
ĮĮ Mušis prie Juarez, Mexike, [ 
buvo labai kruvinas. Huertos ka-; 
riumenė tapo sumušta ir ant mū- 

šio lauko paliko kanuo1->, ir amu- 

nicijos vežimai teko revoliucijo- 
nieriams. Revoliucijonieriai tu- 

rėjo f2,000 kariautojų; kariume- 

nės buvo mažiau. Kariumenė 
daug kareivių nužudė, nelaisvėn 

paimta suviršum tūkstantis karei- 

vių. 

!į l'rancuztjoj manoma uždėti 

apeciališkus mokesčius ant neve- 

(1 lįsiu vyru ir moterių, turinčiu 
j 

virs 30 metų. 

LIETUVIAI AMtfilKGJ. ! 
IŠ SIOUX CITY, IA. 

Įvairumai. Sioux Lity mieste- 
lis yra mažutis ir užtat dvarus ir 
oras sveikas. Per miesteli teka 

upė. Aplink kalnai, lyg murai, 

susigaubę riogso, žiuri; akj trau- 

kia stebėtinas reginys. Čionai 

yra keletas dirbtuvių. Nemaža 
lietuviu dirba prie traukinių iš- 
k raus tymo. 

Jau apie 7 metai, kaip čia apsi- 
gyveno lietuviai. Pirmiausiai at- 

keliavusiu į čia lietuviu, sakoma, 
buvęs p. J. Papevis, atvykęs Į 
Ameriką is Afrikos. Jisai yra 
dabar pusėtinai pasiturinčiu gy- 
ventoju ir geru, savo tėvynę my- 
linčiu tautiečiu. Dabar čia lietu- 

vių skaitlius yra jau diktokas: 

pavienių priskaitoma apie 600 ir 

vedusių 101 pora; pavienių mer- 

ginų, regis, apie pora tuzinų. 
Lietuviai čia gyvena krūvoje, 

bet neišsimėtę, kaip kai-kuriose 
kitose kolionijose ir laikosi gana 

pasiturinčiai: vargu rastum net 

ir pavienj, kuris neturėtų kelių 
šimtukų, o kartais ir čielos tuk- 
stantinės. 

Lietuviai savo parapijos ikišio- 
lei neturi ir yra prisiglaudę prie 
lenku, kuriems ir bažnyčią pa- 
dėjo pastatyti ir kurių kunigas 
aprūpina lietuvius tikėjimo rei- 
kaluose. Dabar jau tasai lenkas- 
-kunigas yra kiek ir lietuviškai 
pramokęs. Tačiaus lietuviai, nors 

su lenkais santaikoje sugyvena, 
dabar jau žada atsiskirti ir staty- 
tis savą bažnyčią. Yra jau tam 

tikslui ir pinigu apie $2,000 su- 

rinkta. Kaip girdėtis, vietinis 
vyskupas pagelbėsiąs lietuviams 
pinigiškai ir žadąs naujai besitve- 
riančiai parapijai Jietuvį-kunigą 
įšventinti. Tačiaus kjla nesusi- 
pratimų dėlei bažnyčios vietos. 
Kaip kalbama, kiekvienas vietos 
biznierius noris, kad bažnyčia bu- 

tų pastatyta arti prie jojo namų. 
Laikraščiai išsiplatinę nelabjau- 

siai, bet visgi šiek-tiek pareina. 
Draugijų čia esama dvi: Šv. Jo- 
no, pašelpinė ir jaunutė SLA. 4 
kuopa, kur darbuojasi, kiek ga- 
lėdama. 

Kipšas iš Pakapio. 

IŠ KENOSHA, WI3. 

Vakaras. Lapkričio 22-23 d* 
(ar net per dvi dienas lošta? 
Red.) draugystė "Liet. Balsas" 
Statė scenoje 5 aktų istorišką vei- 
kalą "Mindaugis, Lietuvos Kara- 
lius." Veikalas, galima sakyti, 
sulošta nepcrblogai. Geriausiai 
atsižymėjo P. Šukevicia, Min- 
daugio rolėje. Kunigaikštis Dau- 
mantas (p. Jul. Bogvilas) išėjo 
periėtas, ir „publikai reikėjo daž- 
nai žiūrėti į kunigaikščio nugarą. 
Juozapas Sukelis kryžioko Her- 
mano rolėje kalbėjo taip silpnai, 
kad toliaus sėdintiems vi<ai ne- 

galima buvo suprasti lošiko žo- 
džių. Visi kiti atliko pusėtinai. 

Pastebėtina vienas nesupranta- 
mas dalykas. Draugystė jau se- 

nai laikraščiuose pagarsino, kad 
rengianti tam laikui, kuomet at- 
lošta "Mindaugis," veikalą "Pilė- 
niečiai." Vakare tačiaus, vieton 
"Pilėnicčiai," suvaidinta ''Min- 
daugis." Tai buvo publikai gan 
didelis 'siurpryzas' (netikėta do- 
vana). Toksai veikalų keitimas, 
nepranešant iškalno apie tai, kiek 
pastebėjau, gali užkenkti drau- 
gystės veikimui. 

