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Kerta Atgal 
* Desperatiški teu^nų atakai sulaikomi. 

Kruvini mūšiai Siaučia už Ypresą. 
Amerikonai Kovoja Ties Amiens. 

Gandai Eina, Buk Rusijai Nauja Revoliucija 
EX-Carukas buk Apšauktas Caru, 

Vokiečiai Užima Krymą.—Lenku Pulkas Išskerstas. 
Truc translation filei! with thc poMmaster 

at Chicago, 111., on 171it <iay ot April 
1918, as renuired l>y the act M Octo'ier (,. 
1917. 

TALKININKAI KERTA 
ATGAL. 

Londonas, Gegužio i d. — 

Vakar ir užvakar buvo laimin- 
gos dienos talkininkams. Ne 
tik visi vakiečių atakai buvo 

atmušti Su milžiniškais nuos- 

toliais. bet kaip anglai, taip 
francuzai kontr-atakais kelio- 
se vielose nuvertt vokiečius 

atgal. Ypač pasekmingas bu- 
vo francuzŲ kontr- atakas ku-' 
riuo jie nuvertė vokiečius dau-! 
gieus negu ant i angl. mylios 
atgal ir užėmė atgal kaimą 
Locre. 

True trans!_iion filed wlth the postmaster 
ar Citicago, III., on I7ht <iay of April 
f'JI 8, an requireU hy thc art of October 6. 
1917. 

SAVAITINĖ KARĖS 
APŽVALGA. 

Washington, D. C., balandžio 
-29 d:—Kares Departamento są- 

vavtinėj karės apžvalgoj, išleis- 
toj šiądien, pranešama oficiališ-j 
•kai atpie tai, kati Amerikos ka-i 
riumenė, nusiųsta talkininkams 
pagetbon, dalyvavo mušiuose su 

vokiečiais. 
'Xiu.hu kariinmienė 'dalyvavo 

mūšyje"—asko trumpai oticialis 

pranešimas. "Amerikoniški -pul- 
kai veik'a į '•ytus nuo Arraens. 
Laike susirėmimų Ikurie siuto 
šioje apie'.inkėje, mušu ikareiviai 
pasirodė gerai". 

Pabriežus, kad sulaikymui vo- 

kiško smūgio tuojau^ reikia nau- 

ju ikareivių, apžvalgoj sakoma, 
kad neatidėtina Amerikos už- 
duotis yra pristatyti šviežius 
pulkus 'ant firancuzų fronto. 

Viskas Priklauso Nuo Žmonių 
Daugumo. 

•I'.arės Departamento apžvalga 
skamba sekančiai: 

"Pasekmės iš dabartiniu ka- 
rišku operacijų Vakaruose pri- 
klauso nuo "vyriškos jiegos," 
(t.y. nuo to, kuri pusė turės 

(langiaus vyrų). Vokiečiai pa- 
sitiki daugiausiai aut šautuvų, 
kulkasvaidžių, "vyriškos j ir gos" 
ir rūpestingai apgalvotų plianų, 
kaip ipervežti ir (pristatyti amu- 

niciją >prie fronto, kuriame ata- 

kuojama, o tas reiškia, kad jie 
i."vystė tokį vikrumą kariškuose 
savo judėjimuose, kad jų sulai- 

kymas yra galimas tik tuomet, 
katki tokius pat žingsnius pa- 

darys ir talkininkai. 

Mušis tokio milžiniško didu- 
mo, kaip kad dabartinis mušis 
Vakarų fronte, negali 'buti iš- 
loštas 'bile viename atskirame 

susirėmime, todėl ir gema čiela 
eilė krizių, nuo kurių galutinė 
pasekmė priklauso. Šitie krriai 
iki šiam laiku didesnėj f* .yj 
buvo pasekmingi priešui. 

"Smarkus atakas, padarytas 
prieš Britiškas linijas, turėjo sa- 

| vo sickiai suparaližuoti atskirą 
veikimą Ilritiškų vadu. Tas 
priešui nepasisekė. 

Suvienijimas vadovystės talki- 
ninku armijomis j vienas rankas i 
iš;, lėtojo operacijas j įplatesnę 
generališką rmišių srytj ir šiuo- 
se mūšiuose visos talkininku jie- 

ims nuo šio laiko va.rtoja- 
mos. 

Šitokia ipermaina mušiu situa- 
cijoj nuodugniai permainė daly- 
ku stovj. Vieton to, kad duoti 
'priešui orogą sumušti britišką- 
ją armiją ir ij>o to atkreipti visą 
savo energiją įprieš francivzus, 
talkininkai dabar (būdami po 
viena komanda gen. Focli'o], 
gali pastatyti įpilną ir suvienytą 
savo jiegą prieš vokiškus ata- 

kus. 
Reik nuolatos turėti mint) je, 

'•-ad priešas vartoji prie tokio nu- 

lemiančio mūšio, kuris užbaigtų 
karę. Toki tikslą jis gali at- 
siekti tiktai suittĮusęs talkininku 
armijas mūšio lauke pirma ne- 

gii naujos 'kareivių rezervos kaip 
iš Fra-nouzijos, taip is Britani- 

jos. lyginai kaip ir mūsų loona 

amerikoniškoji kariumenė galėtų 
užimti savo pozicijas tokiam 

^Ikaitliuje, kuris vokišką pasise- 
kimą perkeistų j sumušimą. 

Šauks Daug Naujokų. 
"Mūsų neatidedamoji pareiga 

tr cit" 1 yra pristatyti užtektinai 
knriumenės pamainymni armijų 
Francuzijoj. Męs ip.rivalome pa- 
statyti į mnršio laulkus šviežių 
vyrų -pilnai ir metodiškai išla- 
vintų. .Vpart tų, kurie jau yra 
pašaukti tarnyston ir dabar jau 
lavinasi mūsų lagerirose, arba 
jau yra parinkti tannyston, rci- 
k~s artimoj ateityj ipašauikti dar 
labar dideli slkaitlių naujų vyrų 
uztvėrimui pasidariusių spragų. 

"Paskutinės savaitės operaci- 
jos parado, kad priešas, pasinau- 
dodamas pasidariusiais fronte 
kampais pradedant inuo Avre i 
šiaurius ir nito VVytschaete i)k;. 
Dranoutre, pradėjo iatviujo ope- 

racijas. 
"Nėra sunku supraa.li »okic- 

cių augštesnės komandos įplia- 
nus. Pradeda aiškėti apsupimo 
plianas, kuris iš vienos pusės 

iri priversti anglus pasitrauk- 
ti iš \rras ir jeigf jis pilnai pa- 
sisektų, tai '»žsiba'gUi užgritbi- 

! mat kaip Arraso. caip ir Amiens; 
iš kitos vėl pusės, užėmus svar- 

bias Kemmel augšturnas, iš- 

j stumti anglus iš Vpres net iiki 
! iazebrouck ir Poperinghe. 

"Pietuos vokiečiu smūgis lin- 
kui Amiens tapo ge**ai sustab- 
dytas. Anglai drūčiai laikosi, 
nepaisant pasiutusiu užpuldinė- 
jimų. » 

vMiestelvj Hangard buvo la- 
bai atkaklus mūšiai ir čia prie- 

j s;;s \aro ataką su labai didele 
energija. Ally-sur-Noye ir apie- 

j linkės buvo po labai karštu bom- 

bardavimu ir Amiens miestas 
yra nuolatai apšaudomas. 

"Mūsų locna kariunvenė daly- 
vavo mūšyje. Amerikos palikai 
veikia į rytus nuo Amiens. La: 
ke įvairiu susirėmimai, kur: .->iu- 
t.i šiose apielinkėse. -ttusų ka- 
reiviai pasirodo gerai. 

I 

Flandruose Blogai. 
"Flandntose dalyku stovis yra 

blogesnis. Pereitą savaite vo- 

kiečiai Įvarė stipru įkyli priešais 
segmentą, kuri laiko belgijonai. 
Bet jį gerai pasitiko ir įpriešas 
tegalėjo padaryti jokios tpirmyn- 

eigos. 
"Po pertraukos, laike kurios 

vokiečiai permainė savo prare- 
tintus pulkus ir atsigaibeno dau- 
giams anuunicijos, kitas svarbus 
už/puolimas buvo ipadarvtas prie- 
šais kalną Kemmel. Apielinkė- 
se nuo Ypres-Comines kanalo 
i"<: Dranoutre smarkus mūšiai 
vėl išsivystė ir priešui ipasisefcė 
u.'i nti Dranoutre, viršun^ kalno 
Kemmel ir pasielk t i kaimo Lo- 
v.-r c. 

"Mūšiai eima šioje apielinkėje 
su dar negirdėtu atkaklumu ir 
priešo pirmvneiga dar nėra ga- 
lirtinai sulaikyta. N'ustojimas 
kalno Kemmel yra rimtas pavo- 
jus anglu pozicijoms Flandruo- 
se. 

"j šiaur-vaikarius nuo Toul 
j.rieš^ spaudimas didinasi. Auš- 
tant 24 d.. ] o smankaus bombar- 
davimo, vokiečiai padarė srr.ar- 

įku užpuolimą ant sektoriaus, 
mūsų kareivių laikomo. 

Anglai :r Trancuzai Rusijoj. 
"\nglu ir franciu z u kariumi- 

nė tjupo išsodinta Murnir. įskc 
ant Siaur'unio Ledyno pakraščio 
r gelbsti bolševiku kariumenei 

i,r Rusu raudonai gvardijai ap- 

saugoti Finliandijos pakraštį ir 
Kolos geležinkelį nuo užpuoli- 
mu baltosios finų gvardijos. 

Baltoji gvardija, paremta vo- 

kiečiu mėgino (perkirsti šitą ge- 
ležinkelį netoli nuo Kem. l'ieti- 

inčj Finliandijos daly j finu-vo- 
Ikiečiu kariumenės dar vis eina 
pirmyn. Vyborgas yra vienati- 
nis miestas Finliandijoj, kuris 
dar yra raudonos gvardijos ran- 

kose. 
"Pietinėj Rusijoj priešas užė- 

mė Perekop iir nužengė į pietus 
K ryma n, užimdamas Simferopo- 
lį ir tokiu budu gavo (kontrolę 
geležinkelio, kuris jungia Se- 

vastopolį su Rusija". 

True trnnslation filcd vvith tlic j'ostmaster 
at l hicago, III., oii 171it day of April 
1918, as rcquired by tlie act of Octobcr 6, 
917. 

GANDAS, KAD EX-CARU- 
KAS APSKELBTAS CARU. 

Stockholm, balandžio 28 d.— 
Švedišku laikraščių koresponden- 
tai, esantieji Finliandi joj tele- 
grafuoja savo laikraščiam/s apie 
a t kartotinais gandus, Ikurie yra 
išs.platinę Finliandi joj ir ku- 
*.ie skelbia aipie svarbius atsiti- 
ikim|us Rusijoj. Svartbiausis ir 
aiškiausi* iš siu gandu yra ta, 
ikad buk buvusis Didis Kuni- 
gaikštis Alex*s, sunūs 'buvusio 
caro, esąs apšauktas varu, o jo, 
ey-caro "brolis. Didis Kimiigaikš- 
tis Michailas, anuomet atsisa- 
kiusis nuo sosto, tapo apšauk- 
tas regentu, t. ". valdytoju 
kol carukas nepasieks pilnų me- 

tų. F.ina taipgi gandas, kad ši- 
toji nauja valdžia atsisakytų 
pripažinti bolševikų ipadanytą 
taiką su \'okiotija. 

Čia. Stooklmlme, nepaisytų ši- 

tų gandų, jeigu nebūtų atėjusi 
.žinia iš miesto Vaza, Finlian'di- 
joj; šita žinia pereitą ketvergą 
pranešė, kad sugrąžinimas ru- 

siškų civiliškų belaisvių turėjo 
buti sustabdy tas "dėlei dabar- 
tinių betvarkių Rusijoj". 

Finliandi j a ir Š^ėdija neturi 
telegrafiškų susinešimų su Ru- 
sija jau nuo trijų savaičių. 

Kontr-revoliucija Petrograde. 
Londonas, balandžio 28 id. 

lExcbange Telegraph 
vo žirni ą įš Koipeiiihiageno pe- 
oitą subatfi ir pranešama, kad 
Petrograde )kilo ikontr-revoliu- 
cija.. Telegramas ^atkartoja, 
kad ex-carukas ta]>o apšauktas 
caru, odklisis kunigaikštis Michai- 
las <labar esąs tikras vadas Pet- 
rograde. 

Washingtone negirdėjo apie 
revoliuciją. 

Wash,ington, D. C. balandžio 
2S d. — Iki vėlyvos valaimlos 
ši vakarą nei Rusijos amlbasada, 
nei vaistuos de.partamientas ne- 

turėjo jokio ipatiikrinimo gandu 
apie buk Įvykusią 'koutr-revo- 
liuciją Rusijoj. 

Valstijos departamento valdi- 
nirJkai sakė, ikad nei žodžio ži- 
nios negauta nuo Amerikos am- 

basadoriaus F.raticis nei iš jo- 
kiu kitu šaltinių, kurie galėtų 
minėtus gandus umtšviesti. Ru- 
siškos ambasados valdininkai 
taip pat -nieko nėra aipie tai ,ųir- 
dėjo, išskyrus to, kas buvo laik- 
raščiuose įpranešta. 

Kadangi gan<lai yra išsiplati- 
nę ne tik Finliandijoj ir švedi- 
j i j. bei ir Danijoj, tai valdi. iin- 
fk ai ir diplomatiškieji rateliai 
yra palinkę tikėti, ikad tuose 

ganduose turi but kidk teisy- 
bės. Stebėtina tik, kad ilki šio- 
lei negauta jokių žinių apie toli- 
mesnes smulkmenas. 

Vieno valdininko, turinčio ar- 

timus ryšius siti Rusijos reika- 
lais. ipasiilclausta, ar ne Vokie- 
tija kartais snlyg jo nuomonės, 
yra užpakalyje tos menamos 

koMtr-revoiiucijos. 
'"Kas gali žinoti?" — atsakė 

jis. — "Jeigu paskelbti gandai 
butų ištikro teisingi, tai naujo-/ 
ji revoliucija gali 'buti Iprieš Vo- 
kietiją. V ra daugelis nurody- 
mų, 'kad Vokietijos kariška ag- 
resija Rusijoj saikelę tarp Ru- 
sijos žmonių labai platų neuž- 

siganėdinimą ir besipriešiinimlą. 
Iš kitos įpusės gali but, kad 

Vokietija yra šios kontr-revoliu- 
cijos taisytoja, jeigu ta kontr- 
revoliucija tikrai yra, o paga- 
lios kontr-revoliucija gali 'but 
prieš bolševikus ir vien su tikslu j 
sugrąžinti tvarką i normiališkas 
gyvenimo sąlygas". 

Trur translation filcd with the postmastc 
at ('lticaRA, 11!.. 011 17ht day of April 
1918, as reouircd by tlie act of October O, 
1917. 

KAIZERIS PRAŠO INFOR- 

MACIJŲ APIE RUSIJĄ. 
Berlinas, via London, balan- 

džio 29 d.—Baronas voin Dem 
'P)uss(che-} laddenhaiisen, pagel- 
hiiiinkas sekretoriams užruibežio 
reikaluose, nusiuntė telegramą 
gen.-grafui von Mirtrach, rnau- 

jam vokiškam amibasadoriui Ru- 

sijoj. prašydamas jo pranešti 
apie teisingumą gandų 'kaslinik 
betvarkių Petrograde iir naujos 
monarchiškos valdžios įsteigi- 
mą. 

Baronas atkartoja gandus, atė- 

jusius ipcr Fiiiliandrją ir sako, 
kad jis aplinkiniais keliais yra 
gavęs iš Petrogrado laišką, įra- 

šytą balandžio 13 d., įkuriame 
sakoma, jog monarchistiška pro- 
kliamacija greitai pasirodysianti 
ir kad gen. M. 'Alexiejev, Al. 

Gučkovas, Pov. Miliukovas iir M. 

Rod'zianlko, visi fouvnusieji Ke- 
renskio re žirnio nariai, esą Petro- 
grade. Po to jis užbaigė: 

"\ isi šitie krūvon susibėgusi e 

gandai, kurie ipasiekia mus iš 
įvairių šaltinių, neišrado, ikad 
butu visai negalimi. Meldžiu 
man telegrafuoti raportą." 

True translation filed vvitli tlic pnstmastrr 
ai Chicngo, III.. <111 l~l»t <iay of April 
1918, as reciuircd liy tlie act of October 6, 
1917. 

NUŠLAVĖ TRIS LENKŲ 
ESKADRONUS. 

Amsterdamas. Holandijoj, ba- 
landžio 26 d. — I i'is eskadronai 
Penktojo lenkiškų ulanų pulko 

tapo sunaikinti Poik.-liaus guber- 
nijoj, kuomet juos užpuolė ukra- 
jiniečiu kaimiečiai, atsisakiusieji 
•duot ulanams maistą. Apie tai 
praneša lenku presos agentūra 
llolandijos presai per Vįenną. 
Kaimiečiai sakoma buvo apgin- 
kluoti kulkosvaidžiais ir minų mė- 
tytojais. 

Deputacija iš Krymo atvyko Į 
K ievą prašyti, idant Ukrajinos 
Kada priimtu prie l'krajinos taipgi 
Krymo pusiausalį, — apie tai skel- 
bia Berno laikraštis "Lokal Anzei- 
ger". Minsko gubernija ir Įlomėlio 
distriktas taipgi išsiuntė deputa- 
cijas sit prašymu prijungti tuos 
kraštus prie l'krajinos. 

Vokietijos cficialis pranešimas 
iš vakarykščios dienos paskelbė 
kad vokiškoji kariumenė pasiekė 
Simferopolj, Krymo sostinę. Di- 
delė dalis Minsko gubernijos ir 
įlomėlio distriktas nuo tūlo lai^'o 
buvo užimti vokiškos kariumenės. 
Šitie distnktai kadaisia buvo išto- 
riskos Lietuvos didžios kunigaikš- 
tystė:. dalim. 

Tn.e transalation filni w'th tlit postmastor ai Chicago, III., uii 17lit dav of April 1"1«, as rcąuired Ly the act of Octobcr 6, 917. 

ŽYDŲ SKERDYNĖS 
RUSIJOJ. 

Maskva, (balandžio 23 d., via 
\ latlivostok. — Riaušės prieš 
žydus pasilaikė Besarabijoj ir 
Černigovo gubernijoj, taip ,pat 
ir Tuilkeslane. Į Masikvą atvy- 
ko žydu deputacijos prašyti už- 
tarimo nuo valdžios. 

Uiknjiniečių K a <1 a Kieve 
pranešė Rtinvunijai ir Ontrali- 
nėnvs viešpatijoms, kad l'kira- 
jina nepripažįsta prijungimo Be- 
sarabijos .prie Rumunijos. Su lyg 
sutarties tarp Centralinių Vieš- 
patijų ir -Rumtumijos, Rumunija 
turėjo gauti liesa rabi ją už ati- 
davimą Bulgarijai Dabružijos. 

Trne transalation filctl \vith thc postmastcr at C'lticago, 111., o n l'lit dav of' April I91H, as u'ciuired by thc act of Octobcr 6, 1917. 

TURKAI PAIMA KAUKAZO 
TVIRTOVĘ. 

Konstantinopolis, via London, 
balandžio 28 <1. — '1 urkų ofici- 
alis pranešimas, išleistas šiądien, 
sil< e 11 > i a sekančiai: 

"Mos u žemėm Karšo tvirtovę 
ir ttžgriebėm W>o kalnui ol i u". 

Pastaraisiais lailkais ateidinė- 
io žinios alpie tiurkų 'pasisekimus 
l žkauka/.Vj, kur jie jau užėmė 
dideli aiostą Batumę, 'prie Juo- 
dųjų jūrių. Karsas buvo stip- 
riai tfctrtifikuota.s miestas, tu- 

rintis didelę strategišiką vertę; 
Rusijoj jis skaitosi neprieinama 
tvirtove. Jis randasi 6,000 įpė- 
dų augščiaus jūrių paviršiaus ir 
yra sujungtas geležinkeliu su Tif- 
lisu. Senesniais laikais Karsas 
buvo matęs didelius maišius tarp 
rusu ir turkų; 1878 metais po 
turkiškos kairės jis tapo atiduo- 
tas Rusijai. 

Trtic trnnslation filerl \v i t h tlie postmaster 
at t'hicago, III., on 17ht <lay of April 191R, as re(|i:ired l>y thc act of Oclober 6. 
1917. 

VOKIETIJOS MINISTERIS 
SKUNDŽIA LAIKRAŠTĮ, 
Londonas, balandžio 28 d. — 

Grafas von Mertling, Vokietijos 
kancleris, sulyg pranešimo E x- 

c h a n g e 'T e 1 c !g r a p h kares* 
pondento iš Kopenhageno, užvedė 
bylą prieš Oerlino laikrašti Deu- 
tsche Z e i t u n g už straipsnį 
tilpusį jame vakar, ir kuriame bu- 
vo užsipulta ant Dr. von Kuelil- 
mann, Vokietijos užrubežio minis- 
terio ir grafo Czernin, buvusio už- 
rubežio ministerio, Austrijoj. 

Šisai laikraštis paskelbė, kad tie- 
du diplomatai, laike taikos derybų 
liuchareste, Rumunijoj, elgėsi to- 

kiu būdu, kad darė gėdą savo 

viešpatijoms. Laikraštis tvirtino, 
kad von Kuehlmanną matyta P>u- 
cliareste drauge su žinoma nare 

pasileidėlių svietelio, o grafas 
Czernin (kiekvieną vakarą lankėsi 

teatre kur šokikės buvo scenoje. 
Vokiškieji liberalu laikraščiai, 

kaip pranešama, aštriai kritikuoja 
laikrašti Deutsche Z e i t u n g 
sakydami, kad Dr. von Kuehlmann 
nepadarė nieko blogesnio, negu 
kad Berline tankiai yra ma- 

toma laike metiniu susivažiavimu 
kaimiečių. 

Beri i n iškis socialistu laikraštis 
V; o r \v a r t s taip pat smerkia tą 
naują kampaniją prieš von Kuehl- 
manną, kurią pradėjo j c politiški 
priešai iš pan-germanistų partijos 
už menamus jo nemorali skus pa- 
sielgimus Buchareste. Anot Y o r- 

w a e r t s, von Kuehlmann nieko 
kito nepadarė, kaip tik "pasilink- 
smino žmogiškiausiu budu po savo 
sunkiu valstijinių darbų". Bet šitas 
'"žmogiškas pasilinksminimas" yra 
aprašinėjamas laikraštyj Deuts- 
che Z e i t u n g kaipo pasielgimas 
pažeminančios rūšies ir Kuehlma- 
nui esą todėl netinka toliaus už- 
imti lurubežic reikalų ministerio 
vietą. 

Trtie translation filcd with thc postma&ter ;it C'liicagu, III,, 011 1 ~lit day of April 1918, as rf<iuirfd by thc art of Octobcr 6, 1917. 

DRAUGŲ ATYDAI. 
S u A m e r i ik o a a r mi j a 

F r a n c u z i jo j. — Gerb. Re- 
dakcija: .— Būdamas Amerikos 
:irmijoj Franęuzijoj. norėčiau su- 

sirašyti su savo draugais ir pa- 
žistanuaivs. Busiu labai dėkin- 
gas, jeigu mano diraugai •parašys 
man laiškelį, arba laikiščiu, ai 

ba ko kito q>risiųs. Mano ad- 
resas yra toks: 

Paul Smalar, 
Co. M, 1251h Intantry 

Am. Exp. Farces irti France. 
Męs patariame tankiai savo 

pažįstamiems kareiviams Fran- 
cuzijoj rašinėti; ypatingai gi jie 
yra pasiilgo ir laikraščiu. Per- 
kaitęs savo laikraštį, pasiųsk ji 
savo draugui-kareiviui. Tuomi 
padarysite jam dideli smagumą. 

DĖLEI LAIŠKŲ SIUNTIMO 
RUSIJON. 

G r and Rapicls, Mieli.— 
Gerb. Redakcija; Malonėkit pa- 
tarti, kaip da/bar reilkia adresuoti 
laiškus j Rusiją, nes mačiau 
"Lietuvoje," kad pačto keliai, 
kurie buvo Į Rusiją, da- 
bar jau uždaryti. Aš turiu Ru- 
sijoj du broliu, tai kaip dabar 
galima jiems pasiųst laišką. 

M. Matui—is- 
A t s alk y m a s, — "Lietuvoj" 

buvo taipgi ipaaiškinta. ikaip da- 
bar reikia laiškus i Rusiją ad- 
resuoti. Uzadresuoktp laiškus taip 
•pat, kaip pirmiaus adresavote, tik 
viršuje didesnėmis raidėmis pa- 
i aš\-<kite žodžius "VIA PACI" 
FIC'\ 

Pusiau sugriautas bokštas Gi- 
lberto katedros. 

DIENRAŠČIO 

Kas yra tie tautinikai, kurie už- 
simanė gero dienraščio ir pradėjo 
•jį organizuoti Chicagoje? 

()gi "aususiėlSai-'... Je>, sir! 
"Nususėliai" ir "monkey biznie- 
riai" — tliat's all! 

Kas tą pasakė? Žinoma, ne kas 
kitas, kaip "dideli biznieriai" ir 
"netingu sėliai" iš „nenusususiij" 
"Naujienų"'. 

Džyzus Kraist! Tie vyrai, tur- 

būt, mano kad jie yra pati smeto- 
nėlė ir visą Chicagą, nelyginant 
Leninas Rusiją, valdo. 
L.ook out, fello\vs! ir bukite geri 
boisai, nes tie "nususėliai" dar 
gali jus j)oros lekcijų pamokinti. 

* * 

Pereitą pėtnyčią Cbicagoje bu- 
vo dar vienas susirinkimėlis nau- 

jo dienraščio steigėju. Susirin- 
ko būrelis naujų pritarėjų ir pa- 
kol susimkimas užsibaigė, arti 
ant $500 šėrų vėl tapo paimta. 
Labai daug entuziazmo parodyta 
ir visi buvo tos nuomonės, kad 
"naują dienrašti" turime turėti". 
Nekurie prisižadėjo mažiausiai po 
10 naujų" šėrininkų gauti bėgyje 
dviejų savaičių. Good! Reik pa- 
rodyti kai kam, koki tautininkai 
yra "nususėliai". 

Pora jaunu vyrų tapo pašauk- 
ta kariumenėn. Ir ką jus ma- 
note? Pirm atėjo atsisveikint ir 
užsirašė šėrtt naujam dienraščiui. 
Esą k'aizerį reik lupti kulkomis, o 

tamsumą ir tanatiškumą geru 
dienraščiu. Kaizeris gaus. ka* 
jam .priklauso, o tuoin tarpu 
— never mai — štai mudu paim- 
sime po šerą dienraščiui, kad jus 
mus paremtut ir prieš k'aizerį ir 
prieš visokius fanatikus. 

# * 

Senas "Lietuvos" skaitytojas 
jau turėjo nusipirkęs vieną šerą 
sava iltinės "Lietuvos" bendrovėj. 
Atsiuntė dabar laiškelį, užsisaky- 
damas dar 4 šerius naujam dien- 
raščiui. Jo nuomonė: 

"Jeigu reikės dar imsiu kad ir 
penkis, nes jeigu gyvo sveiko 
deinraščio neturėsime, tai mus 

ramius žmones gali kartais "bla- 
kės" suėsti"... 

* * 

"Jus serai nušturmavote Ka- 
lėdinę tvirtovę" — rašo kitas vy- 
ras, paukavusis dešimtinę Kalė- 
diniu fondan. — bet jeigu nuštur- 
muosi.t ir šitą didžiulę fortecą, tai 
męs duosim jums tokį titulą, kokio 
ir kaizeris tam Kindenburgui ne- 

davė. Palaikykit man porą šeru- 

kų". 
Šiur, palaikysim — tik p'asis- 

Icubykit, kad už ilgą laikymą rau- 

dos nepriseittt mokėti.... 
* * 

lVr-u!.. Palaukit! Reikia 
amunicijos ir kitai sąVaitei pa- 
čėdyti. 

TUOM TARPU. VYRAI- 

LIUOSNORIAI. EIKIT ŠIĄ 
EILĖN! 

NELAIMĖ ANT GELEŽIN- 
KELIO. 

Kenosha. Wis. Dvidešimts 
žmonių taipo sužeista, kuomet 
Nortlnvesteinn traukinys, važiuo- 
jantis j rytus, susiduri* su pre- 
kybiniu traukiniu netoli Bain 
stoties. 

DIDELI LIETUS PAGEL- 
BSTI ŪKININKAMS. 

Fargo, N. D. Valstijose N'orth 
Daikota, Minnesota, South Dako- 
ta lijo >per 30 valandų 1>e <per- 
traukos. Sakoma, kad <101 to- 
kio lietaus šiemet (bus geriausi 
užderčjimui šiose apielinkėse. 



