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P0LIT1SK0S ŽINIOS, 
MEXIKO. 

Iš Mexiko nelinksmos ateina 

žinios. Kadangi nei viena pusė 
neįstengia kitos įveikti, tai nai- 

kinanti kraštą revoliucija gaii dar 

ilgai trauktis. I įnertos kariume- 

nė, pasitraukusi be mūšio iš Chi- 

huahua Į šiaurius prie Jutigtinių 
Valstijų rttbežiaus, rengiasi vėl 

traukti pietų link ir mėginti \er/.- 

ti Cliilitialiua, kur yra užsidaręs 
revoliucijonierių generolas \ illa. 

\uo pietų čia traukia taipgi ga- 

na skaitlinga 1 Įnertos karitime- 

nė. Tokiu budu revoliueijonieriai 
gali atsirasti tarpe dviejų prie- 
šų. Jeigu nepasisektų jų sumušti, 
tai jie generolą \ illa gali visai 

apsiausti. 
Mieste Mexiko gauta žinia, jog 

gruodžio 20 d. revoliueijonieriai 
vėl pradėjo muši prie Tampico, 
kurį iki šiol jiems nepasisekė pa- 

imti, nors ten kariumenės yra 

daug mažiau negu revoliucijo- 
nierių. Ginantis miestą I Įnertos 

generolas, kada nuo jo pareika- 
lauta atidavimo miesto, atsakė: 
"ateikite ir paimkite." Bet kaip 
iki šiol revoliucijonieriams tą 

svarbų miestą paimti nepasisekė. 
Miestas tas vienok pusračiu re- 

voliucijonierių apsiaustas ir jie 
eina vis arčiaus ir arčiaus. Mie- 

sto komendantas gavo taipgi pa- 

stiprinimą, jis ir miestą sudruti- 
no apkasais, todėl nelengva bus 

j j paimti. 
Generolas Yilla mieste t hihua- 

luta išleido prokliamaciją, kurioj 
po mirties bausme draudžia sa- 

vo kariautojams užsiimti plėši- 
mai*; prisako ginti neimančius 
dalyvumo, ypač gi draudžia už- 

kabinėti svetimtaučius. Jo ka- 

riautojai vienok, ypač pirmiaus, 
atsižymėjo plėšimais, spaudimu 
kontribucijos nuo turtingu gy- 

ventojų lygiai mexikonų, kaip ir 

piliečių kitu kraštų. Jei^n dabar 

liepia ginti svetimtaučius ir ne- 

liepti j u nuosavybės, tai daro to- 

dėl, kad jum pagrasino per savo 

konsulų Jungtinių Valstijų val- 
džia. Yilla pažada ginti visus 
svetimtaučius, išėmus ispanus, 
nes buk tie visokiais budais re- 

mia Huertą. jis aiškina, jog iš- 

vijo ispanus iš Chihuahua, vien 
norėdamas juos apsaugoti, ir nuo 

mirties išgelbėti, nes jo kariauto- 

jai tai]) nekenčia ispanų, kad gv 
ii jų skerdynes surengti. 

Dabar Yilla, rodosi, ištikro no- 

ri mieste Chihuahua tvarką jvesti 
ir plėšimams galą padaryti. Su- 

griebtus plėšiant namus vieno 

turtingo mexikono jis pavedė 
tuoj kariškam teismui, ir tie plė- 
šianti revoliucionieriai ant mie- 

sto pliaciaus tapo sušaudyti. 
Ispaniškos krautuvės mieste 

Chihuahua, kurios buvo konfis- 
kuotos, tapo uždarytos. Vai.-ti- 
josc Sonora, Chihuahua ir Sina- 
loa, kurias apvaldė revoliucijo- 
fišeriai, dabar taiso skubiai tele- 
grafų Unijas ir geležinkelius. Jei- 
gu išnertos kariumenė jų vėl ne- 

išnaikįs, bus čia normaiiški san- 

tikiai, taisomi čia geležinkeliai 
ir pirmiaus išgriauti tiltai. 

Mieste Htrniosillo gauta žinia, 
jog mieste Guaymas sušaudyta 
daug aficierų ir unteraficicrit Hu- 
ertos kariumenės batalijono už 
sukalbį prieš Huertą ir norą per- 
eiti j revoliucijonieriu pusę. Apie 
tai vienok išgirdo generolas Oje- 
da ir sukalbininkus nubaudė. 

Sunus turtingo mcxikono, Luis 
Terrazas, paimtas angliškame 
konsuliate, už kurio paleidimą 
Villa reikalauja $250,000, sėdi dar 
vis kalėjime mieste Chihuahua. 

Mieste Mcxiko gauta žinia, buk 
pietiniame Mcxike k Ha nauja re- 

voliucija; buk ją rengia Felix 
Diaz. Revoliucijonieriai garsina, 
buk Carranza su 30,000 kariauto- 
jų rengiasi traukti prie Mexiko 
miesto; jo pajiegas dar keliais 
tūkstančiais kariautojų gali su- 

drutinti generolas Zapata. Šitas 
generolas išleido prokliamaciją, 
kurioj žada pakarti Huertą, gene- 
rolą Blanquetą, Felixą Diazą ir 

kitus žymesnius Mcxiko veikė- 
jus. Bet, kad tą pažadėjimą Za- 
pata galėtų išpildyti, turi pirma 
tuos sau nemielus veikėjus j sa- 

vo rankas paimti. 
Į Ojinaga, kur stovi 1 įnertos 

gen. Mercacla, per Marle, Tex., pa- 
siusta kareiviu algoms $250,000. 
Kariu menei maistą gabena iš 
Jungtinių Valstijų, ir maisto jie 
turi ilgesniam laikui. 

Paryžiaus laikraščiai garsina, 
buk I Įnerta išmokėjimui palukė- 
nų nuo senų paskolų gavo nau- 

ją pa-kolą. Paskolą M nertai duoda 
Par>žiaus-Hollandijos bankas .r 

\ew Yorko Speyer Co. bankas. 
Xew Yorko bankas mat nepaiso 
visai prezidento \Yilsono uždrau- 
dimo skolinti Huertai pinigus. 

SALOS NAUJŲ HEBRYDŲ, 
AUSTRALIJOJ. 

Atėję nuo salų Naujų Ilebrydų 
i Syclnev garlaiviai atgabeno pla- 
tesnes žinias apie baisius vulka- 
no išsiveržimus ant salos Am- 
brin, laike kurių žu\o suviršum 
penki šimtai čiabuvių. 

Išsiveržęs vulkanas buvo už- 

gesęs, bet dabar vėl atgijo. Prieš 
atsiversimą žmones persergėjo 
smarkus bildėsis po žeine. Žemė 
pradėjo drebėti ir linguoti kaip 
vilnis jūrėse. Deganti lava, su 

tokiu smarkumu iš atsivėrusios 
olos veržėsi laukan, išvertė kal- 
nus, kad žmonėms nebuvo laiko 
gelbėtis. Iš olos kilo liepsna iki 
i,ooo pėdų augštumo. Puolė 
karšti pelenai i jūres ir nuo kar- 
ščio jose ant didelių plotų van- 

duo virti pradėjo. Pelenų de- 
besys uždengė mėnulį ir žvaig- 
ždes, jų pramušti neįstengė nei 
saulės šviesa. Pasibaigus išsiver- 
žimui, jūrėse plaukiojo negyvų 
žuvių ir želvių daugybė. 

Angliška ligoninė, buvusi ant 
tos salos, likosi suvisu išgriau- 
ta, bet ligoniai ir daktarai spėjo 
pasislėpti ant buvusio porte lai- 
vo. 

Salos Naujų Hebrydų yra Au- 
stralijoj, Jas valdo Anglija ir 
Francu/.ija drauge, nors jos neva 
nei vienai nepriguli. Norėjo jas 
užimti viena Prancūzija,. nes jos 
yra arti kitų Prancūzijai prigu- 
linčių salų, bet tam pasiprie- 
šino Anglija; bet ir jai nedavė jas 
paimti Prancūzija, tai dabar jas 
valdo abudu šitie kraštai, kol ne- 

bus galima vienam paimti, arba 
kol nepasidalys jų plotų. 

CHINAI. 

Cliinuose negali susistvarkyti 
republikoniška valdžia, nes chi- 
niečiai prie tokios tvarkos nepri- 
prato. Turėjo neva parliamentą, 
kuriam pavesta kontroliuoti 
valdžią, išleidinėti naujas teises, 
bet iki šiol tasai parliamentas 
nieko nenuveikė. Į posėdžius 
ateidavo permažai tautos išrinktų 
atstovų, todėl negalima buvo nie- 
ko svarbesnk užgirti. Vice-pre- 
zidentas Li-Yuen-IIeng išsiunti- 
nėjo atsiliepimus, kuriuose aiški- 
na pavojų Chinų republikai dėl 
tokio apsileidimo tautos išrinktų 
atstovų. Chiniečiai nepratę mat 

apie savo krašto reikalus rūpin- 
tis, nes, valdant ciesoriui, jis pats 
su provincijų gubernatoriais tuos 
reikalus aprūpindavo, o žmonės 
prie valdymo neprisidėdavo, tai 
jie ir dabar nemato reikalo rū- 

pintis, ar gal to reikalo visai ne- 

supranta. 
Paskutinės revoliucijos ištušti- 

no iždą taip, kad krašto reika- 
lams reikėjo svetur paskolas už- 
traukti ir svetimiems didelius pa- 
lukus mokėti; o tam trūksta pi- 
nigu, nuo nuvargusių žmonių jų 
daug surinkti negalima. 

Prezidentas Juanshikai vaido 
kraštą visai nerepublikoniškai. 
Pritrukus pinigų, jis be algų pa- 
leido čielas kariumenės dalis ir 
daugybę valdininkų. Jeigu kam 
toks pasielgimas nepatiko, tiems 
liepė gaivas mikipoti. Žinoma, 
rugonės nutilo, bet neužganėdini- 
mas liko, nes jo galvų kapojimais 
atgabenti negalima, 

Pietinėse Chinu provincijose 
vėl neranui; icn rengiama nauja 
revoliucija, nors gyventojai dar 
po pirma buvusių nespėjo atsi- 
griebti. Naujai revoliucijai ir iš- 
vertimui valdžios prezidento Ju- 
ansliikai pritaria ir svetur gyve- 
nantieji chiniečiai. Involiuciją ža- 
da paremti pinigiškai ir jungti- 
nėse Valst. gyvenantieji. Mieste 
San Francisco buvo didelis cbi- 
nicėių susirinkimas, kuriu atkako 
delegatai iš visokiu kraštų ir už- 

gyrė remti revoliuciją, stengtis 
prašalinti nuo valdžios preziden- 
tą Juanshikai, nes buk jis pats 
nori tapti ciesorių. Naują C'lii- 
nuose revoliuciją organizuoja gal 
apšviesčiausis chinietis, dabar 
esa'j.is Amerikoj. Dr. Sunjatsen. 
Jis ir buvo pirmutinis Chinų re- 

publikos prezidentas, jis išvertė 
ciesorių sostą, bet paskui pasi- 
traukė ir prezidento virtą pavedė 
dabartiniam Juanshikai. 

IŠ LIETUVOS. 
VILNIAUS GUBERNIJA. 

VILNIUS. 

— švietimo ministerija davė 

žinią Vilniaus mokslo apskrities 
globėjui, kad klausimas apie mo- 

terių amatų mokyklos įsteigimą 
Vilniuje jau Įneštas Dūmon ir ti- 
kimasi, jog jokių kliūčių nesu- 

tiksiąs. 
Liaudies mokyklų direktorius, 

ta žinia besiremdamas, kreipėsi 
į miesto valdybą, prašydamas, 
kad įneštų j ateinančių metų iš- 
laidų biudžetą pinigų sumą, rei- 
kalingą tokiai mokyklai steigti. 

— Pradėta statyti naujas tri- 
jų gyvenimų triobėsys, skiriamas 
kalėjimui prie šv. Stefano gat- 
vėje jau besančio seno kalėjimo. 

— Vilniaus teismo rūmai pa- 
naikino, dėl neprirodymo kaltina- 
mų kaltės, šias bylas: i) už api- 
plėšimą 1905 m. gruodžio mėn. 

pačto ir telegrafo skyriaus Ku- 
piškyje (Ukmergės ap.) sumoje 
10,378 rub. 26 kap. ir 2) už api- 
plėšimą 1906 m. liepos 31 d. kra- 
soriaus, vežusio 1,329 r. ir 2 kp. 
iš Kupiškio j Vabalninką. 

— Šiaur-vakarinio krašto giri- 
ninkų sąjunga buvo Vilniaus 
muito apskrities inspektoriaus 
prašiusi, kad leistų gabenti jai 
sielų Nemunu pro muitinę nuo 

saulės užtekėjimo iki nusileidi- 
mo. Savo šį prašymą sąjunga 
rėmusi liudnu atsitikimu šiinct, 
kuomet pasienio sargybos buvo 
nušautas vyresnysis sielininkas 
Krigeris, besivarąs Xcmunu šeštą 
valandą vakare. 

Dabar sąjunga susilaukė iš 
muito apskrites inspektoriaus pa- 
aiškinimo, kad jojo jau įsakyta 
muitinei nuo aušros iki saulėlei- 
dos leisti per sieną gabenti vis- 
kas, kas reikia. Darbuosis valdi- 
ninkai, tiesa, tik 10 valandų, bet 
vėluvos nuo muitinės visą dieną 
nenuiminės ir, pareikalavus, pra- 
leis kiekvieną per sieną prieš sau- 

lės nusileidimą. 

— Vilniuje einantis dienraštis 
"Večern. Gaz.," minėdama ]\Iu- 
ravjovo sukaktuves, keliamas 
Vilniuje, įdėjo straipsni, užvardy- 
tą "Nepasisekusi iškilmė." Už tą 
straipsnį "Večern. Gaz.'' redakto- 
rių nubaudė gubernatorius 500 r. 

arba 3 mėnesiais kalėjimo. 
— Lietuvos žinios — 

— 1914 m. vasarą Vilniaus 
mokslo apskrities valdyba orga- 
nizuoja Vilniuje, arba Vitebske 
kuinus tiems mokytojams, ku- 
riems nepaMsekė savo laiku pa- 
baigti mokytojų instituto. 

— Lietuvos žinios — 

— Karo ministerį apvogė Vil- 
niuje. kur jis buvo sustojęs pus- 
trečiai valandai, pravažiuodamas 
Peterburgan. Karo ministeris ge- 
nerolas SuęhomlinovąSj turėda- 

mas porą valandą laiko iki jo 
traukinys eisiąs toliau, nutafęs, 
mat, pasižvalgyti po nr.'stą. Ly- 
dimas policijos, ji^ai nuėjo pasi- 
žiūrėti Aušros Vartų, kur tuo lai- 
ku buvusios painalJos, taigi gat- 
vėje buvusi tokia i'monių daugy- 
bė, kad policistai vos vos padarę 
kelią ministeriui. Prasiveržės pro 
minią, ministeris tuojau susigrie- 
bė, kad jo kelinių kišeniuje nebe- 
liko portmonietės su 250 rb. Po- 
licija vagies nesusękė ir ministe- 
ris taip ir turėjo išvažiuoti iš 
Vilniaus, užmokėjęs už savo žin- 

geidumą pustrečio šimto rublių. 
— Viltis — 

— Vilniaus Cent'alinio arehivo 
užveizdėtojas J. .Sprogis lapkri- 
čio 15 dieną š. m. susilaukė ly- 
giai 50-ties metų s;tvo moksliško- 
jo ir visuomeninio veikimo 111 usų 
krašte. 

— Šv. Jono bažnyčios riaušes, 
buvusias gegužės mėnesyj, š. m., 
vėl tyrinėja. Šiomis dienomis vie- 
šėjo ilniuje tam tyčia minėtom- 
sioms riaušėms tyrinėti atvykęs 
ir Peterburgo svetimų tikėjimų 
departamento vice-di rektorius 
Tiaželnikovas ir išklausinėjo jau 
daugelį liudininkų. Taip pat jis 
daro tardymus ir dėl pražuvusios 
stačiatikės Lokucij'-vskaitės. 

— Kun. Kuleša, Dominikonų 
bažnyčios klebonas, pašaukė tie- 
son Minske einančio rusų laik- 
raščio "Siev. Zap, Žizn" redakto- 
rių Solonevičių už tai, kad tasai 
viename numeryje, aprašinėda- 
mas Vilniaus šv. Jono bažnyčios 
riaušes, padėjo žinelę, kad kun. 
Kulešo bute buvę laromi slapti 
lenkų kunigų susisukimai, ku- 
riuose ir nutarta sutaisyti tas 
riaušes. 

— 500 rub. pabaudos užmokėjo 
rusų kapeikinio dienraščio "Vic- 
černaja Gazeta" redakcija už 
straipsni apie Muravjovo veiki- 
mą. 

— Dr. Basanavičius jau su- 

grįžo Vilniun iš savo kelionės po 
Ameriką ir vėl pradėjo darbuotis 
prie L. M. Draugijos 

— Kun. Povilui Januševičiui 
ministerijos leista įsteigti Kaune 
"Dailiųjų išdirbinių mokyklą." 

— Viltis — 

DRUSĖNAI, Malėtu par- Kai- 
-kuriuose Malėtu parapijos so- 

džiuose valdžia sumanė įkurti 
daugiau liaudies mokyklų, tarp 
jų ir Drusėnuose. Tuo valdžios 
sumanymu tėvai neapsakomai 
džiaugias, nes turės kur savo 

vaikelius pamokyti. 
Drusėnų sodžius nemažas, dau- 

giau dešimties ūkininkų. Jauni- 
mo yra nemaža, bet, ačiu Dievui, 
daug kuom skiriasi nuo kitų so- 

džių. Visu pirma skiriasi do- 
rais pasilinksminimais, dainomis 
ir kitais dorais apsiėjimais tarp 
savęs. Mergaitės moka daug tau- 

tiškų šokių su dainomis ir ge- 
riau pasilinksmina net prie ar- 

monikos, kaip kituose sodžiuose. 
B. Jurginėlis. 

— Aušra — 

MALĖTAI, Vilniaus pav. Mū- 
sų žmonės, nors pamažu, bet jau 
daugumas pradėjo skirstytis j 
viensėdijas. Jodėnai, Kijeliai, 
Skrabuliai, Spėčiuuai ir kiti so- 
džiai jau išsiskirstė; gaila, kad 
daugiau sodžių neseka juos. 
Daugiausia pradeda manyti apie 
išsiskirstymą mažažemiai, o di- 
džiažemiai turės pavargti, bet 
visgi geriau, negu po teismus 
tąsytis, o teisėjus ir liudininkus 
vaišinti, kitus šelpti, o save 
skriausti. Nueini valsčių 11—tei- 
smai ir teismai, rodos, ir galo 
nėra. O daugiausia \\i burokus, 
kopūstus, pievas, ežias. 

Dar 1912 metais vasarą K. 
Žvinys užgriebė K. Stažio-Skar- 
žinsko 4 karves; kaip ilgai laikė, 
nežinau, bet dvi karvės už kelių 
dienų padvėsė. Stažys padavė 
teisman už 60 rub. Paskui 2vi- 

nys padavė teisman už skriaudą 
(nuostolius) ; teismas priteisė 65 
rub. Vilniaus pavieto teisme abu 
pralošė; mat Žvinys bajoras, o 

įStažys sodietis ir valsčius ne- 

turėjo teisės teisti. 

Šjmet ta bylą nagrinėjo Malė- 
tų žemiečiu viršininkas. Stažys 
po liudininkų parodymui apie 
karves pralošė, o Žvinys už javu 
Nuganymą 65 rub. išlošė. Taip 
Stažys ir karveles palydėjo ir 65 
rub. turi užmokėti. 

X. Parvus-Homo. 

UŽUGUOTIS, Trakų pavietas. 
Bažnytkiemis paprastas, kokių 
daug Lietuvoje, 1>et apsileidimas 
tai nepaprastas. Visa Užuguos- 
čio parapija^ beveik grynai lietu- 
vių apgyventa, bet žmonės dar 
labai tamsus ir apie tautystę vi- 
sai nieko nesupranta, nes dau- 
guma lietuvių bažnyčioje lenkiš- 
kai meldžiasi ir gieda, nors ma- 

žai ką suprasdami, mat dar čia 
sena nuomonė užsilikusi, kad na- 

mie galima lietuviškai kalbėti, 
bet bažnyčioje netinka. Pamal- 
dos bažnyčioje laikomos prane- 
dėliui: vieną nedėlią lenkiškai, 
kitą lietuviškai; bet kaip paste- 
bėjau ir tikrai sužinojau, tai tos 

pačios lietuvaitės ir lenkiškai gie- 
da, nes lenkiškai visai nėra kam 
giedoti, be to lenkišką giedoji- 
mą palaiko vietinis vargoninin- 
kas. Bet paskutiniu laiku kai-ku- 
rie giedoriai ir giedorkos griežtai 
atsisakė lenkiškai giedoti. Čia tu- 

riu pastebėit, kad lenkiškai gie- 
doti atsisakė pirmos giedorkos. 
Kaipo faktą paduodu, kad ne- 

senai vieną nedėldienį apėjo pro- 
cesija tylomis, nors kunigas sve- 

čias di\ kartu užgiedojo lenkiš- 
kai vis kitokią giesmę, manyda- 
mas, kad ne tą užgiedojęs. 

Apšvietimas visai žemai stovi, 
Į dauguma net nežino, kas tai yra 
laikraštis. Laikraščių j visą pa- 
rapiją pareina vos 6 egz. Vaikus 
mokina dažniausia iš lenkiškų le- 

mentorių. 
Už tat gVtuoklystė puikiai gy- 

vuoja, nes blaivybės nėra kas 

platintų. Sodžiuose yra tokių iš- 
gamų, ką laiko reikalaujantiems 
baltakės. 

Tiek tai iš šio kampelio. 
Buvęs. 

ŽIŽMARIAI. Žižmarių para- 
pija nemaža, 8 tūkstančiai žmo- 

nių, jų tarpe randas po kaimus 
kur ne kur skaitančių save lenkais. 
Tokių atsiras apie 300 žmonių. 
Bet miestelyj yra keli lenkai agi- 
tatoriai, kurie kiekvieną naujai 
atvažiavusį kamendorių visaip 
bjauroja, žmonėms įkalbinėja, 
kad klebono neklausytų, kad len- 
kiškai kalbėtų ir melstųsi, trukdo 
net naujos bažnyčios statymą, 
bet nieko nepadaro. Klebonas 
vis nenustoja rinkęs pinigų ir jau 
šiais metais pradėjo dirbti prie 
naujos bažnyčios staiymo. Visa 
parapija labai džiaugias pradė- 
tuoju darbu. 

Tik ir tokioj didžiumoj lietu- 
viai, kaip čia, visgi yra skriau- 
džiami, nes iš 8 tūkstančių para- 
pijonų yra tik 300 lenkų, tuo tar- 

pu pamaldos per prrę skiriamos. 
Vijurkas. 

— Aušra — 

TRAKAI. Matininko padėjėja 
priimta moteriškė, Biclosludceva, 
baigusi Odesoje institutą. Ar ne 

pirmutinis tai Rusijoje atsitiki- 
mas? 

— šaltinis — 

KAUŠO GUBERNIJ A. 
KAUNAS. 

— Kaunas ligšiol nesusilaukė 
užtvirtinimo vyskupijos Adminis- 
tratoriaus. Ar ilgai taip bus — 

sunku numanyti. Kalbama, kad 
neužilgo bus paskirtas vyskupas. 

— Aušra — 

— Anot laikraščių, čia taisoma 
lietuvių pramonininkų bendrovė. 
Ketiną prisidėti keli Amerikos 
piniguočiai. Bendrovė varysianti 
prekybą miškais. Ji ketiugnįj įiu- 

sipirkti kelis garlaivius vežioti 
savo prekes Nemunu. 

mm 

— Sako, kai-kurios Kauno gub. 
vartotojų draugijos pradėjusios 
tartis su Paryžiaus pirkliais dėl 
prekybos daržovėmis. 

— Kauno policmeisteris sušau- 
kė visus viešbučiu ir restoranų sa- 

vininkus ir priminė jiems, kad 

negalima lošti kortomis viešbučiu 
numeriuo.-e ir restoranu kabinė- 
tuose. < iręsia pabauda ir jstaigos 
uždengimu. Savininkai turėję na- 

sirašyti pildysią paliepimą. 
— šaltinis — 

— Darbininkai Kaune taip pa- 
brango, kad už malkų sieksnio 
suskaldymą ima 6 rubl. (Vilniu- 
je tik nuo 3 r. 50 !;. iki 4 rub.), 
mūrininkai gi ima po 3 rubl. per 
dieną ir tų negalima gauti. Kiti 
amatninkai, kaip pečdirbiai, sta- 

lioriai ir 1.1., dar daugiau per die- 

ną uždirba. 

-— 1912 metais teatidaryta 6 

naujos dirbtuvės, uždaryta gi 4. 

Fabrikų darbininkų skaičius Šiais 
metais padidėjo tik 430. Kaip iš 
to matyti, Kauno gub. pramonė 
nelabai auga. 

— Lietuvos žinios — 

EŽERĖNAI. Čia kilo sumany- 
mas įkurti mergaičių progimna- 
ziją. 

— šaltinis — 

OBELIAI, Kauno gub. Šįmet 
Obelių ūkio mokykloje pabaigė 
mokslą šios lietuvaitės: Breivytė, 
Buzelytė, Citavičaitė, Janauskai- 
tė, Šutaitė, Paurytė. Stanevičai- 
• ė, Marcinkevičaitė, Laužadytė, 
Lašytė, Vainauskaitė, Kirlvtė, 
Grigonaitė ir Kriščiūnaitė—viso 
labo 15. 

Mokyklos įkūrėja grafienė 
Przezdzieckienė, atsisveikindama 
su išvažiuojančiomis mergaitė- 
mis, padovanojo kiekvienai Fo- 
ersterio knygą: "Jaunuomenės 
auklėjimas,"—knygą, kaip žino- 
ma, Pečkauskaitės lietuvių kalbon 
išverstą. 

PANEVĖŽYS. Du panevėžie- 
čiu paaukojo 7,000 ketvirtainiu 
žemės sieksnių naujiems kapams. 

KURŠĖNAI, Šiaulių ap. Ne- 
žinomi piktadariai naktį pavogtus 
ratus nugabeno girion ir paėmė 
200 rnb. Arklius, įdaują su do- 
kumentais ir popieriais atvežė at- 

gal. Eina tardymas; sako, jau 
susekė vieną vagį—Rupšį, kurj 
areštavo. A. Vijurkas. 

UTENA, šįmet Utenos mie- 
sto mokykla reformuota į aug- 
štąją pradinę (visše.e načalnoje). 
Programa paliko veik ta pati, o 

teisės žymiai praplatintos. 
J- P- 

— Lietuvos žinios — 

ILAKIAI, Telšių ap. c ia pra- 
ėjusiais metais, valdžiai pade- 
dant, 1 lakiu valstiečiai pastatė 
muro dviejų augštų namus mo- 

kyklai. Tiesa, tas namas kašta- 
vo nemažai pinigų ir vargo. Bu- 
vo tikėtasi susilaukti keturklia- 
sės, tik kol-kas nebuvo nuspręsta 
kokia bus įkurta—progimnazija, 
ar miesto mokykla (mat Skuo- 
de, 3 mylios nuo Ilakių, yra mie- 
sto 4 kliasų mokykla. Kur mo- 

kiniu butų pasirodę daugiau — 

Skuode ar 1 lakiuose, ien butų li- 
kusi progimnazija). Bet štai pra- 
dėjo kalbėti, buk vietoje ketur- 
-kliasės čia liksianti tik dvikliasė 
miesto mokykla. Nežinau, kokios 
naudos musų valstiečiai laukia iš 
dvikliasės. Išeivis. 

UKMERGĖ. Kaip tik prasidė- 
jo javų kūlimas, prasidėjo ir ne- 

laimės: musų apskrit. 17 žmo- 
nių šį rudenj jau susižeidė prie 
kuliamųjų mašinų; kitiems teko 
ir su šiuom pasauliu nuo tokio 
susižeidimo atsisveikinti be lai- 
ko. Svarbiausios tų nelaimių 
priežastjs: degtinė, neatsargumas 
ir nemokėjimas apsieiti su ku- 

liamomis mašinomis. 
— Lietuvos žinios — 

— Čia nesenai apsgiyveno, 
sugrjžcs Lietuvon, advokatas Bo- 
leslavas Dirmantas, baigusis aug- 
štuosius juridinius mokslus Pe- 
terburgo universitete. Adv. Dir- 
mantas kelis metus praktikavo 
prie Peterburgo apygardos tei- 
smo ir tarnavo metus senate. 