Kaip galima buvo šiame vaka- 
re pastebėti, mūsų publikai dar 
labai trūksta rimtumo. Taip, ne- 
žinia kodėl, publika ypatingai 
tragiškose vietose juokėsi, plojo 
delnais ir panašiai. Laikas, rods, 
butų surimtėti. 

Teisybės Mylėtojas. 

1S TORONTO, ONT., CAN. 
Vietos draugijos ir aukos Tau- 

tos Namams. Čionykščiai lietu- 

viai gyvena sutikime. Turi dvi 
pašelpines draugijas: Šv. Juoza- 
po ir Lietuvos Sunų. Pirmoji 
draugija yra gana sena, nes įsi- 
kurė apie septyni metai atgal; an- 

tr°ji gyvuoja antri metai. Rods, 
nedaug draugijų turime; tai tu- 

rėtų gyventi sutikime. Tačiaus 
taip nėra. Kiek teko girdėti, at- 

i taiko tarp tų dviejų draugijų 
net ne tai kad nesutikimų, bet, 
sprendžiant pagal kai-kuriuos 
faktus, kenkimų viena kitai. 

Kuomet Liet. Mokslo Dr. at- 
tovai, Dr. J. Basanavičius ir p 

M. Yčas, važinėjo po Amerikos 
lietuvių naujokynus, vietos lietu- 
viai, kaip žinoma, buvo užsikvie- 
tę juosius pas save; tačiaus gerb. j 
Svečiai to pakvietimo, laiko sto-l 
kos ir kelionės tolumo dėlei, pri- 
imti negalėjo. L c vietos lietu- 
viai visgi nenorėjo atsilikti nuo 

bendrojo darbo. Štai nesenai nu- 

taria nupirkti Tautos Namams 
sieksnj žemės. Apart to, dar pa- 
rengta tuom pačiu tikslu ir ba- 
lius. Kiek teko girdėti, pelno iš 
baliaus likt; $25.00. Žmonės kal- 
ba, buk tarp baliaus rengėjų, da- 
rant atskaitą, iškilę koki tai ne- 

susipratimai. Girdėtis net tokiu 
išsireiškimų, kad "tų $25.00 Tau- 
tos Namai nematys" (Neabejoja- 
me, kad tai tiktai pikto noro žmo- 

nių leidžiami paskalai, ir pinigai, 
kaip žadėta, bus atiduoti Tautos 
Namams. Red.). Kadikas. 

IŠ GENEVA, ILL. 

Vietos lietuviai. Šitas mieste- 
lis stovi puikioje vietoje ant Fox 
upės kranto. Yra keletas dirbtu- 
vėlių, kuriose žmonės uždirba 
nuo $1.00 iki $3.00 ir daugiau j 
dieną. Yra čia apsigyvenęs ir 
nedidelis skaitlius lietuvių. Nors 
neseniausiai čia lietuviai gyvena, 
bet beveik visi vedusieji turi ne- 

judinamos nuosavybės. Yra ir 

pavienių. Yra žmonių, skaitančių 
laikraščius, bet daug ir tokių, ku- 
rie, pamatę laikraštį, šalinasi nuo 

jojo, tartum pikta dvasią pamalę. 
Mat, turime 7 saliunus. Tai kaip- 
gi čia laikraščiais žmogus gali 
įdomauti? Aišku tat, kodėl ir 

draugijų pas mus nėra jokių. 
Padangės Uranas. 

IŠ CLEVELAND, O. 

Kokių esama "didvyrių." Sv. 
Jurgio draugystė savo lapkričio 
16 d. laikytame susirinkime šta- 
te kandidatus Į viršininkus atei- 
nantiems metams. Tarpe stato- 

mųjų atsirado ir vienas platesnių 
tautiškų pažvalgų žmogus ir T. 

Namų šalininkas. Kuomet šitpsai 
kandidatas buvo iššauktas vardu, 
staiga vienas mūsų "didvyrių" 
pradėjo visu balsu šaukti: "Aš 
priešingas, nes anas yra šalinin- 

jkas Tautos Namų, tai ir visą 
draugiją j Vilnių nugabens." Ne- 
galima butu nei manyti, kad 
esama tokių "didvyrių," jeigu jie 
karts nuo karto, kaip Pilypas iš 
kanapių, neišlystų su savo neiš- 
mintingais šukavimais. 

Tėvynės Mylėtojas. 

IŠ BALTIMORE, MD. 

