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No. 51 

POLITIŠKOS ZIMBS. 
MEXIKO. 

Kruvini mūšiai IFnertos karin- 
nienės su revoliucijonieriais jau 
nuo keliu dienu traukiasi prie 
miesto Tampico, gulinčio prie jū- 
rių. Miestą tą užsimanė rcvoliu- 

cijonicriai aĮ> v alely ti, bet nors nu- 

žudė jau kelis Mintus kariautojų, 
tas jiems nepasisekė; jų užpuoli- 
mus kariumenė atmušė. Kariu- 
menei padeda pnrtc stovinti du 

kanuoliniai laivai, kurie mušiuosc 

bombarduoja rcvoliucijonicrių 
stovyklas. Mūšiuose, jie nužudė 
800 kariautojų, bet turėjo pa>i- 
trauki i toliau nuo miesto, kur jų 
nepasiekia katiuolių siuiai. Da- 

bar jie laukia pastiprinimo. Prie 

Tampico keliauja ir vyriausiasis 
rcvoliucijonicrių vadovas Carran- 

/.a, kuris iki šiol dar niekuom ne- 

atsižymėjo, apart revoliucijos su- 

organizavimo. Carranza nori pa- 
imti Tampico, o paskui sn vi- 

somis pajiegomis traukti prieš 
Vera Cruz ir fuspam. Jeigu jam 
pasisektų tuos portinius miestus 

paimti, I įnertai butų labai apsun- 

kintas parsigabenimas ginklų ir 

amunicijos. 
Amerikos kariško laivyno va- 

dovas admirolas Fletchcr sveti- 
mu kraštu piliečiams ir ameriko- 
nams patarė iš miesto persikelti 
ant kariškų laivų, nes mieste lai- 

ke mūšio jiems gresia pavojus. 
Porte Tampico, apart Amerikos 

laivų, yra vokiškas ir angliškas, 
kurio vadovas tankiai turi nesu- 

sipratimus su Amerikos laivyno 
Vadovu admirolu Flcteher. 

Revoliucionieriai apgulė mie- 
stus Montcrcy ir Saltillo. Nedi- 
deli juose esanti kariumenės gar- 
nizonai dar ginami, bet kareiviams 
jau trūksta maisto. Jeigu neateis 

pagelba, jie turės pasiduoti, nes 

prasimušti negalės. 
Revoliucijonierių vadovas ge- 

nerolas Vilią, be mūšio užėmęs, 
pasitraukus kariumcnci, miestu 
Chilntahua, pasigarsino diktato- 
rių ir elgiasi ten taip, kaip jam 
patinka. Konfiskavo ispanų par- 
davinės, o visiems ispanams lie- 

pė iš miesto išsinešdinti; kas to 

prisakymo nepaklausytu, tuos 

gązdina sušaudymu. Tik užtarus 

Anglijos konsulini, paskirtas išsi- 

nešdinimui laikas tapo pailgintas 
iki 10 dienu. 

Prezidentas \ViIson pasiuntė 
pas generolą Villa Amerikos kon- 
suliu Torreone protestuoti prieš 
nežmoniškus, neleistinus ir karo 
laike pasielgimus su ispanais. 
Negeriausiai jis elgiasi ir su pi- 
liečiais kitu kraštu. Jis mieste 
Chihuahua užėmė dideles krau- 
tuves prigulinčias ispanams, fran- 
euzams, vokiečiams ir anglams, ir 
pavedė jas generolui Chas. Nuo 
kitos krautuvės, prigulinčios vo- 

kiškam konsuliui, reikalauja $30,- 
000 kontribucijos. Kadangi prieš 
tai užprotestavo konsulius, tai 
Yilla pagązdino jį išvijimu per 
Mexiko rubežių. Už paleidimą 
suimto angliškame konsuliate sū- 

naus turtuolio Terraza Yilla pa- 
reikalavo pusės miliono doliarių, 
kitaip gązdiiia ji sušaudymu. 

Pasitraukusi iš Chihuahua ka- 
riumenė, vedama generolo Mer- 
cada, atkako j parubežinj miestą 
Ojinaga. Čia užėmė drūtas po- 
zicijas ir laukia revoliucijonierių 
užpuolimo, kurie čia taipgi at- 

kako, bet su pradėjimu mūšio ne- 

siskubina, laukia pastiprinimo. 
Maistą kariumenei ir pabėgėliams 
gabena iš Jungtiniu Valstijų. 

Kariumenei pasisekė atimti nuo 

revoliucionierių pirma jų apval- 
dytą svarbų miestą Torreon ir iš 
čia ištraukė kariumenės dalis 
prieš Chihuahua, kur mažai yra 
revoliucionierių, nes didesnė jų 
dalis tapo pasiųsta j Ojinaga. 

Mcxiko kongresas išsiskirstė, 
tokiu budu Huerta iki balandžio 
mėnesio sekančių metų valdys 
kraštą be kongreso. Iki naujų 
rinkimų ir susirinkimo naujojo 
kongreso jam pripažinta neaprti- 
bežiuota diktatoriaus valdžia. 

Vyriausiasis revoliucijonierir 
vadovas Carrati/.a prisakė gene- 
rolui \ i 11a, kuris elgiasi peržiau- 
riai, ne tik neužkabinėti svetimų 
kraštų piliečių, bet visuomet 
jiems padėti. P>ct kasžin, ar ap- 
svaigintas menkų pasiekimų ge- 
nerolas Villa norės klausyti. 

Laukiama dobar didelio mūšio 

rcvoliucijonierių su kariumenė 
[prie Ojinaga. Kariumenė, kurios 
vra 4,000, užėmė drūtas pozici- 

Ijas ant sunkiai prieinamos kal- 
1 Amerikonus leidžia tik su 

-pcciališkai> pasportais j Mexiko 
Ipnsę, nes mušis gali tuoj prasi- 
dėti. Žinovai laiko Ojinaga ne- 

įveikiamą. Kariumenė nūest.. sn- 

drutino apkasais. Vien nu f piet- 
-\akarų galima ant miesto užpul- 
ti, o toj pusėj ir yra didžiausia 
kariumenės dalis. 

Jeigu čia kariumenei pasiseks 
; revoliucionierius sumušti, tai jie 
j lengvai gali atgauti ir nužudytą 
taipgi svarbų prie rubežiaus gu- 
lint] miestą Juarez. Jeigu gi ka- 
riumenė butu iveikta, tai ii turės * 

bėgti arba j Jungtinių Valstijų 
pus.', arba pasiduoti revoliucijo- 
nieriams. Jeigu pereitų Į Jungti- 
nių Valstijų pusę, ten ji bus nu- 

ginkluota ir palaikyta, kol revo- 

liucija Mexike nepasibaigs. 

ANGLIJA. 
Anglijos valdžia tautoms, turin- 

čioms kariškus laivynus, buvo už- 
maniusi vieniems metams liautis 
laivų dauginimo, nes tam reikia 
-kirti milžiniškus pinigus: padir- 
binąs vieno didelio mūšio laivo 
atsieina apie 40 milionų doliarių, 

Į bet Vokietija Anglijos užmany- 
mą atmetė, nes, matyt, ji tikisi 
ant jūrių Angliją, jeigu nepra- 
lenkti, tai bent pavyti. Dabar 
laikraščiai pataria, kad Amerikos 

prezidentas \Vilson sušauktų tu- 

rinčių didelius laivynus tautų 
kongresą pasitarti apie sulaikymą 
kokiam laikui laivų dauginimo. 
Bet kągi prezidentas darys, jeigu 
Vokietija atsisakys siųsti kongre- 
sai! savo atstovus? Priversti jos 
jis negali. 

Airijos protestonai nesiliauja 
besipriešinimo pripažinimui Airi- 
jai Savivaldos. Valdžia, davusi ai- 
riams pažadėjimą, negali ji lau- 
žyti. nes dabartinę Anglijos mi- 

nisteriją ir palaiko airiai, be jų 
atstovų balsų ji negalėtų laiky- 
tis. Protestonai gi reikalauja, kad 
jų apgyventas Ulsterio apskritys 
pasiliktų prie Anglijos, kitaip 
gązdina sukilimu. Valdžia, ma- 

tyt, ištikro bijosi sukilimo, nes 

uždraudė Airijon gabenti ginklus 
ir amuniciją, l'rotestonai užtik- 
rina, buk jie turi pakaktinai gin- 
klų, net kanuolių, bet ištikro, tur- 

būt, ne taip yra, nes slapta ga- 
bena ginklus ir dabar. Pereitą 
savaitę ant atkakusio Airijon vo- 

kiško garlaivio rado paslėpta 2000 

karabinų, kuriuos konfiskavo. 

AUSTRIJA. 
Galicijoj lenkai negali su rusi- 

nai;; susitaikyti, nes lenkai nori 
rusinus valdyti kaip baudžiavos 
laikuose. Rusinai todėl, ir neno- 

rėdami, turi laikytis lenku priešų 
pusėj. Lenkai, turėdami valdžią 
Galicijoj savo rankose, visokiais 
budins skriaudžia rusinus. Rinki- 
muose leidžia rusinams rinkti 
kuomažiausia savo atstovų. Tos 
skriaudos nusibodo jiems, todėl 
jie nori suvisu nuo lenkų atsi- 
skirti. Jų laikraščiai atvirai kal- 
ba, jog parliamente reikalaus Ga- 
licijos padalinimo į rusinišką ir 

lenkišką. Be abejonės, rusinus, 
jeigu tok j reikalavimą pastatys, 
parems ne vien vokiečiai, bet 
taipgi cechai, o gal ir chorvatai, 
o tąsyk reikalavimas gali but pri- 
imtas. ir lenkai netektų visos ryti- 
nės Galicijos dalies. Tas butų 
jau kur kas didesnis jiems nuo- 
tolis negu išsk;.-Miias iš Lenki- 
jos Cholmo gubernijos, nes ryti- 
nė Galicija turi netoli 4 milionus 
gyventojų, o Cholino gubernijoj 
jų yra vei milionas. 

BALKANŲ PUSSALIS. 
Grckija jau oficiališkai užėmė 

jai didžiųjų Europos tautų pri- 
pažintą salą Kretą. Sala ta yra 
didelč, turi apie 300,000 gyvent., 
daugume grekų. Dar kelias salas, 
taipgi grekų apgyventas, laiko 
užėmę italai ir (irekiiai nenori 
atiduoti, nes sulvg padaryto su 

Turkija sutarimo, užbaigiant karą 
už Tripoli. Italija pažadėjo tas 

salas tik Turkijai sugrąžinti, bet 
niekam kitam neduoti. 

Ženklinimas Albanijos r ube žiu 
dar neužbaigtas ir šįmet ženkli- 
nanti juos komisija, turbut, neuž- 

baigs dėl blogo oro ir stokos ke- 
liu. Vokietijos ir Austrijos ko- 
misorių dabar nėra, vienas nu- 

mirė, kitas apsirgo ir išvažiavo 
gydytis. Iš to apsitoiimo žen- 
kliiiiiii) naudojasi (irekija, kuri 
valdo tulus albanų apgyventu- 
apskričiu* ir ten. kaip moka, taip 
iš albanų daro grekus: kas iš jų 
nenori greku vadintis, tuos iš- 
veja, ari>a su prievarta perkelia 
i tikrą Cirekiją, toli nuo rttbe- 
žiaus. kur rube/iu ženklintojai j 11 

nesuras; išvytų vieton ateina gre- 
kai ir tokiu bu d u grynai albaniš- 
ki apskričiai tampa grekiškais. 
Taigi, pradėjusi pavasaryj rube- 
žius ženklinti tarptautiškoji ko- 
misija ras gal jau ne vieną bu- 
vusį albanišką apskritį paverstą i 

grekišką, ir dar užsilikę ten alba- 
nai bijos save albanais vadinti. 

Konstantinopoliu nesenai atka- 
ko vokiškoji kariškoji komisija 
organizuoti Turkijos kariumene 
ir tapo iškilmingai Turkijos val- 
džios priimta. Prieš siuntimą tos. 

komisijos protestavo Rusija, 
Prancūzija ir Anglija, bet tie pro: 
testai nieko negelbėjo. 

VILMAUS GUBERNIJA. 
VILNIUS. 

— Vilniaus policijai įsakyfa 
išj ieškot i iš žydu bausmės pinigų 
už pasitraukimą nuo kareivijos 
—r »2,ooo rubliu. 

— Viltis — 

— Miesto apticka. prieš kiek 
laiko atidaryta prie Vilniaus 
gatvės, Labdarių dr-jos namuose, 
jau pat pradžioje nusigando ban- 
kroto, arba, tikriau sakant, nu- 

sigando jos bankroto Įsteigusi ją 
miesto valdyba. Dalykas toks, 
kad visi nepasiturintieji vilnie- 
čiai, kurie iš miesto daktarų gau- 
na receptus, gali toje aptiekoje 
dykai gauti vaistų. Tų receptų 
pirmąsias dienas pasirodžiusi to- 
kia daugybė, kad jeigu ir toliau 
tiek busią, tai apticka tikrai tu- 
rėsianti susibankrutuoti. Dėlto 
sanitarų komisija nutarė prašyti 
miesto daktarų, kad, rašydami 
receptus dykai vaistams gauti, 
turėtų omenyje aptk'<os finan- 
sus. 

— Viltis — 

— Dėl darbininkų draudimo 
centralės kasos eina dabar gin- 
čas tarp Vilniaus ir Bielostoko 
miestų. Ir vienas ir antras mie- 
stas nori turėti tą įstaigą pas sa- 

ve, o toji kasa tegali buti įsteigta 
tik viename kuriame tų dviejų 
miestų. Dėl to miestų ginčo šio- 
mis dienomis išvažiavo Peterbur- 
gan Vilniaus miesto pirmininkas 
Venslavskis, o taip pat Vilniaus 
pramonininkų atstovai: Zavadskis 
ir Gordonas. Pakvietė juos tani 
tikron tarybon prekybos ir pra- 
monės ministerija. 

— Viltis — 

— Traukinys nubėgo nuo vėžių 
naktj prie Vilniaus prekių sto- 

ties. Buvo tai greitasis traukinys 
No. 2, einantis iš Varšavos j Pe- 
terburgą, tirštai prigrūstas ke- 
liauninkų, nes buvo jųjų apie 150. 
N'ickas tačiau nenukentėjo, nes 
mašinistui pasisekė traukinį lai- 
mingai sulaikyti. Katastrofos 
priežastis kol-kas nesusekta. Ma- 
tyti tik per 70 sieksnių geležin- 
kęlio yėžįai ful^ųžyū, dagi 

štai suardyti. Atvažiavo techni- 
ku komisija su Varšavos-Petcr- 
burgo geležinkelio viršininku Ya- 
lujevu tardyti katastrofos prie- 
žastis. Suardytas kelias gali bū- 
ti pataisytas už dviejų savaičių. 
\ isi Į Vilnių atvykstantis ji trau- 
kiniai turi dabar šią katastro- 
fos vietą aplenkti, vėluojasi todėl 
kaskart dviejomls valandomis. 
Tarp keliauninku* buvęs vienas 

važiavęs traukiniu, sudužusiu prie 
1 >vin.-ko. 

— Lietuvos žinios — 

— Vilniaus ruMt sąjungos or- 

ganizacijom gavo iš Peterburgo 
aplinkrašti, kuitiaine Įsakoma mo- 

narehistams nedalyvauti skerdy- 
nėse. Įstatymu neleidžiamose, To- 
dėlei monarebistų organizacijos 
komitetas. Įkurtas 300 metų Ro- 
ma novų šeimynos viešpatavimo 
paminėjimui, j rašo visų monar- 

ebistų organizacijų, kad jų nariai 
visokiais budais stengtųsi žmo- 
nes nuo skerdynių sulaikyti. 

— Vilniaus pač.o ir telegrafo 
biuras gavo Įsakymą vieno laiš 
ko svarumą nebeskaityti lotu, 
kaip iki šiol Imdavo, bet 15 gra- 
nui. nes nuo lapkričio _'8 d. ir Ru- 

sija priėmė tarptautinį laiškų 
svarumo apskaitymą. 

— Žydai miesto Tarybon ne- 

renkami. bet valdžios skiriami. 
Vilniaus miesto valdyba jau su- 

stačiusi tu žydu, namu savinin- 
kų, sąrašą, iš kurių gali buti mie- 
sto Tarybos nariai skiriami. 

— Per vieną rugsėjo mėn. Vil- 
niaus turguose pirkta 10.015 8')'~ 
\ulių: jaučių—4,085, melžiamųjų 
karvių—86, veršių—>$50 kiaulių— 
2,482 ir avių bei ožkų — 1.905. 

PODBREŽĖ, Vilniaus apskr. 
Miestelis nedidelis, tik 221 gy- 
ve, tojas. Žmonės visai sulenkėję, 
apie lietuvius nebegirdėt. Buvusi 
bažnyčia liko pakeista Į cerkvę. 
Katalikai dabar st to sau nauja, 
p.1 maldos bu va koplyčioje. 

B. Kaim. 
— Rygos Garsas — 

ŠVENČIONIS, Traku ap. Prieš 
porą metų laikraščiuose buvo ra- 

šyta, kad Amerikoje miręs mi- 
lionierius J., palikęs apie 16 rni- 
lionų rub. Švenčionyse susirado 
tariamasai to milionieriaus bro- 
lis. Vaje, kaip pradės prieš ;i 
lenkti galvas tie, kurie pirma nė 
žiūrėti nenorėjo! Tuojau susira- 
do prietelių, kurie J. girdė pusę 
metų, maitino ir skolino jam pi- 
nigų. Gerai gyveno busiantis 
Švenčionių milionierius, o drau- 
gai džiaugėsi iš jo kada pasipel- 
nysią, bet štai ima degtinė ir su- 

degina busianti didžturtį, naujų 
"prietelių" viltį. 

Korespondentas. 
— šaltinis — 

MERKINĖ, Trakų apskr. Ir 
merkiniečiai įsisteigė jau sau lie- 
tuviu švietimo draugijos "Ryto" 
skyrių. Lapkričio 3 d. buvo pir- 
masai skyriaus susirinkimas. Su- 
sirinkime pirmininkavo vietinis 
klebonas kun. Ribikauskas. Yi- 
sų-pirma susirinkimo pirmininkas 
paskaitė "Ryto'' draugijos Įsta- 
tus ir aiškiai ir tiksliai nurodė 
šios draugijos naudingumą ir 
svarbumą. Toliau gražiai pakal- 
bėjo kun. M. Cijunaitis, nurody- 
damas pavyzdžiais ;š kitų tautų, 
kaip antai čekų ir k. gyvenimo, 
kaip jos per savo draugijas pri- 
ėjo prie didesnio švietimo ir su- 

sipratimo. 
Skyriaus tarybon išrinkti šie 

žmonės: pirmininku—kun. Motie- 
jus Cijunaitis, jo padėjėju—Juli- 
jus Lepeška, raštininku — Jonas 
Jaskelevicius, iždininku— Vlada 
Vaitiekūnienė, valdybos nariu — 

Mikas Janulevičius; revizijos k« >- 

misijon išrinkti: aptiekininkas 
Vincas Vaitiekūnas, Pelik-as Ak- 
stinas ir Petras Čiras. 

Ant galo buvo kalbėta apie sa- 
vos mokyklos reikalingumą ir jo- 
sios įsteigimą. Susirinkimas vie- 
nu balsu nutarė visų-pirmą įsteig- 

ti mokyklą Merkinėje. Tuo rei- 
kalu rūpintis išrinktas Julijus Za- 
lauskas. J. J. 

— Viltis — 

KAUNO GUBEltfIJA. 
KAUNAS. 

— Kauno lietuviai pasirodė 
niok.'i branginti savo tėvynės gc- 
rųjų su 1111 atminti ir. nežiūrėdami 
lietaus ir purvyno, lapkričio i d., 
skaitlingai susirinko apie kunigo 
Jaunio kapą pasimelsti už jo du- 
sią ir dalyvauti pašventinime pa- 
minklo. Kapas gražiai buvo pa- 

puoštas egliukėmis ir rūtomis, 
apkabinėtas vainikais, kurie bti- 
vo sudėti ant grabo laidojant, ap- 
statytas žibančiomis lcmpukė- 
mis, (ialvugalyje ant cementinio 
pamato stovi lietuviškas ąžuolo 
kryžius, aukštesnis už visus ka- 

pu kryžius, darbas lietinio dai- 
lininko Aleksandravičiaus. Vie- 
noje pusėje paminklo iš cemento 

lietas nabašninko paveikslas, apa- 
čioje parašas: kun. Kazimierui 
Jauniui, didžiam lietuvių kalbos 
žinovui ir mylėtojui lietuviu vi- 
suomenės. Kitoje pusėje parašy- 
ta nabašninko gimimo ir mirimo 
metai ir vieta. 

Į pašventinimo apeigą atvyko 
nemažai kunigų ir svietiškosios 
inteligentijos, seminarijos kliei'- 
kų būrelis, nemažas skaičius lie- 

tuvių mokinių ir didelis būrys 
Kauno miesto lietuvių. Kun. Mi- 
liauskas pamoksle paminėjo kun. 
Jaunio nuopelnus, pralotas Macu- 
levičius pašventino kryžių, pa- 
galios atgiedota už nabašninko 
dūšią "Aniuolas Dievo" ir "Am- 
žiną atilsi." 

— Rygos Garsas — 

— "Saulės" kursai jau persikė- 
lė Į nuosavą butą ant Žaliojo kal- 
no, Šoseinaja g-vė Xo. 32. 

— Rygos Garsas — 

— Kauno gubernatorius leidęs 
Juozui Vaičkui įtaisyti ši rude- 
nį visą eilę koncertų: Kaune, 
Ukmergėje, Ežerėnuose, Panevė- 
žyje, Šiauliuose. Telšiuose, Kė- 
dainiuose. Radviliškyje, .Mažei- 
kiuose, Plungėje ir Retave. 

— šaltinis — 

— Rugsėjo mėn. Nemunu nu- 

gabenta įvairiu medžių už 1 1111- 

lioną 360 tukst. rublių. Per pir- 
mus 6 šių metų mėn. Dauguvos 
upe nuplukdyta medžių už u 

milionų 387 tukst. svarų sterlin- 
gu (1 sv. sterlingų—maž-daug 
10 rubliu). 

— šaltinis — 

— Kauno gubernijos valdybos 
įsakymu uždarė vadinamąjį Kau- 
no inteligentijos kliubą už korta- 
vimą. 

— Viltis — 

PABIRŽĖ, Kauno ap. Bajo- 
riškių kaimo buvo išgėdinta tūla 
18 metu mergaitė. Kaltininkais 
buvo susekti ir prisipažino S. 
Meškinis 21 m. ir Alfonsas Sla- 
vinskis 25 m., kuriuos apygardos 
teismas dabar pasmerkė j kator- 

gą 6 metams kiekvieną. Tai 
negirdėtas čia lig šiol atsitiki- 
mas. T, 

— Rygos Garsas — 

KAZYTIšKIS, Ežerčnu apskr. 
Miestelis nedidelis, bet ji puošia 
graži bažnyčia, kuri rodo savo 

parapijonų pamaldumą ir gerus 
norus. Tačiau tarp kviečių vi- 
suomet esti kūkalių. Tie kūka- 
liai. Kazytiškio girtuokliai, kurie 
tik gėdą daro k i t i e 1 įs. 

Girios Gegutė. 
— šaltinis — 

KAUNAS. Lietuvių dainų 
koncertas čia atsibuvo Tilman- 
so teatre, vedamas Petro Kava- 
liausko ir pasisekė kuogeriausiai. 
Publikos buvo pilnas teatras. La- 
bai didelis choras taip gražiai 
dainavo, kad tiesiog žavėte ža- 

vėjo publiką. Delnų plojimams 
nebuvo galo. Užvis daugiau pa- 
tiko publikai, "Burtai"—Naujelio, 
'Karvelėli''—Sosnausko ir "Suk- 
tinis"—Petrausko, Reikalaujant 

publikai "Burtai" ir "Suktinis" 
buvo atkartota uct po 3 kartus. 
Gerą įspūdi padarė taipogi ma- 

žytė kanklininkė, kanklių slygo- 
mis primindama Lietuvos seno- 
vės daili;, girias... Taipogi solistė 
savo maloniu balsu gražiai padai- 
navo Naujelio ".Barkarolę." 

Juozas Juodyšius. 
— šaltinis — 

KULIAI, Telšių ap. Prieš tre- 

jus metus buvo sumanyta Ku- 
liuose statyti namai liaudies mo- 

kyklai. Buvo jau atvykę iš Plun- 
gės valsčiaus įgaliotiniai moky- 
klos piečiui pirkti. Surado ir ūki- 
ninką. kuris sutikęs parduoti už 

500 rub. puse dešimtinės žemės. 
Buvo kaip ir suderėję. Laikraš- 
čiai paskelbė, jog ir vyriausybe 
skirianti daugiau kaip 1.500 rub. 
minėtajai mokyklai stalyti. Ta- 
čiau ligšiol niekas dar nemano 

jos statyti; medžiagos neveža ir 

jokių darbų nepradeda. 
Žmonės neįmano, kaip vaikus 

pramokinti. Arti 200 vaikų pasi- 
lieka be jokio pradinio pralavini- 
mo. Kai-kurie ūkininkai ketina 
kreiptis j direkciją su prašymu, 
reikalaudami mokytojaus ir žada 
duoti Maževų sodžiuje veltui bu- 
l'.i mokyklai ir mokytojui. 

Ta proga paminėsiu apie išsi- 
platinusi Kuliuose ir aplinkinėje 
kaž-kokį rūgštimą, vadinamąjį 
"grybu." Mažutė tojo "grybo" 
dalelė įdedama į saldų vandenį, 
dažniausiai į saldžią arbatą, kur 
jisai labai greitai jšauga, vanduo 
po kelių dienų pasidaro apyrug- 
štis, turįs savotišką, gan malonų 
kvapą. Tą vandenį geria nuo 

įvairių ligų, geria ir sveiki, kad 
nesirgtų. Sako, buk tas "grybas" 
esąs parneštas iš Alyvų Darželio, 
ten jis augąs ant akmens. Vei- 
zint, jis daro šlykštų įspūdį, tar- 
tum apglitęs mėsos gabalas. 

Kulys. 
— Viltis — 

MAŽEIKIAI M u-u apylinkė- 
je labai serga skarlatina ne tik 
vaikai, bet ir paaugusieji. Nuo li- 
gos betgi daugelis išsisuka. 

Mažeikiu prekybos mokykloje 
lietuvių kalbos šimei nebemoko- 
ma. Xėsą mokytojo. Pernai mo- 

kė "Maž. "Saulės" mokyklėlės 
mokytoja. Mokyklų užlaiko lat- 
viai. 

Susilaukus naujo mokytojo j 
"Saulės mokyklą, rasit \ėl jves 
lietuvių kalbos pamokas. 

Toje mokykloje šimet nėra ir 
kapeliono. M. Dideikis. 

— Viltis — 

ZABIČIUNAI, Ežerėnų apskr. 
Šitas sodžius yra pagarsėjęs apy- 
linkėje savo jaunimo ištvirkimu. 
Nepersenai viena naktį padarė 
jie šitokių "šposų": surito viduriu 
lcc 1 io didelę daugybę akmenų iš 
la;.ik >: bet to buvo jiems dar ma- 

žai. taigi išardė upelio tiltą. Ant 
rytojaus žmonės ėmė važiuoti Į 
Dusėtus atlaiduosna, privažiuoja 
upelį—žiuri: tiltas išardytas. Ir 
turėjo grį'žti. ir kitu. tolimesniu 
keliu važiuoti. 

Gerai žinanti. 
— Viltis — 

SKIRSNEMUNĖ, Ras. apskr. 
Nesenai buvo pas mus toks at- 

sitikimas, kad tėvas su savo su- 

mini, gerai įkaušę degtinės, tarp 
savęs nežmoniškai peiliais susi- 
pjaustė. Sunus J. š., norėdamas 
savo tėvui atkeršyti, naktį i va- 

landą padegė, bemiegant tėvams, 
pirkią. Pajuto miegantieji, kad 
jau visa jų triobelė buvo liepsno- 1 
je; vos spėjo patįs išbėgti, nieko 
su savim neišsinešdami. Dabar 
policija jieško kaltininko J. Š.. 
bet jisai, matomai, suspėjo pasi- < 

slėpti. I 
Jakaičio kaimo nkininko su- 

ims X susivaidijo su savo tėvu 
ir iš piktumo mėgino save re- 

volveriu nusišauti, bet nepataikė, 
nes kulipka įlindo nepavojingo:! 
vieton. Nuvežus įsišovusį Kauno, 
ligoninėn, jis po kelių dienų su-Į 
grįžo sveikas, nes kulipka išėmė, j 
Tik dabar nebedrįsta su žmonė-( 
mis nei kalbėti iš gėdos. j 

Tai kokių esama musų apylin- 
kėje jaunikaičiu. N. J. 

— Viltis — 

PLUNGĖ, Telšių ap. Cia lie- 
tuvis Juozas Kučinskas įtaisė li- 
nams. verpti fabriką, kurioj <1 irbs 
40 darbininkų; vienų mašinų esą 
pastatyta už 28 tukstančius rub. 

— Lietuvos žinios — 

VAŠKAI, Pan. ap. Vaškų ap- 
tieka nuo kelių metų eina iš vie- 
nų rankų Į kitas. Pirm valdė j.į 
žydas; nuo žydo nupirko latvis 
Veiveris. šj rudenį nuo Veive- 
rio paėmė nuomon lietuvė Elzbie- 
ta Avižonytė, nesenai įgijusi pro- 
vizoriaus laipsnį. Tai yra pirmu- 
tinė lietuvė-provizorė Lietuvoje. 