ŽYDAI UŽGIRIA PLIANĄ 
TURĖTI SAVO TSVYNĘ | 

PALESTINOJ. 
New York. Amerikos žydit 

komisija, ?usiri tikusi apkelbėti 
Anglijąs ir Francuzijo9 uižgrrto 
sumanymo padaryti Palestina 
žydu tėvyne, užgyrė tą sumany- 
mą. 

JAPONŲ AMBASADORIUS 
PRIDUODA MANDATUS. 

Washington, D. C. Viscount 
Ishiii, naujas ambasadorius nuo 

Japonijos, pristatė savo man- 

datus Prezidentui \Vilscxnui. Su 

juo kartu baltamjam name at- 

silankė sekretorius Lansing. 

ŠOKO EŽERAN, NORĖJO 
PRIGERTI. 

Kenosha, Wis. Petras Nurimt 
(tufbut N'orbutas), gyvenęs Chi- 
cagoje, ik u ris tapo pakauktas 
<kariumenėn iš Kenosha, mėgino 
nusižudyti, šokdamas Michigan 
ežeran. Jisai <labar randasi įka- 

lėjome. Gydytojai sako jisai 
serga proto liga dėlei rūpinimo- 
si aipie karę. 

Peter Musiat, narys Tarptau- 
tiškos Biblijos Tyrinėtojų Drau- 

gijos, atsisakė eiti su savo sky- 
rium ir tapo pasiųstas Į Fort 
Sheridan. Jisai saiko, .kaiti esąs 
"sąžiniškas priešini nik as". 

UŽDRAUDŽIA MOKYTI 
SVETIMAS KALBAS. 

Hartford, Conn. Mokinimas 
kalbų. apairf angliškos pradiniam 
mokslui, pradinėse mokyklose, 
ar ta; viešose, ar -privatiškose, 
Connecticut 'valstijoj, 'bus už- 
drausta nuo liepos i d.; taip 
pranešama prokliamacijoj, kurią 
išleido valstijos gubernatorius 
Holcomb. Proklamacija taipgi 
užgina svetimšaliui priešini mo- 

kinti Connecticut valstijos viešo- 
se ai privatišikose mokyklose. 
Gubernatoriaus veikimas neuž- 

gina mokinimą 'kitos įkalbos, ne 

angliškos, kaipo svetimos kal- 
'bos. 

GAISRAS. 

Lima, O. Vietinėse Lake Erie 
& VVestern dirbtuvėse gaisras 
padarė tnuos.olių, sieikianėių 
$500,000. šmirkštynė tapo per- 
pjauta 'keliose vietose, kas ken- 
kė pasekmingam gaisro gesini- 
mui. Suimta ypata, kuri nu- 

iiurėta to pjaustymo atlikime 
Nerandama tiri j it ugnegesių, o 

vienas paprastas <tarbiininikas ta- 

po sužeistas. 

PARDUODA SAVO DALĮ 
LAISVĖS PASKOLOS. 

Champaign, 111. Miestas Ur- 
bana pardarvė savo paskirtą da- 
lį Laisvts Paskoloj sumoje 
$261,000. šešiolika miestų Cham- 
paign paviete savo dalį išpar 
davė. 

CIIINAI PIRKLIAI TUPI 
KONFERENCIJĄ. 

Cleveland, O. Or. Leong Tong 
arba Chinų Prklių Draugija Ame- 
rikoj, laikė savo aštuntą metinį 
seimą. Trisdešimts aštuoni or- 

ganizacijos nariai tarnauja Suv. 
Valsrtju kariutnenėj. 

DAUGYBĖ LOVŲ. 
KARIUMENEI. 

V/ashington, D. C. Kuomet 
dabar pildomi užsaikymai Ims 
užbaigti, 95,000 lovų bu? gata- 
va kariumenės reikalams. 

TAXŲ $500,000,000 DAUGIAU 
NEGU TIKĖTASI. 

Washington, D. C. (vairios 
taxas, sulyg apskaitliavimo ii- 
<lo departamento, atneš $3,000,- 
000,000, iždan birželio mčn, Tai 
yra $500,000,000 daugiau, negu 
pirmiaius manyta. Taxos privalo 
fcuti sumokėtos birželio 15 d. 

Nežiūrint, 'kad tokia didelė su- 

ma pinigų įplauks, beveik 'kiek- 
vienas doliaris šios sumos bus 
išlebtas kaip tiik ineis. 

Valdžios išlaidos dabartiniu 
laiku yra $1.200,000,000 kas mė- 
nuo. 

Karės reikalams išleidžiama 
$40,000,000 kasdien — $30.000,- 
000 valdžios tikslams ir $10,000,- 
000 talkininkų oaskoloms. 

LEIS 25 SVARUS 
KONSERVAVIMUI. 

.VPaisto administracija nu- 

sprendė, kad kiekvienai šeimy- 
ninkci bus leisti gauti 25 sva- 

rus cukraus, apart kasdien nau- 

dojamo, konservav imui. 
Cu'kraus skyriaus viršininkas 

apie tai pranešė ,pirkliams, kurie 
nuo gegužio 1 d. pradėjo elgtis 
s u lyg naujo budo. 

ARGENTINOS KABINETAS 
GAL UŽGINS MAISTO 

IŠVEŽIMĄ. 
Buenos Aires. Argentinos ka- 

binetas, turėjo speciali susirin- 
kimą reikale užginimo maisto 
išvežimo; priežastimis to pasiel- 
gimo — yra kilantis gyvenimo 
brangumas. .Nutarta (nepadary- 
ti galutino nusprendimo pato', 
pakol Finansų ministeris Sala- 
berry neišduos rapdrto, kurio iš 

jo paraikai auta. 
1 

WILSONAS PERKA DAR 

BONDSŲ. 
Washinton. D. C. Prezidentas 

\Yilson antru 'kartu pinko bond- 
sų Trečios Laisvės Paskolos, 
vietiniame teatre, Šį kartą ji- 
sai paėmė už $2,000. Pirnriaus 
dvi savaitės atgal, jisai tam pa- 
čiam teatre paėmė už $1,000. 

GALIMA SIŲSTI PINIGUS 
AMERIKOS BELAISVAMS- 

Washington, D. C. balandžio 
-'8 d. — Amerikos valdžia gavo 
žinią per savo ministerj Berne, 
kp'd Vokietija netrukdys jpersituni- 
ttnėjimo (pinigų Ameriikos ka- 
reiviams Lr piliečiams, 'pakliuvu- 
siems Į vokiečiu belaisvę. Ži- 
nia atėjo tiesiog iš Bėrimo ipcr 
tarpir inkystę ispaniško ambasa- 
doriaus Berline. 

PAVYZDINGAS MIESTAS 
KAŠTUOS $3,000.000. 

Washington, D. C. įrengimas 
pavyzdingo miesto laivu dirbtu- 
vių darbininkų netoli Camden. 
\". J. prasidėjo šią sąvaito. Dar- 
bą veda Em'ergancy Fleet Cor- 

poration. Manoma pastatyti 
907 inamus, kurie atsieis $2,- 
500,000, o kiti jtaisymai atsieis 
$^50,000. 

| PERLEIDO NAUJĄ BILIŲ. 
I Washington, D. C. Atstovų 
butas pereitą savaitę užgyrė re- 

zoliuciją, sulyg įkurios bus re- 

gistruojami mi'itariškai tarnystei 
vyrai, s»ineinanti 21 metus nuo 

birželio 1 d. 1917 m,. 

Keletas permainų padaryta se- 

nato priimtame biliuje, ir dabar 
•eiikalas bus pavestas prezideinto 
užgynimui. Xuo 750.000 iki 1,- 
xx),000 vyrų butų patraukiama 
kariumenėn. 

Balsavimu 119 prieš 81 atsto- 

vų butas užgyrė atstovo Hull 
s Iovva pataisymą prie biliairs, 

'<a<l naimjai užregistruoti butų 
^aidėti prie pabaigos su rašų jau 
)ernai užsiregistravusių. Kares 
departamento buvo manyta su- 

dėti juos "poromis" su dabar 
sančiais užregistruotais. 

VILNŲ AUGINTOJAI SU- 
TINKA ATIDUOTI SUV. 

VALSTIJOMS VISĄ VILNĄ. 
Washington, D. C. Vilnų nu- 

ginto jai, turėję konferenciją su 

Varės industrijos komisija, su- 

tiko pavesti ivsas vilnas val- 
džiai kainomis, kurios buvo 
mokamos už išplautas vilnas 
pereitu metų liepos 30 d. Pri- 
mdami valdžios propoziciją, au- 

gintojai išvengė galimybės, kad 
valdžia butų ipaėmusi viską sa- 

vo ra,nitosna. Valdžia paims vi- 
sas vilnas dabar esančias su- 

krovimo vietose ir iš 'alins ka- 
reivių ir jūreivių reikalams. 
Likusią gi dalj išdalins civilių 
žmonių reikalams. 

ALIEJAUS IŠVEŽIMAI. 
Kovo mėnesyje išvežta i ki- 

tas šalis 210,949.885 galonus alie- 
jaus; kurio vertė buvo $28.892-; 
844. Kovo mėu. 1917 m išvežta 
210,r 10,702 galoffius ivdrtės Sif>;- 
739,617. 

BELGIJA GAUNA $3.250.000. 
PASKOLĄ NUO SUV. 

VALSTIJŲ. 
Washington, D. C. Belgijai 

tapo suteikta naujas kreditas 
$3,250,000; abelna suma Belgi- 

l—J 

BETHUNE. 
l'.ethun miestelis, Flaralruose, yra svarbi vieta, kurią vokiečiai 
nori 'paimti, o analai atkakliai j>ina. Paveikslas pa renio šoviniu 

a;>vriautą miesto magistratą. 

jai 'paskolintų įpinigti dabar sie- 
kia $107,850,000. t ii talikiinim- 
kam's visiems išviso — $5,228,- 
850,(XX). 

ŠUNES JIESKO UŽMUŠĖJO. 
Rochester, N. Y. Pėdsaikiniai 

šuneis įieško tulo lom Arm- 

slTong, 'buvusio miesto viršinin- 
ko, kuris paflėgo po užmušimui 
savo moters ir 14 metii augy- 
tinio. 

PAŠAUJA BROLIUS 
TRAUKINYJE. 

Macon, Mo. Tali Davis, ūki- 
ninkas, įgyvenantis netoli Etlvel, 
pašovė tu'lą E. G. įSmith, ke- 
liaujanti Burlington geležinkelio 
pasažieriniatn traulkinyj. Shcr- 
man Smith, F.. G. Smith'o bro- 
lis taipgi tapo pašautas, bet ne 

sunkiai. Priežastimi šovinio buvo 
e si: i nesusipratimai. 

NURIJO PUSDOLIARĮ. 
Huntington. W. Va. I)r. T. 

\V. Moore ipadarė operaciją tū- 

lam Samuel Davis iš Lincoln 
pavieto. Gydytojas rado pus- 
doliari ligonio pilve. Jisai dvi 
'dienias kentė skausmą po nuriji- 
mui pinigo. 

ŪKININKAS IR ŠEIMYNA 
RASTA UŽMUŠTAIS. 

Itaca, Mich. Tūlas \Yillard 
Kimlba'll, jo moteris ir tris vai- 
kai rasta negyvi ant linkės .netoli 
šio miesto. Tūlas llermann 
\Vittiig tapo suareštuotas, nužiū- 
rėtas dalyvavime užmušystėje. Ji- 
sai prisipažino, kad užmušėjys- 
tė tapo papildyta dėl pinigų. 

GAISRAS. 

Port Huron Mich. Dirbtuvės 
American Machine Co., kurios tu- 

rėjo Ikontraktus amunicijos dir- 
bimui. tapo gaisro sunaikintos. 
Nuostolių, kai,,; .tprainiešama, pa- 
daryta už $200,000. 

iš mi 
|j Iš Londono ateina žinios, 

niyg kiurių pasirodo, kad John 
Redmond, airiu vadas, kuris ne- 

senai mirė, paliko turto vertės 

$28,930. 

|| Iš Stookholniio, Švedijoj, at- 
eina žinios, kad po ilgų debatų 
parlamente suminymas duoti 
moterimis balsavimo teises tapo 
atmestas 62 balsais prieš 36. 

Iš Meltbourne, Australijoj, 
a te ima žinios. Ik?1 Anglija pada- 
rė kontraktus supirkimiui viso 
ciniko, išdirbamo Australijoj per 
visą 'karės laiką ir per dešimt- 
metį po kares užbaigimui. 

j 
! Iš I'ekin, Cbinijoj. praneša- 

ma, kari l)r. \YiMington Koo, 
("hinijos ministeris \Yashingto- 
ne. prirengę? paskolą $30,000,- 
ooo iki $50,000,000 C'hinijai ika- 
riškiems reikalams, jeigu pasi- 
rodys reikalingu. 

Iš Lisaibono, Partugalijoj, 
ateina žinios, kad l)r. Sidanio 
Paes, .premjeras ir užntbežio 
reikalų ministeris, tapo išrinktas 
prezidentu. 

|j lš Rymo ateina žinios, kad 
Stromlboli ugniakalnk* išsiveržė. 
Iš kalno einanti lava uždegė 
apielinkėje esančius vynmedžius. 
Manoma, ikad ir keletas žmonių 
žuvo. 

|Į lš Ilaagos ateina žinios, kad 
kfiiaiuitojas, matys Raudonojo 
Kryžiaus traukinius, važiuojan- 
čius per Aachen, pasakojęs, buk 
šimtai vokiškų kareivių turi žaiz- 
das kaiirėje rankoje, kurios esą 
pačių pasidarytos. Jisai sakė, 
kad 9,000 sužeistų randasi mie- 
ste \aclien. o 500—(>00 perva- 
žiuoja per miestą k a sd irti'. 

Į lš Londono pranešama, kad 
ten atsidarė ainklieinos k rautu v? 
miesto daly j vadini amo j Camden 
To\vn. Patarus karės departa- 
mentui, seni kariumtenės arkliai 
yra užmušami ir mėsa parduoda- 
ma naujoje krautuvėje. Kaina už 

svarą yra nuo 16c. iki 29c. 

i 1> Rio de Javeiro. ateina ži- 

nios, ikad Brazilijos valdžia nu- 

sprendė atidaryti savo konsulatą 
Cliicagoj, 

Į Iš Paryžiaus a teini a žinios, 
kad, pradedant gegužio 15 d., 
•pardavimas mėsos, apart ark- 
lu nos bus uždrausta seredomis, 
ketveriais ir pėtnyčiomis. Res- 
tauracijose tai'pgi bus uždraus- 
ta naudoti. 

CIGARŲ DIRBĖJAI 
STREIKUOJA. 

1] Tampa, Fla. Šiame mieste 
prasidėjo cigaru dirbėjų strei- 
kas, kuriame dalyvauja 6,950 
d a»r,b liniuku. Darbininkai reika- 
lauja 8/>% pakėlimo, gi dirbė- 
jai duoda 3/jc/c- 

RAPORTUOJA APIE 

BEDARBIUS. 
Washington, D. C. Daugelyje 

miestų įbuvo išdirbta nuomonė. 
Ikad stokuoja darbininkų, o jeigu 
žmogus išsireikšdavo, kad tai ne 

teisybė, jisai būdavo nuižiurimas. 
Bet dabar Darbo Departamen- 

tas savo išleistam'e raporte pa- 
rodo, kad retai kur ištikro 
stokuoja darbininkų. Xamų sta- 

tymo darbininkų stokuoja pen- 
kiuose miestuose, o 34 miestuose 
yra perdaug darbininkų. 

Daugelyje miestų, "kai]) Chica- 
go. Indianajolis, Minneaipolis ir 
Los Angeles vra gana daug ši- 
tos rūšies dafbiniinikų be darbo 

GAUNA 8 VALANDAS. 
Seattle, Wash. Vietiniai ve- 

žiotojai išgavo 8 valandų darbo 

dieną. Prie vietinės vežiotoji! 
unijos piriiklauso 3,000 vyrų. 

LIETUVOS NEPRIGULMYBĖS 
FONDO ATSKAITA 

nuo 3 iki 13 d. balandžio, 1918 m. 
JPLAUKĖ: — 

B. Aukačiunas, Lewiston, Mich., mėnesinė mokestis už G mėn. (mo- ka po 1 dol.) 6.00 
A. S. šlapikas. Seatle. Wash., (prio 1.000 po 10.00) 10.00 
Ig. Klemka, Mancnester, N. H., 

per Am. Liet. Centralį Kom. 3.05 
74 SLA. kuopa, per P. šimaitj, Chicago. III., mėnesinė nariu mokes- 

tis Lietuvos Laisvės reikalams, 2.30 
L. šveisteris Burns, Ore., prižada kas metai mokėti po 12.00 dol. Lie- 

tuvos Laisvės reikalams 12.00 
J. Balčiūnas, Alba, Mich., per J. 

Danielių 5.15 
Princet.on, universitete profesorius 

g. llarold H. Beniler 5.00 
Per p. J. Ambraziejų, Brooklyn., N. Y.: 
J. J. Gagel 5.00 
Vi. Jankevičius Z 00 
J. Baniulis, per "Tėvynės" redak- 

torių V. K. Račkauską, mokestis j "1,000 po 10.00", už 1917 ir 1918 
metus 20.00 

D. Sargunas, Pocatello, Idaho, per 
J. O. širvyda 20.00 

J. Kalvaitis, Hemphill, W. Va., su 
štimyna, aukavo: p. Lengevičienė— 
fOc., Ig. ir Marė Lengevyčiai po 25c. 
Viso pasiųsta 5.u5 

Dramatiška Draugija "Varpas" Wa- 
terbury, Conn., aukos, surinktos šei- 
myniškame vakarėlyje; prisiuntė S. 
Lietuvnikas 14.45 

Aukos iš Lovvcll, Mass.: prisiun- 
tė 1). Ranskas. aukavo: Lietuvių Kliubas — 10.00; šv. Juozapo Drau- 
gystė 10.00; J. Sadauskas — 10.- 
oo: J. Ramanauskas, K. Dzedulionis, 
J. žebris, A. Geidis, J. Parėdnė, M 
Ramanauskas ir J. Bulauka — po 
1.00; K. Kimitis, T. Balkus, .M. Zap- 
niokas. A. Dziedulionis — po 50c. 
Per prakalbas aukavo: K. Kindere- 
viėius, J. Sadauskas, J. Bulai.ka, .1. 
Ramanauskas — po 1.00; smulkių 
surinkta — 1.50. Viso iš Lo\vell pri- 
siųsta 45.00 

I--F. Mikolainis, Thorp, Wis. (prie ! 1,000 po 10.00)- 10.00 
Kun. J. Žilinsko prakalbose. 30 d. 

sausio, 1918 m. Bridgeport, Conn.; 
prisiuntė .J. Sagevičius. Aukavo: K. 
Jackevičius — 10.00; A. Stankevi- 
čius, P. Kairukštis, K. Bumbulis, J. 
Jurėnas, K. šaučiunas, M. Bumbi!- 
levičius; J. šuika, F. šlepkauskienė, 
P. Šimkus. A. Vilčėnis, J. Jucius, A. 
Sipskis, J. Pakinkis. P. Sapa, K. 
IgnatavlSia, M. Janonis, S. Varo ne- 
lis, K. Buividas, J. Sagevičius, J. 
Jasulaitis, T. Sagevičius, S. Veiveris, 
I. Dulbis. Z. Smilingis, M. Bakunas. 
J. Razuinas, A. Vaitkevičius, A. Ja- 
menis. J. Pocius, A. Eketas, A. Mie- 
liauskas, K. šmaikštis, J. Kazlaus- 
kas, P. Matakas, J. Jasulaitis ir J. 
Mitielgn — po 1.00; M. Cemerka, 
K. švedas, V. Vaitkunas, M. Bendora- 
vičionė, J. Žukauskas, J. Bajorienė, 
M. Kavaliauskas. M. Sapiega, A. 
Rimkevičius, B. Pilvičiutė, L. Radz- 
vilas. J. šimkevičius, P. Abromaitis, 
S. Vilčinskas, J. Gustaitis, V. Skir- 
ka, A. Žilinskas, A. Kelaitis, J. Ba- 
kunas, 11. Bulgienė, M. Stankevičie- 
nė, M. Klimienė, J. Zadolikas, O. 
Pakupkytė, A. Kaskis, S. Masiske- 
vičius. M. (Iraivis. R. Romat, J. Bral- 
vis, V. Raginskas, P. Sagevičius, X. 
Olševskis, P. Pališkis, M[. Leimonas, 
A. Barkolis, K. Andriuškevičius, .T. 
Lučinskas, J. Jork, J. Ma salti s, P. 
Adžgauskienė, A. Matulaičiutė, J. 
Vaičiulis, A. Kirka, U. Kietaičiutė 
— po 50c. Smulkių — 7.55. Viso su- 
rinkta 75.55. Iš tos sumos atėmus 
išlaidu 22.00, L. N. Fondan prisiųs- 
ta 53.55 

Viso per tą laiką įplaukė 222.55 
Buvo likę nuo 3 d. bal. 4,494.29 

13 d. balandžio L. N. Fondo 
ižde yra 4,716.84 

P. JURGELIUTĖ, 
Liet. Nepr. Fon,do Sekretorė. 

'07 W. 30th St„ New York, N. Y. 
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Žinios iš Lietuvos. 
MEMORANDUMAS. 

Sr. Šilingas praneša apie Antro-Į 
sios Stokholmo Konferencijos nu- 

tarimą Įteikti memorandumą Lie- 
tuvos nepriklausomybės reikalu 
neutralių ir sąjungininkų valstybių 
pasiuntiniams Petrapilyje ir pas- 
kaito patj memorandumą. Paskaitęs 
pažymi, kad jau pačiame Stokhol- 
me. o vėliau Maskvoj santariniiVkų 
kuopoj buvo išreikšti pageidavi- 
mai: i) kad butų išplėsta istorinė 
Memorandumo dalis, ypač toji, kur 
kalbamą apie bendrą Lenkijos ir 
Lietuvos gyvenimą: 2) kad butų 
pažymėti kankurie faktai iš lenkų 
politiko.; Lietuvoje jau Lietuvai 

|rusams patekus (pavyzdžiui, aktas 

Į "Ldukaeyjnej Komisiji" \ ilniuj.e 
į XIX amžiaus pradžioj, kurio buvo 
j vesta Lietuvoj lenkų kalba mo- 

įkykloj ir bažnyčioj); 3) kad butų 
ryškiau pažymėti vokiečių prie- 
spauda ir vokietinimo darbas Ma- 
žojoj Lietuvoje; 4) kad butų aiš- 
kiai iškeltas lietuvių būtinas rei- 
kalavimas išėjimo į jūres, 5) kad 

butų pažymėtas tas faktas, jog 
j Rusijos Lietuvių Seime Petrapi- 
lyje dalyvavo sprendžiamuoju bal- 

ai, kaip Mažosios Lietuvos trem- 

tinių atstovas, Martynas Jankus. 
St- Šilingas praneša, kad Stokholi 
me buvo dar manoma pridėti prie 
memorandumo ir trumpą apžvalgą 
ekonominių Lietuvos pajėgų. St. 

Šilingas praneša, kad visi tie tru- 
kumai busią papildiyti, o istorinę 
dalj jau papildęs J. Jonynas. 

St. Šilingas siūlo Liet. Yyr. Ta- 

rybai prisidėti prie Antrosios Stok- 
holmo Konferencijos memorandu- 
mo su minėtaisiais priedais, be to 

'St. Šilingas siūlo pridėti prie me- 

morandumo Liet. Yyr. Tarybos 
| vardu apžvalgą politinių lietuvių 
i ž ingsnių, padarytų jau po Antro- 

sios Stokholmo Konferencijos 
Į (Lietuvių Konferencija Berne, 
i Trijų ir partijų atstovų suvažia- 
vimo Yoroneže politinė platforma) 

Iir reaguoti šitame 'priede: 1: į 
I lat formą taikai Ispolnitelnago So- 

j\iefa nustatytąją, siusiant Sko- 
belevą drauge su Tereščenko j są- 
jungininkų Konferenciją Paryžiu- 
je; 2) į Tereščenkos kalbą. Demo- 
kratų Tarybose Petrapily j pasaky- 
tąją ; 3) j pastarosius atsitikimus, 
bolševikams taikos pert raktaci jas 
1 radėjais, ir ypač Į kanclerio Reit- 
l'ngo reichstage pasakytąją kalbą. 

St. Šilingo pasiutimai priimami 
il'»e to nutariama: 

1) ekonomijos priedo nedėti, 
kad nesutrukdžius memorandumo 
pabaigimo ir paskelbimo; 

2) memorandume- originalą lie- 
tuviu kalba išspausdinti Liet. Vvr. 
Tarybos biuleteniuose; 

3 atmainos, kurios bus Įneštos 
j memorandumą, pranešti Šveica- 
rijos ir Stokholmo organizacijoms 
taip pat d-rui šliupui, kuris jau 
verčia memorandumą j anglu kalbą 
iš dar Stokholme paimtos kopijos; 

4) pavesti Liet. \\vr. Tarybos 
Prezidiumo daliai Petrapilyj pasi- 
rūpinti : a) kuo greičiausiai išvers- 
ti memorandumą į prancūzų ir ru- 

sų kalbas: b) išvertus, jei reiks, 
išspausdinti ir įteikti visiems, ku- 
riems tuo metu ir politikos sąlygo- 
mis bus reikalinga teikti; c) pas- 
kelbti memorandumą kuo plačiau- 
siai. 

Politikos darbas Rusijoje. 
St. Šilingas praneša apie dary- 

tinus politiniu1* žingsnius Rusuose 
šiuo metu, ypač turint omenyje 
besirenkantį Steigiamąjį Susirin- 

Pranešimą apsvarsčius priimtas 
Pr. Mašioto pasiūlymas: 

Įgalioti Liet. Vyr. Tarybos Pre- 
zidiumo dalį l'etrapilyj sekti Lie- 
tuve*.; klausimą ir, kiek galima iš 
anksto susieinant su Voronežu, 
reaguoti į visą, kur bus liečiama 
Lietuvos ateitis. Umų reikalu 
esant ir negalint su Voronežu su- 

sižinoti. Liet. Vyr- Tarybos Pre- 
zidiumo dali Petrapilyj įgalioti sa- 
vistoviškus žingsnius (taryti, smul- 
kiai pranešant Liet. \ yr. Tarybai 
apie juos paskum. 

J- Jablonskis siūlo Liet. Vtyr 
Tarybos Prezidiumo daliai Petra- 
pilyj rastu ir dažnai informuoti 
Voronežą apie svarbesnius politi- 
<os atsitikimus. 

J. Jablonskio pasiūlymas priima- 

ATSTOVYBĖ UŽSIENIUOSE. 

J. Vokietaitis ke'ia klausimą mu- 

šu atstovybės sustiprinimo už-ie- 
nyje. 

St. Šilingas praneša, kas buvo 
šiuo klausimu kalbėta Antrojoj 
Stokholmo Konferencijoj, ir randa 

ypač reikalinga siųsti atstovus j 
Angliją ir Prancūziją, kur ničnie- 
ko Lietuvos nepriklausomybės rei- 
kalu nepadaryta, ir nedaroma, nors 

ten kaip tik labai reikėtų. Be to 

St. ŠfTingas pažymi reikalą turėti 
savo atstovą Hdandijoj, kurioj 
gali buti paskirta vieta Taikos 
Kongresui ir <kuri pasirodė labai 
duosni renkant pinigus i*r kolektą 
karės sunaikintai Lietuvai, ir nu- 

siųsti du atstovu Šveicarijon, kad 
juodu drauge su Didžiosios Lietu- 
vos ir Amerikos lietuvių atstovais 
pagaliaus sudarytų Vyriausią Už- 
sienio Tarybą, kuri sūdanti buvo 
nutarta dan pirmojoj Lozanos 

Konferencijoj, ir tas nutarimas 
buvo pritartas Antrojoj Lozanos 

Konferencijoj dalyvaujant Didžio- 
sios Lietuvos atstovams. 

Pavesti Liet. Vyr. Tarybos Pre- 
zidiumui Petrapily j ir Voroneže 

pasirūpinti sustiprinti lietuvių at- 

stovybę užsieniuose, tuo tikslu nu- 

žiurėti tinkamus žmores ir tartis 
su jais, o tuoj nusiųsti bent du at- 

stovu į tas valstybes, kur Prezi- 
diumui atrodys reikalingiausi. 

I'r. Mašioto pasiūlymas priima- 
mas. 

KULTUROS PAJIEGŲ 
REGISTRAVIMAS. 

