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Dideli vokiečių užpuolimai neperlau- 
žia linijos—Talkininkai pasitraukia. 

"100,000 Lietuvių laukia ant Lietu- 
vos rubežiaus"-sako Dr. Šliupas. 

Bolševikai kanuolemis gatves šluoja, 

Laivas su kareiviais orpeduota. 
f 

r r..- frrins'.a'imi fi!rd wi'.h tiic [nutilusio 
■>i Citit .ujo, I:f., 011 J'»t!i <lay nl* May 
Iv!H, aj rci|u;rcil by thc au of Octol»cr 6. 
9;;. 

NAUJAS VOKIEČIŲ UŽPUO- 
LIMAS PRASIDĖJO. 

Londonas, 28 <1. — Po 1 

kelių savaičių pertraukos, v alk a r 

\ Aic-iii apstesnėj! komai.vda' 
vCl tpalcKto vokiškas bardas prie-. 
.š i:? tnlkiniįvkus ant vakarų fron-' 
to. Vokiečiai mr.t tikisi Įgyti 
nuu-uvnčią pergali; pirmiaus ne- Į 
f.'i; Amerikos pilna jiega pasiro-j 
dys ant Prancūzijos musių lau- 
kų. 

\'o!;it\iui pradėjo savo ofcir- 
v v. d vietų iii icl'r.is užnualr- 1 

i 
\v. \pirm to prnciKję tas vic-> 

t.'; milviriikiausiu boinbardavi- j 
mu. Į 

Svarbiausi* jų atakas taipo pa-' 
darytas ant fronto tarp miestų 
Soi^-ms ir Rrimso — apie 40 
.n;), iryliu ilgi'.;*. Sita vieta yra | 
auf !<el*o j'Paryžių. į 

\ntras, tuo pačiu laiku pradė- 
ti;, ataka;, ir mnžr^-is už pir- 

vra l'lar.druose. Belgijoj, 
s i:* i; Uitojo an o an„-I. mylių' 
ov.'.o, j piet-vakarius nuo mic-j 

? o Y.prcs. f'i a francu/.ų puJ-' 
k i. iMaiomai, atmušė vokiečius 
! :% V r i k V'-i()SC' vietose. 

TarK;ninkai traukiasi. 

l'-outo tarp S^issons ir' 

K e- mso vokiečiai užimt- garsias 
Clictv* ;!c- Dane.; 'kalvas; 
f a:: '' "j rudai'.tV/i pranešimai 
n>'- 'n, kad nekurtose vietose 
vokie/iai pasiekė garsios mu- 

ši ris upos Aisne. 
S.iilv g oiicialio rrancuzij jura- 

irešimo, irancu/.u ir augiu ka- 
riumrnė sistematikai ir i>e su- 

mišimo traukiasi i šienų vo at- 

g.:l, vingsnis po žingsnio ko\ .>- 

dama i:* užduo lama galimai di- 
džiausius smugius užpuolikams. 
1' to suprantama, kad vyriausis 
t: 'kinitiku vadas, gen. Foch (^iš- 
tark : l-'oŠ) yra pasiryžus vesti 
sn"o stratg'ią toliau.;: trauktis 
pamažu algai, darant priešui 
kuod;'džiansius nuostolius ir 

laukti 1; iko, kol pasitaikys tik- 
ra proga pačiu svarbiausiu laiku 
trenkti prieš nuilsusius vokie- 
čius >:'.vn sučėdytomis rezervo- 

nis. 

Vokiečiu plianai. 
Šiuo laiku dar pccanksti yra 

pranr.šat'.ti nr-ic vokiečių toli- 
nu v irs plianus. Du padaryti 
atak.ii yra ant dviejų šiau- 
r. .'.ulifs vakarų fronto, k u 

r buvo v<ik iečių u/.ataikuotas 

pereitą kovo mėnesi. Ga! Imt. 
k, «1 okiet'iai mano daryti vienu 
svkiu vi/uba ataka — nuo 

Reiniso t'es'oj lir.kni Paryžiaus, 
o Handruose nu > Ypreso tiesiog 
linkui Galai b uosto ant Amali- 
jos kanalo. Iš kitos vėl pusės 
šitie du atakai pavlaryti iš abte- 

jų linijos galų, gal Imt yra tik 

rnonijimas, idant gen. l'och su- 

trauktų ant šitų galų didžiau- 
sias savo ipajicgas, o tuomet 

vokiečiai kirstų per vidurį — 

savo senoj vietoj linkui miesto 
Amiens. 

Galima tiikėtis, kad šiuose mū- 

šiuose Amerikos armija daly- 
vaus, nes nekurie Amerikoniški 
pulkai yra arti Y preso fronto. 
Kiti Ameri'kos pulkai, sakoma, 
randasi ptrie Reitnso fronto. 

Trtif tr.-uisiation filcj with tlie postinastei 
.it ChicūKO, I!!.. on JCtli <!;•> of May 
IV s, a-t rr n'.ircd l>y tlie net of Octobcr <> 
1017. 

•'LIETUVIŲ ARMIJA LAU- 
KIA PROGOS' SAKO DR. 

ŠLIUPAS. 

Nev/ Yoik, N. Y. gegužio 
jS d. — Lietuvos žmonės, ne- 

žiūrint nuostoliu per keletą ka- 
rės metu. yra pasiryžę išgauti 
ir išlaikyti save Ikaipo neprigul- 
mingą tautą, laisvą nuo Vokie- 
tijos naigŲ ir nekantriai laukia 
pripažinimo Suvien. Valstijose ir 
kitose talkininkų šalyse. 

l okia žinia parvežė iš Luro- i 

pos I )v. Joi.as .Šliupas, <itt'is 11 k- j 
ką pargrįžo iš tenai kaipo Aine- j 
r ik o s lietuviu atstovas. 

Lietuvos žmonės, sakė Dr. j 
Šliupas, yra stipriai prieš-vokiš-1 
ki; žmonės yra pasiryžę, kad jie 
daugiaus niekaios nebus dalimi 
Rusijos ar Lenikijos ir armija 
iš daugiau negu 100,000 liet'.vii: 

-v.irlr.ktŲ iš pakrikusios rusiškos 
kariunienės, po vadovyste gen. 
Kamaiiis (!'}, stovi ant rube- 
žiaus vokiško fronto, prisiruošus 
pagelbėti už*, ėdimui pastovios 
lietuviu valdžios. 

I)r. Šliupas taipgi sakė, !kad 

įsiūloma "padaryti konfederacija 
iš Latvijos, L'krajinos. Finlian- 

lijos ir Lenkijos, (buvusiu pir- 
; miaus ipo Rusijos valdžia, su 

tuo tikslu, idant dirbant vieny- 
jbėje su Skandinavijos viešpati- 
jomis, pasipriešinti busiančiai 
(Vokietijos agresijai. 

Svarstydamas apie maistą 
į Lietuvoje, Dr. šliu; as .pasakoja, 
,<a 1 dideliuose miestuose žtno- 

Į,nės labai kenčia ir miršta iš ba- 

jVlo. Kaimuose vienok nėra taip 
labai blogai. 

Jis taipgi įpasakojo, kad lie- 
tu iai r.cklatiso paliepimų, ku- 

riuo? vokiečiai Lietuvoje išlci- 
ditiėja. Mtfkyklos. kurias vi kie- 
čiai uždėjo, yra be vaiku: vo- 

\škus '.-įdėtus biznius lietuviai 

boikotuoja ir priešinasi kiekvie- 

nam vokiečių žingsniui, Ikuris ve- 

da ;>ri:* Lietuvos .pavergimo, Si- 
Jsai lietuvių pasipriešinimas vra 

taip stiprus, kad vokiečiai, bi- 

jo!,imi sukiiipio, nemėgino tų 
j?ivo reguliacijų vykdinti. 

i Kalinėdamas apie pabėgėlių 
į.Šelpimą. Dr. Šliupas pasakė, kad 

j jis tapo 'beveik visai palkrikdy- 

tas pereitą 1 a. į-kr k į per bolše- 
vikus. "Tuo laiku męs lietu- 
viui globojome daugiau negfiv 
150.000 pabėgėlių ir turė- 
jome skaitlingas mokyklas ir 
įstaigas, kuriose buvo mokina- 
ma ir neturintieji darbo gauda- 
vo užsidirbti. Komiteto darbas 
•dar vis varomas, bet ant ma- 

gesnės skalės, «j>er atskirus žmo- 
,nes. 

[Šitas ilgas telegramas tilpo 
..ekuriuose adglu laikraščiuose]. 
I'rue traii.iiūtion filcil \vith tlic poslmaf tir it Chicago, III., (m J y 111 day <»» May l'MS, as rcquircd 1>y llic act uf Octo! cr (i, 1917. 

BOLŠEVIKAI KANUOLĖ- 
MIS ŠLUOJA SAVO PRIE- 

ŠUS. 
Maskva, gegužio J5 d. — Bol- 

ševikiška Sovieto valdžia iški- 
vė, ką 'korespondentas vadina 
"r. nareli istų" judėjimą Maskvo- 
je. Tuo ipačiu laiktv Sovieto 
stiprus kariumenė; būriai pasi- 
rodė 'prie 26 anarchisttškų offisu 
tir pareikalavo atidavimo trink- 
ių. 

Daugelyje vietų anarchistai 
tuojaus pasidavė, o ikitur at- 
kakliai priešinosi. Kur pasiprie- 
šinimas buvo stiprus, ten bol- 
ševikai (pavartoje, 4-ria-colincs k'a- 
nuoles. Stiprus raitelių patro- 
liai jodinėjo gatvėmis. 

Vienam dideliam name. visą 
sieną i šmotus šovini i ais sudau- 
žė, 'bet anarchistai kovojo i> 
skiepų ir juos miveikta tik po 
to, kaip Į skiepus primetė "dū- 
minių" 'bombų. Suareštuota 300 
yipatų, o tūlas skaitlius anarch- 
istų buvo užmušta ir sukeista. 

Koki tie anarchistai yra, sun- 

ku pasalkyti. ttet bolševikai gal 
but jais vadina visus savo prie- 
šus, nes prie vi-ršminėtos žinios 
•pridėta ir sekanti ženklyvi žo- 
džiai: 

Be al>ejonės, kontr-revolkivi- 
jonicriai naudojasi anarchistais. 
Tūlas skaitlius visiškų al'.cierų 
tapo suareštuota su anarchistai:;.. 
Taipgi, nėra abejonės, kad dau- 
gelis vokišku aigcntu buvo tai]) 
j". 

Tarp gmMu esą. rasta vo- 

kiškas kulkasvaidis naujausios 
mados. Į Tik veifk stebėtis, 'kaip 
jis net ton galėjo pakliūti |. To- 

kiu budu "Sovietas" galutinai 
parodė, kad gali s/u šaknimis iš- 

rauti judėjimą, 'kurio visos -pir- 
mesnės valdžios nedrįso paju- 
dinti. 

{šita žinia išrodo taip. Ikad 
vieton menamu anarchistu galė- 
jo būti bolševikų politiški prie- 
dai, puiriuos bolševilkari, va! y g 

(savo ''progresy viškos mados' 
•kanuolėmis nušlavė |. 

Trtir trans.ation filcd vviili tlir postmn-tet 
at Giicagn, III., on -9tli day of May 
I'MS. n recjuirctl liv thc act of October i>. 

1*1 f. 

55 AMERIKONAI ŽUVO 

Londonas, gegužio 27 d. — 

Sulyg dabar suvestu žinių aut 

angliško laivo "Moldaivia". Ivti- 
•ris gaibeno Amerikos kareivius 
ir 'kuris buvo torpėduotas An- 

glijos pakraščiuose, ;žuvo išvi- 
so 55 amerikonai. Kuone visi 

jie žuvo nuo eikspliozijos, ku- 

,rią pagimdė torpedos sprogimas. 
Laivas nuskendo, bet visi karei- 
viai apart .iišpaminėtų, buvo 

išgelbėti. Tarp paskelbtų pra- 
vardžių žuvusių nesimato lietu- 
višku pravardžių. 

Tru. translation filcd with the postmaster 
at CliicTTo, III., on J9tli <lay of May 
1918, as rcquircd by tiie act of Octobcr 6, 
1917. 

į AUSTRAI ATRANDA, KAD 
ITALAI NE TOKI, KAI? 

BOLŠEVIKAI. 
Rymas, gegužio 20 d. — Aust- 

rijos 'kareiviai, 1 i mėginy savo 

triksus su rhsais, pamėgino jį 
ir su italais. Jie mėgino pradėti 
su jais broliuotis, sakydami, 'kad 
jie yra jų draugai; austrai mė- 

gina lalinti italu 'kareiviams ci- 

I garėtus ir kitas dovanas it nori 

I jtilkrinti, kad ''męs visi esame 

broliai-darbjn inkai ir neprivalo- 

i", u- mušt V. liet italu karei- 
viai jau turčjo du pamokinimu 
rjpie tai, 'kas iš tokio broliavi- 
mosi išeina: vieną pamokinimą, 
kokj gavo ,bolševikiška Ru>ų ka- 
riumenė, o kitą pamokinimą ar! 
savo locno '"kailio, kuomet po 
tokio broliavimosi austro-vokie- 
čiai sulaužė italų frontą ir bai- 

liams i u bu In sumušė italų ar- 

miją. Todėl dabar jau nepasi- 
gauna ant 11) s mešlkeraitės. 

Sulyg doikumentų, kuriuos 
'dabar turi savo rankose italų 
generalis štabas, Vokietija ir 

| Austrija skaito vienu iš svar- 

biausių dalykų varymą propa- 
Įgandos priešų armijose ir tarp 
įeivillškų //vonių priešingose va!- 
stijose. 

Austrijos afcieieras. pakliuvusis 
italu nelaisvei1, tą žinią patvir- 
tino. Jis pranešė, kad dar • >17 
metų pavasaryj Vokietijos mie- 
ste Daozige tapo atidaryta tani 
tikra mokyklų, kurioje šimtai 
vokišku aficieru mokinama so- 

cializmo ir visokiu radikališ'ku 
teorijų, idant jie, tuomi pasi- 
naudodami, galėtų per savo ka- 
reivius varyti propagaindą savo 

priešų armijose ir užkrėsti juos 
broliavimusi. I'atjs vokiečiai ta 
linctižsikrecia. 

Tmc trarulatiou filcd \\ ith tlie po.ctmaster ai Cliicapo. III., on J'Hh il.iy 't May l'UM, as rcquirr<l by thc act of Ut'.olni' (■ 1917. 

PREMIERAS REZIGNAVO 
VYRAS IŠ DŽIAUGSMO 

NUSILAKĖ. 

Stockholm, Ceg. j(> d. 
Vadovaujantis tenoras Budapešto 
Didžiosios Operos, cechas v;, du 
Burian (kuris vienok nėra gimi- 
nė naujojo Austrijos užrirbc io 
ministetrio Bui'iano), *pa lan 
skandalą laike perstatymo i\>e- 
ros ''I.ohcngrin", išeidamas dai- 
nuoti visai girias. Kuomet i j 
pradėjo publika šturmuoti. dai- 
norius pasiaiškino, kad jis nu- 

sigėrė tyčiai — iš 'džiaugsmo, 
todėl, kad Anurijos premiero 
\ietoj jau nėra daugi aus gra- 
fo CzeTiiino, kuris, sakė daino- 
rius, "yra visų cechų priešą-." 

Tnu* transiation filcd with tlic poslma tor ' 
Ohicagn, III., on J9th įlay of .May I9IH, as rcfjuiretl hy thc art of Oitolu r (• I 

'1017. 

RAGINA VOKIEČIUS 
VAIKŠČIOTI BASAIS. 

Londonas, gegužio 25 d. — 

jeigu turtingesnius luomu? pcr- 
'ikrins, t .i naujausia mala .n;;! 
vasarą liurlinę ir visoj Vokie- 
tijoj bus vaikščioti basai. 

Kadangi Vokietijoj 'pradeda 
labai trakti šlVšnos ,-k: 
tai vokiški laikraščiai ragina 
'kaip turtingus, tai.}) ir bieduis 
vaikščioti šią vasarą basai. 

"'K odei negailėtum vajkščioli 
•basai?" — pataria vienas laik- 
raštis. — '"Tokiu 'budu jus 'Į.ri- 
.ifelbėsite savo V a ten 1 a r. d u i 
(tėvynei), nes sučėdytute ne tik 
šikšnos bet ir škarpietų bei pau- 
ėiaku. (kurių taipgi pradeda 
mums trukti. iLa,i (turtingieji 
/paduoda pavyzdį sugrąžini mm i 
mušu seno švento vokiško pras- 
tumo". 

True translation filcd v.itii the postmaster 
at Chicago, III., on Jytli < Iny nf May 
1918, as rcųuircd ov thc act of Octoher č, 
1917. 

VĖL NAUJA LIETUVOS 
"UNIJA?" 

Amsterdamas, (ie^. j\ d. — 

Celebrantas i'Š Rerlino praneša, 
kad Vokietijos Fecleralčs Tary- 
bos komitetas užrubežiniems rei- 
kalams, ateinančią seredą svars- 

tys sutartį, kuri padaryta vyriau- 
sioje kariškoje stovykloje kaslink 
A a s t r o V o k i šk o susivienijimo. 

Šisai komitetas taipgi svarsty- 
siąs EIzaso-Lotaringijos klausi- 
mą ir Lietuvos klausimą Sakso- 
nijos kabinetas dabar esą stovi 
už sudarymą l nijos tarp Sakso- 
nijos ir Lietuvos ir Saksonijos ka- 
ralius esą apreiškė, k'ad ji- tokią 
uniją patvirtins. 

£ Viršminėta žinia tapo paskelb- 

ta Xe\v Yorko laikraštyj X c w 

Y o r k T i m c s ir kiek yra tame 

teisybe męs neapsiimam pasaky- 
ti. Saksonija yra viena iš karalyš- 

'čių, kurios priklauso prie \ okiškos 
! Federacijos ir sudaro Vokišką 
Imperiją. Didesnė dalis karalysčių 

j ir kunigaikštysčių, kurios sudaro 
vieną Vokietijos Imperiją, yra pro- 
tesroniškos, bet Saksonija Ba- 
varija yrakatalikiškos ir turi ka- 
talikiškus karalius. Todėl, turinti. 
Lietuvą ir mėginama rišti su Sak- 
sonija. Het, kadangi Lietuvos ru- 
be/.iai visai nesusieina su Sakso- 
nijos karalija — tarp jų stovi 

Lenkija, — tai sunku yra suprasti, 
kokiu lmdu galėtu būti "unija" 
tarp Lietuvos ir Saksonijos. Tur- 
inu Vokietija manytų Įbrukti Lie- 
tuvai kokj vokiškai-katalikišką ka- 
ralių i> Saksonijos karališkos šei- 

| įnynos. 
l>et lietuviai jokiu budu su tuo 

I nedali sutikti. Lietu viai reikalauja 
,sau pilnai neprigulmingos viešpa- 
tijos be jc.lv i 13 vokišku (karalių ar 

kunigaikščių, kurie rišlų Lietuvą 
prie vokiško vežimo|. 

T r ne translntion filoil \viili ilic postmaitei at l'hicago, III., oti 29tH «lay of May l'U!\ as n'ąuiml 1>\ tlu- a.t uf OcUiKt (< 
1917. 4 

ITALAI TURI LAIMĖJIMŲ. 
Rymas, gegužio 4. — Ita- 

lai ipadarė svarbų užpuolimą, 
paimdami nuo aust.rų keletą po- 
zicijų kakluose ir užgiebdaini 
S70 belaisvių. 

Nuo austrų tapo atimta via" 
šunO kalno Monte Ziogalon, 
miestelis l'resena, kalnų s-pra- 
ga Monticello ir pakalnias i ry- 
tus nuo šios spragos. Prie to 

užgriebta 12 kanuolių, 14 tran- 

šėjinių mortirų, 25 kulkosvai- 
džiai, keletas šimtų -autuvų ir 

daug kariškos medžiagos. 

True translation filed \vith the postmastcr ;it Chicngo, 111.. cn day of Mav 
W1H. as rcųuired liv tlie act <> f Octobcr 6. 
1917. 

j,400 AMERIKOS ORLAIVIŲ 
JAU FRANCUZIJOJ. 

Washington, D. C (ie^'užio 
j(> il. l'innmhkas Atstovų Huto 
militariškojo komitetu 'pranešė 
.šiądien, kad iki šiai dienai Su- 

vienytos Valstijos jau turi tar- 

nystoje ir pašaukt- išviso du mi- 
lijonus kareiviu. K a slink or- 

laiviu. tai jis .pasakė sakančiai: 
''Nors abelnai ėjo yandai, kad 

męs neturime orlaiviu prie mu- 

šu armijos Francuzijoj, tai vie- 
nok faktas yra, kad męs turime 
tenai tarp i.300 ir 1.400 orlai- 
viu, o iš i 11 mažiausiai _'uo yra 
faktiškai 'kovojančios mašinos." 

Trtic translatiou filfd uit'.i tlu- Į..istmaMe: 
ui Chicago, UI., on l'Olli day of May 
19I«S, a> miuited L>y tlic acl of Oetolui t>. 
1917. 

AMERIKOS PRANEŠIMAS. 
Washington. D. C., .ųegužio 

27 d. — Amerikos vylriausis ka- 
riška?* oi'i.-as Fatncuzijoj išleido 

šiądien si'kantj •pranešimą apie 
Amerikos armijos veikimą: 
**J'iikardijoj (taip vadinasi dalis 
Francuzijos a,pie Amiens), po 
pasiutusio artilerijos prireitįtimo. 
.priešo ptsti'niii'ku būriams pasi- 
sekė Įsilaužti Į mušu •priešakines 
pozicijas dviejose vietose. Mu- 
šu kariumenė po to 'kontr-ata- 
kavo, \ isiškai išvijo priešą iŠ 
m u sų linijų ir Įsilaužė j jo li- 
nijas. 

