioduoda- 
inos, gimdo migditiančias dujas. 
Laike mėginimo viena bomba ke- 
lioms valandoms užmigdė porą 
šimtų žmonių. Karo ministerijai 
tasai naujas ginklas patiko, todėl 
ateinančiuose karuose gal žmo- 
nes paliaus užmušinėti, bet 

!>tcng>is kuodaugiausia priešų už- 

migdinti. 

'Į Lekiant francuzui oriaivi- 
ninkui Vedrine ties \ engrijos 
tvirtove Varazdinu, iš visti ka- 
nuolių pradėta į orlaivį šaudyti, 
bet nors kelios kulkos visai arti 
pralėkė, orlaiviu nepataikė. Jis 
tąsyk buvo 4,000 pėdų augštai. 
Oriai vininkas, ištrukę? nuo Au- 
strijos kariumenės šūvių, laimin- 
gai atlėkė į Serbijos sostinę Bel- 
gradą. 

rer &. a 

Į Austrijoj apvaikščiojo 65 
metų sukaktuves viešpatavimo 
ciesoriaus Pranciškaus Juozapo. 
Austrijos ciesorius užėmė sostą 
J gruodžio dieną, 1848 m., atsi- 
sakius Ferdinandui I. 

į| Vokietijos klinikos perserg- 
sti jaunus vyrus prieš besimoki- 
nimą daktarystės, nes besimoki- 
nančių skaitlius auga greičiau, 
negu besidauginimas gyventojų 
ga'i daktarų reikalauti. Nuo 1905 
m. skaitlius besimokinančių Vo- 
kietijos universitetuose daktary- 
stės pasidaugino nuo 6,300 iki 
14,000 šiuose metuose, taigi, dau- 
giau negu dvigubai. Tokiu budu 
universitetai kas metai išleidžia 
po 2,800 naujų daktarų. Kadangi 
Vokietijoj gyventojų skaitlius 
pasidaugina kas metai tik 860,- 
000, o ant 2,000 gyventojų pa- 
kanka vieno daktaro, tai išpuola, 
kad universitetai kas metai iš'.ei- 
džia 2,000 naujų daktarų daugiau 
negu reikia. Per tai ir uždarbiai 
eina mažyn, žinoma, imant vi- 
dutiniškai, nes pagarsėję specia- 
listai turi net perdidelį uždarbį. 
Pusė Vokietijoj gyvenančių dak- 
tarų turi į metus vos 6,000 mar- 

kių, o dideliuose miestuose, kaip 
Bcrline, Leipcige, Koelne, Muen- 
chene, yra daug daktarų, ne- 

mokančių nuo pelno mokesčių, o 

nuo tokių mokesčių paliuosuoti 
tik žmonės, j metus uždirbantieji 
mažiau negu 600 markių. 

!| Geležinkelio traukinyj, bė- 
gančiame iŠ Bruselles, Belgijoj, 
j Ferriers pavogė piniginį siun- 
tinį su 375,000 frankų, kuriuos 
Bruselles bankas siuntė į Koelna. 
Vagilių iki šiol nesusekė. 

|Į Daugybė chorvatų ir dalma- 
tiečių kraustosi iš Vengrijos į 
Serbiją ir į Bulgariją; kaip pa- 
duoda laikraščiai, dauguma tų 
išeivių yra inteligentai. Jie tiki- 
si Bulgarijoj rasti geresnes vie- 
tas negu magyarų prispaustoj 
Verrgrijoj, kur vien niagyarams 
gerai, o visos kitos tautos, ypač 
gi slavai, taip prispausti, kaip 
nerusai Rusijoj. 

ĮĮ Austrijos valdžia rengia Kra- 
kove lenkišką kalnakasystės aka- 
demiją. Bet ta pati valdžia iš jai 
tekusiu kasyklų Brzešče, Galici- 
joj, atstato visus lenkus, o jų 
vietoj parsitrauki* vokiečių. 

|Į Vokietijos parliamentas pa- 
skyrė $125,00") iš iždo dalyvavi- 
mui Vokietijoj Panamos parodoj, 
kuri 1915 m. i tsibus mieste San 
Francisco, Kalifornijoj. 

'| Fr^ncuzas inžinierius Paul 
Schmidt padirbo naują orlaivj, 
kurio ir smarkus vėjas negali ap- 
versti. Orlaivj tą nori pirkti nuo 
išradėjo Franeuzijos kariumenė. 

1 Svetimų kraštų ambasadoriai 
\\ashingtone užklausė užsienių 
ministerio Bryano, kaip ilgai dar 
jis mano laukti su jsikišmu j Mexiko reikalus. Jie reikalavo 
greito maištų užbaigimo Mexike, 
nes nesiliaujančios revoliucijos 

I kitiems kraštams daug blogo da- 
rančios. 

[Į Airijos valdžia matyt pabū- 
go, kad Airijos protestonai, dėl 
Airijos savivaldos, maištų nesu- 

keltų, todėl uždraudė Airijon ga- 
benti ginklus ir amuniciją. 

; Vat'šavoj pasimirė vienas jš 
garsesnių lenkiškų filiozofų, Ado- 
mas Maforburg. Gimė jis i8<So 
metuose. Augštesnius mokslus 
baigė Leipcigo universitete, Vo- 
kietijoj. 

Į| Per paskutinius penkis me- 

tus išgabenimas Amerikon frati- 
euziškų išdirbinių pasidaugino 
ant 100%, o išgabenimas Ame- 
rikos prekių Francuzijon pasi- 
daugino ant 60%. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ E. CAMBRIDGE, MASS. 

Gyvenimo smulkmenos. Įvai- 
rus yra žmonės. Vieni mėgsta 
gyventi švariai, teisingai, stengia- 
si jgyti apšvietos ir kitiems padė- 
ti; kiti nuo to visko bėga, telkia- 
si apie rudj, skverbiasi j tam- 

sesnius gyvenimo užkampius. 
Tas pats ir su mumis, vietos lie- 
tuviais. 

Pirmieji rengia teatrus, prakal- 
bas, diskusijas ir t. t., kad ga- 
lėtu kiek patįs prasilavinti ir ki- 
tiems suteikti vieną-kitą šviesos 
spindulėli. Kiti iš šių žmonių 
stengiasi užrašyti laikraštį savo 

draugui, kalbina prisidėti prie ko- 

kios nors lietuviškos pašelpinės 
draugijos. Kiti vėl -agina neiti 
pas svetimtaučius savo namų 
pirkti, savo reikalų atlikti; ragi- 
na kreiptis prie savųjų, kurie 
viską neblogiau, jei negeriau, už 
svetimtaučius padarys. Kai-ku- 
ric mokinasi amatų, nori geresnę, 
lengvesnę ir daugiau aprūpintą 
ateitj sau pagaminti. 

Ką-gi daro antroji lietuvių pu- 
sė? Išskiriant rudj, išsikriant 
nuolatinį patsvaiginimą, ką šie 
lietuviai žino? Štai nesenai mer- 

gina suareštavo vieną vaikiną. 
Jinai reikalauja, kad vaikinas ku- 
dikiui duoną duotu. Vaikinas ne- 

prisipažįsta to kūdikio tėvu esąs, 
ir štai turėsime teismą, kuriam 
pavesta tasai klausimas išrišti. 
Arba vėl kitas pavyzdis: tūlas 
lietuvis, girtuoklis, perdūrė kitą 
ir dabar 3 mėnesiams pasodintas 
pataisos namuosna. Tasai pikta- 
dejas jau 10 metų Amerikoje; 
Lietuvoje palikęs pačią ir 10 me- 

tu dukteri, kurios nuo savo vyro 
ir tėvo, sakoma, nei cento nėra 
gavusios: viską geras tėtis Ame- 

Įrikos saliuuuose prageria. 
Iš šių žmonių ir naudojasi vi- 

'soki tamsus gerudėjai. Yra čia 
jaunas vyrukas, pamokintas ir sa- 
vo santautiečių labui galis dirbti 
vaikinas. Tačiaus jisai sve- 

timtaučių apdraudos kompanijoje 
tarnauja. Nieko tame blogo ne- 

būt';. Bet sąryšyje su savo vei- 
kimu toje kompanijoje, jisai žmo- 
nes atkalbinėja nuo lietuviškų 
draugijų. Sako: "ką tu ten gau- 
si?" Vieton to, mat, reikią pas 
svetimtaučius eiti. Ir tarpe tam- 

siųjų, nesusipratusiųjų žmonių 
jisai turi pasisekimą. Jeigu šie 
žmonės prisidėtų prie anųjų sa- 
vo šviesesniųjų brolių, tai suprastų 
teisybę ir neduot i save lengvai 
atitraukti nuo saviškių. 

B. Mirata. 

IŠ LAWRENCE, MASS. 

Lietuvių gyvenimas. Darbai. 
Lietuviai šitame mieste yra ap- 
sigyvenę bene nuo 30 metų. Vie- 
tos gyventojai daugiausia susi- 
deda iš italų, airių, belgų ir lietu- 
vių. Pirklyba ir pramonė yra di- 

desnėje savo dalyje italų, airių 
ir žydų rankose. Aukščiausiai 
šiame atvejyje pakilę italai, kurie 
veik trečią dalį visų miesto na- 

mų ir žemių turi užvaldę. Bando 
ir lietuviai sekti šiųjų tautų pė- 
domis, tačiaus nelabjausiai tas 
musų šantautiečiams sekasi. Vic- 
nas-kitas griebiasi už krautuvės, 
ar ko kito, bet, išsilavinimo, su- 

gebumo stokos, ar kokios kitos 
priežasties dėlei, turi mesti pra- 
dėtą reikalą šalin. Tie lietuvių 
stvėrimaisi už biznio yra ne kas 
kita, kaip musų laikraščių agi- 
tacijos pasekmė. Bet ką gali pa- 
daryti žmogus, jeigu jam stokuo- 
ja dažnai ne tiktai išsilavinimo, 
mokėjimo vesti s^sKaitas, -feeį n»l 

ir paprasto mandagumo, kurisai 

biznyje yra taip reikalingas/ 
Kaip kitur, taip ir pas mus 

žmonės, ypač jaunimas, yra iš- 
siskirstę į partijas. Pertai ma- 

žina savo jiegas ir negali nieko 
stambesnio nuveikti. Tačiaus 
pastaruoju laiku, kaip girdėti, 
draugijos žadančios suvienyti sa- 

vo spėkas ir pasistatyti sau lie- 
tuvišką svetainę, kuri čionai bu- 
tu !abai reikalinga. 

Vietinė S. I.. A. 41-ma kuopa 
pradėjo sparčiau veikti ir pasta- 
ruoju laiku sujudo mokytis te- 

atrų. Vietos žmonės, išgirdę, kad 
žadantis išeiti So. Bostone laik- 
raštis busiąs tautiškos pakraipos, 
labai džiaugiasi ir sako, kad tok- 

Įsai laikraštis Naujoje Anglijoje 
yra senai pageidaujamas ir bū- 
tinai reikalingas. 

J. Žukauskas. 

IŠ CLEVELAND, O. 

Vakaras. Lapkričio 27 d. S. L. 
R.-K. A. 50-tai kuopai parengus 
ir p. J. Kimavičrtii režisieriau- 
jant, tapo suloštos dvi komedi- 
jos: "Kvailą supras, aklą pažjs" 
ir "Be Šulo." Šiuodu veikalėliai 
yra juokingi bei užimanti, ir pri- 
dėjus dar gerą atvaidinimą, pub- 
likai labai patiko. Pirmame vei- 
kalėlyje geriausiai atsižymėjo po- 
nia R. Razevičienė, p-lč M. Kan- 
saičiutė ir p. K. Štaupas; kiti 
taipogi pusėtinai atliko savo ro- 
les. Antroje komedijoje geriau-j 
siai pavyko p-lėms B. Skripkaus- 
kiutei ir Z. Bagdžiuniutei; kiti 
taipogi, kaip sakoma, gėdos sau 

nepadarė. Abelnai imant, dabar 
apie Teatrališką Chorą, kurio 
jiegomis ir šitasai veikalas atlik- 
ta, susidaręs lošėjų būrelis susi- 
deda iš gabių žmonių, kas matyt 
iš to, kad vaidinamieji veikalai 
atliekama vis geriau ir geriau. 
Jeigu musų artistai 'iktai nepa- 
liaus dirbę pradėtoje dirvoje, ne- 

tolimoje ateityje galima tikėtis 
pamatyti pas mus Clevelande ir 
visai puikių "artistiškų" vaidini- 
mų. Pasibaigus vaidinimui, Teat. 
Choras, vadovaujant p. A. J. 
Yastkevičiui, gražiai sudainavo 
"Paukšteliai Mieli," "Pabuskim," 
"Onyte" ir "Lai gyvuoj Lietu- 
va." Tarpe šių dainų panelė 
A. Razcvičiulė padekliamavo 
"Mergaitėms Perspėjimai," kuom 
publikai taip labai patiko, kad 
buvo priversta išeiti antru sykiu 
ant scenos. Vakaras užsibaigė 
šokiais su .skrajojančia krasa ir 
t. t., kame publika, kurios buvo 
prisirinkę pilnutėlė svetainė, dar 
ilgai žaidė ir linksminosi. Publi- 
ka, sprendžiant iš ramaus užsi- 
laikymo ir kalbų, buvo pilnai už- 

ganėdinta siuom taip gražiai nu- 

sisekusiu vakarėliu. 
M. J. S. 

IŠ MONTELLO, MASS. 

Taut. Namo įkurtuvės. Lap- 
kričio 27 d. atsibuvo iškilmingos 
įkurtuvės vietinio lietuvių tau- 
tiško namo, kuris yra vaisium il- 
go ir nenuilstančio darbo pažan- 
giosios dalies montelliečių, turė- 

jusių šiam jau užbaigtam darbui 
daug vargo ir priešų iš nesusi- 
pratusių vietinių savo santautle- 
čių. Tačiaus darbas ir uolumas 
viską pergalėjo. Įkurtuvių ap- 
vaikščiojime dalyvavo apie 1,500 
žmonių. Parodai pasibaigus, bu- 
vo prakalbų, kuriose dalyvavo 
žymesnieji socialistų vadai ir 
miesto valdybos nariai. 

Iš vakaro, lapkr. 26 d. lietuvių 
"Daukantas Amusement Co.'' 
buvo rodomi krutantieji paveik- 
slai tautiško namo skiepe. Da- 
bar krutantieji paveikslai bus 
tenai rodomi kas vakaras nuo 7 
valandos. Vietos lietuviai džiau- 
giasi padarę tautiško namo įstei- 
gimu didelį žingsnį pirmyn. 

Laisvas Vaikas. 

IŠ BROOKLYN, N. Y. 

Koncertas. Lapkr. 29 d., Mc- 
C^dditi Memorlal saloje, buvo 
"Scenos Mylėtojų" choro kon- 
certas. Programo atlikime tarp 
kitko dalyvavo kvartetas, suside- 
dąs iš p-lių A. Kanceriutės, 
Vidrlnskaitės ir pp. K. Brazio ir 
M. Zdanausko. Jisai sudainavo; 
"Kad aš jojau" fr "Saulelė nusi- 
leido" S. Šimkaus. Sis kvarte- 
tas jau nepirmu syk pasirodo ?.nt 
scenos Ir visada gražiai sudainuo- 
ja. Vancikis Stasys sudainavo 
"Temsta dienelč," Monluškos ir 
"Eisiu, mamai pasakysiu," Pe- 
trausko, Kaz, KfiauČiunas "Yai 

aš pakirsčiau," "Tykiaf Nemu- 
nėlis teka," Petrausko, ir dar vie- 
ną, kurios vardo neteko sužinot. 
Atidainavo gerai. Kazys Kriau- 
čiūnas yra viena©-; iš geriausių 
aktorių ir dainininku Brooklvne. 
M. Brazauskas sugriežė ant 
smuiko "Legenda," Prbcolli ir 
"Reverie," Scliumanu'o. Šitasai 
smuikininkas dar neturi geros 
technikos, bet iš po jo 'smičiaus' 
išeina malonus ir gryni balsai. 
'Poliaus, A. Kanceriutė sudaina- 
vo labai gražiai ariją iš "Biru- 
tės": "Dievaičiai, dievuliai." A. 
Kanceriutė turi nedidelį, bet la- 
bai malonu balsą. Pranas Rim- 
kus sudainavo "Laivyne," (jou- 

nod, ir "Širdelė Moterių," Verdi, 
Paskutiniąją sudainavo gerai, bet 
su pirmutine turėjo "klapato" žo- 
džiuose ir ritme. Sekantį nume- 

rį atliko A. Kanceriutė ir P. 
Rimkus, kurie gražiai sudainavo 
duetą iš "Kaminakrėčio." Vyru 
kvartetas (K. Brazys, K. Kriau- 
čiūnas, S. Pronckietis ir M. Bra- 

zauskas) sudainavo Petrausko 
"Gamta graži" neblogai, bet ga- 
lima buvo pastebėti, kad perma- 
žai repeticijų turėjo, nes vieto- 
mis skambėjo, tartum nepakakti- 
nai susidainavus. Programas už- 

baigta p. M. Petrausko vadovau- 
jamu Scenos Mylėtojų choru, ku- 
risai sudainavo: "Motus, motu- 
še," "Oi Motule ma," "O", tu Jie- 
va" ir "Bernužėli, nesivoliok." 
Paskutinėje dainoje choras aiš- 
kiai pabriežė repeticijų trukumą. 
Abelnai imant, koncertas buvo 
gana smagus ir publika buvo pil- 
nai užganėdinta. Tiktai gaila, 
kad jos labai mažai tebuvo, ir 

draugija, be abejonės, turės pa- 
nešti nemažus nuostolius. Už- 
baigoje buvo balius. 

Dėlei publikos neatsilankymo į 
šį vakarą galima rasti dvi prie- 
žastis: viena, kad tai buvo va- 
karas paskutinis prieš adventus, ir 
daugelyje vietų todėl buvo baliai; 
o antra, bene bus svarbiausia— 
tai Sc. Myl. tulo nario rašinėji- 
mas po laikraščius neva Sc. Myl. 
apginimo tiksle, o ištikrųjų gi 
nore pakenkti kitoms draugi- 
joms. Žmonės gi už to vieno 
nario kaltes kreivai žiuri j visą 
draugiją, ir, ačiu neprijautimui, 
draugija turi nukentėti ir medžia- 
giškai, kaip tai buvo šj kartą. 

Zarasiškis. 

IŠ STOUGHTON, MASS. 

Tautiškas namas. "Strikas." 
Darbai. Pastaruoju laiku mūsų 
tautiečiai subruzdo rūpintis įsi- 
steigti čionai tautišką namą, ku- 
risai, kaip visi vietiniai lietuviai 
pripažįsta, yra labai reikalingas. 
Tam tikslui susitvėrė Labda- 
rystės, draugija. 

Prieš kiek laiko tūlas vaikėzas 
"Laisvėje" pavadino musų mer- 

ginas negražiomis. Mūsų skaista- 
veidės mergelės iš tos priežas- 
ties labai užsirūstino ant taip 
nemandagių Stoughtono vaikinų. 
Susirinko musų skaistuolės su 

toli-gražu ne skaisčiais veidais, 
pasitarė, kaip čia atkeršinus 
tiems nevidonams vaikinams, ir 
geriausiu budu rado.... apskelbti 
"streiką," kuris pastaruoju laiku 
taip madon yra inėjęs. 'Streikas' 
išsireiškia tame, kad jos atsisakė 
šokti su vaikinais (baisi bausmė!) 
ir dekliamuoti vienam vakare, 
nors ir buvo kai-kurios pasižadė- 
jusios. "Streikuojančiųjų" vietas 
užėmė "streiklaužės" moteris. 
Baisus padėjimas musų nelai- 
mingiemsiems vaikinams! 

Darbai šiuom laiku pas mus 
eina prastai. Nemaža matyt ir 
bedarbių. Patartina iš kitur, dar- 
bo j ieškant, J čia nevažiuoti. 

Laisvas Vaikas. 

IŠ MONTELLO, MASS. 

Streiko atbalsiai. Nors jau bus 
apie 3 mgnesibi, kaip užsibaigė 
W. W. Cross Co: streikas, ta- 
čiaus dar ir iki šiolei neužsibaigė 
streikininku tąsymas po teismu-. 
Štai lapkr. 26 d. Plymouth, Mass., 
atsibuvo vienas toks teismas. 
Kaltinamais patraukta 5 lietu- 
viai: Jokubavičius, Kumpas, Gai- 
dis, Makarevičius ir Jarmalavi- 
čius, kurie Brocktono teismo bu- 
vo pasmerkti kalėjiman nuo 1 

iki 4 mėnesių. Nuteistieji buvo 
apkaltinti "suokalbyje" užmušti 
policistą. Štai kame smulkmenos. 
Augščiaus minėtieji vyrai nuėjo 
\ "pikietą." Ištiko tarp nuėjusių- 
jų ir policisto kivirčiai. Kaip kal- 
bama, policistas buk pradėjęs 
spardyti atėjusius. Spardomasai, 
sakoma, neiškentęs ir drožęs po- 

| licistui j žandą. Tame, kiek man 

žinoma, ir esąs visas "suokalbio" 
turinis. Kaip minėta augščiaus, 
tie vyrai buvo Brocktono teismo 
pripažinti kaltais. Apkaltintieji 
nesutiko su teismo nusprendimu 
ir kreipėsi prie Plymoutho tei- 
smo, bet ir čia liko kaltais. 

Prieš kiek laiko buvo ir strei- 
kininko J. Žemaitaičio byla, ku- 
rioje apkaltinamasai tapo nutei- 
stas užmokėti piniginę pabaudą 
už vaikščiojimą apie dirbtuvę. 

Kai-kurių streikininkų padėji- 
mas yra gan sunkus: atgal dar- 
ban nepriima, o kitur darbas gau- 
ti sunku, kadangi, nemokant tam 

tikro darbo, vietos dirbtuvėje be- 
veik negalima gauti. 