VIEKŠNIAI. Lapkričio r, d. 
buvo iš taksos pardavinėjamas 
vyriausybės miškas. 51 delianka 
įkainota 20 tūkstančių. Keletas 
deliankų vargais negalais kliu* 
žemaičiams, visas kitas pasiglem- 
žė sau žydai. Vienas padegėlis 
mūsiškis buvo užsikosėjęs pirkti 
delianka, įkainotą ^70 r. Bet žy- 
dai įvarė net į 760 r. ir pirkosi 
sau. Išeidami iš taksn^ žemaičiai 
kalbėjosi: greitai ir vandenį pirk- 
sime nuo žydu. Viekšnys. 

KRETINGA, Kauno gub. ("ia 
atvažiavo chiromantas, tai yra 
>pėjėjas ir nusakytojas žmogaus 
gyvenimo praeities, dabarties ir 
ateities. Atvažiavus, tuojau buvo 
po miesčiuką išlipinta daugybė 
apgarsinimu, kuriuose pranešė, 
kad už tokius nepaprastus ir nau- 

dingus patarnavimus tciiuama: 
nuo inteligentijos po 50 k:q\, o 
nuo prasčiokėlių po 40 kap. Ne- 
žinau, kaip teisingai jis žmonių 
likimą nuspėja, kaip tas jam pa- 
vyksta padaryti, bet dauguma 
žmonelių vis dėlto neša minėta- 
jam spėjėjui savo grivinėles. 

Scriptor. 

PUMPĖNAI, Kauno gub. čia 
"Blaivybės" skyrius atidaro arba- 
tinę. ir duonos kepyklą. 

TRUIKINAI, Telšių ap. lig- 
šiol skaitėsi Skuodo filija; ka- 
dangi į visas apylinkės parapijas iš čia gana toli, tai vietos gyven- 
tojai jau senai sumanė reikalau- 
ti, kad Truikinus padarytu para- 
pija. sudėjus apylinkės parapijų 
sodžius. Šįmet truikiniečiai su- 

silaukė palankaus atsakymo, ir 
jau nuo ateinančių metų bus čia 
parapija su visomis teisėmis. 
Naujojon Truikinų parapijon pri- 
derės daugiau kaip 2,500 žmo- 
nių. Dam. Treigys. 

— Viltis — 

SUVALKŲ GUBERNIJA. 
LIUDVINAVAS, Kalvar. ap. 

Nesenai buvo pas mus "Blaivy- 
bės"' susirinkimas. Vienbalsiai 
nutarta rūpintis sutvarkyti elge- 
tas, kad nesidavus išnaudoti vi- 
sokiems dykaduoniams. Ilgai 
ginčytasi apie budą elgetų su- 

tvarkymo: vienų nuomonė esa;it 
geriau duoti elgetoms tam tikri 
paliudijimai, kiti vėl laikėsi nuo- 

monės, kad paliudijimai neturė- 
sią svarbos, jeigu parapija ir 
valsčius tuomi nesirupįs. Taigi 
galop nutarta ir išrinkta pi>. L. 
Matulaitis ir Jaudcgis, kad juodu 
elgetų klausimą pakeltų per val- 
sčiaus ir parapijos sueigas. 

Nutarta pargabenti 200 "Blai- 
vybės"' kalendorių. K. A. Š 

— Rudenio metu daug priviso 
pas mumis visokiu apgavikų 
Vienas žemo ugio, sausas, apyse- 
nis žmogus renka aukas grabui 
ir palaidojimui savo pačios, kuri, 
staiga mirdama, palikusi dvejatą 
vaikučių. Nuo gailestingų žmo- 
nių iškaulintus pinigus jisai pra- 
geria. Kitas vėl augšto ugio, 
taipgi apysenis žmogus, padegė- 
liauja, nors jo niekas ir niekad 
nesudegė. K. A. Š. 

MIKALIŠKIS, Naumiesčio ap. 
Jestrakyje buvo valsčiaus sueiga. 
V isi vyrai vienbalsiai nutarė pa- 
lidint skaitlių mokyklų. Iki šio- 
lei buvo tik viena mokykla, o 

labar nutarė dar penkias atida- 
ryti. Akis. 

ŠVEDIŠKIAI, Naum. apskr. 
Atsibuvo trečias iš eilios švediš- 
<ių ūkio ratelio susirinkimas. Su- 
sirinkiman atvyko reikalinp'n* na* 



rin skaitlius ir keletas svečių. J. 
Tėvelis aiškino sėjiko "Planet" 

^u prietaisu ravėti naudingumą. 
Tokia mašina užsimokanti vie- 

nais metais '\un. Tautkevičius 
daug kalbėjo apie alivatoriaus 
naudingumą. Sudėta 23 r. 50 k. 

11/ ravėtoją sėjiką, kuriuo ratelis 

naudojasi dovanai išbandymui, 
šjmet rateliu nariai pirko iš "Ža- 

grės" >u\iršiint u'/. tūkstantį ru- 

blių i-\ airių mašinų, <> taipogi 
daug trąšų ir visokių smulkme- 

nų. 
Nutarta prašyti "Žagrė ec- 

tn», kad du»tų su vald/i pagel- 
ba toivllvim a'uvia- išbandymui. 

Duota papeikimas tiems na- 

riam-, kurie perka reikalingus 
>au daiktus ne "Žagrės" krautu- 

vėse. 

Nutarta pasikviesti agronomą 
\ 1 "toraiti. 

Nutarta prašyti "Žagrės," kad 

labjau platintų "Vilijos" dviva- 

gius, negu kitų svetimtaučių fab- 

rikų. Juozas Zanavykas. 

VILKAVIŠKIS. Čia keli 

dvarponiai, susitarę su miestelė- 
nais. atidarė krautuvę. k'asžin 

kaip jiems klosis tarpe svetim- 

taučiu, u ypač. kad pardavinėja 
daugiausia tokias prekes, kokias 

pardavinėjo ir dabartės pardavi- 
nėja "Žagrė." Atidarė jič savo 

krautuvę visiškai neatsižiurėda- 
ini. kad čion jau nuo seniau gy- 
viu »ja tokia-|>at lietuviu Įstaiga— 
'Žagrė." Lapuga. 

KAPČIAMIESTIS. Šeiny ap. 
Musu apylinkėje priviso daug vil- 
ku. 

* 

T. B. 
— Šaltinis — 

NAUMIESTIS, Suv. gub. Su- 
valkų gubernatorius administ'ra- 
tvviu budu nubaudė po 50 rub. 
viešbučio savininkę Raulynaitic- 
nę ir krautuvninką Lekaitj už iš- 

kabinimą «avo namuose lietuviu 
vakaro, buvusio rugp. 17 d. š. m. 

Širvintoje (Prusnose) afišos. 
Afišos buvo lietuvių ir vokie- 

čių kalba, rusų valdžios neleistos. 

Šiaip už vokiečių Širvintos vaka- 

rų afišų kabinimą nebaudžiama. 
Zigmas Žviksas. 

MARIAMPOLĖ. Šiais metais 

pradėjo daryti pliantą nuo Ma- 

riatnpolės i 'vienų linkui, jau pa- 
baigta 2 varstu. Varstas kaštuo- 

ja apie 8—9 tukstančius rublių. 
Pinigus ima iš gubernijos žemiu. 
Mat, yra mokestis nuo žemės 

margo gubernijoje keliams už- 

laikyti. Iš to surenkama apie 103 
tukst. rublių krsmet. Visoje gu- 
bernijoje yra apie 300 varstų gu- 
bernijos pliantų. 

Sako, kad tų 103 tūkstančių 
rub. kaip tik ištenką tų 300 var- 

stų užlaikymui, o naujų pliantų 
nesą iš ko daryti. Girdėti, kad 
pliantams daryt valdžia žada pa- 
vesti tuos pinigus, kuriuos sude- 
da žmonė*. teismams, o teismus 
pati valdžia užlaikysianti. Jei 
tokia permaina neįvyks, tai ir tie 
300 varstų pliantų sunku bus 
prideramai užlaikyti. Taip atsi- 
tiko vienoj Lenkijos gub., kur 
gubern. valdžia turėjo 200 varstų 
pliantų visai apleistų — nebuvę 
kuom užlaikyti. 

KYBARTAI. Vietos gyvento- 
jai skundžiasi dideliu brangu- 
mu. I ž sviesto svarą mokama 
čia 75 iki Xo kap. dabar, o vasa- 

rą nūn 45 iki 50 kap. Pieno be- 
veik visai negalima gauti mwi- 
sipirkti. I ž kambarį be baldų 7 
iki 8 rub. mėnesiui. Už duonos 
svarą nuo 3 iki 4 kap. Ypaė sun- 

ku geležinkelio tarnautojams čia. 
Ima juk jie ne daugiau 20 ar 22 
rubliu r>u"nc?iui algos, o yra ne- 

maža. ir toki į kurie turi šeimy- 
ną ii vaikų. 

— Lietuvos žinios — 

OŽIAI, Gardino apskr. Šisai 
miestelis luri <>oo gyventoju ka- 
taliku. Miestelyje ir apylinkėje 
seniau gyveno apie 200 žycų, šią- 
dien gi miestelyje nėra nė vieno 
žydo -vi>i išėjo. Prekyba, ama- 
tai ir viskas kataliku rankose. I 

— šaltinis — 

PALANGA. Vietos lietuviai 
padavė užtvirtinti muzikos, dainų 
ir teatro draugiją vardu ''Banga.' 
Steigėjais pasirašė Lukaitis, Balt- 
miškis ir Okulicas. ]statai nura- 

šyti nuo kauniškės "Dainos." 

PETERBURGAS. Mokytojų 
seminarijos mokiniams duota tei- 
sė užtrukti su mokslu iki 22 me- 

tų. Tik pasibaigus 22 metams, 
bus mok. seni, mokiniai imami 
karJumenčn. 

— Alinistcrių Taryba priėmė 
viduriniu reikalu įniuisterio su- 

manymu kai-kuriose valstybes 
vietose palikti ir tolesniam laikui 
sustiprintą policiją. "M misteriu 
taryba paskyrė tam tikslui 850 
tūkstančių rublių. 

— Lietuvos žinios — 

IS AMERIKOS, 
NAUJA DR. HYDE BYLA. 
Kansas City, Mo. Prokurato- 

rius Jacobs apreiškė, jog jis at- 

naujina bylą Dr. M y d e, kuris 
kaltinamas užmušime milionic- 
riaus T. II. Sloopc. Hvde jau 
tris karius buvo teisiamas bet 
prisaikintieji teisėjai negalėjo vis 
susitaikyti. Dabar jis bus teisia- 
mas ketvirtą kartą. 

MEXIKO GALVIJAI MIE- 
STE ST. LOUIS. 

St. Louis, Mo. Atgabeno čia 
iš pietinio Mexiko jaučius, kur 
angliška kompanija už 5 milionus 
doliariit įrengė galviju augyklą, 
ir ji sutiko galvijus St. Louis'an 
gabenti. 

SUDRASKĖ -DINAMITAS. 
Kansas City, Mo. Darbininkai, 

dirbanti akmenų skaldvklose 
t- ^ j,' ; 

\\ illiams, \Va smer ir Earl'YVade, 
užsimanė prie ugnies atšildyti di- 

namitą, sudėtą skrynioj. Priarti- 
nus skrynią prie ugnies, dinami- 
tas cxpliodavo ir abudu darbi- 
ninku į šmotelius sudraskė; tre- 

čią gi. stovėjusi toliau, sunkiai 
sužeidė. 

DIDELĖ NELAIMĖ KA- 
SYKLOJE. 

New Castle, Col. Kasykloje 
Rocky Mountain Vucl t o. atsiti- 
ko pasibaisėtina e.spliozija. Lai- 
ke šios cx|»ii< >7.ijos kasykloje 
buvo 40 darbininkų, iš j 11 ištrau- 
kė tik du gyvu, kiti visi tapo už- 
mušti. Visi žuvę, išėmus kelis, 
buvo amerikonai, sunus g\ vulių 
augintoju ir miesto N"es\ Castle 

gyventojų. Daugelį žuvusių ex- 

pliozija bai>iai sudraskė. 
Tose kasyklose dirbo ilgus me- 

tus; kaip sako, jose buvo naujau- 
sios darbininkų apsaugojimui 
prietaisos. Prieš explio:<iju val- 
stijos inspektoriai apžiurėjo ka- 
syklas ir rado v i ;-.ką tvarkoj. Ma- 
noma, kad e.vpliozijiį pagimdė 
susirinkusios kitoj, jau apleistoj 
oloj anglių dulkės. 

Minėtose kasyklose šįmet ru- 

denyj sustreikavo darbininkai, 
bet tūlas jų skaitlius sugrįžo dar- 
ban. Todėl daugumas žu u s i 11 

buvo tie streiklaužiai. 

TRUSTAI NEGALI VERSTI 
JŲ IŠDIRBINIUS BRANGIAI 

PARDAVINĖTI. 
New York. \Valtliam \Vatch 

(. 0 .mėgino per teismą priversti 
jubilierą Charles Keene jos laik- 
rodžius pardavinėti trusto paskir- 
tomis kainomis. Keene juos par- 
davinėjo pigiau. Apeliacijos tei- 
smas ant kompanijos skundo ap- 
reiškė, jog Keene gali pigiau par- 
davinėti YValthamo kompanijos 
laikrodžius, jeigu jis juos pats 
pigiau gauna; kompanija neturi 
tiesos ant savo išdirbinių dvi- 
gubos kainos statyti. Keene 
VValthamo kompanijos laikro- 
džius perka pigiau Europoj ir 
Amerikon gabena ir čia juos par- 
duoda pigiau negu kompanija no- 

rėtų ir negu pati 'parduoda. 

VAGIMAS—TAI YRA 

PROFESIJA. 
San Francisco, Cal. Žinomas 

policijai vagilius YVilliam Bar- 
lian prisipažino, jog paskutiniuo- 
se metuose iš savo amato jis tu- 

rėjo pelno S r00,000. Savo dukte- 
riai, kurią iš Vokietijos parsiga- 
beno, pastatė namus už $10,000. 

VOKIEČIAI PROTESTUOJA. 
Washington, D. C. Preziden- 

tas Vokiečiu Tautiškos Sąjun- 
gos, kurion priguli y/j miliono 
vokiečiu, atsiliepė j vokišką kon- 
gresmaną iš St. Louis, protestuo- 
!damas, vardu Amerikos vokiečiu, 
prieš sumanytą apsunkinimą atei- 
vystės, ypač gi prieš *iorą už- 
daryti Ameriką nemokantiems ra- 

šyti. 

AMERIKOS KARIUMENĖ. 
Su lyg teisių. užgirtų vasario 2 

1901 m., Jungtinių Valstijų ka- 
riumenė tapo padauginta iki 100,- 
000 kareiviu, priskaičius prie to ir 
Filipinų taip vadinamus Scouts; 
apart to leista organizuoti ligo- 
ninių korpusų iš 3,500 kareivių. 
Liepos 30 d, yjenok Jungtiniu 

lBlRt>St7L \]\tW Of DAMw 
MILŽINIŠKA SIENA SKERSAI UPĘ. 

šita milžiniška siena pastatyta skersai Mississippi upės, ties Keokuk, 
(a., miesteliu. Tai didžiausia pasaulyj panašios rūšies siena, kaštuojanti 
$27,000.000. Jos tikslu yra sulaikyti vandeni upėj ir tuoml jo pavirši pakelti, 
kad padarius upę gilesne laivams. Sulaikytasai vanduo podraug išvysto 
milžinišką elektrišką jiegą, kuri vie'omis yra pervesta net už 137 myliŲ į 
St. Louis miestą ir ten toji jiega sunaudojama strytkarių varinėjimui. 

Valstijų kariunuMie susidėjo iš 

4470 aficicrų ir 77,834 paprastų 
kareivių; ant Filipinų buvo 180 

aficierų ir 5,480 kareivių Taigi 
kariumenėj truko 2^/2% kareivių. 
Tš to viso kardyki' ska'i'tliaus:' 
Jungtinėse Valstijose-stovėjo 61,- 
584 kareiviai, Alaškoj 1.232, ant 

I-'ilipinų salų 10.070 kareivių re- 

guliariškos armijos ir. '5,660 čia- 
buviu Scout'ų, Chinuose 1,256, 
ant salos Porto Rico 614. ant 

ilauaii salų 3.969; Pananios ka- 
nalo apskrityj 821. 

NAUJI GELEŽINĖS RUDOS 
PLOTAI. 

Rice Lake, Wis. Šitose aplin- 
kinėse užtiko naujus geležinės 
rudos plotus. Agentai išpradžių, 
slėpdami geležies suradimą, pi- 
giai pirko 10,000 akrų žemės, o 

dabar jau moka dvigubai bran- 
giau. 

IR BULVĖS PABRANGO. 
\Yisconsino bulvių augintojai, 

o toj valstijoj bulvių auginama 
daugiausia, garsina, jog jie turės 

pakelti bulvių kainas iki doliario 
už bušeli, nes buk didelius plo- 
tus pietiniame. \Visconsine išnai- 
kino kirmėlės. Bulvių auginto- 
jai nesiskubina savo vaisius Į 
miestus gabenti. Geležinkelio 
stotyj Fond du T.ac guli 450 pil- 
nų vagonų, bulvių prikrautų. 

REIKALINGI LAIVYNUI 
DAIKTAI. 

Washington, D. .C. Jungtinių 
Valstijų laivyno uivaizda viso- 
kius daiktus galėjo pirkti tik 
Amerikoj padirbtus,; bet kad 
Amerikos fabrikantai brangiau 
negu kiti reikalauja, tai dabar 
laivyno ministerija nutarė pirkti 
ten. kur gaus pigiau. Dabar per- 
ka 100,000 yardų mėlynos ge- 
lumbės uniformoms. Seniau rei- 
kalauta. kad gelumbė butų iš- 
austa iš Amerikos vilnų, dabar j toks reikalavimas atmesta. Pa-, 
siūlymai priimami iki sausio 271 
('ienai. 

PASKUTINIS KALĖDINIS 
PAČTO SIUNTINYS. 

New York. Paskutinis Kalė- 
dinis pačto siuntinys išsiųsta iš| 
čia Europon gruodžio 17 dieną. 
Xc\v Yorke gyvenanti svetimtau- 
čiai pasiuntė 496,898 piniginių 
siuntinių ant S7,775.000. Dau- 
giausia pinigų pasiųsta Anglijon, 
nes lygiai'dlt inilionrv doliarių. 

KALTINA PANAMOS KANA- 
LO VEDIMO GASPADORIŲ. 

Washingtcm, D. C. Apskųstas 
tapQ fan«ynos kanalo vedimo 

gaspadorius Tolini Tiurke, buk ne- 

teisingai darbų kontraktus išda- 
vinėjo; užmetama jam ir kito- 
ki prasižengimai-. Paskirta ma- 

joras Coggjs 'išnirti kaltinimų 
teisingumą; jis pranešė, jog iki 
šiol prasižengimų nerado. Skun- 
dą padavė viėttas buvęs Burke's 
klerkas. 

JAVŲ SURINKIMAI. 
Washington, D. C. Žemdirby- 

stės ministerija pagarsino apie šių 
metų derlą Amerikoj 14 javų 
veislių. Vertė surinktų javų sie- 
kia $4,340,301,000, arba $182,852,- 
OOO daugiau negu pernai, arba 
$350,772,000 daugiau negu už- 

pernai. Javai tie, apie kuriuos 
ministerija surinko žinias, užima 

299,433,000 akrų dirvų, taigi už- 
ėmė septintą dalį Jungtinių Val- 
stijų ploto. Užsėta buvo javais 
5 milionai akerių daugiau negu 
pernai. Trečdalis dirvų buvo už- 
sėta kornais. Šįnietinis užderėji- 
mas buvo mažesnis už vidutinį. 
Geram užderėjimui kenkė stoka 

lytaus, ypač valstijose Kansas, 
^lissouri ir Oklahoma. Geriau- 
sia užderėjo kviečiai, taipgi avi- 
žos. Pašaro surinkta mažiau ne- 

gu pernai. 

CIUNIEČIŲ SUSIRINKIMAS. 
San Francisco, Cal. Cia gyve- 

nanti chiniečiai atlankė susirin- 
kimą, kurin atkako delegatai ir 
iš kitų kraštų. Susirinkime buvo 
500 atstovų. Susirinkę nutarė pi- 
nigiškai remti revoliuciją, kuri 
turi išversti valdžią prezidento 
Juanshikai, nes buk jis pats nori 
save ciesorium apšaukti. Ur. Suns 
iškeliauja j Chicago ir kitus mie- 
stus rinkti aukas revoliucijai Chi- 
nuose. 

AMERIKOS KARIUMENĖ. 
Washington, D. C. Sulyg at- 

skaitos karo mimsterio,, skaitlius 
pabėgusių iš kariumenės karei- 
vių, nors ir peniai buvo didesnis 
negu kur nors kitur, pereituose 
metuose dar labjau padidėjo. Iš 
juodspalvių pereituose metuose 
pabėgo 1.23% kareivių, o balt- 
galvių net 4.33%. Taigi juod- 
galviams tarnąvinias kariumenėj, 
matyt, patinka labjau negu balt- 
spalviaitis. Skaitlius užsikrėtu- 
sių piktligėms kareivių truputį' 
sumažėjo, bet tame Amerikos ka- 
riumenė visgi žengia priešakyj 
<itų kariumenių: ėia užsikrėtusių 
kareivių nuošimtis yra didesnis' 
negu kur nors kitur. 

KONGRESO KOMISIJA PRI- 
ĖMĖ DILLINGHAMO BILIŲ. 

Washington, D! C. Kongreso 
komisija priėmė apsunkinantį 

ateivystę Dillinghatno b i 1 i u su 

tūlais pataisymais. Protestai 
kongrese nieko negelbėjo. K -mi- 

sija priėmė sumanymą, kad vi- 

sai butu uždrausta atkakti Ame- 

rikon azijatams, kurie negali tap- 
ti Jungtinių Valstijų piliečiais, 
taigi chitiiečiams, japonams ir 

indiečiams; prieš tai, be abejo- 
ne.-, protestuos Japonija, Liū- 

nai ir Anglija, užstodama už in- 
diečius, o chinai gal griebtis boy- 

'coto Amerikos prekių ir laivų. 
I Nutarta, uždrausti Amerikon at- 

kakti sufragetėmg ir sąnariams 
''Industrial Workers of the 
World," nes buk jie kelia riau- 
šes. Pritarta, kad butų uždrausta 
atkakti turintiems 16 metų. o ne- 

mokantiems rašyti, toki gali but 
įleisti vien bėganti iš tėvynės dėl 
tikėjimiškų persekiojimų; taipgi 
motina, važiuojanti pas vaikus ir 
tėvai, turinti 55 metus; gali buti 
įleistos nevedusios dukterįs, va- 

žiuojančios pas tėvus Amerikos 
piliečius. 

Mokestį reikalaujama nuo kiek 
i vieno ateivio pakelti nuo $4.00! 

ant $5.00. 
Kongreso komisijos priimtą bi- 

liij turi dar priimti senatas ir 
'prezidentas Wilson. 

FARMOS INDIJONAMS. 
Crandon, Wis. Indijonų komi- 

sijos agentai M. Ilines ir Bennett 
pradėjo tarybas su Keith & Ilines 
Lumber Co., nuo kurios nori nu- 

pirkti po iškirstai giriai likusius 
2,500 akrų žemės ir ant tos že- 
mės perkelti likučius indijonų 
Pottawottomic giminės. Liku- 
čiai tos giminės indijonų gyvena 
Wisconsine ir Michigane. 

REIKALAUJA, KAD VAL- 
DŽIA IŠPIRKTŲ TELE- 

FONUS^ 
Washington, D. C. Kongres- 

manas David. J. LeVvis iš Mary- 
lando padavė prc/.idcntui ; 
sotini ir pačio perdėtiniui suma- 

nymą išpirkti nuo privatiškų 
kompanijų telefonus ir juos pa- 
imti j valdžios rankas, kaip tai 
yra daugelyj kraštų Europoj. 
Išpirkimui reiktų skirti $900,000,- , 

000, bet per tai iždas kas metai j 
sučėdylų 20c milionų doliarių. 

VALDININKAI TEISMAN 
PADUOTI. j 

Pittsburg, Pa. Čia tapo tei- ( 

sman paduoti už parsidavimus ir 1 

besisavinimą viešų pinigų valdi- 
ninkai: Dr. E. R. \\"alters, mo- 1 

kesčių kolektorius; Ho\vard B. ' 

Ourster, direktorius biuro rupi- j 
nančio miestui reikalingus dai- 1 

ktus; Norman \Vyraadra, taksų 1 

biuros klerkas ir Ilarry McKil- 
ncy, specialis policlstas, 

GAISRAI. 

Cincinnatti, O. Laike gaisro 
Išganymo Armijos prieglaudoj 
benamiams žuvo žmonės, o 

vienas tapo sunkiai apdegintas. 
Ugnis persikėlė ant kaimynišku 
triobų ir pridirbo nuostolių ant 

$100,000. Išganymo armijos per- 
dėtinis sako, jog gaisras paėjo 
nuo padegimo, bet kas galėjo 
padegti, nežinia. 

IS DUSO UUKO, 
Philadelphia, Pa. Traukiasi 

čia 22 savaitės siuvėjų streikas. 
Norėta taikyti, bei dirbtuvių sa- 

vininkai apreiškė, jog negeidžia 
taikytojų įsikišimo. 

Ji Portsmouth, O. I£xclesior 
Shoe Co. neaprubežiuotam laikui 
uždarė čia esančias savo dirbtu- 
ves. Per tai suviršum tūkstan- 
tis darbininkų neteko darbo. 
Tuom šita kompanija rodo savo 

pritarimą Shelby Shoe Co,. ku- 
rios dirbtuvėse sustreikavo 1,200 

darbininkų. 

Westley, Wis. 500 tabako 
sortuotojų šitame mieste pradė- 
jo streiką, kadangi jiem- suma- 

žino mokestj nuo ooe. ant 45c. 
nuo 100 svarų tabako. 

Salem, Ore. Gubernatorius 
sušaukė labdariu susirinkimą ir 
mano pareikalauti $50,000 kelių 
taisymui ir rengimui, kad tokiu 
bildu galima but suteikti darbą 
bent 1.500 darbininkų neturinčių 
darbo. 

fl St. Louis, Mo. l'ž demon- 
stracijas gatvėmis suareštuota čia 
70 streikuojančių siuvėjų, o ta- 

me 42 merginas. 
r Darbai Amerikoj eina blogyn; 

ypač valstijose prie Pacitiko dar- 
bo gauti negalima: ten yra daug 
darbininkų be darbo. Ne\v Yor- 
ke paskutinę savaitę atleido nuo 

darbo 3,000 darbininkų. 

1$ VISUR. 
|, "Vengrijoj Komitate Mason, 

netoli Darno, darbininkų geležin- 
kelio vagone, pilname žmonių, e\"- 

pliodavo benziną. Fric to užmušta 
25 darbininkai, o 30 sunkiai su- 

žeista. 

11 Italijoj, Milane teismas per- 
kratinėjo bylą sunaus pagarsėju- 
sio rusiško revoliucijonieriaus 
Bakunino. Ui prigavystes tei- 
smas uždėjo ant jo bausme 17.000 
trankų ir pasiuntė dviems me- 

tams kalėjimam 

Įj Kanadoj, provincijoj Sas- 
katcheuan atsibuvo 22 vietose 
inkiinai. Blaivininkai laimėjo tik 

šešiose vietose. Iki šiol buvusiose! 
'sausomis" vietose balsuota už 

"šlapumą/' 

|į Netoli Peterburgo, Rusijoj, 
išdegė kaimas, esantis prie dvaro 
kunigaikščio Saltikovo. Sudegė 
]0 ūkių. Žuvo ugnyj trįs mote- 

rs ir šešetas vaikų. Sudegė daug 
jalvijų ir javų. 

ĮJ Paminėjimui tautu mūšio 
me Leipcigo 1813 m., kuriame 
Napoleonas I likosi sumuštas, 
V okietijos kariumenės aficieriai 
;unianė per ieną mėnesį negerti 
legtinės, vyno ir alaus. Kasžin, 
iv bent nuo alaus vokiški aficie- 
"iai galės susilaikyti? 

! Vokietija Washingtone už- 
>rotestavo prieš uždėjimą 20°/ 
nuito nuo žirnių. 

įį Amerika atmetė Rusijos stt- 

nanymn atšaukti iš Cliinų sveti- : 

nų kraštų kariumenių sargybą. 
besipriešinant Amerikai, ir kiti 
:raštai turės savo kariumenę pa- 
aikvti Chinuose. 