Vietinė Teatro Mylėtojų drau- 

gija, viena iš veiklesnių Balti- 
morės draugijų, kaip girdėti, ža- 
da parengti vakarą ir visą pelną 
nuo jo paskirti Tautiškam Na- 
mui Vilniuje. Alat, besilankant 
Svečiams iš Lietuvos, ji nesuspė- 
jo prisidėti su savo auka, tai da- 
bar žada atsilyginti. Ketina dar 
ir porą sieksnių žemės iš savo 
kasos pirkti. Tikimasi, kad ji sa- 
vo prižadus išlaikys, nes papra- 
stai, ką ji sumano, tai ir ištesi. 
Andai sumanė streikierius su- 

šelpti, tai surengė vakarą, ir strei- 
kieriai gavo $40.50. Nežinia ko- 
dėl, bet musų socialistai, vis prie 
jos kabinėjas. Tas pats. 

IŠ BALTIMORE, MD. 

Lapkričio 15 d. vietinė Teatro 
Mylėtojų Dr-ja buvo surengusi 
vakarą, kuriame statyta scenoje 
dvi komediji: 1) "Medicinos 
daktaras" ir 2) "Žydas statinėje." 
Vakars visais atvžilgiais galima 
skaityt pavykusiu: publikos buvo 
pilna svetainė ir, kaip teko persi- 
tikrinti, visi likc pilnai lošimu 
užganėdinti, ir buvo nemažai ba1- 
sų, kad ir daugiaus panašių va- 

karų surengti. Bet, nežiūrint j 
tai, anot patarlės, galima pasa- 
kyti: "Dar tas neužgimė, kuris 
visiems Įtiktų." Taip buvo ir 
šiaom sykiu. Nors tu, žmogus, 

ir plyštum, nors visus žmones 
užganėdintum, o, pavyzdžiui, to- 

kio "Pirryn" laikraščio neužga- 
nėdinti. Ne todėl, kad ji sunku 
butu užganėdinti—ne, jis tankiai 
pagarbos giesmes gieda daug 
menkesniems dalykams, jeigu 
tuos dalykus atlieka "savo žmo- 
nės" (stačiai pasakysim—socia- 
listai). Bet jeigu ir daug geres- 
nius dalykus atlieka "ne ravo 

žmonės," tada jau galima tikė- 
tis iškaltjo, kad "silkės galą tau 

prisegs".... Taip buvo ir su šiuom 
vakaru. 

Buvusieji tame vakaro nemažai 

nusitehėjo, pamatę. 34-nic nuni. 

"Pirmyn" rimtumo skraiste pri- 
dengtą kritik;}. 

Esą, iš materialės pusės vaka-1 
ras nusisekęs labai gerai, bet iš 
dailės pusės ir technikos pusės: 
— tai jau buvę negerai: artistai 
net ir savo "žodžiu" neišmoko, o' 
jau apie intonacijas ir judėjimus, 
tai esą nėr ko nei kalbėti. Esą 
artistai "sakė savo žodžius to- 

kiu balsu, kokiu kunigas evange- 
liją skaito." 

Vakaras turėjęs išeiti nei šis nei 
tas: pirma komedija geresnė, 
anot jo, buvo, bet artistai blogai 
lošė, antrą komediją artistai ge- 
rai lošė, tai už tai komedijos tu- 

rinys blogas: "karčiamoj, girdi, 
tokius veikalus lošti, o ne ant 
scenos." Xa, ir kaip sau nori su- 

kis: "gausi ne rykšte, tai—kuolu, 
o ne kuolu—tai rykšte".... 

Męs esame toli nuo tos nuo- 

monės, kad viską, ką męs daro- 
me, tai darome be klaidu, darome 
ideališkai: ypač lošimo-artizmo 

srytyje suprantame, kad mėgėjas- 
-artistas negali visados susily- 
ginti su artistu-profesionalu. Ir 
kiekvienas sveikos tulžies kriti- 
kas tai gerai žino ir sulyg to ar- 

tistus kainuoja. Bet męs taipgi 
gerai žinome ir tai, kad šiuom 

sykiu "Pirmyn" redakcijos rašė- 
jui turėjo buti tulžis išsiliejusi, 
nes, ką ten nesakytum, o toji 
recenzija gana plačiai sn teisybe 
prasilenkė ir iš jos aišku, kad re- 

dakcijai rnpėjo daugiaus "lopus 
lipdinti," negu tikrąją vakaro ei- 

seną skaitytojams perstatyti. 
Nenorėčiau laikraščiams užim- 

ti brangios vietos panašiais gin- 
čais su kritikais, kuriu raštuose 
nesimato gero noro: juk vis vien 
jų nepertikrinsi, jie ir mirs per 
spalvuotus akinius-žiūrėdami. Ta- 
čiaus menu, kad šiuom sykiu 
skaitytojai ir redakcija man at- 

leis, jeigu kelis žodžius sulyg to 

vakaro parašysiu. 
Pirmiausiai reik pažymėti, ka'l 

iito vakaro repeticijosna lankyda- 
vosi ir jas vesdavo pats p. \ 

Nagornoskis, gerai po visą Ame- 

riką pagarsėjęs teatrališku veika- 
lu rašėjas ir, be abejonės, daug 
daugiau užsitarnavęs teatrališko 
veiklumo srytyje vyras, negu ta- 
sai "kritikas." Tikime, kad p. \r. 

