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pultosios žinios, 
MEXIKO. 

Portiniame mieste Guaymas 
susibutitavojo 11uertos kariume- 

nė; kareiviai pasidalino į dvi da- 

li-. viena dalis laikosi dar vis 

1 Iuert<» pusęs, kita į;i nori perei- 
ti j revoliucijonierių pust;. Tarp 
tu dviejų kirriumenės dalių mie- 

ste traukiasi mūšiai. Rodosi, kad 

kariumenės vadovas Ojeda turės 

iš (iuaymas pa-itraukti ir ji ati- 

duoti revoliucijonieriams. Tokiu 

budu revoliurijonieriai. turėdami 

portini miestą, galėtų i> svetur 

ginklų pri-igabenti, o 1 įnertai 

ginklų gabenimas iš Japonijos 
butų apsunkintas. 

Revoliucionierių vadovas ge- 

nerolas Yi.Ha yra dar vis mieste 

Juarez. bet su visomis pajiego- 
mis rengiasi traukti prieš tvir- 

tovę Torreon. Priešais namus, 

kur gvvena generolas Yil!a, li- 

kosi sušaudytas l'rancisco I. 

(luzman; jis ėmė dalyvumą prie 
išvertimo valdžios prezidento 
Madero. Juarezan atkako mėgin- 
ti prikalbinti generolą Yilla ap- 

leisti Carranzą ir pereiti j Fe- 

likso Diazo pusę. Taigi išpuola, 
jog (iuzman buvo Diazo pasiun- 
tinys, o pa-iuntinio asmuo ii ka- 

ruose net su puslaukinėmis tau- 

tomis neliečiamas. Jeigu butų 
kitaip, nieks pasiuntiniu buti ne- 

norėtų ir vedančios karą tautos 

taikytis negalėtų. 
Japonijos ambasadorius mie- 

stan Mexikan užsikvietė japoniš- 
ko kariško laivo aficierus, kur 

gyventojai juos entuziastiškai 
priėmė. Aficierai tie atlankė ir 
f įnertą ir tuom parodė Suvie- 

nytoms Valstijoms, jog jeigu jos 
siustu Mexikan kariumene, Japo- 
nija parems I (nertos valdžią ir 

Suvienytos Valstijos turės karą 
ne vien su Mexiko, bet ir su 

Japonija. 
Klausimas atidarymo Suvieny- 

tų Valstijų rttbežių gitiklų gabe- 
nimui revoliueijonieriams dar vis 
neišrištas. Prezidentas \Vilson 

pats nežino ką daryti, o tas ne- 

žinojimas ir drąsina lluertą, ku- 
ris visai nemano pasiduoti \Vil- 
sono reikalavimui. Jis apreiškė, 
jog jeigu Suvienytų Valstijų ru- 

bežius butų atidarytas ginklų ga- 

benimui revoliueijonieriams, jis 
su jomis pertrauks visus susinė- 
simus ir abudu prezidento YVif- 
sono pasiuntinius ir konsulius iš- 

•vys iš Mexiko. 
Pereitą savaitę prie Conception 

del Oro, Zaeatecas valstijoj, trau- 

kėsi mušis; kariumene likosi su- 

mušta; ji nužudė 400 žmonių, o 

revoliucijonieriai turėjo tik 7 už- 

muštus ir 70 pašautų. Kadangi 
tokis didelis nuotrotų skirtumas, 
tai reikia manyti, kad revoliuci- 

jonieriai skerdė net pasiduodan- 
čius. 

Kevoliucijonieriai mieste Clii- 
hnahua įtaisf- savo pinigų įnuši- 

nycią ir joje 'muša sidabrinius 
pinigus ir juos revoliucijonieriii 
valdomuose kraštuose žmones 

priverstinai turi už pilną vertę 
priimti; svetimuose kraštuose, ži- 

noma, tokių generolo Villa at- 

muštu pinigų neima; už ginklus 
ir amuniciją jis turi geru auksu 

mokėti, ne> ir jo popierinių pi- 
nigų svetur nieks neima. 

I'rie Torrcon iš visų kraštų 
traukia revoliucionieriai, bet mū- 

šio dar nepradėjo. Aplink Tor- 
reon yra 10,000 revoliucionierių, 
bet čia traukia jų vis daugiau. 
Kiek yra mieste kareivių, tikrai 

nežinia; revoliucijonieriai mano, 

kad mieste yra tik -5,000 karei- 
vių, taigi tik pusė revoliucijonie- 
riii skaitliaus. Kevoliucijonieriai 
turi 40 I.anuolių, miestą gi ginan- 
ti kariumenė kanuolių turi ma- 
žai. 

Kariumenė, nors jos yra ma- 
žiau negu revoliucijonieriii. viską 
prirengė ilgam Išsigynimui ir 
apgulimui. Kariu-ment's vadovas, 
generolas Velascos, kada nuo jo 
revoliucijonieriai pareikalavo ati- 
davimo miesto ir žadėjo jam pa- 
.ikti liuosą kelią trauktis į Mexi- 

ko miestą, atsakė: ''Ateikite ir 
paimkite.'' Aplink miestą yra 
kalvos, ant kurių kariumenė pa- 
statė savo kanuoles ir nuo tu 

kalvu gali bombarduoti žemiau 
esančias revoliucijonierių pozici- 
jas ir tokiu budu gali jiems ne- 
leisti prie miesto prisiartinti. 
Torreon yra svarbus miestas, tu- 

rintis 25,000 gyventojų; čia susi- 
bėga kelios geležinkelių linijos. 
Jeigu jis pateks revoliucijonic- 
rianis, jie turės liuosą kelią i 
Mc\iki, sustiny. Todėl prie šito 
miesto reikia laukti kruviniausio 
visame sukilime mūšio; kad tik 
kariumenei, kaip tai atsitiko O j i 
nagoj, nepirtruktų amunicijos. 

PIETINE AFRTKA. 

Paskutiniai streikai pietinėj Af- 
rikoj buvo jau nepaprasti .-trci- 
kai. bet tikra revoliucija. Per 
streiką geležinkelninkų tapo mi- 

laikvti visi susinėsimai; galima 
buvo keliauti vien vežimais, jau.- 
c* i it traukiamais, o tokiais veži- 
mais netoli galima nuvažiuoti. 
Todėl tai streikierių suvaldymui 
valdžia pastatė vi-as savo pajie- 
ga>; kaip karo laike, tapo sumo- 

bilizuota visa kariumenė, pa- 
kaukta tarnvston net liuosnoriai. 
Net pasibaigus streikui, valdžia 
neišsižadėjo aštrių priemonių, nes 

ji bijosi, kad panašus Į tikrą re- 

voliuciją streikas neatsinaujintų, 
o valdžiai nelengva butų suval- 
dyti. nes darbininkai šiuom kartu 
ėjo išvien: baltspalviai, negrai ir 
indiečiai. 

Valdžia, bijodama naujo dar- 
bininkų sukilimo, iš Afrikos išga- 
beno dešimtį svarbiausių darbi- 
ninkų organizatorių. Išgabeno 
juos su prievarta j portą Dur- 
ban, pasodino ant garlaivio ir iš- 
siuntė Londonan. Dabar nežinia, 
kaip Anglija juos priims. Juk 
Anglija gali jų pas save neįsilei- 
sti, nes išsiųsti darbininkų vado- 
vai yra pietinės Afrikos kolioni- 
jos piliečiai; kiti kraštai, supran- 
tama, jų taipgi nenorės priimti. 

Potam karo ministeris Jan 
Christiau Smuts padavė parlia- 
mentui sumanymą teisių, reika- 
laujančių išvijimo iš pietinės Af- 
rikos piliečių, keliančių krašte ne- 

ramumą, ir kad sykį išvytiems bu- 

tų uždrausta atgal sugrįžti. Su- 
manymą tą peikė darbininkų par- 
tijos atstovai, bet kad visos ki- 
tos partijos susijungė prieš dar- 
bininkų partiją, tai jos protestai 
pasiliko be pasekmių. Unionistų 
partija iki šiol smarkią vedė ko- 

vą su valdžios partija, bet klau- 
sime aprubežiavimo darbininkų 
laisvės jie ėjo išvien su valdžios 
partija. Sumanymą leisti val- 
džiai išvyti negeistinas ypatas 
parliamentas priėmė pirmame 
skaityme ir, be abejonės, priims 
ji galutinai. 

ŠVEDIJA. 
Švedijoj sugauna vis daugiau 

rusiškų šnipų, šnipinėjančių to 

krašto atsigynimo paslaptis. Ka- 
dangi Rusija paprastai šnipus 
siunčia j tuos kraštus, kuriems 
ką blogo nori padaryti, tai šve- 
du- apėmė baimė, kad Rusija jų 
tėvynės neužpultų. Švedai ne- 

tiki Rusijai, nes ji jau nemažai 
Švedijos kraštų paglemžė. Šve- 
dijai prigulėjo Finlandija ir Esti- 
ja, taipgi Peterburgo gubernija, 
o tuos kraštus* Rusija paglemžė. 

Dabar Rusija stengiasi labjau 
susidraugauti su atsiskyrusia nuo 

Švedijos Norvegija, kurios pa- 
£elba, jeigu su Švedija reiktų ka- 
ras vesti, butų Rusijai labai rei- 
kalinga. Tas taipgi didina neuž- 

sitikėjimą Švedų Rusijai. 
Sudrutino todėl Švedija savo 

kariumenę, taipgi karišką laivy- 
ną. bet gyventojams dar to nepa- 
kanka. jie reikalauja dar didesnio 
sudrutinimo kariumenės ir kariš- 
ko laivyno, kad galėtų prieš Ru- 
siją atsiremti. Sudrutinimo atsi- 
gynimo pajiegų reikalauja ne vie- 
na kokia partija, bet visi švedai; 
sudrutininuii kariškų pajiegų pri- 
taria net Švedijos socialistai. Nė- 
ra mat vi-ai Švedijoj tokių žmo- 

nin, kurie norėtu tapti Rusijos 
pavaldiniais. Visus mat gązdina 
likimas Finlandijos, kurią Rusi- 
jos valdžia vis labjau stengiasi 
supančioti ir nupuldyti. 

PIETINĖ AMERIKA. 

\ isose Pietinės Amerikos re- 

publikose didinasi neužsitikėji- 
mas Suvienytomis \ aisti jomis, 
l'žėjus reikalui, jos greičiau j i e 

įkos pagelbos Europoj, net Japo- 
1 nijoj. bet ne Suvienytt)se Valsti- 
jose, nors tos save vadina ap- 
ginėja mažų Amerikos republi- 
kų. Svarbiausio^ Pietinės Ame- 
rikos ispaniškos republikos: Bra- 
zilija. Argentina ir C'bili visai ne- 

geidžia, kad Suvienytos Valstijos 
siustų kariumenę Mexikan tvarką 
daryti, nes bijo, kad toji kariu- 
menė ten ant visados nepasilik- 
tų, kad Mexiko galutinai tiepa- 
sisavintų. 

Pietinėj Amerikoj agituojama 
už susirišimą visų ispaniškų re- 

publikų atsirėmimui prieš Suvie- 
jnytas Valstijas. Nors dabar dar 
tikro tokio susirišimo" nėra, bet 

l pakaktų, kad Suvienytos V alsti- 
jos užpultų ant vienos iš svar- 

besnių rcpublikij, o kitos, ir In- 
forrnališko susirišimo, užpultai re- 

publikai padėtu. * 

IS LIETUVOS. 
VILNIAUS GUBERNIJA. 

VILNIUS. 

— Naujosios Vileikos Šv. Jo- 
kūbo ir žydų ligoninių globėjų 
taryba nutarė įsteigti keletą psi- 
chiatrijos skyrių pamišėlių gydy- 
mui. 

šis paliepimas vidaus reikalų 
ministerijos duotas. 

— Šv. Jonu bažnyčios klebonas 
kun. Černiauskas gruodžio 31 d. 
gavo vyskupijos valdytojo įsaky- 
mą persikelti į Gardiną; jo vie- 
ton šv. Jono bažnyčios klebonu 
paskirtas kun. kanauninkas Ju- 
lius Ellert. Naujas Šv. Jono baž- 

nyčios klebonas yra Vilniaus ka- 
pitulos garbės kanauninku, o iš 

rusų valdžios už uolu priedermių 
pildymą 3 visokios rūšies meda- 
lius. Vitkovskis pabėgo užsienin, 
Vilniaus į Gardiną iškeltas, vi- 
daus reikalų ministerijai reika- 
laujant. 

— Lietuvos žinios — 

— Šį rudenį Vilniuje labai 
siautė skarlatina. Tačiau pasta- 
ruoju laiku ji žymiai sumažėjo. 

— Veterinorių-fėlčerių .mokyk- 
lai įsteigti Vilniuje vyriausybė 
leido skirti iš "zemsku" pinigų 
Vilniaus, Gardino ir Kauno gu- 
bernijų ne daugiau, kaip po 3.000 
rub. kasinėtai, pradedant nuo 

1915 metų pradžios. Tą mokyk- 
lą sumanė steigti Vliniaus gu- 
bernijos valdyba; tuo sumanymu 
ši mokykla turėtų tarnauti vi- 
soms toms trims gubernijoms ir 
jų pinigais butų palaikoma. Gal 
but, vėliau galėtų prie jos prisi- 
dėti ir dar tris artimesnės guber- 
nijos. būtent: Vitebsko, Mogilevo 
ir Minsko. Iš Vliniaus gub. val- 
dybos pareikalavo dar Peterbur- 
gan tiksliai nustatyti, kiek moki- 
nių galėtu toje mokykloje mokin- 
tis ir kiek reiklų pinigų jai lai- 

: kyti. 

— Vilniaus žemės banko kasi- 
ninko padėjėjas Kazimieras Yit- 
kovskis pabėgo užsienin, pasi- 
ėmęs iš banko kasos 31,667 rub- 
lius. Vitkovskis pabėgo užsienin, 
išanksto pasiruošęs sau užsieni- 
nį pasportą. Defraudaoija buvo 
padaryta -au-iu 10 (1. ir pastebė- 
ta tik >ausio 12 d. Vitkovskis 
buvo skaitomas draugų labai do- 
ru žmogum ir vedęs normai j gy- 
venimą. 

— Viltis — 

— Vilniaus apygardos teismo 
nubaustas 1 mėnesiu arešto val- 
stietis V. Sabaliauskas už ca- 

ro vardo įžeidimą. —< Tą pa- 
čią dieną buvo teisiami 2 Vil- 
niaus laikraščiu redaktorių: "Več. 
Gaz." už padavimą žinios apie 
Vileikos isprauninko tardymą ir 
'"Gaz. Codz." dėl žinios apie per- 
kėlimą uždengtos 1860 m. bažny- 
čios it* administracijom daromųjų 
jai kliūčių. Pirmoji byla atidėta. 
Redaktorius gi "Gaz. Godz." kun. 
Smialovskis nubaustas 50 rUb. 

pabaudos arba 1 savaitėmis areš- 

to. 
— Lietuvos žinios — 

MALĖTAI, Vilniaus apskr. 
Gruodžio 30 d. atidarė čia varto- 

tojų draugijos krautuvę. Tą die- 
ną buvo turgus, tai pirkėjų buvo 
labai daug. Jeigu pirkėjai ir vi- 
suomet lankys taip tą krautuvę, 
kaip pirmą dieną, lai ji galės ge- 
rai gyvuoti, l'arodyti, kaip reikia 

[tvarkyti prekes ir ve^ti knygas, 
buvo atvažiavęs Malėtuosna 
Aluntos krautuvės vedėjas; mat, 
M alėtų vedėjas neturi tam tikro 
išsilavinimo, o tiktai Amerikoj 
turėjo saliuną. Jaunas. 

RODUNIA, Lydos ap. Musų 
klebonas kun. Kochanskis paskel- 
bė iš sakyklos darysiąs išnaujo 
lietuvių ir lenkų sąrašą, nes ne- 

pasitikįs savo pirmtakuno kun. 
Sabaliausko padarytu sąrašu. 
Kun. Kochanskis, pasidarbavęs 
čia metus, turbut, tikisi, kad jau 
susimažįs lietuvių skaičius, taip 
ir nori rašyti išnaujo. Ir. kaip 
matos, jo darbas nenuėjo per- 
niek. Antai l'ilekalnio sodžiuje, 
patįs kalbėdavo ir savo vaikus 
žmonės mokindavo lietuviškai, 
dabar lietuvių liko tik 7 mer- 

gaitės. Skaudu Į jas i" pažiūrė- 
ti, kai-kurios tiesiog balsu verkia, 
kad jų tėveliai palaidojo savo 

gimtąją kalbą ir užsirašė lenkais. 
Vieną kartą klebonas, kamža 

ir stula apsitaisęs, priėjo bažny- 
čioje prie giedančių lietuvaičių 
ir liepė vienai cit pasku jo za- 

kristijon prisiegti. ar teisybė, kad 
ji keikusi kleboną, nes viena len- 
kė sakė tai girdėjusi. 

Lietuvos "naikinime" labai pa- 
sižymi taip pat ir Rodūnios var- 

gonininkas, kuris d iDa'*, kalėdo- 
damas, buvusius čia klebonus lie- 
tuvius visaip niekina, vadinda- 
mas juos cicilikais ir nedorėliais, 
ir augština tik vieną kun. Ko- 
cbanskį. Rodunietė. 

NAUJIEJI ŠVENČIONIS. 
Naujų j u Švenčionių "Ryto" sky- 
rius atidarė čia savo skaityklą- 
biblioteką. Klebonas kun. Čag- 
lys, perskaitęs "Ryto" draugijos 
įstatus, gražiai išdėstė jos nau- 

dingumą susirinkusiems. Prisi- 
rašė daug naujų nariu. Kadangi 
klebonas kun. Čaglys paaukavo 
skaityklai-bibliotekai knygų už 
70 rub., 10 kėdžių, spintą, stalą 
ir lempą, tai susirinkimas vien- 
balsiai išrinko ji garbės nariu, 
taip pat ir p. Pranciškų Gry- 
bauską. kuris pasižadėjo duoti 
didesnę pašelpą. Gerbiamasai 
kun. Čaglys, per du metu čia 
beklebonaudamas, daug pasidar- 
bavo, nes pirmiau mažai kas ir 
supratimo turėjo, kad ir apie 
laikraščius, o pastaruoju laiku 
beveik j kiekvieną kaimą pareina 
po 2—3 laikraščius. 

Vijurkas. 
— Viltis — 

BOGUSLAVIŠKIS, Viln. pav. 
Pas mus ir po truputį pradeda 
žmonės susiprasti. Rlaivybės 
skyrius jau senai gyvuoja, bene 
penkti metai. Dabar gi Pyplių 
valstiečiai atidengė "Ryto" sky- 
rių. pirmininkauja kun. Bertulis. 

Jaunimas mūsų moka gražių 
žaislų, tik nc be to. kad tarp tų 
gerųjų neatsirastių ir blogų žmo- 

nių. Vaikštykė. 

PORUBANKO, Vilniaus gub. 
Čia manevruojantis garvežys su- 

važinėjo ir sudraskė i šmotelius 
einantj geležinkeliu žmogų, ku- 
ris pasirodė esąs Vilniaus mie- 
stelėnas Kipras Šiška. 

— Aušra -* 

KAUNO GUBERNIJA. 
KAUNAS. 

— Šančių bažnyčiai statyti vi- 
daus reikalų ministerija leido 
rinkti aukų iki 22,278 rub. po 
visą Žemaičių vyskupiją. 

— Gauta valdžios leidimas: 
1) steigti Lauksod\je (Panevė- 
žio ap.) ūkio ratelį, -') tokį-pat 
ratelį Tauragėje (Raseinių ap.), 
3) tokį-pat rateli Puociunėliuose 
(Šiaulių ap.). Neleista gi Me- 
demrodėje (Šiaulių ap.) įkurti 
"Žaibo" blaivybės dr-jos. 

— Lietuvos žinios — 

— Sausio 3 d.- Varšavoje mirė 
žinomas Kauno lenkų veikėjas, 
Kauno miesto dūmos narys, ad- 
vokatas Domininkas Bociarskis. 
Gimęs 1836 m. Šiaulių apskr., 
išėjęs mokslus, velionis kurį lai- 
ką buvo rusų kalbos mokytoju 
Varnių seminarijoje, 1863 m. bu- 
vo suimtas ir sėdėjo Dvinsko 
tvirtumoje Kaune gyveno nuo 

1876 metų. 

— Kunigas Brauskas vyriau- 
sybės patvirtintas Žemaičių vy- 
skupijos valdytoja. 

— Neris užšalte užšalo, tik 
žemiau Kauno, matyt, kur užsi- 
kimšo ir per atadrėkius vandens 
pribuvo, kad po Kaunu, kur per 
Nerį yra tiltas, taip patvino, kad 
iš Slabados pusės vanduo išsi- 
liejo. Parvažiuoti per upę nega- 
lima, jei bent dabar gerokai le- 
das įšaltų. 

— Viltis — 

BALNINKAI. 
kuno kluonas. 
Nuostolių 5,000 
suimta. 

Sudegė p. Stei- 
pilnas pašarų, 
rub. Padegėjas 

Bajors. 

KAMAJAI, Kauno gub. Yra 
tai nedidelis miestelis, turintis 
gana gražią ir didele niuro baž- 

nyčią. Jau nuo keliolikos verstu 

jos bokštai visad esti matomi. 
Miestelis daugiausia apgyventas 
žydu, kurie turi savo rankose 
visą prekybą. 

Laikraščių j parapiją ateina 
apie pusantro šimto egzemplio- 
rių. Ūkis vedamas senoviškai— 
trilaukis (jau yra ir dauglaukių, 
bet maža), nors įvairios mašinos 
jau plačiai vartojamos; pjauna- 
mosios atsirado dar nesenai. 
Dauguma ūkininkų gyvena pa- 
siturinčiai. ne< žemė gera (yra 
ir kitokios ir gerai apdirbama. 
Geriančių yra neperdaug, todėl 
"Blaivybės" arbatinė lankytojų 
turi užtenkamai. 

Korespondentas. 

KELMĖ. Kuliamaja mašina 
kuliant javus pas ūkininką Arba- 
čauską, vienai mergaitei nupjauta 
pirštai. Butų merginai mirtis, 
bet ją išgelbėjo vienas jaunikai- 
tis, o visi kili, pamato pavojų, 
buvo išsislapstę. 

Paukštelis. 

PALANGA. Prieš keletą metų 
grafas F. Tiškevičius atgabeno i.^ 
Poznaniaus kelias tarnaites len- 
kes. Jos čia ištekėjo už lietuvių 
ir išmokino savo vyrus lenkiškai, 
kurie dabar didžiuojasi, buk esą 
lenkais ir uoliai mokina savo 
vaikus lenkiškai. Skaudu, veizint 
j ištautėjimą. 

— šaltinis — 

BIRŽAI, Panev. ap. Gruodžio 
24 d. šimpališkių sodž. sudegė 
valstiečio Fridmano kutė su vi- 
sais gyvūnais: 4 arklių, 10 gal- 
vijų, avįs ir kiaulės. Tai padarė 
bandininko neatsargus apsiėjimas 
su ugnimi. Spėjama, jog bandi- 
ninkas rukė sale kūtės ir uždegė 
linus, nuo kurių vienu urmu už- 
siėmė ir supleškėjo visa trioba. 
Savininkui nuostolio kuone 3.000 
rublių. M. Skiedra. 

ŠIAULIAI. Yra čia merginų 
darbininkių Dr-ja "Darbas," tu- 

rinti apie 200 narių ir apie 300 
'rub. kapitalo, ši draugija keti- 
nanti įsteigti Šiauliuose savo 

skalbyklą ir keptuvę. 

mmm p 

D 3 ĖTOS, Zarasų ap. Musv 
apie Q ;ėj sniegu taip užverst 
kelia* kad jokiu budu negalim; 
p ra v 3 loti. Išvažiavusieji į ke- 
lionę | -įžta atgal. Vienas dingt 
pu.s iv 2. 

* Lietuvos žinios — 

ALUNTA, Ukm. apskr. Gruo- 
džio 27 d. 1913 metų atgabeno 
Aluntos bažnyčią naujus vargo- 
nus. Jie apsiėjo 6 tūkstančiu? 
rubliu. Vargonai daryti Vokie- 
tijoje. Tėvynės mylėtojas 

VAŠKAI, Kauno gub. \ a/Ja- 
vo naktį iš Bausko Velžių so- 

džiaus (Saločių parap.) ūkininką? 
P. Motėj unas, gerokai, matyt, 
jgėręs. Pakeliui apvirtęs *u ra- 

inis i griovį. Ten ir rado ji žmo- 
nės gulintį nebegyvą. Velioni- 
mėgdavo išgerti. Buvo bevai- 
kis, paliko tik žmoną. 

Taip pat jaunas vaikinas, atė- 

jūnas, dirbęs Vaškų parapijoj, 
girtuokliavęs gruodžio -5 d. Vaš- 
kuose su kitais draugais, grįžo 
naktį namon su dviem draugais. 
Tie paliko ij Paliepių sodžiaus ga- 
le. Paliktas pats vienas, vaikšti- 
nėjo nabagas po visą sodžių, pra- 
šydamas Įleisti vidun. Bet niekas 
tuojau nepasiskubino įleisti, taip 
jis ir vaikščiojo nuo grįčios iki 

grįčiai. l ik po valandos vienas 
ūkininkas jį įsileido, bet jau vie- 
na jo koja, basa, buvo sušalusi, 
kaip akmuo. 

Svieto parėjunas. 

VIESKUNAI, Kauno ap. Sio 
sodžiaus ūkininką Kuprėną gruo- 
džio 29 d. taip smarkiai primušė 
Petrošiunuose, kad, parvežtas na- 

mo, vos nakties susilaukęs, pasi- 
mirė. Kas ji primušė—kol kas 
nežinia. A. Bartasevičius. 

MAŽEIKIAI, Šiaulių apskr. 
Kauno gubernatorius neleido sta- 

tyti "Vaidilutės" (Žemaičių 
krikštas) Mažeikių ugniagesių 
draugijai. Ugniagesys. 

UKMERGĖ, Kauno gub. Uk- 
mergės miesto mergaičių gimna- 
zija su teisėmis, apie kurios pra- 
nykimų pereitą vasarą pasklidęs 
buvo neteisingas gandas net laik- 
raščiuose, tebegyvuoja ir šiądien. 
Teisybė, be daugelio kitu sunke- 

nybių, šį rudeni reikėjo jai per- 
kentėti dar didį smūgį dėl per- 
dirbimo vyrų gimnazijos i pilna- 
teise, nes kai-kurie vyru gimna- 
zijos mokytojai nebegalėjo savo 

darbu bešelpti mergaičių gimna- 
zijos dėl liuoso laiko trukumo. 
Todėl, prasidėjus jau mokslo me- 

tams, reikėjo j ieškoti dviejų nau- 

ju mokytojų, (ierai dar, kad pa- 
sisekė greit atrasti reikalingų 
žmonių, kurie savo mokslu pilnai 
atsako gimnazijos reikalavimams. 
Reikia manyti, jog miesto valdy- 
ba ir gimnazijų komitetas, tiek 
daug darantis vyrų gimnazijai, 
nepaliks be savo globos, be savu 

pašelpos ir mergaičių gimnazijos. 
—juo labjau, kad tiedvi gimna- 
ziji—vyrų ir mergaičių—yra mie- 
sto įsteigti ir viena kitą stiprina, 
viena kitai padeda. P. 

— Viltis — 

PABIRŽĖ, Panev. ap. Ketina 
čia netrukus steigti L. Kat. Mot. 
Dr-jos skyrių, kuriam apsiima 
pirmininkauti grafienė Koma- 
rauskienė, pasižymėjusi savo 

veiklumu. Šio skyriaus svarbiau- 
sias uždavinys busią-; Įsteigti 
mergaitėms amatų mokyklą. 

— Lietuvos žinios — 

SUVALKŲ GUBERNIJA. 
SVETOŠINAS, Naum. apskr. 

Gruodžio 26 d. buvo čionai vir- 
šaičio rinkimai. Rinkimai, tai 
rnikimai — atsitikimas labai pa- 
prastas ir, rodos, nieko tame įdo- 
maus. liet dalykas tame, kad šie 
viršaičio rinkimai atsibuvo be 
degtinės, kas kol-kas, musų krašte 
dar naujiena. V iršaičiu išrinktas 
Jonas Kraučiunas, žmogus doras, 
blaivus ir augštesnio mokslo. Ti- 
kimasi. kad naujasis musų gerb. 

viršaitis atitaisys ligšiol suiru- 
sią niusii valsčiaus tvarką. 

Blaivininkas. 

BARTININKAI. Antrą dieną 
Kalėdų Į>as Bartininkus rasta su- 

šalęs žmogus. M. Ciclguda. Spė- 
jama, kad buvrs įkaušis. 

K. iš B. 
— šaltinis — 

KALVARIJA, Suvalkų gub. Čia prie Vižainiu gatvės Įkuria- 
ma lenkų vedamos vartotojų 
draugijos krautuvė. 

Pastaraisiais laikais mieste, ir 
bent kiek apielinkėse, išsiplatino 
Įvairių limpamų ligų (tymų, škar- 
latinos) epidemija. Nemaža mir- 
šta vaikų. 

— Lietuves žiuioB — 

VILKAVIŠKIS, Suvalkų gub. 
Sausio 4 d. \ ilkavi-kio miesto 
lauke rado sušalusi girtuoklį Mo- 
tiejų širvi. kur>ai ant rytojau- 
buvo palaidotas be jokių bažny- 
tinių apeigų ant Vilkaviškio ka- 
pinių nešventintoj vietoj. 

— šiuo laiku po Vilkaviškio 
apielinkę -kraido kaž-kokia ne- 

paprasta "viešnia"—liga. kuri be 
jokio pasigailėjimo varo iš šio 
pasaulio žmones. Čia, žmogus, 
rodos, visiškai sveikas, žiūrėk 
krito ir jau nebegyvas. Jau apie 
keliolika žmonių mirė. 

A. Kalinys. 

GARLEVA, Suv. gub. Pra- 
ėjusią vasarą valsčiaus teisėju 
rolesniam laikui buvo vėl iš- 
rinktas Grybauskas, bet vyriau- 
sybė jo nepatvirtino. Teisėju čia 
vyriausybė paskyrė Mariampo- 
lės apskr. tei>mo sekretorių Ka- 
ralių. 

ALEKSOTAS. Suv. gub. Va- 
kare sausio 4 d. užmušė čia vie- 
tos gyventoją Vilonį jo paties 
namuose. Velionis Kauno ligoni- 
nėje ryto metą pasimirė. Žmog- 
žudžiai suimti. 

Nemunas ties M ar vos dvaru 
išmetė ant kranto prigėrusio ka- 
reivio lavoną ir vieno Kauno fab- 
riku darbininko kuną. isit<. ma- 

tyt, buvo keno nužudytas—tu- 
rėjo įsmeigtą Į galvą peilį. 

— Viltis — 

MINSKAS. Cia dabar kilo aš- 
trus klausimas mokyklose: di- 
rektoriai reikalauja nuo kunigų 
vaikus mokyti tikėjimo rusu kal- 
ba, vaiku tėvai lenkiškai. Kun. 
Mieevičius buvo pradėjęs vaikus 

mokyti rusiškai, bet užpuolus 
laikraščiams, liovėsi mokinę-. 
Laukia archivyskupo nusprendi- 
mo. 

— Minsko lietuviai kruta. Tu- 
rime čia kelis lietuvius kunigu-, 
kurie gražiai čia darbuojasi. 
Minsko baltarusiai-katalikai irgi 
kruta. Nori iau ir baltarusiai 
bažnyčioje turėti pamaldas bal- 
tarusių kalba. Jeigu negaus lei- 
dimo tose bažnyčiose, tai statys 
sau naują bažnyčią. Daug pade- 
da baltarusiam* kunigaikštienė 
Rad\ iliene. 

— Aušra — 

RYGA. Ciirclc'ti. čia ketina kai- 
-kifios didžiųjų užsienio fabri- 
kų įsteigti -avo skyrius. Tokiu 
budu Ryga dar labjau i:n> į s:i- 

ve traukti darbininkus. 
— Lietuvos žinios — 

PETERBURGAS. Lietuviai 
čia turi 5 pradines mokyklas ir 
dvejus vakarinius suaugusiems 
kursus. 