'•\Yoevre ąpieliukčj stiprus 
priešo tyrinėjamtis buiris tapo at- 

muštas su nuostoliais užmuš- 
tais ir sužeistais. 

''Lotaringijoj pasitaikė bom- 
bardavimai gazinėmis bombomis. 
Kituose sektoriuose, kur ura mu- 

šu kariumenė, diena praėjo ra- 

miai. 
''Laike mušiu ore m tisų la- 

kūnai šj rytą mušovė vieną vo- 

kišką Orlaivi". 

TUESDAY 
ONT MILAI- 

WHEATLESS 
V5t >*0 ĮSRIAIV CHATRCIU;. 
iasuh cm criaklvst roart 
OPNTAJNtNG WHXAX 

| Dienraščio Reikaluose, i 

! .Męs norime kovoti už (pašau 
lio ir už Lietuvos laisvę kas 
įlieti, o ne vieną sykį j savaitę 
Dienraštis kovoja kasdien, o sa- 

vaitraštis tik sykį Į savaitę. 
* * 

Savaitraštis—tai senas karabi- 
nas: gerai šatija, bet labui retai, 
Mums reikia kulkasvaidžio. To- 
dėl re m k ''Lietuvos" dienraštį, 
kuris šaiutdys kasdieną—įprisidėk 
mors su vienu šėru. Jo kaina tik 
dešimts doliariu. 

Rochesteryj geri vyrai sumanė 
tverti "Tėvynės Sargu'' draugi- 
ja. Dėkitės vyrai prie "Lietu- 
vos" dienraščio su šėrukais—ge- 
resnio "Tėvynės Sargo", kaip 
dienraštis, sunku bus surasti. 

* * 

BEVEIK "TŪZAS". 

Pereitam mumeryj paminėjo- 
me, kad garbingą "tūzo" vardą 
Įgija tas, kuris "nušaus" nema- 
žiau kai 10 serų Lietuvos" or- 

ganizuojamam dienraščiui. 
Štai jau ir vienas kandidatas 

[atsirado. Adolfas Lmkauskas iš 

Chicago mamė, kad iš jo ne trk 
tuzo nebus, bet vargiai ir ketur- 
akio galės dasigriebti. P»et nie- 
ko geresnio nėra, kai drąsa, o 

žmogus ir patsai nežinai, kiek 
jos turi, <kol nepamėgimsi. 

Lu/kauskas .pamėgino. "\Ta-gi, 
saiko, pažiūrėsim, kokis iš manęs 
"st rielčius"—kiek serų dienraš- 
čiu nusausiu." Ir išėjo vyras pas 
savo 'kaimynus. 

Ir ką jus manytum? A* nepa- 
gaus jis Čielų devynių šėrų vie- 
nu vakaru? 

A t vilkęs tuos savo "belaisvius" 
Į "Lietuvos" ofisą, sako: 

"Maniau, Ikad aš per visus me- 

tus dešimties Šerų dienraščiui 
negausiu, o čia ve. žiūrėk, vie- 
nu vaikam čielus devynis užra- 
šiau ir žmonės dar dėkingi buvo, 
■kada paaiškinau apie šitą gerą 
darbą—dienraščio steigimą".... j 

ii erai, Adolfai! Dar vieną še- 

rą nutupdyk—busi pirmiausis 
"tūzas", o prieš *'tuzą" visi 'ke- 
pures turi nusiimti. 

Nelaukia nei kviesliu. 
M. PlataKis iš Chicago gyve- 

na 14 ar 15 įmetu Amerikoj. 
Tiek pat laiko ir "Lietuvą" skai- 
to. 

"Dar Pennsilvanijoj būdamas, 
— sako p. Platakis, — nuo pat 
savo atvažiavimo j šią šalį '"Lie- 
tuvą" skaitau. O kai da'bar pa- 
mačiau laikraštyje, kad jau 
"Lietinva" žada virsti Į dienrašti, 
tai, vyreli, nei 'kviesliu nelau- 

1 «r 
ikiau, — pats ateinu. Sia $20.00 
— dudkite man porą šitų... La- 
bai smagu girdėti, kad iš "'Lie- 
tuvos" bus dienraštis". 

* * 

Mergina "bytina" vaikinus. 
Vienuose mainuose C'liieagoje 

'nvvo keletas jaunimo: pora vai- 
kinu gražiai sau su merginomis 
baikavo. N* a-gi užeina dar vie- 
nas pažįstamas. Žodis-po-žo- 
džio, užsikalba api<* lai, kad 
'"Lietimą" Ims dienraštis. O ,ųi 
!kad surems visi vyrai! 

"Po dešimkę sako, įprisidčkim. 
First klias peiperis mums Cliica- 
goje reikalingas, o "Lietuva" vi- 
sados buvo kąs vadinasi "lirst 
klias". 

—Na, tai ilgai čia pyragu no- 

mynkykitn — sako 'A. Bitautas. 

j— kad prisidėt, tai prisidėt. Aš 
imu vieną šėrą ant dienraščio... 

—Kaip tu, tai ir aš — sako 
VI. Dulcvičius — rašyk ir man 

vieną šėrą. 
—Kaip visi, taip ir aš — pri- 

kirto Ignas Lulkošius. — siekda- 
mas j kišenių. — Ye, ir mano 

dešimkė: užrašyk ir man vieną 
šėrą, ta bus iš viso "treicė".., 

i Ir vyrai gerą darybą atliko, ma- 
1 

jie. kad bus j;uu viskas. 
— Palaukit, dobilėliai, palaukit 

— staiga tarė skaistaveidė Da- 
micclė riutrimiutė — tai dar no 

t viskas. Ar jus manote, kad jau 
męs lietuvaitės, tai jau jums už- 
sileisim? Ot imsiu jus ir su- 

bytysiu. Žiūrėkit gerai: štai dvi- 
dešimt nė — aš imu čiekt' du sė- 
ru... 

I r paėmė. 
— Xa, tai man brač, mergaitė! 

— tarė svečias išeidamas. — 

Bepigu butu, kad daugiau* tokiti 
butu... 

* * 

Mušu kareivėliai. 
B. Lenkauskas, kuris dienraš- 

čiui dar prieš išvažiavimu kariume- 
nėn, puikiai pasidarbavo, dabar 
siunčia teki pasveikinimą i- \\*aco, 
Tex., savo broliam iletuviam dien- 
raščio organizatoriams ir karei- 
viams: 

"Brangus tautininkai, mepasi- 
dluokit! Męs dar (kaizerio nepa- 
siekėm, tik einam linkui. l>et 
męs ji ''pa f ik sysim" — all riglit. 
kaip tiik progą gausim. O iųs 
"paifiksykit" tamsybės kaizerį, 
steigdami dienraštį. Net ir ta- 
me męs, kareiviai jums priįjel- 
bėsim, jeigu patįs įieapsidirbsite. 

"Texase yra daug lietuvių ka- 
reivių. Ei, broliai texasieeiai! 
Matuti jus per dienas "krepsus" 
bešaudr.nt. Šaukite vieną "krep- 
są" ant Chieagos lietuvių dien- 
raščio." 

Xa ir šovė! Štai. D. Rupšis, 
7-tos Divizijos 'k?.re*P :s iš \Yaco. 
Tex.. rašo: 

"Kadangi matau, kaip iš visų 
Amerikos kampų lietuviai juda- 
Ikruta. kad tik dienraštis stotų 
gyvu kuinu, tai lai ir mano de- 
šimkė buna dienraščio pageliai. 
Šiuo m i įprisiunčiu money orderį 
ant Sio.oo už vieną šėrą. 

Jei o na usk a s ;š Keiiiosha, \Vis., 
išvažiavo kariumcnėn. Du bro- 
liu patįs savo liuosu nonų- iau 
dabar Dėdei Šamui tarnauja. 
"Prieš išvažiavimą atvyko Cliica- 
gon sykiu su savo moterim, 
idant atsisveiikimti ir su "Lie- 
tuva". Abiulu paėmė po šėrą. 
P-ia Jelenau<kienė yrU imsi pra- 
tusi jauna lietinė ir lietuvių 
tautiškais reikalais ne tik Įdo- 
mauja, bet i>r gerai yra su jais 
.susipažinusi. 

"Tautišką spaudą mys turime 
visi palaikyti ir stiprinti" — tarė 
ii, atsisveikindama ir vyrą ka- 
riumcnėn lydėdama. 

* * 

Siminas Jurša yra jaunas vy- 
rukas, lankiusis Valparaišo uni- 

versitetą, kol jo I )ėdė Šamas 
sau ipagelbon nepasikvietė. Prieš 
Išvažiavimą atvyko Chicagon pa- 
sižiūrėti. l'žėjo taipgi pažiūrė- 
ti. kaip męs čia dienraštį orga- 

nizuojame. 
"Važiuoju, sako, pas Dėdę 

įSamą. Darbas gal bus sunkus, 
bet po smarkaus darbo nėra ge- 
resnio pasilsėjimo, kai smagu 
dienrašti pasiskaityti, o juk sa- 

vo dienraštį pristatysit kad ir 

Prancuzijon. Tai reik užsira- 

šyti Šeru." 
Apie p. JbrŠą vėliaus turė- 

sim dar daugiau ką pasakyti. 
* # 

O čia savo kolegoms 
pamokslėlis. 

Taigi rmtsu karei vėliai-flcaržy- 
gėliai, kaip matote, 'yra puikus 
kovotojai. Bet ar nereikalingi 
ir aficierai. Žinomti. štai ma- 

lonu mums perstatyti Pirmą 
^Leitenantą, l)r. Steponą Riežį, 
tarnaujantį Dėdei Šamui Canrp. 
Sliermane, Oliio. Jis rašo: 

"lšginli-s sumanymą permai- 
nyt 

*' Lietuvą"' j dienrašti] ir 

matydamas, koks yra entuziaz- 



ma° toje linkmėje, pavelyki* ir 

jman .prisidėti nors su pora še- 

ry. Šiuomi prisiunčiu Čekį ant 

$20.00. Iš karininko negalima 
daug ir tikėtis, tad atleisini 
tą menką sumą [Atleidžiam, 
Leitenante, ir, didį ačių sakom), 

"Užtat gi likusieji gydytojai 
ir dentistai mano kolegijos ci- 
vilniame gyvenime, turi gerą 

pjūtį. Kodėl gi jiems gausiai 
nepasirodyti savo centeliais? 
Žingeidu man bus tėmyti mano 

•kolegas Šiame rei'kąle. 
Steponas Bie^is, 
ist Licut. M. R. C. 

''Palaukit! Ryt-po-ryt prisiu- 
siu už vieną šėrą pieninai, o su 

daugiaus, tai 'kaip Dievas <luos. 

Bet vien.'j tai pieninai prisiųsta-, 
ba man "Lietuva" pattr.ika skai- 
tyti u>ž "'isus laikraščius geriau- 
siai''. 

Rašo W Radzvilas iš Detroit, 
Mtch. 

+ * 

Kaitp žmonės tokio dienraščio 

reikalauja, galima nusimanyti iš 

to, 'kad iš nekuriu \ iety (kaip 
ve iŠ Pittston, PiUdfc'Vigho ir 
Clcvelando) pradeda siųsti dien- 

raščiui -prenumeratą iškalno >p<> 

$5.00. 
Smagu dirbti, matant tokia 

didelę užuojautą., tačiaus męs 
!a<bai įprašyVum, kad mtisų drau- 

gai dabar Ikuodaugiausiai at- 

kreiptų atydos j pačius Šerus. 
Nes ieigu paskirtu laiku nesu- 

rinksim 2,000 šėrų, tai iš pre- 
numeratos nieileo neišeis, nes 

negalėsim dienraščio turėti. 
Turime du tuksiančiu tų šė- 

rų išleisti iki 1 d. rugpjutčio, 
tai .parody iv. knin reik ilrrba 
dirbti. 

a** 
Knygelo apie dienraštį. 

Prireikė ne knygelę, kurini 
visikas puaišfkinta apie dienraštį: 
kaip yra jis organizuojamas ir 

1.1. Ant pareikalavimo kiek-vie- 
nas įgaus uždyką — sau ir savo 

draugams. 
Visus laiškus dienraščio rei- 

kaluose dabar adresuok i t taip: 
"Lietuva" Daily 

814 \V. 33rd St., Chicago, 111. 

is mmi 
True tramlation filed with the poitma'ter 
•t Chicago, I II., on J9th <Uy of M v/ 
191 S. ai requireil by the art of Oriolirr r'», 
1917. 

ŠIMTAMETĖ SENUKĖ 
PIRKO LAISVfcS BONDSĄ. 

Altoona, P.i. — Pasirodė, kad 
Mrs. Daty liazenstaub, senu'ke, 
kuri baigia lygiai šimtą metu, 
laike paskutines Laisvės Pasko- 
los pirko bonidrJį už $100.00. Kas 
dar labjaus yra verta paminėji- 
mo tai tas, kad senukė nemoka 
nei žodžio angliškai ir yira vo- 

(kietė, — paeina iš Bavarijos, 
bet ir jai kaizerio yra perdaug. 

Truf tranilanun filerl tvith the poitinj^ici at Jbicagc. III., on 29th rlay o f May 19'8, a* reųuired by the act of October (>, IflIT 

FARMOS UŽDYKĄ. 
Washirvgtorv D. C. — Apie 

156,000 aikrų tuščios žemės Port- 
lando d i st rikte, Orogano valsti- 
joj, taipo valdžios pavesta apt- 
vėrimui tų, kurie nori t< s že- 
mės įgyti. Žemė 'bus duodama 
uzdyką šmoteliais ,po 160 akru 
afba mažiaus. Tiktai Suvieny- 
tų Vallsitijų piliečiai turi teisę 
jas gauti. Norintieji gauti bile 
šmotą tų žemių privalo paduoti 
aiplilkacijjį į Suvienytų Valstijų 
Žemės Ofisį mieste Portland, 
Oregon valstijoj (l nited States 
Lamd Office, Portlaind. Ore). 
Aplikacijos bus priimamos nu<> 

birželio (June) 22 d. iki liepom 
(July) 17 d. Aplikacijas galim.-', 
siųsti laišikais iš bilc kurios val- 

stijos ir nedaro skirtumo, ar jo* 
,pirmiaus, ar .paakinu® paduotom, 
bile tiik pasiektų ofiso viršui nu- 

rodytu laiku. Visos aplikacijos 
skaitysis kaipo paduotos tuo 

pačiu laiku. Jeigu ant bile vic- 

H POIfflGES FIGHT « ; 

tTKcy Save "Vhcat. * 
\Jhoii. vau Totatoes 

ftreaa 
_A.D M.1 tflAn^KTlOK 

no šmoto žemės 'butų ipaduota 
daugiau negu vien,] aplikaciją, ta: 

tuomet bus liosų traukimas lie- 
pos 12 d. Pamfletai (.knygelės) 
su aprašymu -^itų žemių bus išsių- 
sti 'kiekvienam u/ilyką, ant pa- 
reikalavimo. "amtietai yira ang- 
lų įkalboje ir rei'k jų reikalauti 
tiuo "l nited States Lancl Office, 
Portlaind, Ore". 

Trite translatio.i filrd wit!i th? postmdMei 
at Chicagu, III., on '9th daj oi May 
1918, as rrquirei1 hy thr act of Octoher <S. 
1917. 

PABĖGUSIS KRIMINALIS- 
TAS lio.PiRKO PER KARĘ. 

Lans'ng, Mieli. — E lward 
Putina1 Ii i.-: 11ri-a) \\ i-lliam 
\Vm. i ciii.oii, sėdėjo Jack.sono 
kalėjimo už vagysty. 
1915-sc metuose jis ipabėgo jš 
kalėjimo ir 'pastojo liuosnoriu 

j Kanados armiją po kitu vardu. 
Vakaru fronte jis dalyvavo 
daugelyje nrušių; laike garsaus 

1 mūšio prie Viiny Ridge jtapo 
taip sužeistas, kad pasiliko i te- 

veik bejiegiu visam gyvenimui. 
iPalck&us jį iš armijos, jis grįžo 
atgal Michtganan ir tapo su- 

areštuotas kai po pabėgusi s ikali- 
1 iiy.s. Bet valstijos gubernato 
rius suteikė jam -pi 1 n;» jo pir- 
mesnės "kaltės dovanojimą. Jo 
užlaikymu gi r u pilnas i Kanados 
valdžia. 

Trti* fran.slation filrd wilh tiir po^tma^lr' 
at ChicagO. III.. 011 .!9tli d;«y of May 
(•JIf*, as reąuircd bv thc act nf (Mohcr fc 

•1917. 

I MANĖ, KAD KARĖ JAU 
PASIBAIGĖ. 

St. Louis, Mo. Šio m i e !'» 

konduktorius netikėtai susitiko 
ant gatvelkario -11 vyru, kci r j > 

nežinojo, kari ii 's yra 'karėjo 
Kokiai tai i.trnr*- nr n i,r. 
miestan, jst lo uit gatvekar-i 
Tuom laikr pulkas jtirci\in mar- 

šaivo gatve ir atkreipė a t yda tai- 

merio,- kuris iniekados jūreivių 
nnb-uvo matęs. 

"O kas per vieni šitie vyrai r" 
— užklausė jis konduktoriaus, 
spjaudamas čių-ta'balką pro du- 
ris. 

•'Tai yra Suvienytų Valstijų 
juirciviai" — paaiškinu jam kon- 
duktorius. 

''() ką jie daro?" 
"Jie kovos už Dėdę Samą ir 

už tave" — atsakė kondukto- 
rius. 

"Kur?" — įklausė toliaus far- 
tneris. 

"Xa, ,ar tai tu dar inežinai, 
kad dabar yra kairė? — užklau- 
sė jau n-usteb imtas kondukto- 

rius. 
-H, ar dar ji nc.M/.?iI>ai; ė iki 

,'olei? — ako farmeris iir ra- 

i ini.ai pradėjo sau kramtyti savo 

j ciu" toliaus. 
! 
| Tme translation filed wifh th/> pr.ihiiK.tfi 

it Chica^t'.. UI.. on 29th •!.-»•/ f M n" 

V13, as requir<:cl by the art of October ti 
1917. 

j DUODA DALIARf, KAD NU- 
PIRKTŲ KULKA JO LOC- 

NAM NUŠOVIMUI. 

Mcmphis, Tcnn.—Otto Dolir- 
malnt, vokietys, tapo pasodintas 
kalėjiman, kaij>o pavojingas šios 
šalies priešas. Jis .prašė kalė- 
jimo sargo, kad jj nušautų. 
Sargas jam atsakė, kad jis nėra 
\ ertas ir tiek, kiek kaštuotų kul- 
ka '.r pairakas jo nušovimui. 

"Klausyk, — Ipasakė Dolrr- 
mann sargui, išsitraukdama: do- 
liarį iŠ kišmiaus, — štai imk 
irt į doliarį >r nušauk mane. Do- 
liario bus 'gana už kulką ir pa-' 
raką". 

Trnr translation f\M vrith thr poslma^c 
it ChicaKO. III., on 29tli rlay of Mat 
1916. a* tequire<l by the act oi Oetobcr 6 
1917. 

MILIJOIIERtUS STOCK- 
JARDŲ BOSAS. ARMIJON. 

Chicago, UI. — X olson Mor- 
ris, milijonierius ir vienas iš 

rfkerdyk'lų savininku anądien iš- 
važiavo j Camp Grant, Rock- 
lord, sykiu su 40 kitų savo uist- 
rikto kareivių. 

I- r.rtc paklausė j j, v:" i n 

jarn jo naujas "džiabas*' patin- 
ka. Morris atsakė: 

"Aš da'bar esi tt Suv. \ a! -1 i i 1 • 

kariu menėj, o įstatymai užgina 
kareiviams "kalbėti d"t publika 

į oi jos. 
.jisai jaunas milijoiniicrius, iš- 

pvldydamas savo "Ouestion- 
! naiire", nereikalavo palrtiosavi- 
mo, bet parašė apačioj seikančiai: 

"Aš nori.11, kad maine padėtu 
•ten, kur aš -galėsiu būti naivdin- 
Igiąusis valdžiai". 1 

į Distrikto Apeliacijos Taryba 

INŽINIERŲ DARBAS PRIE FRONTO. 
Išilgai tranšėjų yra žemėn suleistos vielos telegrafo ir telefono Misinešimams. Tą 

<larhą atlieka karišku inžini rin korpusus. Inžinieriai bando sudėtas -Melas, ai gerai jos 
"dirba". 

išriin&o jam tokią vietą — klia- 
<»j numeris i-as. 

Jo iuolis ilvdvvatdas M».».*ris 
lapo paskirtas 'kliason .)-!< 

.kaipo vedęs vyras ir ikai;;>o ; er- 

; 'lėtinis "reikalingos industrinis 
J įstaigos". 

Į I Triir translation filcil \vitli t h j>o<tmaslcr j ;it Chicago, III., on 29th ilny of ^Ia\ 
!°I8, as ictjuireil by tlic act of Octobcr fi, 
1917, 

SIUNČIA KARIUMENĖN 
SAVO LOCNĄ SUNŲ. 

Muncie, 111. — Ray Tubey, 
į anus turtingo fabrikanto, ta- 

po paski rtas Į auti a kliasą, nes 
t jis tvirtino, kad esąs reikalingas 
! naudingoj šalies industrijoj, ši- 
>ai jo reikalas tapo paimtas ap- 
svarstyti Į Distrikto Aipeliaei- 
jos tarybą. Tarybos .".ariu yra 

> jo locnas tėvas. Taryba nutarė, 
įsiiilyg jo locno tėvo reikalavimu. 
;kad jis butų paskirtas pirnirmi 
įkliason. Ten jis ir yra dabar. 