1 

Rusijos ambasadorius Austri- I 

oj Šebeko, padavė Austrijos vai- 
Ižiai sumanymą, kad valdžios 
nokyklosc Cialicijoj ir šiaurinėj 1 

Vengrijoj butų įvesta priversti- | 
įas mokymas rusiškos kalbos. 1 

tai Ru>ija pažada leisti Austri- 1 

ai platinti savo įtekmę tarp pic- 
inių slavų ir ant Balkanų pussa- : 

io. < 

1 

j]j Iš Klevo universiteto praša- s 

linta -Oo žydų studentų, nes mat 

jų mieste nenori laikyti. 

j, Anglijos ministerių tarvb.i 
galutinai nutarė neskirti pinigų 
dalyvavimui Anglijos Panamos 
parodoj, rengiamoj 1915 m. mie- 
ste San Francisco, nes Anglija 
toj parodoj oficiališkai nedaly- 
vaus. 

Vokietija nedalyvau s Pana- 
mos parodoj. Reikalavimas da- 
lyvavimui paskirti pinigų tapo 
valdžios atgal paimtas. 

įj Amerika visoms l:luropos 
tautoms dar kartą išsiuntinėjo 
užkvietimą parodoj da'vvauti, bet 
kas pirma dalyvauti nenorėjo, tie 
atsisako ir dabar. 

Londono sutragetės su dina- 
mito bombomis mėgino išgriauti 
llollou'av kalėjimą, kur sėdi vie- 
na jų sandraugė. mergina Raehel 
Peace, už padegimą 18 mėnesių 
kalėjiman teismo pasiųsta. 

; Gruodžio 18 d. pas popiežių 
atsilankė 25 studentai Ameriko- 
niškos kollegijos Ryme, taigi 
amerikonai. Popiežius laikė į 
studentus trumpą prakalbą, žino- 
ma. nc angliškoj kalboj. Popie- 
žius esrjs visai sveikas. 

Pietinėj Amerikoj, republi- 
koj Ecuador kilo revoliucija. Re- 
voliucijonicriai sumušė preziden- 
to kariumenę ir užėmė miestą Ks- 
meraldas. Svetimų kraštu pilie- 
čiai pasislėpė ant stovėjusio por- 
te kariško laivo "Copatazi." 

jj Anglijos sufragetės, keršy- 
damos už suareštavimą savo va- 

dovės Kmelinos Pankhurst, mie- 
ste Liverpool uždegė šv. Onos 
bažnyčią. Sudegė visas vidurinis 
bažnyčios įtaisymas ir brangus 
vargonai. 

! Laikraščiai praneša apie ne- 

išgydomą ligą Rusijos sosto įpė- 
dinio, vienatinio sunaus caro Mi- 
kalojaus. Caras ij nusigabeno j 
Krimą, tikėdamas, kad sveikas 
oras sunu išgydys, bet ir orąs 
nieko negelbsti; jo sveikatą nai- 
kina džiova, kuri nei caro ne- 

klauso ir jo nesibijo. 

|; Žydas Beilis, kurio byla Kie- 
vo teisme daug triukšmo ir ne- 

malonumų padarė Rusijai, gavo 
nuo valdžios pasportą ir su visa 
šeimyna gali užsienin važiuoti. 
Todėl atnaujinimo bylos, ko taip 
troško rusiškieji fanatikai, nėra 
ką laukti. Beilis į užsienius gali 
kad ir tuojaus keliauti. 

| Garsus abrozdas, pavogtas iš 
Paryžiaus muzėjaus "Mona Li- 
sa," surastas Florencijoj, gruo- 
džio 19 d. išgabenta j Rymą. Po- 
licistai sergėjo kelionėj abrozdą. 

į Chinų rcptiblikos prezidentas 
Juanshikai tapo Įgaliotas paleisti 
labartinį parliamentą. Dabarti- 
nis parliamentas susirinko balan- 
džio 8 d., bet iki šiol nebuvo 
susirinkimo, kuriame butu buvę 
pakaktinai atstovu susirinkę; to- 
dėl parliamentas nieko negalėjo 
veikti: per septynis mėnesius nei 
jokių svarbesnių teisių neužgyrė. 

Bremo Llyodo garlaivių 
kompanija Dancige pasidirbdi- 
no naują milžinišką pasažierinį 
jarlaivj, kurį jau išmėgino. Ta- 
sai laivas yra "Columbus," išna- 
šumo 40,000 tonu. Plauks su 

greitumu 21 myl. į valandą. Nuo 
rugpjūčio jis plaukinės tarp Xe\v 

VorkQ ir Bremo. 

Į j Garsi sufragečių .vadovė 
l'.mmeline l'ankluirst 1 ik< • -i iš ka- 
ėjimo paleista: dabar kalėjime ji 
šbuvo neilgai: tik nuo pereitos 
savaitės penktadienio. 

Ji Sekantiems metams iš užra- 
ko Nobelio už literatūrą dovana 
>ripažinta angliškam raštininkui 
Flios. Hardy. 

: Italijoj, mieste Palermo pasi- 
nirė 90 metų moteris ir jturį 
comodos, esančios miegbutyj. ux- 

■ašė savo daktarui, nes, kaip 
akė, tik jis jai padėjo taip ilgai 
jvventi. Pranešė daktarui ir tas 

>a>iskubino atkakti, nes manė, 
tad komoda pilna pinigų; gimi- 
lės į daktarą pradėjo šnairuoti. 
\tidarė komodą ir viduryj rado 
itiklinaites su vaistų likučiais ir 

laktaro receptus. Iš tokių palai- 
:ų daktaras, turbut, nelabai ap- 

idžiaitgė. 



Rusijoj apsireikč azijatiška?? 
naras, kuris gana smarkiai siau- 
čia Astraclianiaus guber ■nijoj, 
l'ralo ir Dono kazoku žemėj. 
Kpidemija platinasi i visas pu- 
ses. žengia ii Į vakarus, kadangi 
negalima pertikrinti kaimiečių, 
kad atsargumas reikalingas. Jie 
neklauso daktaru patarimu, nes 

juos savo priešais laiko; prieši- 
na-', jeigu nori sveikus nuo ap- 

sirgusių at-kirti. Dono apskrityj 
liga užsikrėtė žemietijos ligon- 
bučio daktaras ir felčeris, kuris 

atgabeno ligą į ligoninę, kur bu- 
vo laikomi dar neapsirgę, tik nuo 

apsirgusių atskirti. Visur išlipi- 
nėti atsiliepimai, liepiantieji už- 

krėstų kaimų gyventojams užsi- 

laikyti kvarantinoj, bet jie to ne- 

klauso; neklausytų gal net tą- 
syk. jeigu už neklausymą butų 
mirties bausmė. Neklausančius 
vienok mirtim ir baudžia pati epi- 
demija. 

j Suimta Londone duktė Ang- 
lijos surtagerių vadovės Sylvia 
Pankliurst, pasodinta kalėjiman, 
nepasiganėdina badavimu, bet at- 

sisakė ir nuo miego, kas ga! but 

dar blogesnis už badavimą. Ba- 

daujančią galima su prievarta 
maitinti, priversti gi miegoti be 

migdinančių vaistų negalima. Ji 
mat nori, kad policija iš kalėjimo 
paleistų, bet toji nenori paleisti, 
kol nepasibaigs konvencija "\Vo- 
mcn's Sočiai and Politita"' L'ni- 

jos. 

[| Sufragetės uždegė medžių 
krautuves Davenporte. I gnis 
padarė nuostolių ant $400,000. 

i Londonan atėjo /ima is Abi- 

sinijos sostinės Jikutėti, jog pa- 
Jjimirė Abisinijos ciesorius Ma- 
rielik, kuris jau nuo valdymo bu- 

T*o atstatytas. Apie jo pasimi- 
rimą jau ne kartų ir pirma buvo 

garsinta, bet tos žinios pasirodė 
neteisingos. Menelik savo kra- 
bui, kuris pirma buvo užsida- 

ręs, nemažai gero padarė, atida- 

.•ydams 'į, kiek buvo galima, Eu- 

ropos kult u ra i. 
Vėliaus šią žiemą patvirtinta 

©ficiališkai. 

]Į Francuzijos tautiškoji orlai- 
vystės Lyga organizuoja cxpedici- 
ją orlaiviais per Sacharos tyrus. 
Orlaivininkai išlėks iš Orano, Al- 

gerijoj, ir lėks 1,400 myl. per ty- 
rus j Sudaną, Vidurinėj Afrikoj. 
Jeigu kelionė pasiseks, manoma 

jrengti susinėsimus orlaiviais per 
tyrus į Sudaną, su kuriuo dabar 
galima tik verbliudais susinešti. 

|| Ryme pasimirė vienas iš gar- 
siausių popiežiaus kardinolų, kar- 
dinolas Rampola, buvęs prie Le- 
ono XIII-jo svarbiausiu ministe- 
riu. Mirus Leonui XIII, norėta 

kardinolą Rampola rinkti popie- 
žių, bet tam pasipriešino Austri- 
ja. Kardinolas Rampola gimė 
1843 metuose mieste Polizzi; kar- 
dinolu tapo paskirtas metuo- 

se. 

Įj Viename kaime netoli Pary- 
žiau?, Prancūzijoj, užtiko 12 me- 

tų mergaitę Raymonde Bellard. 
Jos oria atmušė jos mintis. Ją 
tyrinėjant daktarams, jai mintin 
atėjo kopėčios ir ant peties pa- 
sirodė kopėčių paveikslas. Taip 
jau pasirodė ir kitoki daiktai, apie 
kokius mergaitė pamąstė. Jeigu 
kas prie jos prisiartino, galima 
buvo ant jos peties vardą ir pra- 
vardę prisiartinusio skaityti. Ty- 
rinėję mergaitę neįstengia pride- 
rančiai ty apsireiškimų išaiškin- 
ti ; jie mano, kad ar tai mer^aitfi 
pati, ar kas kitas tuos ženklus 
ant mergaitės kuno nupiešia. 

|| Daktarų subrinkime Wuer- 
burge profesorius Stampt laike 

pranešimą apie naują vaistą nuo 

choleros, jo išbandytą laike BaU 
kanų karo. Vaistas tas yra iš- 
trauka iš žemės, kuri tuoj užmu- 
ša choleros bakterijas, esančias 
apsirgusių žarnose. 

!| Japonijoj ant labai dideliu 
plotų, tarp Tokio ir Jokahoma, 
buvo žemės drebėjimai, triobos 
sugriuvo. Persigandę žmonės iš 
namų bėgo j laukus. Bet apie 
nžmustus žmones žinių nėra, gal 
todėl be to apsiėjo. 

[Į \ arsavoj, dčl įvedimo apsau- 
gojimo darbininkų kasų sustrei- 
kavo .20,000 darbininkų, daugiau- 
siai žydį. 

|j Kelios angliškos kolionijos 
Australijoj nutarė dalyvauti ren- 

giamoj mieste San Franclsco 
tarptautiškoj Fatiamos parodoj. 
Nauja Yalija dalyvavimui ski- 
ria $600,000, o Naujoji Zelandija 
Sjoo,ooo. 

Į; Londono laikraštis "Times" 
pagarsino žinią, buk Kanada 3 
mėnesiams uždarys suvisu atei- 
vystę į Britišką Kolumbią ir tai 
11c vien japonišką ir chinišką, bet 
neleis nei jokių ateivių. 

Įį Orlaivininkas Figuresa, 
gyvenantis mieste Santiago, re- 

publikoj Chile, rengia- 
si lėkti per Andų kalnus, kurie 
yra daug augštesni už Alpus ir 

Pirinėjus. Toj vietoj, kur jis 
lėks, kalnai turi jo.ooo pėdų aug- 
šėio; vien Azijoje yra kalnai aug- 
štesni už Audus. 

'j Italijos policija saugiai da- 
jboja gyvenančią Ryme amerikone 
operos giesmininkę Dorotlią Mc- 
Yane, nes ją mtžiuri, kad .ji šni- 
pinėja Italijos k«iriumcnčs pa- 

| slaptis ir jas per savo seserj, iš- 

tekėjusią už traneuziško aticie- 
rio, suteikia Krancu/.ijai. Ameri- 
kos ambasadorius Italijoj nuo jos 
valdžios pareikalavo išaiškinimo 
viso dalyko. 

Įj Urmijoj turkai užpuolė kur- 
du kaimą ir išskerdė 40 kurdų. 
Be abejonės, kurdai atkeršis tur- 

kams, nes tai narsiausia ir nera- 

miausia Turkijos tauta. 

Vadovas Belgijos socialistu 
Vandenvilde išrinktas nariu Bel- 
gijos akademijos. 

i. Šiaurinėj Afrikoj, Morokko 
sultanate ispanai vėl turėjo ga- 
na smarkų muši su maurais. Už- 
mušta 15 ispanų, o 20 jų sužei- 
sta. .Maurų žuvo daug daugiau. 

įj Japonijoj, Kokura aplinkinė- 
se iširo ir nugriuvo tiltas. Prie 

,to užmušta 20 žmonių. 

įj Vokietijoj, Saksų karalystėj, 
bėgant per tuneli iš Chemnitz j 

;Ros\vcin pasažieriniam traukiniui, 
nuo žemės drebėjimo nugriuvo 
tunelis ir uolos užvirto ant loko- 

; motyvos ir šešių pasažierinių va- 

gonu, kuriuos sudaužė. Užmušta 
prie to 8 žmonės, o 30 sunkiai 
sumankyta. 

j) Australijoj, ant salos Abrim, 
vienos iš Naujų Mebridų salų, 
siautė smarkus žemės drebėji- 
mai. Atsidarė šešios naujos olos, 
iš kurių išsiveržusi deganti lava 
užliejo apačioj buvusius čiabuvių 
kaimus ir juos suvisu išnaikino. 
Prie to žuvo daug žmonių, kiti 

jpasilėpė ant porte buvusių laivų. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ CLEVELAND, O. 

Prakalbos. Gruodžio 14 d. pas 
mus atsibuvo Clevclando Lietu- 
viškų Draugijų Salės Bendrovės 
parengtos prakalbo?, kurių tik- 
slu buvo geresnis vietos lietuvių 
supažindinimas su savos svetai- 
nės įsteigimo klausimu ir agita- 
vimas, kad žmonės daugiau prisi- 
dėtų prie to sumanymo ir jįjį 
remtų. Kalbėtojų buvo net vi- 

lias pustuzinis. Žinoma, tarp to- 
kio didelio pulkelio atsirado viso- 
kių. 

Įžanginę prakalbą laikė patsai 
prakalbų vcdfjas. Papasakojo 
api« Bendrovės gyvavimo pradžią 
ir ką >endrovė yra jau nuveikusi. 
Viskas iipradžių buvo gerai. Bet 
toliaus, nežinia iš kokios prie- 
žasties, kalbėtojui prisiminė Liet. 
Mok. Dr. atstovai, Dr. J. Basa- 
navičius ir p. M. Yčas, cleve- 
landiečių prielankumas Tautos 
Namams. Tas nelabas prisimini- 
mas taip išmušė kalbėtoją iš vė- 
žių, kad j pabaigą negalima buvo 
jau net nei suprasti, apie ką eina 
kalba. 

Antrasai kalbėtojas aiškino 
apie Bendroves tvirtumą (?), rūs- 

čiai bari ir, kaip sakoma, ėmė 
nagan dr-jų narius, kam jie nesi- 
skubina 'šėrų* pirkti. Neaplenkė ir 
šitasai kalbėtojas to nelabo, tar- 
tum ant kelio stovinčio, akmens, 
j kurį atsimušė ir pirmasis kal- 
bėtojas. Jei pirmasis kalbėtojas 
'ir kiek stuktelėjo į tą "akmenį," 

tai antrasis stačiai kakta j jįjį r£- 

žė. Jisai clajojo iki tol, kad pra- 
dėjo peikti tuos, kurie aukauja 
[Tautos Namams. Girdi, tie na- 

triai Imsią pastatyi svetimoje že- 

mėje (?!), tai ir aukauti nereikią. 
Taigi, kai j) matote, turime žmo- 
nių, kurie iki to daėje, kad savo 

tėvynę svetima žeme skaito. 
Sin dviejų kalbėtoju "agitaci- 

ja" už savą svetainę taip užža- 

vėjo klausytojus, kad kitas, jei 
ir buvo pasiryžęs pirkti "šėri," 
po tokiu prakalbų vargu ar dar 
jautė savyje tą patį norą prisi- 
dėti prie bendro ir tikrai nau- 

dingo bei reikalingo dalyko, ko- 
kiu yra sava svetainė. Kaš-žin 
kaip butų nuėję viskas, jeigu ir 
kiti kalbėtojai butų varę tokioje 
pat dvasioje. Laimei, trečiasai 
kalbėtojas, kun. J. Kalaburda, 
s'i\o prakalba pataisė pirmųjų 
dviejų padarytąjį blogą įspūdį. 
Jisai parodė, kad šelpti tėvynę 
yra geras darbas; šale to reika- 
linga yra ir sava svetainė ir tu- 

rėtų buti pastatyta. Tuomet tie 
centai, kurie šiądien eina i sve- 

timtaučių kisenius už svetainių 
samdymą, pasiliktų pas pačius 
lieUivius. Cia yra bendras dar- 
bas, ir kalbėtojas ragino visus, 
be partijų ir pažvalgų skirtumo, 
prie jojo prisidėti. 

Tėvynes Mylėtojas. 

IŠ ROCKFORD, ILL. 

Darbai. Lietuviai. .Mušu mie- 
stelyje .šiltom tarpu darbai labai 
sumažėjo. Daug" žmonių yra li- 
kę visai be darbo. Iš kitur va- 

žiuoti Į čia darbo j ieškot nėra ko 
nei manyti. 

Mūsų lietuviai per visą rudeni 
! smarkiai ir karštai darbavosi, bet, 
užėjus adventams, viskas nutilo. 
Galima manyti, kad ir toliaus 
vietos lietuviai nepaliaus taip pat 
uoliai tautiškoje dirvoje darbavo- 
si. K. Kudlauskas. 

IŠ KENOSHA, WIS. 

Naudingas dalykas. Darbas. 
Gruodžio 14 d. šv. Petro parapi- 
jos svetainėje buvo rodomi pa- 
veikslai taip vadinamosios ''ra- 
ganiuos lempos" pagelba. (Bu- 
vo ir krutamųjų). Pa- 
veikslus rodė atvažiavęs iš Chi- 
cagos kun. Briška, paaiškinda- 
mas podraug ir kiekvieno pa- 
veikslo turinj. Paveikslai rodė 
atskirus atsitikimus iš Kristaus 
gyvenimo, o taipogi Lietuvos 
vaizdelius, kaip tai: senovės pi- 
lių griuvėsių, ūkininko kiemų; 
buvo rodomi ir kai-kurių nutsų 
didvyrių paveikslai. Žmonių pri- 
sirinko pusėtinai daug, ir visi 
labai įdomavo kaip pačiais pa- 
veikslais, taip ir kun. Briškos 
duotaisiais paaiškinimais. Kiek- 
vienas matė tame sau tikrą nau- 

dą. 
Buvo garsinta, kad ir kitą va- 

karą bus rodomi paveikslai, ir 
visai kitoki. Žmonių prisirinko, 
tačiaus paveikslai buvo rodomi 
tie patįs, ką ir pirmą vakarą, tik- 
tai kitokioje tvarkoje sudėti, 
kuom susirinkusioji publika la- 
bai nepasitenkino. (Kirk teko iš 
paties kun. Briško sužinoti, buvo 
rodyta visi vakaryštieji paveik- 
slai, j kuriu tarpą idėta tam vaka- 
rui ir visai naujų. Red.). 

Darbai šiuom tarpu labai su- 

silpnėjo. Vclytina lietuviams, 
darbu j ieškant, į čia nevažiuoti. 

Stakiškis. 

IŠ CICERO, ILL. 

Ginčai. Nesenai čia atsilankė 
žinomas Rytinėse Valstijose L. 
Grikštas, I. W. W. Unijos orga- 
nizatorius (Mums pranešta, kad 
p. L. Grikštas neturi jokio ofi- 
<įįalio įgaliojimo vadintis I. ,W. 
\Y. organizatorium. Red.). Lai- 
ke prakalbų gruodžio 13 d. apie 
I. W. \V. organizaciją jisai, be- 

kalbėdamas, užgriebė socialistus. 
Tat vienas iš jų ir norėjo už- 
vesti ginčus. Bet Grikštas atsi- 
sakė; esą surengkit prakalbas ir 
pasistatykit savo geriausj kal- 
bėtoją, tai tada ir eisime ginčuo- 
sna, ar socializmas geresnis, ar 

I. W. W. organizacija. Surenge 
Į gruodžio 18 d. Vietiniai socia- 
listai pastalė iš savo pusės A. 
Sideravičių. Ginčai tesėsi per 2 

vai. laiko. Kalbėtojai vienas ki- 
tą kedeno, kaip įmanydami, kiek- 
vienas vartodamas geriausius ga- 

vo argumentus, kokius turėjo. 
Publikoe buvo prisirinkę apie 300 
fmonitj ir aiškiai buyo mat# lai- 

kc ginčų, kad Grikštas geriaus 
jiems pataikė. PasiliUige ginčai, 
reik ir nusprendi išduoti. Socia- 
listai, matydami, kad jie čia pra- 
kiš, išpradžiu nenorėjo leisti pub- 
likai balsuoti, bet ta užsispyrė 
balsuoti. Pasekmė buvo tokia, 
kad Sideravičių palaikė tik so- 

cialistai, o publika trukšiniugai 
nusprendė, kad Grikštas socialis- 
tus sukirto. 

Neprigulmingas. 

IŠ BROCKTON, MASS. 
Prakalbos blaivybės reikale. 

Pas mus atsilankę kun. Siauru- 
saitis ir gruodžio 10 d. turėjo 
prakalbas, kuriose ragino žmo- 
nes rašytis prie blaivybės. 

A. Liutkus. 

IŠ MILFORD, MASS. 
Darbai. Pastaruoju laiku dar- 

bai pas mus sumažėjo. Darbinin- 
ku tačiaus neatleiždia nuo dar- 
bo. Dirbama vos po tris dienas 
į savaitę. Vietinis. 

— 

ŽODIS f LIETUVIUS RUB- 
SIUVIUS AMERIKOJE. 

I Tūlas laikas atgal buvo išsiun- 
į .... tinėti atsišaukimai j visus rub- 
siuvių skyrius Amerikoje kaslink 
paėmimo vieno iš lietuviškųjų 
laikraščių už organą. Tačiaus 
mažai kas j minėtąjį atsišauki- 
mą atkreipė savo domą; nekurie 
atsisakė ir ką nors bendro turė- 
ti, kadangi jie priklauso į kitą 
skirtingą organizaciją, būtent — 

i J. \v: \V. 
Nežiūrint j tai. kad męs pri- 

klausome ir j skirtingas organi- 
zacijas, musų darbininkiški rei- 
kalai yra vienodi; pertai, tarp 
musų artimi ryšiai yra neatbūti- 
nas reikalas. 

Pakol nebus tarp musų vieny- 
bės, patol musų organizacijos 
spėkos bus silpnos, kad laimėjus 
geresnes darbo sanlvgas. 

Tankiai atsitinka tai viename 
ar kitame mieste rubsiuvių strei- 
kai. bet žinios apie tuos streikus 
mus labai vėlai pasiekia. Nere- 
tai darbininkai rubsiuviai buva 
agentų suviliojami, ir j streikuo- 
jančių darbininkų vietą atgabe- 
nama darbininkai iš kitų miestų, 
—vis tai ačiu musų pačių nesi- 
rūpinimui savo reikliais. Kad tu- 
rėt: artimesnius ryšius darbinin- 
kams rubsiuvystės pramonijoje. 
neatbūtinai yra reikalinga pasi- 
rinkti vieną iš lietuviškųjų laik- 

raščių už organą, idant, bendrai 
apkalbėjus svarbesnius savo rei- 
kalus. Į minėtą laikrašti (orga- 
ną) bus pranešamos naujausios 
žinios iš rubsiuvių (kriaučių) jtt- 
uejimo .AineriKoje. 

£ito atsišaukimo mieriu ir yra 
tai, kad išnaujo pajudinus minė- 

tąjį klausimą. Jus, draugai dar- 
bininkai-rubsiuviai, nepraleiskit 
šio svarbaus atsišaukimo be ap- 
svarstymo. Apsvarstykite ir tuoj 
duokit atsakymą. Taipgi galite 
duoti patarimą, kokis laikraštis 
butų tinkamesnis už organą; vė- 
liaus, bus galima susinešti su re- 

dakcijomis apie išlygas ir t. t. 

Varde 269 skyriaus U. G. W. 
of A. 

J. Mickevičius, 
P. Galskis. 

P. S. Atsakymus siųskit šiuom 
antrašu: 

P. Galskis, 
1652 California Ave., 

Chicago, 111. 

JAVŲ AUGINIMAS ANT 
ŽEMĖS. 

Vokietis, profesorius Dade iš- 
leido knygą apie javų auginimą 
ant žemes. Sulyg jo surinktų ži- 
nių, didžiausi piotai užsėti ja- 
vais yra Rusijoj, nes Rusija po 
Anglijai su kolionijoms yra di-j 
džiausis kraštas aut žemes} bet 
kad Rusijoj žemdirbystė stovi 
žemai, tai ten nesurenka tiek gru- 
dų, kiek jų surenka mažesniuo- 
se kraštuose. Rusijoj javais už- 

sStų dirvų yra 80,700,000 hekta- 
rų; antrą vietą užima Jungtinės 
Valstijos Siaurinės Amerikos, kur 
po javais yra 76,300,000 hekta- 
rų; Austro-Vengrijoj po javais 
yra 16,800,000 hekt.J Vokietijoj 
14,300,000; Franciui joj 12,800,- 
000; Rytinėse Indi jose 10.50c ,000 

liekt.; Argentinoj 9.500,000, Ka- 
nadoj 8,500,000, nors Kanada yra 
didesnė už Jungtines Valstijas; 
Italijoj 7,500,000 lickt.; Britani- 
joj 2,100,000 hekt, 

Kaslink javu produkcijos, tai 
pirmą vie'tį užima Jungtinės Val- 
stijos, kur kas metai vidutiniškai 
produktuojama po 105.300,000 10- 
1111 javu, Rusijoj po 57,800,000 to- 
nu, Vokietijoj 25,900,000 tonu, 

Austro-Vengrijoj 21,400,000 to- 
nu, Prancūzijoj 16,800,000 tonu, 
Kanadoj 10,000,000 tonu, Argen- 
tinoj 8,800,000 tonų, lndijosc 
8,200,000 tonų, Britanijoj 6,000,- 
000 ton. J.š kraštų, produkuojan- 
čių javus, 1906 iki 1911 m. iš- 

gabenta kas metai: iš Rusijos 
3,800,000 tonų, iš Jungtinių Val- 
stijų 3,100,000 tonų, iš Argent'- 
nos 2,700,000 tonų, iš Kanados 
1,400,000 tonų, iš Rumunijos 
1,300,000 t., iš Australijos 1,100,- 
cxx> tonų, iš liuli jų 800,000 tonų. 
Taigi visų tų iš auginimo vietų 
svetur išgabenamų javų neuž- 

tektų nei vienai Vokietijai, jeigu 
ji pati javų neprodukuotų; dau- 
giausia svetimu javu reikalauja 
Uritanija. Vokietijai savos javu 
produkcijos neužtenka. Vokieti- 
ja gyventoju maistui turi parsi- 
gabenti iš svetur javų J.250,000 
tonų kviečių, Anglija gi kas me- 
tai reikalauja iš svetur parsiga- 
benti suviršum 6 milionus tonų. 
Iš kitų kraštų kviečių svetur 

išgabena: Dra/ilija 500,000 tonų, 
Šveicarija 400,000 tonų, Prancū- 
zija 300,000 tonų, Švedija 170,- 
000 ton.. Danija, Norvegija (dau- 
giausia rugių), iš Egipto po 100,- 
000 tonų kas metai. 

l'dogiausiai su maistu stovi 
Anglija, nes jai namieje užaugin- 
tų javų užtenka vos pusei me- 

tų. Karo laike, jeigu kas galėtų 
sulaikyti is svetur javų priveži- 
mą, Anglija, kaip apgulta tvirto- 
vė, j pusę metų iš bado turėtų pa- 
siduoti. jeigu nespėtų maisto pir- 
ma prigabenti. Anglija tai gerai 
žino, todėl nesiliauja drutinusi 
savo kariško laivyno, nes prive- 
žimą Anglijon maisto galėtų per- 
kirsti tik turintis tvirtesnį už 

anglišką kariška laivyną; tokio 
krašto dabar nėra, ypač kad Angli- 
ja yra susirišusi, susidraugavusi 
su turinčia tvirtą laivyną Pran- 
cūzija. Vokietija, svarbiausis 
Anglijos konkurentas ir priešas, 
taipgi žino, kad Anglijos ne- 

įveiks, kol vokiskas kariškas lai-, 
vynas bus silpnesnis. Todėl abu-j 
du kraštai drutinime laivyno iri 
eina lenktyn, nors tam reikia mil- 
žiniškus pinigus išleisti. 

