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POUTISKŪS žinios. 
MEXIKO. 

Kadangi Iįnerta pasiuntė du 

savo kanuoliniu laivu j Tam- 

pico, kuris tapo pagarsintas liuo- 

su portu, kuria visų tautų laivai 
su prekėmis gali ateiti ir prekes 
iškrauti, ir čia iš Ne\v Yorko 

plaukia du laivai su ginklais re- 

voliucijonieriatns, tai \Vashing- 
tone manė, kad Iluerta norėjo 
blokuoti Tampico ir jin neleisti 
svetimų laivų. \'adovui Ameri- 
kos kariško laivyno prisakyta 
buvo daboti lfuertos kanuolinius 
laivus ir jiems, nors reiktų prie-j 
vartą vartoti, neleisti to porto 
blokuoti. Jeigu Huertos laivų 
vadovai mėgintų suiminėti sve- 

timus laivus, tai huertinius pa- 

bandyti. Bet jeigu tas butų pa- 
daryta, jau Amerika su Mexika 
didelio karo išvengti negalėtų ir 

tai jau ne su vienu Huerta, bet 

reiktų jj vesti su visa Mcxika; 
taikymo tarybos, vedamos Nia- 

gara Falls, turėtų iširti, nes ka- 

rui atsinaujinus, taikytojai jau 
neturėtų ką taikyti. 

Nors Huerta, kaipo karą ve- 

rianti pusė, turėtų tiesą blokuoti 

portą Tampico, nes revoliucijo- 
nieriai karo nesulaikė, bet kad iš- 

vengus vaidų su Amerika, jis 
pranešė VVashingtonan, jog blo- 
kados porte Tampico jisai ne- 

mano apšaukti, priešingai, jis at- 

šaukė pirmą savo padavadijimą 
gaudyti ginklus gabenančius re- 

voliucijonieriams Amerikos lai- 
vus. Tokiu savo pasielgimu Hu- 
erta prašalino karo atsinaujinimo 
pavojų, liet visgi Huerta ne- 

nori leisti laivui "Antilla" gink- 
lus iškrauti, kaip amerikoniškas 
geri. Funston neleido iškrauti 
ginklus Vera Cruze, atgaben- 
tus vokišku Hamburgo laivų iš 

Vokietijos ir FrancuzijG3, nes 

ginklai buvo Huertai atgabenti. 
Dagi generolas Funston ant vo- 

kišku laivų uždėjo gana didelę 
bausmę už tai, kad jie tuos gink- 
lus iškrovė Hnertos rankose 
esančiame kitame Mexikos porte. 

Atšaukimo blokados nuo Hu- 
ertos reikalavo ypač Amerikos 
atstovai, ką 1'nerta ir padarė, ir 
tik dėl atšaukimo blokados tary- 
bos taikytojų su Amerikos ir 
Iluertos atstovais nepasibaigė be 
jokių vaisių. Bet ko tuom tarpu 
per Huertos nusilenkimą išveng- 
ta, tas dar gali atsitikti, nes iki 
šiol iš tarybų dar nieko gero ne- 

išėjo, ir abejotina, ar toliaus jos 
galės gerus vaisius išduoti, kol 
Carranzos atstovai tarybose ne- 

dalyvauja, o pats Carranza ir jo 
svarbiausias generolas, buvęs 
plėšikų vadovas Villa, viešai gar- 
sina, kad jie nei jokios tuom- 
tafpinės valdžios Mexikoj nepri- 
pažjs, nes Huertą jie be niekeno 
pagelbos beveik jau pergalėjo, 
o pergalėtojams nieks išlygų dik- 
tuoti negali Taigi Carranza ir 
Villa visą valdžią nori į savo 

vien rankas paimti ir Mex.iką 
taip valdyti, kaip jiems patiks, 
be kontrolės kitų partijų, kol ko- 
kia nauja revoliucija jų valdžios 
neiš vers. Kad Carranza, kompa- 
nijoj su Villa, galėtų Mexikos gy- 
ventojus užganėdinti, apie tai 
reikia abejoti, nes kur arti val- 
džios galvos stovi buvę plėšikai, 
ten teisingo valdžios elgimosi 
laukti negalima, o valdžios ne- 

teisingumas visur žmones prieš 
save sukelia. 

Anglijos užsieniu ministeria 
Grcy pranešė Suvienytų Valsti- 
jų valdžiai, kuri apsiėmė gin- 
ti Europos piliečių reikalus 
Amerikoj, nes nenori suteikti 
Europai progą kištis į Amerikos 
reikalus, jog jeigu valdžią įgau- 
tų Villa, kurio, turbut, Anglija 
nepripažintų, tai Anglija nuo 

Mexikos pareikalaus didelio at- 

lyginimo už užmušimą. Viliai 
prisakius, Anglijos ukėso Ren- 
tono. Jeigu Amerika nepasirupjs 
atlyginimą išgauti, tai, kaip mi- 
nisteris Grey prane:;5, Anglija 
nepaisys Suvienytų Valstijų iš- 
vilktos Monroe doktrinos, bet 
pati pasirupįs atlyginimą išgau- 

ti, nors Mexikon prisieitu laivy- 
ną ir kariumenę siųsti. 

Laivyno ministeris Daniels ap- 
reiškė, jog Suvienytos Valstijos 
.Mc.\ikoj laikysis tos pačios poli- 
tikos, kaip iki šiol, nors toji 
politika lygiai Europoj, kaip ir 

pačioj Amerikoj daugelio laik- 
raščių yra pajuokiama. Portas 
Tampico, kurį valdo ne ameriko- 

nai, bet Mexikos revoliucijonie- 
riai, busiąs liuosas portas, kur vi- 
su tautų laivai gali savo prekes 
gabenti. Klausimas, ar gali ir 

ginklus gabenti? Jeigu ginklai 
revoliucijonieriams leidžiama ga- 
benti, tai, liogiškai imant, niekas 
negali drausti su revoliucijonie- 
riais karą vedančiam ginklų ga- 
benimą trukdyti. N'eutrališkai 
užsilaikančių kraštų yra net pa- 
reiga neleisti gabenti ginklų nei 
vienai karą vedančiai pusei. Kaip 
praneša laikraščiai, Suvienytų 
Valstijų valdžia dabar ištikro 
mano laikytis neutrališkumo ir 
neleisti iš Suvienytų Valstijų 
Mexikan gabenti nei ginklų, nei 
amunicijos. 

Pietinių valstijų ambasadoriai- 
-taikytojai atsišaukė prie Carran- 
zos su prašymu atsiųsti j Nia- 

gara Falls savo atstovą, bet, nors 

praslinko jau čiela savaitė, atsa- 

kymo negavo. Sekančiame po- 
sėdy taikytojai nutarė pristatyti 
visą jų korespondenciją su Car- 
ranza. 

FRANCUZIJA. 

Pasitraukė nuo vietos Dou- 

mergue ministerija, nes socialis- 
tai, susijungę su radikalais, at- 

metė ministerijos finansų refor- 
mos projektą. Mat pailginus 
tarnavimą kariumenėj iki 3 mė- 

ty, ko nuo Prancūzijos reikalau- 
ja Rusija, reika labai didelių pi- 
nigų kariumenės reikalams. Su- 
tverti naują ministeriją nesiseka, 
nes sunku surasti norinčius mi- 

nisterių vietas užimti. Sutverti 
ministeriją ministeriui Viviani 
nepasisekė; žinomas vokiečių 
priešas Delcasse išsyk pasiūly- 
mą atmetė, atsisakė ir keli kiti; 
dabar vienok sutiko pamėginti 
surasti ministerius naujai minis- 
terijai Ribot, bet nors tai jam 
ir pasisektų, niekas jo ministe- 

rijai nepranašauja ilgo gyveni- 
mo, nes jam nepritaria nei so- 

cialistai, nei radikalai, o jie po 
naujųjų :inkimų turi persvarą 
parliamerte. Prancūzijoj parlia- 
mentas nemėgsta ilgai ministe- 
rių laikyti, kartais iš pirmo susi- 
rinkimo juos pavaro, išreikšda- 
mas neužsitikėjimą: Prancūzijoj 
prezidentas negali ministerių pa- 
laikyti, jeigu butų netikę, nes ten 

juos parliamentas atstato, kada 
jam ministerių veikimas nepatin- 
ka. 

Ministerių priešai stoja ir prieš 
prezidentą Poincare ir nori jj pri- 
versti atsisakyti nuo prezidento 
vietos. Prieš prezidentą smar- 

kiai agituoja buvęs iždo minis- 
teris Caillatix, kurio moteris nu- 

šovė konservatyviško laikraščio 
"Figaro" redaktorių Calmette. 
Prancūzijos parliamente socialis- 
tų atstovų yra 132, taigi daugiau 
negu Vokietijos parliamente; so- 

cialistai gi visur yra augštų val- 
dininkų priešai; nors tarp min?s- 
terių yra socialistų, bet socialis- 
tų partja ir saviemsiems priešina- 
si, jeigu jie valdininkais tampa. 
Rods, parliamente socialistų yra 
mažiau, negu visų kitų partijų, 
bet jie balsuodami su viena, ar 

su kita partija, valdo ministerius 
ir kada nori, gali ministeriją pra- 
šalinti. 

Prancūzijos socialistai stoja 
prieš besilaikymą Prancūzijos su 

Ru;-ija. Jie reikalauja, kad Fran- 
euzija pasitrauktų iš ryšio su Ru- 
sija; jie reikalauja, kad geriau 
susitaikyti su Vokietija, negu 
kad savo pinigais remti turėtų 
reakcionieriškos Rusijos siekius. 
Be*, ar pasiseks išardyti rvši 
Francuzijos su Rusija, galima 
abejoti, nes susirišti Prancūzijai 
su Vokietija neleis vokiečių nuo 

franeuzų paveržtos provincijos 
—Alzatija ir Lotaringija, 

ALBANIJA. 
Galo albaniečių sukilimo ne- 

matyt. Svarbiausia sukilimo prie- 
žastis yra—kad albanų dauguma 
nenori krikščionio protesteno, 1 Eu- 

ropos jiems primesto kunigaik- 
ščio \\ iedo, vokiečio, ir todėl, 
kad kunigaikščio valdžios užlai- 
kymui reikia mokesčiai mokėti, 
o to albanai pirma nemokėjo, 
jeigu mokėjo, tai produktais tur- 

tingiems bėgams, nes albanai pi- 
nigu neturi. 

Tarpe Tirana ir Durazzo buvo 
smarkus mūšiai kunigaikščio 
\Yiedo kariuinenės ir žandarme- 
rijos su sukilėliais. Kariumenė 
ir žandarai išvaikė 5,000 gink- 
luotu sukilėlių. Pirma vienok 
sukilėliai keliuose susitikimuose 
sumušė kariumenę ir be mažo 

neapvaldė krašto sostinės, miesto 
Durazzo. 

Sukilėliai priima daugumą, net 

visus svarbiausius tarptautiškos 
komisijos padavadijimus, bet 

priešinasi kunigaikščiui \Yiedui; 
jie reikalauja mahometono val- 
dono, jeigu negalima prie Tur- 
kijos prigulėti. Daugumas suki- 
lėlių valdonu norėtų turėti Es- 

sidą Pašą; net katalikai miridi- 
tai nenori protestono \Yiedo. 

VILNIAUS GUBERNIJA. 
VILNIUS. 

X Mūsų spaudos atgavimo su- 

kaktuves paminėjo tarp kit-ko ir 

rusų "Yecerniaja Gazieta" gegu- 
žio n d. Straipsnyje trumpai pa- 
pasakota apie musų kovą dėlei 
spaudos atgavimo. Apskritai gi 
prie progos reikia priminti, kad 
Vilniaus demokratiniai rusų laik- 
raščiai daug dažniau mini lietu- 
vius ir jų reikalus, negu lenkų, 
kurie, kaip žinoma, beveik išim- 
tinai endekų rankose, ypač dabar 
žlugus "Kurj. Krajo\vy." Musų 
spaudos atgavimo sukaktuvių 
lenkų laikraščiai nesiteikė pami- 
nėti. 

X Šįmet Vilniaus miestas ke- 
tina įtaisyti du nauju plečiu 
(skvėru): vieną prie pravosla- 
vų soboro, antrą prie Bonifratrų 
bi/enyčios. O Žvėryne ketina 
įtaisyti miesto sodną (parką). 
Vieta jam bus šįmet išrinkta ir 

dygia viela aptverta, o rudeni 
bus sodinami medeliai. 

X Netoli šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios Antkainyje užtikti po 
žeme rūsiai—rūmai. Esą ten du 
kambariu, dviejų sieksnių aug- 
ščio. Tuos rusius ketina tyrinėti 
archeoliogai-specialistai. 

X Nesenai Dr. J. Basanavi- 
čius išrinkta Genevos Mokslo 
Akademijos nariu. Dabar suži- 
nota, kad jam jau atsiuntė 
dipliomą, kuriame jisai pakeltas 
ir į tos Akademijo" garbės pro- 
fesorius. 

X Ši»uet iš Vilniaus miesto 
pinigų nutarta duoti: 

1) Valdžios mokykloms pašel- 
pos—4,299 rub. 

2) Privatinėms ir visuomeni- 
nėms mokslo įstaigoms—1,930 r. 

3) Mokytojams, mokiniams do- 

vanų ir pašelpų—5,250 r. 

4) Beturčių mokinių stipendi- 
joms ir mokesčiams už vidurines 
ir augštesnes mokyklas—2,317 r. 

5) Mokyklų triobų pataisy- 
mams—7,500 r. 

KAUNO GUBERNIJA. 
KAUNAS. 

X Nemuno senas plaukiantis 
tiltas nuimtas. Pradėtas statyti 
naujas; kol-kas, žmonės ir veži- 
maf keliasi Nemuno keltu. Kel- 
tas didelis, gana patogus, žmo- 
nės skundžiasi tačiau, kad vis 
dėlto be tilto judėjimas sulaiko- 
mas: turgaus dienomis ir šven- 
tadieniais tenka vežimams išti- 

1 >oniis valandomis stovėti prie 
kranto ir laukti savo eilės. Taip 
-tovi vežimų daugybė ir Alekso- 
to ir Kauno pusėje, abiejuose 

.upės pakraščiuose. 
' X Toks sausas pavasaris, kokį 

šįmet turime, žmonėms daug ne- 

laimes neša. Tai čia, lai tc.i• gir- 
dėti nuolat dega. Kauno ..pskr. 
sudegė net 3 miesteliai: Betyga- 
la, Kėdainiai, Krakiai. Dabar 
Panevėžip apskr. vėl iš trijų vie- 
tų ateina žinios apie gaidrus:) 
Biržų valsč. Kaltinų viensėdi- 
joj, priklausančioji Petrui ir Jcku- 
bui V'arakojams, sudegė kūtės su 

visais gyvuliais; Kiburų val- 
sčiaus Milinauskytei priklausan- 
čiam .A nelikti dvarelyje sudegė 
irgi kūtės drauge su nuominin- 
ko Jono Kibaluos 6 arkliais, iŠ 
karvių ir 1 meitėliu: trečias gais- 
ras yra buvęs Linkuvos valsč. 
Poguliankos viensėdijoj: čia su- 

degė Tono Tniškevičiaus kūtės 
... 

>u <"> karvėmis, 17 avimis ir 13 
Ikiaulėmis. Apskaičius visus tris 

[gaisrus drauge, nuostolių busią 
I daugiau kaip 20,000 rublių. 

X Penkiems bvr- ims kišta 
iš Žemaičių vyskupijos išvažiuo- 
ti j užsienį: kanshm. kun. Pace 

vičiui—j Palestiną: kunigams Ja- 
kubovskiui ir Buiiibaliui—į Ang- 
liją. kunigams Jočaniui ir Stak!e- 
liui—j Vokietijį, 

X Saulės namams aukos, kaip 
rašo "S.-Z.T.," nesiliauja plauku- 
sios. Nesenai Rygos lietuviai 
atsiuntę 2,270 rubl. 

X Šv. Grigaliaus vargonininkų 
dr-jos valdyba steigia šįmet Kau- 
ne vargonininkams kursus, kurie 
tęsis nuo liepos 16 d. iki rugpjū- 
čio 16' d. Vyriausybės leidimas 
jau gautas. Kursus ves J. Nau- 
jalis, kun. Brazis ir Bendaravi- 
čius. Už kursų lankymą reiks 
mokėti 10 rub. Norintieji kursus 

lankyti turi apie tai pranešti iki 
birželio 19 d., ir atsiųsti drauge 
5 rubl. rankpinigių. 

X įšventinimas į vyskupą kun. 
Karevičiaus su didele iškilme jau 
atlikta sekmadienjį^eierburge šv. 
Katarinos bažnyčioje, {šventini- 
mo apeigas atliko archivyskmas 

j Kliučinskis, padedant vyskupams 
Karosui ir Ciepliakui. 

X Kaune 'dažniau ir dažniau 
pradeda vartoti kurui akmenines 
anglis. Kiek girdėti, tai neilgam 
trukus miestan bus atvežta 50,- 
000 pudų tokių anglių. 

ŠIAULIAI. Geg. 9 prasidėjo 
streikas i-rnc didžiųjų Freinkelio 
odos fabrikų, kuriame dirba apie 
560—600 darbininkų. Pirmąją 
dieną streikavo tik pirmasai sky- 
rius. Antrąją dieną (11—IV) 
streikas persimetė ir į kitus sky- 
rius, ir visi fabriko darbai su- 

stojo. Reikalaujama pridėti x/z 
kap. uždarbio nuo akordinių dar- 
bų, nes čia dauguma darbų dir- 
bania nuo daikto, Freinkclis 
griežtai atsisak.ė išpildyti darbi- 
ninkų reikalavimus ir iškabjno 
skelbimą, kad tie darbininkai, ku- 
rie nenorj dirbti, atsitrauktų iš 
fabriko. Jau kiek anksčiau jis 
turėjo atsigabenęs keletą dešim- 
tų mordvinų, ir dar laukiąs jų 
partijos iš 300 žmonių. Mat, tie 
puslaukiniai žmones butų jam ir 
pfgesni ir lengviau naudojami ir 

streikų nekeltų. Juk padidinti 
darbininkams reikalaujamąjį mo- 

kestį (/2 kap.), dėl Freinkflio 
reiškia—sumažinti savo pelną 56 
—60 tukst. rubl. Darbininkai lai- 
kosi ramiai. Kitas odininkų fab- 
rikantas— Nurokas savo fabrike 
iki streiko neprileido. Darbinin- 
kų reikalavimus išpildė, nepradė- 
jus jiems streiko. Taip-pat buvo 
padaręs pernai ir Freinkeiis, gi 
šįmet kitaip pasielgė. Sf. 

Vėliausios žinios praneša, kad 
streiką išlaimėjo darbininkai. 
FYeinkelis sutikes išpildyti be- 
veik visus reikalavimus. 

X Sustreikavo čia esančios Cho- 
ronžiekio odų dirbtuvės visi dar- 
bininkai. Tik vežėjai, padidinus 
jiems užmokesnį nuo 90 kap. j 
dieną, kaip pirmiau gaudavo, iki 
1 r. 10 kap., grįžo darban. Kitų 
skyrių darbininkai reikalauja taip 
pat užmokesnio padidinimo. Me- 
nas gi skyrius streikuoja tiktai 
iš solidarumo su kįtais darbinin- 
kais. Kol-kas dirbtuvių savinin- 
kai nenusileidžia ir darbininkų 
reikalavimų nepilddL 

Sustreikavo ir brolių Nurokų 
dirbtuvių odininkai, taip pat visi. 

Vištvanagis. 

X Šiaulių apskr. 2-ojo sky- 
riaus žemiečių viršininkas nu- 

baudė 5 rubl. pabaudos A. Do- 
maševičių ir J. Pupką už tai, kad, 
suruošę vaidinimą Baisogaloj, 
nepamokėjo filantropijos tik- 
slams 30% nuo pelno. 

ŠIAULIAI. Ateiviai darbinin- 
kai jau pradėjo plaukti Lietuvon. 
Kauno L'kio Dr-jos tarpininkavi- 
mu jau pargabenta jn keletas- 
šimtų į Šiaulių apskritį. Šiomis 
dienomis jų nuvažiavo per Šiau- 
lius po keletą dešimčių j Koma- 
ro dvarus (Joniškio valsč.), Na- 
riškino (Gruzdžių, Žagarės val- 
sčiai), (I. Laucevičiaus (Padubi- 
sio valsč.), j Šiklių dvaro fabri- 
ką (Baisogalos valsč.) ir kitur. 

Sf. 

ŽAGARĖ. Kai-kuriuose valse, 
kaimuose serga gelažėmis ark- 
liai. 21. 

PANEVĖŽYS. Traukinis ne- 

toli Panevėžio, matyti, žerda- 
mas kibirkštis, uždegė dabartine 
giedra išdžiovintus girios sama- 

nus. Netoli Panevėžio dvarinin- 
ko Meištavičiaus mišką apėmė 
liepsna. Kol gaisrą pasisekė už- 
gesinti, sudegė 15 dešini, pui- 
kaus, trioboms statyti tinkamo, 
miško. Meištavičius pareikalavo 
iš geležinkelio valdybos, kad jam 
nuotolius sugrąžintu. 

."„TUMBRIŠKIAI, Pan. apskr. 
Damiškių sodž. valstiečiui Ste- 
ponui Bučiui buvo 1,400 rubl. 
pražuvę. Įtarė jis vagystėje val- 
stiečius Danielj Simanj ir Povi- 
lą Stuką. Policija padariusi pas 
juos kratą, pinigus atrado. Jie 
prisipažino tuos pinigus pasisa- 
vinę. 

KURŠĖNAI. Šj pavasarį ne- 

maža žmonių čia nukentėjo dėl 
slaptųjų mokyklų. Vienu metu 
beveik užkluptos tris tokios mo- 

kyklos: dvi Kuršėnų miestelyje 
pas Stan. Petrošių ir Vitkauską 
ir viena Pakuršėnio soždiujc pa; 
Milašauskį. Pas Petrošių rasta 
12 vaikų besimokinant iš mal- 
daknygių ir elementorių, mokino 
jucfe senutė Rozalija Rupšikė, 63 
metų. Pas Vitkauską gi rasta 25 
vaikai, kuriuos mokino Poškikė. 
Milašauskis gi patsai mokinęs. 
Namų šeimyninkai Petrošių?, 
Vitkauskas nubausti 50 rub. pa- 
baudos. Milašauskas — 25 rub., 
mokytojos Rupšikė ir Poškikė 
pasodintos prie Šiaulių polici- 
jos 6 savaitėmis. Jiedvi iš to ir 
maitinos, būdamos be sveikatos 
ir kito darbo dirbti nepajiegda- 
mos. Petrošius nors pabaudą už- 
mokėjo, bet rūpinasi atgauti ją 
atgal, nes "mokykla" buvusi vi- 
sai ne jo žinioje, jis tuose na- 

muose negyvenęs ir juos iš jo 
nuomojusi Rupšikė, taigi ir atsa- 

kyti už tai, kas darosi svetimame 
bute, negaljs. 

Prie Šiaulių policijos dar sėdi 
viena tokia "mokytoja" nuo Už- 
venčio, irgi adnunistratyviu bu- 
du be teismo apkaltinta. Sf. 

SURVILIŠKIS, Panev. apskr. 
Šioje parapijoje tik šįmet pra- 
deda sodžiai skirstytis viesėdijo- 
mis. Pradžią daro vargingiausiai 
gyvenantieji Miegėnai. Kiti so- 

džiai dar negali susitarti, kaip 
reikiant. 

KUPIŠKIS, Ukm. ap. Val- 
sčiaus rinktinių sueiga geg. 15 d. 
kuone vienu balsu nutarė užda- 
ryti visas Kupiškyj esančias gir- 
tuoklybėd įstaigas. Bet valsčiaus 
raštininkas atsisakė užrašyti j 
nutarimų knygas valsčiaus suei- 
gos nusprendimą dėl degtinės 
monopolio uždarymo, nes, girdi, 
pati valdlžia tai padarysianti, pa- 
galiau, ir žemiečių viršininkas 
jam taip prisakęs. Vyrai, negalė- 
dami prispirti raštininką Įtraukti 
knygosna jų nutarimų, parašė 
prašymą žemiečių viršininkui, 
kad jisai leistų jiems daryti nu- 

tarimą dėl monopolio uždarymo. 
Po prašymu pasirašė beveik visi 
rinktiniai (50 žin.), jų skaičiuj ir 

viršaitis. 

Tą dieną Kupiškyj buvo ma- 

tyti kuone visi "Blaivybės" Ta- 
rybos nariai. A. Tauškutis. 

PABALIS, Panev. ap. Velžio 
valsčiaus siu metų sueiga nuta- 

rė pašalinti iš Pabalio kaimo už 

vagystę ūkininką Puloką. Tam 
tikslui valdžia iš Stetiškių se- 

niūnijos (ji susideda iš 4 kaimų) 
reikalauja 25 rub. Žmonės, nors 

nenoroms, bet žada duoti. 
P. T—ras. 

KRAKE. Gegužės 5 d., pir- 
mą vai. popietų Krakių mieste- 
lyje iškilo gaisras, kuris sunai- 
kino 20c suvirsimi triobėsių. Nu- 
kentėjo daugiau kaip 100 šeimy- 
nų. Y ienas apie 90 m. amžiaus 
žydelis sudegė ant kiemo. Nuo- 
stoliai dideli, nes sudegė daug 
krautuvių. V. K. 

POŽAISKAS, Kauno gub. Mi- 
nisterija leido įkurti dar vieną 
mokytojų seminariją. Seminari- 
jai triobos bus pertaisytos iš pra- 
voslavų vienuolyno triobų da- 
lies. 

PADUBISYS, Šiaulių apskr. 
Skolinamai-taupomosios draugi- 
jos pirmininkas, dvar. Chomskis, 
traukiamas tieson už išeikvoji- 
mą 1,333 rublių draugijos pini- 
gų ir už svetimų parašų dirbimą. 

KRAKIAI, Kauno ap. Pra- 
nešama, buk šiame miestelyje 
kilęs didelis gaisras. 

UKMERGĖ. Gegužės 14 d. 
buvo vietos kataliku lab.-dr. vi- 
suotinas susirinkimas. Iš 80 na- 

riu daugiausiai dvarininkų atvy- 
ko—30. 

Šįmet ši draugija turėjusi ne- 

mažą nesmagumą. Svetimų ti- 

kybų departamentas pripažino 
šią draugiją esančia ne labdarių, 
bet tikybine ir pareikalavo, kad 
draugijos įstatai išnaujo butų 
tvirtinami. Dr-jos valdyba da- 
rė, ką išmanydama, bet, kol-kas. 
jokio atsakymo dar nesusilau- 
kianti. 

Dr-jos veikimas apsireikė 1913 
m. tame, kad prieglaudoje buvo 
laikomi 23 paliegę seneliai. Pa- 
šelpa vieną kartą buvo duota 53 
žmonėms. Šiam šelpimui išleista 
viso labo 552 rub. 50 kap. Dr-ja 
išduodavo dar neapmokamų pie- 
tų ir vaistų papiginta kaina. 

Velykoms buvo išdalinta val- 
gomųjų daiktų ir drabužių 110 

pavargėlių už 103 r. 16 k. 
Dr-ja savo naudai ruošianti 

kasmet įvairius vakarus, šįmet 
gausianti dar vieną tūkstantį 
rublių, užrašytą mirusios dvari- 
ninkės Pctraškevičienės. Dr-ja 
turinti dar sau pastatytus nuo- 

savius namus, skiriamus našlai- 
čių prieglaudai, bet, neturėdama 
valdžios patvirtinimo, nieko tuo- 

se namuose, kol-kas, nesteigia. 

PAGIRIAI, Ukm. ap. Val- 
sčiaus sueiga nutarė uždaryti 
monopolį. 

JONIŠKIS, Šiaulių ap. Nese- 
nai naktį ištiko gaisras. Užside- 
gė Vilio Dumčio klojimas ir per 
akies mirksnį visas klojimo šiau- 
dinis stogas buvo liepsnos apim- 
tas. Kibirkštį?, dagi degan- 
čiu šiaudu gniutuliai ėmė lak- 
styti į visas puses. Bematant, 
liepsna persimetė ir ant kitų sto- 

gu. Nepraslinko nei dviejų va- 

landų, kaip suliepsnojo dar dvi 
gyvenamosios ir 11 kitokių trio- 
bu. Ugnis taip greitai viską rijo. 
kad ūkininkai negalėjo suspėti 
kai-kur nei gyvulių išvesti. Su- 
degė todėl drauge su triobomi> 
dar i arklys, 7 karvės, 9 kiaulės 
į avįs ir 2 veršiu. Gyvuliai bai- 
siai baubė, žviegė, žvengė, blio- 
vė, taip kad ūkininkai jų gailė- 
dami, mėtėsi j visas puses, steng 
flamiesi juos gelbėti, bet nieki 
nepadarė. Nuostoliai siekia i< 

tukst. rub. 

SUBAČIUS, Ukm. ap. Pačto 
<totis nuo gegužės 15 d. paversta 
į pačto ir telegrafo stotį, kame 

bus priimamos telegramos į vi* 
są Rusiją, bet nc i užsienį. 

KALTINĖNAI, Ras. ap. Pa- 
višnitj dvaro laukuose sargybinis 
Kėvišas nušovė—kaip rašoma, to 

paties valsčiaus gyventoji, Labu- 
nivėlių sodžiaus Joną Butrimą, 
įtariamą pavogime arklio ir mė- 
ginusio iš policijos rankų ištruk-* 
ti. 

LABUNOVĖLIAI, Raseinių 
apskr. Čia policijos buvo užtik- 
tas slaptas bravoras, varąs deg- 
tinę. Bravoro savininkas, Jonas 
Rutminas buvo bemėginęs bėgti, 
bet bėgantį nušovė. Tardymas 
eina. 

ŽEM. KALVARIJA. Nuo ge- 
gužės 14 d. "Artojo" kliubas 
miestelyje atidaro arbatinę. Ar- 
batinė musų miestelyje pageidau- 
jama. Bus vietos žmonėms susi- 
rinkti ir nebereikės eiti į traktie- 
rių, kurio daugelis ir neapken- 
čia. Adomas iš Rojaus. 

— Lietuvos žiniOB — 

SUVALKŲ GUBERNIJA. 
GARLEVA. Gegužės 28 d. 

Padliesių kaime dailydės Poderio 
mokinys Kringla, bevirdamas da- 
žus su benziną, per neatsargumą 
baisiai apdegė. Nelaimingasai 
nuvežtas į Kauną ligonbutin, kur 
iki šiai dienai dar tebūna, dide- 
lius skausmus kęsdamas. 

Simanas. 

SUVALKAI. Netoli 20 metu 
Suvalkų gubernijoj pratarnavęs 
štab-aiicicris prie gubernatoriaus 
N. G. Gorielovas perkeltas j Ka- 
lišių tokiu pat štab-aticierium. 

Kor. 

LIUDVINAVAS, Kalvar. ap. 
Balaikų (Podmlynarskie raštuo- 
se) kaime darbininkai, bekasda- 
mi kalkes Bendarino lauke ant 
Šešupės kranto šj pavasarį, rado: 
didelę molinę čerpę, kaip puodas 
didumo, prie jos geležies jėtį ir 

geležies kirvuką su skyle iš ga- 
lo, už kokiu 50—60 p. nuo tos vie- 
tos rado viso žmogaus kaulus, 
galva j vakarus, šale galvos ma- 

žutę čerputę su apdegintais kau- 
lais, ant kaklo misinginį pažale- 
vusį lakną, ant rankos branzolie- 
tą, irgi bronzinį. Ir anoj didžio- 
joje čerpėj buta apdegintų kau- 
lų. čerpės subyrėjo, pasiliko tik 
šukės. Randa dar daugiau ten 

kaulų. Metaliniai daiktai yra pas 
tos vietos savininką Jurgį Ren- 
dariną. Be to prie pat Bendarino 
stubų dar yra labai senos liepos 
kelmas. Matyt, tenai buta seno- 

vės kapinyno. Kor. 