ITrnp translation filcd with tbr postmaslrr 
at CliicaRO, III., on 29tli <Iay >>f Mav 
1918, a-> requircl by tlie act of Octobcr 6, 

j 1917. 

VISI TURI UŽSIREGIS- 
TRUOTI. 

N'aiija registracija tuojaus 
prasidės sulyg valdžias paliepimo. 
Šita registracija bus ne kareiviš- 
ka, bet imlustrialilnč, tai yra jos 
tikslu yira ne 'kareivius surasti, 
bet kas kokį darbą dirba i r Ik -i 
kokiam darbui čia 'Amerikoje 
tinka. 

j Visi vyra- nuo 6 metu iki 
150 metu amžiaus, — turtingi ii:- 
bied/ni, — turės užsiregistruoti. 

\ aidžia išlei l«» garsu ohal i. 
į kad kiekvienas, 'kuris tik tinka, 
[turi airba ikovoti, arba dirbti nau- 
! dingą darbą čia namie. 
Įniams nėra vietos. Valdžu-.i 
įtrinksta darbininkų. yipač an1 
'.Ameriikos geležinkeliu ir amu-1 
Į nicijos di/rbtuvėse. Taipgi jai j 
| laibai yra reikalingi marinistai 
Įvairios rūšies, kuriems valdžia 
moka ipo 7S cehvtus j valandą, i '« 1 

Trnr transUtinn filcrl witb thc postmnMcr j it Chicago, III., oti J9tli day <>f May I 
1018, *s reqiiircrl by thc act «>f Octobcr 6, 1917. 

PREZIDENTAS KALBA 
KONGRESE. 

t 

Wshington, D. C, — (ieg. 27 d. Į 
—• Kaip sykis kuomet vokiškos 
kanuolės atidarė ugnį, pr«ldėda- 
mos naują ofensyvą ant Vaka- 
rų fronto Franru/.ijoj, prezt ten- 
tas \Vilsonas šiąidien tire tikėtai 
.pasirodė kongrese su savo pra- 
nešimu. Jis pareikalavo, kad, 
padėjus politikieriavimą j šalį. 
konresmanai laikytu posėdžius 
Ip^itol, 'palkol nepalda'rys nauju 
įstatymų apie kariškas taksas. į 

kalbėdamas apie naujas tak- 

jsas, 'kilios yra reikaligos vedi- 
mui karės, prezidentas pasakė, 
'%ad jos turi buti uždėtos aut 
tu, kurie pelną iš karės sau da-į 

'■<> ir ant visokiu daiktu, kurie į 
lėra reikalingi pragyvenimui. ot 
ik pasismaginimams. 

l'rio pclnininku, prie kurių 
negali prieiti sąžinės varžymai, 
galima prieiti per jų taksavi- 
mą" pasakė prezidentas. 

Kongreso nariai ir publik;. j 
smarkiai jam -plojo, kuomet jis 

į,tokiu baidu m:rodė. kad augŠ- 
1.Mansiais karės taksais turi bū- 
ti apkrauti tie, kurie iš karės sau 

>n>i|iel;;i jimo j ieško. 
Publika ir konkresas austojo 

ir sma'.kiai plojo, kuomet Pre- 
zidentas pranešė, kad šimtai 
tuksiančiu Amerikos kareivių 
yrą mūšio laukuose ir pla;::ia 
laivas po laivo j frontą ir 

plauks. "kol priešas bu.s su- 

muštas ir pakui jis ne'bus pri- 
verstas atiduoti atskaitą prieš 
žmoniją." 

Prezidentas pas;.kė, kad nau- 

jos taksos yra reikalingos atei- 
nantiems metams ir kad Pu:ų 
nepatogu laukti net kitų metu. 

iv ant nuspręsti, kokiu tlnuhi jt> 
surinkti. Kongresas turi pada- 
rytį tą nusprendimą tuoj aus. 

Sulyg l/.'do departamento ap- 
sJkaitliavimo. ateinančiais me- 

tais karės vedimui reikės apie 
25 bilijonai doliarių; iš los su- 

mos apie 8 bilijonai turi pasi- 
daryti iš taksų, likusieji iš 

bondsų pardavinėjimo. 
Surinkimas 8 'bilijonu dolia- 

riu iš taksu beveik padvigubin- 
ti; dabartilncs taksas, bet Prezi- 
dento įplianas a;;!krauti sunkiau- 
siomis taksomis tltos, kurie da- 
ro sau pelną iš krarčs, paleng- 
vins taksu mokėjimą papras- 
tiems piliečiams. 

*!*f"o Itnir.l.'ilinn filčd «itli t!;" [»> tti nMiM 
at C'hirapo, II!., <111 w">lli day of .May 
l'»IK, a. i'ci|uirr(! by tlin art et Octolin f. 

'1917. 

TAI BENT ŠEIMYNKLĖ. 
Chicogo, 111. "Sayi šisai "ga- 

įjus" turi daug draivgu 'žiūrėk, 
kiek j u atėjo ji lydėti" susu1'.;:) 
vicinas žmogus, atėjusi: •■alyd-- 
ti ''naujokus," iš\:: i i: (»j.-n i u: 

kariumenėn j Uocklordą. 
''Ale,- •draugu..." -a'iMakė jam 

1-itas, kuris tą ''gaju" pažino.— 
"tai nedraugai, liet jo šeinm a." 

Pasirodė, Ikad tuo vyru yra 
tūlas Thomas Muirpby, vienas 
iš ji vaiko, kuriuos turi j" tė- 
vai. Tėvas, molina broliai ir 

seserys atėjo ant stoties l amą 

išlydėti: apart jų buvo dar ini- 

rys dainiaus tu/.ino giminaičiu 
ir anūkų, ir pasidarė Iburys, ku- 

ris beveik visą stoti užkimšo. 
Vienas iš šios šeiiuvnos na- 

» 1 

rni pasakė: ''Ves, n i tisų seimy-. 
na yra pusėtina šeimyna. Mus 

yra dešims brolių ir vienuolika 

seserų—visi gyvi i'r sveiki. 
Tarnas yra jau trečias sunus. 

išvažiavusis kariumcnC:i. 

fb i \" 

Tnir liatiMation fiicrl with i'ie pu .lni.i. fr 
iii ( IlicaRo. III.. 011 J'/lli 'Ii*\ 'ii Mm;. 
101 H, ii:, tcųiiircil by iliu ad <>! < Ictoln-r 0 
1917. 

Voikietiios vald/'ia iš U'i 'o 

naują Įstatymą, s; lyg Uurio da- 
bar yra kriminali* prasižengi 
mas, jei'gu 'kas lallrio ai klius tik 
savo pasiliirksniiniir.ui -™jo<!i:i. 
jimui, a:iba pasivažiirOjimui. Su- 

,lyg Įstatymo, visi a-kliai \ ii. 
i i joj gali būti vartojami t i,ki«ii 
kariškiems darbams, arba d ar- 

ijam s, "kurie yra naudingi k.-roi 

■komcr'-iįhj, ?em,dirby.>U"j ir t. 

t. I'rivatiškai naudai ar':'i u s :ai- 

kyti u.vdlrausta. 

Tri'>- Iranslation filcd v it b I1"' p.'Mnins'o 
it Chicapo, III., oii J'ith 'l.'iy of Mav 

a. rr.įiure'l liv tln" atl '>f Oc tolio r 6 
!'M7. 

! \ okieti joj mokslisk"se sfero- 
je apgailestaują mirtj jauno k'a'rei- 

vio v; rdu Ilerbert llerkner, už- 
miušto prie ('anil)tai. Mokslinčiai 
žiurėjo į šj jauną vyrą kaipo į bu- 
siantį \\>kictijos matematišką ge- 
nijų. 

į Kuomet karė prasidėjo, llerk- 
ner buvo universiteto studentu 

j Golttingcne, kur \ i>i skaitė jį ne- 

paprastu matematiku. Jau primais 
'metais savo buvimo universitete 
llerkner, kaip sakoma, pasiekė 

|"rybas šin dienų matematiško 
mokslo". 

Algebra, geometrija, trig. noniet- 
; rija ir "calculus" (augšoiausivji 
luitematikos šaka) buvo šiam vy- 
rui tiesiog vaiko žaislas. 

I 
Tnic trattslation filcd \vith thc 

at Chicagn, III., .1:1 J'»t h tl;iy m Ma; 
1918, as K'i|tiirc<l bj thc a it of Ovtuber <■ 

1917. 

j| "l'ganimo Armijos" (Sal- 
vation armv) vvriausis tarptauti- 
nis ofisas praneša, kad šliiom lai- 
ku talkininku armijose kariauja 
50,000 "Išganymo Arini j. s" r.arių. 
Apie du milij >mt doliariu šita 
draugija išleido* Įvairiems kariš- 
kos pagelbos darbams. 

'J'riU' trąiislalimi vvitli th< |»-»>tsu;i>tc«" 
at Gliicagn, 111.. ori "tli tlay of May 
I9IK, as rc<tuiicd l>y thc act oi Octohcr (> 
1917. 

Vien tik valdž. >s departamen- 
tai Amalijoj sunaud »j;i .2.000 tunų 
popieos kas savaip/. — Didesnė 
dalis pi.picros pagaminama iš se- 

lini jau naudotu popierų. Daug 
,tokios popieros yra naudojama 
1 prie nutnieijos dirbimo ir išdirbi- 
1 nėjimui įvairiu reikmenų ligon- 
bučiams. 

j Meksikoje pereitais 1017 mė- 

liai gauta iš žemės apie Oo,000,0:n 

I bačkų naftos (oil). 1 j nauji šul- 

jinai tapo pernai išgre'ti. Mtk.-'ka 
yra viena turtingiausių nafta sa- 

liu. Daugiausiai uafto lauku rau 

dasi Tampiko ir Tuxpam <iistriek- 
tuose. 

■SURADO VAISTĄ NUO 
DŽIOVOS? 

Vaistas nuo džiovos pagalios 
gal tapo tikrai surasta. Ir tą 

paskelbia -ne kas kitas, bet Ita- 
lijos valdžia, kuri yra direkto- 
rium Chemiko-I'ixio:»giškt> Ins- 

tituto Rymo l'niversitete. Ypie! 
tai gavo žinią Cbicagos itailų 
•konsulis Bolognesi telegramų 
nuo italu ambasadoriaus \Vasli- 
ingtone. 

Nau'jasai italų gydimas yra 

paremtas ant gydančių ypatv- 1 

>iu cukraus mi ■kuriom įprof. 
Lommonaco darė anot konsulio. 
i anaymus per u pastarųjų mc- 

tu. ! 

"Pirmieji 'bandymai davė pui- 
kias .pasekmes — praneša tele- 

gramas, konsulio gautos. 
"Baidymai buvo daryti ir ka- 

reiviams, esantiems prie fronto 
ir kurie ttvrėjo j>.u užsisenėju- 
sią džiovą. ir sakoma, kad ligos 
platinimąsi tapo sulaikytas, o li- 

goniai atgauna kuno stiprumą. 
Sakoma, (kad aštrus džiovos ap- 
sireiškimai pranyksta po l.ijtj 
jčirškimų šito naujo vaisto. 

Gydymas tapo pritaikintas 
tūkstančiams italu kareiviu. Ku- 
rie buvo 'patdkę j austrų iir vo- 

kiečių nelaisvę, gavo ten džiovos 
ir tapo vėliaus atgal sugrąžinti. 

\aujasai gydymas davė tokias 
geras -pasekmes, Ikad Italijos val- 
džia jautėsi, jog ji įgali paskelb- 
ti, jo^ gydymas yra pasekmių- 

\ 

gas. 
I 'rt•I (Ulinu I.'ico \ : ;t v iena 

iš garsiausių Italijos fiziologų 
ir jo Inuias pranešimas apie >i 

tą išradimą yra todėl geriausiu 
prirodymu 11 al i jus daktarams. 

Trnc tran'-lation filcd \virli thr po^tma-lf 
a t < hicaRO, III.. f-ii 29lli iliiy "I VI ,iv 
lyiK. as rciĮuiird l>y i!;> <ut cit Octubci o 
1917. 

AR KLAUSĖT APIE SAVO 
GIMINES LIETUCOJ?— 

ŠTAI KELETAS. 
ATSAKYMŲ. 

Švedų-lietuvių Komitetas iš 
Stockliolmo, savo laiške, irašy- 
tame "Lietuvos" rcnlalkcijai kovo 
30 d. 1918 m., praneša, kad aut 

nekuriu pa j ieškojimų, kuriuos 
amerikiečiai pasiuntė per Švedų- 
Lietuvių komitetą kaslink savo 

giminių Lietuvoje, komitetan 
atėjo sekančios žinios iš Lietu- 
vos: 

1. j Marijos Sirvydaitės už- 

klausimą. Chicago, 111., apie Vin- 

cą Sirvydą iš Ma/.galių, Kėdai- 
nių pav., Kauno gub., atėjo 
rugpjučio m. 30 d. 1917 m at- 

sakymas iš Lietuvos, <kad jo 
•nurodytoj vietoj nesurasta. 

2. Į Augusto Jurgelos užklausi- 
mą, adresas neišskaitomas, apie 
Juozą Jur^elą su šeimyna iš 
Stirbaičiu, Raseinių pav., atėjo 
lapkričio 1 d. 1917 m. atsaky- 
mas, Ikad Jurgeliu šeimyna visi 
sveiki, gyvena senoj vietoj, nie- 
ko nestdkuoja ir siunčia širdpn- 

gss linkėjimus. 
Į Vinco Kulboko- užklau- 

simą, Brooklyn, X. Y. apie Mo- 

tiejų Aleknavičių su šeimyna iš 
I'advairnabudžių, Mariampolės 
pav., atėjo spalio J) d. 1917 m. 

Atsakymas. kad (Melknavičių 
šeimyna visi sveiki, prašo pinigų 
atsiųsti ir velija viso gero. 

4. j Antano Miščiko užklau- 
simą, Chicago, 111.. apie Petrą 
Valaitį su šeimyna iš Tabokie- 
nės, Naumiesčio pav., atėjo rug- 
pjūčio 17 d. 1917 m. atsakymas, 
kad visi sveiiki, gyvena neblo- 
gai; tik vis'kas sudegė ir todėl 
prašo atsiųsti pinigų atstatymui! 
Velija viso 'gero. 

5. ! Prano Novogonskio už- 

klausimą, Brooklyiri,, X. Y. apie 
Juozą N'ovogonskj su šeimyna iš 
Povyšnių. Ašmens pav., \ ilniaus 
gub., atėjo rugsėjo 25 d. atsa- 

kymas, 'kad dėlei karės fronto 
artumo iš tos vietos jokios ži- 
nios apie J. Novogom-flcį negali 
b'ivti suteikta. 

P. S. Komitetas 'primena iš 
savo pusės, ikad siunčiant jam 
laiškus su užklausimais apie pa- 
silikusius Lietuvoje, rci'kia kaip 
užklausiamojo, taip ir savo ad- 
resas rašyti Ikuoaiškiausiai. Pats 
laiškas turi irgi buti parašytas 
trumpai ir aiškiai. 

Su tikra pagarba. 
Švedų-LictuviŲ Komitetas. 

Komiteto adresas: 
S wns|k-I -itaui.^ka I Ijal'pkommit- 
u-ii Postbox 397, Stockholm I, 
Svveden. 

Netikrieji (padirbti) «;koliru- 
mosios kasos ženklai. I\i ik 
"Dabarties" žirnių. Rygoje r i 

susegta netikrų s»ko!inomo;sio* 
kasos rublių. Jie skiriasi tuo, 
kad vokiškojo rublio pusėje ro- 

želės esančios labai prastai pa- 
darytos. I?e t«», -plikasis dug- 
'įias irgi cs:j netikrai išpildytas. 
Vok išlk as raštas: "Posen, den 
17. A-pril ivi'i eS;įs atspaustas 
didesnėmis raidėmis, negu tik- 
ruose rubliuose. Antroje rublio 
pusėje, kairiajame šone, vieto- 
ji- "požyczkoucj" stovi "poiycz- 
ko\vei", vadinas vietoje g de 
reikiamos "j" stovinti "i". Be to, 
šitos pusės rituliai esą daiug /.v- 

mcsnii, negu ti'krųjų įpitiigų. Pa- 
daliau netikruose "rubliuose v;- 
sai nėsą vandeninių žymių. 

Grudžiai (Šiaulių apskr.) Prie 
mokyklos niuo sausio 5 <1. atsi- 
darė čia vakariniai Ikursai suau- 

gusiems. Išguldoma: lietuvių 
kalba aritmetika, žemės aprašy- 
mas, prigimties mokslas, higieną 
ir vokiečių įkalba. Kursus lan- 
ko 2 mergaitės ir 18 berniukų. 
Kursuose mokytojauja Šimikaitė. 
A: Trečiukas ir K. Povutė. 

Žabuotinio. 

Kaunas, Buhalterijos 
vakariniai 'kursai. 

S vemto Kazimiero Di augijos 
bute prie viešojo pleciaius, Vi'- 
niaus Didžioji gatvė įXo. 34 
(Litzmann strasse) vasario 17 
dieną prasideda vakariniai bu- 
halterijos bursai. 

Bus mokinama: 1) buhalteri- 
jos, 2) aritmetikos, "3) lietuvių 
kal'nos, 4) vokiečių kalbos, 5) 
rašyti rašomaja mašina, (>) gim- 
nastikos, 7) tautinas muzikos. 

Pamokos bus paprastomis die- 
nomis vakarais nuo 7 iki vai., 
sekmadieniais nuo 4 itki <S \ti!. 
vakaro. 

Norintieji mokytis gali užsi- 
rašyti kiekvienu lauku pas kur- 
su vedėją Saliamoną Baraitį. Di- 
džioji gatvė No. 34 (Lit/.mann 
strasse1. 

Linkuva (Jonišk. ap*>k.) Drau- 
gijos. Mokyklos. Vakarai. Dair- 
niąinlkų. reikalai. Mūsų mieste- 
lis vra mažas. Prieš karę čia 'bu- 
vo apie 4000 gv v., šiądien" gi 
•kaip visur, taip ir pas mus — jų 
skaičius sumažėjo. Bet liaudies 
gyvenimas bėga senovės vaga. 
Visos draugijos, kurios buvo 
prieš (kairę — dar ir dabar te- 

begyvuoja. 'k. a: "Blaivininku 
D-ja". ''M oterių ĮDr-ja. "Pa- 
šelpos Dr-ja", ir "\ artotojų Dr- 
ja Blaivininkų ir moterių 
draugijos turi -po arbatnatnj. 
Pabaigoje 1917 m. Linkuvoj t;t- 
po įkurta ir "Pirklių Dr-ja", ku- 
riai kaip matyti gerai 'klojasi. 

Karė musų miestelio beveik 
incužkabino: tik kur-ne-kur bu- 
vo atskirų šaudymų. Taigi nic- 
•ko [žymesnio ir neatsitiko. 
Prieš karę Linkuvoj buvo dvi- 
•kliase mokykla, — ir atskira 
mergaičių, išviso su 'keturiais 
mokytojais. Bet rusams pasi- 
traukus, ir užėjus vokiečiams, 
gerbiamųjų mokytojų Ig. Braz- 
džiūno ir 'P. Spaudo,, rupesniu 

/'■ 
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mokykla neuždarė savo duirių, 
bet tebeveikia paprastai kaip ir 
seniau. Kas yra dar svarbiau 
— in-uo pirmos mokyklos, ati- 
dalrymo dienos l:uvo sykiu įs- 
teigta ir suaugusiems 'kursai, ku- 
rie ir ligi šios dienos gyvuoja. 
Dabar Linkuvoj yra dviekliasė 
mokykla su trimis mokytojais: 
Ig. Brazdžiūnu. I'. Spudu ir J. 
Gaidelioniu; be to dar yra dvi 

mokyklos (jaižiunų kaime, moky- 
tojauja Ig. (Irigas, ir Laboriuo- 
se mokytojauja, mokytoja >p-lė 
T. Rinkunaitė. Rupensiu mok. 
Ig. L5r. ir mok. I'. Sp., o taip- 
gi ir vietinio 'klebono I.. Šiau- 
i'iuno, jau yra gautas leidimas 
atidaryti Linkuvoj gimnazija. 
iš pradžių bus atidaryta tik pir- 
mosios keturios 'klesės. 21 d. 
sausio buvo visuotinas metinis 
n a riti susirinkimas "Vartotoju 

draugijoj*'' ir. iš ikasos buvo pa- 
aukuata 2000 irublių gimnazijos 
kurimui; beto tą dieną buvo >u- 

aukauta </x> rubliu, viso lal>o 
rubliu. Buto gimnazijai 

dar nėra nusamdyta. 
L. Michulauskis. 

Kuktiškis, (Salgudiskio apsk.) 
L ia u d i e s ni o k yikla. V a- 

k ari n i a i. k u r.s.a.i. J,a,u,n.i- 
m a s. Cia įtaisyta liaudies mo- 

kykla. Mokėsi apie 50 vaikų. 
Mokytojauja Jonas Kurpi*. Iš 
pradžios žmonės nelabai norėjo 
siųsti vaikų į lietuvių mokyk- 
las, bet patyrę, -kaip vaikai mo- 

komi gerai, pradėjo vis daugiau 
siųsti, ypačiai, "kuomet vaiikai 
buvo aprūpinti, sąsiuviniais ir 
1.1. Darbas eina gerai. 