B. 
— Lietuvos žiuios — 

SUVALKŲ UllJEUMJA. 
— Nesenai čia vienas girtuo- 

klis girtas Įpuolė i šulinį, kurį 
nors vargais-negalais pasisekė iš- 
gelbėti, vienok jo gyvastis di- 
džiame pavojuje. Nuo pereito pa- 
vasario, nor> Įsikūrė čionai "Blai- 
vybės" sk\ rius, tačiau dėlei sa- 
vo visiškai silpno veikimo vos-ne- 
-vos gyvuoja. Bet todėl girtuo- 
kliavimas čion puikiai bujoja. 
Smuklės kaip grybai po lietaus 
dygsta, ir visos gana gerai gy- 
vuoja. Jau net ir lietuviai čion 
pradeda smukles atidarinėti. 

— Šįmet Vilkaviškio apylinkėj 
taip puikiai viskas užderėjo, kad 
niekas nebeatmena, kuomet butu 
buvę taip derlingi metai. Ivaip 
didesnieji, taip ir mažesnieji ūki- 
ninkai prisikrovė javų ne tik pil- 
nus kluonus, bet ir kttgius. Gal 
manote, kad vilkaviškiečius šie 
taip nepaprastai derlingi metai 
sujudįs kiek labjau prie gražių 
tikslu, kaip antai: pastatymo Vil- 
kaviškyje elgetnamio, kuris di- 
džiausiu rupesčiu kun. M. Milke- 
vičiaus šįmet pradėtas statyti, 
bet išsibaigus paskutiniam ska- 
tikui, kuriuos geros valios žmo- 
nės teikėsi suaukoti, statymo dar- 
bas visiškai pertraukta? Taip 
manydami, labai klystumėme. 
Kam čion vilkaviškiečiams tokių 
"glupstvų":!... Verčiau jiems sa- 
vo atliekamus rublius nunešti pas 
Šepleri, arba pas kitą panašu "gc- 
raderį,' kur gaus už tai gardaus 
skystimėlio. A. Kalinys. 

— šaltinis — 

KIBARTAI. Suv. gub. Cia at- 
sitiko sekanti nelaimė. Dvi mer- 

gaitės Paulina Brozaičiutė j,} m., 

Olga Stikoviėiute 17 metu. abi 
lietuvaitės. vaikštinėjo gele- 
žinkelio linija, vesdamos už ran- 

ku 3 metu Gurvieio vaikiuka. pas 
ku(i B rozaiėiutė tarnavo. Nei 
matyt draugės nepamatė, kaip 
ant jų užvažiavo manevruojantis 
ųarvežis su vagonais ir jos liko 
ant vietos nužudytos. Vaikiukas 
°i liko gyvas; nubruožta tik vei- 
:las. 

Prieš kokią savaitę anksėiaus 
pasienio sargybos raštinės rašti- 
ninkas ant plento, ties gimnazija, 
nušovė tulą merginą. Girdėt, dė- 
ei meilės. I. Kančukaitis. 

— Rygos Garsas — 

VILKAVIŠKIS, Suv. g. Vic- 
inėje vyrų gimnazijoje šįmet 
nokinių išviso 266, iš kuriu lio- 

uvių 118, žvdų 104, lenkų 16, ru- 

sų 15, vokiečių u ir latviu 2. 

.ietuvių daugiausia pirmose 4 
diasose. 

— Rygos Garsas — 

PILVIŠKIAI, Mariam, apskr. 
ia buvo vi vis parapijos vaikučiu 

ūcmcnukų diena. Jau anksti ry- 
ą buvo matyti, kaip tai pėkšti 
•jo, tai važiuotus vežino ukinin- 
:ai, ar jų tėvučiai i bažnyčią. Cia 
laugelis atliko išpažinti, o apie 
2 valandą turėjo malonią pro- 
;ą visi vaikeliai—apie 300—da- 
yvauti mišiose jų naudai, kurias 

ižpirko "Žiburio" draugija. Po 
o vietinis klebonas širdingai 
uos pamokino. Po pamaldų pie- 



mcnčliai išklaust kun. Radžiūno' 
gražiu žodžių, paskui gavo u/.-j 
ką>ti. arbatos, saldainiu, paklausė 
muzikos ir gavo knygeliu, vieno 

žmogaujiems paaukotų. 
Daug man teko keliauti, daug 

piemenukų kalbinti ir retai kada 

pataikai vaiką-piemenuką ramaus 

linksnio veido: dažniausia lyg nu 

liudr ir tai rodos ne be prie- 
žasties jie vis vieni lauke gražiu 
ar ru'vr /iu oru. Ar ne laikas 
l>atu s n-.' ti jiems daugiau pra- 
inog( nilių. o butų daug nau- 

dos. S. Jurgis. 
— šiltinis 

GRIŠKABŪDIS. Naum. apskr. 
Vyriar.>vbč l'icln atidaryti vai- 

>čiuji t r i mokyklas: (iraž iškilio- 
se, Meškiniuose ir Žečkalniuose. 

Jau paskirti ir mokytojai. Vy- 
riausybė žadanti kiekvienai mo- 

kyklai duoti medžiu ir pinigais 
po 5<k) rub. l»e to, baldams jtai 
syti po 150 rub. Valsčius gi turi 
duoti žemės iki 3 margu ir butą 
mokyk lom>, iki bus pastatyti 
nauji namai. 

Valsčiaus kasos valdybon iš- 
rinkti nauji žmonės: pirmininku 
Apanavičius ir kasininku Žiliu 
Kudirka. Kandidatu Kubilinskas. 
Per valsčiaus -uieigą, sušaukt.} 
tu mokyklų ir kasos reikalams 

apsvarstyti, buvo pakeltas klausi- 
ma-;. kad valsčius padovantų se- 

ntiosius Griškabūdžio varj us Pa- 
luobių bažnyčiai, bet valstiečiai 
nesutiko. S. Jurgis. 

— VMtif — 

SLAVIKAI, Naum. ap. Čia 
nu<> lapkričio 1 d. šių metų ati- 
darė pačto ir telegrafo skyrių, 
kįtris Slavikuose jau senai buvo 
laukiamas ir pageidaujamas. 

Piršlys. 
— Viltis — 

LIESrtISTVA, Naum. apskr. 
/.iestni>tvns valsčiuje i- 3.^70 
žmonių yra %S/7 vadinamųjų "vo- 

kiečių" arba "prūsų"; iš 29,656 
margų žemės jiems priklauso 
3,141 margas, iš 568 ūkių— i04 
ukiai-vienas džiai. 

Šitie "vokiečiai" ne visi vokie- 
čiai; yra j.; tarpe ir tikriausių lie- 
tuvių, "lietuvninkų, kaip jie sa- 

kos. Vokiečiai vadinami jie dėl- 
to, kad vi^i jie protestantai. Tarp 
tikrųjų vokiečių atėjūnų yra ir 
hakatistų, o lietuviai-protestantai, 
nors ir nešioja lietuviškas pavar- 
des, tariaus savo dvasia irgi ma- 

žai kuo skiriasi nuo pirmųjų: 
lietuviškumo ir jie nemėgsta ir 
jo negerbia. Šiek-tiek pramokę 
vokiškai, jau ir savo tarpe lietu- 
viukai ncbesikalba, vaikus moki- 
na tik vokiškai, giria vokiečių 
kulturą, o vardą "lietuvninkų" 
tik gėdydamiesi nešioja, nes už 
tą vardą per savo pamaldai Nau- 
miestyje buria ištikrųjų vokiečių 
žeminami ir net pajuokiami. Kaip 
vokiečiai giriasi, 'lietuvninkai' jų 
bažnyčioje jau nyksta. 

lieiit nematyti ir negirdėti, kad 
bent vienas protestantas lietuvis 
išsirašytų sau lietuviškų laikraš- 
čių, arba bent turėtų norą juos 
skaityti. 

I lietuviu kataliku širdis mušu 

"vokiečiai" neturi dar jtacos. Ne- 
gu tik jaunimas, vaikščiodamas 
Prusuosiia uždarbiauti, sudarko 
germanizmais kalbą, o kitas ir 
šiek-tiek >uvokietėja. Bet šiaip 
lietu\iai-katalikai valstiečiai pa- 
rodo save antigermaniškais ir 
pas juos yra susidariusi nuomo- 

ne*. "vokiečiui" žemės neparduo- 
ti. Ir ištiesti: kiek žinau, nėra 
beveik pavyzdžio, kad valstietis 
liuosa valia butų kur pardavęs 
vokiečiui žemę. Priešingai, pa- 
staraisiais metais lietuviai išpir- 
ko is vokiečių 3 kolionijas: vieną 
120 margų ir dvi po 40 margų. 
Tik Šime? >u širdgėla reikia pri- 
pažinti, kad atsirado vienas inte- 
ligentas f iš senu laikų valsčiaus 
teisėjas Kudirka), kuris pardavė 
savo puikų Janukiskių viensėdį, 
i'k> margų žemės, vokiečiui Gir- 
šui. iiu'i buvo atsiradę neblo- 
gesnių p irk ik ių ir iš lietuvių. 
Valsčiaus sueigose vokiečių su- 

manymai /:lunga, taip žlugo jų 
sumanymas apie vokietį mokyto- 
ju 

Savo ūkio kultūra "vokiečiai" 
su lietuviais stovi vienodame laip- 
snyje. Apšvietime gi vokiečiai 
atsilikę nuo lietuvių: negirdėti 
pas juos einančio mokslus jauni- 
mo. Nors ir >ra iš jų visai gerai 
pasiturinčių ūkininkų, jie rūpinasi 
tik, kati jųjų sunus ar duktė iš- 
»Mtų \ okietijon ir rastų tenai sau 

kokia tarnystę, arba, atitarnavęs 
karei vijoj, užimtų čion vietas 
žandarij ar sargybinių. Bc to, 

vokiečiai dar tebetiki įvairiais 
burtais, kuriuos lietuviai jau se- 

nai užmiršo. Vincė. 
— Viltis — 

PETERBURGAS. Rusams 
k-Ualikams. kaip rašo '"Dien," vy- 
riausybė griežtai atsisakiusi lei- 
sti atidaryti Peterburge bažnyčią. 

— Viltis — 

LIEPOJUS. Liepojaus l'ašcl- 
p<» Draugija galutinai nutarė 
virsti kataliku įstaiga, pasire- 
miant tuo, kad visi lietuviai esą 
l<;i ,il!'<ai. \tsirado vis dėlto sau- 

ja nariu, kurie dėl to vardo pa- 
mainymo, išstojo iš draugijos, 
tvirtindami, kad ne visi lietuviai 
esą katalikai. Pavyzdžiui, visi 
juk žino, kad dabartinis V. Du- 
rnom atstovas M Yčas nors ir 
lietuvis, bet ne katalikas, o evan- 

gelikas, turįs po visą Lietuvą iš- 
barstytu vieno su savimi tikėji- 
mo tautiečiu. Liepojaus Lietuvių 
Pašelpos Draugija privalėtų rem- 

ti \ isus pašelpos reikalaujančius 
narius, nežiūrint ar jie katali- 
kai, nes draugijos tikslas juk 
šelpti, o ne katalikų tikėjimo mo- 

kyti. I'.et susipratusių ir šitaip 
galvojančių narių Liepojaus l'a- 
šelpos Draugijoje nedaug butą. 
Kaip priėjo prie balsavimo, tai 
imj buvo įmesta baltų kamuolė- 
lių, t. y., kad draugija vadintųs 
katalikų, ir tik 2r juodas kamuo- 
lys pasipriešino šiam pavadini- 
mui. 

Xa, ir draugija nuo šio laiko 
vadįsis Lietuvių Katalikų Pašel- 
pos Draugija ir aišku, kad šelps 
tik katalikus. Ar šįkart Lietu- 
vos naudai čia pasidarbuota ir ar 

tikrai jos labui rūpintasi—reikia 
labai abejoti. Tuo labjau. kad 
draugija veikia Kurše, kur lietu- 

vių reformatai dar dažniau pasi- 
I ina, k a i | > pačioje Didžiojoje Lie- 
tuvoje. D. 

— Lietuvos žinios — 

MAŽOJI LIETUVA. 
Nauja draugija. Priekulėje 

jsteigta lietuvių draugija "Evan- 
geliška Moterių Pagelba." pana- 
ši į čia jau esančią vokiečių drau- 
giją varguoliams šelpti. Naujoji 
draugija susitvėrė ačiu kun. Gai- 
galaičio bei kun. .Endrulaičio rū- 

pesčiui. 

Baisi mirtis. Mineikiuose bai^i 
mirtis patiko tūlą tarnaitę, Oną 
liajorikę. Prieš kiek laiko Ba- 
jorikė gavo proto sumišimą ir ta- 

po ligonbutin pasiusta, kur, kaip 
rodės, jiji pagijo, ačiu kam tapo 
paleista. Tačiaus proto sumiši- 
mas atsinaujino, ir mergina iš- 
nyko. Buvo manyta, kad jiji ga- 
lą sau pasidariusi. Kiek vėliaus 
ra>ta nelaimingoji apsikabinusi 
vieno ūkininko vartų stulpą. Ne- 
laiminga mergelė buvo jau ne- 

gyva. Lavonas buvo neišpasaky- 
tai išdžiuvęs, fš visa ko buvo 

matyt, kad Bajorikė mirė iš ba- 
do. Kaip nusekta, nelaimingoji 
ilgą laiką klaidinėjusi po laukus; 
vėliaus jsigavus j trobas ūkinin- 
ko, prie kurio vartų rasta 
josios lavonas, užsilipusi ant klė- 
ties viršaus ir tenai išsėdėjusi vi- 
są laiką, 'l iktai prisiartinus mir- 
čiai. nulipo žemyn ir pradėjo slan- 
kinėti apie vartus, kame jąją ir 
užtiko taip baisi mirtis. 

Dovana, bet ne saviškiems. 
Kaip praneša "N. L. C." tūlas 
Mažosios Lietuvos turtuolis, pa- 
varde Kupratis (taigi lietuvis), 
nesenai paūkavo 400 markių (1 
markė=»daug-maž 24 centams) 
vietinei vokiečių Jaunimo drau- 
gijai, kad šioji pasistatytų sau 

namus. Yra Maž. Lietuvoje daug 
lietuvių jaunimo draugijėlių, ta- 
čiaus šitosios vos tik skatikais 
savo turtą skaito. 

Nuo vilko ant meškos. Prieš 
kiek laiko tūlas iš Žemaitijos j 
Įsrutį atkeliavęs lietuvis Rudai- 
tis tapo suimtas ir už prasižen- 
gimus prieš Vokietijos jstatymus 
pasmerktas keliems metams ka- 
lėjiman. Gebanant jįjj iš Plikai- 
nių, kame nuteistasai tulą laiką 
sėdėjo kalėjime, jisai paspruko iš 
sargybos nagų ir išdūmė į aną 
pusę rubežiaus. Taėiaus, kaip iš- 
siaiškino, tenai jisai pridirbęs to- 

kių šposų, kad buvęs net du kar- 
tu pasmerktas pakorimui. Rusų 
valdžia išpradžių pabėgėlio ne- 

pažinusi, taėiaus už tulo laiko, 
pažino ir suareštavo. Dabar bu- 
siąs atliktas teismo nuosprendis: 
tai yra Rudaitis busiąs pakartas. 

Prie Duonelaičio paminklo sta- 
tymo. Lapkričio 20 d. Tilžėje 
atsibuvo svarbu» susirinkimą? I 
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M EXIKOS REVOLIUCIJONI ERIŲ VADAS IR JO PAGELBININ K Al. 
Generolas Villa yra dabar svarbiausiu prezidento Huertos priešu ir grasina, kad neužilgo užimsiąs Mexi- 

kos sostin°. Mcxico City. Jis su savo aficierias atsižymėjo nepaprastu žiaurumu, licpdams sušaudyti visus 
savo priešus, į jo rankas pakliuvusius. Paveikslėlyj gen. Villa sėdi p čiam viduryj, už stalelio. 

kasi ink statymo paminklo Duo- 
nelaičiui. Anot "N'aiij. Liet. Cei- 

tungos" žodžių, paduodame kele- 

tą žinučių apie tąjį susirinkimą. 
Svarstyta budai, kaip rinkti au- 

kas paminklo statymui. Nutarta 

atspausdinti tam tikrus atsišau- 
kimus. kuriais Imsią kviečiami 
aukauti ne tiktai prusiečiai. bet 

taipogi ir Didžiosios Lietuvos bei 
Amerikos lietuviai. Manoma dar 
tam tikru vokiečių kalboje para- 
dytu atsišaukimu kreiptis su pa- 

raginimu aukauti prie tų vokie- 
i 11. kurie prijaučiu lietuviams. 

Apart to, žadama kreiptis prie 
Lietuvių Dailės Draugijos \ il- 

niuje. kad jinai parūpintų keletą 
plianų paminklui. Už geriausius 
du paminklo sumanymus žadama 

paskirti 200 ir 100 markių. 
Xorima dar sale paminklo ant 

Rambynkalnio pastatyti tam tik- 

rą bokštą, nuo kurio viršaus ga- 
lima butų pasigerėti Rambyn- 
kalniu ir apielinkėmis, kurios, 
kaip ir patsai kalnas, atsižymi 
savo gražumu. I ž užlipintą ant 

tojo bokšto, jeigu jisai bus pa- 
statytas. imsią tam tikrą mažą 
piniginj apmokėjimą, kad tokiu 
budu šiek-tiek padengus statymo 
išlaidas. 

Taipogi paskirta Maž. Lietu- 

voje vietos ir Įstaigos, kuriose au- 

kos bus priimamos. Tame skai- 
čiuje yra ir Mažosios Lietuvos 
laikraščiai. Aukos paminklui iš 
Maž. Lietuvos jau pradeda 
plaukti. 

Liet. Literatiškosios Dr. susi- 
rinkimas. T y pačią dieną, pa- 
sak "X. L.. C.," atsibuvo Tilžėje 
ir metinis Lietuvių Literatiško- 
sios Draugystės susirinkimas, 
kurittom toji draugystė įstojo i 

35-tą metą savo gyvavimo. Iš 

svarbesniųjų darbų, atliktų pa- 
skutiniuose metuose, reikalinga 
pažymėti išleidimą dviejų dide- 

lių knygų apie lietuviškąsias tar- 
mes ir atspausdinimą prof. Kur- 
šaičio iš vokiečių kalbos išverstų 
pasakų. Tam darbui Liet. L. Dr. 
išdėjusi beveik visas savo lėšas 
Dabar toji draugystė turi 194 na- 

rius. 

Laivas sudužo, l ies Klaipėda, 
ačiu audrai, užlėkė ant kranto ir 
sudužo rąstų prikrautas laivas, 
plaukęs iš Yiborgo, Suomijoj. 
Laivas vandens tapo visai sunai- 
kintas. Kapitonas ir visi jurinin- 
kai išsigelbėjo. 

25 metų sukaktuvės. Lapkri- 
čio 28 d. sukako 25 metai nuo to 
laiko kuomet p. M. Kiošis pradėjo 
dirbti Otto v. Mauderodės įstai- 
goje, kuri išleidžia ir "Naują Lie- 
tuvišką Ceitungą." M. Kiošis, 
būdamas zeceriu minėtoje spau- 
stuvėje, draugo su tuom yra Ir, 
kaip tą laikraštį sutrumpintai va- 

dina, "Naujosios" redaktorium 
nuo pat jokios atsiradimo, tai yra 
nuo 1891 m. 

; BYLA KUNIGO-UŽMUŠĖJO. 
New Yoik. Pereitos savaitės 

į panedėlvj prasidėjo čia byla gar- 
jsati- vokiečio kunigo J. Schmidto. 
kuris užmušė savo numylėtinę, 
mergina Aumueller. Prokurato- 
rius savo ižengtinėj prakalboj rei- 
kalavo mirties bausmės. Byla, be 

abejonės, trauksis ilgai, nes pra- 
sižengimas yra nepaptastas. 

MERGŲ PREKĖJ AI. 
Newark, N. J. Atsirado čia 

mergų prckėjai, rūpinanti dau- 
giausia merginas Pietinės Ame- 
rikos paleistuvystės namams. Su- 

viliojimui merginų jie pradėjo 
vartoti užnuodiiitas adatas. Įdur- 
ta mergina apalpsta taip, kad tie. 
niekšai gali ją vesti, kur nori. Ta 
naują j i ginklą jie vartoja karuo- 
se. teatruose ir kitokiose vietose, 
kur daug žmonių susigrudžia. 
Tie niekšai tokiu btidu gavo (lik- 
tai merginų, o tarp tų yra ir duk- 

terų pasiturinčių tėvų. Vieną iš 
tų niekšų, kokj ten Armandą Me- 
gars, paeinantį iš Pietinės Ame- 
rikos, sugriebė Neuarke. 

DIDELI ŽEMĖS PLOTAI 
KOLIONIZACIJAI. 

"vVashington, D. C. Sulyg nau- 

jų tei.-ių, vidaus reikalų ininiste- 
r i s gali kolionizacijai paskirti net 

1,750,000 akrų apsaušintos žemės 

vakarinėse valstijose. Tokios /.e- 

mės Montana valstijoj yra 1,500,-- 
.000 akrų, Šiaurinėj Dakotoj S,000 
akrų, Arizonoj 35,000 akrų, Nau- 
jame Mexike 4,500 ir Idaho 1,000 

akrų. 

UŽNUODINTAS PIENAS. 
St. Louis, Mo. Iš EcUvards- 

\ illc distrikto, Illinois valstijoj, 
atgenbentame Į St. Louis piene 
surasta nuodai. Laime dar, kad 
nuodai nespėjo daug blogo pa- 
daryti; mat tasai užiuiodintas pie- 
nas turi nepaprastą Kvapą. Kas 
pieną užnuodijo, tas iki šiol dar 
nesusekta. 

APSINUODINO VAIKAI. 
New York. Rytinėj miesto da- 

lyj tėvai, atėję Į vestuves, atsi-j 
vedė ir tula vaiku skaitliu. Vai-! 
kai, 'matydami, kad tėvai man-j 
kia degtinę, panorėjo taipgi jos 
paragauti. Radę butelį su skysti- 
mu, manė, kad tai degtinė ir 
griebėsi ją gerti. Butelyj vienok 
buvo nuodai. Du vaikai, gėrę tą 
skystimą, tuoj pasimirė, o trįs 
nugabenta ligoninėn, bet ir tuos, 
daktarai netiki, kad butų galima 
nuo mirties išgelbėti. 

BILIUS PRIEŠ ATEIVIUS 
VĖL KONGRESAN 

PADUOTAS. 
Washington, D. C. Kongres- 

manas Sabatb atsiuntė Chicagon 
telegramą, kurioj praneša, jog 

garsus prieš nemokančius rašyti 
ateivius bilius vėl bus kongrese 
svarstomas gruodžio ii ar 12 d. 
Lenkai rengia protestus. 

PAGELBA PRASIŽENGĖLIŲ 
ŠEIMYNOMS. 

New York. Miesto taryboj 
įnešta senai pageidaujamas suma- 

nymas šelpti moteris ir vaikus 
mažesniu prasižengėliu, sėdinčių 
kalėjimuose. Sulyg sumanymo, 
moteris ir vaikai sėdinčių kalėji- 
muose iš miesto iždo turėtų gau- 
ti po 50c. dienai. Reikalavimas 
pasirodo teisingas, nes už vyro 
prasižengimą negali badą kęsti 
niektiom nenusidėjusi jo šeimyna. 

MOTERIS POLITIKOJ. 
Koffeyville, Kas. Pirmą kartą 

čia moteris pasinaudojo iš joms 
pripažintų teisių ir dalyvavo rin- 
kimuose. Motei j s rinkimų prižiū- 
rėtojos tuoj susikirto su vyrais 
už rūkymą. Rėkavo, kad rinki- 
mu butelis neapkurtas ganėtinai. 

VYSKUPAS PRIĖMĖ PRO- 
TESTONŲ TIKĖJIMĄ. 

South Bend, Ind. Angliški 
laikraščiai paduoda, buk buvęs 
katalikų kunigas, o paskui vysku- 
pas neprigulmiiigos vengrų baž- 
nyčios V iktoras Kubini, drauge 
su 250 parapijonų, perėjo i epis- 
kopalų protestonų sektą. Kun. 
Kubiny buvo katalikų kunigu 
Fort \Yayne, Ind., bet su vysku- 
pu susipykęs, atsiskyrė ir sutvėrė 
neprigulmingą bažnyčią. 

AMERIKON ATKAKO TĖ- 
VAS KUNIGO SCHMIDTO. 
New York. Atkako čia iš Vo- 

kietijos tėvas kunigo J. Schmidto, 
užmušusio savo numylėtinę Oną 
Aumucller, kurio byla prasidėjo 
Ne\v Yorko kriminališkame tei- 
sme. Jis norėjo sunų kalėjime 
atlankyti, bet ten jo neprileido, 
pasakė jam, jog sunus nenori tė- 
vo matyti. Teisme, pamatęs su- 

nų, senelis apsiverkė ir ašaroda- 
mas laukan išėjo. 

LEIS NAUJŲ METŲ NAKTĮ 
LINKSMINTIS. 

New York. Miesto majoras 
K1 i ne apgarsino, jog Sylvestro 
naktj, taigi pirmutine naujų metų, 
jis leis atdaras laikyti per visą 
naktį tūlas pasilinksminimo ir 
pasistiprinimo vietas, kur norinti 
galės linksmintis ir stiprintis. 

PRAGARIŠKA MAŠINA. 
New York. Expreso atgaben- 

ta butelių dirbtuvėn bomba ex- 

pliodavo gruodžio 12 d. Explio- 
zija vienai dirbtuvėj dirbusiai 
merginai nutraukė galvą, o du 

vyru sužeidė. Siuntinys buvo 
adresuotas tarnaujančiam dirbtu- 
vėj Tamošiui McCobe, kuris lai- 
ke expliozijos stovėjo netoli už- 
muštos merginos. Jam expliozi- 
ja nutraukė kairiąją ausį 

IŠLOŠĖ, BET NEGAVO. 
Rollette, N. D. Du čia gyve- 

nanti broliai, James ir George 
Llclkamp, mylėjo viena ir tą pa 
ėią merginą. Todėl nutarė grieb- 
tis kazyrų, o kas išloš, tam turi 
mergina tekti. Sėdo prie pokerio. 
Išlošė James. Todėl jis pasisku- 
bino pas merginą apie savo lai- 
mę jai pranešti. Merginos vie- 
nok namieje nerado; sugrįžęs na 

mon, nerado ir brolio Jurgio. Pa 
sirodė, kad jis su mergina išdt: 
mė j Kanadą. Ne be pamato pa 
tarlė sako, kad neturintis laimės 
prie kazyrų turi laimę didesnę 

| meilėj. 

ATEIVYSTĖS APSUNKINI- 
MAS. 

Washington, D. C. Sumany- 
mas apsunkinti ateivystę, neleisti 
Amerikon nemokančių rašyti ir 
negalinčių tapti Amerikos ukėsais 
tapo vėl kongresui paduotas. 
Prieš jį smarkiai stojo kongres- 
manas Sabath iš Chicagos ir 
Goldfagle iš Xe\v York, bet bc 

pasekmių. 
MĖSA IŠ ARGENTINOS. 
Philadelpnia, Pa. Atkako čia 

iš pietinės Amerikos garlaivis ir 
atgabeno šimtą tūkstančių svarų 
mėsos. Mėsa ta yra geresnė už 

vietinę, o už j;į pigesnė. Morris 
Co. užtikrina, jog pargabęs iš 
Argentinos jautienos daugiau ir 

galės ja pigiau parduoti negu 
paeinančią iš vakarinių valstijų 

SULAIKĖ. 
New York. Koksai \Y. Klein 

iš Chicagos 1/cosi ant garlaivio 
"Coronia" sulaikytas, nes jo rei- 
kalauja Chicagos policija. Klein 
keliavo Europon. 

VODINGI TRIUŠIAI. 
Pendleton, Ore. Kaip Austra- 

lijoj prisiveisę laukuose triušiai 
daug blogo daro, taip daro jie ir 
čia; todėl farmeriai savo laukus 
turi aptverti tinklais, kad apsau- 
goti javus. 

TAUTŲ KONFERENCIJA. 
Washington, D. C. Senatorius 

Thomas Įnešė rezoliuciją, kad 
prezidentas Wilson butu įgalio- 
tas užkviesti konfereacijon Ang- 
liją, Prancūziją ir Vokietiją ir 
nutarti tikrai skirtumą vtrtės pi- 
niguose auksu ir sidabru. 

STATISTIKA NELAIMIŲ 
KASYKLOSE. 

Washington, D. C. Sulyg ži- 
nių. surinktų kasyklų inspekto- 
riaus, spalių mėnesyj šių metų 
kasyklose užmušta 449 darbinin- 
kai ; pernai gi užmušta tik 243. 
Laike expliozijos Da\vson City 
kasyklose žuvo 263 žmonės. Per 
dešimtį šių metų mėnesių užmuš- 
ta 2,292 žmonės. 

UNIJOS PRITARIA APRUBE- 
ŽIAVIMUI ATETVYSTĖS. 
Washington, D. C. Prieš kon- 

greso komisiją, tyrinėjančią atei- 
vystės klausimą, stojo vice-pirmi- 
ninkas geležinkelininkų ir ap- 
reiškė, jog Amerikos organizuoti 
darbininkai pritaria sumanymui 
aprubežiuoti ateivystę, neleisti vi- 
sai nemokančių skaityti. Bet to- 

kių. ypač pietinėse valstijose, ir 

Amerikoje netrūksta. 

PASIMIRĖ KUNIGAS 
PITASS. 

Buffalo, N. Y. Pasimirė ei.i 
žinomas lenkiškas veikėjas, kuni- 
gas G\valbert l'itass, išgyvenęs 
69 metus, klebonas Šv. Stanislo- 
vo parapijos. Jis leido lenkiška 
laikrašti "Polak \v Ameryee." 

ATLYGINIMAS UŽ SUŽEIDI- 
MUS. 