Laisvas Vaikas. 

IŠ RED WING, MINN. 

Apvogė. Musit lietuviai, norė- 

dami, kad taupinamųjų pinigų 
krūvelė greičiau augtų, neina gy- 
venti pas gąspadines, bet, susi- 
dėję j kokius 6—8 žmones, nusi- 
samdo sau butą, kame patįs ga- 
miną sau valgį ir atlieka visus 
šeimyninkavimo reikalus. Išeida- 
mi j darbą, namus, žinoma, turi 
palikti tuščius, kuom gali pasi- 
naudoti visoki pikto noro žmo- 

nės, kaip tai nesenai pas mus at- 
sitiko. Gruodžio i d., išėjus vi- 
siems vyrams dirbti, j vieną to- 

kių bendrabučių įsiveržė koki tai 
nedorėliai, išvartė visas patali- 
nes, dėžes ir t.t., tartum nelaboji 
po kambarius daužėsi. Tačiaus 
nedaug rasta: vos $3.63, kurie su 

savim ir pasiimta; priedan dar 
pasiimta, matyt atminčiai, ir pi- 
niginė, kuri kainavo 60 centų. 
Taip daiktų nekliudyta. Prieš 
kiek laiko tame pačiame bute pa- 
vogta už $20.00 vertės. 

Visamatis. 

IŠ THOMPSONVILLE. 

CGNN. 

Prakalbos. Vietinės šv. Jurgio 
draugystės pasidarbavimu lapkri- 
čio 27 d. pas mus įvyko prakal- 
bos, kuriosna kalbėtojum buvo 
pakviestas p. K. J. Ambotas is 

Hartford, Conn. Žmonių buvo 
prisirinkę apie 300, daugiausia ;s 

apielinkės ūkių. Žmonės buvo 
pilnai kalbėtojum užganėdinti, ką 
rodė tas nepaprastas atydumas, 
su kuriuom susirinkusieji klausė 
kalbos: per visą kalbą kad kas 
nors butų kostelėjęs. 

Kalbėtojas parodė vieną labai 
gerą ir dabartiniuose laikuose re- 

tai užtinkamą ypatybę: neužgau- 
liojo jokių partijų, vadindamas 
visus lietuvius viena tauta. Tė- 
vus ragino mokinti vaikus savo 

prigimtosios lietuviškosios kal- 
bos, parodydamas, kad, jeigu ki- 
taip darysime, męs lengvai ga- 
lūne pražūti amerikonizmo ban- 
gose. Ragino ir visus šviestis, 
skaityti knygas, laikraščius, tver- 
ti draugijas. Kvietė visus mesti 
girtuokliavimą, pasiliuosuoti iš 
alkolioliaus vergijos. Neužmiršo 
ir musų tėvynės Lietuvos. Pa- 
pasakojo, kaip žmonės tenai kru- 
ta, darbuojasi, tveria mokyklas ir 
kitokias įstaigas. Pabaigoje pa- 
pasakojo apie Lietuvos Mokslo 
Draugijos atstovus, Dr. J. Basa- 
navičių ir p. M. Yčą, kuriuodu 
važinėjo po Amerikos lietuvius, 
rinkdami aukų Tautos Namams 
Vilniuje, ir ragino vietos lietu- 
vius, pas kuriuos atstovai nega- 
lėjo atvažiuoti, taipogi prisidėti 
savo auka prie bendro v. -ų lie- 
tuvių darbo. Kaip žmonės kalba, 
šv. Jurgio draugystė, sekdama 
gautamjam paraginimui, be abe- 
jonės, paskirs iš savo iždo bent 
$10.50 vienam žemės sieksniui 
Tautos Namams nupirkti. 

J. F. Makaveckas. 

IŠ EAST CHICAGO, IND. 

Prakalbos. Lapkričio 30 d. 

Lietuvių Amerikos Ukėsų Kliu- 
bas parengė prakalbas, kuriosna 
pakvietė kalbėtojais p. M. Bleiz- 
gį iš -Kensington, 111., ir p. M. 
Strikulj, medicinos studentą iš 
Valparaiso. Pirmiausiai kalbėjo 
p. Bleizgis. Jisai kalbėjo apie 
Lietuvos praeitį bei dabartį ir 
aiškino tikslą, kuriuom buvo at- 
važiavę Amerikon Dr. J. Basa- 
navičius ir p. M. Yčas, aiškiai 
priparodė, kaip reikalingi yra 
mums Tautos Namai; ragino vi- 1 

sus pagal išgalę aukauti Tautos 
Namams; papeikė visus tuos 

laikraščius ir žmones, kurie prie- 1 

šinosi šiam prakilniam darbui Ir 
stengėsi jjjį ardyti. 

Pasibaigus šiai prakalbai, p. P. 
J. Sakas padekliamavo "Lietuva, 
Tėvyne mūsų," po ko sekė p. 
Strikulio kalba temoje: "Kaip 
pagerinti mušu buvj." Kalbėto- 
jas nurodė neatbūtiną reikalingu- 
mą mums tapti šios šalies pi- 
liečiais, dalyvauti valdininkų rin- 
kimuose ir neparduoti savo bal 
sų už rudžio stiklą, bet blaiviai 
rinkti gerus valdininkus, kurie 
sąžiningai pildytų savo prieder- 
mes ir ištikrujų rūpintųs žmonių 
gerove. Tame tai esanti pirmoji 
musų būvio pagerinimo sąlyga. 
Toliaus ragino skaityti laikraš- 
čius bei knygas ir stengtis kiek- 
vienam įgyti kuodaugiausiai mok- 
slo. Ragino tėvus, kad parūpin- 
tų savo vaikams gerų mokyklų, 
kame vaikai galėtų pasemti tikro 
ir sveiko mokslo. Kalba labai pa- 
tiko publikai, kuri savo padėką 
išreiškė kalbėtojui gausiu delnų 
plojimu. Ilgai vietos lietuviai mi- 
nės šią ją prakalbą. 

Prakalboms pasibaigus, p. M. 
Bleizgis rinko aukų Tautos Na- 
mams. Kiek surinko, tuom tarpu 
nesužinota, tačiaus rinkėjas pri- 
žadėjo surinktąsias aukas pagar- 
sinti laikraščiuose. Publikos bu- 
vo pilnutėlė svetainė. Kaip teko 
girdėti publikoje kalbanties, ši- 
tokių prakalbų vietos lietuviai 
geistų dažniau turėti. (Aukos 
priduotos ir bus vėliaus pagar- 
bintos. Red.). Žolynas. 

IŠ GARY, IND. 

Nors darbai pas mus dabar 
diktokai sumažėjo, nors darbas 
sunku gauti, bet į saliunus tas 

įtekmės nedaro. Atpenč, rodosi, 
kad žmonės, daugiaus linoso lai- 
ko turėdami, neatboja į tai, ir 
karčiamos, tar.-i tas bičių avilys, 
kiekvieną vakarą u/.ia. Neskai- 
tant svetimiautiškų saliunų, lie- 
tuviškų yra penki. Yra taipgi ir 

kitokių krautuvių: dvi lietuviš- 
kos bueiarnės ir dvi grosernės, 
viena drabužių krautuvė ir viena 
barzdaskutykla. "Naujienų" čia 
tankiai pasitaiko, bet kad jos 
tankiausiai pasitaiko saliunuose, 
tai nei neapsimoka apie jas mi- 
nėti. 

"Lietuvos" senas skaitytojas. 

IŠ ROCKDALE, ILL. 

Baisi žmogžudyste. Baisus 
trukšmas kilo tarp čianykšėių gy- 
ventoju, kacla išėjo aikštėn 
smulkmenos bjaurios žmogžudy- 
stės, kurios auka pereitą utar- 

ninką liko A. Tamašauskas. K. 
Aidukas (Charles Aedukas), anuo 

laiku buvęs artimiausiu A. Ta- 
mašausko draugu, yra suimtas ir 

kaltinamas šioj baisioj užmušy- 
stėj. Policija sako, kad jis prie 
tižmušystės prisipažino. Sulyg 
policijos žodžių užmušėjas prisi- 
pažino, kad jis kirviu perskėlęs 
Tamašauskui galvą. Jis pasakė, 
kad jis tai padaręs, save ginda- 
mas. 

Policija tuojaus prisiruošė, kad 
paimti Aiduką Į Jolieto kalėjimą. 
Tuom tarpu Tamašausko šąli 
įlinkai pradėjo greitai organizuo- 
tis, kad užbėgus už akių polici- 
jai ir sugriebus suareštuotąjį Ai- 
duką j savo rankas. 

Smulkesnių žinių laiku, kada 
šitie žodžiai rašomi, dar stoka. 

C. D. N. 

IŠ WATERBURY, CONN. 

Vakaras. Lapkričio 26 (J. te- 

atrališka draugija "Aidas" vaidi 
no trijų veiksniu su dainomis ir 
šokiais dramą "Švarkas ir M iii 
nė." Lošimas nusisekė pusėtinai. 
o kai-kuriems ir labai gerai 
Žmonėms taip-gi veikalėlis labai 
patiko, nes paimtas iš dabartini) 
kaimiečiu gyvenimo ir parodau 
ti->, koksai yra skirtumas tarp po- 
ni ir kaimiečių. Lošime geriau 
šiai nusisekė p. K. Razmantu: 
fono Bliudžiaus rolėje, A. Petru 
koniut'M, Magdės, Bliudžiaus pa- 
lios rolėje, M. Vaičiuliutei Onos 
rolėje. Šie 3 aktoriai, ištikro, lo 
<ė artistiškai, nes nudavimai bu 
m naturališkai kaimietiški. Gerą 
šiųjų rolių atlikimą tvirtino gan 
*us publikos delnų plojimas. M. 
Vaičiuliutei buvo suteiktas gėlių 
Dukietas laike lošimo už gerą 
•olės atlikimą. 

Jaunimas taipgi puikiai atliko 
laitias, šokius ir žaismes. Net 
nalonu buvo žiūrėti, kaip jauni- 
nas žaidė ir dainavo, pernešda- 1 

nas žiūrėtojus mintyje Lietuvon 
)rie jųjų laikų jaunimo, kurisai 
»avo sodžiuose taip linksmai nio- , 

kčjo žaisti. Į kiekvieną žiūrėtoja 
pažvelgus, galima buvo spręsti, 
kad laike lošimo kiekvienas jau- 
tėsi dvasioje savo gimtiniame kai- 
melyje tarp žaidžiančio jaunimo. 

Kiek galima buvo patėmyti, 
blogiausiai atliko savo rolę. |. Ko- 
vas, lošusis Kaminckį. Lošikas 
nemokėjo rolės ir tokiu bildu su- 

klaidino kitus kai-kuriose vietose. 
Ponas J. Kovas priegtain ir šio 
vaidinimo režisierium buvo. 

Nors ir pasitaikė kai-kuriems 
lošikams klaidu, tačiaus, abe^nai 
imant, galima lošikams suteikti 
garbę už šio veikalo atlikimą. 
Juk tas nepadaro klaidos, kuris 
nieko neveikia. 

Kiek teko girdėti, draugija 
"Aidas" rengiasi atvaidint isto- 
rišką tragediją "Pilieniečiai," ku- 
riai žada pašvęsti daug triūso ir 
iškaščių, nes norima veikalą at- 
sakančiai pastatyti. 

Lštikro, labai butų geistina, kad 
tasai aidiečių užmanymas įvyktu, 
nes jeigu "Aido" draugija to ne- 

įstengs padaryti, tai kitiems nė- 
ra ko nei svajoti apie tai. Iki 
šiol dar nei viena kuopelė neiš- 
drįso kabintis prie istoriškų vei- 
kalų, o '"Aidas"' jau daugel kar- 
tų \vaterburiečiams atvaidino is- 
toriškų veikalų, supažindindamas 
atsilankiusius į vakarus su mūsų 
istorija ir musų sentėvių papro- 
čiais. Taigi ir šitas aidiečių už- 
manymas lai nenueina per nieką; 
lar labjau tegul sustiprina jųjų 
ivasią, šį užmanymą įvykdant, 
nes tame veikale autorius gyvai 
nupiešia musų prabočių vargus ir 
nelaimes, kokias jie nukentėjo, 
gindami tėvynę nuo priešų; o tai 
mums yra naudinga ir pamoki- 
na šių dienų lietuvius, kaip rei- 
kia mylėti savo tėvynę ir prigim- 
tą šalį. Teatre buvęs. 

IŠ ROSELAND, ILL. 

Gruodžio 4 d. jaunas vaikinas, 
Jonas Ičas, išvažiavo Lietuvon. 
Tai buvo gabus ir mylįs lavini- 
mąsi vaikinas. Buvo pradėjęs 
lankyti Chicagos ir Yalparaiso 
mokyklas, tačiaus pagavo džiovu 
ir, su lyg" daktarų patarimo, turė- 

jo važiuoti Lietuvon gyvastį gel- 
bėti. 

Kadangi Jonas, kaip minėjome, 
buvo gabus, padorus ir geras vai- 
kinas, tai, jam esant nelaimėj, 
neapleido jo draugai ir surinko 
tarp savęs $144.95 padengimui 
kelionės lėšų. 

Roselande, per K. Dagį ir J. 
Yarekojį surinkta išviso $35.50; 
Stcger, UI., per M. Krisikėną su- 

rinkta $22.50; Rockforde. UI., per 
K. Mikšį—$28.00; nuo Ziono Kv. 
Liuterjnų parapijos iš Chicagos 
per kun. J. J. D. Razoką—$23.85. 
N'eknrie, kaip, pav.: P. ZaUlokas, 
A. Š1 i a k i s ir P. Yiangis, aukavo 
:iet po $10.00. A. Žadokas ir ki- 
i aukavo po $5.00. (Redakcija 

itsiprašo, kad, dėlei stokos vietos 
ir didelio aukautojų skaitliaus, 
legali pagarsinti vardų visų au- 

ka 11 toj u. Red.). 
šie žodžiai lai būna išreiškimu 

)adėkos visiems aukautojams. 
\vkiu linkime, kad tos aukos su- 

grąžintų sveikatą jaunam vyru- 
kui, nuo kurio daug gero ateityje 
galima buvo tikėtis. 

K. Dagis. 

IŠ VVORCESTER, MASS. 

Vakaras. Lapkričiu _'5 d. Bi- 
:utės Dramatiška Draugija sta- 
.ė scenoje aštuonių aktų t rage- 
iiją "Genovaitė." Nors pradžia 
mvo pagarsinta 8 vai. vakare, 
>ct žmonės pradėjo rinktis jau 
ui o pusės po šešių ir su nckan- 

rybc laukė prasidedant vaidini- 
uo. Daugelis iš art i r tų nors pir- 
itą kartą pasirodė ant estrados, 
>et savo roles atliko vidutiniš- 
kai. Žmonių buvo prisirinkę apie 
ištuoni šimtai, ačiu kam nors 

buvo gana didelių išlaidų, visgi 
lraugijai nuo šio vakaro atliko 
<cli dešimčiai doliarių gryno pol- 
io. Linkėtina, kad ir daugiau to- 

kių vakarų pas mus butų sureng- 
ta. Gegute. 

IŠ BRIDGEWATER, MASS. 

Apsnudęs kampelis. Darbai. 
Mame miestelyje lietuviu yra ne- 

nažai, tačiaus veiklumo, nežiu- 
int prasidėjusio žiemos laiko, jų- 
ų tarpe nesimato. Uždarbiai čia 
ledidžiausi: nemokantieji jokio 
laibo uždirba apie Sy.oo j savai- 

:ę; mokantieji darbą vietinėse če- 

/erykų dirbtuvėse uždirba dau- 
giau, Laisvas Vaikas. 



NUO REDAKCIJOS 
Vlai laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu Iri 

adresu, rasira'antleji pseudonymaia | 
turi paduoti, Redakcijos žiniai, ir 

flavo tikroji vard$. 
Redakcija pasilieka sau te'.sę atsiun- 
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 

taisyti. 
Netinkamus laikraščiui rankraščius 

Redakcija, pareikalauta, grąžina au- 

toriui atgal Jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos poyierio pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučiij. 
mitummmtim n iiiii a aapr^'i ia 

Apžvalga. 
Ateivystė. Kaip rodo Inuni- 

gracijos liiuro išleista statistika, 
atei vystė Suvienytosna Valsti- 
jostia pa>kutiniuose užbaigtuose 
fiskališkuose metuose (liepos i d. 

1912 m. — birželio 30 d. 1913) 
žymiai padidėjo. Užsibaigę 
fiskališki metai, pagal ateiviu 
skaitlių, buvo vieni didžiausiųjų 
is pastarųjų dešimts metų, 
nes 1912—1913 ateivių skaitlinė 
savo didumu užima antrą vietą 
tame dešimtmetyje. Pasižiūrėki- 
me j skaitlines. 

1904 m. atvyko viso ateivių 812,870 
1905 m. 

1906 m. 
1907 m. 

1908 m. 

1909 m. 

1910 m. 

1911 m. 

1912 m. 
1913 ra. 

1,026,499 
1,100,735 
1,285,349 

782,870 
751,786 

1,041,570 
878,587 
838,172 

1,197,892 

Iš šitos skaitlinių eilės męs ma- 

tome, kad tiktai 1907 metai per- 

viršija užsibaigusius 1913 metus. 

Tas pats yra if su musų, lietuviu, 
ateivyste, kaip tai matyt iš se- 

kančios skaitlinių lentelės: 

1904 m. atvyko S. V. lietuvių 12,780 
1905 m. 

1906 m. 

1907 m. 

1908 m. 

1909 m. 

1910 m. 
1911 m. 
1012 m. 

1913 m. 

S. V. 
S. V. 
S. V. 
S. V. 
s. v. 
s. v, 
s. v. 
s. v. 
s. v. 

18,604 
14,257 
25,884 
13,720 
IT,254 
22,714 
17,027 
14,078 
24,647 

Taigi matome, kati ir lietuvių 
ateivių skaitlius pasikėlė taip 
augštai, kad jįjį perviršija tiktai 

tų pačių 1907 metų skaitlinė. 
Tasai pasibaisėtinas lietuvių 

bėgimas iš Lietuvos ir toliaus ne- 

apsisteja. Atpene, juo toiiaus, juo 
išeivystės banga kjla augštyn. 
Skaitlinės rodo, kad nuo praėju- 
sios liepos 1 d., kuri yra naujų- 
jų fiskališkų metų pradžia, iki 

spalio 1 d. lietuvių atvyko Su- 

vienytosna Valstijosna 12,775, o 

visame spalio mėnesyje atvyko 
2,911 lietuvių. 

Iš šitų skaitlinių męs matome, 
kad per pirmuosius tris (liepos, 
rugpjučio ir rugsėjo) šiųjų fis- 
kališkųjų metų mėnesius atvyko 
daugiau negu pusė to skaitliaus, 
kurisai atvyko ištisais praeitai- 
siais metais. Jeigu spręsti pagal 
tokią naujųjų fiskališkųjų metų 
pradžią apie ateinančius metus, 
tai męs sekančiame liepos mėne- 

syje galime turėti tokią metinę 
skaitlinę, kokios lietuvių išeivy- 
stės istorija ikišiolei d..r neturė- 

jo, nes toji skaitlinė perviršintų 
5i,uuu. 

Sprendžiant pagal pirmuosius 
keturis mėnesius, turinčius atvy- 
kusių lietuvių skaitlinę 15,686, 
gaunasi abelna metinė skaitlinė, 
nckuom žemesnė už paduotąją 
augščiaus. 

Jeigu galiop paimsime tiktai 
V vieno spalio mėnesio skaitlinę, iš- 
Preikštą 2,911, ir padarysime jąją 

pamatu savo išskaitliavimams, tai 
tuom gauname metinėje skaitli- 
nėje beveik 35,000. Kitais žo- 
džiais tariant, jeigu męs paim- 
sime skaitlinę to naujųjų metų 
mėnesio, kuriame mažiausiai at- 

vyko lietuvių, tai ir tuomet gau- 
sime "rekordinę" skaitlinę, toli- 
-gražu perviršijančią 1907 metus, 
kame turėjome augščiausią iki 
šiolei bangą lietuvių ateivių isto- 
rijoje. 

Kalbėdami apie lietuvių atei- 
vystės bangos kilimu, męs nega- 
lime praeiti nepastebėję, kad 
daug-maž tasai paisai apsireiški- 
mas matoma ir ateivystėje iš 
kitų Europos šalių. Imdami, sa- 

kysime, Angliją, męs matome, 
kad iš tenai visais praeitais tiška- 
liškais metais atvyko Amerikon 
55,522 žm., o pirmaisiais trimis 
naujųjų metų mėnesiais atvyko 
21,707 žmonių. Vokiečių ateivių 
skaitlinės išsireiškia sekančiai: 
visiems 1912—1913 praeitiems 
fiskališk. metams — 80,865; pir- 
miems trims šių metų mėne- 
siams — 33,273. Ir tą pati ma- 

tome visoje Immigracijos Biuro 
paduotoje skaitlinių lentelėje: 
ateivystė iš visos Europos neap- 
sakytai didinasi. 

Iš viso augščiaus parašyto, 
męs kuoaiškiausiai matome, kad 

išeivystės liga serga ne vien lie- 
tuviai. Ta pati nelaimė, ir daž- 
nai nemenkesniame laipsnyje, yra 
užgulusi ir kitas Europos tautas. 