Nagornoskis negali su p. P. Gri- 
gaičiu susilyginti 'misionierystėj,' 
bet lygiai galima tikėti ir tam, 
kad scenos reikaluose p. Grigai- 
tis p. Nagornoskiui "ne pora".... 
Gali but, kad p. Grig. pats mano, 
kad jis ir scenos reikaluose bilc 
vieną gali "subytyt" (yra žmo- 
nių, kurie serga autoritetingumo 
manija), bet publika bene bus 
apie tai kitokios nuomonės. 

Už vieną dalyką visgi p. Gri- 
gaitį reik pagirti,—nori ar ne- 
nori : matomai žmogus, ką šj va- 

karą manė, taip ir darė. Jo nuo- 

mone, antra komedija tinka ge- 
riaus karčiamoj lošti negu ant 

scenos. Na, o nuomonė be dar- 
bo—tai yra pelu maišas, daugiau 
nieko. Taigi p. Grigaitis ir pa- 
siryžo savo sulyg karčiamos 
nuomonę patvirtinti darbu: nors 

pirmininkas prašė visu, kad užsi- 
laikytu, kaip reik, kad kepures 
nusiimtų, tai vienok p. Grigaitis, 
ar iš didelio išdidumo, ar savo 
nuomonės sulyg karčiamos pa- 
tvirtinimui, kepure užsimovė ir 

cigaretą užsitraukė... taip jis, 
kaip žydas karčiamoj, visą vaka- 
rą "jarmulkoj" ir prasėdėjo. Mū- 
sų žmonės turėjo labai gerą iš to 
pasimokinimą: jeigu kas iš Lie- 
tuvos kaimo atvažiavęs ir turėjo 
seną, supuvusią nuomonę, kad 
panašiuose vakaruose nederi kaip 
žydui su kepure riuogsuoti, tai da- 
bar galėjo persitikrinti, kad toks 
paprotys, tai yra sudrunėjusi lie- 
kana buržuaziško mandagumo, 
o proletariškas mandagumas—sė- 
dėk, kepurę ant ausų užsimovęs, 
kaip karčiamoj. 

Visgi, matomai, iš buvusių ta- 
me vakare ne visi yra tokių "ul- 
tra-progresyviškų" nuomonių, ir 
girdėti, kad prasti žmoneliai tuo- 
mi pasipiktino: girdi, męs prasti 

mužikėliai peržyailjs jokiems mo- 

kytiems vyrams, tai kur" jau jis 
ten mūsų prastą su^ifinklmį pa- 
gerbs, kepurę ntisiinulamas, — o 

svetį kaip gi i/eisi?. Kitur, tai ir 

kepurę už jžeiclimiį fiunuištų, o 

dabar savam vakare lietuviškas 

viešingumas tcl ncle|<lžia paila- 
ryt. 

Na, tiek to! Pabaigoj visgi <lar 
reik priminti, kad kada spalio 25 
«i. vietinė 14 socialistu kuopa lo- 
šė "D11 keliu,'" tni tasai pats "Pir- 
myn" atsigerėti negalėjo: esą su- 

lošta gerai, tik publika šelmė vei- 
kalo nesupratusi, ir po pirmo akto 
išdūmė nuo to artistiškumo be- 
veik pusė publikos, o po antro 
akto—beveik visi. Na, bet tai lo- 
šė "savi žmonės," tai visai kas 
kita.... 

Sakoma, kad nigeris negali at- 
skirti grasaus veido 11110 negra- 
žaus pas baltuosius žmones: jam 
pas baltuosius žmones visi. kati 
ir gražiausi, veidai—vis 'snukiai." 
l'ž tai tarp savųjų (juodukų) ir 
plačiausia čiarpė"—jam angelas 
-mergina. Nors męs lietuviai 
visi baltos odos žmonės, bet ma- 

tomai ir pas mus panašiai atsi- 
tinka: savieji—vadinas, socialis- 
tai,—ką darys, tai vis bus puiku, 
o kiti ką nors darys—tai vis pfe, 
ir gana!... Tegul juos bala, tuos i 

lietuviškus juodukus, ar raudonu-1 
kus!... Erškėtis. | 

IŠ NEW PHILADELPHIA, 
PA. 

"Kvapas jau neina." Lapkričio 
19 d. mirė Yr. Mereckas. Prieš 
poni dienų jis, gavęs 2-j 11 savai- 
čių savo uždarbj, atėjo pas drau- 
gą pasiviešėti; žinoma, j smuklę. 
Abudu taip širdingai vaišinosi, 
kad minėtos dienos ryte Merec- 
ko draugas, nulipęs nuo viršaus, 
kur jiedu nakvojo, pranešė, jog 
"Mcrecko kvapas jau neina." 
Taigi, dėlei gerų vaišių, nespėjo 
žmogelis parbėgti namon mirti, 
nors namai tik per 2 varsnas to- 

lumos nuo mirties vietos. 
* * 

Lapkr. 18 d. š. m. mirė K. Yai- 
delys. (jeg. mėn. jis apsivedė ir 
po vestuvių tuoj apsirgo. Kai-ku- 
ric jo giminių sako, buk velionis 
sirgęs "blogąją liga," — ku- 
rią gavęs trjs metai atgal. 