Albany, N. Y. Valstijos guber- 
nat. Glynn padavė legisliaturai 
sumanymą atlyginimo darbinin- 
kams už sužeidimus. Sulyg su- 

manymo, sužeisti prie darbo dar- 
bininkai turi gauti 73 pilnos al- 
gos : nužudę nykštį—per 60 savai- 

čių, netekę pirmojo piršto 46 sa- 

vaites; antrojo, trečiojo ir ketvir- 

tojo per 15 iki 30 savaičių; nu- 

žudę kojų pirštus 16—38 savai- 
čių; nužudę ranką 44 sav.; nete- 

kę peties 312 sav.; pėdos—206 
sav.; kojos 288 sav.; akies—128 
sav. Šeimynos užmuštų prie dar- 
bo gali gauti 2/i algos iki to me- 

tų. 

EXPLIOZIJA. 
Wilmington, Del. Dirbtuvėse 

Repanno Chemical Co. explioda- 
vo parakas. ExpIiozija užmušė 
šešis žmones, o du sunkiai sužei- 
dė. Expliozijos smarkumą jautė 
net Ne\v Jersey valstijoj. : 

GAISRAI. 
Peoria, 111. Sudegė čia Illinois 

\Vare llouse krautuves. Xuo- 

stolių ugnies padaryta ant 250,- 
ooo doliariu. 

Cohoes, N.- Y.- Gruodžio 12 d. 
siautė čia miesto viduryj didelis 
gaisras, kuris pridirbo nuostoliu 
ant pusės miliono doliariu. 

Fresno, Cal. Prie geležinkelio 
stacijos Store traukinys Santa Fc 
Limited įbėgo j užpakali pasa/ie- 
rinio traukino. Sunkiai prie t) 

sužeista 8 pasažieriai ir 4 gele- 
žinkelio tarnai. 

Portland, Ore. Oregono val- 
stijos teisdarių rūmas rengiasi iš- 
leisti atsakančias tei:-es, re- 

guliuojančias moterių darbą ir al- 

^a:' Užgirta jau, kad moteris 
negali dirbti ilgiau kaip 51 valan- 
dą savaitėj. 

ff South Chicago, 111. Iš 
dirbtuvių jų savininkai prašalino 
5,498 darbininkus, nes buk dirb- 
tuvės neturi reikalavimų, todėl 
pilnam darbininkų skaitliui nėra 
darbo. Ir dar likę darbininkai 
dirba tik pusę laiko. 

Waterbury, Conn. Pas mus 

darbai visai sumažėjo. Žmonė? 
išvažinėja j kitus miestus darbo 
jieškoti. P. A. 

Cleveland, O. Lake Shore & 
Michigan Southern geležinkelio 
Co. pagarsino, jog iš Collimvood 
šapų gruodžio 22 d. paleis 900 
darbininkų. 

\\ Patterson, N. J. Uždarė cia 
šilkų dirbtuves. Dirbtuvių pre- 
zidentas apreiškė, jog dirbtuvės 
taip ilgai bus uždarytos, kol au- 

dėjai nesutiks dirbti po 10 vai. 
Audėjai reikalavo 9 vai. darbo 
dienos ir sustreikavo. 

iŠ VISUR. 
|| Japonija dirhdina tris naujus 

didžiausius kariškus laivus. 
Skaitliumi tokių laivų ji neužilgo 
susilvgįs su Jungtinėmis Valsti- 
jomis ir tokiu budu ant jūrių gali 
but lygiai drūta; ant sausžemio 
ii ir dabar yra daug drūtesnė. 

|S Prancūzai daktarai Yincent 
ir Chautamerse išrado vaistą, gy- 
danti šiltine?, nuo kurių Lietuvoj 
kas pavasaris daug žmonių įnir- 
šta. Įčirškus to naujo vaisto li- 
goniui, jis tuoj pradeda taisytis, 
karščia v i ma i maž inasi. 

JĮ Amerika neturi laimės su sa- 

vo dipliomatais; jie nemokėjimu 
apsieit net pertankiai ne tik sa- 

ve, bet ir savo kraštą ant juoko 
pastato ir ne kartą suerzina tuos, 
kuriuos draugais galėtų turėti. 
Dabar antai Amerikos ambasado- 
rius Anglijoj, rage, vėl apsijuo- 
kino savo prakalba, kurioj gar- 
bino ir apglostė Angliją, su kuria 
Amerika tankiausiai turi nesusi- 
pratimus, o niekino romaniškas 
tautas, prie kokių priguli ir fran- 
euzai, labjausiai padėję Amerikai 
pasiliuosuoti nuo Anglijos jungo. 

Įj Katalikiškas archivyskupas 
Montreal'iaus (Kanadoj) uždrau- 
dė katalikams lankyti perstaty- 
mus operų: "Thais" Masseneto 
ir ''Louises" Charpentie/o. "C:i- 
nadian Opera Co.," kuri manė 
tas franeuzų komponistų kompo- 
nuotas operas statyti, pasirengusi 
archivyskupo uždraudimo klau- 
syti. 

|| Iš Irkucko, Siberijoj, kur bū- 
ro išsiųsta, mėgino pabėgti "Mo- 
lina Rusijos revoliucijos" Katrė 
l'reškovskaja, bet nepasisekė, su- 

griebė ją privatiškuose namuo- 

se. Iš kalėjimo pabėgti pasisekė, 
persirėdžius vyriškais drabužiais. 
l>reškovskaja Siberijon jau antru 
cartu išsiųsta: pirmą karią ją ten 

šsiuntė 1873 metuose, o pasku- 
iių sykj 1910 m. Išsiųsta ji vi- 

sam gyvenimui, nes nepanorėjo 
raro malonės prašyti. 

[| Miesto Montpellier universi- 
ete profesorius I)r. Bose surado 
jakterijas, gimdančias vėžio ligą. 
)r. T.ose tvirtina, buk jos veisia- 

si vandenyj, o išnešioja jas ir 

įmones liga užkrečia žuvjs. 



Paryžiaus moteriškų drabu- 
žiu siuvėjai atsiliept į valdžią su 

prašymu, kad uždraustų fotogra- 
favimą susirinkimų, kur moterį- 

pasirodo naujuose drabužiuose. 

Siuvėjai sako, jog svetimi siuvė- 

jai iš tų fotografijų naudojasi dy- 
kai ir Paryžiaus madų dirbėjams 
konkurenciją daro. 

ij Austrijos kelių ministerija 
apreiškė, jog ji naujiems gele- 
žinkeliams Austrijoj, Bosnijoj ir 

Hercagovinoj reikalaus nuo par- 
liamento foo milionų kronų. 
Vien Bosnijos ir Hercagovinos 
geležinkeliams reikalaujama 270 
milionų kronų. Naujieji gele- 
žinkeliai turi but padirbti j šešis 

metus; tai reiks po 100 milionų 
kronų kas metai tam tikslui žmo- 

nėms sudėti. 

Ispaniškieji prekėjai ir pra- 
monininkai, taipgi bankai Mexike 
gavo laiškus su parašu vadovo 
Mexiko revol ucijonierių Carran- 
zos su persergėjimais, kad jie ne- 

drįstų remti kokiu nors budu 
Huertos laike mūšio, kuris mie- 
sto Mcxiko aplinkinėse neužilgo 
turės atsibūti. 

Pačtas mieste Mexike gavo pa- 
liepimą nepriimti piniginių siun- 
tinių j Jungtines Valstijas. Ma- 
tyt, Huerta bijosi, kad turtuoliai 

neišsiųstų visų pinigų i užsienius. 

Į Dubline, Airijoj, porto darbi- 
ninkai sugrįžo darban. Uet dar- 
bininkai dirbtuvių dar vis strei- 

kuoja. Dublino dirbtuvės tapo 
uždarytos. 

J[ Italijos valdžia atsišaukė j 
Jungtinių Valstijų valdžią su už- 

klausimu, kaip jos mano pietinės 
Europos ateivystę stabdyti; bet 
gavo atsakymą, jog Amerika ne- 

geidžia, kad kas nors kištųsi j 
jų vidurinius reikalus, o ateivystė 
ir yra viduriniai Amerikos reika- 
lai. 

i| Bėgančiame pusmetyj Kra- 
kovo universitetan įstojo net 

3,517 studentų, taigi tiek, kiek 
niekada nepastojo. Universiteto 
auditorijos negali visų sutalpin- 
ti, daugelis studentų lekcijų klau- 
so stovėdami koridoriuose. Mat 
lenkai dar vis nenori lankyti ru- 

siško Varšavos universiteto, tai 
vis grudžiasi Krakovo universite- 
tan. 

•| Kasant molj plytoms prie 
plytnyčios Lvovo priemiestyj Gli- 
niany, Galicijoj, prikasė kaulus 
kelių mamontų (prieštvaninių 
žvėrių). Kaulus tuo?, profesorius 
Wisniewski atgabeno T.vovan. 
Bus jie patalpinti universiteto 
mufcėjuj. 

Išteisintas Kievo teismo žy- 
das Beilis tapo galutinai paliuo- 
suotas, nes prokuratorius prieš 
išteisinimą protesto nepadavė, o 

laikas protestuoti jau praėjo, Žy- 
dai dar galutinai nenutarė, ką su 

juom daryti: vieni nori jį Ame- 
rikon gabenti, kiti gi mano Pa- 
lestinoj jo vardu kolioniją įrengti 
ir ten jj perkelti ir apšaukti tos 

kolionijos perdėtiniu. 

!| Norvegijos mokslo akademija 
išdalino šiems metams dovanas 
iš užrašo Nobelio. Už pastumėji- 
mą fizikos mokslo dovaną gavo 
profesorius Ohnes; chemijos — 

prof. \Yerncr; poezijos—indietis 
Kabindranath Tagore; medicinos, 
—prof. Richet. franeuzas. Už pri- 
sidėjimą prie palaikymo santaikos 
ir karų vengimo dovanas pripa- 
žinta — šveicarui Ilenry Lafon- 
tarne ir Amerikos senatoriui Eli- 
hu Root, buvusiam Jungtinių 
Valstijų karo ministeriui. Kad 
kiti galėjo dovaną užsipelnyti, tas 

gal but teisybė, bet jau nelengva 
suprasti, kokiu budu Jungtinių 
Valstijų karo ministeris galėjo 
prisidėti prie karų prašalinimo. 

IĮ Baku apskrityj, Užkaukazyj. 
viename kaime pasimirė mahome- 
tonas Musaika; mirdamas, parei- 
kalavo, kad jo kuną pergabentų Į 
miestą Kesbalai, Turkijoj, ir ten 

palaidotų. L»et vaikams atidarius 
karstą, pasirodė, kad kuno nėra. 
< liinitiOs prisipažino, jog karstą 
atkasė ir kuną, sukapoję, davė šu- 
nims; bet, kad jie ėsti nenorėjo, 
tai užkasė kitoj vietpj. Sunus rei- 
kalavo* išdavimo tėvo kuno ir, jį 
gavęs, išgabeno į Kerbatai. Ten 
atidarius karstą, pasirodė, kad 
galva visai kita, ir dvi kairiosios 
kojos. Pasirodė ant kapinių, kad 
keli kapai buvo atkasti. 

Sulvg Amerikos iždo minis- 

terijos surinktu žinių, ant žemės 

per 30 metu atmušta auksinių ir 
sidabrinių pinigu už 48,837,600,- 
000 markių; tame auksinių už< 

30,854,400,000 markių, o sidabri- 
nių 17.083,200,000. Ant kiekvie- 
no gyventojo pinigų išpuola: Vo- 
kietijoj— auksu 12 markių, si- 
dabru 16 markių; Anglijoj — 

auksu 60 markių, sidabru 10.4 
markių; Prancūzijoj—auksu 122.4 
markių, sidabru 43 markių; Švei- 
carijoj—auksu 80.8 markių, si- 
dabru 16.8, markių; Jungtinėse 
Valstijose—auksu 76 markės, si- 
dabru 32 markės. Tokiu budu 
pasirodo, kad daugiausia pinigų 
yra Prancūzijoj. 

|| Paskutiniame susirinkime 
Prancūzijos mediškos akademi- 
jos, mokslinčius Berthctol prane- 
šė apie tyrinėjimus taip vadina- 
mų tiltra-violctiniij šviesos spin- 
dulių, taigi trumpiausių, bet už- 
tai veikliausių, ir apie budą tų 
spindulių veikimą. Rertbetol už- 

tikrina, jog merkurijinė lempa, 
duodanti ultra-violetinius šviesos 
spindulius, gali taip, kaip ir aug- 
menis, padirbti iš esančių ore me- 

degų susijungimus tokius jau, 
kaip ir augmenis, tokius kaip ja- 

Ivų grudai, taigi medegą esančią 
maistu gyvūnams ir žmonėms. 
Jeigu tas bus priderančiai išnau- 
dota, tai mokslinčiai laboratori- 
jose galės padirbti maistą taip 
žmonėms, kaip ir žvėrims. Kad 
tas ateityj galės but daroma, tai 
tą jau seniau nurodė franeuziš- 
kieji mokslinčiai. Bet kada tas 

bus ištikro praktiškai daroma,, tai 
nereiks žmonėms didelių žemės 

plotų javų auginimui. Bet iki 
praktiško išnaudojimo franeuzo 
Bertheloto ištyrimo dar turbut 
toli; dar, turbut, negreitai valgy- 
sime duoną iš medegų, iš oro 

mokslinčių ištrauktų ir laborato- 
rijose krūvon sujungtų. 

Įj Kaip paduoda laikraščiai, 
franctizas Lavacque išrado prie- 
taisą keliavimui po žeme, kurią 
praminė vardu geoplan, kuri tuom 
skirasi nuo aeroplianų, kad tie 
iria-i ore, o geoplan žemėj, žino- 
ma, jeigu toj i ne perkieta. Su ta 

nauja pnetaisa galima po žemėms 
irtic-i su greitumu iki 5 kiliome- 
trų j valandą laiko. Reikia tik 
išpradžių iškasti porą metru ilgio 
olą, o toliau jau pati prietaisa 
olą sau kasa ir žemę užpakalin 
išmeta. 

įj I Galveston Hamburgo gar- 
laiviu "Frankenvvald" atkako iš 
Vera Cruz 88 amerikonai pabė- 
gėliai. Daugeliui pabėgėlių trūk- 
sta ne tik maisto, bet ir drabužių. 

|| Pietinėj Afrikoj, mieste Jo- 
liannesburg mėginta užmušti tur- 

tingiausią pietinės Afrikos savi- 
ninką aukso kasyklų Sir Lionei 
PhilHps'ą. Paleista i jį 3 šuvius 
Du šūviai pataikė, bet kaip dak- 
taras užtikrina, sužeidimai ne 

mirtini. Užpuolikas suimtas. 

j| Gruodžio ii d. Šveicarijos 
sostinėj Berne atsibuvo rinkimai 
tos suorganizuotos republikos 
prezidento. Išrinko Dr. Arthurą 
I foffnianą i.š St. Gallen. Užims jis 
savo vietą nuo Nauju Metų. Ji? 
buvo vice-prezidentas ir drauge 
karo ministeris. Šveicarijoj rin- 
kiniai atsibuvo be agitacijos ir 

triukšmo, nes ten tokių politikie- 
rių kaip Amerikoj nėra. 

!| Rusijos ambasadorius Peki- 
ne, Chinuose, Krupenski, padavė 
kitų kraštų ambasadoriams su- 

manymą atšaukti iŠ Šiaurinių 
Chiiut svetimų kariumenių sargy- 
ba?, nes dabar ten yra ramu. 

;j Amerikos kariško laivyno va- 

dovas, admirolas Fletc'her lygiai 
nuo kariumenės, kaip ir nuo rc- 

voliucijonierių mieste Tampico 
pareikalavo sulaikymo mūšio; jei- 
gu jei neklausytų, jis pagązdino 
bombardavimu nuo jūrių ir vienu 
ir kitų stovyklų. 

Revoliucionieriai, užėmę mie- 
stą Chihuahua. konfiskavo ten-gy- 
venusių ispanų nuosavybę ir 
visiems į dešimtį dienų prisakė 
išsinešdinti. Generolas Villa pa- 
žadėjo neužkabinėti kitų svetim- 
taučių, išėmus ispanus. Mie- 
ste Tampico kariumenės yra 
2,000, o miestą apguiė 6,000 rc- 

voliucijonierių. 

Italijoj, mieste Florencijoj 
surado 1911 metuose iš Pary- 
žiaus Louvre'o mszėjaus pavogtą 

garsų Leonardo da Vinci abrozdą 
"Motia Lisa." Pavogęs abrozdą 
italas tapo suimtas, kada jis vie- 
nam senu dailės daiktu prekėjui 
mėgino pavogtą abrozdą parduo- 
ti. Suimtasis pripažino, jog jis 
pavogė abrozdą, norėdams at- 

keršyti u/ tai, kad Napoleonas i 
daug dailės daiktų iš Italijos iš- 

gabeno. Už šitą abrozdą Angli- 
jos valdžia savo laike siūlė 5 mi- 
lionus doliariii, bet ir už tiek ne- 

norėta jo parduoti. Pavogus 
abrozdą italas Perugia tarnavo 
3 metus Louvre'o nuizėjuj, todėl 
jam nesunku buvo abrozdą pa- 
vogti. 

|| Airijoj, portc Beliast, val- 
džia konfisavo 2,000 karabinu, 
kuriuos, paslėpęs, atgabeno vo- 

kiškas garlaivis. Dabar mat už- 
drausta Airijon ginklus gabenti, 
nes ten laukia protestonų sukili- 
mo. 

j| Vakarinės Afrikos pakrantė- 
se, priešais Frecto\vn siautė bai- 
sios vėtros, kurios paskandino 
20 dideliu čiabuviu valčių, kurio- 
se buvo 400 čiabuviu. Iš jų .250 
prigėrė, kitus išgelbėjo buvę 
Frectovyn europiniai laivai. Vė- 
tros daug nuostoliu pridirbo ir 
ant sausžemio. 

Ii Belgijoj, mieste AiTUverpen 
viena savaite teismas pasiuntė 
tris rusiškus žydus 12 ir 15 metų 
prie sunkių darbų už vagystę, 
užpuolimus ir mergų prekystę. 

|į Londone, už pergreitą važia- 
vimą automobilium likosi suareš- 
tuotas Austrijos sosto Įpėdinis. 
Bet, žinoma, paskui ji paleido. 

|į Vokietijos parliamentas at- 
metė sumanymą skirti $50,000 
dalyvavimui Panamos parodoj, 
kuri atsibus mieste San Francisco 
1915 m. Tokiu budu Vokietija 
toj parodoj nedalyvaus. Anglija 
taipgi nedalyvaus. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ RIVERTON, ILL. 

Iš vielinio lietuvių gyvenimo. 
Darbai. Nedidelis tai kaimelis, 
pasilaikantis iš vietinių angliaka- 
syklų. Lietuvių, sulyginus su 

abeliut miestelio gyventojų skait- 
lium, yra čia nemažai: bus apie 
40 šeimynų, apie 20 pavienių, ir 
apie 150—200 vaikų. 

Kadangi, kaip minėjau, visi 

gauna darbą vietinėse angliaka- 
syklose, tai moteriškų darbų čia 
nėr, ir todėl merginų pas mus tik 
kokios 2 ar 3. 

Seiliaus čia buvo 4 angliaka- 
syklos, tačiaus kitos tapo užda- 
rytos nežinia kaip ilgam laikui, ir 
dabar dirbama tik vienoj ka- 
sykloj. Darbai šiek-tiek pasta- 
ruoju laiku pasigerino, bet vienoj 
kasykloj jų nedaugiausia ir todėl 

pašaliniems darbas butų nelengva 
gauti. 

Tiek apie darbus. Apie abelną 
į vietinių lietuvių gyvenimą irgi 
galima šis-tas pasakyti. Žmonės 
"nesnaudžia," vis veikia: jeigu 
ne kasykloj, tai saliune, ne sa- 

liune—tai namie. Ką veikia, apie 
tai geriaus neklaustum, nes rei- 
kėtų duoti jau nusidėvėjus' atsa- 

kymą,—rudį naikina. Buvo čia 7 
"fabrikai" to rudžio naikinimui. 
Vieną laikė ir lietuvis (dabar jau 
uždarytas). 

Šitie rudžio naikinimui "fabri- 
kai," kaip pasirodo, yra 11c mažiau 
pavojingi negu kasyklose: pasi- 
taiko ii čia nelaimių, ir gal dar 
tankiau negu kasyklose ar kituo- 
se fabrikuose. Štai vienam lietu- 
viui suskaldė galvą net 3 vietose, 
ir daktaras galėjo net pasidžiaug- 
ti. kad tok j lopinimo darbą gavo. 
Kitas vėl toj pačioj užeigoj už- 
simanė įspirti saliunčiko motinai 
j žiurstą. Tas jau, sulyg teisėjo 
apkainavimo, atsiėjo $11.00. 

Nuo to laiko, kaip moteris ga- 
vo čia lygias su vyrais teises, 
karčiamos tapo šventadieniais už- 

darytos, bet tas nedidelė bėda: 
kuom subatvakaris blogesnis už 
nedėldienį? Subatvakariu žmo- 

gus pasirūpina ir nedėldieniui, tai 
ir gali sau per visą nedėldienį 
"Girtuoklių Gadzinkas" giedot. 
Dar geriaus negu pirma buvo, 
nes saliune to nevalia buvo da- 

ryt. 
Nors laikraščių čia pareina ne- 

mažai (Lietuva, Vien. Liet.. Sau- 
lė, Kova, Darb. Viltis, Katalikas, 
Laisvė ir Keleivis), bet vienok 
užsigčrusio ir laikraštis neap- 
švies. 

Vis negalima pasakyti, kad pas' 
mus tik blogi darbai. Yra ir ge- 
ni. ir tuos smagu paminėti. 

Štai, girdėjome laikraščiuose 
apie rinkimų aukų Tautos Na- 
mams Vilniuje, tai visgi ir męs 

šiaip-taip keletą doHhrių tam ge- 
ram tikslui sukrapštom ir įbasiun- 
tėm juos "Lietuvos'' redakcijai. 
Pirmutinis su aukomis užkalbino 
70 metu senelis Ant. Kuizinas. 
(Aukų $6.35 gavome, aukautoju 
vardai pagarsinta kitoj vietoj. 
Red.). Hrabia Pižykukulski. 

IŠ MONTELLO, MASS. 
Pasiutę šunjs. Pastaruoju lai- 

ku Čia priviso pasiutusių šunų. 
štai lapkričio 19 d. pasiutęs šuo 

apriejo 9 žmones. Gruodžio pra- 

džioje kitas pasiutęs šuo apriejo 
4 y patas, tarp kurių yra ir lie- 
tinio, p. Brožo, vaikas, Visi ap- 

rietieji miesto paimta gydyti. 
Laisvas Vaikas. 

IŠ GARY, IND. 
Girtavimo pasekme. Bedarbė. 

Kiek laiko atgal vienas vietos 
lietuvių parėjęs iš darbo, paval- 
gęs vakariene ir apsirengęs, nu- 

nešė savo randą namo savininkui, 
kurio buta saliuniuku. Užmokė- 
jus, reikalinga ir išsigerti. "Išsi- 
gėrimas" užtruko net iki 11 -tai 
vai. Parėjo žmogus namon, ir 

viskas buvo gerai, kol nenuėjo 
gult. Bet tenai pasidarė visai ne- 

koks "biznis." Pradėjo nabagas 
"Rygon be bilieto važiuoti," ar- 

ba, kitaip sakant, "prancūziškus 
ožius lupti." Pati pasibarė. Kal- 
tininkas, vieton ramiai, suglau- 
dus ausis, tylėti, dar pareikalavo, 
kad pati jįjį pabučiuotų. Pati at- 

sisakė. Čia pat pasigirdo suvis. 
Prasidėjo kliksmas. P įšaukta 

tuojaus daktaras, pottcija.... Su- 
sižeidusjjj nuvežė ligenbutin, kur 
jam padaryta operacija (kulka, 
kaip rasta, nuėjusi per žarnas Į 
koją), ir dabar, sakoma, jisai pa- 
sveiksiąs. Taip nevisai išmintin- 
gai pasielgęs žmogus nėra nei 
girtuoklis tikroje to žodžio pra- 
smėje. Tiktai tą kartą, tartum 

nelaimei, prisigėrė ir be maž-ko 
sau galo nepasidarė. 

Darbai pas mus baisiai susima- 
žino. Kcliasdešimts tūkstančių 
žmonių vaikščioja be darbo, ir 
nėra vilties, kad greitai bus ge- 
resnė atmaina. 

Gary Balandis 

IŠ KENOSHA, WIS. 
Atitaisymas. Malonėkite su- 

teikti vietos mano keliems žo- 
džiams. "Lietuvos" 49 numeryje 
tilpo žinute apie "Liet. Balso" 
dr-stės parengtą vakarą, kame 
suvaidinta veikalas "Mindaugis, 
Lietuvos Karalius." Teisybės 
Mylėtojas, tosios žinutės rašyto- 
jas, ten sako, buk draugija iš- 
pradžių nutariusi vaidinti "Pilė- 
viečiai," tai pagarsinusi, o paskui 
atvaidinusi 'Mindaugį nieko pub- 
likai apie jvykdintąją permainą 
nepranešdama. Žinutės autorius 
paskutiniame punkte prasilenkia 
su tikruoju dalykų stoviu. Apie 
jvykdintąją permainą (vaidinti 
"Mindaugi" vieton "Pilėniečiai") 
buvo užtektinai išangsto pagar- 
sinta, ką liudija apgarsinimai, ka- 
me didelėmis raidėmis dviemis 
savaitėmis prieš vaidinimą buvo 
pranešama apie rengiamojo vaka- 
ro veikalą. Tat vietos lietuviams 
toji permaina n lmvo jokia ne- 

tikėta naujiena, ir dr-stė prieš 
nieką neprasižengė. 

Kazys. 

IŠ CAMBRIDGE, MASS. 
Atlaidai. Vietinė lietuvių baž- 

nyčia pašvęsta Nek. Prasidėjimo 
P. Šv. vardu, taigi tos šventes 
dienoj buvo čia atlaikyti atlaidai, 
besitraukiusie dvi dieni. Žmonių 
buvo atsilankę pamaldose nepa- 
prastai daug. Vietiniam klebo- 
nui. kun. Krasniekiui, atvažiavo 
pagelbon kunigai: Jusaitis iš 
Laurence, K. Urbanavičius iš 
Monlello ir kun. Kučas. 

Smagų įspūdi laike atlaidų pa- 
darė naujasai choras, susitveręs 
iš vaikų, baigiančių lietuvišką 
mokyklą. 

Yra čia gerų žmonių—nusi- 
skųsti negalima, betgi yra ir nie- 
kadarių, kurie subatvakariais ir 
nedėldieniais važinėja ; artimą 
Bostoną girtuokliauti ar paleistu- 
viauti. Tuomi, žinoma, pasi- 
džiaugti negalima, nes, kaip sa- 

koma iš to nebūva "Nei Dievui 
garbės, nei žmonėms naudos." 

K1—nas. 

IŠ LONG LAKE, WIS. 
Girių darbai. Kaip Į Kitas gi- 

rias, taip ir j Long Lake darbi- 

ninkai pardėjo plūsti, manydami, 
nors tenai turėti progą, užsidirbti 
sau duonos kąsnį. Tačiaus dar- 
bininkai, atvažiavę, kelionei daž- 
nai kuone paskutinius skatikus 
praleidę, negauna darbo ir turi 
giluti atgal. U ir tie, kurie gau- 
na darbą, ne ką uždirba, o prie 
to nemaža ir vargo pamato. 

Apie Long Lake yra nemažai 
"kempių,'' bet visos užkimštos 
darbininkais. Kai-kuriose "kem- 
pėse" yra prisigrūdę po 40 vyrų. 
Mokestis j mėnesi gan įvairi: nuo 

$26.00 iki $30.00, pagal '"boso" 

norą. Apart to, ima dar po 50 
ccnt. nuo kiekvieno darbininko už 

gydytojaus užlaikymą. Už nelai- 
mes kompanija neatsako (?). Nors 
darbininkai ir moka už gydyto- 
ją. bet gauna pagelbą tiktai ma- 

žose ligose; atsitikus sunkesnei 
nelaimei, važiuok iš kur atvažia- 
vai. 

Darbo diena 10 valandų. Val- 

gis pusėtinas, bet "kempės" pra- 
stos ir labai nešvarios. Per sie- 
nas vėjas kiaurai pučia; darbi- 
ninkas nuvargęs nuo sunkaus 
darbo turi gulėti šaltoje ir smir- 
dančioje kempėje, kame greitai 
galima liga gauti. Kaip iš visko 
galima spręsti, darbininkai yra 
labjau išnaudojami negu miestuo- 
se. Senieji girininkai pasakoja, 
kad šįmet darbas, sulyginant su 

kitais metais, einąs labai blogai. 
Daugelis darbininkų negauną 
darbo; ypač atvažiavusiųjų iš 
miestų darbo užvaizdos nenorį 
priimti. Mat, čia esama ūkininkų 
(farmerių), kurie giriose dirba 
kiekvieną žiemą ir todėl darbą 
gerai išmaną. Miesto darbinin- 
kus tat pirmiau statydavo prie 
kelių taisymo, bet dabar, keliams 
užšalus, visi darbininkai atleista. 

Daug darbininkų atvažiuoja iš 
Chicagos ir kitų miestu. Daugelis 
atvažiavusiųjų yra nesenai atvykę 
Amerikon, nemoka kalbos ir to- 
dėl tampa aukomis visokių apga- 
vikų, kurie prižada sujieškosią 
darbą. Tol 'jieško" darbo, kol ne- 

išviiioja iš užsitikėjusio ateivio 
visų pinigų. Tuom dingsta visi 
prižadai, ir eik sau vienas švil- 
paudamas per girią be skatiko 
kišeniuje. 

Negalima buti užtikrintu kur 

darbą gausi. Paprastai rytais už- 
vaizda išeina prie susirinkusiųjų 
darbininkų, išsirenka sau tuos, 
kurie patinka o kiti išsižioję taip1 
ir stovi, žiūrėdami j besitolinan- 
čio pono "boso" nugarą. 