Pr. Mašiotas siūlo: i) pavesti 
inteligentinių lietuvių paj<%*ų (pro- 

cesorių, mokytojų, gydytojų, inži- 

nierių, juristų, agronomų, medinin- 
kų, veterinorių. valstybės tarnauto- 

jų j vai riose šakose, matininkų, me- 

chanikų, telegrafistų, paštininkų 
geležinkelininkų ir t.t.) registravi- 
mą iL. V. Tarybos Prezidiumo da- 

iliai Voroneže; 2) krelpils į visas 

| tremtinių organizacijas (Centro 
! Komitetus, jo sekcijos ir /kvriai ir 

j t.t.). j visas lietuvių kolionijų or- 

ganizacijas (Maskvos, Odessos ir 

j t.t.), o ypačiai j profesines lietu- 
įvių draugijas (mokytojų, matinin- 
jkų, pastininkų ir t.t.), kurios jau 
i yra registravimo darbą dirbusios, 
i ir prasyti suteikti L. V. Tarybai 
j !:uoapsčiausios medžiagos. 
| Pr. Mašioto pasiūlymas priima- 
i mas. 
1 

* * 

TREMTINIŲ GRĄŽINIMAS- 
Z. Žemaitis 'kelia tremtinių grįži- 

mo klausimą ir atranda, kad L. 
V. Taryba turinti tuo dalyku pa- 
sirūpinti. 

St. šilingas praneša, kad Lie- 
tuviu Karininkų Sąjungos Centro 
Komitetas jau daro tam tikrus 

žingsnius ir nori susižinoti su Di- 
džiąja Lietuvą, kurios atstovai, su- 

ėję drauge su Rusijos lietuvių at- 

stovais, nustatytų busimojo grįži- 
mo tvarką. 

Pr. Mašiotas siūlo: i) .Kreip- 
tis L. V. Tarybos vardu į visas 
lietuvių tremtinių organizacijas ir 

priminti joms reikalą jau pradėti 
ruošti tvarkingą lietuvių tremtinių 
grįžimą Tėvynėn; 2) parašyti t'am 

tikrą atsišaukima. kuriuo perspėti 
tremtinius lietuvius dė4 didelio pa- 
vojaus, nepatinkrintiems gandams 
paplitus ir oficialiai grįžimo sąly- 
goms nepaaiškėjus, žiemos metu. 

be tvarkos traukti prie fronto. 
esant visoj šalyj didžiausiai ne- 

tvarkai; 3) L. V. Tarybai prisidė- 
ti prie ruošimo tvarkingo grįžimo 
Lietuvon lietuviu tremtinių ir tuo 

tikslu pavesti L. V. Prezidiumo 
daliai Petrapily j, drauge su Lietu- 
vių 'Karininkų Sąjaingos Centro 
Komitetu, nusiųsti savo atstovus pa- 
sitarti su Didžiosios Lietuvos at- 

stovais. jei tat pasirodytų galima. 
Pr. Mašiotas pasiūlymas priima- 

mas. 

R. Skipičiui pavedama parašyti 
šiuo reikalu atsišaukimas j musų 
tremtinius. 

Nutariama išspausdinti jo 10 

tūkstančių egzempliorių. 
Centro Komiteto vice-pirminin- 

kas kun. J. Jasenskis praneša, kad 
:ą atsišaukimų išsiuntinėti Cent- 
ro Komitetas. 

(Iš Santaros) 



PIRMOJI LIET. DAILĖS PA- 

RODA IR LIET. DAIL. DR-JA 
1907—1917 M. 

Dešimts mctij suėjo nuo to lai- 
ko, kai lietuviu dailė, per amžius 

giliai gludanti tautos dvasioje, pir- 
mą kartą viešai išdrįso pasirodyti 
krašto sostinėje, sename Vilniuje. 
Ir ištikro reikėjo drąsos. Reikia 
atminti, kad tuo laiku dar visa. 
kas tik buvo lietuviška, o ypačiai 
jos dailė, buvo perniek laikoma. 

Kaip tik tuomet ir buvo tas lai- 

kas, kada žmonės jau gėdinosi 
suvo puikiomis juostomis juostis, 
sa-v 1 darbo originalinius drabu- 
žius dėvėti, senovės papuošimais 
savo namus puošti. Tuo laiku 

nc'.gi tokia dnilės brangeny' j, kaip 
musų kryžiai, buvo pradėję nykti. 
užlėkdami savo vietą k ryžtams 
mozūrų stiliaus, t. y. Ire jokiu 
papuošimų. Apie tyrąją vėl lietu- 
viu dailę iki to laiko, žinoma, nei 
kalbos nebuvo. 

Taigi kaip tik tais laikais at- 

sirado pora jaunu lietuvių daili- 

ninku, kurie sumanė sutaisyti visai 

skyrium nuo lenkų, vien tik lie- 

tuvių dailininkų darbų parodą. 
Tuo tikslu juodu ir paleido šiuo 
klausimu porą straipsnių jauno- 
se anuomet "Vilniaus Žiniose," o 

vie....~ jųjų, būtent, A. Žmuidzi- 
navičiuj metais tiesiog atvy- 
ko į Vilnių tam sumanymui jvyk- 
dinti. Nors tą sumanymą pat 
pradžioje kai kurie lietuviai tuojau 
ir parėmė aukomis, (f)r. Bukon- 
tas paaukojo 100 rubl.), tačiau 
nemaža buvo ir tokių, net prie- 
šakyje stovinčių žmonių, kurie 

skaitė tą sumanymą pavojingu iš- 

sišokimu, kurs gali tik "lietu- 
viams gėdos padaryti." Nes iš kur 

gi čia galinti huti kokia lietuviui 
dailė? 

Susidarė vistick vargais nega- 
lais parodos komitetas, kuris karš- 

tai ėmės darbo. Pradėjo rinkti 

parijus įtaisymui reikalingu lėšų. 

paleido atsišaukimų i lietuvius dai- 

lininkus ir j Lietuvos kaimus, 
pradėjo rinku eksponatus ir sau- 

sio mėn. 9 d. i (py m. gražiame] 
P. Vileišio rume Antakalny buvo 

atidaryta Pirmoji lietuvių dailės 

paroda. [ tą iškilmę suėjo arti 

poros šimtų žmonių. Parodą 
attdarė ilgesne gražia prakalba Dr. 

Basanavičius. IŠ prakalbų, kurios, 
buvo pasakytos atsilankiusiųjų 
svečių, ypačiai graudinga buvo 
vieno baltarusių jaunuomenės de- 

legato, kuris besvebkindam?.? kai- 

mynus lietuvius si.'attkus pirmos 
savo dailė8 šventės, liūdnai skun- 

dėsi. kad j:v broliai "spiaČ ješčio 
snom tiėpnobu<lnym" (dar miega 
amžinu miegu). Sveikino lietu- 

ves ir kiti. Tik nuo brolių len- 

kų lietuviai tą dieną nieko nenu- 

girdo. Užtatai ryto metą jų laik- 

raščiuose pasirodė garsus straips- 
niai lietuvių ir jų parodos komi- 

teto adresu tokiais vardais, kaip: 
"Rksces lietevvsk" (lietuvių išsi- 

šokimas), "provvokacja 1itcws.ka" 

(lietuvių provokacija) ir 1.1. Lie- 
tuviai buvo didžiausiu piktumu 
ir neapykanta niekinami, ypačiai 
už tai, kad apsilankius lenkų laik- 

raščių redaktoriams parodos ati- 

daryme, j u tiit-k is lenkišką prakal- 
ba nepasveikino. Teko, žinoma, 
ir pačiai parodai. Tuojau pasiro- 
dė karikatūros, pašiepiančios D-rą 
Basanavičių ir atskirus parodos 
paveikslus. Dar ilgai po to Vil- 

niaus lenkai negalėjo nusiraminti, 
matyti negalėdami užmiršti lietu- 
viams jų tos "separacijos" dailėje. 

Tuo tarpu paroda džiaugėsi di- 

deliu pasisekimu. Buvo nemaža 

atvykusių žmonių iš Maskvos, Pe- 

trapilio, o net ir iš tolimo Kau- 

kazo. Apie pačią Lietuvą nėra 

čia ko i. kalbėti. 
Paroda, nors ir negalėjo visų 

patekinti dailės žvilgsniu, buvo 

betgi labai įdomi. Buvo čia pasi- 
r-lę lietuviai dailininkai jva*riau- 
sin dailės krypsnių, jauni ir se- 

ni, žinoma jau pasaulyje ir ne- 

pažįstami. Sutraukė juos vienin- 
telis tikslas —noras susiburt' šio- 

je parodoje vienon lietuvių daili- 

ninkų šeimynon. 
Toje pirmoje mu9ų parodoje 

dalyvavo šie 23 dailininKai: M. 
Čiurlir nis, J. Danauskas, K. Gab- 
rėnas (architetas), A. Jaroševi- 
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čius, J. Jauniška (architektas), P. 
Kalpokas, V. Leščinskis, M. Lin- 
gvis, A. Paliukaitis, J. Piaseckis, 
P. Rimša (skulptorius), K. Sta- 
brauskas, Sklėris (skulptorius), 
Zienkevičius, V. Žičkauskas, J. 
Zikaras (skulpt >rius) ir A. Žmui- 
dzinavičius, kurie išstatė viso la- 
bo 204 dailės darbus. Pritaiko- 
mosios dailės skyriuje dalyvavo 
viso lab j 35 asmenys, išstačiusieji 
irgi daugiau per 200 eksponatu. 
Paroda atidaryta truko dangau ne- 

gu du mėnesiu. 
Ši pirmoji paroda turės dide- 

liausios reikšmės lietuviu dailės 
istorijoje. Ji pradėjo naują mu- 

au dailės gyvenime gadynę. At- 
kreipusi lietuviu visuomenės (lomą 
Į dailę, kaipo tautos kultur>s ži- 
dinį, ji parodė reikalingumą tam 
tikros dailės draugijos, kuri paim- 
tu sau tikslą rūpintis lietuviu dailė. 

Ir ištikrųjų, tais pačiais metais 
rugsėjo 15 d. j vyko steigiama- 
sis Lietuviu Dailės Draugijos su- 
siritikimas. Pirmon valdybon bu- 
vo išrinkti: A. Žmuidzinavičius. 
M. Čiurlionis, T'. Rimša, (iitn- 
butaitė ir J. Vileišis. Jaunoji 
draugija iškarto ėmė smarkiai aug- 
ti. Antraisiais metais ji turėjo 
jau 75 narius, gi karė* pradžioje 
jos nariais buvo įsirašiusi jau di- 
džiuma įžymesnės lietuviu inteli- 
gentijos. 

Musų Dailės Draugijos darbas 
daugumai yra žinomas. Per io 

metų draugijos buvo sutai8ytos 
Vilniuje 8 metinės Dailės parodos. 
1 smulkiųjų dirbinių. Tuo pomir- 
tinė, o pa9kui ir nuolatinė Čiur- 
lionės darbų paroda, 2 parodos 
Kaune, i Rygc/je ir 1 Petrapilyje. 
Tos parodos žymiai prisidėjo prie 
jaunosios musų dailės kilimo. Prie 
to Draugija isleidinėjo artistiš- 
kus leidinius, rinko dailės kolek- 
cijas, šelpė besimokinančius clai- 
linin'kųs ir 1.1. Iš atskiru diraugi- 
jos kuopų pažimėtinos Muzikos 
įkuopa, kuri buvo paskelbusi porą 
konkursu, išdirbo muzikos termi- 
nologiją, rinko lietuviu dainas. 
Vadinamoji Čiurlionienės kuopa 
rūpinosi sutraukti dr-jos nuosavy- 
bėn visus Čiurlionies dailės pali- 
kimus. Kariu su L. M. D r-j a 

buvo pradėta rūpintis (muzėjui ir 
kitoms savo įstaigoms) pastatyti 
nuosavus namus Vilniuje. 

Prasidėjusi pasaulio karė kuo- 
ne visai sugniaužė Dr-jos darbą. 
Karė* pradžioje Draugija tesuda- 
;ė trobų atstatymo komisiją Lie- 
tuvoje. Ta komisija, vokiečiams 
užimant Vilnių, persikėlė Petra- 
piliu ir ten, Liet. Šelpimo Komite- 
to remiama, iki šiol darbuojasi. 
Pačioje gi Lietuvoje, nesant be- 
veik visai reikalingų žmonių, 
Draugijo3 darbas pakol kas yra 
visai miręs. Pradedant savo gyva- 
vimo antrą metų dešimtų, kada 
Lietuvai ima įlaisvės rytas aušti, 
Dailės (draugija, be (abejojimo, 

nauja energija sto8 toliau varyti 
savo gražų ir naudingą darbą 
ir dar aukščiau iškels obalsį: per 
dailę į šviesesnę Tėvynės ateit j. 

Narys. 
(Iš "Lietuvos Aido".) 

LIETUVOS METRIKA. 

Susidarius ir sustiprėjus Lie- 
tuvos valstybei atsirado rci'kalo 
ra.štu pastiprinti tai. kas yira val- 
džios jgyta ar kitiems duota. 
Raštuose buvo įdėtos sutartys 
su ikaimynų valstybėmis ir dova- 
nos bei privilegijos duotos vals- 
tytl>ės tvėrėjams bei talkininkams, 
būtent, lietuvių didikams. Reikė- 
jo valdžiai turėti nuolatinė įstaiga 
raštams daryti ir lavkyti — raš- 
tinė ait^ba kancelarija. I&pradžiu 
visos valstybės ir paties kiiini- 
gaikščio raštinė buvo ta pati; 
ji buvo pss didi jį kunigaikštį. 
Kur važinėdavo 'kunigaikštis, ton 

keliaudavo ir raštinė. 
Del to rasdavos daug nepato- 

gumu. Kylantieji didikai (mag- 
natai) reikalavo, ikad valstybės 
reikalai ir kunigaikščio butų ats- 

kirti. Be to ir proga buvo tinka- 
ma: kunigaikštis Jogaila <;nuėję< 
užkariais į Lenkiją, o paskui jc 
įpėdiniai, nuolatos gyvenusieji 
Lenkijoj, negalėjo, svetur būda- 

mi, rūpintis Lietuvos reikalais. 

Valstybės raštinėje ne viską: 
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varkoj iškarto nusistatė. Matyti, 
šduodant koki raštą, nepalikdavo 1 

aštinėj įkopi jos. Sudegus ar išny-į 
kus originalui, neburvo galima jo! 
tnaujitnti. Dėlto tai jau 'bent nuo j 

XV amž. raštinėje buvo palieka- 
mos kopijos ar nuorašai. Tokiu j Jaulu valstybės raštinė skilo i dvi 
dali: bėgamosios knygos ir seno- 

sios airba archyvas. Kunigaikštis! 
vežiojo su savim bėgamąsias kny-j 
gas, o knygos su atliktais ar duo- 
tais palikdavo vietoje, juos dabo-Į 
jo tam tikri valdiminkai. Pritntu- 
kus kokio rašto, ar nusimetus, ar į 
eškant kokio įstato, nuolatos tek-j 
davo -kreiptis i tą archyvą, kuris Į 
įgijo vėliau Lmuvos Metrikos | 
vardą. 

Lietuvos Mcbri'ka išipradžitt bu- 
vo Traku pilyje, iki XV amž. pa-j 
baigos, o jau nuo XVI amž. ,per- 
siikčlė į Vilnių; bent ji buvo te-Į 
nai 1511 m. 

Didelės tvankos Metrikoj nebu-j 
vo; ji atsirado savaime, palengvėl, j 
be plano, kurs hutu išanksto nu- 

statytas; todėl ilgainiui kįlo fclau-. 
simas jį sutvarkyti. 

Metrikoje buvo aktu knygos iri 

palaidi originaluiiai aktai. Gyve-I 
nimo praktikoje atsirasdavo dirb- 
tinių m^ti'krų raštu; sunku tad: 
buvo išnykus originalui susekti, 
kurs tikras, o 'kurs netikras aktas, j 
I5e to, laiko bėgyje kai kurie raš- 
tai siugedo, apdegė, supelėje, su- 

puvo, o teismuose, bajorų kovose 
su didikais su kunigaikščiais ■—; 
teisių tikinimas ir aiškumas buvo 
re iik alinga s. i 

Apie 1570 111. nežinomos žmb-' 

gus aprašė visą Metriką, susekė 
ir 'koki yra joje raštai. 

1594 m, Lietuvos kancleris Le- 

vas Sapieha liepė 'perrašyti visas 
Metrikos kinygas, kad jos atstotų 
apgedusius originalus. Per keletą 
metu tas dair»bas ir buvo atliktas. 

1607 m. seimas prisakė suly- 
ginti senąsias 'knygas su naujo-1 
siomis, nes kilo abejojimų, ar vis-, 
kas gerai atlikta. Tačiaus Seimo; 

paskirtieji žmonės to darbo ne-! 

padarė. Todėl karalius pats pas-j 
kyrė komisiją 'knygų revizijai da- 

ryti. Rodos, revizija tęsusis iki 
1621 m. 

Metrika buvo tuomet Vilniuje, 
pily j. Matyti, turintiems čia rei- 
kalu nctai|> lengva buvo prieiti, 
kad 1607 m. seimas nutarė per- 
kelti iš pilies naująsias knygas ir 

padėti patogesnėje vietoje. Taipi 
"rcitai tas darbas nebuvo padary- 
tas. I'ent dar kancleris Radvila j 
balandžio man. 21 d. 1636 m. ,pra-' 
šo karaliaus pavesti Metrikai į 
Klinčatos namus rinkoje prie Žu-1 

vių gatvės (dabar Didžioj' gatvė 
neprieinant iki Stiklo gatvės). 

Nauja Metrikos revizija pada- 
ryta i(>4 r m. 

Karės daug sunaikino Metrikos 
raštų ir knygų. Einant karei su 

švedais, šie išvežė Metriką Į Šve- 

diją, bet 1650 m. Oliyvoš sutartimi 

grąžino ją. tik jai: ne visą; dalis 
bus paskendusi juroje*). 
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K>55 ,n" '"Ūsams užėmus Vilnių, 
dalis kny^ų žuvo. 

Metrika taip pasiliko ir toliau 
Vilniuje. 

Tik vėliau, apie 1765 m., ji buvo j 
pergabenta i Varšavų, kur buvo 
surinkti visi valstybiniai archyvai. 
Dalis, berodos, buvo Vilniuje. 

Dabar prailėta visa tvarkyti te- 

nai. vietoje. 
Betvarkant Yaršavojc, atirado 

naujų sunkumų. Tvarkytojai rado 
sunkenybių <lcl to, kad daug kny- 
gų buvo rašytų ne latynų raidėmis, 
o kirilica. Todėl jie perrašė jas la- 
vini raidėmis. Perrašyti buvo 29 
omai;Metiikos turinio tvarkymu 

užsiėmė istorikas Naruševičius nuo 

1786 m. 

Metrika užsiliko Varšuvoj iki 
17114 111. I7«»4 m. Varsavų paėmė 
Suvorovas. 

Tais pačiais metais Repninas at- 

siuntė iš .Gardino prisakymą į Yar- 

šavcį atsiųsti Liet. Metriką j Gar- 
diną. Metriką išvežė iš Yaršavos 
pakeliaii paėmė likusią \ diliuje da- 
li (užnnirytą šv. Kazimiero l;a:č- 

nyčioje) ir atgabeno tais pačiais 
metais Į Petrapilį. 

Tenai Lietuvos Metrika vi s a ko 
matė: ją dalijo, skirstė j įvairias 
vietas, dargi dalis lmvo atiduota 
Prūsams, kol 1805 m. galutinai at- 

sidūrė Senato žinioje. 
Tvarkyti pradėta ji 1803 m. Kai 

kurie aktu originalai išimti ir Įduo- 
ti j viešąjį knygyną. 

Rusų valdžia žiurėjo j Lietuvos 
Metriką praktikos žvilgsniu. Te- 
nai buvo galima rasti dvarų, žemės, 
bajorystės raštai ir 1.1. Tam tiks- 
lui ir buvo tvarkoma. 1831 111. to- 

nos komisijos suiro. Galutinai bu- 
vo sutvarkytos tam tikros komisi- 

jos 185/ m. **). 
1888 m. Lietuvos Metrika buvo 

perkelta iš Petrapilės j Maskvą. 
Čia ji buvo padėta dvejose vietose. 

Mažesnioji Metrikos dalis atsidūrė 
Maskvos archyve užsienio dalykų 
ministerijoje, didesnėji gi teisės 

ministerijos archyve. 
1835 m. įkurtoji komisija pada- 

lijo visą Lietuvos Metriką į 12 sky- 
ių ir 1836 m. padarė tam tikra są- 

ašą. Sitų Lietuvos Metrikos knygų 
ir aktų įventorių yra išleidęs ats- 

kira knyga metrikantas S. Ptasžyc- 
ki Petrapilyje 1887 m. 

Paskutiniais laikais ji nustojo 
>raktikos reikšmės, bet įgijo <lidč- 
ės mokslo vertybes. Mokslininkams 
atkreipus domės j Lietuve# istoriją, 
jiems teko žiūrėti Į Metriką kitu 
žvilksniu. Ir jie tenai rado neap- 
sakomos gausybės medžiagos. Iš- 

leista buvo nemaža veikalu ir jos 
aktų. Minėtini yra antai: Biršads- 

ki'o, Dovnar- Zapolski'o, Liubovs- 
M'o. Maiksimenko, Malinovski'o. 

Leontovič'io, Lappo ir t.,t. 
A. Janulaitis. 

*) Beišliko surašai, bet ir tie pa- 
tys vėliau buvo išdalyti: viena dalis 

Petrapilyje Viešajame knygyne, kita 
—Liet. Metrikoje. 

**) Lietu vos Metrikoj dirbo mūsų 
istorikas Simanas Daukantas, kaipo 
metrikanto padėjėjas, nuo 1837 m.; 

nuo šitos tarnystės jis buvo paliuo- 
suotas va s. 4 d. 1851 metais. 
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MEŠKOS PATARNAVIMAS. 
Nuo mekirio laiku "Naujienose" 
yra varoma labai taukiai agitaci- 
ja i:; (priežasties Tildomos Valdy- 
bos rinkimų Susivienijime Lie- 
tuviu Amerikoj. Žinoma, "Nau- 
jienos" išsijuosę agituoja už sa- 

vuosius "draugus". 
Ir kodėl "Naujienoms" taip 

parupo SLA. ir jo gerovė? Juk 
prieš keletą metu visas socialis- 
tišikas gaivalas draskė, skaldė tą 
organizaciją, o dabar, žiūrėk ne- 

va dėl josios "gerovės" perša sa- 

vo kandidatus Į Pildomąjį Tary- 
bą. 

Tmr but pamatė, /kad persilpnos 
j u jiegos sugriauti Susivienijimą, 
tai]) sakant, jiegr — atvirai; tad 
reikia pabandyti gražuoju, per 
politiką įsigriauti i pačią Susivie- 
nijtmo širdį iir ten "žkrėsti jį 
fanatiško griovimo politiškos ligą. 

Šiai ž.cniiau paduodu gana žy- 
maus socialistų lyderio, "dėl SLA 
gerovės" ištartus žodžius: 

Berods, vasario 10 d. š. m. S. 
L. A. 36 kuopa Chicagojc, kurią 
dabar, per tautininkų, apsilciuli- 
mą ln veik visai užviešpatavo so- 

cialistai, 'surengė diskusijas te- 

moje: Kas naudingiau žmonėin's: 
SLA., ar mažos pašelpinės drau- 
gijos? 

kuopos valdyba, susidedanti 
iš socialistų, pakvietė debatuoti 
žinoma, "draugus", būtent — K. 
Jurgelionį ir A. Petraitį. Pastara- 
sis tiek supranta apie apdraudą, kiek 
gaidys apie astronomiją. Bet jis 
atliko savo rolę linkui socialistų 
labai gerai, — taip, kaip "režisie- 
rius". draugas Grigaitis, jį išdre- 
siriavo ir laike jo to lošimo suf- 
lioravo, tai žvairai žiūrėdamas, 
tai linksimai kraipydamas vieną 
u><"Į, tarsi tai butų buvęs pre- 
legentui koks nors ženklas. 

"Draugas" Petraitis, pasilipęs 
ant pagrindų, pirmiaiusia, sulyg 
"draugų" socialistų papročio, iš- 
koliojo ta utim inkus 'buržujais, po- 
litikieriais ir kitokiais socialistų 
žodyno vardais. \Y«rs sulyg pro- 
gramo "draugas" Petraitis turi" j o 

n >gi 111 i draugijas, bet tam nei ma- 

žiausio fakto neprirodė, bet, tarp 
kit-ko, apie Susivienijimų Lietu- 
viu Amerikoje jis a'tsilcpė sekau- 
ciai: 

— Draugai, — jis sako, — aš 
jums patariu su SLA. štai ką pa- 
daryti: padaryti taip, kaip kuni- 

gai kadaisia padarė su taiutinin- 
kais tam pačiam Susivienijime. 
— jie pasiėmė pinigus, o tautie- 
čiams paliko knygas... 

Yy. ši "gudrų" patarimu drau- 
gai apdovanojo "draugą" l'etraitj 
gausiais plojimais. 

Taigi 'bene iŠ t<> turėtų buti 
aišku, kodcl sociailistai, neapkęs- 
dami Susivienijimo, stengiasi j- 
siskverbti į SLA. Pildomąją \ al- 

dybą. 
Tr tikčik dabar žmogus toms 

jų teorijoms, kurias "draugai" 
socialistai skelbia! Tankiai pra- 
kalbose ir per laikraščius jie pa- 
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sakoja, buk pinigai nerei- 

kalingi, bet toje pačioje valando- 
je pataria ir net ragina prie už- 

griebimo tu nereikalingu pinigu. 
["Draugai"' midkados neatsisaky- 
davo nuo svetimo turto cx pro- 
priacijos. Red.] 

Čia jau atrodo, kad mūsų 
"draugučiai" eina tuo pačiu ke- 
liu, kaip Rusijoj lietuviai bolše- 
vikai: jie norėtu gauti progą 
tiems "buržujams" kuogreičia,u- 
sia atkeršyti. 

liet, mieli draugučiai. gaila ju- 
sti pastangų ir energijos, ne 

žmonės ar anksčiau, ar vėliau 
pamatys jusų tuos darbus ir tas 

"geradarystes". 

Lietuviškų bitučių spiečius — 

SLA., — kuris nenuilstanči; 
energija sukrovė korius medaiu® 
SLA. iždė, sukrovė tie tranams, 
bet savo lociut bičių a/psaugoji 
mui nuo žiemos bado — sukrovė 
naudai savo narių, žmonių dar 
binimkų naudai, kad jie ne1aimėj< 
turėtų paramą. 

S. Gėle. 

PRANEŠIMAS OHIO IR MI 
CHIGAN VALSTIJŲ TMD. 

APSKRIČIO KUOPOMS. 

Pirmame Ohio ir Michigar 
alstijų TMD. kuopų suvažiavi- 

me 2/ tl. sausio, 1918 meti. 

Cleveland, Ohio, buvo nutarta 

laikyti Detroite, ,Mieli, antr 

kuopų suvažiavimą įpries TMD 
Seimą. Todėl minėtas suvažia- 
vimas bus 19 <1. gegužio, 191P 
metų. Detroite, Mieli. Taig 
kuopos malonės išrinkti delega 
tus j suvažiavimą: 1 delegat; 
nuo 10 narių iki 50 ir 1 dele 
galą 11110 50 ar nepilnos 50 ge 
•ame stovyje esančių 'kuopos n; 

riti. Taip ipat gaminkit šuva-, 

žiavinmii įnešimus. 
Kitokios smulkmenos bus >pa 

skelbta vėliaus, t. y. kokioj sve 

Alinėj bus sesijos, nuo kokio 
/atandos prasidės kur siųsti ine. 
ši nulis ir 1.1. VI. Malinauskas. 

JUOKAVIMAS BRANGIAI 

ATSIĖJO. 
Camp Meade, Md. šioj stovyk 

loj randasi Jurgis Valisko, 'lietu 

vis, 'kuris yra bailus vyrukas 
Jisai, norėdamas elgtis smįlyg vi 
si} kariumenės reguliacijų, pa 

puolė auka tulų juokdarių, kurie 

sužinojo apie jo -bailumą. 
Sic juokdariai jgazdino jį, sa- 

kydami, kad jisai taus atiduotai 
kariškam teismui už prasižengi- 
mą. Valislkas, pabijojęs, ipaibogc 
iš stovyklos Jį rasta girioje, pa- 
mišiusi, ir su nušaiusionvis ko j o 

mis. Jisai guli ligonbrtyje rnn 

sausio mėnesio. Manoma, kad jc 
kojos niekados nepasveiks i 

jisai jųjų neteks. 

Jisai tapo paskirtas tarnystor 
'S distrikto Williamsto\vta, Pa 
ir buvo pavyzdingu kareiviu. Ma- 
žai sukalbėjo angliškai — vie- 
lok šiaip taip susikalbėdavo. 

Jojo "draugai", dažinojo, kac' 
isai bijojo -peržengti Ikokio nor^ 

j.lalymo, pasinaudojo tuo silp 
numu ir dabar tasai kareivis ran- 

dasi blogame padėjime. 

v 

inios Žinelės. 

VVorccster, Mass. 

— Balandžio 14 d. buvo krik- 
štynos pas V. Mazulkunus. \'ie- 
nas iš svečiu, p. Rimša, primi- 
ni; apie Lietuvoj esančius ne- 

laimingus brolius bei seseris. 
Susirinkusieji ipiritarė ir tuojaus 
tapo sudėta aukų $7.75. 