— šaltinis —» 

— Oro lakūnams užginta l>11 -i.i 
skraidžioti per vakarų sieną iki 

i')i4 m. liepos 1 d. Ta.p nu- 

sprendei pati Ministerių Tary- 
ba. 

— Lietuvos žinios 



IS AE8IK0S, 
NUSINUODINO TRIS VAI- 

KAI. 

HaleviUe, Ala. Sausio 27 d. 
moteris l'erry Roseland išėjo i; 

namu, <» paliko t r i mažus vai 
kus. Jie. radę blekiny, manė, kad 

viduryj yra cukrus. 1'odėl, dėžę 
atidarė ir radę joje saldumyną, 
viską iškabino. Tuom tarpu vi- 

duryj buvo naikinimui žiurkių 
nuodai. Sugrįžus mitinai namon, 

ji rado vaikus jau negvvus. 

UŽTROiKO TUNELYJ. 
Bante, Va. i)ir!»amame Caro- 

lina ( 'lincbfield tunelyj atsirado 
ugnis, ir smalki s pripildė tuuelj. 
Nuo jų užtroško dešimtis darbi- 
ninku du baltieji ir aštuoni juo- 
dieji. 

ANALFABETAI AMERIKOJ. 
Apšvietus komisija surinko ži- 

nias apie skaitliu analfabetu, gy- 
venančiu Amerikoj; turinčiu dau- 
giau ne^u dešimtį metu, taigi to- 

kiu, kurie turėjo progą šiek-tiek 
išmokti, 5,5l<V>ffj litaru nepažį- 
stančių. \ akarinėj Europoj jau 
nei viename krašte tokio milži- 
niško skaitliau- litaru nepažį- 
stančiu r.crastum. Illinois valsti- 
joj, sulyginant, tikru nepažįstan- 
čiu yra mažiau negu pietinėse 
valstijose, kur ateivių yra labai 
mažai. Illinois valstijoj litaru 

nepažįstančių yra 794J.?. <> Chi- 
cagoj kas jo-ta s žmogus litaru 
nepažįsta. 

NAUJAS AMERIKOS ATSTO- 
VAS RUSIJAI. 

Wa: hit'gton, D. C. Senata- 
ttžt\ irliuto prezidento \Vilsono| 
išrinktą Amerikos ambasadoriui 
Rusijai fienr$ VI. Pinclel ir \\ i n 

fred T. Oemson ministeriu Vili- 
pinų salų reikalu- vesti. Piude! j vienok nuo urėdo atsisakė. 

VERT£; NAMINIŲ GALVIJŲ 
AMERIKOJ. 

Washington, D. C. Žemdirby 
s t ė.- departamentas pagarsini) /i 
nias ii; i e vertv "Suvienytose Val- 
stijose auginamu galviju. Sulyg 
tu žiniŲ, galvijai prigulinti ta r 
nieriams ir rančeriams. verti yra 
$5,891.229,000. ( ira/i tai pinigu 
suma. Sulyginant su pereitai* 
metais, vertė auginamu galviju 
pasididino ant $380.446,000. Hct 
gi mėsa Amerikoj brandesnė ne- 

gu Rusijoj. 
_i 

BYLA DARBININKŲ VADO- 
VO MOYERO IR JO 

DRAUGŲ. 
Houghton, Mich. Prasidėjo čia 

byla prezidento "VVestern l'ede- 
ration'of Miners ir 38 to- or- 

ganizacijos nariu. Juos kaltina 
už sukalbj ir teisiu laužymą, bet 
kaip iki šiol. kaltintoju liudinin- 
kai nieko panašaus prirodyti ne- 

rengia. 

PANAMOS GUBERNA- 
TORIUS. 

Wa.shington, D. C. Preziden- 
tas V\ il-on paskyrė Panamos ap- 
skričio gubernatorium nukasusį 
kanalą inžinierių (ieorgą \\ (io- 
ethalsą. Xo\v Yorko. miesto ma- 

joras norėjo (ioethalsą kviesti už- 
imti vietą policijos perdėtinio, 
bet su pašildymu pasivėlino. 

NUPUOLĖ BESI KĖLIMO 
PRIETAISA. 

,r,crre Haute, Ind. Augliu ka- 
sy ffiį flanford Mine Xo. t. be- 
sileidžiant olon. nupuolė nuo 200 

pėdu olon besikėiimo prietaisą. 
Žinoma, visi prietaisoj buvę dar- 
bininkai tapo sunkiai apkulti: 
juo> tU"j nugabeno ligoninėn. 

PERKŪNIJA ŽIEMOS LAI- 
KE. 

Superior, Wis. Smarki aiulrri 
311 perkūnais ir 1edai> siautė -au- 
sio 28 d. šitos f apii Itnkėse. Uet 
termometrą^ nupuolė žemi a 1 už- 
šalimo punkto, Panašus oras 
buvo taipgi apielinkėse Xebaga- 
mon. Salon Springs ir kitose vie- 
tose. 

NUTARTA SIŲSTI KOMISI- 
JĄ STREIKŲ IŠTYRIMUI. 
Washington, D. C. Kongresą? 

151 prieš 15 balsų užgvrė skirti 
.komisiją ištyrimui santikių Colo- 

'ado anglių kasyklų ir Michi- 
;ano vario kasyklų disrtiktuose. 
kur r. ii o senai traukinsi streikai*. 

DILLINGHAMO DILIUS. 
Wa«hingLon. D. C. (iarsus 

Dilliughamo bilius reikalaujan- 
tis, kad Amerikon nebūtų Įlei- 
lžiamt nenu kanti rašyti nei -av-.) 

į rigimtoj kali)oj. pradėta kongre- 
-e svarstyti: svarstymas trauksis 
.:al -avait' laiko, Lenkai kongre- 
sui ant rankų savo apskričių 

ngresr-any siunčia protestus ir 
reikalauja atmetimo luliaus. 

MUŠTYNES LENKIŠKOSE 
VESTUVĖSE. 

Hammond, Ind. Laike vestu- 

vių Loje\v-kio užgimė muštynės, 
"niūkiai -u'.iui-ta ir sn peiliais 
-upjaustyta penki asmenjs, tame 
ir jaunavedis. Juos reikėjo li- 
goninėn gabenti. Aštuoni kiti. 

[lengviau sužeisti, gydosi namieje. 

GAL NENUBAIDYS GERIAN- 
ČIU. 

Albany, N. Y. Jeigu išsipil- 
dytų norai čionykščios saliunų 
priešų lygos, tai ant kiekvieno 
butelio su gėrimais, kuriuose yra 
bent 2% alkoholio, turėtų bitt 
prilipinta etikieta su giltinės gal- 
va. kaip tai daroma sn aptiekose 
perkamais nuodais. Het gerianti 
žinos, kas buteliuose yra. tai tų 
nuo gėrimo nemibaidys nei gil- 
tinė.- galva. Jeigu gėrimų dir- 
bėjas. ar saliunininkas užmirštų 
giltinės gaivą prilipinti, turėtų 
mokėti u< kiekvieną kartą nuo 

$5 iki $_'o bausmės. 

KANDIDATĖ KONGRESAN. 
Good'.and, Kan*. Moteris Jie- 

va M. Murpliv apreiškė, jog ji 
kongre-mano \ tetai laike rinkinių 
.statys -avo kandidatūra iš šešto 
kaušas valstijos distrr<to. Kau- 
šas valstijoj mote: i- g.'ili balsuo- 
ti ir gali l>ut renkamos kaip ir 
vyrai visokioms vietoms, tai šitą 
Mioteri gali išrinkti, jeigu mokės 
prisikalbinti balsuotojas. 

NORI APRUBEŽIUOTI GU- 
BERNATORIAUS TIESAS. 
Columbia, S. C. Oionykščiou 

los^inr«'>n paduota bilius. rei- 
kalaujantis aprubežiavimo guber- 
natoriui praV:ženqčliams atleidi- 
mo arba sumažinimo bausmės; 
kad gubernatorius galėtu atleisti 
prasižengėliui kaltę, vien teismo 
jam tai nurodžius. Per 3 metu* 

gubernat >riavimo. gubernatorius 
(V»)c Blease nuo teismo uždėtos 
bausmė- paliuosavo 0^5 prasi- 
žengėlius. 

SNIEGO LAVINA. 
Storis, Utah. Nusiritusi nuo 

kalnu milžiniška sniego lavina 
užbėrė i namus. Kiek žinia, ke- 
turi žmonės tapo užmušti, o trjs 
-unkiai sumankyti. Triobas la- 
vina suvi.su sugriovė, nes jos 
sniego sunkumo neįstengė išlai- 
kyti. 

DUTERIJA ANT KARIŠKO 
LAIVO. 

New York. Atkakus čia ka- 
ukam laivui "Arkansas." kva- 

rantino; sutaikyta jo jgula, susi 
dedanti iš 800 jūreiviu ir aficie- 
ru. ne.s tarp Įgulos apsireiškė 
liiterija ir ji smarkiai siaučia; čia 
atkakus laivui. -irgo jau kelios 
• iesimtįs j tire iv i -t. Visiems dak- 
tarai i'-irškč p r i c š ii i t te r i t i ti i vai- 
stą. 

i TYRINĖJA VALDININKŲ 
SUKLASTAVIMUS. 

Albany, N. Y. Komisorius 
James I. \Y. Osborn tyrinėja val- 

iuink" papildytas klastas ir be- 
-1 iviuinn viešu pinigu per pas- 
kutinius penkis metus. Kalba, 
>ak vien perkant gatvių klojimo 
mašinas, pasisavinta milionas do- 
liariu. 

AUDROS IR TVANAI. 
Los Angeles, Cal. Pietinėj Ca- 

!ii. intijoj tris dienas traukėsi au- 

Iros, vėtros ir lytus. I žtvinę 
upių vandenįs išsiliejo per kran- 
tus. užliejo didelius lauku plo- 
tus ir daug triobų pagadino, per 
ka daug žmonių neteko pastogės. 
D&ugelyj vietų reikėjo sulaikyti 
geležinkeliu traukinių bėgioji.v.3. 
Prigėrė 3 žmonės, l'pių Sacra- 
mento ir traejin kionjs vanden.- 
užlietos. Baisios vėtros pakran- 

tise pietinės Calitornijos labai 

daug nuostoliu pridirbo. JI le- 
sias Santa P>ar>ara vandens už- 
i iv La s. 

KARSTA ŽIEMA. 
Pittsburg, Pa. Sausio 29 d. 

čia buvo vasaros šiluma, termo- 

i iiietras rodė jj3 šilumos. Kuo 
karščio puolė ant gatvės ir nu- 

mirė saulės spinduliu užgautas 
Sanford II. I'errccu naminio kar 
veteranas, turintis 70 metus. 

SUSIMUŠĖ GARLAIVIAI. 

VVashington, D. C. Sausio 3c 
d., 25 mylioje nuo jūrių žiburu 
susimušė garlaivis "Monroe" su 

garlaiviu "N'autucket." "Monroe" 
taip greitai paskendo, kad nesu- 

spėta nei žmones nuo jo išgel- 
bėti. Prigėrė 41 žmogus. 

PAĖMĖ NELAISVĖN MI- 

LIONIERIŲ. 
Los Angeles, Cal. Atėjo čia 

laiškas, jog koki ten išnaudoto- 
jai. ar plėšikai sausio 17 d. pa- 
ėmė nelaisvėn milionierių Fr. 
Levvis Clarką ir už paleidimą jo 
reikalauja $75,000. Clark nrapuo- 
lė iš miesto Santa Barbara sau- 

sio 7 dieną. Manyta, kad jis jū- 
rėse prigėrė. 

PELNAS PLIENINIO 
TRUSTO. 

New York. Atitraukus divi- 
dendus ir kitokias išlaidas, plic- 
nis trustas (l'nited States Steel 

Corporation) paskutiniame perci 
tu metu bertainyj turėjo milioną 
doliarių deficito. Bet pirmuti- 
niuose trijuose pereitu metu ber- 
tainiuose gryno pelno buvo $32,- 
337,743. V ra todėl iš 1<o pasku- 
tinio bertainio metų nepriteklių 
uždengti. 

NUPUOLĖ DIDELIS 
METEORAS. 

Albuquerque, N. M. Sausio ^ i 

d. S vai. vakare kalnuose netoli 
\lbiu|uerque su dideliu bildesiu 

nupuolė iš dangaus didelis ak- 
muo. Nuo bildesio drebėjo žemi 
net All>a<|ucr<|ue ir išbrazdino 
žmones, nes jie manė, kad tai že- 

mės drebėjimas. 

SUNKUS APKALTINIMAS. 
Quincy, 111. Suėmė ėia 19 me- 

tu studentą DownLng kolegijom. 
Freda 1 "pdyke. kuris čia prisi- 
vilojo 16 metu merginą Idą Ru< 

^e! iš Mcmphis, Tenn., ir liotelyj 
su ja gyveno kaipo su pačia, 
l'ž tokius darbus >u nemetėmis 
merginomis visur sunkiai bau- 
džia. 

NEPAPRASTA PARODA. 
Mi!waukee, Wis. Atsibūva čia 

popieros dirbtuvių darbininku 
konvencija. Atkakus 50 darbi- 
ninku Chicagos, atstovai i; ki- 
tu miestu atkako juo.- patikti su 

rankiniais karu kais, pasodino i 

juos svečius ir su muzika vežio- 

jo po miestą, parodymui, jog ka- 
rukai yra tai darbininkų auto- 
mobiliai. 

SUMANYMAS VIENAS UŽ 
KITĄ GERESNIS. 

Washington, D. C. Darini mi- 
nisteris reikalauja dar (li !t-^ni<» 

ateivystės aprubežiavimo. Ji- 
sumano, kad ateiviai butų per- 
žiūrimi ir tik toki, kad butu įlei- 
džiami. kurie tiks tarnaviniui 
Amerikos kariumenėj. Dar tur- 
būt atkakusiems iš kitur nei vie- 
nam krašte panašiu reikalavimu 
niekur nebuvo statoma; net Vo- 

kietija nuo atėjusių iš Lenkijos 
darbininkų nieko panašaus ne- 

reikalauja. 

PINIGŲ DIRBĖJAI KALĖ- 

JIME. 
Joliet, 111. Mašinų varstotuose 

valstijos palai.-oš namų sugriebė 
prasižengėlius pinigus dirbant. 
Jie turėjo daug padirbtų nikeiių. 
Prie t<> darbo prigulėjo penki pra- 

sižengėliai. 

BULVĖSE VEISIASI AUKSI- 
NIAI ŽIEDAI. 

San Diego, Cal. Keptoj bul- 

I vėj gyvulių augintojas Roderich 

į Peel rado auksinį žiedą su saiiru. 
Į kurį jo pati pametė lauke du me- 

tai atgal. Matyt, žiedą tą bulvė 
apaugo. 

GAISRAI. 
Watcrloo, Ia. Sudegė čia Rus- 

-cliio trioba, kurioj buvo depar- 
tame;uitič Faul Davis Goods Co„ 

pardavinė. .V uos {oi i u ugnis pri- 
dirbo aut $400,000. 

Jackson, Mich. Sausio 2C1 d. 
netoli nti'> čia Michigau Central 
pa.-ažierinis geležinkelio trauki- 
nis j bėgo i prekių' traukinį, i'ru 
to užmuštai .4 žmonės, <» 11 sun- 
kiai sužeista. Suvi$u išbyrėjo pa- 
ša;: ieriu (taiklu ir vienas pasažie- 
rinis vagonas. 

!j Pittsburg, Pa. Pardavinėte>- 
jas Carnegie Steel Co. išdirbiniu, 
pulkininkas Bope užtikrina, jog 
i 90 dienų visos dirbtuvės pra- 
dės dirbti pilną laiką su pilnu 
darbininkų skaitliumi. Tūkstan- 
čiai darbininkų ras čia darbą. 
Kompanija gavusi didelius reika- 
lavimus geležies ir plieno. Dirb- 
tinėse šitos kompanijos, einant 
gerai darbams, dirba 15,000 dar- 
bininkų. 

Lansing, Mich. Norėta Mi- 
chigane, rėmimui streikuojančių 
vario kasyklų darbininkų sureng- 
ti visuotiną streiką, bet tam ne- 

pritarė kitų rųšių darbininkai; jie 
sutiko, pagal išgalę šelpti strei- 
kuojančius. bet patįs streikuoti 
atsisakė. 

Sacramento, Cal. Darbai čia 
nepasigerino. Mieste San Fran- 
eisco pirmutinėj savaitėj šių me- 

tų neturinčių darbo darbininkų 
buvo 25.000, iš jų 4,000 reikalavo 
pašelpos maistui. 

II Peterburge apvaikščiojo 100- 

metines sukaktu ves gyvavimo 
viešojo didžiojo knygyno, kuris, 
sulyg knygų skaitliaus užima 
trečią vietą ant žemė?, stovi po 
Paryžiaus ir Londono knygynu, 
knygų turi siįviršum <1u milionu 
tomu. Pradžią to knygyno ]>a-1 
{'arė Lenkijai padovanotas vy- 
skupo Zalūskio knygynas \'ar-| 
savoj. Su voro v, užėmęs Yarša- 
vą, Paluskio knygyną konfiskavo 
ir pergabeno PeUrburgan. Kny- 
gų \ aršavos knygyne šimtas me- 

tu atgal buvo jau 250.000. taigi 
jis buvo jau nemažas. Nuo to 
laiko knygų skaitlius pasididino 1 

nes Rusijoj kiekvienas leidinys! 
viename exemplioriuj, t. rp kitų 
įstaigų, turi but dykai pristaty- 
tas viešamjam Peterburgo kny- 
gynui. Pirkimui iš užsienių senų j 
ir naujų knygų knygynui skiria-; 
m i taipgi nemaži pinigai. Peter-Į 
burgo knygyne netrūksta ir to- 
kiu knygų ir rankraščių, kokių 
daugiau niekur nėra. Dabarti- 
nis Peterburgo knygynas yra tai 

gal geriausia Įstaiga, kokią Rusi- 
ja turi. Yra ten taipgi knygų iš Į 
uždaryto Yilniaus universiteto 
knygyno, nes visas knygas, ko- 
kiu Peterburgo knygyne nebuvo, 
ten pergabenta. Tas pats pada- 
ryta su retomis knygomis ir rank-l 
raščiais, surastais uždarytuose 
vienuolynuose ir kitokiose kata- 
likiškose įstaigose, neišskiriant 
paverstų į cerkves katalikiškų 
bažnvčiu. 

[j Iš pietinės Afrikos su prie- 
varta išgabeno dešimtį darbinin- 
ku vadovų, surengusių paskuti- 
nius streikus, o tame ir genera- 
li:ką sekretorių geležinkelių or- 

ganizacijos U'atsoną. Suimtuo- 
sius išgabeno j Darban ir'ten pa- 
sodino ant garlaivio, plaukiančio 
Anglijon. 

i! Vokietijoj sausio 27 d. gy- 
ventojai iškilmingai apvaikščiojo 
gimimo dieną ciesoriaus \Yilhel- 
mo II, kuriam sukako 55 metai. 

!Į Švedijos sostinėn atkako 
jo,000 kaimiečių ir padavė kara- 
liui reikalavimą, kad butų su- 

stiprinta Švedijos kariumenė ir 
kariškas laivynas. Švedai mat 

bijosi Rusijos užpuolimo, nes ke- 
liose vietose ten sugriebė Rusi- 
jos valdžios šnipus, šnipinėjan- 
čius Švedijos atsigynimo paslap- 
tis. o be tikslo ju!: Rusija to 

nedarytų. Kitur valdžia reikalau- 
ja pinigų padauginimui kariume- 
nės. Š- edijoj gi to reikalauja mo- 

kami mokesčius gyventojai, nors 

j žino. kad jiem- reik- didesniu į 
mokesčius mokėti. 

Parp vežiojančių žmones 
Hamburgo ir P»renio.- garlaiviu 
kompanijų prasidėjo -marki ko- 
va. I'rie kovos prisidėjo ir ang- 
liškos garlaiviu linijos. Kad 
skaudžiau Įkasti Bremos Lloydo 
kompaniją, Ilamburginė rengia 
garlaivių linija- į Japoniją ir 
Australiją, kur iki šio] Hamburgo 
pasažieriniai laivai nevaikščiojo, 
r./leido tuos kraštus anai kompa- 

I lijai, kuri gauna už vežiojimą 
mėto j \nkiškas valdybas \u- 

< t rali joj ir C'liinuose gan dideli' 
pašelpą iš Vokietijos iždo. Kai- 
nos šifkorčių tapo numuštos. 

|| Profesorius 11. H. Turner 
apskaitė, jog už tikietą kelionei 
ant saulės reiktų užmokėti 20 

milionų markių. Kelionė gi grei- 
tuoju traukiniu, bėgančiu 90 ki- 
liometrų i valandą, užimtų 175 
metus, liet pirma reikia, kad 
atsirastų inžinierius, kuris galėtų 
padirbti geležinkeli iki saulei ir 
kad ten keliaujanti ilgiau gyven- 
ti galėtų, nes kaip dabar yra, tai 
visi kelionėj išmirtų. Gal stebuk- 
lingi gydytojai išras kokį pailgi- 
nimui gyvenimo stebuklingą vai- 
stą, kad vaistas ir nieko negel- 
bėtų, bet iš lengvatikių padės pi- 
nigus išvilioti. 

Įį Dėl kariumenės užpuolimo 
ant gyventojų Zaberne ir ištei- 
sinimo surengusių užpuolimą ka- 
riumenės perdėtinių, pasitraukia 
nuo vietų nenusidėjo aficierai 
ir Alzatijos gubernatorius gra- 
fas von AVedel. bei Alzatijos mi- 
nisteris baronas Zorn von Ba- 
lach. 

il Haiti republikoj revoliucijo- 
nieriai pergalėjo valdžios kariu- 
menę. Prezidentas Oreste atsi- 
sakė mi(< veitos ir pasislėpė ant 

vokiško kariško skraiduolio 
"Vineta." Tokiu bud u Haiti re- 

publika liko be valdžios: revoliu- 
cijonieriai dar viso krašto neap- 
valdė. Nuo Amerikos kariško 
laivo "Montana" išlipo ant kran- 
to 150 jūreivių ginti Amerikos pi- 
liečius ir jų nuosavybę. 

j| Viso svieto chemikai sutvėrė 

didelę mokslinčių chemikų orga- 
nizaciją — tarptautišką chemiku 
sąjungą, kurion jau priguli 20,000 
mokslinčių. 

|| Siberijoj, paupiuose Jenise- 
jaus užtiko naujus aukso lau- 
kus. Ten aukso jieškoti traukia 
pulkai žmonių net iš Europinės 
Rusijos. 

IĮ Francuzijoj, ]M*ie Alzatijos 
rubežių. užtiko didelius geleži- 
nės rudos plotus. C ia bus įreng- 
tos kasyklos ir geležies ir plieno 
dirbtuvės. Prancūzija geležies 
turėjo mažiau negu Vokietija ar- 

ba Anglija. 
1 

I! Škotijoj, mieste Edinburge, 
laikant kalbą laike augštesnėsi 
mokyklos atidarymo ininsteriuil 
Thomas'ui McKennan, prie jo 
prišoko smarki sufragetė ir ant 

galvos išpylė miltų maišą. 

I| Kruvinojo nedėldienio sukak- 
tuvių dieną Peterburge buvo ke- 
liamos demonstracijos, iš ko ki- 
lo susirėmimai su policija. Dar- 
bininkai eilėmis traukė gražiau- 
siomis Peterburgo gatvėmis, dai- 
nuodami revoliucijos dainas, o 

policija stengėsi juos išvaikyti. 
Susirėmime sužeista daug žmo- 

nių. 

|| Prancūzijos valdžia gavo ži- 

nią, buk garsios Rusijos Putilo- 
vo ginklų dirbtuvės perėjo j ran- 

kas Kru])po, turinčio didžiausias 
Vokietijoj kanuolių dirbtuves. 
Tuom tarpu, susidraugavus Ru- 
sijai su Francuzija, toji Ptitilo- 
vo dirbtuvėms davė plianus pa- 
derintu traneuziškų kanuolių, ge- 
resniu už vokiškas. Jeigu gi 
.\rupp pirko Putilovo dirbtuves, 
tai jam teks ir pliauai pagerintu 
f r: i n c u z i š k u k a n u o 1 i u. 

|l Paryžiun atkako laike nepa- 
sekiningo karo 1870 m. pabėgu- 
si iš Prancūzijos buvusi jos cie- 
sorienė Pugenia, mot ris cieso- 
riaus Napoleono i 11 ir apsistojo 
hotelyj priešais buvusi ciesoriaus 
rumą. kuriame buvo. viso pasau- 
lio garbinama. Ciesorienė Puge- 
nia turi jau 8S metus. 

I! Ant viso svieto yra fioo.ooo 

Ikrutančiu paveikslų teatrų. Ang- 
lijoj tokius teatrus kas avaitč 

lanko 8 milionai žmonių; darbą 
juose turi 120.000 žmonių. Ame- 
rikoj kas dieną tokius teatrus 
!aiik« () milionai žmonių. Kru- 
tančiu paveikslų teatrai yra Ja- 
ponijoj, Chinuose ir Palestinoj: 
Jeru/olimoj yra du toki teatrėliai. 

% 

Laikraštis "Evening Stand- 
ard" apskaito, jo# Anglijos gy- 
ventojai Kalėdoms išleidžia ka- 
mctai miliardą frankų. Dova- 
noms eina 625 milionai, valg'»ims 
per Kalėdas 25 milionai; tiek 
jau uždirba pačtas už atviručių 
persiuntimą, o pačių atviručių 
siunčia už 65 milionus; eglaičių 
ir gėlių perka už 7.500.000: už 
\ ienus amalus, bc kurių per Ka- 
lėdas Anglijoje neapsieina, už- 

mokama 2 milionai frankų. Iš- 
laidos Kalėdoms tik 100 milionų 
mažesnės už išlaidą.- valdžu» pa- 
laikymui. 

j| Xe tik Šiaurinė Amerika no- 

ri apsunkinti ateivystę, bet prie- 
ateivius šiaušiasi ir taip retai ap- 
gyventa Argentina, kuri iki šiol 
viliote viliojo ateivius. Manoma 
jleisti Argentinon vien tvirtus ir 
sveikus atcivus; kiekvienas turi 
turėti mažiausia 100 pesų pinigų. 

Įj Japonijoj po paskutinių že- 
mės drebėjimų iš jūrių, netoli 
Boniu salų, iškilo nauja salutė, 
Ilgis salutė> yra 5 mylios, o di- 
džiausis augštas r,000 pėdų. 

Hollandiškų pietinės Azijos 
valdybų mieste Surehana, kru- 
tančiu paveikslu teatre sausio 

d. kilo gaisras. Pražuvo ug- 
nyje 85 vaikai, 16 moterių ir vie- 
nas vyras. 

|į Sausio 26 d. pasitraukė nuo 
vietos Chinų ministerių pirmi- 
ninkas I Isi-ung-Hsiling. 

Kanadoj, mieste Ouebec, 13 
metų vaikas \Viltord Robin, mė- 
gindamas įkurti ugnj, apliejo 
malkai kerosimi ir palikęs neuž- 
kimštą kerosiną, uždegė degtuką 
ir prikišo prie malkų. .Malkos 
užsidegė, užsidegė taipgi kerosi- 
nas bonkoj, nuo ko ji expliodavo 
ir apliejo neatsargų vaiką ir ji 
uždegė. Vaikas jbėgo Į kitą kam- 
barį. kur buvo devyni žmones. 
(lesinant ugnį, užsidegė keturių 
žmonių drabužiai, ir jie visi, drau- 
ge su vaiku, sudegė; penki gi ki- 
ti pavojingai apdegė. Išdalies 
sudegė ir namai. 

!| Ant pasažierinio garlaivio 
"Mauretania," taisomo dabar Li- 
verpoolio dokuose, atsitiko ex- 

pliozija, kuri užmušė keturis dar- 
bininkus, o daug jų sužeidė; dau- 
gelis turės mirti. 

|' Londono budavonių darbi- 
ninkų organizacija pakvietė 
plumberius, kalvius, elektrikus, 
sienų tepliorius, tapnerius prisi- 
dėti prie streiko. Streikuotų tąsyk 
suviršum šimtas tūkstančių dar- 
bininkų. 

Į| Vokiškoj valdyboj ant salos 
Naujos Guineos, Australijoj, čia- 
buviai žmogėdžiai pagavo vo- 

kieti misijonierių \Yernerą. iš- 

kepė ij ir suvalgė. 

\ okietijos valdžia u/trauko 
pa>k«»Ią <)0 milionų doliarių. Yė- 
liau dar valdžia nori nuo savo 

pikčių pasiskolinti 50 milionų do- 

liariij. 

Yukietijoj? netoli Dortmcnto. 
Aschurbach kasyklose atsitiko 
duju expliozija, kuri užmušė 22 

darbininkus, o 17 sunkiai sužeidė. 

" Pereituose metuose užsimušė 
150 orlaivininkų: 45 vokiečiai, 42 
francuzai, 11 tusų, 10 ameriko- 
nu. po grekų, belgu ir rumunu, 

po vieną: danu. švedu, serbu, por- Į 
tu galų. Tarp užsimušusiu buvo į 
80 kariumenės aficierų. 

j 

IŠ YVEST PULLMAN, ILL. 

Vietos lietuviai. Nauja parapi- 
ja. Apie sią apielink^ laikraščiuo- 
se nieko nerašoma. (ia lietuvių 
gyvena nemažas būrelis, apie 500 
asmenų.. Visi, išėmus kelias ypa- 
tas. darbininkai, užimti fabrikuo- 
se įvairiais darbais. Yra keletas 

lietuvių vertelgų, k. a. vienas 

užlaiko drapanų krautuvę. kita- 
mėsinę (bučiarnę), <> aštuoni 
karčiamas (saliunu.- >: paskutinieji 
už pirmuosius va:" daug gi resni 
"biznį" iš savo brolių lietuvių. 

Vakarų su vaidinimais beveik 
nėra. Daugiau.- nieko negalima 
matyti, kaip tiktai žiemą balius, 
0 vasarą piknikas. Mat, čia nė- 
ra inteligentų; pertai niekas ne- 
su adiua snaudžiančių lietuvių. 
1 arpe čionykščių lietuvių yra 
keletas susipratusių ir darbščių 
žmonių. Ačiū jų nenuilstančiam 
darbštumui, gyvuoja net trį- 
draugystės: T.M.D. kuopa. Lie- 
tuviukas Politiškas Kliunas ir iv.'. 
Juozapo dr-ja. Xors šios drau- 
gijos nesenai tesusitvėrė, bet. 
kaip gir lėti. visos turi pusO'.'n.:' 
narių. 

Nuo naujų metų \vestpullma- 
niečiai susitvėrė ^au naują pa- 
rapiją ir atsiskyrė nuo Roselando 
parapijos. Iki šiol jie prigulei') 
prie Roselando, bet. ištikus ne- 

susipratimams su Roselando kle- 
bonu. kun. Serafinu, kai-kurios 
ypatos pradėjo manyti apie su- 

tvėrimą savos para; *j"s West 
Pullmane, kad tokiu budit pra- 
šalinus visus nesmagumus. Kun. 

Serafinas net iš sakyklos subarė 
manančius sutverti naują para- 
piją ir pasakė, kad apie tai ne- 

svajotų. nes iš to nieko neišeisią. 
Bet sumanytojai nenuleido ran- 

kų. pradėtąjį darbą varė tolyn, 
kvietė susirinkimus, rinko komi- 
tetus. važinėjo pas vyskupą pra- 

šyti leidimo tverti naują parapi- 
ją ir paskirti jai kleboną, (lalop, 
nepaisant visų klinčių, sulaukta 
iš vyskupo pavelijimas ir pasky- 
rimas klebonu kun. Lukošiaus. 
Sausio 4 d. atsibuvo naujos pa- 
rapijos pirmos pamaldos lenkų 
bažnyčioje. Prielankiai atsinešė 
į naująją parapiją čionykštis len- 
kų klebonas, leidęs be jokio ap- 
mokėjimo susirinkti pamaldoms 
i savą bažnyčią, net už apdarus ir 
žvakes nieko neimdamas. L'/, to- 

kį jo prielankumą lietuviams, 
naujosios parapijos nariai jam 
labai yra dėkingi. A. St—s. 