( vakarinius kursus suaugu- 
siems, prisirašė čia su virš 40 
žmonių. Užsirašė visokių, ku- 
rie nieko inemoka, nei sikaityti, 
nei įrašyti arba -kurie moka šiek 
tiel; iš maldų knygelės paskai- 
tyti, arba, Ikurie net jau yra 
šiek-tiek "pramokę. Mokėsi va- 

karais ligi 9 vai. vak. — vėliau 
pasilikti mokykloje draudžiama. 

Keleivis. 

(Iš "Darbo Halsas"). 

Bus Sau.es Užtemimas. 
Ateinančio bir/elio 8 dieną, su- 

imtoj, bus saulės užtemimas., Tą 
dieną po pie* menulis pereis tarp 
r.aulės ir žemės ir nuo mėnulio' 
puls šeselis, kuris pridengs didesnęI 
dalj viso; Šiaurinės Amerikos. Ne' 
visur bus pilnas saulės užtemimas, 
bet dalis saulės bus pridengta vi- 
sose Suvienytose dalyse. Pilnas 
saulės užtemimas bus tiktai siau- 
roj juostoj — nuo l'udget Sound 
YVashingtc/no Valstijoj, f>er Den- 
ver miestą, Alabamos valstiją ir 
iki šiaurinės dalies Floridos vals- 
t i j os. 

I'cr šitas vietas pereis pats vi-' 
durys mėnulio šešėlio ir eis nuo 

vakariniu valstijų j rytines, t. y. 
vakarinėse valstijose jis bus ma- 
toma pirmi aus negu rytinėse. 

£isai mėnulio šešėlis bėgs per 
žemę su greitumu 3.000 angl. my- 
lių j valandą. Tose vietose, kur 
jis užeis, saulės visai nebus matyti, 
dangus bus juodas ir žvaigždes 
galima bus matyti. 

* * 

Nereik bijotis. 
Saulės užtemimas yra vienas iš 

nepaprasčiausių dangiškų apsireiš- 
kimų. Pasitaiko jis tuomet, kada 
mėnulis atsistoja vienoj linijoj tarp 
saulės ir žemės ir pridengia savimi 
saulės šviesą. 

Toks atitikimas, kad visi trjs 
— saulė, žemė ir mėnulis, — atsi- 
stotų kaip sykis vienoj linijoj, pa- 
sitaiko labai retai. Žmonės, kurie 
nieko nežino apie judėjimą dan- 
giškų kunų, nėra prie tokios re- 

gyklos pripratę ir bijosi, manyda- 
mi, kad pasaulio pabaiga ateina, 
ar Dievo rykštė pasiekė žmoniją. 
Dabar jau nedaug yra tokių žmo- 
nių. nors jų vis dar yra tose* ša- 

lyse. kur žmonės yra tamsus, kur 
jie 1 įskaito laikraščių, kurie aipi« 
šituos atsitikimus iskalno praneša 
ir žmonėms paaiškina. 

Kaip įvyksta užte.aimas. 
\pie dešimts minutų prieš sau- 

lės užtemimą, saulės šviesa prade- 
da mainytis: iš savo |>aprastos 
Šviesumos ji pradeda virsti j tam- 

siai varinę melsvą spalvą. Oras 
tuo pačiu sykiu pradeda žymiai 
atvėsti ir-paukščiai, suklaidinti to- 

kiais apsireiškimais, pradeda tūpti 
j savo lizdus. 

Menulio šešelis pasirodo iš va- 

ikaru pusės tamsus, tarsi besiarti- 
nanti perkūnijos audra ir artinasi 
prie jųs su kanuolinės kulkos grei- 
tunui — atsiminkite, kad jis kc 
liauja, darydamas i|>o 3000 angl. 
myliu j valandą. Mat mėnulis netu- 
ri laiko bovyti jus šita gražia sau- 

lės užtemimo regykla: i 24 valan- 
dasdar jis turi aplėkti aplink visą 
žemę, o vėlintis jis dar niekados 
nesusivėlino. Kuomet mėnulis savo 

kelionėje pasilyti linijos tarp sau- 
lės ir žemės, saulė dar vis išrodo 
rundina. lieslen'kant mėnuliui pir- 
myn, jis pradeda dengti saulės 
kraštą. Pridengimas eina vis didyn 
ir didyn. Iš saulės dabar matyti 
tiktai "ragas," kuris eina vis siau- 
ryn ir siauryn. Jeigu jus esate toj 
žemės vietoj, kuri yra stačiai ant 
tiesios linijos tarp saulės, mėnulio 
ir žemės, tai ir t'as siaurutis saulės 
ragas netrukus visai pranyksta. 
Saulė pilnai tapo mėnulio uždeng- 
ta ir tuomet turime pilna saulės 
užtemimą. Pilnai saulei užtetnus, 
aplink saulės .pakraščius pasirodo 
rausvos liepsnos, kurios sudaro 
vieną iš puikiausiu dangiškų regyk- 
lų. Šitas liepsnas vadina saulės 
v a i n i k u. 

Saulės vainikas yra, kaip minė- 
ta, viena iš grasiausių dangaus re- 

gyklų. Podraug jis yra ir vienas 
iš *tebėiiniau!|ių nes žmonės dar 
tikrai ne/.ino, kas jis yra ir iš ko 
susidaro. Jis apsupa visą saulę 
aplink ii* tankiai išduoda spin- 
dulius labai keistoje formoje, ši- 
sai saulės vainikas turi savyje ža- 
lią gazą, vadinamą "coronium," 
kurio nė.a ant žemės ir jį galima 
pamatyti tikt'ai laiike pilno saulės 
^užtemimo. "Coronium," kaip me- 

nama, yra giminingas su gazti, ku- 
ris vadinasi v a n d e n d a r i 11 

(hydrogenu) ir kuris yra musų 
ore. Bet "Coronium" yra taip leng- 
vas, kad jis negali laikytis prie 
musų žemė.;. Sakoma, kad šie 
"coronium" gazai, esantieji aplink 
saulę ir sudarantieji jos vainiką, 
turi didelę įtekinę ant musų oro, 
o taipgi ant žemės magnetizmo, 
bet kaip ir kokiu bud u, to tikrai 
iki šiolei dar nežinoma. I 

* * 

Siu metų pilno saulės užtemimo 
juosta, kaip jau minėjome, pereis 
per Denver miestą, kalnuotoj Co- 
lorado valstijoj. Astronomai, t. y. 
mokslinčiai, tyrinėjanti dangiškus 
kimus, šiuosmet 'bus Denvcre iš 
visu pasaulio galų, idant šį saulės 
pilną užtemimą pamačius ir išty- 
rus. 

Paskutis saulės užtemimas buvo 

1914 metais. Jis buvo matomas 

Europoie, bet pilnas užtemimas 
buvo taip truntoai, kad jis buvo 
matomas tiktai per keletą sekun- 
dų nekuriose Francuzijos dalyse. 

Vakarinėse valstijose, kaip ir 
rytinėse valstijose, kur gyvena 
daugiausiai lietuvių, saulės užtemi- 
mas bus tiktai dalinis. Aplink 
Chicagą, Michigano, Indianos ir 
\Visconsino valstijose, mėnulis už- 

dengs daugiau negu tris trečdalius 
saulės ir saulė išrodys, tik kaip 
naujasai menulis — rago pavyda- 
le. Tiems, kurie nori gerinus šitą 
nepaprastą regyklą pamatyti, pa- 
tariame jsifaisyti "aprukytus" stik- 
lus, kad saulės spinduliai j akis 
nevertu. Per tamsius stiklus ga- 
lima matyti daug geriau negu pli- 
komis akimis. 

į Aplink Pasaulį— 
Tėvynę Ginti. 

Jeigu -vra šalis, apie kurią gali- 
ma pasakyti "Tu didvyrių žeme" 
— tai tą be abejonės, galima pa- 
sakyti apie Belgiją — mažutėlę 
viešpatiją, kuri sulaikė pirmą tren- 

kimą vokiško perkūno 1914 metais 
duodama kelias dienas laiko 

fran-cuzu armijai prisirengti, tuo- 

mi išgelbėjo ne tik Prancūziją, bet 
ir visą pasaulį. 

Belgai lai <e šios karės parodę 

Inepaprastus didviriškumo pavyzr 
d/us. Sakykim, kad štai ir toksai 
pavyzdis: 

Pereitą subatą Chicagos gatvė- 
mis maršavo batalijonas iš suvir- 
šum 300 belgu. Nepaprastas tai 
buvo būrys. Xei vieno jų tarpe 
"cbuvo, kuris ant krutinės nebūtų 
turėjęs vieno, dviejų kariškų kry- 
žių ar medalių — ženklas, kad 
kiekvienas iš jų yra atlikęs kar- 
žygiškų žygių ant mušiu laiko. 

Dauguma šio bataliono belgų turi 
iki pusės tuzino kryžių ir medalių 

KĄ REIŠKIA BOMBARDAVIMAS. 
Prieš ataką priešas bom'l) ar liuoja kanuolėmis pozicijas ir kelius, kurie prie pozicijų veda. Paveikslėlis 'parodo, kaip išrodo bombarduotas kelias, — nieko iš jo m-ra liiky. 

belgiškų, francuziškų, angliškų 
rusiškų. Nes visur jie buvo. J> 
Belgijos išvažiavę, jie nuvyko Ru- 
sijon ir ten kariavo Galicijoj. 

Bolševikams suardžius Rusijos 
armiją, jie dabar per Sibyrą, Ja- 
poniją ir Ameriką suka aplinik pa- 
saulj, idant vėl pakliūti į savo Bel- 
giją, kad vėl kovoti už tėvynę 
prieš tą pati priešą.. Stai kokiu bil- 
du jie pakeliu ir Cbicagon pa- 
kliuvo. 

C li i c a £ o O a i 1 y X e \v s 
laikraščio korespondentas, vav.ia- 
vusis su šiuo batai i jonu speciali'šku 
trukiniu nuo Pąfifiko pakraščio 
iki Chicagos, paduoda žingeidžią 
šio batalijono istoriją, kurią jam 
papasakojo to ibaitalijp.no leitenan- 
tas. • 

Visi veteranai. 

"Męs kovojome Belgijoj — pa- 
sakojo leitenantas, — dabar Mi- 

kam aplink pa-auli, grjžšini at£a 
ir vėl kovosim Belgijoj. Musų ba- 
talijono nariai— 320 vyrų, esančių Į 
ant šio traukinio, — visi kovojo 
dar rugpjutyje ir rugsėjyj 1914 
metuose, nuo Liege i'ki Marne ir j 
iki Ypreso. Kapitonas Gudenne 
Leitenantas Fanghe, Leitenantas' 
Dufosset, kurie šią savaitę mar- 
šavo žmonėms* per Cbicagos ir 
Omahos gatvės, visi buvo Licge 
laike pirmos savaitės šios ikarės. 

1 "Aš pats buvau Louvain e dvi 
dienas pirm negu jis tapo sudegin- 
tas. Aš buvau Antverpe ir pame- 
nu, kaip dviejose ang. myliose nuo 

Antverpeno motina atbėgo pas 
mane vaitodama; rankose ji nešė 
savo sunaus kepurę pilną kraujo 

į ir smegenų. Vokiečiai nušovė jos 
sunų, nes jis esą neužtefktinai grei- 
tai išpildė jų prisakymą. 

"Męs suorganizavome batalijoną 
iš 359 belgų kariavimui su šarvuo- 
tais automobiliais. Tranšejimiam 
kariavimui šarvuoti automobiliai 
nėra labai geri. Rusai tuomet da- 
vė žinią, kad jiems kaip sykis to- 
kis šarvuotu automobilių batalijo- 
nas reikalingas. 

"Rugsėjo mėnesyj 1915 metų. 
męs įsėdome ant laivo Breste 
(Prancūzijoj) ir nuplaukėm i Ar- 
changelską (Rus:joj), o iš ten j 
Petrogradą. Caras užk-viete mus 

nuvažiuoti į Carskoje Selo, į savo 

palocių, ir męs č'.a turėjome paro- 
dą. Iš čia nuvykome į Maskvą;- o 

iš ten 1 Galiciją, 

| Dalyvavo Galicijos Mušiuose. 
"Laike gen. Brjsilovo ofeusy- 

vo, kuris buvo birželio mėnesyj 
U)iC) metuose, męs kovojome prie 
Jezerna ir Zborovv, ant kelio į 
Lembergą (Galicijoj). Laike mū- 

šio prie Svvistelniki, ratai vieno 

^įusti šarvuoto automobiliaus upo 
sudaužyti vokrko avinio ir męs 
turėjome pasitrtaukti ii nustojome 
savo automobiliaus. 

"Liepos mėnesyj 1917 .rautose 

męs matėme Kerenskį daugeli sy- 
kių. Jis laikė prakalbas kareiviams 

1 
ir *akė jiems ,kad jie turi sumuš- 
ti priešą. 

Po revoliucijai rusų kariumenė 
nebuvo taip gera, kaip kad dau- 

gelis manė. 
Du mūsų automobiliai tapo prie- 

do .šovinių sudaužyti ir iš 69 mū- 

sų vyrų, dalyvasių vienam susirė- 
mime, du trečdaliu tapo užmušta 
ar sužeista. Kerenskis davė šv 

Jurgio kryžius musų kareiviams 

jligonbutyje. Kerenskis buvo vi- 

^sur 
— kartais tokiose vietose, km 

kulkos lakstė kai bitės, — jis sa- 

kydavo kareiviams, kurie nenorė- 
ju muštis, kad jie mėra tikri revo- 

liucijos kareiviai. 

Daugelis Sužeistu. 

"I'enkiosdešimts šio batalijono 
vyru, važiuojančių šiuo traukiniu, 
turi žaizdų iženklus" — pasakojo 
toliaivs jaunas belgų leitenantas.— 
'Šio batalijono kamandierius, Paul 
Ro/.e, neteko vienos akies nuo 

šrapnelio žaizdos. Adjutantas C'o- 
vcella turi randą ant dešiniojo 
veido nuo šautuvo kulkos.Seržan- 
tas Bodson turi dvi žaizdas ant 

šlaunų. Leiterfantas Aspremont 
gavo šautuvo kulką Į petį. Mūsų 
farmacistas, Severin, gavo šrap- 
nelio žaizdą dešinėj kojoj. 

"Aš pats turiu savo dešinė? ran- 

kos muskulus sutraukytus nuo 

šautuvo kulkos, kuri mane paga- 
vo mūšyje prie Lipnica Dolna 
(Galicijoj) rugsėjo mėnesyj 1916 
metuose. Pradžioje 1917 metų 
męs nusiuntėm atgal .per Stock- 
holmą 8 savo vyrus su žaizdomis. 
Iš Paryžiaus męs išvažiavome su 

359 vyrais. Kuomet rusai jau ne- 

norėjo daugiaus muštis, tai mę< 
nuvykom Į Kievą. Sovieto val- 
džia davė mums traukinį iki Vla- 
divostokui ir męs negalime nusi- 

skųsti nei ant valgio, nei ant ap- 
siėjimo laike kelionės per Sibyrą. 
Netrukus męs tikimės buti sykiu 
su savo karalium ir -l'.elgijos ar- 

mija." 
* * 

Pereitą suibatą šie karžygiai 
maršavo Chicagos gatvėmis. Suv. 
\ aisti j ų kariunienė ir jūreiviai su- 

darė jiems garbės sargybą. Iielgų 
draugijos — vyrai ir moterjs — 

juos lydėjo. Tvirtu žingsniu su 

šypsą ant veidų, su gėlėmis, už- 
kištomis j šautuvų liūtas maršavo 
šie karžygiai plačia Micnigan ąve. 
gatvė, o šimtai tūkstančių publikos 
plojo, šaukė "Hurra! Vi ve la Bel- 
gique!"... Laikas nuo laiko mer- 

ginos nuo šaligatvių pribėgdavo 
pier niaršuojančių belgų ir prišok- 
davo gėlę ant krutinės sale kryžių 
ir medalių: kitos merginos ciga- 
retus ir tabaką i kišenius kimšda- 

vo, arba net ir saldainių baksą 
už diržo užkimšdavo. C) publika be 

paliovos šaukė: "Lai gyvo;a Bel- 

gija!"... 
Garbė jums, narsieji karžygiai L 

Jaunas Lietuvy s. 

lOTilUMEHIKOA 
IŠ KOCHBSTER, N. Y. 

Konfliktas ALTS. kuopoj. — 

Dienraščio rėmimas. — Gegužio 
j 2 d. buvo vietinios ALT. San- 
daros kuopos susirinkimas, kuri'a- 
i te apsireiškė stebėtinu dalyku. 
Pirmininkas, atidaręs susirinkimą, 
pranešė, kad jis rezignuojąs nuo 

pirmininkystės ir atsisakąs iš San- 
daros narystės. Priežastis l'a, kad 

esą. tautininku yra iriajžuma, o kle- 
rikalu dauguma, tai esą reik pasi- 
duoti didžiumai. Kitas narys pa- 
darė tą patj dar prieš susirinkimą 
paaiškindamas, kad dabar neįeik a s 

bile kokiai politikai, bet reikia sa- 

ko remti didžiumą. 
Susirinkime todėl pakelta klau- 

simas visai AL 1. Sandaros kuopą 
likviduoti. Be.t iš to nieko neišėjo. 
Nariai vienas po kito užreiškė, 
kad jeigu ir likviduotų, tai jie 
visgi nari'ais busią ir savo mokes- 
tis siusią tiesiog Centro iždininkui. 

Kuop s ikrikdinimas todėl nepasi- 
sekė. 

Po to pradėta svarstyti Lie- 
tuviu tautinio dienraščio klausi- 
ni,;}. Vienbalsiai visi .pripažino, 
Ikad lietimviams neatbūtinai reikia 

įsitaisyti gerą dienini laikrašti 
ir pasižadėjo ''Lietuvos" orgaini- 
zuojamą dienrašti remti kiek tik- 
tai išgalės. 

čia buvo pakeltas naujas su- 

manymas: sutverti draugiją tik 
Iš tokiu, kurie pirmiaus jau yra 
kariumenėj tarnavę. Sumanyto- 
jų nuomone butų gerai tu- 
rėti kaip ir gatavą rezervą, kuo- 
met prisieitų kadanor.s 'reikalas 
Lietiuivą su ginklu nuo priešų 
iii. Draugijai sumanyta duoti 
.'ardas "Tėvynės Sargų" [Or- 
ganizuojant tokią draugiją šiais 
lailkais šioje šalyje, reikia la- 
jai apgalvotai daryti, idant lie- 
tuvių priešai nepanaudotų t 
Uos šalies valdžios su'klaidi-nimui, 
>uk lietuviai nori kokius-nors 
kareivinius burius organizuoti, 
tie d.) 

Sandaros kuopa nutarė laiky- 
i savo susirinkimus sykiu su 

m D. kuopa, nes veilk visi San- 
laros nariai yra ir T M D", na- 

įais. 

Cia at'kreipta taipgi atyda i 
tai. kad "krikščionių-demokratų 
Karyba (taip oficiališkai vadina- 

si klerikalų partija*) anglų kal- 
boje vadinasi save Litluianian 
National Council (Lietuvių Tau- 
tinė Taryba), 'kuomet jos tikras 
vardas privalo būti Litluianian 
Nation's Council (Lietuvių Tau- 
tos Taryba). Dabar ,ųi kleri- 
kalų taryba pasisavina sau kiios 
organizacijos — Tautinės Ta- 
rybos — vardą ir Iklaidina tuo- 
mi svetimtaučius ir valdžią. Ai- 
tas patėmijimas iškilo, įkuomet 
pradėta rinkti parašus po pro- 
testo rezoliucija, kurioj protes 
tuojama prieš Vokietiją, ir 'ku- 
ris protestas yra geras dalykas. 

Pas musų kolionijos lietuvius 
baisiai yra įsivyravęs "moirkini- 
mas" savo pravardžių. Lietu- 
viai savo pravardes permaino 
ant tokių: "Stanley, Cherin, 
Luke. King, Goodall, Miller. 
Tellet, Jen'kins" ir 1.1. Kas iš 
jų gali pažinti, kad tai lietuviai? 
Gėda už tai yra, prieš tai rei- 
kia kuosmarkiausiai kovoti. Vy- 
rai, kurie mainote savo lietu- 
viškas pravardes, parodote sa- 

vo didelį nesusipratimą. 
Lenjkai 'siuntinėja lietuviams 

laiškus, kad .pastotų Į jų "pols- 
ką armiją", liet lietuviai velija 
j'iti su Dėde Samu kariauti, o 

su lenkais, lietuvių nevido- 
nais, jie nieko bendro nenori 
.turėti. J. 

Iš VVATERBURY, CONN. 
"Mirga" Scenoje. — "Aušros" 

Teatralė draugija, paminėjimui 
savo 5-mctiinių sukaktuvių, su- 

rengė lošimą 4-riu veiksmių 
dramos ''Mirga". 

Ši veikalą man tenka matyti 
scenoje antru kartu: pirmu sylk 
mačiau jį Xe\v Yorke lošiant. 

W'\v Yorke jis man laibai pa- 
tiko. inors nevisai tinkamai buvo 
vaidintas. Ycika:lo turinys — 

jo 'gilus dramatiškumas, grau- 
dus mus protėvių pergyventi 
laikai — visa tai daro labai stip- 
rų įspūdį ir neneroms ašaras iš 
akių išspaudžia. 