Sugar Noteh, Pa. 

— Balandžio 2 d. mirė Janas 
Jaruševičius. Yėiionis priklau- 
sė prie Šv. Petro ir Pavilo ir S. 
LRKA. Palaidotas balandžio 
4 d. su bažnytinėmis apeigomis. 

j(V. t 

Lawrence, Mass. 

— Tūlas iP. Černausikaš, vie- 
tinis gyventojas, šoko k a 11 alau 

ir norėjo prigerti, bet arti I*u- 
vę žmonės ipamatė ir 'pusgyvį 
ištraukė. Manoma, kad jisai 
mirsiąs. 

Pittsburg, Pa. 
= Balandžio 24 <1. Rytekevi- 

\eicnė su duktere nešė pelenus 
išljcrti ant geležinkelio. Be- 
riant pelenus, traukinys užbėgo 
ir pagriebęs abi sudaužė Į šmo- 
teliais. Tai yra viena iš dau- 
gelio nelaimių, Jkuri turėtų pa- 
mokyti lietuvius buti atsargiais 
visur ir visados. 

Gary, Ind. 
t= Balandžio 25 d. buvo su- 

rengta naujai patekusiems ka- 
reiviams vakarėlis. Išvažiavo 
šie lietuviai: Yimcentas Rudai- 
tis, Juozas Jucius, Ignacas Ka- 
minskas, Jonas Tclmanas. Jon.■ > 

Tribis, Motiejus Sabaliauskas 
Albinas Juraitis, 

Toledo, Ohio. 
«== Balandžio 7 d. buvo SLA. 

193-ėia kuopa parengė vaka- 
rą. Užmanyta parinkti aukų 

Į nukentėjusiems mu karės lie- 
tuviams. Viso suiri :kta $8.qo. 

Wilkes-Barre. Pa. 
" Balandžio 5 d. mirė P 

Šeškevičius. Velionis sirgo g-a- 
.a ilgą laiką ir mirė Jigonbu- 

.yje. Jisai buvo 29 metų am- 
žiaus; paėjo iš Suvalkų gjb., 
Mališišlkės kaimo. 

Paliko čia Amerikoje du toro- 
lius: Juozapą ir Jor.ą. 

Bulpitt, 111. 
-= Balandžio 1 d. SLA. 224- 

a kuopa parengė balių. Pelno 
akcnia liko apie $32.00. 

Cleveland, Ohio. 
= TMD. 47-ta įkuopa surengė 

vakarą balandžio 14 d. Progra- 
11a išpildė C. L. Teatrališkas 
horas. Suvaidinta pora ik ome- 

lijų: "Vienas iš niusų turi ap- 
?ivesti" ir "Salaputris". Persta- 
tymas [pavyko. 

Rumford, Me. 
= Balandžio 13 d. buvo va- 

<airas Lietuviu Aipšvietos Rate- 
lio. Statė sceinoje veikalą "Du 
Broliu"'. Perstatymas pavyko. 

VVaterbury, Conn. 
= Balandžio 6 d. mirė nuo 

oecsišaldymo St. LuIkoŠevičtus, 
:7 metu amžiaus. Velionis pa- 
"jo iš Suvalkų gub., Rudaminos 
pprap. ir Alberiškių kaimo. 

Amerikon atkeliavo 1910 m. 

ir tuoj aus ėirĄėsi prie uolaus 
darbavimosi. riki ausie (]^rie 
'Austos" ir -dviejų :pašelpinių 

draugijų. 
'"Aušros" draugijos suteikė 

:;im puiku \aini'k.į $20.00 ver- 
tės. 

Lovvell, Mass. 
— Balandžio g d. čia tapo 

;uareštuoti už nesiregistravimr. 
sekantieji lietuviai V. Korono- 
.':as, Kazimieras Maleekas, Jur- 
gis Blažonis ir Feliksas Gerbu- 
tavičius. 

Ncw Philadclphia, Pa. 
«== Balandžio 3 «!. čia atėjo 

žinia, kad expliozijos tapo už- 
mušiąs Stasys Jocius, (kareivis. 
Keletas vietiniu lietuvių ir an- 

;111 čir.v":-i už rengimo iškilmin- 
gu laidotuvių. 

Balandžio 5 d. vieloj mdlcyk- 
!oj j vyko susiirinkimas apkalbe- 
jimui laidotuvių surengimo. La- 
vonas iš Camp Iloucock tapo 
parvertas f> <1., o laidotuvės 

atsibuvo balandžio <) d. 

Apie 9:3o vai. ryte prisirin- 
ko apie 500 žmonių prie vie- 
tos, iš fculrios lavonas turėjo bu- 
ii laidojamas. Procesijoje da- 
lyvavo j 400 žmonių — dau- 
giausiai anglai. 

Velionis gimė 'Kaiumo gub., 
Seredžiaus valsčiuj, Mišinčių so- 

džiuje ir turėjo 31 m. 

'Lietuvoj velionio liko tėvai 
i.- brolis; čia Ameriikoj — se- 

suo, švogeris ir keli giminai- 
čiai. 

PATĖMIJIMAS. 
Is priežasties išėjimo kariumenOn vieno zecerio, korespon- 

dencijų mesuspėta j šj numeri sustatyti. 
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ucdaktorius Adv. Bronij3 K. Balutis. 

Visi laiškai, korespondencijos ir 
rankra Ciai. skiriami talpinimui laik- 
raštyje, privalo buti pažymėti auto- 
riaus paraAu ir adresu. Pasirašan- 
tieji pseudonimais privalo paduoti ir 

savo tikrą pravardę PedakciJos zl- 

ulal. 
Redakcija pasilieka įau teisę pri- 

siųstus Jai rankraščius taisyti ir 

trumpinti. 
Netinkami laikraščiui rankraščiai, 

pareikalavus autoriui, bus jam gr$- 

iinami tik tuomet, Jeigu su rankraš- 
čiais bus prisiųsta ir užtektinai kra- 
sos ženklelių. 

Reikia visada rašyti plunksna, pa- 

1 efcant plačius tarpus tarp eilučių, 
•t *ik ant vienos pusės lakšto. 

—————— 

NE TAME DALYKAS. 

Kas mcnori, tam visiką sunku 

suprasti. Nesenai męs įdjjome 
.straipsnį ant gaiviu "Patys 'pa- 

sipjaukite—mažai kad kiti pjau- 
na", įkuriame nurodėme, 'kaip 
mušu ipartijų taip 'vadinami '"dip- 
lomatai", dergdami vieni kitus 

svetimtaučių akyse, /pale!aro tifk- 

rą meškos (patarnavimą Lietu- 
vos reikalams. Pasirėmėme ine- 

• .« 

u/ginčinama žinia, kad lietuviš- 

kų sriovių atstovai, vieton pa- 
•iaiyti žmonišką atitaisymą ikai- 
k iriu "ImJopendento" sakinių, 
ką gi 'padarė? Jie pasiuntė 
•rraipsnių, Ikuriais "kie'kviena 

t artij'a smerkia kit^.s karčiau- 
siais žodžiais", [šiuos žodžius 
mums tdko macyti juoda ant 

balto parašytus]. 
Aišku, berods, buvo, kad męs 

r. nvjoįrue atkreipti musų "diplo- 
matų'' atydą j tai, 'kad mėra 
rrikalo cibulių sodinti ten, (kur 

ropes reik persodinti; kad nei- 

na apie tai, iš kur ir kaip klai- 
da, jeigu ji 'Imvo, atsirado, ibet 

aipie tai, ikaip reik ją atitaisyti. 
Bet jie ir to nesuiprato. Vie- 

nas (socialistiškas) laikraštis su 

priprasta sau magiška štuka iš- 

vedė, kad m* s lietuvius esą ra- 

guočiais pavadinome, o kitas ('ka- 
talikiškas) vėl stpyirė atgal, 'kad, 
girdi, šliupo knygos (Lithuania 
•n Retrosprct and Prosipect) rei- 
kia sude^i.iti, nesa ji suklaidi- 
nusi "Independentą". 

Prisieina ištikro sitcibėths, kaip 
kartais partizantiškumas taip ap- 
valdo nekii>rui žmonių mintis, 
k*ad jie. rodosi nepajiegia net 

apie 'kalbamąjį dalyką lkall>ėti, 
bet nuklajoja dievai žino kur. 

Berocfs, pati liogika turėtu to- 

kiuose atsitikimuose (padiktuoti, 
kad jeigu aš sakau, jog ketur- 

kampis yra kampuotas, o jeigu 
aipie jį nori lkall>eti, tai arba 

pripažin'k, /kad ji t' ks yra, ar- 

ba priparodyk, kad jis tdks nė- 
ra. liet jeigu vieton to, argu- 
mentuosi, 'kad "šveicariškas su- 

ris smirda", tai mudu r.ieikuonvet 
prie reikalo, prieteliau, ncprieisi- 
va. 

Tokiais argumentais galima 
žmones įpenėti, tik (pasitikint »a- 

"o skaitytojų .n^aipr^ikjjfcKm- 
M,mu' įp*0"'' ĮSISMAGINO... 

MNaujienos" taitp j.4i>magino 
daryti "Tmnc trarrslation", 'kad 
sisterr/atiškai ip radėjo versti an- 

glų kalbon ir tdkius straipsnius, 
kuriuose sau priešingas srioves 
nori nurodyti — žinoma, itie Itam 

kitam kaiip šios šalies vyriau- 
sybei — kaipo kaizerizmo drau- 
ge.. 

Poor Yorik!.. Kaip ankšta toj 
galvelėj ir kaip tur ibuti įpurvina 
toj širdelėj... Bet "True trans- 
lation" dar nėra, Mister, sveikas 
amerikoniškas <patrio^zni<as. O 
nereik manyti, kad ir vyriausy- 
bė nepažintu tokio gremėzdiško 
'Camouflage". 

PATARIMAS. 

"Laisvėje" * (kaitomo -netiesio- 
ginį ipatarimą savo. skaitytojams 
pasiųsti auikų išleidimui 500 
(puslapių knygos, Ikur (bus do- 
kumentai apie ^kunigo" M. X. 
Mockaus 'bylą, kurią valstija už- 
vedė prieš jj už tiksybinj blevyz- 
gojimu. 

Leiskite duoti nužemintą pa- 
tarimu: vieton rrrukti dar dau- 
giau pinigu šiam žioplam darbui, j 
ar nekcriaus, kad šitą "moks- j 
lišką" veikalą išleistu savo 1 ė- Į 
š o m 1 9 tokios "apšvietcs" drau- j 
gijos, kaip safloysim "Liet. Darb. 
Literatūros Draugija", arba 

"Am. Liet. Dari). Taryb'a"? 
Jeigu knyga yra verta išleidi-1 

mo, tai tikrai ] s "darbininkų į 
•apšvietimui" gali ją išleisti; jei- 
gu joms sarmata ją leisti, tai 

turėtų Imti sarmata ir <i>ric au- 

kų raginti. 

"ATEITIS" ALTS. 
ORGANU. 

"Ateities'' paskutiniam? uiunie- 

ryj (pranešama, kad tasai laikraš- 
tis tapęs įpirktas Aunefrilkos I>icti| 
Tautinės Sandaros nuosavybėn 
ir likęs jos oficialiu organu. 
Kai'p iš įpranešimo išrodo, tai 

pinktas, berods, ibe įpinigų. Ko- 
ikiu 'budai tai įvyko, tai taiipgi 
mcgalimc to paaiškinti, nc£ aipic 
tai ik i pranešime nieko nėra, nei 
Chicagos tautininkams neteko 
privatiškai nieko girdėti. 

IŠ LAIKRAŠČIŲ. 
Teko girdėt, !ka<l "Garso" re- 

ciakcijoj įvyko permainų. IVuvu- 
sis jo rc<ktfktorius, ,p. J. kampas, 
išvažiavo VVashingtonan, gi jo 
vietą užėmęs 'p. Šimaitis iš Chi- 
cagos, buvusis vienu iš sekre- 
torių laike Lietuvių Seimo Ncvv 
Yorkc. /r 

/' 

Tik Jųs šj^asrSkaityiat Šitą, 
Lenkai grąsina Lietuviams. 
Ką jiis pasakytumėt, jeigu jųsų 

kainu nas "įsimufitų" j jūsų namus 
ir pasakotų, 1#ad jis iiv? tik turi to-' 

kią parą teisf šeimininkauti juose 
kai j) kad ir jus, l>ct dar grasintu 
junrs kumečiu p» nosim, kad jeigu 
jųs neleisit savo namuose jam šei- 
mininkauti taip, k«ip jis nori, tai 

jis jus "pamokinsiąs". 
I Kaip sykis tokio nacliališkunio. 

kaip rodos, nestok uoj a nckurienis 

i lenkams, kuomet jie pradeda kal- 
bėti apie Lietuvę. 

Žemi aus paduodame vertimą rc- 

dakcijinio straipsnio, tilpusio Cliica- 

gos lenkų dienraštyj. dargi lenkų 
tautiškojo susivienijimo organe. 

("Dziennik Związkowy" (balandžio 
27 d.). Straipsnis yra iš priežasties 
tilpusio "Lietuvos" num. 16-mc te- 

legramo apie susidarymą Lietuvos 
tuomlaikinėy vaklžios ir paskyrimą 
Lietuvos atstovų prie svetimų vieš- 

patijų. 
* * 

Visi anti-lenkai. 

"VisųpirmiaUsiai — r'ašo tasai 

lenkų laikraštis — viršminėto [Lie- 
tuvos valdžios] kabinėto sąstata 
■patvirtina priešin ir atkaklią lie- 

tuvių poziciją linki <nkų. Teisybė,1 
ypatų, išstumtų priešakinį ministe- 

terių urėdu*1, nepažįstame, kaipin'a- 
tomai jų nepažįsta (?) ir ameriko- 

niški lietuviai su "Lietuvos" red- 

akcija, jeigu nežino kokius vardus 

pridėti prie kabineto n'arių pravar- 
džių [Tikrai juokingas argumentas. 
"Lietuva"], bet užteks mums pra- 

vardžių menamų pasiuntinių, o 

ypač I)r. Šliupo, nuo metų žinomo 

lenkų ėdiko iš \Vilkes-l5arrc, Pa. 

(?). Jeigu lietuvių netaktas (?) 
leido išstumti priešakiu tokį len- 
kystės įpriešą į svarbią diploma- 
tiško Lietuvoj: reprezentanto prie 
Suvienytų Valstijų vietą; ir jeigu 
toliaus lašas-j-fašą (kubek w ku- 
bek) jam panašus ir sugiminiotas. 
nes žentas tūlas Yčas pasiliko pa- 
(siuntiniu prie Anglijos ir Francijo, 
o žinomas prieš 3 metus Chicagoje 
Gabflys, sutvertojas lietuviu infor- 

macijinio biuro, nuolatos niekinan- 
čio Lenkiją ir lenkus, liko Lietuvos 
atstovu prie Contralinių Viešpatijų, 
tai turbut nėra nei m'ažiausios abe- 

jonės, kad viršui paminėti lietuviu 
kabinėto nariai yra toki patįs, kaip 
ir šitie trjs, t. y., kVtd yra Ixrukij'/.; 
ir lenkij priešai. 

Kukuoja apie lietuvių "saują." 
>Iš lenku pusės savo keliu atei- 

nančios žinios patvirtina, kad toji 
tuomlaikinė Lietuvos valdžia, apart 
vokiškos kamandos niekelio nepri- 
pažinta, o atstovaujanti tik saujų 
lietuviškų užsidegėtių (?), ken- 
kiančių savo locnai šaliai (?), ap- 
skelbė atkaklią kovą lenkystei Lie- 
tuvoje. 

"Jie įpilnai ima pavyzdžius iš 
prūsiškos matodos ir ipas i na u (loda- 
mas jiegr vokiečių kariumenių 
esančiu 'Lietuvoje be atodairos 
persekioja lenkus ant kiekvieno 
žingsnio. / 

Lietuvos sostinėj, kur gyvena tik 
2. ooo lietuvių, o 70.000 lenkų, 
rupiuasi šitoji lietu-ių valdžia už- 

ginti kalbėti lenkiškai. Lenkiškos 
mokyklos yra visur uždarinėjamos 
(gal tos, kurias lenkai įsteigė už 
Lietuvai paskirtus pinigus. Ver- 
.tėjais], o yra įvedamos lie- 
tuviškos mokyklos, nežiūrint to, 
kad ne tik kad nėra (?) mokyk- 
loms lietuviškų rankvėdžių, bet net 

lietuviu kalba dar ilgai turės pa- 
pildinėti savo ncdateklius, kol ga- 
lės būti pripažinta moksliška kal- 
ba [Na, ir kfl gi jųs ant to pasa- 
kysit? Vert.] 

"Ir šitą karę apskelbė lietuviai 
lenkams, kurių skaitlius Lietuvoje 
yra didesnis negu lietuvių. Jeigu 
tik skaitline pasiremti, tai jeigu 
lenkai norėtu ta pačia metodą at- 

simokėti, tai po karės ir po vokie- 
čiu {griuvimo, jie turėtų teisę nu- 

šluoti viską, kas lietuviško, (Oho! 
Vert.] nes kuomet Lietuvoj ir 

Baltgudįjoj yra per pustrečio mi- 

lijono lenkų, tai lietuvių yra tik 
i milijonas ir 700 "tūkstančių (?). 

1 

Lietuvių ir per teleskopą negaii 
įžiūrėti, 

"\'etik Lietuvos miestai (yra len- 

kiški, bet ir k'aitnai dideliuose plo- 
tuose yra lenkiški, o šalies kultū- 
ra taipgi tokia pati, nes lietuviškos 
kultūros nebuvo ir nėra [Aklam 
ir saulės nėi'a. Vert.], nebent lie- 

tuviai užskiepins pas save prūsiš- 
ką kuiturą. kurios metodais jau 
sau pasitarnauja. Jeigu prie to pri- 
dčsiin, kad 'beveik du trečdaliu 

Lietuvos žemes randasi lenkti ran- 

kose, kad prie šitos žemės lenkai 
turi ne tik paprastą ^avininkystės' 
teisę bet ir istorišką (?) teisę, nes 

nuo šimtų me^ų locnu krauju jos 
gynė, tai gal lenkai turi taip gerą 
teisę prie Lietuvos, kaip ir lietu- 
viai ir faip pat kaip jie yra pas 
save namie, o ne pas svetimus 
(Can yott beat it? Vert.). 

Nu-nu-nu-.. lietuviai!.. 

"Lietuviai taipgi žaidžia su len- 
kiška ugnim, pamiršdami, jog karė 
pasibaigti juk turi ir kuomet ne- 

teks pagelbos ypatoje prūsiško 
kunščio, 'tai turės jie išduoti prieš 
lenkus atskaitą iš to, ką padarė 
Nemanome lietuviams atsakyti 
teisės j it tautiškiems siekiniams 
ĮiAčiu, bet kad niekas pas lenkus 
neprašė — leidimą Ve r t.], bet 
iš kitos pusės neleisime [Sure! 
Veto!—Vertėjas], kad lietuviškoji 
mažuma (?) Lietuvoje valdytų 
lenkiškąją didžiuma, neturėdama 
prie to nei teises, nei gabumų, nei 

jicgos. Lictuviškasai teoras parcin- 
ta.s ant vokiškų durtuvų, gali gy- 
vuoti tik labai trumpai; tegul tat 

lietuviai atmena, kad 1 e nikai nebūtų 
jų pačių priversti ar* -įmokėti jiems 
tuo pačiu mąstu (pięknein za na- 

dobne)". 
* * 

Panašias nuomones j'ait ue pir- 
mu syk tenka matyti, liet šių dienų 
lietuviai atmena gerai patarlę, ku- 

rią j u prabočiai pamiršo: "Paso- 
dink kiaulę už stalo, ji ir kojas ant 

stalo". Šių dienų lietuviai tokios 

klaidos nepadarys. ^ 
•.*' 

_ ^ 

REIKAU^KSA; .,LiGONIŲ 
PRIŽIŪRĖTOJŲ (NURSES). 

Dabar, kada jau iš Ik arės lau- 
ko gauname listas vardų sužeis- 
tu j u, Amerikos moters pradeda 
supranti šio momento svarbumą 
ir situacijos ireikšmę. Reikalim- 

goji dovana mirties pergalėjimui 
yra gydymo dovana. Ligonių 
prižiūrėtojai (nurses) turi stoti 

j eilę apginė j ij ir prisiimti at- 

sakomlybį- už išgelbėjimą musų 

sužeistųjų kareivių užrubežyje. 
Nercitkia laiko gaišinti. Visos 

r.ioterjs l>oi merginos, kurios tu- 

ri stūprias rankas ir norą dirbti, 

lai lanko mokyklas, kur mokina- 
ma ligoniais 'prižiūrėti. Centra- 
linė Saka, Young Women <Chris- 
tian Association, New Yorik'e, 
turi įsteigę tokią mokyklą; arba 

galimjv kreiptis Į sekančius li- 

gonbučius, kuriuose mokinama 
kaip ligonius prižiūrėti: Pres- 

byterian Hospital, Beth Isracl 

Hospital, Roosevelt Hospital, St. 
Lulkc's Post Graduate, Teachers 
College ilr Maternity Hospital. 

YVashigton.as yra išleklvs at- 

sišaukimui, pagal kurį reikalau- 
jama 30,000 ligoniu prižiairčto- 
jų (nurses) prieš i-m«į dieną 
sausio, 1918. Visos šios šalies 
ligoniu prižiūrėtojų (nurses) 
mokyklos padidino savo mokinių 
skaičių ant 3.000 metams. 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
ligonių prižiūrėjimo slkyriaus'už- 
vezdėtooja pasakė, kad vien ka- 
rės reikalų aprupininmi yra 
reikalinga šįmet 35,d>o ligonių 
prižiūrėtojų (nurses). 

Ligonių Prižiūrėjimo Šalies 
Komitetas, kurs -pereitu vasairą 
buvo valdžios nuiĮskirtas, atsto- 

vauja nevien .ligonių prižiūrė- 
tojus (nurses), Ibet podraug vi- 
sus ligonibučius ir visos šalies 
daktalrus, Amertlkos fRaudonąji 
Kryžių, k ariu menę ir a'belnai li- 
gonių prižiūrėjimo tannystą. 

T 

Pirk bontlsus! Trauk viršun Trečios Laisvės Paskolos včlia\a. Mūsų kareiviai tuo džiaugsis. 

PIRKIT "LIETUVOS" DIEN- 

RAŠČIO ŠERUS. INFORMA- 

CIJŲ GAUSITE IŠ ORGANI- 

ZAVIMO KOMISIJOS ARBA 

REDAKCIJOS. 

BERNO KONFERENCIJO NUTARIMAI. 
>M 

Netrukus po įsisteiginu» Lietu-, 
vos Tarybos .Vilniuje rudenyj 
\<)i/ metu, atsibuvo konferenci- 
jos lietuviu vkieėjij u/.ruhežiuose 

[spalio mėnesyje atsibuvo konfe- 
rencijos Stockholme. vėliaus 
Berne. Šveicarijoj, įgi kovo mėne- 
syje šių metų įvyko Amerikos 
lietuvių Visuotinas Seimas Xew 
Yorkc. Visų (konferencijų ir sei- 

mų tikslas buvo uzreikšti pasau- 
liui lietuvių tautos reikalavimus 
kaslink Lietuvos nepriguilmybės 
i'r ikitų reikalų. 

Stockholmo konferencijos ir 
Amerikos Lietuvių Visuotinojo 
Seimo New Yorkc niutarimus 
"Lietuvo" skatytojai jau ipazįs- 
ta iš pirmesnių "Lietuvos" nu- 

merių. Šiame numeryj talpiname 
rezoliucijas, priimtas Lietuvių 
veikėjų ikenferencijos Berne, Švei-. 
carijoj. 

Šita konferencija prasidėjo 2 

d. lapkričio ir tęsėsi iki 10 d. lap- 
kričio 1917 m. Joje dalyvavo at- 

stovai — veikėjai iš Lietuvos, 
iš Vakarų Europos ir iš Ameri- 
kos. Padaryti joje nutarimai 
skamba sekančiai; 

I. 
Lietuvos valstijos atgaivinimo1 

klausime Lietuvių Beirno Kon- 

ferencija stoja ant Lietuvos 'Kon- 

ferencijos .Viilniuje (1917 m.) 
rezoliucijos pamato, 'būtent rei- 

kalauja nepriklausomybės lietuvių 
valstijos demokratiniu budu su- 

tvarkytos. 
ILiet. Berno iKoftiferencija pa- 

žymi. kad Lietuvos valdymo for- 

ui;} nustatyti tam tinkamu ir le- 

galiu budu pasirūpins Lietuvos 

Taryba. 
II. 

Kai del Lietu vos rybų Lietu v'u 

Berno Konferencija sutinka su j 
Lietuvos Konferencijos rezoliiu-l 
cija, būtent reikalauja nesik- 
lausomos Lietuvos etnografinėse 
rybose su reikalingomis ekono- 

mija, arba kitais žvilgsniais ko- 
mis. Konferencija mano, 

J,Ufį|Wbų klausimiį reikėtų tuo- 

]aus pradėti rišt*. Jor, numanymu- 
etnografinin Lietuvos plotan įei- 
na visa Kauno ir Suvalkų guberu. 
šiaurinė, dalis, B'altstogės ;ij>s-kri- 
tys su Baltstoge, Gardino, Sloni- 

mo, įSokolkos ir \ olikovysko iš- 
tisi apskjričiai Gardino guberni- 
joj. nes šiituose apskrinuose nors 

kalbama slavišku dialektu, tc- 

čiaus jų gyventojai savo tiikyba. 
'budu, papročiais ir rasės privalu- 
mais -priklauso prie lietuvių tau- 

tos. Jie gyvena teritorijoj, ktun 

nuo seniausiu historijos painena- 
nui laikų t. y. XIII šimt. pra-j 

džios prie Lietuvos priklausė, 
todėl net ir rusu "valdžia visada 

žiurėjo j Gardino gub. kaipo j 
inte'rgrady etnografinėm Lietuvos 

dalį. Einant rytuose prie Lietu- 
vos (priklauso Nagarduko ap- 

sikritis Minsko gub. ir visa \ il-, 
niaus gub., išskyrus tas Vileikos | 
ir Disnos apskričiu dalis, kuir g)'-j 
ventojŲ dauguma išpažįsta pra-. 
voslavų tiky.bą, Šiaurėje etnogra-, 
fine Lietuvos siena siekia iki 

Dauguvos upės, apimant vis.i 
liukuos apskritį Kuršo gub., o 

•paskui eina maž-daug Kauno— 
Kurši< gubernijų sienomis iki u- 

pės Išarta vos ir upė Barta va iki 

jūrių. 
Tarp ekonominių korektyvų 

Konferencija nužiuri kaipo svar- 

biausią revkalą Lietuvai uosto. 

IU. 
1. Lietuvių Berno Konferen- 

cija dclci santikių su mažumomis 
stoja ant Lietuvių Konferencijos 
Vilniuje nutiesto pamato. 

2. Iš Gardino ir Minsko guber- 
nijų lietuviškų dalių, kurių gy- 
ventojai skiriasi saivo kalba ir 
tikyba sudaryti administratinė 
vienata surišta su Lietuvos vals- 
tija tam tikrais dar nustatytinais 
santikiais. 

3. Kreiptis į Lietuvos Tarybą, 
kad ji išsirūpintų nuo \\>kiečių 
okupacijos, okupacijos, valdybų: 
"Balstogė — Gardinas" ir ,,Kur- 
šas" tuojaus atskyrti lietuvių gy- 
venamas apylenks ir prijungti 
jasias piric dabartinės Lietuvos 
valdybos, ir kad visoje busimoje 
Lietuvos valstijoje butų u aki r- 
sta kelias propagandai, varomai 

ypač per bažnyčias, mokyklas ir 
t. t., priešingai Lietuvos Valsty- 
l>ės atstatymiuii. 

4.* Jeigu Letgaliai prisidėtų 
prie Lietuvos valstijos, tai jiems 
duoti ikultUros, švietimo, ūkio ir 
administracijos savivalda ir at- 

skiria rymo—kataliku vyskupija, 
surišta su Lietuvos arkivyskupija. 

IV. 
Lietuvių Berno Konferencija 

pripažindama Lietuvos Tairybą, 
išrinktą Vilniaus Konferencijos 
(18 — 22 tl. rugsėjo 1917 m.) 
tiikra Lietiuivos atstove, vyriausia 
lietuvių tautos vadove ir neprik- 
lausomos Lietuvos valdžios bran 
duoliu reikalauja šiai Tarybai 
tinkamos konipetencjos; būtent: 
tam tiikrų organų: 

1. Lietuvos ukiui sutvarkyti 
(a)rekvizicijos, 1)) 'karės nuosto- 

liai, c) išgriautų miestų ir sodžių 
atstatymas, d) agrare reforma, 
c) valstijos turtai ir t. t.) 

2. Visuomenės gyvenimiui nu- 

statyti (a) draugijos, spauda ir 
t. t.) 