Lapkr. 21 d. Pottsvillės ligoni- 
nėj mirė T. Bukvietinė drauge su 

mažutėliu, kurį prieš kelias va- 

landas čia-pat pagimdė. Ji paliko 
vyrą ir 4-rius mažus vaikučius, 
šermenis buvo labai liūdnos, nes 

karste gulėjo 2 ypatos: motina ir 
naujai gimęs mažutis, o sale kar- 
sto likusieji 4 vaikučiai nepa- 
prastai verkė. 

Plaušinis. 

IŠ EAST CHICAGO, IND. 
Vakaras. Lapkričio 22 d. vie- 

tinis L. A. Ukėsų Kliubas turėjo 
balių, j kurį publikos buvo prisi- 
rinki; dikčiai. Apart šokių buvo 
ir skrajojanti k rasa. Pirmą do- 
vaną (puikų lietsargį) laimėjo 
Anastasija Jokubaitė. Mėginta ir 

prakalbą laikyt, bet nenusisekė: 
kalbėtojas norėjo ką ten publikai 
paaiškinti, bet, matomai, žodžiu 
negalėdamas surasti, porą žodžių 
pasakęs, kur ten prapuolė ir ap- 
siėjo be prakalbos. 

Ten buvęs. 

I 

IŠ RACINE, WIS. 

Čepulionis sumušė O'Neill. 
Jurgis Čepulionis, angliškai trum- 

pai vadinamas George Chip, 
smarkiai sudirbo vieną iš geriau- 
sių Chicagos apskričio kumšti- 
ninkų, Tim O'Neil, pereitą sa- 

vaitę utarninke. 
Tai buvo taip vadinamas "10 

rounds" (10 eilių) mušis ir Jur- 
gis visą laiką buvo viršuj. "Lie- 
tuvos" skaitytojai jau žino, kad 
Čepulionis, sumušdamas Klausą, 
iškarto užėmė vietą pirmose 
sporto eilėse, ir šj vajcarą jis tą 
savo vietą pilnai palaikė. Jeigu 
Čepulionis turėtų daugiaus paty- 
rimo, ar jeigu vietoj Tim O'Neil 
butų buvęs kas kitas, mažiau už 
O'Neil patyręs kumštininkas, tai 

jis butų senai ragočių užvertęs. 
O'Neil visgi išlaikė iki galui, nors 

trečioj eilėj Čepulionis du sykiu 
buvo jj nukirtęs ant žemės. 

Sykiu su O'Neil buvo atvykę 
j Racine apie 500 žmonių •— 

O'Neil'o pusėj. Tas vienok jam 
nedaug gelbėjo: lietuvis stūmė 
ir "vaikėsi" jj aplink areną visą 
laiką, Ir ant nabago airio pylėsi 
visą laiką toks lietus kirčiii iš 
lietuvio pųs^ kad tasai yargfai 

turėjo laiko pamislyt, kaip čia 
apsigynus,—o apie užpuolimą ne- 

>uvo nei kalbos. 
Teisybė, ketvirtoj eilėj O'Neil 

pasisekė keletą svarbesnių kirčių 
padaryti ir vienas iš jų perkirto 
f'epulioniui kairjjj antakį, bet tai 
ir vii-kas. 

'Kumščiavimosi žinovai ir my- 
lėtojai sako, kad Čepulionis iš- 
tikro yra nepaprastas kumštinin- 
kas. Su lyg jų nuomonės (o jie 
jau tokių dalykų ekspertai), Če- 

pulionis yra vienas iš geriausių 
kumštininkų, kuris gali lygiai 
(vadinas, su vienodu stiprumu) 
kumŠčiuotis abiem rankom, ir pa- 
našaus kumštininko nuo laikų pa- 

garsėjusių Stanley Ketcliel ir liil- 
ly Papke čionai nematyta. 

Šitą kovą laimėjo Čepulionis. 
Tas vakaras atnešė jam $600.00, 
nes Čepulionis rizikuoti nenorėjo 
ir reikalavo, kad jam gvarantuo- 
tų tą sumą dar prieš riiušj, kitaip 
jis važiuoti nenorėjo. 

Fanas. 

IŠ PHILADELPHIA, PA. 

Lapkričio 15 d. National Atble- 
tic Club svetainėj atsibuvo čia 
kiMiiščiavimosi Jurgio Čepulionio 
su Leo Houck. Čepulionis, apie 
kuri dabar pradedama daug kal- 
bėti, visų laiką buvo užpuoliku, 
tačiau pirmoj eilėj jau tuojaus 
pasitaikė nelaimė. Houck pagavo 

Čepulionj kirčiu j žandą, nuo ku- 
rio Čepulionis krito ant žemės. 