Grįždamas per kitus miestelius, 
susiėjau su daugeliu darbininkų, 
aimanuojančių, kad darbo negau- 
ną. Daugelis, nerasdami vienoj 
vietoje darbo, važiuoja kitur, pra- 
leisdami paskutinus sunkiai už- 
dribtus skatikus; o kitur tas pats. 
Ateivių skaitlius su bedarbe kas 
kart vis didinasi; kas bus toliaus,j 
nežinia. Bedarbis. 

IŠ LIVINGSTON, ILL. 
Įvairumai. Gruodžio 7 d. pas 

mus atsibuvo Rymo-katalikų baž- 
nyčios kampinio akmens pašven- 
tinimas. Iškilmingame akmens 
pašventinimo apvaikščiojime da- 
lyvavo daugelis įvairių tautų dr- 
jų bei žmonių, kaip iš paties L i- 
vingstono, taip ir iš apielinkės 
miestelių. Iš lietuvių draugijų 
apvaikščiojime dalyvavo D. L. K. 
Vytauto draugystė. 

Statomoji bažnyčia atsieis apie 
$5,000 ir čia bus pirmutinė Ry- 
mo-katalikams priklausanti. To- 
dėl jiji bus skiriama visų tautų 
vietos katalikams. Keblumai iš- 
eina tiktai su kunigu. D. L. K. 
Vytauto dr-stė nori lietuvio ku- 
nigo. Tačiaus slavokai yra tam 
priešingi ir sako, kad lietuvis ku- 

nigas, mažai suprasdamas jųjų 
kalbą, negalėsiąs jiems tinkamai 
patarnauti dvasiškuose reikaluo- 
se. Tuom tikslu buvo net vysku- 
pui laišką pasiuntu, bet iki šio- 
lei jokio atsakymo dar negavo. 

Vietinė D. L. K. Vytauto dr- 
stė čia gyvuoja labai gerai. Su- 
sivienijimo gi (kurio? Red.) kuo- 

pai einasi silpnai, kadangi nėra 
kam joje darbuotis. Yra čia nc- 

susipratusiųjų lietuvių, kurie ne 

tiktai neprisideda prie savo san- 

tautiečių veikimo, bet patįs prie 
kitų tautų glaudžiasi, o ir kitiH 
lietuvius traukia prie svetimtau- 
čių draugijų. 

Kai-kurie vietos lietuviai labai 
uoliai dalyvauja politikoje. Turi- 
me du lietuviu? aldermanais. Bu- 
vo ir miesto klerkas lietuvis. Ta- 
čiaus mūsų politikieriai, taip uo- 

liai dalyvaudami politikoje, labai 
mažai rūpinasi savo santautiečiais 
ir mažai pažįsta lietuvių judėjimą, 
kaip galima matyti iš to, kad, 

vienas mtisų lietuvių-aldernianų. 
užklausta?, kodėl neprisirašo prie 
•Susivienijimo, atsake", kad Susi- 
vienijimas, girdi, politiška drau- 
gija es.ąs. 

Livingstonietis. 

IŠ TUNNELTON, W. VA. 
Nelaimė kasyklose. Vietos lie- 

tuviai. Darbai. Gruodžio 8 d. 
vietinėse kasyklose patiko nelai- 
mė du lietuvius: Andrių \Volf ir 
Andriu Rigins (kaip jųjų tikros, 
lietuviškos, pavardės? Red.). 
Jiedu, pabaigę darbą savo vie- 
tose, rado mažą karuką, ant ku- 
rio užsisėdo, ir paleido jįjį. Ka- 
rukas pradėjo smarkiai bėgti. 
Ant kelio stovėjo kiti karai, ku- 
rių važiavusieji nepatėmijo. Įsi- 
bėgęs karukas taip rėžė j stovin- 
ėiuosius, kad abu neatsargus va- 

žiuotojai turėjo buti iš kasyklų 
išnešti. 

Lietuvių šiame kampelyje yra 
visai mažai: vos apie tuzinas 
pavienių ir, regis, trjs šeimynos. 
Daugumas kasyklų darbininkų— 
italai. 

Vietinės kasyklos jau baigiasi. 
Daugiausiai darbas tame, kad, 
kaip kasyklose sakoma, "piLrius 
ima." Uždarbiai menki. Kitų 
darbų, išskirant kasyklas, čia nė- 
ra. Iš kitur pribuvusiam darbas 
kasyklose nesunku gauti. 

Pet. Ros. 

IŠ BENTLEYVILLE, PA. 
Darbu sumažėjimas. Smulkme- 

nos. Xc kokios naujienos girdimi 
musij krašte. Darbai anglių ka- 
syklose labai sumažėjo. Taip, 
Ells\vorth Collieries Company 
NNi, 2 ir 3 (vadina Cokeburg, 
Pa.) atleido pusę darbininkų. At- 
leisti visi pavieniai ir kai-kurie 
vedusieji. Kasyklose dirbama tik- 
tai po 3 dienas j savaitę. Acme 
kasyklų Ni taipogi visai užda- 
ryta; X2 dirba po truputį. Tai- 
gi, iš kitur važiuoti į čia dar- 
bų j ieškoti nėra ko, nes ir čio- 
nykščių bedarbių yra užtektinai. 

Daugelis netekusiųjų darbo, 
ypač vedusieji, jau skundžiasi ir 

dejuoja, kad duonelės pritrukę. 
Mat, čia daugelis žmonių, esant 

geriems laikams, mažai ką atboja 
apie blogus laikus, nuo kurių nei 
vienas iš musų neesame apsau- 
goti. Leidžia, mėto pinigus, ūžia 
saliunuose, netaupina. Kuomet 
ateina bedarbė, kaip dabar, tai 
pajunta tokio savo pasielgimo pa- 
sekmes. 

Vienas angliakasvklų darbinin- 
kas uždėjo čia vakarinę mokyklą, 
kad pamokinus "tamsius tautie- 
čius." Greitu laiku pasirodė, kad 
patsai nebuvęs jokioje mokyklo- 
je. Bet už tai, kai pats sakos, 
buvęs Mandžiurijos kariumenėje. 
Taip mokykla ir pakriko, anot 
tos patarlės, kaip bitės Grigo. 

Vietos lietuviai mažai rašosi 
prie draugijų,, savo tautiškais 
reikalais nesirūpina. Apie įstoji- 
mą Į pašelpos draugijas, kurios 
jiems patiems reikalingos ir nau- 

dą neša, bentleyvilliečių retai ku- 
ris mano. Todėl męs ir silpni. 

Viską Žinąs. 

IŠ E. ST. LOUIS, ILL. 
Lietuvių svetainė. Kiekvienas 

aplankantis šį miestelį nenoroms 

atkreipia savo domą į milžiniškus 
baigiamus statyti, dviejų augštų 
nuiro namus: "Litluianian Hali 
1913," 120 p. ilgio ir 40 p. pločio. 
Naujųjų Metų dienoj bus Lietu- 
viu Svetainės atidarymas. Ap- 
vaikščiojimas atidėtas iki pava- 
sario. Energija bei sumanumas 

kunigo Petravičiaus ir žmonių 
prisidėjimas padarė tai, apie ką 
šio miestelio lietuviai vargiai ga- 
lėjo svajoti ir ko tikrai pavydėtų 
didesnės lietuvių kolionijos. Ta 
svetainė—tai Lietuvių Katalikų 
Kliubo nuosavybė. Matant dar 
bus, o netik žodžius, lietuvių vie- 
nybė stiprėja, kliubo sąnariai au 

ga skaitliumi, svetimtaučiai ste 
biasi, amerikonai pradeda skai 
tytis su lietuviais kaipo galybe. 
Nežiūrint, kad statymo laike tru 
ko gerų patarėjų ir padėjėjų; ne- 

žiūrint, kad, gerai dalykams ei- 
nant, kliubiečiai šaukė: "musų 
svetainė," o reikiant pinigų pa- 
skolinti: ''kunigas pradėjo, tai te- 

gu ir baigia,"—kunigui Petravi- 
čiui nestigo energijos. Reikia ti- 
kėtis, kad lietuviai teisingai aj>- 
vertins tą darbą. Gailius. 

IŠ E. ARLINGTON, VT. 
Darbai. Pažanga. Šito mieste- 

lin kėdžių dirbtuvėje darbai su- 

mažėjo. Nors dirbama pilną lai 
ką, tačiaus yra tokių, kurie il- 

gesniam laikui atstatyta nuo dar- 
bo. Kadangi čia, apart kėdžių 
dirbtuvių, kitokiu darbaviečių nė- 
ra, tat atstatytieji, jieškodami dar- 
bo, važiuoja j kitus miestus ir 
miškus. Šitame kampelyje yra ir 
lietuvaičių, netoli dešimties, ku- 
rioms todėl ir darbo kol-kas už- 
tenka. Tačiaus merginų uždari 
biai nekoki: už 10 vai. darbo die- 
ną gaunama vos $1.00. 

Gyvenimas čia ramus, nes sa- 

liunų nėra jokių; tat ir mažai ge- 
riama. Teisybe sakant, arlingto- 
niečiai nėra dideli blaivininkai. 
Ne be to, kad neišsigerti s. Kiek 
žinoma, pas mus dar nepasitaikė 
vestuvių arba krikštynų, kad ne- 

būtų vartota svaigalų. Tačiaus 
visgi prisilaikoma šiokių-tokių 
-ubežiu, kurie arlingtoniečius gir- 
tuokliais vadinti nepavelija. 

Tasai apsireiškimas yra ypač 
įdomus, sulyginus musų kampe- 
lio stovį su tuom, kuris buvo 
prieš porą metų. Tuomet gir- 
tuokliavimas pas mus buvo įsi- 
viešpatavęs tikroje ir pilnoje to 
žodžio prasmėje. Jeigu męs pa- 
imsime tuomlaikinę ėjusiųjų ir da- 
bartinę pareinančiųjų laikraščių 
skaitlines, tai pamatysime, kad 
prieš porą metų pas mus parei- 
davo vos 3 egz.; dabar gi toji 
skaitlinė yra pakilus iki 70. Tai- 
gi, laikraščių skaitlius auga, gir- 
tuoklių eilės retyn eina. 

Lietuvių čia randasi apie 100 

ypatų, bet skaitančiųjų yra vos 
koksai trečdalis. Lengvai gali- 
ma suprasti, kad iš šiųjų laikraš- 
čius skaitančiųjų susidaro ir ta- 
sai būrelis, ačiu kuriam susitvė- 
rė vietinė Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje, tos darbininkams 
lcng\ iausiai prieinamos organiza- 
cijos, kuopa. 

Burdingierius. 

IŠ SO. OMAHA. NEB. 
Lietuvių Istorija. Omahoj iš- 

einantis laikraštis v'Tlie True 
\"oice," išleido nesenai 10 m. ju- 
bilėjinį numerj, kuriame, tarp kit- 
-ko, randame ir So. Omalios lie- 
tuviu istoriją. 

Laikraštis pažymi, kad apie 
1890 m. atkeliavo į So. Omaho 
nedidelis būrelis ateivių, kuriuos 
amerikonai išpradžių palaikė ru- 

sais arba lenkais. Tik vėliaus jie 
turėjo progą persitikrinti, kad ši- 
tie ateiviai visiškai skyrėsi ir nuo 

rusų, ir nuo lenkų ir priklauso 
prie visai nuo jų skirtinos ir sa- 

vistovios savo kalba ir papročiais 
tautos. Tai buvo lietuviai. 

Laikraštis toliaus duoda supra- 
timą, kas lietuviai buvo senovėj 
ir piešia trumpą vaizdeli, kaip lie- 
tuviai pradėjo organizuotis So. 
Omahoj. 

1901 metais keletas lietuvių su- 

organizavo šv. Antano Labdarin- 
gą draugiją, kuri buvo pamatu 
vėliaus susitvėrusios čia lietuvių 
parapijos. 1906 metais įkorpo- 
ruota čia pirma lietuvių šv. An- 
tano bažnyčia (Į vakarus nuo 

Chicagos). Lietuvių tuom laiku 
čia Imta apie 40 šeimynų, arba 
VX) ypatų išviso. Turėdami vos 

.•>ie $300.00, jie pradėjo statyti 
bažnyčią, kuri jiems atsiėjo apie 
$8,000.00.. 1907 metais bažnyčia 
tapo pašventinta, dalyvaujant ce- 

remonijose kun. Klionauskui iš 
r a ii uty, iexas. 

N'ors lietuviai pasistatė sava 

bažnyčią, tai vienok dar keletą 
metų jiems lemta buvo. turėti 
klebonais lenkus, išskyrus kun. 
J. Krasnicką, kuris čia išbuvo vos 

trejetą mėnesių. 
Pagalios 1910 metais So. Oma- 

hos lietuviai susilaukė pirmo pa- 
stovaus klebono, kun. Jurgio Jo- 
naičio, kuris klebonauja ir iki 
šiam laikui. 

Laike trijų metų kun. Jonaičio 
klebonavimo parapija išmokėjo 
^1.500.00 bažnytinių skolų. Pa- 
rapijos turtas šiuoi.i laiku išneša 
15 tūkstančių eloliarių vertės. 

Šisai straipsnelis apie So. Oma- 
!ios lietuvius yra padailintas lie- 
tuviu bažnyčios dviem paveik- 
slėliai- ir kun. Jurgio Jonaičio pa- 
veikslu. Skaitęs. 

IŠ W. HANOVER, MASS. 
Darbininku padėjimas. Šiame 

miestelyje yra tiktai viena "iai- 

jerverkų" dirbtuvė, kurioje dirba 
vien lietuviai ir lenkai. Darbai, 
kaip ir daugelyje kitų vietų, 
šiuom laiku labai sumažėjo. Už- 
dirbama vos nuo $6.00 iki $1.2.00 
i savaitę. Pragyvenimas gi čia 

brangesnis negu kituose miestuo- 
se. Čia yra tik viena valgomųjų 
Jaiktn krautuvė, nuo kurios tac 

ir nrekių kainos pilnai priklauso. 
Laisvas Vaikas. 



NUO REDAKCIJOS 
Cisl laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu ir 
adresu. Pasirašantieji pseudonymaife 
turi paduoti, Redakcijos žiniai, Ir 

savo tikrąjį vard^. 
Redakcija pasilieka sau teisę atsiun- 
čiamus jai rankraščius trumpinti L 
taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščiu^ 
Kedakcija, pareikalauta, grąžina au- 

toriui atgal jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos popierio pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučitj. 

Apžvalga. 
Komisija lietuviu raštams lei- 

sti. "Liet. Žinių" 135 numeryje 
pranešama, kad prie "Lietuvių dr- 

gij>>s aukštųjų mokyklų mokslei- 
viams šelpti Maskvoje" įsikūrė 
"Leidimo Komisija." kurios tik- 
slu busią lci>ti įvairių knygų, 
rašinių ir t. t., apskritai, rūpintis 
leidimo reikalais ir visais su tuo 

leidimu surištais dalykais." Ko- 

misijos kapitalai susidėsią iš l)r- 

jos paskirtųjų ir tam tikslui Dr- 

jai įteiktųjų sumų. Visas gauta- 
sai pelnas busiąs suvartota-, su- 

lyg Draugijos tikslo, moksleivi- 
jos sušelpimui. 

Toji "Leidimo Komisija" spa- 
lio 25 <1. turėjusi savo susirin- 

kimą, kame nutarta kreiptis j 
lietuvių visuomenę ir rašytojus 
bei rašytojas su prašymu, kiek 

galint, padėti Komisijai, prisiun- 
čiant leidimui medžiagos. Drau- 

ge su prisiunčiamąją medžiaga 
prašoma pažymėti ir sanlygas, 
kuriomis medžiaga Įteikiama ko- 

misijai. Visa prisiųstoji medžia- 

ga busianti visuomet apsvarstyta 
ir autoriui, arba savininkui bu- 
sią prisiunčiami tie protokolo 
punktai, knrie lies prisiųstąją me- 

džiagą. Komisijos antrašas: 
Moskva, Miliutinski per., d. 18, 
Litovskoj< Obščcstvo. Leidimo 

Komisijai prie St. Dr. 

Permaina Maž. Lietuvos laik- 

raštijoje. "Lietuviškai-Vokiškas 
Savaitraštis, išeinąs Tilžėje, nuo 

gruodžio i d., kaip patsai savo 

60 numeryje praneša, žadąs iš- 
mesti vokiškąja dalį ir eiti vien 

lietuvių kalboje. Liet.-Vok. Sa- 
vaitraščiui vien lietuviu kalboje 
leisti tveriantis tam tikra ben- 
drovė. 

Ten pat pranešama, jog "Liet.- 
-Yok. Sav." gaunąs daug para- 
ginimu leisti ir toliau abiem kal- 
bom. arba net vien vokiškąją 
laikraštį, kurisai rūpintųsi tautiš- 
kaisiais Maž. Lietuvos reikalais. 
"Liet.-Vok. Sav." norėtų ir šiuos 
reikalavimus užganėdinti. Keblu- 
mas tiktai tame, kad nežinoma, 
kaip žadamąjį laikraštį leisti: ar 

abiem kalbom, ar tiktai vien vo- 

kiškąją. Keblumui išrišti., per 
''Liet.-Vok. Sav." daroma anketa. 

Kaslink vien vokiečių kalba lei- 
džiamo laikraščio, kuris butų pa- 
birtas lietuvių tautiškiemsiems 
reikalams apginti, tai turime pa- 
stebėt, kad tokį laikraštį M. Liet. 
turėjo p. J. Vanagaičio leistoje 
^iigenicinc i.iinuaiuscnc miimi- 

selinu," paliovusioje eiti 1912 me- 

tu pabaigoje, stokos skaitytoji! 
bei sandarbininku dėlei. Taigi 
stebėtina: kuomet buvo toksai 
laikraštis, jojo niekas nerėmė; da- 
bar, metams nuo tojo laikraščio 
žlugimo'praslinkus, žadama tver- 
ti vėl toki pat. Sakoma, buk "Ali- 
gemeine Lithauische Rundschau" 
buvusi blogame padėjime, ačiu 
vien Įvairiems smulkiems ypatiš- 
kiems skirtumams, jokios princi- 
pialės vertės neturintiems. Ypa- 
tiškumas, kiek galima matyti, 
yra ypatybe, kuria veikėjai Maž. 
Lietuvoje atr-ižymi daugiau negu 
by kurio e kitoje mūsų tautos 

dalyje. Toji ypatybė, rasi, ir yra 
tas skersai Maž. Lietuvos švie- 
sesnėn ateitin gulintis akmuo, ačiu 
kuriam nesiseka joksai tautiško 
tvėrimo darbas, nors darbui ne- 

maž jiegu. laiko ir pinigų, rods, 
klojama. 

"Laisvoji Žmonija" negalutinai 
nustojusi. '"Lietuvos" 47-tame 
numeryje męs, sekdami kitiems 
laikraščiams, pranešėme, kad 
Chicagoje leistas ir anarebistiško- 
je dvasioje redaguotas laikraštis 
"Laisvoji Žmonija" paliovęs eiti. 
Dabar p, A. Audrius, vienas 
"Lais. Žm." vedėju, "V. L." pra- 
neša, kad "sustoti, arba mirti "L. 
Ž." visgi nemano ir joki kenki- 
mai jos neįveiks." 

Drauge su tuom, tame pačiame 
pranešime nurodoma priežastįs, 
ačiu kurioms "Lais. Žm." turėju- 
si. kaip dabar galima manyti, 
bent laikinai sustoti. Pasak p. A. 
Ati 'naus, priežastis buvusios di- 

deliam pasipriešinime ir prieš 
"Lais. 2in." agitavime, kuri da- 
rę vietos socialistai. Pranešėjas, 
primindamas visą tą betvarkę bei 
riaušes. ką socialistai sulyginamai 
nesenai SLA. iškėlė, ir daryda- 
mas pilnai musų socialistų užtar- 

nautą užmetimą, kad jie, socia- 
'i.-tai, "kiek galėdami, kenkė 
rinkti aukas L. M. ir D. I)r-ju 
atstovams" ir niekina tautiškas 

ijstaigas bei laikraščius, drauge su 
tuom sako, jog "ypač Chicago.s 
socialistai dėjo visas savo pa- 
jiegas, kad tik užkenkus "L, 
parda\ inėtojams." 

Sumanymas dažniau leuti "Tė- 
vynę." S.L.A. organo 50-tame 
numeryje yra tilpes straipsnelis, 
kame, vieton sumanymo dvigubai 
padidinti "Tėvynę," pakeliama 
klausimas leisti jąją du kartu j 
savaitę. Tokiu budu "Tėvynė" 
prisiartinsianti prie dienraščio, 
kuri, kaip straipsnelio autorius 
tiki, Susivienijimas, sulaukęs i_\- 
000 nariu, galėsiąs leisti. 

Vilniškė "Aušra" virstanti sa- 

vaitraščiu. Kaip praneša žinios 
iš Lietuvos, Vilniuje einantis 
laikraštis "Aušra," kurisai pra- 
džioje ėjo vieną kartą į mėnesi, 
paskui ka-^ dvi savaitės, nuo Nau- 
ju Metų pradėsiąs išeiti kas sa- 

vaitė, Taip nutariusi savo susi- 
rinkime bendrovė tam laikraščiui 
leisti. Naujojo savaitraščio re- 

daktorium išrinkta kun. P. Krau- 
jelis ir redaktoriaus pagelbininku 
kun. J. Bakšys. 

"Vilties" redaktorius teisme. 
"Vilties" 134 numeryje praneša- 
ma, jog buvusis "Vilties" redak- 
torius A. Smetona turėjęs stoti 
prieš Vilniaus apygardos teismą 
už patalpinimą "Vilties" 32 num. 
š. m. žinios vardu: "Bažnyčią 
perdirbo į cerkvę," kame buvęs 
aprašytas tikras atsitikimas iš 
Gardino gub. Toji žinia buvusi 
paimta iš lenkų laikraščių, kas 
buvę ir pažymėta. Apkaltinamąjį 
gynęs advokatas J. Vileišis. Apy- 
gardos teismas, bylą apsvarstęs, 
A. Smetoną išteisinęs. 

Vertimai. "Viltyje" praneša- 
ma, kad verčiama lietuvių kalbon 
Gerson-Dombrovskos veikalas 
"Wielcy artyšci" ir J. Paine 
"Dailės filiosotija" bei ''Apie ide- 
al.i dailėje." 

Išversta lietuvių kalbon taipogi 
Chruščcvo-Sokolinkovo romanas- 

-clironika: "Kova ties Žalgiriu.'' 
\'ertč O. Plcivytė-Puidienė. 

Musų raštijos apžvalga. "Vil- 
ties" 137 numeryje pranešama, 
kad šv. Kazimiero Draugija pra- 
dėjusi spausdinti p. Gabrio para- 
šytą "Lietuvių Literatūros Ap- 
žvalgą." Panašaus veikalo musų 
raštijoje iki šiolei dar nėra, o, 
anot "V.," be jo nei mokytojas, 
nei literatas, nei, pagaliaus, žy- 
mesnis inteligentas apsieiti nega- 
li. 

Nauji laikraščiai. "Laisvėje" 
pranešama, kad iš Rygos pradė- 
jęs eiti naujas laikraštis "Vilnis." 
Jau ir pirmasai numeris pasiro- 
dęs. Ten pat pranešama, kad 
"Šiaulių Žodis" negalįs kol-kas 
išeiti dėlei redaktoriaus neužtvir- 
tinimo. T odelei išeisiąs vėliaus. 

AMERIKOS LIETUVIAI- 
-UKININKAI. 

Pastaraisiais metais tarp Ame- 
rikos lietuvių matyti tūlas judė- 
jimas, kurio ankstyvesniame mū- 

sų gyvenimo bėgyje nebuvo ma- 

tyt: pradedama atkreipti atyda j 
ukes. Tai šian, tai ten lietuviai 
pradeda apsigyventi, kaip sako- 
ma, ant "farmų," tampa ūkinin- 
kais. 

Bet štai pastebiatna vienas Įdo- 
mus dalykas. Nors lietuvių-uki- 
ninkų skaitlius Amerikoje, abel- 
nai paėmus, yra jau nemažas, bet 
apie juos musų laikraštijoje ma- 

žai kas girdėti. Retai kur-ne-kur 
pamatysi žinutę apie tai, kaip 
jiems, apleidus miestus, sekasi 
Amerikos laukuose. Retai nu- 
šviečiama vienas-kitas faktelis. 
Visi laikraščiai užkrauti žiniomis 
iš lietuvių-miestelėnų gyvenimo. 

Teisybė, didžiausioji musų da- 
lis ši ije šalyje gyvena miestuose. 
Tat t.ieko nuostabaus nėra to- 
kiu didesniu laikraščių rūpinimu- 
si miestelėnų reikalais. fš kitos 
pusės, laikraščiams nelabai pa- 
siekiami yra musų ūkininkai, jei- 
gu šieji patįs apie save nieko ne- 
du d; žinoti. 

k 

Tačiaus lietuviai-ūkininkai yra 
inustJ visuomenės nors ir maža, 
bcl vis gi šiokią-tokią svarbu tu- 

rinčia dalim. Toji svarba didi- 
nasi dar tuom, kad musų ūkinin- 
kai gyvena čionai daug-maž tose 

pačiose sanhgose, kokiose męs 
visi gyvenome Lietuvoje. Jie 
griežtai skiriasi nuo miestelėnų 
kaip savo jyvenimu, taip ir min- 
tijimu bei abelnai lnulu. 

Ailierikos ūkininkavimas daug 
kuom skiriasi nuo Lietuvoje 
esančiojo, (ia visas ūkės vedi- 
mas yra p;,statytas vi-ai ant ki- 
tokiu pamatu negu Lietuvoje. 
V iskas: d;rbo Įrankiai, tręšimas, 
visas ūkininkavimas stovi ant aug- 
š'.esnio laipsnio negu Lietuvoje. 
Vi«os tos aplinkybė-;, suglaustos 
su šalies kitoniškumu, bc abejo- 
nės, turėjo lietuvio budą bei pa- 
šau lėž valgį padaryti visai skirti- 
nu nuo to, kokį jisai Lietuvoje 
turėjo. 

Su visa tuoni plačioji uuisų vi- 
suomenė nesu^ipažinusi. Neskai- 
tant viso to įd muimo, kurisai yra 
susipažinime su t uotu klausimu, 
susipažinimai nutsų ūkininkų 
iAtviu butu visuomenei ir labai 
naudingas. V ra ne vienas lietuvis, 
norintis ir manantis ūkininkauti, 
kaip kad Lietuvoje darė. Bet 
stoka artimesnio si*.•ipažinimo su 

.šios šalies ukininkyste ne vieną 
sulaiko nuo miestų apleidimo. 
l?et tai dar tik pusė bėdos. Svar- 
biausiai yra tai, kad kitas, jau iš- 
ėjęs ūkininkauti, įdėjęs j ukę vi- 

są savo sunkiai uždirbtąjį skati- 
ką, laiko ir jiegų daugybę tam 

dalykui išeikvojęs, sugriovęs sa- 

vo sutvarkytą gyvenimą mieste, 
paskui pamato, kad jisai apsivy- 
lė, rado ne tai, ko jieškojo. Ki- 
tas vėl gi, ačiu permažam susi- 
pažinimui su dalyku, pasirenka 
sau ūkininkauti vietą daug blo- 
gesnę negu tikėjosi. Pataisyti pa- 
darytąją klaidą sunku, ir daug 
naujų lėšų tam reikalinga. 

To visko galima butų išvengti, 
jeigu einantis ūkininkauti butų 
apsipažinęs su čionykščiomis ūki- 
ninkavimo sanlvgomis. Mažiau 
butų apsivylimų, klaidų, mažiau 
be naudos išeikvotų jiegų bei lė- 
šų. Rečiau patektų žmonės j na- 

gus įvairių "Floridos žemės" par- 
davinėtojų, kurie šiądien, iš visų 
pusių apsispitę žmogeli, duoda di- 
džiausius pasiulijmus ir puikiau- 
sius prižadėjimus. Žmogus ar- 

čiaus susipažinęs su žemės ir 
abelnai ukininkvstės klausimu 
čionai, galėtų pats matyti, ko ko- 
ki pasiulijimai bei prižadai verti. 
Žmogus galėtų buti daugiau už- 
sitikrinęs, kad neperka katės mai- 
še. 

Tai kaslink pačių ūkininkų. 
Bet prie ūkės reikalinga ir darbo 
rankų. Gan dažnai darbininkas 
nėra užganėdintas mieste gyve- 
nimo sanlygomis, arba atsitaiko 
bedarbė. Jeigu darbininkas butų 
daugiau informuotas, daugiaus ži- 
nių turėtų apie ukininkystę, jisai 
dažnai galėtų pasiliuosuoti nuo 

jam nemalonaus miesto gyveni- 
mo, arba išvengti taip aštrios ir 
skaudžios miestuose bedarbės, ei- 
dams dirbti kur nors pas ūkiniu- 
ką. 

Taigi, susipažinimas mušti vi- 
suomenės su ukininkyste galėtų 
atnešti, kaip galima manyti, di- 
rlelę naudą. Tai yra svarbus klau- 
simas, kulisai turėtų buti pride- 
rančiai nušviestas. Ir tie musų 
laikraščiai, kurie nėra vienos ku- 
rios partijos norų bei reikalų reiš- 
kėjais, kurie nori ištikrųjų pa- 
tarnauti musų visuomenei, priva- 
lėtų Amerikos lictuvių-ukininkų 
klausimui atverti šiek-tiek vie- 
tos. Žinoma, laikraščiai, be pa- 
čių lieti.. ių-ukininkų pagelbos 
mažai ką galėtų padaryti. Lietu- 
viai-ukininkai, ypač dabar žiemą 
turėdami laiko, galėtų smulkiai 
informuoti laikraščius apie savo 

gyvenimą. Tuom jieji atliktų la- 
bai svarbų visuomenei, o taipgi 
ir jiems patiems naudingą darbą. 