1. Skundus aut okupacijos val- 
lžios pertikrinėti (del rekvizicijų 
bei kitų karės sunkenybių). 

4. Švietimo reikaluose. 
5-Kulto dalykuose. 
6. Finansų sutvarkyme. 
7. 'Pramonės ir prekybos orga- 

nizavime. 
8. Teisių dalykuose (ypač Lie- 

tuvos valstybinės konstitucijos 
pagaminimas ir teisių kodekso 
išdirbimias). 

9. Policijos žinyba. 
jo. Savyvalda. 
u. Mokslo ir dailės j staigų ži- 

nyba. 
Kad Lietuuvos Taryba galėtų 

tinkamai atlikti augščiau išdė- 

stytų darbų eily, Lietuvių Berno 

Konferencija laiko reikalinga jvy- 

(Tąsa aint 6-to ipnsl.) 

Suvienytomis Jiegomis. 
Moto "Suvienytomis Jiegomis," kuris buvo žinomas dar se- 

nuose laikuose, ikaip nųs tą randame, skaitydami senos Grckijos 
ir Rymu istoriją ir -kuris labjaiįvsiai mmsų tautos istorijoje esti 
moraliu pamatu: puikiame ir pavyzdingame vieno senų viešpačiu 
iir jo trijų sunų pranešime šiuose daugiausiai industirijos išsivysty- 
mo laikuose, palydint sociale pažanga, išsivystė j terminą "ko- 
operacija," su kuria šiądien m^s susitinkame visur. 

Mį-s šiądien turime ikooparacijines dirbtu-ves, kooperacijinirs 
biznius, 'kooperacijimes žemldinbyst^s įstaigas, kooperacijines mai- 
sto įstaigas, darbininkų kooperacijines pirklybos draugystes iir 1.1. 

Cia Amerikoje, kur ekonominis padėjimas yra gerokai ?4artinges- 
nis mato Euroipinio, taipgi ir kooperacijines jstaigos esti kitokios, 
kurios aplai'ko gdras paselkmes; priešingai, tokių pasistengimų is- 
torija atverčia ilgą skaudžių nepasisekimų ir nuostolių visiems 
dalyvavusiomis lapą. Europoje, nors ten yra mažai atsitikimų, 
kuriuose industrijos veikimas esti vedamas (kooperacijos pamatais, 
kad mižganėdiuus vadų viltis, bet t' n yra d mg kooperatyvių įstai- 
gų, kurių užduotimi yra, kad aprūpinus savo dalininkus, daugiau- 
siai darbininkus, pigesnėmis 'gyvenini:) reikmenomis: maistu, dra- 
Ibu/iaks, kuru ir 1.1, už ,perkamas 'kaimas ir šitie veikimai, kuomet 
jie esti atsakančiai vedami, lydimi žingeidumu, pasitikėjimu ir na- 

riu dulyv.mu, netilk esti pasekmingais, bet daugelyje atsitikimu 
tarmpa ti'kira darbininikam/s nauda. 

Socializmo suradėjų ir budavotojų mieris yra tas, kad su- 

tverti visą pasaulį, visus žmones, (nežiūrint Į jų tautystę, arba 

geografiškus nvbežius, j vieną milžinišką ikodperacijinę draugiją, 
k'.irią valdytų suvienyti interesai, kuriuose, 'kiekvienas narys tu- 

rėtų sau paskirtą linkui Ikitų mariu ar viso pareigą ir tuorrt pačiu 
laiku turėtų lygią dalį gerumų, puikumų, k<ikius gyvenimas duoda. 

Labai bloga, kad įvyikdinimui šio puilkaus sa<pno yra tiek daug 
ant jo 'kelio kliūčių. 'Męs tik spėt galime, 'kokios butų pasekmės 
prašalinus kompeticiją ir sudėjus visą valdžią į valstijos rankas, 
individualizmo priespauda, kuri esti liuosvbę girianti tendencija 
jndividualo industrijos "svarboje ir sutelkimo įvedime tai yra visos 
žmonijos permaina į vieną mašiną, kurioje žmonės butų tiktai ra- 

tais, su jiems ipa's'kirtomis pereigomis ir bėgtų jiems paženklintais 
takeliais, paliuosuoti nito stebėtino \ is raginimo gyvenimo kovos 

Į pagaminamo ir 'saužinės sunkenybių. Bet mirs tiek daug tikrai 
žinome, kad didžiausis socializmo budavotojas kelyje .prie pripaži- 
nimo jo teorijos, kaip sako 'gudriausi .protautojai, yra pati žmo- 

gaus gamta, su savo klaidomis ir silpnumais. Socializmas reika-1 
lapja sulyginimo visų žmonių, užmirštant visą saumylisty, kuri 
yra viena iš daugiausiai gamtiškų Ikarakteristiikų .pas kiekvieną 
žmo'gų su rečiausiu išskyrimu artimo m/eilės palinkimų. Ir pakol 
ndbus negali visus žmones padaryt lygiais, išraut iš žmonių šir- 
džių saumylysty, ambiciją, neišskiriant nei godmgumo, šykštumo 
pas nekuriuos, ir tinginystę pa> kitus, iki tuo laiku, kuomet žmo- 
niškumas, lyg .vienas žmogus, visi taps tobulais, iki tuo laiku 

permainos teorija, visos žmonijos į vieną šeimyną, j vieną drau- 

giją su vienu tikslu, nebus galima. Męs kalbame a'pie visą žino- 

niją, mes /paviene šalis, arba kila visa puse negalės šio p"fvrimo 
padaryti, kuomet 1 i'kiusi pasaulio dalis norės laikytis senu j.s tymų. 
Toks padėjimas neturėtų apsigynimo nuo savo kaimynų visokiuo- 
se atsitikimuose, o labjausiai ekonominėse lenktynėse, kaip tas 

[buvo įpripatrodyta netik moksliukai, bet ir praktikoj. 
Bet tai butų klaida manyt, kad kooperacijų negalimumas ir 

nepraktiškumįus yra prirodyti, liet priešingai, ko-ape'racija yra 
teisinga prasme "suvienytos jiegos" yra reikalingas kiekvienos 'pa- 
sekmingos veikmės stovis. Suvienytos visų nariu jiegos į įtaigoj e, 
drauge darbininkų ir savininko ir aiivtraip. Laikas, kuomet savi- 
ninkas tturėjo visai skirtingus interesus nuo darbininkų, kaip ir 
darbininkai nuo savininko ir kuomet jų suvienytos jiegos buvo 
tikra kova, katras katrą ipergalės. jau artinasi prie užbaigos ir 
greit tik istorijai priklausys. Įstaiga, kuri dar vis laikosi savo 

senų įstatymų, be abejonės artinasi prie sugriuvimo. Pasaulis 
greit žengia, 'labjausiai abipusinėje giminystėje tarp darbininkų ir 
darbdavių ir ne vien tik pergyvename dideles permainas, męs taip- 
gi stovime prieš 'dar didesnių atmainų laiką, kuomet dideli pa- 
saulio miušio laukai lenktynėse pateks j veikimo rankas, kuris 
geriausiai supras m' įves jpraktikon idealės kooperacijos veikimą su 

;avo dirbančia jiega, veikim;], kuriame samdytojas permatys, kad 
jo darbininkų linksmumas ir gerbūvis yra taip svarbus dalykas, 
kaip svarbus yra j< išdirbinių vartotojai ir getras rinkos stovis; 
ir kuomet samdininkas supranta, kad1 'pasekmingas veikimas gali 
jam parūpint iir u/tikrint geriausius 'padėjimus darbe ir duos pro- 
gą žydėt įstaigai, kaipo jo paties interesai. 

Tas yra vedantis j visuotiną kooperaciją kelias, nes tas hc- 
veik parodyta per valinio plianą didelės skerdyklų įstaigos \Y ilson 
& Co., kitirios prezidentu yra p. Thomas K. \Vilson, tokiu budu 
per kooperavimą įstaigoje su savo darbininkais, prisirengia »prie 
parūpinamo savo įstaigai piintią pasaulyje turgavietę lenktynėse. 
P-as Wilson duoda savo darbininkams nuolatinį didesnį dalyva- 
vimu tvarkyme savo 'bzlnio taip, kad laikui įbėgami jis bus ti'ktai 
darbo vedlėju, kurio vidurinis tvarkymas 'bus visiškai darbininkų 
rankose visuose jo įstaigos skyriuose. 

Kaid į'kunyt lokį sumanymą, <kokis įbutų su nik u surasti šiuose 
laikuose industrijoje, tai 'pirmiausiai reikalinga, «kad butų pilniau- 
sisdarbdavio pasitikėjimas savo darbininkais ir iš progreso, koki 
p. \\ ilsono įstaiga daro, kiekvienas gali spręst, 'kad pilnas ko- 

operavimas sekantis iš pilniausio kiaurai suvienytų imte re s ų va- 

dovavimo ir dair'bo jiegų biznyje yra netolimos ateities klausimu. 
N'ėra abejonės, ka i 'paduotas per \\ ilson & Co. pavyzdys bus 

tėmijamas per kitas įstaigas: ne vien vedimas reikalų, bet visa 
darbo jiega šioje įstaigoje, mc vien tik turės didelę pažangą, bet 

piraleniks tuos. kurie tik seka ir pamėgdžioja, tarės naturalį pa- 
sididžiavimą esant pionieriais naujos Ikooperavimo metodos. 

Apgarsinimas. 



Lietuviai Eina Urmu Oedei Šamui Pagelben. 
ik> am I ;i i k;: i L'iiica^os 1 ic- tm viai jau paėm'č Laisvės Dondsij 

u 7. a.: t i $700/00. Cia paduodam tolimvsinį surašą Chicagos lietu- 
viu, pirkusiu Laisvės liotvdsus. 

( Tąsa iš pereito itnin.) 

Kilikas P.iulauskis 
Zigmont. Kb-dls 
Petras Conradas 
Juo/18 detantas 
Stasys Kumpikevlčlus 
Pranai Paunksnis 
Mikolas C'ini, 
Petras Andzuoku 
Jonas Ka/.akauskas 
Justinas Kulia 
Jonas Kulia 
3ta*ys Mačiulis 
l'rrr.is GerHkas 
M r s. Victoria Kučinskas 
įJongin Kučtry.kas 
Valteris Kučinskas 
Mrs. Ono Kučinskas 
Poliks. A. Kučinskas 
Krstantinas Kūlis 
Vkto.as Sakalauskas 
Jonus Pavliovičius 
Petras Kūlis 
f J. W. IJmbrenhaur 
K,ma Agcntaltė 
Juozą p s Siksnis * 

f>omi<!',l'' pefkaltč 
► 1'oofil. l'iflavirc 

Povilas Markūnus 
J. Bagdanavlčius 
Falvln Zacli 
Jonas 7>ur.h 
k. (tellinskis 
Juozas Jurkevičius 
Jonas Jusis 
Sioaragda Papadelkls 
Adomas Mulas 
Jonas Suiusin,4kis 
Pominikas Dikšaa •— 

Kun. Mikolas Krušas 
('audons Bandža ... 

Jidvlga Maliuaiiskly 
Antanas Villin:w» 
Jonas !'ank»' 
FJona M. Osi'iskaitė 
Juozas Kazlauskas 
>frs. S. (Jalinsku 
P.»nv Soltrrs 
fUrfanla Korės 
I ^onnr; (lalim <ki' 
Antanas OaM-nHkls 
rvnpop.aa Pankus 
P"žč L. Mlnlatc ... 

Stasys Rimkevičius 
Mikolas Milif.uskis 
Kazimieras Vaškevičius 
Bronius Ivaškevičius 
Jonas (Hobi!; 
Jonas Dulinskis 
Pranas M. Kovalskls 
Kipras Bernotas 
^tfoona« Paula uskls 
Fetras Megnt's 
Dominika* I aslnakas 
Juozas Martinas 
Ju-g's Paskis 
Adomas Dygdonas 
Mrs. C. Zaucker 
Adomas Zembranskis 
Povilas T/>skauskf>s 
Juozas Vaičekauskas 

Viso ... $8.950.00 

Town of Lake Distriktas 

Petras Braziu 
Pranas Bartkus 
Juozas Bagdaūavičius 
Mtrtinr.3 Kra.iauskis 
Antanas Bielskis 
Ar/Uanas Jakimauskas 
Martinas Aušra 
Bladislovas Boroy.vlržas 
Marė Snu ,uraitė 
Miko Mnrt.ikonis 
Juozas Riknius 
Aieks. Urbonus 
Alek?. Kamaruskis 
^ntan?R šlkšnis 
Bernarda* Javra 
Boleslovas I,enkauskis 
Juozas Kunickis 
T>r-»tė Lietuvos Didvyrių 1 .... 

Domini kas Mikolaltis 
J >nas Sveganas 
Jonas Balsius 
Toklia Matkaltė 
Ka/.ls Jaut/aa 
Motėjus Dobilas 
Mike Sakalaunkias 
Bladislovas A. Daukšas 
Antanai Javgitla 
.Tonas Viškus 
Ki7,».nl«ra« Mockevičius 
Martin. Sula 
Petru Vyras 
Juozams Daugnoras 
Liudvika# Janeonas 
Juozapas Suku'ls 

Viso $3.450.00 

T.iwkn of L?ke Distriktas. 
Juozas Miiloštus 
Marta Kcllofdus 
l/v»nard« K. Klllošins 
Marcela <'■ E'IJoSius 
Petras Balčiūnas 
Jonas Bukanis 
Antanas T,audanskis 
*}|7,beta Rnrtušaltč 
Jokūbas Juška 
Jurgis M >r'e.lnkeviČe 
Antanas Kutrza 
t-'»rdinan«ias Urbelis 
Opi Auškalnis 
Tragiškus Kilkuis 
K;./Jmiora« Kll! uis 
PrprciSk»»« Haktars 
'no/i'S Alužas | 

Sv. Vf-rionikOM. M. ir M. 
Hrafr Sv. Stanislovo V. ir K. 
Jvozas BfrlheMs 
A|pka. Sa/lauskis 

finikas 
*>»tra» Koganas 
r.?»rN>ni VicaH'S 

KantinskiB 
•T«na« Milius 
»«~<j riaižaui'.kl 
PihiV .Tutsius 
M<k« Prijonis 
Mik*4 Pamalčvlezlus 4 
" Vaškevičiui 
*T<k<» šimkovi^ins 
Juozas žvirblis 

Milaševičius 
Petras Sprofcis 
Jo na« Anscaitis 
* nt- ri« Rušauskas 
Stasvs Naievaika 
TVanns J»»rkmonaa 
An'inn.s Radzius 
f>no Dr^hnis 

SjJtenienS 
Kazya Rumšas 

Viso ~ $3,100.00 

PPIDGEPORTO DISTRIKTAS. 
Stanislovas Barauskas 
.Tomės OrigaviČe 
Petras rtadomskis 
J. Wojclekovskl 
steeve Pyzenkug 
Beni Vasilvski 

Andrius Jankaitis 
•'iTKis Jonaitis 
Itsn&tv. Juškevič 
''et ra s .lankant 
Stanislovas K i bartas 
fokubas Stanells 
Madona Adomaitis 
Antanas Jonikas 
\ntanas Rriipaitia 
Isrnacas Bučas 
('Ims Zemckis 
Jonas Joneius 
Juozapas J. Mačiūnas 
Aleksandra Kajcnas 
•fonas K. Malela 
V':i Ir.eris Kubilius 
Mikolar, Kovarskis 
Juozas Martinauskis 
v; arijo na Balčiūnas 
Vincentas kiminas 
Adomas Misevičius 
Valter Šurnas 
Juozapas (Son/inskia 
Jonas Oarbuz'as 
Juoaapas Unkartas 
Jenas .šauk Ils 
Justinas Stallullonls 

Burbulius 
Ona ITanckevič 
l'r.'ink Slucinskl 
Valter šimkevičius 
P-enedlktas Motuzas 
f«mes J. Svoboda 
Antanas (Ji!,ath 
Jonas Usievičius 
l^ouis Zarumba 
Stanislovas Makarauskas 
Tonoy Brotts 
Juo/ji p-.!s Karpus 
Kazimieras Rekašius 

Jakubeckas 
John Thompson 
Jurgis Petrikėnas 
Jonas Sankunns 
Ignacas Praninskas 

\V. Zajevskis % 

Viktoras Gailis 
Kazimieras Jotkus 
Kazimieras žilvitis 
V! IV. Ztlkovski 
Kdvard N'. Zukovski 
Petras Kamandaltls 
Vincas Pocius 
Mvkrls S viekas 
Aleksandra Antanavičius 
\nufras Urba 
P'»tras Stankus 
Klzimieras Symanavičius 
fr&nk Cook 

Pamosimas 
| Kazimieras Burba 
Juozapas Burba 
Aleksandra Grigaliūnas 
Tamošius Rakaltis 
Oomoninkas Stančus 
•Fonas Paulaifis 
Anton Ramoskevff; 
•Mudvikas A. Manelis 
►■mer Prapas 

Petronėlė Jesienė 
IJršulS Googrikaitė 
Juozapas Markūnas 
Justinas Simonaitis 
Petras Kazlauskas 
Antanas "Tnulkstis 
JotyiK A. Lcandauskis 
Valentinas Zobčikas 
Pranas Pareigis 
Kazimieras MaŽPika 
Aleksandra ksederas 
Juozapas Sulekia 
Antnas K. Rutkauskas 
Jonas J. Lenkauskas 
L. Laltusis 
Vincas Gurdauskis 
Juo/.apas Prijonauskis 
f'leinent Žukauskas 
Y.a^iniieras Karaliūnas 
Antau.tS Šimkus 
Klzbicta Jeselskienė 
Augu.-tr.s Balckaitls 
Juozapas Patackis 
Pranas Yotkus 
Kazimieras Kartockis 
Frances Satkiukė 
\ntifras Bprnėiv>s 
Petras Ve n c kunas 
Agnės Sadauski 
fonas Zagizda 
r'lips Mosickis 
fiiozapas šaruska 
inr j s Švinas 
Mikola s Labanauskai 
Holii Mineikiene 
Juozapas Sukis 
Antanas Pužas 
Adomas Jankauskas 
Toms Grabauskas 
Albertas Puzinas 

,1 TU 
NORTH SIDE DISTRIKTAS. 

Andriejus Marcinkevičius 
Kazimiera Kisonaitč 
fuozapas Mizzovas 
Alexas An,driejauskas 
ipnacas LukaviCius 
Andriejus Vaškunas 
Mateušas Stankevičius 
fonas Labanauskas 
Pranas Budnavičius 
Antanas Baskis 
Vincas F. Dovydaitis 
V. Vaškunas 
fuo/apas Strumskis 
fonas Jok u itauskas 
K. Balčiūnas 
f. Linkartas 
f. Valaitis 
fonas Navickas 
\lexas Gulbinas 

Lietuviai pirko pas Hart Shaffner 
& Marx. 

f. Pranaitis 
'< ('•emauskas 
!•'. Dnbinskas 
V. Martinaitis 

Gudelis 
J. Markus 
V. Prusis 

Eflnkevičo 
f. Brazis 
f. Dir/.ls 
J Brazis 
VI. Kaiiniuta 
A. ftakis 
J. Prakaitas 
T. Baužnskiutė 
A. Januliutė 
^iSH. K. Petruliutč 
M. Juškaitė 
VI. CJrinintė 
T. Kultraitė 

I L. Supinska 
M. Eleknienė 
A. Aimkus ) 
E. Rekiutė 
A. Lungevičienė t 
\. Budris 
J. Kubilius 
C. Rimkus 
Z. Jurevčiute 

Į 
18th STP.EET & UNION AVE. 

DISTRIKTO. 
Jonas Dobilas 

Chas dalgus 
Jonas Razimus 
Chas Millcis 
Mikolas Yatužis 
Domininkas Stulpinas 
Antanas Petrauskas 
Pranas J. Mas?*alaitls 
Antanas Olstein'is 
Jonas Vinigitis 
Ona Malinauskienė 
Juozapas Rudaitis 
Petras Deringis 
Kazimieras Grigalius 
Antanas Yencius 
Mikas Puodas 
Dr. Ai jmas L. Yu&ka 
Dr. Jokūbas Kulia 
Petras Bar barusias 
fuozapas Sibol 
Motiejus Zičkus 
Fosie Pilkis 
Povylas Pilkis 
Fuozapas Mikalevičius 
\ 11 tanas Strimaitis 
vincentas Steponą v iėc 
Juozapas YankeviCla 
Juozapas černauskis 
Tūlius Gumaliauskis 
Kazimieras Šimkus 
Antonina Banevičiūtė 
Jonas Naujalis 
Ona Pauža 
pranciška Preistikaitė 
Juozapas Rlankus 
Zenon Mažeikis 
LiOtiis Ūdras 
'ovvlos Jod/.evičs 
fonas fimulskis 
Vn tanas Nagreckis 
gnacas A. Pikelis 
f. Petrulis 
°etras Met rūkas 
fuozapas Pudžin,vclis 
fonas žiadeikis 
lokas Petro.šhitiB 
^etras Sureikis 
\ntanas Norkus 
Vlpksandra Kazim^rskienč 
'.idorius Vitkus 

Konstantinas Urbonas 
Domininkas Sabalauskas 
Petras Streckis 

3RIGHT0N PARKO DISTRIKTAS. 
fonas Sanriaraa 
tonas Sapkus 
Fonas šlikas 
Turpis Vaslovas 

Klomas « 

Vladislovas Rokožonis 
•'jdmontas Rukšėnas 
Kazimieras Simonaitis 
Kazimieras Rukšėnas 
Komaras Motėjunas 
") Rupvelane 
Kazimieras Sabaliauskas 
Petras Ziovoris 
Vntanns Mašrimas 
"V t ra s G riba s 

Vdomas Mikalauskas 
P. Ziukaa 
Ono Paiftdaitė 
lonas Kuponas 
Tulion Orancaitė 
Kabiona^ Drungelas 
3. Polonis 

Kirkolis 
Tuozapas J. Palckas 
Rilly Karnton 
Ignacas Žylius 
J. Zibaitė 

SOUTH-VVEST SIDE DISTRIKTAS. 
Vincas Balsia 
Mateušas Palionis 
Pfttras Kaminskas 
Jonas Krotkus 
Adomas Rinkimas 
lonas Baltkonin 
Petril Urbonaitė 
Kazimiera:- Savnnr 
Jonas Ridgans 
Marė žirnas 
Antanas Duda 
Ben. Drrbit 
f. Mikoliūnas 
Petras Cibulskis 
Alex. Voitkeviče 
Paul Gedons 
Petras Rumšas 
Rcv. Franeis R. Sarafinas 
Va! trr Vaišvilas 
Antanas K ai et: kas 
Dr-stė Aušros Vartų Vyrų 
Anton Doviatt. 

CICERO DISRIKTAS. 
FJruno T^emont 
lonas Adonraviča 
Ono aMilšauskienė 
Juozapas Pučas 
Klemensas Liaudinskas 
Antanas Pavilionis 
Felix Strelfiiunfcs 
Domice h Budrcckis 
Ton^s Mironas 
fonas Paulauskas 
Kazimieras Gasdnas 
fotus IPlūgas 
Magdalena. Matulis 
fonas Spranaltls 
Juozapas Mikulis 
Pranas Pvereijanovičc 
Juozapas Paterabaa 
Am;,, Yuksice 
Antanas Griskus 
Mikolas Glonikolas. 
Ig. Mateliunas 
Lietuviu Teisybės Jlcškotojų Drja. 

SOUTH NGELWOOD 
DISTRIKTAS. 

Antanas T. Sutkus 
Herman Stepban 
lonns K{(r eiis 
Vincas J. Matilda 
įJoininjnka.s durkus 
Juozapas Karvelis 
Jurgis PIeckauska« 
PranaK Pleck;«u.skas 
Tamošius širvaitis 
Barbora .ronikavičaito 
Rof h Yechts 
M'kolųs Rouskis 

^Itan'islov as 
U 

StaSkauakaa 
Petrą k Darais 
Jonas Sta&kauRkas 
Pranas Raškauskas 
Juozapai Stulpin 
Stanislovas Grigaliūnas 
\n anas Abromav Ce 
Veroniko Le&einska 
Tonas Leskis 

TOWN of LAKE D'STRIKTAS. 
Vincentas Klimas 
inlian A. Tamulionls 
Vincentas A. Tamullona 
Vincas Ynknis 
Valentas ftalkaustoas 
Vntanas Dieaulskia 
Juozapas Dobravolskis 
beliks KrauCunan 
Juozapai Patareli. 
\ntana» Mikalauskas 
\ntanas Pivaronas 
Antanas Stukis 
J. Ruta 
Juozapas .Tonusevite 
^r-stė šv. Kryžiaus 
Antans Petrokaa 
Amil Socu" 
Feliksas Paukš-«< 
pTaii&s Gudztaalcab 
L^eo. Yuodagalsii^ 
Ignacas Yuodagalski* 

So. Englwood lietuviai iwsiraač Laisvės Paskolos bonciau sekančiai, daugiausiai per lntarnational Har- vester Corporatln, Wcber VVarlcs: 
Petras Rogers 
Juozas Daukš's 
Mikas Razevičius 
Stanislavas Barzda 
Juozas Janulis 
Antanas Kubiliunas 
Jonas Kuzmickas 
Jonas Marozas 
Sta. ys JuozunaitLs 
Aleksandra Daukšis 
Kazimieras Janulis 
Walter Bernatavičius 
Juozas Kuodis 
Peter Goss 
Gust. Goss 
Povilas Krvanis 
Jonas Bernatavičius 
Walter Vijūnas 
NVolter l'soris 
Simonas Kapočius 
Jonas P. Grigaliūnas 
Jonas Grigaliūnas 
Juozas Briedis 
Jonas čiuikas 
Anufras Plukis 
Pranas Mulevičius 
Vincentas Mikaliunas 
Jurgis Kuzmickas 
Jonas Narbutas 
Antanas Kriaučiūnas 
Kazimieras Marcinkevičius 
Mikas Klrkickaa 
jonas Kaupas 
Johan Goss 
Steponą# Grekauskas 
Mtoušas Krikčiunas 
Bronius Razevičius 

Bridgeport District. 
Mykolas Kaminskas 
Viktoras Gnpšis 
Stanislavas Satkus 
Kazimieras Paliauskas 
Juozas Ringaįla 
Vaitekus Skavronskis 
Agnė Nausėdas 
Kazimieras Andriulis 
M. Butkevičius 
Antanas CTemont 
Jon/is Svilaa 
Juozas Mockus 
PetrasKarvelis 
Juozas SlaMs 
A. Klembauskas 
Stasys Alektiii 
Pranas Virminas 
•'HiUs žuravskis 
Jonas Groškus 
Sl<,<ys Pocius 
Kranai; Degimas 
Tonas Skums 
Auna Novak 
Antanas RacUis 
Petronė Vorcine 
Ona Jobkus 
Jonas Ųskiraitis 
Jonas I ksas 
Mikas Joni kis 
Antanas Tuma 
Kranas Zoveckis 
Aleksandra Zdonus 
Vincentas Urban 
Antanas H. Janulis 
Jonas Sereika 
Juozas Birskis 
Tamošus Trapas 
Antanas Kačmarau^kas 
Stclla Kliukovskis 
Stasys Ezerslds 
Petras Rimkus 
Stasys. Malinauskas 
M. Mlknevičius 
Jonas Venckus 
Juozas Pibas 
John Jasorsh 
James Palčinskis 
Tetrps Adomaitis 
John Burmlsz 
Ignas Jablonskis 
Juozas Markevičius 
Kranas Kibort 
Kasper Tomašauskls 
Povilas zezerskis 
Magdalena Adomaitis 
Juozas Sirbtnskis 
Kranas Visniauskas 
Ignac Mura.waki 
Juozas Radzevičius 
V". I^evickis 
Antanas Vaitkus 
John Zeimet 
Juozas Bukauskis 
Leonas Lange 
Julius Grublevskls 
Simonas Gelžin is 
Juozas Gedžaud 
Christ Kukis 
Jonas Rameika 
Mykolas Pribila 
Juozas Kutniauskis 
Kazimieras Bertulio 
Petras Vaitkus 
Julius Raubiskis 
Tamošius Matloku 
Stanley Krzyžauskl 
Andrius Sasmulski3 
John Buholtz 
Jakubas Krauze 
J. Gasinitis 
Stasys Serokas 
Charles Vizge^t 
Juozas Sakalai 
Petras Nausėdas 
Juozas siaiausKHs 
Juozas Budvitis 
Veronika Bakutis 
Domicelia Petkus 
Stanislava Laučakas 
Jonas Peras 
Antanas Gustas 
P. Turinas 
Jonas Vibkotas 
Aleksandra Valantis 
Petras Palkauska« 
Jurgis Vitas 
Leonas Liaudanskis 
statys Zdaneckis 
B. Brodskis 
Jonas Lezauskis 
Jonas Budrika* 
An,tanas Kazaitis 
Mykolas Mikuličc 
Kranas Nainis 
J. Mažeikis 
Antanas Leikis 
Mikolojus Platakis 
Vincentas Butkevičius 
Tamošius Staškevičius 
Ignacas Vitkauskas 
Anton Olstein 
Antanas Stulga 
Aleksandra Dovidauskas 
Jonas Venckus 
Pranas Jareckis 
Jonas Všniauskirs 
Vai tekus Dybas 
Jonas Butkunas 
Antanais Gaudeikis 
Aleksandra Vaitkevičius 
Jzidor Stupuras 
Stasys Trumpis 
Zigmout Grigonis 
Stasys Stralka 
Julius Sveckis 
Kazimieras Zimkus 
Vincentas Doveika \ 

Vincentas Vaitkus 
Jon£.s Saulis 
Pranas šarauskss 
Mi^K? _Misevičiu3 
Antanas Karaitis 

(Toliau Ibus) * 

I WIW tftfc SJf-SJB 

P e n fot; š i mt'lff tukstančiu 
Amerikos Kareivių Francuzijoj 

Męs nedrįstartie vilkinti LAIMĖJIMĄ dabar. Amerikoniški 
gyvasčiai yra rizikuojami, nnisų saugumas, saugumas viso pasaulio. 
Jeigu męs nenorime prailginti skerdynes ir kentėimą, jeigu męs ne- 

norime rizikuoti pralaimėjimą, arba nenuoseklią taiką, męs turime 
veikti crreitai: mes turime i.-dėti kiekviena mėginimą dabar. O v 

w O c 

Kariumenė atlieka ])riedermę. Penki -imtai tūkstančių Amerikos 
kareivių yra Lraneuzioj šiądien. ]»us dauKiau rytoj. Ir daugiau 
už-po-ryt. Męs siusime kariumenę užtektinai didelę, kad galėtume 
užduoti smūgi, sykiu su mūsų talkininkai, kad galėtume nustumti 
vokiškus pulkus atgal skersai upę Miline —kad įgijus LAIMĖ- 
JIMĄ, kuris padarys Amerikos laisve saugia, ir įsteigs tvirtą taiką. 