Iš PITTSTON, PA 

Prakaihos. S.L.A. kp. Darbai. 
Sausio 22 d. nesenai susitvėru- 
sios Lietuviu Jaunimo Draugijos 
jiegomis pobažnytinėje svetainė- 
je suruošta prakalbos. Nors kal- 
bėtoju buvo kviesta ir iš kitų 
miestų, bet pakviestieji, nežinia 
kodėl, neatvyko. Tat kalbėjo vien 
vietinis klebonas, kun. J. Kasa- 
kaitis, sąryšyje su visos mūsų 
tautos stoviu, nurodydamas or- 

ganizacijos reikalingumą. 
Sausio 24 d. atsibuvo L.S.S. 

$2 kp. parengtos prakalbos. Kal- 
bėjo atvykęs iš So. Boston, 
Mass.. p. Stanelis. Kalbėtojas 
p,įėmė dvi temas: kruvinąjį atsi- 

tikimą sausio 22 d. 1905 m. ir 
streikus. Publika užsilaikė ra- 

miai. Prie kuopos prisirašė 6 

nauji nariai. 
Gyvuoja ėia ir S.L.A. 7 kp. 

Jinai pastaruoju laiku žymiai 
dauginasi. Štai sausio 11 d. prie 
kuopos prisirašė 4 nauji nariai. 
Kaip girdėti, sekančiame susi- 
rinkime vėl bus naujų narių. 

Darbai šioje apielinkėje suma- 

žėjoj Lehi£h Valley Co. kasyk- 
lose dirbama tiktai po 3 dienas 
i savaitę. Pennsylvania Co. dir- 
ba pilną laiką, bet žmonės, dir- 

bantieji kontraktų sutartimis, už- 
dirba labai mažai, nes karų ne- 

gauna ir anglis lėtai leidžiama, 
Patartina darbo jieškantiemsiems 
čionai nevažiuoti. 

Suvalskietis. 

IŠ CICERO, ILL. 

Nauja draugija. Cia. ačiu pp. 
A. Kaminskienės ir A. Liutkaus 
pasidarbavimui, susitvėrė nauja 
iš vyrų ir moterių susidedanti 
"Lietuvių ir Lietuvaičių Apšvie- 
tus Draugystė," kuri sausio 24 d. 
surengė viešas prakalbas ir kal- 

bėtojum užkvietė p. A. \ntono- 
vą. kalbėjusi apie tai, kokios 
draugijos yra svarbesnės viešam- 

jame lietuvių gyvenime, šiai 
draugijai, matomai, k loja i la- 

bai gerai. Atsirado ir žmonių, 
norėjusių pakenkti draugijai, bet 
nieko nepešė. Prakalboms pasi- 
baigus, draugij ai įsirašė 40 nau- 

jų narių. Sausio -'6 d. draugija 
turėjo savo susirinkimą, kame 
vėl prisirašė 40 žmonių Taigi 
iš to" matyti, kad žmonės >ia 

draugija labai įdomauja ir jajai 



•rijančia. Prisirašiusiosios ypa- 
;os \i> jauno amžiaus vyrai, mer- 

ginos ir moterjs, tarp kuriu ran- 

dami daug ir inteligentišku jie- 
JŲ. i a t tikimasi. kad <lra»tu; i ji 
ateityje gale.s veikti >u dideliu pa- 
-isekimi. \tkreiptina a t \ ia į tai, 
kad draugija užsibriežė savo tik 

siu rūpintis y pat' nu »tt*riii -ųjA vie- 

tiniu ir lavinimu, žadama rengti 
pa-kaitos. paliečiančios daugiau- 
siai moterių reikalus. Bus įvestas 
ir pašelpos liyoje -įkyrius. Drau- 

gija yra laisva ir tikėjimiškais 
sa\o nariu persitikrinimais ne- 

sirupius. Geradaris. 

I§ AMSTERDAM, N. Y. 

Darby pagerėjimas. Įvairumai. 
Darbai ]>;;- nm- pradeda geriaus 
eiti. Dirbtuvė-, kurios buvo už- 

darytes pastaruoju laiku, atsida- 
ro. priima darbininkus ir vėl pra- 

deda dirbti. 
Sausiu* 2(1 <1. traukinis suvaži 

nėjo vyrą ir moterį. .vtnnant 

traukiniui, jiedu norėjo pereiti 
per jjrleyi.ikeli. Suriku- sargui, 
kad yrį/tu. moteris pasileido 
•keršai bė^ti. Vyras norėjo ją- 
ja sulaikyti, abudu parpuolė ir 

ta)/ > suvažinėti. /muštieji bu 

vo amerikonai. 
I'as mu> nedėldieniais smuklės 

turi buti uždarytos. Bet kaip 
vilkas ncstaun'ęs. taip -muklinin- 
kas savo smuklės uždarytos lai- 

kyti neiškenčia. Ir gaunasi gan 

keista- vaizdelis: nedėldieniais 
smuklės uždarytos, o gatvėse 
skėterioja prisigėrę žmonės ii 
raudonomis nosimis stukčioja i 

stulpus ir sienas. Degtinės gar- 
bintojai džiaugiasi nepraleidi 
vienintelės savaitėje blaivios die- 
nos ir atidavę smuklininkui savo 

sunkiai uždirbtus skatikus. Ne- 

atboja nei to, kad policija gali 
užtikti ir suareštuoti, kaip t.ii 
al-itiko su vienu musu saliitni- 
ninku, kuri policija drauge su 

visais "kostumeriais suareštavo 

ir nugabeno i ramybės vietą. tą 
su geležinėmis grotomis. įteikėjo 
"namuose nevalios' ištuf ėti, kol 

kiti ant parankos nepaliuosavo. 
Z. Lukaševič. 

TŠ ROCKFORD, ILL. 

Vakarėlis. Musų jaunimas, ne- 

žiūrėdamas darbu sumažėjimo ir 

to, kad nemažas būrelis dabar 
visai be darbo, uoliai rengia kas 

subatvakaris šokius ir kitokius 
pasilinksminimus. Sausio j.į d. 
Liet. Sunų ir Dukterų draugija 
suręngė vieną tokiu vakarėlių 
K. oi i', svetainėje. Kadangi va- 

karas nebuvo tam tyčia garsi- 
namas, tat ir publikos prisirinko 
neperdaugiausia. Diktokas būre- 
lis buvo merginų, kurios viena 
nuo kitos sužinojo apie rengia- 
mąjį vakarėlį; \aikimt gi vos ko- 
letas. F'rie progos reikalinga pa- 
stebėti gan kei-tas musų mergi- 
nų pasielgimas. Paprastai kaip 
visur, ir vakaruose, musų mer- 

ginos, nežinia kodėl, kimba i 

svetimtaučių skvernus ir nei su 

lietuviais -usidėti. nei savą pri- 
gimtąją kalbą vartoti nenori. 
F»«*t si kartą, musų merginų re- 

laimei. tų svetimtaučių vakare 
visai nebuvo. Tat noroms-neno- 

roms reikalinga buvo atkreipti 
akis i savuosius jaunuolius, šie- 
ji. užmiršdami merginų pasi- 
elgimą sn jais, maloniai jas pri- 
ėmė ir, gražiai besilinksmindami, 
praleido vakarėlį. Šokta lietuviš- 
ki šokiai; susirinkusiems taip pa- 
tikusieji. kad .kiti. nemokėdami 
tų šokių, bent rankų plojimu iš- 
reiškė >av.i f asitenkinimą. Abel- 
iai imant, vakaras nusisekė ge- 
rai. K. Kudlauskas. 

IŠ BRADDOCK, PA. 

15 draugiją gyvenimo. Vaka- 
ras. Šitasai miestelis jau nuo 

senai yra lietuviu apgyventa*. 
Čia yra paolpiuė šv. Petro ir 
Povylo draugystė, turimi nuosa- 

vią svetainę su liotu ir gyve- 
namu namu. Draugijai pinigo 
žvilgsniu gerai sekami, kadangi 
savo kliube užlaiko svaiginan- 
čius gėrimus. Taip šioji draugija 
nėra nieko įžymesnio nuveikusi, 
jeigu neskaityti keleto* parengtu 
kasmetiniu halių, duodančių, rei- 
kalinga pripažinti, pusėtinai pel- 
no. Jau keli metai, kaip čia yra 
susitvėrusi S.L.R.-K. \. 105 kuo- 
pa, susidedanti apie iš dešimtie- 
narių. Jinai miega neišbudina- 
mu miegu. Pastaruoju laiku čia 
atnaujinta L.S.S. 93 kuopa, kuri, 
kaip matyt, pradeda darbuotis. 

Sausio 25 d. L.S.S. kuopa i* 

[E, Pittsburgh'o surengi pas mus 

Į vakaru "kruvinamjam nedėldie- 
niui" paminėti. Vakaras susidėjo 
iš prakalbu ir monoliogų. Ponas 
\. R k u įspūdingai nupiešė m i 

į n«7rtąji at itikimą I<>05-tai.s me- 

tai- Kurijoje. Klausytojams pra- 
kalba patiko. Į susirinkimą pri- 
sirinko pusėtinas būrelis, net sė- 

dynių pritruko. Publika u/silaikė 
toli-gra/u neramiai, bet, imant 
omeiiin, kad prakalbos pas mus 

retai atsitaiko ir žmonės prie 
jųjų nepripratę, toksai susirinku- 
sių j u užsilaikymas yra pilnai su- 

prantama-. V. Lenkauskas. 

IŠ SPR1NGFIELD, MASS. 

Nauja draugija. Darbai. Ši- 
tame miestelyje lietuvių yra 20 

šeimvnų, du syk tiek pavienių 
ir apie dešimtis suviršum mer- 

ginų. Visi gyvena sutikime; tik 
iki šiolei neturėjo tokio ryšio, 
kurisai visus vienon kuopon 
jungtų. Tatiji. sausio 13 d. apie 
20 vyrų svarstė tą dalyką ir nu- 

tarė steigti pašelpinę draugiją, 
kuriai davė vardą. Lietuvos Su- 
nų Draugystė. Apart suartini- 
nio lietuvių tarp savęs, šioji drau- 
gija yra dar tuom naudinga, kad, 
ištikus ligai, ar kokiai kitai ne- 

laimei. kiekvienas prie josios 
priklausantis lietuvis gaus pa- 
šclpą ir nebus savo likimui me- 

stas. Draugija bus naudinga 
ir kitų apielinkės miestelių ir 
tikiu lietuviams, kurie galės prie 
josios prisirašyti. Susirinkimai 
nutarta laikyti ka- antrame kiek- 
vieno mėnesio nedėldienyje. Se- 
kantysis susirinkimas atsibus va- 

sario 8 d. Congress svetainėje, 
kampas Congress ir North gat- 
vių. Dabar jstojimas draugijon 
yra pigus; toliaus manoma pa- 
kelti. 

Dreba i čia eina neblogiausiai, 
bet iš kitur atvažiavusiam dar- 
bas sunku gauti. 

Draugystės Narys. 

IŠ E. ST. LOUIS, ILL. 

Vakaras. Nauja draugija. Dar- 
bai. Sausio 25 d. "Lietuviu Dra- 
mos Draugija" statė scenoje vei- 
kalu "Kaip kas išmano, taip sa- 

ve gano." Lošimas galima pava- 
idinti nenusisekusiu, l'ric abelnų 
nepasisekimo priežasčių galima 
prakaityti tylus kalbėjimas, ku- 
ri- buvo taip tylus, kad už 2o 

pėdų nuo scenos sunku buvo kas 
nors girdėti ir suprasti. Kita, tai 
rolių nemokėjimas ir nuolatinis 
žiūrėjimas Į ,'ufleriatts budelę, kas 
(larė gan blogą įspiulj. Imant at- 

skirai /oles, p. '/... turėjusiam Xe- 
pešos rolę, užmestina npprisi- 
ruošimas prie rolės. Vizgirdie- 
nei truko drąsumo, o k irtą labai 
susivėlino išeiti scenon. Tačiaus 
čia daugiausia kaltės bene bus 
režisieriaus. Daktaras davė grei- 
čiau studento negu daktaro tvpą. 
.\e/iurint j visas šias ydas, rei- 
kalinga pripažinti, kad šioje jau- 
nojo draugijoje nestoka geru jie- 
gu, iš kurių ateityje galime su- 

laukti net ir labai geru vaidini- 
mų. Draugijoje yra jaunų, ener- 

gingu, tvarką mokančių vesti ir 
darbščių vyrų; narių skaitlius 
nuolat auga. ir visa ka> lemia 
gerą ateitj draugijai, kas jai pil- 
nai linkėtina. Girdėtis, neužilgo 
žada vaidinti "Audra giedroje." 

C'ia susitvėrė nauja pašelpinė 
draugija vardu: Laisvės Mylėto- 
ju Draugystės, prie kurios gali 
prigulėti abiejų lyčių asmenjs. 
Narių turi jau 35. 

Darbai blogai eina. Darbo jieš- 
kotojanis nepatariama čionai va- 

žiuoti. nes ir vietos žmonių yra 
mituos be darbo ir dar \is dau- 
giau atleidžiama. 

Lietuvoj Sunus. 

IŠ MILWAUKEE, WIS. 

Įvairumai. Sausio 17 d. tulo 
lt iik<> karčiamos užpakalyje at- 
sibuvo naujausios musų para- 
pijos balius. Tarp kit ko vietos 
lietuvių socialistu choras padai- 
navo keletą dainų. Baigiant dai- 
nuoti. atėjo vietinis klebonas ir. 
nutraukęs prie baro, užkvietė ir 
dainininkus "balselius nuplauti." 
I.aike baliaus socialistai pasako- 
jo. buk klebonas kviečiąs jųjų 
chorą bažnyčioje giedoti. Pamal- 
dos bažnyčioje atliekama lietu 
vių ir lenkų kalbose. Žmonių te- 

atsilanko nedaug. Kalbama, tam 

dabartinis sutvarkymas esąs kal- 
tas. Viršminėtas balius buvo vi- 
sai panašus j tuos. kuriuos chi- 
cagiečiai turėjo 10—12 metų at- 

gal. 

Sajsio 25 d. atsibuvo vakarėlis, 
kruvinamjam nedėldicuiui pami- 
nėti. Žmonių buvo apie Oo. I'ro- 
granic dalyvavo socialistų cho- 
ras iš apie to ypatų. Pašaliais 
žmonės kalbėjo, kad tai nedai- 
nuojama, bet tiktai repeticija da- 
roma. i'uvo dar keletą deklia- 
macijų. Svarbiausioji programo 
dalis—tai p. A. Karaliaus. Val- 
paraišo studento, kalba. Trumpai 
perbėge-s žmogaus istoriją, kal- 
bėjo apie Francuzijos ir Rusijos 
revoliucijas. Neapsieita be kuni- 
gų gaspadinių, šnipų, juodosios 
armijos ir panašių gražumynų, 
štai kai-kuire p. K. kalbos pa- 
vyzdžiai: "Tautietis prieš so- 

cializmą. kaip jautis prieš trūkį": 
arba: "Kapitalistas negali buti 
be darbininko, o darbininkas ga- 
li buti be kapitalisto, taip kai]) 
blusos negali but be sunies, o 

šuo gali buti be blusų." 'Taip 
tai vaišino-mokino mus Yalparai- 
sos moksleivis. Dabar žmonės 
visaip spėja apie kalbėtoją. 

Špykis. 

IŠ KENOSHA, WIS. 

Vakaras. Sausio 17 d. Nekalto 
Prasidėjimo Mergaičių draugija, 
su "Birutės" Dr-jos pagelba (tu- 

rėjo pagelbon jos vyrus akto- 
rius). pastatė vaizdeli "Katriutės 
gintarai. Vaidinimas pasisekė 
neblogai; nors daugelis lošėju 
pirtną kartą pasirodė ant scenos, 
bet lošė neblogiau už senus ak- 
torius. Iš tokiu gerai lošusių 
reikia paminėti X. Glenskaitę (lo- 
šė (iineitienės rolę), M. Gausčiu- 
ti- (čigonės); nors pirmą kartą 
lošė. bet lošė gerai; neblogai lo- 
šė taipgi M. Grabaliauskaitė 
( Barbutės rolę), ir kitos mergi- 
nos. Vyrai visi lošė gerai. 

Po lošimui buvo šokiai. Publi- 
kos prisirinko pilna svetainė. 
Geistina, kad Kenoshos mergi- 
nus nesiliautų rengimo sceniškų 

[perstatymų, ir toliau lavintųsi. 
Ten Buvęs. 

IŠ CLEVELAND, O. 

Neišmintingas pasielgimas. 
Jųs, turbut, matėte, kaip kokiam 

j nors pramanytam pavojui atsiti- 
kus, buris aviu pradeda maišytis, 

Į suktis ir nežino, ką daryti. J ieš- 
ko avino, kuris joms pagelbėtų, 
kelią parodytu. O to avino pa- 
prastai nedaugiau išmanoma, ne- 

gu ir pačių avių—visas skirtu- 
mas tarp jų yra tas, kad jos ne- 

turi ragų, o anasai juos turi. Tai- 
gi ir buva taip, kad durnas avi- 
nas, neva avis lydėdamas, šoka 
Į ugnj, o visas pulkas avių—ur- 
mu paskui ji. 

Nenoriu aš musų brolių cleve- 
jlandiečiii įžei-ti ir lai jie nepyk- 
sta. bet, kad aš taip gyvas bu- 
čiau, viršminėtas paveikslėlis 110- 

roms-nenoroms prieš akis stoja, 
kada prisimeni musų parapijos 
mitingą, laikytą sausio 18 d. O 
atitikimas, matote, buvo tokis: 
Šiame susirinkime, tarp kitko, 
rinko ir parapijos komitetus, 
l'arp komiteto narių buvo vienas 
vyras (pavadinsime j j N.), ku- 
ris jau tris metus ištikimai sa- 

vo urėdą pildė ir šiame susirin- 
kime vėl kuone vienbalsiai tapo 
išrinktas sekantiems metams. 
\ iskas, rodos, buvo gerai. Tik 
stai užsikelia vienas vyrukas ir 
susunka: "Aš esu jam priešin- 
gas !" 

Žmonės žiuri, kas čia dabar 
per "Pilypas iš kanapių," o tas 

traukia toliau: "Aš esiu priešin- 
gas todėl, kad X. nesidarbuoja 
parapijoj, bet darbuojasi Vilnių;, 
Kaune ir I'rusuose." Pasiklausta 
jo, ko jis nori. Tad jis ir pra- 
dėjo filiozofuoti: "X. yra netikęs 
ir niekšas. Nugi, žiūrėkit, kaip 
atvažiavo tie iš k r a j a u s (su- 
prask, l)r. Basanavičius ir A:'. 
Yčas), tai prikalė prie bažnyčios 
sienos pliakatus,—visi matėt ir 
skaitėt,—o tikietų ant parapijos 
pikniko tai nepardavinėjo. (O ti- 
kiet;ii, reik žinoti, buvo pardavi- 
nėjami tik pačiam darže). Taigi 
patįs matote, kas jis per žmo- 

gus ir koks jis niekšas...." 
Žmonės išsižiojo beklausydami; 

vienas, kuris, matomai, tiktų taip 
pat buti tuom viršmihėtu avinu, 
sušuko: "Rinkime, vyrai, kitą!" 
Musų žmonėms rinkti,. tai vis 
\ien kaip blynus valgyt. Rinkti, 
tai rinkti. Na ir atsirado didesnėj 
pusė tokių, kurie nuėjo aklai pa- 
skui tą aviną. Kiti gi tykiai sau 

besėdėdami, neišdrįso, matomai, 
pakelti savo balso ir nurodyti tam 
tuščiagalviui, kad N. už toki dar- 
bą užsitarnavo pagyrimo, bet ne 

papeikimo ir paniekinimo. 
Išmintingi} žinomų akyse jų« 

ne tą vyrą pažeminot, bet paže- 
minot patjs save tokiu neišmin- 
tingu pasielgimu. 

Parapijonas. 

IŠ FRANKLIN, N. H. 

Streikas. Sausio 28 d. pra>i- 
dėjo streikas pančiakų dirbtu- 
vėj. Priežastis buv'o ta, kad la- 

liai pradėjo mažinti mokesti: 

pirm trijų metų toj dirbtuvėj 
vyras uždirbdavo iki .$15.00 j sa- 

vaitę. o moteris iki $11.00. Da- 

bar gi, kaip sumažino algas, vy- 
ras uždirba tiktai $7.00—$8.00 j 
savaitę, o moteris vos $5.00—• 
$f).oo. Taigi visi darbininkai ir 

išėjo ant streiko. Pranešam dar- 
bininkams ir darbininkėms, kad 
nevažiuotumėte čionai pakol pa- 

sibaigs streikas. 
F. Baker. 

IŠ WATERBURY, CONN. 

Rikteraitis nuteistas pakori- 
mui. Motiejus Rikteraitis, apkal- 
tintas užmušime savo pačios ir 

pats sau persipjovęs gerklę taip, 
kad niekas nesitikėjo anuo syk, 
kad jis galėtų pagyti, sausio -'8 
d. tapo rastas kaltu papildyme 
žmogžudystės pirmam laipsny j. 
Pritaikintieji teisėjai išnešė jam 
tokj verdiktą, ir kriminališkasai 

augštesnis teismas paskyrė, su- 

ly g įstatu, mirties bausmę per 
pakorimą. 

Pritaikintieji teisėjai (džiury), 
užsibaigus bylai, tik dvi valandi 
buvo išėję savo kambarin, kad 

nusprendus Rikteraičio kaltę. Po 

dviejų valandų sugrįžus teismo 
ruman, prisaikintų teisėjų per- 
dėtiuis pranešė, kad "męs, pritai- 
kintieji teisėjai, atrandame ap- 

kaltintąjį kaltu papildyme žmog- 
žudystės pirmam laipsnyj." 

Pašaukta išklausymui šilo nu- 

sprendimo apkaltintasai Rikte- 
raitis. Pranešus jam per vertė- 

ją apie teismo nusprendimą, tei- 
sėjas pasiklausė, ar jis turi ką 
nors pasakyti savo apgynimui. 
Rikteraitis per vertėją atsakė, 
kad jis nežino, ką jis daugiaus 
turėtų pasakyti apart to. kad jis 
to. už ką ji kaltina, nepadarė. 
Po to teisėjas Case paliepė ap- 
kaltintąjį bėgyje jo dienų pri- 
statyti į Valstijos Kalėjimą į 
\Yitliertield, kur—skambėjo tei- 
smo verdiktas—"busi pakartas už 
kaklo iki nenumirsi. Ir lai Die- 
vas susimyli ant tavo sielos!"— 
pridėjo teisėjab. Pakorimui pa- 
skirta 8 d. gegužės mėnesio. 

Kol tas laikas ateis, pasmerk- 
to apgynėjas advokatas Pierce 

stengsis apeliuoti į Augščiausį 
Teismą, jeigu tas bus galima, o 

jeigu geros priežasties apeliavi- 
mui neatsiras, tai kreipsis prie 
"Dovanojimo Valdybos" (Board 
of Pardons) ir prašys, kad jis 
mirties bausmę pamainytų kalė- 

jimu iki gyvos galvos. 
W. A. A—as. 

Iš ATHOL, MASS. 

Važiuoja Lietuvon. Daug me- 

tų pragyvenęs* Athol'yj, visiems 
čia gerai žinomas, p. Augustinas 
Sklenis keliauna Lietuvon. Tris 
sykius buvo parkeliavęs į savo 

tėvynę, bet vis sugrįždavo. Da- 
bar važiuoja ketvirtu sykiu. Nori 
savo senučių tėvelių aplankyti. 

Išvažiavo šįmet iš Atliol'.aus 
jau keletas gerai pasiturinčių lie- 
tuvių. 

Žada jie visi, sugrįžę Lietuvon, 
tvertis kokios nors šakos pramo- 
nijos. Puikus sumanymas! Lai- 
mingo ir gero pasisekimo savo 

tėvynėje! 

Darbai. Darbai pas muš ne- 

kaip eina. Geležies dirbtuvės dar 
šiek-tiek juda ir darbininkų ne- 

atleidžia, bet naujų mažai pri- 
ima. 

Medinės dirbtuvės eina nekaip. 
Nesenai paleido iš "Diamond 
Mateli Co." keliolika darbininkų, 
t'everykų dirbtuvė laikosi viduti- 
niškai, bet daug laiko nedirba. 

Naujai atvykęs sunkiai gauna 
darbo. 

Vestuvės ir galvų skaldymai. 
Sausio 26 d. keturios poros jau- 
navedžių susituokė. Puikus re- 

ginys,--ypač kad Athol'yj jau 
senai tas neatsitikdavo. 

Keturiose stubose linksminosi. 
Tiktai nelaimė, kad musų tau- 

tiečiai, jeigu linksminasi, tai net 

[perdaug, kad geria, tai jau be 
saiko. Taip ir dabar. Vienose 

rvestuvCse, perdaug išgurę, susi- 

j daužė, susidraskė ir prie to nu- 

kentėjo dar ir visai nekaltas /mo- 

gfis- anglas. Užprašė jj vestu- 
vėsna ir taip pavaišino, kad dak- 
tarams prisiėjo net .nalvą lopyti. 
Nekalti čia šeimininkai, nei jau- 
navedžiai, bet kaltas jaunimas, 
kuris įsismaginęs, daug padaro 
nesmagumų sau ir savo tautie- 
eiame. Ne sykį girdėtis, rugoja 
nekuric iš niusų jaunimo, kad 
mus anglai niekina; bet ko gi ga- 
lima tikėtis, jei męs patįs save 

ant paniekos statome. 

Policija jau rengiasi suimti 
tuos vaikinus, ir nežinia, kuomi 
tas pasibaigs. Vienas iš kaltina- 
mųjų pabėgo. 

Liūdnas atsitikimas, o vi- iš 
tos degtinės ir alaus! 

J. E. Kar—s. 

IŠ ATHOL, MASS. 

Pradeda veikliau darbuotis. 

Pradėjome ir mę<?„ atholiečiai, 
naujus metus; pradėjome juos 
tyliai, ramiai. Praėjusiais kar- 
ščiavomės, aimanavome, žadėjo- 
me ką nors padaryti, nuveikti, bet. 
pažvelgus atgal, mažai — labai 
mažai ką nuveikėme. Jaunimas 
nieku praėjusiais metais ncatsi- 
žymėjo: viena gegužinė, dvi-tris 
prakalbos,—tai ir viskas. 

Draugijos taip pat persnaiulė 
visus metelius; vien atstovai nuo 

Liet. .Mokslo ir Dailės draugijų 
(Dr. Basanavičius su p. YČu) 
sujudino mus šiek-tiek: suauka- 
vome apie du šimtu doliarių, ir 
tas galima paskaityti nuopelnu 
atlioliečiams. Šiaip gi jau drau- 
gijos nieko naujo neinešė musu 

gyveniman. Tiesą -ka/.yriavimą 
ir pypkiavimą prieš pradedant 
susirinkimą. Ilgu laukti, kol su- 

eina nariai, tai geriaus bubnus, 
tuzus parokuoti ir, užsidegus 
pypkę, svajoti... Buvo keletas 
surengtu šokiu, bet tuomi ma- 

žai interesavosi' musu jaunimas; 
vien tiktai anglai, prancūzai juos 
lankė, ir tai nedideliam skaičiu- 
je, taip kad pelno rengėjai ne- 

turėjo visai, o dar ir iš savo ki- 
senčs kartais prikišdavo. Žino- 
ma, daugiau buvo pasidarbuota 
prie bačkučių, ir nemažas gal 
skaitlius jų aptuštinta, bet kas 
ten jas skaitys,—dar gali nelai- 
mės susilaukti... Miestas džiau- 
giasi. nes lietuviai' nemažai iš- 

mokėjo visokių bausmių už ka- 
zyres ir alutį, ir net tuli juokia- 
si, kad musų tautiečiai padėję 
miestui pataisyti vieną gatvę už 
tuos pinigus, kuriuos užmokėjo. 
Ir tas gerai... 

Laukėme naujų metų—naujų 
sumanymų. Nieko ypatingo. 
Draugijos po senovei tunoja. 
Lietuviška parapija nei šio nei 
to. Parapijoms, pasirodę išpra- 
džių labai karštai, ataušo ir jau 
gf.ro reikia paraginimo, kad juos 
sujudinti. Taigi tyliai pradėjome 
naujus metus ir jau manėme, kad 
taip ir-tylėsime. Bet štai kaip iš 
maišo pasipylė ir naujienų: 

Jaunuomenės būrelis rengia va- 

karą ir jau neužilgo tas įvyks. 
Blaivininkai rengiasi prie te- 

atro, žada statyti "Degtinę" ant 

Užgavėnių. Kad tiktai ištvertų! 
Iš pradžios visados pradeda kar- 
štai, bet paskiaus nuieidžia ran- 

kas. Bet šiuo žygiu girdėti; kad 
tvirtai pasiryžę savo Sumanymą 
įkūnyti. Gerai butų: teatrai pas 
mus naujiena. 

5v. Onos Moterių Draugija 
taipogi svajoja apie teatrą ir 
mano savo svajones įvykdinti, 
rengdamasi prie statymo: "Ne- 
pasisekė Marytei."' Turime vilti, 
kad nežlugs. Panelė P. Vara- 
bauskaitė deda daug darbo su- 

rengimui to teatro. Labai pa- 
girtina ! 

Parapijonįs su pagelba kun. 
Pr. Meškausko mano surengti 
didelius "fėrus" naudai naujos 
parapijos. Pradžia jau gera. Su 
aukuota nemažai gražiu daiktu. 
—daugiausia merginos savo ran- 

ku darbus aukauja. Ir dar ke- 
letas naujų sumanymų kjla, bet 
kad dar jie "nesusitupėję," tai 
geriau neminėti, ypač atsiminus 
praėjusius metus. Taigi šiuos- 
met netaip jau atrodo juodai mū- 

sų atboliečiai, ir jeigu jvykdins 
savo visus sumanymus, galės pa- 
sididžiuoti ne vien tiktai žo- 
džiais bet ir darbais. 

Laikraščių pas mus pasidau- 
gino. "Lietuvos Žinioms" vir- 
tus dienraščiu, atsirado keli skai 

tytojai. "Ateitis" sukėlė daug 
žingeidumo tarp musų jaunimo, 
ir daugumas skubinosi patekti į 
skaičių jos skaitytojų. Nemažai 
pareina s "Lietuvos," "yien. Lie- 

tuvninkų," "Draugo," taipogi ir 
soclalistiškų laikraščių. 

S v. Kaz. Pil. Bl. draugija turi 
užsirašius už visus daugiau laik- 
raščių. Bemaž vi -i Lietuvoje ir 

Amerikoje einanti katalikiškoje ir 
tautiškoje dva>i<»je laikraščiai yra 
gaunami draugijos knygyne. 

(iaila tiktai, kad "Vien. Liet.' 
ir "Ateities" dar nėra, bet gal 
neužilgo ir juos užrašys. 

< lai pradėsime ir męs daugiau 
darbuotis, veikti ir jau neberei- 
kės rašyti, kad atboliečiai mie- 

ga. kaip tai buvo praėjusiais me- 

tais ir pirmose dienose naujųjų. 
J. E. Kar—s. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 

K. Duonelaičio sukaktuvių pa- 
minėjimas. Darbai. Sausio Jį d. 
TMD. 58 kuopa parengė vaka- 
rėlį nutsų poeto K. Duonelaičio 
gimimo 200 metu sukaktuvėms 
paminėti. Vakarėlis buvo pa- 
puoštas tam tikrai paruoštu pro- 
gramėlių, kuris prasidėjo keletos 
dainų atlikimu ir p. M. Daukšio 
padekliamuotomU eilėmis. Pasi- 

baigus dekliamacijoms, p. L. 
Braškis puikiai nupiešė mušu 

poeto gyvenimą. Publikai kalba 
patiko, už ką atsidėkavota gau- 
siu delnų plojimu kalbėtojui 
I'. Besasparis kalbėjo apie TMD., 
josios istoriją nuo užgimimo iki 

šių dienų, taipogi aiškino šios 

draugijos tikslą ir nurodė j tą 
naudą, kuri šios draugijos at- 

nešta nutsų visuomenei. Trečiu 
iš eilės kalbėtoju 111 buvo p. Stan- 
kus. kurisai, kalbėdamas apie gė- 
lininkystę (kvietkininkystę), aiš- 
kino, kaip galima išauginti įvai- 
rių spalvų žiedai. Toliaus pra- 
dėjo aiškinti žmogaus kilmę: 
šia savo kalbos dalim, kaip ga- 
lima buvo pastebėti, publikai pa- 
til/o. Programas pasibaigė dek- 
liamacijomis. tačiaus tokios rū- 

šies. kad pirmininkas, p. D. Y. 
Cireičaitis, gavo barti: kam, gir- 
di, leidai tokius numerius dėti 
programan. 