Yra kokia tai abelna visai Eu- 
ropai priežastis, kuri žmones ge- 
na iš jųjų tėvynės Amerikon. 
Kame toji priežastis, męs neži- 
nome. liet tai suteikia naują iš- 
eivystčs klausimo nušvietimą. 
My s matome, kad lietuviu bėgi- 
mas is Lietuvos yra, vaizdingai 
tariant, ratelis visoje Fui ropos iš- 

eivystės mašinoje, ir jeigu męs 
nori.ne sustabdyti tą rateli, tai 
turime sustabdyti visą mašiną, 
turime sustabdyti tą jiegą, kuri 
varo visą mašiną. Kitais žodžiais 
sakant, jeigu męs norime sustab- 
dyti išeivystę iš Lietuvos, tai tu- 

rime j ieškoti tosios išeivystės 
priežasčių ne vien Lietuvoje, bet 
abetname Europos stovyje. Ir 
tiktai prašalinus tą visai Europai 
bendrą priežastį, ar priežastis, 
męs galime tikėtis išeivystės su- 

mažėjimo. 
Kitaip, nieko nebus, kaip kuo- 

aiškiausiai liudija attgščiaus pa- 
rodytos skaitlinės. Nežiūrint vi- 
sos tos agitacijos, kuri Lietuvoje 
pastaruoju laiku pradėta iš visu 

jiegų varyti prieš išeivystę, šioji, 
tartum tyčiomis, pradėjo kup- 
smarkiausiai augti, rods, propof- 
cijonališkai su jai priešingos agi- 
tacijos augimu. Agitacija, tuščias 
žodis nieko negelbės. Negelbsti 
ir ekonominio stovio pasigerini- 
mas, kaip galime spręsti iš to, 
kad išeivystė didinasi ir tose tau- 

tose, kurios ekonomiškai gerai 
stovi. Yra kita priežastis, "gady- 
nes žaizda." Tr tąją "žaizdą" 
rasti—tai yra užduotis tų, kurie 
nori išeivystę išnaikinti. 

Illiuctruotas laikraštis Lietuvo- 
je. Mums pranešama iš Vilniaus, 
kad ten apie Naujus Metus pra- 
dėsiąs eiti illiustruotas pusiau- 
-mėnesinis laikraštis "Vairas," 
kurį leis tam tikra, jau pilnai su- 

siorganizavusi bendrovė vardu 
"A. Smetona, M. Yčas ir Ko." 

Rimto ir gražiai illiustrnoto 
žurnalo reikalingumas Lietuvoje 
jau nuo senai buvo atjaučiamas. 
Todėl laukiamojo "Vairo" pasiro- 
dymas užtvers mušu visuomeniš- 
kam gyvenime spragą, kurios už- 
tvėrimo iki šiolei susilaukti ne- 

galėjome. 
'Vairo" užgimimą šiuom sy- 

kiu, kaip girdime, paskubino su- 

irutė, įvykusi vilniškės "Vilties" 
bendrovėje. 

"Viltis," kaip žinome, iki pat 
paskutiniu laiku (kun. Tumo ir 
A. Smetonos redaktoriavimo lai- 

kais) buvo vienu iš geriausių pa- 
žangiu Lietuvos laikraščių. Nors 
ji skaitėsi lėtai klerikališku laik- 
raščiu, tačiaus jos programas bu- 
vo tiek platus, jos pakraipa tiek 
liberališka, kad netrukus apie ja 
susispietė visos geriausios lietu- 
'vių jiegos. Tautinius lietuvių rei- 
kalus ji gynė karštai, neatsižvel- 
giant, kas tų reikalų priešais ne- 

būtų—rusai ar lenkai, internaci- 
jonalistai, ar kunigija. Tikybos 
klausimuose 'Vilti*" niekados 
nebuvo fanatiška; politikos rei- 
kaluose ji stipriai stovėjo ant 

tautiniai-liberališkų pamatų. Ne- 
stebėtina todėl, kad "Viltis" greit 
susilaukė nemažos užuojautos vi- 
suose musų visuomenės sluog- 
sniuose. 

Liberališka "Vilties" pakraipa 
pastaruoju laiku tapo kaulu ger- 
klėje nekuriems mūsų fanatiš- 
kiems klerikalams, sulyg kurių 
nuomonės "Viltis" perdaug putė 
pirmeivių dudon, o permažai tu- 

rėjo katalikybės žymių—kaip jie 
tą katalikybę suprato. "Vilties" 
bendrovės ir sandarbininkų tar- 

pe pasidarė skilimas: vienai dalis 
tvirtai stovėjo ui tą pačią "Vil- 
ties" taktiką, kokios ji prisilai- 
kė kun. Tumo ir A. Smetonos 
laikais, kita gi dalis užsimanė 
padaryti "Viltį" griežtai klerika- 
liška, seiniškio "Šaltinio" pavyz- 
džiu. 

Šie paskutinieji turi savo vadu 
kun. Dambrauską iš Kauno, — 

gabios plunksnos veikėją, tačiau*, 
ant nelaimės, nepasiliuosavusi 
nuo fanatiškai-klerikališkų palin- 
kimų, kurie su ypatingu griežtu- 
mu pradėjo apsireikšti ypač pa- 
staruoju laiku. 

Taigi bendrovininkų ir san- 

darbininkų tarpe pasidarė skili- 
mas. Abi pusės susitaikinti ne- 

galėjo. Kun. Dambrauskio, Ma- 
liausko ir kompanijos šalininkai 
pervarė "Vilties" redaktorium tū- 
lą p. Dovydaitį, berods, Maskvos 
universiteto studentą, aklą kun. 
^Dambrausko taktikos šalininku. 

atsižymėjusi, galėtum pasakyt, 
nesuvaldomu fanatiškumu, ku- 
riuom paprastai atsižymi jauni 
vyrai. 

Mums teko matyt jau keletas 
"VilticS" numcriii, iš po naujos 
redakcijos išėjusiu. Sprendžiant 
iŠ jų, galima pasakyti, kad "Vil- 
tis" nieko iš tos permainos ne- 

laimūs. Atpenč, męs palinkę esa- 

me manyti, kad "Viltie" žengia 
žemyn nuo to augšto laikraštinio 
altoriaus, kur ji dar taip nesenai 

turėjo pirma vietą. Gal męs ir 
suklysime savo pranašivime, vie- 
nok dabar išrotk> taip, kad "Vil- 
tis." stodama ant siaurai partiji- 
nitj klerikališkų pagrindų, greit 
nusiris iki seiniškio ''Šaltinio" 
laipsnio, kuris kovoje su savo 

tikrais ir menamais priešais nesi 
drovi griebtis bile kokių, tankiai 
ir visai nepadorių, Įrankiu (T;; 
jis aiškiai parodė laike paskuti 
nių rinkimų l:V-ton dumon atsto- 

vų). 
Taigi ir '*\"ilties" likimas, gali 

ma iš kalno pasakyti, išrodo ne- 

pavydėtinas. 
Iš ištikimų šaltiniu girdime, kad 

visi gabesni "Vilties" sandarbi 
ninkai pasitranko. Jųjų tarpe ir 
buvęs "Vilties" redaktorius, A. 
Smetona. 

"Viltis" buvo visuomeniškas 
laikraštis, pilnoj to žodžio pras- 
mėj. Dabar ji pastojo aiškiai 
siaurai partyviškti laikraščiu, 
—mainai, kuriu negalima pavy- 
dėti ir kurie nei laikraščiui, nei 
visuomenei geros ateities nelemi. 

Atsiskyrusie nuo "Vilties" ben- 
dradarbiai, atstovavusieji iki šio- 
lei pregresyviškai-tautinj jos spar- 
ną, sutvėrė naują bendrovę iš ke- 

lių dešimčių pajininkų naujam 
laikraščiui leisti. Ši bendrovė ir 
leis pradžioj šio straipsnio pami- 
nėtą "Vairą." 

Naują laikraštį redaguos A. 
Smetona. Užtikrinta jau, kaip 
mums pranešama, ir visa eilė ga- 
besnių sandarbininkų. Laikraščio 
pakraipa bus iautiškai-progresy- 
viška. "Vairas," tarp kit-ko, žada 
turėti ir nuolatinį skyrių iš Ame- 
rikos lietuvių gyvenimo. Bus tai 
vidutinio formato, apie 24 pusla- 
pių, laikraštis, gausiai illiustruo- 
tas ir ant geriausios popieros 
spausdinamas. 

Pirmuose numeriuose žada pa- 
sirodyt straipsniai apie Amerikos 
lietuvių gyvenimą. 

"Vairo" kaina busianti: Lietu- 
voje—6 rub. metams, o Amerikoj 
— S4.00. 

Keista. Tilžėje Vydūno leidžia- 
mojo laikraščio "Jaunimas" lap- 
kričio numeryje randame trumpą 
raštelį, kurisai štai kaip skamba 
(rašyba pertaisyta) : 

"Prūsų Lietuvos laikraščiai, lie-1 
tuvių leidžiami, blogai stovi. Te- 
turime "Apžvalgą" ir "Savaitraš- 
ti." O abu tik taip oau "gyvuoja." 
Bet jiems būtinai reikėtų augJ, 
ir abiem išlikti, gyventi. Turbut, 
nemokame "agituoti." Kad viens- 
-antras to nemoka, nestebėtina. 
Bet kiti turi truputį tvirtesnę Į 
uodą (?). Tai petruks taip leng- 
vai ir nepasidarys žaizdų, kuomet [ 
vaikščios tarp dagiu, usnių ir dil- 
gėlių. Tik nereikėtų sustoti ant 
pusiaukelio. — Ir nepamirškime 
dar vieno. Jeigu nebėra dažnai 
einančių laikraščių, naudokimės,! 
kiek galėdami, vokiečių, jų ir | 
musų kalba einančiais laikraš- 
čiais, kaip tai kartais ir daroma 
IMusų pabriežta. R;d.l. Vis bus 
ir taip teikiamas grūdelis ir la- 
šelis gaivinti silpnąją tautinę gy- 
vybę. 

Labai keistai skamba tasai ra- 

ginimas, neesant savųjų laikraš- 
čių, griebtis už vokiškųjų. Tu- 
rint lietuviams tris kartus i sa- 

vaitę, o dabar jau ir kasdien ei- 

nančių laikraščių, labai keista, 
kad "Jaunimas" apie juos užmir- 
šo. Apie pastarųjų mėnesių taip 
svarbų musų visuomenėje apsi- 
reiškimą, kaip dienraščių suma- 

nymai ir tųjų sumanymų įvykini- 
mas, męs veltui j ieškotume "Jau- 
nime" informacijų. 

Dar keistesnis yra "Jaunimo" 
kvietimas griebtis už vokiškųjų 
laikraščių. "Jaunimas" labai ge- 
rai žino tą suvokietėjimo laipsnj, 
ant kurio yra dabar Mažoji Lie- 
tuva, ir tą dideli norą, su kuriuom 
tenykščiai lietuviai, ir be paragi- 
nimų, skaito vokiškus laikraščius 
bei taip raštus. Dar daugiau 
kviesti lietuvius prie vokiškumo, 
reiškia didinti tą su vokietėjimą, 
kuriame Mažoji Lietuva merdi ir 
iš kurio pastaruoju laiku jaunųjų 
prusiečių stengiamasi jąją iš- 
liuosuoti. 

Kaip "Jaunimas" mano vokie- 
čių laikraščių pagelba "gaivinti 
silpnąją tautinę gyvybę" — visai 
nesuprantama. Tokiam rašinėliui 
tinkamiausia vieta yra koksai 
nors "Tilžės Keleivis," bet ne 

"JantiiiifP^," "įvedamas Vydūno, 
kurj visi lietuviai žino nc tiktai 
kaipo talentingą rašytoju, bet ir 
kaipo tikrai mylintį savo tėvynę 
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pilieti, i,:; 

KlaidKga.^ Kadangi paskui 
"KataliBi" it\?keli kiti laikraščiai 
(pav. "fcais\®.' ir "Pirmyn'') at- 

kartojo į/itarttflą, buk "Lietuva,'* 
kaip ir f" Katalikas," buvo pačiu 
"stebuklingų daktarų" priversti 
išmesti jų apmirsi 11 i mus, tai skai- 
tome reikalingu patėmyti, kad 
gerb. "Katalikas" gal ir turėjo 
teisybę, kalbant apie save, tačiau, 
kalbėdamas apie "Lietuvą,' m u su 

•caimynas padarė apgailėtiną klai- 
lą: niekas "Lietuvos" tai daryti 
levertė, nei gi apgarsinimų at- 

šaukinėjo, Ir šiądien "Lietuva" 
galėtų užkimšti visą puslapi ar 

langiaus, tos rųšies apgarsini- 
nais, jeigu ji to norėtų, vienok, 
kaip jau pirmiems minėjome, 'ste- 

juklingiems apgarsinimams' mū- 

sų laikraštyj nėra vietos. Šio 
nutarimo męs manome prisilai- 
kyti, nežiūrint j tai, ar kiti lietu- 

ių laikraščiai norės apvalyti sa- 

vo špaltas nuo tų šašų, ar ne. 

l'odėl musų "širdingiems drau- 
gams" nėra reikalo džiaugtis nc- 

>ainatuotais, ir'su teisybe prasi- 
lenkusiais, spėjimais. 

Apie tai patemydami, nema- 

nome šiame klausime vesti ilgų 
ir tuščių ginčų. 

Naujas laikraštis. Chicagoje 
praeitoje savaitėje pasirodė pir- 
masai nuni, naujai pasirodžiusio 
"visuomenės, literatūros ir poli- 
tikos" mėnesinio laikraščio "Vai- 
dyla." Tasai "mėnesinis laikraš- 
tis"' susideda iš keturių popieros 
lakštelių, užpildytų "Redakcijos 
žodžiu," tulo p. Petro Varduno 
rašinėliais, kame baramasi už 

darkymą lietuvių kalbos angliš- 
kais žodžiais, apie "Birutės" va- 

karą Roselande, pora kitų to pa- 
ties autoriaus straipsnelių, už- 

vardytų "Eikime prie šviesos ir 

prakilnumo" ir "Liko tik žymės 
senųjų laikų," keletą taip vadi- 

namųjų "bėgančių žinių" ir juo- 
kelių. Štai ir visas "Vaidylos" 
turinis. 

Reik pastebėti, kad nors lietu- 
vių kalbos gramatika dikčiai šlu- 

buoja, bet visgi naujagimis išro- 
do geriau, negu kiii panašios rū- 

šies leidinėliai ("Žemaitys," "Va- 
karų Varpaš" etc.). 

Vertimai. "Viltyje" praneša- 
ma, kad jau išvemta lietuvių kal- 
hon žinomas L. Tolstojaus vei- 
kalas "Gyvasis Lavonas" ir L. 
Andriejevo "Mušu gyvenimo die- 
nos." Pranešama taipogi, kad 
baigiama versti ir Shakespeare'o 
tragedijos: "Romeo ir Juliet" ir 

"Obelio." Išversta iš rusu kal- 
bos populiariškos knygutės: "Cu- 
desa obščežitija" pirmoji ir antro- 

ji daljs, kurios greitai eisiančios 
spaudon. 

Klaidos atitaisymas. Praeitame 
"Lietuvos" numeryje straipsniu 
"Šis-tas apie streikus," Įsiskverbė 
labai nemaloni klaida. Pradedant 
15-tą eilute nuo straipsnio pa- 
baigos, atspausdinta: 

"Streikuose narsumas nieko be- 
veik nesveria. Čai sveria geras 
apsirokavimas, gera organizacija 
geras prisiruošimas. Be to nega- 
kimo streiko genaus atminti iš 
ku, kad nėra ko jo ir pradėti, nes 
nei visuomenė tokiam streikui 
prigelbėti nenori." 

Turėtų buti: 
"Streikuose narsumas nieko be- < 

.. veik nesverta. 

Čia sveria geras apsirokavimas, j 
gera organizacija, geras prisiruo- 
šimas. Be to negalima streiko 
laimėti ir todėl aišku, kad nėra 
ko jo ir pradėti, nes nei visuo- 
menė tokiam streikui prigelbėti 
nenori." į 

"Apšvietos Kliubas" 
(Iš tikro atsitikimo.) 

if r. 

Tik-ką. atvažiavau iš Lietuvos 
į vieną rytinių valstijų miestelį, 
pasižymėjusį savo elektriškomis 
dirbtuvėmis (vardo neminėsiu, 
nes kam tas reikia?....). 

Atvažiavęs, manau sau: Na, tai 
dabar jau esiu, kaip pas poną 
Dievą už pečiaus! Lietuvių čia, 
girdžiu, yra nemažai, o ir ma- 

no buvusių draugų, su kuriais sy- 
kiu Lietuvoj augome, taipgi čia 
yra,—neapleis, pagelbės svetimam 
mieste žmogui.... 

Didžiai vienok nustebau, kada 
mano tie "draugai" ir pažinti ma- 

nęs nenorėjo. 

"Grinorius, sako,—kg čia su 

juom užsidėsi! Ir ant stryto iš- 
eiti su juom sarmata!" 

Nežinojau tuomet, kas do žvė- 
ris tas "grinorius" yra. Matyda- 
mas. kad mano buvusie draugai, 
su kuriais andai, kaip sakoma, 
kiaules per šerengą varinėjome, 
dabar nuo manęs, kai]) nuo ko- 
kios pavietrės, šalinasi, turėjau 
pats savim svetimoj šalyj, tarp 
svetimu žmonių rūpintis. Gavau 
darbą ant gatvės. Visą vasarą 
savo draugų nemačiau: jie nuo 

grinorio šalinosi, o aš nusidaviau, 
kad irgi nedaug paisau. 

Laikas bėgo. Užsidirbau kele- 
tą centų. Nusipirkau sau ameri- 
kanckas drapanas ir vienos suba- 
tos po-pieti. apsirėdęs kaip tikras 

"amerikontas," užsimovęs ameri- 
kancką "puodeli'' ant galvos, ma- 

niau sau, eisiu ir aš "pašpaciera- 
vot." 

Sutinku draugą Jurgį, vieną iš 

tu, kurie jokiu bud u anuo laiku 
pažinti manęs negalėjo. Žiūrėk, ir 
pasidarė stebuklas—Jurgis mane 

pažino, 
—1 Sveikas-gyvas, draugai! 

Kaip einasi? — užkabino Jurgis. 
— Nei šio, nei to... — sakau. 
— O kur, draugas, runini? 
— ()gi einu pasivaikščioti. 
— Tai einam sykiu pašpacie- 

ravot! — užkalbino Jurgis. 
— Matai, koks geras dabar... 

— manau sau. O kurgi tu, buož- 
galvi, buvai pirma? Pirma bu- 
vo tau gėda su grinoriu ir sker- 
sai gatvę pereiti, o dabar, — da- 
bar ''cinam pašpacieravot".... 

Prisiminė man visas paniekini- 
mas, kurį anuomet nuo tokiu 
draugų turėjau iškęsti, bet, nie- 
ko nesakydamas, sutikau su Jur- 
giu. ir leidomės gatve eiti. 

— O kurgi, Jurgi, eisiva? — 

sakau. 
— Eisma-pasižiurėsma į musų 

Apšvietos Kliubą, — tarė Jurgis 
su tokia mina, buk norėtų pasa- 
kyt: štai, į kokias vietas aš tave 

užvesiu. Lietuvoj tik ponai į 
kliubus vaikščioja, ir tai ne bile 
koki ponelkos, bet tikri ponai.... 
O čia, žiūrėk, ačiu man, ir tu pa- 
pulsi į kliubą,—ir dar ne į bile 
kokį kliubą... Į "Apšvietos" kliu- 
bą, kur, žinoma, bile durnius pri- 
gulėt negali.... 

— O, tai Tamstos turite i» 

apšvietos kliubą čionai, — sušu- 
kau nustebęs. Ir Jurgis ištikro 
išaugo mano akyse bent pilnu 
sieksniu už mane augštesnis. 

— Pramoko bestija, čia Ame- 
rikoj—manau sau. — Lietuvoj, 
pamenu, veršiukams užpakalius 
botagais terškinome, o čia, žiū- 
rėk, Į kokius vyrus išaugo!... Są- 
narys kliubo... Sąnarys Ap- 
švietos Kliubo!... Ne dyvai, 
kad su tokiu, kaip aš, grinoriu 
ir užsidėti jam neišpuldavo... 

— O kaip gi 1 — pertraukė ma- 

no mintis Jurgis. — Turime faiu 
kliubą. Ausa labai graži; visokio 
pasiskaitymo yra ir kitokių fo- 
niu taipgi netrūksta... 

Netrukus priėjome ir prie kliu- 
bo. Inėjome į vidu. Pradėjau ap- 
link dairytis. Pirmas, kas man 

akin puolė, tai tas, kad pamačiau 
kelis stalus. Visi aplink ap- 
sėsti, ir vyrai kazvromis (kor- 
tomis) lupa. Jurgis manė, kad 
reik mane, kaipo naują kliube 
žmogų, pakrikštyt, taigi pirmiau- 
siai supažindino mane su barii, 
kur ištraukėm po bonką alaus. 

Kitam kambaryj, žiuriu, stovi 

stalas,r—bilijardu jį vadina. Ap- 
link stalą sustoję vyrai su lazdo- 
::us ir paeiliui buoles bado. 

Jurgis, matyt, buvo kaip na- 
mie. "Alo, Džio! Alo, Džian!" 
— svaidė jis į visas puses, o kiti 
taip pat sveikino jį kaip gerą pa- 
žįstamą: "Alo, Pžiordž!... 

Tuoj Jurgis prisisėdo prie sta- 
lo su kazyromis, ir aš likau pats 
sau. Apsidairęs, išdulinau namon. 

Bet ant rytojaus manau sau: reik 
vėl eit pažiūrėt, kas ten Apšvie- 
tos Kliube darosi; šiądien juk 
nedėldienis. 

Nuėjau. 
Inėjęs, žiuriu, o gi mano vaka- 

rykštis Jurgis ir kliubo pirmi- 
ninkas ir kiti, kuriuos aš vakar 
prie to stalelio palikau, ir šiądien 
ten pat sėdi. Visi nosis sukišę į 
ka**yras, įnirtę, su paraudusiomis 
akimis, suterštais plaukais "plė- 
šia" kazyras... 

Aišku buvo, kad šita garbinga 
kompanija, sėdusi prie stalelio 
vakar vakare, užm'ršo ir apie va- 

kariene namie, ir apie miegą, ir 
apie pusryčius. "Apšvietos" kliu- 
be visą naktį mat studijavo ka- 
zyriavimo mokslą.... Pilni kam- 
bariai tuščių bonkų liudijo, kad 
ir blaivybės platinimo neužmir- 

šo: alkoholiniu gėrimu per naktį 
išnaikinta diktokai. 

