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VILKAVIŠKIS. Sausio 24 <1. 
tsibuvūsioje valsčiaus sueigoje

rainio A 
vairių
■įuna-

labai 
r karštlige, 
iki paskuti- 

Dabar čia 
L'odėl tos ligos

aukia apsisau-
Nesiseka 

dak-
Lietuvos

ta “Kerštą 
žiai pargabenta i 
davė 60 ru.b

miškan
vos gv-

Slabados gyventojai kalba 
į pavasarį busiu pradėta sta- 
geležinį tiltą per Nerį.

IV* jų 
tovčs 
drutintas, 
Carranzos

— Sausyje Žagarės neturtėlių 
clpimo draugijos naudai vaidin- 

eikalingi drabu- 
Rygos. 'Pelno

Aluntos apiclinkeje
Skarlatina 

šeimyno 
žmogui 

gydyto 
platinasi

tiek tiki žmo

sitvere
jau priklauso keleto fabrikų dar 
bininkai. Manoiiįa, kad ir kil

avar- 
j u lai

ku buvo visai apskurusi* Upinis 
Dabar jųjų sumanyta pataisyti 
Tam tikslui lėšas deda parapijo- 
nai katalikai ir liuteronai.

pinigų iiętųri, iždas 
'l'odėl kunigaikštis 

dar prieš formališką jo 
paskolos.

Austrija sutiko susidė
tosios paskolinti 10 milionų frau-

didelio darbo žmonių išn 
1110, ypatingai neprityrusių 
merginų, kurios dažnai 
nesąžinėlių yra karčiai pri 
mos.

nuo sausio 24 d 
tesėsi P. Levan

rai, kurie čia davė po vienų kon 
cėrtą.

Japonijos gyventojai 
pradėjo šiauštiesi prieš 
nę Markizo Yamamoto 
rija. Dėl 
kesčių 
kias ministerijai, ypač gi ptrmi- 
pinkuį Yaniamoto^.<le^o!Hixąci- 

ma
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pagelbės darbo stijieškbji- 
Atlyginimui už suteikimą 

mo-

Liepojų 
.0, daug 
Lietuvon 
išparduodami 
kerčių kelionei

N escn ai 
<ratu ir

DRUSKININKAI. Nežinomi 
piktadariai išlaužė skrynelę pi
nigams bažnyčioje rinkti.

, PANEVĖŽYS. Sausio 26 d. 
Panevėžyje buvo nagrinėjama 
byla fabrikanto Rogalino, kaltina
mo savo fabriko padegime/ K*M- 
■tinamasai likosi išteisintas.

Dručkio- 
ių h’ 

mažais sklypeliais žino- 
pa r (H v i nė t i. Sk i r s ta n t i e s

ienąšedrįąs, toksai

•— Panevėžyje susitvėrė ūki 
draugija. Valdybon išrinkta K 
Veckunas, A. Štempelis, A. K up 
stas, J. Januška, K. Šipalis, J 
Juodikis, J. Juška ir A. Kleveč

Paskirta 4,000 rub. tam, kad 
važjpėtų po guberni- 
1 žiųonėms paskaitas. 

Šalę to paskirta, £sooo rublių ne
sibijančių ugnies namų statymui. UŽVENTAS, Šiaulių ap 

miieruota kunigaikščio 
Liubeckio miško 15 dešimtin 
pradėta mažais sklypeliais 
nėiris 
žmonėms į 
pardavinėjimas ypąč. 'parankus. 
j^adų,ngi yįetps: pinkliai už gyvų į 
liūs mažai tesiūlo, tat tjkio ra
telyje, tartasi parsikviesti pirk
lius iŠ didelių miestų, o kiaulieną 
patients stačiai į Rygą gabenti.

SUVALKŲ GUBERNIJA
MAJORIŠKIAI, Vilk, apskr. 

Yra čia tūlas Sinkevičius, kurisai 
gydo žmones ir ima už tai pini
gus. Lietuvos laikraščiai vadina 
jį šundaktariu 
goti nuo šundaktarių 
Amerikos “stebuklingiem 
tarams, nesiseka nei 
šundaktariams.

. “LIETUVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
1 M.tl»Tpren^“X:’ Ch,e“” "L
Suvienytose V?' .,įosc................  $2.00
Kanadoje ir  $2.50
Visose kitose viešpatystėse.........................$3.00

Preaamerata apmokama iš viršaus. Prenumeratos 
metas skaitosi nuo dienos užsirašymo, ne nuo Nauju Me
tų. Apgarsinimų kainų klauskite laišku. Adresuokite:

SKUODAS, Telšių ap. Api. 
šimtą metų atgal lietuvių karve

savo 
kaip paprastai 
Villa tokiu ir

YLAKIAI. Vietinė vartotojų 
draugija praeitais metais turėjo 
apie 38 tūkstančius rublių apy
vartos, tame gryno pelno 2,065 ”• 
62 kap. Šėrininkai yra sudėję 
draugijon apie 5 tūkstančius rub.

»—•Alytuje nakties laiku sudegė 
T. Przebienieckio namai. Liep
snose sudegė visa šeimyna: pats 
Przemienieckis—-6r m., jojo žmo
na Marė—46 m. ir dvi dukterįs

tni-

Anykščius, arba 
Sykui reikėsią apie 

kuriuos“ sudėsia
* » ' • V'

alsiiečiai.

PUŠALOTAS, Pahev. apskr. 
Laukuose rasta šušąlęš Dičiunų 
sodžiaus ūkininkas lltozas Civi- 

N etol i Pū m penų, buvo tok- 
pat atsitikimus. Kiburų val: 

ūkininkas Povilus Motie- 
pardavęs linus, grįžo iia- 
- pakelėje netoli Baltojo 

Visuo- 
sako-

— Vilniaus mokslo* apskrityje 
žadama padidint viduriniųjų mo
kyklų skaitlių.L, •? s

suderint abiejų pusių 
Sumanymas neįvyko, 

lietu-

'L-— P. Povilonis įsteigę Palte 
vėžyje darbo informacijoj biurą

e . .L 4 . .kuris 1
jne 
reikalinga busią tam tikra" 
kestis mokėti. Tokiu bud u

Iš Duraz^o* iškeliavo Vokieti
jon albanų deputacija formališ- 
kaTti^VFėsti užimti neprigulmin- 
gos Albanijos sostą, Europos jai 
paskirtą kunigaikštį VViedą. Ku
nigaikštis sutiko valdyti Albani
ją ir jon greitai atkakti. Tuom 
tarpu -ųienok dar jis Vokietijoj, 
Austrijoj ir Italijoj neužbaigė sa
vo reikalų. Pirmiausia reikės 
krašto Sutvarkymui ir pačiam ku- 
n|ga4jkš^iui nemažai pinigų, o Al- 
baiirjoj iiiel 
jos tuščias 
Ęuropoį 
užkvtoįnią 
Italija ir

— Pradėjus 1912 m., Skuodo 
apielinkes kaimai sparčiai skir
stosi į vienasedijas. Pernai dir
bo net 11 matininkų. Šįmet bene 
reikėsią dar daugiau. Dėlei skir
stymosi atsitaiko tarp ūkininkų 
nemaža nesusipratimų, net pešty
nių, ypač tarp (mažažemių.

— Norima tiesti telegrafo 1 
ją iš Aluntos j 
Uteną. Tam d a 
50—200 rublių, 
dvarininkai ir v

— Aušros Vartų koplyčioje 
žinomi piktadariai ai 
jaučią aukų dėžutę i 
nigus, joje, bttvušto^

— Ketinama pačiame Vilniaus 
vidurmiestyje įtaisyti didelę kon
certams paskirtą salę, kurioje ga
lėsią sutilpti apie 2,000 žmonių. 
Pinigų tam tikslui esą skiriama 
300 tūkstančių rublių.'; *

vieton, s v. Jono 
nu paskirta kun 
kuris sausio 30d... jau 
Vilniun iš, . Gardino 
kad užimti savo naują

— Sausio 25 dieną beveik vi
dudienyje užpuolė čia piktadariai 
ant vieno ūkininko. Nepasisekus 
atimti pinigus, piktadariai sužei
dė ūkininką ir jojo draugą ir 
pabėgo. Policija juos tačiaus su
rado

KIBARTAI. Sausio 23 d. ge
ležinkelio stotyje du susidūrę va
gonai užmušė geležinkelio tar
nautoją. Kadangi judėjimas šiok
ie stotyje yra labai didelis, tai 
kalbama, buk norima padirbdin
ti tam tikri tiltai, kad išvengus 
nelaimiu su žmonėmis.

^Kayiškįę,^otfę^ smuklę. Buvo 
pakeltas klausimas ir apie mo
kyklas, bet vilkaviškiečiai nela
bai jų nori.

TELŠIAI. Vietinis klebonas 
mn. Jul. Šimkevičius sausio 25 d. 
ipvaikščiojo savo kunigavimo 50 
netų sukaktuves. Sukaktuvės iš
puolė gruodžio 2 d., bet buvo ati
lotos. Sukaktuvės buvo iškil
mingai apvaikščiotos.

Iškeltojo kim. Černiausko 
, šv. Jono bažnyčios klebo- 

, Elertas, 
atvažiavo 
(Grodno)

SEDA, Kauno gu 
dvikliasė mokykla, ki 
naši 80 vaikų. Dau 
met, vietos stokos dėlei, nebuvo 
priimti mokyklon. Yra dar pra
dinė mergaičiii mokykla, turin
ti kelias dešimtis mokinių. Visi 
mokytojai rusai.* Iš jų tiktai vie
na mokytoja moka lietuviškai.

gos Lietuvių 
įsisteigė tan

kas a. Dire.toii- 
VTonęv^kis, A. 

Linartas; pirmi-
Į steigiama in
dai yvavo 85 
šeriais kasoij

BETYGALA. Vietos valstie
tis Jonas Rekėtis, važiavęs iš 
Ariogalos, rastas netoli Lekčė- 
nų dvaro sušalęs. Sakoma, Ario
galoje gerokai užsigėręs. Lygiai 
tas pats atsitiko su Michailovkos 
sodžiaus valstiečiu Jonu Anan- 
jevu, kurisai pėsčiomis grįžo iš 
Padubysio. Jisai rasta negyvas 
netoli luškančiu dvaro.

— Esanti Vilniuje Visuomenė 
Darbo Šelpimo Dr-ja pere 
metais suteikusi paŠelpos 
rioms visuomenės įstaigoms 
viršum 6,502 r., taift? skaitliuje 
Lenku Mokslo Dtaugų ' Dr-jai 

V <75 V v

virš 3,302 r.

— Kauno priemiesčiai Žalia
sis Kalnas ir Šančiai norėjo pri
sidėti prie miesto, bet miestas 
nesutinka; priežastis—pcrdidelis 
išlaidų pasidauginimas. r

ŽAGARĖ. Žadama įtaisyti te 
lefono liniją, kuri šį mieste! 
jungs su Ryga ir Šiauliais. Jai 
atsiranda ir žmonių, kurie norė
tu biisiamuoiu telefonu naudotis

sai 
sčiaus 
junas, 
inon
Pamūšio dvarelio sušalo, 
se trijuose atsitikimuose 
ma, aukos buvusio's perdaug įkjati 
šusios. r >■ ■ : a

LIEPOJUS. Laikraščiai pra
šu, kad išeivystė Ainerikon per 

mažyn einanti. Vieton 
žmonių grįžtą atgal 

, Kompanija dabar ne- 
nci puses savo šif- 

\merikon.
Lie po j u i bu vę da ug 

su areštu \ imu. A reštuota 
žmonių, daugiausia dar- 
Areštuota esą ir mote-

BIR2AI. Astra vos dvare 
noma įtaisyti mašina elektrai 
minti. Jeigu tai įvyktų, 
ir Biržų miestelis galėtų įvesti 
pas save elektros apšvietimą.

PETERBURGAS. Žinomasai 
dešinysis Durnos atstovas Za- 
mislovskis laikė Vilniuje paskai
tą “Apie Andriaus Juščinsko nu
kankinimą“ Kieve. Pasisekimas 
buvo negirdėtas. Salėje, kurioje 
telpa 500 žmonių, vietos nebu
vo. Daugelis liko už durių. Za- 
mislovskis, pasisekimo padrąsin
tas, mano paskaitą antru kartu 
rengti.

— M irusis . Ženiaįęitl vyškupas 
Girtautas paliko Kąžųno darbo 
mų kasai 200 rublių.. Dabar 
pinigai kasai jatv jšjūokėta.

— V ilniuje, pastangomis p. St 
Montvilo iš Trąškunų ruošta lie 
tuviu ir lenku laikraščiu redak 
torių pasikalbėjimas. Tikslas bu 
vo geriau 
santikius.
kaip rašoma, Jičiu kai-kųrių 

redaktorių atsisakymui 
pasikalbėjime.

ALYTUS. Dėleigilusių gin
čų susirėrtie.Marp šfcvįš du karei
vių pulkai. Muštyit&e užmušta 
vienas ir sunkiai sužeista tris.
Keletas kareivių suimta.

— Žagarės apiclinkeje smarkia 
siaučia skarlatina, kuri daug žmo 
nių varo į kapus. Serga net ge 
rokai paaugusieji. Esantieji di 
gydytojai ligonių negali apeiti.

kad tas Europai 
keli pana 
Bentontt, 
Mexikan 
Amerika 
uos ir ka 
sukautu. c

Generolas Villa stengiasi 
auką apkaltinti, 
plėšikai daro, o 
buvo, kol neta

RYGA. Prie 
?aselpos d ra ugi j 

skolinimo 
Jais išrinkta: A. 
Z yielris 
ninku—A. Biliūnas, 
jame su si n n kim e 
žmones, kurie savo

ČEDASAI, Zarasų ap. Vai 
sčius nutarė uždaryti visus trak 
tieriusj ir monopolius. Bus lei 
džiama , tiktai alų . 'pardavinėti. 
Nutarimas įduota .akcizos vai 
džiail

— Vilniaus teismo, rūmas nag 
rinėjo bylą Šiaulių apskr. vai 
stiečių Veblovsk-idGii’WiVpzos, ku 
rie Kauno apy 

. it 
vo 2 men. ir

• • "Dteisti už tai’ 1
Genai t į arklių pavogime, buvo 
suėmę jįjį ir išlaikę uždarytą tro
boje 5 d. Teismo rūmas apkal
tintus išteisino.

Montvilo pastan- 
mėnesyje Papevė- 

žio miestą aplankė rusų žinomi 
Slavenskaitės ir Zavadskio cho-

Jeigu Suvienytos 
apsaugoti Mexika 
Europos, ar Japo- 
užvaduoti ir pa
jų piliečių; jeigu 
dagi tokiam bu- 

vadovui, kaip Vil- 
Suvienytų \’alstijų 
ti, tai suprantama, 

nepatinka. Dar 
uis atsitikimai, kaip su 
privers Europą siųsti 

savo kariumenes, nors 
vardu Monroe doktri- 
žin kaip protestuotų ir

— Frenkelio ir Nuroko odų 
dirbtuvės yra taip suteršusios van
denį Šiaulių ežere, kad, prasidė
jus a tad rėk i ui, visas ežero pavir
šius tartum kruvinas. Vanduo 
tai]) sugadinta, kad baisiai dvo
kia ir jame jokių gyvūnų nėra. 
Ežeras vadinamas “mirusiųjų 
ežeru.”

smarkiai 
dabarti- 

.ministe- 
sumanytų naujų mo- 

yventojai kėlė neprielan-

SVĖDASAI, Ukm. ap. Alotų 
valsčius nutarė įsteigti Svėdasų 
miestelyje dviejų kliasų mokyk
lą su amatų skyrium.

20 metų vai- 

šihtiš, ‘bukč ūkininkas juos užka- 
bihęs, ir jie tiktai gyuęsi' bet po
licija tam nepatikėjo ir juos už
dare.tuose, nors 

gi santaikai 
pinigų, kiek 
su sykiu užbaigtų 
s ta nčiais užg

Laikraščiai 
ponija sutiko 
ei jų dėl aprube 
teisių K ai i foru 
pažįstanti a t si

ŠIAULIAI. St. Šimkui vado
vaujant, sausao:-<4 d. atsibuvo čia 
koncertas. Žmonių prisirinko pil
na svetainė. Programas susidėjo 
iš “Varpo“ choro atliktų dainų 
ir skambinimo pianu 
dė ir skambino

ANTAŠAVA, Panev. ap. Čia 
įsteigta Vyriausios Mikalojaus 
Observatorijos stotis, kuri tyri
nės Oro atmainas, drėgme ir van
dens pakilimą bei nupuolimą upė-

ir V illa 
žiauru V 
negali; 
gal pasielgt 
su Be n 1011 u. 
tikrina, 
generolu 
trauke 
Kiti liudininkai vienok sako visai 
kitaip: tie sako, jog Benton atėjo 
pas \ illą pasiskųsti, kad rcvoliu- 
cijonieriai vagia ir veržia jam 
galvijus. Villa užmetė Bentonui 
parsidavimą I Įnertai. Iš to 
barpis.

Vokietija į miestą Mcxiko, 
o ambasadą, pasiunti 

kanuoles ir daug amu 
it mieste Mcxiko, k u

I įnerta, iki šiol nebuvo už 
ant ambasadų, nei an 
kraštų piliečių. Ginklą 

reikalingesni 
kraštu konsuliatu ViliosV v

pskričiuose, nes jis 
uis gali užsimanyti

. Revoliucijonierių vadovas Vil
ią liepė sušaudyti turtingą angli- 
joną, gyvulių augintoją iš Los 
Remedios, Bentoną, savininką 
100,000 akrų žemės. Dėlto už
mušimo Anglijos piliečio jos am
basadorius W'ashingtone padavė 
jau protestą Suvienytų Valstijų 
užsienių ministeriui, bet tas, kaip 
paprastai, vilkina toliau, teisina
mi, jog negali nieko daryti, kol 
negaus tikrų žinių, kai]) su tuom 
Bentono užmušimu atsitiko. 
Tuom tarpu Euro]X>s tautos iki 
šiol nesikišo į Mexiko maišatį, 
tikėdamos, kad Suvienytos Val
stijos, nenorėdamos besikišimo 
Europos, pasirupjs apgynimu eu
ropiečių. Garsią Monroe dok
triną rods toleruoja ICuropa, bet 
ji nėra pripažinta tikrai ; doktrina, 
reikalaujanti nesikišimo kitų, ant 
Suvienytu \ ai •/ v 
reigas uždeda. 
\ a 1st i jos nori 
nuo besikišimo 
ui jos, turi jas 
imti apgynimą 
gi to nedaro, < 
vusiam plėšiku

LYGUMAI. Daunorų sodž., 
Šiaulių ap., valstietis Mataušas 
Montvilla grįžo iš Šiauliti na
mon. Montvilui bevažiuojant, iš
tiko pūga. Važiuojantis pametė 
kelią, paklydo, ir ant rytojaus bu
vo rastas Lygumų miestelio šu

kų. Ne daug tai, už tiek nei gra
žaus valdono vainiko įsitaisyti 
negalima. Bet ir tokia paskola 
jau visgi geresnė, negu negavus 
nei jokios, važiuoti su tuščiu ki
šeniniu į puslaukinį kraštą, kur 
naujam valdonui neprirengta nie
ko tokio, prie ko jis namie bu
vo pripratęs.

Kada n 
Alban i j 
Epiro ; 
čiuose 
žiauriai 
greitus 
nes tapo 
liuose susirėmimuose 
turėjo trauktis 
riumenė turėjo 
mus su Eur 
tarptautiška 
žandarmerijai 
vartoti tik atsigynimui.

Taigi grekai nenori trauktis i: 
E]>iro, jie mano, kad, besiprieši 
nant, gali jiems tekti ir Epiras 
Gal Europai prisieis prieš greku: 
prievartą vartoti ir juos iš Alba 
11 i jos žemių su kariu mene iškrap

Sausio 29 d. Vilniaus teismo 
rinėjo 34 Jurkancų so- 

l'raktp'apr.riečių bylą 
ma- 

Vilniaus 
pal io 29 
-2 mėne- 

savai- 
ima 
nu-

— Kaune pėturfingų 
prieglauda gyyūoįa ją 
metai. Prieglaų^n paprastai at 
eina 50—60 
rankt| darbų, i 

laikoma aukoi 
apyskaitos Jįtad pereitais

KUPIŠKIS. Važiavęs iš Vir- 
bališkitt žydas-pirklys Leiba 
Fainbergis buvo miške užkluptas 
plėšikų,- kurie atėmė nuo pirklio 
visus pinigus, 10 rublių, ir, pri
rišę prie rogių, paliko apvogtąjį. 
1'ik ta i išryto važiavę
žmonės rado sušalusį ii

svetimu C 

valdomuose a 
ir su konsuli 
taip pasielgti 
Bentonu. Ir Suvienytų V alstijų 
jūreiviai tapo mieste Vera Grtiz 
išsodinti ant kranto, tik juos 
aprėdė civilistų drabužiais.

Dėl atsitikimo su Bentonu pei
kia smarkiai prezidento VVilsono 
mexikonišką politiką ne vien vi
sų pakraipų angliški laikraščiai, 
bet lygiai smarkiai peikia tą po
litiką ir franeuziški laikraščiai, 
neišskiriant organo užsienių ^mi- 
nisterio, laikraščio “Temps.” Ja
ponijos valdžiai tarnaujanti laik
raščiai už visas skriaudas, kokia? 
gali M exike apturėti svetimų 

mą mc- 
; tą da- 
Vnglijoj 
laikraš-

nesitraukia iš 
Europos pripažintų 

apskričių ir tuose apskri- 
su albanais elgiasi gana 
, tai albanai mėgino patįs 
išvyti, bet tas nepasisekė, 

rėk ų ka r in me nes kę
su mušti ir 
Greku k a- v

taipgi susirėmi- 
s suorganizuota 

žandarmerija, bet 
prisakyta ginklus

mams
nes, kaip pavogusiam arklį či
gonui. Villa sako, jog Benton 
buvo lluertinių šnipas ir jiems 
suteikinėjo žinias apie revoliuci
jonierių pasikrutinimus. Vilios 

i taipgi sako tą patį, ką 
, nes, žinoma, prieš taip 
vadovą jie liudyti kitaip 
nes su kaltinančiais jis 

taip, kaip pasielgė 
Vilios a f icier i ai už- 
Benton susibarė su 

Villa ir prieš jį išsi- 
revolverį ir norėjo šauti.

PUMPĖNAI, Kauno
Sausio pabaigoje a t si bu v 
tinas “Blaivybes“ skyriaus susi
rinkimas. Skyrius susitvėrė pra
eitą vasarą, dabar turi suvirŠum 
200 narių ir užlaiko arbatinę. 
Valdyba skyriaus palikta ' ta pa
ti. Norima įsteigti savą knygy 
nėlį. “Blaivybės” skyrius yra pir- 

ioje

ANTAZAVĖ, Ežer. s 
atidaryta mėteoroliogijo 
apsireiškimų tyrinėjimo) stotis

— Šiauliuose 
iki vasario I d 
skio kirpimo bei siuvimo dirbinių 
paroda. Tasai pats Lcvanskis 
atidaro čia ir mokyklą.

Sausio 25 d. buvo metinis 
“Darbo“ Dr-jos susirinkimas. Iš 
apyskaitos pasirodė, kad dr-ja tu
ri 174 narius ir ižde virš 300 rub
lių pinigu. Pakelta sumanymas 
steigti savo namus Šiauliuose.

kraštų piliečiai, visą atsal 
ta ant Suvienytų Valstij 
rn ir dabar valdančios 
liberalų partijos anglišk v * • *ciai.

Revoliucijonierių \adovas Vil
la. nors į dešimtį dienų žadėj<i 

tvirtovę l'orreon, iki šiol 
jos nepaėmė, bet nesiren- 
mėginti veržti. Mat tvir- 
^arnizonas tapo taip 

kad jis ne tik gali priei 
ir generolo Villa pa- 

jiegas atsiremti, bet gali jas su-

— Vilniuje pastaruoju 
siaučia skarlatina, difteritas 
šiltinė.

ALUNTA, Ukm. ap. Praeitais 
metais čia vien degtinės išgerta 
už 17 tūkstančių rublių. Sulygi
nant su kitais metais, girtuokly
ste čia kjla.

rūmai nag 
džiaus 
už nedavituą 9matininkams 
tuoti žemės. Sodiečiai 
a p y ga r d o s t e i s m o v d ar 
d. buvo nuteisti: vienas 
siams kalėjimo, 33—dviem 
tems. DirĮ^ąr buvdįFnagrinėj 
apeliacija; ..Teismo Tūiiiai tą 
teisimą pripažino teisingu ir 
tvirtino. ; 1

— “Saulės“ napiu^sę, kaip n 
soma Lietuvos laikraščiuose, ba 
giania įvesti elektrikos šviesą.

— Telšiii miestas nutarė skir
ti po 300 rub. kasinėtai ukk 
kursams, kurie žadama atidaryt 
prie miesto augštesnės mokyklos 
Apart piniginės pašei pos, mie
stas skiria kursams 15 dešimti
niu žemės.

šiaudinei, nenaudin- 
rcikalinga tiek jau 
reikėtų karui, kuris 

vaidus su mėg- 
aulioti japonus.

j >a d u oda, buk Ja- 
nekelti deinonstra- 

itiajančių japonus 
oj. Japoniją pri- 
iroms valstijoms 

tiesą gintis nuo įiegeistinų sve
čių, bet dėl aprubežiavimo japonių 
teisių kad ir atskirose Suvienytų 
V'alstijų valstijose, Japonija turi 
griebtis to paties ginklo prieš, 
amerikonus, taigi, aprubežiuoti jų 
teises Japonijoj.

Skandalai dėl papirkimų tūlų 
Japonijos laivyno aficierų dar ne
pasibaigė. Apkaltinimus laivyno 
aficierų tyrinėja valdžios komisi
ja ir pasirodo, jog apkaltinimai 
yra ne be pamato. Atsakomybėn 
patraukta tris japoniški kontrak- 
toriai, pristatanti pleininius laivų 
apkaustymus, už laivyno aficierų 
papirkimus. Pinigus aficierų pa
pirkimui davė viena vokiška fir
ma. l ai susekė Japonijos kariu- 
menės atstovas Berline. Parlia
ment^ atstovas Korehiro perskai
tė laišką vieno žymaus valdinin
ko, kuris augštus Japonijos val
dininkus parsidavėliais vadina, 
kokius Visuomet galima papirkti.

Seniau Japonijoj parsidavimų 
nebuvo. Greitai Japonija perėmė 
europinę civilizaciją, bet drauge 
su gerais jos vaisiais, perima ir 
blogus.

ZLŽMARIAĮ, Trakų ap. Prieš 
porą metų vietą? lietuviai buvo 
pradėję 
viskas mainosi. Lietuviškų laik
raščių skaitlius čia mažinasi, 
“Blaivybės“ dr-jos skyriaus na
rių skaitlius nupuolė nuo 200 iki 
50. Lenkai ruošiasi naujai sta
tomoje bažnyčioje įvesti kiek ga
lint daugiau lenkiškumo.

BERŽONAI-SLABADA, Šiau
lių ap. Atsibuvo čia visuotinas 
ūkio ratelio susirinkimas. Val
dyba palikta sena. Apyvartos 
ratelis turėjo per 14,440 rublių. 
Šis ūkio ratelis gerai veikia. Tu
ri savo bandymo laukelius, ka
me išbandoma trąšos, naujos sėk
los ir 1.1. Pernai surengė porą 
paskaitų. Šiais metais tikimasi 
plačiau veikti.

PRIENAI. Darbininkų savi
tarpinės pašelpos dr-ja “Žvaig
ždė“ sausio mėnesyje turėjo sa
vo metinį susirinkimą. Draugij’a 
turi apie 100 narių ir, skaitant 
su visais draugijos skolininkais, 
apie 400 rub. pinigais. Dalis na
rių, dėlei netinkančios jiems tvar
kos, išstojo iš draugijos. Nori
ma turėti nuolatinį draugijos gyr 
dytoją, kuriam iš draugijos iždo 
butų mokama alga.

ERŽVILKAS. Laukuose rado 
sušalusį negyvą > ūkininką Vai
sia uskį. Jisai, gilias eidamas per 
arimą, parpuolė ifc negalėjo atsi
kelti. Dvi naktis nabagas išgu
lėjo/ kol jį rado. Buvo taip iš
sipurvinęs, kad ni-t namiškiai ne- , ■ ' ’t '■pažino.

Ūkininkas jukštyfy cidamąfc per 
girią, sutiko 
sniegais nuo 
parbėgo namon 
mušė iš nosies, 
netrukus mirė, 
ku čia nežinia 
vilkų.

Praeitą ruden 
Labgirių perkėlą 
Labgirių ir Diyohų dvaruose 
įtaisyta telefonas.

VABAL^NKAI 
valsčiaus ligoninė?

VIDENIŠKIŲ jViln, gub. Vie 
gyventojai pasistatė sau gra 
mokyklą, kurioje telpa pei 
mokiniu. r

vilką ir pasileido 
j o j o ' l>ėgt i. Kuom et 

kraujas prasi- 
ir nelaimingasai 
Pastaruoju i-

mušti. Todėl Villa ir nemėgina 
žengti Mexiko sostinėm Jis su
manė dabar esančias revoliuci- 

ijonierių rankose šiaurines valsti
jas visai nuo Mexiko atskirti ir 
iš jų sutverti atskirą republiką. 
Tam, suprantama, pritartų ir Su
vienytos Valstijos, nes joms pa
rankiau turėti menkučius kaimy
nus, negu vieną tvirtesnį: men
kus, gerai progai pasitaikius, 
lengviau yra praryti.

Vasario 23 d. revoliucijonie- 
riai su dinamitu išmetė į padan
ges gabenantį iš miesto Mexiko 
į Jalapa kompaniją 14nertos ka
reivių, kurto didesne dalis žuvo. 
Tas atsitiko netoli stacijos Lima, 
140 mylių nuo \ era ( ruz.

Anglija paliepė savo konsulini 
Galvestone ištirti Bentono užmu
šimą, nes visuomenė verčia val
džią pasirūpinti apgynimu savo 
piliečių ir nubaudimu juos nu- 
skriaudusių. Laikraštis “Man
chester Guardian“ sako, jog visi 
Mexiko veikėjai nesiskiria nuo 
viduramžinių barbarų. Neimtų 
geriau, jeigu Huerta ir paklau
sytų prezidento M; ii šono reikala
vimo ir pasitrauktų nuo prezi
dento-vietos, nes Mexike ne vie
nas yra Huerta, bet yra jų daug: 
toks jau yra Felix Diaz, pats 
Huerta, Carranza, Villa. Nėra 
nei mažiausio pamato vieną iš jų 
statvti augščiau už kita.