Ir šį kartą, eidamas j '"'Auš- 
riečiiį" surengtą pęritatyooiį, ti- 

'kėjaus pamatyti gal dar t\cresinsi 
sulosimą negu, 'kati Ne\v Vonke 
teko pamatyti, nes pinojau, 'kad 
mušu artistas p. \ itkauskas >į vei- 
kalą dabar stato po savo priežiūra 

iNežinatt, ar klystu, l>«*t atvi- 
rai turiu pasakyti, 'kad apsivy- čiau. Iš man žinomos dramos 
■pamačiau scenoje 'komediją — 

Jkaip kostiumuose, taip ir loši- 
fne. Reide pripažinti 'kreditą Yy- tauto rolei, bet kad gi tas keis- 
tas jo 'Kostiumas. Nesu is- 
torikas, bet tikgi nemanau, kad 
'garsusis Lietuvos kunigaikštis butu panašiai dėvėjęs. 

Svarbiausia trolė, buvo Mir- 
gos rolė, ir, ant nelaimės, jos 'vaidinime nebuvo matyti jaus- lumo ir tinkamai jai gyvumo 
— ot taip sau atk^.bėta. 

Gimibutas — kuomet jis mė- 
gina įkalbinti Mirgą, ida'nt toji bėgtų iš kalėjimo, — buvo šv. Vito šokj greičiaus b/šokąs, ne- 
gu tinkamą jauslumą-'dramatiš- 
kumą apreiškęs. O kuomet jis į dar savo "žilą galvą" (penulką) Į •>ametė ir negalėjo jos jolkiu bu- du Mirasti ant aslęs (nes tas 
ant kaklo užsikabino), tai ne- 
noroirus pulbli'ka, nors ir nevieto- 
je, turėjo kvatoti. 

liilgonas, kuris, matydamas Mirgą einant ant kartuvių, tu- 
rėjo iš meilės išeiti iš proto, — 

•amiai sau. kaip neiudinamne 
"ta.bas, pasiliko. 

Žodžiu, 'galima buvo tikėtis 
geresnio lošimo, yipaė kuomet 
veikalas statomas .po vadovyste Profesionalo artisto, kokiu yra 
p. Vitkauskas, nes ti'k inuo pras- tu žmonių paprastai daug rei- 
kalauti negalima. 

Užbaigai ''Aido" Teatralės 
draugijos nairiai suvaidino vie- 
no veiksmo vaizdelį ''Vagjs" ir 
j® gana tinkamai atlikta, nors 
pats vaizdelis — paprasta (pa- sakaitė. 

Publikos buvo apie 200. 

Istorikas. 

IŠ ADIRONDACK'S, N. Y. 
Adirondack's kalnai — džiovos 

gydyklos. Šios kalnuotos vie- 
įtos yra plačiai ižinomos savo 
gamtos gražumu ir savo svei- 
ku oru. Todėl čia kas metai 
suvažiuoja damg žmonių: vieni 
pasilsėti, tyru oru pakvėpuoti, 
o kiti pasigydiniti. Ytpač daug čia atvyksta (džiovininkų, 'ku- 
riems tyras, sveikas ir lengvas 
oras yra reikalingas. 
(gydymo įstaigos, a'rba sanato- 
riumai, randasi šiose vietose: 

1. S aram a c e Lake — tai 
čia beveik 'kiekvienas namelis 
yra tam tyčiai 'pritaisytas džio- 
vos gydymui. Gyventojų yra 
apie 7000 ir jų tarpe yra ma- 
žai tokių, kurie džiova nesirgtų, 
arba seiliaus butų nesirgę. Tarp 
geresnių gydyklų čia reik pa- 
minėti Trudeau Sanatorinim. 

2. Ra y Birook — yra ant- 
ęa vieta šiuose 'kalnuose. Čia 
randasi Xe\v Yorko valstijos sa- 

natorium — ipuUkioj vietoj, tarp 
•augštų 'kalnų nuo 3,000 ilki 4,000 
,pėdų augščio. Čia randasi aipie 
400 ligomių abiejų lyčių. Apart 
sanatoriumo daugiau čia nieko 
ir nėra. 

3. Toliaus už R a y Brook, 
1— bus kukios 9 angį. mylios 
nuo Saranace Lake, — yra dar 
puikesnė vieta vardu Lake Pla- 
cid. Čia yira įkliubai ir vasar- 

namiai ir čia ne gydytis, !bct 
pasilsėti ir "gerus laikus" tu- 
rėti suvažiuoja turitingesm žmo- 

nės. Užlaikymas fkliuibuose ir 

koteliuose atsieina iki $r,o.oo j 
savaitę ir todėl čia, žinoma, per- 
augšta musų nosiai. 

Adirondack 'kaliniai yra apau- 
gę miškais. Juose yra įvairių 
medžių, kokių 'kitur s u įilSto su- 

rasti. Jau apie šį laiikri čia yra 
labai gražu. Visur žaliuoja, 
žydi, 'kvepia, ipaulkščiai uždyką 
koncertus '.rėžia—miela ir sma- 

?u šituose kalnuose, tarsi roju- 
je. Trk musų lietuviškos gegu- 
tes tinuksta. 

Šiomis dienomis čia atėjo ži- 
nia (kuri ir "Lietuvoj" buvo 
pagarsimita), kad -tūlas italas 
Profesorius išrado naują būdą 

; džiovos gydymo — įkuriame 
cukrus lošia svarbią rolę, tai 
šiių apieliįvkių s-pecįalisitai-dak- 

tarai dabar išsijuosę tyrinėja ši- 

tą nauja budą. 
įButų gerai, jeigu tos naujos 

gyduolės pasirodytų pasekmin- 
gos — (prisieitų gaJ ir man «po- 

rą tonu cukraus iščiulpti, 'ries 
ir aš čia nuo tos džiovos gy- 
dausi. Męs visi ligoniai labai 
laukiame tos naujos gyduoles 
pasekmių. A. J. 

IŠ SO. BOSTON, MASS 
Prakalbos. — Amerikos Lie- 

tuvių Tautinė Sandara surengė 
19 d. gegužio prak lbąs Lietu* 
vių Svetainėje. Pirmininkas, p. 
Jurapeliunas, ragino rašytis prie šios lietuviu taktinės organiza- 
cijos ir paskui iperstatė publikai 
(kalbėtoju tp. J. Strimaitį, laik- 
raščio ''Sandaros" redaktorių. P-as Strimaitis la'bai supranta- 
mai paaiškino apie Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros 
principus, kaij) šita organizaci- 
ja stengiasi visur aipginti lietu- 
vių ir Lietuvos roiUnluc 

Kalbėjo pankui p. K. Norikus. 
Jis pasakojo, (kaip ir mūsų so- 
cialistai pasakoja apie Bielski, 
apie Bartuską ir pagalio >, tik 
tai, nežiniom gal per klaidą, jis 
užsipuolė ant Lietuviu Visuor 
tinojo Seimo, laikyto Xe\v Yor- 
ke, ir tuomi tai jau negerai žmo- 
nėms pataikė. Jis j j peikė, o 
žmonės net ir memokyti tam 
.seimui pritaria, nes mato ir su- 
pranta. kad jis labai stipriai pa- 
rodo lietuvių tautišką susipra- 
timą. 

Antru atvėju kalbėjo vėl p. J. Strimaitis, šiuo sykiu jis nu- 
peikė tmisų kunigėlius, 'kad jie 
kišasi j svietišką politiką, norė- 
dami ir toj politikoj vadovau- 
ti, nors jų vieta — 'tai dvasiš- 
kuose reikaluose, bažnyčioje dar- 
buotis. nes ir pats Kristus poli- 
tikomis neužsiim linėjo. 

J. L. Jaunikaitis. 

Iš DETKOIT, MICH. 
Lietuvj nt.maliavo geltonoi. 

Detroito lietu ia:rs pridarie ne- 

išpasakyto? sarmatos tūlas Juo- 
zas Zaitulis. jis yra 42 metų 
amžiaus, gyv< na šioj šalyj apie 
,20 metų ir iki šiolei ineturi iš- 
siėmęs piiieti:'!<Ų popierų. Tarp 
lietuvių jis yra žinomas kai-po 
socialistas ir bolševikas — va- 

dinasi, vyras, kuris moka smar- 

kauti. 
Kuomet Čia rinko Patriotiškam 

Fondui aukas, tai jis atsisakė 
aukauti ir dar bu/k pasakęs ne- 

gerai kaslink to fondo tikslų. 
Tuomet Ford Motor Kompani- 
jos darbininkai pagriebė jį ir 

išmalevojo geltona forba — mat 
"geltonas" pas amerikonus reiš- 
kia "blogas", "negeistinas", "šeš- 
kas". Apart to dar ir policija 
jj paėmė ištyrimui, kas jis per vier 
nas yra. 

Anglų laikraščiai apie tai ap« 
rašė, paminėdami, kad jis yra 
Jietuvys. Ir tokiu būdu visiems, 
lietuviams gėda. nes "viena ne- 
tikusi avis visą būrį gadina." 

Detroitietis. 

Žinios Žineles. 
inaiana Harbor, Ind. 

= Lenkui siuntinėja lietu- 
viams laiškus, kviesdami pasto- 
ti j lenkiškus lelijomis. Lietu- 
viai tik juokiasi iš šitų gremėz- 
du. k gerai daro. 

Pittsburgh, Pa. 
=» Šv. Domininko draugijos 

nariai suaukavo tautiniems rei- 
kalams $34.25. "Birutės" cho- 
ras surengė koįvcertij, nuo kiurio 
pelnas buvo skiriamas nuo karės 
nukentėjusiems. 

Dayton, Ohio 
«= Čia jaučiama stoka darbl- 

nimkų. Uždarbiai geri.. 
Vietiniai lietuviai, kuirių čia 

bus apie 700, dalyvaus "Yaini* 
kų Dienos"' parodoje (30 d. ge1- 
gūžio) ir rengiasi dalyvauti 
"Neprigulmybės Dienos" paro- 
doje (4 d. lietpos). 

Baltimore, MJ. 
= Laike laikytu čia Dr. J. 

Bielskio 'prakalbų, surinkta $40. 
Lietuvos laisvės reikalams. 

St. Bonaventūre, N. Y. 
— Šiuosmet čia pabaigė dva- 

sišką seminariją lietuivys J. 
Svirskas. Kunigystės štentini- 
mus.jis gavo Cbicagoje, kurios 
•dįcezijai kun. Svirskas priklau- 
so. 
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Vifil laiškai, korespondencijos Ir 
rankraščiui. skiriami talpinimui laik- 
raštyje, privalo buf.i pažymėti auto- 
riaus pura&u tr adresu. PanlraJian- 
tieji pseudonimais privalo paduoti ir 
navo tlkr^ pravardę Redakcijos ži- 
niai. 

Redakcija pasilieka sau taisę pri- 
altjstus jai rankraščius taisyti lr 
trumpinti. 

Netinkami laikraščiui rankriačlai, 
pareikalavus autoriui, bus jam gr$- 
£inaiui tik tuomet, jeigu su rankraš- 
čiais bus prisiųsta ir užtektinai kra- 
sos ženklelių. 

Reikia visada rašyti plunksna, pa- 
liekant plačius tarpus tarp eilučltj, 
lr tik aut vienos pusės lakato. 

Apžvaiga. 
Trtic tranialatun fileH wi(li thf postnuiln 

nl I'Iik ago, III., nu JOth day »( May 
i-MS. as r«quirr<l Ly Ihc art of Ocloher t>, 
1917. 

LAIKYKITĖS NUO JŲ 
IŠTOLO. 

Jau iš 'kelių vi '.u pasiekia 
mus žinios, kad jaitiini lietuviai 
gauna laiškus nuo lenku. Tie 
laiškai kalbina juos stoti j len- 
kiški^ legijonus. 

Mesiki te šalin tokius laiškus, o 

jeigu jus kalbintu žodžiu, tai 
pasakykit tiems agentams, kad 
*au eitu, kur 'pipirai dygsta. 

Lenkai negali jokiu bud,u at- 
sižadėti lietuviu ir visokiais bu- 
dais mėgina apdumti talkininkų 
valdžioms ir publikai akis ir įti- 
kinti juos, kad lietuviai — tai 
tie patįs Icn'icai, arba beveik tie 
patį.s. Sit.\s verbavimas lietuvių 
j lenkiškus legijonus yra jų nau- 

jas t<riksas — parodyti pasauliui, 
kad lietuviui nenori nuo lenlkų 
*k irtis ir net patįs savo noru 

lenkų ■kariumenėro pastoja. 
Lietuviai velija eiti tiesiog 

Dėdės Sarno kariumenėn. Dau- 
gelis jų ten ir «pastojo liuosno- 
fiais. / 

Lietuviai nenori mneko bendro 
turiėti su lenkais, juo labjaus 
su jų legi jonais. 

Tvėrimas lietuviškų legijonų 
jau buvo svarstomas tarp Ame- 
rikos lietuvių, \iem>k didumos 
nuomonė buvo tokia, kad po 
žvaigždėta Amerikos vėliava ne 

tik užtena vietos visiems, Ikurie 
nori už laisvę kovoti, ibet ir gar- 
bė yira ikovoti. 

NEPRAUSTABURNIAI. 
Trtie tmnilation filril wilh the postmai'M 

ai Oliicago, II!., on 20th <lay of May 
19IK, as rtmiireil l>y thc act of Octolier 6, 
'917. 

{variuose anglų laikraščiuose, 
jų tarpe ir Chicagos Datly 
Journal, tilpo ilgi straipsniai 
apie vokiečių nesvietiškus žiau- 
rumus Lietuvoje. Tų straipsnių 
aiutcirium yra tiiulas <p. J. Mar- 
tin, kuris pasisako esąs lietuvių, 
gyvenęs 2S metus *Suv Valsti- 
jose ir buvo Lietuvoje laike vo- 

kiečiu jsiveržimo į Lietuvą. 
Pagrįžęs dabar algai Ameri- 

kon, jis aprašinėja pasibaisėti- 
nus pavyzdžius v,olkišlkų žmog- 
žudysčių, žiaurumų ir barbariz- 
mų Lietuvoje. 

Atkartojęs nekurias dalis šio 
stlraipsnio, lenkų "Zvviązko" or- 

ganai "Dziennik Chicagosiki" ir 
''/goda", u/siipuola ant Dr. Šliu- 
po, ikurį jie skaito Lietuvos pa(r- 
daviku vokiečiams. 4'Zgoda" 
rašo: 

"Ir ką gi pasakysi ant to tu, 
I>r. šliupai, vokiško šalmo 
garbintojau, lenkėcly, Lietu- 
IVttf JunSasacIonaus i Suviei. 
Valstijas iš mylistos malonin- 
giausiai au viešpataujančio 
VVilhcImo? 

"'Ar r. esu drebės tau ranka, 
kuomet ant lenkų šmeižtus 
rašai, ar neatsiša.u!ks tavo są- 
žinėj .nors tolimas atbalsis vo- 

kiškų piktadarysčių, padarytų 
tavo tautai, -kurią tu dėlei sa- 

vo neapikantos *prieš lenkus, 
stumi sykiu su kitais j pra- 
pultį j amžiną prūsišką nelais- 
.vę? 

"Štai tukstaMcrai 01 žudytų 
reikalinga atinoinijmo prū- 
sams, o tu kurčias j šiuos 
šauksmus, pasiutęs iš nepa- 
matuotos ncapy'?a irtos prie 
Lenkijos, vedi šimtus tūks- 
tančių savųjų piusišflfio mo- 

locho gerklėii. Jeigu esi lietiu- 
v)'s — gailėsies, o jeigu esi 

Prūsas ĮsokictysĮ — prakeiks 
tave tie, kuriu išgel'iėtoju 'iio- 

ri būti." 

("Zgoda" .Viim. 21, i<)i8). 

Lenkų ''Zvviązko" organai, j 
kaip jau ne syki apie tai petė- 
mijome, užs-inia nuolatine, sis- 
tematiška denumcijacija lietuvių, 
i>uik jie esą me tkk pro-vokiški, 
bet tiesiog yra vokiečių .partne- 
riais. Ypatingai jie mėgina dis- 
kredituoti lietuvių tautinio judė- 
jimo lyderius ir veilkėjus, kurie 
stovi už pilną Lietuvos nepri- 
gulm-ybę, ir kaipo t<»ki nenori 
nei kalbėti apie '"uniją" su Len- 
kija. 

Kuomet, dabar šitie Jenuncija- 
•toriai įsidrąsino jau tiek, 'kad 

pradeda šmeižti atskirus lietu- 
vių verkėjus, kaip kad ir l>i". 
Šliupą, laikas ir 'lietuviams pra- 
dėti ką nors veikti. Turi buti 
sumišti budai, kad ir teismo pa- 
gelba. uždarymui burinių pana- 
šiems šmeižikams. 

NAUJI SLA. VIRŠININKAI 

"Tėvynė" apskel1!? pasekmes 
tik-iką užsunaigusiu rinkimu nau- 

jn SLA. Centralinės \ aiIvbos 
I ». 

j viršitriiin'ku. Išrinktais (pasiliko, 
i kaip kad me s iškalno 'buvome 
pasulirąsiim- įprana/šauti •— da- 
liai tiniai, arba senieji SLA. vir- 
šininkai. Jų dabar besibaigiani- 
čios tarnystės rekordas (išėmus 
gal iporą), pilnai ipatcisina tą 
užsitikėjimą, kuriuo juos nariai 

•vėl apdovanojo. Hutu buvusi 
•nedovanotina 'klaida, jeigu da- 
bartinė valdyba butų buvusi 
balsavimuose sumušta, ypač, ka 1 

prieš ją buvo pastatytas kitas 
tikietas (socialistiškas), ant ku- 
rio kandidatais pastatyta ypa- 
tos nie'kuom Susivienijimui ne- 

uzsi tarnavusios. 
1 

C) šisai sočiaiistiskas tHkietas 
vos ti>k inclaiinėjo, nes šiuo sy- 
kiu, 'kai<p iš balsavimų atskaitos 

j matyti, socialistai išėjo šturmu, 
idant Susivienijimą į savo ran- 

kas paėmus. Tautininlkai 'pa- 
prastai rinkimų agitacijomis nc- 

.užsiima. Kaip iš balsavimu at- 

skaitos matyti, čieli din trečda- 
liai jų inei nebalsavo ir tokiu 

■budiu socialistai, 'k u r i ų Susi- 
vienijime yira apie tūkstantis, ar 

pusantro, vos-ti'k tautininkų 
šiaiosmet nepagavo snaud/iaot. 

j Tas ypatingai -pasirodė iždinin- 
iko halsuose, kur užsitarnavusi* 

ISL'A. verkėjas T. Patilkštis, ga- 
į vo iqqi 'balsą, o K. Gugi s (so- 
cialistas) 1739 balsus, — skir- 
tumas neperdidžiausis, kuris ga- 
li duoti tautininkams gtfros mc- 

: d/ i agos pa< 111 m ot i ateit y j e. 

Socialistų kandidatas ant pre- 
zidento, K. Jurgelionis tapo su- 

muštas 531 balsu. Stasys Gegu- 
žis, laim -jusis pre/.identystę, 
gavo 2413 balsų, kuomet Jurge- 
lionis gavo 1882 balsiu*. 

Tikrą socialistų stiiį) rūmą ga- 
lima nustatyti -pagal Jurgelinu-iu 
ir Dundulio bei N'eveclko balsus 
(Dundulis buvo jų kandidatu 
ant Sekretoriaus, o Neviackas 
ant 'kasos globėjo"), nes šie vy- 
rai yra žinomi, kaipo Susi vieniji- 
mo "bolševikai" — atka'klųs so- 

cialistai priešingi .visoms tautiš- 
koms žymėms Susivienijime. 

Jurgelionis gavo iSSj, Du 
•du 1 i s 1364, o N'eviackas 1444- 
Tarp šitų skaitlinių irandasi tik- 
ra socialistų jiega Susivieniji- 
me. Jiega iiredklelė, kuomet iš 
viso yra apie 15,000 narių. 

Socialistai šiuose balsavimuo- 
se ,pastatė visas savo pastangas, 
sulyig tp. Grigaičio (pastatytos 
fornuvlos: 

| 
"Jeigu norėsim, tai už. dviejų 

metų, męs, socialiste tmėsime 
,SLA. savo rankose". Socialis- 
tiška agitacija įprieš rinkimus ir 

[laike rinkimų buvo šiuosmet ne- 

paprastai drąsi ir griežta ir 
visuose jų laikraščiuose ir vie- 
kas po kitam sekančiuose pra- 
kalbų maršrutuose, kuriuos jie su- 

sitaisė kaip tik šiuo laiku. 

Vienok -pasekmės, abelnai paė- 
mus, buvo nekokios. Tačiau s tau- 

tininkams yra j>amokinimas. kari 
ateityje -tautininkai perdaug ne- 

snaustų, kaip kad iki šiolei tai 
darydavo. 

Kas Yra Tas "Lietuvos Laisves" Fondas? 
Amerikos Lietuviu Dabinin- 

ku Taryba, k ik', faktiškai yra 
ne kas kitas, kaip ip. Grigaičio 
nauja sockilistišfka partija, kuo- 
met jau jam nepasisekė apval- 
dyti Amerikos Lietuviu Socialis- 
tu Sąjungos, įsteigė naują fon- 
dą, kuri u/.vadino labai gražiai 
s'kiambančiu vardu "Lietuvos 
LaisvC-s Fondas" — be abejo- 
nės geresniam patraukimui ne- 

susipratusiu žmomiių. 
"Lietuvos Laisves Fondas" — 

kaip galėtum manyti, turėtu sa- 

vo tikslu kovoti u/ Lietuvos 
laisvę, tai yra už Lietuvos ne- 

prigultnybę. I!t*t to nėra ir ne- 

bus. To fondo atstovai "Nau- 
jienų" lupomis apreiškė, kad 

a'pie Lietuvos nepigulmyibę ne- 

reik nei kalbėti iki karė nepa- 
sibaigs. Jie taipgi pritaria tam, 
kad Lietuva butų geriaus pri- 
jungta prie bolševikiškos Rusi- 
jos. 