Sakoma, kad kitas butų nuo to- 

kio kirčio ir neužsikėlęs, bet Če- 

pulionis visados į keletą sekundų 
buvo ant kojų ir šokdavo prie sa- 

vo priešo. 
Šitą muš} galėtum pavadinti 

draw,"—vadinas nei vieno, nei 
kito nelaimėta: abudu gaudavo 
viens nuo Uito gorų pavaišinimų 
ir sunku butų aiškiai pasakyti, 
kurio iš jų buvo viršus. Tačiau s 

amerikonų laikraščiai, gavę progą 
palaikyti savojo pusę, taip ir pa- 
darė: apšaukė Houcką laimėto- 
ju. 

Philadephijoj yra dar ir kitas 
lietuvis kumštininkas. Tanias 
Beirunas (Tommy Bayruns), ku- 
ris priklauso prie lengviausios 
svaros (featlienvcight) kumšti- 

ninkų kliasos.—plunksnos svaros 

kliasos, kuris žada pastoti taipgi 
j profesionalių kumštininkų sk\- 

rių. Philadelphiečiai. 

IŠ MONTELLO, MASS. 

"Lietuvos'' No. 48 korespon- 
dentas iš Montello, Mass., vardu 
"Laisvas Vaikas," prirašė klai- 
dinančių žinių apie Montello lie- 
tuvių parapijos stovį. Girdi "Ko- 
mitetas spalio 11 d. sudėjo ban- 
kon ant šv. Roko parapijos var- 

do po Kardinolo globa $750.00. 
Tolinus pradėję kilti nesusiprati- 
mai. Anot komiteto pranešimo, 
Kardinolas su vietiniu kunigu 
spalio 15 d. ištraukęs minėtus pi- 
nigus iš banko ir pastatęs tokias 
išlygas" ir 1.1. 

Kas tas vietinis kunigas, ko- 
respondentas nemini, bet bent 
vietos gyventojams yra žinoma, 
kad juomi yra žemiaus pasirašęs, 
ir tokiu budu ant manęs svyra 
sunkus priekaištas, kad dalyva- 
vau ištraukime pinigų ir pasikėsi- 
nime ant parapijos turto. Ta ži- 
nelė neteisinga, ir jeigu ne ko- 

respondentas, tai komitetas apie 
tai žino. Buvo ve kaip: pinigų 
$816.63 buvo sudėta bankon Kar- 
dinolo globoje spalio 11 d., bet 
dar 1912 metais, kuomet aš ra- 

miai ilsėjausi Lo\vcH'yje. Spalio 
15 d. (taip pat 1912 metais) Kar- 
dinolas liepė vietiniam airių kle- 
bonui iš tų pinigų išmokėti už 

pus-ketvirto mėnesio užsivilku- 
sias algas kunigui ir vargoninin- 
kui. Tą paliudijo čekiai ir para- 
pijos knygos. Tokiu budu pini- 
gą1' jau buvo sumažėję iki $468.22, 
o aš dar vis gyvenau Lowell'yje. 
Man pribuvus j Brocktoną-Mon- 
tello, sausio 1 d. 1913 m. airių 
klebonas atidavė likusius pinigus 
j šv. Roko parapijos kasą, kuri 
nuo pereitų metų rudens, liepiant 
Kardinolui, yra kunigo rankose. 

Kun. K. Urbanav^ius. 

IŠ ROSELAND, ILL. 

Gražios vestuves. Lapkr. 23 d. 
pas vietos gyventoją, p. J. Vare- 
kojį, atsibuvo vestuvės p. J. Gu- 
žcvskio su p-le Elzb. Gasiunaite. 
Vestuvėsna buvo sukviesti dau- 
giausia pažangesni vyrukai ir, ra- 

si, šios vestuvės pažymėtinos jų- 
jų doru pasielgimu ir gražiomis 
kalbomis, ko paprastai musjj ves- 

tuvėms trūksta. Atsilankė šiosna 
vestuvėsna nesenai iš Lietuvos 
atvykęs K. Dagi.s, kuris papasa- 
kojo apie žmonių padėjimą Lie- 
tuvoje, kaip žiauriai valdžia ten 

elgiasi su žmonėmis, kaip bau- 
džia nž stengimosi apšviesti liau- 

dį. Toliaus, kalbėjo p. J. Orini-' 
kaitis, kurisai ragino nusirinku- 
siuosius atsiminti kankinius už 

laisvę ir juos sušelpti. Svečiai 
noriai pritarė tam paraginimui ir 
smuikavo išviso $19.00. Aukavo 

šie žmonės: po $1.00 — jaunave- 
džiai J. Gužovskis ir VA/., Gužav- 
skienė, Orinikaitis, Dar. Orini- 
kaiticuė, J. Varekojis, M. Vare- 

kojienė, Myk. Yarekojis, Em. G11- 
žovskaitė, M. Kakliauskas, S. Pe- 
trenaičia, P. Gužovskis. X. Ga- 
siunaitė, Mar. Yarekojis, Janu- 
ševiėia ir K. Dagis; po 50c. — 

Jok. Gužovskis, M. Gužovskienė, 
P. Klusas, M. Klusienė, J. Ga- 
liūnas ir Kr. Klibas; po — 

Keist. Orinikaitis, Aid. Yareko- 

jaitė, Z. lvlibienė ir An. Janu- 
scvičienė. 