RADVILIŠKIS. Susikūlė pre 
kių traukiti/‘ 
čiu garv^iiį. 
žis ir 6 k,aiįii 
sužeistų. ?’
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1$ AMERIKOS.
VAIZBA SUVIENYTŲ VAL

STIJŲ SU PIETINE AME
RIKA.

Washington, D. C. Gruodžio

TURĖS UŽMOKĖTI $35,000,000 
MOKESČIŲ.

• Cleveland, O. Mokesčių ko- 
tnisoriai apskaitė turtus turtiu-

iškelti ir prekių laivyną. Karo 
laike prekių laivai turi but su-

Argentinos

lesyj 1912 m. at- 
iš Argentinos už

000,543;

Uru-

nieiic.M

už

ŽIEMA NEW YORKE. 
New York. Vasario 18 d. 
įdribo tiek sniego, kad ant

cia 
tū

lų gatvinių karų linijų bėgioji
mas turėjo pasiliauti. Privežė- 
mas produktu tapo labai apsun-

miai
nu .ką 
ti.

ėlė. Už pieno k
5 c., ir tai sunku

TURĖS KYBOTI

smas atmetė

ir nužudymą nemetės metu

mirtim pasmerktas. Minėta mer
gaitė dirbo brauko dirbtuvėj.

D. Rockefcllerio ant 900 milionų

skirti kareivių ir ginklų važioji- 
mui. Viena Nippon Yusen Kai
šą Co. dirbdina 4 didelius, 12,000 
tonų, laivus.

IŠ TORONTO, ONT., 
CANADA.

turės užmokėti 35 imliomis u z 
tris metus, nes mat šitas turtuo
lis mokesčių mokėti nenorėjo, tai 
dabar atims juos per teismą ir 
tai 5% daugiau, negu butų rci-

|| Vasario 16 d. Haiti republi- 
kos prezidento Zamora kariume- 
nė sumušė revoliucijonierius prie 
Plaisance ir prie Port de Pailx.

su musų merginomis.
14 d. šv. Juozapo Drau-

NELAIMĖS ANT GELEŽIN
KELIŲ.

Indianapolis, Ind. Prie susi-

užmušta, arba mirtinai 
keturi žmonės; sunkiai,

viau.

susimus©
Prie to

Sharon, Pa. Vasario 22 d., ant 
Pennsylvania geležinkelio iššoko 
iš bėgių pasažrerinis traukinis, 

sužeista keturipi'i e to

nai.

Nichols Junction, Mo. Netoli 
nuo čia susimušė du San Fraii- 

Prie 
tame 
m ir-

rs t< i-*? g

to

tinai.

60 žmonių, o 
v ■

ATMETĖ _____
1TERIŲ BALSAVIMO TIESŲ.!

Annapolis, Md. \ aisti jos le-

SUMANYMĄ

VULKANO IŠSIVĖ'RŽIMAS JAPONIJOJ.
Tai yrąs pirrnaą,; paveikslas baisaus išsiveržimo vulkano Sakurashima, Japonijoj, apie ką nesenai "Lietuvoj” 

buvo plačiau rašyta. Išsiveržimas visiškai išnaikino dideli miestą Kagoshima, prie ko žuvo 80 tūkstančių 
žmonių. šis paveikslėlis tapo nuimtas drąsaus amerikono, stovėjusio kapinėse sale Kagoshimo, Po kelių va- 

MO- landų ta vieta buvo giliai užversta degančia vulkano lava ir dulkėmis.

atmetė sumanymą pripažinti mo-' 
. terims rinkimu tiesas. ?\r tasai I I . v .. " Ij tiesų sumanymas bus įsnaujo lc- 
gisliaturai paduotas, nežinia.

RADO GELEžINKĖLIO 
TRAUKINIO SUVAŽINĖTA i

TURTINGĄ FAĖMERĮ.
•nu menes pa
!ten Maizerą,

VĖTROS IR TVANAI. 
San Francisco, Cal. \ isoj 
ornijoj siautė sniego dai'2

! turtingo farmėrio ”A( 
manno. J o kaimynai

'iro ach-1 tviaceuoi 
paskutinį ' smarkus

iuj gauta žinia, 
os parubežiuose 
susirėmimas grel 
kanumeniu. Bu

Amerikos .užsieniu, ministeris iš- 
sisuks nuo tu visu nemaloniu at- e- t- v
'sakymų, nežinia. Jeigu vilkintų 
ir toliau, pro,testuojanti kraštai 
atmokės Amerikai taipgi kuom 
nors nemaloniu. . Matyt, jie il
giau žydiškai derėtis nenori.

sažieriiic sustoti C 
įgi iš visu

siu yra vanduo. to -

SANTAIKOS SUTARIMAI.
Washington, D. C. Senatas

SUNKUS APKALTINIMAS.
Little Valley. Prasidėjo' čia 

teisme byla moteries Cinghios
Russtim. Ją kaltina, buk ji nu- sutarimus atiduoti llaagos tei- 
žudė savo \ \ rą, ilgą laiką duoda- smui visus galinčius kilti nesuti-
ma po truputį nuodų, 
mirė rugpjūčio 25 d

ro buvo nunuodintas 
budu mirė simus ir duktė Laura

NEGRAI GRĮŠTANTI AFRI- 
KON.

New York, 
vasario 17 d. 
minės vadova 
šimtas Ameril-

gija, rortugauja ir Šve
dija. Priešininkai sutarimų nore-( 
jo nuo llaagos teismo išskirti 
klausimus mokesčių už naudoji
mą Panamos kanalo, taipgi klau
simus lankymo ir rengimo atski
ru mokvklu svetimtaučiams. Mat 4. » vo. is čia 

negru gi-

norinčiu v 
Afrikoj,

žiu ar to teismo 
panorės pasiduot

PAČ-SUŽIEDOTINĖ, KAIPO 
TO SIUNTINYS.

Gary, Ind. Pačto vagone, kaipo 
pačto antrašu čio-

ninko Andriaus 
tinęs likosi čia

Baicho ant kru-

sutarimus, jeigu jie lytisi naminių 
valstijos reikalų, prezidentas ne
turi galės. Todėl ir tasai suta
rimas ne tik vaidų ir karų ne
su mažjs, bet greičiau vaidus pa
ti idįs, nes duos vien progų stita-

nori apsivesti.
matnešvs turės

Kasžin,

siunti
nius !

PLĖŠIKŲ UŽPUOLIMAS.
Bellingham, Wash. Netoli Sa

na. Išvažiuodamas, jis paėmė di- nužudė 
(lėlius Dingus, o 1 V 7
g u 11 ei) 1*1 o.

o paskui kūną

GAISRAI.
Jearcho, Long Island. Sudegė

ir brangus

lion o do Ii ariu, v

. < •

Mieste

li Per 19 mėnesių, nuo balan
džio iki sausio šių metu, Kana-

VAISTAS NUO RAUPŲ 
(LEPRA).

New Orleans, La. Gyvenantis 
čia Dr, Ralph Hopkins garsina, 
jog išrado vaistą nuo iki šiol ne

kėlioj Plėšikai pradėjo s 
užmušė keturis žmones.

ant ligonių raupuotų kolionijoj
Louisianoj, persitikrino, jog tasai

$35,000 UŽ SUDAVIMĄ.
MinCola, L. I. Čionykštis aug- 

štesriysis teismas Katrei O’Rurkc 
nuo kompanijos pripažino $35,- 
000 atlyginimo užtai, kad 
mušė laike kelionės laivo dakta-

o daugelis kitų buvusių kolioni-

nes, taipgi su visu bus išgydyti. $300,000 UŽ VYRO GYVASTĮ.

SUĖMĖ MEXIKO PLĖŠIKŲ 
VADOVĄ CASTILLO.

El Paso, Texas.

t u lie

manu pripažino nuo Pugct-Sound 
elektriškos kompanijos $300,000 
atlyginimo, našlei daktaro Rinin- 
gero, kuris tapo elektrikos už
muštas.

mano, ka<
gal užimi
geležinke- kiškos kariunienės aficiero Forst- 

Inero. Jis tėiimaif patrauktas už 
sugėdinimą 14 metų mergaitės, 
Franciškos Murr. Kasžin, ar ir

ir v ienas

N ne

žino

VĖTROS.
Wellfleet, Mass. P rie Cape Cod

Prigė-

rikos Bostonan. Kitus įguk 
žmones, jau pušitiu 'sušalusiu

gi šiauriniuose kraštuose Iowa, 
Nebraskos ir rvtin-iiio'še Pietinės

nškieji fanatiškieji 
su pasiganėdinimurašė ia i

neša, kad Rytinių Prūsų provin-

• Lietuvių
V

dos būdavo kas ncdėldienis, dabar 
būva tik kartą į dvi savaiti, arba

kių pamaldų ■ • ateidavo 10—15 
žmonių. Ir pastoriai turbūt ge
rai lietuviškai ’ nemoka.

kaimuose 
kalbančiu^

3d%, 25 
buvo % 
lenkiškai, 
mokyklas

metai a
gyventoj 
1900 m.
vaikų jau tik 49%^padavė lenkiš
ką kalbą, kaipo prigimtą, 1910 m. 
jau tik 33%\ b m. jau tik

|| Atkako iš Vakarinių Indijų
New Yorkan ‘Vehezueles revo-

si no.'

mąc
1110

Pietinės . Afrikos parliameii- 
vienu balsu atmetė sumany- 
pripažinti moterims balsavi-

|| Lvove, rusinu salėj “Narod- 
ny Dom” atsibuvo susirinkimas 
rusinu Rusijos šalininkų, arba 
taip vadinamų mąskolefilų, ku

liniukai ir parliamento atstovai 
cechai, kaip tai: Klofač, Hįrsch, 
Kotlar, Slavičelę - Df. Karilovič 
ir Markov. Prie geležinkelio sto-
ties buvo smarkus susirėmimas 
tikrų rusinu su maskolefilais. 
Sužeista vienas maskolefilas, Dr. 
Čerunačakevič, o^suareštuota pen
ki maskolefilai ir vienas tikras 
rusinąs arba Ukraina s. Paskui 
prie susirinkimo svetainės lenkai 
ir ukrainiai norėjo surengti ne
prielankią maskolefilams demon-

|| Dėl mokesčių už perplauki
me Panamos kanalo vėl kįla ne
susipratimai Amerikos su Augi i -

tus su Amerika 'padarytus suta
rimus, jeigu Washington© sena
tas sulaužys sutarimą, su Angli
ja padarytą, su lyg kurio visų 
kraštų laivai, plaukianti per ka
nalą, turi turėti lygias tiesas. 
Abejotina, kad Washington© se
natas Anglijos reikalavimą iš
pildytų, nes tėti yra 10 senatorių 
priešingų seniau š‘ii Anglija pa-

gi Anglijai li'čka vien tiesą pa
naikinti kitus šu Amerika padary

rių Amerika įįJįli nahidą turėti.

tautų padavė - Amerikos užsienių 
ministeriui B¥^arit$ reikalavimą 
atsakyti greitdi1 ir užbaigti senato 
užvilktus klauUhiįs1, tų trijų tau
tų pakeltus. 'Japonijos ambasa
dorius pareikattivo'greito atsaky-

me skaitliuje buvo 135,179 anglai 
93,939 amerikonai.

■. > l » - •'

|| Australija^ mėgino parūpinti 
mėsos Amerikai, bet dabar ir 
Australijos didžiausiame mieste 
Sidney prį|rųkp. mėsos, nes su
streikavo visi mėsininkai. Mesi- 
įlinkai reikalauja didesnių algų 
ir trumpesnio- darbo laiko.

|| Epyrė, kuris turi'''but atiduo-

pov, tarp'tautiškoji žandarmerija 
turėjo kruvinus susirėmimus su 
keliančiais maištus grekais. Prie

mai grekii 'kariunienės

riti c 
mi

rumui, likosi uždaryti leidžia-

Misi’’ ir “Prolctarskaja
Miešte Baku, Užkau

0 x f o r d o u n i v c r s i t c t e

to draugijoj • susekė heprictcklių 
pinigų ; truks'tft'1 166,000 rublių. 
Kas tuos pinigus pasisavino, tą

Amundsen,' . kuris. Filharmonijos

spaustuvių .darbin.inkų,. kuris 
traukėsi nuo. gruodžio, ^mėnesio

lis laikraščių provincijų miestuo
se buvo sustoję.,. kitus,.leido 
mažintus.

su-

vienytų Valstijų pusėn ir čia li
kosi * suimtas ir nugabentas- į 
Fortą Plisse Jeigu jį išduos re:' 
voliucijonieriams, tie jį pakats.- 
Ciimbre tunelyj-žuvo kelios dc-« 
šimtįs mexikonu ir 17 ameriko-

SNIEGO PUSTYMAI.
Po smarkiu ’ytu vakariniuose

šią žiemą dar či

tarp, kad 'pasiliovė‘žmonių susi
rtešhhal? VėjUs ir'Šriiegas uit-

1111 jtraukė'Maugclyj vietiį' telegrafų 
* vielas.

dez, su kitais revoliucijos šalini n-

kokią pavasaryj norima sukelti 
\ cnėzuelėj.' ' H ėrnaiidez nori už
imti prezidento vietą, o nuo jos

> 4 *1 •' $. • *•»

■ t • ’

JU uaucijoj ver sugriebė šnipų 
organizacijų, kuri Rusijai šaipi-

tos klausime japonų tiesų Kali-

Amerikos valdžiai dar rugsėjo 
mėnesyj, ir iki šiol Amerika ant 
još Teatsakė 
dorins ipareil

ngujos am Pasa
to greito užbai-

ginto vaidų del : Ban a mos kanalo. 
Franctiz’ijoš ambasadorius pada
vė protestų del- laužymo Vaizbos 
sutarimo su F^ancuzija, Kaip

ti į surašą uždraustų knygų visi 
raštai garsaus belgų raštininko 
Meterlinko. Šitas raštininkas ži
nomas visame civilizuotame s vie- 
te". Už savo raštus jis gavo do
vana iš Nobelio užrašo. Dovanas t* •. > , ■ t ...

geriausius esančius apyvartoj raš
tus. Matyt todėl, kad Meterlinko

U

|| Visose Japonijos laivų dirb- 
dirba Jie perstojimo dic- 

nąktimis. Mat Japonija
<1 b > pi ,

nouns ir naktimis. iviąt Japonija 
dirbdina daug kariškų laivų; 
stengiamasi ten kuoaugščiausiai

manymas leisti vedusioms mote
rims, nors ir be vyro sutikimo, iš
duoti 
tus. 
vyro 
porto 
ro. £ 
sumanymą dar

atskirus nuo vyro paspor- 
Dabar moteris buvo prie

neišduodavo be leidimo vv-

nuo arklio ir nusilaužė

sitraukė nuo vietos Rusijos ap- 
švietos ministeris Kasso dėl mei-

te Denisoviene, su kuria ministe

su išnaikino miestą Epiilose de 
las Cabaleros. Ugnyje pražuvo 
kelios dešimtįs žmonių.

|| Šlubam šiaučiui, kurį mieste 
ibcrn aficieras Forstncr sužei-

S“

ims savo ten
jis iš teismo atsi- 
paduotą skundą.

Hereford provinci-

streiką. Streikavo jie nuo vasa
rio 2 d. Jie reikalavo $500 ma
žiausios algos ir tai gavo. Pirma 
jie gaudavo tik $450 metams. *

riuinenc.” Žinoma, kariunlenė lai
mėjo ir užėmė visas policijos da-

~ .......
|| Pietines Amerikos tyririeto-

ley, sugrįžęs dabar New Yo’rkan, 
pranešė, jog Amazonos paupiuo
se užtiko 3 miestus, uždėtus prieš 
20,000 metų indi jonų Inkų gimi
nės. Tuose miestuose rado jis 
daug puikių sidabrinių ir auksi
niu indu. Triobos ir šventna- v c
miai yra puikios architektūros. 
Gyventojų juose galėjo būti apie 
50,000 kiekviename.

|| Vilniaus teismo rūmai Lie
tuviškame Braste teisė geležiu- 
kelio stoties Brasto perdėtinį Bo- 
brovskį ir jo padėjėjus Tverdo- 
chlebovą ir Diudziną, kaltinamus, 
jog nuo siunčiančių prekes spau
dė kyšius. Teismas visus rado

menesiams į areštantų rotas, o 
pagelbininkus nubaudė 20 rttbl.

|| Vasario mėnesyj Liubline tei
sman patraukta 8 firmos už ne
norėjimą prašalinti lenkiškų iš-

tarnaujančių policijoj katalikų 
mažinti. Dabar ne tik policijon 
nepriima visai katalikų, bet taip
gi nepriima stačiatikių, vedusių 
katalikes.

|| Du švediški ir vienas' daniš- 
s inžinierius atsišaukė į Šve- 
ios valdžia su prašymu leisti

mas apsieisiąs 900 milionų kronų.
1

|| Iš patrauktų atsakomybėn 
už politišką agitaciją 94 rusinu, 
kurių teismas traukiami inieslė 
M armeros-Sziketh, Vengrijoj, 
pats prokuratorius 31 ątsi&akč 
kaltinti, nes jų kaltės nebuvo ga

vi s i 
len-kaltinimai rusinu—tai didelis, v I* ■ ' '

kų ir magyarų humbugas.

APSIVEDIMŲ BIURE. “
— Ši jauna moteris 'iš ; w 

Yorko yra labai turtingą; ^šįojj 
gi iš Chicagos yra neišpasąkytąi 
graži. ’

Klientas — Mažu jus Jįuyi.te 
vieną iš "New Yorko ir Chicagos
drauge?

Beda 
Vasario 
gija parengė vakarėlį, į kurį 
atsilankė šioks-toks būrelis vietos 
lietuvių. Metėsi į akis, kad kaip 
paprastai, taip ir šį kartą susi
rinkusiųjų tarpe buvo mažai mer
ginų lietuvaičių. Žinodami, kad 
lietuvaičių čia nemaža, vietos žmo
nės laužo sau galvas, kur jos ga-

ja, kad jos neturi laiko ateiti, 
nes sėdi namie ir skaito visokias 
knygas ir laikraščius. Jos, girdi, 
taip mokytos, kad į vakarus atei
ti, viena, laiko 
butų perprasta, 
juokdariai visai

neturi, o antra, 
Bet kai-kurie 

rimtai tvirtina, 
kad musų merginos, važiuodamos
iš Lietuvos, kaip tik pervažiavo 
per Berlyną, užmiršo lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Todėl, girdi, jų

skaitymas, parti negalima, nes 
lietuvišką kalbą Berlyne užmir
šo, o kitos dar nespėjo išmokti. 
Kiti tvirtina, kad musų merginos

nori pavirsti. Ar tai teisybe—ne
žinia, bet kai-kurios merginos sa- ‘ 
ko, kad lietuvių kalba niekam ne
tikusi, nereikalinga, iš jos naudos 
jokios nesą. Todėl musų mergi
nos šalinasi nuo saviškiu ir niei- v
linasi prie mozūrukų. Ne visos, 
bet didesne dalis. “Blogi popie
riai,” kaip pasakė anasai prūsas, 
gavęs kortų kalade . per kaktą, 
bet ka padarysi! Mažu toliaus
ateis protam

IŠ WORCESTER, MASS.
Diskusijos. Vasario 16 d. čia 

atsibuvo vietos socialistų pareng
tos diskusijos temoje: “Ar so
cialistai yra bedieviais?” Kaif> 
girdėti, musų socialistams šį kar
tą, kas-žin kodėl, visai nesisekė, 
ir jie tapo, anot tos pasakos, vi
sai ragan suvaryti.

Vietinis.

IŠ VALPARAISO, IND.

ls moksleivių gyvenimo. Kaip 
nepatėmytinai ir žavėjančiai sro-

nėra nuobodus. Rods, dar nespė
jome pilna krutino atsikvėpti, o 
jau čia, ve, dvylika savaičių, kaip

niniai kvotimai, ir vėl tarp moki
nių subruzdimas ir naktimis ne
miegojimas: visi ruošiasi prie 
kvotimu. C- . <

Vasario 20 ir 21 d. turėjome 
bertaininius kvotimus. Vas. 26

keturioms dienoms ir švenčiame 
taip vadinamąjį tarpbertaininį pa-

mokslas. Ir vėl, pasiraugę, sto
sime prie protiško darbo.

Dr. susirinkime rinkome draugi
jos viršininkus. Pirmininku tapo 
išrinktas medicinos studentas p.

raštininku išrinkta—p.

kus; iždininkas palikta tas pats 
-—p. D. J. Bagočius

“šuruni-burum” vakarėlis; rengė-

Tai, beveik ir visi musų “maž- • 
možiai.’ Mat, moksleivių gyveni
mas be įvairumo, nuobodus ir 
ypač paprastu gyvenimo keliu

norsbėgantis.

tačiau visgi butu v 
mums maloniau, jei jaunuomenė 
be pert ra ūkio važiuotų šion mo-

ši- 80—85 abiejų lyčių juoki- 
nių, ,vienok butų dar linksmiau ..; 
kąĮbeti,.. jei čia rastųsi net keli . 
šimtai mokinių. Tada tai jau tik-

-studentų sostinė. Juk šios mo
kyklos gerumą ir prieinumą veik 
visi žino, tat nieko apie tai ir. 
nesakysiu. Ir kaip butų malonu, 
jei. šio bertainio pabaigoj atva
žiuotų Čiop bent, kelios dešimtįs 
mokinių. Lietuvaitės, kasžin ko
dėl,, taip nutolusios ir atšalusios 
nuof,mokslo. Kuomet čia visuo- 
met T^ti 75—80 japnikaičių-mo

turios tesimaišo... Juk mums vi- ’
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patsai

s s va r 
kiniais 
Mamie

pries 
kliubas turįs

Vakaras 
vietinė 
tuvių bažnytinėje 
vaidino “J Mokslą

kurie bastosi visur po

TMD.” 
prigulėti 
liaus ė j d 
ne už T&

Kur yra Anielka (toks pabėgę 
lės vardas)- 
tai nuo tos 
Niekas ik 
bėgėlė

Tikra paša
Vienos Nak

Kunigas sutiko 
štai Onutė jau 
savo Antanuku

kita: 
organizacijas 
ir LSS. Kai 
draugijas, kai

ma, gc

mažai atsi- 
Kenkė, tur but, didelis 

Tą dieną tiek prisnigo,

niųsų '.poeia- 
iaų

vaikinas lie
čia

lietuviai. Daug sniego. 
Šiame miestelyje lietu
ko gyventi nuo 19x1 m.

vos. 6 šei- 
Kąi-kurios 

nenori laikyti

Baisi mirtis. Sausio 1.6 dN pįr- 
alandoje popietų p. Ona 

1. amžiaus, 
Kaikarienė

IŠ ROCKFORD, ILL.
4 ' ■ ■ •

Neįvykę debatai. Vasario 1 d 
Socialistų Partijos Lietuvių Sky
rius tam tikrai atspausdintais ap
garsinimais pakvietė “vietinį kun 
Stoškuną” į viešus ginčus. Pa
skirtame laike svetainė prisy<im-

Įima 
kantai pradėj 
“tancius ii 
sunku buv 
ir svečiai 
dienį 
ruoštis prie šliub 
sirėdė-pasipuošė 
mergystės kelionei 
atsiminė 
Reikia 
kė “mylimam 
pirkiniams 
viršum 
greičiau 
“keričiai 
rinko svečiai 
mergės

-nežinia. Kaip išėjo 
dienos tartum žuvo 

šiai dienai nematė pa- 
nei girdėjo apie ją.

Buvęs Vestuvėse,

Savo kalbos pa
ragino žino- 

vietinės LSS 
įrašyti “darbi-

Koncertas. Vasario 14 d. š. m. 
Scenos Mylėtojų Dr-ja, vadovau
jant Mikui Petrauskui, statė 
scenoj “Užburtas Kunigaikštis,” 
3 veiksmų operetę, muziką kuriai 
yra pagaminęs M. Petrauskas. 
Atlikimas pavyko gana puikiai. 
Geriausiai vaidino p-lė M. Kava-

kun. Stoškuno” nebuvo. Neatėjo 
kviestas kunigas nei vėliaus. Ku
nigo ’neatėjimo priežastis labai 
prasta: mat, tokio kunigo įRock- 
forde visai nėra. Reiškia, ^socia
listai kvietė, patįs nežino, ką. 
Lietuviai čia turi tiktai kun. Taš
komą; jokio kun. Stoškuno, regis, 
niekuomet nei nebuvo Rockforde.

Sutraukę publiką ne^am^o ku
nigo vardti, kuris panašus. į da- 
bartiniojo klebono 
listai patiekė susirinkųsieiųs 
iškalno paruoštą programą (g 
apsigarsinimo ir žmonių pritraų

IŠ PITTSTON,
Įvairumai. V asario 

atsilankė p. Račiųnas 
m ai s 
važ

Koncertas. Naujas būdąs pa
naikinti suvėlinimus. Vasario 13 
d. čia atsibuvo koncertas, sureng
tas vietinės LSS. 61 kp. jiego- 
mis. Programas buvo ilgas ir 
įvairus. Daugelį programo nu
merių atliko atvykusi iš So. Bos
tono kuopelė. Programas atlikta, 
vadovaujant p* P. Preičiui. 
gramas atlikta gerai.

Apgarsinimuose koncerto 
džia buvo pažadėta 5 vai. 
Čiaus iki tai valandai visi artistai 
nespėjo susirinkti. Todėl, kad 
nebūtų nuobodu laukti, užvesta

Gaila, kad žmonių ma 
Tam kaltas 

drauge i
Tačiaus, kaip 

draugija iš to

turėjo nelaimę išklau- 
kartą apie Kristaus so- 
iš šio dar besimokinau-

. Ar jfcai, šis ian- 
paniokmo publ i k n

išnykusių visai ir iki šios dieno 
Savo kalboje prisiminė 
didesnes musų 
TMD., SLR-KA. 
bedamas apie šias 
bėtojas užsilaikė bešališkai ir nei 
ant vienos iš jųjų neužsipuolė. 
Apgailestavo tiktai, kad LSS. pa
staruoju laiku priviso tokių ne
susipratėlių, kurie, prisiskaitę 
“Džian Bambų,” “Maikių pasikal- 
bėjiihų su tėvais” ir panašių nie
kų, pavirto į kaž-kokius. kiekvie
no ramaus kultūros darbo truk
dytojus. Nurodė ir to liūdno ap
sireiškimo priežastis, į tuos “po
naičius 
svietą, bet, neradę niekur vietos, 
galop'atsibaladoja pas mus Ame
rikon ir savo riksmu nevieną 
lengvatikį suklaidina. Pasibaigus 
p! Tarailos kalbai, staiga užšoko 
ant estrados žinomas Konkolaus- 
<as. ir kasžin ką pradėj 
apie savo “doiiosą 
ir, SLA. Parėkė ir 
nugarmėjo nuo estrados 
sai norėjo 
dar kartą pagarsino - 
Kalbose ne jis, nei jo 
visai .neminėta.
Į Pertraukose seseris Lizdžiutčs

*iems lygiai mokslas reikalingas 
ir pageidaujamas, tat ir reikia 
visiems mokyklas lankyti.

Paša- moję
pinigų' Kaikarieną, 30

su- j tiko baisi įnirtis. Kaikariene, no 
kad rėdama geriau įkurti - pečių*-pa

iai rengia sau vaka- 
Štai vasario 15 d. Liet. Dra- 

P. Kliubo svetainėje su- 
vakarą, kame .vaidinta 

Giedroje.” Vadinimas 
įVisa bu

ll e sufleiįiš. kuris 
kalba, tiesiog visą 

Buvo dar deklia- 
i išėjo silpnokai, 

alima ras- 
Bet jeigu 

kokiosę L ąanlygose 
scenos, mėgėjai, tai 
noras “kritikuoti.” 

ii artis
tam rei-

Im v linuose prie- 
> tai Roselande, 

kitur. Bet dau^ 
visai prie jokių

IŠ SO. MANCHESTER, CONN.
TMD. panaudojimas partijos 

agitacijai. Sausio n d. buvusia
me metiniame TMD. 103 kp. su
sirinkime buvo nutarta rengti 
vasario 15 d. prakalbas kuo
pos lėšomis. Kalbėtojom nutar
ta pakviesti p. V. K. Račkauską 
iš New York 
torių. Susižinota su p. Račkaus
ku, kuris, nesveikatos dėlei, pa
sisakė negalįs atvykti susirinki
mai! ir savo vieton žadėjo papra
šyti kalbėti p. J. Liutkauską iš 
Brooklyn, N. Y., buvusįjį TMD. 
irimininką ir žinomą savo iškal

bingumu tautietį. Nuste
bino daugelį minėtosios kuopos 
viršininkai, kurie nepanorėjo, kad 
TMD. kuopoje kalbėtų buvusis 
tos draugijos pirmininkas. Vie
ton buvusiojo TMD. pirmininko, 
kuopos viršininkai parsikvietė.... 
p. Pruseiką iš So. - Bostono. Pra
kalbos atsibuvo, kaip žadėta, va
sario 15 d. miesto svetainėje. 
Prakalbos paįvairinta dekliamaci- 
jomis. Ponas Pruseiką kalbėjo 
dviem atvejais, su pertrauka: Pir
mu kartu kalbėjo apie TMD. 
tikslus, palietė kiek Lietuvos is
toriją, lietuvių tautinį atgijimą ir 
paminėjo keletą įžymesniųjų Lie
tuvos gaivintojų. Susirinkusius 
ragino prigulėki prie TMD. 103 
kp. Girdi, “nors aš ir nesmiu 
“tamsiu patriotu” (mažam, tam
siu antipatriotu? Red;), bet vie
nok kviečiu jumis prigulėti j

p. S. E. Vitaitis, kurpiaus rolėje. 
Kiti visi savo roles atliko taipgi 
gerai. Gėlių bukietus gavo p. M. 
Petrauskas, p-lė M. Ka Valiaus- 
kiutė, p-lė- A. Dereniutė ir p. S. 
E. Vitaitis. Matyt, Scenos My
lėtojų Dr-ja šį veikalą Stengėsi 
pastatyti kuogeriausiai, nes nesi
gailėjo nei triūso, nei didžiausių 
iškaščių. Kai-kurie aktoriai pa
kviesta net iš tolimesnių miestų.