Netrukus girdžiu, kad atėjęs 
kliubo choras,—3 merginos ii 
apie 4 vaikinai. Lais\o knygyno 
pirmininkas, Povylas, choro diri 

gentas, užtraukė dainą. 
— Plaučių, matyt, gerų esama, 

!>et visgi mano tėvelio veršiuko 
neperbaubtų, — pamaniau sau, ir 

nudžiugau, kada tą dainą užbai- 
gė. 

Jau buvau pradėjęs nei-šj-nei-tą 
manyti apie tą "apšvietos" k!iu- 
bą. — Kas gi čia per apšvieta? 
— klausiau savęs. Kaip sykis 
tuoni laiku užkalbino mane kitas 
mario senų dienų draugas, neno- 

rėjęs su grinorium turėti reikalų. 
— i'risirašyk, sako, prie niusų 
Matydmas, kad aš tuč-š :ė 

tuoj aus neduodu jokio atsakymo, 
pasiskubino man išaiškinti, ką aš 

Įgaliu nuo to prisirašymo laimėti. 
— Žiūrėk, sako, draugas, koks 

geras namas. Nedėldieniais nie- 
kur mieste negausi drinkso, kad 
ir iškapanotum, nes inusų mie- 
stas yra "drai sitė an sondeis." 
O čia,—musų kliube,—vadinas. 
jeigu pastosi memberiu, tai gali 
nusilakti, kaip tas veršis, nely- 
ginant... Ir su merginomis gali 
pasibovyt, jeigu akvatnas prie jų 
esi. Ar tai ne faina hausė? — 

stengėsi toliaus jtikrinti mane,— 
visokių gazietų ateina, gali pasi- 
skaityt apie viską. Ve, žiūrėk, 
ir "Keleivis" guli! Tiktai pašku- 

Įdos apliejo su byru, — smirda 
i rūgštim.... 

— O gal, — sakau, — galėčiau 
gauti darbą kokioj lokomotyvų 
šapoj ? Nusibodo man ant stry- 
to dirbti. 

— Šiur, sako, ga'\ gauti. Asai 
žinau, sako, vieną bosa. Pašauk- 
siu ji į kliubą, užpundinsim jam. 
dar pridėsi 25 doliarius, tai gau- 
si darbą. O jeigu norėsi geresnj, 
tai kaštuos 45 doliariai... Geras 
darbas, ir ant visados. 

— O, kad jus surugtumėt su 

tokia ap'švieta ir su tokiais kliu- 
bais!... — pamaniau sau ir išdu- 
linau iš to "Apšvietos Kliubo" 
namon.... 

Grinorius. 

Koncertai. 

Halių, vakarų su vaidinimais ir 
taip visokios rūšies pasilinksmi- 
nimų pas mus netrūksta. Ypa- 
čiai atėjus žiemos laikui. Di- 
desnėse lietuvių kolionijose var- 

gu ar rasi tokių žiemos nedėldie- 
nių, kurie taip sau "tuščiomis" 
praeitų. 

Kokios rųšies yra savo daugu- 
moje tie vakarai, mums čionai 
nerupi. Norisi tiktai nurodyti j 
kitą dolyką: tarpe tos daugybės 
visokių vakarų vos tik retkar- 
čiais išgirsi kur nors apie kon- 
certą. Vaidinimų tiek ir tiek, o 

koncertų beveik nėra. 

Vakarų rengėjai sako, koncertų 
nerengią todėl, kad inusų žmo- 
nės prie jųjų nepripratę; todėl ne- 

lankytų, ir koncertai, esą, duotų 
tik nuostoly. Ir net rengiant va- 

karus, prie kurių žmonės jau pri- 
pratę ir kuriuos noriai lanko, 
draugijos dažnai vos galus su ga- 
lais suduriančios. 

Bet ištikrųjų, regis, yra kita 
svarbesnė priežastis, kodėl kon- 
certų pas mus nerengiama. Tai 
jiegų stoka. Vaidintoju gali bū- 
ti kiekvienas.. Visgi šiaip-taip 
išmoks savo rolę, šiaip-taip jąją 
suvaidins, o dažnai tiktai taip 
sau atpasakos, bet visgi jąją "at- 
liks." Atsitaiko, kad scenoje nie- 
kuomet nebuvęs artistas net ge- 
rai sulosią paimtąją rolę. 

Su koncertais ne taip yra. Čia 
panašių "stebuklų" nėra. Čia rei- 
kalingas ilgas ir rūpestingas, iš- 
tisais metais tveriantis lavinima- 
sis bei prisiruošimas, kad galima 
butų koncerte dalyvauti. Kalba- 
ma čia apie taip vadinamąją in- 
strumentalę, įvairiais instrumen- 
tais atliekamą, muziką. Su voka- 
le gi, arba žmogaus balsu atlie- 

kamaja, muzika beveik tas pats. 
kaip ir su vaidinimais, imasi dai 
nuoti kai-kada, nors retai, žmo- 
nės be balso ir be jokių toje 
srytyje gabumų. Tačiaus kartą 
pasirodžius tokiam "dainininkui" 
prieš publiką, daugiau jjjj var- 

gu ar matysime. Cia reikalinga 
tam tikrų gabumų, kurių truku- 
mo tiesiog yra negalima užslėpti. 
Ir ne tiktai gabumų, bet ir ilgo 
lavinimosi. Juk dainininkas nors 

ir su geru balsu, bet tam tikrai 
nesimokinęs dainuoti, retai kada 
kam nors tikęs. Dainavime tuo- 

iaus tai bus pastebėta. O apie 
instrumentalę muziką, kaip sakj- 
me, nCra ko nei kalbėti. Nešimo- 

kinęs bent kokių keliu metų, ne- 

paimsi sinuikos ir nepagrieši, ar- 

a, ilgai nesėdėjęs, nesėsi už 
piano, Ir štai toje stokoje jiegų 
yra priežastis, kodėl koncertai 
>as mus taip retai rengiami. O 
jeigu prie kai-kurių vakarų pro- 
;ramo rengėjai ir prikergia kon- 
erto skyrių, tai dažnai butų ge- 

riau. jeigu programas vi-ai be to 

•kyriaus apsieitų. 
Tačiau s koncertų svarba yra 

didelė, ir jųjų stoka žymiai pas 
mus jaučiasi. Galima be didelės, 
regis, klaidos pasakyti, kad by 
draugija, rengianti į metus 5—^ 
vakai uS, daug geriau padarytų ir 

daug daugiau pelnytų, jei rengtų 
tiktai vieną-du vaidinimus, visus 
likusius vakarus pakeistų vienu 

gerai priruoštu koncertu. 
Rods, no vienas pasakys, kad 

šisai raginimas ruošti koncertų 
prieštarauja augščiaus nurodytai 
muzikališkų jiegų stokai pas 
mus. l>ct ištikrųjų čionai nėra 
jokio prieštaravimo. Jeigu męs 
neturime pavienių žmonių, išsi- 

lavinusių muzikoje, arba jeigu 
tokių žmonių mažai, ir koncer- 
tams rengti jų butu permažai, tai 
dar nereikia užmiršti chorų, ku- 

rių tikrai pas mus nestinga. Da- 
bar chorai pas mus užima pa- 
skutinę, pagal savo svarbumą, 
vietą programfc. Į chorus neat- 

kreipiama šiek-tiek daugiau aty- 
dos. Kiek žinau, Lietuvoje į cho- 
rus visai kitaip žiūrima. Tenai 
žmonės yra taip pripratę prie 
chorų, kad vakaras nėra vakaru, 

į jeigu nebūtų choro. Choras yra 
ne tiktai svarbia, bet ir neatbū- 
tina programo dalimi, j kurią at- 
kreipiama labai daug atydos. To- 
ji pati vieta priderėtų chorams ir 
pas mus, Amerikos lietuvius. 
Mes galime eiti dar toliaus. Sa- 
vo chorų pagelba męs galime 
rengti koncertus. Šiek-tiek pa- 
vienių jiegų visuomet męs gali- 
me rasti. Bet svarbiausiąją vie- 
tą programe gali užimti choras. 
Reikalingas tiktai užtektinas pri- 
siruošimas ir gana platus reper- 
tuaras. Atskiri chorai galėtų 
kviesti kaimynystėje esančius 
chorus j savo vakarus ir bendrai 
atlikti programą. Butų didesnis 
įvairumas, o ir patiems chorams 
butų proga prisižiūrėti savo kai- 

mynams; galima butų, rasi, ir 

šio-to pasimokyti. 
Toksai vienų chorų dalyvavi- 

mas kitųjų rengiamuose koncer- 
tuose galėtų buti prajovas labai 
malonaus ir ateityje naudingo da- 
lyko. Toliaus skaitlius chorų, da- 
lyvaujančiųjų viename vakare, 
padidėtų, ir ilgainiui susidarytų 
tam tikri kontesto vakarai, ku- 
riuose butų apsprendžiama cho- 
rų vertybė, sulyginimas vienų su 

kitais ir "čiampionystės ženklo" 
paskyrimas. Kitais žodžiais, 
įvyktų chorų susivažiavimai, ku- 
rių pas kitas tautas (pav. latvius) 
senai jau esama ir kurie yra tikra 
visos tautos švente. Tenai susi- 
važiuoja žymesni tautos chorai. 
Mums nėra reikalo taip toli eiti. 
Jeigu pavyktų suruošti regulia- 
riški, laiks nuo laiko atsikartojan- 
tieji, susivažiavimai chorų, esan- 

čių vienoje apielinkėje, tai ir 
tuomet męs galėtume sakyti, kad 
nužengėme didelį žingsnį pir- 
111^ u. 

Bet tai kiek tolimesnė galimo- 
ji ateitis. Dabar pirmuoju musų 
žingsniu turėtų buti tokių chori- 
nių koncertų rengimas. Tuom 
męs suteiktume ne tik smagumo 
sau bei kitiems, bet ir atliktume 
svarbų darbą visuomenėje. Siu 
žodžių rašytojo nuomonė yra, 
kad jokis dalykas taip nešvelni- 
na, netobulina žmogaus jausmų, 
kaip muzika. O musų sužiaurė- 
jusiai visuomenei šiądien kaip sy- 
kis to švelnumo kuodaugiausiai 
stinga. Lietuviškoji muzika, liūd- 
nos, begalo malonios, pačion sie- 
los gilumon siekiančios dainos 
primintų kiekvienam lietuviui, 
kuom jisai esąs ir daugelį ati- 
trauktų nuo klaidžiojimo ir sve- 

timų dievų jieškojimo. 
Muzikos Mylėtojas. 

ŠAUKSIĄ Į "VIEŠUS 
DEBATUS." 

Brooklyn'o Draugysčių Sąjun- 
gos įgaliotiniai (K. Liutkus, M. 
\. Liberis ir K. Labanas) pra- 

neša, kad minėtoji sąjunga nuta- 

riusi surengti "viešus debatus" 
tarp socialistų ir tautiečių. Tiki- 
masi, kad toki debatai prašalins 
''socialinius aštrumus," koki 
Įvyko pastaruoju laiku tarp tauti- 
ninku ir socialistų. Tas gali but. 
Bet gali but ir priešingai, ir vie- 
ton tiems "aštrumams" sumažėti, 
jie gali dar ir pasididinti. 



Mokslaivijos šelpimas. 

Šiądien apie moksleivius išbir- 
si beveik ant kiekvieno žingsnii 
kalbant. Kiekvienas aimanuoja 
V a d mušu jaunutei moksleivija 
tiek daug vargo reikia iškęst' 
tiek daug dvasi ku ir fizišku jie 
gti išeikvoti, kol pasiseka įgauti 
augštesnį mokslą, tapti tuom, kr. 
vadina "patentuotu inteligentu." 
Jaunuolis, perėjęs v«są "mokslei 
viavtmo" sunkų taką ir užlipęs, 
taip sakant, "ant \ iršaus," daž- 
nai ir jiegų nebetenka, kad ki 
nors daugiau saviškiams nuvei- 
kus. Moksleivį, baigianti sunku 
savo "Golgotos" kelią, dažrr.i 
laukia susibu iuoliavusi su džio- 
va mirtis-. Ir žiedą.\ nespėjęs nei 

pražydėti, nespėjus net ir visos 

savo talento gelmių slaptybės 
mums atverti, apdovanoti mus 

savo brangiomis dovanomis, turi, 
tartum ryto audros pakirstas, nu- 

riedėti žemyn, pranykti kapo ty- 
lumoje. Kad tai ne tušti žodžiai, 
rodo visa c i I «"• kapu, kuriais iš- 

klota mūsų atgimstančios tėvy- 
nės istorija. Tiesfbg verkti rei- 
kia, žiūrint į visą eilę jaunų var- 

dų, kurie reiškė brėkštančią mū- 

sų Lietuvos aušrą, kurie prana- 
šavo skaistų rytojaus saulėtekį. 
Jauni, talentingi, meilės, karštų 
norų ir jiegos pilni vyrai turėjo 
taip ankstyvam savo amžiaus ry- 
te žengti kapuosna. Atsiminki- 
me tiktai Vaičaitj. Ką žadėjo 
jisai mums? Atsiminkime \ isą 
eilę kitų. Jais nuklotas musų 

Tėvynės erškėti n is takas. Gyve- 
nimo smūgių pakirstos žuvo tos 

savo Tėvynės, savo žmonių mei- 
lės aukos. Ne kas kitas, kaip 
tiktai plikas, kasdieninis vargas, 
tiktai nedateklius, duonos kąsnio 
rūpestis pakirto jaunas jiegas. 
Dar sėdint jiems ant mokslainės 
suolo, mirtis pažymėjo kiekvieną 
savo auka, pažymėjo sunkia skur- 
daus gyvenimo ranka. 

Jeigu visuomene laiku butų1 
pagelbon atėjusi, rasi, šiądien ne 

vienas tųjų talentų butų pražy- 
dėjęs stebėtinu jiegos ir grožės 
žiedu, skaisčiai gražiausiais spin- 
duliais apšvietęs rūsčią apsiniau- 
kusiu musų tėvynės padangę. 

Tiet musų visuomenė tųjų aukų 
gadynėje nesuprato savo didvy- 
rių, savo dvasios reiškėjų. Ji pa- 
ti gynėsi nuo mirties, kovojo 
prieš rūsčią likimo bausmę. 

Bet šiądien, kuomet musų vi- 
suomenė įžengė augštesnin laip- 
sni n, kuomet pamatė, kuom 
esanti ir kuom dar galėjusi bū- 
ti ; kuomet turi taip brangiai ap- 
mokėtą netolimą praeitį, rodan- 
čią kelius alcitin—tuomet jau ne- 

gali buti tų aplinkybių, kurios 
davė mirčiai tokią gausią pjūtį. 

Ir teisybė: šiądien musų tauta 

skaudžiu prityrimu pamatė, kad 
negalima tikėtis va;.sių, jeigu jau- 
nus žiedus globė s, draskys pa- 
vasario aur'ros, jeigu tie žiedai 
nebus apginti nuo šaltos ir tiek 
eibių pridariusios pūgos. Musų 
visuomenė atkreipė akį į mok- 
siciv ij«į. 

Tiesa, neturtinga musų visuo- 
menė, silpna, daug dar jai pa- 
čiai reikia; bet vis dažniau ir 
dažniau atsižvelgia jiji j busia- 
mųjų vadų, j neskaitlingos mok- 

sleivijos kartą. Nedaug dar gali 
suteikti pratęsta visuomenės ran- 

ka. Bet ir tą nedidelę paramą ji- 
nai pati, musų visuomenė, dali- 
na, skaldo, mažina. 

Čia kalbama apie partyvišku- 
mą musų moksleivijos šelpime. 
Tiesa, tasai partyviškumas turi 
savo pamatus. Jeigu aš remiu 
moksleivį, tai aš ir noriu, kad ji- 
sai paskui butų parama tų idealų, 
kuriuos aš norėčiau matyti įkū- 
nytais, įvykdintais. Čia mokslei- 
vijos šelpimas guli ant gryno 
skolinimo pamato. Jeigu aš duo- 
du, tai noriu, kad skola butų nian 

sugrąžinta ir dar su nuošimčiais. 
Prieš tokį san protą v imą nieko ne- 

galima turėti. Bet tai gali buti 
gerai, kuomet visuomenė yra ant 
tiek stipri, kad atskiros jos da- 
lįs gali tikrai šelpti tuos mok- 
sleivius, kuriuose jos mato atei- 
tyje vien sau naudą. 

Bet šiądien musų visuomenė, 
dar yra taip silpnutė, kad 
toksai skirstymasis vargu ar ga- 
li atnešti naudos. Vargu gali at- 
skira visuomenės dalis užtekti- 
nai sušelpimo suteikti. Išsiskirs- 
čiusios jiegos vargu gali ką dau- 
giaus naudingo nuveikti. 

Mums pirmiausiai turėtų rū- 

pėti ne klausimas, kokių pažiūrų 
yra moksleivis, kurį norime su- 

šelpti, bet, kaip gabus jisai yra. 
Gabumas, patsai mokslas, o ne 

politika turėtų buti pirmoje vie- 
toje. Ne pirmeiviškus, atžagarei- 
.iškius, katalikiškus, arba bedic- 
iškus moksleivius nuims reike- 

:u šelpti, bet tiktai gabius. Ga- 
bumas turėtų buti pirma sanly- 
'Ta, imama omenių, apsvarstant 
k'ausimą apie stipendijas. Tuo- 

met męs ne tiktai atliktume sa-J 
vo, kaipo visut menės, pareigą 
prieš moksleiviją, bet tą pareigą 
atliktume sąmoningai, ir su daug 
didesne nauda, negu skirstant 
moksleivius j, tariant, politiškas i 

rųšis, kaip tai dabar yra daroma. 
Ex-Moksleivis. 

3bo. Kaip įvairios tautos lai- 
doja savo numirėlius? Kaip skir- 
tingos yra įvairios tautos savo ti- 
kėjimu bei papročiais, taip pat 
-kiriasi jos tarp savęs ir įvairu- 
mų 1 > ii c i u, kuriais jos laidoja sa- 

vo numirėli'.is. Juo didesnis skir- 
tumas gyvenimo sanlygose, tikė- 

jime r papročiuose, juo daugiaus 
skiriasi ir numirėliu laidojimo bu- 
dai. I'eržvelgkimc kai-kurias, da- 
l>ar įvairiose žemės vietose esan- 

čias ir pirmiaus gyvenusias, tau- 

tas, ir pamatysime, kaip daug ta- 

sai skirtumas išsireiškia. 

Apie tai, kaip kyniečiai laido- 
ja savo numirėlius, męs žinome 
iš tam tikros, anksčiaus tilpusios 
pašnekėlės, kuri visa tam daly- 
kui buvo pavesta. Iš ten męs ži- 
nome, kad kyniečiai savo numi- 
rėliams renka kuopuikiausias 
vietas. Be to, kiekvienas kynie- 
tis visuomet būtinai nori buti pa- 
laidotas savo tėvynėje. Kyniečiai 
darbininkai, parsisamdydami 
dirbti vakarinėje Su v. Valstijų 
dalyje, paprastai kontraktan įne- 
ša ir reikalavimą, kad darbdavis, 
jei kynietis parsisamdymo laike 

numirtų, turi mirusiojo kuną nu- 

gabenti Kynijon ir tenai palai- 
doti. Jeigu kynietis nebus savo 

tėvynėje palaidotas, tai jisai, anot 

joj san protavimo, negalėsiąs 
vėl pasimatyti aname sviete su 

savo tėvais bei protėviais ir am- 

žinai turėsiąs klaidžioti iš vietos 

j vietą. 
Bet eisime prie laidojimo būdų 

pas kitas tautas. Piet-rytinėjc 
Azijos dalyje yra šalis, vadina- 
ma Burma, arba Birma. Tos ša- 
lies gyventojai, burmai, paprastai 
savo numirėlius prieš palaidojant 
įdeda į karstą (grabą) ir užlia- 
kieruoja. Paskui giedama įvairios 
tam tikros giesmės, atliekama ki- 
tos laidotuvių apeigos ir u/dary- 
tasai lavonas uždedama ant lau- 
žo, sudaryto iš brangių medžių. 
Nuo numirėlio turto didumo ir 
jojo stovio visuomenėje priguii 
ir deginamųjų medžių brangu- 
tnas. Uždėjus lavoną ant laužo, 
laužas padegama. Tačiaus lavo- 
nui neduoda visai sudegti. Ugnis 
yra palaikoma, kol laužo malkos 
tiktai daug-maž sudega. Tuomet 
lavonas yia išimamas iš laužo ir 
laidojamas kaip paprastai žemėn. 

Visai kitokiu laidojimo Hudu 

prisilaiko Amerikos indijonai. 
Suvienytose Valstijose, S. Dako- 
ta valstijoje yra indijonų gimi- 
nė, vadinama Cheyenne. Jie ne- 

laidoja savo numirėliu į žemę, 
nei jųjų nedegina. Jie juos paka- 
bina savo gimtinės girose tarp 
medžių žaliumos ir meldžiasi į 
vanagą ir vėją, kurių globon ve- 

lionį atiduoda. Ši pati indijonų 
giminė vartoja dar ir truputį ki- 
tokį laidojimo budą. Lavoną ap- 
riša gluosnio šakomis ir įkabina 
jįjį j tam tikrą medį, amerikoniš- 
ku topeliu vadinamą, taip, kad 
kojos butų atkreiptos pietų link. 
Sale lavono prideda visokių val- 
gymų, ginklų ir tabako, kad ve- 

lionis turėtų ko užkąsti, parūkyti 
ir kuom apsiginti, keliaudamas į 
"medžiojime tyrus," kurie pas tu- 

ri ijonus tą patį reiškia, ką pas 
mus įujua. 