KIEK YRA TELEFONŲ ANT 
ŽEMĖS. 

Laikraštis "La Lumierc elec-Į tri<iue:' surinko statistiškas žinias, 
apie skaitlių telefonų, esančių ant 
žemės. Europoj, Azijojo ir Ame- 
rikoj sausio i d. 1912 m. buvo 
12,085.713 telefonų, o sausio 1 d. 
1911 m. buvo tik 10,919,100. La- 

bjausia pasidaugino telefonų 
skaitlius Amerikoj, nes 760,000, 
o Europoj tik 200,000. Jungti- 
nėse Valstijose ant 92 milionų 
gyventojų telefonų yra 8,357,625, 
tai vienas telefonas išpuola ant 
u gyventojų. Antrą vietą užima 
Kanada turinti 302,759 telefonus, 
tai išpuola vienas ant 23 gyv. 
uamja, ant 2,589,000 gyv. tclc-| 
fonu turi 107,153, tai vieną ant 
24 gyven.; toliau eina Švedija 
ir Norvegija. Šveicarijoj vienas 
telefonas išpuola ant 41 gyv. 
Vokietija turi 1,154,518 telefonų, 
tai išpuola vienas ant 56 gyv.; 
toliau eina Anglija, I .xenburg, 
Irlandija ir Holland'ja. Francu- 
zija turi 260,998 telefonus, tai iš- 
puola vienas ant 150 gyv. Pa- 
skutinę vietą užima Rusija, Bul- 
garija, Grekija, ir Bosnija, kur 
dienas telefonas išpuola ant 1,500 
irba ant 2,000 gyventojų. Iš 
miestų daugiausia telefonų turi 
Švedijos sostinė Stockholrn, o 

\merikoj— Los Angeles; tuose 
niestuose kas kevirtas žmogus 
;uri telefoną. 

AMERIKOS ŽEMDIRBYSTĖ 
IR PRAMONĖ. 

Kad Jungtinėse Valstijose, ku- 
-ios dar 20 metų atgal buvo žem- 
dirbystės kraštas, kuris rūpino 
ralgio produktus kitiems kraš- 
ams, žemdirbystė puola, o jos 
,-ieton kjla pramonė, ir Amerika 
š žemdirbystės krašto persikei- 
čia } pramonės kraštą ir tai žem- 
lirbystės kaštais, tą rodo užr..- 
ježinė prekyba. Per paskutinius 
[2 metų išgabenimas Jungtinių 
Valstijų fabrikų išdirbinių pasi- 
iidina ant 129%. Kadangi vic-, 

į T-!")«'« HELEN KELLER 2-THOMS~Ae6i50tft 
PHQrOS(g)l9taftY ĄWeR>OW PftęgT ASgOOftTiOH 1 

ELEKTRIKOS RAGANIUS MANO APIE NAUJĄ IŠRADIMĄ. 

Šiame paveikslelyj matome T. Edisoną, pagarsSjusj savo išradimais elek- 

trikos srytyj, ir merginą Helen Keller, kurčią ir aklą nuo nrigimimo. 
Elektrikos Raganius didžiai užsiinteresavo šita mergina ir bando išrasti 

naują elektrišką prietaisą jos kurtumo prašalinimui. 

nok per tą laiką išgabenimas iš 
Amerikos visokiu prekių pasidi- 
dino tik ant 6y'[. tai suprantama, 
jog pasidauginimas išgabenimo 
fabrikų atsibuvo kaštais išgabeni- 
mo žemdirbystės, taigi maisto 
produktų, kurių išgabenimas tu- 

rėjo sumažėti. Ir ištikro, maisto 
produktai išgabenime 1900 me- 

tuose tvėrė 27%, o 1912 metais 

jau tik 20%; vertė išgabenamų 
produktų per tą laiką nupuolė 
nuo 542 milionų doliarių ant 460 
milionų. Vertė žalių fabrikams 
porduktų, svetur išgabenamų, pa- 
kilo nuo 399 milionų ant 760 mi- 
lionų doliarių; pusfabrikuotų nuo 

164 milionų ant 385 milionų, o 

gatavų fabrikų išdirbinių nuo 332 
milionų ant 775 milionų doliarių. 
Dabar jau maisto produktų Jung- 
tinės Valstijos daugiau iš kitur 
parsigabena negu išgabena; pasi- 
daugino per šimtmeti 167% jga- 
benimas Amerikon žalių pro- 
duktų. Mėsos parsigabena jau 
dabar penkis kartus daugiau ne- 

gu išgabena. Įgabenimas maisto 
produktų nuo 1900 iki 1912 m. 

pasididino nuo 232 milionų ant 

450 milionų doliarių. Ir žalių pro- 
duktų įgabenimas didinasi, nes 

ant vietos pakaktinai jų nepro- 
dukuojama; vien medvilnė yra 
išėmimu, kurios iš žalių produktų 
išgabenama daugiausia. Cenzo 
biuras mano, kad taip einant, kaip 
iki šiol, nuo 1925 metų Amerika 
turės gyventojams maistą iš ki- 
tur gabenti, taipjau jai ir žalių 
produktų neužteks, turės juos iš 
kitur parsigabenti. 

AR GAUS LIETUVYS 27 MI- 

LIONUS? 

Advokatas F. P. Bradchulis iš 

Chicagos turi savo rankose įga- 
liojimus sujie*koti paveldėjus ir 
ištirti turtą, siekiantį apie 27 mi- 

lionų doliarių, kuriuos, tikima- 
si, gali gauti lietuvis. 

Prieš keletą metų nekurie vo- 

<iečių laikraščiai paskelbė, kad 
suvienytose Valstijose mirė tu- 

as multi-milionierius Kasparas 
Breuer-\Virth, palikdamas turto 

ipie 27 milionus doliarių, bet ne- 

Dalikdamas jokių įpėdinių tą tur- 

:ą pasiimti. 
Kasparas Brcuer-AVirth buvęs 

iteivis, paeinantis kur ten iš 

Luxemburgo, Vokietijoj, ir vo- 

kiškieji laikraščiai tuojuus paskel-. 

bč tas žinias, jieškodami mirusio 
Kasparo Breuer-\Yirth'o įpėdini^ 
Jokiu vienok žinių apie mirusi<i 
gimines, kurie turėtu prie mt» 

nėtų milionų teisę, tuom tarpu 
surasti nebuvo galima. 

Rygoj einanti vokiški laikraš- 
čiai atkartojo tą pačią žinią. 
Tuomet pas Rygos advokatą 
Kaži Vizbarą atsišaukė vienas 
lietuvis, matomai paeinantis iš 
Prūsų Lietuvos, kuris tikisi pri- 
rodyti savo giminystCs ryšius su 

mirusiu milionierium ir gauti mi- 
nėtus jo turtus. 

Šisai lietuvis, kuris tuom tarpu 
savo pravardės nenorįs viešai 
garsinti, yra vedęs žmoną pra- 
varde \Virth, taipogi paeinančią 
iš Vokietijos ir gyvenusią kur ten 

apie Hamburgą. 
Dabar knisinėjama visus ar- 

chyvus ir kanceliarijas kaip Eu- 
ropoj, taip ir Amerikoj, kad su- 
radus tam tikrus dokumentus, ku- 
rie liudytų apie tiesioginę gimi- 
nystę mirusio Kasparo Breuer- 
-\Yirth su minėto lietuvio žmo- 
na, paeinančia iš \\ irth'u šeimy- 
nos. 

Iki šiolei vienok visi pajieško- 
jimą i neatnešė jokių gerų pri- 
rodymu, ir advokatas P. BracU 
chulis mena, kad sunku bus kas- 
-nors gero tame atvėjvj padaryti. 

Jeigu niekas neatsišauks su 

gerais prirodymais savo gimi- 
nystės su mirusiuoju milionie- 
rium, tai tas milžiniškas turtas 

apie 2" milionų doliarių pereisiąs 
Į Suvienytu Valstijų nuosavybę. 

PERVĖLU. "» 

Tula senmergė sunkioje ligoje 
pasišaukė kunigą, o tasai pradėjo 
sakinėti pamokslus ir rodavyti 
jai kreiptis prie Dievo meilės. 
"Kaip gi tai?—stebi>i senmergė 
— -\r gi galima tokiame vėlyva- 
me amžiuje mąstyti apie na u j į 
meilę?" 

KĄ TOLIAUS? ^ 

Ką iųs turėjot pirmame sali ti- 
nę, kuriame sustojote? — paklau- 
sė advokatas liudininko teisme. 

— Ką męs turėjome? Penkis 
stiklus alaus. 

— Ką tolia.is? 
— Tris stiklus viskės. 
■— Ką toliaus? 
— Stiklą brandės. 
«— Toliaus? 
— CJerį peštynę. 
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Apžvalga. 
"Neparastai svarbi žinia," 

anot "Laisvės" (num. 97), prane- 
šama iš Medicine ilat, Alta, Ka- 

nadoje. Šita "'nepaprastai svarbi" 
žinia yra tokia: 

Pereito lapkričio <1. minėtam 
miestelyj susirinko keliolika lie- 

tuvių. Norėta sutverti Susivieni- 

jimo Lietuvių Amerikoj kuopa, 
bet po apsvarstymo atrasta, kad 
tverti SLA. kuopą, anot "Lais- 
vės," butu "neprotinga ir nesą- 
moninga" todėl, kad, anot tos 

pačios "f^aisvės" ir minėtą susi- 

rinkimą laikiusiųjų vyrukų, "Su- 

vienytos Valstijos ir Kanada, tai 
dvi skirtingos šalįs ir SLA. Čar- 
teris Kanadoj neturi legališkos 
vertės." Todėl 11 balsais prieš I 

nutarta steigti naujas Kanados 
Lietuviu Susivienijimas. 

Paduota dar ir kita priežastis, 
būtent: "kad prie SLA. negalima 
prisidėti, nes jam organauja "Tė- 

vynė/' laikraštis priešingas darbo 
žmonių aspiracijoms ir pataikau- 
jantis klerikalizmui." "Laisvė" 
tam naujam sumanymui karštai 
pritaria ir kviečia prie naujo su- 

sivienijimo organizavimo, pasiū- 
lydama "mielai duoti vietos to 
reikalo gvildenimui." 

Tokia tai "nepaprastai svarbi" 
įinia. 

Gali but, vyrukai, kurie šį rei- 

kalą gvildeno, turėjo gerus no- 

rus. Taeiaus jie įpuolė į didelę 
klaidą, paduodami priežastis, dė- 
lei kurių, sulyg jų nuomonės, reik 
tverti naujas susivienijimas. Jų 
žiniai, kaip lyginai ir žiniai visų 
kanadiečių lietuvių, reik duoti se- 

kantj paaiškinimą; 
Susivienijimas Lietuvių Ame- 

rikoj, kaip ir pats vardas parodo, 
nėra Susivienijimas Lietuviu Su- 
vienytose Valstijose, bet Susivie- 
nijimas Lietuvių Amerikoje. Tai- 
gi prie jo gali priklausyti ne tik 
Suv. Valstijų lietuviai, bet lietu- 
viai visos Amerikos, prie kurios 
ir Kanada priklauso. 

Manymas, kad SLA. čarteris 
todėl, kad jis yra išduotas Suv. 
Valstijose, "neturi legališkos ver- 

tes Kanadoj," yra klaidingas ir vi- 
siškai neteisingas. Jis yra geras 
Kanadoj taip, kaip Illinois, Con- 
neetieut, Xe\v Jersey ar kitoj ku- 
rioj valstijoj. SLA. čarteris yra 
išduotas, kaip žinome, Pennsyl- 
vanijos valstijoj, jis "nėra ge- 
ras" jokioj kitoj valstijoj, kol jis 
nebus toje valstijoje užregistruo- 
tas. To reikalauja kiekvienos 
valstijos j>tatai. Tas pats lygiai 
yra ir su Kanada. SLA. č; rteris 
tinka ne tik Kanadai, bet jis tin- 
ka Mexikai, Argentinai, Anglijai, 
Vokietijai, arba nors ir Chinijai 
su Japonija taip gerai, kaip ir 
kiekvienai Suv. Valstijų valstijai. 
Viskas, kas reik padaryt, tai reik 
tik tą čarterj tose viešpatystėse 
užregistruoti. 

Duosime keletą pavyzdžių: 
"Standard Oil Co.," jkorpo- 

ruota Suv. Valstijose, v?ro biznį 
Mexike, Austrijoj, Vokietijoj, net 

Rusijoj ir praktiškai beveik kiek- 
\ ienoj pasaulio šalyj. "Salvation 
Arrny" taip gerai gyvuoja Ame- 
rikoj, kaip Europos, Australijos, 
Afrikos ir Azijos kraštuose. 

Viena yra grynai bizniška, ki- 
ta yra grynai labdaringa organi- 
zacija. Tokių organizacijų yra 
šimtai. Jų čarteriai yra geri. 

Bet musti Susivienijimas yra, 
pasakysit, visai kitos rūšies. Ge- 
rai. Imsime lygiai tokias pat sa- 

vitarpinio snsišelpiino organizaci- 
jas, kaip mu.sų Susivienijimas 
juieiuvnj Amerikoj. 

"F.lk-s" "Independent Order of 
Foresters," "Knights of Colum- 
bus," "Western Star" ir daugy- 
bė kitu organizacijų—vis tai yra 
organizacijos, jkorporuotos Su- 
vienytose Valstijose, o savo ke- 
liu jos aro savo reikalus po 
tuom pagili čarteriu ir Kanadoj, 
kur turi savas kuopas. 

Lenkų toks pat tautiškas susi- 
vienijims, kaip ir mūsų, taip pat 
turi savo tei>otas kuopas Ka- 
nadoj. 

Todėl aišku, kad visos kalbos I 
ipic nelegališkumą ir netinkamu- I 
na SLA. čarterio Kanadoj yra 
nonsensas, paikus dalykas. 1 

Kita priežastis, kad Susivie- 1 

nijimo organas "Tėvynė" buk ne- : 

atsako darbo žmonių aspiraci- 
joms (siekiniams) ir yra patai- 
kaujanti klerikalizmui, yra taip pat 
nemažesnis nonsensas. Visi ge- 
rai žinome, kad "Tėvynė" yra 
tautiškai-pirmeiviškoj dvasioj ve- 

damas laikraštis, karštai ginantis 
mūsų tautos ir savo organizacijos 
reikalus. Visa bėda bene bus ta- 

me. kad "Tėvynė," kaip ir kiti 
mūsų laikraščiai, nurodė neku- 
riuos peiktinus darbelius tų, ku- 
rie bjauriai užsipuldinėjo ant 

Lietuvių Mok?!o ir Dailės Drau- 
gijų pasiuntinių; kad "Tėvynė," 
kaip ir pridera tokiam laikraščiui, 
karštai rėmė Tautos Namų Vil- 

niuje reikalą ir už tai užsitraukė 
ant savęs 'i."malonybes" mūsų 
tautinio ir kultūrinio kilimo prie- 
šų. 

Kerštas kalba per lupas šių vy- 
rukų. Jie stengiasi varyti už tai 
gana šlykščių budu agitaciją prieš 
"Tėvynės" redaktorių (SLA. sei- 
mas mat netoli), jie mena, galėsią 
užkenkti ir pačiam SLA., ati- 
traukdami nuo jo kelias kuopas, 
esančias Kanadoj ir tam tikslui 
siūlo tverti naują Susivienijimą 
Kanadoj. 

Mustj nuomone, tas yra ne tvė- 

rimo, bet ardymo darbas ir Ka- 
nados lietuviai, spėjame, pasiro- 
dys ne toki lengvatikiai, kaip kai- 
kuriems pigios garbės ypatoms 
išrodo. 

Jeigu nėra svarbesnių priežas- 
čių tvėrimui naujo Susivienijimo 
Kanadoj, kaip tik tos, kurios čia 
yra paminėtos, tai tas suma- 

nymas nėra vertas išėsto kiauši- 
nio. Atpenč, jis yra Medingas, 
nes silpnina lietuvių vienybės 
dvasią, ir todėl męs skaitome 
savo priederme apie tai paminėti. Į 

Įdomus atsišaukimas. "V. L." 
51-mame numeryje tilpo gan įdo- 
mus raštelis-atsišaukimas vardu 
"Mūsų Jaunimui Amerikoje." Po 
tuom rašteliu, tilpusiu įžanginio 
straipsnio vieton, stovi parašas: 
"Žemaičių Kalvarijos Jaunimas." 
Taigi, tasai straipsnis prisiųsta 
iš Lietuvos. Jisai yra ypačiai 
įdomus tuom, kad parodo, kaip 
Lietuvos jaunimas žiuri į tą jau- 
nimo dalį, kuri yra iškeliavusi iš 
Lietuvos Amerikon. Pasižiūrėki- 
me į tai, kaip Lietuvos jaunimas 
piešia savo vienmečius, esančius' 
Amerikoje. Tame raštelyje iške-' 
liavusiam iš Lietuvos jaunimui 
primenama visi prižadai, kuriuos' 
jaunuolis, išvažiuodamas Ameri- 
kon, davė saviškiems. O tie pri- 
žadai esą tame, kad pasižadėta 
patiems lavintis ir kitus lavinti, 
"idant sugrįžo tėvynėn lietuviai 
pasirodytų jau nebe tais žmonė- 
mis, kokiais jie buvo pirmiaus, 
idant jie butų jau pasiliuosave 
nuo tamsių dėmių, gadinančių1 
kiekvieno žmogaus išvaizdą. Ki-j 
ti, apleisdami Lietuvą, pasižada; 
neužmiršti joje likusio jaunimo 
—pasižada net jo naudai darbuo- 
tis, visokiais budais jj šelpti, pri- 
ditot jam naudingų knygų ir laik- 
raščių ir abelnai visame kame 
jam padėti." 

Kaip matome, daug prižadėta, 
fr kas gi gaunasi iš visų tų pri-l 
žadų? Kuomet kalbama apie pri-Į 
žadus, žmogus dabartiniuose lai- 
kuose dažniausiai supranta juos 
kaip prižadus, ir daugiau nieko. 
Žinomas faktas, bet ką bedarysi! 
Tas pats ir su iškeliavusiu jau- 
nimu. Jšpradžių esą dar "gau- 
ni nuo jo vieną-kitą laišką, o pa- 
skui nebežinai net, kur jis gyve- 
na"... Apie prižadus nėra ko nei 
kalbėti. Tačiaus Lietuvos jauni-j 
mas susyk nepasmerkia šių pri-Į 
žadų laužytojų. Laukia. Tikisi, 
kad jaunuolis "darbuojasi ten tar-' 
pe savųjų, kovoja su tamsos ga-' 
lybe." Galop už kelių metų gau- 
nama iš paklydėlio laiškas, iš ku- 
rio matyti, kad "draugas ar gimi- 
naitis yra dikčiai jau atsilikęs su- 

sipratime bei išsilavinime nuo tė- 
vynėje likusio jaunimo." 

Apie Amerikos lietuvių jau- 
nimą sprendžiama ir pagal tuos 

jaunuosius, kurie sugrįžta iš 
Amerikos Lietuvon. Ir įspūdžiai 
is grįžtančiojo jaunimo nekoki. 
Pasirodo, kad jaunieji, būdami 
Amerikoje, nei kiek nepasinau- 
dojo esančia čia laisve, nei kiek 
neįgijo dvasios turtų, kurių tu- 

rėjo progą čia prieiti. "Buvę prie 
sunkių darbų fabrikuose ar anglia- 
kasyklų urvuose, liuosą nuo dar- 
bo laiką bus jie praleidę girtuo- 

diavime tinginiavime... Liūdna, 
cada jie pargižta \ tas pačias sa- 
ro gimtuvės bakūžėles, ne tik 
;ad n c apsišvietę, neišsilavinę, bet 
atikiai dar pagadinti, nustoję vi- 
io to, kas prakilnu, gražu, dora... 
l'ik girdėsi, kaip tie mūsų bro- 
iai-liettiviai iš "fantazijos" varto- 
a angliškus žodžius—nori, mat, 
pasirodyti gudriais, apsišvietu- 
siais." 

Toliaus tame raštelyje Ameri- 
koje esantis jaunimas kviečia- 
uas naudotis proga ir šviestis bei 
avintis, tverti bepartyviškas kuo- 
>as-ratelius, kaip kad Lietuvoje 
laroma. Lietuvos jaunimui gei- 
stina, kad "pargrįžę iš Amerikos 
lietuviai butų visiems pavyzdžiu 
r noriai prisidėtų prie Lietuvoje 
gyvuojančiųjų apšvietos kuopelių 
ir su pasišventimu jose veiktų." 
Kuomet Amerikoje bus tokios 
ipš vietos platinimui kuopelės, 
tai Lietuvos jaunimas "be bai- 
mės ir didžio pasigailėjimo" iš- 
leis saviškius Amerikon ir iš- 
leidžiamuosius prikalbinsiąs pri- 
sidėti prie tų kuopelių. Lietuvos 
jaunimas, anot minimojo raštelio, 
savo organu pasirinkęs Tilžėje 
einantįjį "Varpą," per kuri ir 

nagrinėsiąs savo reikalus. Kad 
arčiaus su Amerikos jaunimu su- 

sipažinus, tojo raštelio autoriai 
kviečia musiškius su jais susira- 
šinėti ir savo antrašus paduodą 
"Vienybės Lietuvninkų" redak- 
cijai. iŠ kurios, reikalui ar norui 
ištikus, musų jaunuoliai tuosius 
antr-šus gali gauti. 

Toksai yra to atsišaukimo turi- 
nis. Slinkų prasika'iimą jisai už- 
meta mūsų jaunimui. Ir daug 
kame tuos kaltinimus męs no- 

roms-nenoroms turime pripažin- 
ti ne be pamato. Taip, mūsų jau- 
nime yra daug gaivalų, kurių tie 
sunkus apkaltinimai girtuokliavi- 
me, tinginiavime užtarnauta. 
Sunku kas nors pasakyti tokių 
jaunuolių pateisinimui. Tačiau? 
ar visas mūsų jaunimas yra tok- 
sai? Ar tiktai girtuokliavimu, tin- 
giniavimu ir panašiomis nedory- 
bėmis atsižymi musų jaunimas? 
Ar taip ir netveriama jokių ap- 
švietos draugijų ir nesistengia- 
ma lavintis? Ar ištikrųjų jauni- 
mas, j čia atvažiavęs, nuslysta že- 

mj u ir netenka viso to dvasinio 
bagažiaus, kuri atsivežė su sa- 

vim? 
Kiekvienas akyvai sekantis 

Amerikos lietuvių gyvenimą 
žmogus pripažins, kad visi tie už- 

metimai, būdami teisingais kas- 
link vienos musų jaunimo da- 
lies, toli-gražu netinka visai 
musų jaunuomenei. Jau visą tą 
didelį skaitlių draugijų, kurias 
turi Amerikos lietuvių jaunimas, 
galima pastatyti priešai tą už- 

metimą. Šimtai vakarų, iš mė- 
nesio j menes} rengiamų, rodo, 
kad tasai užmetimas, kaipo at- 

kreiptas į visą jaunimą, yra ne- 

teisingas. {vairios mokyklos, lie- 
tuviams žinomos ir prieinamos, 
yra dažnai labai uoliai jaunimo 
lankomos ir gali but geru atrė- 
mimu tam užmetimui. Paimki- 
me omenin dar tai, kad Amerikos 
lietuviai turi labai nedidelį sluog- 
snj inteligentijos, afcelnai mažai 
jaunimo veikimu įdomaujančio- 
sios, ir sulyginkime su Lietu- 
vos jaunimo judėjimu, turinčiu 
puikias intelektuales jiegas savo 

vadovų asmenyse; paimkime tą 
sunkaus darl>o gyvenimą, kuri 
turi mttsų jaunimas ir sulygin- 
kime su Lietuvos jaunimo dar- 
bu : paimkime omenių, kad Ame- 

rikoje męs svetimtaučiai, kuriems 
ir sunkus duonos kąsnis reikia 
užsidirbti ir ranka tiesti prie ap- 
švietos ir sulyginkime su aprū- 
pinta Lietuvos jaunimo stoviu; 
žodžiu sakant, sulyginkime visą 
abiejų jaunimo dalių judėjimą, 
sulyginkime visa? apystovas, ku- 
riose viskas atliekama,—ir pa- 
matysime, kad sunkus užmeti- 
mas aplamai musų jaunimui yra 
be pamato, kilęs tiktai iš to, kad 
Lietuvos jaunimas, ačiu toliui, 
nežino musų gyvenimo ir, labai 
silpnais pavieniais prirodymais 
remdamasis, neapsigalvojęs me- 

ta tokius sunkius apkaltinimo 
žodžius i šią jūrių pusę. 

Pakvietimas susirašinėti, ar- 

čiaus susipažinti yra labai rem- 

tinas ir pagirtinas. Arčiaus iš- 
tyrę dalyku stovį, Lietuvos jau- 
nuoliai, be abejonės, permainys 
savo nuomonę ir padarytus už- 
metimus pasiims sau atgal. 

\uo tokio pakvietimo arčiau 
susipažinti, o ne nuo sunkaus ap- 
kaltinimo, ir turėjo prasidėti bal- 
sas ii anapus juriu. 

Lazdynų Pelėdos raštu spau- 
sdinimas. Mums pranešama, jog 
neužilgo busi; surinkti ir atspau- 
sdinti visi Lazdynu Pelėdos raš- 
tai, kuriu, kaip leidėjai spren- 
džia, busią 5—6 tdmai, kiekvie- 
nas kuriu stisidėsiąs iš 300—400 
didelio formato puslapių. Bustą 
atspausdinti nc tiktai išmėtytie- 
ji po Įvairius laikraščius bei ka- 
lendorius raštai, bet tame rinki- 
nyje tilpsią taipogi ir niekur dar 
iki šiolei nepasirodžiusių veika- 
lu. Prie rinkinio, gražiai papuo- 
što, busią pridėta autorės pa- 
veikslas ir autobiografija. Tek- 
sto iliustracijas apsiėmęs nupiešti 
žinomas dailininkas p. A. Žmui- 
dinavičius. Pirmasai rinkinio 
tomas busiąs pradėtas spausdinti 
šiomis dienomis. Pačių leidėjų 
pranešimą įdėsime j sekanti "Lie- 
tuvos" numerį. 

Zigmo Gaidamavičiaus (Gelčs) 
raštų leidimas. "Liet. Žin." No. 
134 pranešama, kad spaudai ruo- 

šiamieji Zigino Gėlės raštai, ku- 
riuos pirma tvarkė p. K. Puida, 
dabar yra pavesti tam tikram, 
Maskvoje dar šių metu pradžioje 
susitvėrusiam studentu būreliui. 

Naujieji tų raštų tvarkytojai, 
peržiūrėję visą medžiagą, rado, 
kad trūksta kai-kurių velionio 
raštų iš taip vadinamųjų Besara- 
bijos ir Kievo laikų ir todėl pra- 
šo žmonių, turinčiųjų minimus 
raštus, prisiųsti juos antrašu: 
Moskva. T>. Griizinskaja, io, 2- 

oje stud. obščežitije, studento P. 
B. Klimo vardu. Atsiųstoji me- 

džiaga busianti pagal nurodymą 
grąžinama, arba padėta M. Dr. 
archyve. 

Velionio kun. Kaupo laiškai. 
•'Viltyje" spausdinama velionio 
kun. A. Kaupo, "Draugo" redak- 
toriaus, laiškai į kun. J. Tumą. 
Tuose laiškuose galima surasti 
ne tiktai daug medžiagos paties 
velionio biografijai, bet taipogi 
nušviečiama daug apsireiškimų ir 
iš Amerikos lietuvių bei jųjų vei- 
kėjų gyvenimo. 

TMD. reikaluose. Tėvynes 
Mylėtojų Draugijos pirmininkas, 
p. Pr. Butkus, apturėjo iš Tilžės 
nuo p. Jagomasto, pas kurį spau- 
sdinami TMD. raštai, telegramą, 
kame pranešama, kad spausdina- 
mieji Jono Jonylos raštai veikiai 
bus išsiųsti. 

TMD. organo 51-mame nume- 

ryje paduodama sumanymas ša- 
lę leidžiamųjų raštų pradėti lei- 
sti ir operas W ntuodoma j p. 
M. Petrausko parašytuosius vei- 
kalus, kurie iki šiolei yra vie- 
ninteliais musų muzikoje operos 
tveriniais. Sumanytojas, pripa- 
žindamas, kad dauguma TMD. 
narių, nepasipažindami su gai- 
domis, iš tųjų veikalų naudos ne- 

turės, visą svarbumą deda ant 

to, kad operų išleidimu TMD. nu- 

veiksianti didelį kultūros dar- 
bą, kuriuom galėsią pasinaudoti 
ne tiktai Amerikoje, bet ir ana- 

pus jūrių gyvenantieji lietuviai. 