Muzikantai paimta kuogeriausi. 
Orkestros griežimas, rodos, kiek
vieną žavėte žavėjo. Lietuvių 
vakaruose man pirmą sykį teko 
girdėti tokią puikią muziką. Tik 
labai gaila, kad į te 
karą publikos labai 
lankė.
sniegas

IŠ WATERBURY, CONN.
SLA. apskritys. ‘Vietos lietu

vių veikimas. Yasario ,.dieną
SLA. Connecticut valstijos kuo
pos turėjo čia savo susivažiavi- 

apskri- 
’ Susiva- 
‘Šviešos’ 

A V * 

atstovai, 
: Water- 
; Union 

New Bri- 
Meriden 

, Thomp-

su kruto- 
paveikslais, kuriuos jisai 

inėdamas po Lietuvą
Rodė, kaip žmonės dabar ma

šinomis apdirba savo ūkį, kaip 
žaidžia jaunimas ir 1.1. Žmonių 
buvo prisirinkus pilna svetainė.

Vasario n d. suvaidinta du vei
kalai : “Penktas Prisakymas” ir 
“Amerikoniškos Vestuvės.” ' At
likta gerai, ir rolės mokėta. Žmo
nių buvo neperdaugiausia. Vai
dinimui pasibaigus, buvo balius. 
Dovanas už daugiausia atviručių 
laimėjo merginos. Tarp dovanų, 
apart kitų daiktų, butą keleto 
laikraščių pusei metų.

Vasario 15 d. vietos klebonas 
išbarė to vakaro rengėjus, liepė 
nelankyti panašių teatrų ir t.t.

Suvalskietis.

bę by kokios firmos “Advertising 
agent’ui,” ar netiesa?). /

' v/ t '

Apart dekliamacijų, ppsafye prą- 
kalbėlę P. Kučinskas,,, VaĮparai - 
sos mokinis, arba, anot kaį-kurių, 
“studentas.” Neužsini^kėt^ų apie 
tą prakalbėlę nei minėti, j^jgu jo
je nebūtų matyti begalinių pre
tenzijų būti žmonių nlokytojuųi, 
vieton to, kad sėdėjus namie ir, 
kaip mokiniui pridera, save, o ne 
kitus, mokinus. Nuolatinis to pat 
ir to pat dalyko tvirtinimas, iš- 
tikrųjų, galį, žmonėms . įsigrįsti 
bjauriau negu silkė gavėnioje, 
Jau kaip nususęs, nunešiotas, pa
senęs ir įkyrėjęs, senai jau at-

visviei), geriau yrl 
iiepngulčti. I o- 

ryiią agitaciją, vienok 
L,, bei socialistus, Kat- 

fagino kuopą įeikalauti 
kad TMD. leistų ne- 

bepAftyvinius, bet ir socia
listų rašius (Ui jau buvo daryta 
ir bud numesta šalfct; 
galini# iiCSi t H bet i
re.-11 ou i’ šk (?' draugipį bčpartjr- 
vftkumo, pamatffifo TMD, 
cipo, laužymu,

Pasibaigus pertraukai, p, 
s ei k a kalbėjo apie dabartines be* 
iaibes bei jųjų priežastis, ragino 
Žmones siųsti Washingtonan pro
testus prieš dabar prieš ateivius 
iškeltąjį bilių 
baigoje kalbėtoja 
nes rašytis prie 
kuopos ir siūle u 
niūkiškus” iaikraZ

žmonės neatsi- 
šio atsitikimo, 

kuris, tartum pasakoje ar sapne, 
praslinko. Kiekvienas prisipažį
sta, kad niekuomet nei matė, nei 
girdėjo panašų atsitikimą. Visi 
linki drąsuolei-jaunavcdžiai ilgo 
gyvenimo su josios mylimu ir

sekė neblogiausiai 
tų gerai, jc 
savo garsia 
veikalą gadino, 
macijų, bet šios 
Norint, žHoma, visuiryg. 
ti prie kc> prisikabinai 
atsiminsime 
dirba 
praeis 
Tapti geru lošėjų, til 
tiškai vaidinimą atlikti- 
kalinga ilgo darbo, j,ęjgų, didelio 
prityrimo. Musų gi štįenOs veikė
jai,—tai dažniausiai darbo žmo
nės. Dirba visą dieną žmogus 
fabrike; vakare parėjęs vieton il
sėtis, eina į lošimo bandymus, 
tenai stengiasi, kaip gali 
riau prasilavinti, kad kuotobuliau

IŠ WATERBURY, CONN?
SLA. reikaluose. Vasario 1 d. 

buvo mėnesinis SLA. 11 kp. su
sirinkimas. Tarpe kitų reikalų; 
buvo nominacijos kandidatų į 
narius SLA. Pildomosios Tary
bom. Balsavo 41 narys. Balsavi
mo pasekmės pasirodė sekančios: 
prezidento, vietai—J. Taraila, An
sonia, Conn., gavo 35 balsus; yi- 
ce-prezidento vietai—J. Liutkaus- 
kas, Brooklyn, N 
sekretoriaus vietai 
maitis, New York 
iždininko vietai J. Skritulskas, 
New Britain, Conn.,—20; iždo 
globėjų vietoms—V. Ambrozevi- 
čius, Newark, N.J.—38 ir T. Lau
cevičius, Stanford, Conn., — 32; 
dakt.-kvotėjo vietai—Dr. J. Šliu
pas, Scranton, Pa.,—33. <

Buvo taikoma, statyti į kandi
datus narius iš netolimų nuo New 
Yorko vietų, kad likusiems iš
rinktais į viršininkus, reikale su

kiltų mažesnės išlai-
J. Žemantauskas,

Vasario J:
Giedorių Draugija” lie- 

et’ain^je at- 
• “Linksmas 

Abu vakaru buvo vie
nas ir tas pats didėlis, iš 15 nu
merių susidedąs, programas. Kaip 

kaip (veikaliukai, taip dainos ir visi ki
ti numeriai, išskiriaiit Vieną, at
likta gerai. Publikos pirįnąjį kar
tą buvo apie 400 žmoniti, antrąjį 
gi arti 100. Susirinkusieji abu 
vakaru ramiai užsilaikė it atydžiai 
klausėsi programo. Bųyo atėju
sios kai-kurios moterįs' su ma
žais vaikais, bet, pradėjus tiems 
“koncertą kelti” ir trukdyti klau
sančiąja publiką, moterjš su vai
kais turėjo apleisti salę'.

Plaušinis.

Suvėlintas aukos pasiuntimas. 
Dar būnant Liet. Mok. Dr. at
stovams Amerikoje, vietinė šv. 
Kazimiero draugija nutarė pa
rengti balių ir visą pelną paskirti 
Tautos Namams \ ilniuje. Vaka
ras buvo surengtas, ir pelno liko 
$30.00. Kuomet norėta siųsti pi
nigus, pasklido balsai, kad, gir
di, reikią aukauti ne Tautos Na
mams, bet statomajai čia bažny
čiai. Už ginčų pinigai tuom tar
pu nepasiųsta. Dabar nors ilgas 
laikas praėjo, bet nežinia, ar pini
gai jau pasiųsta, ar dar vis tebe
guli čia. Kalbama, kad tasai 
klausimas butų pakeltas sekan
čiame mėnesiniame draugijos su
sirinkime. J. Vitkaitis.

11 e‘ 
įpio ir 

to, kad nemažas buri.^ visai be 
darbo 
rus.
mos
rengt* 
“Audra 
imsi

rėkti 
kalbėtojus 

elniuodamas 
Ko ji- 

kam savo “donosą” 
nežinia, 

donosas”

mą sios valstijos kuopų 
čio tvėrimo reikaluose.

’ »■ ». ,c ? I* 1 .» .‘u. i 

žiavime, kurisaį laikyta 
knygyne, dalyyąyq z 25 
prisiųsti sekančių kuopų : 
bury n kp.—12 atstovų 
City 20 kp.—4 atstovai, 
tain 34 kp.—2 atstovu 
49 kp., Ansonia 66 kp 
sonville 1.13 kp, bei ,Hartford 124 
kp.—po i atstovą ir New Haven 
142 kp.—3 atstovai.

Susivažiavimo vedėju buvo p. 
J. Taraila iš Ansonia, jojo padė
jėju—p. A. J. Povilaika ir raš
tininkais pp. J. Žemantauskas bei 
J. Mikelionis, visi iš Waterbury.

Susivažiavimas tęsėsi nuo 11 
vai. ryto iki 6 vai. vak. su viena 
valandą pertraukai. . SLA. ap
skritį šioje valstijoje patarta pa
vadinti apskričiu N4. Kadangi 
svarbiausis apskričio tikslas yra 
organizacijos tvarkinimas bei pla
tinimas, tai į tai žadama at
kreipti ypatinga atyda. Apskri
čio organizatorium, išrinkta p. M. 
J. Vokietaitis iš New Haven, 
Conn. Apskričio valdybon iš
rinkta p. A. Mikalauskas 
Britain—pirm., p. J. Mąkaveckas 
iš Thompsonville—vice-pirm., p. 
V. Karbauskas iš , Waterbury— 
rašt. ir- p. K. Kazemėkas taipogi 
iš Waterbury—iždininku.

Susivažiavimui pasibaigus, va
kare, buvo SLA. ii kp. suruoštos 
prakalbos. M. ,.J. Vokietaitis 
trumpai prakalbėjo apie SLA. 
bei reikalingumą prei jojo ra
šytis, ir K. Balčiūnas apie tėvy
nės bei savo tautos meilę. Trečiu 
kalbėjo p. J. Taraila, kuris yra 
žinomas savo iškalbingumu ir 
mokėjimu prisitaikinti prie klau
sytojų. Jisai, kaip ir pirmasai 
kalbėtojas, palietė ęj^Ąi^ątsižvel- 
gė į netolimą ptaėitį, ’ kuomet

ėmė blekiiįię su gasolinu ir ren
gėsi užpilti ant ugnies. Perarti 
prie pečiaus prikišus blekinę, ug
nis pasiekė gazoliną, kuris užsi
degė. Blekinė sprogo, ir gazoli
nas ne tiktai išdegino nelaimin
gajai moteriai akis, bet ir dra
bužius uždegė. Nelaimingoji 
butų visai sudegusi, jeigu ne vie
nas burdingierių, kuris, pajutęs 
nelaimę, atbėgo iš kito kambario 
ir drabužiais užslopino ugnį ant 
moteriškės. Nelaimingajai baisiai 
apdegė visas kūnas. Greitai ta
po nuvežta ligonbutin, kur tą 
pačią dieną 6 vai. jinai pasimirė. 
Paliko vyrą su trimis mažučiais 
vaikais: 6, 4 ir 2 metij amžiaus.

J. Jurgaitis.

kai-kurių socialistu Į Precavičiutcl pianu, padainavo pd- 
rą dainelių. Dainavo, pritariant 
pianui, dar p. Larkevičienė. Dek
liamacijų publikai patiekė p-lė 
Žemantauskaitė ir dar viena* ku-> 
rios pavardę, nelaimei, užmiršau. 
Tiek su susivažiavimu ir prakal
bomis.

Waterburieciai dabar išsijuosę 
darbuojasi. Kas nedėldieuis, tai 
koncertas ar prakalbos, o taip va
karais—baliai ir šokiai. Kas antra 
savaitė turime teatrų. Watcrbu- 
riečių baliai žymiai skiriasi nuo 
kitų. Jau ketvirtas metas, kaip 
vietos jaunimas išmoko linksmi n 
tis be svaiginančių gėrimų. To 
dėl ir jaunimas veiklesnis, pavyz 
dingesnis. Jaunimo pirmiau bu 
vo sutverta draugija vardu “Pro 
gresistų Kliubas.” Dabar, kai 
-kurių nesusipratimų dėlei, kliu
bo vardas ir veikimas permainy 
ta. Prie kliubo priklausantis jau 
nimas užsiima įvairiais žaislais 
kunui mankštinti. Pastaruoju lai 
ku mokytasi ristynių. Kai-kurie 

įbliką pasirodę.
tikru dru-

IŠ PLEASANT PRAIRIE, 
WIS.

Lietuviai. Nenusisekusi vagy
stė. Darbai. Šiame kampelyje 
lietuvių yra visai mažai: vos trįs 
šeimynos ir penki pavieniai. Ne
žiūrint tokio nedidelio burelib, 
laikraščių tačiaug pareina , čiela 
šešetą.

Nesenai vienas žmogelis, grįž
damas iš Chicagos, kame buvo 
nuvažiavęs giminių aplankyti, pa
keliui namon užėjo pasistiprin
ti. Mokėdamas už išsigėrimą, su 
pinigais išsiėmė ir banko knyge
lę. Šalę stovėjęs vyrukas nu
stvėrė jam iš nagų knygelę ir pa
bėgo. Apvogtasai nuvažiavo į 
Kenoshą ir pranešė viską bankui. 
Už kiek laiko atėjo į banką va
gis su knygute pinigų išsiimti. 
Butą $150.00. Tasai žmogus ta
po suareštuotas ir kalėjimai! už 
piktadarystę patupdintas, o kny
gelė sugrąžinta tikramjam josios 
savininkui.

Darbų pas mus—tai parako 
dirbtuvė. Darbas eina gerai, 
Darban daugiaus žmonių tačiaus 
nepriima. Vargdienis.

rasų, oras, 
šaltas ir

;alima 
akaro 

Teatrui; paši

nui, apie visą, 
sutuokti juos, ir 
amžinai bus su 
krūvoje.

Dar ir dabar 
peikėie nuo viso

kultūros ap>irei> 
lyg neišpultų. Ren

ji baliai dažnai ne tik kultūros 
neneša, bet jųjų lankytojams yra 
kenksmingi. Tai paliudyti gali 
ta didesnėji balių.'pelno dalis, ku
ri nekartą pasilieka smuklininko 
kišeniuje. Likusioji dalis būva 
praleidžiama vėjams (? Red.), ne 
taip, kaip pas Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją ir kitas, kurios varo 
ištiktųjų svarbų žmonių apšvie
timui darbą. Baliais apšvietimo 
nepakelsime. Tat, ar negeriau 
butų, jei męs, vieton balių ren
gimo, sumestu me po kelis dolia- 
rius knygynui padidinti? Tai bu
tų tikro kultūros darbo sušelpi- 
mas (Sutikdami su šių žodžių 
rašytoju, kad baliai vakarais va
dinti neišpultų, kadangi vakaras, 
sulyg paprasto to žodžio suprati
mo, turi savyje tam tikrai pa
ruoštą programą, ir pripažinda
mi, kad baliai, kurių pelnas eina 
pragėrimui, arba panašiam tik
slui, vien žmonėms nuostolį ne
ša, ir prijausdami koresponden
to kvietimui aukauti knygynui, 
męs‘drauge su tuom turime pa
žymėti, kad baliai, jeigu pride
rančiai surengti, yra naudingi, 
nes išmokina žmones gražaus ap
siėjimo ir duoda progą maloniai

ĄvanaHpasilinksminti. Gali 
būti tokių atsitikimų, kaip kores
pondentas rašo, bet, visas abel- 
nai Kenoshos jaunimas, kiek 
mums žinoma, yra veiklus ir var
gu užsitarnauja šio nors 
ir sušvelninto, bet visgi 
kaus pabarimo. Ne į visą 
mą, manome, taiko jįjį ir 
korespondentas. Red.).

Paul Simonavičia

Nauja draugija. Darbai. Jau nuo Dienas 
6 metų gyvena čia lietuviai ir 
iki šiolei neturėjo draugijų.% Bet 
galop susilaukėme ir męs 
sakoma, šventės pas save: tapo 
sutverta draugija vardu D:L.K. 
Gedimino. Jinai inėjo į SLA. 
kaipo 50 kp. Draugijos tvėrime 
vietos lietuviai parodė daug pa
sišventimo ir augštai pakilusio 
susipratimo laipsnį. Draugijon iš 
pačių pradžių įsirašė 13 narių. 
Nors darbai tuom tarpu buvo su
mažėję, tačiaus kiekvienas buvo 
pasiryžęs kad ir paskutinį centą 
pradėtamjam reikalui atiduoti. 
Su tokia pradžia, galima tikėtis, 
darbas vietos lietuviams eis pa
sekmingai. Linkėtina, kad, taip 
uoliai darbą pradėję, zanesvillie- 
čiai su nesimažinančiu uolumu 
varytų jį ir ateityje ir kultūroje 
pasiektų nors ir augščiausiai pa
kilusias lietuvių kolionijas.

Darbill, kurie pastaruoju laiku

norėčiau pasakyti, 
apie vietos lietu- 

-nai laik- 
pon lenci- 
ic vakarų

ti, bet pagirti turi kiekvienas 
tuos uolius darbininkus, pagarba 
jiems už pasišventimą' priguli. 
Ragintina prie tolimesnio darbo 
savo santautiečių labui.
Šiame vakare griežę lietuviškas 
benas. Iš gražių, skambių melio- 
dijų, kurios klausytojams patiek
ta, matyt, kad benas yra pirmyn 
pažengęs 
žai buvo, 
kuris buvo 
šlapias, 
manyti 
nuostolio neturės, 
baigus, buvo šokiai

Pempė gyvib

Trejose vestuvėse viena pora 
apsivedė. Jau nekartą “Lietu- 

skaitytojai koresponden- 
iš šio kampelio yra užtekę 

1 ’’margumynų” apie musų, 
lietuvių, gyvenimą. Bet 
kaip žemiau paduotasai, 
ar galima kur nors kitur 

ir pas mus iki šiolei nebu- 
nieko panašaus, 
š “ Tūkstančio ir

ties.“ Klausykite!
Jonas B., jaunas 

tuvis, sutarė vesti p-lę A. š 
gimusią ir augusią, dar jaunutę, 
t6—17 metų, merginą. Vestu
vėms viską surengė “kuopuikiau- 
siai”: supirko reikalingus drabu
žius ir daiktus, “bavarskio” parū
pino apie 80 ( ?) bačkų, degtinės į 
I5 galionų, visokių mėsų už apie 
$100.00. Sukviesta svečiai ir pa
ruošta milžiniškos vestuvės; lė- 
šnojančios nemažiau $400—$500. 
Susirinkę svečiai dar iškalno pra
dėjo džiaugtis busimąją jauną ve*

diskusijos. Diskusuota du klau- kad daugel 
simaį: 1) ar socializmas priešin
gas Dievui ir 2) ai4 ’ reikalįnga 
nauja pašelpinė draugija Wes< 
Lynn’e (Mat, prieš kiek laiko čia 
susitvėrė nauja pkšelpinę. drau
gija po globa S.LjR.-K.APir
mas klausimas dar spėta ntibaP 
suoti. Antrasai, nubodus publi
kai klausytis, taip ir palikta ir 
pradėta reikalauti koncerto pra
džios. Vakaras 5<iisirinkusiems

Red.) su-, 
LįpČius.

lių tvirtinimas, kad “Kristus bu 
vo pirmu socialistu.” Bet rock 
fordiečiai 
syti dar, 
ciąlizmą 
čio jaunikaičio 
nikaitis, kiek 
—nežinau, bet 
pats supranta mokslu>prie kurio 
nori prlsišlietL—tąi 'Jtžtęktinai pa
aiškėjo iš prakalbų, Štai kalbos 
ištrauka apie mokslą: “Kas nepri
guli prie socialistų partijos, ne
skaito jų knygų, tas ir apie mok
slą tiek išmano, kiek višta apie 
astronomiją.” Dvasia šventa, ar 
kitokia, suteikia .šviesos nelai
mingai, aptemusiai gal vėlei 1 Ši- 
sai moksleivis parodė ir blogai 
išauklėtą būdą, įtitenf- ^nedė
kingumą. Mokindamasis pats iš 
“anglų mokslo,” .ahjglus pėrštatė 
žmonėmis, mažai '-ihbkylatt” ir, 
apart Biblijos ir Sears Roebuck 
& Co. (žinomos -firmos) Icątallo
go, jokių knygų nępažįstąnčįaįs.

Bloga,d kad mUMi MbčHUstai, 
vieton palikus mokinius “kliasos 
suole, traukia juos* į sayoįpešty
nes • su kitomis sroį^gĮjs^- ir 
tuom užkenkia .kaip g'Ct^m"J;pa- 
čių ’mokinių iššilUl^iinllįl? <taip ir 
žmonėms, kuriems teikia dar- ne- 
subrendusias jaunuolei mintis ir 
klaidinančius faktus.

Rockfordietis.

Vietos 
Darbai, 
viai prad 
Nedaug čia mus yra 
mynos ir 7 pavieniai, 
lietuvių šeimynos 
pavienių, kurie todėl turi apsi
gyventi tarp anglų* Draugijų ne- 

l turime jokių. Ląik'Vaščių. ateina 
pas mus apsčiai. KaLkųrie^ yra 
dideli laikraščių iK^i^g^T?y^’ 
tojai, tačiau ne yi^i. '^r^įt^/sa
vaitę pas mus prisnigo net į 10 
colių gilumo. Vietomis, negalima 
stačiai išbristi.

Darbai čia pradeda' sumažėti. 
Darbai fabrikiniai. y , Dv • • 

Riftonietis.

IS KTNOSHA, WIS.
Darbai. Šis-tas. Darbai 

gerai, bet darbas sunku gauti, 
kadan. i turime daug bedarbių. 
Darbo gavimaj^dar apsunkinta 
tuom, kad. kaip žmonės čia kalba, 
kai-kurių dirbtinių ’ bosai“ labąi 
palinkę prie magaryčių ir bliz
gančių skambučių, kurių reika
laują nuo naujai darban priima - 
mųjų.

Prie progos 
keletą žodžiu V 
vių veikimą-, 
naščiuose matyt 
jos iš musų kam] 
rengimą. Prie tu

džių laime ir linksmintis. Visą 
sekmadienį ūžė namas, kame bu
vo vestuvės. Vakare staiga pa
sidarė kas tokįo nepaprasto. Mer
gina atsisakė už Jono tekėti, su
grąžino jam drabužius ir išėjo 
sau su kitu vaikinu, Antanu K- 
Mergina, išeidama, pasisakė pa
mylėjusi Antaną ir tiktai už jojo 
ištekėsianti. Antanas parsivedė 
jąją pas save, kur buvo “ant bor
do.” Ant rytojaus anksti išva
žiavo į Benton, išsiėmė “laisiiius” 
ir pradėjo rengti kitas vestuves. 
Nabagas Jonas turėjo pasilikti 
našliu. Reikia pridėti, kad An
tanas susitaikė su Jonu-: sugrą
žino jam pinigus už drabužius, 
kuriuos paėmė, atpirko iš Jono 
likusius svaiginančius gėrimus ir 

ginos tėvai, už tokį duk- 
delgimą, labai ant jos už- 
et Antanas mokejq taip 

raziai juos perprašyti, kad jie 
įsileido ir dovanojo dukrelei už 
kirstą “šposą.“
Prasidėjo antros vestuvės. Šios 

ta dar iškilmingiau, nes An- 
s turi daug giminių ir “bo- 

kurių užmiršti juk nega- 
. Visi buvo sukviesti. Muzi- 

riežti visokius 
mozūrus“ taip, kad 
išsėdėti ant vietos, 

linksminosi visa nedėl- v

Panedėlio ryte pradėta 
Jaunoji pa

savo paskutinei
Staiga jinai 

kad šio-to trūksta dar. 
važiuoti į miestą.

paprašė 
Jisai padavė jai 

$20.09/ ir paprašė, 
sugrįžtų, nes neužilgo
atvažiuosią. Vėl susi- 

broliai, pa- 
Laukia jaunosios. Jinai 

atyt, užtruko. Atvažiavo 
ir “keričiai,” o jaunosios vis nėr. 
Pakilo sumišimas. Šokta j ieško
ti. Visą miestą vestuvninkai iš
vaikščiojo, o jaunosios nėr.

Apsiniaukė Antano veidas. Gė
da ir piktumas, kad taip jį my
limoji prigavo. Jono likimas jį pa
tiko. Nuliūdo visi; nežino, ką da
ryti. Staiga pasigirdo susirinku
siųjų tarpe plonas, malonus, dre
bąs balselis: “Aš galiu būti An
tanuko sužiedotine.” Sužiuro vi
si į ten, iš kur balsas pasigirdo. 
Tai prakalbėjo Onutė Z., visiems 
žinoma gražuolė-skaistaveidė mer
gelė. Jinai sutinkanti tapti Anta
nuko “prisiega.” Perkūnas, pa
sirodęs iš Antano kišeniaus, ne
būtų taip visų nustebinęs. Suužė- 
sušuko, sujudo minia. Onutė 
—graži ir protinga mergelė, pa
bėgėlei sujaja niekuomet nesusi
lyginti. Antanas pats nuo savęs 
slėpė svajonę, kad jinai galėtų 
kuomet nors tapti jojo sužiedo
tine. O čia taip netikėtai!... It 
pakvaišęs, paėmė Antanas Onutę 
už rankos, atsiklaupė prieš josios 
tėvelius-žilagalvelius, prašo pa
laiminti. Tėvai dar nei nesapna
vo apie dukters vestuves: juk 
taip jauna, vos tik 16 metų. Bet 
mato, tokia laime spindi jaunų
jų veidai, kad nėra jiegos at
stumti. Palaimino tėvelis Antanu
ką su Onute. Nuvažiavo jiedu 
į miestą Harrisburg, išsiėmė “lais- 
nius.” Onutė labai jauna. Tat

IŠ BURNSIDE, ILL.
Vietos lietuviai. Nors šiame 

Chicagos prieiiiicstyje lietuvių 
gyvena pusėtinas būrelis, tačiaus 
su draugijomis reikalai stovi gan 
skystai. Keletas metų atgal bu
vo susitveręs Kliubas pašei pai 
ligoje, bet, neilgai pagyvavęs, at
sisveikino su šiuom svietu. Kai- 
-kurie, neturėdami pas save na
mie draugijos, prigulėjo prie dr- 
jų, esančių a 
miesčiuose, ka 
So. Chicagoje 
guma žmonių 
draugijų nepriklausė. Nestebėti
na tat, kad mes, burnsidiečiai, 
buvome atsilikę nuo kitų apie- 
linkės lietuvių. Toksai sunkus 
vietos lietuvių padėjimas tapo 
palengvintas, kuomet praeitų* me- 5 
tų balandžio 23 d. susitvėrė bro- \ 
liškos pašelpos draugija šv. Jono v \ 
Krikštytojaus vardu. Nors taiK 
mažas žingsnis, bet tikimasi, kad 
šioji draugija bus burnsidiečiams ' • 
pradžia, iš kurios ilgainiu galės 
išsivystyti bei išsiplėtoti didesnis 
veikimas. Jaunutė draugija ne
snaudžia. Ji išsijuosus dirba, ir 
štai, kaipo to darbavimosi pa
sekmė, vasario 15 d. naujai pa
statytoje J. Orento ir J. Macu- s ' v' 
kevičiaus svetainėje buvo sureng- ~ 
tas vakaras, kame atvaidinta vie
naveiksmė P. Petliuko komedija 
“Neatmezgamas Mazgas.” Vai
dinimas pavadintinas geru. Ar
tistai, nežiūrint to, kad daugelis* 
pirmu kartu pasirodė scenoje, sa-“ *** 
vo roles atliko gerai. Žinoma, nes 
be ydų (bet pas ką jų nėra?). ') «
Tačiaus abelnas įspūdis pasiliko 
malonus. Publika, bežiūrėdama, 
nekartą turėjo progą gardžiai pa
sijuokti. Tarp lošusiųjų buvo 
matyt jaunuolių su tikrais gabu
mais, ir ateityje galima bus su
laukti iš jųjų ir visai gabių vai
dintojų. Tarp tokių pažymėtina 
p-lė Mikolaičiutė, p. KoŠaitienė. 
Iš vyriškųjų rolių pa vadintina 
gerai atliktomis ūkininko Marge
lio (p. J. Pivorunas) 
A. Čelna). Neatsiliko ir kiti, ir 
blogu atvaidinimu jųjų negalima 
nupeikti.

Taigi pradžią burnsidiečiai turi 
labai gerą, ir linkėtina, kad męs 
sunaudotume tai, ką turime; iš
vystytume savo gabumus ir jie- 
gas. Negalima užbaigti nepami
nėjus vardo p. F. Skrebutėnio, 
kuris ne tiktai sumanė šį vaka
rą, bet ir nemaža pats prie jojo 
rengimo prisidėjo. Publika gi 
pilnai apvertino rengėjų pradė
tąjį darbą : prisirinko -pilna sve
tainė, ir visi akyvai sekė tai, kas 
scenoje dedasi. Vaidinimui pa
sibaigus, kaip paprastai visur, 
prasidėjo baliaus dalis.

Burnsidietis.

IŠ E. ST. LOU|C I
. J ■

Vakaras. Musų
paisydamas* darbų

scsnaosafflBHMBHHsnB ... .. . 7^? "*** ^ *■*—■*■* 
dirbtuvių 

visai negalėjo is^žSS<)Įi 
•c New York’e. difįžjpj^ 
Jalyje strytkariai 
Vakaro rengėjai, 
rai pridėti iš savo 
visazs išlaidas padengti^. |
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NUO BEDAKC1J0S
1. Viii teikraSČiui siunčiami rankraS4<al 

turi but pažymėti autoriaus paradu ir 
-adresu. Pasirašantieji pseudonymais 
turi paduoti. Redakcijos žiniai, ir 
savo tikrąjį vardą.
Redakcija pasilieka sau teisę atsiun
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti.

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina au
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos popierio pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių.

Apžvalga
Ko-operacijos pas mus bankru- 

tina. Nemažai musu laikraščiuo- 
se rašyta apie ko-operacijas. Ne
mažai raginta steigti įvairios rū
šie.* ko-operatyviskas bendroves. 
Žmonės gero patarimo klauso. 
Ko-operatyriškų bendrovių, ku
rios tankiausiai įsteigia valgomų
jų daiktų krautuves, susitvėrė 
diktokas skaitlius. Paėmęs !aik-L. 
rašfį, beveik nerasi to numerio, 
kuriame nebūtų šis-tas apie to
kias bendroves pranešama, lai 
vis linksmos naujienos. Bet sale 
tų linksmų naujienų, nerečiau 
mus pasiekia ir liūdnos žinios. 
.Visos jos vienodos: “Ko-opera- 
cijai ’ nekaip sekasi, ko-operaty- 
viška krautuvė subankrutino... 
Taip ir sukasi tokios žinios r 
tu: išpradžių — bendrovė su: 
tvėrė, po to—gerai jai sekasi, to
liaus — žmonės nesupranta ko- 
-operatyviškų bendrovių naudos, 
dar toliaus—stoka parėmėjų, ir 
pagaliaus—krautuvė subranki nti • 
no, bendrovė iširo. . . .