Tiktai truputi noro musų "far- 
meriams," dar mažiau darbo 
(laiks nuo laiko apie save para- 
šyti), ir didelis, svarbus darbas 
atliktas. Norintis farmeriauti. 

K. Aušris 

GYVAČIŲ UŽŽAVĖTOM 
Kiekviena?, kuriam teko buti 

didesnių cirku manadžerijose 
(kur laikoma įvairių-į vairiausi 
žvėrįs), gal matė ten ir milži- 
niškai ilgas, nuodingas gyvates, 
kurias mergina, paėmus Į 
rankas, vynioja sau apie plikas 
rankas, kaklq ir 1.1. Xe '/ieną 
žiūrėtoją paima šiurpuliai, ma- 

CSS3 M,, 
tant tuos šliaužiklis, apie žmo- 
gaus kuną besiraitančius ir. ro- 

'dos, tik latvki, kada išsišiepusi gy- 
vatė 1 jlcis savo nuodingus dan- 
tis,—4caip Sakoma, savo perskelta 
liežuvi,—j drąsuolės merginos ku- 
ną. 'Negudrus žiūrėtojas, maty- 
dami, kad tos gyvatės nedaro 
jokiote blėdies žmogui, stebiasi 
kas "per macį" ta mergina turi, 
kad ji gali užžavėti tas reptilijas, 
padaryti nepavojingomis baisias 
gyvates, kuriu vieno lašelio nuo- 

dų užtenka užmušimui žmogaus 
ant vietos. 

Tokius žmones, kurie išdirbi- 
nėja įvairius šposus su žalčiais 
ir gyvatėmis, paprastai vadinama 
gyvačių užžavėtojais, — sakoma, 
kad jie savo akimis užžavėja, už- 

hvpnotizuoja nuodingą šliaužiką 
ir jis žmogaus nekanda. 

Šiądien vienok beveik visi žino, 
kad visa tai yra tik paprastas 
humbugas. Tos, kitą kartą kelių 
ir net keliolikos pėdų ilgos gy- 
vatės, kurias rodoma prie cirkų, 
ir norėdamos žmogų įkąsti, to 

padaryti negali. Mat, sugavus 
jas, joms nupjaunama ar išrau- 
nama nuodingus dantis, o be jų, 
gyvatė—vis viena kaip, nelygi- 
nant, sliekas. 

Gyvatės nuodai yra tam tikruo- 
se maišeliuose, esančiuose užpa- 
kalyje gyvatės dantų, pažandėj. 
Smailus ir aštrus dantįs, kuriais 
ji kanda, yra kiauri, t. y. nuo 

nuodų maišelio, kiauriai per dan- 

tį net iki jo viršūnei, bėga ka- 
nalas. Prispaudus dantį (kas bū- 
va, kad gyvatė kanda ką nors), 
danties šaknis spaudžia ant nuo- 

dų maišelio ir išvaro iš jo nuo- 

dus į kanalą, per kurį jie įsilieja 
j danties padarytą skvlę žmogaus 
kune. 

Taigi, kaip augščiaus pasakyta, 
išrovus gyvatės dantis, ji pasi- 
daro nepavojinga, nes negali nuo- 

dų žmogaus kunan perlieti. Ta- 
čiaus lieka dar kitas pavojus. 
Milžiniškos gyvatės, išaugusios 
iki keliolikos pėdų ilgumos, yra 
taip stiprios, kad apsivyniojusios 
apie savo auką ir pradėjusios savo 

lankus traukti, gali sutruškinti net 

ir kaulus. Buva atsitikimų, kad 
milžiniškos gyvatės tokiu hudu 
sutruškina gyvulius jaučio didu- 
mo. Tai ką-gi jau ir sakyti apie 
žmogų ? 

Prašalinimui šito pavojaus, cir- 
kuose gyvates pusbadžiu marina- 
ma; jas maitinama tik tiek, kad 
gyvastį jose palikus, ir todėl jos 
yra silpnos. Aišku, kad tokias 

gyvates imti rankosna nepavojin- 
ga ir cirko gyvačių rodytojai, ar 

rodytojos, nėra joki "stebuklada- 
riai. 

Vienok Rytinėj Azijoj ir Afri- 
koj, iš kur paeina baisiausios ir 
nuodingiausios gyvatės, buva tik- 
rai pastebėtinu atsitikimų. Iš ša- 
lies žiūrint, galėtum tikėti, kad 

tarp vietinių gyventojų yra to- 

kiu, kurie ištikro gali užžavėti ir 

padaryti nepavojinga ir nuodin- 
giausią gyvatę, — kitais žodžiais 

tariant, esama tokių žmonių, ku- 

rių gyvatės klauso. 
* * 

Kapitonas D. 11. McDonell, 
praleidęs nemažai laiko Afrikoj, 
savo užrašuose pasakoja, kad Ni- 
gerijoj (Afrikos šalis, esanti po 
Anglijos protektoratu), mieste 
Sokoto, gyvena žmogus, vardu 
Dadali, kuris yra "gyvačių už- 

žavėtoju" pilnoj to žodžio pra- 
smėj. Šis vyras yra gamtininkas 
ir, iš šalies žiūrint, išrodo, kad 

jis turi savyje kokią tai stebuk- 
lingą jiegą, kuri leidžia jam pa- 
gauti ir laikyti plikomis ranko- 
mis nuodingiausias gyvates be 
mažiausios baimės ir be mažiau- 
sio pavojaus. 

Šis Dadali buvo senai jau pa- 
garsėjęs. tarp Sokoto europiečių 
savo šitais "gyvatiniais stebu- 
klais," vienok visi manė, kad gy- 

į vatės, kurias jis valdė, turėjo buti 
|"prisavintos," arba kokiu nors bu- 
•į du apsvaigintos. Niekas nenorė- 
jo tikėti, kad žmogus turėtų sa- 

| vyje kokią nors ypatingai ste- 

buklingą įtekmę ant šitų nuodin- 
gų gyvačių. 

Štai, vienok, ką apie šitą Da- 
dali pasakoja tas pats kapitonas: 
— sykj šisai Dadali pakliuvo ko- 
kion ten bėdon su vietine polici- 
ja ir tapo įtupdintas kalėjiman, 
kur jis išsėdėjo daugiaus mėnesio 
laiko. Praslinkus tam laikui, vie- 

į tinis Anglijos rezidentas,—saky- 
ltum, gubernatorius — paliepė jj 
j atvesti pas save ir. pirm to jau 
I girdėjęs apie Dadali'o įtekme ant 
i gyvačių, paklausė jo, ar jis galė- 
į tų pagauti ir plikomis rankomis 
Į laikyti g) vatę, bile kurioj vietoj. 

kokią jam anasai viršininkas nu- 

rodyti]. 
Dadali sutiko. Jį apstatyta ka- 

reivius ir išvesta už miesto, ne- 

toli geležinkelio stoties, kur bu- 
ta didelių peikiu ir kur įvairių 
gyvačių buvo "iki sočiai." Pra- 
dėta gyvačių j ieškoti ir po tulo 
laiko išvyta iš urvo didelę gy- 
vatę, vadinamą "juodąją kobra," 
vieną iš nuodingiausios rūšies 
gyvačių. Dadali tuojaus šoko 
prie jos, griebė ją rankomis ir at- 
nešė besivyniojančią viršininkui. 
Aišku buvo, kad šis žmogus, iš- 
buvęs suvirsimi mėnesį kalėjime, 
negalėjo dalykų taip suklastuoti, 
kad jam butų pakliuvusi "prisa- 
vinta" gyvatė: dar kelioms ini- 
nutoms prieš tai ji-; nežinojo nei 
vietos, nei laiko, kada ir kur jam 
palieps nuodingą gyvatę pagauti. 

Tūlam laikui praslinkus, tas 
pats Dadali atnešė viršminėtam 
kapitonui didelę juodąją kobrą, 
suvirs penkių pėdų ilgio. Šitą 
gyvatę jis mankė, tarsi, kokį vir- 
vagalį—gnaibė ir įpykindavo gy- 
vatę iki tam laipsniui, kad anoji 
pradėdavo grasinančiai šnypštėti ir pūstis. V isi, net vietiniai pus- 
laukiniai gyventojai, ištolo laikė- 
si nuo įsiutusios gyvatės, bet T)a- 
ciano visai tas ncapėjo. 

Įpykinęs tokiu budu gyvatę, 
Dadali pasiūlė vienam iš baltųjų 
žmonių gyvatę nuo žemės pakel- 
ti (Pats Dadali ir vietos gyvento- 
jai yra negrai). Kapitonas Mc- 
Donell pasišaukė tenykšti kareivį 
negrą, paliepė jam primušti ka- 
rabiną ir tarė jam vietine kalba 
(kad Dadali galėtų suprasti): "Aš 
mėginsiu pakelti šitą gyvatę nuo 
žemės. Jeigu ii įkąs mane, už- 
šauk tą vyrą."—parodė pirštu į 
Dadali. 

Po to jis dar sykį pasiklausė 
Dadali, ar ir dabar jis nori, kad 
kapitonas imtų gyvatę. Tas tik 
nusijuokė ir atsakė: 

— Griebk gyvatę,—jeigu ne- 

sibijai. 
Po to kapitonas griebė gyvatę 

beveik per pati vidurį jos bebivy- 
niojančio kuno. Driežas užsilaikė 
visai ramiai ir tik galvą pastiebęs, 
sukinėjo ją ore į visas puses,— 
Dadali visą laiką stovėjo čia pat 
prieš jos galvą, įsmeigęs akis Į 
gyvatės nasrus. 

Ištikro, išrodė, kad jis turi ko- 
kią tai hypnotizuojančią ant gy- 
vačių jiegą, kurios šie nuodingi 
šliaužikli klausė. 

— Kitais kartais,—pasakoja to- 
liaus kapitonas McDonell, — aš 
matydavau, kaip šis žmogus iš- 
sitraukdavo iš savo plačių dra- 
panų kišenių 4)0 keturias, ar pen- 
kias nuodingas gyvates ir žaisda- 
vo su jomis, tarsi vaikas su lėlė- 
mis, o tuom tarpu vienas tik to- 
kios gyvatės įkandimas galėtų 
nusiųsti jį "pas Abrahomą" į 
mažiaus negu pusvalandį laiko. 

Kame gi yra paslaptis? 
Jau pradžioj buvo patėmyta, 

kad minėtasai Dadali yra gamti- 
ninkas,—ne mokslinčius, bet ge- 
rai pažįstantis nekuriuos gam- 
tos dalykus. 

F.uropos mokslinčiai-gamtinin- 
kai, kada atkreipta jų atyda i ši- 
tą atsitikimą, štai kaip tą "pa- 
slaptį"' aiškina. 

"Šita gyvatė, sprendžiant pa- 
gal jos aprašymą ir fotografijas, 
yra taip vadinama Naia ni- 
g r i c o 11 i s gyvatė, nuodinga ir 
labai išsiplatinusi Nigerijoj gyva- 
tė. Kitaip ją vadinama vakari- 
nės Afrikos "besispjaudančia gy- 
vate," todėl kad ji tankiai "iš- 
spjauna'' savo nuodus per iltis,— 
kitą kartą ant gana didelio at- 
stumo." 

Sir llarry Johnston, aprašinė- 
damas Nigerijos šalį, tarp kitko 
daro šiuos patėmijimus apie šitą 
pavojingą gyvatę, kurios nepa- 
prastai labai bijosi ne tik euro- 

piečiai, bet ir vietiniai gyvento- 
jai: 

— Naia n i g r i c o 11 i s tan- 
kiai pasitaiko matyti vietiniuose 
kaimuose, kuriuos ji atlanko, be- 
jieškodama žiurkių ir kitų pa- 
našių gyvulėlių, kuriais ji maiti- 
nasi. Šios gyvatės, nois labai nuo- 

dingos, tačiaus nėra narsaus bu- 
do, ir pačios neužpuldinėja žmo- 
nių, jeigu jų neužkabinama. Net 
ir užkabinta, šita gyvatė, vieton 
šokti ant žmogaus, išpradžių iš- 
sižioja ir pradeda spjaudytis nuo- 
dais iš tolo,—todėl ją ir vadina- 
ma "besispjaudančia gyvate." 

.Vietos gyventojai pasakoja, 
kad gyvatė spjaudydamasi visa- 
dos taiko } žmogaus akis. 

— Vienų dalyką,—traukia to- 
liaus rašėjas,—galiu patvirtinti iš 
savo loėno patyrimo,—tai yra tai, 

kad šitoji kobra yra labai lėto 
|budo ir nesiskubina atakuoti sa- 

vo aukos iltimis. Kelis kartus 
man pačiam pasitaikė net užminti 
ant kobros, ir ji visados skubiai 
'pasitraukdavo šalin ir tik iš ten 

pasiriesdavo ir užimdavo grasi- 
nančią sulyg manęs poziciją. 

Tą patj patvirtina ir kitas ra- 

šėjas, II. Ridley, kuris sako: 
Kada kobrą kas užkabina, tai ji. 
suraičiojus uodegą lankau, pasi- 
stiepia—tartum, atsisėstu ant su- 

lankstytos uodegos, ir pradeda 
nepaprastu balsu šnipštčti, atida- 
ro savo žiotis labai plačiai ir lai- 
kas nuo laiko spjaudo nuodais 
ant avo priešo. Ji niekados ne- 

bando kąsti, bet iš savo žiočių iš- 

spjauna nuodu šūvius su dideliu 
akuratiškumu ir taip toli. kad 
tankiai nuodai nučirškia už aš- 
tuonių pėdų. 

Kadangi minčtasai Dadali yra 
gamtininkas, tai jis, be abejonės, 
labai gerai pasipažinys su Soko- 
tos kobromis. Daug nuodingiau- 
sių gyvačių kanda tiktai tada, 
kada joms kas suteikia skausmą. 
—užmynus, pavyzdžiui, ant jos. 

Šitas dalykas, be abejonės, yra 
žinomas fakirams ir kitiems pa- 
našiems "stebukladariams" ir jie 
tankiai, tuomi pasinaudodami, da- 
ro dalykus, kurie baltiems žmo- 
nėms išrodo stačiai nepaprastais. 

K. Aušris. 

M. Diemedis. 
AŠ LAUKIAU. 

l'akilo nubalusi saulė; lyg tai 
butų ligonis pakilęs iš priešmir- 
tinio patalo. Taip ji ir nerieda 
per dangų, tarytum butų medžių 
šakose įkliuvusi. Lyginai kas j.*} 
atgal prie žemės trauktų. Jau 
kelintas kartas ėjau prie siauru- 
čio langyčio vis žiūrėt, kame da- 
bar esti, o ji rodosi jau net at- 

gal prie žemės svyranti. Vaikščio- 
jau po tamsų kambarėlj kampas- 
-nno-kampo ir vis ėjau žiūrėt iš 
mano langučio, kada saulutė pa- 
silips augščian didžiosios vinkš- 
nos; tada jis ateis. Jis visiems 
laimingiems atneša ką nors.—at- 

neš ir man. Tik šiądien tai jau 
atneš, nebeapvils. Dar nespėjo 
saulės skydas pasikelt augščiau 
medžių viršūnių, kaip greitu 
žingsniu augo, vis augo tamsiai 
pilkas debesis, ir saulė pradingo 
jame. Vėjas, ramiai sau miego- 
jęs, lyg ką piktą prijausdamas, 
pradėjo nerimaut. Tai telegrafu 
vielose skaudžiai suvaitos; tai po 
siauru langeliu glau>tosi, šlama, 
tarytum, meldžia, kad apgintu iį 
nuo ko baisaus, priglaustų, už- 

slėptu. Debesis vis darėsi tam- 

sesniu, augo vis didyn ir galingu 
kunu savo, rodėsi, užguls, visą 
pasauli. Ir ką tik dar išbudusi 
iš nakties miego gruodžio diena 
nėrėsi vėl globstin prietamos. 
Vėjas vis aiškiaus liūdnas melio- 
dijas bandė. Mano kambarėlio 
kampuose aš patėmijau dulsias 
stovylų esybes. Vėjas vis bal- 
siau dejavo; debesis ėjo juodyn 
ir, .yg danga be pradžios ir pa- 
baigos, slinko vis artyn. Diena 
tamsėjo, ir bute stovylos vis au- 

go didyn ir aišk' n. Va. toji >to 

vyla už spintos kampe išvaizdos 
rimtumu, tartum, vadina susily- 
gint su jaja; su jaja. kuriai ver- 

smės širdis nebaisi; kuriai žy- 
drios liuosybės dausos nemielos. 
Aštrus keistumo akių žvalgi* 
nukrito ant skobnies, betvarkiai 
apmestos pažinties paslaptimis, 
ant vaisių amžiais džiovintos 
liuosybės dvasios. Ir sklidinas 
panieka nusišypsojimas nudvelkė 
veidą jos. 

Geležiniame pečiukyj taip ma- 

loniai degė paskutiniai anglį?. 
Tai mėlyna liepsnutė plastensis. 
apsemdama gaisrą; tai balta—iš- 
siverš pro šonus pusiau perimtų 
ugnimi anga 11. Tai pakįla, glau- 
stosi; tai vėl pradingsta. Kaip 
šilta, malonu. Kaip tyku, ramu 
ir liūdna... Ten už sienos šalta.. 
Ne tai perkūnų trenkimas, ne tai 
bangų baisus tvirkintas. Laikais 
klaikiai sustaugia, vėl nejaukiai 
suvaitoja. Tai taip tik audra bu- 
joja. Užnešė, apmūrijo mano lan- 
gytį, kad vargu ir bejžiurėt į oro 

pusę per sklypelius, sniegu dar 
neužneštus. Nebegalima įžiūrėt, 
atskirt vieną sniegutę nuo an- 

tros? Vien rodosi—neišmatuoja- 
mo platumo audimas tai iš dan- 
gaus glųsta prie žemės; tai vy- 
niojasi, supasi, kjla vėl augštu- 
mon. Čia vargiai besimato gat- 
vės viduriu žmogus važiuojąs. 
Arklys žergia ir vėl stoja; tai 
pasvirsta, vėl susipurto ir toliaus 
eina. Audra vis baisiau siaučia. 
Mano kambarėlyje tamsu, šilta. 
U, kaip žavėtinai ramu... 

Čia užgirdau, kaip iš antro ga-t, lo prieangio reti žingsniai ardi 
ramumą didelio triobėsio viduje. 
Tai sušlama, tai vėl sustoja. Jau 
užgirdau, kaip dangteliai subilda, 
įleisdami ką nors į kambariu;. 
Aš greit prišokau prie durių. Už- 
gulė mano akjs geležinį dangtu- 
ką ant išpjovos duryse. Taip ro- 
dėsi ir matau, kaip įsispraudžia 
baltas, kampuotas daiktas, (iir- 
džiu, kaip dangtelis duryse vėl 
atsimuša, praleidęs laišką. Matau 
save puolantį prie laiško, taip la- 
bai laukiamo, lyg alkanas žvėris 
prie savo aukos. O ten... Ten 
randu viską. Taip smagu, link- 
sma. \ i-i sunkumų prietikiai ša- 
lin! Žinau aš Petrą. Jog jis taip 
geras mano draugas. Tik tada 
jam stokavo, ir jisai sakė: "Ant 
pirmo paminėjimo pristatau ir 
tavęs moksle neužmiršiu." —« 

Jaugiu, Petras rūpinasi apie ma- 
ne taipgi širdingai, kaip aš rūpi- 
nausi apie jj. Kaip tai smagu 
tarp gerų draugų. Nieko r.« boji, 
ir velnias nebrolis. Kas praėjo, 
tas nebeskaudžia; dabar tik švp- 
sost širdis. 

Laiškanešis vis artyn ėjo lin- 
kui mano durių. Ties pat duri- 
mis, antroje pusėje tako, ką ten 
įmetė. Man tik šilta pasidarė, 
šiurpas perbėgo visą ir širdis su- 

judime plakė—jau įmes. liet... 
girdžiu, praėjo. Atsiminiau, kr d 
tai ateidamas gal meta į vieną 
pusę; o grįždamas—į antrą. Gir- 
džiu sunkius grįžtančio laiška- 
nešio žingsnius ir laukiu. Da- 
bar! Tačiaus tie žingsniai taip 
tvirtai, vienodai pro mano duris 
praėjo ir taip nueina, nuskamba 
prieangio tolumoje... Jau buvau 
pasviręs bėgt paskui,• sušaukt, 
pasakyt jam, iog jis turi klaidą, 
nes užmiršo įmest mano laišką. 
Sulaikė mane tas taip sunkus, >lė- 
giantis "nėra." Be minties smu- 
ko ranka į kelinių kišenę ir iš 
ten ištraukė du indijonu. Drąsiai 
jųjų akįs smeigėsi priešakiu. Ta- 
rytum jie niekino mane ir mano 

taip menkus siekius. Tos plunk- 
snos puošė be ribų drąsią galvą, 
nepažįstančią skurdo nei nusimi- 
nimų. Antrame plokšte skleidėsi 
vainikas, iš kurio kyšojo trįs vi- 
lyčios, tarsi—ženklas drąsos, am- 

žino laisvūno. To lentoje mirgė- 
jo stebėtina dėl manęs reikšmė.—* 
"One eent." 

Išdidžios stovylos žiurėjo iš 
kambarėlio kampų. Ten už sie- 
nos audra vis baisiaus siūbavo. 
Langytis jau apsidengė sniegu. 
Pečiuje, pakrito žemyn, paskuti- 
niai angliai taip žavinančiai, ma- 
loniai degė. £ilta čia. Čia stebė- 
tinai ramu. Du paskutiniu indi- 
jonu didžiavosi drąsumu. Aš vis 
dar laukiau... 

Aukos Tautos Namams 
Vilniuje. 

per '"Lietuvos" Redakciją! 
IS E. CHICAGO, INO. 

Laike Lietuvių Ukėsų Kliubo susi- 
rinkimo (lapkričio 30 d., 1913 m.) 
aukavo: 

Po $1.00: Juozas Igusas ir Petras 
Tijušas. 

Po 50c.: Juozas Juozėnas, Petras 
šakas, Antanas Cukorius. Martynas 
Tijušas, Liudv. Arejaitis ir Mikolas 
Janikutorius. 

Po 25c.: Petras Juška ir Fr. Kri* 
reckis. 

Viso aukų pridavė SLA. 36-os kuo- 
pos kolektorius. Mot. Bleizgis.. $5.50. 

IŠ RIVERTON, ILL. 
F. Doveika aukavo $2.00. 
Po $1.00: Antanas Kuizinas, J. Mi- 

ciulis ir Kaz. Kundrotas. 
Po 50c.: W. Ruka ir J. Navardaua- 

kas. 
Smulkių aukų — 35c. 

Viso prisiųsta per F. Doveiką $6.35. 

Iš SH ELBYVILLE, ILL. 
J. šoli? — $3.00. 
Sabina šolienė ir Viktoras šolis 

po $1.00. 
Viso prisiųsta per J. šolj .. $5.00. 

Iš CHICAGO. ILL. 
Gauta per p. Pilipavičių nuo Jono 

Budrio, "Lietuvos" Pono pirmsėdžio, 
$2.00. 

(Priduotos per Kaz. Šatkauską. 36- 
tos SLA. kuopos kolektorių*: 

Po $1.00 aukavo: Kazimieras Šat- 
kauskas, Jurgis Ambrosius ir Stanis- 
lovas Gasparaitis. 

Po 50c. aukavo: Stanislovas Pau- 
lauskus. 

Po 25c. aukavo: Anelė Šatkauskie- 
nė, Antanina Adasiunaitė, Zigmas 
Mickevičia ir Petras Šatkauskas. 

Smulkiomis aukomis surinkta 75o. 
Išviso priduota $5.23. 

AUKOS JOVARO UKIUI 
(per K. Šatkauską iš Chicagos) 

1. Stanislovas Kasparaitis .. $1.00 
2. Kaz. Šatkauskas 1.00 
Viso prisiųsta ir perduota Iždinin- 

kui J. Skritulskiui $2.00, 

RACINE, WIS. 
Laike prakalbų aukavo "Birutės" 

reikalams sekančios ypatos: kn. Vlrv 
cas Slavynas $5.00; Mikolas Bardaus* 
kas $1.00; Kazimieras PaukausltuB 
$1.00; Jonas Venclovas $1.00; Adol- 
fas Paulis $1.00; smulkių auky 
Viso labu — |lu.8i. 



i Pašnekeliij Kampelis. 
364. Kodėl męs esame dešin- 

rankiai? Didžiausia nuošimtis 
žmonių daro viską daugiausiai 
savo dešiniąją ranka. Žmonių, 
kurie kairiajai rankai duotu pir- 
mystę, yra tik tūlas skait- 
lius, ir tokie žmones yra skaito- 
mi išskyrimais, su abeluaja tai- 

sykle prasilenkiančiais apsireiški- 
mais. 

Kame toji prižastis, ačiu kuriai 
dauguma žmonių yra dešinran- 
kiai? Ar desinrankystė yra apsi- 
reiškiinas, paeinantis iš pačios 
prigimties? Ar atpenč, jiji yra 
žmogaus gauta, ačiu kokioms 
nors išlaukinėms priežastims? 
Atsakant i šiuosius klausimus, 
pirmiausiai reikalinga pasakyti, 
kad pamatinė tojo apsireiškimo 
priežastis guli pačiame čmogaus 
kuno sudėjime. 

Kaip žinome, pirniutiuieji žmo- 

nės, gyvenę ant žemės, neturėjo 
tų visokių ginklų ir apsigynimo 
budų, kuriuos šiądien žmogus 
vartoja. Žmonės vieninteliu savo 

ginklu ir apgynimu turėjo kum- 

stj, dantis. Kovodavo jie tarp 
savys, atsistojo arti kits kito. Vi- 
siems yra žinomas tas faktas, kad 
smarkus smūgis kumštiin į kai- 

riąją krutinės dalį, kame yra šir- 
dis, lengvai gali užmušti žmogų, 
arba bent laikinai partrenkti, 
kuom priešas gali pasinaudoti ir 
galutinai pribaigti parblokštąjį. 
Tat, pirmutinis dalykas kovoje 
buvo uždengti silpnasias kuno 
dalis, kairįjį krutinės šoną. Vie- 
ninteliu daiktu, kuriuom ga- 

lėjo žmogus tai padaryti, buvo 
kairioji ranka. Tuomet liuosa lik- 
davo vien dešinioji ranka, kuria 
žmogus tiktai ir galėjo veikti. 

Taip elgtis žmogus buvo tiesiog 
pačių sanlygų priverstas, nes, ki- 
taip clgdama-is, turėjo anksčiaus 
ar vėliaus žūti vienoje nuolatinių 
kovų. Pripratęs kovoti dešinią- 
ją ranka, žmogus paskui ir kitus 
darbus jaja atlikdavo. 

Nuolatinis vartojimas kurios 
nors kuno dalies, kaip žinoma, 
iąją išlavina, padaro stipresne, 
miklesne, veiklesne. Tuomet 
žmogus, nori ar ne, yra priverstas 
tą kuno dalį vartoti dažniau už 

kitą tolygią (šiame atsitikime 
desiniajai rankai atiduoti pirmy- 
bę prieš kairiąją). Tas atsikar- 
tojo kiekvienoje gėntkartėje, kol 

žmogui galutinai nepriprato nau- 

dotis visame kame dešiniąją ran- 

ka. 

365. Kaip greitai galima skai- 

tyti? Kaip kiekvienas musų iš 
prityrimo žinome, rašymas ir 

skaitymas nėra atliekama vieno- 
du greitumu. Bet kaip didis skir- 
tumas tame greitume? 

Mušu rašymo greitumas yra 
apribuotas, ir net lal>ai. Kaip 
bandymai parodė, greičiausiai ra- 

šantis žmogus negali parašyti į 
miliutą laiko daugiau kaip 30 žo- 
džiu. Žinoma, imami yra žodžiai 
vidutinio ilgumo. 

Visai kas kita yra su skaitymu. 
Pirmiausiai, kaip kiekvienas su- 

pranta, skaitymo greitumas labai 
daug priklausys nuo to, kaip skai- 
tomoji medžiaga parašyta. Jeigu 
tai bus rankraštis, tai skaitymas, 
nors rankraštis butu ir labai aiš- 
kiai parašytas, bus daug lėtesnis 
negu spausdinto rašinio skaity- 
mas. Nelygus yra ir spausdintu 
skaitymo greitumas, kurisai čia 
priklauso nuo popieros gerumo, 
spaudos aiškumo, o ir nuo rai- 
džiu didumo. 

Labai daug reiškia raidžių di- 
dumas, (zi'ioma, esant spaudos 
aiškumui vienodu įvairiame rai- 
džių didume). Paprastai žmonės 
griebiasi prie knygų, atspausdin- 
tų didesnėmis raidėmis. Nors 
skaitant stambesnę spaudą žmo- 
gaus akįs ne taip greitai pailsta, 
bet žmogui, branginančiam laiką, 
stambią spaudą skaityt nėra, kaip 
sakoma, jokio išrokavimo, nes 

stambi spauda visuomet skaitosi 
lėčiaus. Cia yra tula taisyklė: 
juo stambesnė spauda, juo lė- 
čiaus jiji skaitosi. Smulki spau- 
da, jei jiji tiktai yra užtektinai 
aiški, už vis greičiausiai skaitosi. 

Priežastis yra tame, kad žmo- 
gaus akis gali apgriebti tiktai 
tulą pilnai aprubežiuotą plotą. 
Todėl, esant spaudai smulkia, 

žmogaus akis vienu kartu pagau- 
na didini >Liitlių raidžiu negu 

prie stambios spaudos. Juo spau- 
da smulkesnė, juo yra daugiau 
raidžiu užgriebtamjame plote ir 
juo greičiau žmogus jasias per- 

Į skaito. 
Į Žinoma, labai smulki spauda, 
nors jiji ir greitai skaitosi, ne- 

patartina vartoti, kadangi labai 
al-ina akis. Geriausiai yra vidu- 
tinis stambumas. Kaip prityri- 
mai rodo, žmogus, gerai žinąs 
kalbą, tyliai skaitydamas, gali 
prie vidutinio spaudos stambu- 
mo tylomis perskaityti i mitintą 
300—400 žodžiu. 