SEINAI. Gegužės 14 d. bu- 
vusiame gaisre sudegė du vaikai 
ir suaugęs vyras Cinkus. Ugnis 
užliko juos visus bemiegančius. 

MARIAMPOLĖ. (gubernato- 
rius neužtvirtino Dr. K. Grinių 
vietinės ugniagesių draugijos 
valdybos nariu, turbut, išrodo 
neištikimas. 

PETERBURGAS. Gegužes 
27 d. Melioracijos Skyrius prie 
žemės dirbimo depart. atidengė 
Peterburge kursus visiems norin- 
tiems išmokti durpes išdirbti, 
(ireta su teorijos žiniomis ci< ir 
praktikos darbai Peterburgo apie- 
linkės durpvnese. Kursai tęsis 
'» mėnesius. 

X Gerb. St. Šimkus šį pava- 
karį baigė Peterburgo Konser- 
vatorijos kompozicijos skyrių. 

RYGA. Latvių dienraščio 
"Dsilnves Spehks" redaktorė ad- 

ministratyviai nubausta 100 rub- 

lių. arba mėnesiu kalėjimo, o 

Xo. 2 ir 5 konfiskuoti. 

LIEPOJUS. Gegužio pirmoj i 
praėjo ramiai. Kur-nekur darbi- 
ninkų būreliai susirinkdavo, bet 

'uojaus išsiskirdavo. Streikų be- 
veik nebuvo. 



iŠ AMERIKOS. 
PAMINKLAS KON- 

FEDERATAMS. 
VVashington, D. C. Birželio 4 

dietuj ant Arlington kapinių tapo 
pastatytas paminklas konfedera- 
tams, taigi pietiniu valstijų su- 

kilėliams; paminklu pastatė na- 

minio karo veteranai. Prie pa- 
minklo atidengimo buvo ir prezi- 
dentas \\ ilson su abiem savo 

dukterim; prezidentas laikė pra- 
kalbą. Smarkus lytus vienok vie- 

nus kalbėtojus privertė atsisa- 

kyti nuo kalbėjimo, kiti. turėjo 
savo kalbas trumpinti. 

AUTOMOBILINIAI 
PLĖŠIKAI. 

Champaigne, 111. Penki plėši- 
kai atsilankė čia, matyt, vogtam 
automobilyj. Sustojo prie Buf- 

feys Banko, inėjo vidun ir, išardę 
banko kasą, su $2,500 vėl išdū- 

mė. Šerifas su ginkluotais vyrais 
mėgino plėšikus vyti, bet už 

mie-tclio Monticello jų pėdsakį 
prapuldė. 

KONFISKUOJA NESVEIKUS 
PRODUKTUS 

San Francisco, Cal. Sveikatos 

užvaizda konfiskavo t2<\ tonus 

kiaulienos ir sudarytų žirnių ble- 

kinėsc, nes tie valgio produktai 
buvo pagedę 

VOKIEČIŲ KATALIKŲ 
KONVENCIJA 

Sheboygan, Wis. Birželio 3 d. 

atsidarė čia vokiečių katalikų 
konvencija. Kitą metą konven- 

cija atsibus Racine. Nutarė rei- 

kalauti panaikinimo moterių ir 

vaikų darbo. Patarė gerti mažai, 
bet nupeikė prohibiciją. 

JUOKINGAS PASIGYRIMAS. 
Haverhill, Mass. Vienas čio- 

nykšti-» daktaras viešai pasigyrė, 
jog ištyręs, kad žmogaus dvasia 
sveria uncijos, nes mat pasi- 
miręs žmogus tinieijos svėrė 

mažiau, negu gyvas būdamas. 

Bet žmogaus dvasio- tasai dak- 
taras visgi nematė. 

ATSIDARĖ VULKANAS. 

Redding, Cal. Atsidarė vulkanas 
Lassen, kuris su viršum .šimtą 
metų ramiai miegojo. Karšti pe- 
lenai, lava ir aknienjs lekia gana 
toli nuo vulkano gerklės. 

PERKŪNAS UŽGAVO KETU- 
RIAS MOTERIS. 

Freeport, III. Pereitos nedė- 
lios dieną, laike audros po vienu 

dideliu parosoliu einant ketu- 
rioms moterims, seserims flult- 
guest, trenkė perkūną? į paroso- 

liu ir vieną moterį užmušė, o tri< 

jos seseris pritrenkė ir apdegino. 

IŠLAIDOS LAIVYNUI. 
Washington, D. C. Senatai 

užgvrė užlaikymui ir sudrutini- 
irtui Amerikos kariško laivyno 
šiems metams $141.000.000. Bus 

padirbti 3 nauji milžiniški mūšio 
aivai. 

DIDELĖ AUDRA. 
Minneapolis, Minn. Birželio 3 

d. čia siautė smarki audra su žai- 
bais ir perkūnais. Žaibas sude- 

gino St. Charles bažnyčią prie 
4th st. ir 14th ave. Nuostolių pa- 
daryta $30.000. Apart to, buvo 
iaibo sudeginta Hennepin Coun- 
ty P>arrel Co. sankrova No. 3. 
Nuostoliai siekia $75.000. 

PIRKO MIESTĄ UŽ VIENĄ 
DOLIARĮ. 

Denver, Col. Koksai II. M. 
Aylesvvorth už vieną doliarj pir- 
ko miestelį Bulger, uždėtą pul- 
kininko Bulgero. Miestelio pir- 
kėjas jo gatves nori avižomis 
užsėti, o buvusį hoteliuką pa- 
versti j kluoną. Miestelio tiždė 
tojas už žmogžudystę dabar yra 
teisiamas. 

AUDRA. 
Sioux City, Ia. Iovva valsti- 

joj v.markios audros labai daug 
blogo pridirbo. J.aike audros 
žuvo ir žmonių, bet tikro žuvusių 
skaitliaus dar nežino. Daugiau- 
siai nukentėjo Sanborn aplinki- 
nės. C ia užmušta 12 žmonių, o 
vėtra sugriovė daug lengviau pa- 
statytų triobų. Dcbesįų praplv- 
šimai išnaikino javus ant didelių 
laukų plotų. 

MERGINA APSKUNDĖ 
GARSŲ GIESMININKĄ. 

New York. Y y. ".širdies sužei- 
dimą" mergina Milfred Merfert 
£er Jeism^ ^aįieskojo §100,ooo 

nuo garsaus operos giesmininko, 
italo Enrico Caruso. Caruso mat 

nenorėjo jos vesti. Apsiėjo vie- 
nok be teismo, susitaikė geruo- 
ju. Mergina pasiganėdino $3,000 
ir Carusui sugrąžino visus jai 
rašytus meilės laiškus. 

LIETUVIAI ATEIVIAI. 

Nuo 1899 iki 1910 m. Ameri- 
kon atkako 175,-58 lietuviai (jų 
atkako daugiau negu daug di- 
desniu tautu, kaip tai: franeuzų, 
cechų ir rusinu). Nemokančių 
skaityti tarp lietuvių buvo 49.8% 
(didesnis analfabetų nuošimtis 
buvo: rusinu, pietinių italų ir 

portugalų). Iš atkakusių ateivių 
lietuviai mažiausia pinigų atsi- 
gabeno: ant kiekvieno išpuola 
vos po $14.05. Turtingiausi atei- 
viai tai francu/.ai: ant kiekvieno 
Amerikon atkakusio franeuzo at- 

gabentų pinigų išpuola po $86.18; 
antra vieta užima skandinavai su 

,$69.52. 

NETINKA ATGAL GRĮŽTI. 
Frankford, Ind. Cia atsibuvo 

konvencija vokiečių baptistų baž- 
nyčios. Tarp kit-ko konvencija 
užgyrė reikalauti, kad nei vie- 

'nas baptistas nevažinėtų auto- 

| mobiliu ir nenaudotų telefono, 

j LTž tai balsavo 300 delegatų. 

CARNEGIE DOVANA. 

Pittsburgh, Pa. Milionierius 
Andrevv Carnegie dovanojo 2 mi- 
lionu doliarių technoliogiškam 
institutui ir institutui savo var- 

du. Išviso moksliškoms Ištai- 
goms iki šiol davė 24 milionus 
doliarių, neskaitant duotų pinigų 
muzėjams, knygynams ir 1.1. 

DINAMITO EXPLIOZIJA. 
Monongahela, Fa. Dirbant far- 

meriams kelią, per nemokėjimą 
apsieiti su dinamitu, jis explioda- 
vo. Expliozija j dulkes sudraskė 
keturis žmones, o penktąjį mir- 
tinai sužeidė. 

UŽDARĖ SALIUNUS. 

Muncie, Ind. Nuo pereitos su- 

batos tapo čia uždaryti saliunai, 
ir turintis 30.000 gyventojų mies- 
tas Muncie tapo sausu. Mat lai- 
ke vieiinų rinkimų kovo 9 d. 
sausieji gavo 462 balsu daugiau, 
('ia buvo 29 saliunai. 

NELAIMĖS ANT GELEŽIN- 

KELIŲ MAŽINASI. 

Washington, D. C. Tarpval- 
stijinė komisija pagarsino statis- 
tiškas žinias už paskutinį perei- 
tų metų bertainį apie nelaimes, 
atsitikusias ant geležinkelių 
Amerikoj. Pernai per visą tą 
metų bertainį užmušta ant gele- 
žinkelių 175 žmonės mažiau ne- 

gu per tokį jau laiką užpereitų 
metų; sužei.-tų buvo 547 mažiau. 
Traukinių susimušimų buvo 
(,450, o iš bėgių iššokitnų 2,307. 

INDIJONAI GINA SAVO 

ŽEMĘ. 
Muskegon, Okla. Cherokee in- 

dijonai, gyvenanti Spavina\v kal- 
imose, netoli G ra n d Pivcr, išvijo 
iš savo medžiones lankų 2,000 

jaučių ir persergėjo galvijų au- 

gintojus, kad jie nedrįstų per- 
žengti su savo bandomis indijo- 
nų žemės. Indijonai gerai apsi- 
ginklavę; todėl galima laukti 
kruvinų susirėmimų su galvijų 
augintojais. 

NELAIMĖ ANT GELE- 

ŽINKELIO. 

Minncas, Mo. Netoli nuo čia, 
C'hicagi Burlington & Quincy 
geležinkelio traukinis užbėgo ant 

skersai važiuojančio automobilio 
ir užmušė keturis žmones, o du 
labai sunkiai sužeidė. 

1$ DARBO LAUKO, 
Trcnton, N. J. Sustreikavo 

400 mašinistų keturių didelių 
dirbtuvių, l'nija reikalauja 9 va- 

landų darbo dienos ir mažiausio 
mokesčio $J.-5 dienai. 

Wellsbury, W. Va. Streikai 
angliakasių eina iki šiol ramiai. 
Bet streikieriai apsiginklavo. 
\Vest Yirginia ir Pittsburgh Coal 
Co. atsišaukė teisman, reikalau- 
damos išmetimo streikuojančių 
darbininkų iš kompanijų namų. 
Daugelis streikerių iškeliavo ki- 
tur darbo pasijieškoti, nes netiki, 
kad streikai greitai pasibaigtų. 

Chicago, III. Pasibaigė plyt- 
nycių darbininkų streikas. Tapo 
padaryti nauji kontraktai, ir 150,- 
000 darbininkų grįžta darban. 
Susitaikyta ant tu pačių išlygų, 
kokias plytnyčių savininkai trjs 
savaitės atgal pasiūlė, bet tąsyk 
darbininkui tas išlygas atmetė. 

Jauni darbininkai, gaunanti ma- 

žiau 40c. j valandą, gaus ic. dau- 
giau. 

Wakcfield. 900 darbininkų 
mebelių dirbtuvių Ileyvvood 
Bros., išstreikavę 6 savaites, su- 

grįžo darban 

jf Charlestown, W. Va. 12,000 
darbininkų Kanavvha anglių ka- 
syklų, prigulinčių j organizaciją 
l'nited Mine VVorkers, nutarė 
streikuoti. 

New York. Cionykščios lo- 

komotyvų ir vagonų dirtuvės ga- 
vo daug užsteliavimų, todėl tu- 

rės priimti daugiau darbininkų. 
Viena tik kompanija gavo reika- 
lavimų padirbti 88,300 vagonų ir 

41 lokomotyvą. 

YVashi.igton, D. C. Priimtas 
tapo bilius, leidžiantis darbinin- 
kams statyti pikietas, gimus 
streikams, taipgi leidžiantis at- 

kalbinėti nuo darbo streiklaužius. 
Pikietų statymas ir atkalbinėji- 
mas nuo darbo nepripažįstama 
priešingu teisėms darbu. 

f[ Trenton, N. J. Sustreikavo 
čia darbininkai spaustuvių. 

Cle^eland, O. Darbininkai, 
dirbanti prie elvatorių su darb- 
daviais, padarė naujus kontrak- 
tus keturiems metams. Sulyg 
nauju kontraktu, darbininkai už 
darbo valandą gaus: pirmuose 
metuose 5/J^c., antruose 6oc., 
trečiuose 6zįĄ. 

Philadclphia, Pa. Holtono 
dažymo darininkams pakelta al- 
gos 12c. už darbo valandą. 

Kolyoke, Mass. Su duonke- 
piais padaryta čia nauji kontrak- 
tai. Darbininkai gaus dabar $Loo 
daugiau savaitei. 

Butler, Pa. Per streiką dai- 
Ivdės iškovojo užmokesnj po 
$4.00 už 8 darbo valandas. 

% Santa Rosa, Col. Dailydėms 
pakelta čia algos iki $4.50 'už 8 
darbo valandas. 

Pittsburg, Pa. Sustreikavo 
3,000 darbininku \Yestinghouse 
Electric and Manufacturing Co., 
nes kompanija pradėjo be prie- 
žasties atleidinėti darbininkus. 

\\ Vakarinėse, pietinėse ir vi- 
durinėse valstijose trūksta dar- 

bininkų laukų nuvalymui. Kan- 
tas reikalauja 40,000, Missouri 
30,000, Oklahoma 15,000 darbi- 

ninkų. Trūksta laukų darbininkų 
ir kitose valstijose. 

Įį Iš vestuvių Grekij<»s sosto 

įpėdinio su Kumunijos kunigaik- 
ščiute Elzbieta niekas nebus, nes 

sutarimas iširo. 

jj Už šnipinėjimus ir išdavimą 
Vokietijos kariškų paslapčių sve- 

timam kraštui, turim t Rusijai, ka- 
riškasis teismas Karaliaučiuj pa- 
siuntė vvacbmeisterį Hnrichą 
Dobinskį 15 metų į pataisos na- 

mus. 

|| Ant salos Sicilijos sustreika- 
vo sieros kasyklų darbininkai. 
Mieste Portu Empcdoche strei- 
kieriai, užpuoli* sieros krautuves, 
ja< padegė. l'gni.s į visas puse- 
išsiplatino ir išnaikino puse mies- 
to. 

|| Anglijos sufragetės sudegino 
seną šv. Marijos bažnyčią mieste 
\\ argrave. Bažnyčia ta statyta 
1538 metuose. 

|| (ialicijoj, j Lvovą atlėkė lc- 

kiojanti žiogai, kurie suvisu su- 

ėdė daržus ir sodnus, žiogai vi- 
same Lvovo pavietyj daug blogo 
pridirbo. 

|'i Ryme gauta žinia, jog Alba- 
nijos sukilėliai pradėjo bombar- 
duoti miestą Durazzo. Jie rei- 

kalauja, kad išsinešdintu Albani- 

jai primestas valdonas vokietis, 
kunigaikštis- Vwed. 

J| Baltgudijoj išdegė miestelis 

Kapyš. Sudegė 90 namu, 75 par- 
davinės, 4 žydų sinagogos. 
Krikščioniu bažnyčių ugnis ne- 

pasiekė. 

qv 
|[ Laikrąštyjn"Times of India," 

l)r. liuotb Tucker aprašė naują 
budą gydymo, aziatiško maro li- 
gos. Maras Indijose beveik ne- 

siliauja, todėl daktaras turėjo 
progą ten išmėginti savo vaistą. 
Daktaras duoda ligoniams pir- 
miausia ricinos ir 5—7 lašus jodo 
tinktūros, praskiestos vandeniu. 
Gumbus tepa tuom pačiu skys- 
timu. Ant rytojaus duoda 2—3 
lašus mažiau praskiestos jodo 
tinktūros, o jeigu karščiuoja, tai 
eiliniuos. Iš gvdytų tuom budu 
suvisu išgijo 2 moteris ir 7 vai- 
kai, iš jų du buvo jau marinami, 
daktarai skyrė daugiausia dvi va- 

landas gyvenli, o bet gi jie, to- 
kiu parastu vaistu gydyti, išgijo. 

|! Londono laikraštis "Daily 
Telegraph" gavo žinią, jog Gre- 
kija neperka Amerikos kariškų 
laivų "Idaho" ir "Mississippi,'' 
nes apšarvavimas ir apginklavi- 
mas ju menkas. 

|j Anglijoj, kasyklose Silkstone, 
netoli \\ harneliff, atsitiko 
smarki expliozija anglinių dul- 
kių. Užmušta ii darbininkų, o 

daug jų sunkiai sužeista. 

i Peterurge ir jo aplinkinėse 
sustreikavo suviršuni šimtas tūk- 
stančių darbininkų. Tokiu budu 
jie protestuoja prieš suareštavi- 
mą ir patraukimą teisman dau- 

gelio darbininkų už demonstra- 
cijas laike gegužio i šventės. 

Į1 Pereito panedėlio idieną po- 
piežius Pius X apvaikščiojo sa- 

vo gimimo dieųą. Popiežius turi 
jau 79 metusj 

j; 

|j Ispanijos .sostinėj, Madride, 
policija turi daug darbo su su- 

organizavimu sargybos saugoji- 
mui asmens buvusio Amerikos 
prezidento Koosevelto, kuris Ma- 
dridan atkako.dalyvauti savo sū- 
naus vestuvėse. Policija mat su- 

žinojo, jog anarchistai nori Roo- 
seveii i nudėti. 

Į| Rusija šiuose metuose ka- 
riumenėn paims 585,000 jaunų 
vyrų. Tokiu budu ir santaikos 
laike ji turės suviršum pusantro 
miliono kareivių. 

|j Garsi švedė raštininkė l)r. 
Velma Lagentvon pastojo nare 

Švedijos Mokslo Akademijos. 
Yra tai pirmutinė moteris Švedi- 
jos Mokslo Akademijos narė. 

IĮ Ant Ha\vaii salų. mieste IIo- 
nolulu, laike bylos teisine, ad- 
vokatas taip smarkiai susikirto 
su prokuratorių, kati prokurato- 
rius, negalėdamas liežuviu advo- 
kato įveikti, išsitraukė revolverį 
ir norėjo advokatą nušauti, bet 
vienas liudininkas išmušė jam re- 

volverį iš ragų. 

|| Kanadoj, aut Canadian 
Northern geležinkelio susimušė 
pasažierinis traukinis su prekių 
traukiniu. Prie to užmušta trjs 
žmonės ir du sunkiai sužeista. 

|| Prūsų valdžia krutančių pa- 
veikslų teatruose uždraudė ro- 

dyti scenas iš šventraščio. 

ĮĮ Francuzijos prezidentui ne- 

siseka sutverti naują ministeriją 
vietoj pasitraukusios Doumergue 
ministerijoj. I 'irmutiniam 
kuriam prezidentas pasiūlė mi- 
ni steri vj pirmininko vietą, ne 

įstengė surasti tinkamų mini.- 
terin, kurie butų panorėję nii ■" 

.. n. ... 

nisterijon i neiti. Delcasse ir 

Dcrhanel issyk siūlomos vietos 
nepriėmė; nepriemė taipgi Dup- 
ny ir senatorius Peytral. Dabar 
prašyta Kiloto sutverti nauji: 
ministeriją',"bet jeigu jam ir pa- 
sisektų. tai jo ministerija neilgai 
gali laikytis, nes jis neras radi- 
kalų paramos, o jie parliamentc 
Įveria daugumą. 

ĮĮ Pereitos nedėlios dieną Ang- 
lijos sufragetės katalikiškose 
bažnyčiose laike pamaldų mėgi- 
no triukšmą kelti. Rėkavimais 

Įtrukdė pamaldas Westm.inster 
'katedros bažnyčioj, taipgi Ora- 

torium bažynčioj. Bet iš abiejų 
triukšmadares laukan išvijo. 

|| Prancūzijoj, mieste Sezanne 
laike žemdirbystės parodos oran 
su žmonėmis pasikėlęs didelis 
balionas plyšo ir nuo didelės aug- 
štumos nupuolė. Prie to 60 žmo- 

nių mirtinai apsikulė. 

|! Londone pasimirė, išgyve- 
nęs 8j metu, žinomas angliškas 
rašytojas Walter Theodore 
Watts Dunton. 

|j Pereitą nedėlios dieną Pran- 

cūzijos sufragetės mėgino de- 

monstracijas surengti ir reikalau- 
ti moterims politiškų tiesų, bet 

demonstracijos nepasisekė, nes 

truko pritarėjų, o jau moterių, 
sufragetėms pritariančių, visai 
nebuvo. 

Į| Smarkus žemės drebėjimai 
ir vulkanų išsiveržimai išnaikino 
prigulinčią Hollandijai pietini j 
Azijoj salą Sanguir. Ištekėjusi 
iš vulkanų olos lava išdegino pai- 
mu girias. Kiek žmonių pražu- 
vo, dar nežinia. Sala ta yra 140 
mylių nuo Filipinų salų. 

Įj Vengrijoj, komitate Oeden- 
luirg, bažnytkiernyj Iloeflanv, 
kaimietis Tomšič, užmušęs vo-. 

kietį Krausą ir jo pačią, pasi- 
slėpė bažnyčios bokšte. Jo su- 

ėmimui reikėjo 5° žandarų ir 

kompanijos kariumenės. Sunkiai 
jis sužeidė 14 gaudytojų, o 4 jo 
sužeisti pasimirė. 

|| Tiflise su didelėmis iškilmė- 
mis pašventino pamatus rumo 

rengiamos po'itechniškos mokyk- 
los. Tai Kaukazas, kuris iki šiol 
neturėjo nei jokios augštesnių 
mokslų įstaigos, tokios suk uks. 
Lietuva nieko panašaus neturi, 
nes Rusijos valdžia tokias įstai- 
gas, Lietuvoj buvusias, sau savi- 
nasi, perkelia kitur su visais aug- 
štesnių mokslų įstaigų turtais. 

Taip juk valdžia padarė su Vil- 
niaus universiteto turtais ir jo 
knygynu, prie kurio užlaikymo 
rusiškoji valdžia niekuom ne- 

prisidėjo. 

jj Už šnipinėjimą Rusijos at- 

siminimo paslapčių ir ju suteikimą 
pašalinei viešpatijai, patraukta 
prieš Vilniaus teismą atsakomy- 
bėn : kareivis, rusas Torchov, 
kaimietis Levicki ir žydas Ru- 
bin. 

Į| Latvijoj. Felline, barzdasku- 
tykloms uždrausta laukiantiems 
savo kaleinos duoti skaityti laik- 
raščius. 

|| Florencijoj, Italijoj, pasibai- 
gė teisme byla italo V.incenzo 
Perugia, pavogusio iš Paryžiaus 
muzėjaus abrozdą Mona Lisa. 
Perugią teismas pasiuntė metams 

kalėj iman. 

|j Šią vasarą Anglijos kariškas 
laivynas atlankys Rusiją, Vokie- 

tiją, Norvegiją ir Daniją. 

|| Svarbesnėsės Europos astro- 

nomiškos tėmyklos siunčia expe- 
dicijas tėmyti visišką saulės už- 

temimą, koks bus šįmet rytinėj 
Europoj. Pottsdamo tėmykla 
siunčia expediciją j Tlieodoziją, 
Cambridge tėmykla j Lietuvišką 
Minską. | Theoziją atkaks mok- 
sliškos tėmytojų cxpedicijos iš 

Paryžiaus, Madrido, Niccos ir 

Algiero. 

|| Šiaurinėj Afrikoj, Morokko 
mltanete, ispaniškoj jo daly j. su- 

kilo maurai Riša giminės. Ne- 
toli Centą buvo smarkus mušis, 
kuriame ispaniškoji kariumenč 

tapo sumušta ir nuo mūšio lauko 

pabėgo j tvirtovę Melila. Mū- 
šiai pasitaiko ir franeuziškoj 
Morokko dalyj. 

j! Rusijos viešpatystės taryba 
atmetė S7 l)a.lsais prieš 71 dūmo? 

užgit tą sumanymą Lenkijos 
miestų savivaldos. ]\Tat dūmos 

sumanymu miestų tarybose leis- 
ta buvo vartoti ir nerusiškas kal- 
bas, taigi lenkišką ir lietuvišką. 

Įj Vakariniuose ir pietiniuose 
Japonijos kraštuose siautė baisi 
vėtra, kuri daug laivų paskandi- 
no. Pražuvo prie to keli šimtai 

žmonių. Mieste Nagasaki vėtra 

nunešė daug namų. 

|l Varšuvoj platinasi paskalas, 
buk pasitrauks nuo vietos nese- 

niai caro Varšavon paskirtas ge- 
neral-gubernatorius, generolas 
Žilinskiįf 

|| Tarp Italijos ir Abisinijos 
vėl užgimė dideli nesutikimai, 
kurie gali karą pagimdyti. Ita- 
lija pasiuntė savo kariškus laivus 
į Raudonasias jūres, priešais 
Dzibutil. 

|| Garsus lenkas pianistas, Ig- 
natas Padarevvski, Brazilijoj pir- 
ko didelius žemės plotus, kur 
mano pliantacijas įrengti. 

|| Turkijos sostinėj, mieste 

Konstantinopolyje kariumenės 
kazarmėse užgimė gaisras. Ge- 
sinti ugnį padėjo jūreiviai sve- 

tinių kariškų laivų. Nuo ugnie4-: 
expliodavo kazarmėse buvę pa- 
tronai. Expliozija užmušė pen- 
kis vokiečius jureivus, o daug ki- 
tų sužeidė. 

|| {gilios abiejų garlaivių, ly- 
giai paskendusio "Empress of 
Ircland" ir norvegiško "Stor- 
>tad," tapo sulaikytos, kol ty- 
rinėjimas nebus užbaigtas. 

Tapo suareštuoti du jūreiviai 
garlaivio "Storstad" — Emanuel 
Custe iš Ilonolulu (Hawaii sa- 

los) ir Carmela Spetteri iš Mal- 
tos. Sugriebė juos iškeičiant če- 
kius pa^ažierių paskendusio lai- 
vo. 

Anglijos valdžia mano paskirti 
$200,000 sušelpimui nukentėjusių 
laivo ""Empress of Ircland" au- 

kų. 
Pačtas atsisako užmokėti už 

registruotus siuntinius, žuvusius 
su paskendusiu laivu. 

|i Garsus Chinų plėšikas "Bal- 
tasis Vilkas," kuris kelis mėne- 
sius naikino viską ir skerdė žmo- 
nes provincijose Ilo-Peh. Ho- 
-Nan ir Shen-Si, tą patį paskui 
darė provincijoj Kan-Su. Birže- 
lio 3 d. banditai uždegė miestą 
Ning-Shon ir Tao-Choo. Nuo čia 
nutraukė j Chaoni ir išnaikino 
seną Tibeto klioštorių. Čia juos 
užpuolė kariumenė, dalj išmušė, 
arba nelaisvėn paėmė, kita gi da- 

jis pabėgo j sunkiai prieinamus 
kalnus. 

į Francuzijos valdžia paskyrė 
didelį republikos auksinį meda- 
li kapitonui Šiaurvokiškojo Lloy- 
do Rautzan Bremene už išgel- 
bėjimą laike audros franeuziško 
laivo 'Tatrie." 

Žinios apie Karą. 
= Laikraščiai praneša, buk 

Mexikos revoliucijonierių vado- 
vas Carranza mano savo reziden- 
ciją perkelti iš Durango į Saltil- 
lo ir išleisti j Mexikos tautą pro- 
kliamaciją, kurioj mano apšaukti 
save Mexikos prezidentu. 

= Tarp Mexikos revoliucijo- 
nierių aplinkinėse Culracan smar- 

kiai siaučia rauplės. Miršta nuo 

rauplių daug žmonių. 

= Tarpe Zacatccas ir San Luis 
Potosi buvo pereitą savaitę trjs 
smarkus mūšiai kariumenės su 

revoliucionieriais. Kariu menė 
visuose mušiuosc tapo su- 

mušta. Pulkininkas Fernando 
Rovės prie Šalinas sumušė dides- 
nes Huertos pajiegas, taipgi pa- 
siųstą pagelbon kitą kariumenės 
dalj. I žmušta niušyj 4 aficierai 
ir 146 kareiviai, o sužeista jų dar 
daugiau. Paimtus nelaisvėn 14 
iiieierų revoliueijonieriai sušau- 
dė, 37 kareivius paleido. Reyes 
nuo kareivių atėmė du mašini- 
nius karabinus, 200 paprastų ka- 
rabinų, 123 arklius ir daug amu- 

nicijos. 

N'ors Amerika persergėjo 
liuertą, kad neleis konfiskuoti 
gabenančių revoliucijonieriams j 
Tanipico girklus garlaivių, bet 
I įnerta pasiuntė du kanuolinLi 
:aivu tuos laivus suimti. Jeigu 
Amer. kariški laivai susikirstų 
vu huertiniais, tarybos, vedamos 
N'iagara Falls, turėti iširti, ir tik- 

ras karas su Me.vika turėtų už- 

gimti. 
Paskutinės žinios praneša, kad 

! Įnerta savo paliepimą atsiėmęs. 

— I miestų Mazatlan'garlaivis 
Leonor mėg.mo apgultam reVo- 

!iucijonicrių {garnizonui atgaben- 
ti amunicijos, bet kanuoliu šū- 
viais rcvoliucijonieriai laivą nu- 

vijo j jūres. 

— Iluertos kareiviai, pasitrau- 
kę iš Saltillo, tapo revoliueijo- 
nierių apstoti mieste Vanegas, ir, 
kaip mano, turės pasiduoti dėl 
maisto stokos, " 

= Revoliucijonierių vadovas, 
generolas Candido Aguitar ap- valdė miestus Taulime ir Tun- 
toyuca. 

= Mexiko banditai užmušė 
šešis pliantatorius amerikonus, 
italus ir mexikonus. 

= Mieste pagarsinta apie 
smarkų mušį kariumenės su re- 

voliucijonieriais prie Laparaja. 
Sulyg pagarsintu žinių, revoliu- 
cijonierių užmušta 80, o daug jų' 
sužeista; kiti nuo mūšio lauko 
pabėgo. 

Ginklai, iškrauti porte Puerto 
McKiko vokišku laivu "Ypiran- 
ga" ir "Bavaria," tapo jau perga- 
benti j miestą Mexiko ir išdalin- 
ti tarnyston pašauktiems Mexi- 
kos gyventojams. 

Mieste Mexiko studentai žem- 
dirbystės mokyklos šaudė j IIu- 
ertą, bet šūviai nepataikė, vienas 
vien permušė Huertos skverną. 

== Ifuerta sutinka nuo Mexi- 
kos prezidento vietos pasitrauk- 
ti, bet reikalauja, kad Mexikos 
valdžia, kokia ji nebūtų, priim- 
tų visus jo pasižadėjimus ir sko- 
las, ir jeigu jo ir jo pasekėjų atei- 
tis bus užtikrinta, kad jų niekas 
netrauks atsakomybėn. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ CLEVELAKD, OHIO. 