Turbut neklysime, pasakę, kad 
pastaraisiais metais Suvienytose 
.Valstijose susitvėrė jeigu ne keli 
šimtai, tai bent kelios dešimtįs 
panašių bendrovių. Bet lyginai, 
turbut, bus teisybė ir tas, kad 
iki šiolei lietuviai nesusilaukė nei 
vienos pasekmingai veikiančios 
ko-operatyviškos bendrovės, — 
bent męs neesame girdėję, kad 
•bent viena tokia bendrovė butų 
atsistojusi ant tvirtų kojų ir iš
augusi į didesnę pramonės įstai
gą. Didesnėji jų dalis, blykštelė?. 
ję, tarsi tas meteoras padangėse, 

už s i b a i g i a b a n‘k r u t in i A

racijas. Ko-operacijų vedėjai daž- 
JpAUSiaC papratę įžiūrėti j ko-opę^ 
racijos turtą ne kaipo į savo, bet 
kaipo į svetimą turtą. Sulyg to 
ir elgiasi, kaip su švetimu turtu. 
Visos tos geros ypatybės, kurias 
musų žmogus turi, vesdamas sa
vo locną biznį,—taigi darbštu
mas, energiškumas ir ištvermė, 
—dingsta, kaip tik jis pastoja 
tuom, ar kitu ko-operacijos “urėd- 
fiinku.” Didesnei daugumai tik 
rupi, kaip čia algą paėmus, o su 
ko-operacijos reikalais — et, te 
ima juos devynerios!.... Dingsta 
ne tik darbštumas, bet dažnai 
dingsta sykiu su juom ir sąži
nišku mas, o jų vieton atsiranda 
gašlumas ir palinkimas prie iš
naudojimo.

Mums žinomas ne vienas toks 
atsitikimas, kur ko-operacijos ve
dėjas, ar vedėjai, žiuri į ko-ope- 
raciją, kaipo į melžiamąją karvu
tę, kaipo į progą pasipelnyti iš 
ko-operacijos. Rodosi, didesnė
ji ko-operacijų dalis subankru
tino vis su skandalais:

“Tėvynes” teisybe, ir nėra jai 
ręikalę. febai TUttipi rūpintis,; nes, 
-musų nuomone, vargiai toks su
manymas galėtų įvykti. Tėv. Myk. 
Draugija gali stoti ant tvirtų ko
jų ir be pašalpos skyriaus pa
gelbės, kuris biitų draugijai grei
čiaus našta, negu 
mas. TMD. kuopos, kurios nori

ir nekurios,1 
gi

savo kuopose turėti 
berods, turi. *” Draugijos gi su
stiprinimui ir gyvybei nereikia 
nieko daugiaus, kaip tik šiek-tiek 
daugiaus veiklumo centre. Pa
staruoju laiku pradedama vėl

tyje TMD. vėl atsistos ant
atei- 
stip-

Savo keliu šio klausimo svar
stymas nėra blogas jau nors ir 
tuomi, kad sukelia »šiek-tiek ap
snūdusioj draugijoj daugiaus gy
vumo.

P. Leonas ir kun. T. Žilinskas.

/visur prikiša vedėjams ne tik ap
sileidimą, 
Rasite, ne 
site, būva

visur tas
ir kitų bankrutinimo 
tačiaus negalima už

ginčyti, kad šitie
narių nusiskundimai butų

v-

užgęsta
mu, dažniausiai'skandališku ban- 
krutinimu.

• Kame gi tokio ncpasi'šekimb

neužjaučia ir jų neremia? Tas, 
berods, butų vienatinė priežastis, 
jeigu turėtume laikraščių kores
pondentams tikėti. Tačiaus mums 
išrodo, kad tas nėra teisybė. 
Žmonės, kol kas, užjaučia ir pri
taria tokių bendrovių steigimui. 
Jeigu jie nepritartų, tai ir šios 
vis naujos ko-operatyviškos ben-

lietaus. Nepasisekimo priežastis 
• slepiasi kur kitur, ir į tai vertėtų 
atkreipti domų.

K o- ope r a t y v i š k ų bendro vi ų
bankrutinimus surengia daug 
priežasčių,—geriaus pasakius vie
na priežastis, iš kurios išplaukia 
visos kitos priežastį. Toji pa
matinė priežastis yra—stoka ge
rų, tokioms bendrovėms atsakan
čiu vedėjų.

ra-

ko-ope racijos

mų jie yra, bent išdalies, teisingi.
Musų ko-operacijos paprastai 

turi daug ‘direktorių,’ daug įvai
rios rųšies manadžerių, betMnažai 
tikrų darbininkų, kurie mokėtų 
ko-operacijos reikalais rūpintis 
taip, kaip savais. Sąžiningumo 
panašiuose atsitikimuose daugu
mui lietuvių trūksta, ir šita dė
mė smarkiai puola kiekvienam 
akysna.

visai skirtingų 
ko amerikonai, 
diečiai ir kitų, 
stovinčių, tautų žmonės.

męs žinome, kad 
pažiūrų prisilai- 
vokiečiai, holan- 

augštai pramonėj

moka algų, aš už ta alga suly
gau atlikti man pavesta darbų 
geriausiai, kaip tik aš galiu, ir 
tų savo priedermę aš turiu atlikti 
ne todėl, kad ant mano sprando 
■bosas tupi, bet todėl, kad aš,

žmetelis, tą at-

prastu apgaviku”—tokią nuomo
nę nito jų dažnai išgirsi. Pas 
mus tas, berods, yra dar na-u j ie
na. Musų gįslose dar teka bau
džiavos kraujas: sau dirbti—dar 
šiaip-taip dirbame (ir tai dažnai 
tingime), bet dirbti ko-operaci- 
jai, “svetimiems,’’ ,— tai jau visai 

J kas kita!... Baudžiavą atliekame 
ir tiek; kur galime, nusukame 
laiko, ar ko kitp,\ nes... tai ne 

1 mano, nes... pono velniai neims.
Sąžiningumo stoka, baudžiaviš- 

kas pildymas savo priedermių, 
keista pažvalga į svetimąją nuo
savybę, nepaisymas savo locnos 
garbės, noras lengvai pralobti— 
visa tai neleidžia išauklėti, gerų 
įgimtų ypatybių: darbštumo, są
žiningumo ir ištvermes.

Kaip gi žmogus su tokiomis 
i«audžiaviškomis ypatybėmis gali 
pastoti tinkamu ko-operacijos ve-

tvirtinimas. Juk turime šimtus 
lietuviškų privatiškų biznių, kurie 
gerai pasilaiko, todėl, matomai, 
jie neblogiausiai yra vedami,— 
vadinas, prikaišioti atsakančių ve
dėjų trukumų butų neteisinga.

-• O vienok, ant nelaimės, taip 
yra‘Daugelis musų žmonių turi iš-

monės dalykus. Kol jis laiko sa-

vienas, tai rūpinasi, sukasi, kaip

rysi: sukišus savo pinigus krau
tuvėlei), gaila jų nustoti, Taigi 
žmogelis dirba, iš kailio neriasi,

ir pati ko-operacija, stovinti vien 
ant bendro užsitikėjimo pama
tų, gali pasekmingai gyvuoti? Ji 
turi bankrutinti. Dažnai ji ir 
tveriama tik tam. kad bankrutin
ti. — Eis, tai eis,—galvoja sau 
lyderiai—o neis, tai dar geriau: 
nupirksime už trečdalį, ar pusę 
kainos ir turėsime locną biznį.... 
(Šito, suprantama, šėrholderiams 
nesakoma).

Visa tai rašydami, męs neno 
rime prikaišioti bent kuriat iš gy
vuojančių ko-operacijų, juo la- 
bjaus nenorime mesti nuožiūros 
aut tų ko-operacijų vadų. Gy
vuojančių ko-operacijų šitie pa- 
tėmijimai nelyti jau vien todėl,

tinyj” atvira laiškų advokatui P. 
Leonui, buvusiam durnos

Mlal šavp žodj. Amerikos plrmei- • 
ylai jau jį. ištarą Ištarė Jį.. net 

‘ OTftpas? batter jūifis laikas
tai padaryt. Tų tik aš, p. Leone, 

£yo. atvirame laiške, 
Sekei' .D

Hf‘■ y . s ft

Stebuklingi .Daktarai.
f Feljetonėlis) * -L <•

Pagal .tikrą atsitikimą >parasū y ?0 < U: ? j 
Stasis.

{Feljetonelfejį

lietuviai gali pasi- 
žmoniškais bizniais, tai 
dažniausiai, pasidekavo- 
triusui, darbštumui, iš- 

jų savininkų.

Ir jeigu tai męs .rašome, tai 
vien tik todėl, kad norime, kad 
panašios ko-operacijos kuogeriau- 
sia gyvuotų, kad jų kuodaugiau-

ge riaušio tobulumo.

-- -------r—— 
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Dr.‘ifa Basanavičiaus sveikata, 
kaip jįraųesįl Lietuvos laikraščiai, 
eina ^‘erytj? Tikimasi, kad sene
lis,. kuris' Irnvo pavojingai susir
gęs saVo kelionės Amerikoj, 
greitąj.j]yisai pasveiksiąs.

TamČiurlionies paveikslai.
tikrai susitverusi Lietuvoj 
lionies. kuopa,” turinti tikslą su
rinkti visus Čiurlionies, nesenai 
mirusio dailininko, paveikslus, jau 
susitarė su p. S. Čiurlioniene, mi
rusiojo dailininko žmona, dėl pa
veikslų išpirkimo sąlygų. Visi, iš 
p. Čiurlionienės perkami velionio 
paveikslai,—jų yra apie kelios 
dešimtįs— apkainuoti 25,000 rtibl.

mą išmokėti į 20 metų. Visi ši
tie paveikslai lieka amžina, ne- 

nuosa-atstos į liečiama lietuvių tautos

tarp kitko, jis/ pasipiktinęs mū
siškių- lietuvių socialistų pasiel
gimais sulyg klin. Olšausko ir 
Dr. J. Basanavičiaus su M Yču, 
klausia p. Leono:

Pasakyk, Gerbiamasai, kaip Ta- 
mistai atrodo teisingumo švieso
je dergintes asmens kun. Olšaus
ko su pagelba Kutriškų falšuoJ 
tų dokumentų, dar^i kreiva pri- 
siega patvirtintų? Tieji dokumen
tai buvo pagaminti “pirmeivių” 
redakcijose!

Antra, ar nėtėmiji, Gerbiama
sis, kaip tįeji pat “pirmeiviai” 
[suprask—socialistai] elgiasi da
bar su geriausiu Lietuvos sūnum, 
Dr. Basanavičium, kuris atvyko 
Amerikon darbuotis Mokslo Drau
gijos naudai? žiūrėk, kaip jie 
nesidrovi purvais j akis drabstyti 
tam garbingam svečiui.

vybe.

Vadinasi, dedamas pamatas pa
stoviai tautinei lietuvių dailės ga
lerijai, kuri ras sau vietų btisia- 
muosė Tautos Namuose Vilniu-

Pąsirodė pirmas numeris “Nau-

IcidžiamO laikraščio. Redakto
rium pasirašo p. P. Grigaitis, pir- 
miaus buvęs “Pirmyn” redakto
rium. Naujagimis kūdikis, kuris 
gimė su didesniu a-u’avimu, ne
gu paprastai kūdikiai gema, žada 
būti nepaprastu vaiku. Savo gy
vybę pradėjo nuo gana pigaus 
užsipuolimo ant visų .vietinių lie
tuvių laikraščių, ypač gi ant “Lie
tuvos?’ Jėigtt kūdikis-ir toliaus 
taip rėkaus“ tai abejotina, ar tėve
liai slrsilafiks kada iš jo kokio 
nors džiatrgsmo: vaikas gali iš
didelid’riksmo atba patrukti, arba Į T*Tp” 
išaugti an’C*tikro “lobuzo-keiku- i ?

Ar neįžeidžia toki faktai Ta- 
mistos teisingumo jausmu, ar ne-1 
pažadina kokio protesto, kuriuos1 
Tamlsta taip mėgsti rašinėti? ...

| no,” d’iš fo nei naudos nei gar- 
dahg fiėbutu.O x v

r- ' ■ i'

galų gale neatsistoja ant tvir
tesnių kojų. Visi lietuviški biz
niai turėjo tokį “čyščių” pereit, 
nes niekas jų nepradėjo, pilnus 
kišenitis pinigų turėdamas. Ir jei
gu šiądien įvairiuose Amerikos 
miestuose 
džiaugti 
tas yra 
jant tik 
tvermei

Teisybė, ir privatiškuose biz
niuose dar trūksta lietuviams, pa
sakytum, profesionalio prityrimo. 
Vienok jį atstoja viršminėtasai 
užsispyrimas, energija ir ištver
mė. Ir tas yra pagirtinas daly
kas, nes be to -dar niekas nieko 
gero nesutvėrė ir neiutvers.

Deja, visai kitų paveikslėlį ma
tome, pažiūrėję į mtisų ko-ope-

Ar reikalinga TMD. pašelpa?
(Num. 8) susirujii tin

ka d Tėvynės Mylėtojų 
organe pradėta vė\kal- 
tai, ar neverta TMD-

“Tėvvnė v
si tuomi

» i 1 y -.-y

Šito sumanymo autoriai aiškina, 
kad TMD.. jvedus ion našelnos

retų. “Tėvynė” stengiami išaiškin
ti, kad toks sumanymas nebūtų 
TMD. pageidaujamas.

- a. č'-r

Dar Lietuvoj būdamas, ^apie 
“stebuklingus daktarus” girdėda- 
vau; KjH kart bobos, būdavo, kai 
susieis,. kai pradės .apie tuos 
dyviiiti^ dalykus kalbėį:, tai net 
žmogus ir pats nežinai, ką apie

Kad žinotum, kumute, — 
čirškia viena bobelė savo kai-

berniu- 
įsime-

gali pešti dar su tokia, kuri yra 
mokyta iš visų pusių.

viena bobelė
— ana, Matatišų 

kui kas ten buvo šonan 
tę: gvoltu, būdavo, rėkia 
susirietęs, kad net gaila 
Męs jam ir alksninių lapų 
tinę, šoną apdėjome ir žegnojo
me, ir ko nedarėme,—nemačina 
ir gana. “Reikia kibą pas Rau
donį nuvežt, (tegul užkalbės, ki
taip neišpuola,—patarė Adomie
nė. Taip :4r , padare. Nuvežė į 
Ožiąbalius pas tą Raudonį, kuris, 
sako, strošfią galybę, turįs, slavi
nas ,visose aplinkinėse parapijo
se; jeigu jau jis nepagydo, tai 
gali sau it truną iškalno užsiste- 
liuot. Tai i kad žinotum, širdele, 
liepė vaikui akis užmerkti, pačiu- 
pinejo-pačiupinėjoj apie šoną, au
sin ką ten, pakuštėjo, paskui—(buvau 
plįakšt, pliąkšt, tris kartus per

žiūrėt, 
prišu-

nęp^gįs, . tai nieko nemačys— rei
kės, sutiko, mirt. Na, ir numirė 
nebągėlis, nieko nemačino... Rei
kia., tįk. duptį, žmogui tokią macį 
— atminę / gyriau, 
iš kortų... ,Si 
susilygini nei 
ką visokiom

negali

gydo, nei

stebuk-
net iš

krasos pundelį laikraščių. Pasi
dėjau ant stalo ir nuėjau nusi
vilkti. Paskui, sakau, imsimės už 
darbo prie Skaitymo; pažiūrėsim, 
kas gazietose parąšvta apie mar
go svieto naujienas. Grįždamas, 
žiuriu—ogi mano mokyta gaspa- 
dinė prie stalo stovi ir mano laik
raščius varto. Prisiartinęs ir 
klausiu:

skaityt ? 
rasčiai?

žinai, Džiovai, tavo 
laikraščiai niekam

jrę su uolėta,” ant kitų taip sau 
žmogus su pirštu į viršų rodo į 
parašą: “Aš esiu tavo didžiausis 
prietelius.” • - •

Pradėjau žiūrinėt “rašytis” nuo 
ekspreso: ant vienos užmokėta 
rugsėjo 12 d. 1912 m. $9.25, ant 
antros spaliu 3 d.—$8.60, ant tre
čios spalio 28 d.—$10.20.

-—Žiūrėk,—sako gaspadinė,— 
kokią krūvą pinigų išmokėjau.

—• Tai ar gi nič-nieko misei to
kios brangios liekarstvos nema- 
čino?—klausiu.

— Ką čia mačys? Jis sukčiu 
gudrus; sakė, kad pamačys—ir 
pamačino, tik ne man, bet jam 
pamačino ištraukti iš manęs dur
nos tokią krūvą pinigų.

— Ar misis ir iš “kliniko” trau
kei liekarstvų, kad ve čia laiškas

ne-tie visi
vert 1,—

Aš, lyg užgautas, kad taip nu
peikė mano mylimus laikraščius, 
klausiu:

— O kuom tie mano laikraš-

- O tuom, kad jie apgaudinė- 
žmones,—vat kuom...—atkirto

tau. Pirma skaičiau, ba durna 
kaip ir pats, ir maniau, 

kad gazietos teisybę rašo, o da
bar, kaip persitikrinau, kad žmo
nes apgaudinėja, tai tegul išgrau-

rašyta ve apie šitą 
—kad jis skradžiai

man štai

ir radau pa

žeme nueitu.
i

— O gi. turbut, šėtonas mane 
sukusino, — traukiau ir iš klini* 
ko. l ik čia tai jau ne klinikas 
mane, bet aš kliniką apgavau.

—- N a jau, a p p ° " ; z
— Kaip mane

Atsiuntė liekars
matai !... 

kurias

ajš neėmiau. Tai rašė-rašė gro- 
matas. gyrė-gyrė liekarstvas, o 
aš neėmiau ir gana... Pasikarkit, 
padlos, inislinu sau. Paskui siu- 

išmokesčių, bet aš ne— 
J ai an' galo atidavė jau 
doliarį. Neėmiau, o ką

lė ir ant
ir gana.
už viena fe.
jie man

— O ar
“daktara

nerasei pa

ne;

kuriam musų Abramčika 
lingu šventųjų kaulelių 
Rymo,t „sako, pargabenęs.

Taip, bobelės būdavo, 
sioš ,ir, klegena. Net jau nuobo- 
du, pą 3 i darydavo.

-- Ot, manau sau, ir reik da
bar tokioms durnoms būti ir į 

s t c b ilk i i n gu s š u n d a k t a r i u s 
Tik

tokius
m a nati

J.

P. Leonas, 'žinomas Lietuvoj 
pirmeivis ir visuomenės veikėjas, 
į minėtą kun. T. Žilinsko atvirą 
laišką, atsake tokiu pat laišku, 
kuriame jis’ duoda^ tokį ant1 virš
minėtų klausinm-atsakymą :

Dar Taęfifsta klausi, kaip man 
teisingumą^ šviesoje atrodo / tie 
dergirnai? Į Tie, kuriuos dergė ir 
dergia, gerai žino, kaip man tie 
dergirnai atrodo. Bet, TamistaiĮ,. . • 1 .• ••
viešai manęs klausiant, skaitau žinias apie busimąjį 
sau pareigą atsakyti: asmens kun. 
Olšausko dergimus aš laikiau ir 
laikau šmeižtu, pp. gi Basanavi
čiaus ir Yępč’dergimus aš iš to, 
ką žinau &pio Inos iš “Vilties,” 
“Lietuvos Žinių” ir Tamistos laiš
ko, laikau Už nėkulturingų asme
nų plūdimus, kurie tik gedą daro 
musų laikraštijai, v .

/V*

Minėtą kuiiJ T. Žilinsko laišką

tuvos • pirmeiviai, nors retkarčiais 
ir papeikdavo Dr. Basanavičiaus 
ir Yčo šmeižikus Amerikoj, bet 
darydavo tai “pusiau burna,” pa
peikimą šilkais.. vyniodami ■ ir su 
musų socialistais 
darni,” •

“koketuo-

Nun, 1. Žilinskas, antrame sa
vo atvirame laiške nurodo, kad 
toks, jų. elgimasis pagelbsti atgra
sinti žmones nuo viešo veikimo, 
mažina, visuomenės dorą: trūksta 
mums pasišventusių žmonių, nes 
to pasišveųtimp. branginti nemo
kame. N,et.,

....... .katrai iv patagonai parodytų 
, tokiuose atsitikimuose [kaip Dr.
Basanavičiaus ir Yčo atsilanky
mas] švelnesnius jausmus, negu 
musų clciliĮkai... Męs mokame 
gerbti savo didvyrius, kuomet jie 
"žemę graužia,” o gyviems tik 
akmenį turime rankoje sugniau
žę, ir metame jį ypatingai tuo
met, kada Jie atlieka pasišventi
mo darbą. Skundžiamės, kad ma
ža visuomenės veikėjų, bet ap- 
svarstykime, kokios milžinų ftdrą- 
S08 reikia, pasiryžus veikėju bū
ti, žinant, jog veikdamas viešą 
darbą, turi rizikuoti savo gerą 
vardą, savo sveikatą, o gal< ir 
gyvybę. Tas plunksnos banditiz
mas, kurį praktikuoja toki “Ke
leiviai,” “KoVos,” “Laisvės” ir ki
ti laikraščiai, užgniaužia daugelį 
sumanymų, ^užmuša 
žudo sielas. Tos 
da pakilti musų 
tamsybėje.

inicijativą, 
priežastis neduo- 
tėvynei, laiko jų

Stebėdamasis tokiu Lietuvos 
pirmeivių neaiškiu pasielgimu, ra- 
šėjas taip baigia savo laiškų:

Męs skundžiamės, kad mus val
džia slegianti, had endekai [len
kai] skriaudžių. Bet tai pašali
nės nelaimės. Jos gali praeiti. 
Bet pažiūrėkime vidun, ten dar 
vienas priešininkas, kuris, lyg 
kirminas, " pasigraužęs po musų 
tautos širdimi. Tas priešininkas 
—tai, socializipo parodija, tai mu
sų lietuviškasis clcilikizmas.

' nai , pirmeiviai, paliaukite 
gloatf |r kokietavę!, Tarkite

Po- 
juos 
drą^

s
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AMERIKOJE SEIMO.

Ponas J. ^emantauskas iš Wa
terbury, Conn., praneša

seimtp

sekan-

/Vtvažiavau Amerikon.
Čia?tai kas kita! Apie šundak

tarius nei šuva amt nesuloja. 
Tuoj gali pažint, kad žmonės 
apšviesti;1—-visokiems šundąktą- 

rriams’ “netiki • ir•* išsinaudoti nesi
duoda. C) kaip pradėjau skaityt 
laikraščius,—o aš skaitau tik tuos 
pačius geriausius,—tai mano nuo
mone' apie Ameriką dar pasige
rino. Niekur nerandu parašyta

ligas per grometas. O 
penki dantįs kiauri, kai 
trupinių—tai smirda, o 
atida. Tai buvau nuėju

si pas dentistą, bet tas pareika
lavo $3.00 už vieną dantį. O man 
keturi pasklidos prakiuro, tai kur 
aš čia tau už kožną durną dantį 
mokėsiu po trirublę. Jai aš 
ėmiau ir nuleidau gromatą pas 
šitą ve (rodo pirštu į apgarsini
mą) daktarą (kad jis paspringtų 
mano proce!...). Klausiau jo, ar 
jis negalėtų su liekarstvojn užgy-. 
dyt mano dantis.

— Na, tai ar atsake? — pa
klausiau.

— Kur jis -tau neatsakys?.. { 
treęia dieną gaunu nuo jo gro
matą. i Sako; ...galima! išgydyt į 
nedėlią laiko, ir bus gražus dan
tįs, ba tai “mokslas,” sako, viską

— Ar nerašiau. klausi,
lyg durnas... Žin< rašiau,-r— 
kelias gromatas siunčiau. Tai jis 
vis dar liepė imt liekarstvų brau- 
gesnių, tai, sako, turės mačyt.

nuo paskutinių

— O kaip misė jį koliojai.
— Kaip koliojau dar klausi. 

O taip... Išvadinau apgaviku, v 
giu, žuliku ir dar gražesniais ž 
džiais ir ant galo parašiau: “k:
tu su mano biednos ašaromis il
su mano vyro kruvina proce pa- 
springtum, kad negrąžini man at- 
gal

m. 11- 
susirinkime 

28-29 seimas

Dar gruodžio 7 d. 1913
-tos SLA. kuopo 
nutarta, j-cad SLA.
■turės atsibūti apie gegužio 24 d. 
1914 m. Kadangi vienu laiku su 
SLA. seimu atsibuna ir TMD. 
seimas ,tai programo sutaisymui 
gruodžio 25 d. 1913 m. susirinko

ir TMD. 5 kuopos narių. Nuo 
SLA. kp. buvo: J. Daugėla, O. 
Karbauskienė, J. Kažemėkas, A. 
J povilaika, J. Žemantauskas ir 
VI. -Karbauskas. Nuo TMD. 5 
kp. —O. . Stalioniute^, P Stepana- 
vičius, L. Vitkauskas, J. Valiū
nas ir A. Lazdauskas.

Seimui nustatyta sekantis pro
gramas: . .

k iš1 d ak t a ra s b u t ų k a u 1 u k a i s, ak
menukais, arba kokiais ten kuš- 
tėjimais gydęs, arba žmogų ap
gavęs. Pasižiūriu į apgarsini
mus; tai matau vis paveikslus 
garsiausių daktarų, ką turi “ke
pures ' šu uodega.” Vis profeso
riai, specialistai, chirurgai, gar
sus ii” plauni mokslo vyrai, ką 
visokias klinikas, sanitorijas, in
stitutus ir kitokias mokytų var
dų tahceliarijaš užlaiko. Šimtai 
padėkavonių nuo dėkingų ligo
nių.... ' "

Kad tu'*supleškėtum su tuom 
amerikancku krajum, — manau 
sau.' Čia mokslas viską gali pa-

ri! Pristatys, sako, tau, brolau, 
tokį mdžiną, tai visus “bebekus” 
pilveį-kaip ant delno, mato. Kur

dės, nei nėsmirdės. Reikia, sa
ko (tas pats, ye šitas bjaurybe, 
ką čia išmalevotas gazietoj) ant 
tokios popiereles atsakyt klausi
mus ir prisiųsti jam, kad žinotų, 
kokių liekarstvų prisiusi. Ir dar 
nevidonas sako: neik 
daktarus, ba jie tavo 
supranta, tai tik tave

prisiverkiau! 
nemoka nei 

jis man duo-

nuo tų liekarstvų?
— Oi, kiek aš 

Mano vyras, žinai, 
skaityt nei rašyt, o
nų uždirba ir davė pinigų an' tų 
nelabųjų liekarstvų. O kaip ne-* 
niacino, tai barė ir .mušė kelis kar
tus, o dabar tai neduoda nei į 
rankas jokios gazietos, nei kny
gos ir sako: “Ar vėl nori, kad ta
ve apgautų?” O aš ir pati ma
tau, kad tos gazietos, ką cudait- 
nų daktarų-apgavikų apgarsini
mus talpina, tai tik žmones vilio
ja ir kruvinus jų centus išlupa... 
kad jos kiaurai žemelę nueitų...

— Tai gal tik tainistai nemači- 
no. o kitiems gal marina--pasi
klausiau.

pas kitus 
kalbos ne
apgaus, o 
mano lie

karstvos, sako, mačįs, o jeigu nC’ 
mačy tų, tai, sako, grąžinu pini
gus ir nebusi nuo manęs apgau
ta.

— Tai ko gi ..čia dabar, misis, 
taip pykauji? Matyt, kad geras 
daktaras, jeigu sako, kad jeigu 
liemačys* tai pinigus grąžina,— 
įsikišau vėl su žodžiu.

— O kad jam pekloj pamačy- 
tų smalos pripilt!...—sušuko ma
no misis,-—o pats, matyt, irgi esi 
sekminių veršis, kad nedaug su
pranti. Aš irgi, kaip durnė ko
kia, taip sau rokavau: gazietoj

Visiems, turbut, taip mačina, kaip 
man. Ana pažįstu vieną bobą, tai 
toji suvirsimi trisdešimts užmo
kėjo, kad ją nuo gdmbo išgydy
tų, o dar vienas nuomarius turėjo, 
tai $50.00 užmokėjo, o Čarlis nuo 
romatizmo gydėsi, tai $28.00 už
mokėjo ir dar labjau apsirgo. 
Alano seserį irgi apgavo.

— Tai ar vienas “daktaras” 
tiek apgavo? — pertraukiau.

vakare, gegužio 
bus •. Bankietas, 

MD. 5 kuopa.

^Nedėlios
d. .1914
parengs T

SLA. seimo posėdžiams ski
riama 6 dienos, pradedant pane- 
dėliu, gegužio 25 d., ir užbaigiant 
gegužio 30 d. ? • ■. .

24 
kurį

3) Gegužio 25 d. vakare S LA.
11 kp. prakalbos. ‘

4) Gegužio 26 d. vakare TMD.

certas,(|^LĄ. u kp. paruoštas.
6) gegužio 28 d. vakare TMD. 

p°s€dA . / ■

7) Gegužio 29 d. vakare vaidi
nimas Melodramos “Birutė,” va
dovaujant M M. Petrauskui.

8) Gėgužib 30 d. vakare balius 
SLA. kjJ.’ ir TMD. 5 kp.

9) TMDkpposėdžiai, apart dvie
jų viršminėtų vakarų, dar bus ge
gužio 30, arba 31 d., dienos laiku.

tViršminėtieji komisijos nuta
rimai su’ smulkmenomis, čia ne
paminėtomis, buvo pranešti SLA. 
r i kp. Susirinkimui i vasario 1 d. 
1914 m. ir paliko galutinai, pri
imti. Ištikus reikalui, šisai pro
gramas išdalies gali būti perkei
stas.