"Lietuvos Laisvės Fondo aukos. 
Kam eis ''Lietuvos Laisvės 

Fondo" a'iikos? Ar išdavimui 
I.ic'tivai pilnos politiškos nepri- 
gulmybės? 'Ne, to nepasakyta. 
Ar paliuosaviinui Lietuvos nu > 

Vokietijos, Rusijos, ar Lenkijos 
pasikėsinimų? N'e, ir to nepa- 

sakyta. Iš viso to, kas iki šio- 
lei buvo jų pasakyta, galima 
išvesti, kad tos au'kos '1 us su- 

naudojamos Ik'ovai su socialistų 
piešais, t. y. su klerikalais ir 
tautininkais, kurie esą Lietui vos | 
laisvę parduoda. O jie, — p]), 
(irigaičiai, jurgedioniai ir (kiti 
panašus "dideli Lietuvos my'}- 
tojai-patriotai" — tą laisvę nori 

i matai, gelbėti. Kitais žodžiais, 
i to fondo aukos yra skiriamos 

I ne Lietuvos neprigulmybės jo- 
jimui, 'bet vedimui "maminės ka- 
rės" tarp pačių lietuvių, vedi- 
mui socialistų sriovės 'kovos 

Į prieš kitas srioves. Lygiai taip, 
kaip darė ir dairo bolševikai Ku- 

sijoj — kovoja ne su savo šalies 
išlaukiniais priešais, bei su savo 

locnos šalies gyventojais, kad 
vaM'žią savo rankose turėti. Jie 
ir tokiais pačius ikovos budus 

vartoja. Bolševikai tik save va- 

dina demokratija ir darbininkais, 

! 
o kas ne sulyg jų — tai ''dar- 
bininkų priešas", buržujai, at- 

žcgareiv'ii. Ir mūsiškiai pasi- 
ikrikštino savo Tarybą "Darbi- 
r.inikų" Taryba, nors ją 
"runina" ne darbininkai, ibet 
miiiirkšta-rankiai ponaičiai. Ir jie 

! skelbia kad t ilki tas, kas su jais 
,— tai ''darbininkas", o 'kas ne 

su jais, tai "buržujus", "atže- 
gareivis" ir net Lietuvos p ar- 

da\ ikas. 
Tai tokiius jie tikslus turi i«r 

taip jie Lietuvos laisve supran- 
ta. 

Ke-lsiu trubelį namįe, vesiu 
naminę kovą tarp pačiu lietuviu, 
smaugsiu Ikitas partijas ir au- 

ginsiu tik savo locną partiją, 
j Tada 'bus Lietuvos laisvė... 

Į Tam irei'kia pinigų, tai tam ir 

naują fondą sutvėrėm ir gra- 

jžiai jj pakrikštinom ''Lietuvos 

I 
Laisvės Fotnulo" vardu. 

* * 

Kad tas fondas tiems tiks- 
lams mano tarnauti, tai tą pa- 
1 virtiną iir aiškiai išdėstė kitas 
socialistų laikraštis "Laisvė." 

4<L<»i:wė" nepritaria šita.n Gri- 
gaičio 'partijos fondui, — -ne 

todėl, kad ji nesutiktų su jo 
mieriais, be-t todė' kad ji bijosi, 
jog kartais tas '"Lietuvos Lais- 
vės" fondas galėtu išsij: tkti iš 
socialistų partijos rankų ir pa- 
tekti j "musų priešų" rankas. 
"Laisvė" velytų, kad tas fcnc'Ai- 
hutų forniališlkoj Socialistų Są- 
jungos -kontrolėj, o nesidangsty- 
tų''figų lapais". "Laisvė", žodžiai, 
atidengia kortas, kurių ''Naujie- 
nos' tr jų ta "Darbininkų Ta- 
ryba" iki šiolei bijojo žmonėms 
atKienigtt: 

''Męs matome — rašo "Lais- 
vė" — to [Lietuves Laisvės| 
Fondo ir siekius: Ikovoti su 

laisvės (priešais ir remti Lie- 
tuvos dairbininkii judėjimą. 
Nors čia aiškiai pasakyta ką 
Fondas veiks ir rems, vienok 
męs susiduriame su daugeliu 
neaiškumų. Ilki Rusijos re- 

voliucijos prie Sąjungos buvo 
Rusijos Revoliucijos ir Kari-J 
kinių Šelpimo Fondas. leki- 

Jus Rusijos revoliucijai, tapo 
vėl Įkurtas Rusijos Revoliu- 
cijos Rėminio Komitetas. Va- 
dinasi, iki šiam laikui faktiškai 
po Sąjungos Ikontrole visgi bu- 
vo tokis komitetas, kuris rė- 
mė Rusijos revolincijos judėji- 
mą. Ilr tas komitetas dar mie- 

likvidavo. Jis dabar neveikia 
dėlei tam tikru aplinkybių. Ir 
štai, argi neipaktiškiau 'butu 
buvę tą pati 'komitetą peror- 
ganizuoti. padaryti ireformias 
ir už vardyti Lietuvos Social- 
demokratu Darbininku Parti- 
jos rėmimo komitetu mrba 
fondu? Tuomet visgi tas ko- 
mitetas arba fondas turėtu 

skaitysis jei ne su Sąjunga, 
tai bent su L. S. D. 1). P. 
Beje, atsišaukime pasakyta, 
kad dabar Lietuvoje L. S. D. 
il) P. neveikia. Tesylbė. męs 
iš ten negaminame jokiu ži- 
nių ir nežinome, kaip jie vei- 
kia. Bet tuo pačiu laiku ne- 

turime nei /.iniių, nei susinė- 

simų ir su Lietuvos darbi- 
ninkais, kuriuos Įkurtasis fon- 
das rengiasi remti. Kada 
gausime progą remti darbinin- 
ku judėjimą, tuomet jau ga- 
lėsime ir L. S. D. I). P. rem- 

ti. Męs manome, kad ''Lie- 
tuvos Laisvės Fondas", jeigu 
jis butu musų rankose, nie- 
kados nesutiks remti tokio 
jbriėjimo, kuriuomi gali vado- 
vauti lietuviški Gomporsai, 
jis turės remti 'tą judėjimą, 
kuriuomi vadovaus socialde- 
mokratai. O jeigu tai'P, tai 
kam tuomet dangstytis figų 
įlapais? Kodėl, kaip jau mi- 

iniėjome, netižvardyti L. S. 1). 
D. P. rėmimo fondu? 

"Eikime toliaus. Kas gali 
uvžti'klrinti. kad i»k«i tam laikui, 
pakol mums 'prisieis Lietuvoje 
remti darbi ui nik u judėjimą, A. 
'L, D. T. valdyba nepaklius j 
mūsų priešų ramikas? Mums 
irodosi, kad tokio pranašo, ku- 
ris užtikrintų, kad ji nepa- 
klius, neatsiras. Bet kad ga- 
li pakliūti, tą liudija pats gy- 
venimas. šitai r.avyzdis: \ew 
Yorko apieiinkių rusai socia- 
listai sutvėrė Rusijos Darin- 
iu inkų Tarybą. Pirie tvėrimo 
prisidėjo ir bolševikai. Iš- 
syk veik visa valdyba buvo 
bolševikų rankose. Bet štai 
jv\1k)sta suvažiavimas ir visa 
valdyba atsidūrė socialistų 
priešų \rankose. Tas pilnai 
gta.li atsitikti ir tarpe lietuvių. 
Na ir i kokia raivkas tuomet 
paklius ''Lietuvos Laisvės 
Fondas?" Kokį tuomet dar- 
bininkų judėjimą rems? O 
julk ''L. L. F." taisyklėse kaip 

I tik ir <pasakyta, kad nuibalsa- 
vus dviem trečdaliam A. L. 

! D. T. centro nariams įbus pi- 
nigai išmokami. C. valdyba 
atsiduria musų priešų ranko- 
se. du trečdaliu jos inalrių mi- 

balsnoja pasiųsti pinigus ko- 
kiams nors Gabriui ir atliktas 
'kriukis. O jeigu tas atsilik- 
tų, nuo ko męs nesame apsau- 
goti ir neturime jokios gva- 
rantijos, tai ką tuomet pasa- 
kys tie darbihi/itikai, kuriuos 
męs "kviečiame aukauti ir Ikkirie 
aukaus? Kokioj šviesoj męs 
pasirodysime jų akyse? 

"Štai kodėl męs nepritaria- 
me ''Lietuvos Laisvės Fon- 
dui". Musų įsitikinimų ge- 
niausia butų sutverti arba iš 
esančio R. R. R. Komiteto 
•perorganizuoti L. S. D. D. 
Partijos rėmimo fondą ar ko- 
mitetą, 'kuris oficialiai butų 
po Sąjimnigos kontrole ilr skai- 
tyt u si s-ti L. S. D. D. Parti- 
ja. Męs žinome, kad persikel- 
tus aplinkybėms, Lietuvoje 
pradės veikti L. 'S. D. D. P. 
ir męs amerikiečiai, turime 

jos veikimą remti. 

Taigi (kaip matote, taip da- 
1 vikiai stovi su tuo "Lietuvos 
Laisvės" Fondu. Tie ižmonės, 
kurie takiems tikslams užjaučia, 
gali tam aukauti. Niekas ne- 

įgali Imti tam priešingas. Bet 
žmonės turi aišciai tą jų ''Lie- 
tuvos Laisvo'" nuprasti ir ne- 

sekti aiktlai tik paskui patj gra- 
žiai sikambantį vardą. Ikuris ne- 

reiškia to, ką jis rddo. 

Pavasaris Lietuvoj — 

— Pirmiaus ir Dabar. 
(Iš B. K. Balučio prakalbas, 

laikytos laitke Laisvės Paskolos 
parodos, 28 d. balandžio, l'lii- 

cagoje). 

ŠIĄDIEN, už šios svetainės Į 
sienų jau pavasaris sprogsta. 
Ar jus atmenate pavasarį Lie- 
tuvoje? Aš atmenu. Prieš ma- 

no akis štai stovi tas Lietuvos 
pavasalrio paveiks/las: 

Atmenu upelius sidabru ži- 
bančius, šviesios saulutės spin- 
duliuose ir 'linksmai čiurlenančius 
pakeliais, vagomis, išilgai klo- 
niu. Atmenu linksmus mušu 

kaimus, iškilmingai besidabinan- 
čius pavasario šventėje: 

Senos liepos, balti beržai, 
medžiai iir krūmai, — būdavo, 
sprogdami-laipuodami, 'pina ža- 

lią vainiką apie ramias lietjuvių 
bakūžės; lygios vyšnios, krump- 
liuotos obelys — 'kaišo, dabina 
tą žalią kaimo vainiką kekėmis 
'kvepiančiu baku, rausvų žiedų... 
tarsi jaulnnmartę, besirengiančią 
pradėti naują laimingą gyveni- 
mą.. 

Ir stovi, būdavo, tas mu>ų 
gimtinis kaimelis \ isoj savo ]> i- 

vasario grožybėje. Po jo kojon.is 
iškloti margi pievų kaurai. To- 
liaus jūrės vilniuojančin, saulės 
spinduliuose besimaudančių, ja- 
vais apsėtų hvu'kų. () dar to- 

! liaus, — pačiais dangaus skliau- 

tų ipakraščiais, — viekas suimta 
j tamsiai-mėlynus nii&o rėmus. 

Tyku, ramu. Tik bitučių-dar- 
binin'kių byzgėjimas nuo žiedo 
ant žiedo—tylą zirzimą. Tik vė- 

jalio šlamėjimas per medžių la- 
pus iivetkarčiais ausį palkirkina. 

I Tik javais vilniuojančin lankų 
tolimas ošimas, tarsi motinos 
lopšinė dainelė imiuniuoja-lialiuo- 

J ja: "Ramu — tylu — gražu — ra- 

I m u"... 
Bet štai, klausykit! Tarsi 

į varpelis sidabriniu halsu "kur 
| tai ore suskambėjo... O, tai 
i mūsų vieversėlis — tasai Lietu- 
vos garsus giedorius! Tarsi nu- 

stebintos užžavėtas šita ramia 
lietuviško kaimo grožybe, su\ ir- 
Ik'jo sparneliais. kjla aukš- 
čiau ir augščiau ir gieda 
Lietuvai savo pavasarinę daige- 
lę, tarsi sakydamas: 

j "O dailus, tu mano 'kaimdr. 
numylėtas, gražios jus mano 

! inairgos pievelės su tūkstančiais 
byzgiamčių bitučių, |>uiikų> jus 

'maino siubuojanti-liuliuojanti 
{laukeliai numylėti!... Kelkit 
! mano sparneliai mane augštyn. 
'kad didesnius, platesniais plo- 
tus pamatyčiau! Kelkit vis 

1 augščiau ir augščiau — i pa- 
1 čias .padamigcs, — «ka< 1 vienu sa- 

[ vo žvilgsniu visą savo mielą 
'gražią, žydinčią ir linksmą Lie- 
I tmivą pamatyčiau ir jai visai už- 

giedočiau: "Buk linksma, 1wk 

laiminga šventoji Lietivvos ša- 
i lelė, kai]) kad linksmas aš ir 

j šita mano, vieversėlis dainelė!'... 

TAIP! lir šiuosmet, broliai, 
lyra ten .pavasaris. Ir šiądiein te- 

j nai čiurlena upeliai. Ir šiuos- 

j met Lietuvos kaimai nebe vai- 
''iii<kit. Ir šiuosmet mūsų ^im- 
I tinę inebe giedoriit... t O c 

T|r šiuosmet upeliai skersai- 

išilgai [per Lietuivą plaukia, — 

bet iper.puls, maišyti ašaromis 
badu mnrštainičiij |kliwli.kjvų, nu- 

džiugusių motinų ir surūpintų 
tėvų senelių. Ir šiuosmet yra 

/pilna vainikų apie Lietuvos kai- 
mus — vainilkų ant kapu žuvu- 
siu mūsų brolių-lietuvių. Ir 
šiuosmet Lietuvos pakeliai mar- 

guoja — ne žydilničiais "kmimais 
ir gėlėmis, bet išbalusiais ikaii- 
lai kritusių pakeliais pabėgėlių. 
Ir šiuosmet Lietuvos laukai vil- 

niuoja,—ne auksiniais javais, bet 
duobėmis, trenšėjomis ir beau- 
gančiomis apleistuose laukuose 
piktžolėmis. Ir šiuosmet ties Lie- 
tuvos kaimais suika giedoriai, — 

juodieji (krankliai, krankdami: 
"Kr-'r-aivksit. .. Kr-r-anksit... 
Visi iš bado, ligų nukiranksit"... 

K'inr vieversėlis? O, ir jis yra 
— jis, vienatinis Lietuvos links- 
mintojas, vilties nešėjas,—drau- 
gas laimėje ir nelaimėje!... Jis 
ir dabar gieda—tik kitokią gies- 
mę. iškilęs į apnikusias nelai- 

minis Lietuvos padanges, jis 
iieda Lietuvos žmonėms sura- 

ninimo, vieltie* giesmę, čiul'bė- 
lamas-Mil-bėdamas: 

'"Neverkit, neraudoki! Kęsk i t 
ir ke/iutėkit, vilties nepraraskit! 
I e n -u/, j.1 ri 11 už marelių, tolimoj 
laisvoj šalelėj, yr' jus brolių ir 
sesyčių, yr* daugy mylimųjų! 

Jie rtluiuoja. jie galvoja, kaip 
pageli).'} jun?s surengus. Jie 
pal ios, sus'mylės, ašarėles jums 

| nutrins. Ašalr^les jie nutrins, 
; panėrus jų su siuikapo?, laisvę 
I brangią iškovos. N'evaitokit, ne- 

j raudokit! \ ilties, \ II.TIKS ne- 

Inustokit! Dar laiminga ir lai va 

Į bus 'brangioji Lietuva!"... 

DARŽOVIŲ PLOTAI, KAIPO TINKLAI PRIEŠ 
KAI2ER|. 

Trtie iiati laiioii fil<-<l vvitli llir įuistmastnat Cliicagu, 111, un .'Vili day of May llM8, a^ icquiml by ihc art of October o 1917. 

' )ficialiame Biuletine, išleistame, ''Comniittee 011 
i'ublic Inlonnation." prisakant Prezidentui \Vilsonui, yra pranešamu oficialiai per karė.; Sekretorių, kad, nors ne- 
galįs nei dabar, nei vėliaus diskusuoti apie skaitlių Ame- 
rikonišl os kariumenės Prancūzijoj, jis gali pasakyti, kad 
pranešimai padaryti pereito sausio mėnesyje yra pervir- 
šyti. Tame mėnesyje jisai pasakė, kad anksti 1918 me- 
luose penki šimtai tūkstančių Amerikoniškų kareivių bus 
pasiųsti Francuzijon. Iš šių oficialių pranešimų galima 
lengvai spėli, kad pabaigoj šių metų męs turėsime daugiau 
negu milijoną penkis šimtus tūkstančių musų kereivių, prieš Teutoniškas jiegas. Iš oficialių pranešimų taipgi 
matyt, kad musų kareiviai turės pakaktinai šautuvų ir 
amunicijos. Vienok yra vienas dalykas, apie kuri męs 
nesame persitikrinę, o tai yra apie kiek maisto męs galė- sime jiems pasiųsti, jeigu kiekvienas sklypelis žemės ant 
kurio galima auginti daržoves nebus panaudotas kaipo karės daržas. 

Energiškos pastangos ūkininkų parodo jųjų patriotiš- 
ką pasiryžimą pagelbėti karės laimėjimui. Raportai pa- rodo kad, idant galėjus užsodinti didesnius plotus su 
mažinu darbininkų, negu kada nors pirmiaus, ūkininkai 
dirba nuo ankstyvo ryto iki juodai tamsumai, naudodami 
iki paskutiniosios visą vyrišką jiegą, šeimynos jiegą, arklių jiegą ir mašinas, ir duodami pavyzdį nepaprasto Įtempimo ir veikmės, ką butų galima pasekt! ir kitose reikalingose 
industrijose. Amerikos ūkininkams priklauso ir turėtų 
prigulėti didžiausias kreditas, branginimas ir pripažinimas. 
Jie ir jų šeimynos daro ir darys kiele galima daugiausiai 
pagelbėjimui laimėjime karės už žmonių laisvę prieš iš- 
Ircmtinius militariškos autokratijos Europoj, kuri gręsia visa kam, kas brangintina ir šventa civilizuotiems žmo- 
nėms. l'kininkai atlieka ir toliaus atliks savo dali. Ka- 
dangi jie dirba visą dieną ir negali atlikti (langiaus, tai 
priklauso nuo kitų žmonių, kurie turi keletą valandų liuoso 
laiko kožną dieną auginimui kodaugiausiai daržovių. 

Suteikdami daržoves savo stalams, mes palengvinsime 
maisto klausimą, kuris yra labai svarbus ir mums ir musų 
talkininkams. 'V r a apskaitoma, kad kiekviena šeimyna 
mieste gali užauginti trečdalį reikalaujamo maisto, augin- dami savo daržoves. Auginkite ankstyvas ir vėlyvas dar- 
žoves; sodindami dažnuose protarpiuose Jus galite turėti 
pakaktinai daržovių per visa sezoną ir turėti kiek nors 
žieriios sezonui. S'ra daugybė progų visiems pagelbėti 
šioj linkmėj. Kiekviena šeimyna privalo turėti daržą nors 

naudotų užpakalinį lotą tam tikslui. Darykite kaip ge 
riausiai galite; bet kur nedarytumėte daržo, prižiūrėkite 
jį. apdirbkite jį, apvalykite žoles — gaukite geriausias 
pasekmes iš savo darbo; ir ką nedarytumei, neeikvokite 
bereikalingai daržovių, sykį užauginus. Jeigu neturite 
draugo, pažįstamo, arba susiedo, kurie galėtų juos naudoti, 
džiovėkite prezervuokite atliekamus nuo savęs. Visos 
daržovės, viskas yra reikalinga šiame kritiškame momente. 

Vyriausias daržininkas \Vilson & Companija, didelė 
skerdyklų firmos praneša, kad oras nebuvo tinkamas an- 
kstyvam sodinimui. Kedzie daržuose prie Kedzie Ave. 
ir 44-tos gatvės, Chicagoje plotai išdalinti \Vil- 
son ir Kompanijos darbininkams jau išarti ir į vaisinti. 
Kaip tik oras bus tinkamas sodinimas tuojaus prasidės. 
N'iekad nemėginkite dirbti šaltoje, šlapioje, limpančioje 
žemėje, palaukite dieną iki žemė yra šiltesnė ir sausesnė. 
\Vilson ir Kompanijos darbininkai turi parankunius gavi- niui kopusių, tomatu ir žiedkopusčių sėklinių augalų iš 
auginyčių. Jie turi geresnę pradžią už tuos, kurie sodinu 
sėklas daržovėms tiesiog žemėn. 

Darbininkai dabar apleidžia darbus 3:30 valandą po 
piet. Tokiu budu jie turi keletą valandų kasdien prižiū- 
rėjimui savo daržų. Visi šeimynos nariai gali prigelbėti 
apdirbime daržų ir auginime daržovių. Nėra nieko dau- 
giau užimančio, sveikesniu, ir tuo pačiu laiku daugiau pa- triotiško vaikams, kaip prigelbėjps -auginime ij'daržovių. 
Dienos šviesos sttčėdinimo ])lianas, kurį turime nuo kiek 
laiko, dabar duoda valandą saulės šviesos kožną dieną. Tie. kurie apleidžia darbą nuo 3:30 dabar gauna tiek pat 
valandų dėl daržo prižiūrėjimo, kaip ir apleidžiant darbą 
nuo 2:30 popiet, sulvg seno pliano. Vyriausias daržinin 
kas dabar turi du pagelbininkus, kad padarius visą suma- 

nymą ])asekmingtt. 