366. Ar gėles miega ir kodėl? 
Kad kai-kurios gėlės miega, apie 
tai męs žinome iš prityrimo. 
Miegojimu vadina tą gėlės stovi, 
kuomet jiji laikinai uždaro savo 

žiedus. Iš gėlių, taip darančių, 
yra žinoma taip vadinama mar- 

telė, arba mentukas (angliškai: 
daisy), kuri atsidaro saulei te- 
kant, ir užsidaro vakare, saulei 
nusileidus. Šios priežasties dėlei, 
toji gėlė vietomis yra vadinama 
"dienos akim." Gėlė, vadinama 
rietena (Morning-glory) pražįsta 

j tiktai išryto, dienai užstojus. Va- 
Į kare jiji vėl "eina gult." "Ket- 
virtos valandos" gėlė atidaro savo 

I žiedus apie 4 valandą išryto; apie 
vidudienį jos žiedai jau vėl už- 
daryti. Pienė laiko savo žiedus 
atdarais tiktai šviesiausiose die- 
nos valandose. Iš šitų visiems 
žinomu faktu męs matome, kad 
gėlės ištikrųjų "miega." 

Kaip ir kiekvienas dalykas 
gamtoje, taip ir gėlių "miegoji- 
mas" turi savo priežastis. Žiedai, 
kaip žinoma, yra Įrankis, kuriuom 
gėlės ir abelnai augnienįs įsivai- 
sina. Žiedai yra įvairiu lyčių: 
vieni—vyriškosios, kiti—moteriš- 
kosios. Idant augmuo jsivaisin- 
tų, reikalinga, kad vyriškųjų žie- 

I <lų taip vadinamosios dulkelės 

į hutų įkrėstos į moteriškuosius 
žiedus. Tasai vaisinimo dulke- 
lių pernešimas iš žiedo j žiedą 
yra atliekamas dvejopu budu: at- 

ba Įvairių vabalų, arba vėjo. Žie- 
dai savo viduryje turi tam tyčia 
ir medaus priruošė, kad privilio- 
jus prie savęs vabalų. Vabalai, 

į imdami iš žiedų medų, drauge su 

| tuom apsivelia ir vaisinimo dul- 

įkclėmis, kurias, jicškodaini dau- 
giaus medaus, paskui perneša Į 
kitus žiedus. Atskyrių rųšių va- 

balai mėgsta tam tikrų žiedų me- 

dų. Po kitokius žiedus vabalai 

| visai nelandžioja. Kiekvienas va- 

lhalas lekioja, ir jieško sau maisto 
tiktai tam tikrose valandose. To- 
dėl gėlėms ir augmenims yra pil- 
nas "'apsirokavimas" laikyti savo 

žiedus atdarais tiktai tose valan- 
dose, kuomet reikalingieji vaba- 

I lai laksto. Minėtosios šioje pa- 
šnekėlėje gėlės todėl ir laiko sa- 

vo žiedus atdarais tiktai paskir- 
tose dienos valandose. 

Kitos gėlės, kurių įvaisinimui 
prigelhsti naktiniai vabalai, laiko 

j savo žiedus atdarus, žinoma, tik- 
tai naktimi*. 

Tiegi augme.ijs, kurie apsivai- 
sina vėjo pagelba, laiko savo žie- 
dus atdarus visą laiką—kaip die- 
ną, taip naktį. 

~ 

367. Kur yra daugiausia ančių? 
Kaip ir j daugelį kitų klausimų, 
taip ir atsakant j šitąjį, męs tu- 

rime kreiptis prie ne vieną kar- 
tą jau minėtosios Kynijos. Nie 
kur nėra tiek daug ančių, kaip 
pas kyniečius. Jeigu męs paim- 
sime visų kitų šalių antis krū- 
von, tai dar ir tuomet neturėsime 
tokio didelio ančių skaitliaus, kai 
koksai Kynijoje yra. Kyniečiai 
turi didesnę pusę visų ančių, 
esančiųjų ant žemės skritulio. 

Kynijoje visur, ant kiekvieno 
žingsnio užtiksi ančių. Jų yra 
pas atskirus žmones. Daugybė 
jųjų veisiasi prie ežerų, upių ir 
net mažų upelių. Kyniečiai dau- 
gelyje vietų, neturėdami užtekti- 
nai žemės, gyvena tam tikruose 
plačiuose luotuose ant vandens. 
Atsitaiko, kad viename tokiame 
luote laikoma po 1,000—2,000 an- 

čių. Yra tam tyčia įstaigų, kurios 
užsiima ančių auginimu. Kai-ku- 
riose tųjų augintuvių išperiama 
po 50.000 antukų kasmet. Antįs 
ir jųjų kiaušiniai yra vienu svar- 

biausiųjų maitinimosi daiktų pas 
kvniečius. Sudintos ir rukintos 
antjs dideliame akaitliuje yra pąr- 

įduodamos visuose kynijos mie- 
stuose ir išvežamos j kitas šalis, 
kuriose kyniečių apsigyventa. 

KLAUSIMAI. 
368. Iš kur atsirado indijonai 

Amerikoje? 
369. Kas buvo dručiausis žmo- 

gus? 
370. Kaip atmenama žmogaus 

ateitis iš žvaigždžių? 
371. Koki garsus vyrai buvo 

"asilais"? 

(Atsakymai bus kitam numeryj.) 
— 

VIETINES ŽINIOS. 
"Birute" laukia Jusų. "Liet."' 

Xo. 50 tūlas S. 1\ Z. štraipsnelyj 
"Apie Mūsų Teatrus" apibudina 
Lietuviu teatralių draugijų rei- 
kalus ir pataria visoms Cliica- 
gos teatralėms draugijoms su- 

tverti vieną organizaciją, išparo- 
dy■dainas, jog anksčiaus ar \ ėliaus 
turės tai įvykti, nes meno, publi- 
kos ir pačių teatralių draugijų 
gerovė to reikalauja. 

Gaila, kad p. S. l\ Z. nepasiro- 
dė savo teisingais išvadžiojimais 
pirm 3 metų, (gal jo tada ir ne- 

buvo Cliicagoj? Red.), kada vie- 
tinė Muzikos bei Dramos Drau- 
gija ''Birutė" dėjo visas pa- 
stangas suvienijimui ne tik vie- 

tinių Lietuvių teat r».lių draugijų 
Chicagoj, bet ir visose Sinie- 

nytose Valstijose. 
"Birutės" Draugija tada ne tik 

keletą doliarių, bet ir nemaža lai- 
ko tam reikalui padėjo. Šaukė 
du susirinkimu atstovų iš vieti- 
nių teatralių draugijų, pagami- 
no net pamatines taisykles kon- 
stitucijai busiamojo Muzikos bei 
Dramos Draugijų Susivienijimo. 
Ir niekais tas visas triūsas nu- 

ėjo. 
Iš pirmojo susirinkimo jau bu- 

vo tada pastebėta, kad mušu jau- 
nimas dar nepriaugęs, kad šitokį 
darbą atlikus. Pamenu, atėjo į 
tuos susirinkimus žmonės, kurie 
niekcno siusti bei kviesti nebuvo, 
atėjo, kad šitam užmanymui 
kenkti, arba pasityčioti. 

Tačiaus "Birutės" Draugija ne- 

išsižadėjo augščiaus paminėtos 
idėjos. Ne viename jos visuoti- 
name susirinkime buvo kalbama 
apie šį klausimą: buvo net iš- 
renkami vyrai, kuriems buvo įsa- 
kyta, idant, atsiradus patogiai 
progai, vėl tą dalyką pakeltu vie- 
šai. 

Ir kada pirm dviejų metu su- 

sitvėrė Chicagos Lietuvių Drau- 

gijų Sąjunga, "Birutės" Draugija, 
spėdama, kad į minimą Sąjungą 
ineis ir kitos Chicagos Lietuvių 
draugijos, pilnai įsitikrino, jog 
Sąjungoj rasis daugiau teatralių 
draugijų, su kuriomis sykiu su- 

sidėjus, susidarys tautiškojo me- 

no skyrius, ir bus atsiekta kaip 
sykis tie rezultatai, apie kuriuos 
p. S. F. Z. savo straipsnyj rašo. 

Čia męs, lyg po tikros moti- 
nos sparnu, galėtum suprasti, jog 
esame broliais ir seserimis vie- 
nos idėjos, veikėjais tautiškojo 
meno srytyj ir privalome ne tik 
vieni kitiems nekliudyti, bet prie- 
šingai, iš tikros širdies vieni ki- 
tiems prigelbėti, kad musų pasi- 
šventimas Tautos labui, ir pra- 
kilnus triūsas labjau naudingas 
butų ir mums patiems, ir pačiai 
visuomenei. 

Taigi "Birutės" Draugija lau- 
kia Jusų, vienos idėjos draugai! 
Ineikite j Sąjungą! Tenai susi- 
tiksime ir tarsimes apie mūsų pa- 
čių ir visuomenės reikalus. 

Kaip jau žinoma iš laikraščių 
pranešimų, Chicagos Lietuvių 
Draugijų Sąjungos Antrasis Sei- 
mas įvyksta sausio 18 d. š. m. 
"Aušros" svetainėj. Taigi Lietu- 
vių teatralės draugijos Cliicagoi, 
išrinkite savo atstovus ir pa- 
siųskite j Seimą; prisidėjus prie 
C'h. L. Dr. Sąjungos, sutversime 
Tautiškojo meno Skyrių prie C'h. 
L. Dr. Sąjungos. "Birutės" Drau- 
gija lauks Jusų su atviromis ran- 

komis, kad bendrai darbuotis. 
Pranas Butkus. 

Iš Draugijų gyvenimo. Perei- 
tą pėtnyčią Lietuvių Jaunimo Ra- 
telis, pasižymėjęs Chieagoj savo 
darbštumu teatro srytyj, atlaikė 
savo metinį susirinkimą, kuriame 
buvo renkami viršininkai sekan- 
tiems 1914 metams. Senasai pir- 
mininkas, p. V. Ferzinskis, kuris 
yra podraug ir scenarijušu, prašė, 
kad ji nuo vieno užsiėmimo pa- 
liuosuotų, nesa perdaug darbo 
yra. Jo prašymą priimta ir jo 

vieton pirkliui tiku išrinkta p. K. 
Strzvneckis, darbštus Ratelio są- 
narys, viee-pirmininku gi išrinkta 
|>. A. K. Kareiva. 

Ratelis įprašė pasilikti režisie- 
riaus vietjęy 'r toliaus p. J. J. Zol- 
pį, Įkerai , jau .chicagiečiams pa- 
žįstamą ir atsižymėjusį savo 

darbštumu vyruką, kuris nuo pat 
pradžios yra visa ašim šio Lie- 
tuvių Jaunimo Ratelio. Nors p. 
J. J. Zolp buvo bemanys nuo re 

žisiervstės atsisakyti, het Rate- 
lis, apkainuodams jo pasidarbavi- 
mą, nenorėjo jo paleisti ir, galė- 
tum pasakyt, privertė jj likti toj 
svarbiausioj vietoj ir toliaus. 

J. J. Zolpis yra išvertęs ne vie- 

ną scenišką veikalą, keletą jis ir 
pats parašė. 

Raštininkais išrinkta dabar esan- 

čius tuose urėduose, scenarijušu 
liko p. V. Pcrzinskis, jam pa- 
gelbon išrinkta S. F. Zalpis. 

Nauja Valdyba, rodos, yra 
energiška, tad reik tikėtis, kad ir 
Ratelis ateinančiais metais suk- 
sis sparčiai. 

Nutarta taipgi surengti savo 

nariams privatišką Kalėdų vaka- 
rą, kuris atsibus A. Berzinskio 
svetainėj. S. F. Z. 

Suareštavo "kun." Urboną. Su 
kun. Urbonu, kuris nepasekmin- 
gai tvėrė nesenai neprigulmingą 
lietuvių parapiją aut To\vn of 
Lake, kuris vėliaus po to sumanė 

pastatyti ant Bridgcporto "šv. 
Piatra Katiedro" ir kuris pradėjo 
išleidinėti lapeli su pririnktomis 
raidėmis vardu "Žeinaitys,"—tai- 
gi su šituo, kaip 'Žemaitys' sako, 
"dievobaimingu ir šventu kuni- 
gėliu" pereitos savaitės ketverge 
atsitiko nelaimė... Kun. Llrbo- 
nas pakliuvo už geležinių grote- 
lių. "Katedra" ton bėdon jj įki- 
šo, o ar "šv. riatras" jį iš ten 

paliuosuos, tai, kol kas, dar ne- 

žinoma. 

Nors jisai turįs raktus nuo vi- 
sų dangaus vartų, bet šitiems 
vartams dar iki šiolei r^.ktų ne- 

darinkęs... Todėl kun. Urbonas 
sėdi už grotelių Chieago Heights 
ir laukia paliuosavimo. 

Visos tos nelaimės trumpa isto- 

rija buvusi tokia: 
Kun. Urbonas pereitą savaitę 

nuvyko j Chieago Heights, 111., 
ir ten rinkęs aukas tarp lietuviu 
"šv. Piatra Katiedrai." kuri esan- 

ti Chicagoj ant 33-čios ir Wal- 
lace gatvių. Rinkos aukas, kaipo 
katalikų kunigas. Vietiniam kle- 
bonui, kun. Klionauskui, nepati- 
ko, matai, nei "šv. Piatra Katie- 
dra," nei pats "šventas kunigėlis" 
Urbonas, tad jis jam ir parūpi- 
nęs "varantą." Kun. Urbonas ta- 

po suareštuotas sykiu su savo 

asistentu už Įtariamąjį jam rin- 
kimą aukų "by falše preten- 
ses" (falšyvomis pretensijomis). 

Ant rytojaus atsibuvo teismas 
vietiniame policijos teisme. Liu- 
dininkais buvo detektyvas, su- 

areštavusis kun. Urboną su jo 
pagelbininku, ir kn. Klionauskas. 
Paskutinis liudininkas liudijo, 
kad kun. Urbonas kolektavęs pi- 
nigus, kaipo katalikų kunigas, 
kad jis joks katalikų kunigas ne- 

esąs, kad aukų todėl po tuom 

vardu rinkti negalįs, ir kad ren- 

kamos tokiu budu aukos yra ne- 

teisuotas pinigų viliojimas. 
Po to ant kėdės pasodinta patį 

kun. Urboną. 
Jis prirodinėjo, kad jis esąs 

kunigu taip vadinamos Old Ro- 
man-Catholic Cliurch (Sen-Kata- 
likų Bažnyčios) ir parodė sekan- 
čius dokumentus: i) Čarterį įkor- 
poravimo sen-katalikų bažnyčios 
Illinois valstijoj ir 2) "Commis- 
sion papers" (įgaliojimo popie- 
ras), išduotas jam ant vienu me- 

tu sen-katalikų arcivyskupo Vil- 
late 1906 metais. 

Toliaus, kun. Urbonas, sulvg 
teismo reikalavimo, prisipažino, 
kad po 1906 metų jis kito jokio 
Įgaliojimo neturėjo, kad kolekta- 
vo kaip sen-kataliku kunigas, kad 
keletą kartų už toki kolektavimą 
buvo areštuotas. 

Teisėjas tada pasiklausė, kam 
jis tas kolektas darąs. Tasai at- 

sakė, kad šv. Petro Katedrai, ku- 
ri esanti Chicagoj ant \Vallace 
ir 33-čios gatvių, — Teisėjas pri- 
sispyręs reikalavo pasakyt, keno 
vardu yra išrašytas "propertės 
dytas" (nuosavybės ar raudos— 
vis vien). Kun. Urbonas prisi- 
pažino, kad menamoji "šv. Piatra 
Katiedra" yra jo locnn vardu už- 

rašyta. 
Teisėjas po to pasirodė netu- 

ri:; simpatijos nei prie "šv. Pia- 
tro," nei prie jo "katiedros," nei 
prie "švento kunigėlio." 

■ 
—• Tamista, tarė jis—neturite 

jokio įgaliojimo nuo sen-kataiikij 
bažnyčios, ir "property" yra ant 

jusu, o ne ant katedros vardo— 
ar šiaip ar taip imsi, jus esate 

"skylėj." 
Byla atiduota j "grand-džiurę" 

(Grand Jury), o "šv. l'iatra Ka- 
tiedros klebonas'' Urbonas tapęs 
sulaikytas, pakol nebus užstaty- 
ta $10,000 kaucijos. 

Kadangi, kol kas, kaip minėta 

augščiaus nei katedros patronas, 
nei niekas iš "smertelnųjų" kau- 

cijos neužstatė, tat ir kun. Urbo- 
nas turįs laukti teismo neparan- 

kioj vietoj už grotelių. Kada at- 

sibus "Grand Jury" nagrinėjimas, 
kol kas, dar nežinia. 

Reporteris. 

Rengia gražu vakarą. Pasitiki- 
mui Nauju Metu 36-tą SLA. kuo- 
pa rengia dailų šeimynišką vaka- 
rėlį šv. Jurgio mokyklos svetai- 
nėj ant Bridgeporto. 

Vakare dalyvaus kuopos sąna- 
riai ir jų pakviesti svečiai. Bus 
vakarienė, tinkamos prakalbos ir 

šiap programas. Įžanga busianti 
75 centai. Rengėjai užtikrina, 
kad tai busiąs vienas iš rūpestin- 
giausiai surengtų vakarėlių. 

— Ten pat ant rytojaus, t. y. 
(sausio i d.) rengia toki pat sma- 

gų vakarėli Lietuvių Jaunimo 
Tautiškas Kliubas. Taip pat bu- 

siąs ir žingeidus programas. 
Reik patėmyti, kad panašių va- 

karėlių rengimas yra pagirtinas. 
Jie duoda progą musų žmonėms 

ir ypatingai musų jaunimui sma- 

giai ir gražiai užbaigti senus me- 

tus ir pasitikti naujus. 
Pakol tokių vakarėlių nerengta, 

jaunimas Naujus Metus sutikda- 
vo karčiamose — kur-gi žmogus 
dingsi? Rep—is. 

SLA. 36-tos kuopos rinkimai 
atsibuvo pereitą nedėldienj. Nau- 
jais viršininkais sekantiems me- 

tams išrinkta: prezidentu p. V. 
Paplauskas (senas), vice-prezi- 
dentu — L. Jeleniauskas, Pro- 
tokolų raštininku — p. Valenta, 
finansų raštininku p. Antanas 
Bradchulis, kasierium — F. P. 
Bradchulis (senas), kasos globė- 
jais—p. P. Butkus ir St. Tana- 
nevičius. 

Gali grąžint atgal Lietuvon. 
Ona Levonaitė, atvykusi Chica- 
gon i.š Lietuvos apie pustrečio 
mėnesio atgal ir apsigyvenusi pas 
tulą Bonifacą Vaišnorą prie Ru- 
ble st. ir 18-os gatvės, gali buti 
sugrąžinta atgal j Lietuvą, jeigu 
ji praloš bylą, kuri dabar eina 

Immigracijos Inspektoriaus kan- 

celiarijoj. 
Ona Levonaitė tapo nesenai 

suareštuota ir apkaltinta už ne- 

teisotą sugyvenimą su minėtu 
Bon. Vaišnoru, kuris yra vedęs 
vyras ir turįs pačią ir vaikus Lie- 
tuvoje. Byla buvo svarstoma pas 
Immigracijos Inspektorių pereitą 
subatą ir atidėta iki sekančiai su- 

batai. Apskųstoji pastatyta po 
$1,000 kaucijos. Pe. 

Du koncertai. Gruodžio 13 d. 
M. Meldažio svetainėje ir sekan- 
ti vakarą, gruodžio 14 d., Frei- 
lieit Turner svetainėje atsibuvo 
2 koncertai, surengti "Lietuva" 
Beno jiegomis. Abiejuose kon- 
certuose atlikta tasai pats, p. J. 
Jakaičiui vadovaujant, iš 11 nu- 

merių susidedąs koncertas. 
Abiejuosna koncertuosna atsi- 

lankė pastebėtinai mažai publi- 
kos; ypačiai Į pirmąjį, kame bu- 
vo susirinkę vos keletas žmonių. 
Antrame, Freiheit Turner svetai- 
nėje atsibuvusiame, koncerte pa- 
žymėtina neramus, jeigu ne pa- 
sakyti daugiaus, kai-kurių atsi- 
lankiusiųjų pasielgimas, labai 
trukdęs tuos, kurie atvyko pasi- 
klausyti paties koncerto. An- 

tramjam koncertui pasibaigus, 
buvo šokių, laike kurių pagriežti.' 
ir keletas europiškųjų. 

Kaip galima spręsti iš abiejų 
vakarų, rengėjams reikės smagiai 
pridėti iš savo kišeniaus, kad pa- 
dengus išlaidas. X. 

Įvairumai. Šiomis dienomis iš- 
važiavo Lietuvon Juozas Liekis, 
gan veiklus kelių draugijų nurys 
ir rašinėjys korespondencijas j 
kelis laikraščius. J. Liekis mano 

atlankyti savo tėviškę Raseinių 
paviete. 

— Pereitą panedėlį valkatos 
užpuolė sunų Radavičiaus, saliu- 
no savininko prie 34 pl. ir Mor- 
gan st. Vienas buvo šovęs j ji, 

| bet kulka pataikė i overkočio gu- 

ziką ir nuslydo šonu, užgavus tik 
truputį sotu) odą. Bomelius su- 

ėmė. Pasirodė, kad visi yra apic- 
linkės lenkučiai. 

— Atcinantj nedėldienj (gruo- 
džio ji d.) i vai. popiet, atsibus 
"Aušros" svet., 3149 S«». Ilalsted 
st., 22-ros TMI). kuopos susirin- 
kimas. Podraug bus skaitoma 
p. Laukio prclekcija. Jžanga dy- 
kai. Yra M'arbių reikalų ap- 
svarstymui. 

— Pereitą savaite Stepui unis, 
muzikališkų instrumentų krautu- 
vės prie 3231 So. Ilalsted st. sa- 

vininkas, sugavo vagį. kuris die- 
nos laiku įsigavo į pagyvena- 
muosius kambarius, viršuj krau- 
tuvės esančius, ir buvo jau bene- 

šąs drapanų glėbį. Vagiliuks pa- 
sirodė esąs airišiuks, ir tapo ati- 
duotas policijai. 

ATSIŠAUKIMAS. 
Atsišaukiu į lietuvių visuome- 

nę, melsdamas pagelbėti man 

nelaimėje, lįsiu 32 metų amžiaus. 

Jau dvieji metai kaip sergu džio- 
va. Antri metai kaip gydausi sa- 

natoriume. Gydytojai pataria 
grįžti Lietuvon. Tačiau s, pinigų 
stokos dėlei, negaliu tai pada- 
ryti. Tat širdingai meldžiu lie- 
tuviu visuomenės sušelpti mane, 
kad galėčiau grįžti Lietuvon. Už 
mano meldimo išpildymą # 

busiu 
amžinai dėkingas. 

Antanas Alasevičius. 
Mano antrašas: 

Anton Alasevicz, 
Sanatoriniu, 

Wales, Wis. 

JUOKELIAI, 
NEGERAI. 

Kunigas pasišaukė žmogelį, ku- 
riam numirė mylima pačiulė, ir 

ramino jj, kad dabar jo pačiai ge- 
rai; ji tenai, kur tyla su ramumu 

vien viešpatauja. Nelaimingas 
našlys nuliūdo ir atsiduso — Tai 

ji tenai ilgai neišlaikys, ir tasai 
ramumas jąją tiktai sugadins. 

SURAMINO. 
Sena ir pikta boba skundžiasi 

gydytojui, kad neteko matymo, o 

jisai: "Juo geriau, neš, mirdama, 
nematysi velnio, kurisai ateis ta- 

ve pasiimti." 

VISGI PAVOJUS. 
"Ar tasai šuva kanda?" klau- 

sia panelė gaspadoriaus. Gaspa- 
dorius: "Nesibijokite, panele, ji- 
sai nieko nepadarys." — "Žinau, 
kad nieko nepadarys," nekantriai 
atrėžė panelė: "bet gali ką nors 

pagadinti." 

NEŽILO. 

Teisėjas — Kaip jūsų pa- 
čios vardas? 

T e i s i a m a s a i vyras — 

Nežinau, šviesiausias sude, nes 

nuo pirmos dienos po vestuvių 
ją kitaip nevadinu, kaip ragana. 

BLOGAS ŽENKLAS. 
U ž m u š ė j a s" (^kurį uždare 

kalėjimo kambaryje N41). — Na, 
tai jau blogas ženklas. 41 via 

mano kalnieriaus numeris. 

ATSITAIKO. 
Svečias — Kiek metų turi 

Tamstos duktė? 
Moti n a — šešiolika. 
Svečias — O taip puikiai 

skambina ant piano. 
M o t in a, u ž s i m ą s č i u s i 

— Nieko stebėtino, nes jau aš- 
tuoniolika metų tame lavinasi. 

PEIKIA ATSKIRTI. 
A — Mano pati tokia gera, kad 

ir musės neužgaus. 
B — O tave praeitoje subato- 

je vienok išsivijo iš namų su 

šluota. 
A — Et, tai visai kas kita: aš 

juk 11c musė. 

PAAIŠKINIMAS. 
T u 1 a s v y ras Į senmergę 

— Tamista esti aniuolas. 
J i j i, k o k c t u o d a m a — Ir 

rainistai tie gėda taip kalbėti? 
J i s a i — Visai ne! Juk aniuo- 

lai, kaip žinoma, yra seniausi die- 
vo sutvėrimai. 

NEGALĖJO ĮSPĖTI. 
T e. i s ė j a s — Tamista ište- 

kėjusi moteris? 
J i j i — Ne. 
T e i s ė j a s — Mergina? 
J i j i — Ne. 
Teisėjas — Gal našlė? 
J i j i — Taipogi ne. 
T e i s ėj a s, su nusistebė- 

jimu — Tai kas pi? 
J i j i — Su:; .edotiai 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 
p. Dressmakers. Netilps. 
p. Pet. Ros (Tunnelton, W. Va.), 

žinutę apie nelaimę su italu pralei- 
džiame, kadangi jiji Įdomi tiktai ne- 
laimingojo italo santautiečiams, kurie 
lietuvišku laikraščių, kaip žinote, ne- 
skaito; o ir vėlokai prisiųsta. Kitas 
dalykas: Tamista savo žinutėje pada 
vėte abiejų lietuvių iškraipytas pa- 
vardes, kaip jas anglai rašo. žinia 
tokiu bildu nustoja daug savo svar- 
bos, nes net ir sužeistųjų tikri gi- 
minės, skaitydami apie nelaimę ir 
matydami visai kitonišku pavardę, nei dasiprotėti negalėtų, kas tie su- 
žeistieji yra. Sale to, gerai yra visuo- 
met, kad nesusipratimų išvengus, pa- duoti ir Lietuvos vietą, iš kurios mi- 
nimasai žmogus paeina; taipogi ir 
amžių. Taip, ačiū už žinutę. 

p. Gailius. Labai ačiu Tamistai už žinelę. MeldMame ir toliaus neuž- 
miršti. 

p. Burdingierius. Ačiu. Sutrumpi- 
nome. žinutę apie "prašymų be no- 
tarijaus paliudijimo" praleidome, ka- dangi, nors toksai ano vyro pasiel- gimas buvo nelabai gražus ir abiem 
merginom suteikė nemalonumų, bet 
ant kiekvieno žingsnio juk galima užtikti žmonių, kuriems kai-kada ne- tyčiomis "užgieda gaidukas galvoje" taip, kad jie, pridirbę kokių nors 
"šposų," ir patjs paskui iš to ste- bisi; šitasai "šposas" palieti labai 
siaurą žmonių burelj ir platesnei vi- 
suomenei vargu ar įdomus. 

p. J. žuk—s. Tamistos prisiųstas Kalėdų numeriui raštelis netinka. 
p. Galskis. I šj numerj pervėlal 

gavome, įdėsim j sekant j. 
p. Vinc. šūkis. Galima siųsti tel<3- 

gramą anglų kalba. 
p. K. Kudl. Įdėsim i sekanti nu- 

merj. 

Nepasirašiusiam. Redakcija neatsa- kinėja ant jokių klausimų, kur rašy- tojas slepia savo pavardę ir adresu. 
p. A. L. Reik. Negalėdami sunau- doti raštelių, padarėm su'yg Jusų no- 

ro. 

p. Tėv. Mylėt., Clev. Bus sekan- čiam numeryj. 
p. O. Lamokiutė. Mums netinka 

raštelis, nes kitur pradėti ginčai teu 
pat turėtų ir baigtis. 

pp. Ant. Kurilaitis ir K. J. Geležė- 
lė. .Tusų raštelio apie Baltimorės 
streiką kol kas nedėsim, nes matyt 
yra ten kelios partijos ir kiekviena 
savaip reikalą nušviečia. Vietinis laik- 
raštis žada plačiau apie tą reikalą pa- rašyt, tad ir palauksime, kol šis rei- 
kalas geriaus nepaaiškės. 

p. Laisvas Vaikas. Palauksim tei- 
smo nusprendimo, apie ką malonė- 
kit pranešti mums savu laiku. 

p. Tcrontietis. Sunaudosim į sekau- 
tj numeri. 

Apgarsinimai. 
UŽSIPELNO ATYDOS. 

Męs keletą kartu atkreipėme 
savo skaitytoju atydą j faktą, 
kaip varbu yra sergėti kuno vei- 
kimas ir kad pirmas nereguliariš- 
kumo ženklas užsipelno didelės 
atydos. Tai yra atskyrium teisin- 
ga kaslink maisto kanalo. To- 
kiuose atsitikimuose neužtenka 
priimt by vaisto kanalui išvaly- 
ti. bet jus privalote išsirinkti 
vaistą, kttrisai taipogi paskatina 
ir sustiprina vidurius, idant jie 
galėtų veikti be priemoniškos pa- 
gelbos. Tai yra tas. ką Trinerio 
Kortaus Vyno Elixiras daro. Ji- 
sai turi griežtą veikmę j virinimo 
sistemą, j kuno išvalymą, { ner- 

vu sustiprinimą, j maitinimą. Ji- 
sai palengvins užkietėjimą ir šio- 

jo pasekmes. Aptiekose. Jos. 
Triner, 1333-1339 So. Ashland 
a ve., Chieago, III. Nugaros skau- 
dėjimas greitai pasiduos Trine- 
rio Linimentui. 