Vakaras. Subatojc, gegužio 
d. Lietuvos Sunų Kareivių Šv. 
Kazimiero gvardija surengė va- 
karu su vaidinimu. Artistai, kaip 
ir visuomet pakviesti iš Lietuvių 
Teatrališko Choro draugystės, 
statė scenoje "Kerštinga MeilS," 
3-jų aktų tragediją. Vaidinimas 
nusisekė labai gerai. Artistai sa- 

vo roles atliko gerai, ypač atsi- 
žymėjo p. O. Žvingiliutė, Onutės 
rolėje, ir p. M. Šimonis, Jono 
Orzgio rolėje. P-lė O. Žvingi- 
liutė, berods, ar nebuvo dar tik 
pirmą sykį pasirodžiusi scenoje, 
bet gabumus savo parodė, ir ga- 
lima ateityje tikėtis iš šios jau- 
nuolės turėti puikią artistę, nes 

daug turi gyvumo, puikų akcen- 
tą ir aiškų balsą. Per pertraukas 
buvo dekliamacijų. Dekliamavo: 
p-lė B. Skripkauskiutė "Lietuvai- 
tę," E. Arnastauskiutė "Sudiev 
Kvietkele" ir p. Daunoras "Pa- 
liaukim broliai," kuris išėjo ge- 
riausiai. Po vaidinimui buvo kal- 
bų. Kalbėjo p. A. Kranauskas, 
sulygindamas lietuvių gyvenimą 
Amerikoje, kokiu jisai buvo prieš 
30 metų ir kokiu dabar yra, — 

kaip toli lietuviai yra nužengę 
pirmyn. Kalba nusisekė gana ge- 
rai, nors p. Kr. kalbėjo dar tik 
pirmu kartu. Galima tikėtis, kad 
clevelandiečiai su laiku turės ja- 
me gerą kalbėtoją. Paskui Lie- 
tuvių Teatrališkas Choras, p. V. 
Greičiaus vedamas, padainavo 
tris dainas: Paskutinė vasaros 

rožė," "Prašom, prašom" ir "O, 
Lietuva motinėle," kurios išėjo 
labai gerai; publikai ypač patiko 
"O, Lietuva motinėle," turėjo 
jąją atkartoti. Ačiu p. V. Grei- 
čiaus triūsui ir darbui, Liet. Te- 
atr. Ch. yra gerokai pralavintas, 
ir jojo dainų galima paklausyti. 
Galop Lietuvos Sunų Kareivių 
Šv. Kaz. gvardijos kapitonas, p. 
J. Rakauskas, dar pasakė trumpą 
prakalbą, nuplėšdamas, kokia 
nauda yra iš draugijų ir kokiam 
tikslui sutverta Dr. L. S. K. šv. 
K. Gv. Baigdamas kalbėti, ragi- 
no kiekvieną rašytis Į draugijas. 
Tuo ir užsibaigė programas. 
Publikos muo kartu buvo ne- 

daug. nors tai buvo anglų švento 
ir žmonės \isi nedirbo. Dar at- 

kreipsiu atydą Į Clevelando jau- 
nuomenę. Jinai, nors turėjo pro- 
gų išsigerti, j vakarą atsilankė 
blaivi, bent nesimatė nei vien > 

girto. Apie 12-tą va!, publika, 
prisišokus, linksniai išsiskirstė į 
namus. Sakalėlis. 

Atitaisymas. I ietuvo- Nu. 

kla'din^ai atspau- liula, kad, kai- 

po priedą prie parengto baliaus, 
gegužio 10-tą dieną moterių dr- 

ja statė scenoje "Žydas Statinė- 

je." Ištik rujų gi moterių dr-ja 
parengė balių, o vienveiksmy ko- 

mediją "Žydas Statinėje" pasta t j 
T. C. Draugystė. 

A. Kranauskas. 

IŠ COURTMEY, PA. 

SLA. prakalbo:. Ge: ,v> 

dieną SLA. 92 kuopos buvo su- 

rengtos prakalbos su dainomis ir 

deklamacijomis. Prakalbos atsi- 



buvo 2 vai. popiettj, vakare buvoJ 
balius su skrajojančia krasa. 

Prakalbose pirmiau iai kąlbčjo 
p. J. BaUrusaitis. Tema buvo 
SLA. reikalai. Jisai gana gerai 
paaiškino apie Susiv. ir kvietė 
visus prigulėti prie jo. Toliau? 
buvo dekliamacijos. Dekiiania- 
vo: p-lės O. Liudžauiute, V ai- 
čaičio eiles, L. Amiolaičiutė, re- 

gis, ir iš Vaičaičio, ir Julijona bei 

Pranciška Kivcrir.tės, "Mano 

gimtinė" ir "Tėvynės dainos." 
Dckliamavo, visos jos iš Donorą. 

Pa., gerai. Buvo ir dainų. Dainavo 
Donoros bažnytinis choras. 

Nors ir be vado, bet sudainavo 
neprastai, galima sakyti, net gc- 

rai. Vargonininkas, to choro 

vedėjas, atsisakė važiuoti. 
'Poliaus kalbėjo draugas l'ar- 

cevskis iš \\\ Pittsburgh'o, apie 
socializmu. Prakalba publikai 
patiko. Žnv.niu prakalbose buvo 

daug prisirinkus. Daugiausia ma- 

tėsi donoriečių. Tik publika ne- 

kaip užsilaikė. Mat, apačioje yra 
kliubas, tai daugumas vis inarša- 
vo troškulį gesinti ir tokiu budu 
darė triukšmą. Tėvynainis. 

IŠ SHEEOYGAN, WIS. 

Apvaikčioj.mas. Savžu'Iystė. 
Birželio i d. čia buvo K.K.D. 

(k.-} tai reiškia0 Red.', parengtas 
h|aaikčiojimas su paroda. Iškil- 
me buvo didelė ir jon atvyko 
draugijų ir iš kitu miestų. Abel- 
nas skaitlius žmonių, dalyvavu- 
sių npvaikščiojime, kaip mano- 

ma, galėjęs siekti puspenkto tuk- 
stanč. Apvaikščiojimas buvo <aip 
šianrinčje, taip ir pietinėje mies- 
to dalyje. Kaslink apvaikščioji- 
mo tvarkos, tai reikalinga pasa- 
kyti, kad jinai buvo rūpestingai 
prižiūrėta ir todėl gera. 

Gegužio 26 d. čia nusišovė vie- 
nas vyras (kaip pavardė? Red.). 
Po šovimuisi gyveno dar o valan- 
das. Savžudystės priežastim, sa- 

koma, buvusi nesveikata ir nega- 
lėjimas dirbti. 

Senas Sheboyganietis. 

IŠ PEACOCK, MICH. 

Iš lietuvių ūkininkų gyvenimo. 
Lietuviai ūkininkai šioje valsti- 
joje yra susispietę Mason, Lake 
ir Matiistee apskričiuose (coun- 
ties). Cii tai lietuviai yra apsi- 
pirkę sau žemės, jsitaisę farmas 
ir, toli nuo miesto durnu, dulkių 
ir ūžimo, ramiai ir maloniai sau 

gyvena. Lietuvių ūkininkų ko- 
lio.iija sparčiai auga. Štai, vien 
tik šiame pavasaryje mus i skait- 
lius padidėjo dvidešimčia naujų 
ūkininkų, kurių tarpe esama ir 
gerai susipratusių lietuvių. Lie- 
tuviai ūkininkai nepasitenkina 
savo jau ir taip gan dideliu skait- 
liu m, svajoja apie sa'vo kolioni- 

jos padidinimą. Tam tikslui ma- 

noma smarkiau kviesti lietuvius, 
ypač turtingesniuosius, kad čia 
apsigyventų. Pradedama daugiau 
rūpintis ir savais reikalais. No- 
rima įnešti daugiau aiškumo 
abelnan musų ūkininkų gyveni- 
man, kurisai šiądien niekam nė- 
ra šiek-tiek geriau žinomas, nes 

lietuviai ūkininkai yra išsisklaidę 
daugelyje vietų. Dažnai nežino- 
ma nei tų vietų, nei kiek tenai 

gyvena lietuvių ūkininkų. Tame 
dalyke p. D. B. Pratapas, besi- 
mokinąs Madison, \Yis., žemdir- 
bystės studentas, yra sumanęs 
padaryti tam tikrą anketą, bent 

š'oje valstijoje. Tarp kit-ko, ati- 

keton itieina sekantieji klausimai: 
i) kaip senai ant ūkės gyvena- 
te; z) su kiek turto pradėjote 
gyventi; 3) kiek vertės turto da- 
bar turite; 4) ar geriau ant ūkės, 
ar mieste; 5) ar velijate savo 

tautiečiams apsigyventi ant ūkės; 
h) ką daugiausia auginate ir 7) 
kaip pradėjote gyventi šioje ša- 
lyjc? Jei šioji anketa įvyks ir jei 
bus skaitlingai j jąją atsakyta, be 
abejonės, turėsime jdomios me- 

džiagos lietuvių ūkininkų gyve- 
nimui nušviesti. Anketos suma- 

nytojas nori, kad kuodidesni* 
skaitlius atsakytų j klausimus. 
Negalėdamas visų pasiekti, ji>ai 
prašo atsakyti laiškais į tuos 
klausimus, adresuojant: B. T). 
Pratapas, % V. Strygas, Pcacock, 
"\fich. Patsai p. Pratapas, prasi- 
dėjus vasaros vakacijai, mano 
asmeniškai pasidarbuoti tarp lie- 
tuvių ūkininkų. 

t arp vietinių ūkininkų yra pa- 
stebiama venas labai akyvas ap- 
sireiškimas. Tai yra lenktynia- vimas. Jeigu vienas padaro ką 
nors. tai kitas stengiasi padaryti dar geriau. Sakysime, vienas pa- liuo avo porą akerių žemės nuo 

girios. Tuojams kitas stengiasi 

dar didesnj plotą nuvalyti. To- 
liaus, jei vietas tiifi gerus ark- 
lius tai kitas stengiasi turėti dar 

geresnius, arba automobilių. To- 
kio, lenktynės, be abejones, at- 

neša didelę naudą ir skatina kiek- 
vieną kuouoliausiai griebtis dar- 
bo. Suprantamas yra todėl ir pa- 
sitikėjimas, kad lietuviai čia pra- 
lenksią anglus ir toli užpaklyje 
savęs juos paliksią. 

Šįmet pas mus didelis sausu- 

mas. Sausiau, rodos, iau nei ne- 

gali buti. Geriantiems nelaimė 
dar tuom pasididino, kad du bu- 

vę čia saliunai taipogi išdžiuvo; 
kitias žodžiais, jie tapo uždaryti. 
Dabar, karščiu nuvargintas, ki- 
tas ir labai norėtų "atsigaivinti," 
tačiaus nėra kur. 

Nesenai čia traukinis sulaužė 
tiltą ir užmušė keturis. Lietu- 
viui, (pavardė, rodos, šemeta), 
kurisai ten taipogi buvo, sužei- 
dė nosį. Kompanija užmokėjo 
jam $.200. I^pradžių sužeistasai 
nenorėjo pinigu imti, nes buvę 
permaža. 

Vietos ūkininkai mėgsta skai- 

tyti. ir įvairiu laikraščių pareina 
gan diktokas pluoštas. Laikraš- 
čių užrašytojas galėtų rasti ir 
d.ir daug daugiau naujų skaity- 
tojų. 

i iek tai apie įvairias žinutes. 

Baigdamas, norėčiau dar pasaky- 
ti keletą žodžių apie pragyveni- 
mo budus. Nors čia ūkininkai 
verčiasi daugiausia žemdirbyste, 
bet esama ir kitų šaltinių. Vienu 
jųjų yra žuvininkystė. Upių čia 
esama, ir jos yra gan turtingos 
žuvimis. Žmogus, nenorėdamas 
ūkininkauti, galėtų liuosai gy- 
venti iš vienos žuvininkystės. 
Daug žmonių čia atvažiuoja žve- 

joti. Kai-kurios žuvų rųšįs yra 
gan brangios, ir miestuose, sako- 

ma, už jas mokama net iki 90c. 
už svarą. V. V. Strygas 

IŠ ZEIGLER, ILL. 

Vaizdai iš apleisto kampelio. 
Iš kitur girdėtis, kad lietuviai 
darbuojasi apšvietos, kultūros 
dirvoje. Tenai tveriama draugi- 
jos, rengiama vakarai, paskaitos, 
koncertai, daroma susirinkimai ir 
svarstoma įvairus visuomenės 
gyvenimo reikalai. Mušu kam- 
pelio lietuviai gali prie tų visų 
gražių dalykų prikergti vieną, 
bet, berods, kitokios rųšies. Kaip 
tenai dirbama kulturos dirvoje, 
taip męs, bent dalis, galime pa- 
sigirti, kad pradedame darbuotis, 
taip sakant, "barbarizmo dirvo- 

je." Jeigu netikite, tai pažiūrėki- 
te, kiek "nuveikta" pastaruoju 
laiku. 

Praeito mėnesio pradžioje su- 

sidarę taip vadinami "sportai" 
sumanė turėti "gerus laikus," o 

tai, žinoma, geriausiai galima 
pasiekti, bekaiėdojant iš vienos 
smuklės i kitą. Galop sumani 
kaž-kokį žaislą. Pasigavo vie- 
ną iš savo tarpo ir pradėjo ban- 

dyti, kaip drūtos yra kumščios 
ir bonkutės. Pagautamjam nela- 
bai patiko tasai žaislas. Jisai, sa- 

koma, išsitraukęs šautuvą ir no- 

rėjęs gintis. Du kartu, sakoma, 
šovęs. Tuomet kiti jįjį dar dau- 
giau primušę, ir atidavę policijai. 
Dabar laukiama teismo. 

Sekančią dieną "sportai," be- 

girtuokliaudami, "pritruko kapi- 
talo." Jiems teko matyti, kaip 

j vienas iš kito kaimelio atėjęs 
darbininkas buvo išsiėmęs $300. 
"Sportai" svečią, sakoma, nusi- 
kvietę j vieną namą. čia vienas 
jųjų surikęs: "Ei. jus turite re- 

volverį kišeniuje!" Du iš sportų 
griebę svečiui už rankų, o tre- 

čias puolęs prie užpultojo kiše- 

nių. Kadangi dauguma pinigų 
buvusi gerai užslėpta, tai įtaria- 
mieji užpuolikai, sakoma, radę 
tiktai apie $20.00. Namų savi- 
ninkas šokęs dar pagelbon, bet 
vienas "sportų," kaip pranešama, 
išsiėmęs iš kišeniaus revolverį ir 
atstatęs jįjį prieš gelbėtoją. 
"Sportai" paskui »išsinešdinę. 
Apie užpuolimą veikiai buvo pra- 
nešta policijai. Nuo čia praside- 
da visai keista istorija. Už kiek 
laiko policija sugrąžinusi atim- 
tuosius pinigus jųjų savininkui, 
prasikaltėliai gi likosi, kol-kas, 
nenubausti. 

Nesenai pora vietos moterė- 

lių susivaidijo tarp savęs už vai- 
kus. Galop visą reikalą nunešė 
pas vietinį "skvajerą." Viena 
moterėlių, už mažos mergaitės 
Įžeidimą, turėjo užmokėti Si r.40. 

Seniau šisai miestelis neturėjo 
savos miesto valdybos. Šio ge- 
gužio pradžioje jinai buvo įvesta. 
Dabar pasirodė, kad reikią ir ka- 
lėjimo. Be abejonės, darbeliai, 
panašus j virškinėtuosius, daug 

'prisidės prie kalėjimo įsteigimo 

paskubinimo. Dabar čia atsiran- 
da tokių, kurie juokiasi, kad lie- 
tuviai pamatą kalėjimui padėję. 

Darbai tuom tarpu čionykštė- 
se anglių kasj'klose yra taip su- 

mažėju, kad nei pusės laiko ne- 

dirbama. Darbas dabar pas mus 

yra sunku gauti. 
Z. Angliaksis. 

IŠ BRIDGEVILLE, PA. j 
SLA. susivažiavimas. Gegužio 

17 d. įvyko SLA. 3-čio apskričio 
susivažiavimas. Delegatų buvo 
12. Posėdžius atidarant, 3 mer- 

ginos iš Morgan, I'a., prisegė de- 
legatams gėleles, už ka delegatai 
sustoję širdingai padėkavojo. 
Susivažiavimo posėdžiai traukėsi 
visą dieną. Didelis lietinių skait- 
lius buvo atsilankęs j posėdžius 
ir atydžiai klausėsi svarstinėji- 
mų. Vakare, posėdžiams pasibai- 
gus, buvo prakalbos, 90-tos kp. 
parengtos. Kalbėtojais buvo 3- 
čio apskričio pirmininkas p. H. 
K. Kundrotavičius iš \Yilmer- 
ding, Pa., Dr. Baltrušaitienė iš 

Pittsburgh'o ir p. Kvedaras. 
Publikos buvo daug. \'ertas pa- 
peikimo šv. Vincento parapijos 
choras, iš Esplen Pittsburgb: bu- 
vo kviestas ir pasižadėjo dai- 
nuoti minėtame vakare, bet, ne- 

žinia dėl kokių priežasčių, neat- 

vyko, nei iškalno nepranešė, kad 
neatvyks. 

Gegužio 23 d. SLA. 90-ta kp. 
turėjo parengusi balių. Pavyko 
gana gražiai visais atžvilgiais. 
Buvo tai blaivus ir gražus pasi- 
linksminimas. Pelno liko kuo- 
pai apie $15.00. Balius buvo be 
svaigalų; todėl svetimtaučiai,ang- 
lai ir italai, parėmė savo atsilan- 
kymu. Bridgevillės lietuviams 
vieniems butų buvę sunku išeiti 
be nuostolio, nes čia nedidelis 
musų skaitlius, ypač blaivų ba- 
lių rengiant. Stasis. 

IS CAMBRIDGE, MASS. 

Kunigas teismo nubaustas. Ra- 
čiūno paveikslai. Birželio 3 d. 
teismas nagrinėjo lietuvės Kotri- 
nos Aganauskienės pakeltą bylą 
prieš kun. Krasnicką. Skundikė 
kaltino kunigą, kad jisai jąją ge- 
gužio 17 d. bažnyčioje sumušęs. 
Liudininku iš abiejų pusių buvo 
apie po dešimts. Byla iš abiejų 
pusių lėšavo apie $500.00. Kuni- 
gas dabar vaikščioja, tartum že- 

mį- pardavęs. Žmot.ės, kaip ma- 

tyt, kunigo nubaudimu likosi la- 
bai užganėdinti. 

Birželio 3—4 d. bažnytinėje 
svetainėje p. Račiūnas rodė kru- 
tamus paveikslus. Žmonių susi- 
r.i iko visai mažai. Sakoma, dau- 
gelis bijojo kunigo. Luputis. 

IS ELIZABETHPORT, M. J. 
Prakalbos. Nelabai senai Sunų 

ir Dukterų Lietuvos draugija pa- 
rengė prakalbas. Prakalbos iš- 

ėjo labai gyvos ir žmonėms pa- 
liko. Didesnis skaitlius žmonių 
tačiaus negalėjo j prakalbas at- 

vykti, nes tą pačią dieną smar- 

kiai lijo. J. Burgulas. 

IS DUBCIS, PA 

Darbai. Įvairumai iš lietuvių 
gyvenimo. Nors tarp angliaka- 
siu ir kasyklų savininkų buvo 
padaryta sutartis dirbti senom- 

siomis sąlygomis, taciaus darbai, 
prasidėję apie gegužio n d., pas 
mus eina labai silpnai. Taip, dis- 
trikto Ko. 2 kasyklose dirbama 
tiktai po 2—3 dienas į savaitę. 
Prie tokiu salynu sunku net pra- 
gyvenimui užsidirbti. Patartina 
todėl jieškantiems darbo į čia ne- 

važiuoti, nes, kaip matote, ir vic- 
tiniems striuka su darbu. 

Musų jaunimas pasinaudoja 
bedarbes laiku. Vieton sėdėjus už 
kokios nors naudingos knygos ar 

laikraščio, smukliu barai šluosto- 
ma alkūnėmis iš visų jiegų. Be- 
darbės laiku žmogus yra silpnas. 
Todėl musų jaunimas skubinasi 
ištuštinti savo kišenių s, kad tik- 
tai nebūtų taip sunku jie ne- 

šioti. Daugelis paskui gailisi "už 

griekus" ir eina metavončs at- 
likti j miesto klioštorių, kur už 
gerą nakvynę turi užmokėti po 
$5.00 arba $rooo. Berods, turi- 
me ir susipratusio jaunimo, bet 
nuveikti ką nors negalime, nes 
stoka pas mus inteligentiškų jie- 
gų, kurios vadovautų darbą. To- 
dėl tai viskas ir stovi ant vie- 
tos. Inteligentiškųjų profesijų gi 
žmonių pas mus reikėtų. Ypatin- 
gai čia reikėtų gydytojaus ir ad- 
vokato. Lietuviai dabar turi 
kreiptis prie svetimtaučių ir daž- 
nai be vertiko negali apsieiti. 

Į Kartais gi vertiko negalima gau- 

^ ti, ir žmogus atsiduria gan kčb- 

lame pąęjėjime; ypač išlikus sku- 
biam reikalui. 

Savo laiku buvo "Liet." rašy- 
ta, kad ch'boisiečiai žadą apvaik- 
ščioti spaudos atgavimo sukak- 
tuves. Žadėta buvo, tačiaus ne- 

datęseta. Vietos lietuviai ruošėsi 
prie apvaikščiojimo, kurin kal- 
bėtojais pakvietė pp. S. E. Yitai- 
tj ir Mikelsoną. S. E. Vitaitis 
atsisakė dviemis dienomis prieš 
apvaikščiojimą. Gi p. Mikelso- 
nas diena prieš apvaikščiojimą 
pranešė, kad pribusiąs. Apvaik- 
ščiojimo dienoje išryto gauta te- 

legramas, kad jisai negaljs pri- 
būti. Kadangi viskas buvo su- 

ruošta ir išgarsinta, tai žmonės 
visgi susirinko ir sukaktuves pa- 
minėjo vien balium be svaiginan- 
čių gėrimų. Žmonės, ypatingai 
rengėjai, kurie nemaža ir išsilė- 
bavo apvaikščiojimo rengimui, 
tuom buvo labai apvilti. 

Senas Duboisietis. 

it SIOUX CITY, PA. 

Lietuviai areštuoti. Vakaras. 
Darbai. Gegužio 29 d. čia buvo 
areštuota n lietuvių. Jie yra įta- 
riami mėsos "pirkime" be pini- 
gų. Tai ne pirmutinis panašios 
rųšies atsitikimas pas mus, ta- 
čiaus pirmiau tai atsitikdavo tik- 
tai su pavienėmis ypatomis. Su- 
imtieji ne tiktai ant visados ne- 

teko čia darbo, bet, jeigu bu? 
rasti kaltais, gali užsimokėti ke- 
lis kartus brangiau, negu kainuo- 
ja mėsa, kurios paėmime jie yra 
įtariami. Kai-kuriems iš suim- 
tųjų, neturintiems draugų, rei- 
kėjo ir po kelias dienas išsėdėti 
šaltojoje. 

Gegužio 1 d. buvo lietuvių 
vakaras. Vaidinta "Kurčias Žen- 
tas" ir "Knarkia Paliepus." Vai- 
dinimas išėjo neblogai, bet sce- 

na buvo labai prastai įtaisyta ir 
gadino visą dalyką. Vaidinimui 
pasibaigus, buvo dekliamaeijų. 
Sios programo dalies "žvaigždu- 
te" buvo p-lė Gervickaitė, kurią 
publika jokiu bildu nenorėjo pa- 
leisti nuo scenos ir rankų plo- 
jimais po kelis kartus vis iššaukė. 
Iš kitų dekliamuotojų pasižymėjo 
p. J. Strolis. Publikos vakare bn- 
vo nedaugiausia. Matyt, sekmi- 
nės daugelį sulaikė namie, nes 
čia yra paprotis toje dienoje 
rengti naminius balius, kurie kai- 
-kada savo dalyvautojus taip 
įkaitina, kad iš namu girdėtis ne- 

išpasakytas riksmas, tiesiog įndi- 
joniški šukavimai. Pelnas iš šio 
vakaro buvo rengėju manyta pa- 
sidalinti tarp savęs, kaip tai bu- 
vo su šių metų balandžio 19 d. 
SLA. 4 kuopos surengtu vakaru. 
Reikia tačiaus abejoti, kad ren- 

gėjai ką nors peš. Kaip galima 
spręsti, gal reikės dar kiek prie 
vakr.ro iš savo kišeniaus pridėti. 

Darbai čia šįmet yra žymiai 
sumažėję. Daugybė vaikščioja bc 
darbo. Priegto, daugybė naujų, 
tiesiog būriais, atvažiuoja iš Lie- 
tuvos. Kai-kam bedarbė ypač 
sunki, nes, nežinia kodėl, garnys 
pradėjo šįmet uoliai darbuotis. 
Tasai šelmis taip suskato veik- 
ti, kad nei nežiūri, ar mote- 

rį, ar merginą sutinka—visoms 
nesigaili. J lokadariai čia mano 

tverti "strielč.ių" draugiją, kad 
kaip nors garnio darbą apmal- 
šinus. Vidžemės Paukštelis. 

IŠ RIVERTON. ILL. 

Darbai. Lietuviai. Užstojus 
vasaros karščiams, pasiliovė ir 
darbai anglių kasyklose. Nepa- 
tartina į čia važiuoti, darbo jieš- 
kant. 

Lietuviai tačiaus, nežiūrint be- 
darbės, nebėga iš čia ir laukia 
geresnių laikų. Pačiame gi lie- 

tuvių gyvenime negalima pama- 
tyti niek;} tokj, kas turėtų kokią 
nors visuomenišką svarbą. Abel- 
nas įspūdis iš vietos lietuvių gy- 
venimo pasilieka toksai, kad no- 

risi sakyti: "miegame, giliai mie- 

game." Berods, yra pavienių as- 

menų, norinčių pradėti veikti, 
bet dauguma yra tokia nesusi- 
pratusi, kad tokius asmenis, vie- 
ton jiems padėti, apipila "šliup- 
tarniais," "cicilikais" ir kitais pa- 
našios vertės žodeliais. Nereta 
šiuo pavasariu sutverti čia SI.A. 
kuopą, bet vėl tasai vietos lie- 
tuvių nerangumas privertė atsi- 
sakyti nuo taip gražaus sumany- 
mo. Kuopos tvėrimo sumanymui 
daug darbavosi viena vietos mo- 

teris, kurios išsilavinimo ir su- 

sipratimo laipsnis galėtų buti pa- 
vyzdžiu visoms musų moterims. 
Prie progos pasakytina keletas 
žodžių abelnai apie musų mote- 
ris. Nežinia kodCl, bet jos iki 
šiolei nesutveria savo*; draugi- 
jos. P.ašosi prie vietinės slavų 

draugijos. Parėjusios iš tos 

draugijos susirinkimų, jos skun- 
džiasi negalinčios suprasti kal- 
bos ir todėl esančios labai kėb- j 
lame padėjime. Kitas nusiskun-1 
dimų šaltinis—tai pašelpa. Mi 

nėtoji draugija, kaip lietuvės na- 

rės sako, duodanti $1,000 po 
smertinės; pašelpos gi ligoje vi- 
sai nesą. Toki nusiskundimai 
parodo visą musų moterėlių ne- 

susipratimą. Jeigu jos teiktųsi 
atkreipti atydą j Susivienijmą 
Lietuvių Amerikoje, tai pamaty- 
tų, kad čia gali gauti tą pat j 
tūkstantį posmertinės ir dar pa- 
šelpos ligoje $6.00 į savaitę. Čia 

taipogi savo prigimta kalba* vieš- 

patauja, ir nereikėtų tuomet 

skųstis skriaudoje. 
Reikalinga nurodyti dar j vie- 

nį gan dažnu pas mūsų mote- 

rėles apsireiškimą, tai yra neblai- 
vumą. Daug yra čia tokių mo- 

terių, kurios mėgsta sėdėti prie 
bačkutės drauge su vyrais, o 

kuomet galvose pasidaro ūkano- 
ta, tai kūmutės nekartą viena 
kitai ir kaktas prasimuša. Iš to 

musų senis skvajeris turi nema- 

žai darbo, o svetimtaučiai—juo- 
ko. 

Jaunimas čia ir negeresnis. 
Musų jaunieji visai neatboja to, 
kad kitų kolionijų jaunimas kim- 
ba prie mokslo, apšvietos. sten- 

giasi, kaip galint, augščiaus pa- 
kilti. Musų jauniems toki daly- 
kai visai nerupi. Jie daug ma- 

loniau jaučiasi, kuomet susėda su 

moterėlėmis prie meilutės bač- 
kutės. Puikiau jie niekur nesi- 

jaučia. Žinoma, laikraščiai to- 

kiems yra didžiausia baidykla. 
Kitas ištolo bėga nuo laikraščio. 
Yra ir kitoniškų, bet labai ma- 

žai. 
Turim, berods, ir šv. Jono pa- 

še'pinc draugiją. Joje tačiau s 

nėra gerų vadovų. Daugelis į 
draugiją nenori rašytis, nes jiji 
yra bažnytinė ir savo narius pri- 
verstinai varo išpažinties. Susi- 
rinkimuose gi tvarka visai pras- 
ta. Dauguma ateina susirinki- 
muosna dr-jos reikalų svarstyti 
su apsvaigusiomis galvomis. Ži- 
noma, prie tokių sąlygų neste- 

bėtina, jei kartais kila kačių kon- 
certai susirinkimuose. 

Vis tai liūdni faktai, bet ką 
darysi! Vienintelis vaistas išsi- 
gydyti—tai sekti kitų kolionijų 
prakilnesniųjų lietuvių veikimą. 

Palaidūnas. 

IŠ NEW PKILADELPHIA, 
PA. 

Nelaimės. Piknikas. Geg. 26 
Silver Croek anglių kasykloje li- 
kosi sužeistas Jonas Abromav# 
čius. Jis su savo darbadraugiu 
kėlė karan uolos gabalą, kuris ir 

sutrynė J. Abr—č.iaus kairėsės 
rankos 3 pirštus. 

Geg. 27 d., tėpliojant Ant. Ku- 
biliaus namą, patiko nelaimė An- 
taną Milevičių (17 met. amž.). 
Kuomet A. M., atrišęs virvę, 
bandė pastovas, ant kurių jis sto- 

vėjo, truputį nuleisti žemyn, 
virvė išspruko jam iš rankų, ir 

nelaimingas su visu smarkumu, 
nuo 25 (pėdų, mastų? Red.) aug- 
ščio nupuolė ant žemės. Kairė- 
sės rankos augščiau alkūnės kau- 
lai nulaužta, ir du šonkauliai 
taipgi įlaušti. Jis gydosi Potts- 
villės ligoninėj. Daktarai sako, 
kad rauką reiksią nupjauti. 

3° d- SLRKA. 51 kuopa 
turėjo pikniką, kuris atsibuvo 
sale miestelio, giraitėje. Publi- 
kos buvo pusėtinai, ir visi gra- 
žiai linksminosi. 

Plaušinis. 

IŠ V/INNIPEG, MAN., 
CANADA. 