I>et visa lauta tini dalyvauti. Mu>sų kariumenės Francuzi- 
joj laukia iŠ mušu suteikimo maisto, amunicijos ir kitų reikmenų, 
kurie padarys LAI M ICJ IMĄ galimu. Mes neturime juos apvilti. 

Trečia Laisves Paskola yra mušu dalim laimeji- 
me šios kares. Nuo jos priklauso saugumas ir pa- 
sisekimas penkių šimtu tukstančiu Amerikos 
Kareiviu Francuzijoj. 

TA PATARĖ JUMS PADARYTI 

* ^ 



(T;jsa nuo 4-tc pusi.) 

BERNO KONFERENCIJOS 
NUTARIMAI. 

kinti Ta'rybos memoriale išdė- 

stytus pageidavimus ir rūpintis 
pakeisti Lietuvoje dabartinę val- 

dymo sistemą ir jos agentus, prr- 
nvaža atsiiiurinčius j šalies ir gy- 
ventojų reikalus. 

V. 
Lietuvių llerno Konferencija 

imdama domon tai. kad tūlos Lie- 

tuvos visuomenės grupės ir atskyri 
asmenys iš tautinių Lietuvos ma- 

žumų varė ir tebevaro priešingą 
nepriklausomai Lietuvos valstijai 
filitiską akvriją, kuries aiškiausiu 

pavyzdžiu yra neir.orialas grupės 
44-rių Vilniaus lenku, reik'alaująs 
prijungti Lietuvą prie Lenkijos 
—sittDrrsi pareiškia, kad panašus 
žygfai, pasmerktini iš viso. Lietu- 
vos Tarybai, kai|>o valstybinei 
Lietuvos įstaigai susidarius, turi 
būti baudžiami ir todėl kreipiasi 
prie Lietuvos Tarybos, kad ji at- 

eityje, prasikaltusius tuo žvilgsniu 
Lietuvos piliečius trauktu tiesos 

atsakomybėn kaipo krašto išdavė- 

jus. 
VI. 

Lietuvių Berno Konferencija 
kreipiasi j Lietuvos Tarybą, kad 

jj, turint omenyje ipasielgimą-Vil- 
niaus vyskupijos Kun. Adminis- 
tratoriaus Kun. Michalkicvvicz 
kuris, būnant oficialiu Lietuvos 

Bažnyčios atstovų, drįso pasirašyti 
po 44 Vilniaus lenkininkų memo- 

rialu, kad ji, tai yra Taryba, pra- 

šytų Apaštališko Sosto, idant Jis 
tektųsi kuogreičiai siai Kun. Mi- 
challkiewicz nuo užimamos vietos 

prašalinti. 
VII. 

Lietuvos Berno Konferencija 
griežtai protestuoja prieš Viln. 

vyskupijos valdytojo Kun. Michal- 
kievviez pasielgimą, kuris drįso 
įvesti Vilniaus kapitulon asmenis, 
pasižymėjusius lietuvių tautai ken- 

ksmingų veikimų, ir reikalauja, 
kad tie asmenis butų iŠ kapitulos 
prašalinti. 

VIII. 
Lietuvai Berno Konferencija 

žinodama, kad Šcinų vyskupijoj 
ypač Dvasiškoj Seminarijoj yra 
varoma auklėtinių ištautinimas, 
k'ad Kauno vyskupijoj irgi Haž- 

nyčiosv daroma lenkų agitacija, 
dainuojama lenkų patriotiškos dai- 
nos, — nutarė prašyti Lietuvos 

Tarybos, kad ji saugotų lietuvių 
tautos čielybės ir griebtųsi visų 
|rankių, idant nutautinimą per baž- 

nyčią visai sustabdyti. 
IX. 

Lietuvos Berno Konferenvij'a 
išeidama iš t o supratimo, kad Lie- 
tuvos švietimas visoj pilnumoj 
tari būti pritrikintas prie krašto 

gyventojų reikalų ir turi bu t i pa- 
vestas artimiausioj ateityje Lietu- 
vos Tarybos žiniai, skUito būtinai 

reikalingu, kad jau tuojau pradi- 
nėse liaudies mokykloms Litttvoj 
butų pašalintas priverčiamas vo- 

kiečių kalbos mokynimas. 

X. 
Lietuvos Berno Konfcrencij'a, 

matydama aukštos mokyklos bū- 

tiną Lietuvoje reikalą kreipiasi i 

Lietuvos Tarybą, kad ji pasirū- 
pintų išgauti iŠ vokiečių valdžios 

leidimą lietuvių Vilniaus univer- 

sitetą atgaivinti. Sitio tikslu rei- 

kalauja. kad ji t. y. Lietuvos Tary- 
ba tuoj pasistengtų išgauti buvu- 
sius universiteto rumus su archivu 
ir knygynų, kviesti -mokslo vyrus 

profesoriais ir daryti kitus pri- 
ntošimo darbus. 

XI. 
Lietuvos Berno Konferencija 

(lekuoja >v. Tėvui už paskirtu viso 
pasaulio bažnyčiose rinkliavą nu- 

vargusiai Lietuvai ir prašo tu vys- 
kupu, kurie dar rinkliavoj nedarė, 
kad ku< greičiausia padaryti teik- 
tųsi. Konferencija prašo, kad visos 
>urinktos aukos sulig šv. Tėvo ir 
Lietuvos vyskupų nurodomo butų 
siunčiamos I'ildonianvjani Lietuviu 
Komitetui Nukentėjusiems nuo 

Karės šelpti Lausannoj, kuris gau- 
tas aukas siunčia patalpinėms or- 

ganizacijoms Lietuvoje, o šios tei- 
kia pašalpą Lietuvos gyventojams. 

xir. 
Lietuvių Kerno Konfere.icija, 

konstanuodama faktą, (kad lenkų 
šelpimo organizacijos Europoj yra 
kėsinusios paveržti bent dalį aukų 
surinktų per sv. Tėvo paskelbtu 
Lietuvos naudai dieną, stebisi, kad 
tos organizacijos, j'au pirma gavu- 
sios Lenkijos bei Lietuvos vardu 

paskelbtą šv. Tėvo dieną ir suvar- 

tojusios surinktus pinigus beveik 
vien lenkų reikalams, skaito gali- 
mu del savęs daiktu dar siekti prie 
suvargintai Lietuvai surinktos pa- 
šalpos, ir kelia prieš tai pastangas 
griežtą protestą. 

Konferencija taip pat protestuoja 
prieš tai, kad iš 100.000 rublių, 
siųstų 1916 m. Petrogrado Tat- 

janos Komiteto Lietuvių Komite- 
tui Vilniuje per kunigaikštį Zdzis- 
law Lubom i r sk i Varšuvoj, minė- 

tasis Lietuvių Komitetas lig šiol 
tera gavęs io.oco rublių, nors vi- 
sais prieinamais budais mėgino ne- 

dagautus 90.000 rublių surasti. 

XIII. 
K'ad pašalinus galimus kilti abe- 

jojimus, buk renkami pasaulyje 
pinigai del nuvargusios Lietuvos 

nepasiektą savo tikslo, Lietuvių 
Berno Konferencija pareiškia, kad 
Lietaivc 'e veikia šelpimo komite- 

tai, dar pradžioje karės visuome- 

nės išrinkti ir tiri galimybės gau- 

ti pašalpas siunčiamas Lietuvai, 

XIV 

Lietuvių Berno Konferencija 
prav) Amerikos Lietuviu rinkti 
visomis pajiegomis aulkas mer- 

dcnčiai Tėvylnei ir siųsti jas Lie- 
tuvon, kuri pirmiausa "reikalauja 
pagelbos. •Konferencija siunčia 

delegaciją pas Suvienytų-Vals- 
tijų pasiuntinį Berne .prašydama, 
kad Suvienytų Valstijų valdžia 

netrugdytų persiuntimo surink- 

tų per Lietuvių Dieną 130,000 
dol. Į Centir. pašalpos Komitetą 
Lituania Šveicarijoj, kuris leng- 
vai galės tuos pinigus Įteikti pa- 
šaipūnėms Lietuvos organizaci- 
jomis, retridatnasis tokių pinigų 
paskirstymo bud u, ilcuris yra pri- 
pažintas lietuvių visuomenes Ame- 

rikoje. 
XV. 

•Lietuvių 'P.c'rno Konferencija 
patyrusi, kad iki šiolei vien tik 

Lietuvių Amerikos Katalikų or- 

ganizacijos sclpe piniginėmis jna- 
šomis Lietuvių Organiazcija 
Šveicarijoj, išreišlka toms Ame- 
rikos Lietuvių Katalikų organi- 
zacijomis savo už tai padėką, kvie- 

čia jas ir toliaus jų savo pašal- 
pomis neužmiršti ir išreiškia sa- 

vo tvirtą pageidavimą, kad ir 'ki- 
tos organizacijos, lygiai ikaip ir 

pavieni asmenįs pasirūpintų Lie- 
tuvos nepriklausomybei atgauti 
šiom dviem Įstaigom (Lietuvių 
Tautos Tarytas ir Lietuvių Infor- 

macijos Biurui) pinigus siųsti. 

I't to Konferencija matydama, 
kad ne visos dar politiškos lietu- 
vių organizacijos l»ri partijos i 
minėtąsias Šveicarijos įstaigas- 
savo atstovus prisiuntė, ragina, 
kad jos savo įgaliotiniais prisiųs- 
ti kiek galima greičiau pasirū- 
pintų. 

XVI. 

Lietuvių Denio Konferencija 
pripažįsta Lietuvos Tarybą Lie- 
tuvių Konferencijos Vilniuje 
(rugsėjo m. 18— 22 d. i<)i/ ui.) 
išrinkta, t ilk ra Lietuvos atstove 

vyriausia Lietuvių Tautos vadove 
ir aiškiai siuiprazdama sunkumo 
darbo, kuris teko Lietuvių Tary- 
bai šiuo karės metu ir aplinky- 
bėmis, tvartkant Lietuvos visuo- 
menės 'gyvenimą ir saugojant 
Lietuvos piliečių materialinius ii 
dvasinius reikalus, pasižada Lie- 
tuvos Tarybai remti ją šitame jos 
darbe ir reikalui esant stoti tu 

ją pasaulyje. 
XVII. 

Lietuvių Berno Konferencija 
tvirtai 'pasiliki, kad šiądien kuo- 
met Didžioji Lietuva visų sriovitj 
sutarimu aiškiai savo žodį tarė 
ir pastatė vienintelį tikslą — Lie- 
tuvos jvalstijos atnaujinimą nepri- 
klausomybės pamatais, nebegali 
jau buti vietos tiems kivirčams, 
kurie iki šiol stabdė Rusijoje ir 
Amerikoje gyvenančių lietuvių 
politikinį darbą ir slopino jų ben- 

drą 'politinį balsą. 
Lietuvių Berno Konferencija 

atsiliepdama Į Lietuvių Konfe- 
rencijos Vilniuje tartajį žodi Ru- 

sijos ir Amerikos Lietuviams, ku- 
riuo žodžiu jie prašomi daugiau 
persiimti tautom ir Ikrašto reika- 
lais ir užmiršus vidujinės varžy- 
tines ir rietenas, sutartinai stoti 
Į eiles kovotojų dcl nepriklauso- 
mos Lietuvos, iš savo pusės krei- 
pias# i Rusijos bei Amerikos lic- 
tuvvius tuo pat žodžiu, einančių 
i.: suskaudusios Motinos-Tėvynės 
širdies, ir ypač kviečia Rusijos 
Lietuvius, kad kuogreičiausia su- 

darytų vyriausią organizaciją, ku- 
ri reikštų bendrą Rusijos Lietu- 
vių nuomonę ir remtu nepriklau- 
somos Lietuvos idėją, taip pat 
kviečia Amerikos Lietuvius, kad 
sudarytų vieną AmerBkos Lietu- 
vių Tarybą. 

XVIII. 

Lietuvių Berno Konferencija, 
stfprazdanra gerai, k'ek sveria 
Lietuviai Vilniaus vyskupija ir 
.pripažindama dabartinį josios sto- 

vi visai nenormaliu, 'kreipiasi Į 
Lietuvos Tarybą, kad ji pasirū- 
pintų kuiogreiČiau'sia tą nenorma- 

lumą. prašalinti. 
Šiam dalykui Konferencija ran- 

da reikalingu, kad Taryba a) 
kreiptus j šv. Tėvą su memorialu, 
ikamc butu išdėstyta visas Vil- 
niaus vyskupijos dabartinis padė- 
jimas ir butų .prašoma šv. Tėvo 
duoti Vilniui vyskupas 'lietuvis: 
b) kad Lietuivos Taryba užkirstų 
•kelią lenkininkų dvasiai ir siste- 
mai, kuri tlalbar viešpatauja \ il- 
niaus'kunigų seminarijoj: c) kad 
įvestų į Vilniaus kunigų semina- 
riją išguldomą paremta ant Ikata- 
likiškai-valstybinio Lietuvos pa- 
mato ir kad tuojau butų Įvesta 
lietuvių kalbos, literatūros ir his- 
torijos išguldymas. 

Sudaryti kunigų delegaciją i; 
■konferencijos narių, kuri apsilan- 
kytų pas nuncijų Marchetti Ber- 
ine su tam tikra nota delei Vil- 
niaus ir kitų Lietuvos vyskupijt; 
reikalų. Taipgi painformuoti Reich- 
stago Centre atstovus bei kitus 

tekiniukus asmenis I-eiline apie 
bažnyčios stovį. 

I -iet n viij llcrno Konferencijos 
l'innini.ntkai: 
Kun. Kanauninkas K. Olšauskas | 
ir Dr. A. Smetona, Lietuvos Ta- 
rybos Pirm. 

Sekretoriai: \ 
Dr, V. L'artuška ir 
Dr. J. Piuryokis. 

1 

Prie išsinarinimo ir jsipjovimui 1 

Tuojau jtrink l)-ro Rkhtcr'lo 

Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir lctuv- 
nikų numylėtas naminis būdas 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"ĮKARA" 

35c. ir 05c. buteliukus visoso aptickosj arbft 
Muilui uuo 

P. AD. HICHTliR & CO. 
74-80 AVaublngton Strcci, Msw York, N. V 

JOSEPH A. AHBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS • 

Veda visokias bylas visuose teismuose 

Ofisai 
09 W. \Vashinfjton Street 

Konms 1003-1009, Tcl. Central 2579 

3214 So. Hiilstcd St„ 7 !. Yartls 7271 
® CH1CAGO, 1LL. « 

Švlni MALi C ERE A L Tyr 
KAVOS UŽVADUOTOJAI 

Turi 65 iki 70% Malto Ekstrakto 
10c svaras. Parsiduoda po 20, 50 
ir 100 1b. Pirkėjas apmoka perve- 
žimą iš Milwaukee. 

Rašykite po vyzdžių Ir plakatų 
MILU,AUKEE IMPORTiNG CO. 

Dept. 190, 505 37th St. Mihvaukcs, W|i 

Telefonas ARMITAGE 934 

DR. A. J. KARALIUS 
Gjdo Visokias Ligas. 

Ypatingai Užsisenejusiaa 
ir Lytiška3. 

2121 N. NVESTERN AVE. 

CH1CAGO, ILL. 

Amerikos Lietuviu Mokykia 
Mokinama: angliškos r lietuvi*- 

kos kaltu;, aritmetikos, Lnygvedy 
stės, stenografijos, typevvriting, 
pirklybos teisių, Suv. Valst. istori- 
jos, abolnos istorijos, geografijos i 
politikinfis ekonomijos, pilictystėa 
dailiarašystSs. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki o po pietų: vnk. nuo 7:30 iki 
9:30 
3106 So. Ilalsted St., Chicngo-, IU. 

parsiduoda lietuvių kolionijoj, Michi- 
gano valstijoj, tiesiog nuo paties 
savininko. Parmos gyvenamos ir ne- 
gyvena mos. Platesnių žinių klaus- 
kite per laiškij, įdėdami markę už Į 
3 centus. | 

TONY ZABELA, 
.O. Box 1, Lake Co. Peacock. Mich. 

Tcl. YARDS 1532 

Uctuvla Gydytojas Ir Chirurgas ! 
8259 So. Haistcd St, Chlcago, III. i 

Gydo visokias Ilgas moterių, vaikų 
Ir vyrų. Spesiališkai gydo limpančias* ( 
ažsistjnėjusias ir paslaptinga* vyrų 
ilgas. 

_ 
j 

Phone Cicero 252 

DR. A. P. GURSKIS 
... D E NT I 8T ... 

Ilours: 9 A. M. to 9. P. M. 
Except sunday 

4847 W. 14-th 3t. Cic«!r«, !;!. 
Corner 49-th Ave, 

..NAUJĄUSIS IŠRADIMAS.. II 
Patentuoto mašinė- Į 
1S rašymui. šita j pastebėtina masinė- ' 
lėgalito r.išyti viso- 
kius laiškus ir są- 
skaitas. Kiekvienas 
vyras, moteris ir 
net mokyklos vai- 
kai gali lengvai ra- 

šyti su šia mašinė- 
le. tai nėra „taislė, 
liet naudingas daik- 
tas ir turėtų rastis 
kiekviename name. 
raštas atmuštas ant ; 

šios mašinėlės yra I 
daug gražesnis ir 

švaresnis negu rankos raštas, ir klaidos išvengiamos. Kaina trumpam 
laikui $3.50^ Iškirpkit šitą apgarsinimą ir prisiuskit mums su $1.00 
rankpinigių, tai męs išsiųsim jums šitą mašinėlę, o jųs užmokesite li- 
kusius $2.50, kuomet pristatys n ižinėlę j namus. 

UNIVERSAL SALE HOUSE 
10S E. 11th STREET NEW YORK CITY 

Ateikite į Eagie River, Wis. 
Nes čia yra 

LIETUVIŲ KOLIONIJA IŠ ŪKININKŲ, 
KURIE PELNO PINIGUS 

KARūS KAINOS ČIA YRA. Mieste maistas ir drabužis kasdien 
brangBta. Jųs turit mokėt, Įtiek ulnnLnkas reikalauja. Jusų uždarbis 
nedidėja tai greit, kaip brangsta pragyvenimas. Ar jųs permatote, kad 
gali jums greit, prisieiti suvartot sunkiai uždirbta taupinimą.? 

DABAR YRA L.A1KAS UKININKU TAPT. Buk pasinaudotoju iš 
karės aplinkybių. Tai yra gyvenime proga, kuri gal niekuomet negrjš. 
Ar žinot, kad 

EAGLE RIVER'S LIETU VIšKOS ŠEIMYNOS, kurie pasipelnys iš 
priežasties augštu kainu ant maisto kad tie, kurie gyvena miestuose, pri- 
valo mokėt;- Jie čia atėjo vos keletas metų atgal. Jio visi puikiai gy- 
\ ena ir £is jiems bus geriausia metias. 

PAMANSTYK APIE TAI 
EAGLE RIVER YRA GERIAUSIS BULVIŲ DISTRIKTAS ŠIOJ ŠALYJ. 
ir bulvės yra pinigu vertos. .Tos gali but sodinamos iki vėlyvam laikui 
birželyje. Taipgi, kurie dabar perka ukes, turės užtektinai šiam sezonc. 

JŲS GALIT DARYT. KA TEN APSIGYVENĘ LIETUVIAI DARO. 
žmonos įs jūsų pactų gimtino Krašto 
gių, gyvų žmonių lietuvių, kaipo savo 
uija reikalauja ūkininkų, arba tokių, 
ant ūkių ir visokeriopai jiems gelbės. 

jusii na lankia. Jie issiilgę sma- 

kaimynų. Sandborn žemės kompa- 
kurie norėti,i ant. visados pasilikti 
kad šiems pasisektų. 

Lietuviai: Jus galite pirkti ukę nuo Sanburn žemės kompanijos 
lengvomis išlygomis. 

Męs galime parduoti jums kiok tik jus norite žemės, pagal jūsų pačiu 
terminus. Mes turime keturių dešimty akrų ukes, kurias jųs galite taip 
pigiai pirkti, kaip už $600 ir tiek brangiai, kiek $1600. 

Ateikite į kaimynystę su savo krašto žmonėmis. 
Dabar yra laikas. Palikite miestus su jų vis kjbančia kaina. Duo- 

kite savo vaikams proga buti tyrame ore. Išdirbkite ukę, kuri jums 
porai apmokės ir padarys tave neprigulmingu ant viso gyvenimo. Ap- 
lankykite mus ir patjs pamatykite. Jeigu Jųs negalite to padaryti, ra- 
šykite šiądien, reikalaudami paaiškinimų. 

SANBORN LAND COMPANY Eagle River, Wisconsin. 

Lietuviški Rekordai ir Gramafonai 
Didelis pasirinkimas iš 3000 rekordų Lietuviškų, Ruakų, Folskų, Anglškų. Kaina po 75c. Prisiuntimo lėšas męs apmokant. Rekordų ir Gramafonų katalogą pareikalavus prisiunėiam dykai. 
Kaina (namafonu nuo $10.00 iki $ J15.00 

Columbia firafanola 
ugščiau parodyta ant 
pnvoislelio yra pi- 
šiauši prckčjc Co- 
lumbios išflrbttj in- 
strumentų. Turi aiš- 
ktj ir švel :j baisa ^ 
ir Rrajina 10 ir lj 
loliuius rccordus. 

KABNA $18.00 

Neturi nusiminti, 
idant ne gali išgirsti 
halso garsiausių svie- 
to artistų, kadangi 
jie ne atsilanko ju* 
m; gyvenimo vietoje. 
x'i»si|>iik įit3 Clra- 
fanols) ii kurio gali 
išpiršti visų artistų 
H;il>ns koki: tik no- 
ri ir kada nori. 
firajiua 10 ir 12 co- 
linius rekordus. Kaina $45.00 

£ 2359 Nemuno vilnys. Valcs ir Sudiev, Mazurka. F. 2223 Pinilėjau vakarus ir Drauge, Palka-mazurka, Orkestrą. K. 222-1 Mano laivai. Daina ir j sveikata. Maršas, Orkestrą. K J161 Tekėjo -auklė, Kad aš jojau ir Stumbriskių pol. Armonika K 1162 .lieva, Liaudies dailia ir Polka nuo Rudos Armonika solo. F 11/0 Velnias ne boba ir Kur bakūže samanota. K 1248 Velnias ne boba. Dalis pirma ir Velnias ne boba, Dalis antra. K 1249 Mno palvy ir Velnias ne boba. F. 2342 Siuvėja ir Po dvigalvių oreliu, Maršas, Orkestrą. F. 2343 Ant vienos palvos ir Žuavų maršas. Orkestrą. F. 2392 Sveiki broliai dainininkai ir Ko lįudĮt svetclįaį. K 2393 Saulelė raudona ir .lojau diena K 2394 Už šilinpėlį ir Sių r.akcialy, (Dzūkiška Daina) K 1166 Sukluskime broliai ir Kur bakūžė samanuota F. 1167 Kur bėga Šešupė ir Kur namas mus 
F. 1168 fcaltyiius ir Žvirblelis 

^ E 1169 Kina garsas nuo rubi&iaus ir Siuntė mane motinėlė E 1245 Kutų darželis ir Haiti ėystytojas E 1246 Gicsmie į Panelę Svenėiusb ir A ve Mana E 1247 O kur buvai dėduk mano ir Ungaru šokis 
F. 2339 Šėriau žirgelį ir Dėdukas 
F. 2397 Klumpakojis ir Kokietka polka ir Klumpakojis. F. 2396 Našlys, žaislas ir Lapunėlė. Polka-mazurka. 
E 2395 Hum iikėik. Mauzrka ir Dėdienė, Polka. 
E 2360 \'ar|iclis, Vairas ir Mano mielas, Polka. 
E 2356 l.ictuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėli? K'ka. E 2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis 
E 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kova. 
3349 Prirndino ^eni žmones tnan jaunam mergele. Kur tas šaltinėlis. 
?350 Naujoji Gadynė. Painus. 
36J3 Mano Skarlias. Ilgu, Ilgu Man ant Svieto. 
3624 Kur Upelis Teka. Šienapjūtė. 
36.'5 Sudiev Lietuva. Miškas U/.i a. 
5626 Lelijos Žiedas. Ant Šešupės Kranto. 

[vairiausius Lietuviškus šokius ingrajintus gerjansjajs muzikantais rasįte vįeu tjk ant rekordu "Columbia." 

Visi Coluinbius reko.dai yra padirbti tnp kad giajiin abjctn pušim įr už U pačį* kainį. 
Užsakydami nuo mnsij rekoulų paminėkite aiškiai jo numeta. 

Užlaikome visas lietuviškas knygas, kurios t.k randa-i lietuvių kalboje. 
Užlaikome suktinius laikrodėlius, žiedus, branialietas ir t. t. 

F. BUDRIK 
3343 So. Halsted Street Chicago, III. 

ERZNANTI 
APSIREIŠKIMAI. 

^ j 
Žmones, 'kiurie kenčia nuo v. j 

durių neveršskinimo, trūksta mai- 1 

sto, kurį jie negali naudoti, ypa- 
tingai saldumynus, riebumus ir 
1.1. J uju viduriai neįstengia su- 

virškinti tuos daiktiirs, ir maža 

j ii j u dalis sudaro -gazus ir šir- 
dies plakimą. Toki apsireiški- 
mai iparodo, rkad ligonis yra že- 

miau normalio gyvingumo ir ne- 

turįs priešinintosi jiegos, ir todėl 
yra reikalinga eiti .prie pavojaus 
šr.lknu. Trinerio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Elixiras yra gy- 

duolė, kuri tikrai pagelbsti to- 

kiuose atsitikimuose. Jisai iš- 
valo vidurius ii" pilvą, pagelbsti 
viešinimui ir sostiiprina visą 
systemą. Aptiekosc. $!.io; — 

Jeigu Jus reikalaujate ištikimos 

gyduolės reumatizmui, neuralgi- 
jai. strėnų gėlimui, išsisukimams, 
ctc.. Tirinerio Linimcmtas užga- 
nėdins jus tikrai (35 ir 65c. » II 
tiekose, 'pc.r krasą 45 ir 75c.) t 

ir jeigu Jums reikalingas atsa- 

kantis ir malonus gargaliavimas 
skaudamai gerkliai arba tinimui 
bumui, (Naudokite Trinerio Anti- 
nutrin (50c. ir $1.00—aiptiekose. 

peir krasą 60c. ir $1.00)—Josepli 
Trinc.r Company, 1333—1343 S, 
Ashland A ve.. Chicago, 111.—A d v, 

^eskalavimai. 
REIKALAUJAME AGENTŲ 

Chicagoje ir kituose miestuose par- 
davinėjimui f urmų Lietuvių Kolioni- 
joj. Gabus vyrai gali vakarais už- 
dirbti gerus pinigus negaištant nuo 

savo darbo. Liberty I>and & In- 
vostment Co. 

3301 So. Halsted Street. 

Reikalingas tuojaus — vaikinas 
turintis praktikos prie aptiekos dar- 
bo. Atsišaukti tuojaus adresu: 3B00 
So. HUsted st.; Telefonas: Yarda 
155. 