Darbai eina blogai. Darbo 
jieškantiems nepatartina Į čia 
važiuoti. 

Pelėdos Vaikas. 

IŠ CLEVELAND, O. 

Prakalbos. Sausio 30 ir <1<J. 
atsibuvo čia vietiniu socialistų 
prakalbos. Kalbėtojas parsikvie- 
sta net iš Ne\v Yorko, tula< J. 
Perkūnas. Perkūnas savo "m.si- 
jas" laikė net dvi dieni. \ i< ną 
dien turėjo kalbėti apie darbinin- 
kų padėjimą, o kitą apie motei ių 
pažeminimą. Vienok ne tiek čia 
bu\o kalbėta apie šiuos dalykus, 
kiek paleista burnelės apie ti- 
kėjimą — iškoneveikta tikyba ir 
žmonės, kurie tiki ne taip, kaip 
mandrai kalbėtojo galveliai no- 

rėtųsi. Gaila tik tų iškasėtų, ku- 
riuos kuopa turėjo, kviesdamasi 
toki kalbėtoją, nes kasj^i iš to 

per nauda: pelų maišas nors ir 
didelis, liet visgi jis niekas dau- 
giau*. kaip tik pėlų maišas, o 

pelai juk dabartiniasi laikais vi- 
sados pigus .. J. J. 

IŠ DAYTON, O. 

Darbai gerinasi. Darbai pa> 
mus pradeda gerintis. Dirbtu- 
vės, paleidusios pirma savo dar- 
bininkus, dabar pradeda juos pri- 
imdinėti atgal. Nekuriose gi tai i-" 
naujų jau priimdinėja. Tikimasi, 
kad netolimoj ateityj pradės vi- 
sai gerai dirbti. 

Sutvėrė naują kuopą. Nesenai 
prakilnesni vyrukai susitarė ėi;; 
.sutverti Susivien. Liet. Amerikoj 
kuopą ir tam tikslui sušaukė su- 

sirinkimėlį. Jonas Vinickas buvo 
šio dalyko sumanytoju, taigi ji> 
ir susirinkimą atidarė, plačiai pa- 
aiškindamas Susivienijimo Lietu- 
viu Amerikoj organizacijos nau- 

dingumą. Čia ^at ir kuopa iŠ de- 
šimties narių sutverta. Yaldy- 
bon išrinkta jauni ir darbštus vy- 
rukai, todėl ir tikimasi, kad kuo- 
poj netrukus nariai pradės dygti, 
kaip grybai po lietaus. Ir ištikro 
vertėtų, nes šita organizacija yra 
geriausia ir didžiausia lietuviu 
organizacija: ji rūpinasi kiekvie- 
no nario gerove, suteikdama pa- 
šelpą ligoje ir posmertinės nuo 

$150.00 net iki $r.ooo (kas to no- 

rėtų) ; ji rūpinasi ir visos musų 
tautos reikalais, renniama kultū- 
riškus lietuvių reikalus taip. kaip 
jokia kita organizacija iki šiolei 
dar nerėmė. Daytoniečiams pa- 
tariama tapti šios kuopos nariais, 
o kas nori platesnių apie tai ži- 
nių. tai kuopos vyriausybė vi- 
sados su mielu noru jas suteiks. 

Tautos Namams aukos. Kle- 
mensus Zubkus nesenai atlankė 
garnys. Taigi 25 d. sausio :it<i- 
buvo krikštynos. Svečiai, susi- 
rinkę, besilinksmindami, bešneku- 
čiuodami, užsiminė ir apie Lie- 
tuviu rautos Namus Vilniuje. 
Paminėjimui linksmų krikštynų 
svečiai sumauč sumesti kiek aukų 
ir Tautos Namams Vilniuje. Tai- 
gi keletas ypatų ir sumetė tam 
tikslui $4.00 1 Vardai pagarsinti 
kitoj vietoj. Red.). 

(ierai butų, kad mušu broliai, 
besilinksmindami patįs, nepamir- 
štu palinksminti ir savo senos 
močiutės-Lietuvos. o didžiausis 
jai linksmuma-> bus tada. kada 
ji susilauks savo mokslo ir dai- 
lės reikalams locnos gražios pa- 
stogės. Penktuką^, dešimtukas 
ar ir kvoderis mums. besilink- 
sminant, juk baikos.—o iš jų 
męs visi lietuviai sukrausime 
krūvelę, kuri bus didelė pagelba 
musų suvargintos tautos kultu- 
rai-gerovei. (Tas teisybė. Red.). 

Nepamirškime tad broliai, be- 
silinksmindami palinksminti ir 
savo tėvynės nors ir našlės ska- 
tikėliu — ji viską priims ir už 
viską savo vaikeliams bus dė- 
kinga. T. Skačkauskas. 

IŠ WATERBURY, CONN. 
Prakalbos. Sausio _>5 d. vie- 

tinė socialistų ,}j-ta kuopa ap- 
vaikščiojo taip vadinamąjį "Kru- 
viną N'edėldienį." Buvo sureng- 
tos prakalbos ir koncertas. Vie- 
tinis socialistu choras, po p. J. 
Prūse laičio vadovyste, pusėtinai 
sudainavo keletą socialistiškų 
dainelių. Prakalbą laikė J. Per- 
kūnas. Apie ką kalbėjo, sunku 
pasakyt, nes čia buvo visko su- 

maišyta: apie visokias partijas, 
apie visokias luomas ir vpatas, 
apie durną ir, žinoma, apie M. 
\ čą, kurj nekurie mušu kalbėto- 
jai, anot to pasakymo, ryja-rvja, 
ir vis praryti negali. Bet visgi 
daugiausiai kalbėjo apie "Krūvi-' 
ną N'edėldienj." Su lyg kalbėtojo 
nuomonės, nuo visų šiądieniuiu 
ligų geriausis ir vienatinis vai- 
stas—tai socializmas; socializmas 
kaip jvyk>, tai anot kalbėtojo, 
tuomet nebus visai ponų. Man 
lyg ir navatna pasidarė, tai iš- 
-I"dus, nes nuo kitų socialistiškų 
kalbėtojų vis tenka girdėti, kad 
socializmo laikais v i s i bus ponai. 
O sis ve ėmė ir nudžiugino: gir- 
di. visai jų nebus... Stambi klai- 
da padaryta. Kas norės buti 
vargšu? Geriaus butų visados 
sakyti, kad socializmo laikuose 
visi bus ponais, tai bent žmoge- 
lis, issižiojęs, lauksi tų ponystės 
laikų. 

Vakarui besibaigiant, padainuo- 
ta dar keletas dainelių, pasakyta 
eilių ir vienas monoliogas. Va- 
karas gražiai užsibaigi 

Teatras. Antru kartu jau čia 
pasirodė publikai vietinė teatra- 

liškoji draugija "Aušra." Siuo:n 
sykiu lošta triveiksmę komediją 
"Amerika Pirtyje." Sulyginus -u 

pirmuoju šios draugijos persta- 
tymu, reik pripažinti, kad šiame 
lošime matėsi žymus pasigerini- 
mas. Abelnai paėmus, lošimas 
nusisekė pusėtinai. Nekurie lo- 
šėjai atliko savo užduotis net la- 
i>ai gerai. Prie tokių galima pri- 
skaityl.-I*. Šuksždinj, siuvėjo ro- 

lėj, išdalies taipgi ir A. Aleksai- 
tj, ūkininko rolėj. Neblogai taip- 
gi lošė ir F. Vitkus. J. Alenskas, 
K. Citidoniutė, nors jiems, kaip 
ir kitiems, galima butų šis tas 
užmesti. Geriau vienok to ne- 

darius, nes lošimas nėra tai kaip 
obuolys, — paėmei ir suvalgei. 
t ia reik ir prityrimo ir daug dar- 
bo padėti, pakol pastosi pusėtinu 
lošėju. O visa tai užima laiką, 
ilgą lavinimąsi. 

Keik tikėtis, kad musų aušrie- 
čiai eis \is tobulvn ir gervn, nes, 
kaip ir augšėiau jau minėta, su- 

lyginus su jų pirmu perstatymu, 
šiame jau matėsi žymus ženklas 
pasigerinimo. Velytina jiems ge- 
ros pasekmes, ne> geras teatrališ- 
kas ratelis mums čia labai butų 
reikalingas ir naudingas. 

A. K. Lazdauskas. 

IŠ BALTIMORE, MD. 

"Pirmyn" važiuojąs į Chicagą. 
Čia kalbama, kad netrukus "Pir- 

myn" rengiasi kraustytis C'biea- 
gon, kur, tikimasi, jam galėsią 
geriaus sektis negu Baltiormėj. 
Sakoma, kad Baltimore yra ne- 

pergeriausia vieta tokiam biz- 
niui: pernai esą "Pirmyn" turė- 

jęs 1,000 skaitytojų, o šiuosmet 
ir tas menkas skaitlius nupuolęs 
iki 700. Kiek tame yra teisybės, 
—nežinia. A. R—is. 
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Apžvalga. 
Pozityvio darbo pradžia Lie- 

tuvoje. Kaip nejauktume 
„rie kokio nors prakilnaus dar- 

bo, kokiais gerais idėjos zMig- 
sniu kokio nors reikalingo vei- 

kimo puses neišrodinėtume, k.> 

kiais, kad ir karščiausiais, paragl^ 
minais prisidėti prie '>>• w>at 
svarbaus darbo į žmones nesi- 

kreiptume, jeigu nuisų užmano- 
mas neguli ant tam tikru realui 

pamatų, tai visi mušti sauksnini, 
išrodinėjimai, bei raginimai ko- 
kios nors duruojančios, ilgesnį 
laiką besitęsiančios, reikšmės ne- 

turės. Prakilniausieji idealai, jei- 
oU savo pamatu nestovi ant že- 

mė.-, yra vien debesėlis padango- 
je Pūstels vėjas, ir kaip gražus, 
pritraukiąs tasai debesėlis ne- 

imtu, jį lengvas vėjelio pūstelė- 
jimas išsklaidys, gabaleliuosna 
išdraskys. 1 

Tą patį galima pasakyti apie 

didį visų tikrųjų lietuvių nuo, 

t'.augelio metų varomąjį darbą,; 
kurį m\;s vadiname tautiškuoju, 
ie tuvių susipratimu, musų tautos, 

atjautimu. Prakilnus tai darbas, 
ir didžiausios pagarbos verti dir- 

bantieji jį. 1 ačiaus, jeigu ji^ai 
nebus paremtas tam tikru tvirtu 

pamatu, tai šauksmą prie jo pri- 
sidėti isgirs ir jam >a\o jiega* 

^ atiduos tiktai prakilniausieji savo į 
tėvynės sunųs. Dauguma, plačio- 
ji liaudis, šaukiantįjį balsą mažai 

išgirs, jei bent išskirtinuose tau- 

tos gyvavimo momentuose. Kad 

plačioji visuomenė į darbą įsi- 
kinkytų," reikalinga, kad jinai 
matytų tame ir savo naudą ir 

kiekvienas, dirbdamas atskiru 
savo naudai, drauge su tuom 

įmestų grudelį-kitą viešajin vi- 

mi naudos aruodan. Toksai yra; 
pamatas plačiai žinomojo obal- 

( 
sįo: "vienas už visus, visi u/., 

vieną. 
Skaudu, rasi, yra kitam idea- 

listui pasirašyti po sitaja tiesa, 

bet, norint buti objektyviu, vi- 

sapusiškai dalykus nagrinėjančiu 
svarstytoji!, noroms-nenoroms 

reikia sutikti su rūsčia gyve-Į 
nimo liogika. Norint susilaukti, 
ideal'-Į įkūnijimo, reikia leistis 1S| 
padangių ant žemes. į 

Musų tautiškojo atgimimo pra-j 
džia atsirado ir ilgą laiką bino, 
taip sakant, tyros lietuvystės 
obalsiu. Atgijimo tikslu buvo, 
ir yra, musų kalbos bei tautos 

išgelbėjimas nuo pražūties ir. 
toliaus, tų veiksnių išvystymas 
iki galimai augščiausio laipsnio, j 
Kaip žinome, to darbo pradžios 
našta visu savo sunkumu užgutė 
pavienių pasišventusių žmonių 
sprant'ą. Maža pasiaukavusiųjų 
kuopcK sus:.burė į augštą stip- 
rią tvirtovę, iš kurios sviedė 

spindulių pluoštus užsnudusios 
liaudies gelmėn; rasi, spindulių 
sviesos pažadinta, suplaks dar 

viena širdis, naujas kovotojas 
prie mažosios kuopelė- prisidės. 
Ir rasdavo atbalsį j ieškantieji 
spinduliai. Vienur-kitur pažado 
lietuvis, prie tvirtovės sargų ir 

drauge kovotojų prisidėjo. Vis 
ska'tlingesnis darėsi taip mažas 

išpr.džių būrelis. Tačiaus kuo- 
met pradėtasai darbas išsiskleidė 

po visą liaudį, stota ant tam 

tikrų realių, pavienio žmogaus 
naudos, pamatų. Pradėta tverti 
savitarpinės pašelpos draugijos, 
ūkio rateliai, iš kurių kiekvienas 
matė gausiąs sau asmenišką nau- 

dų. Tas pats matyt kaip Lietu- 

voje, taip pas mus, Amerikos lie- 
tuvius. Jungėsi ir tebesijungia 
krūvon žmonės vienos kalbos, 
vienodų pažiūrų. nuomonių. 
Tautystė ir asmeniška nauda pe- 
tys į petį ėjo greta. Tokiu bu- 
du idėja susirišo su kunti, idea- 
las su praktika. J ai buvo pra- 
džia tikrai pozityviam darbui, 
kuriam lemta netrumpa vienos 
dienos amžių išgyventi. 

Jeigu atsižvelgsime į dabartini 
Lietuvos gyvcnii lą. tai kuoaiš- 
kiausiai pamatykime viso judė- 
jimo krypimą tokion vagon. 
Ūkininkų ratelių skaitlius nuo- 
lat auga ir vis didesnį plotą ap- 
globia. Medžiagiškoji tų ratelių. 

nauda yra labai didele. Iš ki- 
tos pusės, prie jųjų susitelkę 
prakilniausieji visuomenės veikė- 
jai. geriausieji liaudies gilumos 
tėvynainiai. Tame, rasi. ir prie- 
žastis. kad Lietuvos kaimas šią- 
dien taip sparčiai žengia pirmyn. 

Miestelėnai buvo iki šiolei vi- 
sai kitokiame padėjime. Organi- 
zacijinio darbo tenai sulygina- 
mai visai nematyt. čia nepii- 
skaitoma teatro ir aplamai dailės 
draugijų, prie kurių vien jauni- 
mas tebėr prisidėjęs; '"senių" ten 
beveik nėra. Berods, draugijos 
centrai yra miestuose, tačiaus 
nariai savo didelėje daugumoje 
— tai kaimo gaivalai. Todėl ir 
miestai buvo taip paslydo iš lie- 

tuvių rankų. 
Vienu svarbiausiųjų Lietuvos 

miesto gaivalų yra amatninkai. 
( juos iki šiolei neatkreipta daug 
atydos. Rasi. klausimas nebuvo 
iki reikalingojo laipsnio prino- 
kęs. Nuostolis iš to tačiaus bu- 
vo. Šiądien dalykai kitaip jau 
pradeda virsti. Pastarųjų Lie- 
tuvos laikraščių numeriai rodo, 
kad prie to klausimo labai arti 
prieita. Kaip pažangiųjų tau- 

tininkų, taip ir klerikalų spauda 
pradeda svarstyti amatninkų rei- 
kalus. Pranešama net apie ama- 

tų mokyklos steigimų. Kaip tai 
visa užsibaigs—parodys ateitis, 
tačiaus iš amatninkų klausimo pa- 
kilimo matyt, kad Didžioji Lie- 
tuva žengia dar vienu pozityvio 

i darbo laiptu augštyn. 

Ištikro, Amerikai gėda. Kada 
dabar visur kalbama apie tai, 
kaip suvaržius ateivių teises; ka- 
da jvairios amerikonų draugijos, 
net ir darbininkiškos, laužo sau 

galvas, kaip čia tiems ateiviams 
užkirtus kelią j Suvienytas Val- 
stijas: kada kongresan įnešama 
vienas po kito bilius prieš atei- 
vius ir jį remia net prezidento 
kabineto nariai; kada, žodžiu ta- 

riant. užvesta tikra ateivių me- 

džiokle,—tai smagu šiuom laiku 
išgirsti bent vieną gerą balsą, už- 

tariantį ateivių reikalus. 
L'ž ateivius ir šiuom kartu už- 

stoja buvnsis prezidentas \Yil- 
liam H. Taft. Jeigu iki šiolei 
dar neturime priešateivinių tei- 

sių, kurias kongresas buvo jau 
praleidęs, tai už tai reik tarti 
ačiū ex-pre7.identui Taftui, ku- 
ris, užtardamas ateivius, tą bi- 
lių anais metais vetavo (nepra- 
leido). 

Dabar jis vėl pakelta savo bal- į 
są, — tik kitame reikale, — užtar- 
damas ateivių reikalus. 

Anglų savaitraštyj ''The Incle- 
pendent" jis talpina ilgą straip- 
snį, atkreipdamas atydą piliečių 
ir valdžios į tai, kad ateiviai, 
dėlei netikusio šios šalies įsta- 
tymų sutvarkymo, yra skriau- 
džiami tiesiog barbarišku budu. 

Ex-prezidentas Taftas kalba 
apie ateivių užnutšinėjimą ir apie 

! tai, kad toki nžmušikai beveik 
niekados nebūva tinkamai nu- 

į bausti. Tas ypač dažnai pasitai- 
ko vakarų ir pietų valstijose, knr 
ateivių neapykanta yra gana stip- 
ri. 

Lietuviai irgi turėjo progą su 

tuotn apsireiškimu susipažinti. 
Štai, vos tik kelios savaitės at- 

gal mūsų korespondentų buvo 
pranešta, kad Dorrisville, 111., 
jau trečias iš eilės lietuvis buvo 

l amerikono užmuštas, o vienok 
visuose panašiuose atsitikimuose 
užmušėjai liko ne tik nenubau- 
sti, bet vietinės valdžios nepa- 
sirūpino jų nei teisman patrauk- 
ti: taip vadinamoji "koronieriaus 
džiury"' bylas panaikindavo. To- 
dėl šisai ex-prezidento Tafto bal- 
sas yra ypatingai dabar ir lie- 
tuviams žingeidus ir patėmyti- 
nas. 

Minėtame straipsnyje nurodo- 
ma, kodėl Amerikoj, kuri taip 
myli didžiuotis savo civilizacija 
ir kulturingumu, panašus barba- 
riški dalykai kuone kasdien pa- 
sitaiko. Jis lygiai paduoda ir bu- 
dus, kuriais tokios j dangų šau- 
kiančios neteisybės ir skriaudos 
privalo būti prašalintos. 

Platesnę minėto žingeidaus 
straipsnio sutrauką paduosime se- 

kančiame numeryje. Šiuomi gi 
sykiu apsirubežiuosime pažymėji- 
mu, kad ateiviai, matomai, turė- 
jo ir turi ex-prezidente Taft di- 

desnį savo draugą ir užtarėją, ne- 

gu dabartiniame prezidente Wil- 
sone, kuris, kiek žinoma, pir- 
miaus buvo gana aštrus ateivių 
priešas, o ir dabar dar yra ša- 
lininkas imigracijos aprubežiavi- 
mo. 

Kryžiaus karas prieš pirmei- 
vius. "Liet." antramjame nu- 

Jmeryje męs buvome nurodę į 
j Seinų "šaltinio" užsipuolimą, ant 

pavienio žmogau.-, agronomo J. 
Kriščiūno už tai, kad jisai apsi- 

•ėmė tarpininką ui žmonėms pa- ' žangiųjų laikraščių išsirašymc. 
Nepasitenkindamas tuom, "Šalti- 
nis," kaip matyt, pradeda tikrą 
"kryžiaus karą" prieš visus pa- 
žangiųjų laikraščių platintojus. 
Seinų savaitraštis dar kartą pri- 
simindamas p. Kriščiūno prenu- 
meratos rinkimą "Liet. <('k." ir 

"Liet. Žinių," visa savo jiega 
užsipuola ant Vilkaviškio lietu- 
vių krautuvninkų, pravardėmis 
iššaukdamas atskirus asmenis, už 
neva platinimą pažangiųjų laik- 

raščių. Nieks nerodo, kad tokia, 
sakysime, nepagirtina kova 
šiuom antru atskirų asmenų už- 
sipuolimu pasiliautų. Jeigu taip 
ir toliaus eis, tai Dievai žino, 
prie ko galima prieiti. Savo rū- 

šies "geltonas teroras." Neto\i 
nueis "Šaltinis" su tokia savo 

politikaT 

I įsismagino. Škotijoj išeina so„- 

[cialistu laikraštis "Rankpelnis." 
Jis dažnai paduoda savo skai- 
tytojams žinių ir apie Amerikos 
lietuvius. Pirmam šių metų nu- 

mervj jis rašo apie liumbugiš- 
kus daktarų apgarsinimus, su ku- 
riais pradėjo ir lietuvių laikraš- 
čiai (ne visi) kovoti. "Rankpel- 
nis," paaiškinęs, kad toki stebuk- 
lingi daktarų apgarsinimai bai- 
riai klaidina ir išnaudoja laik- 
raščių skaitytojus, rašo sekan- 
čiai : 

"Dabar jau nei vienam socia- 
listų laikraštyj humbugierių ne- 

simato." (Musų pabraukta. 
"Liet."). 

O šposas, matote, yra tame. kad 
kaip sykis visi socialistų svar- 

besni laikraščiui yra tokių apgar- 
sinimų pilni. ..'laipina juos "Ko- 
va." talpina ."Keleivis," talpina 
ir "Laisvė." Teisybė, pirmi du 
buvo prieš keletą mėnesių pasi- 
žadėję juos išriesti, vienok per- 
mainos iki šiol nesimato. "Drau- 
gas" savo špaltas .jau nuo jų ap- 
valė. 

šiądien, kiek mums teko patė- 
myti, bumbugišku daktarų ap- 
garsinimų netalpina tik šie laik- 
raščiai: "Lietuva," "Katalikas," 
"Draugas," ".Dilgėlės" ir jaunie- 
ji: "Pirmyn" ir "Ateitis." 

Dramos rašinių konkursas. 
Šiaulių "Yarpp",draugijos valdy- 
ba yra Lietuvos laikraščiuose 
paskelbusi rašytojų žiniai dra- 
mos rašinių konkurso sąlygas, 
kurias žemiau paduodame. 

1) Konkursan priimami tik ori- 
ginaliai, niekur nespau/dintieji ir 
viešai nevaidintieji scenos veika- 
lai. 

2) Veikalų autoriai nevaržomi 
nė turiniu, trė forma, nė veikaiu 
skaičium, kuriu gali siusti ir po 
kelius. Nepriimame tik operos ir 
operetės. 

8) KonKirsas slaptas. Taigi vei- 
kalai stunČUml po devizais, auto- 
rių gi tijitttftb.s pavardės turi buti 
siunčiamos skyrium, uždengtame 
kouverto. Rankraščiai turi but 
ar mašinėlė; ar svetima ranka pa- 
rašyti. 

4) Paskutinė diena veikalams 
atsiųsti 1914 m. gruodžio 1 d. 

5) Už veikalus skiriama dvi 
premiji: 1-moji — 100 rub., 2-roji 
— 50 rul>. 

fi) Jeigu atsiustųjų konkursan 
veikalų nė vienas netiktų jo rei- 

.kaiaviiriatus, konkursas noįvyks'a. 
-JPigu rienas jų teatsako tiems 
reikalavimams, skiriama konkur- 
so teisėjų viena kuri premija pa- 
gal jų nuožiuros. 

7» Visos premijuoto veikalo tei- 
sės priklauso autoriui. "Varpo dr- 
ja tepalieka sau teise t.-} veikalų, 
vaidinti be atlyginimo ne daugiau 
trijų kartų. 

8) Konkurso teisėjai — M. Bir- 
žiška, G. Liandsbergis, A. liuce- 
vieius, M. Sleževičius ir S. Čiur- 
lionienė. 

9) Konkurso rezultatai bus pa- 
skelbti ne vėliau 1915 m. kovo 
1 d. 

10) Konkursui skiriamuosius 
veikalus prašom siųsti šiuo adre- 
sų: Šiauliai, Prekybos namai, 
"Progrcss" A. Mikševičiui. 

Vanagaitis išvažiavo. P. J. Va- 
nagaitis, "Birutės" laikraščio lei- 
dėjas Tilžėje, kuris per keletą 
mėnesių viešėjo Suvienytose Val- 
stijose, šiomis dienomis apleido 
Xcw Yorką, grįždamas tėvynėn. 

Išvažiuodamas, p. Vanagaitis 
prašo laikraščių ištarti širdingą 
jo ačiu už amerikiečių viešningu- 
tną ir už "Birutės" reikalų parė- 
mimą. kurio jis prityrė, čia be- 

j viešėdamas. 
P. Vanagaitis, matomai, užga- 

nėdintas savo kelionės pasekmė- 
mis. nes. atsisveikindamas, sako: 
"Susilaukiau paramos kur kas 
gausesnės, negu tikėjausi. Todėl 
šiuomi ir noriu visiems išreikšti 
mano nuoširdžią padėką/* 

Iš Pįįtįes laiško matyt, kad 

Įdikčiai buvo tarp amerikiečių to- 
kiu, fdiriej aukaudami po $10.00 
"Birutes" parėmimui, įgijo lab- 

dariu vardų; nekurie aukavo net 
I po $5(0.00. Ypačiai stambesnėmis 
I aukotais jtlfiižymėjo kunigai. 

"Sirjtling^ ačiu ir visiems 1 a ik 
raščialiis,—baigia p. Vanagaiti-, 
—kurie prielankiai sutiko mane 

ir skaitytojus skatino prisidėti 
kokiu nors budu prie to reikalo. 
Visiems, visiems tariu, išvažiuo- 
jant, ačiu už jų gerą širdį, ir au- 

kautojams už taip gausia pagel- 
bą. Sugrįžęs į tėvynę, stengsiuos 
kuosparčiausiai darbuotis, idant 
ta parama atneštų tukstančiariopa 
vaisių musų nuskriaustai tautai." 

Literatūros žinios. Praneša- 
ma, jog M. Piaseckaitės-Šlapelie- 
nės knygyno leidžiamieji "Kristi- 
jono Duonelaičio Raštai" neužil- 
go išeiną. 

Pradėta spausdinti Beclier- 
-Sto\ve "Dėdės Tomo triobelė" 
lietuviškame vertime. Vertė J. 
Ralys ir J. Šlapelis. Leidžia ta 

pati įstaiga. 

LIETUVIŲ DAILĖS DRAU- 
GIJOS VALDYBA l AME- 

RIKOS LIETUVIUS. 

Dailės Draugijos vardu siun- 
čiame Jums, broliai, širdingą :r 

karštą ačiū už gerą širdj, už gra- 
žius Jusų norus, už duosnią ran- 

ką bendram Lietuvos reikalui. 
J r ne prieš Jusų doliarius vi- 

sų-pirma lenkiame savo galvas. 
Kada siuntėme savo pasiuntinius 
aukų pat Jus rinkti, žinojom 
isanksto. kad jie kalbins tuo rei- 
kalu savus žmones, kad visur 
prieš juos atsivers paklabintos lie- 
tuvio <Jurįs. ir bus priimti kaipo 
svečiai. Bet mus nustebino ir 

neapsakomai pradžiugino nepa- 
prastą^ Ju.su prijautimas ben- 
dram (J,mus-ų darbui, kad aukas 
dedan,^ miestas varžėsi su mie- 
stu. žmogus žmogų lenkė. Bukit 
sveiki., broliai, parodę savyje tiek 

meilėj kilusiai augti Lietuvai! 
Bukit, sveiki, patįs išaugę pilie- 
čiai? sa.vo dvynės, kad taip grei- 
tai plačiomis miniomis supratot 
ir karšta širdim parėmėt vieną 
svarbiausių šiądien kultūrinių 
Lietuvos -reikalų. Visu pirma 
gerbdami gražins Jusų sielos po- 
būdžius, męs dėlto lygiai brangi- 
nam vieną centą įmestą daktaro 
Basanavičiaus kepurėn pūslėtos 
•darbininko rankos, kaip ir šimtą 
doliarių turtingo žmogaus paau- 
kautą, ir lygiai visiems tariame 
savo ačiu. 

Bet ačiu Jums ir už pačias au- 

kas, už tuos dešimčius tūkstan- 
čius doliarių. kurie vos ne vienu 
metu aukso upeliais subėgo iš- 
tieston musij pasiuntinių rankon. 
Męs kelerius metus rinkę pini- 
gus pačioj Lietuvoj ir surinkę 
vos keliolika tūkstančių, jau ne- 
sivilėm pasieksią savo siekį grei- 
tesniu laiku. Męs norėjom eiti 
po Lietuvos kaimus, kad tautos 
namui iš pačios tautos surinkus 
reikalingus tukstančius, bet Ru- 
sijos biurokratija surišo mums 
rankas ir neleido balso pratarti. 

Gutume likę dar ilgus metus 
vargti, kad susilaukus to, kas jau 
šiądien tapo neaplenkiamu musų 
gyvenimo reikalu. Jusų aukos 
iškarto nukėlė is debesių ir pa- 
statė ant žemės visą sumanymą. 
Ir jei greitu laiku, atverdami tau- 
tos namą, švęsim linksmi mums 

kultūros šventę, eisim savo iš- 
kilmėn kartu su Jumis, broliškai 
pasiėmę už rankų. 

Ir tos iškilmės, rodos, susilauk- 
sim kaip tik reikalingiausiu lai- 
ku. 

Iš to darbo, kurį sau pasi- 
skyrė Mokslo ir Dailės Draugi- 
jos daugelio negalėjom pradėti 
daryti, nes nebuvo kur pasidėti. 
Yra įvairus žmonių dailės rinki- 
niai, jau sudaroti, ar darotini, ku- 
riuos apsaugot nuo pragaišties ar 

pavojaus tegalima bus po tautos 

namų stogu. Yra inusų daili- 
ninkų paveikslai, verti buti indė- 
liu tautos galerijoj, bet sunku 
buvo visuomenė ragint, kad tai 
galerijai duotų pradžią, veikalus 
pirkdama, nes nebuvo kur jų ka- 
binti. 

Lengva butų buvę d i d i n t kny- 
gynas, rinkti etnografiijs ir ar- 

cheoliogijos kolekcijos, traukti 
vienon vieton jau pradėjusią žuti 
mūsų liaudies tveriją, tik reikė- 
jo paties darbo pasisekimui lai- 
kyti ji iškeltą eikštėj prieš vi- 
suomenės akis, kad ji pati butų 
'darbui talkininke. , 

I Tautos namui atsiradus, atsi- 
Jras dar vienas akstinas visuome- 
nei, kad uoliau rinktų ir darytų 
visą, ką gražaus esame gavę iš 
bočių palikimo, kad taupintų. kas 
gražaus atsiranda mumise šią- 
dien. ir paskui skristų aplinkui. 
To darbo imdamies, sunerkim 
savo rankas, suremkim pečius, 
kad viens kitą palaikę ir patįs 
augtume širdim ir protu, ir iš- 
nešiotume tikros kultūros švie- 
są ir grožę po visus Lietuvos 
kampelius. 

Liet. Dailės Dr-jos Valdyba. 
Vilnius. Zavalna g. N15. 

Kazys Aušris. 

SIU DIENŲ PASAKA, 
Pasakų laikai, kada įvairus pa- 

sakiški stebuklai pildavosi, kaip 
iš gausybės rago; kada daryda- 
vosi įvairus neįtikėtini dalykai. 
—dar nepražuvo. Ir šiądien buva 
daug tokiu atsitikimų, į kuriuos 
pažiurėjus, nenorėtume tikėti, 
kad tai butų teisybė,—perdaug 
jau gražu, perdaug stebuklinga 
munw išrodo. O vienok tokių at- i r sitiklnlu buva.- Zemiaus tilpęs 
aprašymas stinniša bile kokią pa- 
saką, jr turi dar tą gerą ypaty- 
bę, kad jis yra ne svajonės vai- 
sius, bet tikrojo gyvenimo išda- 
va,—pasaka, kuri ne tik smagu, 
bet ir kiekvienam iš mūsų nau-l 
dingi paskaityt. 