Pasirodžius tokioms gausioms 
aukoms, K. Dagis, žinodamas 
vargingą Yalparaiso moksleiviu 

padėjimą, padavė sumanymą pa- 
dalinti aukas sekančiu budu: 
$10.00 (su krasos išlaidomis) pa- 

siųsti per "Laisvės" redakciją 
kankiniams už laisvę; likusius gi 
$9.00 paskirti Yalparaiso mok- 
sleiviams ir, atskaičius krasos iš- 

laidas, pasiusti jiems per "Lie- 
tuvos" redakciją. ($8.90 gavome 
nuo p. Dagio. Red.). 

Susirinkusieji, gražiai pasilink- 
sminę ir maloniai praleidę laiką, 
11 vai. nak. atsisveikino su jauna- 
vedžiais, linkėdami laimingos 
ateities, ir išsiskirtsė. 

Dagiu Dagis. 

IŠ NEW PHILADELPHIA, 
PA. 

Vakaras. Lapkričio 27 d. š. m., 

"(iiedorių draugija" parengė pa- 
silinksminimo vakarą, kuris atsi- 
buvo p. Xarijausko svetainėje. 
Žmonių prisirinko apie 250. 
Apart šokiu, vadovaujant p. A. 

! Gudaičiui, giedoriai padainavo 
keletą tautiškų dainelių, kas su- 

įsirinkusiems labai patiko; kai-ku- 
rie. tai tik pasiklausimui dainų ir 
atėjo. 

Girdėjau, jog minėtoji draugija 
po Kalėdų ketina sulošt apie po- 
ni teatrėlių, kas šiame miestelyje 
labai geistina,—ypač, kad nntsų 
tautiečiai labai skaitlingai lankosi 
bv ant kokio vakaro; tik gaila, 
kad tų vakarų pas mus labai 
mažai rengiama. 

Plaušinis. 

IŠ CHARLEROI, PA. 

Pažanga. Iš palcngvo ir čin lie- 
tuviai pradeda atbusti. Keturi 
metai atgal ateidavo 4 laikraščių 
egzemplioriai, o dabar visokių 
pakraipų laikraščių ateina 30. 
Pradėjus lietuviams daugiau skai- 
tyti, ir girtuokliavimas truputį su- 

mažėjo. 
Per pasidarbavimą J. Rasiutės 

tapo sutverta 140 kuopa SLA., Į 
kurią įstojo ir moterių. Bet yra 
dar daug bijančių rašytis, nes 
tiems rodosi, kad SLA. yra so- 

cialistų organizacija. Tie mat iki 
šiol nežino, kad SLA. yra tau- 
tiška organizacija. Ašara. 

IŠ DORRISVILLE, ILL. 

Žmogžudyste ir nusičudymas. 
Dar žmonės neužmiršo pereitų 
Velykų dienos žmogžudystės, at- 

sitikusios viename slaptame urve, 
kuomet žuvo tris vyrai. Dabar 
vėl čia buvo panašus atsitikimas. 

Lapkričio 19 d. vienuose lietu- 
vių namuose traukt rudą skysti 
mėlį susirinko būrelis lietuvių: 
atėjo ten ir Jonas Aidikis su sa 

vo numylėtine Marcele Dručiute, 
kuri, kaip kalba žmonės, Lietu- 
voj palikusi vyrą, bet jį pametusi 
ir Amerikon atkeliavusi. Ji su Jo- 
nu 2 metu gyveno. Susirinkę prie 
bačkutės linksmai maukė alų iki 
pusiaunaktų. Jonas vadino Mar- 
celę eiti su juom, bet toji atsi 
sakė su juom eiti, nes buk jis 
žadėjęs ją nušauti. "Jeigu nori- 
te nušauti, pasakė Marcelė, tai 
šaukite čia dabar, kol gėrimai dar 
iš galvos neišgaravo; tai mirtis 
bus lengvesnė." Aidikis, maty:. 
nuo gėrimo turėdamas aptemusi 
protą, nelaukė raginimo paantri- 
nimo, bet išsitraukė revolverį ir 
Marcelei paleido du šuviu j kru- 
tinę. Toji dar nubėgo pas kai- 

myną, bet ten krito ant grindų i'j 
į valandą laiko pasimirė. Aidikis 

taipgi išbėgo laukan ir paleido 
sau šuvį Į krutinę. Rr '.o ji paskui 
patvoryj negyvą. Paliko jiedu 3 
:ir 4 mėnesiu mergaitę. 