Azijos kalnu Himalajų slėny- 
se yra tauta Sikkim, kuri degina 
savo numirėlių kunus ir gautus 
pelenus išbarsto i visas keturias 
puses. Kitos gi tautos, Oonalas- 
ka ir Nootka, laidoja savo numi- 
rėlius atit kalvų viršūnių. Kiek- 
vienas praeivis turi mesti ant to- 
kio kapo po akmenį. Tokiu budu 
lavonas, laikui bėgant, yra už- 

klojamas storu sluogsniu akme- 
nų. 

Senovės Peru gyventojai, Pie- 
tinėje Amerikoje, kunus savo val- 

dytojų, vadintų inkais, džiovin- 
davo į mumijas, taip kaip darė 
ir senovės egyptiečiai su savo 
faraonais. 

Tibeto gyventojai, Azijos vi- 
duryje, pjausto savo velionius Į 
gabalėlius ir meta j vandenj, kad 
pa.šėrus žuvis. Senovės baktri- 
jouai, piet-vakarinėje Azijos da- 

lyjc, atiduodavo savo numiru-Į 
šiųjų giminių kimus suėsti šu- 

nims, kurie vien tam tikslui ir 
buvo laikomi. Senovės skaudina-: 
vai savo mirusiuosius valdytojus, 
vikingus, įnešdavo i laivą, su- 

kraudavo visą velionio turtą ir, 
padegę laivą iš visų pusių, pa- 
leisdavo jjjį juriosna. 

Senovės grekai degindavo savo 

numirėlius. Vėliaus romėnai per- 
ėmė tą laidojimo budą ir Sullos 
laikuose plačiai jjjj vartojo. 

Deginimo būdas buvo išsipla- 
tinęs ir po visą senovės Europą. 
Vėliaus, užstojus krikščionystės 

'gadynei, deginimas, kaipo prieš- 
taraujantis Kristaus mokslo dva- 

įsiai, buvo prašalintas, nors ne- 

visai. Per ištisus šimtmečius ant 

laužų buvo deginami įvairus "he- 
retikai," nei nenumirę. Jie de- 
gindavo ir nužudytojų "heretikų" 
lavonus, bet tasai sudeginimas 
buvo bausme, paniekinimu. 

Tačiaus pastaraisiais laikais, 
pasiliuosavus žmonijai nuo vi- 
duramžinių rukų, lavonų degini- 
mas pradeda vėl platintis. 

361. Koksai rašalas vartota se- 

novėje? Kaip garsus senovės ro- 

mėnų gamtininkas Plinius ir kiti 
mokslininkai tvirtina, senovės 
rašytojai vartodavę įvairių spal- 
vų rašalą. Daugiausiai vartoja- 
mas buvo rašalas raudonos, 1110- 

lynos, auksinės, sidabrinės ir 

purpurinės spalvų. Rašalas se- 

novėje daryta iš liampos, arba pe- 
čiaus bei maudyklių suodžių. 
Juodąjį rašalą darydavę taipogi 
iš skystimo, kurį gaudavę iš žu- 
vies, skidu vadinamos. Senovės 
juodasai rašalas buvo daug tam- 
sesnis ir tirštesnis už tą rašalą, 
kurį męs dabar vartojame. Ačiu 
rašalo tirštumui, senovės raštas 
yra storas ir aiškus, kuom labai 
skiriasi nuo šių dienų rašto. 

Nelygios spalvos rašalą varto- 
davo senovėje. Prigulėjo tai nuo 

rašančiojo stovio visuomenėje, 
nuo tautystės ir nuo laiko. Taip, 
purpurinės spalvos rašalas gali- 
ma buvo vartoti tiktai romėnų 
imperatoriams. Auksinę spalvą 
grekai vartojo daug daugiau ne- 

gu romėnai. 
Viduriniuose amžiuose daugiau 

vartota purpurinė, auksinė ir 
dar sidabrinė spalvos. Rašalo 
darymui viduriniuose amžiuose 
buvo gan smarkiai išsiplatinusi 
rašalo pramonystė. Tai buvo 
naudingas ir visai atskiras, kaip 
ir dabar, biznis. Su rašalo išdir- 
byste dar buvo sujungta ir ti- 
tulų, didžiųjų raidžių ir "svar- 
bių," didelę reikšmę turinčių žo- 
džių įrašymas į knygas. Tai at- 

likdavo specialistai; taip visą 
knygos raštą atlikdavo kiti, pa- 
prasti rašytojai. 

o 

362. Kur už gydymą dakta- 
rams nemokama? Kyniečiai daug 
ką yra patyrę anksčiaus už mus, 
europiečius. Kai-kame jie pasi- 
rodo ir daug išmintingesni. 

Yra žinoma daugeliui mįslė: 
kame skirtumas tarp gydytojo ir 
medžiotojo, į kurią vienas juok- 
daris davė plačiai pagarsėjusį at- 

sakymą, buk skirtumas, girdi, 
esąs tame, kad medžiotojas savo 

auką išpradžių užmuša, o paskui 
kailį nulupa, tuom tarpu kaip 
gydytojas išpradžių kailį nulupa, 
o jau paskui į aną, geresnį pa- 
saulį pasiunčia. Kyniečiai paro- 
do, kad tokių daktarams įtaria- 
mų kytrumų jie visai nemėgsta 
ir nenori buti nelaimingojo eu- 

ropiečio padėjime. Jie gydytojui 
moka ne už tai, kad serga, bet 
už tai, kad jie sveiki. 

Buvusieji kyniečių imperato- 
riai laikydavo visą pulką gy- 
dytojų, kurie gaudavo algą tik- 
tai tuomet, kada imperatorius bū- 
davo sveikas. Kaip tiktai jojo 
kyniška didybė susirgo, dakta- 
rams, stapt, ir nėra algos. Sako- 
ma, kad algų netekusieji gydy- 
tojai taip stverdavosi išgydyti 
imperatorių, kad tiesiog stebėti- 
na. Per dienas ir naktis visi su- 
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—Carter York Evening Sur. 

H U E R T A : "STROŠNAS ČIA MAN DAIKTAS!...' 
Paveikslėlis parodo, kaip Mexikos prezidentas Huerta nedaug paiso Suvienytų Valstijų grasinimų. Su- vienytos Valstijos siuntė jam jau keletą "Ultimatumų," t. y. tokių reikalavimų, už kurių neišpildymą apšau- kiama karas. Bet kare vis nėra. Nedyvai todėl, kad Huerta su tais ultimatumais cigarus užsirukinėja. 

sirinkę vargdavo, kad tik grei-1 
čiau imperatorius pasveiktų ir 

jiems vėl prasidėtų algos. Ir štai 
kai-kurie žmonės kalba, kad, ačiu 
tokiam daktarų apmokėjimo bu- 
dui, kynų imperatorius ar tik ne- 

buvo sveikiausis žmogus ant vi- 
so žemės skritulio. 

o 

363. Kur paukščiai dainuoja 
operas? Kad paukščiai gali išsi-j 
mokyti paprastas liaudies daine-j 
les ir jas teisingai giedoti—apie 
tai senai jau žinoma. Bet, kad | 
paukščius galima buti išmokyti 
sunkaus ir supainioto operų dai-1 
navimo—apie tai iki šiolei vargu 
ar kas nors pagalvojo. Tuom tar- 

pu gi tai yra galima, ką pilnai 
paliudija pasekmės, kurios at- 

siekta. Londone, Anglijoje, yra 
paukščiu vertelga, turjs tokių snie- 
genų, kurios su nepaprastu tei- 
singumu ir saldumu padainuoja 
žinomą Teodoro dainą iš operos 
"Carmen." Negana to: atlieka 
net ir ištisą kareivių chorą iš 
kitos ir lietuviams šiek-tiek pa- 
žįstamos operos — "Fausto," 
kurio dalį mūsų muzikas M. Pe- 
trauskas. yra sulietuvinęs. Tos 
sniegenos yra Vokietijoje pa- 
prastų kurpių (šiaučių) išmoky- 
tos. Jie pagauna sniegenų porą 
ir laiko namie. Kuomet pasiro- 
do jaunieji sniegenukai, kurpiai- 
-mokytojai pradeda tam tikra dū- 
da grajinti tą arba kitą meliodi- 
ją. Paukštis, augdamas ir nuolat 
girdėdamas vieną ir tą pačią dai- 
ną, galop pripranta prie josios, 
pradeda kartoti ir už kiek laiko 
išmoksta taip, kad gali dainuoti 
tą pačią dainą taip pat teisingai,' 
kaip ir geriausis operų daininin- 
kas. 

KLAUSIMAI. 
364. Kodėl męs esame dešin- 

rankiai ? 

365. Kaip greitai galima skai- 
tyti? 

366. Ar gėlės miega ir kodėl? 
367. Kur yra daugiausia an- 

čių? 
(Atsakymai bus kitam numeryj.) 

VIETINĖS ŽINIOS. 
Apie musų "teatrus." Juo to- 

liaus, juo pas mus.daugiau tve- 

riasi įvairių teatrališkų kuopelių, 
ratelių, būrelių, draugijėlių ir 1.1. 

Susitvėrus, kiekvienas, žinoma, 
lošia, ir todėl ne dy vai, kad Cliica- 
goje šiuosmet pasitaiko po sep- 
tynis perstatymus viena ir ta pa- 
čia diena. 

Iš šalies žiūrint, reikėtų, ro- 

dos, tik džiaugtis, kad musų žmo- 
nės taip prie teatro palinkę, nes 

visgi tai yra šiokia-tokia dailė. 
Vienok, arčiaus prisižiūrėjus, reik 

pasakyti, kad tas yra negeistinas 
dalykas ir laikas ką-nors pada- 
ryti, kad musų scenos reikalus 
Chicagoj geriaus sutvarkius. 

Chicagoj yra nemaža lietuvių, 

—tas teisybė, bet visgi mylinčių 
teatrališkus vakarus žmonių nė- 
ra tiek, kad galėtų palaikyti 7. 
arba ir (langiaus vakarų tą pačią, 
dieną. Publika išsiskirsto į tuos 
visus vakarus, ir tankiai pasitai- 
ko, kad nei vienam vakare jos 
nėra užtektinai, kad padengus' 
bent surengimo lėšas. Todėl di- 
delis skaitlius teatrališkų ratelių, 
kaip matome, labai blogai atsilie- 
pia ant medžiagiško tų ratelių i 
stovio. Jeigu taip ir toliaus eis, i 
tai galima lengvai įspėti, kad vi-j si tie rateliai ir draugijos turės į 
bankrutyti, o jeigu jau ne ban-| 
krutyti, tai merdėti. 

Taigi iš materialūs pusės j tai 
žiūrint, stovis musų teatralių or- 

ganizacijų yra nepavydėtinas. 
Žiūrint iš dailės pusės, nieko 

džiuginančio irgi negalima tikė- 
tis. Visos teatralės organizaci- 
jos viena per kitą lenktyniuojasi: 
kaip užbėgus viena kitai už akių, 
kaip greičiaus už kitą vakarą su- 

rengus. Pasekmėmis to lenkty- 
niavinjosi yra tas, kad veikalai 
statoma greitomis, be prisiruoši- 
mo, ir todėi dailės žvilgsniu dau- 
gelis musų vakarų yra pilnas 
fiasco (nepasisekimas). Roles 
išmokti ir išstudijuoti nėra laiko, 
sceneriją tinkamai prirengti nėra 

ištekliaus, nes retai kuris vakaras 
atneša nors vidutinišką pelną. 
Tuom tarpu musų publika jau ne 

ta, ką buvo prieš 4—5 metus. 
Biie kokiu lošimu jos jau neuž- 

ganėdinsi. Ji reikalauja ir ge- 
resnio lošimo, ir geresnio scenos 

jtaisymo ir geresnių kostiumų. 
Šiądien Chicagoj bile vidutiniško 
gero veikalėlio pastatymas sce- 

noj atsieina toli peV $100.00. Ge- 
rai, jeigu laimikiu publikos dau- 
giau prisirinko, kad lėšas pa- 
dengti, o jeigu ji lygiai tarp visų 
išsiskirstė, tai, žiūrėk, visur 
deficitas. Deficitas užmuša ar- 

tistams ir rengėjams energiją ir 
norą, ir viskas eina, kaip sako- 
ma,—velniop.... 

Visa tai kalbėdamas, aš norė- 
jau atkreipti mušu teatrališkų or- 

ganizacijų (lomą j tai, kad laikas 
butu mušu teatrališkas jiegas 
šiokiu-tokiu budu sutvarkyti. Juk 
męs visi suprantame, kad męs 
nenorime septynių ar dešimties 
blogų vakarų ta pačia diena, bet 
visi geistume turėti bent vieną 
tikrai gerą vakarą; męs lygiai no- 
rėtum, vieton turėti kelioliką silp- 
nų ratelių, turėti vieną stiprią 
lietuvių teatrališką draugiją Chi- 
cagoj, kurios skyriai vienas ki- 
tam nekenktų, bet atpenč — pa- 
dėtų. 

Trumpai pasakysiu—męs, ku- 
riems teatro reikalai arčiaus yra 
prie širdies, turime pradėti kal- 
bėti apie suvienijimą visų Chi- 
cagos teatralių organizacijų j vie- 
ną teatralę sąjungą. Tą męs ar 

greičiau, ar vėliaus busime pri- 
versti padaryt, nes to reikalau- 
ja ir paties meno gerovė, ir pub- 
likos gerovė, ir musų pačių (te- 
atralių draugijų) gerovė. Ir juo]• 

greičiau męs tą reikalą sutvar- 

kysim, juo bus geriaus. 
S. F. Z. 

Ch. L. Dr. Sąjungos Atstovu 
susirinkimas. Šis susirinkimas 
įvyko pereitos pėtnyčios vakare 
'Aušros" svetainėj. Susirinkiman 
pribuvo 15 atstovų ir keletas sve- 

čių. Susirinkimų raštininkui, p. 
M. Dildai, nepribuvus susirinki- 
man ir nepridavus protokolų 
knygos, tuomlaikiniu raštininku 
išrinkta p. Pr. Butkus. Susirin- 
kimą vedė p. K. Gugis. 

Pradėta nuo raportų. Pirmiau- 
sia pakviesta išduoti raportas są- 
jungos prezidentas, p. J. Elias. 
Jis prašo, kad butų jam po kitų 
leista tai padaryti. 

Paimta p. J. Hertmanavičiaus, 
generaliko raštininko, išvažiavu- 
sio Lietuvon, rezignacija skaityti. 
J. Hertmanavičius aiškina savo 

raporte, kodėl šiais metais Są- 
jungos nieko nenuveikta. Anot 
jo, nebuvę organizacijoj "štymo," 
organizacija neturėjusi gero va- 

do, kuris butų sukūręs veiklumo 
ugnelę ir davęs organizacijai tą 
"štymą"—gyvybę. Bet jis tiki, 
kad ateičiai išsirinksime geres- 
nius vadus ir Sąjunga, inėjus į 
tikras savo vėžes, pradės gyvuo- 
ti pasekmingai. 

Visų kitų valdybos viršininkų 
bei komitetų pirmininkų prisipa- 
žinta, kad jokių susirinkimų ko- 
mitetai neturėjo ir niekas jų ne- 

buvę veikta. Finansų raštininko 
pranešta, jog Sąjungos ižde šioj 
valandoj randasi $72.36. 

Po to kalbėta apie 30 min. Są- 
jungos prezidento p. J. J. Elias, 
vis beveik apie vieną ir tą patį: 
kad Sąjungoj buvę du pirminin- 
kai, kad perdaug buvę komitetų, 
kad generališko raštininko žmo- 
na sirgusi, pagalios, kad buvę la- 
bai šilta ir—todėlei nieko negali- 
ma buvę nuveikti. 

Iš svarbesniu nutarimų šie žy- 
mėtini : 

Poni M. Jurgelionienė prane- 
šė, kad "Immigrants" Protective 
League" sušelpia daugybę lietu- 
viu, neturinčių darbo ir neturin- 
čių iš ko gyventi. Nutarta mi- 
nėtai Lygai iš Sąjungos iždo pa- 
siųsti $15.00. Nutarta parūpinti 
tam tikrą protestą prieš Dilling- 
hamo-Burnett'o billių, apart jau 
paduotojo Kongresui, ir išsiunti- 
nėti abiems Illinois valstijos se- 

natoriams, bei Chicagos cl i -1 r i k t u 

iongresmanams. 
Antrasis Seimas nutarta su- 

jaukti ateinančio sausio 18 d. 
'Aušros" svetainėj. Visi kiti nu- 

tarimai bei patarimai patarta per- 
statyti Seimui. P. P. 

Kūčios vakare. Chicagos di- 
džiosios operos artistai dalyvaus ■ 

<učios vakare, kurį apvaikščios 
Huosmet Chieago po atviru dan- 
gum Grant Parke, prie Art In- 
stituto. Artistė Carolina \\"hite t 
r George Hamlin jau prižadėjoJl 
lalyvauti Kalėdiniame programe. | 

Apart solistų, dalyvaus keti .u 

keliolika didžiausių miesto cho- 
ru, tarp jų—pagarsėjus Paulistų' 
choras, vienas iš geriausių chorų 
visame pasaulyje. Muzikališkas 
programas bus po vadovyste 
VYilliam \Ycil, chorai—po vado- 
vyste—paulisto tėvo J. Finn. 
Prie pabaigos paulistas Finn ap- 
ims vadovystę visais suvienytais 
chorais ir benais, esančiais parke. 
Kadangi tai bus vakare, tai vado- 
vas ves visus chorus ir benus su 

pagelba elektriška šviesa apšvie- 
stos lazdelės, kuria jis muš taktą. 
Tikimasi, kad mažiausia 50,000 
žmonių dalyvaus šioj iškilmėj. 

Chicago yra antras miestas, 
kuris \ iešai apvaikščios Kalėdų 
vakarą. San Francisco du metu 

atgal turėjo panašią didelę iškil- 
mę, kurioj artistė Tetrazzini gie- 
dojo Kalėdines giesmes po atvi- 
ru dangum. 

Šita Chicagos iškilmė prasidės 
tuojaus po saulėleidžio. 

"Svetimose plunksnose." Ne- 
dėlios vakare, gruodžio 7 d. Co- 
lumbia svetainėje, To\vn of Lake, 
Liet. Jaun. Ratelio jiegomis tapo 
atvaidinta p. J. J. Zolp sutaisyta 
komedija: "Svetimose plunksno- 
se," antru kartu scenoj' pasiro- 
danti. 

Kaip ir visuomet, vakaro ren- 
gėjai atkreipė ypatingą atydą ne 
tiktai į scenerijas, ačiu kurioms 
Liet. Jaun. Rat. vakarai yra ži- 
nomi kuone visoje Chicagoje, bet 
ir j vaidinimą, atliktą gyai ir, 
galima sakyti, pavyzdingai. 

Publikos susirinko pilna sve- 
tainė, bet stebėtinas dalykas: 
nors patsai Ratelis, taip sakant 
"paeina" iš To\vn of Lake ir te- 
nai pat vaidinta, publikos dau- 
guma susidėjo iš "bridgeportie- 
ėių," tam tyčia tan vakaran at- 
važiavusiųjų. Dėdė Dagelis. 

Įvairumai. Mus prašoma pra- 
nešti, kad metinis SLA. 36-os 
kuopos susirinkimas, kuriame bus 
ir nauji viršininkai renkami, atsi- 
bus "Aušros" svetainėj, 3149 So. 
Halsted st. ateinant} nedėldienį 
(gruodžio 15 d.) apie 2-rą valan- 
dą popiet. 

— Į Chicagą šiomis dienomis 
jau atvyko buvęs "Vil- 
ties" redaktorius, kun. Kemešb, 
kuris tapo "Draugo" parkviestas 
iš Anglijos užimti velionio Kau- 
po vietą 

— Miesto parkučiuose užlaiko* 
mas vakarines mokyklas anglų 
kalbos, kaip mums pranešama, 
lanko nemažas lietuvių skaitlius. 
Davis Square parkučio mokyklą 
lanko apie 60 lietuvių, Fello\v- 
ship House unt Bridgeporto lanko 
apie 50 lietuvių, Mark \\ hite 
Square mokyklą—apie 30 vyrų 
Apart anglų kalbos čia prirengia- 
ma prie gavimo pilietiškų popie- 
rų. Lekcijos suteikiama dykai. 
Visos minėtos mokyklos vedamos 
po p. E. B. Jacobson priežiūra. 

Taigi tik šiose mokyklose lan- 
kosi per 100 lietuvių. Šios mo- 
kyklos yra geros ir patartina jas 
lankyti, kas gali. Geriaus butų, 
jeigu įvairus komitetai, kurie yra 
prie nekuriu draugysčių, kliubų 
ir sąjungų susitvėrę, tuomi už- 
siimtų. Ret kadangi jos to nedaro 
ir laiko tuos komitetus tik pa- 
puošimui, tai lietuviams prisieina 
svetimomis malonėmis naudotis, 
o lietuvių dvasios jie, žinoma, ten 
nejgys. 

NAUJI RAŠTAI. 
Mulkinę ir Mulkytojai. Dvie 

į u veiksmų komedija. Parašė 
Knyburys. 'Tarkos' leidinys Xo. 
i. Brooklyn, 1913 m. Puslapių 
55. Kaina 12c. 

Jaunimo Aidos. Eilių rinkinys. 
Parašė M. Ateivis. "Birutės" lai- ■ 

:1a. Tilžė 1913 m. Pusi. 62. Kai- 
na nepažymėta. 

Lietuvos Giriose, XIII ineta- 
iimėio istorijos apysaka. Para- 
šė St. Buračevska. Vertė A. 
Musteikis. Strazdo ir Vėgėlės 
aida. Vilnius 1913 m. Puslapių 
)6. Kaina nepažymėta. 

Mano Kelionės. Parašė A. 

\garas. Krikštasunus. Parašė L. 

Tolstojus rusų kalba. A. Macie- 
ausko knygyno laida. Ryga 1913 
n. Puslapių 52. Kaina nepažy- 
nėta. 

"Saulės" Kalendorius 1914 mc- 

ams. W. D. Boczkaucko Co. 
aida. Mahanoy City, Pa. Pusla- 
)iu t08. 



REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 
Nepasirašusiam i i Cambridge, 

IUštai, po kuriais nepasirašo- 
ma aavo pravardes ir nepaduodama 
intrašo, eina stačiai gurban. 

p. Kazys, Kenosha, Wis. Bus ki- 
iam numeryj. 

p. Jauna Mergelė. Jdedam tik galą. 
Minėta korespondencija, kurią norite 
atitaisyti, yra gal nepilna, bet kad ji 
du t u visai neteisinga, to ir iš jusy 
raštelio nesimato, o pamokinimą— 
tai jau jis pats gavo turbut geriausi. 
Iš -torespondencijos matyt, kad jis 
karčianioj gėrė. Smulkmenų apraši- 
nėjimui neturime vietos. 

p. P. J. Šlapelis, E. Arlingt. Ką-gi 
padarysi, kati "Keleivis" ir kiti pa- 
našus laikraščiai atsispausdino Sve- 
5iu bent padėkavon? ir dar džiaugia- 
si, kad tai jiems, uocialstanis, priva- 
lo but padėka už sudėtas Tautos Na- 
mams aukas, žmonės kitą kartą bū- 
va labai drąstjs ir jeigu jtj niekas 
negiria, tai bent patjs pasigiria. Vi- 
suomenė žino, ko tie pasiglrimai ver- 

ti, todėl ir jusu raštelio nedėsime— 
ginčytis neužsimoka. 

p. J. Lazdauskas. Jeigu minėtos 
korespondencijos butu tilpusios mūsų 
laikraštyj, galima butų talpinti ir Ju- 
>»U paaiškinimą, šiaipgi, męs nenori- 
me perkeldinėti ginču iš "Kel." ar 

"Laisvės" j "Lietuvą." Toks bergž- 
džias darbas nei musų skaitytojams, 
nei mums nėra malonus. 

p. L. Nedvaras. Surašas senesniu 
pinigu, kurie dabar turi didelę vertf, 
buvo tilpęs "Pašnekčliu Kampelyj" 
mušu laikraštyj num. 20, 1912 m. 

Užeikite kada j mušu administraciją, 
tai galėsite tą numerį gauti. 

p. M. J. S. Ačiu už raštelj. Antrą 
dalj, apie žadamąjj laikraštj, sunau- 
dosime kitoje vietoje. 

Apgarsjnimai. 
KAM MOKI RENDĄ KI- 

TIEMS, 

Kada už tuos Pinigus gali nusi- 

pirkti sau Namą? 
Męs turime pardavimui keletą 

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

1. Namas kaštuoja $5,000, o 

rendos neša $600 per metą, per 
10 metų $6,000. Taigi per 9 me- 

tus pati renda namą išmoka. 1 

Įmokėk 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 kaštuoja $16,000, o 

rendos neša $1,800 per metą, per 
10 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. 
J mokėk tik $15,000, o reštą ant 

lengvų išmokesčių. 
Turime ir daugiau' gerai apsi- 

mokamų namų pardavimui. 
Šie visi namai yra isrendavoti 

ant kelių metų, rendos plaukia 
kas mėnuo reguliariškai. Juos 
gali pirkti su mažais pinigaib ir 
per 9 ar 10 metų iš rendų išrinkti 
savo pinigus ir namas lieka dy- 
kai. Reikia taipgi atminti, kad 
šioje vietoje properčių kainos kas- 
met kį!a augštyn; už kelių metų 
šie iamai gali buti dvigubai tiek 

verti, už 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. OLSZEVVSKI BANK, 

DŽIUGINANTIS REGINYS. 
Turtingas vyndaržis, kalnų ir 

giriu apsuptas, džiugina kiekvie- 
no gamtos mylėtojo akj. Syvų 
pilnas, Europos ir Amerikos vyn- 
daržiu, meilių .merginų paduoda- 
mas vaisius yra drauge ir saldu- 
mynas ir maistas. Kalvos ir gi- 
rios suteikia kvepiančias medika- 
liškas žoles ir šaknis, kurias gabi 
chemiko ranka sudaro su vynu i 
Trinerio Kartaus Vyno Elixirą. 
gerai žinomą šeimynų vaistą. Ši- 
tai yra parodoma Trinerio Sieni- 
nyje Kalendoriuje 1914 m. Jojo 
egzempliaras pasiunčiama by 
antrašu, gavus 10 centų, nu- 

siųstų pas Jos. Triner, 1333-1339 
So. Ashland ave., Chicago, 111. 

MOTERS LAIŠKAS. 
Męs maloniai spausdiname po- 

nios Adelos Polak laišką, nes jisai 
gabiai parodo nuisų sutaisyto 
vaisto veiklumą. "Malonu jums 
pranešti, kad po kelių bandymų 

Trinerio Kartaus .Vyno EIixiras 
tapo nuolatiniu tnusu naminiu 
vaistu. Jisai yra skanus ir sutei- 
kia puiku apetitą. Skilvio truk- 
džiuose jisai yra labai veiklus. 
Aš visuomet su malonumu pa- 
tariu jįjį savo draugėms. Su pa- 
garba, Mrs. Adela Polak, Lai- 
bach." Trinerio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Elixiras ištikrųjų 
turi malonų kartu skonį ir yra 
pagirtinas vaistas skilvio ligose, 
užkietėjime ir visuose iš to pa- 
einančiuose neramumuose, apeti- 
to netekime ir nusilpnėjime. Ap- 
tiekose. Jos. Triner, 1333-1339 
So. Ashland ave., Chicago, 111. 
Nugaros, reumatizmo ir neural- 
gijos skaudėjimuose Trinerio Li- 
nimentas suteikia greit;} paleng- 
vinimą. 

DRAUGIJŲ REIKALAI. 
ŽIRGVAIKIO PASK. IR BUD. DR-JA. 

Jau gyvuoja 3 metai Ir tur.i 
kapitalo suvlrš $12,000.00 

Taigi, lietuviai, kurie norit sučėdy- 
ti pinigų mokėdami tik po mažą sumą, 
prislrašykit prie šios draugijos. Dr- 
ja laiko uavo susirinkimus kas sere- 
doa vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
svfit., 3301 Auburn ave.t kertė 33-ėios 
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
ant namų už prieinamą piocentą. 

Nauja 15-ta serija atsidarys spalių 
15 d. Kurie norite užsirašyti itsilan- 
kykit po viršminėtu antrašu. 

SEATTLE, WASH. 
METINIS LIETUVIŲ BALIUS! 

Draugystė D. L. K. Gedimino pa- 
rengė metinj Kalėdų balių gruodžio 
(Dec.) 26 d. 1913 m., t. y. pėtnyčioj, 
svetainėje VVashington Hali, prie 14-os 
ave. ir Fir st., Seattle, \Vashington. 
Daveža Yesler Way karai. 

širdingai u/kviečiame atsilankyti j 
tą puikų pasilinksminimą visus lietu- 
vius ir lietuvaites, vietinius ir iš apie- 
linkės, o, be abejonės, busite užganė- 
dinti. 

Svetainė atsidarys ruo 4-rių popiet. 
Muzika pribus nuo 6-iu vakare ir bus 
iki vėlai nakties, Įžanga vyrams 50c„ 
moterims ir merginos dovanai. 

KOMITETAS. 

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 
7:00 vai. vak. įžanga 35c., 50c., 75c. 

"UŽBURTI TURTAI" yra melodra- 
ma, kokios dar nebuvo Chicagoje vai- 
dinta. čia atsižymi zakristijonas Ir 
karfiamninkas, kuriuodu ant viens ki- 
to labai šnairuoja už turtus, kurių nori 
rasti, bet neranda. Taipgi perstato- 
ma, kaip smuklininkas savo sunų iš 
karelvijos išliuosuoja lr už jo sunų 
kitas beturtis berniokas atitarnauja. 
Daug sveiko Juoko ir gailestingų sce- 

nų. Juo labjau veikalas bus jdomus, 
kad "Dramos" artistai puikiai-gyval 
atvaidins. Po vaidinimui šokiai ir 
žaismės. Kviečia visus atsilankyti ir 
pasigėrėti lošimu. Komitetas. 

T6MYKIT LIETUVIAI IR LIETU- 
VAITĖS. 

Draugystė Ganius Vardas Lietuvai- 
čių rengia Mirtų Vainikini Balių, ku- 
ris atsibus nedalioj, sausio (Jan.) 4 d. 
1914 m. J. J. Elijošiaus svetainėje, 
4500 So. VVood st. Balius prasidės 5 
vai. vak. įžanga 25c. ypatai. 

Prašome visus nuoširdžiai atsilan- 
kyti aut to Baliaus, kaip senus, taip 
Ir jaunus, nes tas Balius yra dar pir- 
mą syki parengtas Chicagoje. Prie to 
dar bus skrajojanti krasa; katras tu- 
rus daugiausia atviručių, gaus dova- 
ną vertės $5.00. Vietoj tikieto mer- 
ginos pirks vainiką. Kviečia 

Komitetas. 

CHICAGIEČIŲ ATYDAI! 
Metinis ir Nepaprastas Vakaras 
Parengtas 22 kp. Lietuvių Soc. Są- 

jungos Amerikoje, Kalėdų vak., gruo- 
džio 25 d., 1913 m., M. Meldažio avet.. 
2242 W. 23rd Place. Pradžia 5 vai. 
vakare. Jžanga 25c. ir 35c ypatai. 

Malonėkite atsilankyti J mūsų ren- 
giamą vakarą, nes 22 kuopa L. S, S. 
kaip ir visuomet atsižymi gana pui- 
kiais vakarais. O jau šj kartą kaipo 
metiniu, dar ir nepaprastu, vakaru 
tikemės užganėdinti atsilankiusius 
svečius. 

Susirinkimai šios kuopos yra laiko- 
mi, kas antrą nedėldienj, kiekvieno 
mėnesio 10 vai. ryto p. M. Meldažio 
mažoj svetainėj, 2244 W. 23rd place, 
kur galima prisirašyti prie kuopos ir 
prisidėti veikti labui musų pačių ir 
viso pasaulio darbininkų gerovei. 
Taipgi ir antras susirinkimas kiek- 
vieno mėnesio kas trečią seredos va- 
karą -toje pačioje svetainėje — pa- 
švęstas vien tik la\inimuisi, disku- 
sijoms, prelekcijoms bei paskaitoms 
ir kitiems moksliškiems reikalams. 

Su guodone, Komitetas. 

DIDELIS TEATRAS, PRAKALBOS 
IR DEKLIAMACIJOS. 

Naudai Viešo Knygyno. 
Parengtas Suvienytų Draugiją, ne- 

dSl., gruodžio (I)ec.) 14 d., 1913 r». 
Apveizdos Dievo par. svet., 18-ta ir 
So. Union st. Pradžia 6:30 vai. vak. 
[zanga 25c ir augščiau. 

S&enoje stato 28-ta kp. T. M. D. 
Puiky Teatrališką Veikalą. 

Aplinkiniai lietuviai, kaip ir toli- 
mesni būtinai turėtu atsilankyti i šit<i 
vakarą, smagiai, gražiai praleisti liuo- 
są laik^ ir savo cflBaia sušelpti 

Viešą Knygyną, kur kiekvienas gali 
ateiti ir pasiskaityti knygas ir laik- 
raščius Dovanai. Paremkite fcitą pra- 
kilni; ir genj. darbą, broliai ir seserjs. 

Komitetas. 

Nepamiršk atlankyti 
5-tą DIDELI GRAŽŲ BALIŲ, 

parengtą Alpine Draugiško Paš. Kliu- 
bo. Meldažio Svetainėj, 2242 W. 23rd 
place, subatos vak., gruodžio (Dec.) 
27 d.. Pradžia 8 vai. vak. Tikietas 
25 oentai. 

Atsilankykite skaitlingai, o smagiai 
praleisit vakarą ir gražiai, draugiškai 
pasilinksminsite. Grieš B. Ežerskio 
Orchestra, 

36 kp. S. L. A. 
laikys priešmetinj susirinkimą gruo- 
džio (Dec.) 14 d., 1913 m., "Aušros" 
svetainėje. 3149 So. Halsted st., 1 vai. 
popietų. Rus naujos valdybos rinki- 
mai. Norintieji jstoti } 8. L. A. yra 
užprašomi atsilankyti į minėtąjj susi- 
rinkimą. Busite maloniai priimti. S. 
L. A. moka ligoje pašelpos $6.00 i 
savaitę ir posmertinės $150, $300, 
$600 ir $1,000. 

Kas velija sau ir savo šeimynai ge- 
ro, tas turi prigulėti prie Susivieni- 
jimo Letuvių Amerikoje, o nuo viso- 
kių nelaimių bus aprūpintas. 

36 kuopos S.L.A. Valdyba. 

IŠKILMINGAS TEATRAS 
ANT WEST SIDc. 

Jaunu Lietuvių Lavinimosi Kliubas 
stato scenoje keturių veiksmų dra- 
mą: ''Valkata." Loš visiems žinomas 
Lietuvių Jaunimo Ratelis, nedėlioj, 
gruodžio 21 d. 1913 m., M. Meldažio 
svetainėje, 2242-44 W. 23rd place, Cbi- 
cago. Durjs atsidarj s 5 vai. vakaro. 
Ižangan 25c. ir augšfiiau ypatai. 

Kviečiame kuoskaitlingiausiai jau- 
nus ir senus, didžius ir mažus atsi- 
lankyti, kur galėsite smagiai praleisti 
vakarą. Tai yra vienaa iš juokingiau- 
sių perstatymų, šitas teatras yra 
naudingas kiekvienam pamatyti. 
Ateik ir savo draugus atsivesk su 

savim. Nepraleisk progos, nes paskui 
gailėsies. Priegto dar bus padainuota 
keletą linksmų advento dainelių, ku- 
rios palinksmins susirinkusiųjų širdis. 

Kviečia Komitetas. 

Pajieškojimai. 
Pajieškau savo brt!!n Povilo Moc- 

kaus. Pirmiaus gyveno Kensingtou, 
111., paskui išvažiavo J Kenosha, Wis. 
Paeina iš Kauno gub., Telšių pav., 
Plungės parap., Luknėnų sodžiaus. 

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

Jonas Mockus, 
361 E. 115th St., Kensingtou, 

Chicago, 111. 

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, l!l. Kas žinote, arba jie pa- 
tjs, meldžiu atsišaukti adresu: 

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

Pittsburg, Pa. 

Pa j ieškau savo draugo Juozapo g u-1 

delio, iš Kapciuškių sod., Debeikių j 
parap., Vilkmergės pav., Kauno gtib. j 
Turiu svarbų reikalą. Jo paties, ar 

kas jj žino, meldžiu atsišaukti adresu 
Jos. Miškinis, 

416 N. 5th st., E. St. Louis, 111. 

Pajieškau darbo prie storo, aiba 
bučiarnės. Esu dirbęs biskj Lietuvo- 
je prie štoro. Manau, galė6iu ir čia 
tikti. Kalbu rusiškai, lenkiškai ir lie- 

tuviukai; angliškai mažai dar per- 
prantu. Jeigu kam butų reikalinga, 
malonėkite atsišaukti antrašu: 

R. Ivričavskis, 
943 W. 34th st., Chicago, 111. 

Pajieškau Jono Matusevičiaus, Ku 

nigėlių kaimo ir Broniaus Grybo, Lep- 
šių kaimo, abu Sintautų valsč., Naum. 
pav.. Suv. gub. Meldžiama duoti ži- 

nią adresu: 
J. J. žemaitaitis, 

702 N. Montello st., Montello, Mass, 

Pajieškau Ignaco Križinaucko, iš 
Kauno gub. Girdėjau, gyvenąs Chica- 
goje; Ignaco Jaručio, iš Užvinčių mie- 
sto, Kauno gub. 10 metų kaip gyve- 
na Transvalijoje, Afrikoje. Jono Bag- 
dono, Žvingių miestelio, Kauno gub. 
18 metų kaip gyvena Cape Towii, Af- 
rikoje. Meldžiu atsišaukti antrašu: 

Juozas Beksnis, 
P. O. Box 1, Tolleston, Ind. 

Pajieskau Petro Kiškuno. Jisai ap- 
sivedė su inanim ir, pagyvenęs kelias 
savaites, apleido mane. Nuo to atsi- 
tikimo praėjo trjs metai. Kas man 

praneš apie jjjĮ, gaus 5 doliarius do- 
vanu. Meldžiu atsišaukti antrašu: 

Mias Clara Yasulaitė, 
tJ53 W. 14th pl., Chicago, 111. 

Pajieškau savo pusbroliu Balsevi- 
čiukų, paeina iš Petraičių kaimo, Li- 
gumu par., Šiaulių pav., Kauno gub., 
dabar gyvena Chicagoj. Meldžiu atsi- 
šaukti šiuom antrašu: 

Amilija šnapščiutė, 
1859 North ave., Chicago, 111. 

Pajieškau savo vyro Kleopaso Na- 
vicko, (kuris tankiai vadinasi Juozu 
Navicku), Kauno gub., Raseinų pav., 
Šimkaičių vol., Naukaimio kaimo, še 
ši metai atgal gyveno Northland'e, 
Mich., o dabar nežinia kur. Jis pats. 
ar kas kitas, malonėkite dueti žinią 
adresu: 

Ona Navickienė, 
% Anna Wolf, Griawold House, 

Essex, Conn. 

Pajieškau darbo. Esu "edgesbaster- 
ka." Meldžiu atsišaukti antrašu: 

Ona Jurėvič, 
2334 So. Leavitt st., Chicago, 111. 

Pajieškau Jono žiliaus, iš Rietave 
volostiea ir parap.. Raseinių pa1* i 
Kauno guk Metai atgal gyveno Chi 

cagojc prie 3::-čios gatvės. Jo paties, 
ar kas jį žino, meldžiu. Atsišaukti 
adresu: 

Antanas Pelriia, 
120 Grand st., Box 41, Broofclyn, N. Y. 
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Pajieškau savo kaimynės Fruzinos 
Buividžlukės, iš Liepkalnio kaimo, 
šidlavos parap., šiaužlių pav., Kauno 
gub. Girdėjau, atvyko Amerikon. Jos 
pačios, ar kas ją žino, meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

K. Jankūnas, 
Camp 2, Phillips, Wis. 

Pajieškau savo svogerio Jurgio 
Mankaus, iš Dainių sod., Jurbarko 
parap., Raseinių pav., Kauno gub. 
Taipogi Antano Riškevičios ir joju 
sesers Antosės. Jų pačių, ar kas juos 
žino, meldžiu atsišaukti adresu: 

Vincas Pušinskis, 
630 W. 12th pl„ Chicago, 111. 

Pajieškau savo brolio Juozapo Dar- 
buto, iš Kaltinėnų parap., Raseinių 
pav., Kauno gub. 12 metų kaip Ame- 
rikoje. Aš nesenai iš Lietuvos atva- 
žiavau. Jo paties, ar kas jį žino, mel- 
džiu atsišaukti adresu: 

Petras Darbutas, 
732 W. 18th st., Chicago, 111. 

Reikalavimai. 
Reikalaujama: — kriaučių ir "fi- 

nišerkų" ant moterių kostumeriškų 
drapanų. Darbas geras ir nuolati- 
nis, su geru užmokesčiu. Atsišaukti 
antrašu: Paul Straus & Co., 2723 W. 
Madison st., Chicago, 111. 

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

Boleslavv Jasudes & Co., 
1574 Mihvaukee ave., Chicago, 111 

Reikalaujamas klerkas:—puiki pro- 
ga. Gera užmokestis. Nuolatinė vie- 
ta. Kreiptis išsyk antrašu; Managyr, 
Klein Bros., Halsted and 20tn st., 
Chicago, 111. 

Reikalingas: — atsakantis barzda- 
6kutis. kuris supranta gerai 6avo dar- 
bą. Tegul atsišaukia adresu: 

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

Reikalingas: — teisingas vyras su 
800 doliarių prisidėti prie hotelio biz- 
nio ir vesti gaspadorystę. Savinin- 
kas turi du hoteliu ir vienas abiejų 
negali atsakančiai prižiūrėti. Įneštie- 
ji pinigai atneš gerą pelną. Jeigu 
tiek pinigų neturi, bet esi atsakantis 
vyras, atsiliepk—susitaikinsime. Mel- 
džiu kreiptis antrašu: 

John Ambrose, 
1123 W. Madison st., Chicago, 111. 

Reikalaujama Agentų. 
M?s mokame $8 arba $20 algos j 

savaitę vyrams, kad butų savo mie- 
ste arba važinėti iš miesto į miestą, 
pardavinėdami mus Auksinius, Sidab- 
rinius ir Nikelinius laikrodžius ir len 
ciugus dirbantiems žmonėms ant $1 
ar $2 mėnesinių {mokėjimų. Prityri- 
mas nereikalingas. Teisingi ir blai- 
vus vyrai vien lai rašo mums dėlei 
šitų agentūrų. Paminėkite jusų da- 
bartini užsiėmimą. 

North American Sales Co., 
Box 9*4 — Dept. 71, Ne\v York City. 

Ant Pardavimo. 
ANT PARSAMC YMO. 

Automobiliai veselijonis, krikšty- 
noms, pagrabams ir t.t. yra pigiai 
parsamdomi iš Halsted Garage. Taip- 
gi automobiliniai trukai perkrausty- 
mui Furničiy, nuvežimui j dypus ir 
t.t., yra gaunami pigiai. Perkrausty- 
mui furničių automobiliniai trukai 
kaštuoja pigiau kaip arkliai, ir ge- 
riau ir greičiau atlieka darbį. 

Atsišaukite i 
HALSTED GARAGE, 

3222 So. Halsted st., Chicago. 

Parsiduoda: — 2 augštų puikus 
mūrinis namas su saliunu, arti 47-os 
ir Western ave. Ahi pirmo augšto 
saliunas, ant antro aigšto 6 ruimų 
pagyvenimas. Narnas, puikiai įreng- 
tas, gazu ir elektriką apšviestas, su 

maudykle ir visais reikalingais įtai- 
symais. Atsišaukite j A. 01sze\vskio 
Bank?}. 