Netoli į vakarus nuo Lietuvos 
krašto, tarp Baltiko ir Vokiškų- 
jų, arba Šiaurinių jūrių vingių 
yra nedidelė šalis, Danija vadi- 
nama. Susideda ji iš mažo pus- 
salio ir daugelio salų ir mažų sa- 

lučių. Ant vienos iš jų randasi 
ir tos šalies sostapilė, gražus 
Kopenhageno miestas, pro kuri 
visi ateiviai, važiuodami iš Lie- 
poj aus į Ameriką, praplaukia. 

Kaip minėjome, nedidytė tai 
šalis: ir žemės, ir gyventojų ji 
mažai turi. Jos žemės plotai yra 
vos tris syk didesni už vieną Su- 
valkų guberniją, bet mažesni už 
Kauno, arba Vilniaus guberni- 
jas. atskirai paimtas*). Nors ma-, 
žesnė plotais, bet ji taukiaus, 
apgyventa ir turi apie pustrečio į miliono gyventojų,—taigi beveik 
tiek, kiek Suvalkų ir Vilniaus' 
gubernijos, sykiu sudėtos, gyven-į 
tojų turi. (Danija gyventojų turi Į 
apie 2.500,000. Suvalkų gub. tini 
gyventojų apie 634,000; Kauno' 
gub. — apie 1.684,000; Vilniaus 
gub. — apie 1,807,000). 

Pąug kuomi šita šalis yra pa- 
naši į Lietuvą. Kaip Lietuvoj, 
taip ir Danijoj svarbiausiu žmo- 
nių užsiėmimu yra ukininkvstė; 
k3i*> Lietuvoje, taip ir Danijoj 
gyventojai, gali sakyt, beveik 
vieni ūkininkai; kaip Lietuvoj, 
taip ir Danijoj žemė yra vieto- 
mis derlinga, vietomis gi labai 
"prasta"' — smiltynai ir balos. 
Abelnai paėmus, Lietuvos žemė 
bene bus dar derlingesnė už da- 
niečių žemę. Bet tuoini panašu- 
mas tarp šių dviejų šalių ir pa- 
sibaigia. Prasideda tarp jų skir- 
tumas. O kaip jiedvi yra skirtin- 
gi,—apie tai galima pamatyti iš 
žemiaus paduotos "pasakos," ku- 
ri skatytojams šo raštelio antgai- 
vyje yra pažadėta. 

Nelabai senai vienas ameriko- 
nas, tūlas Frederick C. Ho\ve, 
buvo nuvažiavęs j Londoną. 
Anglijoj. Vieną dien, užėjęs j 
tulą restauraciją, jis paprašė sau 

pusryčiams porą kiaušinių. Tar- 
nas atnešė. Pradėjęs juos val- 
gyti amerikonas patėmijo ant jų 
lukšto išmuštas kokias tai pa- 
slaptingas raides ir cifias (skait- 
lines). Negalėdamas suprasti, ką 
tos raidės ant kiaušinių galėtų 
reikšti, jis užklausė tarno, ar ne- 

galėtų jis kartais jam to paaiš- 
kinti. 

Tarnas jam pasakė, kad šis 
kiaušinis paeina iš Danijos, o 

šitos raidės ir cifros, ant jo iš- 
muštos, yra gvarantija (užtikrini- 
mas), kad jie yra švieži. Svetys, 
nusistebėjęs tuomi, kad pačioj 
Anglijos širdyj, Londone, jam pa- 
duoda kiaušinj iš Danijos, pra- 
dėjo žingeidauti, kaip tas galėtų 

*) Visos Danijos plotai išneša 
14,829 ketvirtaines angliškas my- 
lias. Suvalkų gub. plotas išneša 
4,846 ketv. angl. mylias; Kauno 
gub. — 15,678 ketv. angl. mylias, 
o Vilniaus gub. — 16,176 kotv. 

j angl. mylias. 

butl Ir leidos! su tarnu tolimesnėn 
šnekton. 

— Anglija, turite tamista ži- 
noti, — aiškino tarnas, — perka 
kiaušinius, sviestą ir lašinius iš 
Danijos. Anglikai, matote, var- 

toja savo laukus medžioklei,— 
pasiskubino tarnas paaiškinti, 
matydamas ant savo svečio veido 
lyg kad klausimą: kodėl anglikai 
neturi savu, naminių kiaušiniu, 
lašinių ir sviesto, bet turi juos 
traukti net skersai jūrių iš sve- 

timos šaleis? 
Tarno buta šnekaus, tad ir pra- 

dėjo jis savo svečiui aiškinti, ką 
pats apie tai žinojo: kaip Dani- 
jos ūkininkai yra, ar geriau? pa- 
sakius, buvo neturtingi; kaip jie 
turėjo vargti ant savo nederlin- 
gos žemės; kaip blogi orai (ta- 
me krašte labai'paprasti) ir ki- 
tos priešinybės jų ukius kankino; 
kaip jie pasiryžo apgalėti savo 

bėdas, apgalėti ne tik įvairius pa- 
šalinius priešingumus, bet ir pa- 
čios žemės nederlingumą; kaip 
jie, vartodami geriausius įran- 
kius žemės apdirbimui, geriau- 
sius budus gyvuliu ir paukščių 
auginimui, sviesto ir sūrio dary- 
mui; kaip jie, pirkdami sau rei- 
kalingus dalykus ir parduodami 
savo išdirbius per kooperatyviš- 
kas organizacijas, pasiekė nepa- 
prastos gerovės ir visą savo ne- 

turtingą iš prigimties kraštą pa- 
vertė, gali sakyt, į žydintį ge- 
rovės daržą. 

Šitas tarno pasakojimas užin- 
teresavo amerikoną, ir jis pasi- 
ryžo ištirti tarno pasaką. Jis 
šiek-tiek žinojo ir girdėjo apie 
Daniją ir danieėius,—kiek žino 
maž-daug kiekvienas, vidutiniškai 
apšviestas žmogus, tačiaus jam 
nelabai norėjosi tikėti į tą tarno 

pasakojimą,—perdaug jau jis lyg 
stebuklingas išrodė: čia biednas 
kraštas, čia bloga, niekam neti- 
kusi žemė, čia nuskurę prast: 
ūkininkai—ir štai, žiūrėk, iškar- 
to žemiškas rojus, gerovės dar- 
žas!... Perdaug jau lyg stebuk- 
linga, per daug jau tas pasakiškai 
atrodo... 

Taigi ir pasiryžo jis ištirti tą 
pasaką iki pačiam dugnui. Ką 
jis, ištyręs, atrado, apie tai jis 
papasakojo savo straipsnvj, nese- 

nai tilpusiam vienam iš Ameri- 
kos žurnalų—M e t r o p o 1 i t a u 

Magazine. Jis persitikrino, 
kad ans Londono restauracijos 
tarnas jam ne tik apie daniečių 
stebuklus nepameiavo, bet dar ir 

permažai apie juos pats pinojo. 
Ką amerikonas surado—išrodo, 
paviršiuj žiūrint, tikra pasaka, 
kurios begalo įdomų turinį, kaip 
apie tai pats autorius kalba, męs 
čia bent iš dalies paduodame. 

(Bus toliaus). 

UŽMIRŠTOS PROGOS. 
Daugumas jaunuoliu, atvykę 

Amerikon, patenka paprastai fab- 
rikuosna. Daug vargo ir sun- 

kaus darbo turi iškęsti, kol šiaip- 
-taip prasimuša sau gereshį ke- 
lią. Praeini. metai, antri ir treti. 

Jaunuolis jau šiek-tiek pramok- 
sta ir anglu kalbos, taip reika- 
lingos šioje šalyje. Ilgainiui gau- 
na kokį nors lengvesnį darbą. 
Dožnai tas darbas nors lengvas, 
bet nepergeriausiai apmokamas, 
o kas svarbiausia, jaunuolis, ne- 

pažindamas nuodugniai kokio 
nors amato, neturi užtikrinto li- 
kimo, nėra tikras, kad už savai- 
tes. kitos nenustos darbo. O nu- 

stojęs darbo, nežinodamas jokio 
amato, kur eisi? Viens kelias— 
tai vėl sunkus fabriko darbas. 

Argi to, nuolat viršum žmo-, 
gaus galvos kabojanoio, Damok- 
lo kardo negalima prašalint? Ar 
negalima padaryti taip, kad žmo- 

gus jaustųsi visuomet užtikrintu 
savo likime? Be abejonės, tai yra 
galima ir, norint, net lengva pa- 
siekti. Vienas geriausių ginklų 
šios šalies gyvenimo kovoje—tai 
kokio nois amato žinojimas. Šią- 
dien Suvienytos Valstijos užtvi- 
nę 'juodojo darbo' rankomis, pa- 
prastais darbininkais. Tuotn pa- 
čiu tarpu atskirose šakose tam 

tikrai išlavintų darbininkų įvai- 
rių amatninkų stokuoja. Amatus 
mokančių žmonių reikia, o jeigu 
jųjų nėra, jųjų galima pagamin- 
ti. Atskirų vietų valdžia turi 
tai omenyje ir todėl paruošia tam 

tikras vakarines amatų mokyklas. 
Mokslas tose mokyklose yra su- 

teikiamas dovanai; valdžia ragi- 
na žmones, krįįfc^ik lankytųsi. 

Tų mokyklų"yra daug. Paim- 
kime, sakysim, kad ir Ciiieagą. 
čia didelių valdiškų augštesnių 

amatų mokyklų (technical liigh 
schools) yra, regis, apie dešimts.' 
Jose visose abeLias sutvarkymas 
yra daug-maž vienodas. 

Cia, rasite, bus ne pro šalį pa- 
pasakojus apie tų mokyklų vieną, 
su kuria man pačiam teko arčiaus 
susipažinti. Tai yra Lane Tech- 
nical Migli School, kamp. Sedge- 
\vick ir Division gatvių, šiauri- 
nėje Chicagos dalyje. 

Apie šios mokyklos didumą 
galima spręsti vien jau ir iš to, 

'kad jinai turi išviso šįmet apie 
2,500 mokinių, užima apie pusės 
bloko didel| keturiais hugštais 
namą. padalintą, sulyg amatų, į 
įvairiausius skyrius. Kiekvienas 
skyrius yra aprūpintas visomis 
reikalingomis prietaisomis, maši- 
nomis ir 1.1. Kiekvienam skyriu- 
je mokina tam tikri savo šakų ži- 
novai. 

Mokinama čia įvairiausių ama- 

tu, kaip tai: dailydystės (stalio- 
rystės), kaip namų statyme, taip 
ir jvairiu naminiu rakandų išdir- 
bime; kalvystės su visomis 
smulkmenomis; supažindinama 
su geležinių liejyklų ir įvairių 
mašinų darbu, su piešimu, reika- 
lingu mechanikoje, prre mašinų ir 
namų statymo, su praktišku elek- 
trikos, fizikos ir chemijos pri- 
taikymu, su inžinieryste ir abelna 
matematika, kiek jinai prie jvai- 
riu amatų reikalinga. Mokinama 
taipogi ir spaustuvių darbo. Ne- 
užmiršta ir ofiso darbai, kaip tai: 
knygvedystė, sąskaitų vedimas, 
stenografija, rašymas mašina 
(type\vritmg) ir 1.1. Galop, ne- 

užmiršta ir pati anglų kalba, ša- 
lę kurios dar mokinamu ir vokie- 
čių. franeuzų, ispanų ir lotynų 
kalbos. Esama taipogi tam tikrų 
skyrių moterim?, pa v.: siuvimas, 
skrybėlių išdirbystė, virimas, pie- 
šimas: sale to anglų kalba ir ki- 
ti dalykai. Kai-kurie dalykai lai- 
kais yra nemokinami. Bet jeigu 
atsiranda užtektinas skaitlius 
(25) norinčiųjų mokytis kokio 
nors tuom laiku nemokiname da- 
lyko, gali būti pi daryta kliasa. 
ir darbas pradėtas. Žodžiu sa- 

kant. norinčiam pasimokinti čia 
vietos yra užtektinai. { du, tris. 
ar keturis metus, vakarais m >- 

kydamasis, gali by vienas tapti 
tikru savo amato žinovu. 

{stojantis j mokyklą privalo tu- 
rėti pradinį mokslą, suprasti bei 
vartoti anglų kalbą. Xuo naujo 
mokinio pri»> įstojimo reikalauja- 
ma $i.oo. kaipo registracijos mo- 

kestis. Tačiaus. jeigu mokinys 
nuolat lankys mokyklą ir pabai- 
goje metų pasirodys, kad jisai 
atsilankė trijose ketvirtose visų 
pamokų ir tinkamai elgėsi, tai 
įneštasai pradžioje doliaris grą- 
žinama mokiniui atgal. Išskirti- 
nuose atsitikimuose tasai doliari? 
ir be to gali buti grąžinamas. 

Mokyklos lankymo valančio- 
vra labai parankios dieną užim- 
tiemsiems. kadangi pamokos pra- 
sideda pusiau aštuntą vakare ir 
baigiasi pusiau dešimtą. Kiek- 
vienas, išbuvęs metus mokykloje 
ir atsakančiai mokinęsis, gauna pa- 
liudijma, kurisai tinka ir kitoms 
mokykloms, jeigu kuomet nors. 
reikalui ištikus, mokinys turėtų, 
arba norėtų pereiti sekantiems 
metams Į kitą mokyklą. Moki- 
nama keturis vakarus Į savaitę: 
panciiėliais, utarninkais. seredo- 
mis ir ketvergais. Taigi, kiek- 
vienas Chieagoje gyvcnanti> die- 
nos darbo žmogus lengvai gali 
lankyti šitąją, kaip ir visas kitas 
miesto mokyklas. Mokyklos da- 
bar atdaros ir Į jas galima įstoti. 

Ne vien Chicagoj tokios mo- 

kyklos rawdasi. Jų. be abejonės, 
yra ir visuose kituose didesniuo- 
se Amerikos miestuose, kur mū- 

sų vientaučių yra daugiausiai su- 

sispietusių. Taigi, ar negali musų 
jaunimas tinkamai šių progų iš- 
naudoti? 

Vakarai musų jaunuoliams pa- 
prastai Iiuosi. Tą liuesą laiką 
męs praleidžiame niekams. Kuo- 
met ateina nelaimė, gyvenimo 
banga išmeta mus ant aštrios 
uolos, varguose ir sielvartoje at- 

simename veltui praleistas valan- 

das, kuriomis, jeigu laiku pasi- 
naudota, butu buvę galima iš- 
vengti ištikusios nelaimės, Gai- 
liamės. Męs tas galimas nelai- 
mes turime ateityje. Dabar musų 
proga. Jeigu męs jaja nepasi- 
naudosime,—save. ne kitus, kaltin- 
kime paskui. Mano nuoširdus 
noras butu, kad lietuviai jaunuo- 
liai išgirstų šį balsą, dabar at- 

kreiptų j jįjj atydą. Kas neaiš- 

ku kam nors čia. tas visados ga- 

li, norui esant, kreiptis j arčiau- 

sią jam mokyklą, kame gau: 



smulkias informacijas. Manau ir 

mūsų laikraščiai neatsisakytų 
duo{i įdomaujantiems smulkesnių 
apie tas mokyklas žinių (Męs, 
kiek g?'ėsinie, maloniu noru pa- 
tari ,me. 'Liet." Red.). 

J. Pajauskas. 

MĘS IR AMERIKONAI. 

Gyvenant Suvienytose Valsti- 

jose, mums, lietuviams, noroms- 

-nenoroms prisieina susidurti-.su- 
sitikti su amerikonais. Laiks nuo 

laiko surengiama tam tikrų fu- 

sirinkimų, j kuriuos yra kviečia- 
mi Suvienytose Valstijose gyve- 
nantieji svetimtaučiai ateiviai. 
Svarbiausis tokių susirinkimų 
tikslas yra suteikimas progos su- 

sipažinti abiem pusėm. Tasai su- 

sipažinimas, kaip kiekvienas 

lengvai numano, yra svarbus kaip 
vieniems, taip ir kitiems. Ypatin- 
gai svarbus jisai ateiviams, iš 

kurių tarpo j»aprastai tuosna su- 

sirinkimuosna atsilanko geresni, 
prakilnesni, apšviestesni gaivalai, 
supažindinanti visus susirinku- 
sius su jųjų atstovaujama 
tauta. Sale tos naudos, kuri yra 
iš susipažinimo ateivių su ame- 

rikonais, yra dar kita, būtent: 
susipažinimas atskirų ateivių tau- 

tų tarp savęs. Jeigu imsime atei- 
vius, gyvenančius Suvienytose 
Valstijose, tai pamatysime, tyd 
jųjų padėjimas abelnai yra čia 

daug-maž vienas ir tas pats. Jie- 

veik kiekvienai ateivių tautai dar 

reikalinga iškovoti savo sto- 

vis Amerikos visuomenėje (?). 
Daugelis ateivių tautų yra arba 

visai nežinomos, arba tiktai 

"back-of-the-yards" kaimynai. 
Amerikonai skaito juos, tuos kai- 

mynus, labai menkos, žemos kul- 

tūros žmonėmis, iš viršaus, daž- 

nai ir su panieka į juos žiuri. 

Ir tai nepaisant to, ka 1 ateiviai 

daugelyje vietų sudaro didesne 

gyventojų pusę, yra, abeluai 
imant, jiega to judėjimo, ačiū ku- 

riam Amerikos pramonė galėjo pa- 
kilti iki šiądieniniatn augštaiffi 
ktesdėjimo laipsniu!. 'loksai 

amerikonų atsinešimas į ateivius 
gali buti paaiškintas vien men- 

ku ir tolimu amerikonų susipa- 
žinimu su ateiviais. Negana 
to, kad ateiviai yra niekinami 
kaipo žemesnės kulturos žmonės. 

(Toli gražu ne visi. Redakcija.). 
Jie ir gyvenimo sanlygas turi 

daug blogesnes už čia gimusius 
gyventojus. Ateiviai paprastai 
yra suvaryti j blogiausias, ne- 

švariausias ir nesveikiausias mie- 
stų dalis. Ką tai reiškia, pri- 
kergiant dar dirbimą sunkioje 
ir sveikatos atžvilgiu blogose 
sanlygose—kiekvienas aiškiai su- 

pranta. Daug kas galėtų buti 
pakeista, pagerinta, ir ameriko- 
nų visuomenė, arba bent pažan- 
gesnėj i josios dalis, be abejonės, 
prie gyvenimo sanlygų pagerini- 
mo noriai prisidėtų. Bet reika- 
linga, kad jie pažintų tą gyveni- 
mą; pamatytų, kas yra tie jiems 
svetimi ir tolimi ateiviai; su- 

prastų, kad toksai dalykų stovis 
yra kenksmingas ne vien atei- 

viams, bet ir į visą Amerikos vi- 
suomenę tai turi blogą įtekmę, 
ir jeigu ne šiądien, tai rytoj ši- 
sai kraštas, kaipo valstija, turės 
brangiai už tas šiądienine- nuo- 

dėmes užmokėti. Kova už ge- 
resnes gyvenimo sanlygas, už 
augstesnį stovį Suvienytų Val- 
stijų visuomenėje yra tikslas* 
apie kurį gali susivienyti dauge- 
lis ateivių tautų. Susivienyti gali 
tiktai tuomet, jeigu arčiaus su- 

sieina, geriaus vienas kitą pa- 
žįsta. O tai galima pa. iekti pa- 
gclba tų progų, kurios suteikia- 
ma augščiaus minėtaisiais susi- 
rinkimais. 

Tat aišku, kaip svarbu yra, 
kad kiekviena tauta butu atsto- 

vaujama geriausiais savo vyrais. 
Tie, saviškius ateivius atstovau- 
jantieji žmonės, privalo ne tiktai 
gerai žinoti anglų kalbą, kas yra 
šiam tikslui labai svarbu, ne tik- 
tai gerai pažinti tuos, kuriuos 
jie atstovauja, bet tie vyrai turi 
buti ir gerais, gabiais kalbėtojais, 
galinčiais aiškiais ir stiprais ruo- 

žais perstatyti tai, kas jųjų tau- 
ta. kokiame jinai padėjime, ko jai 
reikia ir ko jinai siekia. Žodžiu 
šokant, jie turi suteikti gyvą 
vaizdą to, kas yra. Šalę kalbėji- 
mo gabumu, jie turėtų buti. ta- 
riant. gerais "organizatoriais," 
mokėtų susiartinti su kitų tautų 
žmonėmis, su jais užmegsti arti- 
r. esnius ryšius, iš kurių paskui 

galima butų kaip vieniems, taip 
ir kitiems pasinaudoti. 

Tų prieš svetimtaučius mus at- 

stovaujančiųjų žmonių svarba 
mums, kaipo tautai, yra gan di- 
delė. *Ir todėl ne visvien, kas 
mus atstovauja. Musų visuomenė 
turėtų pasirūpinti, kad jąją at- 

stovautų geriausieji josios vyrai, 
kad josios vardu kalbantysis, 
kaip šių žodžių rašytojui teko 

r matyti, nebūtų proga visiems 
susiriukiman susiėjusiems gar- 
džiai pasijuokti. Šiam pastaram- 
jam tikslui, jeigu reikėtų, męs 
galėtume pasiųsti gabesniuosius 
savo juokdarius. Į minėtuosius 
susirinkimus sueina žmonės r'-.li- 
tai pasiklausyt, ką "back-of-thc- 
-yards" kaimynai pasakys apie 
save. Remdamiesi išgirstąją kal- 
ba, susirinkusieji tveria savo nuo- 

mone, opiniją, apie mus. Susi- 
rinkusieji savo daugumoje yra 
vadovaujantieji visuomenės žmo- 
nės, ir jųjų nuomonė yra sunki 
švara taip vadinamosios "viešo- ] 

.sios opinijos" išsidirbime. Tat, 
koksai yra mus atstovaujantis 
žmogus, tokia vėliaus gali išsi- 
dirbti ir "viešoji opinija," o su 

šiaja mums dažnai tenka susi- 
I durti, ir josios prielankumas ar 

! neprielankumas mums nekartą 
įgali turėti didelę, praktišką svar- 

bą gyvenime. 
Iš visa ko augščiaus pasakyto, 

męs matome, kad ne bereikšmis 
mums dalykas, kad štai tas, arba 
kitas tenai ir tenai apie mus kal- 
bėjo. Musų rūpestis turėtų ne- 

pasibaigti vien tinkamo žmo- 

gaus pasiuntimu j tokius susi- 
rinkimus. Męs turime teisę 
taipogi žinoti, ką ir kaip jisai 
tenai apie, mus kalbėjo. Visuo- 
menė turėtų apie tai visuomet 
buti pakaktinai informuota. Už- 
tektinai rūpindamiesi tuom da- 
lyku, męs žinosime, kad esame 

tinkamai atstovaujami ir, atėjus 
reikalui, naudą iš to aiškiai pri- 
tinsime. Jankė. 

Pašnekeliij Kampelis. 
392. Kada ir kur atsitiko na- 

vatniausi lietus? Sale paprastųjų, 
tyro vandens, lietu, žmonija karts 
nuo karto turi gana stebėtinų 
toje srytyje apsireiškimų. Atsi- 
grįždami senovėn, męs randame, 
kad 1222 metuose Rymo gyven- 
tojai per ištisas tris dienas turė- 
jo lietų iŠ dulkių, sumaišytų su.... 

krauju. Kuomet už trijų dienų 
sunkus dangų apniaukę debesiai 
pradėjo slinkti šalin, pasirodžiusi 
saulė, tartum, plaukiojo didžiau- 
sios ugnies jurėje. Toki "kruvi- 
ni" lietus pastebėta nevien Ryme. 
Taip, 1236 metuose, kaip kai- 
-kurie rašytojai tvirtina, pieti- 
nėje Italijoje ir ant salos Rhodes 
taipogi per tris dienas tų vietų 
gyventojai turėję grynai kruviną 
lietų. Dešimts metų prieš tai, 
būtent, 1226 metuose, Syrijoje, 
Azijoje, prisnigo, ir kuomet-tasai 
sniegas pradėjo tirpti, tai visos 
upės pasriuvo raudonu vande- 
niu, labai panašiu j kraują. "Kru- 
vinas" lietus ištiko 1361 m. l>ur- 

gitndijojc (dabartinės Prancūzijos 
dalis), kur kiekvienas daiktas, 
kurį to lietaus lašai palytėjo, ro- 

dėsi visai apkruvirtu. 
Iš kitokių rusių įdomių lietų 

paminėtina atsitikimas Kanneri- 
joje, Azijoje, kur 1348 m. pra- 
dėjo lyti mažais, jaunais žalčiais 
ir nuodingais vabalars. Milionai 
šių gyvūnų nukrito iš debesių 
ant žemės per tą lietų. Drauge 
su lietu i."-, žemės pradėjo veržtis 
?icros £arai, kurie užsidegė ir 
išnaikino baisiai flattg žmonių, 
gyvulių, medžių, namų ir t. t. 

Dabartir.ieji baisiausi vulkanų iš- 
siveržimai su žemės drebėjimais 
gaii pasirodyti smulkmena, suly- 
ginant su ta Kanneriją ištikusią- 
ja nelaime. 

\Vurtembergo apielinkės, Vo- 
kietijoje, i6,u m. turėjo lietų, 
susidėjusį iš sieros ir pelenų. Ai- 
rijoje 1695 m. tulą laiką turėjo 
gan įdomių lietų. Kas naktį ly- 
davo kokia tai tamsiai-geltona, 
minkšta ir riebi medžiaga, labai 
panėšėjusi į sviestą. Žmonės ją- 
ją rinkdavo ir vartodavo kaipo 
vaistą. Sakoma, atsitaikę gan 
stebėtinų pagydymų. Keletą me- 

tų atgal Viduržemių jūrių pa- 
kraštyje buvo atsitikimas, kad 
lijo kviečių grūdais. Jeigu pa- 

I norėti, tai galima daug panašių 
atsitikimų priskaityti. 

Kame tokių pirmu žvilgsniu 
navatnų apsireiškimų priežastįs? 
Norėdami rasti "kruvinųjų" lie- 
tų priežastį, atsiminkime, kad 
ant kai-kurių augštų kalnų yra 
taip vadinamojo "kruvino," arba 
raudono sniego. Tyrinėjimai yra 
parodę, kad tasa' raudonumas 
paeina nuo daugybės labai mažų 
gyvūnų, randamų tame sniege. 
Į debesius tie gyvūnai gali labai 
lengvai patekti, ačiū smarkiems 
oro sukuriama, kurie kai-kada. 
kaip žinome, išrauja didelius me- 

dius, pakelia sunkias namų da- 
lis ir kartais jas nuneša labai 
toli. Tie patįs oro sūkuriai gali 
iškelti debesiuosna didelius plo- 
tus pelenų, sieros, išgriauti gru- 
dų sandėlius ir grudus iškelti pa- 
dangėsna ir nunešti kartais tūk- 
stančius mylių. Toje kitoje vie- 

ptoje, išnykus, arba susimažinus 

sukurio jicgai, pagriebtieji daik- 
tai "lis." Tas pats ir su žalčiais 
ir vabalais, kuriuos matė minė- 
tieji Kannerijos gyventojai. 

o 

393. Kaip Azijoje gydomi žmo- 
nės? Azijos gyventojai, gyven- 
dami kitokiose aplinkybėse ne- 
gu europiečiai, beveik visame ka- 
me skiriasi nuo pastarųjų. Ra- 

iši, šios priežasties dėlei, .skiriasi 
ir Azijos gydytojai savo ligonių 
gydymo budais nuo savo euro- 
piečiu kolegų. Pažiūrėkime, kaip 
atlieka savo priedermes Persijos 
gydytojai. Tenai, kaip žinome, 
yra taisyklė, kad moteris negali 
pasirodyti svetimam, pašaliniam 
vyrui. Daktaras yra vienu iš to- 
kių pašaliečių. Susirgus persei, 
reikalinga šauktis gydytojaus. 
P.et gydytojas neturi teisės ma- 
tyti moters. Ką gi daryti? Iš- 
ėjimas visgi reikalinga rasti. 
Persai pasielgia sekančiai: ligonę 
pastato už ta n tikros uždangos, 
gydytoją atveda prie uždangos iš 
kitos pusės ir tokiu budu gydy- 
tojas, nematydamas ligonės, gali 
išklausinėti ligonės apie ligą (kad 
taip galima gydytis, parodo prak- 
tika kai-kurių Amerikus gydyto- 
jų, kurie net "moka" per laiškus 
"gydyti" visai kitame mieste gy- 
venantį ligonj). Persas gydyto- 
jas gali pamatyti net ir moters 
ranką, kuri leidžiama iškišti pro 
uždangą. Ar daug toksai gydy- 
mo būdas pagelbsti—nežinia, ta- 
čiaus persai jjjį vartoja. 

Persų kaimuose, kame mote- 
rių padėjimas sulyginamai liuo- 
sesnis, daroma truputi kitaip. 
Persijoje yra didelis skaitlius iš 
vietos j vietą keliaujančių gydy- 
tojų. Toksai gydytojas, atke- 
liavęs j kokj nors kaimą, papra- 
stai apsirenka sau smagią vietą, 
kur po plačiu medžiu prie upelio, 
ir "priėmimo valandos" praside- 
da. Ligoniai, dažniausiai mote- 
rįs, kurios paslepia tam tikro- 
mis skaromis veidą ir save visą, 
apspinta gydytoją. Tasai užra- 
šo vaistus, kurte susideda iš 
ištraukų iš Korano (mahometo- 
nu šventraščio), įdėtų j tam tikrą 
amuletą. Davęs tokių "vaistų," 
gydytojas sau toliaus važiuoja, 
žinoma, neužmiršęs surinkti iš 
ligonių u7. savo darbą tinkamą 
duoklę. Jei ligonis pasveiksta, tai 
dėkavojama Dievui ir gydytojui; 
jeigu numiršta, tai o?da suver- 
čiama ant likimo, j kurį maho- 
metonai griežtai tiki. 

Pažiūrėkime, kaip stovi gydy- 
mo reikalai Arabijoje. Keliauto- 
jas Sir Henry Layard labai gra- 
žiai pasakoja apie arabų den- 
tistus, kurių gabumus jam ant 
savo kailio atsitiko pritirti. Kar- 
tą pradėjus dantims labai skau- 
dėti, Layird, savo šeimyninko 
prikalbintas, liepė pašaukti "den- 
tistą." Tasai tuojaus atvyko 
trumpu peiliu, ar skustuvu, 
ir tam tikra geležine yla nešinąs. 
Paprašė ligonio atsisėsti ant že- 
mės; paskui suspaudė iojo gal- 
vą tarp savo kojų, ir operacija 
prasidėjo. Apipjaustė* atneštuo- 
ju peiliu dantų smegenis, "dak- 
taras" pridėjo ylą prie danties 
šaknų ir visa savo jiega (o vyro 
buta drūto) sudavė j ylos ran- 

: j 

keną, manydamas iškarto dantį 
išstumsiąs. Danties butą sn iš- 
sikerojusiomis šaknimis, ir yla 
tiktai nuslydo, padarydama go- 
muryje gilifį žajzdą. Gydytojas 
prikalbino jl/gonį., duotis dar kar- 
tų pabandyti. Šį kartą tiktai at- 
skelta danties kraštas. Trečio iš- ) n 

mėginimo, nežiūrint didžiausio 
skaudėjimo, ligonis patsai jau 
nenorėjo. Taip traukė dantį aug- 
štai gerbiamam svečiui. Su sa- 
vo žmonėmis, kaip galima ma- 

nyti, šitasai "dentistas" dar ma- 

žiau ceremonijų daro. 

o 

394. Kokio ilgumo yra mylia 
įvairiose šalyse? Kaip abelnai 
visuose tolumo, sunkumo ir ki- 
tuose saikuose įvairios šalis 
žymiai skiriasi viv: įa nuo kitos, 
taip ir mylios didume pastebia- 
ma, mylią si'., kitų šalių mylia, 
tiktai įvairiose šalyse matyti ta- 

me atvejyje skirtumas, bet daž- 
nai viena ir ta pati šalis turi ke- 
'etą įvairių mylių. Taip, Angį i- 

|jos paprasta, žmonių vartojama, 
mylia skiriasi nuo taip vadina- 
mosios legališkos, valstybės įsta- 
tais paskirtosios mylios. Pran- 
cūzija gi turi net trejopo didu- 
mo mylią. 