O ir vigada neišpasakyta: ne
reikia nei pas' daktarą į ofisą 
lakstyt. Prisiuntė tau laišką su 
tokiais klausimais, kur viskas iš- 
rokuota. Atsakai tik laišką, tai 
už poros dieiių, žiūrėk jau į na
mus ? ir liekarstvas tarabanina. 
Lietuvoj tai ir klebonui taip vi- 
gadniai nepatarnauja* Čia tau 
švento vandenėlio nesiūlys, šven
tu varpeliu neskambins, dakta
rai po zebrus nebalados, už lie
žuvio netraukys... Parašei tik 
laišką į garsų kliniką, arba pas 
šlaunų daktarą-chirurgą, tai kaip 
bematai' tau ir - opereišeną 
laišką padarė... ' Tūkstančiai 
kių operėišenų pasekmingai 
po atlikta..*

Bet sykį navatnas dalykas
sitaike. Tik jus paklausykit, tai 
aš jums papasakosiu.

Neužilgo atvažiavęs į Pennsyl- 
vanijos durbankes, turėjau per
mainyt burdą. Gerai man pasi
taikė. Gaspadinė mano buvo ne
prasta! mokėjo rašyt-skaityt, sa
kė krajuj ėjusi kliasas, mokėjo 
polskai -ir žydiškai sušnekėt. 
Skaitydavo gi visus geruosius 
laikraščius ir daug apie viską ži
nodavo; todėl ir ginčytis su ja, 
būdavo, nelengva: bobos liežu
vio ir taip neperšnekėsi, o ,ką čia

per 
to-

pa

dantįs smirda, kad net sarmata. 
Pareina, būdavo, vyras iš. darbo, 
pasitinku, pabučiuoju, o jis net 
kratytis pradeda: -smirdi, sako, 
kaip šeškas...

— Tų nesijuok, tarė mano 
gaspadinė, pamačius, kad aš nu
sišypsojau, kada ji apie tuos buč
kius ir šešką priminė.—Koki čia 
tau juokai?

Toliaus mano gaspadinė papa
sakojo, kaip ji nusidžįaugė, kad 
šitas slavinas daktaras apsiėmė iš
gydyt ir dar pigiau negu dentis- 
tas: geras tas daktaras, sako, pa
sigailėjo mano biednystės, kad 
jam Dievas duotų sveikatą ir il
gą gyvenimą !.s

— O ar neturi, misis, tų laiškų 
nuo daktaro,—vėl pertraukiau jos

— Nežinau, gal dar ir turiu ko
kį, ba kitus, supykusi, į pečių sti- 
kiinšau. Tik tas '“rasytes, 
ekspresui užmokėjau, tai dar tu
riu,—tris kartus užmokėjau, kad 
jis prarugtų, kad jis....

Tai gal, misis, man paro- 
” sakau.

k a• c

misis
dytų tas “rasytes/'—-

Išėjo į kitų kambarj ir po va
landėlės sugrįžo su plokštu viso
kių popiergalių. Ant 
veikslai “daktaro, • ką

vienų pa
turi kepu-

nas?‘ Visi jie vienodi. Ve, žiūrėk,

ti. sanitari-
, “garsus ir dideli” daktarai, 

specialistai ir žmonių “prieteliai

nių prakaitu gyvena. “Kad juos 
nogla pasmaugtu...” — užbaigė

— Aha,—manau sau,-—tai tat, 
brač, ir Hamerika! Tikrai cii- 
darnias kraštas. Pas mus, 
tai, Lietuvoj, 'tai šundaktarėlis, 
jeigu ant barankos nuo durno 
žmogaus išsivilioja, tai ir tai ge
rai: nemoka mat daugiau...

nu-

tai vis su “mokslu” daro. ? 
skuta, kad net miela. Jeigu n

u-
an

per laiškus galima kišenių iš pi
nigų išgydyt, tai spjaučiau į įlinkį 
ir pasakyčiau, kad jam vieno baL. 
kio trūksta... O čia, matau, vi
sai kas kita. Mano gaspadinė ir 
su visais “balkiais" buvo, o žiu-

Lietuva, 
gana!.,

tai vis ne Amerika ir
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Iš Liet, Informacijos Biuro Paryžiuje Veikimo. Operacijos Pirmiaus ir Dabar
Praėjusiais 1913 m. Lietuviu musų tauta turi nemaža gerybių , • kirardin y .P

Informacijos Biuras Paryžiuje 
apreiškė nepaprastą veiklumą. Be 
straipsnių apie Lietuvą svetim-

sasiu vinys
*• *

Lietuviams ir Latviams. Svetim
taučių spauda pavedė nemaža vie
tos šiai studijai; ypačiai Lenkų

sibarė: kam “ANNALES įskė
lė aikštėn jų nelemtų su lietuviais 
ir latviais elgimąsi: Rusų gi, Uk
rainiečių, Čekų, Katakinų ir k. 
spaudos buvo prielankios. Pa
vyzdžiui, “Russkija \ iedomosti 
(263), kuris skaitomas yra pro
fesorių organu ir, be abejonės, yra 
vienas iš rimčiausių rusų laik
raščių, pavesdamas įžanginį

dijai apie Lietuvų-Latvijų, pra
sitaria: “....paskui Suomiją, 
Lenkiją, Vakarų Europos viešo
sios opinijos domų atkreipė į sa
ve Lietuva-Latvija..........Jų padė
jimų ėmė svarstyti toki moksli
ninkai, kai]) Seignobos, Meillet... 
nors pačioj Rusijoj reakcija pa
kišusi po staltiese laiko šiądien 
kitataučių klausimų, bet ar gi ne 
metas butų visuomenės veikė
jams pradėti išanksto nagrinėti 
tautų klausima, nes jisai vėliau 
ar anksčiau turės iškilti aik
štėn... ”

Tai mat “Annalių” balsą Mask
vos profesorių organas išgirdo 
greičiau, negu Liet, atstovų skun
dus Petrapilės Durnoje. Keista, 
o vienok taip yra!

L. L B., neįstėngdamas at
spausdinti skyrium visos Lietu-

rium brošuroj tik Jakšto straip
snį : “Lithuaniens et Polonais.”

L. I. B. rupesniu buvo prista
tyti Tarptautiniam visasviet. kon-

tautos reikalavimai (desiderata), 
jie buvo apskelbti Officialese 
kongreso atskaitose (compte ren-

m., arba “Annales dės Nationali-

Besvarbiausiu Liet. Infar- 
ThaCijos Biuro darbu, atliktu [913 
tru, yra Dekliaracija Anglijos Mi
nisterial Sir Edw. Grey’ui, Pir
mininkui Ambasadorių Konfe
rencijos Londone, kame buvo iš
reikštas griežtas protestas prieš 
nevykusį Lenkų pasikėsinimų ant 
Lietuve*, Si dekliaracija, ap
skelbta visuose Europos laikraš
čiuose, dar kartų parodė pasau
liui skirtumų tarp Lietuvių ir 
Lenkų, kurie nesidrovėjo kėsintis 
ant musų tautos teisių. Nėpro- 
šalį bus pastebėjus, kad ši L. L 
B. dekliaracija, drąsiai apskelb
dama visam pasauliui, jog Lietu
va reikalauja autonomijos, bet 
pažymėdama, kad ji prie to ei
sianti teisiu, o ne maišto keliu, 
žymiai pagerino sa n tikins Rusų 
su Lietuviais.

Politikos žinių nepakanka pri
rodymui tautinių teisių Lietu
vos, kuri iki šiol buvo visiškai 

Reikia prirodyti, kadužmiršta.

1913 m.
Sausis

Kovas

Balandis

6 
18 
23 
17 
17 
18 
23 
25

2 
5

Gegužis
44

Liepos

Lapkritis

Gruodis

28
29
30
10
12
15
29

2
15
19
24
14
16
29

3
26

1913 m.
Sausis

Vasaris
Kovas

Balandis 
Gegužis 

44

Birželis

5 
31 
28 
25 
31 
30 
27 
31 
15 
30 
17 
31

Liepos 
44

Rugpjūtis 18 
31 
25 
20 
30 
14

Lapkritis 
Gruodis

44 30

merio (dailės) srytyje, kurias ji 
nori įnešti į bendrųjų visos žmo
nijos turtų. Tuo tikslu L. J. B.

Ecole
Lietuvių liaudies 
bus atspausdinta,

gelbsti garsiapi kompozitoriui 
Sylvi6 Lazzari sutaisyti ir pa
statyti Lietuviu opera (Libretto 
Kaizerling’o “Pavasario auka”) 
Paryžiaus operoj. č

Jeigu šiądien ČJš katedrų .c >r-
Bonuos,

dės S o c i a 1 e š 1 ’ a r y ž i u j e sk a m 1) a 
retkarčiais Diėtuvos vardas, tai 
vis nebe tulo^L. I. B. nuopelno^ 
1913 m. bėgyje nemaža vietos 
savo kursuose pašventė Lietuvai 
prof. Seignobos, Rene, Pinon ir k.

Tai tiek, maždaug, buvo per
nai atlikta L. L B. Lietuvos 
naudai 1 Kas gi manoma veikti

L. 1. B., kurio naudų musų tė-

jos

pa

ti ir tie, ką buvo priešingi jo 
įsteigimui, nesiliaus pildęs sa
vo pareigas, stovėdamas ant sar
gybos jos garbės ir naudos, 
rodydamas kitoms tautoms 
garbingų praeitį ir varginga 
bartį, išrūdydamas kitų tautų
darytas ir tebedaromas jai skriau
dai, žodžiu, stengsis sutverti va
karų Europoj prielankių Lietu
vai visuomenės nuomonę.

Viena svarbiausių ir artimiau
sių L. I. B. užduočių yra kun. 
K. Propolenio veikalo apie “Len
kų apaštalavimų Lietuvoj” iš-
leidmas, idant parodžius pasau
liui, kaip Lenkai platino Lietu
voj savo “ 
kalas jau

platinimas 
čių frankų.

išverstas ir spaudau 
Jo išleidimas ir iš- 
atsieis porų tukstan- 
Męs nebūtumėm drį-

naštos, jeigu nebūtume buvę per
sitikrinę, jog Tautiečiai parems 
ir šį didžiai svarbų musų tėvynei 
darbų, kaip rėmė mus iki šiol.

Ateinantiems! 1915 m. L. I. B. 
ruošia spaudai Informacijų met
raštį -kalendorių, ' kur galima bus 
rasti visokias svarbias musų tau
tai žinias, kur bus sutraukti kru- 
von adresai visu Lietuvių drau-

ir pavienių žymesnių asme- 
išsklaidyty, svetimose šaly- 
Len galima bus rasti tail) 
naudingų žinių ir patarimų 

musų pramonei ir prekybai. Apie

nų.

čiuose vėliau.

Tautų sąjungos dalis, nenustos 
jo rėmusi, lygiai kaip ir jos or
gano “Annales des Nationalitės,” 
kurios 1914 m. lygiai, kaip ir 
pernai, pašvęs Lietuvos reika
lams specialį sąsiuvinį No. 2.

Miela man yra tarti čia nuošir
dų ačiū visiems, kurie rėmė L. 
L B. Neabejoju, jog ir ateityj 
nesiliaus rėmę šių taip naudingų 
musų tėvynei įstaigų.

L. I. B. vedėjas,
J. Gabrys.

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURO ATSKAITA. 
L. I. B. Ineigos Frank.
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•, žemiau tilpusi paskaita buvo parašyta garsiam, užpernai 

m irusiam anglų chirurgui J. Liste# paminėti, šioji paskaita 
hera ištisas vertjmas pilnoje to žodžio prasmėje, bet nėra ir 
taip vadinamasai “pagal.” Didesnėj! paskaitos dalis yra ver
timas, bet yra ir vietų, sutaisytų sujyg .recepto “pagal.” Per
keista ir paskaitos vardas, kuris sulyg driginalo turėtų būti: 
“Chirurgija pirmiau ir dabar.” Vidt6miš ^lietuviams netinkan- 

t čios ir su aptariamuoju klausiniu t mąž<a bendro turinčios 
smulkmenos apleista. Visi paaiškinimai yra vertėjo įdėti. Da
ryta tai visa atsižvelgiant į musų • skaitančiųjų visuomenę ir 
straipsnio pritaikymų prie pastarosios. Vertėjas.

CHIOS

pradėjo sąmoningai galvoti, jisai 
turėjo tapti ir' chirurgu (med.i-

c prasideda sriovė 
naudai. 1735 met.

gydy m o 
niuose 1 
111 a i

I ’riesi stori-
laikuose visoki susiža 

atsilaikydavo ne rečiau, 
ir dažniau, negu dabar

vartoti
turėjo ’ išgalvoti ir pa

tuos arba kitus budus,

tekančias
žaizdas. Žinoma, tie budai buvo 
netobulus bei netiksi ingi, tačiaus 
jie gyvavo toje ar kitoje formo
je. Remianties “akmeninio am
žiaus” liekanomis, galima many-

net kaušo trepanacija (kaušo 
kaulo perpjovimas tam tikra grei
tai b esi su kančia'pi ei a, kad išėmus 
patekusius galvon ' svetimus kil
nus, atidarius votį ir t. t.). »

Pas mums žih'omų istorinę tau
ta—egyptenus, gyvenusius keliais 
tūkstančiais metų prieš musų ga
dynę, chirurgija nė tiktai gyva
vo, bet, niaiVytiha, ir stovėjo ga
na augštai. Chirurgai ne tiktai

vo tikras operacijas. Tam tikrų 
prietaisų pagelba darydavo kūno 
galainių ampufacija (nupjovimų), 
kastracijų, išraudavo dantis ir 
net daugiau: muinijose (egyptėr 
nų baisa m uotuose numirėlių lavo
nuose, užsilikusiuose iki šiai die
nai) randama įstatytų dantų. Bra
manų laikotarpio indiečiams bu
vo žinoma, kaip išimti iš pūslės 
ten pasidariusius taip vadina
muosius akmenis. kai| 
mis vaisių ir pernešus 
vieno kūno ant kito.

Buvo chirurgų ir senovės Gre-

nuo

smulkiai aprašo, opėracijiųs kaušo 
trepanacijos ir krutinės stuobro 
perpjpvimo prie-piktojo/ (tekan
čio) plevrito. Romėnai duodavo

viam gydymui (be operacijinių 
pjaustymų), kadangi, kaip gali
ma

UOS. 
n as, 
mui,

spėti, operacijų 
laikais būdavo
Grekų chirurgas Archigc- 

200 metų iki Kristaus gimi- 
buy o Romos,; gyventojų la-

pasekmės 
labai liud-

operacijas, buvo išgintas iš Ro
mos. Kiek ; vėliaus Cels aprašo 
“akmenų” iš pusjės išėmimo ope
racijų ir kalba apie ligatūrų už

bėgimų sustabdžius). Dar vė
liaus Asclepiadas pasiūlė tracheo- 
tomijos operacijų (gerklės perpjo- 
viinas, kad atnaujinus tinimo su
laikytąjį kvėpavimų).

Tačiaus >, tai, kas buvo sene

viduramžių.* gadynėje: chirurgija 
apmirė) daugeliui..šimtmečių. Me
dicina, teko/dvasiškijai. kuri chi
rurgija skaitė sau žeminančiu 
užsičmunu. ;Tačiaus chirurgijos 
reikalingumas jautėsi—ypač, jei
gu atsiminti nuolatinius vidur
amžių karus—ir atsirado tamsus 
taip vadinamieji -“cirulnikai.”

žinomoje operoje “Sivilijos Ci- 
rulnikaš,” parašytoje apie trįs 
šimtai metų atgal, cirulnikas Fi
garo c gieda.: “skustuvus, lance- 
tus, šepečius ;bei šukas, kur tik 
einu, vis su savim turiu.” Šim
tas balsų šaukia; “Ei, kur peru
ką mano? Duok nusiskusti. 
Kraujų atverk;..” Štai typiškas 
viduramžių, chirurgas, kuris nie
kuomet nepersiskirdavo su lan- 
cetu (tam tikras gydytojaus pel
iukas atverti kraujui, vočiai ir 
t. t.) ir kiekvienam leisdavo krau
jų. Tačiaus kai-kurie cirulnikai

operacijas, kaip akmenų iš pūslės 
išėmimas ir operacijinis pagelbė
jimas prie gimdymo (pavojinga 
operacija ypač motinai). Pana
šus chirurgai taip nužemino chi
rurgijų, kad jai sunku buvox at
gyti. Keturioliktame amžiuje 
baigiantieji , medicinos studentai 
Paryžiuje duodavo prisiegą ne
užsiimti tofeiu, pažeminančiu da
lyku, kaip operacija. Tiktai pra
dedant XVIII šimtmečiu, medi-.* A

Akademija,” kuri 
medicinos fakulteto teises ir pa
gamino garsingų savo laike chi
rurgu.

greitai gavo

Rusijojc pirmutiniu gydytoju 
buvo ne kas kitas, kaip Petras 
Didysis. Būdamas Ilollandijojc. 
jisai lanke medicinos lekcijas, 
įgijo anatomijos muzėjų, asme
niškai užsiimdavo lavonų pjau
stymu, pats traukdavo dantis, 
atverdavo votis ir net darė pilvo 
prie
mo operacijų, 
pradėti ir 
damas 
mokyklas Rusijoje.

* *
Uralo Medicinos Dr-jos kny-t 

gynė esama įdomių Peterburgo

vandeninės ligos perpjovi- 
nusprendė 

rusų medicinų, įkur- 
pirmasias ligonbutines

riaus Sapolovič užrašų, liečiančių 
XVIII šimtmečio pabaigų. . Sa
polovič buvo žinomu savo laike 
chirurgu ir, atidengus 1798 m. 
Medicinos .Chirurgijos Akademi
jų, perkrikštytų vėliaus į Karo 
Medicinos Akademija, tapo pa
kviestas pastarojoje <slęaityti lek
cijas iš chirurgijos. Šie užrašai

vį tuose foliniuose laikuose;
Pirm visa ko, chirurgams re i-

gimo sustabdymu; bet kadangi 
tam pasigirti į) budai buvo labai 
prasti, o(>. anatomijos (žmogaus 
kimo sudėj im,o mokslo) žinoji
mas ncužįektiųas, tat būtinai rei
kėdavo yęngtj tokių operacijų, 
kurios yra sujungtos su didžiųjų 
gįslų perrišimu.

• Bėgantį \ kraujų sulaikydavo 
įvairais vafsthis ir pnetaisomis,, 
Tačiaus, ’' patsai Sapolovič 
pripažįsta? Vielotieji vaistai daž
nai atnešdavo daugiau nuostolio, 
negu naudos; nekartų ligoniui 
kraujų užnuodindavo. Kaipo vai
stų kraujui sustabdyti, vartodavo 
beržo gumbų, kurį pridėdavo prie 
perpjautų gįslų. Šitasai “vaistas” 
greitai apipildavo,

prantama: daugelio tų laikų gy
dytojų nuoinonė, kad svarbesnių 
operacijų' reikia vengti ir visa 
gydynių pavesti pačiai gamtai. 
Didžiausis blogas, kuriuom gre-^ 
sė kiekviena, net ir nedidelė ope
racija ir kurisai, tartum Damok
lo kardas, kabojo ant senųjų chi
rurgų, buvo gangrena. Šios ligos 
priežasčių nežinota, o pasekmių 
prašalinti nemokėta. Kovoje su 
baisiu priešu Sapolovič geriau
sia priemone skaitė kokį tai pa
slaptingą “aer fixus,” apie kurį 
Sapolovič sekančiai rašo: “ima
ma surūgusios tešlos, kiek nori
ma, užtepama ant skudurio, iš- 
viršaus užberiama tyros kreidos. 
Suvilgusi tešla, ištarpindama krei
da, pagamina užtektinai “aėri 
fixi,” kuris,* išeidamas iš kreidos, 
savo jiega daro tai, kad supuvu
sios dalįs, išlėto atsiskiria nuo 
sveikųjų. Tuomet nelieka kito
kios priemonės, kaip atpjauti nu
mirusiųjų dalį.” Taip tuomet gy
dė, ir tokioj dažnai būdavo ope
racijų pasekmės.

Turint tai visa omenyje ir at
siminus, kad nituose laikuose jo
kios anestezijos (jautimo panai
kinimo cillorofprnio arba kitų 
vaistų pag'el ba) nebuvo—ligonį 
laikydavo^ už 'rankų bei kojų, ši
sai blaiškydavOsi ir rėkdavo, o čia
su juom,} įdarydavo sunkius clfix.neliūstų ir Vilėtųsi geresnių lai

bęt plaktukas, ir pirštai su smul- 
k io 1 n i s, , d a 1 i m i s s u syk a t s ik i r s d a - 
vo., Prikergti prie 
nėr reikalo, galima 
ligonių kantrybei.

Anatomijos bei

to ka nors—

pooperacijinių 
susirgimų kilmės nežinojimas ir 
anestezijos nevartojimas — štai 
tos sąlygos, kurios tų laikų chi
rurgijų darė mokslu mažai pri
traukiančiu ir nedavė jai toliaus
plėtotis., Ir, tai ne tiktai Rusi
joje, kur medicina buvo dar tik
tai vystyklose, bet lygiai taip 
pat ir užrubežyjč.

*

• Kuomet daug vėliaus, 1833 m., 
žinomas rusų chirurgas N. T. 
Pirogovas, 23 metų vyras, aplan
kė • Vokietijos klinikas, jisai bu
vo labai nustebintas, kad garsin
gi Europos chirurgai, kaip Rust, 
Grejfe ir.-Pifeiibach, nežinojo ana
tomijos ir -darė .operacijas, kaip 
sakoma, “sulyg nuomonės.” (irefe, 
kaip pasakoja Pirogovas, dide
lėms operacijoms pasikviesdavo 
anaton.i.a ŠcJdemą ir, darydamas 
operacija, nuolat pas tąjį klaus
davo, ar nėra-. čia kurios nors 
kraujų nešančios gįslos. Jauna
sai gi. Pirogovas Derpto univer
sitete, puikiai susipažino su ana
tomija, ačiū daugeliui jojo iš- 
pjaustinėtų lavonų. Kiekvienai 

» f. 1 k *: - r • • , ,,

operacijai jisai daug kartų varto
davo"‘lavoną; arba šunį ir tiktai 
paskui 'pė'Iėidųyo prie gyvo žmo
gaus. Ačiū i tam, Pirogovo tech 
nika buvo puiki. Jisai darydavo 
akmens iš pūsles prašalinimo ope
racija į dvi miliutas. N. I. Pi
rogov savo įžymiais darbais mok
slo ' stytyje prirodė, kad anato- 
niija yrą chirurgijos pamatu. Jo
jo Anatomijos Toblytėlių At
lasai ‘i r ' “T op o g r a f i š k o s i o s C h i - 
rurgįj/įją Atlasas" yra geriausiais 
tų ..laikų leidiniais; dabar jieji 
yra bibliografiška retenybe. Šie 
darbai susykiu atkreipė į save 
Vakarų Europos mokslininkų 
atydų. Pirogovo idėjos tapo grei
tai ‘Višų priimtos. N. I. Pirogo
vas pasiūlė puikią pėdos kau
lo operacijų, < jojo vardu pava
dintų. Šiaja operacija jisai pri
rodė galėjima pernešti (persodin-r 
ti),. J$aulą..,. Remiantis tuom prin
cipu, „vėliaus pasiūlyta daug ope- 
racij;U!.ff>-M ; •

NesXaitliuosime visų Pirogovo 
nuopelnų chirurgijos srytyje. Pa
žymėtina tiktai, kad jisai chirur- 
gijoSv praktikon įvedė užmigdy
mą' eteru ir chloroformu. Ne- v

y*ana padaryti kokį dideli išra-

jo butiiiuiiia, reikalinga jįjį .įkū
nyti ’j’yveniman. Kaip tiktai 
1846 -in.u Johson. ir Morton pa
siūlė vartbtį eterų, o sekančia
me' mete Simison—chloroformų, 
N. L Pirogov uoliai pradėjo tuos 
budusi .mėginti ■ išpradžių ant šu
nų, paskui ant paties savęs ir 
tiktai po visa to ant ligonių. 
Eidanias 57 meta, jisai jau buvo 
padaręs • ir aprašęs suviršum 10 
tūkstančių operacijų su chloro
formu. Po tokio didelio prityri
mo, užmigdymas chloroformu ir 
eteru ’ prie operacijų tapo visų 
pripažintas. Tokiu budu Piro- 
gov’ui pasisekė prašalinti dvi ap
linkybes; kenkusias tolimesniam 
chirurgijos' plėtojimuisi. Tačiau 
dar liko Viena, “prieš kuria jisai 
nuleido rankas, ~ tai susirgimai 
po operacijų. >

Puikių-technikos atžvilgiu Pi- 
rogov’o' operacijų pasekmes bu
vo Įųbąį; Jiųdųo^. Rožė, ligonbu- 
tinė gitngrena ir kraujo užnuo- 
dinihiciš 7iiunešdavo didelį skait
lių operuotųjų, bei sužeistųjų, iš 
ko Pirogov turėdavo daug karčių 
valandėlių. .......

“Ncžiųrint visų savo pastangų 
ir pasišventimo; 7— rašo jisai 
1853 tn., — aš'nematau surami
nančių pasekmių^, nors savo jau
nesniems-mokslo bendrams, ku
rie dar daugiau; už mane puolė 
dvasioje, nuolat..tvirtinu, kad jie

r urgišku$Q “Šposus” — pilnai gali
ma supranti ,§apolovič’o žodžius: 
“esama ^ųioi^ų, kurie nuo vieno 
chirurgijojprietaisų pamatymo 
apalpsta.” ’ * ’.

Chirurgam^ I reikalinga buvo 
j ieškoti pfiemOnių, kad kaip ga
lima greičiaus padarius operacijų. 
Tuom tikslu išgalvota visokių 
prietaisų. Taip, Sapolovič mini 
apie mašiną Botalla, kuri, spren
džiant pagąl aprašymą, panėšėjo 
j giljotiną — puolantis peilis 
viename akimirksnyje nukirsda
vo pakištąją kūno* galainę. Nu
pjaunant pirštus, kaltas

kijf . . .
Štai kaip profesorius Vėljami- 

nov aprašo chirurgijos stovį, net 
ne Pirogovo laikuose, bet 20 me- 
tų vėliųų. “Novackio klinikoje 
beveik nedarydavo operacijų,— 
atverdavo vien pūvančias žaiz
das, rasi, todėl, kad nevertėjo: 
vistiek nuo kraujo užnuodinimo 
bei puvimo neišsigelbėsi. Oras 
kambariuose buvo toksai, kad 
bloga darydavosi; tenai buvo 
tikra mirties viešpatija; būdavo, 
tiktai ir ' matai, kaip numirėlius 
neša/* Geriausiose tų laikų kli
nikose mirtingumo nuošimtis bu-

1vo beveik lygus dabartiniam ja m 
pasveikimų nuošimčiui.

Nuo tokios operacijos, . kaip 
amputacija (kūno nario nupjo
vimas), kuri dabar beveik ne- ' ' f!»t. v a 
suteikia mirtingumo, aštųouįolik- 
tame amžiuje
iki 90 nuošimčiu 
dažnių operacijų, kaip 
mas atgal išsiveržim 
chirurgas Rott vadina 
m d,” o chirurgus, 
jąja daryti, “vertais 

♦ ❖
Įdomu susipažinti 

a py sto vom i s, ku riose 
racijas anais pries

mirdavo nuo 60 
o tokių dabar 

neatvaro- 
s, anglų 
“užmuši-

bandžjusius 
kartuvių.”

su tomis
daryta ope-

užnuodinimo prašalinirnas).
Štai žodžiai liudininko, nese

nai mirusiojo * prof. Levšin’o: 
“Kariškasai feldšeris prižiurintįjį 

su pundu 
vynioti su-

gy - d y t o j a sutikdavo 
korpijos (žaizdoms 
draskyti seni baltiniai), kyšančios 
iš užančio vienintelės uniformos, 
kurioje jisai dirbdavo ir kurių 
be permainos nešiodavo nema
žiau dviejų metų, Jisai ištrauk
davo iš užančio korpiją, užlieda
vo ant josios kvepiančių žolių 
skystimo;: . praskiesto vandeniu,

plautomis rankomis ir uždėdavo

korpija? Išbrauktuosius dėlei ne- 
tikumo baltinius ligonbučio pri
žiūrėtojas parduodavo, o nepirk
tieji dėlei skylių ir plėtmų bal
tiniai būdavo feldšerįams išdalb 
narni, kaipo medžiaga korpijai. 
Kas jųjų pr i ruošdavo? Eeldše- 
riai,, jųjų;-jųnokinįai ir-• tarnauto
jai purvinomis taiikoniis suple-

atlikdavo, ligoniai, patįs užkrėsti 
nuodingomis ligomis.” “Sunku 
sau įsivaizdinti—tęsia prof. Lev- 
sin—tų nešvarumo ir purvinumo 
laipsnį, prie kurio būdavo aprai
škų amos žaizdos.”

prie operacijų švarumas yra balti
nas; tačiaus reikėjo šimtų ir tūk
stančių metų, pirm negu chirur
gai priėjo prie to supratimo. 
Reikalingi buvo geniališkieji Pas- 
teur’io bandymai ir Listerio iš-

chirurgijos.
Pirogov, ačiū dideliam 

rimui, į)riejo arti prie to, 
liaus išrado Lister. Jisai 
bėjo, kad ankštas ligonių 
dyihas blogai atsiliepia j

prity*- 
ką vė-

sugul- 
žaizdų 

užgijimą, ir stengėsi išskirstytt 
ligonius. Jisai patėmijo rožės ir 
kraujo puvinio* lipnumą ir tokius 
ligonius talpindavo į tam tikrą 
atskirų vietų. Jisai svarstė klau
sima* apie miazmas, kurių buk 
esama žaizdose, raišuliuose, dra
bužiuose, triobėsiuose ir žemėje 
(miazmomis seiliaus vadindavosi 
tam tikri nuodingi garai, kurie, 
kaip manyta, kildavo iš žemės. 
Dabar toji nuomonė atmesta). 
Jisai prašalino vartojimų pinčių, 
per kurias antkratos lengvai per
siduodavo nuo vieno ligonio ki
tam, ir pradėjo vartoti arbati
nius indus, iš kurių . tarnautojai 
liedavo vandenį ant sužeistosios 
vietos. Rodos, dar vienas žing
snis, ir N. I. Pirogov butų bu
vęs “pažadėtoje žemėje,” ku
rios jisai taip siekė. Dar 1853 111. 
pas jįjį užgimė, teisybė, neaiški 
mintis apie sterilizatorių (ptie- 
taisa bakterijų išvengti)., arba, tei
singiau tariant, jisai ’išpranašavo 
jojo pasirodymų. Jisai rašė: “ra
si, su laiku, bus išrasta garinė 
mašina, kurios pagelba žaizdos 
bus užgydomos pirmu užtrauki
mu.”