Kun. Jonaičio atsilankymas. 
Nors lietuviai čia yra apsigyve- 
nę apie 14 metų, bet iki šiolei 
neturi nei savo bažnyčios, nei ku- 
nigo. Todėl lietuviai katalikai 
turi glaustis prie vietinės lenkų 
bažnyčios ir su lenkų kunigo pa- 
gelba atlikti dvasiškuosius savo 

reikalus. Tačiaus šį pavasarį su- 

sitarta, ir parkviesta kun. J. Jo 
naitis iš So. Omaha, Nebr., ve- 

lykinei išpažinčiai atlikti. Kun. 
Jonaitis priėmė pakvietimą ir 

prabuvo čia nuo gegužio 26 d. 
iki 31 d. Kun. Jonaitis ne tiktai 
klausė išpažinties, bet sakė ir 

pamokslą. Į trečią dieną po pa- 
mokslui kunigas gavo laišką iš 
vieno vietos lietuvio. Prisiųstam- 
jame laiške buvo pakvietimas 
kun. Jonaičiui <toti į diskusijas. 
Kun. Jonaitis atsisakė stoti dis- 
kusijosna, paaiškindamas, kad ji- 
sai atvažiavęs čionai tikybos rei- 

kalams atlikti. Galop, rasi, butų 
ir stojęs diskusijosna, bet reika- 

lavo, kad kvietėjas pristatytų pa- 
liudijimą apie mokslo baigimą. 
Diskusijos, kaip minėta, neįvyko.', 

Kun. Jonaitis kreipėsi į SLA. 
148 kp. pirmininką, prašydamas, 
kad gegužio 31 d. sukviestų vie- 
šą susirinkimą. Prašymas buvo 

išpildytas. Atidarius susirinkimą, 
kun. Jonaitis laikė prakalbą, ku- 
rioje palietė lietuviu gyvenimą 
ir darbavimąsi Amerikoje. Pa- 
sibaigus kun. Jonaičio prakalbai, 
kalbėtojui buvo užduota keletas 
klausimų, į kuriuos kalbėtojas 
atsakinėjo. Tarp kitų užklau- 
siusiųjų, vienas kalbėjo apie da- 
bartinės tvarkos žiaurumą ir ka- 
pitalistus. Kun. Jonaitis užklau- 
sė kalbėtojo, kaip jisai pasielgtų 
su kapitalistais, jeigu turėtų tam 

galės. Tasai atsakė, kad, girdi, 
visus išmuštų ir pats jųjų vietoje 
pasiliktų. Publika iš to turėjo 
begales juoku. Pabaigoje kun. 
Jonaičiui buvo užduota klausi- 
mas seknnčio turinio: pirmiaus, 
neturint mašinų, tūlam darbui 
buvo reikalinga 10 darbininkų; 
dabar, išradus mašinas, vienas 
darbininkas tą pat j darbą atlie- 
ka ; kas veikti aniems devyniems? 
Kun. Jon. atkreipė klausėjo aty- 
dą į tai, kad mašinos reikalinga 
gi padirbti ir tenai likusieji dar-1 
bininkai randa sau darbo. Tuoml 
susirinkimas ir pasibaigė. Kun. 
Jonaitis atsisveikino ir, palydėtas 
iki geležinkelio stoties, išvažiavo. 

Winnipegietis. 

IŠ BENTLEYVILLE, PA. 

Darbai. Prakalbos. Šioje apie- 
linkėje darbai šiuom tarpu pra- 
dėjo geriau eiti. Acme kasyklos 
dirba pilną laiką. Ells'.vorth ka- 
syklose dirbama po 4 dienas j 
savaitę. Darnas tačiaus yra sun- 
ku gauti, nes žmonių čia yra pil- 
na. Taigi nepatartina į čia va- 

žiuoti darbo j ieškoti. 
Gegužio 30 dieną 1914 metų į 

SLRICA. 92 kuopa buvo suren- 

gusi prakalbas ir balių. Kalbėto- 
jais buvo J. A. Miliauckas iš 
Pittsburgh, Pa., ir vietinis kle- 
bonas, kun. J. Misius. Kun. Mi- 
siaus prakalba visiems patiko, ir 
visi buvo užganėdinti, net vieti- 
niai socialistai išgyt ė kalbėtoją. 
Prakalboms pasibaigus, parduota 
už $5.00 tautos iždo atviručių ir 
ženklelių. Žmonės visi gražiai 
užsilaikė ir atydžiai klausėsi pra- 
kalbų. Šokiuose irgi buvo gera 
tvarka. J. K. 

Tarnavimas Suv, Valsiijy 
Kariumeiiėje. 

Tarp lietuvių, į Suvienytas 
Valstijas atvykusių, nekartą t> 
ko ir tenka girdėti kalbų apie 
•stojimą šios šalies kariumenėn. 
Paprastai kiekvienas, norintis 
stoti kariumenėn, apie patį tarna- 
vimą, gyvenimo sąlygas ten ir tt. 
turi labai mažą supratimą. Re- 
miamasi kalbomis, kur nors gir- 
dėtais. bet niekuom nepamatuo- 
tais faktais. Tos kalbos, tie ne\\ 

faktai, kuriuos žmogus žino apie 
kari limenu, dažnai buva labai ati- 
tolę nuo tikrojo, teisingojo daly- 
kų stovio. Žmogus, remdamasis 
tais "faktais," nekartą sudaro sau 

visai klaidingą nuomonę apie tar- 

navimą Suv. Valstijų kariume 
nėję. Ir nuostabus dalykas: pa- 
prastai klaida išsireiškia tame. 
kad padėjimas, gyvenimo sąly- 
gos kariumenėje įsivaizdinama 
daug geresnėje šviesoje, negu tai 
ištikrųjų yra. Nevienas, tuom su- 

klaidintas, stoja kaiiumenėn. Su- 

prantama, neradęs to, ką manė 
rasiąs, sutikęs prastesnes sąly- 
gas, negu buvo sau įsivaizdinęs, 
žmogus apsi\ iiia ir nekartą pa- 
daro sau pačiam daug nemalo- 
numų; jeigu nesakyti, kad ir ne- 

laimės paragauja. 
Lietuvių skaitlius kariumcuėjc 

yra gan dideli*. Tikrasai skaitliu-- 
butų sunku sužinoti, nes Su\. 

Valstijų kariumenč, kaip žino- 

ma, išsklaidyta ne tiktai pačiose 
Su v. Valstijose, bet ir jųjų k<> 

lionijose. Kitas, dar didesni' 
tikranijam lietuvių kareivių skait- 
i iii i sužinoti keblumas, tai pačių 
lietuvių pasielgimas. Jeigu ge- 
rai pajieškojus-pakasinėjus, tai 

galima butų rasti daug tikrų lie- 
tuvių, kurie, įstoję kariumenėn. 
tie tiktai permainė savo pavar- 
des (tokių pavyzdžių ir be kariu- 
menės pas mus yra tiek ir tiek), 
bet ir visai išsižadėjo savo tau- 

tos. Jie visai neprisipažįsta es;j 
lietuviais. Tokių atsitikimų daug 
žinoma man pačiam asmeniškai. 
Kaip ten nebūtų, visgi įvairiais 
budais stengiamasi susekti tik- 
rasai skaitlius. Manoma, kad lic- 

tuvių Suv. Valstijų kariumcnčjtf 
yra apie 1,500. Toji skaitlinė ta- 
riaus, nesant tvirtų pamatų, yra 
abejotina. \*is^i tai rodo, kad 
lietuvių stoja kariumenėn ne tok- 
sai menkas skaitlius, kaip pa- 
prastai manoma. Reik'a dar pa- 
žymėti, kad tarpe tų menamųjų 
15 šimtų lietuvių esama ne tik- 
tai paprastų kareivių, bet taipo- 
gi ir vyrų, užimančių augštesnes 
ar žemesnes vietas karo tarny- 
boje. 

Kalbant aplamai apie Suv. Val- 
stijų kariumenę, pirmiausiai akiti 
puola vienas apsireiškimas. Šioji 
šalis yra didžiausi* tautų miši- 
nys, koksai kur nors galima pa- 
stebėti. Tas pats dalykas matyt 
ir kariumenėje, kuri didesnėje 
dalyje, rasi, susideda iš svetim- 
taučių. Iš tokio didelio tautų 
skaitliaus kaimynystės turėtų aiš- 
kiai išplaukti ir lygus atsineši- 
mas į visas tautas. Sulyg Suv. 
Valstijų įstatų, visi męs esame 

lygus šios šalies piliečiai, nežiū- 
rint, iš kokios tautos butume ki- 
lę. Kaip yra kitose gyveninio 
srytyse—nežinau, bet kariumenė- 
je tautų skirtumas aiškiai pasi- 
žymi. Tautos yra kaip tai pa- 
įskirstytoę j dvi dalis. Viena da- 
lis susideda iš anglų, airių, ško- 

tų, vokiečių ir franeuzų. Šie skai- 
to save augštesnės rūšies žmo- 
nėmis ir j antrąją dalį žiuri su 

panieka, kaipo į daug žemiau 
stovintį gaivalą. Nors kaip vieni, 
taip ir kiti yra arba ateiviai, arba 
kilę iš ateivių, tačiaus ateivių 
vardas (paprastai paniekos pras- 
mėje) yra primetamas antrajai 
daliai. Suprantama, kad žmogui, 
kilusiam ne iš anos "augštesnės 
rųšies," gyvenimo aplinkybės, 
ačiu labai gerai jaučiamam ant 
kiekvieno žingsnio atsinešimui, 
yra labai nemalonios, ir kartais 
reikia praryti gan "kartus pipi- 
ras." Jau vien tasai apsireiš- 
kimas tarnavimą tariumenjė da- 
ro nemaloniu, ir, jeigu lietuviai, 
prieš stodami kariumenėn, gerai 
susipažintų su savo busiamojo 
gyvenimo aplinkybėmis, jie, be 
abejonės, nepraleistų niekais šio, 
rods, menko, bet kasdieniniame 
gyvenime daug svarbos turinčio 
dalyko. 

Žengiant prie paties tarnavimo 
sąlygų, reikalinga iškalno pažy- 
mėti, kail nuo 1912 m. tos sąly- 
gos žymiai persimainė blogon pu- 
sėn. Pirmiausiai, tarnavimo lai- 
kas pailginta nuo 3 metų iki 7. 
Dabar kareivis turi tarnauti 4 
metus reguliarėje kariumenėje ir 
3 metus atsargoje (resejve). 

Toliaus, kaslink apmokėjimo. 
Pirmiaus kareiviui naujokui buvo 
duodama pirmiems 6 mėnesiams 
apsitaisyti $124.63 taip vadinamu 
drapaniiMU pinigų. Dabar gi toji 
suma numušta iki $36.66. taigi 
apie 3Yi kartus mažiau. Po še- 

šių mėnesių pirmiaus drapaninių 
pinigų duodavo po 9 centus j 
dieną, dabar gi—po 70. Kuomet 
kareivis pabaigdavo savo tarna- 

vimą, tai, sulyg senųjų taisyklių, 
jam buvo duodama 4 centai kiek- 
vienai myliai nuo atstatymo vie- 
tos iki ten, kur jisai priėmė pri- 
sieką. Sulyg naujųjų taisyklių, 
duodama, vieton 4 centų, tikiai 
2 centai. Senosios taisyklės rei- 
kalavo, kad kareivis karo lavi- 
nimuisi pašvęstų 1'/j vai. kas- 
dien. Dabar tasai laikas yra pa- 
didintas iki ą y valandų. 

Šių žodžių rašytojas tarnauja 
pajūrio artilerijoje. Trumpai pa- 
minėsiu, kokia yra dienos tvar- 

ka pas mus. Keliamės 6 vai. iš- 

ryto. Pusryčius valgome pusiau 
septintą. Nuo 8 vai. I!vi pusiau 
dvylikai laiką praleidžiame lavi- 
nimuisi artilerijos reikaluose. 
Dvyliktoje valandoje pietus. Nuo 
1 v. iki 2 v. mankštinimas, pės- 
tininkų lavinimas ir mokinimas 
paduoti pirmąją pagelbą sužeis- 
tiems. Vakarienė 5:45 vai. dūla- 
me 9:45 vai. Pajūrio artilerijo- 
je mokama $15.00—$18.00 į mė- 

nesį. 
Toksai yra daug-maž gyveni- 

mas pajūrio artilerijoje, kurioje 
aš leidžiu antrą tarnybą. Suv. 
Valstijų kariumenėje esama Įvai- 
riu skyrių, kaip tai: pėstininkų, 
lauko artilerijos, raitelių, inži- 
nierių ir 1.1, lic abejonės, visuo- 
se tuose skyriuose yra ir lietu- 
vių, kurie galėtų patarnauti savo 

tautiečiams, pranešdami, kaip gy- 
venasi tose atskirose dalyse. 
Nauda iš to butų didelė, nes no- 

rintieji stoti kariumenėn darytų 
tą žingsnį ne užmerktomis aki- 
mis kaip dabar, bet turėtų aiškų 
supratimą, kur jie rengiasi eiti. 
Išvengta, rasi, butų nemaža klai- 

dų. J. J. Žil. 
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čiai turi butl pažymėti autoriaus pa- 
rašu Ir adresu. Pasirašantieji pseudo- 
nimais turi paduoti, Redakcijos/.iniai, 
ir savo tikroji vard;>. 

Redakcija pasilieka sau teisę atsiun- 
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 

taisyti. 
Netinkamus laikraščiui rankraščius 

Redakcija, pareikalauta, gražina auto- 
riui atgal jo Ičšomis. 

R« ikia visada rašyt' plunksna ir tik 
ant vi »nos poplero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Mirė J. J. Paukštis. Trumpa 
žinute iš Brooklyno praneša 
mums, kad birželiu 5 d. Kings 
Tark ligonbutyje pasimirė Juo- 
zas J. Paukštis, ilgametis "Vie- 

nybės Lietuvninkų" leidėjas. Lai- 

dotuvės, sulyg pranešimo, turė- 

jusios buti praeitamjame panc- 

dėlyje, birželio 8 d., Brooktyn, 
N. Y. 

Leidėjas vieno seniausiųjų 
Amerikos lietuvių laikraščių*; as- 

muo apie kurį šiokiu, ar tokiu bu- 

du buvo ilga laiką susispietęs 
jaunutės musų kultūros judėji- 
mas, sutraukęs daugelį geriau- 
siųjų jiegų ir iš pačios Lietuvos 
prispaudimo ir persekiojimo me- 

tu ; žmogus, visą savo amžių pa- 
aukavęs vien tam, kad palaikyti 
užkurtąją gabi ją, neleisti jai už- 
gesti, ir galop kritęs, rasi, be 

laiko, kaipo netikusių musų gy- 
venimo apystovų auka, velionis 
Paukštis yra perdaug žvmi ir 

pasidarbavusi mums visiems ypa- 
ta, kad lietuvių visuomenė šią- 
dien, jojo mirimo dienoje, galė- 
tų tylomis praeiti pro šią, vieną 
populiariškiausiųjų tarp lietuvių 
ypatų. 

Tragiškoji velionio gyvenimo 
užbaiga yra perdaug dar pas vi- 
sus atmintyje, kad apie jąją vėl 
čia kalbėjus. Dar vakarykštės 
dienos nepražuvusiame aide 
skamba ta kova, kuri buvo pra- 
dėta partijų tikslais ir kuriai tik 
bešalė istorija duos ateityje savo 

sprendimą. Šiądien jausmų ban- 

ga, velionio nelaime pakelta, yra 
perdaug augšta, kad vėl jąją lie- 
tus. Dar nenutilę yra visi šauk- 
smai, kiršinimai, graižiojimai, ku- 
riais tartum norėta pasiekti ir 
suardyti tyla kambario, kuriame 
nelaimingajai baigė paskuti nia- 
sias savo gyvenimo valandas. 

Rasi, banga pakils vėl aug- 
štyn, drumsta sriovė šoks prie 
atviro dar kapo. Jeigu taip yra, 
lai buna! Banga nuslugs. Žmo- 
nės gi, kuriems brangi yra kul- 
tura, pažanga, kurie brangina ir 
moka pagerbti kiekvieną darbi- 
ninką, padėjusį savo jie&as skais- 
tesniam žmonijos rytojui,—toki 
žmonės nulenks savo galvas 
prieš šį kapą. atiduos visą jam 
prideriančią pagarbą... 

Lai miega nuilsęs keleivis! 
Žmonės neužmirš savo darbinin- 
kų, neleis užželti takui, vedan- 
čiam prie kapo. Lai ramiai ilsis 
a. a. Juozas Paukštis! 

Kame priežastis? Kuomet ko- 
kios nors visuomenės gyvenimas 
pradeda eiti smarkesniu tempu, 
darosi įvairesnis, gilesnis, pa- 
prastai toki laikotarpiai charak- 
teri/.uojasi tuom, kad laikraštija, 
kaipo gyvenimo veidrodis, irgi 
pradeda smarkiau vystytis, da- 
rytis įvairesne. Drauge su kiek- 
vienos sriovės atsiradimu pa- 
prastai gimsta ir laikraštis, kurio 
tikslu yra ginti naujosios sriovės 
idėjas, skelbti ir platinti jasias. 
Todėl, jeigu norima sužinoti, ko- 
kiame stovyje yra ta ar kita 
visuomenė, pirmiausiai žiūrima, 
kokia ir kaip didelė yra josios 
laikraštija. 

Jeigu, vadovaujanties šia tai- 
sykle, pažvelgti į mūsų, Ameri- 
kos lietuvių, laikraštiją, tai ga- 
lima hutų labai džiuginančią nuo- 

monę sau nusistatyti. Laikraš- 
čių, ypač pastaruoju laiku, dyg- 
sta labai daug. Kuone kiekvie- 
nas mėnesis atneša žinių, kad 
vienur ar kitur įkuriama, arba 
manoma įkurti naujas laikraš- 
tis. Daugelis tų sumanymų taip 
sumanymais ir lieka. Bet nema- 
žai tų sumanymų įvykinama, ir 
turime progų pamatyti vis nau- 

jų ir naujų laikraščių. 
Argi r.iusų gyvenimas prade- 

da darytis taip įvairus taip pil- 
nas ir daugpusiškas, kad jisai ne- 

gali visas sutilpti jau esančioje 
laikraštijoje ir turi jieškoti sau 

naujų vagų? Argi iš vienos pu- 
ses, tveriančioji jiega, o iš kitos 
^-skaitančioji visuomenė yra iš- 
tįkrųjų prispirta griebtis naujjį 

r 

[.laikraščiu kurinio? Atsakymui 
prisižiūrėkime arčiaus tiem? vi- 
siems naujiems laikraščiams. 

Tuoj puola į akį tai. ka«l nau- 

jieji laikraščiai mažai kuom ski- 
riasi nuo jau esančiųjų. Kai-ku- 
rie tų laikraščių gimė 11c tam, 
kad pasakyti ką nors naujo, bet 
vien toclėl, kad viena ar kita iš 

esančiųjų sriovių, būdama tūloje 
vietoje gan >tif>ri, neturėto čia 
pat savo organo ir turėjo Lenkin- 
ti- savo pakraipos laikraščiais, 
išeinančiais kitur ir paprastai ne- 

galinčiais aprūpinti pilnai tos ko- 
l ton i jos vietinių reikalų. Tokiu 
tikslu atsirado ke!iai> pastarai- 
siais metais kai-kuric savaitraš- 
čiai. Jųjų atsiradimo priežastim 
buvo tiktai tam tikros tūlos vie- 
tinės sąlygos. Jie buvo gyvenimo 
pagimdyti ir todėl reikalingi. 

r*ct tie savaitraščiai užima tik 
mažą vietelę didžiame naujai 
gitnstančiųjų laikraščiu skaitliu- 
je. Tikra "pavietrė" iškilo su 

taip vadinamaisiais "žurnalais" 
arba "magazinais," t. y. įvairiais 
mėnesiniais ir pusmėnesiniais 
laikraščiais. Rasi, vienas ar ki- 
tas tų laikraščiu, tinkamai veda- 
mas, hutu reikalingas ir naudin- 
gas. Bet pasižiūrėkime, j ką tie 

"naujagimiai" paprastai išrodo. 
Vidujinis turinis dažniausiai 
menkas, net perdaug menkas. 
Nekartą net kalba ir rašyba ro- 

do, kad redaktoriaus asmenyje 
męs turime tiesiog beveik be- 

moksi] žmogų. 
Daugelis tų laikraščių pasiro- 

do viename, dviejuose numeriuo- 
se ir eina amžinan atilsiu. Tai ta- 

čiaus neatima drąsos kitiems, ir 
štai vėl turime tai vienur, tai ki- 
tur kitą tokios pat, o kai-kada 
ir žemesnės rųšies laikraštį. 

Gyvenimui tie laikraščiai, ma- 

tomai, nereikalingi. Tačiaus jie 
vis rodosi. Kame tikroji to ap- 
sireiškimo priežastis — sunku 
įspėti. Tačiaus, ar nėra rai tie- 

siog musų laikraštijos autoriteto, 
įtekmės nupuolimo ženklu? Jei- 
gu kiekvienas skaitosi galįs už- 
imti redaktoriaus kedę, buti taip 
vadinamosios viešosios opinijos 
vedėju, tai reiškia vieną iš dvie- 

jų: ar musų visuomenė yra ant 
tokio laipsnio, kad kiek ienas 
gali kėsintis buti josios vado- 
vu, arba laikraštija ateina tokin 
stoviu, kada bemokslis drįsta 
žengti prie redaktoriaus kėdės ir 
ramiai skaityti tą kedę prideran- 
čia jam vieta. 

Vanagaičio atsilankymo reika- 
le. Visi dar pamena antrąjį p. J. 
Vanagaičio atsilankymą Ameri- 
kon aukų savaitraščiui "Birutei" 
rinkimo reikaluose. Atvykęs j 
čia, p. Vanagaitis aplanke gan 
didelį skaitlių mūsų kolionijų, 
visur rinkdamas aukų tolimes- 
niam "Birutės" leidimui Tilžėje. 
Išpradžių p. Vanagaitis pradėjo 

I pardavinėti "Birutės" bendrovės 
šerius. Tačiaus tolinus perspėtas, 
kad neinkorporuotos bendrovės 
šėrių pardavinėjimas Su v. Val- 
stijose yra neleistinas, šėrių -par- 
davinėjimą pakeitė paprastu aukų 
rinkimu, įtaisęs tam tikrus dip- 
liomus. kūrinos dalino visiems 
stambesniems aukautojams. Sa- 
vo laiku rnusų laikraščiuose bu- 
vo tilpęs tam tikras paties p. Va- 
nagaičio laiškas visame šiame 
reikale. Minėtam jame laiške, tarp 
kit-ko, buvo prižadas suteikti 
mušti visuomenei atskaitas iš vi- 
sų surinktų aukų. Ponas Vana- 
gaitis pabaigė savo kelionę po 
Amerikos lietuvių kolionijas ir 
išvažiavo. Nuo išvažiavimo pra- 
slinko gana daug laiko. Atskai- 
tų gi jokių iki šiolei nematyt. 
Turim tarpu gi aukų p. Vanagai- 
tis, kaip girdėtis, surinkęs gan 
daug: buk apie 1,500—i/>oo do- 
liarių. IŠ kitos gi pusės, "Biru- 
tė," kuriai aukos buvo renkamos 
ir kuri buvo teikiama Amerikos 
lietuviams užsiprenumeruoti, pa- 
liovė ėjusi. Vieton savaitraščio 
"Birutės," jąją užsiprenumeravę 
dabar gauna mėnesinį juokų laik- 
rašti "Sukurį." 

Kai-kurie "Birutei" aukavusie- 

ji yra dabar esančiu stoviu ne- 

užganėdinti. "Tėvynes" N22 til- 
po atviras laiškas p. Vanagai- 
čiui. Po laišku pasirašo žinomi 
ir mūsų visuomenėje užsitarnavę 
asmenjs. Pavelijame sau čia iš- 
tisai tąjį laišką perspausdinti: 

(ierh. Tamsta:— 
Tamstai važinėjant Ameri- 

koje ir renkant atikas "Biru- 
tės" leidimui, prisidėjome su 

auka ir męs. Persitikrinę, jog 
tikrasis dalykų stovis dabar 
nėra toks, kokiu Tamsta mums 
piešei, viešai reikalaujame iš 
Tamstos, kad teiktumeis mu- 

šu, žemiau s pasirašiusių j ų, au- 

kas (po $ro.oo) nevilkinant 
perduoti Liet. Mokslu Drau- 
gijos Namams Vilniuje. Savo 
reikalavimą pamatuojame šiais 
argumentais; i) Męs aukojo- 
me 

'* Birutės" leidiniui ir i'ru- 
su Lietuvos tautinio susipra- 
timo kėlimui; "Birutė" gi ne- 

išeina; 2) Jos vieton leidžiama 
"Sukurvs," kuris, pagal mtisų 
nuomonę, negali atsiekti tų 
tikslu, kuriems męs dėjome 
savo aukas; 3) Iš surinktų 
Amerikoje ; ukų Tamsta nesi- 
teikei paskelbti amerikiečių ži- 
niai jokios atskaitos. Laiky- 
dami šitas savo ir kitų Ameri- 
kos lietuvių aukas aukomis vi- 
suomenės, o ne pavienių asme- 

nų reikalams, pripažįstame bū- 
tinu jr tų aukų skelbimą vi- 
suomenės žiniai. 

Tikčdąnfieįsi,1 jog- mūsų, že- 
mi aus p ĄįS i its ifi j ų, aukos 
(po $Lo.oo5' h'ūJ perduotos Lie- 
tiniu M<fcalj>| Draugijos Na- 
mams Vilniuje pasiliekame 

Su prkrerianvia pagarba, 
V. K. Račkauskas, 
A. B. Strimaitis. 

1^3—J| 
Naujas '^aunpsios Lietuvos" 

redaktorius.? "Jaunoji Lietuva," 
kuri pastaripjuJęiiku lnivo tiktai 
tam tikro laikino vedėjo prižiū- 
rima. galop susilaukė pastovaus 
redaktoriaus. Redakcijon yra pa- 
kviestas p. J. Laukis, kurisai, 
pradedant 4-tuoju "Jaun. Liet" 
iuiin., nuolat ves t;}jį laikraštį. 

29-tas SLRKA, Seimas. 
(Spociald Korespondencija). 

Hiržclio 1 d. dar nespėjo SLA.J Seimo delegatai išsiskirstyti iš 
VVaterburio, savo seimą užbaigę,! 
kada pradėjo rinktis delegatai j 
antros organizacijos — Sus. 
Liet. Rymo-Kattilikų Seimą, kuris 
prasidėjo čia pereitos sąvaitės utar- 
ninke. 

Panedėlio vakare atsibuvo pra- 
kalbos, kuriose, apart centro val- 
dybos atstovų ir delegatu, dalyvavo 
dar ir miesto m'ajoras Scully ir vie- 
tinis klebonas kun. Saurusaitis, 
kuris pildė šeiinyninko-priėmėjo 
rolę. 

SURASAS SLRKA DELEGATŲ: 

Kuopa 1, Edwardsville, Pa.: B. A. 
Sarcevičienė, r. Burba ir J. Jona- 
vičius. 

Kuopa 2, Foreat City, Pa.: P. Gir- 
dauckas ir A. Stanevičius. 

Kuopa 6, Plymouth, Pa.: Kun. S. 
Struckus. 

Kuopa 7, Pittston, Pa.: V. Sma- 
lenskas ir M. Tuloba. 

Kuopa 8, Cleveland, Ohio: J. Mont- 
vila. 

Kuopa 9. Bridgeport, Conn.: J. Sa- 
gevičius. 

Kuopa 10, Philadelphia, Pa.: Kun. 
J. Zimblys. 

Kuopa 11, Waterbury, Conn.: P. 
šopls, J. Kudirka ir K. Malinauskas. 

Kuopa 13, Baltimore, Md.: J. Va- 
siliuskas, P. Grjauskas ir J. Grab- 
liauskas. 

Kuopa 15, Chieago, 111.: M. Ka- 
dzevvskis. 

Kuopa 17, Wilkes Barre, Pa.: J. 
Stulgaitis, Kun. J. šiupšinskas ir 
V. Dailyda. 

Kuopa 19, J. Vaičiulis. 
Kuopa 21, So. Boston, Mass.: P. 

Mikalauskas, L. švagždys ir kun. T. 
Žilinskas. 

Kuopa 24, Minersville, Pa.: V. Lu- 
koševičius. 

Kuopa 27, Minersville, Pa.: Kun. J. 
Dumčius. 

Kuopa 28, Luzerne, Pa.: A. Vaitu- 
'tfunas. 

Kuopa 30, Scranton, Pav' V. Mačiu- 
laitis ir A. Virpša. 

Kuopa 31, Mahaney City, Pa.: V. 
Lapinskas, J, Maciejauskas, A. Sodei- 
ka ir kun. V. Dargis. 

Kuopa 33, Chlcago, 111. ir kuopa 94, 
Westville, 111.: atstovauja Kun. F. B. 
Serafinas. 

i Kuopa 36, Nevvark, N. K. Vaš- 
kevičius ir M. Akelis. 

Kuopa 38, Homestead, Pa.: A Ka- 
Itlllus. Į Kuopa 40, Shenandoah, Pa.: A. 
Navickas. 

Kuopa 41, \Vorceater, Mass.: Kun. 
J. Jakaitis. 

Kuopa 42, Brooklyn, N. Y.: K. 
Krušinskas. 

Kuopa 47, Mt. Carniel, Pa.: S. 
Petruškevičia. 

Kuopa 50, Cleveland, Ohio: J. Če- 
[ rauka. 

Kuopa 51, New Philadelpliia, Pa.: 
Kun. V. Matulaitis. 

Kuopa 56, Brooklyn, N. Y.: P. 
Montvila. 

Kuopa 60, Bayonne, N. J.: Pranas 
šedvydis. 

Kuopa 61, Duryea, Pa.: J. Judickas 
ir A. Bartuška. 

Kuopa 71, Waterbury, Conn.: J. 

Alenskas, J. Bružas ir K. Kažemė- 
kas. 

Kuapa 75, Wanamie, Pa.: A. Fran- 
ka. 

Kuopa 84, Meridan, Conn.: A. Stan- 
kevičius. 

Kuopa 8!), Hartford, Conn.: Kun. 
A. J. Ambotas. 

Kuopa 91, Waterbury, Conn.: S. 

Bandzevičius, J. Rikto raitis, M. P. 
Hrazauskas, S. Cibulskis ir. J. V. 
Kovas. 

Kuopa 98, Worcoater, Mass.: J. 
M. Vleraitis. 

Kuopa 101, Chicaęo, 111.: Kuo. P. 
Kemo.šls ir S. PHiaclcaa. 

Kuopa 106, Ne*' York City, N. Y.: 
J. Navickas. 

Kuopa 107, Watcrbu7y. Conn.: K. 

Pranlulis, J. Rekaišaitė ir O. Rta- 
lionlutė. 

Kuopa 109, New Britain, C'onn.: J. 
Zdunčiukas. 

Kuopa 110, Athol, Mass.: Kun. P. 
Meškauskas. 

Kuopa 115, Brooklyn. N. Y.: K. 
Sttumskia. 

Kuopa 116, New Haven, Conn.: J. 
Kazlaucka3. 

Kuopa 119, Mdncheater, N. II.: R. 
Kundrotą. 

Kuopa 132, Pbiladelp'aia, Pa.: M. 
Milukas. 

Kuopa 138, Pittaburg, Pa.' B. V. 
Vaišnora 

Kuopa 141, Ilrockton. Mass.: M. 
Norkūnas. 

K. -na 144, I r> i. Pa.: Kun. J. 
Inflfora. 

^ _ _ 

SEIMO PRADŽIA. 