Kun. Pranaitis—Žemaitijos vy- 
skupu? Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių laikraščiai, sekdami ru- 

sų laikraštyje "Rieč" patalpintai 
žinutei, skelbia, jog kun. J. Pra- 
naitis. dalyvavęs kaipo eksper- 
tas Beiliso byloje ir pasirodęs 
šalininku nuomonės, buk žydai 
savo tikybinėms apeigoms krik- 

ščonių kraują vartoja, busiąs pa- 
skirtas Žemaičių vyskupu, lo- 
kiam kun. Pranaičio paskyrimui 
darbuojąsis daugiausiai žinomas 
Rusijoje Dūmoje dešinysis atsto- 

vas Zamislovskis. Kiek tame tei- 
sybės, parodys ateitis. 

BLAIVYBĖ. 

Kaip galima pastebėti, pasta- 
raisiais laikais tarp lietuvių vi- 
suomenės pradeda platintis blai- 
vybė. Ypafiiai<i,tasai apsireiški- 
mas yra pastebims Didžiojoje 
Lietuvoje, kameto,^ srytyje, rei- 
kia atiduoti teisybę, uoliai dar- 
buojasi lietuyių katalikų dvasiš- 
kija. Tenai visur kaimuose tve- 
riama blaivybės rateliai, prie pa- 
rapijų draugijos. Tose draugijose 
ir draugijėlėse daugiausiai dar- 
buojasi jaunimas. Ir štai, ačiu 
uoliam darbui, Lietuvoje atsiekta 
vietomis puikių pasekmių. Da- 
bar tenai neretas atsitikimas gir- 
dėti, kad vestuvės, laidotuvės, 
krikštynos, arba kokis kitokis po- 
kylis atsibuvo be jokių svaigi- 

nančių gėrimų. Miestuose jau uė- 

a, arba labai maža! tų negražių « 

letolimos praeities reginių, kuo- ( 
net kaimiečiai, suvažiavę atlai- 1 
luosna ir išvien su miestelėnais n 

jasigėrę, skaldydavo sau galvas, i 

celdavo peštynes, už kurias pa- 1 
>kui ir pinigais, ir sveikata, ir 
aiku (šaltoje sėdint) turėjo ttž- i 

>imokėti. Yra daug tokių vietų, 
catne šventose dienose labai ma- 
<a« strapalinėjančių girtų pama- 
tysi. Žodžiu sakant, tenai at- 
sekta per kelis motus gan daug. 

Su mumis, Amerikos lietuviais, 
yra blaivybės atžvilgiu truputį 
blogiau negu Lietuvoje. Čia tok j 
spartų kaip Lietuvoje blaivybės 
prasiplatinimą sulaiko abelnos 
mūsų gyvenimo sanlygos. 

Lietuvoje svarbiausiu blaivybės 
platintoju, kaip sakyta, yra lie- 
tuvių katalikų, dvasiškija, kuri 
tenai šiądien yra įtekminga jiega, 
ir josios nuolatinė agitacija at- 

siekia žymių pasekmių. Ne taip 
yra pas mus Amerikoje. Nors ir 
čia lietuvių katalikų dvasiškija 
yra svarbiausiu veikėju blaivybės 
platinime tarp lietuvių, tačiau to- 
ji dvasiškija čia užima toli-gra- 
žu ne tą vietą, kokią jiji turi 

Lietuvoje. Jeigu tenai dvasiški- 
jos naisui prisiklauso ne tiktai 

liaudis, bet ir svietiškosios in- 
teligentijos dalis, tai čia Ameri- 
koje, nekalbant jau apie inteli- 
gentiją, katalikų dvasiškijos bal- 
są girdi vos tiktai dalis liaudies. 
Toksai skirtingumas, kaip gali- 
ma aiškiai suprasti, yra vaisius 
skirtingumo tų politiškų sanly- 
gų, kurios viešpatauja šiose dvie- 
jose šalyse. 

Tačiaus, nežiūrint visų skirtin- 
gumų, abiejuose atsitikimuose 
yni viena bendra ypatybė. Tai 
yra: blaivybė platinasi, ačiū dva- 
siškijos veiklumui, daugiausiai 
tarp tų sluogsnių, kurie priklau- 
so prie katalikiškos bažnyčios (?). 
\ isi kiti gaivalai nuo šito blai- 
vininkų judėjimo yra, tartum, at- 
skirti. 

To atskirumo priežastim yra ne 

kas kitas, kaip tiktai toji aplin- 
kybe, kad musų blaivininkai, kaip 
Lietuvoje, taip ir čia, įneša j 
blaivybės reikalus grynai paša- 
linį elementą—tikėjimą. Ištikrų- 
jų, jeigu męs prisižiūrėsime į 
dvasiškijos vedamasias blaivybės 
draugijas, tai pastebėsime, kad 
daug kuom jos surištos su kata-( 
likų bažnyčia ir tikėjimu, kaip( 
įvairių pamaldų atlikimu, mišių 
užpirkimu ir t. t. 

Toksai apsireiškimas pats sa- 

vyje nieko blogo neturi, kol dva- 
siškija turi savo tikslu platinti 
blaivybę tiktai tarp priklausan- 
čiųjų prie bažnyčios sluogsnių. 
j»et jeigu męs i blaivybę žiūrė- 
jime. kaipo į idėją, platintiną ne 

tiktai tarp lietuviu katalikiškųjų 
gaivalų, bet ir tarp visos lietu- 
vių visuomenės (o šioji mums 

yra užvis svarbiausia, kadangi ji- 
ji yra čielas kūnas, kuriame ka- 
talikai yra tiktai dalim), tai tu- 

rėsime pripažinti, kad toksai, pa- 
šalinėniLs priežastimis vadovauja- 
mas visuotino reikalo aprubežia- 
vimas yra apsireiškimas nereika- 
lingas ir pačiam blaivybės idėjos 
išsiplatiuimui kenkiantis. Juk ačiu 
tokiam blaivybės draugijų apru- 
bežiavimui, daug lietuvių, kaip 
kitų tikėjimų žmonės: kalvinai, 
liuteronai ir t. t. (jųjų pas mus 

daug yra), taip kaip ir laisvama- 
niai, nors patįs ir butų didžiau- 
siais blaivybės idėjos šalininkais, 
Į tokias draugijas negali pastoti 
ir buti tikrai naudingais darbi- 
ninkais tame reikale. 

Tasai atskirtumas ir jojo pa- 
sekmės aiškiai matyti Lietuvoje, 
kame nors ir daug nuveikta blai- 
vybės dirvoje, bet, pastačius rei- 
kalą kitaip, butų buvę iki šiolei 
nesulyginamai daugiau padaryta. 
Dar labjau kenkia ir tiesiog dar- 
bą trukdo toksai blaivybės rei- 
kalo pastatymas tarp Amerikos 
Lietuvių. 

Remianties augščiaus paduotai- 
siais nurodymais todėlei, ar ne 

naudingiau ir ar ne liogiškiau bu- 
tų pastatyti blaivybės reikalą j 
tikrasias vėžias, nežinančias jo- 
kių partijų, jokių tikėjimų, jokios 
lyties, amžiaus ar žmogaus sto- 
vio skirtumo? 

Kiekviena musų partijų, kaip 
jau nekartą nurodyta, daug kal- 
ba apie bendrą veikimą. Sako- 
ma, jog musų visuomenė turinti 
daug tokių sryčių, kame atskiros 
josios daljs galėtų veikti iš\ ieno. 
Tačiaus praktikoje, pačiame gy- 
venime mažai kas iš musų seka 
tiems žodžiams. Čia kaip sykis 
yra dar viena tųjų sryčių, kur 
męs galėtume visi lietuviai su-( 

toti petys j petj, ranka j ratikiį. 
'lia neturi nieko veikti nei tnusŲ 
klerikalizmas, nei sociaKstiškos 
>ažitiros, nei mušu katalikišku- 
nas, nei protestantiškumas, nei 
aisvamanybė. 

Jeigu męs šioje srytyje visi 
įegalime susivienyti ir bendromis 
iegomis varyti darbo, jeigu čia 

negalime įkūnyti nutsų senai 
skelbiamosios bendrumo iirjos. 
tai męs to niekur padaryti nega- 
lime, ir visi mustt šaukimai apie 
vienybę, apie bendrumą, broliš- 

kumą yra tiktai tuščiu, jokios 
prasmės, jokio pamato neturin- 
čiu, bergždžių žodžiu bėrimu. 

Laisvamanis. 

T Y I > A I 
arba 

Karikatūros, pieštos iš musij gyvenimo Amerikoje 
Prisižiūrėjo ir nupiešė 
KAROLIS VAIRAS. 

— 

IŠ REDAKTORIAUS 
UŽRAŠŲ. 
(Ne plagiatas)* 

17 d. sausio. 

Ir vėl protestas! Jokiu budu negaliu susitaikinti su ta nelai- 
minga švento Kalasanto Draugyste iš C. Amžinai kabinėjasi, 
"pričinių" j ieško ir net žada boikotuoti laikrašti. Aną savaitę 
musų korespondentas parašė, buk minėtoji draugystė rengusi 
"balių su svaiginančiais gėrimais"; "baliauninkai"' taip pasigėrę, 
kad tulus, anot korespondento žodžių, reikėję nešte nešti namo. 

Korespondenciją patalpinau. Štai kokį "aunu protestą iš minėto- 
sios švento Kalasanto Draugijos į.aš>uos netaisau): 

"Š vi n to Kulizanto draugistias sunurei nutari par justi laik- 
raštin užpratestuoti priesz tokia melagistia justi blozno korispon- 
dento, katrans begiediškai apšmeižia visu draugiju. Protestuojam 
visi konosmarkeuse. Pas mus balius buvo ir su gierimeis, bo be 
geirimo kas eis ing balių? Muso tievelia su gierimu balius rengė, 
0 jug ir mias žmonias ne zuikia, kat no gierimo biegtuml Pasi- 
gierusius nebova, o jagu bova. tad ne už korispodento piningus, 
katrun jis netur, ba yra plėks, kap tilveks! Ba mias žinom, 
kas toks do vienas, kurs raše į gazietan. O dabar, pone redak- 
toriau, patalpyk gazieto ta protestą, ba jagu netalpinsi, ta mias 
parašysim i kita gazieta, kuri užstos už mumis. Vo ir žmonis 
tepamata, kap be sttmnenes elgias juso korispodentas ir jus pone 
redektoriau su savo gaieta.... O dabar lik sveiks. Su pagudone 
ir didele garbe Komitetas!" 

Tai tau ir garbė ir pagodonė! Patalpinsi — pasistatysi ant 

juoko; netalpinsi — kerštavimams nebus galo. Pagaliaus leidė- 
jas neteks kelių skaitytoju. Ne. netalpinsiu! Te juos vištos su- 

mindžioja! Jei klaus. — užsiginsiu: sakysiu negavęs jų protestu 
žuvęs krasoje.... 

1 d. vasario. 

"Poetą" atsirado. Nauja žvaigždė ant musų apsiniaukusia 
Iiorizonto. Siųsdamas savo eiles, jis rašo: 

"Siuntu dainą. Iszdrukavok gazieto, o jagu reks užmokieti. 
tad pabriežk, panie Pabrieža, kelis žodžius, vo asz užmokėsit 
Cze yr ir polęka daina; mat asz polckai geriau raszau. Isztlu- 
moezyk ir iszdrubavok... 

Pasižiurėjau į laišką ir pažvelgiau int eiles. Ištikrųjų, pirmu- 
tiniu sykiu savo gyvenime prakeikiau tą žmogų, kurs, =-« amžina 
jam atilsis! — pirmas pradėjo rašyti tokias eiles, kokias man 

prisiuntė tasai "poetą". Dėl atminimo užrašysiu nors porą posme- 
lių lenkiškųjų, kurias įsako man "isztluinoczyti". 

"O Adamie. 
7. tamtego š\viata 
Aniol przylata. 
Z kijem po ziemi stuka 
I Adama szuka. 
A ten Adam 
Jale le\v srogi w zdycha 
I do Eufratu się \vpycha. 
Oi ty, Adamie, Adamie, 
Gdzie się podzialasz z synami!? 
AVidzisz, ciebic trzeba szukač 
I po ziemi z kijem stukač...." 

Tikrai, jei kas lenku pamatytų tokias eiles, tai arba mirtų 
juokais, arba mirtų nuo ašarų! Xu-gi, nu-gi. juk tai pašiepimas 
tos meno šakos, kurion sudėjo savo širdis ir dūšias didžiausi® 
iausmo galiūnai!.... Taip ir norisi iš tų dailių "poetos" "polekų" 
silių padaryti kadir šitokią parodiją: 

"Koė tu prędzej ty. kamie, 
Aniol ciebic poszukuje, 
Kark ci kijem \vvprostuje!" 

Žinoma, apie lietuviškąsias eiles nedaug gero tepasakysi. 
Kad jos eilės, tai matai iš to: kiekviena eilutė prasideda 

iidžia raide, o kaikurios jų baigiasi "rimu". Kad negadinus sau 

skonies, neperrašiuėsiu jų čia. 
Perskaitęs tuos "minties ir jausmų tvarinius", parašiau 

'poetai" laišką ir patariau nulipti žemyn nuo Pegazo, pakol da 
įenusisuko sprando. Užpyko. Rūsčiai jsakė sugrąžinti ei'cs. 
Sugrąžinau, te j j dievai! 

7 d. vasario. 

Uf, vos pabėgau! Kad jį Šimts, tai išgąsdino! Sėd/.iu, matyk, 
prie stalo ir skaitau korektas. Tik baldu-baldu, brazdu-brazdu 
ir įvirto mano kambarin storas augštas vyras. Įvirto, nc inėjo, 
nes tokie žmonės nemoka "ineiti". 

— Kur čia tas "redaktorius"? — Suriko "basso profondo". 
Iš jo tono supratau, o iš akių mačiau kai ant delno, kad gali buti 
blogai, jei pasisakysiu esąs redaktorium. 

— Tai ve.... jis.... jis tik ką išėjo.... — Sumelavau. 
— Kur išėjo? 
— Ne... .nežinau-au.... 
— Aš jį pasigausiu! Nedovanosiu! Ve taip, — sugniaužė 

kumščius, iškėlė rankas augštyn ir visu smarkumu paleido že- 
myn, — kad trenksiu, tai į šakaliukus išbyrės! Taip. su manim 
baikų nėra! 

Aš tik jaučiu, kad mano nugara tarytum blusos bėginėja. 
Laikausi prieš tą baisūną, kad neišsiduoti ir sakau jam: 

— Teisybė, jam verta suduoti.... Ir aš daug per jį nu- 

kentėjau... per tą redaktorių... Niekam nėra vertas žmogus... 
— Tasgaties, tasguties! 
— O ką tas nevidonas Lamstai padarė, pone geradėjau ? —* 

atsidrąsinau paklausti. 



— \'u-gi žiūrėk. Aną vakarą per prakalba? kalbJtoJas rinko 
aukas. Nežinau nei kam nei dėl ko. Aš daviau penkinę !r pa- 
reikalavau, kad mano vardas butų išspausdintas ant pat viršaus, 
didžiausiomis litaromis, kad visi matytį, jo g aš daviau genkinęl 
Ar supranti? Suriko. ^ 

Sup... .suprantu. ,m 

— O mano vardo neatspausdino! Duok man tą razbalnikąl 
Kur jis nuėjo? Aš jj pasivysiu! V 

— J is čjo vc anais laiptais žemyn a t*-* I.ipo žemyn įf 

nuėjo..,■ \ 
— Aš ji pasigausiu! Nedovanosiu!.... Ne!..». Nedovanosiu! 
Nuėjo ūždamas ir pūsdamas. Aš skubinai pasigriebiau švar- 

ką ir skrybėlę ir pakuty 1 bėgti kitais laiptais žemyn. Laimė da: 
"karas" ėjo pro šalį. Pasisekė pabėgti. O nepabėgtum — ką tu 

su tokiu galviju padarysi? Juk "į šakaliukus" sutruskinti]! 

9 d. vasario. 

juokai patįs ir ganą! Šiandien po pietų ateina mano kam- 
barin pats leidėjas su tuo vyru, kurs mane užvakar taip išgąsdi- 
no. [nėjo vidurin ir tarė: 

— Štai mušu redaktorius, o čia ponas N—N! 
Nutirpau. 
— Xa,—manau sau,—dabar tai jau pagalam! — Kūnas — 

tiek to, kad bent dūšią nepražudytų! 
Atsistojau, atsirėmiau ranka j stalą ir taip laikausi, kad, 

reikalui atsiradus, galėčiau sprukti. Bet stebuklai! Tasai baisūnas 
Šiandieną tykus, nei ansai avinėlis. Apsidairė ir pagaliaus at- 

siliepė : 
—» Pons "redaktoriau", ar pyksti? 
Kas man sakyti? 
— Už ką? — klausiu. 
«=» Nu-gi už užvakarykštį.... 
— Už ką-gi, aš nežinau, — aiškinuosiu. 
— Nu-gi aš užvakar dieną tiek čia šukavau — rėkavau, kad 

Tnan net sarmata akysna pažvelgti.... 
— Nieko, nieko— sakau, o pats stebiuosi iš tos atmainos, 

kurią matau jame. — Bet kame dalykas? Aš nieko nesuprantu.... 
— Matykit, aš užsipuoliau ant tamstos, kad nepatalpiuai 

"gazietoj" mano vardo. O šiandien atsiminiau, kad aš, kuomet 
daviau penkinę tam, kurs tas aukas rinko, savo vardo nė 

nepasakiau !.... 
Tad ve kaip išeina. Juk galėjau žūti, lyg tas vabalas, 

be jokios priežasties!...* 

8 d. kovo. 

Nėra pasaulyje didesnio nesmagumo, kaip netikusiai patai- 
sytos korektos. Štai pereitame numeryje patilpo mušu bendra- 
darbio Iksevičiaus straipsnis apie moterų klausimą. Straipsnis 
labai rimtas ir svarbus. Rodo9, korcktas skaičiau, o išėjo tikra 
velniava. Šiandien gavau nuo Iksevičiaus laišką, kuriame jis 
mane stačiog iškoliojo už neva sudarkymą jo straipsnio minties. 
Re to jau turiu tris straipsnius, atsakymus i Iksevičiaus straipsn], 
ir visuose duodama jam velnių už tą jo neva sakinj, kurs išėjo 
spaudoje su klaidomis. Aš tik šiandieną ir pats patėmijau, gavęs 
iš jo laišką; jei ne tai, nebučiau niekad patėmijęs, nes niekad 
neskaitau savo laikraščio: prisiskaitau, rankraščius taisant ir ko- 
rektas skaitant. 

Jo rankraštyje buvo parašyta šitaip: 
"Pabaigoje turiu pasakyti, kad moterų klausimas yra svar- 

biausis. Kuomet jos ims dalyvumą valdyme, nebus to, kas dabar 
yra: vienos tik vagystės, žmogžudystės, praliejimas kraujo ir vi- 
sokios bjaurybės! Užstos palaimos laikai, amžinai pražus dabartinė 
prakeiksmo ir neteisybės gadynė!" 

Belaužant laikrašti j puslapius (dievai žino, kaip tai atsitiko) 
zeceriai sumaišė eilutes ir žodžius ir išėjo šitoki straipsnio 
konkliuzija: 

"Pabaigoje turiu pasakyti, kad moterų klausimas yra: vie- 
nos tik vagystės, žmogžudystės, praliejimas kraujo ir visokios 
bjaurybės! Svarbiausiai, kuomet jos ims dalyvumą valdyme, am- 

žinai pražus dabartinė palaimos gadynė, užstos prakeiksmo ir 
neteisybės laikai." 

Tikrai, reikia sudegti iš piktumo, pamačius tokią konkliuzija 
straipsnio, kuriame rimtai kalbama už moteris ir jų balsavimo 
teises! 

18 d. balandžio. 
Teismas! Ištikrųjų kvailos nuomonės apie mus butų tas, 

kas manytų, kad męs bylinėjamės tiktai už sudaužytus žandus, 
pamuštus paakius, sulaužytus šonkaulius. Vienok ne taip jau 
blogai yra >u mumis: męs turime ir prakilnesnių bylų. Ypatingai 
pastaruoju laiku bylinėjimasis inejo didelėu madon. Kur neincis! 
Juk turime keletą savų advokatų ir "advokatų". Ką-gi tatai jie 
(ypatingiausiai "advokatai", mat ne tik esama draugų kabėse, 
bet esama "advokatų" ir net "kunigų") veiktų ir iš ko gyventų, 
jei męs neitume j teismus? 

Tokie tad "advokatai" primanytų — tai ir vieną ir tą patį 
žmogų supjudytų, kad pats save teisman apskųstų! Kad tai but 
galina taip padaryti! 

N'ors šiandien nc pėtnyčia ir ne 13-ta mėnesio diena, o vie- 
nok man, kaipo redaktoriui, nelaiminga: gavau du laišku, kuriais 
grasinama man teismu. Ne jeib kas grasina. Spėdamas iš titulų 
ir profesijų, sakytum, kad tai inteligentai. Ir kaip-gi ne? Vienas 
pagrasinimą prisiuntė kunigas, o antrą daktaras. 

Beje, kalbant apie tas dvi profesijas pas mus, reikia amži- 
nam atminimui užrašyti ir šituos pastebėjimus. Rods esama pas 
mus padorių kunigų ir garbingų daktarų. Bet Ak, tas 

nelaimingas "bet ! Jis visur jle.ida! Esama tatai ir "ne-padorių" 
kunigų" ir "ne-garbingų daktarų". Iš pirmųjų tarpo esama kolek- 
torių nesančioms bažnyčioms ir parapijinėms mokykloms; tokius 
kolektorius kaikada "dėdė-poliemonas" saliune suareštuoja, o 

mielaširdingas (gal da ir tikintis) teisėjas baudžia vienu doliariu. 
0 tarp daktarų, sviete apsaugok! esama ir tokių, kurie per laiškus 
operacijas daro, arba augina plaukus ant kulnies, ant alkūnės 
ir, pagaliaus, ant stalo, iei užlašintum tenai iu "stebuklingu vai- 

stų"l Ištikrųjų, sarmata ir kunigų ir daktarų luomams! 
Na, apie tuos grąsinimus. Mano laikraštyje tilpo korespon- 

dencija, kad "kunigėlis plūdosi bažnyčioje per pusę valandos". 
O minėtasis kunigas rašo, kad jis "nesipludo per pusę valandos", 
bet "pabarė parapijiečius keliais žodžiais ir tik kokias penkias 
minutes, neilgiau". "Jei neatšauksi, — rašo jis, — to didelio melo 
ir šmeižimo mano ypatos, tai aš tave patupdysiu už geležinių 
grotų!" Nieko nepadarysi. Prieš vėją nepapusi: reiks "atšaukti". 

Antrasis-gi, "daktaras", dručiau kimba. Mano laikraštyje 
viena9 skaitytojų šitaip rašė: 

"Nupirkau vaistų, kad plikę užželdinus. Neparanku: žiemą 
šalta, o vasarą musės, lyg ant medaus, puldinėja. Ir ką jus pasa- 
kysit? Kur tik patepiau su tais vaistais, — tai nusmuko ir tie 
plaukai, kurie da buvo likę! Tie vaistai buvo pirkti pas 'dakta*#' 
X. Y. Z., kuris ir pas jus garsinasi. Perspėju skaitytojus, —r 

netikėkite panagiems šaldrams. Jie tik pinigus gaudo!" 
Kas-gi toje žinelėje blogo? O "daktaras" parašė, kad patrauks 

teisman, jei j dvi savaiti laiko neatšauksime tos "koresponden- 
cijos", Klausiau advokato. Patarė šitaip padaryti: perspausdinti j 

visą korespondenciją ir pridėti apačioje tuos žodžius: "atšaukiame 
sakini*. "perspėju skaitytojus, *-• netikėkite panašiems šaldrams. 
/ie tik pinigus gaudo!" Korespondentas norėjo lr nori pasakyti 
šitaip i "pranešu skaitytojams, jog daugiau netikėtu panašiems 
šaldrams.'" 

Prie šių žodžių esą nebegalima prisikabinti, 

4 <i gegužės* 

Juokiausi visą popiet]. Ir kaip nesijuoksi, žmogau!? 
Nesenai atvyko iš Europos ponas Krūmas, p;abus rašytojas 

ir publicistas. Jis rašo straipsnius iš j vairiausių mokslo šakų ir 
visi jo straipsniai pasirodo lyg originališki. "Stebėkitės, skai- 
tytojai-kvailevičiai, koks aš mokytas!" Paskutiniame mano laik- 
raščio numeryje tilpo vienas jo straipsnis "apie teologiją, kaipo 
veiksnį kulturos liistorijoje". Žinoma, jis rašosi pseudonimai?: 
tankiai juos kaitalioja: pasirašo tai: "Lapelis", tai "Stiebas", tai 
'"Šaknis", tai "Pumpuras". Po minėtuoju straipsniu pasirašė 
"Pumpuras". 

Jam bekalbant su manim apie įvairių įvairiausius bėgančius 
reikalus, kurie taip rupi "grinoriams", ir apie kuriuos jie taip ne- 

tikusią turi nuovoką, kol tinkamai neapsidairo naujoje šalyje ir 
perima svarbesniąsias musų gyvenimo aplinkybes. — nelaboji 
atnešė vieną mano bendradarbį, p. Kuisį, vyrą skaistaus proto ir 
dailiai apsiskaičiusi. J nėjo, pasisveikinova. supažindinau su svečiu. 

Sneku-pašneku, žodis po žodžio — gan greit priėjome ir prie 
to dalyko, kurio dėlei ir dabar da juokiuosi. Kuisis nė iš šio nė 
iš to ir klausia manę: 

— Pasakyk man, sveikas, ar pažįsti tą Pumpurą? 
— Žinoma, — atsakau. Ponas Krūmas krūpterėjo. — Kam 

tamsta klausi? 
— Pasakyk, kas jis toks? 
—• Kaip-tai—kas? 
— Nu-gi jo tikroji pavardė? 
— Aš pseudonimų negaliu išduoti.... 
— Na, nenori ar negali — tiek to. 'l ik aš norėjau sveikam 

pastebėti, kad tokie kvaili straipsniai, kaip to pusgalvio Pumpuro 
apie "teologiją, kaipo veiksnį kulturos historijoje" tinka. na. tinka 
p»us žinai Kam.... 

— Kame dalykas? — O juokais jau ir krato man vidurius. 
— Suprask, tam pienburniui rodosi, kad teologija ir religija 

tai vienas ir tas pats dalykas! Juk jis teologiją sumaišė su apei- 
gomis. su bažnytine muzika, su šventųjų paveikslais, tik ir lauki, 
beskaitydamas, kad pasakys, jog ir zakristijonas su klapčiuku yra 
teologijos dalimis!.... Fui! Tikras veršis tas tavo Pumpuras! 
Veršis, sakau, o nc rašytojas!.... 

Kad tai kas matytų toje valandoje poną Krūmą, pseudonimu 
"Pumpurą", — tikrai nežinau, kas butų! Net ir lupos buvo baltos. 
Atsikėlė, pasiėmė kepure ir atsisveikino. 

— Jau einate? —' pasakiau. O gaila man jo pasidarė neiš- 
pasakytai. Gi dvasioje palinkėjau jam: "Gerai tau: nerašyk apie 
dalykus, kurių nežinai!'' 

— Bėgsitt. •. neturiu laiko.... 
Išėjo. Aš susiėmiau už pilvo ir kvatojau iki ašarų. 
— Kas-gi pasidarė? Kas? — teiravosi nustebęs Kuisis. 
— Oi, nedalaikysiu! — rėkiau. — Oi. duok vandens! Cha- 

cha-cha .... 
Kuisis suprato: 
— Tai buvo Pumpuras! Velni, kodėl tu man nepasakei? 

i 

rasnekėliij Kampelis. 
; 368. Iš kur atsirado indijonai 
Amerikoj? Šitas klausimas nuo! 
pat Amerikos atradimo lauže gal-i 

! vas visiems pasaulio moksliu-> 
čiams, ir. teisybę pasakius, jis nė- 
ra išrištas kaip reik net ir iki 
šiai dienai. Koliunibas prieš ke- I 
turis sitntus suvirsimi metu su-j 
rado naują kraštą (Ameriką) .-11 

uaujais, iki šiol nežinomais žmo- 

nėmis, kurie visiškai skyrėsi nuo 

kitų žmonių. Juos pavadinta iu- 
dijonais, nes Koliumbas klaidin- 
gai tuomet manė, kad jis pasie- 
kė Indijų krašto (Azijoj) ir kad 
šie raudonparviai žmonės yra In- 
dijų gyventojai. 

Iš kur tie, iki šiol nežinomi, 
žmonės atsirado? Pradėta visaip 
apie tai spėti. Į variais laikais 
pasirodydavo įvairios teorijos (iš- 
vadžiojimai). 

Daugybė tokių išvadžiojimų ir 
spėliojimų neturi jokios vertės. 
Žingeidumo dėlei vienok galima 
apie tai paminėti. 