Tajieškau savo tikros duktės Onos 
Junčaičiukės. Motin,a prasišalinda- 
ma iš Clevelar.il, O. 1C metų atgal 
hsičmė su savim mano mylimiausią 

ir gražiausią mergaitę, 5 metų am- 
žiaus. Nuo to sykio aš jos nema- 
čiau. Mergaitės plaukai šviesus, 
takjs mėlynos. Ji dabar yra 21 me^-" 
iamžiaus. Jos motina yra viduti*, 
(ūgio, plaukai tamsiai geltoni, akjs. 
mažiukės; 45 metų amžiaus. Kalba 
išlėto lietuviškai, le ikiškai, rusiškai 
ir angliškai; 24 metai Amerikoj. Gy- 
veno Clevelaude, Ohio ir New Yorko 
valstijoj. 

Paeina iš Suvalkų gub., Starapolės 
ujezdo, Oarlavos gmino ir parapi- 
os, Padlesių kaimo, l'o tėvais Mag- 

dė Keturakiutė. Ji pasiduoda pavar- 
de Maggie Wait. Mažam ir duk- 
terį paduoda po ta pravarde. Pra- 
šau, jeigu kas apie jas žino, rašyti 
niaia, o gaus gražią padėkavonę per 
laišką. 

William Yaneaitis, 
218/ Russell St., Detroit, Mieli. 

Pajieškau savo pussesers Vero- 
nikos Ivanauskaitės (po vyru Vinį* 
ckienės). Kauno gtib., Šiaulių pa v., 
Kelmės vol., viensėdžio Laikais. 
Apie 9 metai Amerikoj, gyveno 
Pittsburghe, Pa., o dabar nežinau 
kur. Turiu svadby reikalą. Ji pa- 
ti, ar lcas kitas duokite žinoti adresu: 

Antanas Bilotas, 
% West Cheshire Brass Co., 

Choshirc, Conn. 

Reikalingas Tuojaus —gabus, iš- 
mintinga* Uotu vys, vedimui lietu- 
viškos kolionijos. Mokama :>lga. a4- 
ba alga ir "komišion." Rašykit.! 
angliškai j Sanborn Land Company, 
Eglo River, Wis. 

Pajieškau Antano Janovuiaus. 
Jis piriniaus gyveno Cliioa^oje, 
apie 33-čią ir Halsted. V ra ve- 

k-s lenkę i'i" lanky;lavo ler.ikišky 
bažnyčią. Jojo brolis gyvefk 
jit Noble gat. netoli Division. 

Taipgi pajieškau SalašcvK'ie- 
ės ir Onos Sa<leikicnės. 

Antanas I .u'kašcvičitts 

734 Baru et t Ave., Kansa". ( ity, 
Kansas 

GERA PROGA MUSA IN JUSŲ DURIS 
Niekados pirmiaus nebuvo tokios progos, kaip dabar—įdėjimui pinigui saugų, pelningą biznį. Lietuviai 
šiądien yra pasaulio akyse. "Lietuva'' su kiekviena diena įgyja stipresnę poziciją. Musų proga atėjo. Ir 
dabar Jums yra pasiūloma proga iš kurios turite pasinaudoti—pasidalinti iš pelno. Be abejones Jus tu- 
rite pažįstamų, kurie yra šiądien pasiturinti—turi visokias šių dienų gerybes—uždirbtus nuo kelių šim- 
tų gerai įdėtų pinigų į gerą kompaniją, geru laiku. Ar Jus priklausote prie šios rųšies progresyvių žmonių? Ar Jus atmesite vilkinimą? Ar Jus veiksite TUOJAUS, ŠIĄDIEN? 
Ši yra geriausia proga padarymui pinigų, kokio buvo par.iulyta savo gyvenime. Neleiskite jai išsprūsti. Padarykite gerą žingsni dabar. Supraskite kokia pui- ki proga Jums yra duodama. Tada surinkite sa/o pininjs, kurie neneša jokio arba mažą procentą, ir padekite i šią kompaniją — dėl padarymo gero pelno ir jiegos. vienas seras yra $10.00. Kiek serų Jus dabar paimsite?. Rašykite šiądien, kol kar nepervėlu. sekančiu adresu: 

Lithuanian Publishing Co., 814 W. 33rd Street, Chicago, 111. 



Lietuvos Atstatymo Bendrove 
I« A /• V • t • • ] 1V.T- •- A * • m m w"w • v 

Kviečia prisidėti prie jos su Šerais: vieno 
Šero kaina 10 dolerių. Vienai ypatai par= 
duodama 5 Šerai ir daugiau. 1917 m, jau 

Kiiiuivtjuniv t uujiincius ui viuciiuu. i-Nuriiniems pirKii kusiskus Kublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile oks Bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose rublių kursas, y^ymus !ii"iki(<: ir Mikniau: ii« " 0 ^ 6 inlormaciiu sluo adresu: 

LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION, 320 Fifth Ave., New York, N. Y. 

VIETINES ŽINIOS, 
MILŽINIŠKAS LIETUVIŲ 

MASS-MITINGAS. 

Smarkus lietus nuo pat ryto 
pereitą nedėldieivį grasino visai 
s įgadinti milžinišką lietuviu 

mass-mitingą, n engiamą iš prie- 
žasties Trečios Laisvės Pasko- 
los. Bet apie įpiet lietus sustojo 
ir dangus prasiblaivė. Drau- 
gystės — apie šimtas jų — su- 

si r irako j savo divizijų vietas ir 
su benais mumaršavo j milžiniš- 
ką Seventh Regiment Armory 
svetainę prie Wentworth ave. ir 
.14-tos gatvės. 

Didžiausios divizijos buvo 
nuo Rpidgeport ir Tovvn ot 

Lake. Šitos divizijos, įkuomet 
išsitaisė nraršan, tai stovint di- 

vizijos priešakyje, negalima bu- 
'.o pamatyti jos galo. Ilgos di- 
vizijos linijos buvo pamargintos 
lietuvių kareiviškomis draugi- 
jomis ir moterių bei merginų 
draugijomis, kurios išėjo paro- 
don su K.mažesniu žvavu.nu 
už vyrus. 

PI evėsuoj anč i os ž v a i gžd ė tos 

Arueriikos vėliavos sykiu su nau- 

jomis trispalvėmis lietuviu vė- 
liavomis (Rauclonai-tbal tai-žalio- 
mis), tūkstančiai mažesniu vė- 

liavukių, j v ai riaušių ženklu, ra- 

ginančiu pirkti 3-čiqs Laisvės 
l'aouolos bondsus; skaitlinei be- 

rnai, mjnių-minios žmonių ir 
;>u'.;<ai automobilių, traukiančių 
iš visų miesto galų Į centnalinv 
svetaine—visa tai darė nepapras- 
tai 'įr*pwdwigą regini prie svetai- 
nės. Galima tiikrai pasakyti, 
kad (tokio milžiniško suaiririki- 
nu> Chicagov) lietuviai dar nėra 

tuiėję. 
Svetainėje. 

Kuomet inėjau milžiniskon 
svetainėn—ji jau buvo apipilnė. 
Užėjau ant galerijos, iš kur tu- 

rėjo laikyti prakalbas kalbėtojai. 
Prieš alkis buvo tikrai nesupras- 
ta regykla. Draugystė .po drau- 

gystės su plevėsuojančiomis 
sykiu su Amerikos ir Lietuvos vė- 
liavomis žengė svetainėn. 1 kelioli- 
ka minučių pilnutėlė svetainė pri- 
sigrūdo taip, kad iš viršaus žiū- 
rint, galėtum rodos, galvomis 
pereiti. Vidurinis takas nuo 

pat fronto iki durių buvo už- 
imtas »dr?ugysčių vėliavomis, ku- 
rioms priešakyje g'arbės sargy- 
bą sudarė uniformuoti kareiviai. 

Visos trjs galerijos — užkim- 
štos iki pat stogo. Dešiniosios 
galerijos visą ptisv užėmė Chi- 

cagos parapijiniai chorai po su- 

vienyta p. A. Pociaus vadovys- 
te. Čia priešakyje stovėjo šar- 
vuota su apindanoi? šalmu ant 

galvos mergele — Lietuva. 
Netrukus ant galerijos, išreng- 

tos amori koniškai-1 i etu v i šk om i s 

vėliavomis, pasirodė šios iškil- 
mės .kalbėtojai. Salėje galėjo 
buti nemažiau 7500—8000 žmo- 

nių, o ikiti nesutilpo. 

Programas. 
Prograrro vedėju buvo p. J. 

Klijošius, Uniįversal State I'an- 
;Vo osczklentas, <kuri>s su p. J. 
I»;!£<'./.in u daugiamsiai dainbo pa- 
dėjo šio mass-mfutingo surengi- 
me. 

Programas prasidėjo sudaina- 
*. iirn Amerikos ir Lietuvos tau- 

tiškųjų hymnų, <po to prasidėjo 
prakalbos. Iš angliukų kalbėto- 
jų buvo M r. Cairter, teisėjas vy- 
riausio teismo Illinois valstijos, 
Mr. McCorniick, Kongresrrrams 
-at-Large, Streyckmans. ibelgas. 
prezidentas 7-tojo distri'kto L.ai- 
r.vės Paskolos. Kapitonas J. W. 
Gorbv ir advokatas Height. 

Aipie visas įpraikalibas negi iš- 
•pasakosi. Pažymėtinos buvo 
prcikallx>s ypačiai ipaskutinių 
trijų, 'kurie labai meiliai apie 
lietu'.ius atsiliepė; ypačiai bel- 
gas, kuris visą laiką lygino Lie- 

jtuvos likimą :p>rie Belgijos. 
'Svarbiausiu tikslu visų prakalbu 
buvo ipabric/.ti ištikimybę Ame- 
rikai ir remti ją šioj valandoj 
visais budais, ypač gi Laisvės 
!h>iw1sų pinkinui. 

Publika 'kiekvieną išsiireišikimą 
ap'.e Lietuvos laisvę, apie su- 

truskinimą kaizerizmo, sutikda- 
vo didžiausiais plojimais, nuo 

<uriu, kaip sakoma, net sienos 
'drebėjo. Kas abejojo apie lie- 
tuviu ištikimybę; Ikas abejojo 
apie tai, kur lietuviai stovi, tas 

turėjo tik "pažiūrėti \ tą tūk- 
stantinę minią i«r visos abejonės 
butų tuojaus išmyikę. Lietuviai 
•ui dūšia ir kunu stovi už Ame- 
riką, už laisvę visų salių, už 
laisvę Lietuvos, už sutruškini- 
ną ikaizerizmo ir vokiškos mili- 
.arės galybės, kad ji daugiauS 
negalėtų iškelti panašias pasau- 
lio skerdynes. 

Iš lietuviškų (kalbėtojų bivvc 
programe pažymėti du: adv. B. 
K. Baiutis, "Lietuvos" redakto- 
rius, ir p. J. L Bagdžiumias, L'ni- 
.versal State Ban'kp kaperius, 
<albėjusis angliškai. Apart jų, 
tuinupai dar kalbėjo ikivn. A. 
MKiripka. 

A clv. P>. K. P.alutis kalbojo 
lietuviškai. Kaip ivisados, jis 
prabilo gražia kalba, kuomet 
kallbėjo apie Lietuvą, sulyginda- 
mas jos prieškarinį stovį su da- 
bartiniu. 

Žmonėms ašaros pradėjo re- 

';l"-ti per veidus. 
Po to priminė, 'kad jeigu lie- 

tuviai nori Lietuvai laisivės, tai 
kiekvienas lietuvis itjuiri jp i riet i 
LaUvės Bondsus. 

Žodžiu, p. Bahvtis (priminė tą, 
ką daugumas iš mūsų buvome 
primiršę. 

P-as J. P>»gdžiiinas «pasakė 
taipgi trumpą, bet puikią -pra- 
kalbėk; angliškai ir kas svar- 

biausiai, išpildė ją gera, aiškia 
ir gražia anglų Įkalba. Jis. tarp 
'cit-<ko paminėjo, kad tokios lais- 
.ės, kokią kaizeris siūlo Lietu- 
vai, lietuviai nepriims iš rar.lkų 
uitejptų mus" brolių krauju: 
cad lietuviai tikisi sulaukti sau 

laisvės sykiu su laisvomis tauto- 
mis iš laisvės šalininkų rankų 
-—gi visu '(pirmiausiai iš Dėdės 
Samo ranikų (milžmiškiausis 
.plojimas); ir kad lietuviai tam 
tikslui pašvęs visas savo jiegas, 
visas pastangas, kad Amerikos 
lietuviai, nuvykę Francuzijon 
^ykiti siu Amerikoniška armija: 
sutru&cinę kaizerizmą, perėję 
skersai Vokietiją, galėtų pasiek- 
ti Lietuvos ir, stoję ant jos že- 
mės, pasaikytų savo broliams: 
"Stiii, atnešėm jums laisve — 

tikrą laisvę, ne kaizerine" (di- 
-lis plojimas). 

Kun. Skritprtca trumpai paaiš- 
'kino įprincipus, dėląi kurių da- 
bar eina kova ir priminė, 'kad 
\Amerika visados buvo kovotoja 
už laisvės principus: \Vashing- 
tonas už Amerikoniškų kolio:ii- 
ju laisvę, Littkolnas už negru 
laisvę, o dabar didisai preziden- 
'tas \ViIsonas—ne tiik už mažu 
tauitų, bet luiž viso 'pasaulio lais- 
vę. V 

_ 
i 

įPraikatbas užbaigė ip. Elijo- 
šius padėkavojimo (prakalba. 
Programo protarpius ipamatrgino 
dainomis milžiniškas choras, ku- 
ris po p. Pociaus gabia vado- 
vyste sudainavo ikel tą tautišku 
dainų tikrai gražiai. 

Šisai mass-mitingas bus ilgai 
minėtinas Cbicagos lietuvių gy- 
venime ir už jo surengimą rei- 
kia atiduoti didelį kreditą jo 
rengėjams, ipp. Elijošiui ir J. 
Bagždiunui. 

\intrytojams visi anglų rytme- 
tiniai laikraščiai turėjo ilgoku? 
šio mitingo aprašynmvs. 

Korespondentas. 

Užsideda mokesčius. — Preitą 
sirhatą šv. Mataušo dr-jos nariai 

I nutarė užsidėti reguliariškus mo- 

kcsči'iks išdavimui Lietuvai lais- 
vės ir šelpimui nuo karės nuken- 
tėjusių. Kiekvienas narys mo- 

kės tam ti'kslni ne mažiau kaiip 
.'5 centus j nu nes j. Šio darbo 
vedimas pavesta raštininlkui ]> 
Jonui Gaubui. 

Tikrai verta pagyrimo šita 

draugija u v. -tolki gražų pavyzdį, 
kurį turėtų sekti ir kitos dirarj- 

gijos. 
Xekuriose vietose nariai taip 

karštai tam >pritairė, ikad užsimo- 
kėjo ne po 25 centus, bet po 5 
ir doliarius. 

Draugijų Vaikinas. 

ĮVAIRUMAI. 
= I)r. J. Jonikaitis <pereitą utar 
ninka apleido Chicagą, išvaižuo- 
damas Clevelan/d'-an, įkur v i eina m 

iš garsiųjų ligoni)ličių jis -S'pccia 
lizuosis ausų, nosies, alkių ir bur- 
nos ligose. Chieagiečiams labai 
gaila buvo nustoti darbštaus vy- 
ino ir gero tėvynainio, energiškai 
dalyvavusio visuose taiuitiiniuose 
lietuvių darbuose. liet galima 
tikėtis, kad ir Clevelan.de jis at- 
ras plačią dirvą ir užtektinai lai- 
k?> tokiems tpat darbams. Cliica- 
giečiai įvelija jam taipti žvaigžde 
medicinisikame lietuvių pasauly- 
je. 
®= šiomis dienomis išvažiavo Dė- 
dei Šamui tarnauti daug Cbica- 
gos lietuvių. Tarp jų pa/.ymėtin: 
p. B. Lenkauskas, buv^s "'Lietu- 
vos" korespondentas iš \Vesl 
Si I'es, p. J. Kapočius, taip pal 
"Lietitivos" skaitytojas ir veiklu? 
rėmėjas iš So. Engehvood, ir Pra 
nas Smilgevičius "Lietuvos" ze- 

ceris. Geros ir laimingos jiem* 
kloties! 

Expliozija šaldykloj. Chicagc 
Cokt Storame Co. įstaigoj ex- 

įpliodavo <00 galionų amonijo? 
t auk a. Valdžia buvo paėmus 
Įstaigą karės tiikslams sąraitC 
prieš tai. 

Tarp sužeistųjų 'buvo ir ke- 
letas lietuvių: Te y Ūkas, 3634 

Lo\ve ave., Charles Yaloze 
4529 S. Honore st.,: Tony Ri- 
jant, 2309 S. Oaildey ave.; Lo- 
u:s Saunor, 4418 S. \Vood st.. 

B1". t'.cc \ iteh, 4513 11 ed m i t a gt 
ave. Visi sužeisti tapo nuvež- 
ti i St. L.vkc liganbutį. 

Judami pav.lkslai. P-as Ra- 
čiūnas atvyko Chicagon ir čia 
rodys judamus paveikslus apie 
revoliucijos lailkus Rusijoj, kuo- 
met caras tapo nuverstas nuc 

sosto. 

Snbatos ir nedėlios vakarais 
gegužio 4 ir 5 dd. paveikslai bu.' 
■rodomi tpobažnytiinėje svetainėje 
prie 1^44 Wabansia Ave., N'ortlv 
aidėję. 

Scredoje ir ketverge, gegužio 
R ir 9 dd., bus rodomi §vent( 
Jurgio parapijos svetainėje, prie 
32-ro PJ. ir Auiburn Avenue, ant 

Bridgeporto. 

SLA. 36-tos kuopos susirinki- 
mas. Nedėlioj, gegužio 5 d. 
Mildos svetainėje, prie 314*2 So. 
Halstel gat. iv\<<> SLA. 36-tos 
kuopos mėnesinis susirinkimas. 

Kadangi šiame susirinkime bus 
balsavimas aikandidatus į Cen- 
tro Valdybą ir rinkimas delega- 
tų i besiartinantį Susivienijimo 
Lietuviu Amerikoje seimą, tai 
yra kK'cvieno mario privalumu 
pribūti susirinkimam 

WS.S. 
~ 

WAR SAV1NGS ŠTAMPE 
IS3UED DY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

REIKALINGAS GERAS ZE- 
ceris spaudos darbu statymui. 
Taipgi reikalingas AGENTAS 
ir geras VAIKAS, kuris norčtu 
išmokti spaustuvės darbą. 

LIETUVA. 814 W. 331d St. 

Pilone Ganai 5395 

J. G. MEZLAISZKIS 
(leneralis 

Konlraktorius ir Namų Ststejas 
2123 W. 23rdST. CHICAGO 

BUK ŠOFERIU. 
t!). Niekuomet nebuvo toks dido- 

Į Laikas yra gauti sau tinkamą, vle- 
: lis šoferių reikalavimas kaip da- 
i bar. Męs duosime užsiėmimą kiek vienam pabaigusiam kursas 

T1U8Ų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojamo individinėmis siste- 
ni0r.;t« — nuoseklus pažinimas ir 
praktika va^inėjim'* automobiliais 
visokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 

, Musų mokyklai netrūksta geriau- 
siu automobilių ir kitų prietaisų. 
Užtikriname tamlstai kad tuoj aus 
gausi leldim?. Dienir.i/i ir va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
$25.00. Federal Ass'n of Auto 
Sngineers, 1214-16 Jackson Bld 
(Inc.) 

IiEIKALAUJAiE 
vyrų, moterų ir vaikų bai: 
daskutystės uiukytis. Šitas 

yra labai pareikalaujamas įiet ir ka 

riumenėje. Lengvas mokslas r di 
dell pinigai. Ateik tuojaus, arba pa- 
reikalauk artesnių žiniij iš NOSSO- 
KOFF'S INTERNATIONAL BAR2ER 
8CHOOL, 1202 F'enn Ave., Pittcoi/rc, 

Geriausias laikas pirkti farmą 
geros žemes, geroj apieiinkėj. 

Vienas turtuolis, turėdamas 12 
formų, ant kuriu padare turty. da- 
bar užsidėjo didelę pardavusią 
automobilių. Visas ukes nori par- 
duoti, tai pasiskubinkite, o gerai 
pirksite. Rašykite i Naujo Laikraš- 
čio Itėdystę, {dėdami marke, o s-mu- 
s i to vieną No. "Ūkininko" ir teisin- 
gas informacijas. Atvažiuosit į pa- 
tj vidur} miestelio, kur aplinkui ge- 
riausi javai auga. 

M. WALENČIUS, 
P. O. Box 96, Hr.rt, Mich. 

GRAŽYBĖ LIETUVIAMS! 

Kas norėtu tikrą, naturališką eavo 
paveikslą padaryti iš mmažo j di- 
delį, pračome kreipties prie manės, 
nes aš padarysiu tikrą, naturališką 
išvaizdą žmogaus veido už pigesnę 
kainą, negu kitur. 

JUOZAS GUŽAUSKAS. 
1137 W. Washington Blvd. 
J el. M'onroė io<p Chicago, 111. 

tlf'O- 
PU'. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! Męs neesame bankeliai, bot mę? gverantuojame Tamstai fu dymfj. o0% ant Tamstom pinigų, nusiperkant sau drabužius pas n Vyrams lr vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir ov*'- kotus nuo $30.00 iki £50.00 uz pusę kainos. TrupuielĮ nešiotu:' u $25.00 iki $60.00 aiu orderio darytus siutus ir overkotus parduodu ne po $5.P0 ir brangiau. 
Naujas ir truputėli dčvėtas kelines nuo $1.00 ir brangiaus. Vaiky siutai $2.«0 iki 57.50*. Skrynios Ir valyzal. 

S. G O R D O N 1415 iO'JTH HALSTITD STRT.ET CH1CAGO. IL'-. 
^toras atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vakaro. Nedėldier.iais—iki ^ vai. vakare. 

Universa! State Bankas Auga 
Kovo 3, 1917, Depozitai buvo $16.754.95 
Lausio 1,1318. Depozitai pasieke 418 631.63 
Šiądien Depozitai jau yra 524.373.63 
O visas Banko turtas siekia 812 637.45 

Nė vienas Bankas teip trumpame laike nepasiekė 
teip didelės depozitu sumos kaip 

Universal State Bankas 
Tai yra garbė Lietuviams, kad jų pirmas valstiji- 

nis Bankas savo augimu pralenkė daugumą ameriko- 
niškų Bankų pasiekdamas arti pusę milijono dolierių 
Depozitų su pirmu metu. 

Todėl Lietuviai pasirūpinkime kad su antru metu 

Jusų Bankas pasiektų pilną milijoną dol. Depozitų. 
Pasidėkite šiame Banke patys savo pinigus ir savo drau- 
gus paraginkite pasidėti, o netrukus šis Bankas taps 
milijoniniu Lietuvių Banku. 

Už padėtus pinigus moka 3 procentą. Pinigai čia 
visuomet yra gatavi ant pareikalavimo. 

Bankas yra atidarytas 3 vakarus savaitėje, l'tar- 
nim'kais, Ketvergais ir Subatomis, kuriais t:ii vakarais 
žmones gali atliikii savo bankinius reikalus, netrukdant 
niuo darbo laiko. 

UNIVERSAL STATE 0A1 
3252 SO. HALSTED ST. kamp. 33cios CKICAGO 

Ttilcplioiu- YorJ* 'ZiA 

Dr. P. G. Wiegner 
Pričiot«a valandos: tv.io 8 'kl 121} ryt* 

Ir nuo 7 iki V vulfare 

3325 S. iialstcd St. Chicajo, 111. 

J'.'i nori pireitai "r pasekmingai išmokti Angli- 
škai kalbž'.i, skaityti ir ta: lankyk įpusų 
mokyklą. Apart Angių kaibcs, <!ia mokinama. 
Lietuvių kalbas S.V.Tstorrcs LsiSkų RiSymo 
Lenkų S.V.Valdybes Prieky bos Teisių Lotynų " S.V.Pilietybfcs Gramatikos 
Aritmetikos Geccrafijes Retorikos, ir t'. 
Ir GRAMMAR ir H1GH r.CIIOOL Kursų. Gy /. 
nanOius toliau mokiname per laiškus. Visli 
^aiškinama lietuviškai. 

| American Coliug^ Freparaiory Schooi 
'3103 S. Halstid 3r. Chicaoo 111., I KAUF ... UOS V. HALSTED GATVIŲ 

Dr. K. Draugelis 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Ph»ne Urover 5052 

Ch cago | 

Teatras 
3136-42 S. Halsted St. 

Prasideda 7 valandą kas vak'.raa. 

Subatomi ir ned£Iioim 2 v»' po pirtt). 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir kares mokesty 
tai yra puikiausiavleta 
praleidimui liuoso laiko 

Am. 
Parsiduoda puiki stuba. 6 lotai, 

150x125; 50 vi>tų; prie (>6th Ave> 
ir Archer Avcnuc: klauskite M r. 
Penkal. Chicago, III. 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS 0YJYTĄJAS, ūM!!\U16At 

Tel. Ororer 7173 Aptiekas T»i. Orsvar 8443 
3233 So. HMM SI., Gti:caji 

F. P. BRADCHULIS 
...LAVVYEH... 
Lietuvio Advokatas 

105 W. Monroe St.. Cor. Ciark 
3oom 1207 

Telophone Randolph «;598 

Gyv: 3112 Halsted St. arti 31 St. 
Phone Yards 2390 CIICACO, ILL 

Ką Išrasti 
r? *? 

• • 

Tai yra lietuviška knygutė , iškišta, kurioje yra apie 400 
išradimų, kurie sali buti rei- 
kalingi, likosi išduoti antrtd- 
kalavimo ir dėl naudos LIE- 
TUVIŲ IŠRADĖJŲ. Iš kny- i 

dusižinosite koki pcL><j i Išrndimai atnešė ir dar gali 
atnešti. Jeigu manote apie 
Išradimus, tai rašyk šian- 
dien Ll^tuvISkai reikalauda- 
mi:^ kūrentos kuri:} išsiusi- 

DYKAI 
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICES In-.. 
Brotdvuy (LAi N»w York, JI.Y 

DR. O. C. H EI N E 
DENTJSTAS 

OFISAS: Katap. 31 irSo. HalstedSt. 
(Gyrenmas virš Aptiekos;. CHICA60 

Ofiso Tel. Csnai 114 Namu T«l. Cao«( 2118 
1l'.: I I pu pilt Kimu 11| ditną 

i)r. A. L. Yuška 
Gydytojas 

-ir 

Chirurgas 
Gyvenimas: 

731 W. 18thSt., netoli HalstedSt. 
Ofliu; 

190 J S. HaJsted St., kampaa 19tos 

DYKAI PATRUKUSIEMS 
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapcio 

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiož Beverti Trcs3 
f-is (luojnus pasiūlymas yra padarytas per 

^rau.'jų stebuklingos "visų dieno i' naktį" I dirbi 1.0? metudua, kuri bu» vartojama ati- 
1 taisymui ir sustiprinimui nusilpnt'jusių mu- 

skulu ir nusikratymui rknudžig Truss. bei 

"B" yra at-akarčiai nutaiklnts. pnilu!kal- tė tokiam vartojimui, kad snlbikiur llernial crificp ir taipgi l>rilniko vidurių dal!*, kad 
pastarosios nciaslsvertų J lauko pusę. I'a- ■Kiškaitė* yra rcicrvuavns. Siutne rctorvun- 
rt* vrn ofoK/.i ?«•».« -—t*----*-* 

MOKĖ-1'NEHE^rA8^"'1, inedikalas. Kaip greit Jis raodikdao «ti kune J ii- -,' A.r"įi.KIA Bufildvtna <t, „..i. I 
finnėių, !:urie atsi- 
šauks pas Mr. Stuart, 
bus ilsiu s ta užtekti- 
nas skaitlius Plapao, 
l>e uimokeonio, kad 
du v us jiem prosą įre- 
rai iimėffint juos. Jųs 
nieko nemokėkite už 

tą išmėsinimą l*!a- 
pao nė dabar, nū vč» 
liaus. 

NEBEVARTOK 
TRUSS 

Tr.ip, nebevartok ;)• 
Iš savo jinties patyri- 
mo jųs žinote, kad 
Truss vien tik yra ne- 
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie- 
nai. Ir tas paišina 
jūsų BV?ikatQ, ms jis 
rcriSknlija kraujui 
liuosai btiriot, kodėl 
tad jųs turėtumėt ji Į dėvėt? Stai yra jre- 

faasgJS 
t M J 
XvnAxst?rm 
1—'rtr/K-f-M} 
muamnumtf 
j/t n m c:ms 

^—THčmp^j 
jvmct/smfAMSivn 
>*^~^roxcmrn£ \ 

IIPLAPAO-PAD 
Patd nmrrome 

IPrii ė Boor.mrKfinrn 
I0U9 ThtPLAPAO(O0- 

n/tmrmjfo 

(UMO£XUDn 
mommi 
OKNM 

leklia ir išc.na pro 
muią sfcylui?, kuri y- 
ru palymčta su ruide 
"C" ir yra suimtas 
per nriir.' odes sky- 
lutei, kad si;c!rutlnus 
ruoi!. nčiusiuj muiku- 
lu3 ir va'.Uia ar.t ui- 
duryi-o skylučių. 