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

Parsiduoda labai pigiaL medinis na- 
melis prie 47th st., "netoli Centre av, 
Yra Storas ir 8 ruimai pagyvenimui. 
Parsiduoda už $l,80l)tf)0 lengvomis iš- 
lygomis. Norima išlijįąiinyti } saliuną. 
Platesniu žinių dėlei kreiptis j 

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

Parsiduoda: — Turiu ant pardavi- 
mo porą karčemų už pigią prekę. 
Parduodu iš priežasties ligos, ir ma- 
nau važiuoti j Lietuvą. Norėdami pirk- 
ti, atsišaukite pas: 

St. Czepo\vski, 
2406 Blue Island ave„ cor. Robey. 

Parsiduoda: — visai pigiai groser- 
nė ir notion storas. Biznis gerai iš- 
dirbtas tarų lietuvių ir lenkų. Par- 
davimo priežastis: nesveikata. Atsi- 
šaukti antrašu: 714 W. 31st St. 

Parsiduoda: — Bučiarnė ir grocer- 
geroje vietoje. Pardavimo prie- 

žastis: moters nesveikata. Turiu iš- 
važiuoti j Lietuvą. Atsigaukit adresu: 
1801 So. Peoria st., Cliicago, 111, 

ANT PARDAVIMO 
Automobilius. 

Puikus Limosine, 7 pasažierių au- 
tomobilis, Locomobile išdirbinio, visas 
naujai pertaisytas (overliauled), ge- 
riausioje tvarkoje, taip kaip naujas. 
Parsiduoda pigiai. Dasi/.inokite 

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

Ant pardavimo: — Bučiavnė gero- 
je vietoje, pigiai, lietuviu apgyven- 
toje vietoje. Atsišaukit. po numeriu: 

1727 So. Union av. 

Mfs turime 3 kriaučių šapas lietu- 
viij ir lenku apgyventose vietose. Vi- 
sos trįs daro geri), biznj. Viena In- 
diana Ilarbor, viena Gary, Ind., ir 
viena Hammond, Ind. Visos parsi- 
duoda pigiai. Norintis pirkti, atsi- 
šaukite per laiški* po adresu: 

P. A. P. 
% G. C. T. and M. Co., 

626 Federal st., Chicago, 111. 

Parsiduoda: — nauji forničiai, pi- 
giai, iš priežasties išvažiavimo j kitą. 
miestą. Atsišaukit pas savininką: 

K. D., 
510 E. Rebinson st., Pittsburg, Pa. 

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

Pranų Butkų 
A. 01sze\vskio Banke. 

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

Wladas Yanule\vich, 
900 W. 14th st., Chicago, 111. 

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

Parsiduoda arklis su vežimu, 
vežimas dėl lengvų išvažiojimų. 
3239 S. Halsted st. Chicago, 111. 

Tel. Yards 4528 

TĖMYKITE! 

Turėdamas $500.00, gali jgyti namą 
prie So. Halsted st., beveik priešais 
naujai statomą teatrą. Gera proga 
lietuviui jgyti namą su mažais pini- 
gais, blznevoj vietoj ir prieg to labai 
pigiai. Kreipkitės platesnėms ži- 
nioms j: 

A. OLSZEVVSKIO BANKĄ. 

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

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

W. J. Stankūnas, 
3452 So. Ilasted st., Chicago, 111. 

LIETUVIŠKA APTIEKA. 
Jeigu Tamsta nori tikrai geru gyduo- 
lių ir nori buti užganėdintas ir už 

pigią kainą, eik j 
POSZKOS APTIEKA, 

3121 S. Morgan st., Chicago, III. 

GALI APSIRĖDYTI BEVEIK 
UŽDYKĄ. 

Nauji ir truput} padėvėti siutai ir 
Overkotai, kurie buvo užsakyti ant 
orderio už $40, už $50 ir už $60, dabar ! 
parsiduoda po *5. ir augšSlaus. 

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 Drabužiu štorą 

1415 S. HALSTED ST., CHICAGO. 

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

LiPMAN SUPPLY HOUSE 
Dept. 7 

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

Krajeva Tryjanka, (Trejos Devy- 
nerios) galima gauti pas aptiekorlų: 

S. J. Jonkus, 
204 So. Oak St., Mt. Carmel, Pa. 

25c. baksiukas. 
Pinigus galima siųsti ir stampomis. 
Agentams ir krautuvninkams duo- 

du didelj nuošimtj. 

DAILUS KALENDORIUS UŽ 10c. 
Kas prisius 10 centų markėmis, tas 
gaus dailu kalendorių su paveikslais 
naujo miesto Gary, Ind., nuo pat jo 
pradžios net. iki dabar. 

Įdėkit, už 10c. markių ir rašykit 
tuojauB, adresuodami taip: 

Joseph Skinderis, 
3362 So. Halsted st., Chicago, 111. 

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

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

Telefonas Drover 2193. 

RUSSIAN-AMERICAN LINE. 
Tiesioginis keliavimas tarp Rusijos ir Ame- 

rikos didžiausiais, puikiausiais ir greičiausiais, 
Rusijos imperiškos krasos, dubeltavų šriuby 
garlaiviais 

RUSSIA — 16.000 tonu. 
Kl'RSK — 1.1,500 tonų. 

CZAR — 13,000 tony. 
IKI ROTTER1 JA M UI į 9 dienas be persėdi- 
m O, į 11 dienų be persėdimo iki L! hl'OJ Al'S. 

DA2NŲS PLAURIOJIJMAL 
Kainos išaugšto mokamos. 

Liepojus iki New Yorko $32.75 ir 
pagalvinių taksų $4. 

Smulkesnėms žinioms kreipkitės prie:— 
A. E. JOHNSON k CO. General I'ass. Agents, 

21 Broad-.vay, NE\Y YORK. 

JONAS KŪLIS 

3259 So. Halsted st., Chicagc 
"LIETUVOS" AGENTAS 

Lankosi Chicagoj, užrašinėja 
"Lietuvą". Renka apgarsinimus 
ir šiai;> spaudos darbus. Perka 
namus, liotus ir parduoda, ir 
šiaip suteikia informacijas biznio 
reikaluose. 

A. 01szewski. 
"Lietuvos" leidėjas. 

25 akm. Geležinkelio Laikrodėlis 
Ausies užsukinm. Vy- 
rams ir AI Mentus di- 
duma*. 20 Ml:TU 
GOLD Fll.LF.D, du- 
ĮHtavos medžiotojų 
kopertos, puikiai in- 
«:hvuoUv l'istškai 
teisingai laika rodan- 
ti?, ypatingai r..\udo- 
jąmas am geleiinke- 
{'}>• kuf reikalaujama 
ist i kur. ;į /.„ ikiaoiU-li.į, Ci aranluotas ant 20 
niet r/. Spcriali^kas 
pasiūlymas: K,igsim 
SIU laikrodėlį biic 
kam C. O. I). (ui- 
iiiuKcsi, ii atsnmda- j mas) $5.75 ir persiuntimo !r«a> ir galėsi pil- | nai jį apžiūrėt. Jeigu nepatiks ir nebus tuk-, kaip čia aprašom. NEMOKF.Kl 7 A'/./ C I. S TO. PAMYKIT, kail turėtumėt užniokžti Ra) $25.00 ui toks laikrodėlį, jeigu pirk Ut kur kitur. Laikrodėlis 14 karatu (JOL.D PI. A T F. D 1 HMirGP.I.IS ir BRLLIOKAS D\ KAI su kiekvicnu laikrodėliu. 

ECELSIOR VVATCH CO. 900 Athenasum Bidg., CHICA00 

Telefonas Humboldt 4532 
Atdara Dieną ir Naktį. 

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 
Rusiškai-Turkiškos Ir vi- 
sokių rūšių maudyklės. 

1914-1916 W. Division Street 
Arti Robey st. 

Taipogi Rusiškai-Turkiskų maudyklių 
kambariai ir moterims. 

Barzdaskutyk'a krūvoje. Chicago. 

KVITĄ $50 VERTĖS. 

v 
Sudėkite numerius 1 iki 9 koznoj 

klėtkoj, idant, skaitant iš visų pusių 
išeitų 20. Jeigu gerai sudėsite, tada 
prisiusime jums kvitą vertės $50! Ta 
kvitą bus gera prie pirkimo 4 musų 
lotų, arba 10,000 keturkampinių pėdų 
žemės, tik 10 mylių nuo Ne\v Yorko. 
Prekė tų lotų yra $119, bet jeigu pri- 
siusite viršminėtą kvitų, tai reikės 
mokėti tik $69 ir galima išmokėti po 
$5 kas mėnesis. 
Rašykite, o gausit visas informacijas. 

Outcalt Realt/ Co., 
111 Hudson Street, Dept. 5 

Jersey City, N. J. 

Kalėdoms 
Dovanos 

Visi "Lietuvos" skaitytojai gaus šiuosmct Ka- 
lėdoms dvigubo didumo "Lietuvos" numeri su dau- 
geliu paveikslu ir žingeidžių pasiskaitymų. 

Apart to, visiems pilnai užsimokėjusiems skai- 
tytojams siunčiama ir didelis sieninis Kalendorius 
1914 metams 

Kas iš mušu skaitytojų nori padaryti smagią 
dovanėlę savo draugams, ar pažįstamiems, tas gali 
prisųisti mums jų antrašus nevėliaus kaip iki gruo- 
džio 20 d., tai jiems taip pat išsiųsime kalėdinį 
"Lietuvos" numerį ir sienini Kalendorių. Męs pa- 
tįs padengsime visas lėšas. 

Kiekvienas skaitytojas turi tiesą prisiųsti NE 
DAUGIAUS KAIP TRIS ANTRAŠUS J.R NE 
VĖLIAUS KAIP IKI GRUODŽIO 20 D. 

Nepatingėkit padaryt savo draugams smagumo. 
Rašykit tuojaus. 

"LIETUVOS" ADMINISTRACIJA. 
3252 So. Halsted St., Chicago, 111. 

KALĖDOMS BESIARTINANT 
Kviečiu brolius lietuvius ir lietuvaites su reikalais 

atsilankyti i mano naują krautuvę, kuri tik ką tapo ati- 
daryta naujame name priešai Šv. Jurgio Bažnyčią ant 

Bridgeporto. 
Čia galite gauti Įvairiu lietuvišku knygų, užsirašyti 

geresniuosius laikraščius; sidabriniu ir auksiniu graznų, 
muzikališkų instrumentų, visokios popieros laiškams su 

gražiais pasveikinimais, puikių lietuviškų atviručių ir 
visokių rašymui Įrankių. 

Atsilankęs pirmu kart čia, kožnas aplaikys gražų 
sieninį kalendorių ir knygų katalogą dovanų. Kviečiu 
visus, plačiai pažįstamas lietuviams. 

M. J. DAMIJONAITIS 
903 West 33rd St., ■ CHICAGO, ILL. 
Prieš pat Šv. Jurgio Bažnyčią. Telefonas Yards 4669 

Nepamirškit reikalauti nuo aptickoriaus, kad .lums duotų egzempliorą Soveros Lietuviško Kalendoriaus 1!H4 melams, lis nieko nekainuoju. 
Jeigu negalite gauti jo aptiekoj, rašykit tiesiogini mums. 

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

SEVEROS BALSAMAS 
PLAUČIAMS 

yra svarbiausi gyduolė nuo kosulio. Nu- 
malšina suerzinimus gerklėje ir tuomi 
atneša labai mielą palengvinimą ir ramu- 

mą pacijentui. 
Kaina 2^ ir 30 centų. 

Severos gyduolės parduodamos aptiekose 
visose vietose. Jeigu jųsų aptiekorius ne- 

galėtų jums jų pristatyti, parsitraukite sta- 

čiai nuo mus. 

W. F. Severą Co. CEDįgp- 



3252 So. H&isied St, CHICAG9, ELL, 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Sridgeporto 

Įsteigta 1893 metuose. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir moka už 
juos 3 procentą metams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 

P KUKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvi} 
i&mokeačių. 

PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose bankose. 

IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus Į Lietuva, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Sifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo llosijos konaulio pas 

portus važiuojantiems Lietuvon. Rosijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, 

bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir iengviausias 
būdas vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šią- 
dien atsakančiai savo biznį vesti. 

PADARO JDovierennastis, ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PAliSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje Bankoje, prie 

kurios nė vagis, ne ugnis negali prieiti. 

Pinigus turi tik tie kurie čėdyja, o sučėdyja tik tie kurie Bankon deda. 
Užfičdyk tik vieną dolierį sanvaitėje padedamas jį Bankon ant 3 procento, tai 

Per i metą turėsi $ 52.70 
Per 5 metus turėsi 279.82 
Per 10 metų turėsi 604.56 
Per 20 metu turėsi 1418.23 c 

Tai ką padaro vienas dolieris, o vieną dolierį sanvaitėįc gali užčėdyti kiekvienas žmogus. 
Tik reikia pradėti. Taigi pradėkite čėdyti. 
"Kurie šiton Bankon pinigus dėjo, tie šiandien perka namus, o kurie pinigus kuparMimaa 
kavojo, tie dabar gaudo vagius". 

Šioje Bankoje gali pasidėti pinigus ir *itų miestelių lietuviai. Rašykite niurni, o gausite 
pilną informaciją. 

Rašydami adresuokite šiteip: 

A. OLSZEVVSKI BANK 
3252 So. Halsted St., CH1CAGO, 1LL. 

Atvažiavusius tS KITUR MELDŽIAME aplankyti ir mūsų Banką. 

SANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Sutatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio»iiis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

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

ĮIETUVOS REJENTALISKAS BIURAg 
Iškolcktuoja vekselines paskolas, algas, da- 
lės ir pinigus, paliktus kitose bankose Ame- 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai. 

LIETUVOS REJENTAUSIUS BIURAS 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 SO. HALSTED ST., CHICACO. 

BIURO VALANDOS: 

Utarninkais, Ketveriais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 rytais 

F. P. BRADCHULIS 
Attorney & Counselor at Law 

30 N. LaSalle St„ Cor, Washington SI. 
Stock Exchange Bldg., Rooms 1107-1114 

Telephone Franklln 1178 
Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslą Ame- 
rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir kri- 
minaliskaa visuose teismuose (suduose). 

Byv, 3112 S. Halsted St„ arti 3J-h)ds 
Telephone Yards 2390 

K. ZURAITIS 
P1RMAEILINIS BUFETAS 

šaltas alus, gera deg- 
tinfi, kvepianti ciga- 
rai. Priima Bvečiua 
: kuoširdingiausial. : 

3200 SO. HALSIED SI. 

ADVOKATAS 
KAZIS KRAUČUNAS. 

Buvgs 0 metus Skyriaus VlrSintnku, Inepek 
tnrnr.n Suvienytų Valstijų Immigracijos 
turi visas tiesas kaipo Attorney, Advocatc; 
Proctor, Solicitor ir Councelor-at-La\v. Veda 
vltckias bylas (provas) Tisuos® teismuose ir 
departamentų įkyriuose. Gavimui patarimų kreipkitės latakais. įdedami krasos žonkilį atsakymui- Vedimui svarbių bylų Ir reikalų 
pribuna ypati5kal [ visus Valstijas ir mies- 
tus sulyg pareikalavimo. Adresas: 

KAZIS KRAUČUNAS 
ATTORNEY-AT-I.A*V 

403 Lyon Biilldlng SEATTLB, WASH. 

$25 
V 

... .... m •. • Klausimas: Kodėl žmo- Klausimai ir Atsakymai Skaitytojams! >»■» ,■»«<» J brangiau arba ir dau- 
ginus už laikrodėlį? Atsakymas: Todėl, kad mažai supranta apie fabri- 
kantų prekes, arba nežino kur galima pigiau pirkti. Klausimas: Kodėl 
istorininkas ima 4 kartus brangiau už laikrodėlį negu jis vertas? Atsaky- 
mas: Todėl, kad štorininkas parduoda vienį, arba tik keletą per sanvaitę, iš tn turi užmokėti už storą, pragyventi ir uždengti kitokius expensus; 
apart to štorininkas gerai žino, kad žmonės misliua, kad gerą laikrodėli ne- 
galima gauti už pigią prekę. Dabar čia jums išaiškinsime šilą dalyką. Jei- 
gu fabrikas laikrodžių įdeda j laikrašti šitokj apgarsinimą: "Kam mokėt 
štorininkui $25 už laikrodėlį, jeigu galite guuti už $6 tokį pat laikrodėlį pirkti " Ką žmonės sako apie tokį apgarsinimą? Jie misliua, kad tai nega- li but, — yra apgavystė, sako: kaip tai gali pirkti laikrodėlį už $6, 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 brangiam*, bet dar nežinote, kodėl fabrikantas gali garduoti to- 
kį pat laikrodėlį už $6. Dabar tik skaitykite! Fabrikas neperka laikrodė- 
lius nuo kito fabriko, bet patįs juos padirba, apart to fabrikas neparduoda vieną arba keletą laikrodėlių ant sanvaites, kaip tai štorininkas daro. Fabri- 
kas parduoda šimtus arba tukstančius laikrodėlių kasdien. Jeigu fabrikas 
parduoda tik 100 laikrodėlių per dien;# ir turi tik 25c. uždarbio ant kožno 

laikrodėlio, tada jau turi $25 gryno uždarbio. Dabar žinote, kodėl fabrikas 
gali parduoti laikrodėli už taip pigią, prekę. 

Jeigu norite gerą laikrodėli »ž fabrikos prekę, tada pirkite nuo mus, o 
sučėdysite daug pinigo. Mušu laikrodėliai yra labai gražus, naujos mados 
iš geriausio padirbimo, gvarantuoti per fabriką ant 20 metų. puikiai išmar- 
ginti, gerų vidurių, reguliuoti ir išbandyti, idant laikytų atsakantį laiką, 
jeigu dabar norite vieną iš šitų $25 vertes laikrodėlių už $6, ueržiurėkite 
viršpadėtus paveikslus, iškirpkite kokis jums geriausiai patinka, prisiųskit 
mums su $1 ir bus tuojaus jums išsiųstas išrinktas jusų laikrodėlis., gražia- 
me baksukyje. Kada atn°š jums j etutją laikrodėli, apžiūrėkite ir jeigu jums 
patiks, tada užmokėsite rr:tų pinigu $."> ir nusiuntimo kaštų apie 25c. Jei- 
gu laikrodėlis nepatiks, tada neimkite, o męs sugrąžinsime jums jusų dole- 
rj. Tėmykite, kad jeigu pirksitc nuo mus laikrodėli, tai neapsigausite. 
Laikrodėliai gvarantuoti ant 10 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. Adresuokite: 

nat;onal commercial co. 
DEPT. 115 500 cAST 5-th ST. NEW YORK CITY 

Pirkite Kalėdų do- 
vanas (prezentus)f 
anksti. Mus krau-® 
tuveje 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-1 

talogą dykai. 
P. K, BRUCHAS 

3248 So. Morgan SI,, CHiCAGO, ILL. 

Telefonas Yards .4162 

Dr. A. L. Graičunas 
GYDO INVAIRt AUSIAS LIGAS 

3310 So. Halsted St. Chicago, III. 

UŽDYKĄ 
Bepavojingas Skustuvas Ir 

7-Suviy Revolveris 
Idant išgarsinti 6ava auksinius laikrodžius, męs by kain UŽ DYKĄ IŠBANDY- 

MUI pasiųsime puiku 20 metų gvarantuotij, gražiai graviruota. uždengta, AUKSU 
UŽBAIGTĄ LAIKRODI, vyriško ar niotciiško didumo, aprūpintu puilrnusiaic ame- 
rikoniškais viduriais, punktuališka laiko dabotoja, visiškai nustatyta ir L andyta, ui 
kurį jųs užmokėsite tiktai SFECIAL15KA KAINA $5.95, ir apart to męs jums duo- 
kime puikų Bepavojinja Skustuvą ir 7 šūvių policijinj Revolverį kaipo DOVANA UŽDYKA- 

Jums nereikalinga iškalnc siųsti jokių pinigų, męs jums tikime. Prisiųskite 
mums tiktai jusų pilna antrašą su šiuom apgarsinimu ir paminėkite, ar vyriška, ar 
moterišką laikrodi norite, ir męs jums jjjį išsyk prisiusime drau. ? su bepavojingu skustuvu ir revolveriu dykai išbandymui. Pristačius, kuomet jųs visiškai kiekviena 
daiktą i.;iyrėte ir pripažįsite, kad laikrodis yra vertas mažiausiai $15 ir bepavojingas skustuvas SU revolveriu yra verti daugiau negu kaina, kuria męs prašome už laikro- dį, tiktai tuomet užmokėkite agentui ši* MAŽA SUMA $5.95 ir persiuntimo išlaidas. 
Kitaip nemokėkite nei cento, ir siuntinys bus mums mūsų lėšomis sugrąžintas. JŲS NEREIKALAUJATE RIZIKUOTI NEI CENTO, tiktai leiskite mums pasiųsti jums šį gražų laikrodį su bepavojingu skustuvu ir 7 šūvių revolveriu MŪSŲ IŠLAIDO- MIS IŠBANDYMUI UŽDYKA- 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 aut 25 motų. Perkant tokį, užmokėsi $4.50. 
Lenciūgėlis laikrodėliui, 14-to k auksų storai auksuotas, gvarantuotas aut 20 metų. Perkant, užmokėtum daugiau negu $3.50. 
KaklaraikiHiri spilk* ir mankčtoms sagučiai, storai auksuoti ir labai gražus. Už tokius pat visfijr paima po $3.00; viskas sudėta i labai gražius ir tam ti'ikan- čius baksiukus. 
DYKAI TAS VISKAS: su $8.50 laikrodėliu ant 23 akmenų, vyriško didu- mo; viriai auksuoti ir išspausti, gvarantuota ant 20 metų; laSai teisingai eina ir per '.ai yra pripažinti tinkamiausiais dėl dirbančių ant geležinkelių, kuriems reikia visuomet tikraj laikas turėti. TAS PASIULIJIMAS IKI KALĖDŲ. Męs išsiunsltne, visk» sutaisę, ant kiekvieno adreso už $8.50, C. O. D. tam, kuris prisius Mums $1.00, kaipo užtikrinimą, jog tamsta nori pirkti laikrodėlį. Peržiūrėjęs visk», jei busi užganėdintas, tai užmokėk ant F,xpreso $7 50, ir pri- siuntiino kaitus, ir viskas liks tamstos, o jei nabusi užganėdintu, nemokėk nei cento. Už toki pat laikrodėlį kiti pardavėjai reikalauja po $2 4.00. Už .išakyda- mas gl ""o musų (Pirm Kalėdų), gausi $35.00 vertės už $^.50. 
Tokio pasiulijimo nepraleisk be naudos, nes antru kartu gal nepasirodys. 