Lai Chicagos miestas nebūva atsilikusiu. Miestas 
Denver .valstijoj Colorado, apskaitliavo, kad užaugino su- 
virs dviejų milijonų doliarių vertės daržovių ir kitų val- 
gomų produktų savo karės daržuose pereituose metuose 
Pa i yra suma pinigų, kurią verta laikyti namie je. "Pai 
vra eilėje su taupinimo patarimais nuo valdžios. Męs ne 
tik gauname namie augintas daržoves, kurios yra švie- 
žios. bet męs pageriname savo sveikatą ir sveikatą šeimy- 
nos narių, valgydami maistą, kuris padaro vartojimą lino 
suojanėiii vaistų, mažiau reikalingais. Męs pageriname 
sveikatą suččdiname pinigus ir tuo pačiu laiku užsiimam 
patriotišku darbu. Chicago turi piliečių, atvykusių iš sve- 

timų kraštų. Daugelis paeina iš žemdirbystės šalių ir 
Lodei žino kiek nors apie apdirbimą daržų. Visi šie žmo- 
nės turėtų užsiinteresuoti karės daržais ir padaryti Chica- 
y-d vadvaujančiu miestu gelbėjime karę laimėti su namie 
augintomis daržovėmis. — Apgarsinimas. 



Susivienijimo Geradejai 
I ristiešiir.ts metu atgal jje- 

ri lietuviai, prakilnus mūsų tėvy- 
nainiai sutvėrė Susivienijimą Lie- 

tuvių \merikoje. Sutvėrė ji ne ant 

•m'.lčių, 1 .et i • fundamentali pa<l< 
ji) tą, kas yra brangiausia kiekvie- 
nam Lietuviui: kad visi lietuviai 
\icns kitą pašelptų, užstotu, kad 
\ i- i hutu gerais leituviaii, tėvynai- 
niais ir vieni kitus šviestu, kultu- 
i i nt 11 ir. neužmiršdami savo parei- 
gų linkui ■ 'j>s mušu antros tėvynės, 
iu >ami.štu taipgi prigelbėti ir savo 

senai tėvynei, i^ kurios juos žiau- 
ru; likimas išvarė. 

ką ntusų seni veikėjai pradėjo, 
tą męr„ jaunesni jų pasekėjai, pri- 
valotv.e ekti \ pAč tai privalo 
rėkti Piklantosins Tarvl)os, n r 1 >;» 

Centi" '-'ylos viršininkai, ku- 
riuos nariai -astat •: rie vairo, idant 

jie ir toliaus vestų tą laivą ton pa- 
ėion linkinėn. Tas jau nt* sykj huvo| 
padaryta. 

Kuomet unijai, bud imi Susi- 
vienijimo v a'hiis, pamėgino tuos 

pamatiniu* Susivienijimo (principus 
permainyti ir ir/dėti jam klerika- 
lizmo pažabojimą, tiu«met tie inusų 
ve'kėjai, kurie kuniginės f>olitik«^s 
blėdinguu .'j suprato ir kuriems ty- 
ros, grynos lietuvystės labas a|>ėjot 
a t įsakė ir utvėrė grynai tautinę 
organizaciją Ir ji išbujojo, išaugoj 

|<X*) metais užėjo kita "paviet- 
rė," šiito sykiu ne iŠ kunigu pti- 
c-:, bet pusės tų socialistų, ku- 

rie ,avo pakvaišime, savo neapy- 
kantoj prieš lietuvystę manė Susi- 

vienijimą su.-kaMysia, sugriausią ir 

kapan įvarysią. Jc pasinaudojo ta 

proga, ka:l SLA. tuomet, delei 
savo narių gerovės, mainė konsti- 

tuciją ir darė permainas, už kurias 
šiądien ikiekvienai narys yra dė- 
kingas. liet tuomet jie pasinaudo- 
jo ta proga atitraukė save šmei- 
žimais ir klaidinimais tūkstančius 
narių nuo Susivienijimo — ii tik 

.vėliaus tie nariai susiprato ir per- 
sitikrino, kad jie klausydami tit 

gešeftmacherių, tiktai sau blėdi 

pasidarė, nes pinigų nustojo, ir 
blėdi savo gerudėjiti Susivieniji- 
mui padarė, nes narių skaitlių 
tuom laiku sumažino. 

liet kaip pirmu sykiu geri rmtsųt 
tautiečiai išgelbėjo Susivienijimą 
nuo kunigu, taip antru sykiu jie 
išgelbėjo ji ir nuo socialistų grio- 
vimo. Šiądien SLA. vėl bujoja, 
auga — yra ir vėl didžiausia lie- 
tuvių organizacija. Tie, kurie du 

sykius nugino Susivienijimui ka- 

pą kasti, atkando dantis, nes geri 
tėvynainiai savo pečiais jj atlaikė. 
Bet, kaip matytis, mūsų socialis- 
tai dar Susivienijimo apvaldymo 
neišsižadėjo. Prakišę vieną muši 

po savo Elagočiau* vade vystė, jie 
vis mėgina naujus šturmus daryti. 
Jeigu nepasisekė jo sugriauti, tai 
ar nepasisek* kartais dabar jo už- 

valdyti — ypač, I.ad jis taip dabar 

išaugo ir tiek pinigų turi. 
Kiekvienam SLA. Seime ir da 

bar dar turime aiškią dali socialis- 

tų delegatų. Kiekvienuose rinki- 
muose Centrai.nės Valdybos jie 
per savo laikraščius, per savo agi- 
taciją sulieja visas savo pamazga- 
ant tautiečių kandidatų ir stato 

save "pilną socialistišką tikietą" 
— tankiausia. iš trtkių savo sėbrų, 
kuriems Susivienijimas tik tuomi 

yra miežis, kad ga'ėtų jj užgriebti 
ir is jo savo socialistišką (••'.•gnniza- 
ciją p įdaryti, visą tautiškumą iš 

jo išmetus. 
■Šiais metais turime kandidatais 

tautninkus tokius, k'aip Stasys Ge- 

gužis, tikras darbininkų atsrtova.-, 

ant vice-prezidento užsittarnavusis 

Susivienijimui Pranas Živatkaus- 
kas, Sekretorium Strimaitis ir 

Liutkauskas, iždininku f'av.kštis 

ir Skritub kas ,daktarais Klimas 
ir Graičiunas — visi seni darbi- 

ninikai Susivienijimo li'rvoje: visi 

ne tik žcd'/.u, bet ir savo prakaitu, 
savo darbais Susivienijimą, augi- 
nusieji ir gynitsieji; visi šitie vy- 
rai stovi už lietuviit reikalus. visi 

jie yra gatavi už Susivienijimą 
galvas savo padėti. 

N'e tik Susivienijimui jie dar- 

buonsi. Jie darbuojasi ir kiekvie- 

nam geram darbe, kuris yra lietu- 

viu tautas, mušu žmonių labui — 

ba jie yra tikri lietuviai, geri tėvy- 
nainiai. Pažiūrėkite, paimkite bile 

vieną gerą lietuviams darbą — 

ien rasite j u aukas pirmiausiai, 
jie aukas deda nukentėjusiems 
nuo karės, jie duokles moka Liet- 

tuvos neprigulmvbės išgavimui. 

Jie remia visus perils I.ietuviij 
sumanymus ir darinis. 

Dabar pažiūrėkim j niusu soeia- 
1 s t u kandidatus, kuriuos jie šiuos- 
met pastatė j Centro Valdytai: K. 

Jurgelionis prezidentu, Dr. I'al- 
trušaitienė — vice-prezidentu, Sek- 
retorium Dundulis; iždininku 
(litgis, <?aktaru — Matulaitis. 

\r j it s daug esate girdėję, kad 
nors vienas iš jų Susivienijimui 
darhuotusi, ji širdingai platintu". 
\r jus dailiu gidėjote. kad šie vy- 
rai lietuvystę užstotu — ir jos 
naudai darbuotųsi ? <) taip nenia 

'.ii' Viena-. iš jii ipo Su v. \ aisti 
jtj leisimi būdamas ir apkaltintas 
u.'- -iai diliai nelojališkumą—sa- 
vo keliu "runina" ant SLA. pre- 
zidento, nei nepaisydamas to, k'ad 
pats būdamas įtokiam padėjime, gal 
nužiūrėjimą ir bėdą jwit viso Su- 
sivienijimo užtraukti. Nežiūrint to. 

kai su SLA. tuomet galėtu n t s i 
tikti tlis patsf 'kas atsitiko su \ o- 

kicčiit Susivienijimu, kuriam u/ 

panašu nužiurėjimą valdžia čarteri 
atėmė nežiūrint to, jis "runi 
na." neatsisafc > nuo 'kandidatūros, 
kaip padoriam vyrui vertėtu pa- 
daryti, jeigu jam tikrai SLA. 
labas apeina. 

Kitas, budanias C. Valdybos na- 

riu, atsisako SLA. kuopai laikyti 
prakalbas, o laiko socialistiškai 
draugijai — tame -pačiame mie>* 
ir tuo pačiu laiku. Kiias vėl niu 

senai žinomas, '.<aipo keikimas lie 
tuvių kalbos ir lietuvystės: likusie 

:Susivienijimui nei lietuvystei ne 

tik nepasidarbave lbe.t tankiai dar 
mėginę pakenkti. i 

Ar jŲs matėte, kad tie -kandida- 
tai ntto karės nukentėjusiems 

į butų aukavę? Ar jus matėte 

į kaip jie yra už Lietuvos laisvę 
j užstoję, ar jai aukavę ? Į Vienas 

yra tikrai aukavęs penkinę; mes ta- 

čiau* neesame įgalioti jo pravar- 
des keibti. Red. | Juos (i'augiaus 
rusiškas bo'seviznias apiena; ii* 
jiems meilesnis už Lietuvos laisvę, 
už jos neprigulm^ibę. Lietuvystė 
daugumui iš jų — kaulu gerklėje 
stovi, ir jeigu jos prisilaiko, tai ne 

i> meilės prie jos, bet, roios, tc.lel, 
ka i iš lietuvių duoną daro. 

Taigi dabar klausimas, ar Susi- 

vienijimo nariai ilgai gali tokius 
prajovus toleruoti? Ar Susi 

vienijimas, kuris per 30 metų iš- 
laikė savo tautiškumų, dabar gali 
lc: :i viešpatauti tokiu.-* visus gai- 
valus, kurie norėtų padaryti ji 
"bopartyviski:," biznine insurance 
kompanija, užmušus joj pirmiau- 
siai tautystės dvasią, kad paskui 
lengviaus vadeles savo rankena 
pasigavus? 

To negali būti. To neprivalo 
,'buti. Ir nesiduokite to "beparty- 
viškumo" nut.lais užsinuedinti. 
SLA. yra vi iems lietuviams — 

bet LIETUVIAMS, tikriems LIK- 
TIVIAMS, o ne tiems, kurie tik 
lietuvio vardą nešioja, o savo sie- 
loje, savo darbais lietuvystę mėgi- 
na silpninti, griauti. 

r[ eko girdėti ir laikraščiuose, 
matyti, kad vadas tų išlietuvėjinių 
lietuvių, kurie tik lietuviškas kau- 
kes nešioja, o šerdyje tik lietuvystės 
pelenus laikosi, — j). Grigaitis už- 
tikrino klerikalų vac'ą, jog Susi- 
vienijimą jis sr "raudona gvardi- 
ja" gali pasiimti, kada tik jis pa- 
norėsiąs. Matai, kaip jsidrasino 
ant to. ką kiti kaip bitės per 30 
su viršum metų nešė, o prie ko 
jis nei savo (pirštelio neprikišo, 

ji>et dar ii, tą SLA. prie kiekvienos 
progos ėdė. 

Karia žmonės prie tokios drąsos 
prieina ir stato rav> klapčiukus 
i visą SI.A. Ccnt;o Valdybą, tai 

laikas yra atvirai, be stenėjimu 
pasakyti: "Salin nagus! Dar čia 
bolševizmas neužviėšpatavo!" 

Jeigu norite 1 uit i lietuviais, jeigu 
lietuvystė jums brandi, jeigu lie- 

[ tuviu tartai norit.? darbuotis, — 

eikit šią! Še jums ranka! Bet jeigu 
jums kas kita yra svarbiau ir pir- 
miau, jeikit Lietuvių tauta jum 
perankšta, permertka, o plataus 
pasaulio užsimanėte — tai su 

Diev! Eikit Į tą platu pasauli, o 

palikit Sl.\. ramiai. Jis, SI.A., 
dirbdamas savo darbą savo žmo- 

nių labui, varydamas s'avo lietuviš- 

ką vagutę po vagutei, daugiaus 
užars žmonijos kultūrinės dirvos, 

negu jus skerečiodami ir šokinė- 

dami po viso pasaulio laukų vagas. 

D. Z. Baltino jus- 

1 

Lietuvių Inteligentija ir Prietikiai P.ie Svet mų 
Gaivalų Lietuvoje. 

Kada Lietiniai visur įsitikini; 
^vra, kati artinasi laikas tautos 

puliuosavimo nuo svetimu pan- 
č i ii ir kaila visi susirūpinę yra 
pervesdinimu demokratinės tvar- 

kos savo busimoje valstybėje, 
tai fkaimynai ne tik Lenkai, bet 
ir Vokiečiai, parita po kojų 
priekaištą, buk Lietuva neturi 
užtektinai dvasinių jiegų savi; 
valdyti, Štai, tarp kitų išlc'ti- 
da I)r. P. Rohrbach sn savo pa- 
saka. kad Hstai, Latviai ir Lietu- 
viai neturi senos 'kultūros: kad 
jie gal-but įstengia turėti liau- 
džiai mdkyklas, bet kas jiems duo- 

tų universitetam profesorius, iš 
kur jie imtų moksliškus veikalus, 
kada jų kalba nesanti tiek išlavin- 
ta, kad joje galima butų aukštesnis 
moikslas skelbti? ir t. t. 

Čion męs nešnelkiėsime apie 
fistits ir Latvius, nors žinome 
juos >ne /ėmiaus Lietuviu kul 
l uros išplėtojime bestovint, o 

aip kur dar augšoiau; bet 
kreipsime donų- i savo lietuviš- 
kąjį lizdą. 

Jau nuo 1579 m. Lietuva tu 

ėjo savo Akademiją Vilniuje, 
fe«4'.i 1 toji mokykla, jėzuitu ran 

ikose buclama, nedaug svietan 
išleido kiltų mokslinčių, visgi 
'Kojalavičiai, Sarbievskis, J. < M- 
ševskis ir kiti buvo jos papuo- 
šalu dar XV11 -tame amžiuje. 
Ilrie akademijos būdavo bent 
trvs 'konivilk-tai, kur gyvendavo 
•bėdnieji stutentai. Akademi- 
ja turėjo savo biblioteką, bota- 

nišką daržą, zoologijos kabinetą, 
observatoriją ir astronomiškus 
prietaisus, fyzikos ir matemati- 
kos 'kabinetus, savo spaustuvę 
ir aptieką. Tarpe profesorių dar 
XA III-tame amžiuje garsėjo St. 
Jurai žila, Žebrauskas, 'Gilibcrt. 
Pačiabutas ir daugelis kitu. 
Mokslas buvo išguldicuėjariias 
latyniškoje kalboje. Pastango- 
mis Liutavaro Clvrcptavičiaus ir 
St. Konarskio po 1774 m. aka- 
demijos moksliai pasidarė daitg 
{.yvesni ir našesni, o geradėju 
jaunuomenės apšvietimui niekuo- 
met nepritruko. Po 1803 m., 
iada akademija virto universi- 
1 etnv, čion gusta susisuko len- 
kiškoji orientacija, ir tada ]>o in- 
taka Snedeckių, Leleveliu. Ona- 
seviėių, I'oro v skili ir tt. L:etu- 
vių bajorija ėmė pamiršti Lie- 
tuvos atskirus reikalus, ir len- 
1 vbė kasikart smarkiaus isi \ y- 
rauti pradėjo, taip kad po 1830 
r.i., o dar labiaus po 1863 m. 

,bajorijos dauguma nutolo nuo 

jiešikiniiĮ Lietuviu tautos. Bet 
vi«gi (reikia pasakyti, lka<l Lie- 

• vva, sentaus galėjusi turėti sa- 

vo aukštąją mokyklą, fruomi 1a- 

lijaus tai ištesės šiądiein prie 
.pilningo liaudies prabudimo, jeill) 
tik svetimo jungo naštos nebe- 
l.ktų. Universitetas tapo užda- 
rytas po ikralkusmečio, o chinnr- 
giškai mediciniškas skyrius 1S.4J 
metuose. 

Lietuviu Stockholmo konfe- 
rencija spalio mėn. iy'8 m. 

į svarstė Jniversiteto Vilniuje 
reikalą ir priėmė rezoliuciją 
reikalaujančią, ikad Lietiu'vos Ta- 

ryba prašali-n-tu kliūtis atidarv- 

įmui universiteto ir 1c a d jau da- 
bar rūpintųsi Įrengimu triobė- 

įsių, llabaratorijų ir 1.1. O dėlei 
profesorių tai sustatė surašą iš 

85 ypatų, kurios apimti galėtų 
katedras sulyg pareikalavimo 
/kūrėjų. Kateklros rengiamos 
štai koikiose mdkslų šakose: me- 

dicina ir gamtos mokslai, mate- 

matika ir technika, storija ir 
filologija, jurisprudencija, valsty- 
bės ir ekonomijos mdkslai, teo- 

logija, agronomija ir veterina- 
rija. C'ion tik Lietuviai tebuvo 
skiriami be jaunesnių žmonių, 
besirengiančių docentuosna ir 

į be sulenkėjusių Lietuvių, ku- 
rie dar nežinoma, 'kaip atsineš 

prie lietuviiškos valstybės. Jeigu 
bus reikalas, tai samdyti gali- 
ma bus profesoriai iir iš 'kitu 

žemiu. Juk ir dabar yra apie 
20 Lietuvių, kurie yra įvairias 
katedras užėmę nmiversitete 

Petrograde, Permėje, Maskvoje, 
.Kijeve, Krokuvoje ir Ameri- 

koje. Gali 'pasipinti pinigiiniės 

.sunkenybės, bent išpradžių, ta- 
riaus čion turės ateiti pagel- 
Um Lietuvių išeiviai ir jų drau- 
gijos Amerikoje. 

Jeigu butų (trukumas "liet u- 

.viš'kosios inteligentijos, t ai ne- 

,'butų .gaJima pamintyti įsireng- 
ti uni\orsiteta. Kas pabuvojo 
Rusijoje, tas įkerai ži/no, kad ir 
Siberijoj'e ir Kaialka/.e ir Turke*- 
tane ir Rusijoje šiapus l'ralo 
visur randasi daugybės ir urėd- 
n inkų, ir advokatų, ir jn ris- 
tu, ir mokytoju, ir teehnikų. ir 

aptickiniirikų, ir inžinierių: pa- 
čiu daktarų-g }'•■■ lytoj u Vra 5 '/< 
visų Rusijos daktaru tarpe. 
IVisikaityt dar .įmigus eilėn in- 

teligentijos, tai nesunku bus pa- 
niekti skaitlil <} 6 71 >.h> ypatų 
su aukštesniuoju išsilavinin n. 
l'rie Vilniaus Mokslo ir dailės 
Draugijos vos tik vienas iš 25 
apšviestunu teprisidėjo, o nariu 
skaičius visgi siekė nenažiaus 
5 šimtu. Tad aimainuoti dėl 
trukumo apšviestunijos nė'ra rei- 
!k.alo; netruks nė studentu uni- 
versitete, nėsa 5 lietuviškos :^iin- 
•na/ijos Rusijoje, o ir keletas 

, Vo'kučių užimtoje Lietuvoje bus 
patiekusios ganėtina jų skai- 
čių. 

I V.tai Lietuviai savi* šiądien 
I rasi a i skaito u.ktvėriais <::'vo> 

dalies, jie sudalo gyventojų dau- 
gumą. ir persvarą turi inteli- 
gencijoje. Lenlkai (tikriau sa- 

Iknint .sulenk^jk- Lietuviai), iš- 
lietuvėję (lud'ai. ir Žydai — tai 
mažmena, kuri vienok dalyvaus 
šalies vaklymiesi, nors ypatin- 
gų 'privileijų t ;i rėti negali, iš- 
skyrus tai, kad netramdomi hus 
jų kultivrišJki už si geidimai. \ isi 
turi buti lygtis akyse jstatymų 
.ir daugumos icaR>a viešpataus 
valdiškose įstaigose, teisme, mo- 

kyklose ir bažnyčiose. 
Lietuva viduramžiuose ne- 

skriaudė svetinių į gaivalų, tai tiu 
mažiau ji norės juos slk. iaust: 

| šiądien. Žinoma, nelietuviškieji 
gaivalai turi triusėti labui lie- 
tuviškos valshlbė?, jeigu nori tu- 
rėti privilegijas savo atskiiro 
Ikultuciško plėtojimosi: bet lietu- 
viškosios valstybės viduje Miega- 
lės buti k<Acia nebūk svetimų 
•gaivalu valstvbė. Kada-ngi 1 ie- 
tuvių 'kalba bus viešpatystės 
•kalba, tai ją motkintiėsi turės vi- 
si Lietuvos gvventojai, sale sa- 

j vos — prigimtinės. Leista bu> 
turėti -profesūras (indu, Lenlkų 
ir Žyd ii kalboms, istorijai ir li- 
teratūrai uui versi tete. I ai|) pat 
teismuose gali" s ir, km r reikiant 
turės Imti tvilkai. Svetimkal'biai 
žmonės, jeigu nemok C s lietuviš- 
kosios įkalbos, urėdus .užimti te- 
galės tik tokio.-e vietose, kur 
lietuviškai kalbančiu nOra. Sei- 

| me berods ir leista bus kalbėti 
-svetimoje kalboje, bet svarsty- 
mai ir dokumentai Lietuviu 
kalboje tebus 'vedami. Ku.lkant 
i urėdais, nebus Iklausiama, ko- 
•kio kas tikėjimo ar 'kilties: ga- 
na to, kad Lietuvos ukėsas-py- 
lietis iir turi reikalingą išsilavi- 
nimo laipsni. 