Lyginant angliškąją, taipogi ir 

Suvienytose Valstijose vartoja- 
mą mylią su kitų šalių mylia, 
pasirodė, kad anglai ir ameriko- 
nai turi trumpiausią mylią. Ang- 
liškoji mylia, kaip žinome, su- 

sideda iš 5.280 pėdų, arba 1,760 
mastų. Artimiausia prie angliš- 
kosios mylios yra škotų ir airių 
vartojamoji, nes yra vos vienu 
ketvirtdaliu didesnė u/, pirmąją. 
Paprastoji franeuzų mylia yra 
trigubai didesnė už angliškąją. 
Tokio pat didumo ir anglų ju- 
rininkų vartojama mylia. Hollan- 
diečiai ir ispanai:viršija anglišką- 
ją mylią saVaja''pusketvirto kar- 
to. Švedų, dinų ir nugarų (veng- 
rų) mylia yra nuo penkių iki še- 
šių ir pusė'si kartų didesnė už 

angliškąją. 'Rusiškoji mylia (7 
verstai) dattg-maž ti kio pat di- 
dumo, nes jinai turi savyje apie 
puššeštos anglų mylios. Rusiškas 
gi verstas yra lygus angliškos 
mylios. ,;! 

o 
! 

395. Iš kur paeina išsireiški- 
mas "gauti saktj"? Pas mus, Su- 
vienytose Valstijose, šitasai iš- 
sireiškimas plačiai, vartojamas. 
Paprastai jam priduodama pra- 
smė atstatymo nuo darbo arba 
ko kito. Patsai žodis "saktis" 
(saek) anglų kalboje reiškia dir- 
žą. Apie tokios tolimos prasmės 
pridavimą šiam žodžiui yra gan 
juokingas padavimas, kulisai že- 
miau seka. 

Pas Maximilianą II (15O4— 
*5 76), Germatiijos imperatorių, 
tarnavo du karžygiai: vienas— 
vokietis, kitas—ispanas. Juodu 
įsimylėjo j imperatoriaus dukterį 
Heleną, ir kiekvienas norėjo ją- 
ją vesti. Kadangi juodu abu bu- 
vo prakilnus ir naudingi vyrai, 
Maximilianas, nenorėdamas ku- 
rio nors netekti, atiduodamas ki- 
tam dukterį, pasakė, kad jisai 
juodu lygiai apkaiuuoja ir todėl 
tegul jiedu patjs tarp savęs iš- 
riša klausimą, kuriam turi tekti 
imperatoriaus duktė. Toksai iš- 
sireiškimas tais laikais reiškė pa- 
siūlymą stoti dvikovin (duelin). 
Bet čia taipogi buvo tas pats pa- 
vojus, kurio imperatorius bijojo: 
vienas kitam būtinai turėjo galą 
padaryti. Kad to išvengus, Maxi- 
milianas liepė atnešti platų diržą 
ir paaiškino, kad tasai iš abiejų 

i priešų neteks jojo dukters ran- 

kos, kuris duosis užsidėti ant sa- 

vęs atneštajj diržą. Abu jauni- 
kiai sutiko su imperatoriaus pa- 
siulijimn stoti i tą keistą dvi- 
lcovį. Visi išėjo į kiemą, ir čia, 
matant imperatoriui ir visam dva- 
rui, prasidėjo imtynės. Kiekvie- 
nai stengėsi kaip nors užmauti 
ant savo priešo diržą. Imtynės 
tęsėsi daugiau valandos; vokietis 
galop užnėrė ant ispano diržą, 
surišo jįjį ir taip suiištą atnešė 
ir padėjo prie \Iaximiliano kojų. 
Šitos juokingos imtynės ir skai- 
toma šaltiniu, iš kur kilo išsireiš- 
kimas duoti, arba gauti "saktj," 
reiškia diržą. 

KLAUSIMAI. 
396. Kaip viduriniuose amžiuo- 

se būdavo apginama moterių gar- 
bė? 

397. Kaip aklas ir kurčias gali 
pažinti kitą žmogų? 

398. Kuomet išrasta vargonai? 
399. Kur yra giliausis ežeras? 

(Atsakymai bus kitam numęryj.) 

VIETINĖS ŽINIOS. 
Vyrai, į šalį!—Moterįs važiuo- 

ja!... Šimtas penkiasdešimts tūk- 
stančių moterių pereitą utarnin- 
kn buvo užgrudę registracijų 
kanceliarijas Chicagoje. Pirmu 
syk Chicagos moterjs užsiregis- 
travo kaipo pilni, lygus su vy- 
rais, pilečiai ir lygiai su vyrai- 
dalyvaus ateinančiuose balsavi- 
muose. 

Ir nemanykit, kad moterjs taip 
sau. tik dėl baikų, tai darytų. 
Visai ne! Jos, kaip sakoma, su 

visomis keturiomis leidosi po- 
litikon, kad Chieagą šiek-tiek ap- 
valius, iššiavus. O žinodami, 
kokios jos yra expertės su šluo- 
ta, galime tikėtis, kad ne iš vie- 
no tamsaus kampelio politiški 
purvai ir mėšlai lėks, kad net 
miela... 

Lietuvės moterjs šiame atsiti- 
kime užima nepnskiausia vietų— 
£:'„ICiaus vieną iš pirmiausių vie- 
tų. Jos ne tik kad neužsiganėdi- 
no vienu balsavimu, bet jau ir 
savo politi'ką kliubą sutvėrė. 
Žiūrėkit, kas pasidarė: 

Lietiiviai jau nuo senai dūmo- 
jo. kaip gavus bent vieną lietuvį 
miesto valdyboj. Šiuosmet \vest- 
sidiečiai nutarė pastatyti savo 

kandidatą į ii-os vardos alder- 
manns. * 

Bagdžiunas kandidatas. Lie- 
tuvės moterjs ir merginos perei- 
tą nedėldienį susirinko Aušros 
Vartų par. svetainėj ir sutvėrė 
"Vakarinės Dalies Moterių Lie- 
tuvišką Republikonišką Kliubą." 
Kliubas čia pat prisižadėjo rem- 

ti p. J. L KagdžiUno, žinomo ant 
\Yest Side banRicriatis, kandida- 
tūrą Į ii-os vardos aldermanus. 
Susirinkimas buvo gyvas ir ne- 

paprastas jau vien tik todėl, kad 
pirmu kartu dalyvavo politikoje 
moterjs-liėtuvės. 

P. Jonas Jakštas, senas ir pa- 
tyręs politikoj ukėsas, paaiškino 
moterims apie tai. kokią naudą 
moterrs, balsuodąmos, gali su- 

teikti. Ypatingai ragino moteris 
balsuoti už pirmą Chicagoje lie- 
tuvį kandidatą i aldermano urė- 
dą. p. Joną Ragdžiuną 11-ui var- 

doj. 
Antrlt kalbėtoju buvo advoka- 

tas Jonas Kučinskas, kuris aiš- 
kiai išdėstė moterių balsavimo 
teises, suteiktas joms paskutinės 
legisliaturos įstatymais. Jis taip- 
gi stipriai užrėžė demokratiškai 
dabartiniai miesto valdžiai, už- 
mesdamas jai netaupumą ir ki- 
tus nedateklius. 

JONAS I. BAGDŽIUNAS, 
Pirmas lietuvis kandidatas ant alder- 

rrano 11-oj vardoj. 

Trečiu kalbėtoju buvo pats 
kandidatas į i i-os vardos alder- 
manus, p. J. Bagdžiunas, kuris 
paaiškino apie tai, rokios yra 
alderinano pareigos ir kokią nau- 
dą gali suteikti darbštus alder- 
manas savo apielinkei. II-os var- 

dos moterįs entuziastiškai nuta- 
rė "išsifaituoti" sau pirmą lie- 
tuvį aldermaną ir vienbalsiai pri- 
žadėjo p. Bagdžiunui savo para- 
ma. 

Pirmo politiško lietuvių mote- 

rių kliubo vyriausybė yra se- 
kanti : 

Petronėlė Jukštienė—pirminin- 
kė; Antan. Švaranavičienė—i-ma 
vice-pirmininkė; Marijona Jas- 
nauskienė—2-ra vice-pirm.; Ele- 
onora Kučinskienč—3Jčia vice- 
-pirm.; Ona Mieliauskienė—raš- 
tininkė; Leonora Danikauskienė 
—iždininkė; Juzefą Katkevičie- 
nė ir Elzbieta Jaukštienė—tvar- 
kos vedėjos. 

Westsidiečius reik pasveikinti 
su tuomi, kad jie pasiryžo sa- 

viškj įsodinti aldermano kėdėn. 
Lietuviams jau senai yra laikas 

turėti savo atstovą miesto val- 
dyboj, nes aldermano urėdas yra 
begalo svarbus vietiniams gy- 
ventojams. Reik taipgi pažymėti 
ir tai, kad p. Bagdžiunas yra ži- 
nomas kaipo gabus vyras, pilnai 
suprantantis politikos reikalus ir 
lietuviams sarmatos nepadarytų; 
atpenč—jo išrinkimas lietuviams 
ne tik n-os vardos, bet ir abel- 
tiai visos Chicagos lietuviams, 
butų labai geistinas ir naudingas. 
Sakoma, kad p. Bagdžinnas turi 
geras šansas rinkimuose laimėti. 
Reik jam ir \vestdiečiams palin- 
kėti geros kloties ir laimėjimo< 

Štai čia ir pirmieji p. Bagdžiu- 
no rėmėjai—narės pirmo lietuvių 
moterių kliubo sąnarės: 

Marijona Kolesinskienė, Alek- 
sandra Mežlaiškienė, EI. Dorni- 
naičė, Marcelina Navikienė. Bar- 
bora Dominas, Hleorora Kačins- 
kienė, Petronėlė Jareckienė, Ona 
Šiaulienė, Elzbieta Jaukštienė, 
Marijona Jaukštienė, Petronėlė 
Jaukštienė, Ona Mieliauskienė, 
\ eronika Vavžinskienė. Juoza- 
patu Katkevičienė, Juozapata Ro- 
kienė, Elena Šlapelienė, Kva Šo- 
lienė, Juozapata Staškunaitė, 
Elena Stuogienė, Uršulė \Yenc- 
kunienė, Anastazija Stakėnienė. 
Uršulė Mažėnienė, Elena Dori- 
nienė, Paulina Kovarskienė, 
Katrina Radzevičienė, Marijona 
Jasnauskienė, Elzbieta Dišienė, 
Leonora Danikauskienė, Ona 
M&zrimienė, Antonina Švarana- 
vičien?, Lucija Pauga, Domicėlė 
Gasparkienė, Katrina Grigonie- 
nė, Kazimiera Šiurnaičė, Barbora 
Žilvičiukė, Stanislava Žilvičiukė, 
Marijona Žilvičiukė, Elžbieta Ra- 

dzevičienė, ,Ona Džiugienė, Mar- 
gareta Šolis, Marijona Rudienė, 
Morta Plėtienė, Magdelena Mor- 
kunienė, Morta Krasauskaitė, 
Rozalia Tamoliunas, Ona Budri- 
kierie, Johanna Tamošauskaitė, 
Ona Koleinskaitė, Ona Džiugai- 
tė, J u liana Valaikaitė ir Morta 
Krasauskaitė. 

Nebloga armija, ar ne teisy- 
bė? O jų yra ir daugiau, nes 

pereitą utarninką n-oj vardoj 
užsiregistravo daugiau moterių 
negu vyrų—moterių 2,095, 0 v}"~ 
rų tik 1,858. 

Nei pinigų, nei vagių." Kilęs 
nesenai Simano Daukanto dr-joj 
(ant Bridgeporto) trukšmas dė- 
lei dingimo pinigų nuo baliaus 
pereitą nedėldienį, rodosi, tapo 
užbaigtas. "Lietuvoj" jau buvo 
rašyta apie tai, kad ši draugija 
syk; buvo surengusi savo balių. 
Sulyg draugijos matematikų ir 
balių rengimo žinovų apskaičia- 
vimo, nuo to baliaus tikėtasi 
diktoko pelno, o tuom tarpu, vie- 
ton pelno, draugija dar įlindo 
"skylėn" — sakoma, ant apie 
$34.00. 

Buvo tuomet išrinkta tyrinėji- 
mo komisija, susidedanti iš drau- 
gijos valdybos ir pp: A. Bijans- 
ko, V, Paplausko ir Leškio. Pe- 
reitą nedėldienį komisija išdavė 
raportą, kad nieko negalėjusi pa- 
daryt, nei kaltininkų susekti. 

— Sulyg labai jau "skramnų 
rokundų,"—sakė vienas draugijos 
narys, — turėtum turėti apie 
$70.00 pelno. Su tuom \'isi su- 
tinka. O dabar dar "skylėn" įlin- 
dome ant apie $34.00. Ir kaltų 
negalėjo surasti,—nors tti imk 
ir plyšk! Vienas nekaltas, kitas 
"šventas," trečias nieko nežino, 
—na, ir daryk tu, ką nori! Tai- 
gi ir išeina, matote, taip. kad nei 
vagių nėra, nei pinigų nėra.... 

Dėlei šventos ramybės nutar- 
ta šiam skandalui "nusukti 
sprandą" ir tolimesnius tyrinė- 
jimus panaikinti. Susirinkime 
buvo taipgi nekuriu kalbėta apie 
tai, kas galėjo "Lietuvai" praneš- 
ti pereitą sykį apie skandalą. 

Įvairumai. Vasario 7 d. pra- 
sideda Davis Square džiovos pa- 
roda, kur bus daugelis labai aky- 
vų paveikslų ir paaiškinimų apie 
džiovos ligą ir kaip nuo jos ap- 
sisaugoti. Vasario 19 ir 20 d. 
bus "Lietuvių diena," — viekas 
bus aiškinama lietuviškai. Įžan- 
ga kasdien popiet ir vakarais už- 
dyką. 

— Viešasai lietuvių knygynas 
ant West Side, matomai, susi- 
tinka vis su didesne tos dalies 
lietuvių užuojauta,—todėl, kad 
gerai yra vedamas. Pereitą ne- 

dčldienj "Baltos žvaigždės" pa- 
šelpinis kliubas nutarė prisidėti 
prie knygyno rėmėjų ir paauka- 
vo iš savo iždo $10.00. Tą patj 
vakarą padarė ir Moterių "Auš- 
ros Vartų Š. M. P." draugystė, 

'aukaudama iš kaso? $1500. 
Dabar minėtą viešąjį knygyną 

remia išviso o draugijos. Tas la- 
bai gražu. Visuomenė musų vi- 
sados užjaučia ypatingai apšvie- 
tos darbui, jeigu jis tik tikru ke- 
liu yra vedamas. Eskulapas. 

— TMD. 28-tą kuopa ant \Vest 
Side yra viena iš darbščiausiu 
draugijų visoj \Yest Sidėj. Sausio 
28 d. laikė *a vo metinį susirin- 
kimą. Ji visados yra pirma, jei- 
gu reik kur gerą dalyką darbu 
ar aukomis paremti. £tai ir per- 
nai jos išlaidos perviršijo įeiga- 
net $7.4.00. Tačiaus visgi kuopa 
turi dar $52.00 kasoj. Nutarta 
įsteigti geležinį kapitalą bent 
$50.00. Kuopa dabar turi 208 
narius, bet iki šiolei tik 125 yra 
užsimokėję savo metines duokles. 

—as. 

— Nedėlioj atsibuvo C. S. P. 
S. svetainėj; ant 18-tos gatvės. 
VIII Rajono socialistų vakaras 
Statyta vertimas iš Tolstojaus 
"Patamsio galybės." Vaidinimas 
atlikta gerai, "l ik vietomis ga- 
dino įspūdį gana šlykštus pamar- 
ginimai, kurie, abejoju, ar yra 
originale-t neturėdams jo po ran- 

ka, negaliu patikrinti). Viename 
protarpyje buvo ir tulo X.X. pra- 
kalba. — geriau? pasakius, maža 
bizniška agitacijėlė: karštai agi- 
tavo išsirašyt naują dar busian- 
tį laikraštį, kuris esą busiąs "tik- 
rai darbininkiškas." o dabarti- 
niai Chicagos laikraščiai, anot 

kalbėtojo, esą niekam netikę, nes 
esą tarnauja "buržujams" ir 
"ypatiškiems reikalams." 

Vakaras užsibaigė šokiais. 
Žmonių buvo skaitlingai prisirin- 
kę. E—s. 

Į — Pereitą subatą greitasis Clu- 
cago-Alton traukinys, einantis iš 
Chicagos j St. Louis, iššoko iš 
bėgiu netoli Chicagos. Sužeista 
keliolika pasažierių, tarp jų ir 
vienas lietuvis, p. Stasys Kodis. 

— SLA. 129-ta kuopa buvo 
iki Šiol lyg apsnudusi. Sakoma, 
neparanki susirinkimams svetainė 
buvo tam priežastimi. Dabar nu- 
tarta laikyti susirinkimus Stan- 
ford Park svetinėje, tarp 14 p!, 
ir Union ave. Susirinkimai at- 
sibus kas antrą mėnesio nedėl- 
dienj, 2 vai. popiet. Sekantis su- 

sirinkimas bus vasario 8 d. Šiuo- 
mi visus prašoma susirinkiman 
atsilankyti. 

B. Lenkauskas, 
į Raštininkas. 

NARIAI-LABDARIAI 
aukavus'e Tautos Namams Vilniuje 

po S100.00. 

J. VASILIAUSKAS, 
S. L. R.-K. A. Sekretorius, iš Balti- 

tnore, Md. 

PETRAS M. DAVENIS, 
iš Waterbury, C'onn. 

Vienatinis lletuvis-reformatas, {gijusią 
Nario-Labdario vardą. 



AUKOS TAUTOS NAMAMS 
VILNIUJE. 

per "Llstuvos" Redakciją. 

Iš CHICAGO. ILL. 
S '. Kocho Dr-ja p<-r Joną 

'l'rL ką už \sieksni žemės $10..~»o 

IŠ PHILAOELPHIA. PA. 

Lietuvių Kriaušiu Draugy- 
ste p t S .Mauku už vienį 
eleksn) žemės 

IŠ BROCKTON. MASS. 

Neperst. Pagellios Pan. ftv. 

Moterių diuiKlji per Matę 
Ju klenę ^ $10.50 

Vienam iš pinmsiiiii numerių bu- 
vo pabarsima auka nuo Joe. Anibro- 
zas $1.00; turėjo busi: nuo Petro 

Zaleeko $1.00. 

IŠ DAYTON, OH10. 
(Per T. Skaėkauak;)) 

Domininkas Zubkus $1.00; po 50c.: 
I'ii nas Snialys, Klemensas Zi.tikus. 
Petias SUac'kauskas, Tamošius rfk.ir- 

kati»ktis ir Juozapas Skačkauskaa; 
po 2t«c.: Antanas M.Mlu^ka ir Anta- 

nas Aržuolaitis. 
Viso $4.00 

REDAKCIJOS ATSAKYPbu. 
Rastai. po kuriais nepaduota tikra 

rašytojo pravardė ir antražas, eina, 

kaip jau ne sykį minėjome, stačiai 

gurban. 
p. T. Skačkauskas. Tautos .Va- 

rnams Vilniui** auk:Į t lutoj aplaikė.l 
nie ir persiusime Juos Vilniun. 

p. T. Malinauskas. ASIu, sunau- 

dosini vienam Iš sekančių numerių. 
pp. A. Ramutis, Stasis, J. Sakalas, 

Begal. Bliurbuls, Parapijonas ii To- 

ronto. J. Raudzevičius. Lietuvos Ūki- 

ninkas. Mariute, J. L. Kapsas, F. J. 

L., A. K. R—kas, S. Pikii6. A. Zela 

nus, P. A. Deit—a. T. Bairuns, Ne- 

gaunantis, A. Pelickis, Parapijonas 
ii Racine, A, M. Virbalis ir Mtiems 
Oia dar nepaminėtiems, Dėlei vietos 

stokos buvome priversti jūsų rašte- 

lius atidėti iki sekančiam numeriui. 
Peržiūrėsime Juos ir, kuriuos g.'.lė- 
sim, sunaudosim. Nekuriuos gal reiks 

>iek-tiek sutrumpinti. Labai esame 

Kerbiamiems sandarbininkatns dėkin- 

K i už sąjausmą, kaip lygiui ir už 

greitu žinių pranešimu. Iš savo pu- 
sės, kiek galėdami, pasistengsime 
Jusų raštams tinkama vieta suteikti. 

p. J, Klevas. Labai mums nesma- 

gu, l:ud turime atsisakyti jusų kuo- 

pos ganu ilgą atskaitą talpinti. Iš 

viršuj tilpusio atsakymo persitikrin- 
site, kad mums pritrūksta vietos 

nekiltiems ir y t. i n svarbiems raštams, 

o jeigu pradėtum talpinti metinius 
pilnus b:.liansus atskirų kuopų, tai. 

esant keturiose didelėse lietuvių or- 

ganizacijose apie 1,00') atskirų kuopų, 
numeris nuo numerio reikėtų vien 

tuos baliansus talpinti, ir tai dar 

vietos pritruktų. Tokiems dalykams, 
manome, tinkama viela yra organo, 
o pašaliniems laikraščiams užtenka 
pažymėti metines organizacijų atskai- 

tas, ką mes. berods gana plačiai, ir 

padarėme Kalėdiniam "Lietuvos" nu- 

meryj. Tikimės, teiksitės mums tai 

arleisti. 
p. M. Vaikas. Patikrinsim, ir kas 

buvo blogai, pataisysim. Labai daug 
medžiagos yra J šj numerį prisirinkę, 
tad nesuspėjom to dabar padaryti. 

NAUJI RAŠTAI 

Bangos Siaučia. Apysaka. Parašė 
Ignas šeinius. Jono Rinkevičiau* 
laida. Vilnius 1914 m. Puslapių 212. 
Kaina nepažymėta. 

Kalbų Mokslas bei Mušu Senove. 
Parašė K. Buga. Ateities leidinys 
N10. Kaunas 1913 m. Puslapių 21. 
Kaina 15 kap. 

Šeimyniškiems Vakarėliams Pra- 
mogėlė. Parašė Svirno Zvynė. Jono 
RlnkeviČlana laida. Vilnius 1014 m. 

Puslapių 16. Kaina nepažymėta. 
Lietuvių Moksleivijos Draugas 

1913-14 mokslo metama. "Ateities" 
leidinys N7. Kaunas 1013 m. Kai- 
na 35 kap. 

Draugijos ir Organizmų Evoliuci- 
ja. Paraše Arthur M. Lewis. Sulie- 
tuvino A. J. Karalius. J. Ilgaudo 
spauda. Chicago. Puslapių 187. Kai- 
na 50c. 

"Be Bažnyčios Nėra Išganymo" 
(Dogmos ir teollogijos moknlas). Iš 
francuzų kalbos vertė 3r. Bumšas. 
"Ateities' leidinys N5. Kaunas 1!>13 
m. Puslapių 23. Kaina 10 kap. 

Kerštinga Meilė. Tragedija tri- 
juose aktuose iš šeimyniško gyveni 
ino. Parašė F. Ju&kauskienė. J. Sfro 
plaus laida, antra. So. Boston. Mass. 
1913 m. Puslapių 33. Kaina 10c. 

Moralybės Išsivystymas. Parašė L. 
Krzyvvicki. Sulietuvino A. J. Kara 
lius. J. ilgaudo laida. Chicago 1913. 
Puslapių 120. Kaina 25jc. 

Juozo Bajcro "Rygos Garso" re- 

daktoriaus donosas, arba Klerikalų 
juodieji darbai. Surinko ir surašė 
su paveikslais sulyg oficiališkų tei 
amo dokumentų ir kopijų Lietuvanis. 
Tilžėje 1913 m. Pirma knygelė. 

Mėsa ir jos kenksmingas veikimas 
žmogaus kune. Parašė S. Griauža. 
"Ateities" leidinys \"12. Katinai* 
1913 m. Puslapių 13. Kaina 10 kap. 

Krikščionijos laimėjimas 313 m. 

Parašė P. Malakauskis. "Ateities" 
leidinys Nll. Kauno 1913 m. Pusla- 
pių 9. Kaina 8 kap. 

Rašybos mažmožiai su "Draugijos" 
redakcijos prierašais. (Atspausta iš 
"Draugijos"). Parakė K. Buga. "Atei- 
ties" leidinys N'9. Katinas 1913 m. 

Puslapių 27. Kaina 2ft kap. 
2. Krasinski's (1812—1858). Para 

fiė P. Kragas. "Ateities" leidinys 
N4. Kaunas. Puslapių 23. Kaina 
10 kap. 

Artabano dovanos. Iš anglų kal- 
bos vertė A. BusilJs. Av. Ksz. Dr. 
leidinys N137. Kaunas 1913 nt. Pus- 
lapių 13. Kaina 5 kap. 

Jubiliejinė knygelė, ftv. Kazlmie- 
•o Dr. leidinys X136. Puslapių 24. 
laina o kap. 

JUOKELIAI. 
PRIRODYMAS. 

John Pig, lietuviškai vadinosi 
Jonas Pigutis, kartą didele "tė- 

vynės meile užsidegęs ir norė- 
damas pasirodyti, jog jis tik- 
ras amerikonas esąs, pra- 
dėjo kalbėti, kad jisai tikriausis 
Smicnytų Valstijų p iliet is, čia 
ginus, čia augės ir kitokių šalių 
nežinąs, ir savo ilgą karštą kalbą 
užbaigė: O jeigu netikite, atei- 
kite pas mane, ir aš jums paro- 
dysiu -savo antrašas pilietystės 
popieras. 

GERAI SEKASI. 

Jonas sutiko savo senai nema- 

tytą draugą, kurisai dabar jau 
daktaras, ir klausia: — Xa, kaip 
reikalai eina? 

| Daktaras — Kuopuikiau- 
l>iai. Jau turėjau vieną ligonį. 

J o n a s —- Ką toki 1 

I) a k t a ras — Moterį palage. 
| Jonas — Na, ir kaip ? 

I) a k t a r a s Ka-gi, moteris 
mirė, kūdikis taipgi, bet a: džiau- 
giuos, kad vyrą bent p a-i sek ė iš- 
gelbėti. 

UŽDUOTIS. 
Tttlas žmogus nuėjo pas žino- 

mą paveikslų tėpliotoją ir papra- 
šė. kati 'nupieštų jįjį stovintį.... 
už medžio. 

PRIE IŠPAŽINTIES. 
Nusidėjėlis baigia išpažintį ir 

galop prisipažįsta, kad šieną aną 
naktį vogęs. 

— Kiek išviso pavogei? klau- 
sia kunigas. 

— Palaukite, prabaštėli, iki 
kitam kartui,—atsakė nusidėjėlis, 
— nes šį vakarą eisiu likusią dalį 
pasiimti. Kitą kartą galėsite tiž 

visą šieną pakistą užduoti, o da- 
bar už dalį neužsimoka. 

TEISME. 
T c i > 0 j a s •— Ar turite ką 

nors pasakyti prieš tai, kol tei- 
smas dar neišreiškė savo nuo- 

sprendžio. 
K a 11 i n a ni a s a i — Ne, nie- 

ko neturiu. Turėjau 10 doliarin. 
bet ir tuos mano advokatas pa- 
siėiuė. 

NEREIK GERIAU. 
Juozas — Raidai, kodėl tu 

su šeimyna miegi tame pačiame 
kambaryje, ką ir kiaulė? 

— O k?u tokio,—stebisi Kau- 
las, a*" tai tokio kambario kiau- 
lei dar neužtenka? 

DIDELĖ KANUOLĖ. 
Vienas žinomas juokdaris pasa- 

koja apie kanuolę (anuotą), ku- 
rią darė vienam fabrike. Jiji. 
anot pasakotojo, buvusi taip dide- 
lė, kaip viena, kurią jisai Kuro- 
poje matęs. 

— Kaip didelė buvo ta?—klau- 
sia vienas klausytoju. 

— Diktoka. Jiji svėrė 27 to- 

nus. Josios kulka svėrė 36 tonus 
ir.... 

— Ar kuomet nors šauta iš 

jos? vėl užklausta. 
— O taip, vieną kartą šo- 

vė, ir kulka buvo taip sunki, 
kad ant vietos likosi, bet kanuolė 
tai nulėkė už 12 myliu. 

MAŽAS FILIOZOFAS. 
Mažas s u n u s — Tėte, ar 

tu niekuomet nemelavai? 
Tėvas — Xe, vaikeli. 
S u n u s — Nei mamytė? 
Tėvas — Xe. Bet kodėl tu 

klausi? 
S u n 11 s — Nes aš negaliu su- 

prasti, kodėl du teisingi žmonės 
turi tokį dideli melagį, kaip aš. 
Iš kur aš galėjau atsirasti? 

MYLI. 
Kunigas pasakė indijonui, kad 

reikia mylėti savo priešus. 
"Aš taip darau," atsakė indi- 

jonas: "nes aš mylių degtinę ir 
tabaką." 

TIKTAI KŪMAS. 
Piri.liniukas vyrų ir moterių 

draugijos, kurios pasimiręs narys 
buvo atlydėtas ant kapinių, prie 
atdaro dar kapo sakė graudžią, 
verksmingą prakalbą apie pasimi- 
ru>jjj. Užmiršęs, kokios lyties 
buvo velioni?, kalbėtojas prisilen- 
kė prie vieno apsiašarojusiųjų pa- 
lydovų ir paklausė apie negyvėlį: 
"Ar tai brolis, ar sesuo?"—"Ne," 
atsakė pro verksmus užklausta- 
Isai: "tiktai kūmas." 

ATRĖŽĖ. 
Feisėjas, rodydamas lazdele j 

kalini štai. prie galo' šitos laz- 
delės stovi didžiausis niekšas. 

— I'ric kuriu galo? — greitai 
paklausė kalinis. 

NUOBODUS KALBĖTOJAS. 
Kalbėtojas, privarginęs savo 

klausytojus ilgiausia ir baisiai 
nuobodžia kalba,■ aiškina: —.\s kal- 
bu nc tiktai mušu gadynes žmo- 
nėms. bet ir busiamomsioms 
gentkartėms, kurios.. 

— (ireieiau baigk, —■ riktelėjo 
vienas—nes ištikrųjų, besėdėda- 
mi ėia. susilauksime tų busiamų- 
j 11 ^en t karčių! 

"LIETUVOS" AGENTAI. 

Pas šluos raus agentus galima už 
llsakytl "Lietuvę" metams ar an 
pusėj metij ir užsimokėti. 

ATHOL, MASS. 
Kaz. Granickas, 2$ Eseex St. 

BALTFMOIIE; M D 
L. Gawlis. 1S34 N'. Oastle et 
Vincat šelviu, 520 W. Conuay st. 

BROOKLYN. N. Y. 
J. Ambrozėjus. 120 G ra n d et 
\ moas Daunora. 229 Bedrord Ave 

BĮ'R M N'GTON. N. J. 
S. Petrunas, 4i:s Earl st. 

^ 
^-A.M BRIDGE. MASS. 

I et. Batkeviciud. STTCnmorulge st 
CICERO, IT,J.. 

A. K. Boczkus, 131 s So 49tli Ct 
GRAM) RĄPIDS, MICII. 

C. I.cutraitis, 448 Leonnrd St. N.\V. 
GAR, Y, IN D. 

Aut. Molkinis, 1109 Jcferson st 

HERRIN, ILL 
J. T. Adomaitis, 820 So. ltJtli st. 

CH1CAGO. ILL. 
Juozas Aleksa, 8374 Rąikoff ave 
Juoz. Braknis, 3:!27 Lovve ave. 
Ld. Butkevičia, 3153 Emerald /e. 
Jolin Bimba, 1 Sol S. Johnson st. 
Antanas Grisius. 708 W. 17tb PI 
\\. Gaižauskas, 10759 S. Micliigan av' 
Adomas Jodelis, 818 W.' ISth st 
Julius Kaupas, 2232 W "24th ut 

J A. Rimkui, 920 \V. 2',th Pl. 
Jonas V įsockis, 8139 Vincennes Rd. 
Ant. Zelnys. 3240 S. Mor^ao st 

INDI A N* A HARBOfc. JSD 

Pntr^Su'"SL r 
3604 n*a,lor * 

Petras Kurkulis Chieago, III. 
KENOSHA, WIS. 