Seimo posėdžiai prasidėjo utar- 
ninko ryte parapijinėj svetainėj. 
Seimą atidarė S.LR-KA. preziden- 
tas Y. Lapinskas iš Mahanoy City, 
Pa. Jau pati pradžia buvo trukš- 
rainga. Delegatai perstato savo 

mandatus, ir čia pasitako pirmi 
susikirtimai. Saukiant vardus de- 
legatu iš Shenandoali, Ta., dva- 
siškas vadovas kun. Du.nčius pro- 
testuoja priešais mandatą delegato 
Dundzilos, kurį kun. Dumčius įta- 
ria esant kataliku tikybos priešu, 
kuris buk laikąs prieštikvbines ir 
prieškunigines prakalbas. Tuojaus 
užsidega trukšmelis, kuris užsibai- 
gia tuom, kad visi užprotestuoti 
mandatai pavedama ištyrimui man- 

datų komisijai. 
Priėjus prie 101 kuopos iš Chi- 

cagos, pasidaro antras fejerver- 
kas. Šita' kuopa, sulyg savo na- 

rių skaitliaus, ^ali siųsti tik vieną 
delegfatą. Tačiaus yra du delegatu : 

kuti. Kemėšis, '"Draugo" redakto- 
rius, ir S. Piliackas, minėtos kuo- 
pos prezidentas. Vienas kilą įta- 
ria, buk jo mandatas nelegalis. 
Peliackas praneša, kad kun. Ke- 
mėšis nėra Susivienijime dar 61 

mėnesių ir, kaijjo nepilnas narys,' 
neturi tiesos buti delegatu, ir kad,! 
apart to, jis buvo renkamas susi- 
rinkime, kurio kuopos preziden- 
tas nešaukė; jo mandatas neturi 
kuopos prezidento paraše*, bet tik 
kuopos sekretoriaus Lemonto, vie- 
tinio klebono ir turi kuopos žymę. 
Kila diktokas trukšmelis, laike ku- 
rio delegatas Toluba iš Brooklyno 
apsimaino karčiais žodžiais su kun 
Serafinu ir kun. Kemešiu iš Chi- 
cagos. Reikalas galų gale per- 
duodamas mandatų komisijai. 

Užregistruotų delegatų p'a.cirodo 
64. 

Seimo Presidium Rinkimas. 

Fričjus prie seimo vedėjų rin- 
kimo, aiškiai pasirodo dvi partijos: 
"Draugo" partiją, kurią vieni va- 

dina kunigine, ir svietiškoji arba 
ptieškuniginė partija, kuri vadi- 
nama "Kataliko" partija. Išmėgi- 
nimas kiekvienos partijos stiprumo 
pasirodo prie rinkimo Seimo pre- 
zidento, nes kiekviena partija nu- 

sistato savo kandidatą: "draugi- 
niai" stato Krušinską iš Brooklyno, 
svietiškoji—M. Ivadze\vskį iš Clii- 
cago. Balsavimų pasekmė paro- 
do, kad Seimo prezidentu išrink- 
tas Krušinskas 34 balsais, o Ka- 

dzevvskis, gavęs 29 balsus, lieka 
Seimo vice-prezidentu. 

Sekretoriais išrenkama M. 
Milukas iš Philadelphia, Pa. (34 
balsai) ir Lukoševičia iš Miners- 
ville, Pa. (17 balsų). 

Toliaus renkama mandatų ko- 
misija. Rinkimai sunkus ir t r ūks- 
mingi. Visi-perstato kandidatas ir 
visi sykiu šukauj'a. Prezidentas 
tvarkos palaikyti visai negali ir 
nesistengia. Aiškiai apsireiškia 
"Steam Roller" taktika. Preziden- 
tas Lapinskas išrodo lyg favori- 
zuojąs "Draugo" partiją ir duoda 
baisus jo šalininkams greičiaus 
negu "katalikirii'ams." 

Nei iš šio, nei iš to prezidentas 
skaito listą, buk toki ir toki kan- 
didatai yru perstatyti j šią svar- 

bią mandatų Komisiją, kuri turės 
ištirti užprotestuotų delegatų lega- 
liškumą. Delegatai protestuoja 
prieš prezidentą, — "Kas juos per- 
statė?" — Šaukia. Ištikro, berods, 
tokių kandidatų nieks viešai neper- 
statė ir neparėmė. Komisijų rin- 
kiniai, žiūrint bešališkai pašaliniam, 
išrodo greičiaus farsa, negu tikri 
rinkimai. Nutariama rinkti komi- 
siją viešu balsavimu. Bet vėliaus, 
kilus trukšmui, ir niekam neišėjus 
iš viešo rinkimo, nutariama pirmes- 
nę nutarimą išnaikinti k linkti 

komisiją slaptu balsavimu. [ ko- 
iŠj?cnkatna: kun. St r įtekus 

iš Plymoutli, Pa., J. Yaškevičia iš 
Nevvark, N. J., N. J. Vaišnora iŠ 
Pittsburg, Pa., J. Riktofaitis iš 

\Yaterbury, Conn. ir kun. Serafi- 
nas iš Chieagp-, III. 

Po to išrenkama dar revizijos, 
skundų ir kitos komisijos. 

Pirmasai posėdis visgi pasižymi 
pastebėtina betvarke. Sesija grei- 
čiaus panaši į kokį "parapijinį" mi- 
tingą, negu į Seimo posėdžius. 
Dalis delegatu atvirai neužsiganė- 
dma prezidento Lapinsko nemo- 

kėjimu palaikyti tinkamos tvar- 
kos. Pavyzdžiui, delegatas Toluba 
nuverčiama iŠ komisijos dėlei tos 

priežasties, kad jis esąs delegatas 
Pittstonoj Pa., kuopos, o pats gy- 
venąs Brooklyne, todėl "jo negali- 
ma kontroliuoti." 

ANTROJI SESIJA. 

Prasidėjo 2:30 popiety. Sesija 
pradėta skaitymu pasveikinimų ir 
velijimų, prisiųstų Seimui. — Jų 
yra gana dikčiai (tarp jų ir ilg 
laiškas nuo Dr. K. Rutkausko iš 

Chicagos, kuriame primenama apie 
"Litwą," apie tautiškąjį Jovaro 
tikį ir Kairukščio sumanymą. Duo- 

nelaičio paminklą, vienuolyną etc.), 
ir jų skaitymas užima apie valandą 
laiko. 

Nemažai juokų pridarė skaity- 
tojas laiškų, skaitydamas Dr. Rut- 
kausko laišką apie "Lit\vos" laik- 
raščio reikalus, kuriuos daktaras 

patarė kuolabjausiai reiųti. Skai- 

tytojas, vieton "Litvva," visur skai- 
tė "Lietuva," ir tokiu budu sumai- 
šė du visai skirtinu laikraščiu. 
Stengtasi jo klaidą pataisyti, bet 

taip ir pabaigta laiško skaitymas. 
Priduodama mandatai dar 3 nau- 

jų delegatų. Delegatų išviso pasi- 
daro 67. 

Po to mandatų komisija, kuriai 
buvo perduoti mandatai "neaiškių," 
išduoda savo raportą. Jį perduo- 
da kun. Struckui. 

Atmetama trįs delegatai, o pri- 
imama šie delegatai, apie kurių le- 
gališkumą buvo kilę abejonių ir 
net ginčų: kun. Kemėšis ir Piliac- 
kas iš Chicago, 111. ir K. Kažemė- 
kas iš \Y'aterbury, Conn. Delega- 
tų išviso pasidaro 70. 

Dundzilai, kuris atmesta, duoda- Į 
ma pasiteisinti; jis tvirtina, kad 
kun. Dumčiaus užmetimas, buk 

jis esąs ne katalikas, yra neteisin- 
gas, o jis nustojęs malonybės, vien 

todėl, kad jis buvo įmaišytas j 
Shenandoah, Pa., bažnyčios bylos 
reikalus. 

K u n. D u m č i u s apkaltina, kad 
Dundzila važinėjęs po kitas para- 
pijas, kaipo agentas, keliąs riaušes 
ir griaujantis katalikybę, ir sandar- 
bininkavęs socialistų laikraščiuose. 
Toliau s kun. Dumčius, kaipo SLR- 
KA. dvasiškas vadovas, oficiali'ai 
suspenduoja Dundzilą kaipo narį 
ir kapo delegatą. Plojimas ir 
trukinus. 

P r e z S L R-K A L a p i n s 

kas patvirtina, kad girdėjęs Dun- 
dzilą "nekatalikiškas" kalbas lai- 
kant. 

Delegatas Navickas iš 
Shenandoah, Pa., užstodamas už 
savo draugą, karštoje k'alboje sa- 

ko. kad tegul ir jį suspenduoja, 
ir jeigu Seimas taip darys, tai to- 
liaus SLR-KA. negaus iš Shenan- 
doah, Pa., nei vieno peno. 

Kalba karštai kun. Serafinas, Pi- 
liackas, Toluba ir kiti. Kjla karš- 
tas trukšmelis, aiškiai priešingas 
Dundzilai, kurio užtarėju matomai 
yra nedaug. — Dundzilai pataria- 
ma atsišaukti j augščiausj teismą, 
o tuom tarpu leidžiama pasilaikyti 
Seimo ženklelį, tik nenešioti jo 
Waterburyj. Dundzila nesutinka 
ir grąžina delegato ženklą. 

Paduodama komisijai kucpų 
įnešim'ai, o vėliaus seka Centro 
\'aldybos raportai. 

Prezidentas SLR-KA, Lapin- 
skas ikluoda savo raportą žodžiu, 
labai trumpai. 

Sekretorius J. Vasiliauskas iš- 
duoda savo raportą raštu, kuriame 
abclnais ruožais apipiešia SLR-KA. 
stovį; SI-RKA. stovis: 14 naujų 
kuopų susitvėrė pereitais metais 
su 266 nariais. 

Naujų narių penktais metais pri- 
buvo 1,480 narių. 

Pilnų narių yra: 
I sky'r. 7,048. II skyr. 86, III 

skyr. 197, IV skyr. /, vaikų skyr. 
853. 

Suspenduotų narių yra: 
I skyr. 511, II skyr. 1, III skyr. 

5, IV skyr. 0, vaikų skyr. 32. 
Viso kartu 8,740 narių. 
Pinii/inis storis: Viso turto 

»m laikn SLR-KA. turi $45,557. 
29. 

.v' 

Pcrcit.ifs metais įplaukų pini- 
gais buvo per 20 tūkstančių, išeigų 
tuom pačiu laiku buvo — per 13 
tūkstančių. Užaugo turto $6,642. 
28. 

Viso turto grynais pinigais $43, 
807.29. 

Iždininkas išduoda raportą ke- 
liais žodžiais. 

Kasos globėjai išduoda raportą 
taipgi žodžiu, kad "viskas yra ge- 
rai." 

Dvasiškas vadovas raportu iš- 
duoda taipgi žodžiu. 

Paliudijimus apie velykinę pri- 
siuntė' iki šiam laikui lik 3 kuopos, 

paprastai siunčiama jie vė- 
liaus, nes tik šia sąvaitę baigiasi 
laikas — dvasinis SLR-KA. stovis 
yra geras. 

Knygius, kun. Struckus iš Ply- 
mouth, Pa., raportuoja taipgi žo- 
džiu. Knygų išdalinta per metus 
apie 481. 

Keletas knygų yra jau išparduo- 
tų. 

Po pertraukai pribuvo dar vienas 
delegatas, kun. Jakaitis iš \Vor- 
cester, Mass., kuris yra 71-mos 

kuopos delegatas. 
Skaitoma protokolas pereito Sei- 

mo; jis užtvirtinama. 

Skandalas su Chicagos delegatu. 
Seredos rytas prasidėjo trukš- 

minga sesija. Trukšmui priežastį 
davė nužiūrėjimas, buk Chicagos 
delegatas Piliackas (nuo 18-tos 
g-.ivės), pirmininkas kuopos ir tu- 

rįs nuo jos mandatą, padirbęs ant' 
savo mandato kuopos sekretoriaus 
A. Lemonto parašą. Kaip ten iš- 
tikro buvo, taip buvo, tačiaus pa- 
rašai ant kun. Kemešio ir Piliacko 
mandatų pasirodė abejotini, ir va- 

kar ifakčia nusiųsta Lemontui te- 

legrama, su užklausimu, ar jis p'a- 
sirašęs ant Piliacko mand'ato. At- 
sakymas buvo, kad jis buk nesirašęs. 
Kada tas perskaityta šį rytą, kilo 
didelis triukšmas. Įnešta Piliacką 
iš seimo prašalinti. Leidus per 
balsus, pasirodė, kad už Piliacko 
prašaiinimą balsavo 32, prieš 27. 
Piliackui atimama delegatystės tei- 
sės, ir viso reikalo ištyrimas pave- 
dama busiančiai Centro Valdybai. 

Atsinešimas tarp abiejų pusių 
gana aštrus ir kartus. Priešinink'ai 
Piliacko grasina, kad tokio daly- 
ko neleisią lengvai ir kaltininkas • 

turėsiąs atsakyti už "forgery" (pa- 
rašo padirbimą). 

Vėliavos klausimas. 

SLR-KA. iki šiolei neturi savo 

oficialės vėlfavos. Centras, ku- 
riam buvo pavesta parūpinti vė- 

liavų ir sužinoti josios spalvų, 
praneša, kad, apart Dr. Basa- 
navičiaus nuomonės, šiame da- 
lyke daugiaus nieko nep'asisekė 
gauti, kad $100.00 paskirtu geros 
vėliavos padirbimui yra permaža. 

į Todėl Centras pataria šį dalyką 
'atidėti tolimesniam laikui, kada 
Lietuvių tautinės vėliavos spalva 
galutinai bus nustatyta. 

Apie Memorijalą Popiežiui. 
Pirtnesnio seimo buvo paskirta 

$25.00 parašymui metnorijalo šv. 

Tėvui, kuriame butu teisingai nu- 

šviesti lenku ir lietuvių sanfikiai 

Lietuvoje. Komisija tame reikale 
nieko nepadarė, ir seimas buvo jau 
besirengiąs tą dalyką '"atidėti to- 

lyn." Čia kim. T. Žilinskas įne- 
ša, kad tuos pinigus pavesti presi- 
nei agitacijai Rymo laikraščiuose 
ir prašyti tuomi pasirūpinti kun. 

Prapuolenį Ryme. 

Išleidimas knygos. 
SLR-KA. buvo nutaręs išleisti 

p. Gabrio veikalėlį "Keli ruožai iš 

laiku Ilorodlio unijos." Komisijos 
vardu išduoda savo raportą kun. 
Struckus iš Plymouth, Ta., kuris 

praneša, kad veikalėlis (7,000 eg- 

zempl.) jau spaudoj ir už mėnesio, 
kito išeisiąs iš spaudos. Delegatai 
ilgokai ginčijasi už tai, kad šios 

knygos išleidimas butu galimai gra- 
žiausis. Nutariama leisti, vieton 

7,000 egzempl., 10,000 egzemplio- 
rių. Knygelės leidimas pavesta 
komisijos "Žvaigždės" spaustuvei. 
Tas, matomai, nelabai užganėdina 
nekurius delegatus, kurie pradeda 
įvairiais budais 'kabinėtis' prie ko- 

misijos raporto. Vieni peikia 
"Žvaigždės" spaudą, kiti sako, kad 

popiera busianti perprasta: pri- 
einama net prie to, kad komisija, 
efirdi, nuturėjusi tiesos daryti kon- 

trakto su spaustuve. Aiškiai ma- 

tosi partiviskumas. Nutariama, 
kad komisija (kun. Struckus, kun. 

Milukas ir kun. Matulaitis) užbaig- 
iu leidimą brošurėles ant geresnės 
popieros. 

Kolionizacijos Reikalai. 
Raportą išduoda komisijos narys 

Riktoraitis. Sako, kad komisija 
išvažinėjusi po Connecticut valsti- 
ją. norėdama surasti tinkamas lietu- 
viams kolionijas, tačiaus nieko gero 
nesuradusi, ir todėl Seimas komisi- 
ją paliuosuoja. 

Toliaus svarstoma išmokėjimas 
sulaikytų iki Seimui pomirtinių. 

SEREDA POPIET. 
Popietinė sesija prasideda skai- 

tymu įvairiu prašymu pašelpos etc.; 
vieni iš jų priimama, kiti per- 
duodama Centro Valdybai, tre- 
ti atmetama. 

Skaitoma skundas ant "Draugo" 
redakcijos už tulus nereguliarišku- 
mus organo siuntinėjime! Perduo- 
dama Centro Valdybai. 

Kun. Staniukyno Jubilėjus. 
Kun. Dargis iš Mahanoy City, 

Pa., sumano pagerbti kun. 
Staniukyno 25-metinj kunigystės 
jubilėjų, kuris išpuola birželio 14 d. 
šių metų. 

Kun. Serafinas, Kadzevvskis ir 
kun. Dargis, pažymėdami jubiliato 
nuopelnus katalikystės dirvoje, 
ypač įsteigime šv. Kazimero vie- 
nuolyno Chicagoje. pataria sušelpti 
jo įsteigtą vienulyną pinigiukai ir 
paskirti iš Chicagos delegacijų, kuri 

jubilėjaus dienoj jubiliatą pasvei- 
kintų. 

Vieni įneša paskirti vienuolynui 
$200, kiti $300. Maršalkos suskai- 
to balsus, ir praneša, kad $300 
priimta. Kjla trukš>yis: $200 
frakcija protestuoja, kad negerai 
suskaityta. Balsuojama išnaujo. 
Pasekmės: už $200 balsy 29, už 
$300 — 26. Vienuolynui skiria- 
ma $200, ir išrenkama delegacija, 
kuri vardu SLR-KA. turi jubiliatą 
pasveikinti ir auką jam įteikti. 
Delegacijon ineina: kun. Kemešis, 
kun. Serafinas ir Kadzevvskis — 

visi iš Chicago, 111. 
Kairukščio sumanytam fondui 

paskiriama: po 200 rb. visoms 3 
draugijoms (Saulei, Rytui ir Ži- 
buriui). Kolegijai $'00. Moksl. 
Susivienijimui $50. 

Prisideda prie SLA. ir bendrai 
steigia Ateivių Fondą. 

Prieina klausimas šelpimo drau- 
gijų, kurios rūpinasi ateiviu reika- 
lais. Cia duodama halsas SLA. 
Seimo reprezentantams. SLA. Sei- 
mo presidium. sulyg Seimo nuta- 

rimo, paskyrė pasiuntiniais j Ry- 
mo-Katalikų Seimą oficialiais de- 
legatais B. K. Balutį ir A. J. P>- 
vilaiką. B. K. Balutis perstato 
Seimui, ką šiame dalyke padarė 
SLA. Seimas, ir kviečia Rymo-Ka- 
taliku Seimą prisidėti lygiomis 
dalimis prie bendro darbo ir pa- 
imti į savo rank'as ateiviu globo- 
jimą. 

Seimas vienbalsiai nutaria pri- 
sidėti, skiria tam tikslui $250.00 

... 
iis tautiškų centų ir išrenka komi- 
siją iš Krušinsko, Strumskio "r 
Akelio (visi iš Brooklyn, N. V.), 
kuri turės bendrai darbuotis su 

SLA. išrinkta komisija. 
Likusi tautiški centai pa- 

skirstyta sekančiai: Lietuvių In- 
form. Biurui Paryžiuje, Kaupo raš- 

tų išleidimo fondui ir Vargoninin- 
kų Sąjungai — visiems po $25.00, 
likusieji $o0 ir keli dc4iariai pa- 
skirta SLR-KA. stipendijai. Iš- 
leidimui Petrausko veikalo "Šven- 
toji Naktis" (operetė) suaukauta 
tarp delegatų ir pavesta Vargoni- 
ninkų Sąjungai $71.00. 

Rengiasi Pirkti Nuosavą Namą. 
(nešama klausimas pirkti sa- 

vą namą. Kįla įvairių nuomo- 

nių. Vieni nurodo, kad SLA. p*- 
vyzdis parodo, jog pirkimas nuo- 

savo namo yra geistinas ir nau- 

dingas. Kiti sako, kad tai bu- 
sianti gyva pragaištis. 

Už namo pirkimą karštai kalba 
kun. Kemešis, kun. T. Žilinskas, 
kun. Jakaitis, Seimo prezidentas 
Krušinskas ir kiti. 

Visi nurodo reikalingumą su- 

tverti savo centrą, kaip tai padarė 
SLA.; namo vieta žada buii Brook- 
lytie, arba Ne\v Yorke. Kun. Ke- 
mešis pataria išrinkti komisiją, 
kuri tuotn reikalu pasirūpintų. 

Nutariama, kad SLR-KA. sei- 
mas pritaria idėjai pirkimo nuosa- 

vo namo ir paskiria komisiją, ku- 

ri šj reikalą drauge su Centro Val- 

dyba apdirbs. 
{ komisiją išrinkta: K. Kru- 

šinskas iš Brooklyno, K. ka/emė- 
kas iš \\ aterbury, Conn. Tuloba iš 

Brooklyn, N. Y., Akelis iš New 

ark, N. J. ir kun. Yarnagiris iš 

Brooklyn, N. Y. Komisija negali 
namo pirkti iki pusei metų. 

Vaikų skyriaus reorganizavimas 
atidėtas tolimesniam laikui. 



Naujas Skyrius Pomirtinės. 
7. Naujo skyriaus pomirtinės su- 

manymas. Dabar yra $150.00. 
$250.00, $500.00 ir $1,000.00. No- 
rima įsteigti naują skyrių tarp 
$500.00 ir $1,000.00, nes nekil- 

tiems esą $500.00 permaža, o $1, 
000.00 perdaug. Nulariarrfa įvesti 
naują skyrni su $750.00 pomirti- 
nės. Pavesta skyriaus išlygas ap- 
dirbti ( cntro Valdybai. 

Naujas skyrius žada pradėti gy- 
vuoti nuo Naujų Kciu. 

KETVERGO RYTAS. 

Pašelpos Skyriaus Įvedima -. 

Ketvergo rytinės sesijos svar- 

biausiais nuotikiais buvo svarsty- 
mas klausimų apie legalizavimą 
SLR-KA. čarterio ir apie pašelpos 
ligoje įvedimą. 

Daug kalbėta apie pirmąjį klau- 

simą, taČiaus prie jokio konkretiš- 
ko išvedimo čia pat ant vietos 

prieiti nesiima buvo (vienas, pa- 

vyzdžiui, pataria i>iinti ear- 

terj \Vashingtone, tai jis, girdi, 
busiąs gera- visoje valstijose). 
Todėl pavedama ris reikalas val- 

dybai. 
Čia, nežinia kam, atnaujinama 

ateivių globojimo klausimas. V a- 

kar buvo paskirta tam $250.00 ir 

išrinkta komisija, kuri sykiu su 

SLA. komisija turės išrinkti at- 

stovą Kilis Islande. Šiądien nori- 

ma, kad tasai atstovas butu būti- 
nai "geras katalikas." Vienas ku- 

nigas (berods, kun. Zimblys) siū- 
lo net $200.00 kas metai, jeigu 
atstovas busiąs "katalikas o ne 

socialistas, tautietis ar laisvama- 
nis." 

Prezidentas Krušinskas ir kun. 

Kemešis patėmija, kad kas sykį 
nutarta, to jau negalima mainyti, 
o rinkime atstovo toji pusė turės 

didesnę persvarą, kuri didesnę da- 

lį pinigų įneš. Dabar gi įnešama 
lygiomis dalimis. 

Pradedama svarstyti pašelpos 
ligoje skyriaus įvedimas. Kodėl 

ją reik įvesti, — remiamasi SLA. 

pavyzdžiu. 
Nutariama j vesti 4 skyrius pa- 

šelpos ($3, $5, $7 ir $12 sąvaitėn) 
ir nedaryti skirtumo tarp vyrų ir 

moterių. Nutariama mokėti pilną 
pašelpą per l/i metų ir per kitą 
Yi metų mokėti /i pašelpos. 

Daug čia ramiamasi Tautiškojo 
Susivienijimo nutarimais ir pa- 
tarimu, ir prašoma vieno iš SLA. 

delegatų, esančių salėj, kad '"pa- 
aiškintų. kaip SLA Seimas pada- 
rė." Pagalios nutarta visus daly- 
kus pavesti Centro Valdybai, kuri 

apdirbs visą reikalą ir pritaikins 
prie valstijų reikalavimų. 

KETVERGAS POPIET. 
"Netikusie" Delegatai. 

Popietinę sesiją pradeda pre- 
zidentas Krušinskas, pranešdamas, 
buk yra tokių delegatų, kurie lai- 
ke sesijos "ateina, paima vieną 
delegatą už kaunieriaus ir veda 

karčiamon, po to, sugrįžęs, ima 

kitą ir t. t." Esą negražu, kad 
tokias '"agitacijas" varinėtų. Kun. 

Kemėšis įneša, kad išreikšti tuomi 

"pasibjaurėjimą." Sukįla trukš- 
melis, kad toks užmetimas nepa- 
matuotas, nes nieko neįvardinama, 
{nešimas lieka be pasekmių. Pri- 
būva naujas delegatas, kun. Gu- 
daitis iš Coaldale,, Pa. 

Delegatė Stalioniutė reikalauja, 
kad delegatas Riktoraitis atšauktų 
moterių įžeidimą rytinėj sesijoj, 
kur jis minėjo apie "bobas." Rik- 
toraitis atsiima savo žodį. 

Gen. Organizatorius Atmestas. 
Kadangi tai žada biiti paskutinė 

iesija ir delegatai jau nuvargę nuo 

scimavimo, tai svarstymas likusių 
įnešimu eina greitai. Sekanti įne- 
šimai atmesta be svarstymo: 

1) Generališkojo Organizato- 
riaus nereik. 

2) Seimų laikymas kas du metu 

atmesta, laikyt kas metai. 
3) Atspausdinti atskirai Seimo 

protokolą ir išsiųsdinėti jį kuo- 

poms (šitas klausimas atmesta, po 
apsvarstymui). 

4) Siųsti delegatus seiman nuo 

20 narių (palikta po senovei). 
Atmetama, kad sąnariai mokėtų 

kuopos reikalams po 10c. 
Pradėjus kalbėti apie referendu- 

mą, maršalka Cibulskis duoda lek- 
ciją Seimo prezidentui KrušinskuI, 
kad neagituotų. Kįla trukšmin- 
gas klegėjimas, kuris tęsiasi ke- 

letą minutų. Balsuojama viešai. 
Vienas maršalka suskaito už re- 

ferendumą 20, o kitas maršalka 
31. Kįla vėl liarmas, visi rėkia, 
girdėtis rūsčių ir piktų žodžių. Už 
referendumo atmetimą balsuoja 2fi 
ar 29. Apreikšta, kad referen- 
dumo įvedimas atmestas. 

Kun. Žilinskas patėtnija, kad 
maršalka neprivalo taip grubijo- 
ni.škai prieš proidium išsireikšti. 
Kun. Serafinas pritaria su papei- 
kimu. Kįla vėl kliksmas, girdėt, 
kad ''kunigui valia, o kitam t'ai 
ne?" 

Kun. Stručiais patėmija, kad to- 

kia betvarkė yra pasekmė pavyz- 
džio, kurj pradžioje davė tas pats 
kun. Serafinas ir kiti "trukšm'a- 
dariai" (truk>iningas plojimas). 

Abelnai matyt, kad kunigai-de- 
legatai boikotuoja savo draugą 
kun. Stručiai ir "nabagas" kun. 
Struckus retai kada gali gauti bal- 
są. Už tai j j visados palaiko 
karštai toji delgatų dalis, kuri 
vadinama "pricškiuiiginiais." 

Prisidėjimas Prie Federacijos. 
K u n K e m e š i s kalkina pri- 

sidėt! SLR-K A. prie Lietuviu Ry- 
i mo-Katalikų Federacijos. Išren- 

l karna delegatai nuo SLR-ICA. j šių 
metų Federacijos Kongresą Chi- 

cagoje, kurie sužinos, kokiomis iš- 

lygomis galima bus prie Federa- 
cijos prisidėti. Delegacijon išren- 
kama: kun. Kemėšis, Kadzevvskis 
ir kun. Serafinas. 

Kas Gali Buti Delegatu. 
Kadangi Seime buvo ginčų už 

delegatystę kun. Kemešio, kuris 
nėra pilnu SLR-KA. nariu, tai 
kįla klausimas, kas ateityje gali 
buti delegatu. Kun. Struckus įne- 
>a, kad išbuvęs 1 metą Sus. Kįla 
vėl trukšmelis, nes kun. Struckaus 
žodžiais įsižeidžia kiti kunigai ir 

prieina l>cveik prie "išsidurniavi- 
mo." 

Po truk.šmingo apsvarstymo nu- 

tarta, kad delegatu gali buti tik 

narys, išbuvęs 6 mėnesius SLR-KA. 

Organo Klausimas. Į 
Šitas klausimas žadėjo buti 

"karščiausis." Prieš svarstymą, 
perskaičius įnešimus kuopų, 'y^'į tarsi prieš audrą. Duodama įtieši- 
mas paiikti "Draugą. 

Nutariama, kad organo ėmimai 
nebutu priverstinas. Savo organo 
steigimas atmestas. Kalbama apie 
organo kainą. Kun. Serafinas sa-i 

k J, nereik žiūrėti kainos, bet laik- 
raščio gerumo. Girdi, jeigu žiūrė- 
sim pigumo, tai gal ateis Sakt, j ir ar priimt ją organu. įneša skun- 
dą ant "Draugo" delegatė 1 kuo- 
pos, p. Sarcevičienė, u/, netikusią 
tvarką administracijoj. J oluba 
įneša antrą skundą, kad mokėjęs 
pinigus, o "Draugo" negaunąs. 
Kun. Struckus įneša trečią skundą 
už nereguliariškumus ir skVtudziail 
"Draugą" kritikuoja. 

"Draugo" šalininkai sėdi tyliai, 
lyg aguonas pasėję, tarsi laukdami, 
kol priešai iššaudys visas savo kul- 
kas. 

Sekretorius Vasiliauskas pataria 
rinkti "Draugą " 

Kun. D a r g i s sako, kad 
skundai prieš "Draugą palyti ad- 

ministracijinę dalį, o tą galima pa- 
taisyt. Kad "Draugas" leidžiamas 
ne dėlei biznio, bet dėlei idėjos. 
"Katalikas" esąs prieš-kuniginis, 
o kas eina prieš kunigus, kaipo 
luomą, toks nėra geras katalikas. 
Kas varosi prieš Draugą, tas ne- 

pripažįsta kunigų nuopelnų Ameri- 
koj. ''Jeigu atmetat "Draugą, tai 
atmetat "Draugo" nuopelnus ir at- 
metat kunigų nuopelnus Ameri- 
koj ("Draugo" rėmėjai ploja). 

Kun. Kemešis: "Draugą 
leidžia bendrove, kur priklauso ir 
svietiški žmonės. "Draugas už- 
ima pirmą vietą katalikiškoj spau- 
doj ir "Draugo" redakcija 
darbavosi, kiek galėjo. Kaipo ka- 
talikui veikėjui, man rupi palaikyti 
tikybinius katalikiškus pamatus, o 

juos "Draugas" gerai supranta. 
Geidžia, kad SLR-KA. galėtų įgy- 
ti savo organą. Aš bijausi, kad 

į "Katalikas" nenuslopintų SLR-KA. 
-Katalikui" Susivienijimo reika- 
lai visai nerupi. Tai yra tik biz- 
nierius. Vienas iš Tananevičių 

j (Stasys) priklauso prie Tautiškojo 
Susivienijimo — yra komisijom 
nariu. "Katalikui" SLR-KA. la- 
bas visai nerupi, o varoma agitaci- 
ja tik dėlei biznio, kuris nesąs 
labai švarus. 

Apie prekę organo kalbant, kun. 
Kemešis paduoda, kad ''Draugas" 
duos nariams organą u/. 75 centus; 
dabar "Draugas" esąs jau ne 

kunigu, bet katalikiškos visuomenės 
organas. 

Kuri. Žilinskas sako. kad 
• 
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kunigai pridėjo prie "Draugo" apie 
$10.000.00, tai dabar reikėtų nesi- 

gailėti kelių centų. Remia kun. 
Kemešio įnešimą. 

Prezidentas sudeda du klausimu 

■sykiu, kad "Draugas" organu ir už 

Fotografija M. P. Brazausko, oflclallo T. M. D. fotografo. PRIE T. M. D. SEIMO. Atstovai Tėvynės Mylėtojų Draugijos Seimo, kurio atsibuvo praeitą sa vaitę VVaterburyje greta S. L. A. Seimo (Seimo aprašymas tilpo praeitame numeryje). 