Tačiau šis didis chirurgas per- 
anksti (būdamas 46 metų am
žiaus) apleido kliniškošios (li- 
gonbučių) chirurgijos dirvų, ir 
tasai nuopelnas teko kitam.

(Pabaiga bus) <

f i Pašnekelių Kampelis, b
■ Ik';.Į T L .' 1, II J Ii -^=1

405. Kodėl valanda padalinta Į 
60 minutų, ir minuta į 60 sekun
dų? (Dain. kl.). Norint atsakyti 
į šiuos klausimus, reikalinga pir
miausiai perkratyti t visas pir
mojo šimto skaitlines. Tai pada-

na skaitlinė neturi tiek daug* da-

vauti, kuomet yra nuilsęs ir nori 
miego. Todėl dažnai ir sakoma, 
buk miego noras esąs žiovavi
mo priežastim. Kaip ir dauge
lyje kitų dalykų, kame, vietotu . 
tiesioginės priežasties nurodoma 
kokia nors tolimesnė, taip ir čia 
suklystama. Noras miegoti 
yra nuvargimo pasekmė. Tasai 
pats nuvargintas yra ir žiovavi
mo priežastim. Kuomet žmo
gus nuvargsta, atskiros kūno da- 
lįs nedirba taip, kaip reikia. Plau
čiai tame iu?ra išskyrimu. Nuvar
gę, jie kartais negali, ar nesuspė
ja pritraukti tiek oro, kiek rei
kia. Be oro žmogus labai grei
tai uždustų. Bet tą pavojų pra
šalina pati gamta. Kuomet bent 
valandėlei plaučiuose pritrūksta 
oro, burnoje, gerklėje ir krūtinė- •’ 
je raumenįs tam tikru budu su
sitraukia, atidaro burną, išplečia 
plaučius ir abclnai padaro tai, 
ką męs vadiname žiovavimu. Inė
jus daugiau oro į plaučius ir atli
kus patekusiam orui savo darbą, 
valandėlei viskas eina ve! gerai. 
Bet neužilgo plaučių neveiklumas

naši skaitlinė, kuri dalina kitų 
skaitlinę be likučio; pavyzdžiui, 
skaitlinė 20 turi šiuos dalintojus: 
2, 4, 5 ir 10, neskaitant 1 ir 20). 
Juo skaitlinė turi daugiau dalin
tojų, juo jinai ‘ yra parankesnė 
vartoti įvairiuose mokslo,, preky
bos ir kitų šakų reikaluose. Se
novės babilioniečiai tai gerai su
prato ir todėl, šalę dešimtinės 
systemos, dabar beveik visur var
tojamos, turėjo savą šešių de
šimčių systemą. Visą parą, die
nų ir naktį, babilioniečiai buvo 
padalinę į 24 taip vadinamus 
“parasangus.” ’ Kiekvienas “pa- 
rasangas” buvo padalintas į 60 
minutų. “Parasangas” buvo pas 
babilioniečius tolio miera, lygi 
daug-maž keturioms anglų my
lioms. Babilioniečių astronomai j atsikartotinai apsireiškia, ir žmo- 
saulės kelionę lygino prie žmo-|gus išnaujo turi žiovauti. Juo

žmogus, daugiau nuvargęs ir mie
guistas, juo silpniau veikia plau
čiai ir juo dažniau reikia žiovauti.

Kita žiovavimo priežastis-r-tai 
pamėgdžiojimo ypatybė žmogu
je. Kiekvienas žmogus visuomet 
atsiliepia šiokiu ar tokiu budu į 
kiekvieną apsireiškimą, su ku- 
riuom susiduria. Į kito žmogaus 
žodžius ar veiksmus žmogus at
siliepia tuom, kad pats sau neju
čiomis didesniame ar mažesniame 
laipsnyje atkartoja lai, ką kitas 
žmogus daro. Ypatingai tai tei
singa kaslink žiovavimo. Už
tenka vienam pradėti, kaip kiti 
tuoj aus pagelbės sutaisyti tikrą 
“žiovavimo koncertą.” Pamėg
džiojimo ypatybė žiovavime taip 
toli siekia, kad dažnai užtenka 
žmogui pradėti mąstyti apie žio- 
vavimą įsivaisdinti sau žiovau
jantį žmogų, ir nei nepatėmysi, 
kaip pats “užsikrėtei” ta “liga.” 

----- o-----
407. Kaip augštos buna jūrių 

bangos? Be maž ko kiekvienam 
iš musų teko susipažinti su tuom 
“smagumu,” kurį jūrių bangos 

406. Kodėl žmogus žiovauja?!suteikia nepripratusiam prie lai- 
Paprastai žmogus pradeda žio- vo supimo žmogui. Daugelis mu-

gaus ėjimo. Kiek saulė “nueina” 
į tų tarpų, kuomet smarkiai žen
giantis žmogus padaro “para- 
sangą,” buvo vadinama tuom pa
čiu ‘parasang’ žodžiu. Šitasai da
linimas į 60 buvo babilioniečių 
vartojamas ne vieno laiko skir
styme, bet ir kituose saikuose.

Nuo babilioniečių šių šystemą 
priėmė grekai, o Hipparchus, ži
nomas senovės mokslininkas, gy
venęs apie 150 m. prieš Kristaus 
gimimą, įteikė babilioniečių va-

kas, Ptolomėjus, gyvenęs trimi 
šimtais metų vėliaus, savo raštais 
dar daugiau išplatino šios babi
lioniečių valandos vartojimų. 
Įvestoji valanda ramiai išgyveno 
vidurinius amžius. Stebėtiniausia 
tai, kad jinai išliko sveika ir per 
Prancūzų Revoliuciją. Prancūzai 
perkeitė visus saikus, pinigus, 
dienas ir svaras į dešimtinę sys’te- 
mą, bet senąjį valandos skirsty
mų kokiu tai nesuprantamu bu
du pamiršo. Taip jisai ir užsili
ko iki šiai dienai.

-------0-x—
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ŽIRGVAIKIO PASK. IR BUD. DR-JA. 
Jau gyvuoja 3 metai Ir turi 

kapitalo su virš $12,000.00
Taigi, lietuviai, kurie norit sugėdy

ti pinigų mokėdami tik po mažų ium|, 
prlsirašykit prie Alos draugijos. Dr-

truko. Dek
Zauriutė ii

- partnerio. Biznis ge 
vienas negaliu apeiti

dekliama
Vaidinime įeru lošimu at

Pajieškau: 
rai išdirbtas 
Tai auksinė proga teisingam vyrui 
prisidėti, Meldžiu atsišaukti antrašu: 

570 W. 18th st. Chicago, Ill.

Pajieškau savo brolių Zigmanto ir 
Petro Palozių, paeina iš Nemunaičio 
miestelio, Trakų pav., Vilniaus gub. 
Meldžiu atsišaukti adresu:

{. Palozis,
Warehouse Point, Conn.

. 1914 ,m. Kur; 
sllankykit po 'v!

L333
Chicago, Ill. Skliu 

reumatizme ar neural 
pabandykite Trinerio Li 

Jisai yra labai stiprus

dos vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
•▼et., 3301 Auburn avė., kertė 83-Čios 
gat. Taipgi Šita Dr-ja Skolina pinigus 
ant namų už prieinamą procentą* 

Nauja 154a serija atsidarys sausio
(Jan.) 21 
ližąirašyti 
Antrašu:

LIETUVA PUBLISHING CO
Halsted st., Chicago,

palengvinimui 
fri nerio Kar- 

Jisai greitai 
pagelbės viri- 

skilvio bei vidu- 
taipogi

Antanas Pūkas,
72 Workman ave., Torrington, Conn

Pajieškau Joao šermukonio, Jono 
Juozulino, Vinco Jurkonio, Kazio Ir 
Augusto Jončulių. Visi nuo Kapčia
miesčio, Suvalkų gub. Meldžiu atsl- 
šaukiti antrašu:

Domininkas Sakavičius, 
3820 S. Kedzie ave., Chicago, Ill.

> Pajieškau brolio Martyno Daukšo, 
ir pažįstamų Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kuršėnų parap., Smurgių kaimo. Jie 
patįs, ar kas juos žino, malonės pra
nešti šiuo adresu:

Julys Daukšas,
P. O. Box 2713, Johahnesburg, 

So. Africa.

Antanas Pareztis,
2nd ave., Astoria, L. T. N. T<

smarkių agentų 
real estate." Gera pro-

Pajieškau savo dėdės Petro Jodai 
kos, iš Kauno* gub., Panevėžio pav.( 
Pandėlio parap., Vienasėdžio Sava 
rov. Pirma gyveno Chicagoje. Sep 
tynis metus dabar nežinau kur. Jie 
pats, ar kas jį žino, meldžiu atsišauk 
ti šiuom adresu:

Ladislovas Jodaika,
P. O. Box 29jk Batavia, Ill

Pajieškau savo tikro brolio Juoza
po Ėernutavičiaus. Gyveno 109 So. 
Abomarle st., Baltimore, Md. Leidau 
kelis laiškus, bet atsakymo negavau. 
Jo paties, ar kas jį žino, meldžiu at
sišaukti adresu:

Petras Bertiutavičius, 
2052 W. 21st st., Chicago, Ill.

. Pajieškau Antano Ziktkaus. Pirma 
gyvepp Mahanoy City. £o paties, ar

Čia nesenai susitvėrė nąujas 
Jis žada turė- 
giedorių, teat- 

skyrius, pilietystės ir 
apšvietos skyrius. Laike 
dviejų susirinkimų prie 
prisirašė 34 ypatdš. Bet 
nedėldienį laikytame su- 

vieni kitus

program©, ir kalba 
švaresnė negu kitose

Pajieškau savo brolį Vincentą Pa- 
reztį, iš Vienrankių sod., Papilės vol., 
Šiaulių pav., Kauno gub. Jo paties, 
ar kas jį žino, meldžiu atsišaukti ad
resu:

VISTIEK;
Žmogus, atėjęs, į duonkepyklą, 

prašo duonos kepalėlio
— Kokios norite

NUBEJIEGĘ. ,
Daugelis žmonįų nenori atsa

kyti j klausimą, kiek metų turi, 
ne todėl, kad jie gedytusi savo 
amžiaus, bet kad jie išžiūri senes
niais ir nubejiegusiais. Jųjų per- 
ankstyva senatvė rodo, kad jų
jų kepenjs ir viduriai nedirba, 
kaip turėtų dirbti, kam pažas
tim gali būti nekrutėjitno papro
čiai, sveikatos blogumai /f neat
sargus gyvenimo būdas. Pirmie
ji simptomai .paprastai yra blo
gas apetitas, užkietėjimas, gelsva 
veido išvaizda, silpnumas, GreL

MOKYKLOJE
M o k y t o j 

n ai, šiądien

REIKALAUJAME AGENTŲ.
Męs mokame $8 arba $20 algos f 

savaitę vyrams, kad butų savo mie
ste arba važinėtų iš miesto į mie
stą, pardavinėdami musų Auksinius, 
Sidabrinius ir Nikelinius laikrodė
lius ir lenciūgėlius dirbantiems žmo
nėms ant $1 ar $2 mėnesinių įmo- 
toėjimų. Prityrimas nereikalingas. 
Teisingi ir blaivus vyrai vien lai ra
šo mums dėlei šitų agentūrų. Pa
minėkite jūsų dabartinį užsiėmimą.
NORTH AMERICAN SALES C0., 

Box 954 Dept. 71,
NEW YORK CITY.

suprantama, kazyrėlės ir ’“paritu- 
kės” dažnai vartojama'. Pereitą 
savaitę ten .vos nęątsitiko dra
ma.
vimo 
v • •ciųjų 
niai ir

— Aštuntam “Liet.T numery], 
žinutėj iš Englewood, įsigavo 
klaida. Prakalbas rengė ne 70-ta, 
bet 170-ta LSS. kuopa. Antrą 
vėl rengė ne TMD.' kuopa, bet 
TM. Lietuvos pašelpinė dr-stė". 
Tame vakare vaikiukai A ir B 
gražiai paskambino ant piano. 
Aukų kaliniams surinkta apie ke
liolika doliariu. V—is.

rienry L. Pick 
publikonai—N. 
Mandel Cohen

TIKTAI TO NEGALfiJO.
Vienon vieton atvažiavo žvė

rių balsų imitatorius (pamėg
džiotojas). Jisai kuopuikiausiai 
pamėgdžiojo kiekvieną žvėrį, ku
rio vardą kas nors iš publikos 
pasakė. Visi stebėjosi imitato
riaus gabumtįi Galop it žvėrių 
vardų pritrukę. Dar kartą už
klausė imitatorius, ar nori kas, 
kad jisai kokį nors žvėrį liriltuo- 
tų ir kokį? Valandėlę tęsėsi tyla, 
Galop vienas atsiliepė—Ar gali 
Tamista pamėgdžioti į rpano pa
čią, kuomet jinai pįktaA Imita
torius pagalvojo i^l’tiwjo pri
sipažinti, kad tai persunki jam 
užduotis.

Vyno Elixiras •s

/s vidurius ir 
minui. Kepenų 
rių ligose ir taipogi nusilpnėji
me šisai vaistas turėtų būti var
tojamas. Aptiekose. Jos. Triner 
Manufacturer, 1333-—1339 S^ytli 
Ashland ave 
dėjimam 
gijoje 
nimenta

tani šių sanlygų 
rekomenduojama 
taus 
išva

VARGONININKAS.
Reikalingas geras, darbštus ir blai

vus vargonininkas į lietuvišką para
piją, Racine, Wls.

Reikalaujama: geras mokėjimas 
vargonuoti, vesti bažnytinį ir svietiš
ką chorą ir sutaisyti beną. Apart to 
nuo rudens įšguldinėti mokykloje lie
tuvių kalbą. Su laiškais ir paliudiji
mais meldžiame atsišaukti į vietinį 
kleboną, Kun. V. Slaviną, 816 College 
ave., Racine, Wis.

Pajieškau savo pačios Saliomijos 
Stapunavčienės, paeina iš Vitartų 
kuimo, Pasvalio vol., Panevėžio pav., 
Kauno gub. Pagyvenusi su manim 
1% mėnesio, prasišalino, padarydama 
pinigišką skriaudą. Kas praneš tik* 
rą jos antrašą, gaus $5.00. Meldžiu 
atsišaukti adresu:

Kaz. Stapunavčis, 
2024 So. Peoria st., Chicago, Ill.

kliubas “Giedra.” 
ti keturis skyrius 
ral iškasai 
abelnai 
pirmų 
kliubo 
pereitą 
sirinkime kilo ginčai 
pradėjo vadinti šventakupriais, ci- 
cilikais, tautiečiais, ir , pasidarė 
visai negraži regykla. Jeigu taip 
ir toliaus eis, tai “Giedra” gali

Pajieškau brolių Jankaičių: Stanis 
lovo, Juozo, Benedikto ir Vincento:

Iš kazyravimo Jj* girtuoklia- 
tarp kęliit .. vyrų ijiuo Z trę- 
' ant’r ųj ų lulm fięilo bar - 
neapykanta/. ^Tująs B»? G.

... M., liusilėi^OSpt antrų 
lubų, užpuolė Kazį.;;iš jų 
kirto jam gelžgaliu pW5 galvą, o 
jo broliui įsmeigė peilį į poakį. 
Abudu smarkuoliai, nelaukdami 
policijos svečiuosna, išdūmė. Iki 
šiol policija jų surasti negalėjo. 
Visa ta kompanija, sakoma, yra 
“vilenckinįai.” Šaunus vyrai, tik 
padoriau turėtų užsilaikyti, žmo
giškiau gyventi ir qpcilaičiais ne- 
sibadzyč...." , . ' \ '

Pajiešbau brolio Alizo Navicko ir 
seserų Amilijoš ir Gendrutos Navic- 
kaičių. Girdėjau, kad jau ženotps. 
Paeina iš Sakino parap., Burbihų 
kaimo, Šiaulių pav., Kauno gub. Tu
riu svarbų reikalą. Malonėkite atsi
šaukti adresu:

Jurgis Mockus, 
4601 S. Hermitage ave., Chicago, Ill.

pervėlu. . x
Tokių ir. panašių atsitikimų bū

va šimtai, ir vis jie įvyksta dėlei 
musu žmonių nežinios. Lietuviai v C

turėtų pasirūpinti, kad to nebūtų. 
Lietuvių Draugijų Sąjunga, prie 
kurios vertėtų visoms Chicagos 
draugijoms prigulėti, žada tais 
reikalais rūpintis ir tam tikslui 
žadama greitu laiku įsteigti tam 
tikras informacijos biuras. Glo
bos komitetas susideda iš sekan
čių asmenų: M. 
Gugis, J. Ilgaud 
ir P. Baltutis.

lo-oj varnoj ('.xorin 
mokratai nominavo Jo 
la (seną), republikonai 
faniszeski.

Nuo Bridgeport©. Pereitą su- 
batą “Birutės” draugija statė šv. 
Jurgio mokyklos svetainėj ant 
Bridgeport© 3-vėiksmę L. Giros 
tragediją . “Kerštas.” Vadovau
jančias roles turėjo p-lė E. Ru- 
dauskaitė (Lėla) ir p. Al. Mice- 
v teiti s (Kūno, kryžiuočių ricie- 
riaus). Ypatingai sunki buvo tra
giškoji Lėlos rolė. Priėmus aty- 
don visas lietuvių teatrui nepa
togias aplinkybes, reik pripažinti, 
kad p-lė Rudauskaitė atliko savo 
rolę visai neblogai; kad ji turi 
žymų scenišką gabumą ir stiprų

džioje, tačiaus pabaigoje išsitaisė 
visai getai ir parodė, kad sceniš
kų gabumų jam visai netrūksta.

Apleidus kitas smulkesnes ro
les, reik pažymėti viso vakaro 
tragiškiausią rolę, kurią neno
rom s prisiėjo ne tik sulošti, bet 
ir ištikro iškentėti p. Kurkuliui, 
•—Railos, jauno dvariškio rolėj.

Pačioj pradžioj pirmojo akto 
reikėjo, kad iš užuscenio pasiro
dytų aušros spinduliai. Tai* pa
daryta, uždegds už scenerijų ben- 
gališkos ugniėš miltelių. Užpil
ta jų * perdaug, ir iš aušros vos 
nepasidarė teatre tikras gaisras: 
durnai ir het liepsna pradėjo verž
tis per kulisas į salę. Tik ačiū

Iš Englewood. Pereitą 
čia atsibuvo 170-os Liet 
listų kuopos prakalbos 
j u buvo Perkūnas, kurį su 
jomis užkvietė į Chicagą 
socialistų rajonas. Čia pas 
jis užsilaikė daug ramiau 
kitose Chicagos vietose, kur, kaip 
girdėtis, jis buvo visokių neiš- 
mintybių pripliovojęs. Šiuom sy
kiu jis geriaus prisilaikė savo so- 
cialisti'škoj 
buvo daug 
vietose.

^^?U^4;ėj-a’ segdama pasaką -— 
...,if piktasai Vilkas prarijo .ne-

* t *'

laimingą senukę.
Marytė, kuri nesenai prieš 

tai guziką buvo prarijusi <— Ar 
vilkas turėjo ir tiek daug ricinos 
išgerti?

Nuo Town of Lakė. Pereitą 
savaitę tūkstančiai Tietiivių at
lankė “džiovos parodą,” kuri ta
po įrengta Davis^ -Squttr^ ųrnrku- 
tyj. Lietuviams - buvo"? paskirta 
< 1 vi d i e h i—k e t v e įx^pęUiy.či a,
ir per abi dieni žmonių. buvo.pri
sigrūdę, nei pusė negalėjo,.salė;; 
sutilpti. Daug kw 
papasakota ir pąį; 
tomis ir paveik^ 
įiopiet buvo atsila^Šį vį 
tuvių parapijinėj 
kai. Hems paaiškii

AIŠKU.
Svečia s, kuris laukia pakvie 

timo prie pietų ir nesulaukia— 
Bet jau antra valanda. Aš ju
gal laikau nuo pietų.
v Š e i m y n i n k a s — O visa 
ne! Bet, rasi, męs Tamista lai

Pajieškau dėl svarbaus reikalo Do< 
micelios Bekiežaitės, paeina iš Go- 
dunavos parp., Pamarkių kaimo, Kau
no gub. Dabar gyvena Chicagoje. 
Ana pati, ar kas žinotų, kur ana gy
vena, tegul atsišaukia šuiom adresu:’ 

Ona Alellunaitė,
1514 So. 49th av., Cicero, III.

p. J. J. Pirmininkas. Negalime.tal
pinti, kfadangi nėprisiūntėte nei savo 
pavardės, nei antrašo. Gailą, nes ne
blogai rašote.

p. Žem., Waterbury 
merį jokiu budu ne; 
pinti. SLA. IV apsk 
gavome žinių iš savo .nuolatinio ko
respondento. 7'' ’ ' J

p. A. A. Kaminskas.) Sųlyg galvos 
Ir kepure: važiuokit sveiki, ir veli
jame jums kuogeriąusids ^kipties,

p. P. Liūtas. Perskaitėme jūsų raš
telį atydžiai. Patartume jums trum
pas žinutes išprad^ių rašyti. Apysa
kėles ir vaizdelius ganą? sunku rašyti, 
nes reik žinoti, ,kaip jups rašyti, ir 
turėti tam tltorą talentąj Pas jus lyg 
ir matyt šiokl-tokl prld to 1 gabumai,

vartoti
Muilas, kurį šiądien 

u kultūra bent su
vartoja, nėra nau- 

radimu. Gilioje sė
jau žinojo muilą 
Apie du tukstan- 
Europoję gyvenę 

vo iš tam tikro me- 
ir ožio taukų muilą, 

Aštuntame šimt- 
gimimo Ita-

Pajleškau Vinco Mičiulio, paeina iš 
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., Gižų 
valsčiaus, Oškabalių kaimo. 3 metai 
atgal gyveno Philadelphia, Pa. Turiu 
svarbų reikalą. Jo paties, ar kas 
žino apie jį, meldžiu duoti žinią ant
rašu:

slais davė: Dr. Ąi Graič^^^L- 
apic džiovą, Dr. DfąngęĮį^-Apie 
dantų sveiką užlaik^fhą.?*J^^y- 
čioj atsilankė vaikai <i»^SwStic 
school. I^aaiškinimiįis suf- 
slais dąve: Dr.;.

Įvairumai. Šią pėtnyčią vaka
re “Aušros” svetainėj atsibus 
Chicagos Lietuvių Draugijų Są
jungos valdybos mėnesinis po
sėdis, kuriame bus grupuojami 
įvairių komitetų raportai sekan
čiam visų atstovų susirinkimui, 
kuris įvyks kovo mėnesyj.

* . 1 "

• -Panedėlio nakčia,^nežinomi 
vagiliai išdaužė latYgą^ėlektriki- 

prietaisų Barkąus krautuvėj
Išnešta

s nes
nes 

litis nu- 
sakomą,

jos nesuprasdams ir manydamas, 
kad tai apie tėvo atvykimą pra
nešama, lauke savaitę, kitą. Tuoni 
tarpu seną tėvelį, nesulaukę jo
kios žinios nuo sunaus, sugrąži
no atgal. Tada tik jis nubėgo į 
“Immigrants’ Protective League,”

Nuo West Side. “Lietuvos 
Ūkininko” dr-ja pereitą nedėlva- 
karį buvo surengusi Meldažio 
svetainėj vakarėlį. Lošta dvi
veiksmis farsas ‘Ekspropriatorius,’ 
buvo taipgi prakalba

sižymejo: V. 15 r u šoka s, vaio-
nienė, A. Ulkiutė, B. Lenkauskas 
ir A. Matkus, kiti buvo silpnesni. 
Išdalies ir visiems lošėjams lyg 
kad gyvumo truputį 
liamacijas atliko K, 
A. Jaukštaitė.

Savo kalboj p. S.
dė nemažus “Liet. Ūkininko” dr- 
-jos nuopelnus, pažymėdamas 
kad nedaug rasi tokių draugijų 
kurios taip ’ rūpintųsi tautiškais 
darbininkiškais ir apšvietos rei 
kajais, kaip kad “Liet. Ūkininko’ 
draugija rupiaasi

Pajieškau savo dėdės Prano Kiau- 
rakio, iš Kalniškės kaimo, Jenapolio 
parap., Telšių pav., Kauno gub. Tu
riu svarbų reikalą. Meldžiu atsišauk
ti adresu:

Stanis Vaičkus, 
4549 S. Hermitage av., Chicago, Ill.

M. Gimus, 
902 N.

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

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

Mitingai atsibuna kiekvieną pirmą 
nedėldienį. mėnesio 1-mą valandą po- 
plętų TI Radavičiaus svetainėje, 936 
r.7. 33-čios gatvės, ant antrų lulij. 
faipegi choro ir dramos repeticija, 
ateibuna toje pačioje svetainėje. Cho
ro repeticijos atsibuna' sefedėmis, 
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
čiam prigulėti prie Jaunų Lietuvių 
Am. Taut. Kliubo, nes J^ L. A. T. 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. L. A. T. K.

Žada rūpintis ateiviais. Chica
gos Lietuvių . Draugijų . Sąjunga 
šiuosmet žada sparčiau, pradėti 
darbuotis. Naujai išrinktoji val
dyba ir komitetai subruzdo dar
buotis. Veiklumu, kiek tenka gir-

neabejotina; ir šiame vakare iš 
visų moteriškų rolių jos rolė be
ne geriausiai buvo atlikta.

Kūno (p. Al. Micevičius) bu
vo gyvas, net gal šiek-tiek vie
tomis perforsuotas, kryžiuočio ri- 
cieriaus typas. Taipgi gerai lošė 
p. Ad. - Micevičius Gelbuto, kup
roto juokdario rolėj, tik jo ka
reiviškas kostiumas buvo visiškai 
ne vietoj.

Nominacijų pasekmės. Perci 
tą utarninką atsibuvo taip vadi 
narnos “primeries 
linkimai, arba nominavimas kan
didatų į aldermanų urėdus. Tarp 
kitų liko nominuotas ir p. J. I. 
Bagdžiunas ant republikoniško ti-

Nuo 18-os gatvės. Apyeizdos 
Dievo parapijinėj svetainėj perei
tą nedėldienį statyta scenoj šęšių 
aktų dramą “Mariute, vargoni
ninko duktė.” Apart šio veikalo, 
buvo dar dekliamacijų, juokų ir 
dainų, kurias atliko šv. Antano 
ir šv. Grigaliaus chorai į)b K. 
Mikalausko vadovyste. Dainos 
ypatingai publikai patiko. Žmo
nių'dėlei blogo oro buvo nedaug.

Panevėžietis.

sočia- 
Kalbėto- 

misi- 
8-as 
mus 

negu

408. Kuomet pradėta 
muilas? 
kiek vie n 
siduręs žmogų 
jųjų laikų 
novėje žmonė 
ir jįjį vartojo, 
čiai metų atg 
gailai daryda 
džio pelenų 
kurį vartodav 
mėtyje po Kristau 
lijoje ir Ispanijoje jau buvo daug 
muilo dirbtuvių. Kiek vėliaus 
muilo"išdirbystė pradėta ir Pran
cūzijoje. Pirmu Prancūzijos mie
stu, kame įsteigta muilo dirbtu
ves, buvo prie Viduržemio jūrių 
gulįs Marseilles.

Pirm dabartinio muilo išradi
mo vartota, vieton muilo, tam 
tikra žemė ir kai-kurių augmenų 
•yvai. Paprastai užberdavo tos 
žemes ant drabužių, suminkinda- 
vo jąją kojomis ir paskui nu
šveisdavo nuo valomųjų drabu
žių. Žeme ilgą laiką buvo var
tojama prausimui. Romos gyven
tojai aštuonioliktame šimtmetyje 
vartodavo žemę savo maudynėse. 
Dabartinio muilo išdirbystė ta
čiaus prasidėjo daug anksčiaus, 
būtent 1524 metais, kuomet Lon
done 
dirbt u v

Juozas Strimaitis, 
1342 Oregon ave., Cleveland, Ohio

Pajieškau savo sesers Stanislavos 
Karpinčtutės Iš Priskų parap., Šiaulių 
pav., Kauno gub. 7 mėnesiai atgal 
atvažiavo iš Lietuvos į Cambridge, 
Mass. Gavau nuo jos 2 laišku ir da
viau atsakymus, bet visi laiškai grįžo. 
Jos pačios, ar kas ją žino, meldžiu 
atsišaukti adresu:

Adolfina WaitWenė, 
Box 95, Carney, Iowa.

i
'-'♦•.‘■■i. t .'i’Cs/i'

Iš Kensington., Nekėlioj Sv. 
Onos dr-stė surengė savo vakarą. 
Lietuvių Jaunimo Ratelis, vienas 
iš veikliausių Chicagos jaunuo- 
ihenės* ratelių, st^tė scenoj vei
kalėlį “Ekspropriatoriųs.” Nusi
sekė gerai, ir publika, kurios pri
sirinko pilna svetainė, buvo vi
siškai užganėdinta.

Tautos Kurpis.

JAUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT. 
KLIUBO ADMINISTRACIJA.

Chicago, III.
J. Jankauskas, Pirm., 

927 W. 34th pi.
A. Zalatorius, Pagelb.,

917 W. 331-d st.
D. Gulbinas, Prot. Rašt., 

927 W. 34th pi.
P. Motiejūnas, Turtų Rašt., 

930 W. 33rd st.
T. Radavičia, Kasierius, 

936 W. 33rd st.
J. Mikalauskas, Ųžžiurėt.-org.

841 W. 33rd st.
IR CHORO SKYRIAUS 
VIRŠININKAI.
kompoz., Mokytojas choro, 
California ave.

nių 
prie 3212 S. Halsted st 
keletas daiktų, tačiaus ‘dide 
blėdies nesuspėta padaryti, 
savininkas pabudęS^* 
baidė. Tą pačią 
išdaužyta langai’ Oro 
krautuvėse ant McBfe

— Antįį.^ąij^įOB 
ga t v ė s, a nt 
namas, kuH'ąmeį

Tai yra dar pirmas atsitikimas, 
kad leituvis- mėgintų ir gautų 
nominaciją į miesto urėdus. /

“Lietuviškose” vardose liko no-

IŠNETYČIŲ PATEKO.
Š e i m y n i n k a s, ; patėmijęs 

vakare vagį savo kieme—Ką Ta 
mista čia veiki ir kaip į' aptver 
tą daržą patekai? ‘ C

Vagis — Atleiskite^'Tamis 
ta! Aš, beskfąjotl^mas, išpuo 
liau iš orlaivio.

tė—apie džiovą. Maž-daug’^aha- 
šųs, tik platesni, pro'graiįfai^at- 
kartota vakarais, kada ■ auŠirfnięSa-

s u a u gę. P rogr a m ą pa ma rgi- 
puikiai išlavintas ir gerų bal- 
turintis šv. Cecilijos choras, 
Daukšo vedamas.