"F" r-_ tai ilcufs 
rLAPAO-PAD bu!.-?, 
Kuris t-; i but prili* 
pintos pc;- hir*'-onc- 
nep.~.lie5i;.:-.t t.iip pa- 
vadintu fi'nne wor!c 
<l-.!ic^' liro'roojcnt, 
l.nU davua r«ii»r.Hnxt 
ht!prutii> ir purumų 
3'T.Al'AO-T\U>. 
Išr.u^ink Tatai 
T.Ipao Kaštais 

AS no-!u Jums prU 
rodyt p '.a sivo kr.3- 
tais, Viii ji;s tttl'.te 
pcr-ralCt savo putru- 

nuusis Kiniu,, Kur| jiįs gaiito dykai išmėjrint. 
VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI 

Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekti 
PLAPAO-PADJi yra neperstojamai laikyt prie nusilpnintų muskulų rydantl jtiisjj. taip vadinamu Plapi'o, kuris yra susimažinąs pa- vidalo ir paimtas draure su ingredientai) 
nudiknles m aso yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa- 
prast spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet Kalite tikčties trūkio pranykimo. Antras: l'ats budam;.s padarytu limpan- 
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo pnduSkai- 
tę. yra prirodęs, esą.' -svarbiu dalyku išnaiki- 
nime patrūkimo, ko TrufS negali padaryt. Šimtai jaunu ir senų žmonių padarė pr:- siepras prieš oficieriu.i, kad PLAPAO-PAD3 išgydo jų patruklmus, tuli ii ,ų tarėjo sun- kias ir scr.i.3 patrūkimo lijraa. 
NUOLATINE DIEN0S-NAETIE3 VEIKMĖ 

Pastebėtina ypatybe PLAPAO-PAD jrydy- 
mo yra ta. kad ulyi.-inamai į labai truxup4 

p.i'.-.ų nplaikor.io3 pasekmės. 
Tas yrn todėl, kad veikmS yra repall.it> janti—naktj ir diena kiaurui per 24 valan- 

das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
FkaudūjhrK*. Dar n;inrt to minutč-po-injnu- 
tei, kuomet ji|-t atliekate dienos eavo dar- 
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia juių vidurių muskulams 
nauja gyvybę ir ntinrum j, kokie jiems yra reikalingi, InJ rrid'-.-nmai ntlikus jienia pa- 
\-esta užil-ir.' i—užlaikymo •» Mūrių savo vie- 
toje, bc pagclbuu liuas, bei kitų jam pauaoių. 

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA 
Principas, kuriuo pasiremiant Plapno-Pad 

vrikia, Kali but lengvai iš rokuotoj, patėmi- 
jant drauire rir.r.nčią iliustraciją ir skuiuint 
sekanti išdėstymų. 

PLAPAO-PAD yra padaryta 53 stiprios, iš- 
sitempiamos materijos "E", kuris yra pritai- 
kyta.-. '.irie kuno krutėjimų ir visiško smttg'J- 
mo ji dč\ėt. Jo vldurls yru limpantis tno*s 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
npsnugoju; pnduškaitę "Ii" nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos. 

"A" yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuriu prispnudžin nunykusius, nusilpnėju.iius 
muskulus, kad juos sulaikiusi r.vo viii tolyn be- išlinkimo. 

K "•!}• f Kuomet silpni muzbuLi atjaus savo »t!p- runą ir tnra;;ruw;— 
Ir, TK'pntJm:; :rr.i, elytudt;, pr.vojinsi il»i- .-eržimai pranykit — 

Ir tas baiaua sLju'.'.j nccucrllterul pra- nyksta— 
I? j'js etrrausite savo emasur.)^, cyvunuj, cncrE:-j4. stiprumą—• 
Ir jįjs atradote ir jaučinfe cr""-*'> vbanu- siSkai ir jutų draugai patiin.Ua /asų pancrč- j.nto pasirodymo— Tnomco t')* iino»!t<», lcrt'l ju.-tj trukls yra pertfalūtaa ir jus iirdinirti dGkaw1.9 man už stipru pr.rnsiniir.ii piiint LAliAii Si «tc- bulcling;) nidyka iiSmc'jit.'.n.'j. Rašyk šiandie, Reikalaudamas U2 

Dyk.-} Išmėginimo. 
Pats ypatiūkal i"imč;:ink jo vrrt«. Neslėk pinigų, vi Dykai Išmėginimo, Pla'pao nifLu jums ne'.caštuojn, npart to, jU juru enli paunjiint svclkati). kuri dot:jr v«rt*snė, nr-U žibantis sakias. Priimk ij "Umie'- nimi)" šiądien ir jt;3 bu-:tj linkimi, kcl ti': fryvensite, paainrudo.'!} Eia prorra. II)lykite atvirut?. arba iSpildykitc kupor.ij Šiandien ir crjžtunč'a l.rasa jųa r.p lai kyšite linijini- mui dykai Plapao nu pr'dička Mr. Stuart'o 43 puslapių kr.yirut^ r.;?! u pf.trukir-"1, talpi- nančio inforr-.acijaa apie lu:d:>, ku.-» buvo apdovano'.:'3 auksiniu nudaUrnil Ilyrte ir su diploinu (Irnnd l'ris I'cryiluje, kuria bui rankore kiekvieno kenčiančio r.uo Jia bai- saus užsravinio. Jf! *M jų* turit.* patruku.J <1 rauso, Pasakykite j-:.i upie t>i dideii pasiū- lymo. 
5.000 skaitytojų rnlčj ira»t BĮ iSmiirinimo dykai. Atail!e-)i na i. yra ilnom.-., bu* per- viviljantU. Kad notapt apviitu, ruėykltc DABAR. 

SlŲSIC KtJPOMA ŠIANDIE I>7 
PLAPAO LABORATORIES. Inc. 

lilock 2M f 8 St. Louis, Mo. 
Dykai Iimėrinimoi Plapao ir R!r. Etaarto 

hnypa apie Patruklaiuj. 
Vardas ... 

AtVnas •••••••••••••.. 

Grįžtanti kra»a ntnea dyjt»I iimi?' PUpmo 
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3133 EMERALD AVE-. CHICAGO, ILL. 

COivlMISSIONERS: 

S. I. Shlępt* :ci 

Lawrcnce Azukss 

John Prus9 

Jolin Gaubi* 

J. J. Hfttncnowici 

Anton Tumowich 

John Kuli* 

ADVISORY BOARD; 
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Tara Ab.~amowicz 
K. Bojar/yn-iki 
Kl. Baldauske 
Walter B«inar 
Frank Dailide 
Anton Gedvilt 
I. J. Janus/aiiskij 
Kat. Kudrauskai 
Brn. Kiewni« 
Antana* Kind?ris 
Jo*eph Metini* 

Julius Natowt 
J. N'adus/auskis 
Paul Froncketi* 
(>le<tiu I*liopl 
Alfonas Svlavas 
Karol T vai kūnas 

Margaret Virbicką 
Anton Witkus 

J<*. J. NVabal 
Frank Žilvitis 
Ka/. Žuraitis 
(>o. Zukjai 
Frank Zven^kas 

1)it U 6c. Union: 
Mikola* Ii(ftnblis 
John Dobil 
Iftitac Kukutis 
Krank Kupronis 
Stanley Valaitis 

llVn Slae: 
A n ton Valionis 
J. Simanaviczius 
Sortlt SiJt: 
Joseph Globi* 

South-ll'est Stdf 
Konst. Petrulis 
Paul C i'ibis 
John Juodelkis 
Viktor Matutis 

Cicerą: 
Antanas Lileikis 
M'kolas Raczkus 
P, Staniszewskis 
P. Cudavicic 

Chicago, 111....... GERBT AM. TAMIS>T,A: — 

Susirinkime laikytame Mildos svetainėje, Balandžio 21 d. (kreditoriai ipono A. 
< )isze\vskio vienbalsiai nutarė paimti iš trusto kompanijos Mildos Teatrą už A. 01- 
szi-uski T rust Certificatcs of In-lerest, Trust Xo. 6940, sumoje $140,000.00. 

Paėmimui tos nuosavybės tapo inkorporuota bendrovė po vardu MILDA 
TIIF.ATRE A S SOCI AT/I C) sulyg įstatymų valstijos Illinois. 

Bendrovė-, kapitalas yra $l5o,000.00, padalintas į 15,000 dalių (shares), po $10.00 kc/ną. 
To kapitalo suina $140,000.00 turi hut sumokėta paminėtais Trust Certifi- 

fikatais, paėmimui namo iš trusto kompanijos, o $10,000.00 pinigais. Iš pinigais su- 
mokėtos sumos dalis išnešant: 3',! niuo vertės namo eis apmokėjimui Organizatoriaus 
p no J. J. Ilcrtmanovičiaus darbo, ir visų lėšų suorganzavimo kreditorių, sutvėrimo 
bendrovės, užvedimo knygų pervedimo nuosavybės nuo tr>Uoto kompanijos ant vardo 
kreditorių sutvertos bendrovės, ir panašių expensų, o atlikusi suma pasiliks ižde bend- 
rovės. 

C leistina, yra, kad iki 10 dienai Gegužio reikalinga suma Trust Certifil&tų hutu sudėta, iki i dienai Birželio (june) namas hutų atimtas, ir raudos eitu bend- 
rovės iždan, naudai susirašiusių kreditorių. Pinigai iš randų surinkti bus gale kiekvie- 
nu metų dalinami šerininkams, kaipo dividenrdą. Tokiu tai ibiudu dalis kreditorių prisirašiusių prie Mildos Teatro Bendrovės apsisaugos nuo įpraradimo ne tilk jų de- 
pozitais sudėtų pinigų, bet ir procento nuo jų. 

Didesnė pusė reikalingos sumos Trust Certifikatų yra jau sudėta. Kiek- 
vienas kreditorius turi progą prisirašyti pri; tos bendrovės ir išnYainyti savo Trust Cer- 
titikatą ant bendrovės šėrų, pakol suma $140.000.00 nesusirinks. Botam bus per vėlu. 
Prisirašant reikia sumok'!ti ir pinigus padengimui lėšų, po 3 centus nuo dolario sumos 
Tmst Gerti fikato. 

Prisirašymui prie bendrovės kreipkitės pas Organizatorių, p. J. J. Hertmauo- 
vviez, 3133 Kmerald A ve., Ghicago, UI. Iki to dienai Gegužio pilna suma Trtnt Certifi- 
katų privalo but sudėfa. Todėl, pasiskubinkite prisirašyti! 

PASTABA: Kreditoriai iš tolimesnių vietų gali prisiųst savo Trust Certi- 
fikatrį per pactą. 

Su pagarba, 
KOMISIONIERIAI: 

SIMON T. SMLEPOVICZ, LA W R F. N C F. AZUKAS, JOHN PRUSS, (PRU- 
is IX S KAS), JOHN GAUBIS, J. J. IIERTMAXO\VICZ, ANTON TUMOVICflK, 
JOHN KŪLIS. 

3-j 

TEMYKIT! 
Atėmimui Mildos iš trusto kompanijos pirm 1 dienai Birželio mėnesio, kad ran- 

dos to mėnesio eitų naudon bendrovės, o ne trusto kompanijos, ve kas ir kada turi t)ut 
atlikta, beje: : >v)V t 

1) Iki 9 dienai Gegužio, A. 01sze\vskio Trust Certifikatii suma $140.000.00 
turi buti pilnai sudėta ant rankų pono J. J. Hertmaniavicziaus; sumokėtos jam mcfkes 
tjs 3%, ir išpildytos blankos — "Subscription to Capital Stock". \ 

2) 19 dieną Gegužio turi įvykti visu dalininkų susirinkimas išrinkimui bendrovės 
valdybos — "Board of Directors". 

3) 23 dieną Gegužio Komisiomeriai turi pasiųsti Raportą į Sekretorių Valsti- 
jos Illinois, kad j laiką gavus užtvirtinimą valdybos ir gavus "Certificate of Complete 
Organization". .'»^ '» .. 

4) 28 dieną Gegužio bendrovės vaidyba turi gauti iš trusto kompanijos "Trust- 
ee's Deed" Mildos Teatro nuosavybei ir perrašymą Lease'ų ant bendrovės vardo. Cer- 
tificate of Complete Organization ir Trustee's Deed turi būti tą pačią dieną užrekor- 
duotas. 

5) 29 dieną Gegužio turi but suteikta žinia randauninkams, kam raudos turi 
bu t nuo to laiko mokėtos. -r ; 

Laikas yra gana trumpas, bet užtektinas atlikimui to darbo, jeigu kreditoriai 
supras svarbą greito veikimo ir atliks savo pareigas priderančiai. 

Čia dabar eina apie sutaupinimą arti tūkstančio doliarių bendrovės naudai, o 
ta yra užtektinai svarbi priežastis, kad pasidarbuoti greitai. 

Pastaba: Tie, kurie sudės Trust Certifikatus, bet neužsimokės iki nurodytam laikui pri- 
klausančias nuo jų mokestis, negalės dalyvauti susirinkime dalininkų, išrinkimui valdy- 
bos, ir pakol neužsimokės tų mokesčių negaus bendrovės certifikato, parodančio, kiek da- 
lių (Shares) jiems priklauso. 

Atlikime tą darbą greitai, gerai ir linksmai, o turėsime iš to ir naudą ir garbę! 
mm i WJI p***, 

,g KOMISIONIERIAI. 

ATĖMIMAS MILDOS Iš TRUSTO KOMPANIJOS. 
Atėmimui Mildos Teatro nuosavybės iš tnuisto kompanijos turi but trustui suorganizuota A. 0!sze\vski Trust Certificate oi interest, Trust No. 6940, Trust Certifikatų ant sumos $140,- 

000.00. 

Visi tie Trust Certifikatai turi but sudėti ant rankų pono J. J. llertmanavicziaus, 3133 Kmerald Ave., Chicago, 111., tuojaus, su pilnu įgaliojimu sugrąžinti tuos Trust Certifikatus dėl 
Clvicago Title and Trust Company už iMildos Teatro nuosavybę. 

l'ž taij) sudėtus pu-nui Hertmanavicziui Trust Certiiikatus, Mildos Teatro Bendrovė, in- 
korporuota sulyg įstatymu valstijos Illinois, išduos kieikvienam kreditoriui, bendrovės Certifika- 
1 a. parodanti kiek tos bendrovės dalių (sliares) priklauso taip prisirašiusiam kreditoriui pono A. Olszevskio. Certifikatai išduoti Mildos Teatro Bendrovės atneš dalininkams procentą arba 
dividendas iš pinigų surinktų per metus iš randų, ilr atlikusių apmokėjus iškašeirs nuosavybės. To- 
kiu 'budu, procentas už tą kapitalą bus didesnis negu mokamas 'bankų už depozitus, ir kreditoriai 
turės tuojaus naudą iš antros įpusės savo pa«s p. A. Olszevvskį pasilikusių pinigų. Tokius bend- 
rovės Certifikatus dalininkai galės 'lengvai kitam parduoti, jeigu jiems pinigai bus reikalingi, nes 
teatrų bendiovių šėrai yra labai pageidaujami, o iš visų Chicagos teatrų Mildos teatras yra vieniu 
i'š pase! įmingi ausiu, ir gabenančių geriausį pelną. 

Tie, kurie dar iki šiam laikui yra neprisirašę prie Mildos Teatro bendrovės, ir nesudėję savo Certifilkatus ant rankų porno Hertmanavicziaus privalo tą kuogreičiausiai atlikti, kad iki 9 dienai (1 e gūžio pilną sumą reikalingų Trust Certiifiikatų butų sudėta, ir nuosavybė taptų savastimi bendrovės, ir raudos nuo 1 dienios Birželio eitų uaudon bendrovės. 
Suorganizavimas (kreditorių, sutvėrimas bendrovės, atėmimas turto iš trusto kompanijos ir ftfMivedimas jos ant vardo 'bendrovės, Užvedimas bendrovės Iknygų, ir kitos panašios lėšos turi 

hhM sudėtos pinigais prisirašiusių kreditorių. Tos lėšos išneša po 3 centus nuo doliario sumos Ttust 
Certifikatų, kuriuos tai pinigus kiekvienas privalo sumokėti .ponui Hertmanavičiui. Tie pinigais* bus spriskaitvti prie sumos CeTtifilkato, ir už juos kreditoriai gaus bendrovės šėrus. lygiai kaip ir 
už T mus t Certifikatus. Visos bendrovės šėrai kainuoja po $10.00 kožitias, ir jeigu Ikiek truks priV kainos šėro, tai toks nedateklius privalo but primokėtas pinigais. Pinigai sudėti dapildymui šėrų, eis iždan bendrovės. 

Kad Tamista žinotum kiek įpinigų turėsi primokėti padengimui lėšų. ir ikiek dalių fsliares) 
Mildos Rendrovės pati si už šią Tamistos apyskaitą velkančiai: 

Tamistos Trtust Certifikatas, No. Išneša $- 

3ri pinigais, pa<Venjrimui lėšų išneša $ 

Sykiu, sudaro sumą $ 

Trtkiu budu, turi pilnai apmokėtų dailių o pridėjas dar $ 

turėsi pilnų šėrų ant sumos $ 
Malonėkite kuogreičiausiai prisidėti prie to darbo ir atlikti sav'o pareigas, kad jusų pinigai 

nedingtų, ir kad neštų jums naudą. Kada suma $140.000.00 bus sudėta T rust Certifikatais, tada 
Mildos Teatro Bendrovės dalis (sbares) galima bus .pirkti tiktai už pinigus. Trust Certifilkatų ta<la ipainit nebus galinla. Todėl pasiskubimkit, kad neatsiliktumėt nuo tos bendrovės, kuri gal 
bus paskutinė tveriama Ikreditorių pono A. Olsze\vskio, nes panašių gerų nuosavybių daugiau 
nfira- 

! Su Pagarba, 
KOMISTONIERIAI. 

PRISIRAŠYMAS PRIE MILDOS TEATRO BENDROVES 
Ant šitos blankos parašyk savo vardą, pravardę, skaitliu daliu (sliaircs) kiek jus pri- 

valote gauti, ir sumą kiek tos visos dalis kainuoja. Kiekviena dalis kainuoja $10.00. 
Suma jusu Trust Certifikato parodo kiek dalių jums už ji j^rikla sa. Prie tos sumos pri-^ dek 3 centus nuo dolisrio, kuriuos turi primokėti piini<gais, o jeigu sudėjus Trust Certitikatą ir pi- 
nigus padengimui lėšų pasidarys suma nelygiais $10.00. tai turėsi pridėti pinigais trūkstančią su- 

mą sulyginimui, arba padarymui lygių dalių. Atsitikime. i*ad pridėti pinigais reiktų laugiaus ne- 

gu $6.00, apmokėjus prisirašymo lėšas, gali nelygią sumą atmesti, ir užsirašyti tik tiek dalių, kiek 
jusų indėtas kapitalas (Tnuist Certifikatas ir lėšos pinigai) išneša, l'ž tolkią nelygią dalj gausi Ku- 
poną, kuris nors tieneš nuošimčio, 1>et galėsi pervesti kitam, kas tokius kuponus supirkinės iš ke- 
lių žmonių, sudarys pilnas dalis ir gaus bendrovės Certifilkatą. .. 

KOMISIONIERIAI. 

We, tlie imdersigned, hereby severally su'bscri'be for tlie number of sliares sct opposite 
our respective mamcs to the Capital Stock of j 

MILDA THEATRE ASSOCIATION. 
a cnirporation organized under the laws of the State Illinois, and \ve severally ag'ree to pay the 
said company, for eacli share, the sum of TEN $10.00) Dcllara. 

NAME 
(VARDAS IR PRAVARDĖ) 

SHARES 
(DALIŲ) 

AMOUNT 
(SUMA) 

Nokinkies Angliškai Namie! 
30 LekcijiT" 

K™"s 

Dabar $2.00 
Jeigu nepatiks, sugrąžinsime Jusų pinigus. 

Nėiu geresnio budo už aj kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Jis yra lengviausias, greičiau- 
sia* ir tikriausios būdas išmokti visą. anglų kalba namie. Kiekviena lekcija šo kurso kalba apie atskirus daly- 
kus taip suprantamai ir pertikrinančiu bildu, kad mokinys netik gali, bet turi viską atminti. Jos perstato da- 
lykus taip pišlcai ir praktiškai, kad interesingumas kiekvienos eilutės, kekvieno žodžio spaudžiasi j mokinio 
mintj tu tokia spėka, kad jis nekelia aklų nuo lpkcijos. koliai visko neišmoksta. 

ftta kursas susideda iš 30 gražiai atspausdintu ant. geros popieros lekcijų. Pirma lekcija susideda iš 8 di- 
delių puslapių — visos kitos iš 4 didelių puslapių. Ant galo kiekvienos lekcijos yra užduotis, kurią, mokinys iš- 
dirbu pagal nurodymų ir mokytojaus patarimų, ir siunčia j mokyklą, dėl pataisymo klaidų. Už pataisymą klai- 
dų nieko nereikia mokėti. Pataisytas užduotis mokykla grąžina mokiniui atgal. Apie prisiuntinėjimą užduo- 
čhj del pataisymo, paaiškinimą, nusiųsime kartu su lekcijomis. 

štai ką. mūsų mokinys 3iko apie mūsų kursą, išmokęs angliškai: 
"Gerbiamieji:— M.-it'ziu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką už jusų atsakantj moknimą ir 
popuieriškas lekcijas Jusų metodos. Jusų mokinimu esu užganėdintas visais atžvilgiais. Taipgi ačiu ir už 
konsultaciją (patarimus). Jusų mttodos kursas stebėtinai yra, pigus Su augšta pagarba. JOSEPH Kl- 
JAU8KAS, Norristown, Pa., July 11, 1917". 
Turime .»lmtug panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu j e, mokėdami po $10.00 už kursą yra taip užga- 

nėdinti — bus! užganėdintas Ir tamista, mokėdamas dabar tik $2.00, už tą patj kursą. Bet užsirašyk tuojaus— 
daber. Vėliaus gaii buf.i per vėlu. Atmink, męs siusime tik 500 šių kursų po $2.00 kiekvieną. Po to, ir vėl 
bus po $10.00 kiekvienas kursas. Męs paskyrėme šiuos 500 kursų po $2.00 vie tik dėl išplat..»imo savo puikios 
metodos mokinimo. Taigi, buk pirmas. Siųsk $2 šiandien. Indėk markių už 15c dėl iškaščių prisiuntimo kur- 
so. Tamista ni ko nerizikuoji: Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijac mums atgal už trijų (3) dienų po jų apturėji- 
mo, męs sugrąžinsima pinigus, šis kursas yra vertas $30.00. Musų kaina tik $10.00, bet tamista dabar turi pro- 
gą gauti JJ už $2.15, su markėmis. Naudokitės Aia proga dabar, ir irigelbėk mums išplatinti mjisų praktišką 
metodą. Prisirašyk šiandien. 

"L" AtaERICAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL,— (Prmiau buvo: "American School of Languages", 
31W 8o. Halst«ri St., CHICAGO, ILL. 

AR TURITE SKOllIilNKA? 
Mes kolektuojame po visas dalis Su- vienytų Valstijų senas ir neatgaunanta? skolas, notas ir visokius beraštiškus skolų išjiešleojimus nuo privatiškų j pa- tų, biznierių, kompanjjų ir kitų, kurie nenori su jumi geruoju atsilyginti. Ne- paisome kur ir kokiam mieste jųs gy- venate, nei kur jusų skolininkai randa- si. Mes galime jum skoU iSkolektuoti ant nuošimčių visur, nes tam tikslui turime korespondentus, kolektorius ir advokatus prižiūrinčius mūsų reikalus visose dalyse Suvi Valstijų ir Kanadoje. 

DUODAM UODĄ Ir PATARIMUS PER LAlSlUS DYKAI 
Norinti plačiau dasižinoti, kreipkitės j niusų vyriausį ofiso laiškais, jdėdami 3c. marke atsakymui sekančiu antrašu; 

INTERSTATE LE6AL SERVICE A6EHCT 
3114 J. KALSTEI S. Oipt. A CMICABI, ILl. 

KIEKVIENAS GALI BUTI 
FOTOGRAFU. 

Ką tik iš#jo iŠ spau- 
dos knyga, pirmutinė 
tokia lietuvių kalboj, 

) i.š kurios galinu len- 
gvai išmokti fotofira- 

fuoti Ir daryti fotografijas. Prisės- 
kite $1.00 ir gausit ta knygą per 
pačtą. 

Adresuokite: 

NORTtt END PHOTO CO. 
37G Selkirk ave., 

Winnlpeg, Man. 

Starved Roek State Park 
(Išbadėjusius Uolus Valstijos Parkas) 

VIDURVAKARIŲ STEBUKLINGASI S GAMTOS KRAŠTAS. 

Atsidarė nuo Gegužės lmos iki Spalio 20tai 
Ištisai Elektrikinis Kelias 

7mikitas į ten ir atgal vit- 
• I "Oteliai liesiu keliu nuo 

Clr.cago Archer A ve. ir Ci- 
cero Ave. Stoties ar Argo, 111. Cliica- 
go ir Joliet Elektriniu Geležinkeliu. 

Specialiai Būriai 
m a Tikietas į ten ir atgal tuo %l J\1 Jpačiu keliu būriams iš pen- V*""citj dešimti; (50) žmonių, ar 

daugiau. 

Elektrikiniu ir Gariniu Keliu 
Q^'*c'ftas • ,en 'r a,^a' SCP «pĄ, Qtiniadieniai.i ir šventadieniais 

taipgi būriais is penlcii) 
ar daugiau žmonii) šiokiomis dienomis. 
Sitį <emt kelionės kainu galima gauti 
vartojant paprastą tikieui į Joliet4. HK 
C. * A., A. T. &■ S. F., ar C R. 
I. & P. geležinkeliais. 

Rock lsland turi paskirt? traukir1 ii 
Cliicago 7:30 vai. ryto ir vai. ry- 
to; iš Knglevvoodo 7:15 vai. ryto ir 
9:15 vai. ryto, pasiokintį JolieU, III. 
8:30 ir 10:00 vai. ryto. 

.Toliem apleidžia 9:03 vai. ryto ir 
10:20 vai. ryto pasiekdama* Starveil 
Rock 11:00 vai. ryto ir 12:20 vai. die- 
nos. 

(irjžfint apleidžia Starvcd Rock 5:lV 
vai. po pietų ir Rock Island geležinke- 
liu pribu/a Chicagon 9:40 vai. vakari-. 

Asmeniniai Vedamos Eks- 

kursijos 
Ayl n fl Trečiadieniais, M-.šta<«eniais 
W^#UU'r septintadieniais kas ssjvai- 

tė nuo Gegužio 15 d. iki 
Rugsėjo 30 d. taipgi Šventadieniais ir 

sulyg specialo susitaikymo. Vienos die- 
nos kelionė. šešios valandos Roc«w 

Kreipkitės į Chicago Travel liureau, 
112 West Adams St., Telephone t'en- 
.ral 3505. 

Archer Ave. Stotis. 
Norėdami nuvažiuoti j Archer Ave. 

Stotj, paimk pietų linkui einantį tram- vajų State gatve ar Archer Ave.. pi. žymėtą "Archer-Cicero." ar persikelt: ant Aito tramvajaus nuo kiekvieno-; perkertamųjų linijų. 

Artesnėms Žinioms Rašyk: 
CHICAGO, OTTAVVA & PEORIA RY. 

JOLIET, ILL., Arba Telefonuok McKinley 2795 

PIRK "LIETUVOS1' DIENRAŠČIO ŠĖRUS. 

REIKALINGAS GERAS KE- 
LI AUJAN riS AGENTAS 

"LIETUVA". 

Jusu Sveikata 
reikalauja švaraus užsilaikymo ir 
tvirto prisilaikymo hygienos tai- 
syklių. Tokiu budu galima išsi- 
saugoti nuo daugelio ligų, kurios 
it galingi priešai tykioja iš visų 
pusių. Buk prisirengęs! Užsi- 
laikyk hygieniškai švariai. At- 
minkie. kad švarumas seka die- 
vobaimingumą. Laikyk po ranka 

evera's 
Antisepsol. 

Tatai yra puikus hygieniškas ir 
ontiseptiškas plovimas, kurs kas- 
dieną vartojamas burnos išplovi- mui arba gargaliavimui, nosies ir 
ausies įšmirkštimams; jis taipgi 
vartojamas plovimui skaudulių ir 
susižeidimų ir apmalšinimui odos 
niežtančių išbėrimų. 

Kaštuoja 35c visur aptiekose. 

CO. 
^'^CEDĄ'ft' RA^IPS, 10 W A 
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