Pupausky Brothers Jewelers 
3114 So. Halsted St. Chicago, 111. 
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į 
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I" tirėtų rastis pas j 
kiekvieną mylėtoją teatrališkos 

* 

dailos bei mėgėja artistą, ks- \ 
liem aušina teatras ir scioa, \ 

Kaina metams? 
Amerikoje $2.00 
Užsienyje $3.00 

Pavienis norą, 20c 

"VEID30DIS" 
1671 Miivaukee Ave., .CHICAGO, ILL 

TELEFONAS CANAL 2661 RCUMATIZMO GYDYMAS — SPECiALIŠKUMAS 
J. ELKIN 

VISOKIOS MAUDYKLES 
Turkiškos Maudykles moterims kasSorcda nuo 8 vai. ryto iki 11 vai vak. 

1100 VVEST 14th STREET CHICAGO, ILLINOIS 
Vienas blokas į Rytus nuo Bluc Island Avc. 

Jums Kaipo dovarr. Naujiems 
Metams. 

Malonus Viengenčiai: Ar dar 
mokate randas kitiens? Jeigu 
taip, tai išrinkite 5 skaitlines 
nuo ?1 iki $10 ir įrašykite jas J 
šiuos keturkampius taip, kad 
abeiua suma išneštų $10, — ar- 
ba lygiai tiek, klek randos mo- 
kate. 
Atsiųskit teisingu išrišimi} kuo- 

greičiausiai, tai gauste nuo mus 
pilnas informacijas sulyg to, 
kaip likti savininku 2 parcelių, 
netoli NV.v Yorko, fabrikų mie- 
ste, kur reikalaujama žmonių į 
jvairlus biznius, darbus ir pra- 
monę. 

Vienatine proga Jums palikti 
pilnu savininku parcelių visiškai 
uždyką. ir tai tiktai prieš Naujus 
Metus. Pilnų gvarauciją gausite 
nuolatinam darbui ir lšstatysiui 
Jums nuosavų namą ant jusų 
loto ant mažų mėnesinių ibino- 
kesčių. Prisigskit išrišimus, tai 
gausit tolimesnes informacijas. 

Adresas: 
Sale6 Manager Dept. D. 

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

Kiekvienas gali išmokti baibery- 
ptėe trumpu laiku Ir galite padaryt 
pinigą kol mokiuatės. Rašykit, klau- 
sdami informacijų. Nossokoff's Barber 
College, 1202 Penn ave., Pittsburg, 

LIETUVIŠKA BANKA 
Town of Lake Savings Bank 

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

Priimame pinigus 1 Banką užčėdi- 
jimui nuo vieno dollario ir daugiaus 
ir mokame trečią, procentą ratomis 
ant metų. Siunčiame pinigus j vi- 
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei- 
singai, o svetimu žemių pinigus mai- 
nome, perkame ir parduodame. Par- 
duodame šifkortes ant visų linijų } 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikletus 
ant geležinkelių po visą Ameriką ir 
Europą. 

Musų Batika išdirba visokius raštus 
ir dokumentus visose kalbose ir duo- 
da rodą lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose ir reikaluose ypatiškal lr 
|)t 'aišku9. Tik kreipkitės viršminė- 
tu anti'ašu. 

Telephone Canal 285 

K. KATUTIS 
LIETUVIŠKAS 
GRABOR1US 

710 W. I8th St. • Ghicago 

T Ė M Y KIT LIETUVIAI! 

Apskelbiu savo 

tautiečiams, kad 
aš atlieku visokius 
darbus, kas lytisi 
muzikos, kaip va: 
mokinu ant kou- 
certinos, bubny, 
kanklių; sustatau 
gaidas visokiems 
instrumentams. 

Taigi, su visokiais muzikaliais 
reikalais kreipkitės pas savo tautietį. 

T. K. YOVVAIŠAS, 
937 W. 32nd PI., Chicago. III. 

Phone Drover 1880. 

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland ave., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkievvicz 
vice pres., A. J. Bierzynski iždininkas. 

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus musu bati- 
koj duodame čekiu knygutę, is ku- 
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko- 
lina pinigus ant Real Estate. Per''.a 

I ir parduoda namus ir lotus. Išsain- 
do bankines skryneles (boxes) po 

i $2.50 metamu. Parduoda šifkortes ir 
siunčia pinigus į visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedčliais, se- 
redoms, ketvergals ir Bubatomls nuo 
nMikais ir pėtnyčiomis nuo ! r>to iki 
8 ryte iki 9 vakaro; nedėlto nis. utar- 
6 vakaro. 

Gaunama '"Lietuvos" Knygyne: 
"VAIVORYKŠTĖ" 

Literatūros ir dailės laikraštis 
Išeina kas 3 mėnesiai iš Vilniau3. 

"Vaivorykštėj" telpa apysakos, 
novelės, dramos, eilės — kaip 
originalės, taip geresniųjų sveti- 
mų literatų raštų vertimai. 
Pirmoji Knyga 1913 m., pusi. 208 

Kaina $1.00. 
Pinigus sunčiant adresas: 

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



South kalstė 
3224=3226 South halsted Street, CHICAGO. 

Turi didžiausia Furničių pasi- 
rinkimą ir parduoda pigiau 
kaip visi kiti. 

KODĖL MĘS GALIME PIGIAU 
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. Męs turime savo automo- 
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 
kepimui valgių, minkštomis bei kietomis anglimis ir gazu. Kiekvieną pas 
mus pirktą pečių gvarantuojame. Jeigu gerai nekeptų arba netrauktų dumų, 
ap*iiainome ant naujo pečiaus arba įmokėtus pinigus gražiname. Musų kai- 

nos yra pigesnės 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- 
vor, netiktai Chicagos mieste, bet ir į kitus miestelius juos pristatome. 

MUSU STORAS YRA ATIDARYTAS IR VAKARAIS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomi. 

Kas neturite laiko dieną, galite pribūti vakarais. 

SOUTH HALSTED FURNITURE HOUSE 
3224-3226 So. Halsted St., CHICAGO. 

Goriausios Siuvamos Mašinos yra 
"SINGER" 

M«8 k* f»KrdnoflftW° lr išmokiname 
Aluti. Turiuie aiapaulę Lietuviškoje 
kalboje knygas, pagal kurias galima 
greitai lr gražiai išmokti aluti viso- 
kius siuvinius. Mes parduodame ma- 
šinas nebrangiai, pradedant nuo $3.00 
Iki $59.00 gvarantuojam kiekvieną ma- 

šin<j ant 10 *n<»tų. Taipgi sutaisorrt 
eenarf m?šinas. Mum: nedaro skirtu 
mo, kur mašiną reiktų pristatyti, nors 

Rusljų Musų Storas randasi po šiuo 
ini edresu: 

ANTANAS V1S3ARAS, 
8239 S. Halsted at., Ch»caflO, Ii". 

V«lephone Yarčs 452? 

METRAŠTIS-ALMANACHAS 

"ŠVITURYS" 

Su Kalendorium 1913 m. Jono 
Rinkevičiaus Išleistas, 2-ri metai. 
LITERATŪROS SKYRIUJE TELPA: 

L. Giros "Geradariai—eilės "Be- 
auštantl aušrelė..."—Pijėsa dviem pa- 
veikslais. "Dainius lr žmonės"—eilė# 
"Ramunės"—eilės. 

J. *<*lniaus "Sapnas"—gyvenimo pa- 
saka. 

M. Vitkaus 1) "Ant vandens," 2) 
"Baltasis Gvazdikas," 3) "Gelsvoji 
rožė," 4) "Laisvoji lanka,"—eilės. 
..L. Pelėdos "Del saviški';"—1» gy- 
venimo vaizdelis. 

A. Vienuolio "Beždžionės"—Iš gy- 
venimo žmonių apysakėlė. 

Dagio "širdžių susiavtinimas." 
M. Gustaičio "Naujiems Metam6," 

r— Fragmentas. 
Žemkalnio "Blaivininkų Pirminin- 

kas"—Monologas. 
Toliaus seka Mokyklos, Musų fab- 

rikai, šelptini fondai, Musų artistų 
k iopos, Artistų surašas; Vilniaus 
v;hronika. Surašas visų lietuviškų 
laikraščių Lietuvoje lr Amerikoje iš- 
einančių su jų adresais ir kainomis. 
Kronika 1912 m. Sausio, Vasario, Ko- 
vo, Balandžio, Gegužės, Birželio, Lie- 
pos ir Rugpjūčio mėnesių. Ant galo 
Informacijų skyrius. Viso 253 pusi Kaina 

... 65c 
Užsisakant ir pinigus siunčia 

adresuokite: 

A. OLSZEVVSKI 
8252 S. Hal«ted St^ ChIcaflo; III. 

Antanas A. Šlakis 

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ- 
kas visuose teismuose (suduose). Peržiūri 
obstraktus ir padirba visus kitus legališkus 

dokumentus. 

MIESTO OFISAS: 

Room 510 Ashland Block 

Cor. Randolph and Clark Sts., 
CH1CAOO 

Tclephone RANDOLPH 1307 

BR1DGEP0RT0 OFISAS: 
3255 So. Hnlsted Street 

(Priešai 33-čią gatvę) 

VAKARAIS: nuo 7 iki 9 vai., 
išskiriant nedėiias 

Telephone DROVER 5326 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų iigų specialiste 

Iuiisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodgat. 

Pbone Canal 1208 
Valandos: 

ruc 8:20 iki 12:00 vai ryto 
EV.0 rt .00 iki 8:00 vai. vak. 

Nedžliom3 
[ucC:30iki 12:00 vai. ryto 

i aM——a—m—— 

Rezidencija 
5208 W, Harrison Street 

Tel. Austin 737 

Valandos: 

tiktai iki 9:00 kiekvieną rytj 

CORK 
TIP CIGARETTES 

10 FOK 5c 

Geriausias iš visu rusiu 

TYRAS—TIRŠTAS— 

užganėdinantis 

Ypač gera rūkyti tą, lcurs 

yra "šauniai geras." 

Garsinkites "Lietuvoje. 

egeta 

GERA PROGA! 
Gramatika angliškoskalbo* -n v 

kyi isbc moUytojo(apdaryta')$ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 

1 skaityti ir rašyti be mokyto- 
jo 150 
Naujas Budas mokytis rašyti be 

mokytojo 10c 
Aritmetika mokinimuisl rokun- 

dij, su paveikslais (apdaryta). .35c 
Visu 41.G0 

Kas atsiųs iškirpęs sitą apgarsi- 
nimai^ "Lietuvos" ir $1.00 per 
money order1, tai gaus visas 4 
knygas tiOc. pigiau. 

P. Mikolainis 
Box 62 New York City 

imam 

Lietuviškas Graborius. 

Užsiimu laidojimu numirusių Ir at- 
laikau automobilių, parsamdau ant 
veseilių, krikštynų ir pagrabų už pi- 
gesnę prekę, kaip visi kiti. Pribu- 
nu j visas miesto daili labai greitf/.l, 
— dien^ ir naktj. 

J. A. PETROSIUS 
3218 So. Kalsted St., Chicago, III. 

Telephoiie Drover 2186. 

2 KATALIOGAI DYKAI! 
lietuvišku KNYGŲ nuo 

seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJUI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1. 

rian laiiVą, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, ar abu kartu? 
Reikalingi knygų platintojai-aįcn- 
tal iš maėcinių miestelių, pardavinėti 
kaygas ir laiuimuis popieras. Adresas: 

M. J. DAMIJONAITIS 
903 W. 33rdSt., CHICIGO, ILL.# 

9 28 metų senas laikraštis ^ 

VIENYBE LIETUVNINKU 
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y. 

Ir paduoda daugiausiai geri] Ir svarbių ži- 

nių Iš Amerikos, Europos ir viso svieto, o 

prenumerata kaštuoja metams tik $2.oo; 
pusei metų $1.00, Užrubežiuose; metams 

>3.00; pusei metų $1.50. 

RAŠYK ADRESU: 

J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 Grand Str., 

1 Brooklyn, N. Y. 

MOKYKLA ŠOKIŲ. 
Prof. Julius Šalkauskas užtikrina, kad 
išmokys šokti kiekvienų. jaunį ar se- 
nį. Išmokinu valsą. 6 rūšių, taip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taipgi 
Išmokinu ir kitus šokius su keletą 
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 
mokiru viBokius šokius Buck & Wing, 
Buck Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish 
Waltz, Waltz, Two Step, "".ide Step. 
Pirma Lietuviška Mokykla Amerikoj. 
Mokytojai: Miss Antanina Kietnier, 
Miss Joanna Walets, Prof. Julius Sal- 
dauskis, 1843 S. Halstcd st., Chlcago. 
Kas Pėtnyčios ir Subatos vakarą m» 
kinam šokti dovanai. 

Pbone Canal 3762. 

Phonc Drover 5052 

DR. K. DRANGELIS 
LIETUVYS OENTISTAS 

VA LANDOS: nuo 9 ryto lig 9 vakare 

3261 So. Halsted St. Chicagi, III. 
Priešai A Olševskio Bank.i 

! 
ATPIGO LIETUVIŠKI REKORDAI! 

Męs dabar turime 30 lietuviškų 
I įvairioms dainoms rekordų, kurie iki 
siol parsidavė po $2.00, dabar par- 
traukėme didelį transportą iš Lie- 
tuvos ir gavome pigiaus, taip kad da- 
bar parduodama po $1.00 Pa- 
siuntimu, 

Parašykite mums savo adresu, o 
mes prisiusime katalogą, Iš kurie ga- 
lesite pasiskirti ir apsisteliuotl lie- 
tuviškom dainoms Ir deklamacijom* 
rekordus. Adresuokite: 

A. Ui.$ZEWSKI, 
3252 Sc. Halstei st., Chlcag«5, fll 

Turėk Savo Namuose 
Geriausią Degtinę * (arielką) jei 

nori buti sveikas ir turėti kuom 
pavaišinti savo mylimą svečią. 

Daktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 

' 
S=0=L=0 Rye į 

Kaipo Skanų, Tvirtą ir sveiką pėrymę 
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine. 

Gaunama visuose geresniuose Saliunuose 

STRAUS BROS, CO/M DEP'T L. 0HIGA60, ILL. 
216 W. M adison St. A. CHAPOSKE, ir T. FODLASKIS Lietuviai agent 

Šviesa Namams. 
j Skaitymui, siuvimui, vaikų mokymuisi, visokiam 
vartojimui namie — geriausia lempa, kurią jųs galite 
nupirkti, yra Rayo. Jokio žėrėjimo, jokio mirgėji- 
mo. šviesa minkšta ir aiški. Jųs galite prie jos 
skaityti arba dirbti, nepakenkdami savo akims. Rayo 
yra žemos kainos lempa, bet jųs negalite gauti geres- 
nes šviesos už by kokią kainą. 

Rayo lempos apšviečiadaugiau negu tris milijonus 
namų. 

The ^(9^) Lamp. 
Uždegama, eįudinar.t kamino nrba dangsčio. Lengva išvalyti ir Jdėti knatą. Neda 

leSuoJa. Ekonomiika. Padaryta įvairiuose stiliuose ir visokiems tikslams. 

Pas Vertelgas Visur. 

STANDARD OIL COMPANY 
An Indiana Corporation) 

Bell System 

O^AVIRŠUTINIO išraiška, mandagus užsilaiky- 
mas, linksma akis dažnai asmeniškuose santi- 

kiuose atstoja girgždantį ar nemalonų balsą. Te- 

lefoniniame pasikalbėjime šiems trims elementams 

nelemta turėti reikšmes j klausytojo mintį. Nors 

kalbėtojo mintis yra maloni, jojo balsas, jeigu 

yra šiurkštus, gali suteikti neteisingą įspūdį. Ge- 

rai yra išauklėti tylų, malonų toną telefono varto- 

jimui. Balsas su Šypsuliu Laimi! 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Buiiding 

Official 100 

ANOLA ANTI-FAIN 
Nuo peršalimo, Kosulio, Kataio, Uždegimo 

pažandžių, Nervų skausmo, Gerkles skaudėji- 
mo, Užkimimo, Galvos skaudėjimo, Strėnų ir 
muskulų skaudėjimo, Grypos, Reumatizmo, 
Podagros ir daug kitų skaudulių. Anola yra 

geriausiu ir pasekmingiausiu Išlaukiniu vaistu 
kaip seniems, taip ir jauniems ir vaikams. 
Prekė 50 centų, su prisiuntimu 55 centai. 

Atsiųskit 10c prisiuntimui mažos bandymo skrynutes 
Anolos ir persitikrinkit apie jos gerovę. Adresuokit: 

S. K. S A S S , 
1725 W. !8th St.. Dept. 5, Chicago, * 

Geriausia Lietuviška Aptieka 
F. A. Jozapaitis, aptiekorius ir sa- 

vininkas, savo aptiekoje užlaiko vi* 
šokių vaistų ir išpildo visokius recep- 
tus. Taipgi mano aptiekojo galima 
gauti visus lietuviškus daktarus; po- 
draus; ir angliškus. Mano aptiekoje 
suteikiama geriausi patarimai ir kaB 
ko reikalauja. Laiškais tik tiems at- 
sakom, kurie prisiunčia už' 2c. stampę. 

F.A.JUOZAPA1T1S 
APT!5KOH!US 

3601 S. HALSTEO ST„ CHICAGO 
Telephone Yards 155 arba Yards 551 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Cii rurgas 

3259 So. Nalstcd St., Chicago, III. 
Gydo visokias ligas moterių, va i Utį ir 

vyru. Speciališkai gydo limpančias, už- 
sisenėjusias ir paslaptingas vyrų lii.as. 

Dr. G. M. Glaser 
Siuomi aprei^kiu pagodotai visuo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą. ir gyveni- 
mą J savo locną namą po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kertė 32-ros gatvės. 

Telefonas Yards 687. 
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tį. Esiu specialistas ligose vaiku, mo- 

terų ir vyrų ir užsendiutese ligose. 
Darau visokią operaciją. 

Liekuosi su pagarba 

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

Kertė 32-ros gatvės. 

Dr. O. C. H EI NE 
DENTISTAS 

DF!SAS—Kampas 31 ir So. Halsted gat. 
(BjvMusas virš aplietos.; A CHICA60. ILL 

p Naiidinga ir kiekvienam reikalinga 
K užsisaKyti 

(KATALIKAS" 
"Katalikas" yra 12-kos pusla- 

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

"Katalikas" metams S2, puseej melu $1. 
Užsirašyt "Katalikas" galima kiek- 

viename laike. Rašykite tuoiaus, o 

gausite vieną "Kataliko" numeri pa- 
matyti veltui. 

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

Ar mite'i kada-nors laikraštį 

"DRAUGĄ"? 
"DRAUGAS' yra 8-nių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge- 
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi- 

sokių žinių iš Lietuvos, AmeriJ-os 
ir iš viso pasaulio. "DRAUGAS" 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus. 

"DRAUGAS" atsieina molams $2, pcscl o. SI 
Užsieniuose metinis S3, pusei $1.50 

Rašydami laiškus adresuokile 
DRAUGAS PUB. CO. 
26.M W. 67tli St. Chicago, 111. 

Leveskio esSh 
Dienine ir Vakarine Mokykla. 
===== M .'I n-,™.-, 

t. Pradinis Prirengiamasai) Kursas, 
2. Prekybos Kursas pagal Amcr. plianą, 
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą I manančių grįžti Lietuvon 

ilhn-" ■ '■ — 

Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 
ipagal norą ir Lenkiška!. 

Del smu kesnių iinių kreiptis y )a»iškui 
arba per laišką šiuom antrašu: 

G. J. LEVESKIS, 
Vedėjas Mokyklos 

3106 So. Halsfed St., Chicago, III. 

Seniausia Lietuvių užeiga pas 
1 JUOZUI RlDIKt 

Užlaiko visokius plruio 
skyriaus gėrimas ir kve- 
pcnčius cigarus ir 

Gražią Naują Svetainę 
Susirink ima m s, vestuvėms, b*- 
liaus ir tt. Čirdtng&a priėmi- 
mas lr broliška rodft kitkviensja 

8253 Illinois Gi„ Kerte 3Sr4 
Telephouo Yards 27i>i> 

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGOJE. 

Kurioje gali kiekvienas 
gerai ir gražiai išmokti 

i čokt | trumpą laiką, ir už 
: labai mažus pinigus. Vai- 
kinai ar merginos, kurie 

|| nemoka šokti, niekuomet 
negali užganėdinti savęs 

'ir negali turėti linksmus 
klaikus, nes yra taip, kaip 
I numirę, o kuomet moki 
gerai šokti, visuomet busi 
linksmas ii kitu paguo- 

T 1 dojamas. 
Norinti mokytis, meldžiu, atsilan- 

kykite po numeriu: 
933 W. 33RD ST., CHICAGO, ILL 

Arti Morgan gatvės, 
Mokinama. Vanodėlyje, FtarninkS tr 

Ketvergė nuo 8 iki 1 o: fiO vak. 
Mokytojai Prof. F. L. Jankauskas, 

Miss B. Tisa!tl. 
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