Vaikams išdalinta popiėrėlės ir 
prašyta, kad jie aprašytų viską, 
ką jie girdėjo ir žino apie džio
vą. Dviem vaikam, kurie duos 
geriausius atsakymus lietuvių ir 
anglų kalbose, Chicagos Tuber
kulioze Institutas paskirs dpva- 
n&S. , 7 *.

Vietiniai žmonės, kaip buvo 
matyt, labai paroda buvo užsiin
teresavę, ir nėra abejonės, kad ji 
suteikė jiems nemažai naudos.

..Reikalaujama 
pardavinėti * 
ga; Kreiptis 
1204 — 105 W. Monroe st.,

Chicago

KLAUSIMAI.
409. Kur yra didžiausia sala?
410. Koks keturkojis gyvūnas 

yra greičiausis?
411. Kokią abėcėlę vartoja ky- 

nai?
412. Kur yra ežeras, vien iš 

•odos susidedąs?
(Atsakymai bus kitam numery j.)

neissiga 
pabėgo.

Abelnai paėmus, nieko butų 
nekenkę, jeigu veikalas butų bu
vęs geriaus atloštas. Publikos 
buvo pilnutėlė didele svetainė. 
Po perstatymo buvo šokiai.

NAUJOVIŠKA LIOGIKA.
Smith & Co. firma 

dabar labai gerai stovi.
—• Abejoju. Nedaug tenai. 

Štai dešimts metų, kaip nei vie
nas kasierius nepabėgo.

J o n a s — Ne, pons mokyto 
jau, Mama man šiądien pati vei 
dą nuprausė.

>anga įski
> žemyn 
tariant.

gą. Todėl pasidaro 
kio gilumo protarpi 
taipogi nuo ramaus 
viršiaus, k;iip augšta 
Todėl augščiausios 
nuo pat savo pamato ik.i viysunci 
apie 84 pėdas.

Žiūrint į bangas, rodosi, kad 
vanduo tartum juda, pirmyn bė
ga. Ištikrųjų vanduo stovi ant 
vietos, ir judėjimas tiktai bėga 
pirmyn. įdomus yra klausimas, 
kiek platumo turi bangos 
pamate, tai yra kiek yra 
klonių, esančių iš abiejų 
gos šonų-/ Tyrinėjimais 
kad bangos platumas yra r 
tų didesnis už augštumą.
banga 10 pėdų augšta turi savo 
pamate apie 150 pėdų. Koksai 
yra augščiausiųjų bangų pama
tas, lengva išskaitliuoti. Žinoma, 
prie tokio milžiniško bangos pla
tumo sunku yra daryti tyrinėji
mus ir atsiekti tikrai teisingas 
skaitlines.

Bangos greitumas didelėje au
droje yra apie 50 mylių į valan
dą, tai. yra beveik expresiniu 
traukinių greitumas. Banga, atsi
mušanti į krantą, turi savyje 17 
tonų (=—34,000 svarų) jiegą kiek
vienam ketvirtainiui kranto ma
stui. Kokia yra visos bangos jie- 
ga, sunku sau įsivaizdinti.

Tačiaus nežiūrint viso bangų 
galingumo, jos nelabai giliai jau
čiasi. Kad ir smarkiausia audra 
ūžtų jūrių viršum ir nors didžiau
sias keltų bangas, 3,5°° pčdų gi
lumoje nejaučiama jokio judėji
mo. Viršuje baisiausis reginys, 
čia vos 3,500 pėdų tolumoje vieš
patauja amžinas ramumas.

nal atvažiavau iš Lietuvos. Ją pačiij 
ar kas juos žino, 
adresu:

Bladislovas Genis,
7 South st., Stoughton, Mass

Kurk u! is “nepametė 
ugnis tapo užgesinta, ir 

nelaimė prašalinta. Bet užtai p 
Kurkulis skaudžiai apsidėgino 
rankas ir veidą, kurie pasidengė 
pūslėmis. Nežiūrint į didelį skau
smą, jis visgi atlošė savoj rolę ir 
ypač natųrališkai išėjo, paskuti
niame akte, kada jam’ prisiėjo 
pagal savo rolę aimanuoti ir rėkti.

— Kur gi negerai išeiš;—sakė 
p. Kurkulis vėliaus,—kad aš iš
tikro rėkiau iš skausmo,—še pa
žiūrėkit, kokis mano veidas ir 
rankos!...

Publika, nors durnai pradėjo 
veržtis, nieko nesuprato ir ma
nė, kad turbūt taip reikia, ypač 
kad ir buvusios, tuoni. tarpu ant 
scenos p-lės P. Rudauskaitė (Rū
telė) ir K. Liubiniutė (Gailutė)

nuo scenos ne-

Relkalingas: — krlaučlus vyriškų 
kostumerską žiponą prosymui, turi 
mokėti rankomis siūti ir būti 'geras 
Griaučius; gali ir nesenai iš Lietuvos 
atvykęs atsišaukti; vienas reikalingas 
pre kelinių darbo; jisai turi mokėti 
angliškai. Taipogi reikalinga mergi
na skyles guzikams daryti kostumer- 
skuose žiponuose, ir kitus darbus 
dirbti. Darbas ant visados. Rašykite 
antrašu:

Wm. B. Prank, 
Eight & Walnut sts., Davidson Bldg.

Des Moines, la.

MOKYTOJO PADfiJIMAS.
Kai-kuriose Pietų • Aiperikos 

valstijose yhi papfotis mokėti 
ftiokytojui algą;nė pinjgąis, bet 
įvairiais daiktais, kuriuos, moki
nių tėvai suneša. Vienos dide
lės šeimynos mergaitė’’ lankė mo
kyklą, ir mokytojai? ilgą laiką 
nieko iš josios tėvų ‘.negavo. Ga
lop kartą mergaitė pasakė mo
kytojui, kad Neužilgo josios tė
vas atneš kiąųlę. Račiaus praėjo 
savaitė, kita, o kiaulės kaip nėr, 
taip nėr. “Na,' kaip su prižadė
tąja kiaule?’*' pallatise mokyto
jas vieną rytą mergaitės. “O,” 
nusistebėjo mergaite;, “jinai jau 
vėl pasveiko.” **/

ramaus vandens pavir- 
banttos. viršūnės, banga 

pėdų augščio. 
jla, tenai šalę 

nupuola, ar 
sueina į ban- 

aug-maž to- 
kaitant 

\andens pa
yra banga, 

bangos turi

- N EPASĮSEKUSIn MISIJA.
Jaunas vyras stovėjo gatvėj© 

ir rūkė cigarą. jjd priėjo 
senyvas “rūkymo pęįęšaę” ir už- 

suruko. per die-

— Penkis, kartai^’da/fg
— Taigi, tęsė “rhisijėdn 

jeigu tamista taupintuifi 
mui praleidžiamus pinigus,"'Tai 
mano amžiuje galėtum turėti to
kį gražų namą, kaip štai anasai 
prie kertes.

— Ar tasai namas priklauso 
tamistai, užklausė ?jaunuolis.

— Ne, buvo nusistebėjimo pil
nas atsakymas.

— Taigi, tęsė jaunuolis, tasai 
namas jau dab&r mano.

Pajieškau savo motinėlės Mortos 
Kareivienės (po tėvų Lukošaitė), pa
eina iš Giriškių sod., Kuršėnų vol., 
Šiaulių pav., Kauno gub. Gyveno, gir
dėjau, apie Philadelphia, Pa. Per 11 
metų nemačiau; turiu svarbiausi rei
kalą. Jos pačios, jei dar gyva, ar kas 
apie jų žino (gaus $1.00 už praneši
mą), meldžiu atsišaukti adresu:

Feliks Kareivo, 
Box 22, Rendville Herrin, Ill.

bu mate milžiniškas jūrių ban
gas, kurios audros laike mažesni 
laivą mėto, tartum skeveldrą.

Jeigu męs norėtume sužinoti, 
kaip augštos yra tos bangos, tai 
pasiklauskime mokytų jurininkų. 
Vienas anglų jurininkas netoli 
Ispanijos yra tyrinėjęs bangų 
augštumą. 
ta n t nuo 
šiauš iki 
kai-kada 
Bet kur 
jos vandtu 
teisingiau

minuoti sekanti^kaiitlitkitai: - -
4- oj vardoj (Bridgeport) de

mokratai nominavo J. A. Richert 
(seną),, o republikonai—Charles 
M. Conlon. '

5- oj vardoj 
navo Thomas 
konai—-Charle

.. Reikalinga mergina stenografka. ge- 
Chicago, III, rai išsilavinufrt vartoti typewriter! 
------ -------- . J lietuviškoj, angliškoj ir lenblškoj kal- 

Pajieškau savo tėvo Baltramiejaus bose. Turi būti gerai apsinaž’nusf 
Genio ir tetos Onos Petrausklutės vedimu korespondencijos Ir lega
tu* vyru Adomavičienės), abu paeina.liškų dokumentų; taipgi ir knygų ve
li Vitogaįos sod., Girdiškės parap. j dimą turi gerai suprasti Real Estate 
RwttaiU JĮąy., Kauno Ai ntse [biznio. Darbas ant visados ir geras

Pajieškau Jono Pronskiaučio, iš Pa
nemunėlio vokzalo, Zarasų pav., Kau
no gub. 4 metai atgal gyveno So. Chi
cago, Ill. Jisai moka ant armonikų 
grajinti. Kas praneš apie jį, gaus 
$5.00 dovanų. Meldžiu atsišaukti ant
rašu :

Sidorius Pivarunas,
A. M. Hospital, Spring Lake Beach,

tymo komitetas ir “Globos” ko
mitetas. Šis pastarasis žada rū
pintis lietuviais-ateiviais, kurių 
padėjimas daugume atsitikimų 
nėra pavydėtinas. Taip', pa
vyzdžiui, komitetas praneša, kad 
vienas suaugęs žmogus norėjo 
atsikviesti savo seną tėvą.' 'Tė
vas atvyko New Yorkan ir imi- 
gracijos komisija davė sunui apie

REIKALINGAS TUOJAUS GERAS 
ZECERIS — linotypistas arba "job
ber." Tiktai pirmos kliasos technikai 
privalo atsišaukti. Apie algą negali 
būti kalbos, jeigu vyras atsakantis, 

paeina* Iš Jurgaičių kuimo, Grudžių' Atsišaukite pas 
parap., Šiaulių paV., Kauno gub. Tu-I L-Z“ 
rui svarbų reikalą. Jų pačių, ar kas 3252 S 
juos žino, meldžiu atsišaukti adresu: -—

Robert Silke,
4345 So. Paulina st., ,

1 i-oj varnoj ( v\ esi ? 
mokratai nominavo C.
koski, rcpubl ikonai—J on 
džiuna. 4.

20-oj vardoj (apie 18 
yra renkama šiuosmet 
kandidatu, demokratai pastatė—

Matt Franz, re- 
. Nemerovski ir

tačiaus dar persilpnai plunksną var- 
tot. Rašinėkit lengvesnius dalykėlius 
Išpradžių, tėmykit, kaip jie bus per
taisomi, tėmykite atydžiai įeitas ko
respondencijas, nekųH^s labai; gerai 
parašytos,—tada galėsite Išsidirbti, šio 
raštelio sunaudoti, įčiė! J jo stiliaus 
silpnumo, negalėsim; ? k

p. J. Jankauskas, Red Lodge. At
sakymą išsiuntėm laiškų;

pp. Viską Žinąs, Gegute. Bus se
kančiam • numery jį •

Komitetui 'P.lt^^^^§5^ėiibšOaml 
leisti ilgų ginčų, pasIūMėm straipsnio 
autoriui ir patalpinsime sykiu eti jų 
atsakymu.

pp. Jaunas skaitytojas, Lašakl, But- 
kevlčla, Bediečiai, V|rballą, Pažįsta
mas Ir kiti/ čia neminėti, ^eržiurė- 
sim ir sunaudosim sekančiam nuihe- 
ryj, klek galėsim.

kaip ir socialistų partijos kandi
datai, gavo sulyginamai mažai 
Įtaisų, ir vargiai kurie iš jų galės 
tikėtis rinkimus laimėti.
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Ant Pardavimo
j. $

ADRESAS

161

Room

Rivsr

2 nd

apsti n

Phone Drover 5052

avė

KELIAUJANTI AGENTAI

Telephone Canal 285

K. KATUTIS25 ir 50 centuKaina

ODOS SVEIKATA LIETUVIŠKAS
GRABORIUS

na

7th

Chicago

centai

Severos TAB-LAX

It i ve i LIETUVIŠKA BANKA

Skaitykit
Lietuva

Chicago

va r

F. P. BRADCHULIS
metilugiliantį na

FARMO Prie

Canal. 2118

Gyvenimo pa

LIETUVIS GYDYTOJAS

Dept av

Lie- 
galo 
pusi.

£7 CZĄ 
*kur/ 
RUSSL

liet u- 
prie 
tos

senus 
tus.
prie 
tiems
vim.'j

KAINA 
$1.00 
UŽBUT.

pardavimo 
arba be

K. ZURAITIS
PIRMAEILINIS BUFETAS

širdies drebėjimo)silpno

Parsiduoda
Store)
gyventoji), daugiausia lenkt) 
tuviu 
Grynais 
turtas, 
kainos.

Paliuosuojanti saldūkai.
Smagus vaikams.
Verti patarimo suaugusiems

Pardavimo 
landžio i d.

K reipkitės 
. Halsted st

ČZAritza’ 
\DWINSK

J. STASULANIS, 
Halsted st., Chicago

nusilpnina žmogų 
kiną kvėpavimą.

Agentas.
rytinėje valstijoje 
jįjį galite užsisa- 
taipogi atnaujinti

CONN 
827 ; Bfi.pl

dviejų
jaus ir
terdgm ir Liepojaus.
prie A. E. Johnson & Co.
-7 Broadway, New York,

KUR GAUTI “LIETUVĄ'

(sujuosėk 
arti 31-inos

telephone Yards 231W

DU-KART NEDELINIS LAIK 
RASTIS ,

Severos Gydantis 
Muilas Odai 7 
(Severn's Medicated Skin Soap)

Clair avo

ažmokestls. Kreiptis laišku arba 
tiškai tarpe 2 ir 5 vai. popiet.

y/ESTERN REALTY CO., 
4616 So. Western avė.

PamalykM Mr. Zackar.

Tuojaus prisirašyk prie gyvuojančios tavo miešti 'S'X.A. 
kuopos., Jaigu,kuopos nesiranda, klausk informacijų,pas Cen-> 
iro Sekretorių žemiąus paduotu adresu, o gausi paaiškinimus

! ■. f- , L)' 1 ■ ■ • ■ ’ ' ' *kaip suorganizuoti kuopą.
. ... .t •r * » • . ' -

A. B. Strimaitis, Centr. Sekt.
307 W. 30-th Šf. - - - New York, N. Y.

Dienraštį leidžia pajininku “Bendrovė.” 
% pajininkui “Lietuvos žinias” gauna

A. OLSZEWSKI
Lietuvos” leidėjas

RUSIJOS VIENINTELE TIESiOGINĖ Rl/SIJOS 
AMERIKOS LlfllJA TARP KANADOS

, JftpkSkpašalpą ligoje po $6.00 sevaiteje ir 
turi keturis pomirtines apsaugos laipsnius: 
$150.00, $300.00, $600.00 ir 1000.00. . v>.

Kiek^n^iletafib^bvalumu p Užties prie tos Organizacijos,
Iki 1 d. Sausio 1913 metų Susivientjiffihs 

išmokėjo: basiems ir našlaičiams pomirtinių 
pašalpą 
ir kultūros .r^ikųlams — $8.651.82.
turtai išneša <1 d. Sausio 1913 m.) $52.517.97. n

DR. K. DRANGELIS 
LIETUVYS DENTISTAS 

VALANDOS-, nuo 9 ryto lig 9 vakare 
3261 So. Halsted St. Chicago, Ui.

Priešai A. Olševskio Banką

Eina jau 25 me‘ai 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis 

Prenumerata metams $2.50 
„ „ pusei metų $1.25 

Adresuokit taip:
W. B. BOCZKOWSKI 00., 

Mahanoy City, Pa.

TĖMYKIT, LiErUVIAi!
Kiekvienas žinogub,''norėdanlas at

likai gerai kokį dari)!), privalė* turėti 
tam tikrą. įrankį. Vyras, sklisdamas 
barzdą, privalo tiiieti gerą, biitvą ir 
pustą, tada skusis barzdą nieko ne
jausdamas. Męs. ,;tŲiihne naujai iš
rastą Automatišką Britvai Pustą, su 
kuriuonr galima padaryti ir prasčiau
sią britvą- geriausia; nes negali būti 
geresnio britvai pustą pasaulyje Ir 
nekaštuoja brangiau kaipo paprastas 
pustas, Del platesni) žinių rašykite 
pas: y:.». :i ' • ■' - • ■

Geradariai—eilės . “Be 
Pijesa dviem pa 

Dainius ir žmonės”—eilės 
—eilės.' • r' ' ■

J. ŠLIKAS 
“Lietuvos 

Dabar lankosi 
Connecticut. Pas 
kyli “Lietuvą,” c 
prenumeratą.

PRlETELIAU, SKAITYK!
Atsiųsk 20 centų markėmis arba si
dabriniais pinigais, o gausi nuo mu
sų buteliuką vandens, su kuriuo ga
lėsi rodyti žmonėms didelius stebuk
lus. Pakaks to vandens 10 metų, šių 
stebuklų dtįr nieks nematė ir neturi. 
Išmokėsime $20.00, jeigu pasirodytų 
neteisingą. Persitikrinsi vienoje mi
nutėje. Adresuok:

, THOMAS NOVELTY CO., 
618 Burr Oak av., BLUE ISLAND,

i. . ILL.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Prof. Julius Šalkauskas užtikrina, kau 
išmokys šokti kiekvieną jauną ar se
ną. Išmokinu valsą 6 rūšių, taip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taipgi 
išmbkin 
vakarų, 
jos yra nuo 
Prof. Julius 
siems, kurie 
ti dienomis 
net iki 11 
mokinu visokius šokius Buck & Wing, 
Buck Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish 
Waltz, Waltz, Two Step, Side Step. 
Pirma Lietuviška Mokykla Amerikoj. 
Mokytojai: Miss Ruth. D. Brown, 
Miss Joanna Walets, Prof. Julius Sal- 
dauskis, 1843 S. Halsted st., Chicago. 
Kožną pėtnyčios vakarą atsibuna ge
riausia muzika. 1843 S. Halsted st., 
•cor. 19th st. Phone Canal 3762.

šaltas alus, gera deg
tinė, kvepianti ciga
rai. Priima svečius 
: kuošlrdingiauslai. :

3200 SO. HALSTED ST

YORK
125

1749 SO? HALSREO SI. CriCAOO, J I 
“ ’ CORNER 18ih STREEF

Parsiduoda: — 2 augštų puikus 
mūrinis namas su saliunu, arti 47-os 
ir Western avė. Ant pirmo augšto 
galiūnas, ant antro augšto 6 ruimų 
pagyvenimas. Namas puikiai įreng
tas, gazu ir elektriką apšviestas, su 
maudykle ir visais reikalingais įtai
symais. Atsišaukite į A. Olszewskio į savaitę po 3 numerius

savaitę 
priežastis: savinin- 
turi Lietuvon išva

ra is, švariai ir 
joms užsikimšti, 
barzdai «• si risti.

Kaina 25

Kiekvienas gali išmokti barbery- 
utes trumpu laiku Ir galite padaryt 
pinigą kol mokinatės. Rašykit, klau
sdami inforjnaoijų. Nossokoff’s Barber 
College; 1202 Penn avė., Pittsburg,

ANTANAS VISBARAS
Parduodu namus ir lotus 

visą Chicago. Apdraudžiu 
mus ir rakandus nuo ugnies 
riausioso kompanijose, kaip Roy
al, North Western ir kitose, 
kurios turi po keletą inilionų 
kapitalo. Taipogi parduodu far
inas po visą Ameriką ant labai 
lengvų išmokėjimų. Duodu pa
skolas ant pirmo mortgage..
3239 So. Halsted st.,

CHICAGO, ILL.
Telefonas Yards 3159.

už Holą, lengvos sanlygos 
prie

Ant pardavimo:—galiūnas lietuvių 
Ir lenki) apgyventoje vietoje, arti lie
tuvių bažnyčios, parsiduoda pigiai. 
Pardavimo priežastis: savininkas va
liuoja Lietuvon. ' Kreiptis antrašu: 
2338 Auburn avė., Chicago, 111.

— bučiarnė ir gro 
apgyventoje vietoje 
astis: savininkas iš 

kitą miestą. Kreipkitės

reikalauja- - kasdieninio pri
žiursimo -,ir dabojimo, kad 
odos skylutės butų užlaiky
tos atviros ir grynos.

, MASS.
15 Millbury

CONN.
785 Bank
ILL.

Aptiekose. Reikalaukit, kad 
jums duotų Severos Gyduoles. 
Jeigu ant vietos negalite gauti, 
pareikąlaukit stačiai nuo

PITTS B CK G 
Baltrušaitis Bros., 
Jonas A. Ignotas 
Pins Zaviackas, 
Juoz. Petrikys,

gumbo po krutino, 
viduriavimo,
kosulio sauso ir su atsiko

A. VERKUTIS' BROS., 
2482. ’Blue Island

CHICAGO/ ILL.;,

..Jeigu apsiimate mokėti po 10 c. 
kasdien, tai išsiųsime Jums ant iš- 
mokesčio labai puikų Gramafoną 
sykiu su 16 rekordą (32 kia val
kų) visokių dainų, v^lcų, maršų ir 

Į 1.1., kuriuos patįs išsirinksite. Ge- 
’ rūmas musų gramafonų gvarantuo- 

tas keikvienam rašyta gvarancija. 
Išsiųsime naujus speęijališkus re
kordus Lietuviškus, Lenkiškus, Ru
siškus ir Maž-Rusiškus. Rašykite 
tuojau, reikalaudami katalogų ir oa- 
aiškinimų ir įdėdami krasos ženk
lelį atsakymui:

Liberty Commeicial Co.
233 E. 141h St., NEW YORK, N. Y.

Parsiduoda: —- Kepykla ir groser 
nė, gerai išdirbtas biznis, knygeli) 
nėra, viskas už grynus pinigus. At 
s išauki t e antrašu: 
3210 So. Halsted

C. Stapunavčis, 
Peoria st., Chicago

vaistinė (Drug 
vienintelė mieste, kame 2,500 

lie- 
1,200 tarnaujančių. 
$2,000.00. Tyras 
įtaisymas. Pilnos

Kas atsius iškirpęs šita apgarsi
nimais ‘Liet u vos?’.', ir $1.00 pgr 
money order’, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau. ,

65 Hudson avo 
222 Berry st 
166 Grand St.

- 87 Grand st.

Town of Lake Savings Bank 
Joseph J. Elids, Savininkas 

4600-4602 S. Wood St., Chicago.
Priimame pinigus į Banką užčėdi- 

jlinui nuo vieno doliario ir daugiaus 
ir mokame trečią procentą ratomis 
ant metų. Siunčiame pinigus į vi
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei
singai, o svetimų žemių pinigus mai
nome, perkame ir parduodame. Par
duodame šifkortes ant visų linijų į 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visą Ameriką ir 
Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus 
ir dokumentus visose kalbose ir duo
da rodą lietuviams visokiuose atsi
tikimuose ir reikaluose ypatiškal Ir 
pt^ ’aiškus. Tik kreipkitės viršminė- 
tu antrašu.

“Lietuuvos žinias” - 
Pajus 100 rublių. Kaipo 
dovanai.

Attorney & Counselor at Law
30 N. LaSalle St., Cor. Washington St. 

Stock Exchange Bldg., Rooms 1107-1111 
Telephone Franklin 1173

Lietuvis ad vokalas, baigęs teisių moksli Am »- 
tikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir kri- 
tuinališkas visuose teismuos*

Gyt 3112 S. Halsted Si

Telefonas Hup)boĮdtc 4532 
Atdara Dieną ir Naktį. 

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 
Rusiškai-Turkiškos ir vi
sokią rąšiii,, ^maudyklės.

1914-1916 W. Division Street 
Arti Robey st.

Ta i pog i Ru si šk a i ^’u rk i š ką man d y kl i ų 
kambariai ir jųotorims-.

Barzdaskutykla krūvoje-. Chicago.

818 W.. 18th. st. 
22321W. 24tb st. 
Q20 W.^^Gth Pl. 

8139 Vincennes Rd. 
324D -Sr Morgdn st.

HARBOR,’ IND;
3604 Deador st.

Chicago, Tl).
WIS.
415.;Middle st.

ME.
14 Summer st 
w’rb?-T

PETRASį VAITIEKŪNAS 
“LIETUVOS” AGENTAS 

dabar lankosi Wisconsin valstijoje 
Pas ji galite užsirašyti “Lietuvą” ii 
pinigus už prenumeratą užsimokėti 

A. OL.SZEWSKIS, 
“Lietuvos” leidėjas

Parsiduoda: 
šerne lietuvių 
Pai davimo 
važiuoja 
antrašu:

M. F. Raftree,
(savininkas)

Jackson Blvd., Chica 
Telef. 556 Wabash.

Galima gaut! 1 
“Lietuvą” už 5c.

CHICAGO.
“Aušros” skaityk 
J. I. Bagdžiunas, 
A. Dargi s, 
Jonas Ilgaudas, 
Fr. A. Jakutis,

Ant pardavimo: — nauji rakandai 
už labai žemą prekę. Kuriems reikia 
rakandų, meldžiame atsišaukti greitai 
antrašu:

Ant pardavimo:—namai 2 pagyveni 
mu po 5 kambarius. Pardavimo prie 
rastis: savininkas išvažiuoja ant far 
mą. Kreipkitės antrašu:

Jonas Jonuška,
10709 Stato st., Roseland, III

ir kitus šokius su keletą 
Mokinu kas vakaras. Lekci- 

7 vai. vak. iki 11 vai. 
Šalkauskas praneša vi- 
nori išmokti šokti, atei- 
nuo 9 valandcs ryto ir 
valandai vakare. Taipgi

tuoini suteikia 
palengvinimą 

išgydymui ko
ki tų ne

paeinančiu nuo 
lunalu betvar-

Lotas pigiai. 
Likusi dalis ant 

lietuvių apgyven 
pirmame atigšte 

ntrame. 2 blokai j 
vakarus nuo Halsted gatvės. Kreipki 
tės entrašu: 
925 V/. 20th

Parsiduoda: — galiūnas pigiai g 
roję vietoje. Savininkus išvažiuoja 
Lietuvą. Atsišaukite 
1825 So. Halsted st

Parsiduoda: — 6 akerių farma, 5 
puikios apdirbtos žemės ir 1 akeris 
pukios girios. Apart, kitų trobesių, 
yra naujas 6 kambarių namas. 12 
mylių nuo Baltimore, 10 min. eiti 
nuo stoties. Kaina žema. Antrašas:

P. Welnachfer,
Dorsey, iMU.

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland a ve., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkiėvvicz 
vice-pres., A. J. Bierzynski iždininkas.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus’' phiigus' musų ban- 
koj duodame, čekią ^knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda naąms ir lotus. Išsam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
$2.50 metams. Parduoda šifkortes ir 
siunčia pinigus Į "visas svieto dalis.

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redoms, ketvergais ir subatomis nuo 
įlinkais ir pėtnyčidmis nuo f ryto iki 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėlioinis, utar- 
6 vakaro.

PARSIDUODA HOTELIS
23 ruimų, 316 S. Halsted st., tarp Vąn 
Buren gat., ir Jackson Bd. Gera vie 
ta. Pirkėjas gali biznio gerume per 
sltikrintl, atsilankydamas per 
laiko

PITTSBURGH, PA. 
L B. Miskevičia, 2135 Sarah 

PORTLAND, OREG 
iowman News Agency. 

RACINE, WIS.
L Phi’ipavičia, ..609 Sixth 

UTICA, N? Y.
W. S. Tarczynski, 130 Whitesboro 

WORCESTER,
VI. Paltanavičia,

WATERBURY, 
h. Kažemekas,

WAUKEGAN
Matulenas, 140$ Lincoln

Fabrikas su 
pinigais 

Naujausia 
Adresas: 

THE NYAL STORE,
Box 298, STEGER

TAI SENIAUSI ir turtingiausi

AMERIKOS LIETUVIO PASALPINE DR4UBWA 
Įteigta"1886 m. ™

Parsiducda Namas 
Reikia turėti $1500 
montgičiaus. Gera 
ta vieta. Krautuvė 
ir 7 kambariui

“Lietuvos žinios” seks uoliai Lietuvos ir viso pasaulio svarbiau
sius gyvenimo apsireiškimus. Turi visus savo nuosavlus korespon
dentus.

“Lietuvos žiniose” darbuojasi žymiausieji rašytojai ir visuomenės 
veikėjai.

Kaina 11 rub. — 6 dol. metams, norintiems gauti kasdien ir 8 rub.
— 4 dol. 30 cent. 2 bart

yra didelės vertės muilas. 
Patariamas kūdikių maudl- 
nlniui, prie barzdos skuti
mo ir moterims, norinčioms 
dailę odą turėti. Jis užlaiko 
odos skylutes, vadinamas po- 

neleidžia 
Puikus

sumažina kosulio priepuolių 
aštrumą ir 
kenčiančiam 
ir prigelbsti 
sulio, užkimimo 
smagumų, 
kvėpavimo 
kės.