Šventrastyj yra minėta apie 
"Dešimts dingusių Izraeliaus 
genčių." Pasidarė iš to visa isto- 

rija, buk Amerikos indijonai pa-j 
ciną iš tų dingusių Izraeliaus, 
genčių. Stengtasi sujieškoti pa- 
našumo tarp senovės žydų ir 
Amerikos indi jonų. Šita teorija 
užsilikusi net iki šiam laikui, nors 
mažai kas jai tiki. 

Kita žingeidi teorija apie atsi- 
radimą indijonų Amerikoj yra to- 
kia: 

Nekuric mokslinčiai spėja, kad 
tarp dabartinės Europos-Afrikos 
ir Amerikos, pačiam viduryj da- 
bartinio Atlantiko vandenyno, bu- 
vo anais laikais visas didelis 
sausiemis, Atlanta vadinamas. 
Dėlei kokios tai nežinomos prie- 
žasties tas Atlantos sausžemis 
su visais savo miestais nugrimzdo 
jurėsna ir dabar tik Azorų ir Ka- 
nariškos salos liko, kaipo liudi- 
ninkai menamos Atlantos šalies. 

gyventojai iš Afrikos 
Atlantą, o tai pradėjus 

gfį'HjkSt'i vandenin, jie persikėlė 
dar toliaus j vakarus, — į dabar- 
tinę Ameriką, kuri, paskendus 
Atlantai, visiškai tapo nuo Seno 
Svieto atskirta. 

Taigi su lyg šitos teorijos in- 
dijonai turėtų paeiti iš senovės 
kartagenu, egiptėnų, ar finikijo- 
nu, kurie buvo ypač pagarsėję 
kaipo dideli jūreiviai. 

Šita teorija, nors labai intere- 
singa, tačiau s taip pat išrodo 
mažai j tikėti na. 

Yra dar daugybė kini teorijų, 
sulyg kuriu indijonai turėjo pa- 
eit iš AsirijoSj Babilionijos, Ja- 
ponijos, Kaukazo, Siberijos. net 
iš Airijos ir Valijos. Daugumas 
šitų išvedžiojimų nieko neverti. 

Labai žingeidi ir turbut tei- 
singiausia teorija yra toji. 
kuri sako, kad Amerikos indijo- 
nai tikrai paeina iš Sibe rijos. 
Kaip žinome, Amerikos sausže- 
mis atsiskiria nuo Azijos (Alas- 
ka nuo Siberijos) labai siaurute 
vandens juosta, vadinama Be- 
ringo spraga, per kurią nesunku 
ir valtyj perplaukti. 

Indijonai savo spalva ir sudėji- 
mu yra labai panašus geltonvei- 
džiams, arba mongolų rasei. 

Kadangi Mongolų rasės, taip 
sakant, aviliu yra Siaurinė ir Ry- 
tinė Azija (Siberija. Chinai ir t. 

t.), tai spėjama, kad Amerikos in- 
dijonų pratėviai atėjo iš Sibcri- 
jos per Beringo spragą j Šiaurine 
Ameriką senais .abai senais lai- 
kais. 

Šiais laikais labai žeingeidus 
tyrinėjimus apie tai daro Dr. 
Hcrdlicka, atstovas Tautiško 
Amerikonu Muzėjatis \Yashing- 
tone. Jisai nelabai senai daug lai- 
ko praleido, bekeliaudamas ir be- 
tyrinėdamas Siberijoj ir Mon- 
golijoj, kur jieškojo kokių nors 

pėdsakų, kuriais galima butų 
rasti sąryšį tarp Amerikos in- 
dijonų ir dabar gyvenančių Si-, 
berijoj mongolų. 

Jo patėmijimiai ir prirodinėji-j 
mai, sakoma, yra labai svarbus 
ir stiprus. Savo ilgose kelionėse 
po Siberiją ir Mongoliją jis da- 
bojo tukstančius vietinių gyven- 
tojų ir tarp jų rasdavo typus, ku- 
rie jam išrodė senesni ir už chi- 
niečius, bet labai panašus į in- 
dijonus. Šitie jo p«.tėmyti ir nu- 

fotografuoti typai ištikro turi di- 
deli panašumu 4 Amerika* 

jonus visame kamci ,veido kaulų 
budavonš, odos U' akių spalva, 
papročiai, plaukų panašumas ir 
t.t. yra stebėtinai panašus J indi- 
jonų, Iš aito vigo ii* išvedama, 
kad pas šituos žmones teka 
ta9 pats kraujas, kuris teka, 
gįslose greitai nykstančiu Siauri- 
nės Amerikos indijonų, 

Čia vienok reik pastebėti, kad 

nors šitas išvedžiojimas labai pa- 
našus į teisybę, vienok mok- 
slas dar neištarė savo paskuti- 
nio žodžio apie indijonų paėjimu, 
ir todėl šio klausimo negalima 
skaityti galutinai išrištu. 

n—* 

3&9- Kas buvo dručiausis žmo- 
gus? Drūčiausiu žmogum aštuo- 
niolikto amžiaus, o rasi, ir visų 
laikų, yra skaitomas tūlas Jo- 
hanu Kari von Eckenburg, va- 

dintas ''jiegos vyru" ir buvęs 
pirmo Berlino teatro vedėju bei 

įsteigėju. Šitasai vyras beveik 
200 metų atgal neišpasakyta jie- 
ga buvo atkreipęs į save visuo- 
tinį atydą, ir daug apie jjjj tada 
rašyta. Tačiaus, laikui bėgant, 
šitasai drutuolis tapo užmirštas, 
ir tiktai nesenai, atradus vienam 
tyrinėtojui tam tikrą veikalą apie 
jjjj, svietas turėjo progą pažinti 
tą žmogų, kurio jiega dabar ro- 

dosi tiesiog stebuklinga ir neįti- 
kėtina. 

Aštuonioliktojo amžiaus dru- 
tuoliu. kaip iki šiol manyta, bu- 

vęs Friedrichas Augustas iš 
Saxonij<>s, Lenkijos karalius, pa- 
prastai vadinamas Augu-tu Stip- 
riuoju. Apie Augusto Stipriojo 
jiegą galima pa>akyti tiek, kad 
jisai vienu kardo smugiu nukirs- 
davo jaučio galvą ir abelnai at- 

sižymėjo vilkins rtišies jiegit ro- 

uynie. 
Tačiau s šitasai drutuolis-kara- 

liu> buvo tiktai silpnas vaikas, 
sulyginant su minėtuoju Ecken- 
bergu, kurisai. kaip vienas rašy- 
tojas išsitarė, "butų apvyniojęs 
Augustę Stiprųjį apie savo ma- 

žąjį pirštą, jeigu toksai dalykas 
butų buvęs leistas." 

Johann Kari von Eckenburg 
buvo vokiškos kilmės iš mieste- 
lio llarzgerode. Atsimindamas 
ir pagerbdamas miestelį, kame 
gimė. jisai viešai vadindavosi 
Sampson Hercules Harzmann, 
kuriuo vardu jisai tais laikais 
daugiausia ir buvo žinomas. 

Kokią jiegą turėjo šitasai dru- 
tuolis, galima spręsti iš to. kad 
jisai lengvai pertraukdavo storą 
laivinio ankaro virvę, tartum tai 

butų paprastas siūlelis, (ieleži- 
nius šriubus ir vinis juokauda- 
mas susukdavo tarp savo pirštų 
lyg kokią tešlą. Kanuolės (ar- 
motos) vamzdį apnešdavo ap- 
link areną taip pat lengvai, kaip 
moteris nešioja mažą kūdiki. 

Drutuolio dantįs taipogi buvo 
neišpasakytos jiegos, tartum ge- 
ležini^,. Jisai jaisiais sukąsdavo 
sveiko ir drūto aržitolinio me- 

džio gabalą, prie kurio prikabin- 
davo arklį. Paskui, nežiūrint to, 
kad arklys buvo varomas iš visų 
jiegų pirmyn, jokiu budu nega- 
lima buvo ištraukti aržuolo ga- 
balo iš drutuolio dantų, ar kiek 
nors patraukti drutuolį iš vietos. 
Arba štai kitas pavyzdys: dru- 
tuolis paima medinį, 16 pėdų il- 
gą suolą už vieno galo į dantis 
ir nešioja prieš publiką tuom 

tarpu, kaip trimitininkas sėdi ant 
suolo kito galo ir iš visų jiegų 
pučia j savo trimitą. 

Drutuolio raukos buvo dar 
stipresnės už jojo dantis. Jisai 
išskėsdavo raukas, vienoj laiky- 
damas bonlcą vyno, o kitoje stik- 
lei}. Paskui, prie kiekvienos 
rankos paskutinio sunario (palei 
rankos leteną) pririšdavo virvę, 
į kurią Įsikabindavo trjs iš pub- 
likos išėję vyrai ir, kiek galė- 
dami, traukė rankas atgal, kad 
jųjų negalėtu drutuolis suvesti 
krūvon. Tačiau visos tų šešių 
vyrų pastangos nueidavo, kaip 
sakoma, vėjais: drutuolis ramiai 
ir išlėto suvesdavo rankas krū- 
von, įsipildavo stiklą vyno, pri- 
dėdavo prie burnos ir išgerdavo, 
nepraliedamas nei lašelio. 

Paprastai drutuolis geriausius 
savo programo numerius palikda- 
vo pabaigai. Vienas tųjų nume- 

rių ištikrųjų didžiausio stebėji- 
mosi verta?. Drutuolis užsilipda- 
vo ant tam tikrų, iš storų balkių 
padarytų žėglių, po kuriais stovė- 
davo estrada, padaryta iš storų 
lentų ir pakabinta ant retežių. 
Trimitininkas, sėdėdamas ant ar- 

klio. užjodavo ant tosios estra- 
dos ir pradėdavo pusti savo du- 
don. Tuomet drutuolis, pasirin- 
ku sau vietą ant žėglių, iaikycUk ; 

ma9 vienoje rankoje stiklą vyno, 
kita ranka retežių pagelba iškel- 
davo viršun estradą su arkliu ir 
trimitininku ant josios. Trimi- 
tininkui garsiausiai trimituojant, 
drutuolis išgerdavo vyną už svei- 
katą pilečin ir valdybos miesto, 
kame jisai tuom tarpu buvo, ir 
paskui nuleisdavo estradą su vi- 
su ant jos sunkumu išlėto že- 

myn. 
Artinanties senatvei, drutuolio 

jiegos pradėjo mažintis. Tuomet 
jisai paliovė važinėjęs bei rodinė- 
nęs jiegas, apsigyveno Berlyne 
ir čia jsteigč pirmutini teatru 
Tačiaus, būdamas jaunu ir už- 
dirbdamas begales pinigų, Ecken- 
berg nebuvo taupus ir visu.- su- 

rinktuosius pinigus praleisdavo; 
prisidirbo skolų. Todėl, susima- 
žinus uždarbiui, pripratęs prie 
'plataus' gyvenimo nusenusis dru- 
tuolis taip įbrido į skolas, kad vi- 
sas jojo turtas tapo parduotas, 
ir garsingas, pinigus riešku- 
tėmis metęs drutuolis 1754 m. 

numirė didžiausiame varge ir 
skurde. 

o 

37°. Kaip atmenama žmogaus 
ateitis iš žvaigždžių? Į tai. kad 
žmogaus ateitis ir abelnai visas 
gyvenimas pagal žvaigždes gali 
buti išanksto išpasakotas, senovės 
žmonės tvirtai tikėjo. Buvo įsi- 
galėjusi net ir tikra mokslo šaka, 
astroliogija, kuri užduotim tu- 

rėjo daryti '"horoskopus," tai yra, 
ištyrinėjus dangaus kūnų stovį, 
sulvg to pasakyti, kokia ateitis 
laukia klausiantįjį žmogų. 

Pamatinė astroliogijos mintis 
buvo toji, kad dangaus kūnai ir 
tūlas jųjų paskirtame laike stovis 
gali nulemti visą žmogaus gyve- 
nimą. Dangaus kūnai buvo skai- 
tomi veiksniais, labai artimai da- 

lyvaujančiais žmogaus likime. 
Kaipo viena svarbiausiųjų valan- 
dėlių, kuomet dangaus kūnai tu- 

ri ypač didelę įtekmę žmogaus 
ateinančiojo gyvenimo nuskiri- 
me, buvo gimimo valanda. Todėl 
senovės žmonės, jei išteklius tik- 
tai pavelydavo, kaip tik užgimdu- 
vo sunus, arba duktė, tuojaus 
kreipdavosi prie astroliogo. kad | 
šisai pasakytų, ką žvaigdžės le- 
mia naujagimiui žmcgui ateityje. 
Astroliogas ištirdavo žvaigždes ir 
gautąjį horoskopą įteikdavo klau-j 
siančiam. 

Žinoma, toksai dalykas, kaip 
astroliogija, buvo plati dirva vi- 
sokioms apgavystėms ir žmonių 
mulkininmui. Bet buvo ir tam 

tikrų taisyklių, kurias astrolio- 
gai skaitė teisingomis ir kurio- 
mis, statydami horoskopus, vado- 
vauuavosi. 

Sulyg astroliogų manymo, me- 

nulis turėjo didžiausią reikšme 
žmogaus gyvenime laike pirmu- 
tiniųjų keturių metų, ir mėnulis 

sąryšyje su kitais dangaus kūnais 
buvo svarbiausiu veiksniu, kuri 
astroliogai su <lidele atyda tyri- 
nėdavo. Savo nusprendimuose 
astroliogai, pvzd., naudojosi kas- 
link mėnulio sekančia taisykle: 
jeigu žmogus užgimė, kuomet 
mėnuo auga, tai yra pirmoje dan- 
giškojo mėnesio pusėje, tai gi- 
męs žmogus bus gabus, ramus, 
darbštus: jeigu gi žmogus gimė, 
kuomet mėnulis eina delčion, tai 
toksai žmogus bus rangus, tingi- 
nys, negabus, (iera Saturno plia- 
netos išvaizda lėmė naudą, garbę, 
gautą ačiū senų žmonių mvri- 
mui; jeigu gi Saturno išvaizda 
bloga, tuomet naujagimiui gręsė 
pavojus iš senų žmonių. Pliane- 
tos Jupiterio išvaizda tu- 

rėjo įtekmę j turtą, kuri žmogus 
ateityje įgys. Marso išvaizda 
statėsi sąryšiu su kovomis, 
lenktynėmis, ir visokiais rankų 
darbais, kurie reikalauja drąsos, 
gabumo ir atsakomybės. Venera 
reiškė pasisekimą, arba nepas i se- 

kimą pas priešingą lyti. Merku- 
rius buvo veiksniu, turinčiu įtek- 
mės ant žmogaus proto ir abelnai 
dvasios gabumuose, nuo šios 
plianetos priklausė žmogaus ta- 
lentas. 

Toliaus, didelę Įtekmę turėjo 
tai, kokioje dangaus vietoje, žmo- 
gui gimstant, stovėjo ta ar kita 
plianeta: žodžiu sakant, visame 
kame buvo tam tikros taisyklės.' 
Įdomu, kad saulė, kuri mums yra 
svarbiausiu dangaus ktinu, žmo- 
gau? ateities nulėmime turėjo la- 
bai mažai reikšmės. Astroliogai 
tokj keistą atsinešim^ j saulę aiš- 
kino tuom, kad saulė savo įtekmę 
išreikšdavo per plianetas. 

Astroliogija užsiimdavo nevien 
atskirų žmonių ateities nulėmi- 
niu. Tai buvo tiktai viena astro- 

liogijoi dalia. Visa astroliogija, 

buvo paskirta j keturias dalis, 
Pirmutine dalis—tai atskirų žmo- 
nių ateities nulėmimas. Antroji 
dalis užsiimdavo išpranašavimu 
karių, marų, tvanų, kurie ateity, 
je laukia tą tautą. Trečioji dalis 
"pranašaudavo" orą, tai yra t% 
pat], ką šiądien meteoroliogija 
daro. Ketvirtoji pranešdavo, kaip 
eisis tie ar kiti reikalai, buvo 
"biznio pranašė." 

Šiądien, žinoma, astroliogija jo- 
kios reikšmės, juo labiau svar- 

bos, neturi. Tačiaus dangaus kū- 
nų tyrinėjimais jiji daug sutei- 
kė astronomijai, kuri vėliaus iš 

astroliogijos išsivystė. 
o 

371. Koki garsus vyrai buvo 
'asilais"? Vienas iš keisčiausiųjų 
apsireiškimų žmonijos istorijoje 
— tai visa eilė garsingų vyrų. 
kurie daug jdėjo j žmonijos kul- 
tūros iždą. nekartą kokią nor* 

mokslo, arba dailės srytį savo 

darbais žymiai pastūmėjo pir- 
myn, savo išminties ar vaidentu- 
vės galybe kartais pratęsė švie- 
sius takus tolimon žmonių atei- 
tin, tačiau?, buvo asilais ir pa- 
našiais negabumą, tinginumą ir 
kvailumą reiškiančiais žodžiais 
apdovanoti. Sakoma, kad genijus 
galima pažinti jau iš pat mažens; 
jau tuokart jisai rodąs ženklų, 
reiškiančių nepaprastą mažiučio 
ateitj, ką akyvas tėmytojas labai 
anksti galįs pastebėti. Gal taip 
ir yra. Tačiaus visa eilė vyrų, 
kuriuos galima ištikrųjų vadinti 
dvasios milžinais, savo jaunystė- 
je už savo neva kvailumą-nega- 
bumą buvo užtektinai vaišinami 
Įvairiais daug 'garbės" suteikian- 
čiais vardais, kaip tai: asilas, 
mulkis, kvailys, pastumdėlis ir 
t. t. ir t. t. 

Pavyzdžiui, garsingas J. Xe\v- 
tonas, kurisai savo atrastaisiais 
gamtos įstatymais stačiai apvertė 
"kojomis aitgštyn" tuomlaikinį 
mokslą ir padėjo pamatus dabar- 
tiniam mokslui, mokykloje buvo 
vienu paskutiniųjų mokinių, vos- 
-ne-vos galėjo sekti paskui kitus 
savo moksladraugius. 

Charles Darniu, padaręs tikrą 
revoliuciją gamtos moksluose, o 

per šiuos pakreipęs ir kitų mok- 
slo šakų vėžes, kaip pats apie 
save rašo. buvo vienu negabiau- 
siųjų vaikų savo kliasoje. Dar- 
\vino mokytojai, kalbėdami apie 
savo mokinį, sakydavę, kad mo- 

kyklos sienos neismanesnio už ji 
vaiko niekuomet nemačiusios. 

YValter Scott. vienas garsingų- 
jų anglų rašytojų, mokydamasis 
Edinburgo universitete, mažai ką 
galėjo parodyti iš savo gabumu. 
'Mulkis jisai yra ir mulkiu pasi- 
liks," sakydavo apie Scottą prof. 
Dalrell. Vėliaus tasai mulkis ta- 

po vienu įžymiausiųjų vyrų pa- 
saulyje. 

Adam Clark, vienas įžymiau- 
siųjų metodistų kunigų, savo tė- 
vo buvo apkrikštytas "sunkaus 
mulkio" vardu. 

Jeigu peržiūrėsime įžymiausių- 
jų vyrų gyvenimų aprašymus, tai 
tenai męs rasime didelį skaitlių 
tokių, kurie savo pradinio mok- 
sleiviavimo metais buvo skaito- 
mi didesniais ar mažesniais "asi- 
lais'*; iš kitos pusės, jeigu per- 
žiūrėsime gabiausiųjų pradinių 
mokinių, surašus, tai, anot kai-ku- 
rių tvirtinimų, labai mažai rasi- 
me tokių, kurie vėliaus tapo. tik- 
roje to žodžio prasmėje, dvasios 
gfaliunais. 

KLAUSIMAI. 
372. Koki medžiai yra vaisin- 

giausi? 
373. Kodėl sergama jūrių liga? 
374. Kur visnia yra daugiau- 

siai garbinama? 
375. Kur, plaukiant vandens 

paviršium, nematyti dangaus? 
1 Atsakymai bus kitam numervj.) 

NIEKNIEKIS. 
Tėvas — Dar nėra dviejų sa- 

kaičių po vestuvių, o jau ateini 
skųstis ant vyro. 

Duktė — Nes jis mane muša. 
Tėvas — Niekniekis. Aš su 

;avo motina jau 30 metų kaip 
<as savaitė pešuos, o tačiaus gy- 
vename pilname ramume. 

NIEKO NEGELBĖTŲ. 
Davatka — Aš norėčiau turėti 

sparnus, kaip tie balandyčiai. 
Juozas — O kam? 
Davatka — Kad nulėkus tie- 

siog dangun. 
Juozas — Kvailė iš tavęs, ir 

į-ana. Xci pusės kelio nenulėk- 
:um, kaip, vieton velniui į dan- 
.13, patektum vanagui i gcrklg. 



VIETINES ŽINIOS. 
Išvaikė susirinkimą. Antrasai 

susirinkimas, kurisai buvo šau- 

kiamas pereitą ketvergę tulo 'Pa- 

rapijono" priedais šv. Jurgio pa- 
rapijos kleboną, d/.iakoną Krau- 

čiuną, buvo dar trumpesnis negu 
pirmas, apie kurj jau pirmiaus 
buvo "Lietuvoj" rašyta. 

Pereitas mitingas buvo šau- 
kiamas neva parapijos vardu, bet 
be d/iakono Kraučiuno žinios. 
Kitn. K'aununas, turėdamas pa- 

rapijos ėarterj, sakoma, išėmęs 
po! icijoj "indžiukšeną" priešais 
tą mitingą, kaipo sulyg įstaty- 
mų neteisuotą, ir policija aną mi- 

tingą išvaikė. 

"Parapi jonas," kuris šaukė ši- 

tą antrąjj susirinkimą, šį beartą 
norėjo, matomai, padaryti gu- 
driau negu p.'rnui sykiu ir norė- 

jo prisitaikyti prie {statymų. To- 

dėl ant pliakatų šiltom kartu bu- 
vo pažymėta, kad susirinkimas 
šaukiamas "parapijom}, ne-l)žia- 
kono." Tas vienok negelbėjo. 

Būriai žmonių laukė prie Frei- 
licit Turner Ifall svetainės dar 

apie pusvalandžiu anksciaus prieš 
jos atidarymą. Patėmyta, kad 
krūvos žmonių atvažiuodavo ka- 

rai-, matomai, iš kitų miesto da- 

lių. Pereitą savaitę laikytieji ke- 
tu riasdešimtės valandų atlaidai 
šv. Jurgio bažnyčioj, laike kurių 
kun. Jakštis iš Indiana Ilarbor, 
pasakė aštrų par-ok-lą api^ ši- 

tą susirinkimą, perskaitydamas 
net ir pliakatą, dar Iabjaus, ma- 

tomai, šitą mitingą pagarsino. 
Vieni ėjo j susirinkimą, jam pri- 
jausdami, kiti traukė stačiai pa- 
žiopsoti, pasiklausyti, kas ten per 

komedijos išeis. 
Ir ištikro, išėjo tikra, nors ir 

nevisai juokinga, komedija. Apie 
7 vai. 30 min. vakare pilnos ga- 
lerijos jau buvo prisigrūdusios, 
ir pati svetainė jau buvo kuone 

kaupina,—žmones dar vis trau- 

kė, — publikoj matėsi diktokas 
skaitlius moterių. 

Ant estrados buvo tik vienas 
žmogus, kurisai, matomai, turė- 

jo susirinkimą vesti ir, kuris, 
kaip sakoma, šitą susirinkimą 
šaukęs. Tai buvo, sakoma, tas 

pats vyras, kuris ant pliakatų 
pasirašinėjo "Parapijono" vardu, 
*■— tūlas J. Dymša. 

Publika užsilaikė svetainėj vi- 
sai ramiai ir tvarkiai. Dymša pa- 
prašė net publiką susėsti ir ne- 

rūkyti, nesa susirinkime yra daug 
moterių. Bet ne Dvmšai teko ši- 
tą susirinkimą atidaryti. Jį ati- 
darė ir uždarė policija, ir labai 
nepaprastu budu. Staiga ant sce- 

nos pasirodė policijos leitenantas 
iš 35-os gatvės stoties, kuris, ką- 
ten Dymš;i pasakęs, paukšterė- 
jo buože j vandens uzboną, sto- 

vintį ant stalelio. Šukės uzbo- 
no suskambėjo, vanduo nuteškė- 
jo net į pirmas sėdynių eiles. 

— This mceting is over! (Ši- 
tas mitingas jau pasibaigė)—su- 
šuko leitenantas, griebdamas 
Dymšą į savo rankas. 

Policmonas pasirodė žiaurus 
vyras, ir nors Dymšos turėta tam 
tikras policijos leidimas mitingą 
sušaukti ir nors publika užsilaikė 
tvarkiai, policija, matomai, pasi- 
ryžo padaryti provokaciją, ir ne- 

leisti mitingo laikyti. Dymša, 
nustvertas už kalnieriaus, nulė- 
kė nuo estrados žemyn. Publi- 
ka, kuri, kaip minėta, užsilaikė 
ramiai, dabar dar labjatts apri- 
mo, negalėdama suprasti, kas 
čia dabar darosi ir kas Čia bus. 
Dymša tuom tarpu spėjo vėl ant 
scenos užsilipti, matomai, neno- 

rėjams policijai pasiduoti. Pub- 
likos dalis sutiko tokį jo drąsu- 
mą delnų plojimais. Vienok 
Dymšos triumfas nebuvo ilgas, ir 
leitenantas vėl pasirodė ant sce- 

nos, ant kurios tuom tarpu užsi- 
lipo ir keletas kitų Dymšos ša- 
lininkų, kurie, matomai, reikala- 
vo nuo policijos prirodymų, ko- 
kią tiesą jie tuvi vaikyti ramų ir 
tvarkų mitingą. Prasidėjo jtum- 

dymas, nes leitenantas ir kele- 
tas polic.nonų sykiu su privatiš- 
kais detektyvais pradėjo sceną 
"klynyt." Salėj kilo subruzdi- 
mas. Tuom tarpu :r Dymšą su- 
areštuota ir norėta išvesti per 
publiką laukan. Čia Dymšos ša- 
lininkai apsupo poliiciją, ir Dym- 
šą, matomai, pasiryžo iš poli- 
cijos rankų atimti. Publikoj kilo 
tikras trukšmas. Dalis publikos 
leidosi per duris: bijotasi, kad 
prasidės riaušjs ir galės kliūti 
kaltam ir nekaltam. Salėje kilo 

riksmą*, iš kurio nieko negalima 
buvo suprasti. Tik vieno vyro 
balsas iš galerijos buvo tiek stip- 
rus, kad buvo girdėtis ir per vi- 
są kliksmą: "Neduokit Dymšosl 
Neduokit Dymšos!" 

Apie Dvmšą dabar susidarė 
krūvele vvrų ir moterų, ir vir- 
šum žmonių galvų tik galima bu- 
vo pastebėti, kad policmonų buo- 
žės buvo paleistos darban. Ne 

vieną, sakoma, dikoiai apkule. 
Salėje susidarė tuom tarpu' 

krūvos ir krūvelės žmonių, kurie 
visaip apie ši atsitikimą, savo 

nuomones išreiškė. Vieni kal- 
nus vertė ant džiakono, kam jis 
policiją užsiundęs. Moterų krū- 
velė kairėjėje salės pusėje užsi- 
karščiavusi kalbėjo, kad "reik 
tik bažnyčią uždegti ir Kraučiu- 
ną sykiu sudeginti." Tai. mena- 

ma, buvo iš tų davatkų, kurios 
ypatingai ant džiakono yra įšir- 
dusios ir pačios buvo bandžiusios 
panašius mitingus šaukti: esą 
džiakonas nėra užtektinai nobaž- 
nas, bažnyčios, nepilniavojęs, ir 
dievobaimingos davatkos turi tik- 
rą bėdą... Dcšinėjėj salės pusėj 
vėl kita krūvelė moterų, susili- 
pusių ant stalo, kitaip kalbėjo: 

— Tai durni žmonės,—sako 
jauna moterėlė,—patjs duoda pi- 
nigus, ,) paskui 11/ tuos pinigus 
pešasi. Reikėjo neduot pinigų; 
tai nebūtų už ką dabar ir peštis." 
K'.to* jai tame pritaria. 

Kaip ten nebūtų, šiame atsiti- 
kime policija savo žiaurumu ir 

provokacija neužsitarnavo pagy- 
rimo. Jeigu mitingas buvo ne- 

teisotas, tai policija galėjo su- 

rasti kitus budus jo sulaikymui, 
o ne daužyti žmonėms galvas 
buožėmis. Dėlei to netaktiško 
policijos pasielgimo, bemaž-ko 
nebuvo kraujo praliejimo. 

Pasakojama gana žingeidi isto- 
rija, kaip šitos visos tragikome- 
dijos kilo. 