DRAUGIJŲ REIKALAI. 
ŽIRGVAIKIO PASK, IR BUi:. DR-JA. 

Jau gyvuoja 3 metai ir tur> 
kapitalo suvirs $12,000.00 

Taigi, lietuviai, kurie norit sučėdy- 
ti pinigų mokėdami tik ro mažą sum», 
prisirašykit prie šios draugijos. Dr- 
ja laiko savo susirinkimus kas sere- 
do3 vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
svet., 3301 Auburn ave., kertė 33 Cios 
gat. Taipgi šita Dr-Ja skolina pinigus 
ant namų už prieinama piuceutą. 

Nauja 15-ta serija atsidarys spalių 
15 d. Kurie norite užsirašyti .43!lan- 
kykit po viršminėtu antrašu. 

SEATTLE, VVASH. 
METINIS LIETUVIŲ BALIUS! 

Draugystė D. L. I\. Gedimino pa- 
rengė metini Kalėdų balių gruodžio 
(Dec.) 'J6 d. 1013 m., t. y. pėtnyčioj, 
svetainėje VVasliington Hali, prie 14-os 
ave. ii* Pir tst., Seattle, Washington. 
Dav-ža Yesler Way karai. 

širdingai užkviečiame atsilankyti i 
tą puikų pasilinksminimą visus lietu- 
vius ir lietuvaites, vietinius ir iš apie- 
linkės, o, be abejonės, busite užganė- 
dinti. 

Svetainė atsidarys nuo 4-rių popiet. 
Muzika pribus nuo vakare ir bua 
iki vėlai nakties, [žanga vyrams nOc., 
moterims ir merginos dovanai. 

KOMITETAS. 

Nepamiršk atlankyti 
5 tą DIDELI GRAŽŲ BALIŲ, 

oarengtą Alpine Pramoko KHu- 
bo, Meidažio Svetainėj, 2242 VV. 23rd 
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įJlaee, Kuba tos vak., gruodžio (I)cc.) 
27 d.. Pradžia 8 vai. vak. Tikiotaa 
25 centai. 

Atsilankykite skaitlingai, o smagiai 
praleisk vakarą ir gražiai, draugiškai 
pasilinksminsite. Gries li. Ežerskio 
Orchestra. 

IŠKILMINGAS TEATRAS 
ANT WEST SIDE. 

Jaunu Lietuvių Lavinimosi Kliubas 
stato scenoje keturių veiksmą dra- 

mą: "Valkata." fiO-. visiems žinomas 
Lietuvių Jaunimo Ratelis, nedėlioj. 
gruodžio 21 d. 1913 m., M. Meldažio 
Rvetainėje, 2242-44 W. 23rd placo, C h i 
cago. Durjs atsidarys 5 vai. vakare. 
Jžangan 25c. Ir augsfiau ypatai. 

Kviečiama kuoskaitlingiausiai jau- 
nus ir senus, didžius ir mažus atsi- 

lankyti, kur galėsite smagiai praleisti 
vakarą. Tai yra vienas iš juokingiau- 
sių perstatymų. Aitas teatras yra 
naudingas kiekvienam pamatyti. 
Areik ir savo draugus atsivesk su 

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

Kviečia Komitetas. 

Kas? Metinis Balius su Programų. 
Keno? Chicago Lietuvių Draugijos 

Savitarpinės Pašelpos. 
Kada? Kalėdų Vakare, gruodžio 

(Dec.) 25 d. 1913 m. 

Kur? Atlas svetainėj, 1436-40 Em 
nia at., arti Milvvaukee ave. 

Kokioj Valandoj prasidės? Svetainę 
atidarys 3 vai. p. p. Progra- 
mas prasidės 4:30 vai. 

Kiek jžanga? 25c. porai. 
Kas bus tame Baliuje? 

Pasiklausysim prakalbu, puikiu dai- 
nų vietiny chor .i ir puikiu uekliama- 

clį^j; paskui šoksim lietuviškus ir 
amerikoniukus šokius, gersim, rūky- 
sim, užsikąaim, rašysim atvirutes dėl 
lekiojanėlos krasos išiaimėjimui 2-jų 
dovanų, pasikalbėsim su savo pa- 
ijstamaib ir linksmai laiką praleisim, 
nes komitetas sutaisė viską kuopui- 
kiauslai, idant visiems butų linksma. 

Kviečia visus Komitetas. 

DIDELIS TEATRAS. 
parengtas per storonę Dr. Vinco Ku- 
dirkos Teat. Kliubo. Scenoj stato aš- 
tuonių veiksmų drama: "Genovaitė" 
ned., gruodžio (Dec.) 21 d., 1013 m., 

Apveizdos Dievo parap. svet., prie 18-1 
tos ir Union gat. Pradžia 7:30 valan-j 

dą vakare. Tikintai 25c„ 35c., ir 50c. 
Nauda eis parapijos reikalams. 

Gerbiamąją publiką meldžiame at- 
silankyti kuoakaitlinglausiai, nes ši- 
tame perstatyme daug žingeidžių da- 
lykų pamatysite ir busite užganėdin-' 
ti iš tos regyklos, Kuri bus ant estra- 

dos perstatyta. Kviečia, 
Komitetas. 

Paj ieškojimai'. 
PaJ ieškau savo brolio Povilo Moc- 

kaus. Pirmlaus gyveno K*-nsington, 
111., paskui išvažiavo | Kenosha, Wis. 
Paeina iš Kauno gub., Telšių pav., 
PlunKė8 parap., Luknėnu sodžiaus. 

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

Jonas Mockus, 
3£1 E. lloih St., Kenainston, 

♦ !hicago, III. 

Pajleškau savo brolio Jono ir pus- 
brolio Petro Brazauskių, abudu pa- 
eina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Laukuvos parap., Kadariu sodos. Pir- 
masis pusan'ru metu atgal gyveno 
Chirago, 111. Kas žinote, arba jie pa- 
tjs, meldžiu atsišaukti adresu: 

Anton Brazauskas, 
1417 Ilebecca st., N. 8. 

Pittsburg, Pa. 

Pajieškau Petro Kiškuno. Jiįai ap- 
sivedė au manim Ir, pagyvenęs kelias 
savaites, apleido mane. Nuo to atsi- 
tikimo praėjo trjs metai. Ka3 man 

praneš apie jijj, gana 5 doliarius do- 
vantj. Meldžiu atsišaukti antrašu: 

Misa Clara Yasulaitė, 
65» VV. Hth pl., Chicago, UI. 

Pajieškau savo brolio Juozapo Dar- 
buto, Iš Kaltinėnų pa ra p., Raseinių 
pav., Kauno fcub. 12 metij kaip Ame- 
rikoje. Aš nesenai ls Lietuvos apva- 
žiavau. Jo paties, ar kas Ji žino, mel- 
džiu atsišaukti adresu: 

Petras Darbutas, 
732 \V. 18th st., Chicago, 111. 

Pajleškau savo draugo Broniaus 
Atkociačio, Iš Tirvidonių kaimo, Sve- 
tušini] gm., Naumiesčio pav., Suval- 
kų gub. Gyveno pirmiau Moline, 111. 
3 metai kaip Amerikoj. Aš atvažia- 
vau Iš Lietuvos Ir turiu svarbų rei- 
kalą. Jo paties, ar kas Ji žino, mel- 
džiu atsišaukti adresu: 

Antanas Jasuleviče, 
Box 1-8 Sykesville, Pa. 

Pajleškau savo švogerio Andriaus 
Markaucko, iš Antanavo gm., Sasna- 
vos parap., Mariampolės pav., Su- 
valkų gub. Turiu paėmęs jojo sese- 

rj Oną Mačlulaičiutę. Jo paties, ar 
kas ji žino, meldžiu atsišaukti adresu 

Mr. And. Zarskis, 
372 Dufresne st., Montrcal, Canada. 

Pajieškau Simo Kaspučio, iš Bata- 
kų valsč., Skaudvilės parap., Rasei- 
nių pav., Kauno gub. Gyveno Chica- 
^oje. 20 metų kaip Amerikoje. Ap- 
iivedęs. Pagal amatą buvo kalvif. 

Turiu svarbi) reikalą. Jo paties, ar 
kas j) žino, meldžiu atsišaukti adre- 
su: 

Jonas Stankėvlcz, 
4044 Magoun ave., K. Chicago, Ind. 

Pajieškau A. žiaugės, iš Kerelių 
kaimo, Skopisklo parap., Ukmergės 
pav., Kauno gub. Turiu labai svarbų 
reikalą. Meldžiu tos pačios ypatos, 
ar kas žino, atsišaukti adresu: 

Jurgis Suksis, 
127 Ilill st., llornell, N. Y. 

Pajieškau savo brolio Juozapo Ši- 
melio, iš Jeniškaičių kaimo, Ligumy 
parap., Šiaulių pav., Kauno gub. Jo 
paties, ar kas jj žino, meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

P. P. Šimelis, 
95 Warvick st., Nevvark, N. J. 

Pajieškau savo seserf, Kaziunės 
Aleksaitės (pa«al vyrą Venskienė), iš 
Lapaičiu sod., Žarėnų vol„ Telšių 
pav., Kauno gub. Gyvena, girdėjau, 
('hicagoje. Turiu svarbu reikalą. Jos 
pačios, ar kas ją žino, meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

A. Aleksaitė, 
016 W. ISth pl., Chicago, 111. 

Pajieskau savo brolio Kazimiero 
'undino, iš Kariznų kaimo, Kražių 

k irap., Baseinų pav., Kauno g'tbern. 
Taipgi pajteškau švogerio Viktoro At- 
galainio, Iš Girkalnio par., Zagrauzų 
sod. Meldžiu atsišaukti adresu: 

Vincentas Mikutis, 
063 Jenne st., Kenosha, Wis. 

Pajieškau savo pusbrolio, vargoni- 
ninko, Bern. Zykaus. Gyveno dau- 
giau motai atgal Donore, Pa., kaipo 
vargonininkas. Jo paties, ar kas jj 
žino, meldžiu atsišaukti adresu: 

Frank Zeekus, 
Box 24, Karmington, W. Va. 

Pa j ieškau savo pabrolio Antano 
Pakeičio, Iš Vi tarčių kaimo, Pašvi- 
tinio parap., Šiaulių pav., Kauno gub. 
Gyvero pirmiaus Melrose Park, 111. 
Paskui išvažiavo j ang'ių kasyklas. 
Turiu svarbų reikalą. ,lo paties, ar 
kas jj žino, moldžiu atsišaukti adre- 
su: 

Antanas Pakelt is, 
729 W. 16th st., Chicago, 111. 

Pajteškau savo švogerio, Karolio 
Juneičio ir sesers Onos Juneičienės 
(pagal tėvus Pakeniutės), iš Apltlan- 
kio, Kauno pav. ir gub. Gyvena 
Chicago, 111. 

Išviso Amerikoje apie 10 m. Turiu 
labai svarbų reikalo. Jų pačių, ar kas 
juos žino, meldžiu atsišaukti adresu: 

Marijona Juneičienš, 
Grand st., cor. Bedford av., Box 133, 

Brooklyn, N. Y, 

Pajieškau savo brolių Jono ir An- 
tano Martišių, paeina iš Paupino sod„ 
Raseinių pav., Kauno gub. Gyveno 
pirmiaus Garner, Mass. Paskui Iš- 
važiavo Į C'hfcago, 111. Jų pačių, ar 
kas juos žino, labai pručau atsišaukti 
adresu: 

Juozapas Martiszius 
113 \Villiam st., Northampton, Mass. 

Pajieškoma: — giminių Jono Mi- 
liausko (vadindavosi taipogi John 
Miller), kuris paėjo iš Suvalkų gu- bernijos. Jisai buvo užmuštas Butte, 
Montana, praeitą pavasirj ir paliko 
turto. Kiek žinoma, velionis turėjo 
brolj—saliunininką Scran'.on, Pa., ir 
2 seseris Shenandoah ir Mahanoy City, bet negaliu jųjų rasti. Velionis 
Butte, Mont., gyveno apie 8 metus; 
anksčiaus dirbo anglių kasyklose 
Pennsylvanijoje. Apie keturi metai 
tgal jisai buvo atsilankęs Scranton, Pa.. 
Tesul velionio giminės atsišaukia 

antrašu: 
M. S. Cohen, 

(Attorney at Law) 
504 Phoenix Block, But'e, Mont. 
mn ifirnrr;- 

PRANEŠIMAS! 
Pranešu Zofijai Ivinskienei, kad 

jos tėvas Pranciškus Ootavtas persi- skyrė su šiuom pasauliu (mirė) Nov. 
6 (1. 1013 m., o 9 d. tapo palaidotas 
av. Kazimiero kapinėse. Tėvas, mir- 
damas, jai paliko $300. Jeigu jinai 
neataišauks, lie pinigai bus atiduoti 
velionio giminei. Motina jaučiasi 
silpna ir nori jai palikti $2,000; todėl 
meldžiu kuogreičiausiai atsišaukti. 

Bronislovas Gotaviovtas, 
4oi!) So. Wood st., Chicago, 111. 

A. A. 
Rugsėjo 26 d. 1013 m., Cleveland, 

Ohio, mirė Kazys šalna; paėjo iš 
Veiveriu gm., Garlevos par., Mariam- 
polės pav.. Suvaiką gub. Prigulėjo j šv. \ntano dr-st?. Kas nori tolimes- 
niu žinių, tegul kreipiasi adresu: 

Wm. TCaniš.uiskas, 
1620 E. 36th st., Cleveland, O. 

Reikalavimai. 
Reikalaujama: — kriaučių ir "fi- 

nlšerkų" ant moterių kosturaeriškų 
drapanų. Darbus 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: 

Boleslaw Jasudns & Co., 
1574 Milwaukee ave., Chicago, 111. 

Reikalaujama Agentų. 
Męs mokame $8 arba $20 algos j 

savaitę vyrams, kad butų savo mie- 
ste ari>a važinėti iš miesto } miestų, 
pardavinėdami mųs Auksinius, Sidab- 
rinius ir Nikelinius laikrodžius ir len- 
ciugus dirbantiems žmonėms ant $1 
ar $2 mėnesinių jmokėjimų. Prityri- 
mas nereikalingas. Teisingi ir blai- 
vus vyrai vien lai rašo mums dėlei 
š'tų agentūrų. Paminėkite ju°'f da- 
bartini užsiėmimą. 

North American Sales C'o., 
Box 954 — Dept. 71, New York City. 

Ant Pardavimo. 
ANT PARSAMDYMO. 

Automobiliai veaelijoms, krikšty- 
noms, pagrabams ir Lt. yra pigiai 
parsamdomi iš Halsted Garage. Taip- 
gi automobiliniai trukai perkrausty- 
mui Furničių, nuvežimui j dypus ir 
t.t., yra gaunami pigiai. Perkrausty- 
mui furničiij automobiliniai trukai 
kaštuoja pigiau kaip arkliai, ir ge- 
riau ir greičiau atlieka darbą. 

Atsišaukite i 
HALSTED GARAGE, 

3222 So. Halsted st., Chicago. 

Parsidurda: — 2 augštų puikus 
mūrinis namas su saliunu, arti 17-os 
ir VVestern ave. Ant pirmo augšto 
saliunas, ant antro augšto 6 ruimij 
pagyvenimas. Namas puikiai Įreng- 
tas, gazti ir elektriką apšviestas, su 

maudykle ir visais reikalingais įtai- 
symais. Atsišaukite j A. Olsze\vskio 
Banką. 

Parsiduoda: — Bučiarnč ir grocer- 
nė geroje vietoje. Pardavimo prie- 
žastis: moters nesveikata. Turiu iš- 
važiuoti j Lietuvą. Atsišaukit adresu: 
1801 So. Peoria st., Chicago, Iii. 

ANT PARDAVIMO 
Automobilius. 

Pulkus Limosine, 7 pasažlerių au- 

tomobilis, Locornobile išdirbinio, visas 

naujai pertaisytas (overhaulcd), ge- 
riausioje tvarkoje, taip kaip naujas. 
Parsiduoda pigiai. Dasižinokite 

HALSTED GARAGE, 
3218 So. Halsted st., Chicago, III. 

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

K. D., 
510 E. Robinson st., N. S. 

Pittsburg.. Pa. 

..Pardavimui: — parsiduoda bučiar- 
no ir grocernė su namu; labai geroj 
vietoj, lietuvių ir lenkų apgyventoji 
biznis gerai išdirbtas ir platus: visa- 
da dirba 5 darbininkai. Lietuviui la- 
bai paranki vieta. Platesnių žinių 
meldžiama kreiptis j 

Praną Butkų 
A. Oiszewskio Banke. 

Parsiduoda: — barbernė labai pi- 
giai, lietuvių ir lenkų apgyventoje 
vietoje. Randa pigi, biznis nuo senai 
išdirbtas, arti lietuviškos bažnyčios. 
Turi buti parduota trumpame laike, 
nes savininkas turi kitą biznj. Arti- 
mesnėms žinioms kreiptis per tele- 

foną: Monroe 3429. 

GERA PROGA LIETUVIUI. 
Parsiduoda labai pigiai ant North 

aidės (priešais lietuvišką bažnyčią) 
vežiojimo (delivery) biznis, kuris nuo 

senai išdirbtas ir puikiai eina. 2 ka- 
rietos, 4 arkliai, pakinktuvai, blan- 
kietai, dreiverių drapanos ir visi 
kiti prie vežiojimo reikalingi daiktai. 
Savininkas turi perdaug biznių ir vi- 
sų negali apžiūrėti. Atsišaukti adre- 
su: 1656 Wabansia ave., arba telefo- 
nu: Monroe 2545. 

KALĖDŲ DOVANA. 
Kas prisius 4 doliarius, tas gaus 

visiems metams "Lietuvą," "Laisv?" 
ir satyros laikrašti "šakę." Kreiptis 
antrašu: 

A. Jodelis, 
645 \V. 14th pl„ Chicago, 111. 

T Ė M Y KIT E! 
Turėdamas $500.00, gali įgyti namą 

prie So. Ilalsted st., beveik priešais 
naujai statomą teatrą. fJera proga 
lietuviui |gyti namą su mažais pini- 
gais, biznevoj vietoj ir prieg to labai 
pigiai. Kreipkitės platesnėms ži- 
nioms j: 

A. OLSZEWSKIO BANKĄ. 

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

vičiaus ir Martyno Yčo paveikslą, at- 
skyrai arba abiejų drauge, didumas 
6x9 colius, arba Sienini 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., Chlcago, 111. 

GALI APSIRĖDYTI EEVEIK 
UŽDYKĄ. 

Nauji ir truput) padėvėti siutai 'r 
Overkotai, kurie buvo užsakyti ant 
orderio už $40, už $50 ir už $60, dabar 
parsiduoda po $5. ir augščiaus. 

Gali but puikiausiu sportu tiktai už 
$5. 

Parsiduoda pigiai čemodanai ir la- 
gaminai. Nauji ir truputi padėvėti 
siutai ir overkotai vyrams ir ja nuo- 
liams. Ateikite i 

S. GORDON 
Vyriškų Drabužių štorą 

1415 S. HALSTED ST., CHICAGO. 

liile vienas gali uždirbti $25.00 j 
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 aptiekorių: 

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 dailų kalendorių su paveikslais 
naujo miesto Gary, Ind., nuo pat jo 
pradžios net iki dabar. 

{dėkit už 10c. markių ir rašykit 
tuojaus, adresuodami taip: 

•Toseph Skinderis, 
3362 3o. lialsted st., Chicago, UI. 

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

pigią kainą,'eik Į 
POSZKOS APTIEKĄ, 

3121 S. Morgan st., ■ Chtcago, III. 

ĮSIDĖMĖK ! 
Tokios dovanos reikalingos visiems! 
"LIETI" V A" l'UODL" UŽDYKĄ: 

Prikalbink "LIETUVAI" skaitytoju ir 
prie ių -t dol. prenumeratos, pridėk tik I 
doliarj nuo savęs ir ;>risiųsk man kartu su 
savo paveikslu (pikčėrit m) išviso 5 dol., tai 
gausi "LIETUVA" visiems metams ir artis- 
tiška ant drobės teplioti) paveikslą didumo 
16x20. 

Jei prikalbinsi 3 skaitytojus ir prisiusi man 
jų adresus ir 6 dol., gausi metams "LIETU- 
VA" i>" padidinti; savo paveikslą visai uždyki). 

Aš galiu padaryti da U lakštų laiškams po- 
pieros, nrba dailias sagutes (kuliouikus) su 
Tavo paveikslu irgi uždyka, jei prisiusi 2 
skaitytojų prenumerata 4 dol. 

Išsirink iš tų 4 dovanų, kuri Tau geriau- 
siai patinka. 

Darbas gvnrautuotas. Siųsdamas paveikslą 
grupoje, pažymėk kryžiuku iš kurio nori pa- 
sidaryti. Jei nori platesnio išaiškinimo, klausk 
laišku, įdėdamas > c. krasaženklj. 

Adresas: 
JUOZAS 111< A KNIS, 

3135 So. Jlorgau st., C'liicago, 111. 

TĖMYKIT LIETUVIAI! 

Apskelbiu savo 

tautiečiams, kad 
aš atlieku visokius 
darbus, kas lytisi 
muzikos, kaip va: 
mokinu ant kori- 
certinoa, bubnų, 
kanklių; sustatau 
gaidas 'isokiems 
instrumentams. 

Taigi, su visokiais niuzikališkais 
reikalais kreipkitės pas savo tautietį. 

T. K. YOVVAIŠAS, 
937 W. 32nd PI., Chicago, III. 

Phone Drover 1880. 

Gaunama "Lietuvos" Knygyne: 
"VAIVORYKŠTĖ" 

Literatūros ir dailės laikraštis 
Išeina kas 3 mėnesiai iš Vilniaus. 

"Vaivorykštėj" telpa apysakos, 
novelės, Jramos, eilės — kaip 
originalės, taip geresniųjų sveti- 
mų literatų raštų vertimai. 
Pirmoji Knyga 1913 m., pusi. 208 

Kaina $1.00. 
Pinigus 6l'jnčlant adresas: 

A. OLSZEWSKI, 
3252 S. Halsted St., Chicago, 111. 

K. J. FILLIPOVIČIUS 
J'arduoda nr. labai že- 

ntas kainas (prekes) na- 
mus, lotus ir farmas. ku- 
"JJ turi didžiausj pasirin- 
kimą. Apsaugoja nuog 
ugnies Uį'mis biznius ir 
furničius goriausiose kom- 
panijose; Perkantiems 
propertę dirba visokias 
reikalingas pofcicras ir pa- 
mpina paskolas mort- 
gečius. EafdUoda lotus 
visose Cliieagog miesto da- 
lyse mtog $500 jr 
auKanttus. laip^-i t tiri 

ant pardavimo L'rnilj ir biznierių naini, ui bi/- 
arba be jų. Apsaugoja ir.ionii) gyvastis paiflpa ligos ir nelaimės atsitikimuose. Rei- 

kalaujama agentų. Keikalaujanticji, atsišaukite 
tekančiu antrašu: 
858 \V. 33rd st., Cliicago, 111. Telefonas Dro- 
ver 2230. Ofiso valandos: nuog 8 vai. iki 10 
vai. iš ryto, ir nuog 5-tos vai. iki 9-tai vai. 
vakare. 

DIDŽIAUSIA VAiSTINYčlA 
POSZKOS 

Užlaikome gerinusias gyduoles nuo vi- 
sokiu liį, į, kaip vyriškų, jaunų ir sene 
taip ir moteriškų, nuo gomho, svaigu 
lio, gaivos rkaudijimo, reumatizmo, 
kojų pūtimo, ąlapiavimo ir komų. 

Visokiame reikale raSykite aiškiai, o 
gausite tikrą atsakymą ir gyduoles už 
maža prekę. 

F, A, POSZKA'S PHARMACY 
3121 So Morgan Street 

CHICA60, ILL. 

Tcl. Cannl. 2118 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. H&LSRED ST. CHICAGO, ILL. 
CORNEK 18th STREET 

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

rikos didžiausiais, puikiausiais ir Kiei< iausiais, Rusijos imperiškos krasos, dubeltavg sriubt] garlaiviai? 
RI'SSIA — 16,000 tonų. 

Kl'KSK — 13,500 tonų. 
CZAR — 13,000 tonų. 

IKI ROTTERDAMUI į 9 dienas W persed; mo, jll dienų be persėdimo iki L1EPOTAUS. 
DAŽNUS l'LA l' KIOJIJ M A1. 

Kainos išaugšto mokamos. 
Liepojus iki Ne\v Yorko $'52.75 ir 

1 

pagalvinių taksu $4. 
Smulkesnėms žinioms kreipkitės prie:— A. E. JOHNSON A ( O. Houi-ial Pass. AgenK 

27, Uroaduay, NEVV YORK. 

Telephone Canul 285 

K. KATUTIS 
LIETUVIŠKAS 
GRABORIUS 

710 W. I8!ti St. Ghicago 

Imkit aptiekoj Severos 
Lietuviškąjį Kalendorių 
1914 metams, arba parsi- 
traukit stačiai nuo mus. 

Užsišaldymas 
ir Kosulys 

Užsišaldymas yra pradžia 
kosulio arba uždegimo ger- 
klės, todėl reik tuojau pra- 
dėti gydymą, imant 

Severos 
Balsamą 
Plaučiams 
(Severa's Balsam for Lungs), 

kuris yra rekomenduojamas 
kaipo vaistus nuo kosulio ir 
užsišaldymo, nuo uždegimo 
ir skausmo .gerkles, užkimi- 
mo ir idtij plaučių net varku- 
mt2. Yra visiškai nevodin- 
gas ir visados pasekmingas. 

Kaina 25 ir 50 centu 

Užkietė= 
j imas, 

lulžiavimas, j&knų ir žarnų neivarkumai ir kiti panagus 
nercguliariškumai greitai 
nyksta, jeigu 

Severos 
Balsamas 

i 

Gyvasties 
(Severa's Balsam of Life) 

im:im:is pagal nurodymu, 
iSspauzdint'.į ant dėžučių, arba užklijuotu ant buteliu, .lis sustiprina visą organiz- 
mą ir sugražina' žmogui 
sveikata. 

Kaina 75 centai. 

Aptielcose, arba tiesiog nuo 

mūsų, prisiimtus kiek 
kainuoja 

Telefonas Yards 3162 

Dr. A. L. Graičunas 
CYDO INVAIRIAUSIAS LIGAS 

3310 So. Halsted St. Chicago, III. 

TELFFONAS CANAL 2661 REUMATIZMO GYDYMAS SPECIALIŠKU«AS 
.J. EL.KIN 

VISOKIOS MAUDYKLES Turkiškos Maudyklės moterims kas Ssrcdą nuo 8 vai. ryto iki 11 vai vak. 1100 WEST 14th STREET CHICAGO, ILLINOIS 
Vienas blokas [ Rytus nuo Bluc Island Avc. 

Dovanos! 
Pirkite už $6 vertės mušu ži- 

nomo tabako dėl cigarctų ir iš- 
sirinku sau dovaną, iš sekančių 
daiktų: 1—Naujausis importuo- 
tas Fonografas su duda„ kuris 
įgrajina gerai ir aiškiai visokias 
muzikas ir dainas. Kiekvienas 
gali turėti savo name koncertų. 
2—Geriausią Armoniką vokiško 
išdirbinio su notomis ir nurody- 
mais. 3—Puikų stalavą nikelinį 
Laikrodi su muzika, kiekvieną 
kr.rtą grajina 10 minutų. 4— 
Vyrišką ar moterišką paauksuo- 
tą laikrodėlį, ir puikiai išmar- 

—p gintą. 
gSJĮF" Atsiųsk mums ant rankos 50 centu markėmis, o męs jums 
prisiusime 40 skrynučių tabako, 4 gatunkų už $6 ir jūsų išrinkta 
dovaną. Likusius $5.50 užmokėsite, gavę tuvorą. Kam tavoras ne- 
patiks, gali jj neimti. Kanadon ir abelnai j užrubežius tavorų 
siunčiame, tik gavę iškalno $6.00. 

English Asiatic Tobacco CoM Dept., 115 E. 7th St., New York Uity 

JONAS KŪLIS 

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

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

A. OIszewski. 
"Lietuvos" leidėja?. 

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-Turkiškų maudyklių 
kambariai ir moterims. 

Barzdaskutykla krūvoje. Chicago. 

KVITĄ $50 VERTES. 
^ 4 M 

Sudėkite numerius 1 iki O ko/.no; 
klėtkoj, idant, skaitant iš visu pusių 
išeitu 20. Jeigu gerai sudėsite, tada 
prisiusime jums levitu vertės 850! Ta 
kvitą bus gera prie pirkimo 4 musų 
lotu, arlta 10,000 keturkampinių pėdų 
žemės, tik 10 mylių nuo New Yorko. 
Prekė tų lotų yra $119, bet jeigu pri- 
siusite viršminėtą kvitą, tai reikės 
mokėti tik ir galima išmokėti po 
$5 kas įnėnesis. 
Rašykite, o gausit visas informacijas. 

Outcalt Realty Co., 
111 lludson Street, Dept. 5 

Jersey City, N. J. 

Kalėdoms 
Dovanos 

Visi "Lietuvos" skaitytojai gaus šiuosmet Ka- 
lėdoms dvigubo didumo "Lietuvos" numerį su dau- 
geliu paveikslų ir žingeidžių pasiskaitymų. 

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

Kas iš musų 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 sieninį Kalendorių. Męs pa- 
tįs padengsime visas lėšas. 