TĖMYKITE!
Tie, kurie dirbate nuolat ir esate 

susipažinę su kitais dirbančiais žmo
nėmis savo apielinkėje, meldžiu at
sišaukti į mus, o męs dykai pamoky
sime, kaip uždirbti daug pinigo va
karais ir nedėldieniais. ši rodą yra 
aukso verta kiekvienam. Adresas:

Manager,
154 W. Randolph st., 

Chicago, Hl.

Parsiducda: — pigiai, ant greitąją 
bučiarnė ir grosernė. Puikoje 
vių ir lenkų apgyventoje vietoje, 
katalikų bažnyčios. Vienintėlis 
rūšies lietuviškas biznis visame 
ste. Parsiducda, nes savininkas 
tai Lietuvon išvažiuoja. Kas nori 
ro biznio, tegul atsišaubia antrai

F. Lutkevičius,
4th avė., Moline,

319 Germain Bldg 
PARK, TlL

2219 Lake st

Box 538 
CON&-4 '*:

6 Curtis st,

Ant pardavimo: — du saliunai, abu
du gerose vietose, lietuvių ir lenki) 
apgyventose; vienas po No. 2406 
Blue Island avė., kitas 1900 So. Mor
gan st. Parsiduoda, nės savfninkas 
serga. Atsišaukite adresu:
2406 Blue Island av., Chicago, 111.

JONAS KULIS
3259 So. Halsted st., Chicago. 
GENERALIŠKAS AGENTAS

Lankosi Chicagoj, užrašinėja 
‘^Lietuvą”. Renka apgarsinimus 
ir šiaip spaudos darbus. . Perka 
namus, liotius ir parduoda. Ir 
šiaip suteikia informacijas biznio 
reikaluose.

A. Olszewski, 
“Lietuvos” leidėj’as.

C rsmatika angliškoska’bo< m 1- 
kyt ii bo mokytojo(apdaryta)$ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky

ti.’-skaityti ir rašyti 03 mokyto
jo............. ......................... ... ,, 15c
Naujas Budas mokytis rašyti be 

mokytojo......................... 10c
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

du, su paveikslais (apdaryta). .35c 
V.soSITgO

LAWRENCE 
Ramanauskas,

LOWELL, 
Jankauskas, 131 J

MONTELLO
P. Miszkinis,

-REGULIARIAI
10 DIENŲ PLAUKIOJIMAI

Greičiausi, Puikiausi, Didžiausi
Sriubą pasažieriniai laivai tarp L’&po-
New York ir nuo New York -ikLRoV

Yidut'inės kainos. Kreiptis i
Gen. Pass. Atfėnts/1

k . CeilOfa st
M A SS,'

248 W. iUi St.
53 Broadway 
ill/;
So? i.Mh st.

kiekvieną savaitę 
;., Šiose vietose:

ILL.
3149 3.. Halsted st. 

'23^4 S. Oakley av. 
>732 W. 18th st. 
IŠ'll S. Halsted st.

h. >W. 14th PI.
N. Ashland, avo. 
<4 L 6 Auburn a v.
12 S. Leavitt sL 
i‘70(\V. 18th si. 
Kensington a ve 
N. Ashland avė.
1 M D
12 N. Green st.

Prisiunčiu
ojainus

1. ) Treja n ka 
tagerinimo v

2. ) Nuo
3. ) Nuo

ausgėlos,
4. ) Nuo
5. ) Nuo
6. ) Nuo

ėjimu,
7. ) Nuo

no ir nervų (prlępyplos). , <
Kas prisius vieną doliarį ir savo 

intrašą, tam bus prisiųstas į Ameri
ką reikalingas vaistas, su a'pmokėtu 
au prisiuntimu. ;
Aptiek, sand. M. Alekso — m.

nal, Suval. red;, Russ-pol

LIETUVOS (Russ-poL)
Ameriką vaistus, 

naudingai Lietuvoje:
(užpilt degtinei)

ai gi o noro.' '
salvos- sopėjimo, 1 ’ 

kaulu gėlimo. (reumatizmo)

Lietuvos Žinias”
su “AUŠRINE” ir “MOKYKLA

ant 
niais 
pašelpa ligos ir 
calauįania agentą 
sekančiu antrašu:

58 W. 33rd st., Chicago, Ill. Telefonas Dro
ver 2250. Ofiso valandos: nuog 8 vai. iki 10 
vai. iš ryto, ir nuog 5-tos vai. iki 9-tai vai. 
vakare.

KAIP ANAS LENGVA 
GAUTI.

Pranešame visiems lietuviams, jogei 
męs atidarėm didžiausius žemės plo
tus apgyvendinimui žmonių ant far- 
mų valstijhj ARKANSAS, Perry ir 
Pulaski pavietuose. Puikiausios vie
tos ir syeikiausls klimatas, žemė yra 
geriausia sodnams, fruktdmš ir viso
kiem^ r rmu augalams, žiemos'visai 
nėra. Tai yra lengviausia farmų įgi
jimas, jei kas tiktai nori. Todėl nie
ko nelaukdamas, rašyk tuoj ir gausi’ 
visas žinias apie mūšų žemes. Męs 
tas žemos mainome Ir ant miestų na
mų, arba properčh).

ARKANSAS LANDS,
John .D. Simanowskl/' 

239 Railway Exchartge Building 
CHICAGO

Ant pardavimo: — medinis namas 
už $4,560, biznio vieta. 3 tam. ii 
štoras bizniui; atneša $47.00 ant rnė 
nėšio raudos, pusto pinigu prie pirki 
mo, kitus ant lengvo išmokėjimo.

Meldžiu atsišaukti šiuo antrašu: 
W.. Cukur,

Halsted st., Chicago, Ill 
į rest au ran tą.

M. Skriskas, 
Morgan st., • Chicago, 111

Pas šluos mus agentus galima už 
Eisakyti “Lietuvą"’ metams., ar ai 
pusėj metų ir užsimokėti.

ATHOL, MASS.
?az. Granickas, 28 Essex St

BALTIMORE,, .MD.
L. Gawlis. 1834 N. Cast.le si
Vincas želvis, 520 W. ConWay st 

BROOKLYN.' N. ' Y.
J. Ambrozėjus, . , .-120 Grand s: 
Vincas Daunora, 229 Bedford Ave

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

CAM B RI(MASS. > i * 
Pet. Batkevičius, 877CamOHdgo si

CICERd, ILL.'
A. K. Boezkus, 1318. So, 49th Ct 

GRAND RAPIDS, MICH.
C. Kent rail is, 448' Leonard Sf. N.W

GARY, ' IKb;
Melkinis, -1109 Jeferstfn ' st

HERRIN,- ILL. :<L 
Adomaitis, 820 Sq.„ 16th st 

CHICAGO^ ILL. ,'
8374 - Iterkoff -av: 

j?.., 3.327 Lov^e ave.
3153 Emerald ave.

1Š01 S. Johnson st,
708 W. 17'th Pl

av.

Juozas Aleksa, 
Juoz. Bra knis, 
Ed. Butkevičia, 
John Bimba, 
Antanas Grisius 
W. Gaižauskas, 10759 S., Michigan 
Adomas J odelis 
Julius Kaupas,
J. A. Rimkus, 
Jonas Visockis, 
Ant. Zclnys,

INDIANA 
B. Yasiulis. 
Petras Kurkulis

KENOSHA, 
M. K. Petrauskas,

LEWISTON
K. Vilaniškis,

KENOSHA, 
J. Silkelis ,, 7-1'2 Park st

LOS ANGELES, CAL. 
Mankus, 
M 7. L ROSE 
Vaišvila,

,; m f NERS VILLE 
Itimuuanskas,

.NAUGA-TUCK, 
J. Inamaitis, 

NEW 
Lesnlauskas,

NEWARK, N. J. 
Ambrazevičia, 178 Fėrry gt

NEW BRITAIN. CONN.
J. Cheponis, 510 Main st

PETERSON, N. J.
Varaškevičius, 70 Lafayette st 

PA. '■■■■■
2400 Fifth ave, 

46 , SĮq. ;22ipld st, 
< 445. S tail t urn st,

1514 Ross ava. 
PITTSTON, PA.,

J. Kazakevičia. TQ3 N,". Majų st. 
J. S. Vaškevieiius, 72 N,st.

PLYMOUTH, '
S. Poteliunas, 345

PURITAfK I 
Jonas Martinkaitiš.'

ROC’l I ESTER,
J. Shacek 1

SHENANDOAH,
T. Kryžanauskas, 38

SOUTH BOSTON, 
Paul p. Mikalauskas,
K. Yurgeliunas, ■ y- T

SPRINGFIEtb, 
G. Tachilauckas? 2145 

ST. C H AR i ,fe S.
Si m. Kijla, ’ 4 5V

WATERBURY, 
Jurgis žemaitis, is,;’

įieKevicia, 23 
Tananevičc, " 

VaiasKay,. 34 5
Vabol, 1700

B Al/r i M OR 
AL. ndrovickas,

BROOKLYN 
,1 ankauskas, 
J u užima vicius,

Parsiduoda: — didžiausis pigumy- 
nas kuomet nors pasiūlytas, 3 Įlotai 
prie 25th st., 96 pėdos į vakarus nuo 
Wallace st., šiaurinis frontas. Visi 
gatvių įtaisymai padaryta ir apmokė
ta, gvarantuoti nuosavybės raštai, tik
tai $750 
Kreiptis

b'l atlieku kuogeriausiai. Mano krautuvėje yra 
didelis pasirinkimas įvairiu inuzikiiišką instru
mentą, ir mano ka.inos daug pigesnės kaip ki
tą. Jei pirkęs nebūtą kuom nors užganėdin
tas, aš per mainau, arba pataisau užd.ykp Savo 
darbą gvaran'.uoj'i.

.. L. Pelėdos “Dėl saviškių”—Iš gy- 
venimo vaizdelis.

A. Vienuolio “Beždžionės”—Iš gy
venimo žmonių apysakėlė.

Dagio “Širdžių susiartinimas.”
M. Gustaičio “Naujiems Metams,” 

— Fragmentas.
Žemkalnio “Blaivininkų Pirminin

kas”—Monologas.
Tolinus seka Mokykit s, Musą fab

rikai, šelptini fondai, Musų artistų 
kuopos, Artistą surašąs; Vilniaus 
chronika. - Surašąs 
laikraščių Lietuvoj 
einančią su ją adresais ir luinom 
Kronika 1912 m. Sausio, Vasario, I< 
vo, Balandžio, Gegužes, 
pos ir Rugpjūčio menes 
Informacijų skyrius. V 
Kaina .................................

Užsisakant ir pinig 
adresuo kite:

A. OLSZEWS
Halsted St.>

• ANT PARSAMDYMO.
Automobiliai veselijoms, krikšty

noms, pagrabams ir 1.1, yra pigiai 
parsamdomi iš Halsted Garage. Taip
gi automobiliniai trukai perkrausty- 
mui Furnlčių, nuvežimui į dyp >s ir 
1.1., yra gaunami pigiai. Perkrausty- 
mul furničių automobiliniai trukai 
kaštuoja pigiau kaip arkliai, ir ge
riau ir greičiau atlieka darbą.

Atsišaukite į
HALSTED GARAGE, 

3222 So. Halsted st., Chicago.

Jonas Dabulskis, 
Petras Pilėnas, 
S. šafranauskąs, 
Kl. Vilkevičia, 
Jonas Kulis, 
Petras Vaitiejcynąs.

Jonas Janusas,
1951 Čanalport avė.

Chicago, 111/1 • b 9

J. J. STASULANIS, 
PRAKTIŠKAS IŠDIRBĘ]AS IR PARDAVĖ

JAS MUZIKALIšKŲ INSTRUMENTŲ.
|m|. z tiriu krautuve

ir dirbtuvę inuzi- 
A I JžSL I Itališką instrumen

tą. Dirbu naujus 
ir gerai pataisau 

instrumen- 
Nesikreipkit 
agentą, ku- 
nž patarna- 
turite mokė

ti; kreipkitės sta
čiai į mano dirb
tuvę, bus jums pi
ginus. Turiu 36 
metą praktiką ir 
paliudijimus iš Ro-

TĖMYKITE!
Turėdamas $500.06, gali įgyti namą 

prie So. Halsted st., beveik priešais 
naujai statomą teatrą. Gera proga 
l’etuvini įgyti namą su mažais pini- 
'•o.'?, biznevoj vietoj ir prieg to labai 

■;--iai. Kreipkitės platesnėms ži-
u.oms į:

A, OLSZEWSKIO BANKĄ.

GELBEKlt JŪSŲ PLAUKUS! 
Stebėtinas Išradimas Plaukams Želdinti. 
M es absolučiai afrarantuojaine, kad Vigo- 
rola yra vienutipis sviete vaistas plaukams 
želdinti. Jeigu jums slenka plaukai, jeigu 
niežti galvą, jeigu turite plaiskainu galvoj, 
tai gelbėkite tuojaus; Dabar turite progą 
atgauti savo plaukus. Vigorola jus isz- 
ggdys ir turėsite gražius, ilgus ir puikius 
plaukus. Vigorola yra išbandyta ir g va-' 
rantuota.# Suvienytu Valstijų valdžios. 
(Under the Food and Drug Act), Nebusi 
plikas, jeigu vartosi Vigorola. Rašyk 
reikalaudamas butelio Vigorolot.
VigorolaCo.Dep.B. 3149S.Morgan st Chicago

P. Uikoiainis
Box 62 s . į New York City

K. A. Makarevich, 255
PATERSON, LN. 

\tkinds Bros:., .273
PHILADELPHIA,

VI. A. ignotas

K. j. FILLIPOVIČIUS
Parduoda už labai 

Mį mas kainas (prekes) 
mus, lotus ir farmas, 

tur* didž.iausį pasirin- 
ki,n3- Apsaugoja nuog 
ugnies namus, biznius ir 
furntčius geriausiose kom- 
panijose. Perkantiems 

ggl&y propertę dirba visokias 
AKS! reikalingas popieras ir pa- 

rūpina paskolas • mort- 
Rečius. Parduoda lotus 
visose Chicagos miesto da- 
lyse nuog $500 ir 
aukščiaus. Taipogi, turi 

bizn.ą ir biznierių namą su biz- 
ją. Apsaugoja žmonių gyvastis 
ir nelaimės atsitikimuose. Rei- 

Reikalaujautieji, atsišaukite

211 First
MASS.

101 Oak 
MASS.

Merrimack 
-MASS.
. 35 Arthur 

i? CONN.
Wallace

METRAŠTIS-ALMANACHAS 
“ŠVITURYS”

Su Ralėhdorium 1913 m. Jono 
Rinkevičiaus Išleistas, 2-ri metai. 
LITERATŪROS SKYRHXE TELPA:

‘Giros 
aaštahtl aušrelė 
veikslais';»

Jv žeteiaus “Sapn 
saka, i-
, VitkaU*- 1) “Ant vandens,” 2) 
“Baltasis--i Gvazdikas,” ' 3) “Gelsvoji 
rožėj’*' 4-)* “La. lavoj i lanka,”—eilės.



UHWICIA
3-čias AR 6-tas PROCENTAS?

JUBILIEJAUS NUMERIS

ANOLA ANTI-PAIN BALMA. OLSZEWSKI BANK
Chicago, III

Antanas A. Slakis

Telephone RANDOLPH 1307

Rezidencini

Rusiškas Dovierennasti
a ūdos

Pasportus, Affidavits,

ĮIEJIOS MEmiais MUS
216 W. Madison St

fi/uQUART

Room 510 Ashland Block 
Cor. Randolph and Clark Sts.,

dina šaknis, 
, blizgančius.

I )andruff 
ris kaitos 
linkimų. % 
ml šaknų

mierų, 
didėlėms ir

Kontraktus Pirkimo Namų ir 
Biznių ir Visokius kitus Rejenta- 
liškus Raštus Geriausia Padaro

Geriausia Gyduole 
PLAUKAMS

Norinti dasižinoti 
adresu:

VAKARAIS: nuo 7 ik 9 vai 
išskiriant nedelias

Telephone DROVER 5326

H>. GOK I X )X 
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ STORĄ

1415 S. Halsted St., Chicago, HI

o m p a n y
Building

Official 100

Iškolektuoja vekselinčs paskolas, algas, da 
les ir pinigus, paliktus kitose batikose Anie 

rikoje ir Europoj greitai Ir pigiai.

D-re Maria Dowiatt-Sass
Moterų Ir vaikų ligų specialistė

BIURO VALANDOS: i "■ 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais

Nedėtomis nuo 9 iki 12 rytais

Ofisas
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodgat.

Phone Canal 1203
Valandos:

two 9:30 iki 12:00 vai ryta 
jwo7.’00 iki 8:00 vai. vak.

Nedalioms
nuo 9:80 iki 12:00 vai. ryto

rasite 
lietuviškame

Štore:

c 28 metų senas laikraštis 

/vienybe lietuvninku
4 EINA KAS SEREDA. BROOKLYN, N. Y. 
Ir paduoda daugiausiai gorų Ir svarbių ii- 
nių Iš Amerikos, Europos Ir viso svieto, o 
prenumerata kaštuoja metams tik $2.oo; 
pusei metų $1.oo. Užrubožiuose;< metams 
jj $3.no; pusei melų $1.50.

RAŠYK ADRESU:

šųvaitę
JTinkp 
s Y n t r.
Prekė 50c

South Halsted Furniture House 
3224-26 So. Kalstei SU Chicago, III.

Adresuokite:
. OLSZEWSKI, . .

SWl So. Halsted st., Chicago JU

ATPIGO LIETUVIŠKI REKORDAI1
Męs dabar turime . 30- lietuviškų 

{vairioms dainąrns rpkę/gy* kurie Iki 
šiol parsidavė po $2:66; dabar par
traukėme didelį transportą Iš Lie
tuvos Ir gavome pigiam*;'taip kad da
bar parduodama po $i.ęp «u pri- 
siuntimu.

Parašykite mums savo- adresą, o 
mes prisiusime katalogą, Iš kurio ga
lėsite pasiskirti Ir apsisteliuoti lie
tuviškom dainoms Ir dėkląmacljchm 
rekordus

Seniausia Lietuvių užeiga pu
1 JUOZUI RIDIKU 

UAlaiko viBekln* pirma 
skyriaus gėrimu* ir kra» 
penCius cigarus ir

Gražią Naują Svetainę 
fiusirinkimame, vestuvėm», .'ba
liams ir tt. Širdingas priešei 
mm ir broliška rodą klekvienm

BS&3 Illinois GL Korte 38rt

* GYDO INVAIRIA

3310 So. Halsted St.

Dr. O. M. Glaser 
šiuomi apreiškia pagodotai vlsuo- 

menial, jog esu seniausias gydytojas 
an*; Bridgeport©, praktikuojant por 22 
metus, perkėliau savo ofisų ir gyveni
mą i savo locnų namų po numeriu 

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

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog' gerbiama publika 
ir tolinus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį.’ Esiu specialistas ligose vaiku, mo
terų ir vyrų ir užsendintese ligosa. 
Darau visokią; operacijų.

Liekuosi su pagarba

Dr., G. M. Glaser
3149 S. Morgan St.

Kerte 32-ros gatvės.

Ateitis yra bepartyviškas laik
raštis,. tarnaujantis jaunimo 
ir kultūros reikalams. Tal
pina daugybę Įvairiausių ži
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 molams, o 
85c. pusei metų.

Atcitj” išleidineją bendrove, in- 
kbrpbriibtA ant $25,000. Da
bar laikas užsirašyti “Atei
ti”. Reikalaukit vieno nume
rio pažiūrėjimui uždykų.
A dresuok it taip: ’

366 W. Broadway,
SO. BOS ION, MASS.

Bankai moka 3-čią, procentą, 
o Bondsai moka 6-tą.procentą, ir 
į'Bondsus įdėti pinigai yra geriau 
apsaugoti, negu ant jiiortgečiųi pa
skolinti. Nepatyrę' žmonės 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 musų Banko Boxuose laiko sa
vo Bondsus ir naudojasi 6 pro-

SO. HALSTED FURNITURE HOUSE
3224-26 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Čia. rasite geriausius pečius anglinius, gazinius, 
puikiausias Lovas, Stalus, Sofas, Kėdės, Karpetus ir 
viską o viską kas tik parėdymui ir užlaikymui namų 
reikalinga.

International Harvester Company of America 
(Incorporated)

• LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS
A. OLSZEWSKIO &ANKOJE

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO 2 KA IAIIOGAI DYKAI I
VlQH lietu^^^NYGV&uo I lwl| seniausias iki naujausios 
laidos, pilnas iiaUjas katalogas,\. 
80 pusi., buVpMiįštisDYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia galt gauti 
gerų niuzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinių, klernetų ir 1.1.

Rašant man laiškų, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, arabu kartu? 
K«d kai i n r* knygų platintojai agen
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas: 
\ M. 4. DAMIJONAITIS > 
903 W. 33rdSt.; ' CHICAGO; ILi ;

yra užteki Inai žemas, kad galima butų 
turi daug vietos apačioj. Užpakaline 

,užpakaliniai ratai turi plačius Jankus ir Z 
4 viskas tarnauja gerai, važiuojant nelygia 
visos vežamos idaljs yra plienines, žiursto 

nekėbliu pabįikln. Muštukui : suktiefe v.ir- 
mušluko dantjs yra tvirti, -ketvirtoti

šitą jubiliejinį “Kataliko” mmuT 
kiekvienas privalo įsigyti atminčiai, t 
10c. bus prisiųstas kieki icųnin. R> ika 
laukite ttiojaus, kol

x;įk, TANA^ąVlČIA, 
3248 St., į Čhiafco, III

Geriausius Fur 
ničius, didžiau 
šiame pasirinki 
me ir pigiausio 
mis kainomis

Taigi jei nori, kad tavo pinigai 
neštų 6-tą procentą 
i Bondsus.

y Turėk Savo Namuose 
y Geriausią Degtinę * (arielką) jei 
Fnori būti sveikas ir turėti kuom 
r pavaišinti, savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

S-O-L-O Rye
Kaipo Skąnų, Tvirtą ir sveikų gėrynių

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

Gaunama visuose geresniuose Saliunuose
STRAUS BROS. GO. H DEP’T L. CHICAGO, ILL

A. CHAPOSKE, iri. PODLASKJS fetuvial agentai

J-kapį gerti vpatybiii savo konstrukcijoj 
yra pasekme ilgu ir ųlydžiii bandymų laukuose, 
užvis labiausia pakakinantįs mčšlakračiai, kai] 
jų savininkai. . „

In!crnat.iona) mešlakraLis 
lengvai priLvauti, vienok jis 
ašis gerai laiko krovjnj 
pavidalo paftparus, o b. 
dirva. Reipai, ratai ir 
traukimas yra pritaisytas 
šnn neleidžia platus diametras 
ir nusmailinti. • , r . .

Intermit lopai (mešlakračių yrą, dorama. keleto styjiy ir 
žemų ira:Mig?ti,rL'»^ pegltlihfū ar sugrįžtančiu žiuvąt 
mažoms farmoms. Ap/iuręjimas pątįkrįns jų konst ruD Ji jos tvirtumą 
kiekviename dalyke. Nu'odugni inspekcija neleidžia plrsųiktl nei vie
nai ydai. Jeigu re|ks ;kada pataisymų, visuomet pataisys prekėjas.'

Apžiūrėk International mešlakračių^ pas prekėją. Pasakysimo 
kas juos parduoda ir atšTųšime jum's indųmiu katalogų. Adresuokite:

12O-H4 Or*»»d Str.,'
Br^bklyn

Nuo persalimo, Kosulio, Kataro, Uždegimo 
pažandžių, Nervų skausmo, Gerkles skaudėji- 
mo, Užkimimo, Galvos skaudėjimo, Strėnų ir ) jj 
muskulų skaudėjimo, Grypos, Reumatizmo, < 1 IgĮ 
Podagros ir daug kitų skaudulių.. Anola yra AgUlI 
geriausiu ir pasekmingiausiu išlaukiniu vaistu 

koiiiieniš' “ir' ■vaik-.fm^.
^ickė 56 centų, su prisiuntimu 55 centai. I Q

įį ažos bandymo skrynutės
‘ Anol b s iU'pefšitiknnkiJapie jos gerovę. * Adresuokite

IfkS LIGAS t z 
: - ‘ Chicago, ill

F. A. POSZKA’S PHARMACY 
‘ 3121 So Morgan Street
Tel. Yards 695 CHICAGO, ILL,

Laikraščiui susilaukti jubiliejaus ir 
išleisti jubiliejaus numerį galima lik 
vienij sykį į 15, 25 ar 50 metų. Joks 
tai retas atsitikimas.

žymus, kad 
didžiausias lietuvių laikraštis “Katali
kas” su! iJaukė. J 5-os metų, jubiliejaus ir 
išleidę graž.ų jubiliejinį numerį, pilmj 
paveikslų^ jr indomių raštų. Amžinos 
svarbos šjtJiųjr«įlMuu.Vikjęujya ankietiį į 
klausimi) ? ^10.4* šiAriflrčn* Ibilii svarbiau
siai lietuviu kultūros pakėlimui Atmri-

sftstiprina skelpij, sujv 
plaukus padaro švelnius 
via geriausis vaistas nuo 
“luškų”. Vartojant <iu ar 

sustabdįs plaukų 
geyai į skclpij, 

■ia diena, 
ir $1.00.

,lERN»D AND BLEMVJ^.

£h«cag<>. Telephone Yards 2750
GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 

CHICAGOJE.

f
 Kurioje gali ]<kfe’;ieaa» 

gerai ir gražiai įmokti 
| šokt j trumpą laiką L* ui 
[ labai mažus pinigus. Vai
kinai ar merginos, kurie 

k nemoka šokli, niekuomet 
J negali užganėdinti savęs 
p ir negali turėti linksmus 
klaikus, nes yra taip, kaip 
| numirę, o kuomet mokf 
Agorai šokti, visuomet busi 
I linksmas - ir kitų paguo 

dojamas.

Norinti mokytis, meldžiu, atsilan 
kykjte po numeriu t >
936 W. 33RD ST;, CHICAGO, ILL 

. Arti Morgan gatvės, 
Mokinama: Panedelyje, Utarnlnkė ii 

Ketvergė nuo 8 iki 10:30 ,vak.
MokvP4 ' °rof. F L. Jankauskas. 

MIsg B. Tlsaltl.

Lejieškio^

I
 Dienine ir. Vakarinė: Mokykla? ■ 

. jų 1 ■'.'T"?“? 1 Mokinama:;:* r±:i.. ...... g
1. Pradinis tPrirengiamasai) Kursas, 
2. Prekybos Kursas pajįal Amen piianą, ra 
3., Prekybos Kursas pagal'Rusijos piianą E 

(del manančių grįžti Lietuvon).

;:.;zu.-^.'.'-^2z:Kalbos:= ...i1'1' TTnrrrzTZT K

Lietuviška, Angliška, Vokišką ir Rusiška H 
(pagal rior^ ir Lenkiška). ■

Del smulkesnių žinių kreiptis yjjatiškai 
arba per laišką šiltom antrašu:

- G. J. LEVESKĮS, 
Vedėjas Mokyklos

3106 So. Halsted St., Chicago, III. I

Šis storas turi savo locną namą, randa jam nieko 
nekaštuoja, o tavorą perka už gyvus pinigus, stačiai 
iš fabrikų, lodei gauna geresnį tavorą ir žemesnes kai
nas, ir užtai savo kostumeriams gali pigiau parduoti, 
kaip kiti storai.

Šis storas parduoda furničius už pinigus ir ant iš- 
niokesčių, ir pristato į visas dalis Chicagos miesto ir į 
kitus miestus ir farmas.'

Reikalaudami tikrai gerų Furničių, rašykite niu
rni arba ypatiškai atsilankykite į musų storą.

Musų storas yra atviras ir vakarais: Utar- 
ninkais, Ketvertais ir Subatomi iki 9 valandai.

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KULIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

3259 5o. Halsted St., Chicago, Iii.
Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir 

vyrų. Speciališkai gydo limpančias, už- 
sisenėjusias ir paslaptingas vyrų ligas.

Gali apsirėdyti beveik už s y ką.
Nauji ir truputį padėvėti siutai ii' Overkotai, kurie buvo užsakyti, ant 

orderio už $10, už $50 ir už $60, dabar parsiduoda po $3. ir augščiaus
Gali but puikiausių sportu tiktai už $5.
Parsiduoda pigiai čemodanai ir lagaminai 

siutai ir overkotai vyrams ir jaunuoliams.
Ateikite j

‘s—į—'—r-.- "-    —    
Ar ■ matei kąda-nors laikraštį 

“DRAUGĄ“? 
“DRAUČyAŠ“' yra 8-riiiĮ puslapių, 
didžiausio. formato, vedamas ge
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių, raštininkų raštų ir vi
sokių žinliį't^^Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio; “DRAUGAS“ 
gvildena t svarbįąušfus. /gyvuosius 

lietliviiĮ reikalus.
“DRAUGAS” atsieina melams $2, pusei re. $1 
Užsieniuose melams $3, pusei $».5O 

Rašydami laiškus adresuokite ’ 
DRAUGAS PUB. CO.

K..., / - v

2634 WU67th'^t. ęhieago, 111.

| • - SVEIKATOS TURTAS . . .r'1
yra daugiau pageifl.'Uitlrtąs begu aukso laimė. ; Jeigu jums slyst i gaivinančių gy; 
<tvb?s jiegų, jeij.ii jūsų kraujas, neveikliai teka jūsų gįslose, jeigu justi nervai 
yra ant per.-i<liibrmo krašto

Į IVLalt Marrow
gyvybę duodantis lonik >>..‘.y.giijžins jums geros sveikatos, gerą laimę. ksl.’P°, ,K I V,J 
gyduole pidiveliams it* maistas anemikatns bei ■ blogai besimaitinantiems, jisai nesti- 
Jygiuama-. .P/sisakykite. di-žę išsyk, Telefonas (alumel 5401. Turėkite jjjj 
pristatyt.) šiądien.' ' Apšis.iti'gokite pamėgdžiojimų. Reikalaukite nuo irius knyge- 
.lės: “Žinomi, i Gydytojai”, (Eminent Physicians of the West).

McAVOY MALT MMROW OEl'T., CHICAGO.

Dr. O.C. HEINE
DBNTISTAS

OFIflAS-Kampa* 31 Ir Sb, Halsledgat. 
(OniRkaaa Urt aptiekei.) X CHICAGO, ILL

aEsasir^''-

.Chicago

In1