Lapkričio 20 d. nuo karštligės 
pasimirė 23 metų lietuvis Juozas 
Kubilius, nesenai iš Lietuvos 
Amerikon pribuvęs. Buvo blai- 
vus ir doras vaikinas. 

T. K. P—g-s. 

IŠ CLEVELAND, O. 

Lapkričio 25 dieną rado gele- 
žinkelio suvažinėtą lietuvio V. 
jankauskio kuną. Kišeniuose jo 
rado paveikslą, ant kurio buvo 
pravardė užrašyta ir porą eg- 
zempliorių "Lietuvos." Velionis 
buvo gana apšviestas vaikinas, 
mylėjo mokslą ir stengėsi la- 
biau apsišviesti. Palaidotas tapo 
miesto kapinėse. Buvo tai doras 
ir geras vaikinas. 

Kas norėtų daugiau apie velio- 
ni žinoti, lai kreipiasi žemiau pa- 
duotu antrašu: 

Kazys Kavaliauskas, 
1555 E. 45th st., 

Cleveland, Ohio. 

IŠ KENOSHA, V/IS. 

"Birutės" vakaras. Vietinė 
"Birutės" dr-ja buvo surengusi 
gražų vakarėlį "Padėka vonės 
Dienos" vakare, lapkričio 27 d. 
Vakarą papuošė, apart šokių, ma- 

žas programėlis, susidedantis iš 

monoliogų ir Įvairių eilių deklia- 
mavimo. Kaip mums išrodo, tai 
beveik visiems pavyko gerai sa- 

vo užduotis atlikti. 
Prasidėjus šokiams, buvo ir 

skrajojanti krasa. Daugiausiai 
atviručių, o kartu su jomis ir do- 
vaną ($5.00 vertės) gavo p-lė 
Ona šlekaitč. Buvo ir mažas 
konkursėlis šokiuose, kurį laimėjo 
p. Augustas Varkalis su p-le M. 
Grabafiauskaite,—gavo po auk- 
suotą medalį (S5.00 vertės) su 

"Birutės" vardu, jame įgraviruo- 
tu. 

Publikos buvo pilna svetainė ir 
visi gražiai užsilaikė. 

F. Zakarevičia. 

IŠ COLLINSVILLE, ILL. 

Vakaras. Kaip kitur, taip ir 

musų miestelio lietuviai nemiega. 
Štai lapkr. 27 d. vietos teatrališko 
"Jaunimo Ratelio" tapo suruoš- 
tas gražiai nusisekęs vakaras. 
Programas susidėjo iš dekliama- 
cijų, monoliogų ir dainų. Apie 
programo didumą galima spręsti 
vien iš to, kad jojo atlikime da- 
lyvavo 20 ypatų. Jau iš skait- 
liaus didumo galima supranti, kad 
ne visi programo numeriai buvo 
lygiai atlikti. Iš dekliamatoriu 
ypatingai pažymėtina ponios Tu- 
mosienė ir M. Steponavičienė ir 

ponas A. Tumosa. Kiti atliko sa- 

vo užduotj taipogi gerai. Panelės 
E. Cepliauskytė ir E. Elvukė — 

viena puikus sopranas, kita ne- 

blogesnis altas — gražiai padai- 
navo ištisą eilę djiinų, publikai la- 
bai patikusių. .Šios dainininkės 
yra apdovanotos gerais balsais ir, 
nors konservatorijos nelankė, mo- 

ka palinksminti publiką. 
Kaip teko girdėti, "Jaunimo 

Ratelis'' Kalėdoms rengia veika- 
lą "Pirmieji Žingsniai," kurio at- 
likimui linkėtinai kuogeriausio 
pasisekimo. 

Collinsvillietis. 

IŠ TORONTO. KANADA. 

Susirinkimas. Lapkričio 1. 
buvo susirinkimas, sušauktas šv. 
Juozapo draugijos. Kviesta visi 
lietuviai, bet susiriukiman atėjo 
nažas skaitlius; daugelis pabū- 
go, kad nereiktu aukauti, kaip 
buvo manyta, Lietuvių T uitos 

\*amui V ilniuje, j vai. popietų 
•radėta svarstyti draugijos ir 
Lietuvos reikalus. Tris lietuvai- 
tės dekliamavo patriotiškas eiles. 
Merginas galima tik pagirti, kad 
svetimoj šalyj neužmiršo prigim- 
tos kabos. Kitos net nuduoda, 
kad prigimtos kalbos nemoka ir 
nors ne viena nesupranta gerai, 
bet vietoj lietuviško laikraščio, 
varto lapus angliško. Tokiu mū- 

sų sesučių, nežinančių ką daro, 
;ia yra nemažai. 

L. P, 

IŠ SCRANTON, PA. 

Čia 23 metų vaikinas peršovi 
12 metų mergaitę, o paskui pats 
nusišovė. Matyt jo protas nc 

suvisu buvo tvarkoj. Abudu bu- 

vo lietuviai. K. 