"75 centus" metams, ir leidžiama 

per balsus. Diduma 43 balsų tas 

įnešimas pervaranti. "Draugas" 
organu už 75c. nepriverstinai. 

Rinkimas Centro Valdybos. 
Rinkimuose Centro Valdybos ir 

ateinančio Seimo vietos nominaci- 

ja vieša, o rinkimas slaptas. 
Prieš tai įnešama ir nutariama 

pakelti Centro Sekretoriui algą 
nuo $60.00 aut $75.00 į mėnesį, 
o nuo dienos įvedimo pašelpos 
skirti algos $100.00 j mėnesį. 

Nominacija ant Prezidento. 
Krušinskas iš Brooklyn, N.Y., ir 

Yaškevičia iš Neivark, N. J. No- 
minavime daugiaus kandidatų ir 

nesimato. Iš to aišku, kad abidvi 

priešingos pusės iškalno turi nusi- 
stačiusios savo kandidatus. Iš šalies 
pasakojama, kad "kunigai" rinksią 
Krušinskfį, o ''žmonės" rinksią 
Vaškevičią. 

Balsavimo pasekmės: Krušinskas 
gauna 43 balsus. Vaškevičia gau- 
na 32 balsu. Krušinskas lieka. 
Norima palikti Vice-prezidentu 
Vaškevičių; kunigai ir kiti protes- 
tuoja, ir nutariama balsuoti atski- 
rai. Kandidatais lieka tas pats 
Vaškevičia ir Riktoraitis iš Water- 
bury, Conn. 

Momentas gana žingeidus, nes 

visgi abejojama, ar "kuniginiai," 
į kurie yra galėję, nuvers Vaškevičių 
tiš šios kandidatūros. Skaitoma 
balsai. Riktoraitis gauna didumų 
vos vieno balso ir lieka išrinktas 
38 balsais Vice-prezidentu, Vaške- 
vičia gauna 37 balsus. 

Sekretoriais nominuota: J. Vasi- 
liauskas iš Baltimore, Md. (senas) 
ir S. Cibulskis iš \Vaterbury, Conn. 
Išrenkama Vasiliauskas 57 balsais 
prieš C ibulskio 18 balsų.* 

Kasieriais perstatoma Burba iš 
EdvvardsvUle Pa. (senas) ir l.a- 
pinskas iš Mahanoy City, Pa. Bal- 
savimas sunkus: kandidatai eina 
galva galvon, ir Burba liekasi iš- 
rinktas didumu 39 balsų prieš 36 
balsus Lapinsko, kuris, sakoma, tu- 

rėjęs parama iš kunigų pusės. 
Kasos globėjais išrenkama Stul- 

gaitis iš \Vilkes Barre, Pa., 47 
balsais, ir Lukoševičius iš Miners- 
ville. Pa., 44 balsais. 

Dvasišku vadovu vienbalsiai iš- 
rinkta kun. J. Jakaitis iš \Yorces- 
ter, Mass. 

Knygium yra kun. Struckus. 
Tačiaus ir šitam nesvarbiam urė- 
dui įnešama rinkti ir iš naujų kan- 
didatu, ir, apart kun. Struckaus, per- 
stato kun. Inčurą iš Frecland, Pa. 
Vadinas, norima padaryti pilnį 
"spring cleaning." Iškalno galima 
spręsti, kad kun Struckus už savo 

priešginiavimą kitiems kunigams 
bus "papjautas" ir net iš šio men- 

ko urėdo bus nuverstas. 
Balsavimo pasekmes: kun. Inču- 

rą gauna 43 balsus; kun. Struckus 
29 balsus. Peržiurėjus visų rin- 

kimų pasekmes matosi, kad ''kuni- 
ginė partija" išlinčiavc savo priešus 
be pasigailėjimo iki vienam ir ne- 

davė savo priešams nei vienos, kad 
ir menkiausios, vietos valdyboje, 
išskyrus kasierių Rurbą, kuiis vis- 
gi nebuvo kunigams 'persona non 

grafe." 

'Rajonų organizatoriais išrinkta: 
Chicagoj—kun. Kemešis; Cleve- 

landc—Jonas Montvila; Pittsburge 
— p. Vaišnora; Wilkes Barre — 

kun. Struckus ir kur. Siupšinskas; 
Ph i ladel ph i j o j — kun. Zimblys; 
Shenandoah, Pa. — p. Lapinskas ir 
Sodeika; Nevv Jersey valstijoj — 

Akelis ir Vaškevičių; Brooklyne— 
Navickas ir Toluba ; \Yaterburyj— 

Mačenauskas ir Stalioniutė; Bos- 
tone— Mikalauskas ir Norkūnas; 
Baltimore — Grabliauskas ir Gra-į 
j suskas. 

AugšČiausio Teismo Nariai: 
Vaičiulis, V. Kovas, And. Vaitu- 

lionis, Kaz. 'Vaškevičius ir kun.1 
Žilinskas. 

Seimo Vieta. 
Konkuruoja už Seimą Scranton, 

Pa., Brocktooi, Mass., Pittsburg, 
Pa., ir ilomestcad, Pa. — Bal- 

suojama. Scranton'as gauna 35 
balsu, Brockton'as 15 baisų, Home- 
stead, Pa. 21 balsą. 

Sekančiu metu Seimas bus 

Scranton, Pa. 

Kun. Serafinas įneša, kad p. Rik-1 
toraičiui iš \\ aterburio suteikti! 
garbės s«inarystę. Pranas Šopis iš 
V\'aterburio protestuoja prieš tai, 
n t" s Riktoraitis taip didelių nuo- 

pelnų neturjs. 

KĮla trukšmas, vieni už suteiki- 
mą garbės narystės, kiti — prieš. 
Prezidentas ilgai skambina prie 
tvarkos. Dalis delegatų ^iikila. 
ir pasidaro didžiausis triukšmas, 
kurio negalima nustabdyti. Dele- 
gatai sukįla ir rėkia stovėdami.! 
Vieni nori eiti lauk ir veda kitus. 
Karščiavimais, kokio nebuvo per 
visą Seimą. Iš šalies patariama 
Riktoraičiui, kad atsisėstu, nes ma- 

tyt, kad iš tos "garbės" nieko ne- 

išeina. Riktoraitis atsisako.—Pre- 
zidentas sako, kad gėda, kad nepa- 
sisekė garbės jam suteikti. Vienas 
išvadina \vaterburiečius u/, tai "in- 
di jonais." 

Dr. Stankus skundžia "Draugą" 
už jo "džiovos" kritikavimą. Sei- 
mas skundą atmeta. 

Seimas baigiasi apie 7:30 vai. 
vakare poteriais. 

461. Kaip smarkiai plaka žmo- 

gaus ir gyvulio širdįs? Kiekvie- 
nas gerai žino, kokią didelę svar- 

bą turi širdies veikimas kaip 
žmogaus, taip ir aplamai visų 
gyvuliu gyvenime. Todėl nepro- 
šalį butų susipažinus su širdies 
veikimu, kaip pastarasai apsireiš- 
kia žmoguje ir įvairiuose gyvu- 
liuose. 

Širdies plakimo tankumas, pas 
žmogų bent, yra ankštai surištas 
su amžių ir lytim. Pas vaikus 
širdies plakimas yra daug grei- 
tesnis negu pas suaugusius. Ly- 
giai taip pat moters širdis plaka 
griečiau negu vyro. Dažniausia 
širdies plakimų skaitlius yra apie 
70 į minutą. Žemiausiaja norma 

nustatoma daug-maž skaitlinė 66. 
Tačiaus atsiranda gan daug vi- 
siškai sveikų žmonių, kurių šir- 
dis muša 60—65 kartų j minu- 
tą. ir tai neskaitoma liguistumo 
ženklu. Iš kitos, pusės, sutinka- 
ma gan didelis skaitlius žmonių, 
pas kuriuos širdies plakimas pa- 
siekia 80 kartų ir daugiaus į mi- 

nutq. Toki žmonės tačiaus gali 
buti visiškai sveiki. 

] širdies veikimą turi įtekmės 
ir žmogaus sudėjimas. Gerai iš- 

vystyto ir raumeniuoto kūno 
žmonių širdię muša lėtai ir tvir- 
tai. Silpno sudėjimo gi žmonės 
visuomet turi greičiau ir silpniau 
plakančią širdj. 

Gyvuliuose širdies plakimas 
yra lėtesnis. Pas šaltakraujis 
gyvulius plakimo greitumas įvai- 
ruoja daug-maž tarp 25 iki 45 
kartų j miniitą. Šiltakraujų gy- 
vulių širdies veikimas yra smar- 

kesnis. Jisai yra apskaitomas 50 
ir daugiau kartų i minutą. Vie- 
nintelį išskyrimą daro arklys, ku- 
rio širdis, nežiūrint, kad jisai aiš- 
kiai šiltakraujis gyvulys, turi vos 

4o plakimų j minutą. širdies vei- 
kimas taipgi priklauso nuo to 

augštumo kuriame žmogus ir 

gyvuliai gyvena, tai yra, kaip 
augštai nuo jūrių paviršiaus nuo- 

lat būnama. 

Širdies veikimo męs paprastai 
kaip ir nejaučiame. Tačiaus šir- 
dis išeikvoja pastebėtinai daug 
jiegos. Jeigu sunaudoti širdies 
eikvojamąją jiegą kėlimui, tai pa- 
sirodytų, kad valandos veikimo 
jiega galima butų pakelti vienos 
pėdos augštumon penkis tonus 
(tonas--2,ooo svarų) ir keturis 
šimtus svarų. Dvidešimts ketu- 
rioms valandoms tai sudaro 125 
tonus! 

Esama dar gan įdomių įšskait- 
liavimų, kuriais širdies veikimas 
paverčiama j tolį. Sulyg tų iš- 

skaitliavimų, jeigu paskaityti, 
kad širdis daro 69 plakimus į 
minutą, tai kraujas per vieną mi- 
nutą padaro 207 mastus. Į va- 

landą pasidaro jau 7 mylios 
(angliškos), į dieną 168 mylios, 
į metus 61,230 mylių. Jeigu žmo- 

gus pragyvena 84 metus, tai 
kraujas per tą laiką padaro daug- 
-maž 5,150,880 mylių. Tai yra 
tolis, kurį vargu padarė didžiau- 
si pasaulio keliauninkai. Pasie- 
kus žmogui minėtojo (84 metų) 
amžiaus, širdis iki tam laikui yra 
padariusi apie 2,869,776,000 pla- 
kimų. Tai yra jau skaitlinės, ku- 
rios sunku sau įsivaizdinti. 
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462. Kas išrado akinius? Te- 
leskopas, kaip galima manyti, 
pradėta plačiau vartoti šešiolik- 
tojo amžiaus pradžioje. Tačiaus 
jojo išradimo laikas guli daug 
ankstyvesniuose amžiuose. Taip, 
Roger Bacon, angly mokslinin- 
kas, dar 250 metuose su visomis 
smulkmenomis aprašė teleskopo, 

o podraug ir mikroskopo, atitai- 
symą. Daug-maž tada, kaip galima 
spėti, buvo išrasti ir akiniai. Kas 
buvo tikrasai akiniu išradėjas, šiądien yra sunku pasakyti, ka- 
dangi pilnai aiškių ir griežtu pri- 
rodymų tam nėra. Florencijoje, Italijoje, yra prie vienos mažos 
gatvelės namas, kurio sienoje yra 
jmurinta lentelė su užrašu, ku- 
riame sakoma, kad toji lentelė 
yra įtaisyta, kad pagerbus atmin- 
ti Salvino Legli Armati, akinių 
išradėjo tryliktamjame amžiuje. 
Pati lentelė buvo snvj dabarti- 
nėn vieton įstatyta tiktai 1885 
metuose. Todėl pati savyje jinai 
istorijos dokumento vertę vargu 
ar turi. Visgi šisai parašas su- 
tinka su abelnu spėjimu, kad 
akiniai buvo išrasti apie I3:.tą 
amžių. 
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463. Kur merginos yra užda- 
romos klėtkose, kol neišteka? 
Musų mergelėms, pripratusioms 
linksmai ir liuosai sau "sportau- 
ti," butų, kaip galima spėti, ne- 
labai malonu, jeigu jos vieną gra- 
žią dieną staiga atsidurtų Naujo- 
je Britanijoje. Cia butų galas 
visam jųjų "sportavimui." Minė- 
tosios Naujosios Britanijos gy- 
ventojai nedaro dideliu ceremo- 

nijų su savo merginomis. Vos 
mergaitė tenai priaugo iki dviejų 
arba trijų metų, jinai tuojaus už- 
daroma j tam tikrą, iš paimu me- 
džio padarytą klėtką. Klėtkos 
yra laikomos viduje namų, ir 
mergaitei uždrausta apleisti tą 
savo buveinę, kol jinai nepasie- 
kia amžiaus, kuomet galima iš- 
tekėti. Gyvenimo sąlygos tokio- 
se klėtkose sveikatos žvilgsniu 
yra labai blogos. Ypatingai la- 
bai striuka yra su tyru oru. Bet 
čia pasirodo vienas gan keistas 
dalykas: nežiūrint visų neparan- 
kumu, visų nesveikų sąlygų, 
Naujosios Britanijos merginos 
išauga tokios drūtos ir sveikos, 
kad musų merginos ištikrųjų ga- 
lėtų joms pavydėti. Bet ar norė- 
tų musų merginos išbandyti tokj 
išauginimo budą? Reikia many- 
ti, kad pasikėsinimas pradėti 
merginas tokiu budu auginti pa- 
verstų visas civilizuotųjų šalių 
gražiosios lyties atstoves į lon- 
doniškio typo stifragečių lioge- 
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464. Koks laukinių žmonių 
vartojamas ginklas yra keisčiau- 
sias? Mums, pripratusiems šią- 
dien prie įvairių rusių ginklų, 
kaip šautuvai, kanuolės (armo- 
tos), revolverinės kanuolės, įvai- 
rių formų kardai ir 1.1., nesimato 
juose nieko keisto. Męs skaito- 
me juos paprastu dalyku. Bet 
jsivaisdinkime sau tokį ginklą, 
kuriuom iš gan toli galima už- 
mušti savo priešą ir ginklą tu- 
rėti vėl rankose. Berods, ką tai 
panašaus į tokį ginklą turi kai- 
-kur Suv. Valstijose taip vadi- 
namieji "bomai." Jie yra įsitai- 
sę metalo skritulius, pririštus ilga 
gumine virvute prie žemutinio 
rankos sunario. Tas skritūlis me- 

tama į priešą. Pasiekęs savo "cie- 
lių," skritulis jau yra guminės 
virvutės traukiamas atgal, ir ji- 
sai dideliu greitumu sugrįžta me- 

tusiam tiesiog \ rankovę. Sako- 
ma, kad tokiu budu galima paiv 
kirsti žmogus, stovįs kitoje gan 
plačios gatvės pusėje. Šio, pa- 
prastai peštynių, įrankio išradė- 
jas, kas jis nebuvo, noroms-ne- 

noroms reikalinga pripažinti ga- 
biu vyru. Tariaus šisai išradimas 
toli-gražu negali susilyginti >u 

Australijos laukinių žmonių nuo 

senai jau vartojamuoju įrankiu, 
vadinamu "bumerangu:" Tai yra 
ginklas nelygaus storumo ir tani 

tikrai išlenkto kardo išvaizdoje. 
Mokant su bumerangu apsieiti, 
nežiūrint, kaip toli jįjį numesi, 
jisai visuomet sugrįš į tą pačią 
vietą, iš kurios buvo mestas. Bu- 
merangas gali buti numestas ioo 

pėdų ir toliaus. Patsai metikas, 
jeigu neturi užtektinai prityrimo, 
gali pats save nusižudyti, nes 

truputį neteisingai paleistas bu- 
merangas gali sugrįžti ir meti- 

ką ant vietos užmušti. Darant 
kartą bandymus su bumerangu 
ir kreivai jįjį paleidus, jisai su- 

grįžo atgal ir vienam šale sto- 

vėjusiam žiurėtojui skrybėlę, tar- 
tum skustuvu, nukirto. Keistu 
bumerango grįžimu nekartą įdo- 
mavo mokslininkai, bet, taip sa- 

kant, "sekreto" nepasisekė dar 
iki šiolei surasti. Manoma, visa 
paslaptis esanti tame, kad bume- 
rangas savo viduryje yra dau- 
giau išlenktas ir kad abu ragu, 
būdami lygaus sunkumo, yra ne- 

lygaus ilgumo ir storumo. 
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KLAUSIMAI. 
465. Ant ko guli žemės žievė? 
466. Kaip sula apgina augme- 

nis? 
467. Koki garsingi vyrai atsi- 

žymėjo savo nosimis? 
468. Kaip smarkiai dirba le- 

kiančios musės ir bitės sparnai? 
(Atsakymai bus kitam numeryj.) 
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KIBIRKŠTIS. 

Delegatas (vyriškas) Water- 
| būrio seime, kalbant apie pašel- 
įpas moterių ligoj: "Gerb. Dele- 
gatai! Aš norėčiau žinoti, jeigu, 
sakysim', aš užsirgsiu palagu, tai 
kaip ilgai aš galiu gauti pašel- 
pą?" 

Balsas iš publikos: Jeigu uz- 

sirgsi, tai gausi. 
* « 

Apart kitu pastoviu urėdninkų, 
SLA. Seimas turėjo dar ir savo 

įnešėją, kad "diskusijas uždary- 
ti"—p. Bendoraitis iš New Phi- 
ladelphia pildė tas priedermes 
atsakančiai ir dideliani delegatų 
užsiganėdinimui. 

* * 

Nedyvai, kad SLA. Seimas taip 
harmoniskai nuėjo: juk jį vedė 
Gegužis gegužio mėnesyj, o ge- 
gutės gegužvj visados gražiai ku- 
k|oja. 

♦ * 

Musų Ef Džei Fortūnatas 
šiuosmet, ačiu dievams, jau ne- 

reikalavo, kad j j seimas ir SLA. 
perprašytu. Taipgi ir negrą si no, 
kad Susivienijimą suskaldys j 15,- 
ooo dalių. 

VIETINES ŽINIOS, 
Užmušė automobiliu. Lietu- 

viui Juozui Paulauskui, gyvenan- 
čiam prie 2806 L'nion avc., pra- 
eitą nedėldienį atsitiko nelaimė. 
Jisai užvažiavo automobiliu ant 
Oo įnet seno Edward Hedcrnnn. 
krautuvininko, gyvenančio prie 
1725 \Vashington Blvd., ir be- 
veik ant vietos jjjį užmušė, lle- 
derman'o žmona, kuri nelaimės 
valandoje buvo drauge su vyru, 
likosi sunkiai sužeista. Nelaimė 
ištiko prie kampo dvidešimts an- 

tros gatvės ir Crawford (buvu- 
sios 40th) avenuc. Paulauskas 
važiavo su keliais žmonėmis, 
dvidešimts antraja gatve ir, norė- 
damas išvengti prieš jjjį važiavu- 
sio motorcyklio, užsuko ant šali- 
gatvio, kur tuom tarpu ėjo He- 
derman su savo žmona. Kai- 
-kurie nelaimės liudininkai sako, 
automobilius ėjęs nepergreitai, ir 
ištikusios nelaimės tiesiog buvę 
negalima išvengti. Kuomet au- 

tomobilius sužeidė Hedermaną, 
šisai tik keletą valandėlių dar 
pragyveno. Ištikus nelaimei ir 

pasklidus tarp grįžtančiųjų iš 
piknikų žmonių žiniai, kad už- 
mušta, kaip išpradžių rodėsi, ilit 
žmonės, nelaimės vietoje greitai 
susirinko didelė minia žmonių, 
ir pribuvusioji policija turėjo 
vargo, užlaikydama minią tvar- 

koje. Policija Paulauską !>uvo 
suareštavusi ir uždariusi Lh\vn- 
dale policijos stotyje, bet panedė- 
lyje jisai buvo saliuninko Cer- 



fiausko, gyvenančio prie 19th st. 
ir Union av., išimtas ant $10,000 
parankos. koroneriaus ištyrimas 
atidėta iki birželio M d. 

Strytkaris užvažiavo. Važiuo- 
jant j). M. Miniatui, lietuviui mė- 
sininkui, gyvenančiam prie 922 
W. 34th st., sker-ai Halsted gat- 
vę, pietų link ėjęs strytkaris už- 
lėkė ane vežimo ir apvertė pa- 
starąjį. Vežime važiavo patsai 
M. Miniatas ir jojo darbininkas. 
Darbininkas buvo lengvai sužeis 

tas, ir pats nuėjo namon. Kitą 
dieną ji; vėl stojo darban. Mi- 
niatui gi nulaužta dešitiėsės ko- 

jos didysis piratas, sužeist'a kai- 
fėsės kojos kelys ir visas kūnas 
vietomis apibrozdintas. Strytka- 
ris, sakoma, taip smarkiai buvo 
įsivažiavęs, kad motormonas 

galėjęs jįjį sustabdyti tiktai tarp 
34th pl. ir 35U1 st. Kaip patsai 
p. Miniatas sako, tai visa lai- 
mė, kad vežimas jau buvo be- 
veik pervažiavęs ir strytkaris su- 

davė j užpakalinę vežimo dalį. 
Kitaip, butu, rasi, važiavusieji 
buvę ant vietos užmušti. Stryt- 
karis buvo sustojęs prie 33'd P'- 
ir važiavusieji tikėjosi pervažitto 
ti gatvę. Tačiaus strytkaris, sa- 

koma, išsyk smarkiai buvęs pa- 
leistas. Ištikus nelaimei, greit 
susirinki) žmo.nių, ir ant žemės gu- 
lėjęs Miniatas buvo pakeltas ir 

įneštas i f,ieppo mėsinę. kame 
su/eistamjam suteikta pirmoji 
pagelba. Dabar Miniatas yra na- 

mie. (lydytojas pasakęs, kad 
reiksią 4—5 savaičių, kol sužeis- 
tas pilnai pagis. 

Pavogė automobiliu, šios sa- 

vaitės utarninko vakare J. kli- 
kas, gerai cbicagiečiams žino- 
mas lietuvis, sumanė pasivažinė- 
ti savo automobiliu. Atvažiavo 
prie savo buto, 3261 So. Halsted 
st., ir, palikęs automobilių gatvė 
je, inėjo namuosna savo žmonos 

pasikviesti. Kuomet sugrįžo gat- 
vėn, automobiliaus jau nerado. 
Vagių jieškojitnas tuom tarpu 
nedavė dar jokių pasekmių. Pa- 
vogimas atsitiko, galima sakyti, 
prie minios akių. { stovintįjį gat- 
vės nuošalėje automobilių įsisė- 
do du jauni vyrai: vienas apie 
20 met amžiaus, kitas apie 17. 
Bebandydami automobilių, jie 
susyk jįjį paleido, pasuko į 33-čią 
gatvę. Davažiavę 33-čia iki Au- 
btirn, pasuko j šiaurius. Toliaus 
susekta, kad, davažiavę iki 31- 
mai gatvei, jie pasuko j vakarus. 
Pėdsakai daveda iki Loomis st., 
į kurią vagįs pasuko iš 31-mos. 
(ialop rasta autc.nobilius prie 75 
ir Aberdeen gatvių. 

Nuo 18-tos gatvės. Pas mus 

Šiomis dienomis atsitiko viena 
tų pasakų, kuriose jaunos mer- 

gaitės, pasitikėjusios savo nu- 

mylėtiniu, galop Iniva apvil- 
tos, dažnai netenka ir savo sun- 
kiai uždirbto skatiko. Prieš dau- 
giau metus laiko lietuvė mergai-1 
tė, kurią pavadinsime Maryte, 
susitiko su jaunu vyru, kurj šios 
kolionijos lietuviai gan gerai pa- 
žįsta. Marytei vaikinas patiko. 
Jam mergelė irgi "jstrigo akiu." 
Pradėjo jiedu vienas kitą mylėti. 
Marytė, rasi, daug ko tikėjosi iš 
savo mylimojo. Teisybė, ir susi- 
lankė, bet visai ko kito. Staiga 
mylimasai jąją apleido ir apsi- 
vedė su kita mergina, pasiturin- 
čių tėvų dukterim. Skaudus tai 
buvo smūgis Marytei. Jos meilė 
paminta, viltjs-svajonės, tartum 

audros, išblaškytos. Užslėpė Ma- 
rytė savo širdj, užsidarė nuo ki- 
tų. Ar keikė jinai taip lengvai 
persimainantį meilužj, ar išme- 
tinėjo jam, ar pyko, ar atleido— 
nežinia. Rasi, stengėsi jjjį už- 
miršti. Taip praslinko apie me- 

tai laiko. Buvęs josios meilužis 
laimės su savo moterim nerado. 
Pykosi jiedu, Sugyveno visai 
blogai. Galop pradėjo jisai lan- 
kytis pas senąją savo mylimąją. 
Nors kartą jau jo apleista, jinai 
jį vėl priėmė. N'egana jani to 
buvo. Pradėjo jisai*jąją raginti, 
kad išsiimtų savo pinigus iš ban- 
ke ir su juom apleistų Chicagą. 
Paklausė mergelė viliugingų 
žodžių, paėmė savo sutaupintus 
2 šimtu doliarių ir pasiruošė ke- 
lionėn. Nuvažiavo abudu sto*in. 
Pakeliui jisai išviliojo iš josios 
tuos 2 šimtu doliarių. Mergaitė 
pamatė, kad apgauta. Muėjo po- 
licijos stotin ir išpasakojo viską. 
Dabar policija jieško vilingo. Sa- 
koma, jis prasišalinęs iš Chica- 
gos. Gal suseks jį policija, bet kur 
mergeiės garbė? (ialop, vargu ir 
pinigus iš jojo išgaus. 

Lai tai buna pamoka bent ki 
toms. 

"Birutės" piknikas, Praeitą nc- 

dėldienj "Birutės'' draugija turė- 
jo savo pikniką \Yi!lovv Springs. 
Dalyvavo apie 80 žmonių, dau- 
gumoje nariu. Apart žaislu ir ki- 
tokiu pasilinksminimų, buvo dar 
ir keletas prakalbti. 

Veltui ledas karščiu laiku. 
Con.-umers Company, kaip žiemos 
šalčio laiku, anglis, taip dabar, 
ateinant vasaros karščiams, ža- 
da dalinti ledą visiems tiems, 
kurie jo reikalauja, o 

neturi lėšų jgyti. Tuorn tik- 
slu minėtoji kompanija yra išsiun- 
tinėjus paž{.stamienis jai dakta- 
rams, kunigams ir t. t. tam tik- 
rus paliudijimus, kuriuos prašo 
duoti tiems, kurie jų reikalaus. 
Su tokiu paliudijimu galima busią 
gauti 15 svarų ledo by kurioje 
kompanijos stotyje, kurių esama 

visose Chicagos dalyse. 

REDAKCIJOS ATSAKYK. 
p. Z. Angliakasis. Negalėjome ank- 

ščiau* jdėti. 
p. V. V. Strygas. Pirmąją dali ga- 

lėsime, rasi, sunaudoti atskyram 
straipsniui. 

p. A. K r-skas. Ačili už žinutę. 
Talpinti tafiaus negalėsime, nes ati- 
davėme spaudon kitą ankščiaus pri- 
siųsta. Atitaisymą dedame. 

p. J. K. (Bentleyville). Antrąją da- 
li, raginimą, apleidžiame, nes tasai 
raginimas yra lyg apkaltinimas ne- 
veiklume, kas nelabai rišasi su pir- 
mąją dalint. Tariaus ačiu. Meldžia- 
me neužmiršti. 

p. Ten Suves (Winnipeg). Apie tai 
telpa kita ankšfiiaus prisiųsta žinia. 

p. Tautietis (Ansonia). Peržiūrė- 
sima. 

p. V. A. Jen, (So. Boston). Taip 
pat. 

pp. A. Jonelis (Mason City) ir Pi- 

piras (E. Chicago). Buvo jau susta- 
tyta, bet, vietos stokos dėlei, turėjjme 
palikti kitam numeriui. 

Visiems, čia neminėtiems. Peržiū- 
rėsime ir ką galėsime, pv.naudosime. 

pgarsinimai, 
PIRMOJI MINTIS. 

Nelaimingame atsitikime ar 

staigioje ligoje daug kas priklau- 
so nuo pirmosios minties. Jinai 
visuomet turėtų buti Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vyno 
Elixiras, nes šioji sutaisa paak- 
stina visus organus prie natura- 

Iio jųjų veiklumo ir suteikia šilu- 
mą bei smagumą kunui. Jinai 
taipogi palengvina užkietėjimą, 
kuris yra paprastu tokiuose atsi- 
tikmuosc, ir pagelbsti virškini- 
mui. Sirguliavime ir blogame 
virškinime Trinerio Amerikoniš- 
kas Kartaus \ryno Klixiras yra 
brangiu vaistu, kaip ir užkietė- 
jime. Moterįs, išalusios ir li- 
guistos, privalėtų pabandyti šį 
vaistą, nes jisai dažnai pagelbsti 
joms greičiau, negu by koks 
kitas. Žarnų trukdėsiuose, su- 

jungtuose su skaudėjimu, šisai 
vaistas turėtų buti patariama.-. 
Aptiekose. Jos. Triner, Manu- 
facuirer, 1333—1339 So. Ashland 
ave., Chicago, 111. Tie, kuriems 
reikalinga vaisto skaustančioms 
kuno dalims trinti, privalėtų pa- 
bandyti Trinerio Linimentą. Ji- 
sai yra stiprus ir persisunkiąs. 

DBAUGIiiįl REIKALE i 
Atyda! 

2IRGVAIKI0 PASK. IR BUL\ DR-JA. 
Jau gyvuoja 3 metai ir turi 

kapitalo suvirs $13,00000 
Talei, lietuviai, kurie norit aučėdy 

ii pinigų mokėdami tik po mažą sumą.. 
prlslraSykit prie šios draugijos. Dr 
Ja laiko aavo susirinkimu:! Kas sere- 
dos vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
eret., 3301 Auburn ave., kertė 33-člo& 
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
ant namy už prieinamą procentą. 

Nauja 16-ta serija atsidarė balan 
džio (April) 15 d. 1914 m. Kurie no 
rite užsirašyti, atsilankykit po viršmi 
nėtu antrašu. 

DIDELIS METINIS PIKNIKAS 
su išlaimėjimu Kalbamos Mašinos su 

lietuviškais rekordais vertės $25.00, 
parengtas Draugystės šv. Petro ir 
Povylo, ned., birželio (June) 14 d. 
1914 m. Bergnian'd Darže, Riverside, 
111. Piknikas prasidės 9 vai. išryto. 

PUIKUS PIKNIKAS 
parengtas Draugystės Vienybės, ned., 
birželio (June) 14 d. 1914 m G. M. 
Chernausko Darže, Lyons, 111. Pra- 
džia 0 vai. išryto. J/anga 25c. porai. 

Jaunieji ir senieji! štai dabar pui- 
ki proga išvažiuoti j gryną orą, pi>"mą 
kartą šiame pavasaryje pakvėpuoti 
žalumynu ir geliu kvapsniu. Daržas 
puikus, viskas bus gražiai prirengta, 
tik nepamirškite atvažiuoti, o tikrai 
pasidžiaugsite. 

PASARGA: Važiuokite 22-ros ka- 
rais iki 40-tai, ar Ogden ave.. paskui 
paimkite Ogden ave. karus iki 52-rai, 
o nuo ten Lyons karus iki Desplain 
upės, kur randasi daržas 

DIDELIS LIETUVIŠKAS 
PIKNIKAS. 