M. K. Petrauskas. 415 Middle st. 
LEWISTON. M B. 

K Vilaniškis, 14 Summer st 
kenosha, wis. 

T. Sukelia 712 Park gt 
LOS ANGELES, CAL. 

0 bankus. 319 Germaln Bldg 
W=LROSE PARK. ILL. 

VViad. Va!5vila, 2219 Lake st. 
.«i/:JERSVILLE, PA. 

J. RJ/l<j«:niskas, rox r)3s 
\A[T'J\tuCK. CONN. 

J. .T. Ina maltis, C Curtls st. 
NEW YORK. 

A. Lesniauskas, 125 b. 7th st 
nbvvark, m. .7: 

v. Ambrazevičių. 17S Feriy sL 
NEW BRITAI N", COMN 

M J. Cbopouis. 510 Main st 
PirrBRSON, N. ,1 

A Varažkevlčiua, 70 I.dfayette et 
PITTSBUK(}, Pa 

Baltrušaitis Bros., ?4<io Fifth aVp 
Jonas A Ignotas. 4<i So. 22-nd st 
l iii« Zaviackas, 445 .Sta«, um p t' 
Juoz. Petrikys. 1514 Ross ave 

PIT'iSTON. PA. 
J. Kazakevina 103 N Main st. 
J. S. Vaškevlcilus, 72 N. Main st. 

PLYMOUTH, PA. 
S. Poteliunas. 345 E. River st 

PURITAN, PA. 
Jonas Martinkaitlr. 

ROCHESTER, N. V 
J- Sliacek 135 Wefger st. 

SHENANDOAH. PA 
T. Kryžaaauskas, 38 E. Cen're st 

SOUTH BOSTON. MASS 
Paul P. Mikalauskas, 248 VV 4th St 
K. Yurgeliunas, 233 Broadway 

SPRINGFIELD. ILL 
G. Tachilauckas, 2145 So. 15th st. 

ST. CHARLES. ILL 
Sim. Kiola, 575 yr 6;1] ,» 

WATERBURY. CONN 
Jurgis žemaitis, 827 Bank st. 

KUR GAUTI "LIETUVĄ" 
Galima gauti kiekvieną savaitę 
"Lietuvą" už 5c., šiose vietose: 

CHICAGO. 1LL. 
"Aušros" skaityk., 3119 3. Ilalstedst. 
J. I. Bagdžiuuas, 2334 S. Oakley av. 
A. Dargis, 732 W. 18th st. 
Jonas Ilgaudas, 1841 S. Halsted st. 
Fr. A. Jakutis, 733 W. 14th PI., 
P. M. Kaltis, 1607 N. Ashland ave. 
Ant. Kasperas, 341G Auburn av. 
Zlg. Mickevičia, 2342 S. Leavitt st. 
M. J. Tananeviče, 670 W. 18th st 
Mike Valaskas, 345 Kenslngtoa ava. 
M. A. Vabol, 1700 N. AahUnd ave. 

BALTIMORE, MD 
Just. Mandrovickas, 112 N. Green st. 

BPOOKLYN, N. Y. 
Ant. Jankauskas, 65 Iludson ave. 
Balt. Juozupavičlus, 222 Berry st 
Jan Milevskl. .. 166 Grand fct 
Ant. PlochocH. 87 Grand st 

CLEVELAND. OHIO. 
P. Šukys. 2118 St. Clalr ave 

ELIZABETH, N. J. 
Dom. Boczkus, 211 First st. 

LAWRENCE, MASS. 
A. Ramanauskas, 101 Oak st 

LOWELL, MASS. 
A. Jankauskas, 131 E, Merrimack st. 

MONTELLO, MASS. 
8. P. Miszkinis. 85 Arthur st 

NEW HAVEN, CONN. 
K. A. Makarevlch, 255 Wallac» st 

PATERSON. N. J. 
Atklnds Bros., 273 Rlver st 

PH1LADELPHIA, PA. 
M. A. Ignotas. 1028 So. 2-nd st 

PITTSBURGH, PA. 
J. B. MlskevlCla, 2135 Sarah st. S. S. 

PORTLAND. OREG. 
Rowman News Agenr.y. 

RAGINE, WIS. 
J. PhMlpavičia. 609 Sixth st. 

SEATTLE, WASH. 
Eekart News Agency N. E. cor. 

First & Wasblngton str. 

Dabar kainos šifkorčių per 
vandeni ant linijų, plaukiančiu iš 
Baltimore, Philgdelpfiia, Boston, 
Montreal ir Poftland' tik $22.00 

Ant linijų, plaukiančiu iš Ne\v 

j York 1 j... $25.00 
Šios kainos yra tik per vande-' 

nj, be geležinkelio. 
Kainos geležinkeliu yra tos 

pačios kaip ir pirmiau. 
Kas norite išvažiuoti ar atva- 

žiuoti, tai dabar yra geriausias 
laikas šifkortes pirkti, kol yra 
pigios. 

Šitkortes yra geriausiai pirkti 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE. 
3252 S. Halstcd st„ Chicago, 111. 

I I 
DIDELĖ KLAIDA. 

Pro f. .Marcei l.abbė iš Pary- 
žiaus sako, kad męs turime pri- 
imti omenių ne tiktai maisto ko- 

kybę, bet taipogi ir daugumą, 
manydams, kad dauguma ne viri- 
nimo atsitikimu yra persivalgy- 
mo pasekme. Žmonės mano, kad 
visiškai sveikas maistas negali 
jiems pakenkti, nežiūrint, kiek 
jie jo valgytu. Tai yra didelė 
klaida. Šalo atsirugimų ir išpū- 
timo, toki žmonės turi išsiplė- 
tusias kepenis, ištemtą skilvi ir 
gelsvą išvaizdą, sujungtą su ner- 

vingumu. nemirga ir kitomis li- 
komis. Geriausia pagelba — tai 
Trinerio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixiras, nes jisai išvaro iš 
kuno visas atmatas ir sustiprina 
virinimo organus jų reguliariš- 
kam darbui. Jisai yra puikus 
skilvio, kepenų ir vidurių ligose. 
Aptiekose. Jos. Triner. 1333-1339 
S<>. Ashland ave., Cliicago, 111. 
Reumatiškuose ir neuralgiškuosc 
skaudėjimuose jys galite atsidėti 
ant Trinerio Linimento. 

DRAUGIJŲ REIKALAI, j 
JAUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT. 

KLIUBO ADMINISTRACIJA. 
Chicago, III. 

J. Jankauskas. Pirm., 
9127 \V. ^4ffi pl. 

A. Zalatorius. P$£ęlJ.j 
H17 \v. ;:n>d st, 

D. Gulbinas, Prot. Kast., 
927 W. 34ih pl. 

P. Motiejūnas, Turtu Rast., 
930 W. 33rd st. 

T. Uadavičia, Kasicrius, 
93G \V. 33rd st. 

J. Mikalauskas, Užž.lui čt.-org. 
841 W. 3Srd st. 

DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 
VIRŠININKAI. 

M. Girnus, koinpoz., Mokytojas chr.r'j 
902 N. California av, 

B. Vaitiekūnas. Režisierius, 
3149 So. Halsted st. 

M. M. Juodis, Pirm. choro ir dramos 
3252 So. Halsted st. 

Mitingai atsibuna kiekvieną pirmą 
uedėldieni mėnesio 1-mą valandą po- 
;/ljtu T. Radavičiaus svetainėje, 93ti 
,7. 33-Cios gatvės, ant antrų lubų. 
Taipogi choro ir dramos repeticijos, 
ataiouna toje pačioje svetainėje. Cho- 
ro repeticijos atsibuna seredomis, 
7:30 vai. vakare. Teatrų repeticijos 
atsibuna pėtnyčiomis, 8-tą. vai. vak. 
Taigi,- jauni vaikinai ir merginos, jei 
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai 
dainose ar teatrų lošimuose, tai kvie- 
čiame prigulėti prie Jaunų Anv koj 
Liet. Taut. Kliubo, nes J. A. L. 'i K. 
nevien tik užsiima dainomis, loši- 
mais, bet taipogi ir pašelpa ligoje. 
Taigi, kiekvienas lietuvis ir lietuvai- 
tė privalo prisidėti prie jo auklėjimo. 

Su pagarba, J. A. L. T. K. 

žlRGVAIKIO PASK. IR BUL\ DR-JA. 
Jau gyvuoja 3 metai Ir turi 

kapitalo suvlrš $12,000.00 
Taigi, lietuviai, kurie norit suCėdy- 

ti pinigų mokėdami tik po mažą. sumą, 
prisirašykit prie šios draugijos. Dr- 
ja laiko savo susirinkimus kas sere- 
dos vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
■vst„ 3301 Auburn ave., kertė 33-Cios 
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
ant namų už prieinamą procentą. 

Nauja 15-ta serija atsidarys sausio 
(Jan.) 21 d. 1914 m. Kurie norite 
užsirašyti atsilankykit po viršrainėto 
intrašu: 

34-tas DIDELIS BALIUS! 
Parengtas Jaunų Liet. Am. Pasi- 

links. Kliubo, ned., vasario 8 d., 1914 
m., Pulaskio svetainėje, 1709-15 So. 
Ashland ave., arti 18-tos gatvfs. Pra- 
sidės 5 vai. vai:. įžanga 25 c. ypata'. 
Muzika J. Keturakio. 

širdingai kviečia visus 
KOMITETAS. 

PUIKUS BALIUS! 
Parengtas LietuviŲ Darbininku Są- 

jungos, subatoje, vasario (Feb.) 21 d. 
1914 m. Preiheit Turner svetainėje, 
3417-21 So. Halsted st. Pradžia 7 
vai. vakare. Įžanga 25c. porai. 
Pusė gryno pelno nuo iito baliaus 
eis j Iždą Lietuvių Viešo Knygyno 

Plet-vakarlnije dalyje Chlcagos. 
Puiki lietuviška muzika grajys Įvai- 
rius šokius. 

Lietuviu Darbininku Sąjunga pri- 
sidėjo prie Viešo Knygyno ir tokiu 
budu, rengdama šitą, balių, nori klek 
pagelbėti ir padidinti knygyno turtą. 
Užtai draugai ir draugės, darbinin- 
kei, atsilankykite ant šio baliaus 
skaitlingai, o pasilinksminsite sma- 
giai ir tuomi sušelpsite puikų ir pra- 
kilnų darbą—paremsite Viešą Kny- 
gyną. Kvepianti Havanos Cigarai ir 
gardus gėrimaL Komitetas., 

Paj ieškojimai. 
Pajieškau savo draugų .lono ir Pe- 

likso Janct.i, paeina iš Puzonų sod., 
švpdasų para p.. Ukmergės pav., 
Kauno gub. Meldžiu atsišaukti adre- 
su: 

Pet. Muntrimovicz, 
G4!) V. Lombard st., Baltiniore, Md. 

Pajieškau savo pusbrolio Jono Ci- 
vinckio, paeina iš Garsus kaimo, 
rystos Budos g m., Mariampolės pav., 
Suvalkų gub. Gyvno pirmiau Mon- 
treal, Canada. Turiu svarbių nau- 

jieną. Jo paties, ar kas jj žino, 
meldžiu atsišauki;! adresu: 

Jos. Buragaa, 
1518 E. Mol'fatt. a v., Springfield, 111. 

Aš, Elzbieta Butklutė (po vyru 
Padolsklenė), pajieškau savo tikro 
brolio Antano Butkaus, paeina iš 
Sausbaliu kalino, Pažeriu gin., Vil- 
kaviškio pav., Suvalkų gub. A^ie 20 
metu Amerikoje. Gyveno daugiausia 
Mahanoy City ir Slienandoab. Pa. 
Turiu labai svarbu reikalą su juom 
susižinoti. Jo paties, ar kas jį žino, 
meldžiu atsišaukti adresų: 

Elzbieta Pudolskis. 
22 McDonneil S&uarc, Toronto, Ont., 

Canada. 

Pajieškau saw> pusbrolio Vladis- 
lovo Einibio, .Šilalės parap., Jokūbai- 
čio kaimo. Turiu svarbu reikalą. 
Jis pats. arba jeigu kas žino, meldžiu 
atsišaukti a u trąšu i 

Juzefą Einikoitč, 
(po vyru Lobnkienė) 

2024 Oanalport av. t'liieago, 111. 

ra j ieškau savo dėdės Miko štreito, 
iš Kucunų kaimo ir parap.. Suvalkų 
gub. Gyveno, girdėjau, motas atgal 
Mt. Carinei, Pa. Jo paties, ar kas 
jj žino, meldžiu atsišaukti adresu: 

Pranas Margevičia, 
Box 325, Ellsworth, Pa. 

Pajieškau savo brolio sūnaus Vin- 
co fcopio. Prieš metus ji? buvo atva- 
žiavęs iš Scranton, Pa., pas mane, 
ir atgal išvažiavo; potam nieko ne- 
girdėjau apie jj. Jeigu yra gyvas, 
meldžiu atsišaukti, arba kas jj žino. 
meldžiu man pranešti adresu: 

Kazimieras Sopis, 
(J233 Wabash av„ Chicago, 111. 

Pajieškau savo švogorio Jono .Tu- 
konio (arba Kntrio), iš Globaukės 
vienasėdžio, Kupreliškių parap., Kau- 
no gub. Gyvena Amerikoje 2t me- 
tus. Jo paties, ar kas žino (už 
pranešim? gaus $10.00 dovanų), mel- 
džiu atsišaukti adresu: 

John Januszka, 
10709 State st., Roseland, 111. 

Pajieškau Juozą Giedotj, iš mieste- 
lio Švėkšnos, Šiaulių pav., Kauno 
gub. Taipogi Antanę Serbentą, iš 
Klebiškio gm,, Mariumpolės pav., 
Suvalkų gub. Pirmiau* gyveno Chi- 
cago, 111., o dabar nežinau kur. 
Jie patįs, arba jeigu l.us kitas žino 
apie juos, malonės pranešti šiuom 
adresu: 

Kaz. Serbentą, 
153 Stagg st., Brooklyn, N. Y. 

Pajieškau savo pusbrolių Dominin- 
ko bei Mykolo Urniežių ir Adolfo 
Rakausko. Visi paeina iš žvirbliuos 
kaimo. Luokės parap.. Šiaulių pav.. 
Ka uao gub. Aš atvažiavau iš Lie- 
tuvos ir noriu su jais susižinoti. Jų 
pačių, ar kas juos žino. meldžiu at- 
sišaukti adresu: 

Antanas Vitkeviėia, 
P. O. Box 2H, Rumford, Me. 

Pajieškau Jono Kūgio. Gyveno 
Kansas City, paskui išvažiavo } Chi- 
cago. Jo paties, ar kas jj žino, mel- 
džiu atsišaukei adresu: 

Andre\v Walatka, 
28 N. 6th st„ Kansas City, Kan. 

Pajieškau savo brolio Juozapo Dar- 
buto. Jisai buvo atsišaukęs pas ma- 
ne, bet adresas, matyt, negeras, ka- 
dangi pasiųstasai laiškas 2 kartu at- 
gal 6iigrjžo. Jisai gyvena Terre 
Haute, Ind. Meldžiu vėl atsišaukti 
adresu: 

Petras Darbutas. 
732 W. ISth st., Chicago. 111. 

Pajieškau savo moters Magdės Ku- 
metienės (po tėvais Andziuliutš), ku- 
ri trįs mėnesiai atgal nežinia kur iž- 
ėjo. Jeigu per mėnesį laiko r#1"1- 

grįš, tai imsiu persiskyrimą. Gavau 
iš Oliio atvirutę nuo jos, bet be 
antrašo. Jeigu j menes} laiko atsi- 
šauks—priimsiu. jeigu ue—tai tegul 
užmiršta, kad aš jos vyras. Mano 
adresas: 

Juozas Kurnėtas, 
Box 6G2, Irwin. Pa. 

Darbo — pajieštyiu bučiarnėje. 
Esu atsakantis bučevis ir darbą ge- 
rai suprantu. Kalbu angliška!, lietu- 
viškai, rusiškai, lenkiškai ir latviš- 
kai; negeriu ir nerukau. Norintis ge- 
rG darbininko lai atsišaukia adresu: 

Stanislovas Yarnis. 
1051 Canalport av., Chicago. 111. 

Pajieškau savo brolio Jurgio Šim- 
kaus. 3 metai Amerikoje. Pirmiau 
gyveno prie mainų Bush, Hl. Turiu 
svarbų reikalą. Jo paties, ar kas }} 
žino, meldžiu atsišaukti adresu: 

Mike Shimkus, 
443 Collinsville av., E. St. Loui», 111, 

Pajieškau savo giminaičio Juozo 
Daukšto, paeina iš Rygos. Prieš 6 
metus jisai gyveno pas lietuvius po 
No. 64 S. 2nd st., Brooklyn, N. Y. 
KaR auie jį žino, kur jisai yra dabar 
arba ore žino jo adresą, kur jisai 
gyveno šituos paskutinius kelis me- 
tus, malonėkit pranešti man sekan- 
čiu antrašu: 

J. Paradnek, 
1322 Orauge st., Los Angeles, Cal. 

Reikalavimai. 
Reikalingi kriaučiai: — prie kos- 

tumersko darbo. Vienas t ;ri mokė- 
li gerai prosyti. Antras, jaimas vai- 
kinas, už pagalbininku, turi rtiokėti 
gražiai rankomis siūti ir buti smar- 
kus prie darbo. Gera mokestis. At* 
sišaukit greii. 

J. F. Garmus Co„ 
1329 St. Clair av„ N.K. CIeveland, O. 

Reikalinga: — mergina prie na 
iuij darbo. Atsišaukti šiuom antrašu: 

Julius Šalkauskas, 
1841! So. llalstod st., eor. 19th st. 

Cliicago, II!. 

Ant randos: labai pigiai pui- 
kus Moras su gyvenimu, geras kriau- 
šiui, suvienytos gasinio ir elektriš- 
ko apšvietimo prietaisos, arti šv. Jur- 
gio bažnyčios. Kreiptis antrašu: 
3317 So. Auburn ave., Cliicago, 111. 

REIKALAUJAME AGENTŲ. 
Męs mokame $8 arba algos j 

savaitę vyrams, kad butų savo mie- 
ste arba važinėtu iš miesto } mie- 
stą, pardavinėdami mūsų Auksinius, 
Sidabrinius ir Nikelinius laikrodė- 
lius ir lenciūgėlius dirbantiems žmo- 
nėms a m $1 ar $2 mėnesiniu jmo- 
livjiivnj. Prityrimas nereikalingas. 
Teisingi ir blaivus vyrai vien lai ra- 
šo mums dėlei šitų agentūrų. Pa- 
minėkite justi dabartini užsiėmimą. 
NORTH AMERICAN SALES CO., 

Box 954 Dept. 71, 
N E W YORK CITY. 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda: — bučiam# ir gro- 

sernė su arkliu, vežimu ir visais 
reikalingais {taisymais, už pigių kai- 
nų. Pardavimo priežastis: savinin- 
kas išvažiuoja Į kitę miestų. Atsi- 
šaui.'ite adresu: 
1G15 So. 49th ave., Cicero, III. 

Ant pardavimo: — gera karčiams 
visokių tautų apgyventoje vietoje. 
Pardavimo priežastis: išvažiuoju ant 

farmų. Kreiptis antrašu: 
J. Goodlick, 

833 W. 16th st., C'bicago, 111. 

Pigiai parsiduoda: — geležinių 
daiktų krautuvė ir blėtų dirbtuvė, 
arklys, vežimas ir visos prietaisos. 
Geriausia vieta mieste lietuviui. Pa- 
siteiraukite pas 

H. Schellhart, 
3.">i>2 So. Halsted st., Chicago, 111. 

Ant pardavimo: — saliunas labai 
geroje lietuvių apgyventoj vietoj, ar- 
ti lietuviškos bažnyčios. Biznis iš- 
dirbtus jau nuo 10 metų. Plačiau 
norėdami apie tai dažinoti, kreipki- 
tės žemiau nurodytu antrašu: 

840 W. 33rd st. 

Ant pardavimo: bardzdasku< 
tykia su 3 kėdėmis ir visokiais jtai« 
symais su 2 metu lysu; biznis yra 
gerai išdirbtas. Parsiduoa, nes sa- 

vininkas išvažiuoja iš Chicagos. At- 
sišauk it antrašu: 
1 :i7t» Blue Island av., Chicago, III. 

Parsiduoda: — 2 augštų puikus 
mūrinis namas su saliuuu, arti 47os 
ir \Vestein ave. Ant pirmo augšto 
saliunas, ant antro augšto G ruimų 
pagyvenimas. Namas puikiai {reng- 
tas, gazu ir elektriką apšviestas, su 

maudyklė Ir visais reikalingais {tai* 
symais. Atsišaukite j A. 01sze\vskio 
Banką. 

ANT PARSAMDYMO. 

Automobiliai veselijoins, krikšty» 
nonis, pagrabams ir 1.1, yra pigiai 
parsamdotni iš Halsted Garage. Taip- 
gi automobiliniai trukai perkrausty- 
mui Furničių, nuvežimui j dyp ts ir 
t.t., yra gaunami pigiai. Perkrausty- 
mui furničių automobiliniai trukai 
kaštuoja pigiau kaip arkliai, ir ge- 
riau ir greičiau atlieka darbą. 

Atsišaukite j 
HALSTED GARAGE, 

3222 So. Halsted st., Chicagc. 

TĖMYKITE! 

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

A. 0LSZEWSK!0 BANKĄ. 

TĖMYKIT, LIETUVIAI! 
Kiekvienas žmogus, norėdamas at- 

likiti gerai kokj darbą, privalo turėti 
tam tikrą jrankj. Vyras, skusdamas 
barzdą, privalo turėti gerą britvą ir 
pustą, tada skusis barzdą nieko ne- 
jausdamas. Męs turime naujai iš- 
rastą Automatišką Hritvai Pustą, gu 
kuriuom galima padaryti ir prasčiau- 
sią britvą geriausia, nes negali buti 
geresnio britvai pusto pasaulyje ir 

nekaštuoja brangiau kaipo paprastaB 
pustas. Dėl platesnų žinių rašykite 
pas: 

A. VERKUTIS BROS., 
Dept. 2482. Blue Island av.# 

CHICAGO, ILL. 

KOPIJUOK PAVEIKSLUS 

PATS 

ant popiero«. audeklo, stiklo ar porcelėno. 
I.abai lengva. Pasisekimas garantuojama. Ko- 
pija nieku neprastesnė už originalą. Mažomis 
lėšomis gali gražiai savo kambarį papuošti savo 

mylimų diavyrių paveikslais. Žinojimas vertas 
$5.00. Prisiųsk Money Orderiu 50c. ui pui- 
kųjį G. llauptmanno veikalą "Audėjai," o 

gausi abu sykiu, ir pamokinimu ir rv-kų tik- 
rjįiės vaizdą. Tik iiclaufi. Rašyk tuojaus. 
Adresuok taip: 

JOS. LAUKIS, 
11310 State st., CHICAGO, ILL. 

Plaučių Ligos — 

toks yra vardas knygelės, kuria apsukame kiek- 

vieną buteliuką 

SEVEROS BALSAKO 
PLAUČIAMS 

(Severa's Balsam for Lungs) 

Joje aprašyti įvairus nesmagumai, kaip, pavyzdžiui, 
kosulys, peršalimas, kataras gerklės, užkimimas, 
kokliušas, — kuriuose Šis vaistas suteikė prirody- 
mus savo gerumo ir užsitikėjimo jo vertėje. 

Knygelę, pareikalavus, siunčiame dykai. 
Kaina vaisto 23 ir 50 centų. 

ęrvPDrtę f Paliuosuo anti Saldukai, "j jLVLRUj | at lie5antį geras pasekmes , TAB LAX [ vaikams ir suaugusiems 
KAINA 

10 ir 25 c. 

fceveros Vaistai parduodama apliekose visur. Jeigu negalite jįj 
gauti, rašykit nuims. 

W. F. Severą Co. tlStl 
K ALSA. 

$1.00 ( 
užBUTj 

rGELBEKlT JUSŲ PLAUKUSI] 
I Stebėtinas išradimas Plaukams Želdinti. 
Mes absoluftai gvaraiituojame. kad Vigo- 
rola yra vienutinis sviete vai3tas plaukams 
želdinti. Jeigu jums slenka plaukai, jeig.t 
niežti Kalvą, jeicu turite plaiskainu calvoj, 
taigelbekitc tuojaus. Dabar turite proga 
ateauti savo plaukus. Vigorula jus ims- 
oudgs ir turėsite cražiys, ilgus ir puikiu^ plaukus. Vigorola yra išbandyta ir sva-i 
rantuota # Suvienytu Valstijų valdžios. 
(Under the Food and Drug Act), Nebusi 
plikas, jeigu vaitosi Vigorola. Rąžyk 
reikalaudamas butelio Vigorolot. • 

VigorolaCo.Dep.B.3149S.Morganst.Chicago 

fONAS KŪLIS 
3259 So. Halsted st., Chicagc. 
GENERALIŠKAS AGENTAS 

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

A. Olszevvski. 
"Lietuvos" leidėjas. 

A. ŽIUGŽDA, 
BAKERY 

417 Chestnut st.( NEWARK, N. J. 
ATVDAI KEPYKLŲ SAVININKŲ. 

| Atsišaukiu j visus Amerikos lietu- 
Tiškus kepyklų savininkus bu prane- 

šimu, kati aš turiu dideli patyrimą 
jusų pramones pagerinime su užtik- 
rinimu. Meldžiu atsišaukei iš visų 
apielink'ių: iš Chicagos, iš Philadel- 
phia, ir iš kitur. Aš jums pristaty- 
Biu grynai lietuviškų miltų, iš kurių 
galėsite iškepti grynil lietuvišką duo- 
ną. Meldžiu užklausti, ir aš prista- 
tysiu visiems miltų prabas. 



r Turėk Savo Namuose 
Geriausią Degtinę* (arielką) jei 

nori buti sveikas ir turėti kuom 
pavaišinti savo mylimą svečią. Daktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 

S-O-L-O Rye 
Kaipo Skanų, Tvirtę ir sveiką gerym^ 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava dccjtinč. 

"Efns in endep 

maunama visuose gobesniuose Saiiunuose 
SThiUS BROS, GO, Išdirbėjai, DEPT L. CHIGAGO, ILL 
216 W. IV adison St. A. CHAPO>KE, ir T. POOLASKIS ieluviai agentai 

DIDŽIAUSIA LIETUVIU PRAMONES {STAIGA 
"VILIJOS" BENDROVE 

Turi Vilniuje ūkio mašinų fabriką ir 
Sandėlius, apdovanota už savo dirbi- 
nius I aukso ir 4 sidabro medaliais; 

norėdama padidinti fabrikaciją 
Kvisčia Amerikos Lietuvius prisidėti Serais (pajais) 

Kreipties: VILNIUS, Poltavos g-vė 55 
"VILIJOS" BENDROVEI 

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland ave., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkie «icz 
vioprea., A. J. Bierzynskl iždininkus. 

Priima bankon pinigus Ir moka 
Z'/0. Už sudėtus pinigus mūsų bati- 
koj duodame čekių knygutę, ia ku- 
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko- 
lina pinigus ant Real Katate. Perka 
i:- parduoda namus ir lotas. Išsanv 
do bankines skryneles (boxes) po 
$2.50 metams. Parduoda šit'kortea ir 
siunčia pinigus i visas svieto dalis. 

Bankos Valandcs: Paned<"lia!s, se 
ridoms, ketvergaia ir sukiltomis nuo 
ninkah ir pėtnyčiomis nuo f ryto lk! 
8 ryte iki f> vakaro; nedelio uis, utar- 
6 vakavo. 

O KAS ČIA? 

Na-gf popieriai iaifckams rašyti au 
visokiais gražiais pasveikinimais ir su 
tam pritinkančiomis dainelėmis, su 
auksinėmis raidėmis, au gražiomis Sil- 
kinomis kvietkelėmis ir visokiais pa- 
veikslėliais, parsiduoda labai pigiai. 
Kas prisius 25 centus parto markė- 
mis, tas aplalkya 12 popierių su kon- 
vertais; kas prisius 1 doliarj per Mo- 
noy Orderj arba registruotame laiške, 
laj aplalkys 6 tuzinus popierių su 
konvertais. 

Keikalartju agentų ir duodu gerų 
uždarb'j. Adresuokite: 

F. NOREIKA, 
Box 245, Salem, N. J. 

3-čias AR 6-tas PROCENTAS? 
Bankai moka 3-čią procentą, 

0 Bondsai moka 6-tą procentą, ir 
1 Bondsus Įdėti pinigai yra geriau 
apsaugoti, negu ant mortgečiį pa- 
skolinti. Nepatyrę žmones nusi- 
samdo Banke Boxą ir ten užra- 
kina savo pinigus, kuriuose už- 
rakinti pinigai neatneša nė vie- 
no procento. Išmintintingi žmonės, 
nusisamdę Boxą, deda į jį ne pini- 
gus, bet Bondsus, kurie neša jiem 
6-tą procentą, ir jų pinigai Bond- 
suose yra taip gerai apsaugoti, kaip 
anų Boxe laikomi. Jie kas pusme- 
tis tik kuponus nuo Bondsų atker- 
pa, paduoda Bankai ir gauna savo 

procentą. Yra šimtai žmonių, ku- 
rie rnusų Banko Boxuose laiko sa- 
vo Bondsus ir naudojasi 6 pro- 
centu. 

Taigi jei nori, kad tavo pinigai 
neštų 6-tą procentą, tai įdėk juos 
į Bondsus. 

Norinti dasižinoti kas yra Bo.udsai, rašykit adresu: 

A. 0LSZEWSK1 BANK 
3252 So. Halsted St. Chicago, 111. 

S 

Kiekvienas gali iuincV.ti baibery- 
pt&u trumpu laiku Ir galit© padaryt 
pn.igę kol mokinatės. Itasykit, klau- 
sdami informaciją. Nossokoff'a liarber 
Collcge, 1202 Penu ave., Plttubūrg, 

PIRKITE NAUJUS NAMUS, 
ALE NE SENUS. 

$i,3oo.oo, ir turite snvo locną 
namą, su 4 dideliais rūmais, ant 

aukšto bcisniento, su porėiu ir 
geroje lietuviu apgyventoje vie- 
lojo, 2500—2502 \Vest 45tli PI., 
tarpe VYestern ave. ir Rockvvcl! Į 
-t. Jau j. ra pabaigti statyti. Iš' 
10 namų tik tėra 2 namai. 

Nepraleiskit! 
>7EW CITY SAVINOS BANK, 

4601 So. Ashland Ave., 
CHICAGO, ILL. 

PETRAS VAITIEKŪNAS 

"LIETUVOS" AGENTAS 

dabar lankosi Wisconsin valstijoje. 
Pas jj galite užsirašyti "Lietuvį" ir 
piaigus už prenumeratą užsimokėti. 

A. OLSZEVVSKIS, 
"Lietuvos" leidėjas. 

Petras Vaitiekūnas yra atsakomas 
, "Lietuvos" agentas, todėl Jam kur 
atsilankius, galima be baimės laik- 
rašti u įsirašyti ir pinigus jam už- 
mokėti už prenumeratą, o' :nęs laik- 
rašti regullariškai siuntinėsiine. 

A. OLSZEWSKIS, 
"Lietuvos" leidėjas. 

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

rikos didžiausiais, puikiausiais i: gt'eiči.1usiais. | Rusijos ini|>criškos krasos, naitjui- liuliHtavų 
sriubų gr.rlaiviais 

RL'iiSIA — 16,000 tonų. 
KlrRSK — 13,500 tonų. 

( ZA R —• 13,000 tonų. įJKI ROTTERHAMUI i ) dienas !>c persėdi- mo, į U dienų l>e persėdimo iki LIEPOJ AUS. 
DAŽNI,'* PLAUKIOJIJMAI. 

Kainos išaugšto mokamos. 
, Liepojus iki New Yorko $Sr>.00 iv 
pagalvinių taksų $4. 