Džiakono šalininkai ir tie, ku- 
rie sakosi gerai visą šitą istoriją 
pažįsta, tvirtina taip: 

Visą šitą trukšmą, sako jie, 
keliąs lulas Dymša. 

Šisai Dymša dar prieš kelias 
savaites buvo parapijonu Apveiz- 
dos Dievo parapijos ant 18-tos 
gatvės, kur jis vedė kovą su bu- 
vusiu tos parapijos klebonu, kun. 
Stefanavičium. Pamainius kun. 
Stetanavičiu kitu kunigu, minė- 
toj parapijoj viskas aprimo. 

Dymša tada persikėlė j šv. Jur- 
gio parapiją ant Bridgeporto, atė- 
jęs buk pas džiakoną, užsimokė- 
jo parapijines duokles ir i apie 
to d. po to sušaukė pirmą mi- 
tingą prieš džiakoną Kraučiuną, 
jau kaipo parapijotias. Nenusi- 
seku? anam mitingui, jis sušau- 
kė šitą mitingą, pats duodamas 
spausdinti pliakatus ir samdyda- 
mas svetaines, o tas viskas kaš- 
tuojąs, reik žinoti, nemažus pini- 
gus. 'l'odėl nekurie žmonės ne- 

gali aiškiai suprasti, kas čia per 
biesas yra. Pats Dymša, sako- 
ma, darąs sau iš to speciališku- 
mą, nes jtariama, buk jis jau ne 

vienoj parapijoj tokius ergelius 
sukėlęs. Kiti vėl pasakoja, kad 
nekurie jaunesni kunigėliai susi- 
tarę senį džiakoną išsodinti iš 
jo vietos, kad patįs galėtu atsi- 
tūpti didžiausioj ir seniausioj 
Chicagos parapijoj. Jie, sakoma, 
pasikinkę j savo vežimėlį davat- 
kas; jie, sakoma, dabr atrado 
šioms davatkoms gerą 'iurmoną' 
Dymšos ypatoj ir jie, sakoma, 
duoda pinigu šios "revoliucijos" 
kėlimui. 

Ar tas teisybe, sunku dabar pa- 
sakyti, nes toki dalykai papra- 
stai yra slaptai daromi. Vienok, 
jeigu tas butų teisybe, tai Chica- 
gos kunigijai iš to garbės nebūtų, 
t.es joks pakampinis darbas nėra 
ąirtinas, ypač jeigu tai daro dar 
kunigas prieš ku ligą. 

Ko šitie "re /oliucijonieriai'' 
nori nuo džiakono Kraučiuno, 
kol kas neteko tikrai išgirsti, nes 
nei vienas mitingas, kaip mato- 
me, nepriėjo galo, ir vadovai 
šios "revoliucijos" neturėjo pro- 
gos žmonėms viešai išaiškinti, ko 

jie nuo džiakono nori. Pašaliais 
kalbama, buk džiakonas nevedąs 
atsakančiai parapijos kasos, kad 
žmonės daug pinigų sumoka, o 

parapija vis turinti kelias de- 
šimts tūkstančių skolos. Dar esą 
ir koki ten kiti užmėtinėjimai. 
Todėl ir keliama šis "buntas." 

Džiakonas-gi iš savo pusės buk 
sako, kad jis šią parapiją išau- 
ginęs, bažnyčią išstatęs ir visas 
jos skolas išmokėjęs. Kad skola 
esanti ant nesenai pastatytos di- 
džiausios Amerikoj lietuvių mo- 

kyklos ir kad ji*, būdamas. šioj 
parapijoj per 20 metu ir senatvės 

jojoj sulaukęs, visados vfcsdavęš 
ir vedąs dabar parapijos knygas; 
kad knygos parapijos yra atida- 
rytos ir jis duos reikalingus pa: 
aiškinimus, jeigu parapijonai, iš- 

susirinkę savo teisotą komitetą, 
to reikalautų. Bet jis nenorįs, 
kad bile kas, prie parapijos prieš 
kelias dienas prisiplakęs, uarytu 
jam ''hold-upą." Kaip ten ištik- 
ru j ii dalykai stovi ir kuri pusė 
turi teisybę, sunku pasakyti... 
Dievai juos ten žino! Bet už tai 
aišku, kad iš viso to guli išeiti 

komedijų, ir pašaliniai žmones tu- 

rės gal dar ne sykį pamatyti 
tikrą vodevilių. Bridgeportietis. 

Redakcijos prierašas. Jonas 13. 

Dymša, užėjęs pas mus į re- 

dakciją, paaiškino, kad Į komite- 
tą. kuris šiuos susirinkimus ren- 

gia, priklauso sekanti žmonės: 

Jonas B. Dymša, Jonas Jonutis, 
Juozapas Babičius (visi gyvena 
prie 3302 So. l'nion ave.), Jurgis 
Daržinas ir Pranciškus Bakutis. 
Toliaus jis paaiškino, kad viešo 
oficiališko susirinkimo išrinkimui 
šio komiteto nebuvo, ir kad .jį 
išrinkę apie dvidesėtkis vyrų, su- 

sirinkusių Morgano advokato ofi- 

se prie llalatcd ir 32-os gatvės. 
L/.klausus, kokius reikalavimus 

jie nori pastatyti džiakonui Krau- 
čiunui, J. Dymša pasakė, kad jie, 
trumpai sakant, nori, kad šv. Jur- 
gio parapijoj hutų tokia tvarka 
užvesta, ka;p ant Tovvn of Lake 
šv. Kryžiaus parapijoj,—būtent, 
kad piniginius parapijos reikalus 
vestu parapijos išrinktas komi- 
tetas. Taip pat dar pridėjo, kad 
žmonės esą nori, kad bažinčia 
butų atdara visą laiką, kad bu- 
tų lietuviški kunigai, nesa dabar 
yra, apart džiakono, tik lenkiškas 
senukas, kuris žmonių nesupran- 
ta. 

— Ar teisybė, kad Tamista esi 
prisirašęs prie šv. Jurgio parapi- 
jos tik 10 dienų prieš pirmo mi- 

tingo sušaukimą? — užklausta 
Jono Dyrhšos. 

— Neteisybė! — atsakė Dym- 
ša. — Aš priguliu prie šios para- 
pijos nuo 1911 metų ir galiu tai 
prirodyti. — Tai sakydamas, jis 
išsitraukė tris kvitas (už 1911, 
1912 ir 1913 m.) su džiakono 
Kraučiuno parašu, kur yra paliu- 
dyta, kad Jonas Dymša yra už 
tuos metus mokėjęs į šv. Jurgio 
parapiją. 

— Kaip tai atsitiko, p. Dymša, 
kad jus, prigulėdami prie s v. Jur- 
gio parapijos aut Bridgeporto nuo 

1911 metų, dalyvavot Apveizdos 
Dievo parapijoj aut 18-os gatvės 
ir, žmonės sako, sukėlėt tenai 
buntą prieš kun. Stefanavičių ? — 

buvo antras užklausimas. 
— Aš, matot Tamista, priklau- 

sau ir prie anos bažnyčios, ba 
tenai priguliu prie Apaštalystės 
draugystės ir "gystu" prie baž- 
nyčios. Turiu ir knygutę, kur 
parodyta, kad mano ir tenai už- 

mokėta, — atsakė J. Dymša. 
— Ar teisybė, ką pasakoja, kad 

jus Pennsylvanijoj jau buk su- 

ardėt tokiu budu apie tris pa- 
rapijas. , 

— Ne, ne teisybė! — karštai 
užsigynė Dymša. 

— Ar Tamista turėjot polici- 
jos "permit'ą" rengimui šito pa- 
skutinio susirinkimo? 

— Ne, neturėjau. Mano advo- 
katas ir mano advokato advoka- 
tai sakė, kad čia yra "fry kon- 
try,"—vadinas, ir "fry spyč" ir 
jokių "permitų" nereikią. 

— Tai tnrbut tie advokatai 
blogą patarimą Tamistai davė, 
nes matote, neturint pcrmito, po- 
licija apkūlė daug žmonių; ki- 
tiems, kaip sakot, ir galvas su- 

skaldė, o galėjo dar ir aršiau but, 
ir niekam nekaltiems žmonėms 
prie to taipgi reikėtų nukęsti. 
Ką-gi Jus toliaus manote daryt? 

— Tai dabar dar nežinau,—už- 
baigė J. Dymša. 

— O kas samdo šitą salę? 
— Aš pats—atsakė Dymša. 

NAUJŲ METŲ DIENA. 

Pagerbimui Švenčių A. 01- 
szewskio bankas bus uždarytas 
Kalėdų dieną (gruodžio 25 d.) ir 

Naujų Metų dieną. Prieš Naujus 
Metus, seredoj, Bankas bus ati- 
darytas, kaip visada tik iki 
6 vai. vakare. Kas, todėl, turi ko- 
kius reikalus, meldžiame juos at- 
likti prieš 6 valandą. 

Prie šios progos siunčiame vi- 
siems savo draugams ir kostu- 
meriams kuogeriausius velijimus 

Linksmų Kalėdų ir Laimingu 
Nauju 1914 Metų! 
A. OLSZEWSKIO BANKAS, 

3252 So. Halsted st., Chicago, 111- 

Apgarsinimai. 
KAIP NUODAI. 

Žmonės, kurie laiks nuo laiko 
nepasidžiaugia tyru oru ir sau- 

lės žibėjimu, yra nedaug liuosesni 
už kalinius. Jus galite tai pa- 
sakyti iš jųjų išblyškumo, gels- 
vos jųjų sudėjimo spalvos ir 
blogo apetito. Jųjų virinimas, 
kaipo taisyklė, yra labai silpnas. 
Jeigu jųjų užsiėmimas nepavelija 
jiems išeiti, tai jie turėtų bent 
bandyti užlaikyti savo sveikatą 
ir stiprumą ir Įgauti truputį spal- 
vos savo veiduose. Jie privalėtų 
vartoti Trinerio Kartaus Vyno 
Elixirą. Šita sutaisa išvarys visas 
išmatas, iškemšančias vidurius ir 
paskatins visus organus dirbti. 
Jisai sutvers sveika apetitą ir su- 

tvarkys virinimą. Jisai yra labai 
geras skilvio ir vidurių ligose, 
anemijoje ir nervų silpnume. 
Aptiekose. Jos. Triųcr, 1333-1339 
So. Ashland ave., Chicago, 111. 
Jus privalote ūmiems atsitiki- 
mams visuomet turėti po ranka 
Trinerio Linimento. 

DRAUGIJU REIKALAI. 
ŽIRGVAIKIO PASK. IR BUt. DR-JA. 

Jau gyvuoja 3 metai ir turi 
kapitalo suvirs $12,000.00 

Taigi, lietuviai, kurie norit Bučėdy- 
tl pinigų mokėdami tik po mažę. sumą, 
prisirašyklt prie šios draugijos. Dr- 
ja laiko savo susirinkimus kas aere- 
dos vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
svat., 8301 Auburn ave„ kertė 83 čioB 
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
ant namų už prieinamą procentą. 

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

WILM ERDING, PA. 
$v Jono Dr-stė parengia didžiausi ba- 
lių, pirmutini po Kalftdų. Atsibus Lie- 
tuviškoje Salėje gruodfio 27 d. 1913 
m., pradėia 7 vai. vak. Tęsis iki vė- 
lyvos nakties. 

Tai bus balius, kokio dar niekad 
nebuvo. Bus muzikantai trijų žemių: 
Vilniaus. Berlyno ir Paryžiaus. Trjs 
orkestrai grajys puikiausius visų že- 
mių Šokius. Apturėjem® iš užmario 
daug laiškų, kad pribus daug Šokėjų, 
merginų ir vaikinų, kurie Joks nau- 

jausius šokius, kokių iki šiolei Ameri- 
koje nešoko. Gėrimai partraukti iš 
Varšavoe, valgia iš Brazilijos ir kvie- 
V autieji rūkymai iš Turkijos. Kas tik 
pribus į ši vakarą, nesigailės, gardžiai 
pavalgęs, skaniai išsigėręs ir Bmagiai 
pašokęs. 

Užkviečiame visus šio sklypo ir 
apielinkės lietuvius, jaunus, senus 
ir mažus i ši puikiausi pasilinksmini- 
mą. Įžanga 25c. ypatai (vaikams už 
dyką. Kviečia KOMITETAS. 

Nepamiršk atlankyti 
5-tą DIDELI GRAŽŲ BALIŲ, 

parengtą Alpine Draugiško Pas. Kliu- 
bo, Meldažio Svetaįnėj, 2242 W. 23rd 
place, subatos vak., gruodžio (Deo.) 
27 d.. Pradžia 8 vai. vak. Tikietas 
25 centai. 

Atsilankykite skaitlingai, o smagiai 
pralelslt vakarą ir gražiai, draugiška: 
pasilinksminsite. Orieš B. Ežerskio 
Orchestra. 

TiMYKIT LIETUVIAI 
IR LIETUVAITES! 

Draugystė Garsus vardas Lietuvaičių 
rengia Mirtų Vainikinį Balių, kuris 
atsibus Nedelioj Sausio (Jan.) 4 d. 
1914 ra. J. J. Elijošaus svetainėje, 4500 So. Wood st. Bfelius prasidės 
5-tą vai. vakare. įžanga 25c. ypatai. 

Prašome visus nuoširdžiai atsilan- 
kyti ant to BALIAUS, kaip senus, taip 
ir jaunus, ne6 tai Balius yra dar pir- 
mą syki parengtas Chicagoje. Prie 
to dar bus skrajojanti kraus; katras 
turės daugiausiai atviručių, tas gaus 
dovaną vertės 1K.0C Vietoj tikieto 
merginos pirks vainiką. 

Kviečia KOMITETAS. 

15-tas GRA1US BALIUS. 
parengtas Lietuvių Regai Kllubo. 8e-| 
redoje, Gruodžio 31 4. 1013 m. Frei. 
heit Turner svetainėje, 3421 So. 
Halsted st. Pradtia 7 vai. vakare. 
Įžanga 26c. 

Gerbiamieji ir Gerbiamosios: — ži- 
note, kad Regai Kliubas visuomet su- 
rengia gražų šokj. Taigi užkviečiame 
visus linksmai pabaigti senus metus. 

Kviečia KOMITETAS 

DIDELIS BALIUS! 
parengtas Draugystes "Lietuvių Liuo- 
Bybės", atsibus Subatos vakare, Sau- 
sio (Jau.) 3 d. 1914 m., "Dania Hali" 
svetainėje, 185 Russell at.( Portland, 
Oregon. Muzika prasidės 7:30 vai. 
vakare ir trauksis iki 1 vai. nakties. 

Taigi, širdingai užkviefciame visus 
brolius ir seseris, kaip vietinius, taip 
ir iš apielinkės atsilankyti kuoskatlin- 
giausiai į Sit% ilkllmingą lietuvių va- 

karą. kur galėsite smagiai pasilink- 
sminti visi be skirtumo. Įžanga vy- 
rams 60c., moterims dykai. 

Širdingai užkviefia KOMITETAS. 

DIDELIS METINIS BALIUS, 
parengtas Lietuviško Politiško lr Pa- 
šelpinlo K'.iubc, atsibus Nedėlioje Sau- 
sio (Jan.) 11 d. 1914 m. South Slde 
Turn«r svetainėje, 8149 Bo. Btate gat. 
twp» 31-nio* ir 32-r©6 gat i«, a u tri- 

|> is dovanomis už paprastą valčių tam, 
kas geriaus Šioks: 1-mą — 52.50, 2-rą 
— $1.50 ir 3-Ciį — $1.00. 
Pradžia 4-tą vaandą po pietį?. Įžanga 
50c. porai, prie durių, su išsigėrimo 
"Coupon" vertės 25o. tikletai nuo s;j 
narių po 35c. 

Ir tikietai parsiduoda sekančiose 
vietose po 25 c.: M. J. Tananeviče 670 
W. 18t h Bt„ J. Ilgaudas, 1841 S. 
ilalsted st., A. 01sze\vski Bankas, 3252 
So. Ilalsted st., J, M. Tananeviče, 
3258 So. Morgan st., Ne\v City Sa ings 
Bankas, 4601 So. Ashland ave., J. J. 
imlias Bankas, 4600 So. \Yood st., J. 
Bagdžiunas, 2324 So. Oakley ave., 
Petras Kaitis. 1607 N. Ashland ave. 

Gerbiamieji ir Gerbiamosios! Kvie- 
čiame atsilankyti j tą musų iškilmin- 
gą Balių, nes svetainė yra didžiausia, 
bus gražus programas lietuviškų šo- 
kių. Kas atsilankys, bus užganė- 
dintas. Su pagarba, 

Kviečia KOMITETAS. 

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelis Ka- 
lėdų vakare, gruodžjo 25 d. 1913 m. 
J. Stančiko svetainėje, 205 E. 115th st., 
Kensington, 111., stato pirmu kartu sce- 
noje M. Dundulienės trijų veiksnių 
komediją 

NETIKĖTAS SUGRĮŽIMAS. 
Pradžia lygiai 6:30 vai. vak. Įžanga 
25c. ir augščiaus. Teatrui pasibaigus, 
balius su Įvairiomis žaismėmis. 

Tas pats Ratelis nedėlioj, gruodžio 
28 d. 1913 m. naujoje ir gražioje 
Strumil Bros. svetainėje, 158 —- 107th 
st., Roseland, 111., sulos garsaus rusų 
rašytojo Tagobočnij'o penkių veiksnių 
tragišką vaizdelį 

ŽMOGŽUDŽIAI. 
Pradžia 6:30 v. vak. įžanga 25c. ir 
augščiau. 

Šitas veikalas parodo atsitikimus 
šeimyniško gyvenimo, gera sunų, pa- 
sileidusią. pačią, meilę motynos prie 
vaikų, Lietuvos jaunimo budus, dai- 
nas ir žaislus. 

Teatrui pasibaigus, gražus Balius. 
I abu vakaru kviečia visus 

KOMITETAS. 

Programas Naujų Metų Vakaro! 
parengto 4-os kp. Soc. Sąjun, Ameri- 
koje. K. Ketverge, Sausio (Jan.) 1 d. 
1014 m. Freihelt Turner svetainėje, 
3417-21 So. Halated st. Svet. atsida- 
rys 3 vai. Programas prasidės 4 vai. 
po piet. Jžanga 25c ypatai 

PROGRAMAS 
1. Marsalietė A. Herman'o Orkestrą. 
2. Dekliamaciju. "Liūdna baisinga ga- 
dynė užstojo" p-lė O. Kalvaičiutė, 
3. Monoliogas, "Apšvieta" p-lė E. Pet- 
roniutė. 4. Kalba K. Gugis. 6. Mo- 
noliogas, "Kaip aš atvažiavau t Ry- 
gą" W. Ascila, 6. Ant piano ir smui-, 
kos išpildys Karolis ir Juozas Bige- 
liai. 7. Monoliogas, "Davatka" p-ni 
M. Visockienė. 8. Duetas. "Pasakyk, 
mano mylimas krašte" p-lės Kalvai- 
eiutės. 9. Monoliogas, Fr. feirvlnskis. 
10. Aut smuikos ir piano išpildys Ka- 
rolis ir Veronika Bigeliai. 11. Mono- 
liogas, "Ant vienų pečių" p-lė M. Ga- 
linskaitė. 12. Dainos L. S. S. 81-mos į kp. mišr. clioro. VedėjaB J. Katilius. Į 18. Monoliogas, "Gera širdis" J. J.Sta- 
siunas. 14. Dainos Gh. Liet. Soo. Vy- 
rų choro. Vedėjas J. Katilius. Jo. Dia- 
liogas "Gamta ir Vargdienis" p-lės F. 
ir P. Stikliutės. 16. Extra. 17. Pa- 
mokslas kun. Bimbos, J. Jankauskas. 
18. Dainos Laisvos Jaun. choro. Ve- 
dėjas J. Katilius. 19. Extra. 20. Dek- 
liamacija (rusiškai), p-lė D. Kalvaičiu, 
tė. 21. Dioliogae, "Brooklyno repetici- 
jos" J. Buragas ir J. Jankauskas. | 
22. Paskambins ant piano J. Daugirda. 
23. Dainos Ch. Liet. Soc. Vyrų choro 
Vedėjas J. Katilius. 

Po programui bus balius, rožinis 
sukis ir BKrajojantl Krasa. 

DOVANOS Už ROŽES 
1 Dovana nuo 4 kp. L. S. S. labai gra- 
žios moteriškos šukos. 2. Nuo Girį, 
\vain ir Radzevičios: ant komodos va. 
statomas auksuotai laikrodis. 

DOVANOS Už ATVIRUTES 
1 nuo 4 kp., L. S. S.; Jewelry Box 
2 nuo 4 kp., L. 8. S.; Moteriška špil- 
ka. 3 nuo 4 kp., L. S. S.; knyga. 

L. S. S. 4 kp.' susirinkimai atsibuna 
paskutiniam Nedėldienyj kiekvieno 
mėnesio Fellowship svet., 831 W 33rd 
place, 2 vai. po piet. 

Rengimo KOMITETAS 

PUIKUS BIRUTĖS VAKARAS 
Nedėlioje, Gruodžio (Dec.) 28 d. 1913 
M. M. Meldažio svet. 2242 W. 23rd 
place. Scenoje statoma gražus veika 
las "TRIS LIETUVAITĖS" 
Pradžia 7-tą vai. vak. įžanga 25c ir 
augščiau. 

Patartume kiekvienam ateiti ir pa- 
matyti šitą gražų veikalą ir gerą jo 
atlosimą, taipgi išgirsti gražias, malo- 
niai skambančias naujas dainas. 

Kvieflia. visus "Bl RUTi." 

■ ALIUS TAI BALIUS 
parengtas per Draugystę Apveizdos 
Dievo No. I, atsibus Ned,, Gruodžio 
(Dec.) 28 d. 1913 m. Freiheit Turner 
svet., 3417-21 So. Halsted st. 

Prasidės 4-tą vai. po piet ir trauk- 
sis iki po pusnakčiui. 

Minėtas Balius atsižymės kaipo vie- 
nas 16 puikiausių, kokio dar nebuvo 
šioj aplelinkėj tarpe Chicagos lietu- 
vių, nes pribus ant minėto Baliaus ir 
Baltruvienė iš Malianojaus! 
(žanga tik 25c porai. 

Puikus ir Linksmas Roinii Balius, 
parengtas per Draugystę Lietuvių 
Jaunikaičių Dainos Mylėtojų ant West 
Sidės, Nedėlioj, Sausio (Jan.) 11 d. 
1914 m. M. Meldažio svetainėje. 2242 
2244 W. 23rd place, balius prasidės 
5-tą vai. po pietų. Įžanga 25c.porai. 

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės, 
męs, augščiaus minėta dr-stė, kvie- 
čiame atsilankyti ant musų parengto 
puikaus Rožinio Baliaus, kokio iki 
fciol ant \Vest Sidės dar nebuvo, nei? 
Rožės bus dalihHincs uždyką kiekvie- 
nai porai; prie tam bus puiki muzi. 
ka, gardus gėrimai ir kvepianti Ha- 
vanos cigarai. Visus užkviečia be 
skirtumo. KOMITETAS. 

ISKILMINGAS VAKARAS! 
Liet. Tautiška Dr-stė "Vienybė" pa- 

ituįi Teatrą ir Saliy Suuaio 4-14 

i 1014 tu. M. Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23**d pi. Tą vakaru bua su- 
lošta juokiagiaushi komedija 3 veiks- 
mėse "AUDRA GIEDROJE" artistiš- 
komis spėkomis Dramatiško Ratelio 
prie VIII Rajono L. S. S. Pradžia 4 
kai. vak. Įžanga 35c ir augščiau. 
Tikietai ant baliaus tiktai 25c porai. 

šis Naujų Metų Teatras ir Balius, 
[>arengtas pastangomis Liet. Taut. 
Dr-stėt "Vienybė", bus vienas iš pui- 
kiausių West SidCjo. nes apart gra- 
saus priėmimo svečių, geros muzikos, 
aps sulošta labai juokinga komedija 
'Audra Giedroje" geriausiomis spėko- 
mis Dramatiško Ratelio, šioje ko- 
medijoje yra liek juoko, kad kiekvie- 
nas prisijuokęs svetainėje dar ir na- 
mo parsineš, ir ilgai neužmirš, nes 

komedijoje išrodomos silpnos žmo- 
ęaus pusės, dėl ko tankiai išeina pik. 
I urnas, bet baigiasi viskas juoku, nes 
ištikro juokai buvo. 

Galime užtikrinti, kad kiekvienas 
gailėsis neatsilankęs, ir pirštus grauš, 
kaip draugai pasakodami juoksis. 

Pajieškojimai. 
PRANEŠIMAS! 

Pranešu Zofijai Ivinskienei, kad 
jos tėvas Pranciškus Uotavtar. persi- 
skyrė su šiuom pasauliu (mirė) Nov. 
6 d. 1913 m., o 9 d. tapo palaidotas 
6v. Kazimiero kapinėse. T8va<, mir- 
damas, jai paliko $300. Jeigu jinai 
neatsišauks, tie pinigai bus atiduoti 
velionio giminei. Motina jaučiasi 
silpna ir nori jai palikti $2,000; todėl 
meldžiu kuogreiCiausiai atsišaukti. 

Bronislovas Gotavlovtas, 
4319 So. Wood st., Chicago, Iii. 

Pajieškau savo tikro pusbrolio My- 
kolo Valančio, paeinančio iš Sližių 
sod., Veprių vai., Vilkmergės pav„ 
Kauno gub. Apie 5 metai kaip Ame- 
rikoje. Turiu svarbu reikalu, jo pa- 
ties, ar kas jį žino, meldžiu atsišaukti 
adresu: 

Stanislovas Mikučionis, 
149 Cardoni ave., Detroit, Mich. 

Pajieškau savo brolio Antano Du- 
insko, iš Liepiškių sod., Šiaulių parap. 
Nežinau, gyvas ar miręs. Jo paties, 
ar kas apie jį žino, meldžiu atsišaukti 
adresu: 

Mr. Teofil Dulinski, 
21 Lafayette et., New Britain, Conn. 

Pajieškau savo brolių Juozapo ir 
Antano Rutkauskų, paeinančių iŠ Pag- 
iesų sod., Papilės parap., Šiaulių pav., 
Kauno gub. Gyvena Chicagoje. Juo- 
zapas 8 metai Amerikoje, o Antanas 
— 4. Turiu svarbų reikalu. Aš tik 
k? iš Lietuvos atvažiavau. Jų pačių, 
ar kas juos žino, meldžiu atsišaukti 
adresu: 

Aleksandra Rutkauskis, 
153 Ohio st., Los Angeles, Cal. 

Pajieškau savo sesers Onos Bumbu- 
levičikės su vyru Zigmu Kurkuzincku. 
Jų pačių, ar kas juos žino, meldžiu at- 
sišaukti adresu: 

K. Bumbulevicz, 
P. O. Box 409, N. Manchester, Conn. 

Pajieš kau savo brolio Franciškaus 
Malevskio ir draugo Vincento Jan- 
kausko; abudu iš Kušleikių kaimo, 
Kelinės vol., Raseinių pav., Kauno 
gub. Jų pačių, ar kas juos žino, mel- 
džiu atsišaukti adresu: 

Mr. Stanislovas Malewskas, 
16 University place, Woodhaven, N. Y. 

Pajieškau savo brolio Antano Ore- 
vio, paeinančio iš sod. Beinoriško, 
švekšnlų parap., Raseinių pav., Kauno 
gub. Amerikoj gyvena 25 metai. 
Pirmiaus gyveno New Yorko valstijoj. 
Turiu svarbų reikalu; tad meldžiu jo 
paties, ar j| žinančių atsišaukti ant. 
rašu: 

Povilas Grevis 
301 E. lltith st., Kensington, Chicago, 

111. 

Pajieškau jsavo draugų Petro ir 
Kazlmieraus Čižiūnų; paeina iš Kau- 
no gub., Zarasų pav., Panemunio 
miestelio ir parapijos. Taipogi ir 
Tetulės Paulinos Bajoraičio^; paeina 
iš Kauno gub., Panevėžio pav., Kup- 
rėliškių par., Mėgonių kaimo. Jų pa- 
čių, ar kas juos žino, meldžiu praneš- 
ti adresu: 

Peter Striupas. 
349 E. Kensington ave., Chicago, 111. 

Pajieškau brolio Povilo Yaišučio, 
pirmiau gyveno Betroit, Mich. Jj ži- 
nančių, meldžiu jam pranešti apie pa- 

jieškojimą. Mano adresas: 
R. Vaišutis, 

1000 So. Canal st., Chicago, 111. 

Pajieškau savo tėvo Jull< uo Navic- 
ko, Kauno gub., Raseinių p-v., Šim- 
kaičių voi., kaimo N Aukaimio. Apie 
21 metai Amerikoj, išpradžių gyve- 
no Bridgeporte, Conn., vėliaus kur tai 
apie C'bicagą, o dabar nežinia kur. 
jis pats, ar kas kitas, malonėkite duo- 
ti žinią adresu: 

Izidorius Navickas, 
789 Bank st. Waterbury, Conn. 