Tovvn of Lake lietuvių Švento 
Kryžiaus parapija, laikys pikniką 
Leafy Cirove Parke, Willo\V 
Springs, 111., panedėlyje 7 d. 
rugsėjo (September) 1914 m., 
Darbininkų Dienoj (Labor Day). 

Dėlto gi maloniai prašo lietu- 
višku parapijų ir visų draugysčių 
tą dieną nedaryti piknikų, bet 
kviečia visus atsilankyti j musų 
viršminčtą pikniką, kur bus leis-, 
ta ant išlaimėjimo du geri lotai, o 

pelnas nuo pikniko bus pavestas 
naudai naujai statomos bažny- 
čios. Nepamirškite viršminėtos 
vietos ir dienos ir, kad visiems 
atsilankiusiems bus suteiktas pa- 
vėsis po dideliais lapuotais me- 

džiais. Kas turės išlaimėjimo ti- 
kietus galės ineiti j daržą dy- 
kai. 

Užprašo 
Klebonas Skrypko 

ir Komitetas. 

PIKNIKAS 
parengtas Simano Daukanto Dr-jos, 
ned., birželio (Jnne) 14 d. 1914 m. 
Leafy Orove (Blinstrupo) darže, Wil- 
Iow Springs, III. Pradžia 10 vai. iš- 
ryto. Tikietas 25c. porai. Muzika 
Brolių Sarpalių. 

Vis! lietuviai kviečiami atsilankyti 
Simano Daukanto Dr-jos piknikan. 
Daržas naujai pertaisytas lietuvio sa- 

vininko. Po lapuotais aržuolais yra 
vėsu ir malonu atsikvėpti tyru oru; 
svečiai bus maloniai vaišinami ir prie 
geros muzikos smagiai palinksmin- 
ti. Kviečia visus Komitetas. 

P.S. Važiuojant, imkit Archer ave. 
Limit karus, paskui Willow Springs 
arba Joliet iki "Leafy Grove" daržo. 

DIDELIS PIKNIKAS 
SU ISLAIM ĖJIM U 

parengtas Dr-stes ftv. Panos Marijos 
Ražancavos Panų ir Moterių, atsibus 
ned., birželio 21 d. 1914 m. Bergm- 
mann's darže, Riverside, 111. Prasidės 
9 vai. išryto. įžanga 25 centai. 

širdingai kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti į musij Di- 

delj Pikniką su išlaimėjimu, ant kurio 
bus gardus valg'.ai ir skanus gėrimai, 
taipgi bus puiki muzika, prie kurios 
galėsite linksmai laiką praleisti. Už- 
kviečia visus. Komitetas. 

PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS 

parengtas triusu Lietuviškos Teatra- 
liškos Dr-stės šv. Martyno, atsibus 

ned., birželio (June) 28 d. 1914 m. 

Justice Park, Summit, 111. Piknikas 

prasidės 9 vai. išryto. įžanga 25c. 

porai. 
Širdingai užprašome visus lietu- 

vius ir lietuvaites, kaip senus, taip 
ir jaunus, atsilankyti ant to puikaus 
pikniko, kur galėsite gražiai pasi- 
linksminti ir pakvėpuoti sveiku ir 

tyru oru. 

Kviečiame, Komitetas. 

Pasarga: Važiuodami, imkite karus 

Archer Limitą, paskui Joliet karą. ku- 

ris priveža prie pat daržo, kur ant 

vartų pamatysite Sv. Martyno Drau- 

gijos vardą. 

Pajleškojimai. 
Pajieškau savo giminiu Chicagoje. 

Esmių atvažiavęs iš McKees Roc,s, 

Pa., | Chicagą trumpam laikui. Iš- 

važiuosiu atgal j McKees Rocks apie 

kitos savaitės serodą. Paeinu iš Ak- 

meniškių kaimo, Girkalnio parap., Ra- 

seinių pav., Kauno gub. Norinčiųjų 

pasimatyti su manim meldžiu kuovei- 
kiausiai atsišaukti adresu: 

Kaz. Jočius, 
1803 W. 46th st., Chlcago, 111. 

Pajieškau Antano Lesbergo, Kauno 

gub., žarasų pav., kuris balandžio 

22 d. prasišalino nuo manęs. Jis yra 

penkių pėdų, juodi plaukai, rudos 

akjs, kuprota nosis, panašus j ita- 

lijoną, apie 35-40 metų. Kas pra- 

neš apie jj, tas gaus $25 dovanų. 
C'hrist Woltner, 

Box 135, Oglesby, 111. 

Pajieškau savo gero draugo Stanis 
lovo Montrema, paeina iš šėlų sod., 

Žarėnų parap., Telšių pav., Kauno 

gub. 2 metai kaip Amerikoj. Jo pa- 

ties, ar kas jį žino, meldžiu atsišaukti 

adresu: 
Antanas Gudauskls, 

132 State st., Michigan City, Ind. 

Pajieškau savo kaimyno Kostanti- 

no želetskio, paeina iŠ Kaupų sod 

Tveriu pa ap., Telšių pav., Kauno gub. 
10 metai kaip Amerikoj. Girdė- 

jau, Chicagoje gyvena. Turiu svarbų 
reikalą. Meldžiu jo paties, ar kas 

ji žino, atsišaukti adresu: 
Antanas Gudauskis, 

132 State st., Michigan City, Ind. 

Pajieškau savo tėvo Domininko Gu- 

dauskio, paeina iš Stumbrių sod., 
Rietavo parap., Labardžių vol., Ra- 

seinių pav., Kauno gub; išvažiavo iš 

Pribetkos sod., Tveriu parap., Augęs, 
drūtas vyras, 70 metų, rauplėtas, ne- 

šiojo barzdą, buvo kalvis. 22 metai, 

kaip Amerikoje. Gyveno 10 metų 

atgal, girdėjau, Chicagoje; dirba prie 

mašinų taisymo Kas praneša jo 

adresą, gaus $5.00 dovanų. Meldžiu 

atsišaukti antrašu: 
Antanas Gudauskis, 

1j2 State st., Michigan City, Ind. 

Tajieftkau savo 

bro'.io Antano Gai- 
žausko, paeina 
Leilėnų kaimo. Triš- 

kių parap., Šiaulių 
pav.,- Kaimo gub. 
Gyveno prie 2050 
W. 22nd st. Pražu- 

vo iš namų balandžio 11 d. Meldžiu 
atsišaukti adresu- 

Joe Gaižauskas, 
'328 W. 14th pl., Chuago, 111. 

Pajięškau Kazimiero Juzėno, 21 ine- 
to amžiaus, paeina iš Suvalkų parap., 
Panevėžio pav., Kauno gub. Apie 
vienus metus Amerikoje. Kas jj ži- 
notų, meldžiu pranešti antrašu: 

jos. Kairia, 
32 — 155th pl., VV. Hanimond, Ind. 

Pajięškau savo dėdės Jono Beke- 
res, iš Naumiesčio gmino ir pav., Su- 
valkų gub. Gyveno Chicago, 111. 
Suvirs 20 metų Cbicagpje. Nežinau, 
ar gyvas. Turiu labai svarbų reika- 
lu. Jo paties, ar kas jį žino, meldžiu 
atsišaukti adresu: 

Jonus Salvaitis, 
248 Swan st., Chicago, 111. 

Pajieškau savo brolio Petro Joku- 
bonio, paeina iš kaimo Kubilių, pa- 
rapijos Papilio, pavieto Panevėžio, 
gubernijos Kauno. 10 m. kaip gyvena 
Amerikoj. Jis pats, ar kas jj žino, 
atsišaukite pas: 

Ramusis Jokubonis, 
1256 Springfield avc., Chicago, 111. 

Pajieškau dėdės Kazio Tananevi- 
čiaus, paeinančio iš Suvalkų gub., Vil- 
kaviškio pav., Alvito valšč., Cičku i 
kaimo. Apie 30 metų Amerikoje, 
gyvena, rodos, Shenandoah, Pa. Jo 
paties, ar kas jj žino, meldžiu atsi- 
šaukti antrašu: 

Juozas Rastapkevičius, 
170 So. Leonard st., YVaterbury, Conn. 

Pajieškau savo giminaitės Domice- 
lijos PetruličiOB (po vyru nežinau 
pavardės), paeina iš Kauno gub., Ši- 
monių parap., Juodpenų sod. Pirmiau 
gyveno ant Bridgeporto, Chicagoje. 
Kas apie jj žinotų, arba jo pačios, 
meldžiu atsišaukti antrašu: 

Petc: J Sakas, 
484!> Parijig ave., Kast Chicago, Ind. 

Pajieško vietos—jaunas, blaivas i? 
apsukrus vaikinas jieško vietos krau- 
tuvėje, arba kitokioj biznio Įstaigoj. 
Esu gerai išsilavinęs prekyboj. Lie- 
tuvoj per 2 metu tarnavau vartotojų, 
draugijos sankrovoj už krautuvės ve- 

dėja ir pirmarankį pardavėją. Turiu 
paliudijimus. Tarnystę daboju ir pil- 
dau atsakančiai. Kalbu lietuviškai, 
lenkiškai, rusiškai ir latviškai. 

Meldžiu kreiptis pas: 
W. Dymavičius, 

3314 So. Morcan st., Chicago, 111. 

Reikalavimai. 
Reikalinga:—mergina arba našlė be 

vaikų prie hotelio darbo. Darbas ant 

visados; alga $20 mėnesiui ir kam- 
baris. 

Anna Ambrose, 
1123 W. Madison st., Chicago, 111. 

Ant Pardavime. 
Ant pardavimo;—bučiarnė ir gro- 

sernė; biznis išdirbtas, norintis gali 
pirkti tiktai biznj, arba namą ir biznį, 
greitai atsišaukit: 

B. Astrauskas, 
4 East lOTth st., Koseland, Chicago. 

Parsiduoda—už pigig. prekę, pui- 
kus lietuviškas saliunas, kampas 33- 
čios ir Halsted st. Savininkas nori 
parduoti, nes jau apie dvylika metų, 
kaip jis yra tame biznyje, o dabar 
nori pasilsėti. Atsišaukite adresu: 
3301 S. Halsted st., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—bučernš labai geroje 
vietoje. Pardavimo priežastis: nesvei- 
kata. Atsišaukti: 
CH. VVOLTNER, Oglesby, 111. 

Ant pardavimo:—mažas namas, prie 
North 61st ave., Cbicago, 111., pusė 
akerio, ar 4 lotai žemės, labai pigiai. 
Atsišaukti: 

A. OLSZEWSKI BANK 

Kiekvienas gali Išmokti barberystės 
trumpu laiku ir gali padaryt pinigą 
kol mokinatės. Rašykit klausdami in- 
formacijų. Nossokoff's Barber College, 
1202 Penn ave., Pittsburg, Pa. 

FARMOS! FARMOS! 

Geros Ūkės Parsiduoda Pigiai. 
Michigano valstijoj, didžiausioj lie- 

tuvių kolionijoj, galina pirkt gerų 
farmų nuo pačių savininkų—anglų, 
su visais įtaisymais, riobomis, gyvu- 
liais ir sodais. Taipgi turiu ir negy- 
venamų farmų; laukai geri ir lygus, 
prie upelių ir ežerų, netoli nuo gele- 
žinkelio ir portavų miestų. Kaina 
žemės nuo $5.00 iki $75.00 už akerj. 
Parsiduoda ant lengvų išmokesčių. 
Tam, kas nor buti turtingu ir sveiku, 
tai gera proga. Atvažiuokit, o aš pa- 
rodysiu daug farmų, iš kurių galėsit 
rinkties. Važiuojant pirkit tikietą. i 
Peacock, Lake Co., Mich. Atvažiavę 
j Peacock nelipkit iš t-ukio, bet damo- 
kėkit konduktoriui 10c. ir pasakykit, 
kad išleistu ant kitos stoties Little 
Maniste River, tad atvažiuosit tiesiog 
ant mano farmo*. Laiškus rašant 
man, padėkit šitokj adresą: 

ANTHONY ZABELA, 
Box 1 Peacock, Lake Co., Mich. 

Parsiduoti:—turi grosernė ir bu- 
černė, viskas už 'prieinamą kainą; 
priežastis: nesveikata. Lietuviu apie- 
linkė. Kreiptis: 

1823 Canalport avt;., Chirago, 111. 

Parsiduoda:—$4(^0 jmokėjimas nu- 

perka 2 flatu medinj namą, po 4 kam- 
barius, maudynė, gazas, akmens pa- 
matas, prie Grove ave. Kaina $1,750. 

Savininkas, Lącey, 
5741 La Salle st.i Chicago, 111. 

Tel. Englewood 1680. 

Parsiduoda:—saliunas; lietuviu ap- 
gyventoje vietoje, pigiai; parsiduoda, 
nes savininkas Išvažiuoja J kitą mies- 
tą. Atsišatikit: 
1931 Canalport ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—visai pigiai barbernė, 
savininkas išvažiuoja j kitą miestą. 
4538 So. Honore sL, Chicago, 111. 

( 

Parsiduoda:—pigiai 3 flatų namas 
su duonkepykla, arkliais, vežimais ir 
visu bizniu. 
698 Auburn ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—čeverykų dirbtuvė su 
mašinom ta ir kitokiais reikalingais 
jrank'ais. Storas didelis, $20 ran 
dos; gera vieta bizniui. Atsišaukti 
pas: 

Jonas Kardokas, 
1976 Canalport ave., Chicago, 111. 

Ant pardavimo: — saliunas labai 
geroj lietuvių apgyventoj vietoj, ne- 
toli šv. Jurgio bažnyčios. Biznis yra 
nuo senai iždirbtas. Taipgi netoli lie- 
tuviško didžiausio teatro Chi^agoje 
Atsišaukite antrašu: 
3201 Auburn ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—Gents Purnishing & 
Tailoring štoras: ilgų raetų listas, biz- 
nio ir Chicagos lietuvių centras. Per- 
kantis gaus uždyką pamokinimu ko- 

mercijos reikaluose. Priežastis: liga 
šeimynoje. Kreipkitės: 

Juška & Adomtė, 
1824 So. Halsted Bt., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—furničiai. Priežastis: 
tmiu išvažiuoti j kitą m'estą. Atsi- 
šaukti: 

Antanas Gilis, 
34(12 Auburn ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda: —lietuviškas restoran- 
tas, biznis gerai išdirbtas, geroje vie- 

toje. Norintie pirkti, atsišaukite ad- 
resu: 

A. T. 
3428 So. Halsted st., Chicago, 111. 

GERA PROGA! 
Mes parduodame puikiausius popie- 

rius laiškams rašyti, su visokiais 

apskaitymais ir dainomis. Tuzinas su 

prisiuntimu kaštuoja 25c., 6 tuzinai už 

JI .00. 
šitie popieriai parsiduoda vienas po 

5c. Męs numažinome kainą tik trum- 

pam laikui, taigi skubinkitės. Agentai 
ir pedleriai, nepraleiskite progos, ra- 

šykite mums, klausdami inusų kainų 
agentams, tikrai nusistebėsite iš niusų 
kainų. Kas prisius 2c. marke, tas 

aplaikys musų naujausj katalogą. 
W. JURKEVICH, 

25'\5,/2 So. Halsted st., Chicago, III. 

"INKVIZICIJA" 
yra tai knyga, kurioje aprašoma inkvi- 
zicijos, katalikiškos tikybos ir dva- 
siškijos istorija, šita knyga bus laba? 
įkyva kiekvienam lietuviui. Ji yra 
spaudoje ir netrukus bus gatava. 
Kaina $1.00. Per agentus neparsida- 
vinės. Orderiuokite ją tuoj, nes tuom 

paskubinsit jos išleidimą ir gausit 
iš mano kataliogo knygų dovanų už 
30 centų. 

F. Milašauskis, 
25 — 2nd st. So. Boston, Mass. 

"LIETUVOS" AGENTAI. 

Pas ėluoe mus agentus galima už- 
sisakyti "Lietuvą" metams ar ai c 
pusėj metų ir užsimokėti. 

ATIIOL, MASS. 
Kaz. Granickas, 28 Eases SL 

BALTIMORE, MD. 
L. Gawlis. 1834 N. Castle st 
Vincas želvis, 520 W. Conway et. 

BROOKLYN. N. Y. 
J. Ambrozėjus, 120 Grand st. 
Vincas Daunora, 229 Bedford Ave. 

BURLINGTON, N. J. 
B. Pet runas, 413 Earl st. 

CAMBRIDGE. MASS. 
Pet. Batkevičius, 877Cambridge st 

CICERO, ILL. 
A. K. Ėoc/kus, 1318 So. 49th Ct. 

GRAND RAPIDS, MICH. 
C. Kenlri'- is, 448 Leonard St. N.W. 

GARY, IND. 
Ant. Meikinis, 1109 Jeferson st. 

HERRIN, ILL. 
J. T. Adomaitis, 820 So. 16th sL 

CHICAGO. ILL. 
Juozas Aleksa, 8374 lterkoff ave. 
Juoz. Braknis, 3327 Lowe ave. 
Ed. Butkevičia, 3153 Emerald ave. 
John Bimba, 1801 S. Johnson st. 
Antanas Grišius. 708 W. 17th F! 
W. Gaižauskas. 10759 S. Michigan av. 
Adomas Jodelis, 1709 Rublo st. 
Julius Kaupas, 2232 W. 24th st. 
J. A. Rimkus, 920 W. 2Cth PI. 
Jonas Visockis, 8139 Vincennes Rd. 
Ant. Zelnys, 3240 S. Morgan st 

KENOSHa, WIS. 
M. K. Petrauskas, 415 Middle st. 

LEWISTON, ME. 

INDIANA HARBOR, IND. 
B. Yasiulls, 
Petras Kurkulis 

3604 Deador *t. 
Chicago, 111. 

K. V'.laniškls, 14 Summer st 

kf^osma.. WIS. 
J. Sukelia 712 Park st. 

LOS ANGELES, CAL. 
P. O. Mankus, 319 Germain Bldg. 

MF.LROSE PARK, ILL. 
Wlad. Vaišvila, 2210 Lake st. 

M/NERSVILLE, PA. 
J. Ramanauskas, Box 538. 

NAUfJATUCK, CONN. 
J. J. Inamaitis, G Curtis st.. 

NEW YORK, 
A. Lcsnfaiiskas, 125 E. 7th 3t 

NEWARK, N. J. 
V. Ambrazevičia, 178 Ferry st 

NEW BRITAIN, COMN. 
M. J. Cher-onis, 510 Main st 

PETERSON, N. J. 
k. Varažkevičius, 70 Lafayette et 

PITTSBUKU, PA. 
Baltrušaitis Bros., 2400 Fifth ave. 
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd st. 
Pins Zaviackas, 445 Statkum st. 
Juoz. Petrikys, 1514 Ross ave 

PIT'i STON, PA. 
J. Kazakevičia, 103 N. Main st. 
J. S. Vaškevičiius, 72 N. Main st. 

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

PURITAN, PA. 
Jonas Martinkallis. 

ROCHESTER, N. Y. 
J. Shacek 135 Wefger st. 

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

SOUTII BOSTON, MASS. 
Paul P. Mikalauskas. 248 W. 4th St. 
K. Yurgeliunas, 233 I3roadwaj 

SPRINGFIELD, ILL 
G. Tachilauckaa, 2145 So. 15th Bt. j 

ar. CHARLES, ILL. 
Slm. Kiyla, 575 W. 6th it, 

WATERBURY, CONN. 
Jurgis žemaitis, 827 Bank Bt 

KUR GAUTI "LIETUVĄ" 
Galima gauti kiekvienu savuitę 
"Lietuvą" už 5c., šiose vietose: 

CHICAGO, ILL. 
"Aušros" 6ka!tyk., 3149 S. Halstod st 
J. I. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley av. 

A. Dargie, 732 \V. 18th Bt. 
JonaB Ugaudas, 1841 S. Halsted Bt. 
Fr. A. Jakutis, 733 W. 14th PI. 
P. M. lCaitis, 1607 N. Ashland ave. 
Ant. Kasperas, 3416 Auburn av. 
Zig. MickevlCla, 2342 a. Leavitt st 
M. J. Tananeviče, 670 W. 18th Bt 
Mike Valaskas, 345 Kensington ava. 
M. A. Vabol, 1700 N. Ashland ave. 

BALTIMORE. MD. 
Just. Mandrovickas, 112 N. Green 8t. 

BROOKLYN, N. Y. 
Ant. Jankauskas, 65 Hudson are. 
Balt, Juozupavlčlua, 222 Berry bL 
Jan Milevski, 166 Grand bL 
Ant Plochockl, 87 Graod bL 

CLEVELAND. OHIO. 
P. Šukys. 2118 St. Clair av®. 

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

LAWRENCE, MASS. 
A. Ramanauskas, 101 Oak st 

LOWELL, MASS. 
A. JankauBkas, 131 E. Merrimack et. 

MONTKLLO. M AS9. 
B. P. Miszkinis, Arthur at. 

NEW IIAVEN, CONN. 
K- A. Makarevich, 255 Wallace at. 

PATERSON. N. J. 
Atklnda Bros., 273 Rlvar at. 

PlIILADELrilIA, Pa. 
M. A. Ignotaa, 1028 So. 2-nd st 

PITTSBURGH, PA. 
.T. B. Miskevičia, 2135 Sarah Bt. S. S, 

PORTLAND. OREG. 
Bowman Newa Agency. 

RAC1NE, WIS. 
J. Phi'lpavičia, 609 Slxth Bt. 

UTICA, N. Y. 

V.T. S. Tarczynski, 130 \Vbitesboro st. 

WORCESTER, MASS. 
M. Paltanavičia, 15 Millbury at 

WATERBURY, CuNN. 
K. Ch. Kažemekas, 785 Bank Et. 

WAUKEGAN, ILL. 
Jos. Matuleuas, 1408 Lincoln are. 

KELIAUJANTI AGENTAI: 
Jonas Dabulskis, 
Petras Pilėnas, 
S. šafranauskas, 
Kl. Vilkevičia, 
JonaB Kuiis, 

Jonas Janusas, 
1951 Canalport ave. 

C'hicago, 111. 

Rekonva lescentai 
arba ypatos grįžtančios po ligos prie sveikatos, 
reikalauja konors jiegų sustiprinimui ir krau- 
jo atgavimui. 

Severos Gyvenimo Balsamas 
(Severą,s Balsam of Lite) 

yra vartojamas ir vartojimui patariamas todėl 
kad yra žinomos jo abelnos sustiprinančios ir 
atgaivinančios ypatybės. Jis veikia ant virš- 
kinimo prietaisų, priverčia jas, kad tinkamai 
veiktų ir pertai visas organizmas įgija jiegų. 
Patariamas kaipo vaistas nuo užkietėjimo, ne- 

virskinimo, dispepsijos ir jaknų apsunkėjimo. 
Kaina 75 centai. 

SEVEROS (-Paliuosuojanti saldukai, ^ jSmagijs ir pasekmingi, l Kaina 10 ir 25 c. I AB-LA\ 1 Vaikams ir suaugusiems. J 

Severos vaistai yra parduodami visose aptiekose. Reikalaukit 
jV, įvardinkit ir nepamirškit pasakyt "Severos." Jeigu jusy 
aptiekorius negalėtų pristatyt, pareikalaukit tiesiog nuo 

■-y-*r-U 
t- M 'r-fi Cn CEDAR RAPIDS 

IOWA 

Gvarar.ltiofa 
ant 

20 metu 

Kcnkurencijinis Karas 
7 daigtai vertės £30 už $5.95 

MĘS TURIME NUOSTOLĮ — UŽ TAI JUS PELNITE! 
is priežasties konkurencijos męs nužeminome kainas ant savo auksinių laikrodėlių ir 

podraug kitų daiktų ir ant užsakymo pasiųsime kiekvienam tij ;miį set:?, .-'įsitie.ianį ,j 7 
daiktų, -ertą $30.00. u£ $5.95. tai yra: puikus vidutinio didumo vyriškas laikrodėli-, rantuotas ant .'0 metų. geriausiais amerikoniškais viduriais aprūpintas; gvarantuotas iš lieto kanuolinio plieno revolveris 3J; gvarantuotas iš angliško plieno skustuvas, gvarantuotas diržas prie skustuvo, importuotas marmurinis akmuo skustuvui galasti: sanitariška aliumi- 
nijaus muilinyiia su šepetuku ir, apart tų 7 daiktų, duodami; prie laikrodėlio dailų len- 
ciūgėlį iš šilkinės juostos uždyką. 

NESIŲSKITb ISKALNO PISIGŲ! l'imoktsitc tuomet, kada ziską priimsit?. Prisiųskite nuims tiktai savo tikrą antrašą ir šį apgarsinimą, o męs išsiųsime jums 
tuojaus tą visą setą per exprcsą iki priėmimo u-dyką. — t) kada visk-i apturėsite ir lik- 
site pilnai užganėdinti, tai tuomet uimokčkitc agentui Si<] $5.'>5 ritmą uz tavorą, vertą 
$30.00, ir sykiu užmokėsite mažus prisiuntiiuo kaštus. 

Pasinaudokite ii Uos progos kuoareiė'iausiai! Kasykite mums tiu><au« antrašu: 
UNIVERSAL COMPANY, 162 N. Dearborn st„ Dept. 17, CHICAGO, ILL. 

DĖLKO NEPERKI GEROS ŽEMĖS 
DIDŽIAUSIOJ LIETUVIŠKOJ KOLIONIJOJ WISCONSIN? 

žemė labai gera: juodžemis su moliu, netoli nuo geležinkelių, mieste- 
liu ir bažnyčių, parduodam išdirbtas farmas su budinkais ir neišdirbtij 
žemę pigiai ir ant lengvų išlygų. Perkantiems žemę duodame darbo, 
jei reikalauja, visuomet: vasary, ir žieniiį. Nereikia daug pinigų turėti 
važiuojantiems ant farmos gyvent. Atsigaukit tuojaus, žemės mapos do- 
vanai; perkantiems kelionės kaštus apmokame. 

CHAS. ZEKAS & CO., 
186.N. LaSalle St., Room 214., Chicago, III. 

Specialis pasiūlymas ant 10 dienu, i'įkietai uždyką 
Pradedant birželio (June) 11 d., męs duosime uždvka tikintus iki 

mūsų BOULEVAIID SUBDIVIZIJOS PRIE HARVEY. 

Prisiųskite savo vardą bei antrašą, ir męs išsiųsime jums uždykų 
strytkarinj tikietą, gerų by kokioje savaitės dienoje, priskaitant ir ne- 

dėldienj. 

BOULEVARD SUBDIVIZI.TA stovi arti dirbtuvių, krautuvių, bažnyčių 
ir mokyklų. 155-ta GATVĖ IR ASHLAND AVE., HARVEY, didis iždir- 
bystės centras, tuojaus | pietus nuo Cbicagos prie Illinois Central, Urand 
Trunk ir Beit geležinkelių. 

Pamatykite mūsų didelius, ketvirtinę akro turinčius lotus, 60 pėdų iš 
fronto, Nei vieno mažo loto Subdivizijoje. 

Kaina — $200 ir aukštyn ant 10 dienų tiktai. 

Sąlygos — $o Įmokėti, balansas po $1 } savaitę. Rašykite dėl tikietų 
šiądien. Ateikite ir pamatykite puikių Boulevard Subdiviziją. 600 medžių 
pasodinta, cemento šaligatviai, miesto vandno, gazas, elektros šviesos, prie 
Ashland ave. Nauji namai greitai auga. 

Dabar yra laikas išsirinkti sau lotų ir pradėti pamatą savo ateičiai. 

Nepraleiskite šio didžio pasiūlymo. Ateikite ir pamatykite ir persitikrln 
kite. Jums tai nieko nekainuos, o. jus niekuomet vėl neturėsite progot 
pirkti didelig, ketvirtadali akro turinčių lotų tokiomis žemomis kainomis. 

LIETUVIŲ BAŽNYČIA BUS PASTATYTA NETOLI NUO SUBDI VIZIJOS. 

Rašykite dėlei tikietų išsyk. Atsiminkite, kad šisai pasiūlymas tęsit 
tiktai 10 dienų. 

155-th Boulevard and Asliland Ave., Harvey, III, 



PETRA3 VAITIEKŪNAS 
"LIETUVOS" AGENTAS 

lankosi dabar Wilkes-Barre, Pa. Ir < 

apiolinkėse. Pas JjJį galite užsirašyti 
"Lietuvę" lr prenumeratos pinigus 
užsimokėti. 

A. OLSZEWSKI, 
"Lietuvos" leidėjas. 

"LIETUVĄ" GALIMA GAUTI PAS: 
Jos A. Duoba, 

1234 Michlgan ave., Sheboygen, \Vis. 
P. BARTKEVICIA. 

877 Cambridge st., Cambridge, Mass. 

J. J. STASULANIS, 
PRAKTIŠKAS IŠDIRBS,]AS IR PARDAVĖ- 

JAU MUZltLALlSKŲ INSTRUMENTŲ. 
Turiu krautuvę 

ir dirbtuvę muzi- 
kaliikų instrumen- 
tų. Dirbu naujus 
ir gerai pataisau 
sfnus instrumen- 
tus. Nesikreipki t 
prie agentų, ku- 
riems už patarna- 
vimą turite mokė- 
ti kreipkitės sta- 
čiai j mano dirb- 
tuvę, btn jums pi- 
giau*. Turiu 36 
metų praktiką ir 
p»liu<lijinitu> iš Ko- 

sijos, Vokietijon ir 
Amerikos, kad cm- 

bj atlieku ktiogc-riausiai. i>fano krautuvėje yra 
didelis pasirinkimas įvairių muzikališkų instru- 
mentų, ir mano kainos daug pigr^nes kaip ki- 
ti}. Jei pirkęs nebūtų kitom nors užganėdin- 
tas-, permainau, arba patai.-au uidyka- Savo 
darbą gvarantuoju. 

J. J. STASULANiS, 
3231 S. Halsted st,, Chicjigo, 111. 

JONAS KŪLIS 

3259 So. Halsted at., Chicagc 
GENERALIŠKAS AGENTAS 

Lankosi Chicagoj, užrašinėja 
"Lietuvą". Renka apgarsinimus 
ir šiaip spaudos darbus. Perka 
namus, Uotus ir parduoda. Ir 
šiaip suteikia informacijai biznii. 
reikaluose. 

A. 01sze\vski, 
''Lietuvos" leidėjas. 

O ERA PROGA! 
ftairatika nngliAkoskalbo*nv 
kytūbe mokytojo(apdaryta>$ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 

tis skaityti >r rašyti be mokyto- 
jo 15c 

(Saujas L ūdas mokytis raSyti be 
mokytojo 10c 
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

<hj, su paveikslais (apdaryta'. .33c 
V iao $1.00 

Kas at&iin tSklrpęs 6itn apdarui- 
nima "I-ietuvos" ir $1.00 pop 
moncy order, tai *aus via^ i 
knygas 00c. pigiau. 

I*. Mikolainis 
Box 62 New Y ork Sity 

Optinčė airoi Visiems 
įvairus v^nai ir likieriui. Tai ne 
sillunaa, tik optini pardavykla. 
Tyras Vynas nuo $1.00 už gal. 
Gera degtinė nuo $1.50 už gal. 

Męs užlaikome geros rųšies 
alii po 70 centu už baksą iš 
24 butelių. 

(.erlausis Exportas $1.00 už 24 
didelius butelius. 

Telefonas: Varda 4412 
Adresas 

332? SO. HALSTED STREET. 

Pl.one Drovcr S0S2 

dr. k. drangelis 
LICTUVYS DCNTtSTAi 

VA LANDOS: n no f, ryto liį 9 iviVir 
3i61 So. Kristei Si tbjsajj n,[ 

Hrits*. * Olšrws į, Iia.rvx 

£S2*v i&j; 

ffl 

4. 
3252 So. H&lsted Si., CHICAGO. ILL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiaasiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupiu imti i nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir moka už 
juos 3 procentą metam?*. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotua ir stato kitiems namus ir štorus ant l^ncrvų 

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Rondsus, nešančius 4, 5 ir f. 

ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose nauKoi9» 
IŠMAINO ruskus pinigus aut amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų 
SIUNČIA pinigus \ Lietuvą, Rosi ją ir visas dalis svieto pigiai ir graitai. 
PARDUODA Sifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsu-lio pas 

portus važiuojantiems Lietuvon, Rosi on. 

BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestie. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šią- dien atsakančiai savo biznį vesti. 

PADARO Dovierennastie, ir visokius kitus rejeutališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai Įrengtoje Batikoje, prie kurios ne vagis, ne ugnis negali prieiti. £* r 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šioje Rankoje atlikti visus savo raikalua 
per laiškus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEVVSKl BANK 
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti ir musą Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketveriais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedčliais, Seredomis ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedeliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

JUBILIEJAUS NUMERIS. 
Laikraščiui susilaukti jubiliejaus ir 

išleisti iubilicjaus numeri galima tik 
viena sykį i 15. 25 ar 50 metų. Toks 
tai retas atsitikimas. 

Ir šie metai tuo yra žymus, kad 
didžiausias lietuvių laikraštis "Kala'.i- 
kas" susilaukė 15-os metų jubiliejaus ir 
išlcidc gražų jubiliejini numerį, pilna 
p. veikslų ir indomių raštų. Amžinos 
svarbos šitaii.e numeryje yra ankict.i į 
klausim.*): "Kas šiandien butų svarbiau- 
siai lietuvių kulturos pakėlimui Ameri- 
koje ?" 

Sit» jubiliejinį "Kataliko" numerį 
kiekvienas privalo įsigyti atminčiai. Ui 
lOi. bus prisiųstas kiekvieuam. Reika- 
laukite tuojaus, kol neišsibatRC. 

Rašydami adresuokite: 

J. M. TANANEVIČIA, 
3249 Ko Morgan St., Chicago. FU. 

TELEPHOS E OROVER 1924 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Malsted St. 

(Kampas 34 tos) 

Chicago, III. 

KARŽ, TAI VISUR KARŽ! 
Ar žinote, kad dabar didelė karė. iš- 

kilo C'htcagoje su prosais, gazolinu 
ildomtis? Jeigu nežinot, tai rašykit 

mums laišką pirmiau, negu pirksit 
razolimi šildoma prosą. Pamatysite, 
kad taip yra, nes beveik už pusę 
k;iinos gausite puikiausj prosą. Taigi 
kam mokėti daugiau, jeigu galima 
gauti pas mus pigiau. Adresuokite: 

W. JURKEVICH. 
?5^5: > So. Halsted st.. Chicayo, III. 

Reikalaujame: —agenty. geras už- 
darbis. Rašykit tuoj: 

B. Jar.ii.1es & Co. 
1571 jfilvvaukee ave., Chicago, 111. 

ATPIGC LIETUVIŠKI REKORDAI) 1 

Męs dabar turime 30 lietuviškų 
įvairioms dainoms rekordų, kurio Iki 
šiol parsidavė po $2.00, dabar par- 
traukėme didelį transportą Iš Lie- 
tuvos ir gavome pigiaus, taip kad da- 
bar parduodama po $i.oo 8U prl- 
6iuntimu. Į Parašykite mums savo adre#ą, o 
mec prisiusime katalogą, Iš kurio ga- 
I e s i t e pasiskirti ir apsisteliuotl lie- 
tuviškom dainoms Ir deklamacijom-? 
rekordus. Adresuokite* į 

A. OLSZEWSKI, 
3252 So. Halsted st., Chicago, III. 

2 KATALIOGAI DYKAI!' 

laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisius.'įs DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gcriį tuuzikališktĮ instrumentų 
katalogą,įvairiausių armonikų, 
konccrtinkų, klernctų ir 1.1. 

Kašant man laišką. p;.minėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, arabu kartu? 
Reikalingi knygų platintojai aįcn- tai iš mažesnių miestelių, parda vi ne t i 
knygas ir laiškams popieras. Adresas: 

> J. DAN!!JONA!TIS 
903 W. 33rd SK, CHICAGO, ILL. 

Teiephone Canal 285 

K. KATUTiS 
LIETUVIŠKAS 
GRABORIUS 

110 W. I8tii St. Chicago 

ANTANAS VISBARAS 
Parduodu namus ir lotus po 

visą Chicago. Apdraudžiu na- 
mus ir rakandus nuo ugnies ge- 
riausiose kompanijose, kaip Roy- 
a), North Western ir kitose, 
kurios turi po keletą milionų 
kapitalo. Taipogi parduodu far- 
mas po visą Ameriką ant labai 
lengvų išmokėjimu. Duodu pa- 
skolas ant pirmo mortgage. 
3112 Go. Halsted st., 

CHICAGO, ILL. 
Telefonai Yards 3159. 

j Jei nori teisingi; žinių iš Anglijos, 
užsisakyk sau metams ar 

pusmečiui 
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ" 

Vieninteli Didžiosios Britanijos lie- 
tuvių-katalikų-tautininkų laikrašti, einanti kas dvi sayaiti. Kaiua su 
prisiuntimu j namus metams $1—pus- 
mečiui — 50 centų. 

Adresas: 
Revcr. Jos,, Norįiut, 

Mossend, Lanarkshire,. Scotland. 

LIETUVIŠKA BANKA 
To\vn of Lake Savings Bank 

Joseph J. Elia§, Savininkas 
4600-4602 S. Wood St., Chicago. 

Į Priimame pinigus į Banką užčėdi- 
Ij.raui nuo vieno doliarįp, ir daugiaus j ir mokame trečią procentą ratomis 
į ant metų. Si inčiąipe pinigus J vi- įsas svieto dalis pigiai, greitai ir tei 
singai, o svetimų žemiu* pinigus mai- 
nome, perkame ir parduodame. Par- 
duodamo sifkortes ant visų linijų | kr:*.jų ir krajaiife, taipgi likietus 
ant geležinkelių po visų Ameriką ir 
Europą. 

Mūsų Banka išdirba visokius raAtua ! ir doknmeętus visose kalbose ir duo- 1 
da roda jietuviarrid vis,cl;iuos« ;at3l- 
CV.imuose rHkili.nge vpitiškal \r 
r>t 'at.k-.i-. Tik kicipkitės viršminiJ- 

1 ta an-.i 

Kožuam vienam, kuris iškirps šit? straipsni ir atsineš j mūsų ofisą ir pirks Lota nuo musų kompanijos, tai bua priimtas vieton $10.00 prie pirmo {mokėjimo už Lotą. 
Tik vienas šitoks kuponas bus geras kiekvieno loto pirkimui ir tik iki birželio 1-nios dienos. 

LOTA! PIGUS LOTAI 
NAUJOJ LIETUVIŲ KOLIONIJO 

Lietuviai jau nupirko 20 Lotų dėl bažnyčios, kurią pradėB netrukus budavoti už \Vestern ave., tarpe Kedzie ir Archer aves., Chicago, 111. 
ŠITOJ APIELINKĖJ CRANE KOMPANIJA BUDAVOJA DIDŽIAUSIUS FABRIKUS, KURIE KAoTUOO $20,000,000. 

LOTŲ PREKES F3 S300.0018 MM 
kuriuoB dabar parduodame ant visai lengvų išmokėjimų. 

VIRŠMINĖTOS PREKĖS ANT LOTŲ BUS PAKELTOS PO $50.00 ANT KOŽNO LOTO NUO BIRŽELIO PIR MOS DIENOS. 
Ant tų Lotų jau yra cementiniai saidvokai sudėti ir pilnai užmokėti. Taipgi suros, vanduo ir gasai jau yra pravesta. Prie pat McKinley Parko. čystas ir sveikas oras dėl gyvenimo. Nelaukit ir neatidėliuokit ant rytojaus, bet važiuokit šiądien ir pirkit sau puikų Lotę. nes dabar yra pati ge- riausia proga pasiskirti kampinius Lotus dėl biznių, ir dėl gyvenimo prie pat Parko, kolei dabar dar pigiai parduo- dame. Kitą meti) nei už dvigubus pinigus nepirksi tokių Lotų. 
MĘS UŽMOKAME VISUS KELIONĖS KAŠTUS TIEMS, KURIE IŠ KITŲ MIESTŲ, PIRKS LOTUS NUO MŪ- SŲ KOMPANIJOS. 
Dėl platesnių žinių kreipkitės ypatiskai arba per laiškus žemiaus parodytu antrašu: 

VVESTERN REALTY CO. c»,P.rt 
4616 S. WESTERN AVE. CHICAOO ILL. M. [!M!I 2054 

10 METŲ 

Kaip Lietuva 

įAtgavo Spaudą 
Visi privalo žinoti, kokią 
milžinišką svarbą turi spau- 
da kiekvienos tautos kultū- 
riškam gyvenime. Todėl pa- 
tariame perskaityti labai žin- 

geidžią ir naudingą knygą 

Kultūra ir Spauda. 
Sitą knygelę verta perskai- 
tyti visiems laikraščiu skai- 

tytojams, korespondentams 
ir io-metinio jubilėjaus at- 

gavimo spaudos rengėjams. 
Knygos didumas 153 pusla- 
piai. Kaina tik 45 centai. 
Imant didesnį skaitliu,—dar 
pigiau. 

Adresuokit, kartu prisiusdami 
ir pinigus: 

Lietuva Publishing Co. 
3252 SOUTH HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 

Savings Bank 
A. J. BIERŽINSKI, Pres. 

4601 So, Ashland Ave. 
Chicago, III. 

.. r^-yt&arrr--""" 

Priima pinigus tau inimui ir moka 3', metams. Biznieriams ir kitiems atidaro Checking Account. Pasamdo Bankines Skryneles po $2.50 metams. Siunčia pinigus j Lietuvą ir kitur. 
Parduoda šifkortes ant visų geriausių Linijų, ir grįžtantiems Lietu- von parūpina Konsulio pasportą. Apdraudžia nuo Ugnies, Nelaimių ir Vagių:—Namus, B'^iius ir Rakandus ir visokj turtą geriausiose kompanijose. Skolina pinigus ant Properčių Chicagoje. Perka ir parduoda Namus ir Lotus Chicagoje. Perkantiems Propertes peržiūri "Abstracts" pigiai ir gerai. Išdirba Dovierenas'.is ir visokius raštus ir užtvirtina pas Ivonsulj. Visokius reikalus ir dalykus atlieka asmeniškai ir per laiškus. Kiekviename reikale kreipkitės i NEW CITY SAVINGS BANK, o gausite Mandagų, Greitu ir Gerą Patarnavimą. 

Telefonas Yards3I02 
Dr. A. L. Graičunas 

GYDO INVAIRIAUSIAS LIGAS 
3310 So. Halsted St. Chicago, III. 

Didelis Atidarymo Išpardavimas 
Pradedant subatoj, birželio (June) 13d., pas 

SHAFFNER CLOTHING CO. 
"Reputacija už gerus drabužius," 

1922 iki 1926 So. Halsted St. 
Męs maloniai užkviečiame jus dalyvauti musų naujos krautuvės Dideliame Atidaryme. Męs užimame S.2."0 

ketvirtainių pėdų grindų ploto su saulės šviesa. Kiekviena grindų pėda yra vartojama išimtinai pavieniam par- 
davimui Vyrų, Vaikinų, Vaikų ir Kūdikių Drabužių, Skrybėlių, Aptaisų, f'everykų ir Puikių Vilnonių Drabužių mū- 
sų Custuiu Tailoring Dept. šita krautuvė yra didžiausia už didmiesčio rubežių. Musų tikslas yra padaryti jį 
didžiausia drabužių krautuve Pietinėje ir Vakarinėje miesto dalyje, duodant publikai geriausiai padarytus dra- 
bužius u/ mažiausia pinigų. Mandagus apsiėjimas, teisingas reikalų varymas ir viena kaina visiems. Męs 
apmainysime by kokį drabuži, kurisai neužganėdins pilnai, arba sugrąžinsime jums atgal pinigus. Visi taupus pirkikai ir geri apsirėdytojai apkainuos vertybes, kurias męs siūlome šiame Dideliame Atidarymo Išpardavime. 

Strytkaris apmokėtas vi-< 
siems pirkikams už $10.00( 
ar daugiau, kad padarius; 
parankiau atvažiuoti išj 
visų miesto daliu. ( 

Dovanos Visiems 
Paranki reprodukcija aliejum teplioto Paveikslo, didumas 
16x20, uždėta ant lentelės, žinomas kaipo The Dancing 
Lesson. Uždyką kiekvienam pirkikui. 

Visi pas mus pirkti DraJ 
bužiai taisoma ir prosi-| 
narna uždyką per vienus 
metus. 

Vyru ir Vaikinų Puikgs Pavasariniai Siutai, padaryti iš importuotų ir naminių vilny, ranka ištisai siutą, dryžais, 
klėtkelėmis, maišytu ir tyrų spalvų, konservatyviškų arba angliškų madų, storų, laibų ir paprastų 
didumų, tai jusų pačių nauda pamatyti šias stebėtinas brangenybes, kurias męs siūlome tokia žema vi A 
skaitline, jųs sutaupinate $6 iki $8 ant kiekvieno siuto, Shaffner'o Atidarymo Išpardavimo Kaina "Ov 

EXTRA SPECIALIS PASIŪLYMAS MUSŲ CUSTOM TAILORING DEPT. 
Vienai savaitei tiktai, kad perstačius musŲ Custom Tailoring Dept. 

Męs padarysime jums pagal mieros $30 siutų su extra pora kelinių už $20. Siutai puikių importuotų 
ir naminių vilnoninių drabužių, visose naujose populiarėse varsose, taipogi tyros juodos ar mėlynos, puikus tiki- 
mas gvarantuojama arba pinigai atgal, tai yra griežtai geriausia brangenybė, kuomet nors pasiūlyta, 
ir privalėtų atkreipti kiekvieno gero apsirėdytojaus atydų. Sliaffner'io specialė Didžio Atidarymo OOA AA 
Išpardavimo Kaina (sutaupink $10.) ^ftViUU 

2 DIDELI SPECIALIAI PASIŪLYMAI MUSŲ VAIKŲ SIUTŲ DEPARTAMENTE. 

Vaikų Mėlynos Saržos Norfolk Siutas, su knioker kelluaitėmis, didumai 8 iki 17 metų, ši sarža nė- 
ra ištisai vilna, bet nešiosis gerai; siutas, kurj dauguma krautuvių parduoda po $:'., Shaffnor'io Didis 
Atidarymo Išpardavimas $1.85 

VAIKŲ IŠTISAI VILNŲ MĖLYNOS SARŽOS 
2 KELINAITĖMIS SIUTAI. 

Extra Special! 
Vaikų ištisai Vilny Mėlynos Saržos Norfolk Siutai, lo- 

piniais kišeniais. 2 poros kelinių, ištisai pamuštą, ta- 

pnoti rumbai ir laikrodėliui kišeniai, vaikams nuo 9 iki 

18 metų, lai yra geriausia brangenybė, kuomet 

nors pasiūlyta mieste, ir negali buti dubli- 
kuota žemiau $8 kitur, po $4.50 

SPECI ALIS IŠPARDAVIMAS VYRŲ DRABUŽIŲ, 
SKRYBĖLIŲ IR KEPURIŲ. 
už juokingai žemas kainas. 

Vyry šilti Marškiniai, prisiūti ar prisegti kaluieriui ar 

kaklui raikštis, negligees, šviesiose ar tamsiose spalvose, 
didumai 14 iki 17, $1 marškiniai, Shaffner'io 
Didžiame Išpardavime apie pusė reguliarės 
kainos 59c 

Reputacija už 
Gerus Drabužius." THE SHAFFNER CLOTHING CO. 

1922 iki 1926 So. Hflsted St. 
LIETUVIAI PARDAVĖJAI: Tony MartinkuSį Petsr Yečius ir Antanas Mau-,vecka». 



RUSUOS 
M 

AMERIKOS 
VIENINTELE TIESIOGINE 

LINIJA TARP 
RUSIJOS 

IR 
KANADOS 

REGULIARIAI I 
10 OIENŲ PLAUKIOJIMAI j 

Gr«ieiauai, Puikiausi, Oidiiauat 

dviejų iritihų pasa/ieriniai laivai^ tarp Lirpo- 
jaus ir Ne\v Vork ir nuo New York iki 15ot- 
terriam ir [.iepojati*. Vidutinės kainos. Kreiptis 
prie A. E. Johnson * Co. Gen. Pass. Age.its, 
27 Broadway, Npw York, N. Y. 

ŪU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

iUN. 
Eina jau 25 metai 

j Utarr.inkais ir Pėtnyoiomis 
Prcn įmerata metams $2.50 

„ „ pusei metų $1.25 
Adresuokit taip: 

W. B. B0C2KOVVSKI C0., 
Mahanoy City, Pa. 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ;r Woodgrat. 

f tone Canal 1203 
Valandom: 

rvxC:30 iki 12:00 vai ryr.o 
ttoTKH) iki 8:00 vai. vak. 

NodSiioma 
nuo 1)^0 iki 12:00 vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W, Harrison Street 

Tel. Austin 737 

Valandos: 

tiktai iki 9:00 kiekvieną rytį 

Antanas A. Slakis 
apvok: ata^ 

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ- 
kas visuose teismuose (suduose). Peržiūri 
obstraktus ir padirba visus kitus legališkus 

dokumentus. 

MIESTO OFISAS: 

Room 1014 Association Bldg. 
19 So. LaSalle St. 

C H IC A O O 

Telephonc RAN'DOLPH 5246 

BRIDOEPORTO OFISAS: 
32S5 So. Kalsted 5treet 

'PrieSai 33 £ią ga>rę) 

VAKARAIS: nuo 7 Ik' 9 vai,, 
išskiriant nedelias 

Telephooe DROVER 5326 

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

ĮIETUVOS REjENTALISKftS BIDBflg 
Iškolektuoja vekselines paskolas, algas, da- 
lės ir pinigus, paliktus kitose bankose Ame- 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai. 

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGD. 

BIURO VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvęrgais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais 

Nedėl'omis nuo 9 iki 12 rytais 

Rūpestingumas, saukiant tele- 

fono numerį, sučėdija iaiką, kuri ga-; 
li but išeikvotas, padarius klaidu. 
Kaii-knrie numeriai skamba vienodai per 

vietą. Tark numerius išlėngvo ir aiškiai. 

Padaryk ypatingą pasistengimą atskirti 

lliree, four, five ir seven. 

Tark numerį THREE kai j), "TH K- EE" iŠ- 
lengvo pratęsiant UR\ Tark FOUR kaip 
"FO-UR". pabriežiant "O" ir "R", Tark 
FiVE kaip "Kl-VE1', pabriežiant ?TV ir 
"VE". Tark SEVEN. kaip ^SEV-EN, aiš- 
kiai ištariant abu skiemeniu. 

Klausyk, kuomet te! lonijtė atkartoja nu- 

meri kad parodyti, kad j» istikro teisingai 
6^;i'do- 

— 

Chicago Telcphone Company 
Bell Telcphone Building 

OfFicial 100 

Universiteto Profesoriai Pataria 
vidutiniai vartoti turtingus Tėvynės selvklo ir apynių alus. Tcr 
šimtmečius stipri vokiečių rasė yra įgudus tokiame sveikatą da- 
rančiame aluje kaip 

ALMA MATER 
Šisai aukščiausias alus yra padaromas moksliškiausiai visame pa- 
saulyje jtaisytame bravore, ir penkiasdešimts metų praktiško "Alaus 
Žinojimo'' lengvai randama išskirtiname ir jojo nesulyginame sko- 
nyje, kvapsnyje ir spalvoje. Geriau telefonuokite Calumet 54or 
"Tuojaus Dabar" ir turėkite dėžę namon pristatytą "Tuč-Tuojaus." 

McAvoy's Malt Marro\v yra specialė sutaisą iš selyklo ir apyniu sveikatai sutverti ir atnaujinti. Puikus Touikas ligoniams ir seniems. Gaukite iš 
savo aptiekos. 

fVicAVOY BREWING CO., CHICAGO 

Pigumynai vyru ir iaunikaičiy apred. 
Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai 

siutai, vilnoniai, po $35, $45 ir $50, dabar par- 
siduoda nuo $10 iki $20. Dėvėti siutai, kurie 
buvo padaryti už $40 ir $50, dabar parsiduoda 
už $5 ir augščiaus. 

Didelis pasirinkimas ant užsakymo padarytų 
kelinių, padarytų, už $4, $5 ir $6, dabar parsi- 
duoda už $2.50. 

Specialiskumas ant kuparų ir valizų drabu 
žiams. 

Paduoti užsakymai veikiai aprūpinama. 

8. GORDON 
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTORĄ 

1415 S. Halsted St. Ctiicago, III. 

levsskie 
9 ^ 

Dienine ir Vakarinė Mokykla. 
====: Mrtlfinam-..- 
1 Pradinis Prirengiamasai! Kursas, 
2. Prekybos Kursas pagal Amcr. plianą, 
3. Prekybos K'irsas pagal Rusijos plian.-j del mau.-'i čiij trįiti Lietuvon,. 

-k'filhrtc— — 

Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Kusiška 
(paga' norjj ir Lenkiška). 

Del Stnu kesnių žinių kreiptis yoatiškai 
arba per laišką šiuom antrašu; 

G. J. LEVESKIS, 
Vedejas Mokyklos 

3106 Sa. Halsted St., Chicago, UI. 

F. A. JOZAPAIcIO APIIEKA 
Telefonas Y ar d s 1SS r i'ord.t 551. 

Užlaikome lik .geriausius vaistus. 
Ypatinga atydg atkreipiame į gera iš- 
pildymą recepttj. Reikalui esant, mel- 
džiame pas tnus kreiptis. 

^oi;-kus tik tiem atsakome, .kurie pri- 
siunčia už 2c. štampą. 
F. A. Josupaitis, A pliekos Provisorius. 

3601 So. Kalstod St. Chicago III. 

TIKRAS ŠALTINIS 
SVEIKATOS. 

Didesnč dalis lįgtj 
paeina nuo mai-to 
ir pilvo. 

Pilvas yra svar- 
biausia dalis musų 
kuno. 

Maistas yra me- 

džiaga, kuri ta ma- 

šinerija varo. 
Todėl ir labai 

svarbu sveikatai, kad 
ne tik maistai, liet 
ir pilvas butų geri. 

Ulogas maistas su- 

gadinti gali ir ge- 
riausi pilvą- 

Hlogas pilvas su- 

gadina ir geriausį 
maistą ir pagimdo 

d n u k c 1 i 
pavojin p ij 
ligų. Tie 
tik ilgai 
įr sveika- 
gyvena, ku- 
ri ij pilvas t 

!?ra geras.' 
•Toiirf, jri* 
gii tik pa- 
j a ū č i A11■ ko- 
k| nesniaguma pilve, jeigu vidiniai kieti ir 
nedirba regttfiiuiškai. >-jčigii .jaųiilfe. abclna 
nusilpnėjimu <> aptingima, tai.; va v i.oki t, tuojau* 
SALI "T A RAS r.lTTKR, kuris vitUteiks jums 
greitu palengvinimu ir apsaugos niio aršesnių 
pasekmių. 

SALUTARAS RITTKR galite gauti visose 
aptiekrse ir saliutui o$e, o kur negalite jo gauti, 
;ar reikalaukit ntio 

Salutaras Chemical Institution 
4614 So. Wcod st„ CHICAGO, ILL. 

Telepbonc Yards 4780. 

Te I. Morton Faih 351 

AimaA.Tuitlis 
Chicagoje Pirmutine 
Mokslą Pairiusi L e- 

tuv5 fh'rcč ir Aku- 
: : šerė. : : 

1339 S. 48,h Ct. Cicero, III. 

Tel. Canal. 2118 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HiLSREO ST CHICAGO, ILL. 
CORNER 181h STREET 

Telefonas Humboldt 4532 

Atdara Dieną ir Naktį. 
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 

Rusiškai-Turkiskos ir vi- 
sokių rusiu maudyklės. 

1914-1916 W. Div'sion Street 
Arti Robey st. 

Taipogi Rusiškai-Turkižkų maudyklių 
kambariai ir moterims, 

j Barzdaskutykla krūvoje. Chlcago. 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

3259 So. Halsted St., Chicago, III. 
Gydo visokias lipas moterių, vaikų ir 

vyrų. SpecialiSUai gydo limpančias, už- 
sisenfijusias ir paslaptingas vyrų ligas. 

NEW CITY SAVINGS BANK 

4601 So. Ashland ave., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkevičz 
vice-prez., A. J. Bierzynski iždininkas. 

Priima bankon plnipus ir moka 3%. 
Už sudėtus pinigus mūsų bankoj duo- 
dame Čekių knygutę, lš kurios para- 
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini-; 
gus ant. Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Issamdo bankines 
skrynelas (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
j visns svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se-į redomis, ketvergais ir subatomis nuo 
8 ryto iki !) vakaro; nedėliomis, utar- 
ninkais ir petnyoiomiB nuo 8 ryto iki 
G vakaro. 

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
ch;cagoje. 

Tango, One Step, Three 
Step, Dre&m YValtz ir ki- 
tus šokiui, lietuviškus ir 
angliškus, išmokinu j 
trumpu laikoj, ui mai;j 
prekę. Aš apsiimu išmo- I 

[Kinti senus ir jaunus. 
Kls tik gali pavaikščioti, 

gali Ir. šokti išmokti, 
'šokti nemokėdamas, žino- 
'gus netunb savyje ramume 
'nei linksmybės. Noringi' 

mokintis meldžiu atsilankyti seredo ' 
ir subatoj, nuo 8 iki 11 vai. val< 
/own of Lake Turner Hali, 46th \ 
\Vood sts., Chicago, 111. Ant 3-či 
lubų. 

Maloniai kviečiu jaunuor.i ręUr tr 

linčius push'okti. Bus patiei:?artil g- 
žic.isieji tekiai. Neužmirškite: kit> 

^•ien.} seredos ir subatos vakirą nuo 
S 8 iki 11 valandai. 

ITelephone Yards 550. 

Prof. F. L. Jankauskas. 

laikykite 
Vėsiai 

^Jųs galite 
turėti 

malonią 
virtuvę 
karščiau- 
sioje 
vasaros 

dienoje, 
jeigu 
vartosite 

.New Pter/ee^on. 
&S£\Vi jTtt rf 

Oil.Cook'Steve 
Jokių Anglių, jokių Pelenų, Jokio Purvyno. 
Aprūpintus 1, 2, 3 ir 4 degtuvais, lentinė ir grė- 
domis, ših?m valgiui laikyti ir rodyklė ant alie- 
jaus indo. Geriausioms pasekmėms vartokite Per- 
Jection Aliejų. Visur pas vertelgas. 

STANDARD 01L COMPANY 
(An Indiana Corporation) 

CHICAGO, ILL 

Nauja Lietuviška Kolionija Luuisianoj 
Utarninke, gegužio (May) 19 dieną išvažiavo iš Chicagos 
pirma Exkursija į Naują Lietuviu Kolioniją Louisianoj. 
Norintieji važiuoti išsirinkti sau žemių,- pasiskubinkit 
tuojaus atsišaukti pas 

A. VISBARAS & CO, 
3112 So. Halsted St. Chicago, 111. 

Phone Yards 3159 
NEPRALEISKIT GEROS PROGOS, 

PAKOL ŽEMĖ DAR PIGI. 

W Turėk Savo Namuose 
W Geriausią Degtinę* (arielką) jei 
■ nori buti sveikas ir turėti kuom 
'pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 

S=0=L=0 Rye 
Kaipo Skanų, Tvirtą Ir sveiką gerymę 

Gerinusiai pastiprinanti, nriimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine. 

ra 

optisTON THEBą^ 

į 
< riNU)AMj raLKDED & 

Gaunama visuose geresniuose Sallunuose 

SThAUS BROS. GO.-'ĮEE DEP'T L. GHICAGO, ILL 
216 W. Madlson St, A. CHAPOSKE, irT. PODLASKIS lietuviai agentai 

K. ZURAITIS 
PIRHAEILINIS BUFETAS 

Saitas alus, gera deg- 
tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima svečius 
: kuošlrdinglauslal. : 

3200 S0. HALSTED ST. 

Ar matei kada-nors Ip:' rašt| 

"DRAUGĄ"? 
"DRAUGAS" yra 8-nių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge- 
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi- 
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. "DRAUGAS" 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus. 

"DRAUOAS" atsieina metams S2, pi&i m. $1 
Užstotose metams J3, pusei iT3tiį Si.60 

Rašydami laiškus adresuokite 
DRAUGAS PU B. CO. 
?634 W. 67th St. Chic«go, III. 

Naujas Savaitin's Laikraštis 

"ATEITIS" 
"Ateitis yru bepartyviškaa laik- 

raštis, tarnaujantis jaunimo 
ir kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybę įvairiausių ži- 
nių. Didelio formate, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. pu6el metų. 

"Ateitį" išieidintją bendrovė, in- 
Korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
tį". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždyk?. 
Adresuokit taip: 

"ATEITIS" 
366 W. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 

Geriausia Gyduole 
PLAUKAMS 

sustiprina skelpa, sujudina šaknis, 
plaul'us pa Jaro švelnius, blizgančius, 
yra geriausis vaistas nuo Dandruff 
"luskų". Vartojant du ar tris kartus 
J «.ivjifę, sustabdįs plaukų slinkimą. 

Trinkie gerai į skelpa, ant šaknų 
kas antra ar trečia diena. 

Prekė 50c. ir $1.00. 

F. A, PdSZKA'S PHARMACY 
3121 So Morgan Street 

Tel. Yards 695 CHtCAGO, ILL 

Dr. O. C. H EI NE 
DENTISTAS 

OFISAS—KaTipas 31 ir So. Halsted ga*. 
(Ifrr.Aas viri atakos.) A CK1CAG0, ILL 

Dr. G. M. Glaser 
šiuomi apreiškiu pagodotai visuo- 

menei, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto. praktikuojant per 22 
inetus, perkėliau savo ofisą, ir gyveni- 
mą i savo loeną namą po numeriu 

3149 S. Morgan St, 
Kerta ?2-ros gatvės. 

Telefonas Yards GS7. 
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliau s mane rems, esin namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo- 

terų ir vyrų ir užsendintose ligose. 
Darau visokią operaciją. 
Liekuosi su pagarba 

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

Kertė 32-ros gatvė#. 

Seniausia Lietuvių užeiga pu 

Juozui ridini 
Uilaiko visokius pirmo 
■kyriaus gėrimus ir kve~ 
peačius cigarui Ir 

Gražią Naują Svetainę 
Soiirinkimama, vestuvini, bt- 
liaaa ir tt. širdingai prltml- 
aaasir broliika rodą kiakrtanam 

£25žllllaols6t.. Kerte 3žrt 

F. P. BRADCHULIS 
Attorncy & Counselor at Law 

30 N. LaSalle St., Cor. Wasltin£to.i St. 
Siock Eichange Bldg., Rooms 1107-1111 

Telephone H'ranklln 1174 
Lietuvi; advokatas, baigęsteisių mokslu Anj- 
nkoje. Veda ;isokias bylas, civiliškas ir eri- 
minališkas visuosa teismuJU (saduoi*). 

G»k. 1123 S. Halsted St., arti 3I-,dj 
Tclci hune Vards 2Jt>J 

^ 28 metu senas laikraštis ^ 

VIENYBE LIETUVNINKU 
EINA KAS SEREDA. BROOKLYN. N.Y. 

ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži- 
lių IS Amerikos, Europos ir viso ^«leto. o 

prenumerata kaštuota metams tik $2.oo; 
jusei metų Sl.oo. Užrube/iuose; metams 

$3.oo; pusei metų $1.50. 

RAŠYK ADRESU: 

J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 (irand Str., * 

Brooklyn, N. Y. 
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