I Antra kliaaa $52.50 
SmutkesnCm: žinioms ^.eipki'.t? prie:— 'A. E. JOHNSON * CO. r.rneral Pass. Agents, 

27 Tlroadvvay, NK\V YORK. 
■ubą įgaliotų vietos- agentų. 

K. J. FILLIPOVIČIUS 

Parduoda už labai že- 
mas kaina* (prekes) na- 
mus, lotu* ir firmas, ku- 
rių turi didžiausi pasirin- 
kimu. Apsaugoja nuog 
ugnies namus, biznius ir 
furnirius goriantiose kom- 
panijose. Perkantiems 
propertę dirba visokias 
reikalingas popieras ir pa- 
rūpina paskola.i mort- 
gečius. Parduoda lotus 
visose Chicagos miesto da- 
lyse nuog $S00 ir 

y aukštinus. Taipogi turi 
ant pardavimo biznių ir biznierių namų su biz- 
niai?, arba be jų. Apsaugoja žmonių gvvastis 

ipa<e!|>a ligns ir nelaimės atsitikimuose. Rei- 
kalaujama agentų. Reikalaujantieji, atsišaukite liekančiu antrašu: 

'?58 VV. 33rrl '•t., Cliicaco, III. Telefonas Dro- Į vrr 22S0. Ofi-o valandos: nuo* 8 vai. iki 10 va!. iŠ ryto. ir nuog 5-tos vai. iki 9 tai vai. Į vakare. 

Telephone Canal 285 

K. KATUTIS 
LIETUVIŠKAS 
GRABORIUS 

110 W. !8th St. Chicago 

SVEIKATOS TIKSLAS 
lengvai rali buti atsiektas tij, kurie, kuomet randa, kad jųjų gyvingumas yra nu- puolęs, pasinaudoja didžiu pačios gamtos atgaivinančiu tonikų. 

Malt Marroxv 
Šitasai ticsulyginamasai kraujo, kaulu ir audinių tvėrėjas veikia beveik 11®- jaus pasiekdamas skauslaučias kuito gelmes — atnešdamas sveiko gyvenimą, muš- damas j kiekvieno nusilpninto kuno sąnarį. Telefonuokite Calumet 5401 tuojaus — turėkite dėžę siodien pristatyta. Apsisaugokite pamėgdžiojimų. Parašykite naims dėlei knygutės: "l'rakilnųs Vakari) Gydytojai" (Eminent Physicians of tlie VVest). ftr.cAVOY MALT MAflROVV DEPT., CHICAGO 

Bell į jJjm jj System 

i 
^vSjv' ■ 

KTURDALINE LINIJA telefono 
'• <t >-> 1 

aplarnaviman įneša pramainaus 
vartojimo elementą. Kuomet vie- 

nas šios aptarnavimo rųšies prenumerato- 
rius naudoja liniją, bent trįs, o kai kada ir 

šeši, kiti prenumeratoriai yra visiškai pra- 

šalinti; tatai, bendra nauda nurodytų, kad 

pasikalbėjimas butu neilgas; penkios mi- 

nutės yra aplamai pripažintas rubezius. 

Chilcago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100 I ję 

Račiūno kelionė po Lietuvą. 
Kamgi liūdi ilgėdamas Tėvynes Lietuvos? 

Lietuva Judamuose Paveik- 
sluose Jau Amerikoje. 

Pirmu kartu Lietuvos judėjimas gyvuose paveiksluose musų his- 
torijoj. 

Nepamirškit ateiti ant šio perstatymo, pažvelgti į savo gimtinį kraštą, kurį apleidot. Nekartą apgailaujam musų paliktos Tėvynės. Daugumas sako: "trokšta mano širdis dar kartą Lietuvą pamatyt". Pamatę prieš savo akis vaizdą, perstatantį Lietuvoje gyvenančius musų likusius brolius ir sesutes bei senelius, pamiršim savo kartųjį kasdieninį gyvenimą ir nevienam užžibės ant veido džiaugsmo spindulys. PAAIŠKINIMO ŽODIS.—Aš renku lietuviškus paveikslus ir rodau žmo- nėms jau nuo 1904 m. Mano vientaučiai lietuviai-amerikiečiai beveik varu privertė, pereitą, pavasarį važiuoti į Lietuvą ir kiek galima daugiau nuim- ti vaizdelių iš Lietuvos gyvenimo dėlei krutamu jų paveikslų. Kad vientau- čiams patarnauti ir išvažiavau Lietuvon birželio, 7 d. 1913 m. Tenai va- žinėjau po musų tėvyne, traukdamas paveikslus virš keturis mėnesius. Pri- menu, kad visus šiuos vaizdelius ne tik patsai nuėmiau, bet ir išdirbau savo studijoje. Paveikslus rodant, aš pats apie juos publikai ir išaiškinsiu. Paveikslus rodys mašinos operatorius p. J. M. DANIELIUS, kuris ilgą laiką prie to praktikavosi. 
Padainuos p-lė E. Kancieriutė. Kinematografistas A. T. R«jiunas. Apart šių vaizdelių bus perstatyta visoki vasaros laukų darbai Lietuvoje. Nedalios ir panedėlio vakarais, vasario S ir 9 d. paveikslų rodymas 1 atsibus bažnytinėje svetainėje, Pittston, Pa. ' Senidoje ir betverge, vasario 11 ir 12 d. atsibus Edwardsville, Pa., Burbos svetainėje, pradžia 7 vai. vak. 

Pėtnyčioje ir subatoje, vasario 1!? ir 14 d. atsibus Plymouth, Pa., F. Z. Donn Hali, pradžia 7 vai. vak. 
Nedėlioje ir panedėlyje, vasario 15 ir 16 d. atsibus VVilkes-Barre Pa., Į bažnytinėje svetainėje, pradžia 7 vai vak. 
Seredoje ir ketverge, vasario 18 ir 19 d. atsibus Forest City, Pa., miesto svetainėje (To\vn Hali), pradžia 7 vai. vak. 

S19 UŽūYKį — $19 UŽŪYKĄ. 
taupinate sau bent $19. Tai yra todėl, kad pas 
Pirkdami laikrodėli tiesiog iš Dirbtuvės, jųs su- 
kiekvtenų vertelgą, nuo jusų butų pareikalauta 
užmokėti už tą patj laikrodėli bent $25, kuomet 
musu Specialė Dirbtuvės kaina šitam laikrodė- j 

Iliui 
yra $6. d 

šitie $25 laikrodėliai, kuriuos męs dabar spe- aJ cialiai parduodame Dirltuvės ktaina už $6, yiaBš 
labai gražus, 14 K. paauksuoti (Gold Filled), Iš-Iro 
dirbėjo gvarantuoti 20 metų, turinti pasaulyje ig pagarsėjusi Amerikonišku Mechanizmą su 17 w 
akmenų., šitie laikrodžiai *.uri tris drutus dang- * 

t.elius, artistiškai graviruotus, ir kaslink savo 
gražumo, sustatymo ir teisingo ėjimo, tai j'e ne- 
gali buti perviršinti. 

jeigu Jus norite pirkti vieną šitų laikrodėlių, Iškirpkite iš augščiaus patalpinti; laikrodėlių paveikslų tą, kuris jums daugiausia patinka, lr prisiųskite mums drauge su jūsų pilnu ir teisingu adresu, ir męs be jokio uždėlio tuo- jaus prisiusime jums pasižiūrėti laikrodėlj, kurj jųs pasirinkote, puikioje pliušinėje dėžutėje. Kuomet laikrodėlis atnešta j jusų namus, nemokėkite jokių pinigų, nei centoJ kol jųs neištyrinėjote laikrodžio ir nepersitikrinote, kad laikrodėlis yra tikrai tuom, kuom męs jjj| tvirtiname esančiu. Kuomet Jųs peržiūrėsite laikrodėli ir rasite tikrai tokiu, kaip męs perstateme, tuomet užmokėkite sumą 36 ir expreso išlaidas, siekiančias kelių centų, bet kuomet jųs laikrodėliu neužganėdinti, jųs turėtute jįjį nepriimti, ir jisai bus mums sugrąžintas musų lėšomis. Tokiu budu jųs, pirkdami laikrodėlį nuo musų, nerizibuojate niekuom. V i' 
Męs turime prilaergti, kad, pirkdami laikrodėli nuo iuusU. Jųs visiškai niekuom nerizikuojate, nes męs siunčiame savo laikrodėlius jums uždyką jusų peržiūrėjimui, ir šale to, musų laikrodėliai yra Išdirbėjo Gvarantuoti 20 meH, ir per šj visą laiką, jeigu laikrodėlis pasigadytų, męs jjji pataisysime jums be jokio užmokesčio, arba apmainyki- me ant kito, jeigu jųs prisiusite mums 25 centus persiuntimo išlaidoms padengti. 'Adresuokite aiškiai: 

NATIONAL COMMERCIAL CQ.; 505 E. 5th st, NEW YORK, N. Y. Dept. 1): A* 

DRAPANOS! 
Drapanas gali vi- 

sur pirkti, bet taip ge- 
rų drapanų, taip gra- 
žiai pasiutų, taip gra- 
žiai ant apsivilkusio 
gulinčių ir taip pigio- 
mis kainomis niekur 
nerasi, kaip letuviš- 

V 

kame Store: 

THE BRIDSEPORT CLOTH1NGC 0. 
3246-48 So. Halsted St., Chicago, 111. 
Kas pamato apsivilkusį siutu, pirktu musų štore, 

klausia koks kriaučius jį siuvo, o kad pasako, kad pir- 
ko gatavą BRIDGEPORT CLOTHING štore, tai 
niekas netiki, kad gatavi siutai butų taip puikiai pa- 
siūti, lyg ant orderio dirbti. Tada kiekvienas prašo 
musų storo adreso, kad ir jis galėtų pirkti taip gra- 
žiai pasiutas drapanas. 

Mat, mums drapanas dirba geriausios sviete fir- 
mos: HART, SCHAFFNER & MARX, LEVIS BROS. 
ir kiti didėlėmis daugybėmis, už tai mes gauname ge- 
riausį tavorą, geriausį darbą ir žemiausias kainas, ir 
už tai galime ir savo kostumeriams parduoti geras dra- 
panas pigiomis kainomis. Musų Storas gauna kasdien 
pirkėjų vis daugiau ir daugiau, užtai kad męs juos už- 
ganėdiname. 

Ateikite ir Patys Persitikrinkite. 
Musų storas yra atidarytas ir vakarais: Utar- 
ninkais, Ketvergais ir Subatomi iki 9 valandai. 

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO. 
3246-3248 So. Halsted St., Ghicap, III. 

FURNIČIAI 
Geriausius Fur- 
ničius, didžiau- 
siame pasirinki- 
me ir pigiausio- 
mis kainomis 

rasite 
lietuviškame 

Store: 

SO. NALSTED FURNiTURE HOUSE 
3224-26 So. Halsted St., Chicago, UI. 

Šis storas turi savo locną namą, randa jam nieko 
nekaštuoja, o tavorą perka už gyvus pinigus, stačiai 
iš fabrikų, todėl gauna geresnį tavorą ir žemesnes kai- 
nas, ir užtai savo kostumeriams gali pigiau parduoti, 
kaip kiti storai. 

Šis štoras parduoda furničius už pinigus ir ant iš- 
mokesčių, ir pristato į visas dalis Chicagos miesto ir į 
kitus miestus ir farmas. 

Reikalaudami tikrai gerų Furničiu, rašykite 11111- 

mi arba ypatiškai atsilankykite į musų štorą. 
Musų štoras yra atviras ir vakarais: Utar- 

ninkais, Ketvergais ir Subatomi iki 9 valandai. 

South Halsted Furniture House 
3224-26 So. Halsted St., Gliioap, III. 

J. J. STASULANIS, 
PRAKT1SKAS I.SDIRBfiJAS IR PARDAVĖ- 

JAS M VZIKA LIS K Ų INSTRUMENTŲ. 
Turiu krautuvę 

Ir dirbtuvę muzi- 
kališkų instrumen- 
tų. Dirbu naujus 
ir gerai pataisau 
senus instrumen- 
tus. Nesikreipkit 
prie agentų, ku- 
riems už patarna- 
vimu turite mokė- 
ti; kreipkitės sta- 
čiai į mano dirb 
ttivę, bus jums pi- 
giaus. Turiu 36 
metu praktika ir 
paliudijimus iš Ro- 
sijos, Vokietijos ir 
Amerikos, kad dar- 

bą atlieku kuogeriausia?. Mano krautuvėje yra didelis pasirinkimas įvairių muzikališkų instru- 
mentų, ir mano kainos dauR piRC^nės kaip ki- 
tų. Jei pitkes nebūtų kuom nors uzRanždin- 
tas, aš permainau, arba pataisau uždyką. Savo 

idatbg gvarantuoju. 

J. J. STASULANIS, 
3231 S. Halsted st., Chicago, 111. 

GERA PROGA! 
Gramatika anęliSkoskalbo*™ v 

kytisbe moky tojo(apdaryta)$ 1.00 
Vaiku Draugas urba kaip moky- 

tis skaityti ir raSyti be mokyto- 
jo 15 = 

Naujas Budas mokytis raSyti ba 
mokytojo 10c 
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

du, t>u paveikslais (apdaryta).. 35c 
Vi8o$lT00 

Kas atsiųs iškirpęs šita apgarsi- 
nimais "Lietuvos" ir $1.00 per 
money ordcr, tai gaus visas 1 
knygas COc. pigiau. 

P. Mikolainis 
Boz62 New York City 

Garsinkitčs "Lietuvoje." 



3252 So. Halsted Si, CHICAGO, 1LL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Valdo kelesdesimts tagočiausiu Budmku ant Bridgeporto 

Įsteigta 1893 metuose. 

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

SKOIJNA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PKHKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 

išmokėsiu. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir <> procentą. 
ATVAŽIAVl'SlKMS Chieagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus Į Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Sifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pas 

portus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon. 
BIZNI ERI AMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bilas ir visokias kitas išinokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šią- dien atsakančiai ?avo bizni vesti. 

PADARO JDovieiennastis, ir visokius kitus rejentaližkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje Rankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Pinigus turi tik tie kurie čėdvja, o sU'"ėdyja tik tie kurie Rankon deda. 
Užčėdyk tik vieną dolierį sanvaitėj© padėdamas ji Rankon ant 8 [docento, tai 

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

*" 4 

lai ką padaro vienas dolieris, o vieną dolierį sanvaitėje gali užčėdyli kiekvienas žmopus. Tik reikia pradėti. Taigi pradėkite čėdyti. 
"Kurie šiton Bankon pinigus dėjo, tie šiandien perka namus, o kurie pinigus kuparėiiuose kavoįo, tie dabar gaudo vagius". 
&ioje Bankoje gali pasidėti pinigus ir kitų miestelių lietuviai. Rašykite mumi, o gausite pilną informaciją. 

Rašydami adresuokite šiteip: 

A. OLSZEVVSKI BANK 
3252 So. Halsted St., - CHICAGO, 1LL. 

Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir mušu Banką. 

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

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

23 akm. Geležinkelio Laikrodėlis 
Ausies u/sukima*. Vy- 
rams ir Moterims di- 
dumas. JO METU 
GOLD FILLF.D, du- 
beltavos medžiotojų 
kopertos, puikiai in- 
Riavuotąa. V'suhai 
teisingai laik-i odan- 
tis, ypatingai naudo- 

1 jaina.s ant gelciinkc- 
| Iii į. kur reikalaujama 
I i.ilil.imit l.aikraodliiii. 
r Giarantnotas ant 20 

metą. SpccialiAkas 
pasiūlymas: Išsiųsim 
SiU laikrodėlį hile 
kam O. 1). (ui- 
mokėsi, j; atsiimda- 

mas) $5.75 ii parsiuntimo lė-a« ir galėsi pil- 
nai ji apiiur'.. Imki: nepaliks ir nrhus toks, 
kaip čia apraiotr,, SF.\tOkP.Kll NEI CEN- 
TO. PA\1YKL'i, kad turėtumėt užmokėti 
vai $J5.00 ui tokš laikrodėlį. jc?gu pirktut kur kitur. Laikrodėli* 14 karatij GOLl) 
PI AT F. D l.F.S'CirCf! fS ir BREIIOKAS 
I)YKA1 mi kiekvicm< laikrodėliu. 
ECELS.OS W*TCH GO. S00 Athčt.afun 8idg„ CHIGUOO J 

LIETUVIŠKA BANKA 

Town of Lake Savings Bank 

Joseph J. Elias, Savininkas 

4600-4602 S. Wood St.., Chicago. 
Priimame pinigus i Banką užčėdi- < 

J.inui nuo vieno doliurio ir daugiaus į ir mokame trečią procentą ratomis ■ 

aut moti}. Siunčiame pinigus i vi- 
sas svieto dalis pigiai, greitai lr tei- 
singai, o svetlmn žemiu pinigus mai- 
nome, perkame ir parduodame. Par- 
duodame sifkortes ant vl^j linijų J 
krajų ir i» krajaus, taipsri tikietua 
ant ge'.eiinkelių po visą Ameriką »lr 
Europą. 

Mūsų Banka išdirba visokius raštus 
ir dokumentus visose ka'boso ir duo- 
da rodą lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose ir reikaluose ypatiškai ir 
pt ialškue. Tik kreipkitės viršmind- 
,u antrašą. 

Telefonas Yards 3162 ^ 

Dr. A. L. Graičunas 
GYDO IN VAIRIAUSIAS LIGAS 

3310 So. Halsted St. Chicago, III. 
« cr » 

ANOLA ANTI-PAIN BALM 
Nuo peršalimo, Kosulio, Kataro, Uždegymo 

pažandžių, Nervų skausmo, Gerkles skaudėji- 
mo, Užkimimo, Galvos skaudėjimo, Strėnų ir 
muskulų skaudėjimo, Grypos, Reumatizmo, 
Podagros ir daug kitų skaudulių. Anola yra 
geriausiu ir pasekmingiausiu išlaukiniu vaistu 
kaip seniems, taip ir jauniems ir vaikams. 
Prekė 50 centų, su prisiuntimu 55 centai. 

V 
Atsiuskit 10c prisiuntimui mažos bandymo skrynutes Anolos ir persitikrinkit apie jos gerovę. Adresuokit: 

S. K. S A S S , 
1725 W. 18th St., Dept. 6, Chicago, 111. 

ŠOKIŲ MOKYKLA. 

Mokinama 5 Valcal, 4 two Stepai ir 
taip visokiu šokių, kokius nori šo- 
kikai; taipgi ir naujausieji. 

Kožną vakarą atdara nuo 7 vai. 
vak. iki 9:30 nakties, po numeriu: 
4600 So. Paulina st. 

Mokytojas Stanislovas Auškalnis. 
Telefonas Yards ?.S84 

Kreipkitės viengenčiai pas 

Telefonas Humboldt 4532 
Atdara Dieną ir Naktį. 

L. KAPLAN MAUOYKLIŲ CO. 
Rusiikai-Turkiškos ir vi- 
sokių rusiu maudykles. 

1914-1916 W. Division Street 
Arti Rob^y ut. 

Taipogi Rusi-kai-TurkiJku maudyklių 
kambariai ir moterims. 

Barzdaskuiykia krūvoje, Chlcago. 

| 
~ 

26 ineUj senas laikraštis ^ 
; VIENYBE LIETUVNINKU 
| EINA KAS SEREDA. BROOKLYN, N. Y. 

Ir paduoda daugiausiai cjerų Ir svarbių ži- 

nių Iš Amerikos. Europos ir viso svieto, o 

prenumerata kaštuoja metams tik $2.oo: 
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose: metams 

$3.eo; putei metų $1.60. 

RAŠYK ADRESU: 

J. J. Pauksztia & Co. 
120-i 24 Urand Str., 

Brooklyn, N. V. 

OU-KART NEDELINiS LAIK 
RASTIS 

Eina jau 25 metai 
Utarninkais ir Pėtnyciomis 

Prenumerata metams $2.50 
t9 ,9 pusei mėty $1.25 

Adresuokit taip: 
W. 5. B0C2K0WSKI CO., 

Mabanoy City, Pa. 

Tel. Canil. 2118 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSRED ST. CHICAGO, ILL. 
CORNEK 181h STREET 

MOKYKLA ŠOKIŲ. 
Prof. Julius Šalkauskas užtikrina, kad 
išmokys šokti kiekvienu jaunį ar se- 
nį. Išmokinu valsą, 6 rūšių, taip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taipgi 
Išmokinu lr kitus šokius bu keletą 
>akarų. Mokinu kas vakaraB. Lekci- 
jos yra nuo 7 vai. vak. iki 11 vai. 
Prof. Julius Šalkauskas praneša vi- 
siemd, kurie nori išmokti šokti, atei- 
ti dienomis nuo 9 valandos ryto ir 
net iki 11 valandai vakare. Taipgi 
mokinu visokius šokius Buck t Wing 
Duck Skirt, Irisb Jig, Clog, Spanisto 
VValtz, Waltz, Two Step, Side Step. 
Pirma Lietuviška Mokykla Amerikoj. 
Mokytojai: Miss Ruth. D. Brown, 
Miss Joanna Waleta, Prof. Julius Šal- 
čiausius, 1843 S. Halsted st„ Chlcago. 
Kožną pėtnyfios vakarą atsibuna ge- 
riausia muzika. 1843 S. Halsted st., 
cor. 19th st. Fhone Canal 37C2. 

ADVOKATAS 

KAZIS KRAUČUNAS. 
Huvęe 0 metus Skyriaus VlrSininku, Inipek tori u m Suvienytų Valstijų Immiaracijos turi Tisus tiesa? kaipo Attorney, Advocate; I'TOCtor, Sollcitor ir < 'nnncelor-at-La\v. Veda 
vlflokins bylus (provas) Tisuose teismuose ir 
departamentų skyriuose. (.itvlmui patarimų 
kreipkitės latSl-ais, įdednmi krusos ženklelį atsakymui- Vedimui svarbių bylų ir reikalų 
prlbuua ypalifkai į visas Valstijas ir mies- 
tus sulvp pareikalavimą Adresas: 

KAZIS KRAUČUNAS 
ATTORNEYAT-LA* 

403 Lyon Hulldinįj SEATTLE. VVASH, 

Phone Drover 3052 

DR. K, DRANGELIS 
L!dTUVY8 OENTI6TAS 

VALANDOS-, nuo 9 ryto lig 9 vakare 

3261 So. Halsfed St. Ghicago, III. 
Priešai A. Olševskio Banką 

F. P. BRADCHULIS 
Attorney & Counselor at Law 

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

Telephone Pranklln 1178 
Lietuvis advokatas, baitęs tttisių mokslą A me- 
nkoje. Veda visokias Dyias, civiliškas ir kri- 
mixiališka» visuose teismuose (susuose). 

Gyv. 3112 S. Halsted St., arti 31-idos 
Teleplione Yards 2390 

Geriausia Gyduole 
PLAUKAMS 

sustiprina skelpa, sujudina šaknis, 
plaukus padaro švelnius, blizgančius, 
yra geriausis vaistas nuo Dandruff 
"liiskų". Vartojant du ar tris kartus 
j sąvaitę, sustabdjs plaukų slinkimą. 

Trinkio gerai j skclpa, ant šaknų 
kas antra ar trečia dieną. 

Prekė 50c. ir $1.00. 

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

Tel. Yards 695 CHICAGO, ILL. 

K. ZURAITIS 
PIRMAE1L1HIS BUFETAS 

šaltas alus, gera ūeg- 
tinę, kvepianti ciga- 
rai. Priima svečiua 
: kuoširdingiauslai. : 

3200 S0. HALSTED ST. 

did;-:lic> valymo išpardavimas 
'ant loutu. Suččdyk laiko ir pinigu, 
pirkdamas Cia. Męs taipogi tunme 
puikią eilę dresių šliubains ir vaka- 
rams. Su kiekviena šliubine dreso 
duodame šliubinj uždangalą uždyką. 
Kainos (čienioe) vidutinės. 

S. Buffenst"ia, 
3447 So. Halsted st„ Chicago, II). 

T«l. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

3259 So. Halsted St., Chicago, III. 
Gydo visokias ligas moterių, vai i;u ir 

vyru. SpocialiSUai gydo limpančias, už- 
siscni'jusias ir paslaptingas vyrų ligas. 

Dr. G. M. Glaser 
Siuomi apreiškiu pagodotal vlsuo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22 
melus, perkėliau savo ofisį Ir gyveni- 
mą i savo locną namą po numeriu 

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

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo diena ir nak- 
tį. Esiu specialistas ligose vaiku, mo- 

terų ir vyrų ir užsendintose ligose. 
Darau visokiu operaciją. 

Liekuosi su pagarba 

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

Kertė 32-ros gatvės. 

JUBILIEJAUS NUMERIS. 
Laikraščiui susilaukti jubiliejaus ir 

išleisti jubiliejaus numerį galima tik 
vienį s.ykį j 15, ar 50 metų. Toks 
tai retas atsitikimas. 

Ir šie metai tuo yra žymus, kad 
didžiausias lietuvių laikraštis "Katali- 
kas" susilauki 15-os mctij jubiliejaus ir 
išleidę giaių jubiliejinį numerį, pilnį 
paveikslų ir indomių raštų. Amžinos 
svarbos šitame numeryje yra ankietį į 
klausimą: "Kas šiandien butų svarbiau- 
siai lietuvių kulturos pakėlimui Ameri- 
koje?" 

Sitq jubiliejinį "Kataliko" numerĮ 
kiekvienas privalo įsigyti atminčiai. Už 
I k. bus prisiųstas kiekvienam. Reika- 
laukite tuojaus," kol neiisibaige. 

P.ašydami adresuokite: 

J. M. TANANEVIČIA. 
3249 So. Morgan St., Chicago. 111. 

Nauįas Savaitin's Laikraštis 

"ATEITIS" 
."Ateitis yra bepartyviškas laik- 

raštis, tarnaujantis jaunimo 
ir kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybę Įvairiausių ži- 
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. pusei metų. 

"Ateitį" išleidinėji} bendrovė, in- 
korporuota ant §25,000, Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
tį". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždyką. 
Adresuokit taip: 

"ATEITIS" 
366 W. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 

Ar matei kada-nors laikraštį 

"DRAUGĄ"? 
"DRAUGAS" yra 8-n:ų puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge- 
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi- 
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. "DRAUGAS" 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus. 

"OflAUGAS" atsieina metams $2, pusei n. $1 
Užsieniuose metams $3, pusei oety $1.60 

Rašydami laiškus adresuokite 

DRAUGAS PUB. CO. 
2634 W. 67tb St. Chicago, III. 

Leveskio !□§& 
Dienine ir Vakarine Mokykla/ 

I MnVinama 
1. Pradinis Prirengianusai,' Kursas, 
2. Prekybos Kursas pagal Amer. plianą, 
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą 

tde 1 manančių grjiti Lietuvon). 

Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Kusiška 
(pagal norą ir Lenkiška). 

Del smulkesnių žinių kreiptis ypatis'kai 
arba per laišką šiuom antrašu: 

✓ G. J. L E V ES KIS, a 

Vedėjas Mokyklos 
3106 So. Halsted St., Chicago, 111. 

ATPIGO LIETUVIŠKI REKORDAI! 
Męs dabar turime 30 lietuvišku 

įvairioms dainoms rekordų, kurie iki 
šiol parsidavė po $2.00, dabar par- 
traukėme dideli transportą Iš Lie- 
tuvos Ir gavome pigiaue, taip kad da- 
bar parduodama po $1.00 6U Pa- 
siuntimu. 

Parašykite mums savo adresą, o 
mes prisiusime katalogą, iš kurio ga- 
iesite pasiskirti ir ap6istelluoti lie- 
tuviškom dainoms ir deklamacijom.! 
rekordus. Adresuokite: 

A. OLSZEWSKI,- 
80. Hai6tei st., Chlcuga, M7. 

2 KATALIDGAI DYKAI.' 
lietuviškų KNYGŲ nuo 

seniausios iki naujausios 
laidos, pilnafl naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
konccrtinkų, klcrnctų ir 1.1. 

Kasant man laišką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisių->t;, arahn kartu? 
Reikalingi knygų platintojai agen- 
tai iš mažesniu miesteli1.), pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas: 

, M. J. DAMIJONAITIS 
903 W. 33rd St., GHIGA60, ILLy 

Antanas A. Slakis 
ADVOKATAS 

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 Q O 

Telephoce RANDOLPH 1307 

BRIDGEPORTO OFISAS: 

3255 So. Halsted .Street 
• Priešai 33-čią £atvę) 

VAKARAIS: nuo 7 ik 9 vai., 
išs.tiriant ucilčlias 

Tclcphone DROVER 5326 

Rusiškas Dovierennastis, 
Pasportus, Affidavitus, 
Kontraktus Pirkimo Namu ir 

C 

Biznių ir Visokius kitus Rejenta- 
liškus Raštus Geriausia Padaro 

ĮIETUVOS RĖMIMAS BIURAS 
lškolektuoja vekselines paskolas, algas, da- 
lės ir pinigus, paliktus kitose batikose Ame- 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai. 

LIETUVOS REJENTALISKAS GIURiS 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO. 

BIURO VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatoinis nuo 6 iki 9 vakarais 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 rytais 

Parankus Pečiukas 

Tankiai reikalaujant šilumos 

ankstyvu rudens laiku, pakol 
aną nepradėjote pečių kūrinti. 

Kokiam kambaryj norėtumėt, galite šilumą geriausiai 
ir greičiausiai gauti su Perfecticn Eeduminiu Aliejiniu Pečiuku. 

The Perlection yra ištikimiausias pečiukas, koki tik ga!it 
pirkt, ir iį lengvai gali perkeldinčti, kur tik norite, 

Pradėki! nuo mipparnojo kambario ar maudyklės ir galSfli >raagi'ii aptire'i^rį 
knd ir JalfiautĮ rytį. PerneJklt Į valcom^ji kambarį. —>iltn bu* į> i>r., Ui 
BrukSlelkit dectukį Fiitpnnis. ir tu,-?s t» sirnifiĮ. šiltį vakarėlį. 

'l'he Perfc<;tion Heduminii Aliejiniai I'efiukai yra dalbai IMlr! tl v'sur c- 

nami-ntai. liubnai ii lygaus ornamentuoto mėlynul plieno; nikeliniai Kr.i-1 n. 

Ypatingu automatišku prietaisu padaro dumavlnię negulimu Knats? vl-ados 

lygus. Vipos daiįs lengvai valoai. Virs i juSka. šalta rankena. 

Gaunama visur; arba pranykit cirkuliorio eu paaiškinimais nuo bllp kurios 
musiį agentūros. 

Standard Oil Company 
(An Indiana Corporation) 

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

Uiisas 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodgat. 

Fhone Canal 1208 
Valandos: 

rvo9:80 iki 12:00 vai ryto 
r uo 7:00 iki 8:00 vai. vale. 

Nedelioms 
nuo 030 iki 12:00 vai. ryto 

Rezidencija 
5208 W, Harnson Street 

Tel. Austin 73/ 

Valandos: 

liktai iki 9:00 kiekvieną ryt) 

Seniausia Lietuvių užeiga pat 

JUOZUI RIDIKU 
Užlaiko viaokiua pirMo 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penčlu3 cigarus ir 

Gražią Naują S ve t ai n% 
Susirinkimams, vestuvėms, ba- 
ltasis ir U. širdingas priėmi- 
mu ir broliška roda kitkvlanta 

1253 Illinois 6L Kerte 33rd 

Dr. O. C. MEINE 
DBNTISTAS 

į OFISAS—Kampas 31 ir So. Halstad gat. 
(Byvanlaai viri aptirtos.) X CHICAOO. Iii. 

elepiiunc litrus iiiou 

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGOJE. 

Kurioje a t i Mckvleaas 
gerai ir gražiai įmokti 

j šokt j trumpą l:i]ką i. ui 
■ labai mažus pinigus. Vai- 
kinai ar merginos, kurio 

k nemoka šokti, niekuomet 
negali užganėdinti savęs 

lir negali turėti linksmus 
L laikus, nes yra taip, kaip 
■ numirę, o kuomet moki 
H ra! šokti, visuomet leisi 

!j linksmas ir kitu paguo* 
dojamas. 

Norinti mokytis, meldžiu, atsilan- 
kykite po numeriu: 
S3o W, 33 R D ST., CHICAGO, ILL 

Arti Morpan Ritvf-s. 
Mokinama-. Pnneįėlyje, T'fnrnfnkt" ir 

Ketveree nno S iki 10: ?0 vak. 
Mokytojai Prof. F. L. Jankauskas, 

Miss B. TIsaftL- 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6
	seq-7
	seq-8