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

Nepatingėkit padaryt savo draugams smagumo. 
.Rašykit tuojaus. 

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

KALĖDOMS BESIARTINANT 
——— ""Į — Į n mm——m—« 

Kviečiu brolius lietuvius ir lietuvaites su reikalais 
atsilankyti Į niauo naują krautuvę, kuri tik ką tapo ati- 
daryta naujame name priešai Šv. Jurgio Bažnyčią ant 

Bridgeporto. 
č ia galite gauti įvairių lietuviškų knygų, užsirašyti 

geresniuosius laikraščius; sidabrinių ir auksinių 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. 

i. J. DAMIJONAITIS 
903 West 33rd St., CH1CAG0, ILL. 
Prieš pat Šv. Jurgio Bažnyčią. Telefonas Yards 4669 

Pirkite Kalėdų do 
vanas (prezentus) 
anksti. Mus krau- 
tuvėje gausite di- 
delį pasirinkimą 
deimantų, žiedų, 
aukso ir paauk- 
suotų laikrodėlių, 
lenciūgėlių, žiedų, 
kolonikų, laketų, 
šukų ir tt. prisiųs- 
kite savo adresą, o 

męs prisiusime ka- 
talogą dykai. 
p. K. BRUCHAS 

3248 So. Morgan 5t., CHICAGO, ILL. 



3252 So. H*ls<ed Si, CHICAGO. ILL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto 

Įsteigta 1893 metuose. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno J)olierio iki didžiausiu sumų ir moka už 
juos 3 procentu metams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namu Ohicagos mieste. 

PKRKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvi} 
išmokėsiu. 

PKRIvA ir parduoda Morgerius ir Bondsus, netaurius 4, 5 ir 0 procentą. 
ATVAŽIAVUSIKMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose bankose. 

IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikonišku ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rosijiį ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Sifkorte:* ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio pas 

portus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon. 
BIZNIERIAMS d uoda ('ekiu knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, 

bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias 
huda* vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be baukos čekių negali ši$- 
dien atsakančiai savo bizni vesti. 

PADARO Dovierennastis, ir visokius kitus rejeutališk.is raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai [rengtoje Rankoje, prie 

kurios ne vagis, ne ugnis negali prieiti. 

Pinigus turi tik tie kurie čedy.ja, o sučėdyja tik tie kurie Banko u deda. 
Užčedyk tik vieną dolierj. sanvaitSje padedamas ji Bankon ant 8 procento, tai 

Per 1 metą turėsi $ 52.70 
Per 5 metus turėsi 279.82 
Per 10 metų turėsi 604.56 
Per 20 metij turėsi 1418.26 

Tai ką padaro vi'nas dolitris, o vieną dolierj sanvaitėje gali užčėdyti kiekvienas žmp^us, 
Tik reikia pradėti. Taigi pradėkite čėdyti. 
"Kurie šiton Bankon pinigus dėjo, tie šiandien perka namus, o kurie pinigus kuparėliuo.sc 
kavojo, tie dabar gaudo vagius". 
&ioje Basl.oje gali pasidėti pinigus ir kitij miestelių lietuviai. Rašykite mumi, o gausite 
pilną informaciją. 

Rašydami adresuokite šiteip: 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted St., = CH1CAGO, ILL. 

Atvažiavusius IŠ KITUR M2L0ŽIAME aplankyti ir m,su Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 3 ryto iki 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Petnyčiornis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedeliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Rusiškas Dovierennastis, 
Pasportas, Affidavilus, 
Kontraktas Pirkimo Namų ir 
Biznių ir Visokius kitus Rejenta- 
liškus Raštus Geriausia Padaro 

ĮIETUVŪS BEįiENIfiLISKAS jjjjjj 
iškolektuoja vekselines paskolas, algas, da- 
lės ir pinigus, paliktus kitose bankose Ame- 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai. 

LIETUVOS MTMAS BIURAS 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO. 

BIURO VALANDOS: 

L 'Inkais, Ketveriais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 rytais 

F. P. BRADCHDLIS 
Attorney & Counselor at Law 

30 N. LaSalle St„ Cor. Washington SI, 
Slock hchange Bldg., Rooms 11 OMUI 

Telephone Franklln 1178 

Lietuvis advokatas, fcniįęs teisių mokslą Ame- 
rikoje. Veil-v visokiaa bylas, civiliškas ir Itri- 
minališkas visuose teismuose įsuJuose). 

Gyv. 2H2 S. Haisted St„ arti di-inos 
Iclcrhone Yards 2390 

PliĮMAEILffllS BUFETAS 
šaltas alus, gera deg- 
tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima svečius 
: kuoširdingiausial. : 

3200 S0. HALS'fED ST. 

ADVOKATAS 
KAZIS KRAUČUNAS. 

Iluvga 9 metus Skyriaus Viršininku, Inspek 
torium Suvienytų Valstijų Iramieraoijos 
turi Tisas tiesas kaipo Attoroey, Auvocate; 
Proctor, Solicltor ir Councelor-at-Law. Veda 
vlsokins bylar (provas) Tisuose teismuose lr 
departamentu itcyrluoee. Gavimui patarimų 
kreipkitės laiikala, įdedami krasos ior.klfllį i atsakymui. Vediniui svarbiu bylų lr reikalų 
pribiina ypRtltkai Į visa* Valstij#® lr mles 
tu» suiyg" pareikalavimo. Adresas: 

KAZIS KRAUČUNAS 
ATTORNEY-AT-L AHr 

403 Lyon Buildlng SEATTLE, \VASH. 

Jums kaipo dovana Naujiems 
Metams. 

Malonus Viengenčiai: Ar dar 
mokate randas kitiems? Jeigu 
taip, tai išrinkite 5 skaitlines 
nuo $1 iki $10 ir įrašykite jas į 
šiuos keturkampius taip, kad 
abelna suma išneštų $10, — ar- 
ba lygiai tiek, kiek randos mo- 
kate. 
Atsiuskit teisingą išrišimą kuo- 

greičiausiai, tai gauste nuo mus 
pilnas informacijas suiyg to, 
kaip likti savininku 2 parcelių, 
netoli New Yorko, fabriku mie- 
ste, kur reikalaujama žmonių i 
įvairius biznius, darbus ir pra- 
monę. 

Vienatinė proga Jums palikti 
pilnu savininku parcelių visiškai 
uždyksi ir tai tiktai prieš Naujus 
Metus. Filną gvaranciją gausite 
nuolatinam darbui ir išstatysim 
Jums nuosavu namą aut jusų 
loto ant mažų mėnesinių išmo- 
kesčių. Prisiųskit išrišimus, ta' 
gausit tolimesnes informacijas. 

Adresas: 
Sales Manager Dept. D. 

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

Kiekvienas galt išmokti barberj- 
trumpu laiku lr galite padaryt 

puiigą kol mokinatės. Rašykit, klau- 
ėdami informacijų. Nossokoff's Barber 
College, 1202 Penu ave., Pittsburg, 

TV 
LIETUVIŠKA BANKA 

ovvn of Lake Savings Bank 
Joseph J. El/as, Savininkas 

4600-4602 S. Wood St., Chicago. 
Priimame pinigus i Banką, užcėdi- 

timui nuo vieno doliario ir daugiaus 
ir mokame trečią procentą, ratomis 
ant metu. Siunčiame pinigus | vi- 
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei- 
singai, o svetimu žemiu pinigus mai- 
nome, perkame ir parduodame. Par- 
duodame šifkortes ant visu linijų j 
kraju ir iš krajaus, taipgi t Skietus 
ant geležinkelių po visą Ameriką ir 
Europą. 

M u si) Bank a išdirba visokius raštus 
ir dokumentus visose kalbose ir duo- 
da rodą lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose ir reikaluose ypatiškal ir 
pt* laiškus. Tik kreipkitės viršminS- 
tu antrašu. 

DU KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

^bbl. 
š&umu 

Eina jau 25 rae ai 
litarninkais ir Pėtnyčiomic 

Prenumerata metams $2.50 
pusei metu $1.25 

Adresuokit laip: 
W. B. BOCZKCVVSKI C0., 

Mahaney City, Pa. 

NEW CITY SAVINOS BAJMK 

^6oi So. Ashland ave., Chicago. 
Gco. L. Ukso pres., St. iVlarcmkiewicz 
viopres., A. J. Bierzynski iždininkas. 

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus mušu ban- 
ko.i duodame čekiu knygutę, iš ku- 
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko- 
lina pinigus ant Heal Estate. Perka 
!:• parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
$2.50 metams. Parduoda šifkorteB ir 
siunčia pinigus i visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
ridoms, ketvergais ir subatnnls nuo 
ninkaifl ir pėtnyčiomis nuo I ryto iki 
S ryto iki 0 vakaro; nedėlio nls, utar- 
C vakaro. 

Puikiausi Marškiniai 
Gražiausi Kaklaryšiai 
Balčiausios nosines Ske- 

petaites 
Gryno Aukso Špilkos 
Kolionikai, Žiedai, Bron= 

soletos, Laikrodėliai ir 

Lenciūgėliai 

yra tai tinkamiausi 

KALĖDOMS PREZENTAI 
IR FIGIAUSIAI PARDUODAMI PAS 

BRIDGEPORT CLOTHING CO. 
3246=3248 S, Halsted St., Chicago, UI. 
Tik pamatykite, o persitikrinsite kiek puikių daik- 
tų čia rasite tinkamų Kalėdų Prezentams. 
Puikiausi siutai, dirbti Hart, Schaffner & MarX Co., 
vertes $30.00 ir $25.00 parsiduoda po $20.00 
Puikiausi overkotai, geriausio darbo ir puikiausių 
gelumbių vertės $30.00 ir $25.00 čia parsiduoda 
po |20.00 
Puikiausi marškiniai, kepures, skrybėlės ir čevery- 
kai parsiduoda sumažintomis kainomis. 

Apart v su geriausių Tavorų mes dar turime 150 
siutų, taip vadinamų "Broken Lots'', kurie seniau 
parsidavinėfo nuo $12.00 iki $20.00. Bet norėdami 
atituštinti vietą kitiems tavorams, esame priversti 
išparduoti juos už vieną trečdali jų vertės, tai yra 

.50 Siutą C 

AR GIRDĖJOTE TOKĮ PIGUMĄ? 
PA5SINAUD0K.IT IŠ ŠiO PIGUMO PA- 
KOL YRA VISOKIŲ MIERU (SIZE3). 
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3246-3248 So. Halsfsd St., Ghicago, 

... ..... ai Klausimas: Kodėl žmo- 

Klausimai ir Atsakymai Skaitytojams! $ 4 brangiau arba ir dau- 
glaus už laikrodSli? Atsakymas: Todėl, kad mažai supranta apie fabri- 
kantu prekes, ai •ba tw ino kur galima pigiau pirkti. Klausimas: Kodėl 
štorininkas ima 4 "kartfcs brangiau už laikrodėli negu jis vertas? Atsaky- 
mas: Todėl, kad štorininkas parduoda vieną, arba tik keletą per sanvaitę, 
iš to turi užmokėti už storą, pragyventi ir uždengti kitokius expensus; 
apart to štorininkas gerai žino, kad žmonės mislina, kad gerą laikrodėlį ne- 
galima gauti už pigią prekę. Dabar čia jums išaiškinsime šitą dalyką. Jei- 
gu fabrikas laikrodžių jdeda j laikraštį šitokį apgarsinimą: "Kam mokėt 
štorininkui $25 už laikrodėli, jeigu galite gauti už $6 tokį pat laikrodėli 
pirkti " Ką žmonės sako apio tokj apgarsinimą? Jie mislina, kad tai nega- 
li but, — yra apgavystė, sako: kaip tai gali pirkti laikrodėli už $6; jeigu 
kiti ima už toki pat laikrodėli net $25, arba 4 sykius daugiaus. Ar žmonės 
taip nekalba apie teisingą apgarsinimą? Dabar žinote, kodėl štorininkas 
ima 4 sykius brangiaus, bet dar nežinote, kodėl fabrikantas gali garduoti to- 
kį pat laikrodėli už $6. Dabar tik skaitykite! Fabrikas neperka laikrodė- 
lius nuo kito fabriko, bet patįs juos padirba, apart to fabrikas neparduoda 
vieną arba keletą laikrodėliu ant sanvaites, kaip tai štorininkas daro. Fabri- 
kas parduoda šimtus arba tukstanėius laikrodėlių kasdien. Jeigu fabrikas 
parduoda tik 100 laikrodėliu per dieną ir turi tik 25c. uždarbio ant kožno 

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

Jeigu norite gerą. laikrodėli už fabrikos prekę, tada pirkite nuo mus, o 
sučėdysite daug pinigo. Mus u 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 atsakanti laiką, 
jeigu dabar norite vieną iš šitų $25 vertės laikrodėlių už $6, ueržiurėkite 
viršpadėtus paveikslus, iškirpkite kokis jums geriausiai patinka, prisiųskit 
mums su $1 ir bus tuojr.us jums išsiųstas išrinktas jusų laikrodėlis., gražia- 
me baksukyje. Kada atneš jums j stubą laikrodėlį, apžiūrėkite ir jeigu jums 
patiks, tada užmokėsite reštą pinigų $5 ir nusiuntimo kaštų apio 25e. Jei- 
gu laikrodėlis nepatiks, tada neimkite, o męs sugrąžinsime jums jusų dole- 
rj. Tėmykite, kad jeigu pirksit© nuo mus laikrodėli, tai neapsigausite. Laikrodėliai gvarantuoti ant 20 metų ir jeigu prieš tą laiką pasigadytų, 
męs dykai pataisysime, arba duosime naują laikrodėlį visiškai dykai, tik 
reikėtų prisiųsti 25c apmokėjimui nusiuntimo kaštų. Prašome guodotinų skaitytojų, idant kitiems parodytų šitą apgarsinimą, už ką. busime jums dė- 
kingi. Adresuokite: 

NATIONAL CCMMERCIAL CO. 
DEPT. 115 500 EAST 5-th ST. DEW YORK (.11 Y 



South Halst 
3224=3226 South Malsted Street, CHICAGO. 

Turi didžiausia Furničių pasi- 
rinkimą ir parduoda pigiau 
kaip visi kili. 

KODĖL KĘS 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. Mes turime savo automc- C 

bilius ir todėl pristatymas tavo- 
rų kostumeriam kaštuoja mumi 
pigiau negu tiem, kurie ark- 
liais veža. 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 
m1-s pirktą pečių gvarantuojame. Jeigu gerai nekeptų arba netrauktų dumų, 
ap mainome ant naujo pečiaus arba įmokėtus pinigus gražiname. Musų kai- 

nos yra pigesnes negu kitose krautuvese, patarnavymas greitas. 
Męs parduodame už pinigus ir ant išmokesčių. Kas neturi visų pi- 

nig ant sykio, męs duosime ant išmokesčių. Męs parduodame savo ta- 
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. 

Geriausios Siuvamos Mašinos yra 
"SINGER" 

M?s J;'« Bfti-fliioflftTto Ir išmokinami; 
siūti. Turime atspau lę Lietuviškoje 
kalboje knygas, pagal kurias galima 
greitai Ir gražiai Išmokti «iuti vieo- 
kitis siuvinius. Męs parduodame ma- 

šinas nebrangiai, pradedant nuo $3.00 
Iki $59.00 ffvarantuojam kiekvieną ma 

šiną ant 10 *u*tij. Taipgi sutaisoir 
senaa m?šlnas. Mum:, uedaro skirt: 
mo, kur mašiną reikty pristatyti, ner 

Rusiją Musij štoras randasi po šiur 
ml eflresu: 

ANTANAS VISBARAS, 
8239 S. Halsted «t., Cb'cago, h 

TeIepl»one Yarde 452* 

METRAŠTIS-ALMANACHAS 

"ŠVITURYS" 

Su Kalendorium 1913 m. Jono 
Rinkevičiaus Išleistas, 2-ri metai. 

LITERATŪROS SKYRIUJE TELPA: 
L. Glro8 "Geradariai—eiloB "Be 

auštanti aušrelė..."—Pijėsa dviem pa- 
veikslais, "Dainius ir žmonės"—eilė? 
"Ramunės"—eilės. 

J. Šeiniaus "Sapuas"—gyvenimo pa- 
saka. 

M. Vitkaus 1) "Ant vandens," 2) 
"Baltasis Gvazdikas," 3) "Gelsvoji 
rožė," 4) "Laisvoji lanka,"—eilės. 
..L. Pelėdos "Dėl saviškių"—Iš gy- 
venimo vaizdelis. 

A. Vienuolio "Beždžionės"—Iš gy- 
venimo žmonių apysakėlė. 

Dagio "širdžių susiartinimas." 
M. Gustaičio "Naujiems Metams," 

<— Fragmentas. 
Žemkalnio "Blaivininkų Pirminin- 

kas"—Monologas. 
Toliaus seka Mokyklos, Musų fab- 

rikai, šelptini fondai, Musų artistų 
kuopos. Artistų surašas; Vilniaus 
chronika. Surašas visų lietuviški] 
laikraščių Lietuvoje ir Amerikoje iš- 
einančių su Jų adresais ir kainomis. 
Kronika 1912 m. Sr.uslo, Vasario, Ko- 
vo, Balandžio, Gegužes, Birželio, Lie- 
pos ir Rugpjūčio mėnesių. Ant galo 
Informacijų skyrius. Viso 253 pusi. J 

l žsisakant ir pinigus siunčiam; 
adresuokite: 

A. OLSZEVVSKI 
325?- S. Halstsd St., Chicago,. Iii. 

Antanas A. Slakis 
Al )VOKATAS 

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., 
C H IC A G O 

Telephone RANDOLPH 1307 

BRIDQEPORTO OFISAS: 
3255 So. Halsted Street 

(Priešai 33-čią gatvę) 

VAKARAIS: nuo 7 iki 9 vai., 
išskiriant ncdėlias 

Telephone DROVER 5326 

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

uiisas 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodgat. 

Phone Canal 1203 
Valaudoa: 

nuo 9:30 il:i 12:00 vai ryto 
buo7:G0 iki 8:00 vai. vak. 

Nedelioms 
nuoC&Oiki 12:OOvaL ryto 

Rezidencija 
5208 W, Harrison Street 

Tel. Austin 73 7 

Valandos: 

tiktai iki 9:00 kiekvieną ryti 

CIGARETTES 
FOR 5c 

Geriausias iš visu rųšių 
TYRAS—TIRŠTAS— 

UŽGANĖDINANTIS 

Ypač gera rūkyti tą, kur? 

yra "šauniai geras." 

— j 

Garsinkitčs "Lietuvoje.' 

(iERA PltOtiA! 
(rnr atiku angliskoskalb:) n v 

1< y t i > be mokytojo(apdiiryt.a)ę 1.00 
Vaiku Drauga* arba kaip moky- 

lisekailyti ir rašyti bo mokyto- 
jo 15c 
Nauins Budas mokytis raSyti ba 

mokytojo lUc 
Aritmetika mokinimuist rokun- 

dų, su pavoikslais (apdaryta). .35c 
V išo $1.00 

Kas atsius iSkirpes Sitn apgarsi- 
nimais "Lietuvos" ir $1.00 per 
money ordcr lai gaus visai I 
knyga6 00c. pigiau. 

P. Mikolainis 
Box62 New York City 

Petras Vaitiekūnas. 
"LIETUVOS" Agentas. 

yra keliaujančiu "Lietuvos" agentu, 
šiomis dienomis jisai lankosi Mictai- 
gan valstijoj. Užrašo ir priima pre- 
numeratą "Lietuvos" ir prie jo ga- 
lima nusipirkti visokias lietuviškas 
knygas. 

Petras Vaitiekūnas yra alsakomaB 
"Lietuvos" agentas, todėl jam kur 
atsilankius, galima be baimės laik- 
rašti užsirašyti ir pinigus jam už- 
mokėti už prenumeratą, o męs laik- 
rašti reguliariškai siuntinėsim?. 

A. OL.SZEWCJKlS, 
"Lietuvos" leidėjas. 

2'KATALIOGAI DYKAI! 
lietuviškų KNYGŲ nuo 

seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1. 

Rašant man laiiką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, ar abu kartu? 
Reikalingi kuygi; platintojai agen- 
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas: 

, M. J. DAMIJONAITIS 
903 W. 33rdSt., CHICUGO, ILL. 

A 28 metų senas laikraštis ^ i 

VIENYBE LIETUVNINKU 
EINA KAS SEREDA. BROOKLYN. N. Y. 

Ir paduoda daugiausiai yerij Ir svarbių ži- 
nių Iš Amerikos. Europos ir viso svieto, o ! 
prenumerata kaštuoja metems tik $2.oo; 
;i:isei mety $1.oo. Užrube/.iuose; metams 

$3.oo; pusei metų $1.50. 

RAŠYK ADRESU: 

J. J- Paukaztis & Co. 
120-124 Clrand Str., 

'irooklyn, N. Y. 

MOKYKLA ŠOKIŲ. 
Prof. Julius Valkauskas užtikrina, kad 
išmokys šokti kiekvienu jaun$ ar se- 
nį. Išmokinu valsą. 6 rūšių, taip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taipgi 
išmokim; ir kitus šokius su keletą 
vakarų. Mokiu' kas vakaras. Lekci- 
jos yra nuo r vai. vak. iki 11 vai- 
Prof. Julius Šalkauskas praneša vl 
siems, kurie nori išmokti šokti, atei- 
ti dienomis nuo 9 valandcs ryto ir 
net Iki 11 valandai vakare. Taipgi 
mokinu visokius šokius Buck & Wlng, 
Buck Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish 
Waltz, Waitz, Two Stop, Side Step. 
Pirma Lietuviška Mokykla Amerikoj. 
Mokytojai: Miss Rutli. D. Bro\vn, 
Miss Joanna Walets, Prof. JuliuB Sal- 
dauskis, 1843 S. Halsted st., Chicago. 
Kožną pėtnyčios vakarą, atsibuna ge- 
riausia muzika. 1843 S. Hnlsted st., 
cor. 19th st. Phoue Canal 37G2. 

Plionc Drover S052 

DR. K. DRANGELIS 
LiETUVYS DENTISTAS 

VALANDOS-, nao 9 ryto lig 9 vakare 

3261 So. Halsted St. Ghicago, III. 
Priešai A. Olševskio Banką 

ATPIGO LIETUVIŠKI REKORDAI! 

Męs dabar turime 30 lietuviškų 
įvairioms dainoms rekordų, kurie iki 
šiol parsidavė po $2.00, dabar par- 
traukėme didelį transportą iš Lie- 
tuvos ir gavome pigiaus, taip kad da- 
bar parduodama po $1,00 6U Pa- 
siuntimu. 

Parašykite mums savo adresą, o 
me6 prisiusime katalogą, iš kurio ga- 
lesite pasiskirti ir apsisteliuoti lie- 
tuviškom dainoms ir deklamacijoms 
rekcrdus. Adresuokite: 

A. OLSZEWSKI, 
8252 So. Halstei st., Chlcaao, |17, 

Turėk Savo Namuose 
Geriausią Degtinęę (arielką) jei 

nori buti sveikas ir turėti kuom 
pavaišinti savo mylimą svečią. 

Daktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 

S=0=L=0 Rye 
Kaipo Skanų, Tvirtą ir sveiką gėrymą 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine. 

Gaunama visuose geresniuose Saliunuose 

STRAUS BROS. GO. Išdirbėjai, DF.P'T L. 0HICA60, ILL, 
216 W. M ariiscn St. A. CHAPOSKE, ir T. PODLASKIS Lietuviai agent 

I 
Šviesa Namams. 

Skaitymui, siuvimui, vaikų mokymuisi, visokiam 
vartojimui namie — geriausia lempa, kurią jųs galite 
nupirkti, ^ra Rayo. Jokio žėrėjimo, jok o m'rgėji- 
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- 
nės šviesos už by kokią kainą. 

Rayo lempos apšviečiadaugiau negu tris milijonus 
namų. 

The J&cšjfo Lamp. 
Uždegama, ejudinant kamino arba dangsčio. Lengva iSvalyti ir įdūti knatą. Neda 

lėšuojn. Ekonomiška. Padaryta įvairiuose stiliuose ir visokiems tikslams. 

Pas Vertelgas Visur. 

STANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation) 

Bell System 

ff^AD atsiekus geresniu pasekmių iš ketur-da- 

linčs linijos telefoninio patarnavimo, pasikalbė- 

jimai neprivalo buti perdaug ilgi. Kuomet vie- 

nas instrumentų yra vartojime, bent trimsi, o 

kai-kuriuose atsitikimuose ir šešiais kitais yra vi- 

siškai negalima naudoties. 

Chicago Telcphone Company 
Bell Telephone Builriing 

Official 100 

Nuo peršalimo, Kosulio, Kataro, Uždegimo 
pažandžių, Nervų skausmo, Gerklės skaudėji- 
mo, Užkimimo, Galvos skaudėjimo, Strėnų ir 
muskulų skaudėjimo, Grypos, Reumatizmo, 
Podagros ir daug kitų skaudulių. Anola yra 

geriausiu ir pasekmingiausiu išlaukiniu vaistu 
kaip seniems, taip ir jauniems ir vaikams. 
Prekė 50 centų, su prisiuntimu 55 centai. 

Atsiuskit 10c prisiuntimui mažos bandymo skrynutes 
Anolos ir persitikrinkit apie jos gerovę. Adresuokit: 

S. K. 
1725 W. 18th St.. 

S A S S 
Dept. 6, Chicago, I I. 

Geriausia Lietuviška ipiieka 
F. A. Jozapaitls, aptiokorius lr sa- 

vininkai Bi'.vd nptiokoje u/.iaiko vi- 
aokltj vnifiti} ir išpildo vlgoklUB rectp- 
tutf. Talpjjl mano optiekoj* gulima 
gauti vleua llotuvižkue daktarus; po- 
h'aug ii* ftfiglISkus. Muno aptlelcoje 
suteikiama gorl*U*i patarimai ir kaB 

'iO relkrlauja, Laiškais tik tiems at- 
sakom, kurio prisiunčia už 2c. štampą. 

F.A.JUOZAPAITIS 
APTIEKOHIUS 

3801 S. HALSTED ST„ GHIG4G0 
T«Uphono Yards 155 arba Vardu 551 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Ch'rurgas 

3259 So. Halsted St., Chicago, III. 
Gydo visokias Ilgas moterių, vaikij ir 

vyrų. KpecittliSkai gydo limpančias, už- 
sisenPjusius ir paslaptinga? vyru liu'ts. 

Dr. G. M. Giaser 
Siuomi upreiškiu pagodotai visuo- 

menini, jog esu seniausius gydytojas 
au Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą, ir gyveuf* 
mą i savo locną namą po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kertė 32-ros gatvės. 

Telefonas Yards 687. 
Mano ofisas aprūpintas naujuu&iaii 

budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tj. Esiu spec'alistas ligose vaikų, mo- 

terų ir vyrų ir užsendintese ligos' 
Darau visokią operaciją. 

Liekuosi su pagarba 

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

Kerte 32-ros gatvės. 

Dr. O. C. H EI NE 
DENTISTAS 

Of ISAS—Kampas 31 ir So. Halsted gat. 
(CjVDniaas viri aptJekas.) X, CHICAGO, ILL. 

N&adinga ir kiekvienam reikalingai 
užsisaicyti 

KATALIKAS" 
''Katalikas" yra 12-kos pusla- 

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

"Katalikas" meti-ms S2, puseej rr.etu SI. 
Užsirašyt "Katalikas" galina kiek- 

viename laike. Rašykite tuojaus, o 

gausite vieną "Kataliko" numeri pa- 
matyti veltui. 

J. M. TANANEVICZ, 
2249 S. Mcrgan St., Chicagc. 

Ar matei kada-nors laikraštį 

"DRAUGĄ"? 
"DRAUGAS' yra 8-nių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge- 
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi- 
sokių 2inių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. "DRAUGAS'4 
gvildeua svarbiausius gyvuosius 

lietuvį reikalus. 

"OHAUGAS" atsieina metams $2, m;se! ir. $1 
Užsieniuose metams $3, pusei $>.50 

Rašydami laiškus adresuokime 
DRAUGAS PUB. CO. 
2634 W. 67th St. Chicago, III. 

Levsskio Prekybos 
ir Kalbų 

Dienine ir Vakarinė Nokykla. 
~ MAtrinatnn — 

1. l'radinis Frirengiainasai Kursas, 
2. Prekybos Kursas pagal Amer. pliana, 
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą 

ide I manančių grjiti Lietuvon 
— Kalbos:—; —— 
Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Kusiška 

pagal norą a Lenkiška). 
Del smulkesnių žinm kreiptis ysatiškai 

arba per laišką šiuom antrašu: 
G. J. L E V ES KIS, 

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

SsRlausla LiatuvSu užolge pu 

JUOZUI RIDlKfJ 
Utlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kvc- 
pančius cigarus ir 

Gražia Naują Svetainę 
Susirinkimams, vestuvėms, b»- 

lr tt. širdingu priėmi- 
mas ir broliika rod* kiekvienam 

J25MiinoSsGt.. KerieSSnl 
Telephone Yards 2750 

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGOJE. 
Kurioje gali kiekvienas 

gerai ir gražiai išmokti 

| šokt Į trumpę laiką ir už 
| labai mažus pinigus. Vai- 
kinai ar merginos, kurie 

|b nemoka šokti, niekuomet 
/negali užganėdinti savęs 
Ir negali turėti linksmus 
laikus, nes yra taip, kaip 
numirę, o kuomet moki 
gerai šokti, visuomet busi 
linksmas ir kitų paguo- 

1 i uojainas. 
Norinti mokytis, meldžiu, atsilan- 

kykite po numeriu: 
936 W. 33RD ST., CHICAGO. ILL 

Arti Morgan gatvės, 
Mokinama. Panedėlyje, Utarnlnk*" it 

Kfitverjrč nuo 8 iki 10:30 vale. 
Mokytojai Prof. F. L. Jankauskas*. 

M iss B. Tisaltl. 
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