Pajieškan Dėdės Prano Kiaurakio, 
parapijos Janapolio, Varnių valsčiaus, 
relšių pav., Kauno gub. Apie 4 metai 
Amerikoj, antru sykiu. Atsišaukite 
antrašu: 

Stanislovas Vaičkus 
4636 S. Paulina st., (.'hicago, 111. 

Pajieškan brolio Andriejaus Kisie- 
lio, kaimo Vartų, parapijos Prienų, 
Mariam *JOlės pav., Suvalkų gub. Apie 
i metai atgal gyveno Philadelpbijoje. 
Kas žinoty, meldžiu duoti žinią ant- 

rašu: 
Jurgis Kisielius 

4637 S. Paulina st., Chicago, III. 

Pajieškan savo pažįstamos Mortos 
Bražienės, Iš Rekčių kaimo. Kuršė, 
nų parap., Šiaulių pav., Kauno gub. 
Jos pačios, ar kas ją žino, meldžiu at- 

sišaukti adresu: 
Domicėlė štdlausiutė, 

JJlo Aukuru ave., Cliicago, Iki. 

Pajieškau savo draugo Vincento 
Plauskos. Pirmiau gyveno Westville, 
III. — 9 melai atgal. Jis paeina iŠ 
Kauno gub., Raseinių pav., Kvedaines 
par. .Io paties, ^rba kas žinote apie 
jį, meldžiu duoti man atsakymu: 

W. Norvillo, 
I3ox 34, Bu&», 111. 

Pajieškau savo pusbrolio Ka7rimiero 
Feravičiaus, iš Juokavų sod., Seredžių 
vai., Kauno pav. ir gub. Apie 3 me- 
tai kaip Amerikoj. Girdėjai, gyvena 
apfe Chicago, 111. Jo paties, ar kaa 
Jį žino, meldžiu atsišaukti adresu: 

Miss Annie Baltruška 
Box 161, No. Bloomfield, Conn, 

Pajieškau savo vyro Juozapo Uman- 
to, iš Kauno gub., Raseinių pav., Bata 
kių vai., Tauragės par., Kožiškios so- 

džiaus. Jis pats, ar kas jj žino, malo- 
nės pranešti adresu: 

Alzbieta Umantienė 
4558 So. Paulina st. Chicago, 111. 

Pajieškau savo draugo Jono Ogin- 
tos, paeinančio iš Nečiontj kaimo, Sa- 
ločiu parap., Panevėžio pav., Kauno 
ub. Gyvena, girdėjau, Chicagoje. Jo 

paties, ar kas jį žino, meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Petras Pozemeckas, 
948 W. 36th st., Chicago, 111. 

Ant Pardavimo. 
ANT PARSAMDYMO. 

Automobiliai veselijoms, krikšty- 
noms, pagrabams ir t.t. yra pigiai 
parsaiudomi iš Halsted Garage. Taip- 
gi automobiliniai trukai perkrausty- 
mui Furničių, nuvežimui į dyp.is ir 
t.t., yra gaunami pigiai. Perkrausty- 
niui furničių automobiliniai trukai 
kaštuoja pigiau kaip arkliai, ir ge- 
riau ir greičiau atlieka darbą. 

Atsišaukite į 
HALSTED GARAGE, 

3222 So. Halsted st., Chicago. 

Parsiduoda: — 2 augštų puikua 
mūrinis namas su saliunu, arti 47-os 
ir Western ave. Ant pirmo augšto 
saliunas, ant antro augšto 6 ruimų 
pagyvenimas. Namas puikiai jreng- 
tas, gazu ir elektriką apšviestas, su 

maudykla ir visais reikalingais įtai- 
symais. Atsišaukite J A. 01szewskio 
Banką. 

Parsiduoda: — Bučiarnė ir grocer- 
nė geroje vietoje. Pardavimo prie- 
žastis: moters nesveikata. Turiu iš- 
važiuoti j Lietuvą. Atsišaukit adresu: 
1801 So. Peoria st., Chicago, 111. 

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

K. D., 
616 E. Robinson st., N. 3. 

Pittsburg, Pa, 

GERA PROGA LIETUVIUI. 
Parsiduoda labai pigiai ant North 

aidės (priešais lietuvišką, bažnyčią) 
vežiojimo (delive»y) biznis, kuris nuo 

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

TtMYKITE! 
Turėdamas $500.00, gali jgyti namą 

prie So. Halsted st., beveik priešais 
n&t'jai statomą teatr*. Gera proga 
lietuviui jgyti namą ^u mažais pini- 
gais. biznevoj vietoj ir prieg to labai 
pigiai. Kreipkitės platesnėms ži- 
nioms j: 

A. OLSZEVVSKIO BANKĄ. 

GALI APSIRĖDYTI BEVEIK 

UŽDYKĄ. 
Nauji ir truput} padėvėti siutai ir 

Overkotai, kurie buvo užsakyti ant 
orderio už $40, už $50 ir už $60, dabar 
parsiduoda po $5. ir augščiaus. 

Gali but puikiausiu sportu tiktai už 
$5. 

Parsiduoda pigiai čemodanai ir la- 

gaminai. Nauji ir truputi padėvėti 
siutai ir overkotai vyrams ir januo- 
liams. Ateikite j 

S. GORDON 
Vyrišku Drabužių štorą 

1415 S. HALSTED ST., CHICAGO. 

Bile vienas gali uždirbti $26.00 l 
savaitę liuosomis valandomis; prity- 
rimas nereikalingas. Gavimui visų 
sulyg to žinių, rašykit: 

LIPMAN SUPPLY HOUSE 
Oept. 7 

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

Kalėdinis Pigumynas: — \Vurlitzer 
Elektrikos Varomas Pianas (Electric 
Player Plano) kainuoja $650.00, turi 
buti parduotas už $325.00. Kreipkis 
antrašu: 2309 S. Leavitt st. 

Parsiduoda: — biznio propertės ant 
Wallace st., arti "Lietuvos" redakci- 
jos. Mūrinis namas, storas ir 6 rui- 

mų gyvenimas. Namas gerame pa- 
dėjime, gazu apšviestas, tolletas vi- 
duje. Kaina $2,300. 

Ernis E. Feeney, 
3108 Wallaee st., Chicago, 111. 

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

vičiaus ir Mar'yuo Yčo paveikslų, at- 

skyrai arba abiejų drauge, didumas 
6x9 colius, arba Sieninį Kalendorių 
su jų abiejų paveikslais, lai prisiun- 
čia tiktai 26c., o reikalaujamą. pa- 
veikslą tuojaus apturės. Rašykite ad- 
resu: 

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

KALĖDŲ DOVANA. 
Kas prisiys 4 doliariuu, tas nauf 

visiems metams "Lietuvę," "Laisvę" 
ir satyroH lalkraštj "šakę." Kreiptis 
antrašu: 

A. Jodclis, 
645 W. 14th yl., Chicago, 111. 



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

I [IETIMIS REJEHTAllSKUS BIURAg 
Iškolektuoja vekselines paskolas, algas, da- 

' les Jr pinigus, paliktus kitose bankose Ame- 
rikoje ir Europoje greitai ir pigiai. 

LIETUVOS REilENTALISKAS BIURAS 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO. 

BIURO VALANDOS: 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatotnis nuo 6 iki 9 vakarais 

Antanas A. Slakss 
.X I )V(.)KA>PAS 

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 I C A O O 

Tstephone RANDOLPH 1307 

mm 

BRIDGEPORTO OFISAS: 
3255 So. Halsted Street 

(Priešai 33-či:} gatvę) 

VAKARAIS: nuo 7 ik 9 vai., 
išs iriant nedčlias 

Telephone DROVER 5326 

KALĖDOMS BESIARTINANT 
Kviečiu brolius lietuvius ir lietuvaites su reikalais 

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

Čia galite gauti įvairių lietuviškų knygų, užsirašyti 
geresniuosius laikraščius; sidabrinių ir auksinių graznų, 
muzikaliskų instrumentų, visokios popieros laiškams su 

gražiais pasveikinimais, puikių lietuviškų atviručių ir 
visokių rašymui įrankiu. 

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

M. J. DAMIJONAITIS 
903 West 33rd St„ CHICAGO, ILL. 
Prieš pat Sv. Jurgio Bažnyčią. Telefonas Yards 4669 j 

Kalėdoms 
Dovanos 

B X 

I' 

Visi "Lietuvos" skaitytojai gaus šiuosmet Ka- 
lėdoms dvigubo didumo "Lietuvos" numerį su» dau- 

geliu paveikslu ir žingeidžių pasiskaitymu. 

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, 
V2.c^ So. Halsted St., Chicago. 111. 

k 

Nelaukite 
Paskutinių Dienų! 

Pirkite Kalėdų do- 
vanas (prezentus)j anksti. Mus krau-1 
tuvėje gausite di- 
deli pasirinkimą 
deimantų, 

suotų laikrodėlių, 
lenciūgėlių, žiedų, 

| kolomkų, laketų, 
šukų ir tt. prisius-j 
kite savo adresą, o 

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

aukso ir 

3248 So. Morgan St., CHSCAGO, ILL. 

EBO *3? CIGARETTES 
10 for 5c» 

Geriausias iš visų rusių 
TYRAS—TIRŠTAS— 

UŽGANĖDINANTIS 

Ypač gera rūkyti iąt kurs 

yra "šauniai geras." 

Klausimai ir Atsakymai Skaitytojams! 
Klausimas: Kodėl žmo- 
nes moka 4 sykius 
brangiau arba ir dau- 

iiaus už laikrodėli? Atsakymas: Todėl, kad mažai supranta apie fabri- 
kantu prek^, arba nežino kur galima pigiau pirkti. Klausimas: Kodėl 
Porininkas ima •» kartus brangiau už laikrodėli negu jis vertas? Atsaky- 
mas: Todėl, kad -toriniukas parduoda vieną, a-ba tik keletą per sanvaitę. i- to turi užmokėti už storą, pragyventi ir uždengti kitokius expensus; 
upart to štorininkas gerai žino, kad žmonės mielina, kad gerą laikrodėli ne- 
gulima gauti u/, pigią prekę. Dabar čia jums išaiškinsime šitą dalyką. Jei- fabrikas laikrodžiu įdeda i laikrašti šitokf apgarsinimą: "Kam mokėt štorininkui S'j." už laikrodėli, jeiffu salite eauti už sk tAiri not ia!i 

laikrodėlio, tada jau turi S?25 gryno uždarbio. Dabar žincte, k6d£l fabrikas gali parduoti laikrodėlį už taip pigią prekę. > 5* 
Jeigu norite gerą laikrodėlį už fabrrkos prekę, tada pirkite-i>uo mus, o sugėdysite daug pinigo. Musų laikrodėliai yra labai gražus, naujos mados iš geriausio padirbimo, gvarantuoti per fabriką ant 20 mot,Ų,į pyįkiai išmar- ginti, gėry vidurių, reguiiuęti ir išbandyti, idant laikyty atsakanti laiką., jeigu dabar norite vieną iš šitų $25 vertės laikrodėliu už $6, ueržiurėkite 

viršpadėtus paveikslus, iškirpkite kokis juras geriausiai patinka, priaiųsklt mums su $1 ir bus tuojaus jums išsiųstas išrinktas jūsų laikrolfelis., gražia- me baksukyje. Kada atneš jums j stubą laikrodėlį, apžiurėkif£ jeigu jums patiks, tada užmokėsite reštą pinigu $5 ir nusiuntimo kaštų apie 25c. Jei- gu laikrodėlis nepatiks, tada neimkite, o męs sugrąžinsime jums jusų dole- rį. Tėmykite, kad jeigu pirksite nuo mus laikrodėlį, tai neapsigausite. Laikrodėliai gvarantuoti ant 20 mptų 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 apgarsinimu, už ką busime jums dė- kingi. Adresuokite: 

NATIONAL COMMERCIAL CO. 
PEPT. 115 SOO EAST 5-th ST. NEW YORK CITY 

Turėk Savo Namuose 
Geriausią Degtinę* (arielką) jei 

nori buti sveikas ir turėti kuom 

pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 

} 
S=0=L=0 Rye 

Kaipo Skanų, Tvirtą ir sveiką gervinę 
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine. 

Gaunama visuose geresniuose Saliunuose 

STRAUS BROS. CO, DEP'T L. CHICAGO, ILl. 
216 W. Madison St. A. CHAPOSKE, ir T. PODLASKIS Lietuviai agentai 

Parankus Pečiukas 

Tankiai reikalaujant šilumos 

ankstyvu rudens laiku, pakol 
aną nepradejote pečių kūrinti. 

Kokiam kambaryj norėtumėt, galite šilumą geriausiai 
ir greičiausiai gauti su Perfection Beduminiu Aliejiniu Pečiuku, 

The Perfection yra ištikimiausias pečiukas, koki tik galit 
pirkt, ir jj lengvai gali perkeldineti. kur tik norite. 

l'radėk'it nūn miegamojo kambario :ir miiud.vkir*< Ir galSsitsmaglal apsirengti 
kai.i ir fttjrifcii'j tyiy. Perutt-kit Į \a20m4j1 kambarį, šilta bus laike inisryfliį 
15ruu«telkit'dpf;ttikę rute-mus. IrturPs t? smagų. Si'ię vakarėlį. 

1 'l'-lie 'rnrfojtion Ilefluminis Aliejiniai Poritikai yra dailiai lSdirbti v;ii»*or- 

natr.i-niai. Ilnl.nal iŠ lygaus ornamentuoto niįlynnl plieno: nikeliniai kra>tii. 

Y patinta aut<niiatUfca pri- talsa p: daro dumaviuię nepa'.liuu Knatas vi,ncloi 

Jj g u* V i-o., a įs lengvai valosi. \ir> i ju9ka. Šalta rankena. 

.Gaunama sur; arba pra?.* kit cirkui ori > su paaiškinimais nno bile kurios 

i.iusiį ugi uturos. 
"7 

Standard Oiil Company 
(An Indiana Corporation) 

Be» Q A D System 

XLe'ef°no vartojimas trumpina laiko, pinigk. svei- 

katos, sulaiko jiegų išeikvojimą ir susidėvėjimą 
Viešosios Telefono stotįs. Įsteigtos parankiose vie- 

tose, yra pasiekiamas dieną bei naktį ir sujungia su 

kiekvienu Bell telefonu mieste. 

Žiurek Melyuos Bell Iškabos. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100 

AfIOLA ANTi-PAIN BALI 
Nuo peršalimo, Kosulio, Kntaro, 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 skrynutės 
Anojos ir persitikrinkit apie jos gerovę. Adresuokit: 

S K 
1725 W. 18th St.. 

S A S S 
Dept. 6, Chicago, Hl. 

Geriausia Lietuviška Apifea 
F. A. Jozapaitis, aptiekorius ir sa- 

vininkas, savo a pliekoje u/.laiko vi- 
sokių vaistų ir išpildo visokius recep- 
tus. Taipgi mano a pliekoje galima 
gauti visus lietuviškus daktarus; po- 
draug ir angliškus. Mano aptiekojo 
suteikiama geriau?! patarimai ir kas 
ko reikalauja. Laiškais t:'- tiervs at- 

sakom, kurie prisiunčia už "c stump?. 

F.A.JUOZAPA! TiS 
SPTIHKOSIUS 

3601 S, HALSTED ST„ EHIB560 
Telephone Yards 155 arba Yards 551 

Lietuvis Gydytojas ir Ch rurgas 
3259 $0. Ilalstcd St., Chicatfo. III. 

Gydo visokias ligas moterių, vai >w ir 
vyrų. Speciaiišluii gydo limpančia4.. už- 
siscnėjusias ir paslaptingas vyru liu'is. 

Dr. G. M. Giaser 
šiuoml apreiškiu pagodotal vi&uo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
an' Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyvena 
m? i savo locną namą. po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yards 687. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publikT 
Ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną. ir nak- 
tį. Esiu spec'alistas ligose vaiku, mo- 

tery ir vyrų ir užsendintose ligose. 
Darau visokią operaciją. 

Liekuosi su pagarba 

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

Kertė 32-ros gatvės. 

Dr. O. C. H EI NE 
DENTISTAS 

OFISAS—Kampas 31 ir So. Halsted £at. 
(efflDlmis lirš aptlekos.; X, CHICAOO. ILL 

Hfc'.'.dinga ir kiekvienam reikalingai 
užsisaKyti 

KATALIKAS"; 
"Katalikas" yra 12-kos pusla-{ 

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

"Kala'ikas" metams S2, pusoej mėty $1. | 
Užsirašyt "Katalikas" galima kiek- 

viename laike. Rašykite tuojaus. o 

gausite vieną "Kataliko" numeri pa- 
matyti veltui. 

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

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 žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir i5 viso pasaulio. "DRAUGAS" 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus. 

"DRAIKUS" atsieina nitams $2, pGtti a. $1 
Užslenluosi metams +i, pusti oity $1.60 

Rašydami laiškus adresuokite 

DRAUGAS PUB. CO. 
į 2634 W. 67th St. Chicago, III. 

__ 

Leveskio ^ 
® ♦ m 

S Dienine ir Vakarine Mokykla. a 
.. ■ 

l Pradinis Prirengiamasai! Kursas, 
J. P-rekybos Kursas paįal Amer. pliauą, 
3. Prekybos Kursas pa£al R tsijos plian.} 

idc manančių grjiti Lic jvon 
1 ssKalbc-- = 

Lietuviška, Angliški, Vokiška ir Rusiška 
pagal nor.) ir Lenki&a). 

Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 
arba per laiiką šiuom antrašu: 

G. J. LE VESKIS, 
Vedejas Mokyklos 

3106 So. Halsted S t., Chicago, 111, 

Seniausia Lietuvių užeiga pas 

juozurą ridiku 
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penčius cigarus ir 

Gražią Naują Svetainę 
Susirinkimams, vestuvėms, ba- 
liams ir u. Širdingas priėmi- 
mas ir broliška roda kiskvianam 

325ŽI11100ISGL. Kerte 3311 
Telephoue Yards 2750 

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGOJE. 

Kurioje gali r'cK-lenas 

gerai ir gražiai Jžaioktl 
| šokt j trumpą, laiką ir už 

labai mažus pinigus. Vai- 
kinai ar merginos, kurie 

)|nemoka šokti, niekuomet 
j negali užganėdinti sav^n 
* ir negali (urėti linksmus 
L laikus, nes yra taip, kaip 
I numirę, o kuomet moki 
Hgerai šokti, visuomet fcvsl 

^ linksmas ir kitu paguo- 
I ■ uujaiiiue. 

Norinti mokytis, meldžiu, atsilan 
kvkite po numeriu: 
£3o W. 33RD 8T„ CHICAGO, IL L 

Arti Morgan gatvėn. 
Mokinama. Panpdėlyje. TTtarnink*1 it 

KotvoreJ* nuo S iki 10:30 vak. 
Mokvtoja! °-«f. p i. '^nkauskas, 

M iss B. Tisaitl. 



BRIDGEPORT CLOTHING CO. 
3246-3248 So. Halsted St„ ChtcagD, III. 

IDE1E DRAPANŲ KRAUTUVE 
pamatykite, o patįspersitikrinsite kiek puikių daiktų 

čia rasite nebrangiomis kainomis 

Puikiausi siutai, dirbti Hart, Schaffner & Marx 
vertės $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, kepurės, skrybėlės ir čevery- 
kai parsiduoda sumažintomis kainomis. 

Apart visų geriausių Tavorų mes dar turime 150 
siutų, taip vadinamų "Broken Lots", kurie seniau 
parsidavinėjo nuo $12,00 iki $20.00. Bet norėdami 
atituštinti vietą kitiems tavorams, esame priversti 
išparduoti juos už vieną trečdalį jų vertės, tai yra 

Po $6.50 Siutą 

AR GIRDE JOTE T^KI PIGUMĄ 
PASINAUDOKIT IŠ ŠIO PIGuMO PA- 

KOL YRA PASIRINKIMUI VISOKIŲ MIERŲ 

Jeigu gyvenate kitam mieste ir negalite ypatiškai pas 
mus atsilankyti, paršykite mums laiškelį. Męs su- 

teiksime jums informaciją, kokiu budu galite 
gauti geras drapanas už pigią kainą. 

Musų Bižuterijos Depart- 
mente randasi geriausios 

Gryno Aukso Špilkos 
Kolionikai, Žiedai, Bron- 

soletos, Laikrodėliai ir 

Lenciūgėliai ir 

pigiau kaip kitur. 

BRIDGEPORT CLOTHING CO. 
A. MASIULIS, Mgr. 

3246-3248 So. Halsted Street, Chicago, Iii. 

Phone Drover 5052 

DR. K. DRANGELIS 
UETUVY8 OENTISTAS 

VALANDOS', nuo 9 ryto tig 9 vakar t 

3261 So. Halsted ct. Chicago, III. 
Priešai A OU«v*ltio Banką 

ATPIGO LIETUVIŠKI REKORDAI! 

Męs dabar turime 30 lietuviškų 
Įvairioms dainoms rekordų, kurie iki 
šiol parsidavė po $2.00, dabar par- 
traukėme didelį transportą ii Lie- 
tuvos Ir gavome pigiaus. taip kad da- 
bar parduodama po §1.00 8U Pa- 
siuntimu. 

Parašykite mums savo adresą, o 
mec prisiusime katalogą, ii kurio ga-1 
lesito pasiskirti Ir apsisteliuoti lie- 
tuviškom dainoms Ir deklamaolJo.T* 
rekordus. Adresuokite: 

A. OL8ZEVVSKI, 
#1*2 8o. Halitei st., Chlc«ff*, H?, 

F. P. BRADCHULIS 
Attornev & Coucselor a t Law 

30 N. LaSaile St„ Cor, Washington S1. 
Siock Exchange fifdg., fiooms 1107-1114 

Telephone Franklin 1178 
Lietasis advokatu, baigęs teisių mokslą Ams- 
riioje. Veda visokias bylas, civiliškas ir kri- 
miaališkas visuose teismuose (suduos*). 

6yv. 3112 S. Halsted St„ arti 3J-nos 
Telephone Yards 2390 

ADVOKATAS 
KAZIS KRAUČUNAS. 

Buvge S> motu* Skyriaus Viršininku, Inspek 
torium Suvienytų Valstijų Iminigriicijos 
turi Tisas tiesas kaipo Attoraey, Advocate; 
l'roctor. Solicitor ir Uouncelor-at-Lavv. Ved* 
vlioki;is bylas (prova*) visuose tei»rauo*e ir 
departamentą įkyriuose. Gavimui patarimų kreipkite* laikais, Jdcdumi krasos i-nku'lį at»S«3'tjjul- Vedimui svarbių bylų ir reikalų 
pribuua ypa'.likai į visas Valstijas ir uiiej- 
tustulyg pareikalavimo. Adresas: 

KAZiS KRAUČUNAS 
ATTORNEVATLA1V 

403 Lypn Buildinjf SBATTLE, WASH. 

Dovanos! 
Pirkite už :f6 vertės musij ži- 

nomo tabako dėl cigaretę ir iš- 
sirinkit sau dovaną iš sekr.nčiij daiktų: 1—>;aujausis importuo- tas Fonografas su duda,, kuris 

Igrajina gerai ir aiškiai visokias 'muzikas ir dainas. Kiekvienas 
gali turėti savo name koncertą. 
2—Geriausią Armoniką vokiško 
išdirbinio su notomis ir nurody- 
mais. 3—Puiku stalavą nikelini 
Laikrodį su muzika, kiekvieną 
kartą grajina 10 minuty. 4— 
Vyrišką ar moterišką paauksuo- 
tą laikroasVi. ir puikiai ismnr. 

gintą. 
Atsiųsk mums ant rankos 50 centų markėmis, o męs jums prisiusime 40 skrynučių tabako, 4 gatunkų už $6 ir jusų išrinktą dovaną. Likusius $5.50 užmokėsite, gavę tavoią. Kam tavoras ne- 

patiks, gali j{ neimti. Kanadon ir abelnai i ušrubežius tavorą siuuCiame, tik gavę iškalno $6.00, 
English Asiatic Tobacco Co,, Dept., 115 E. 7th Si., New York City 

3252 So. Halsted St, CH1CAG0, ILL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto 

Įsteigta 1893 metuose. 

PRIIMA pinigus tanpinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir moka už 
juos 3 procentu metama. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Cliicagos mieste. 

PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 
išmokesčių. 

PERKA ir parduoda Morgeoius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Oliicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose banko-e. 

IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
Y 

SIUNČIA pinigus į Lietuva, Ros i j q. ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio pas 

portus važiuojantiems Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAMS duoda čekm knygeles, su kuriais tai'čekiais jie apmoka algas, 

bi1 s ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias 
būdas vedimo rokundų biznyje. -Jokis biznierius be baukos čekių negali šią- 
dien atsakančiai savo biznį vesti. 

PADARO Do vierennastis, ir visokius kitus rejeutališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai [rengtoje Bankoje, prie 

kurios nė vagis, ne ugnis negali prieiti. 

Pinigus turi tik tie kurie ččdyja, o sučėdy.ja tik tie kurie Bankon deda. 
Užčedyk tik vien$ dolieri eauvaitėje padėdamas jį Bankon ant 3 procento, tai 

Per 1 metą turėsi $ 52.70 
Per 5 metus turėsi 279.82 
Per 10 metų turėsi 004.50 
Per 20 metų turėsi 1418.20 

Tai ką padaro vienas dolieris, o vieną dolierį sanvaitėje gali užččdyti kiekvienas žmogus. 
Tik teikia pradėti. Taigi pradėkite Čėdyti. 
"Kurie šiton Bankon pinigus dėjo, tie Šiandien perka namus, o kurie pinigus kuparėliuose 
kavojo, tie dabar gaudo vagius". 
Šioje Bankoje gali pasidėti pinigus ir kitų miestelių lietuviai. Rašykite mumi, o gausite 
pilną informaciją. 

Rašydami adresuokite šiteip: 

A. OLSZEVVSKI BANK 
3252 5o. Halsted St., CHICAGO, IL.L. 

Atvažiavusius IŠ KITUR MĘLDŽIAME aplankyti ir musu Banką. 

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

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

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

uiisas 

1725 West 18th Street 
larp PauJina ir Wood gat. 

Phoiie Canal 1203 
Valandos: 

mio9:30 iki 12:00 vai ryto 
nuo 7:00 Iki 8:00 vai. vak. 

Nedelioms 
uuo0:30 iki 12:00vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W, Harnson Street 

Tel. Austin 737 

Valandos: 

tiktai iki 9:00 kiekvieną ryti 

Telefonas Yards 3162 

Dr. A. L. Graičunas 
GYDO INVAIRIAUSIAS LICAS 

3310 So. Halsted St. Chicago, UI. 

K. ZURAITIS 
PIRMAE1LINIS BUFETAS 

šaltas alus, gera deg- 
tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima svečius 
: kuošlrdingiausial. : 

3200 S0. HALSTED ST. 

DIDŽIAUSIA VAISTINYČIA 
POSZKOS 

t'žlaikome geriausias gyduoles ntto vi 
šokių ligų, kaip vyriškų, jaunų ir senų, 
taip ir moteriškų, nuo Rombo, svaigu- 
lio, galvos skaudėjimo, reumatizmo, 
kojų putimo, šlapiavimo ir kornų. 

Visokiame reikale rašykite aiškiai, o 
gausite tikrą atsakymą ir gyduoles už 
mažą prekę. 

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

CHICA60, III. 

Jums kaipo dovana Naujiems 
Metams. 

Malonus Viengenčiai: Ar dar 
mokate randas kitiems? Jeigu 
taip. tai išrinkite G skaitlines 
mio $1 iki $10 ir jrašykite Jas į 
šiuos keturkampius taip, kad 
abelna suma išneštu §10, — ar- 
ba lygiai tiek, kiek randos mo- 
kate. 
Atsiųskit teisingą išrišimą kuo- 

greičiausiai, tai gauste nuo mus 

pilnas informacijas sulyg to, 
kaip likti savininku 2 parcelių, 
netoli Ne\v Yorko, fabrikų mie- 
ste, kur reikalaujama žmonių i 
įvairius biznius, darbus ir pra- 
monę. 

Vienatinė proga Jums palikti 
pilnu savininku parcelių visiškai 
u/dyką ir tai tiktai prieš Naujus 
Metus. Pilną gvaraneiją gausite 
nuolatinam darbui ir išstatysim 
Jums nuosavų namą ant Jusų 
loto ant mažų mėnesinių išmo- 
kesfių. Prislųskit išrišimus, tai 
gausit tolimesnes informacijas. 

Adresas: 
Sales Manager Dcpt. D. 

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