Religijos laisvė visiems pri- 
pažinta: ar katalikai, ar protes- 
tdmai, ar pravoslavai, ar izra- 
elitai — visi liuosai savo bal- 
nyčių apeigas galės atlikti su- 

lyg savo jipn.vMti. \cbus perse- 
kiojami nei laisvamaniai, nei 

netikėliai. Civilės vestuvės 

;esti legalės ir atliekamos per 
Jcisėją ai'ba jo atstovą, o per- 
siyrę ireikalas esti peikratinė- 
jamas moterimi} teisme. Taip 
pat leistas yra ir iix-gyveliu de- 
ginimas krematorijose. J kia 

bažnyčia negali t urėti dominuo- 
jančios pozicijos ir religija bū- 
tinai esti atskira nuo valstybės, 
kad ftiK-i jokia bažnyčia negali 
įgyti 'kokias speciales ar ypa- 
tingas privilegijas, negi negali 
būti valstybės remiama air1)a už- 

laikoma. Bažnyčia laikosi tik 
pa raldinguju duosnumu. 

Nesutikimams, ginčams ar 

byloms kilus tarp kokios mors 

bažnyčios ir jos pasekėju, ži- 
noma, valstybės teismas kratys 
reikalą sulyg vifuotiniujij įsta- 
tymu šalies dėdei tvacikos už- 

laikymo ir viešo atvangumo. 
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Lietuvoje nėra specialiai Žy- 
du, kaip kad ir moterių, klausi- 
nio. Žydai nuo senovės Liftu-' 
voje užėmė vietą tarpe 'liaudies' 
ir tarpe ponijos, amUtais versda-r 
miesi, o nuo dabar bus visiems ly- 
gus sulvg šalies įstatymu. Kaip 
kitoms tautoms, taip Žydams leisią 
bus liuosai sekti prisakymus Syna- 
gogos, mokintiesi hebrajiškai, ir 
visokias savo fliendlrijas turėti. 
Viskas, ko reikalaujama, tai 'kad 
kaipo ukėsai rūpintųsi visos ša- 
lies gerove ir luitų šaliai lojali, 
.ištikimi. I 

Luomu skirtumai Lietuvoj1' 
reikia panaikinti: ne gimimas ar 

ikiltis kam-nors suteiks gimdą 
ir liuolnią, o tik užsitarnavima- 
molkslu ar pareigu atilikinni 
ties valstybe. Todėl n-;i| uola 

i.sn(<ie titulai grafų, baronų, 
'kunigaikščių, bajorų ir 1.1., o 

visi lieka lygiomis tiesomis 
immėmis, ukėsais-pyliečiais. 

Lietuvai priimant respublikom 
išlaukini valdymosi pavidalą, 
renkamas esti prezidentas o me 

tams. Kandidatas negali jau- 
nesniu imti Ikaip 35 metų, am- 

žiaus, ir tmri šalyje but išgy- 
venęs prieš rinlkimus tmemažiaus 
5 metų ukėsas. Į ?1 Ministeriai pre- 
zidento pasirenkami esti iš tin- 
kamų piliečių be skirtumo re- 

ligi/jos, lyties, ar tautybės, ir už 
savo darbus atsakys Seimui. 

Seimas — tai jstatimdavys- 
tės įstaiga; renkamas visų r.kė- 

sų-pilieėių, susilaukusių ji m<- 

• amžiaus, be lyties s:irtu:n<>. 
»e visų kitų 'klausimų gliv.iuly- 

mo jam rūpės i įrišti žemės i.Ua:- 
simas; majoratai, Įgyti dovano- 
mis carų ar 'kitais nt lotais ke- 
liais, rr dvarai, aaigščiaus nor- 

mos turintieji žemės, pereina į 
tautinės valstybės savastį, lygi- 
nai kaip įgirios, ežerai ir upės. 
ar gimtaro grabojimo įstaigos. 
Valstybei priguli monopolis ta- 

bako, svaiginamųjų gėrimų, ge- 
ležinkeliu. tramvajų, degtukų, 
culkraus, druskos, anbatos, kavos 
ir 'kurpių. Ats-kirai šeimynai ne- 

turi buti leista daugiau kaip 350 
dešimtinių savastyje tirėti. Gy- 
ventojai mOika pažainigias pagal- 
ves sulyg turto iir aižuodarbio ir 

lobių. Paveldėjimas didesnio 
turto ar lobių turi įbuti tinkamai 
motkestimis sutvarkytas, ilvven- 
tojų judamieji turtai ir jų gy- 
vastis turi bu t i valstybės a;>- 

I draauloje. Išdarby stos įstaigos 
turi 'buti valstybės a]vdraudoje 
Išdarbystos įstaigos stovi po 
valdžios akyla prielži.ura. Dir- 
bančiosios kliasės apsergėjimas 
nuo ligos ar sužeidimo, nuo ie- 

daibo ir senatvės reikia rūpes- 
ti n!ga i gliaudyti ir rūpestingai 
įstatymais nustatyti. Laisvė žo- 

džio, susirinkimu, susibendrinimu, 
kaip ir sielos laisvė turi 1 .ui 
nepažabota, ibet patikrinta ry".jo- 
se išmintingumo, apsisaugojau t 
nuo anarchijos. V palos nepalie- 
;iamyijė, lkaip k jos tr.ru>, be 
teismo nusprendimo, neturi bu- 
ti kliudoma ar pančiojama. 

Moikslas (ne religija*) bus Lie- 
tuvoje priverstinas jamiuonieniai, 
bent iki 16 metu am'žiaus. Vi- 

-sos mokyklos, viešos ir pirivati- 
nės, stoviės tpo priežiūra vienos 
apšvietimo ministerijos ar auk- 
lėjimo komisijos, kuri nustatys 
programą mokslu, prižiūrės rar.k- 
v ėdžių tinkamumą ir saugos prie- 
tikius žemesniųjų prie aukštesnių- 
jų mokyklų. Ypatinga tk-ma bus 
kreipiama į praktišlkrs mokyk- 
las, Ikaiip va: 'pienininkystės, .žu- 

viniinikystės, gyvulių auginimo, 
amatų, piršlybos ilr 1.1. I ž 

mokslą ir knygas viešose mo- 

kyklose nereikės mdkėti, nėsa 

jas duos vyriausybė, o visi gy- 

ventojai, be išskyrimo, mokės 
mokyklinę molkestj. Kasmet 
tam tyčia -paskirii vizitoriai ap- 
lankys mokslas iir drauge su 

tėvų ir auklėtoju rateliais 'pa- 
sitars 'kaij) ir (kas reikia mokini- 
mo dalykuose pataisyti. Kada 
atmainos iš mdkslo atžvilgio 'pri- 
gulės ii.no auklėjimo komisijos, 
■tai apskričiu alrba aprubių sa- 

vivaldos ir auklėtojų ratelių už- 

•duotimi bus rūpintis mokylkilų 
triobėsiais, molkyiklų ir gimnas- 
tikos pabuklėmis, tvarkos užlai- 

|kymu, mokinimu, gyvenimu ir 

;molk'ytojų materialiu aprūpinimu, 
j Jeigu Latviai ir Letigaliai su- 

sidės su Lietuva vienan poli- 
tiškai! kunan, sudarant Lietuvių- 
Latvių respubliką, tai jie turės 
savo autonomiją. Visiems bus 

vienas valstybės Seimas \ il- 
įiiiiuje, 'kurio natriai flnis renkami 
demokratišku bud.u ; tačiau s au- 

tonominės da'lvs gali turėt i sa- 

vo seimelius tvarkymui sa'vo ša- 
lies interesu ir pritaikymui vi- 
suotiniu įstatymų prie jų ša- 
lies reikalavimų. Vietiniai įsta- 
tvmai negali eiti prieš visuo- 
tiną kodeksą, nustatomą šalies 
seime, kuriame j J* dalyvaus ir 

Latvių bei I.etgalių atstovai. Au- 
tonominės dalys turės tą pačią 
visuotiną systėmą administraci- 
jos, teismo, mokyklų ir 1.1., tik 
pas juos viešpataus vietinė. 
•prigimtoji Latviu air Letgalių 
kalba. 

Tokioje Lietuvių-Latvių res- 

publikoje Ibendras esti šalies 
jprezider.įas, bendras seimai, 
bendri įstatymai. Ministrai tu- 
rės kancclerijas taipgi reikalams 
autonominių daliu. Šalies u,i- 
versitete gali Latviai turėti savo 

kalbos, isterijos ir literatūros 
.katedras, lyg ima i kaip Latvijos 
augštose mokyklose, kur iroks- 
lai išguklonii Latviu kalboje. 
l)us katedros Lietuvių kalbos, 
istorijos ir literatūros. Bendri 
bus pinigai, bendros •krmsiulatu- 
rus užruibe/.yje ir bendra repre- 

zentacija tautų parlamente ii 
tautu tribumale, jeigu p k'arė: 
tatai įvyktų. Jeigu reik.ilinca 

(bus armija, kareiviai kaip I ie- 
lnviai tai,p Latviai tik savo a 

įlyje tarnystą atlieka, nors au- 

kščiausioji kariškoji vyriausyi>ė, 
tavp 'kaip ir auščiausias šalies 
teismas tik bendrai būti tegali 
Milicija gi stovės po autonomi- 
nes valdžios priežiūra ir tarnaus 
tik Latvijoje. Latvių kalba pri- 
verstina Latviu mokvk! >e. 

kaip Lietuviu kalba — Lietu- 
voje. Tikėtiesi reikia, ka 1 va- 

dovaujantieji visuomenėje nio- 

nės mVVkės ir lietuviškai ir lat- 
viškai, kas juk sunik u nebus t. i' 

artymais a'biem (kalbom stovint. 
Jeigu ginčai Svilti) tarpe tautu, 

gyvenančiu Lietuvių-Latvių res- 

publikoje, juos galutiniai išriša 
augščiausis šalies tribunalas 
Aplamai imant, taip bent man 

persistato, 'Lietuvos valstybėje 
prietikiai prie sulenkėjusiu Lie- 

tuviu, Žydu, Latviu ir Gudų. 
Suprantamas tai daigtas, kad 
tuos ar tolygius prietikius 
statvs seimas ir šalies Įstaty- 
mai. 

Aiškus dalykas, kad Lietuva 
ar Lietuvių-Latvių respubL'ra 
turi tapti sti'Vėrine valstybe, ne- 

'•prigulminga nei nuo vhmv> iš 

kaimynų. Lietuviams taikos 
kulturos reikalais susirpp'1 v.- 

siems nei neužeina mintis -ei' 
vaidus su kaimynais. I'.et reikia 

į apsisaugoti, kad Rusijos dc.i 

jkrati ja, kuri susidėk bev> 

jlabiausiai iš rusiškų kaimiečiu, 
neslėgtų mūsų šalies savo 

ūkės spudu, ne Slavų nera- 

mybės ir svajonių dvasia. Tik 

šalies nctprigultnybė apsergėti 
gali ir nuo Lenkų pasilk'sinimų, 
Męs žinome, kad Lenkų visuo- 
menei rmpi ])as mus atsi.larvti 

naujas rinkas vietom tų, kurių 
nebetoks Rusijoje. Lietuva juk 

' neatsisakys tranzitą kaip iš Ru- 

sijos taip įš Lenkijos iperleisv. 
pojurėn, kuris reikalas gaK" 
tbuti pirklybos traktat'air. .patikrintas. 
Susiliejimas gi su Lenkais (pa- 
vojingas dar dėlei Lenku ne- 

rimstančios dvasios, jų imperia- 
listiškų pastangų, jų oligarcbiš- 
kai aristokratiškų <• alinkimu iv 

dėlei troškimo atjieškoti Pob 'i- 

jos Irredentos, kas Litntuvą ga- 

lėtų įtraukti j nereikalingu- 
spąstus ir net karės gaisrą už- 

žiebti su kaimv.nais. 
I 

Tas užduotis, o t n i artimos 
ateities užduotis, Lietuvos žmo- 

jiės neturi išleisti iš akiu, ir jas 
gviMenti -reikia nesikarščiuojant, 
ne palinlkimais vado vaiiiijar, tiesi, 
bet sveiku šaltu protu ir savo 

šalies n auti a. 

Hš Dr. J. šliupo "Lietuvių-! .at- 

vių Respul)lik'a.") 

"VĖLIAVOS AKYW\IZD( )J K" 

Tai yra puiki apysaka, kurioj r 
aprašoma i vairios kariškos maši- 

nos. Aprašoma, kaip vagilai po 

vandeniu gyvena ir turi tenai iš- 

sidirbu tkrus paloeius, kuriuose 

iie nuo laivų išplėštus daiktus stl- 

krauja. KAINA TIK DOLIAKIS. 

'llllu li.m-l.itioii lilcil \Mlli lllc pOblma'Ari 
ul Lluc.ign, lll., o Jviii tu) m May 
1V1 K, as iciĮiiiicfi Ijj iht a«-i ui i'nuucr 
IV17. 

DĖLEI "LIETUVIUKŲjŲ" 
PINIGŲ LEIDIMO. 

1916 m. vienas \ <jk.icciu p. i- 

vauinų 'iiankų, būtent K} tų pre- 
KVIJOS 1JC1 ĮMUlIlUilCS i)vC-..vit -1 i» 

1 u/.naiUi... ■> — r.uranauc.aus, 

jstcige Kaune M tų s.vonnaniį- 
jjį t\asi, kuriai uaiaii'J/io 17 a. 

njiG m. sutartinu Kytų v\i jau- 

siu vado buvo leista nuiau u* 

leninieti va. lou .popu.! .mai 

rubliai. i įcins rir.jiiants ; c 11 u. 

va.Ustr.vGti niu-jtj Kiasic pmi^ų 

vieloje, 
l'radėjo jit* pas mus piačiau 

roti v u s aiui.iiiii: lym m. pu. trie- 

tyje, — taip vadinamieji "lietu- 
viški" pinigai, keturių kalbų už- 

rašais. Atsakomybę dėl tų rub- 

lių išpradžiu nešė vienas bankai 
su- savo pamatiniu kapitalu 35 
milijonų mai'kių. ka>a teisėta 
buvo išleisti ligi 100 milijonų 
rublių. Bet gireitu laiku pasi- 

rodė, kad apyvartai šitos sumos 

uoužtei.ka, — pabaigoje 1 «y'7 m. 

kasos buvo jau išleista apie 105 
mil. rublių. Fodėl jau ankščiau, 
būtent gegužio 3 d. 1917 111. vo- 

kiečių centralė valdžia (Reichs- 
schatzamt), kad patikrinus rub- 

lių apyvartą, apreiškė, ka I ga- 
lutinai ji 'prisiima dėl rub- 

lių atsakyti bei garantuoti, 
kad jie 'bus išpirkti po dvi mar- 

kes uz rublį. Bet ka:io< vedi- 
mas, kad ir .prižiūrimas valdžios, 
vis dar tebebuvo banko įstegė- 
jo raiti kose. Dabar gi nuo nau- 

jų metų bankas visiškai pasi- 
traukė j šalį, ir jo įsteigtąją ka- 

są su visa kuo galutinai -per- 
ėmė rytų vado valdžia. Kasa 
vadinsis dabar "Rytų skolina- 

moji kasa" (" Darlehnskasse 
Ost."). Ji ir toliau leidinės po- 

pierinių rublių. L"> išleistuo- 
sius senosios kasos rublius ji 
prisiima visą atsakomybę. 

Taigi skolinamoji Kasa susi- 

tvarkys dabar musų krašte to- 

kiais pat pamatais, kokiais Len- 
: kijoj panaši kasa iš pat pradžių 
buvo įsteigta. Jos išvaizda da- 
bar daug aiškesnė : laukiam:-, kad 

nuo to ir veikimas j< s su? vir- 
is bei >š' irtor. Į(1 "Lie- 

t u va Į. 
l'c minėtosios rubliu leidimo 

operacijos (emisinė opc-ra*ija)f 
kasa gali atlikti ir visas pripras- 
tas bu':, a u operacijas. Ji j.: »imi- 

| nė j a indelius ir moka u/, juos 
nuošimčius, išduoda paskolas, u'.- 

statant nir^iškns rublius i" vo- 

kiškas markes, procentinius po- 
pierius, prekes ar viešųjų ištai- 
gu skolos tlnkiiiniT/'.is; : «• to 

atlieka i v:', iria*? tarpininkavimo 
operacijas, inkaiim čekiu-, ve- 

kselius, persiunčia pinigus r 1.1. 

Kasa veiks visam Lietuvos 
plote ir Kurše. Ji j a-u turi sa- 

vo skyrius P.ialoje, ISahstogeje, 
Gardine, l.iepoiuj, Mint ujoj, 
Panevė/yj, Rygoj, šiau' Viose, 
S'onime. Suvalkuose i" Vilniuje: 
be to dar dattgelvj vietų yra 
siauresniu jos v1; riit. I'isos 
valdyba yr.. K:>u:te. 

(U "Darbo Bal; :is"). 

Vyskupas Ilayts. 
Jis yra paskirtas vyriausiu 

(Į)erclėtiniŲ katalikišku kapelionu 
Amcriikos armijoj Francuzijoj. 



Delegatų Surašas. 
žominu* s kn tolimesne t;>>a delejjatŲ, dalyvavusių 

Amerikon Lietuviu Visuotinam Seime laikyUim New 
Vuiko i:t Ir 14 <ld. Kovo l!» 1S m. HuruS^ talpiname i»- 
tl ai, ;i: a 11 y du r:i 1 reikalingu u/.rekorduotl visus, dalyva- 
vusius ramu svarbiame politiškame atsitikime. 

Urrifiuiv'iS A. A. L. T. Saud. 1 kp. 
i/l'.hllcnč l\. A. L. K. K. Moterų Sų-gos 24 kp. 
i'/timbllls Kazimieras Karalienes Anlolii pa ra p. 
Dyrina Aug. I- VyCių 44 kp. 
Ott'.nn .1. Liet. (Mmnasti'cos Kl. 
Oetiia K. L), f,. K. Minda 'gn drtmg. 
Cinkus J. S. L. A. 8:? kp. 
('lebnuska* Kuziui. I>. K. Vytauto draug. 
Nodžlutė p. — S. L. lt. K. A. 4*2 kp. 
.Innkevlf-ltis I*. fllni. Daukanto draug. 
.lovuišn K. —• L. Itubu Bendr. 
K n rv ietis I', -i- T. M. D. 44 k p. 
Kaupas J. — "Garso" lied. 
Kazlauskas M. šv. Antnno draug. 
Klbartas Kar. Kar. Aniolu Choro. 
Kirdelkienė J. Karalienės Aniolų parap. 
Kodls Kun. A. I'. — ftv. Jurgio parap. 
Korbštas P. Apreišk. Pan. ftv. parap. 
Kraucluniute U. — u N. F. skyr. 
Knr.irr<kas K. J. — S. L. R. K. A. 42 kp. 
Kubilais —■ Sv. Jurgio draug. 
Kundrotą A. — Liet. 1'kės it KHubo. 
l«> pinskas A. — Oram. Dailės Darug. 
Lnleiskis O. 3. L. A. 76 kp. 
Lauflškis J. — T. M. D. 44 kp. 
lavoną v lf:ius Kos. — h. D. K. Vytauto draug. 
liiutkauskos J. VV. — T. M. I). Cmtro. 
Mutviniutė Mar. — Kriaučių Unijos- 54 ak. 
!.iiko.šrvirim Antanas L. Vyčiu Oramos Draugijom. 
Marcinkevičius Jonas — 3v. Kazimiero draug. 
Martinaitis J. — S. f... A. 38 kp. 
.Matulaitis J. — 3v. Juozapo drai'tę. 
Miliauskas J. K. — L, Vyčių lt kp. 
MHiunititė T. A. L. lt. K. Mot. Są-gon 26 kp. 
Milukas Matus — S. J* K. K. A. Centro. 
Montvila A. S. L. A. 213 kp. 
Montvila P. — Tautos Fondo 18 skyr. 
Mulevičius P. — S. I j, R .A. Centro. 
Murauskai M. — ftv. Kazimiero draug. 
NV.nartavičia K. — Jurgio draug. 
Naikus P. — "V. L." Red. 
Pakinskas A. — D. L. K. Oedirc no tlarug. 
Pakštas Kazys — Tautos Fondo Centro. 
Paulonls Kaz. E. — Tautos Fondo Centro. 
Petkus Kun. N. J. — Aprenk. Pan. šv. par. 
I'ipiras P. — šv. Jurgio driii&. 
Pociūnas S. — S. 1.. R. K. A. 42 kp. 
Po'lžittnas P. — šv. Jurgio parap. 
Puišys Ant. — Liet* ŽUv. Kl. 

Pilkas P. — šv. Antano draug. 
Ramanauskas A. — S. L. A. 38 kp. 
Raudonavičiute M. L. Vyčiu 40 kp. 
Remeika Kun. S. — Karalienės Aniotij parup. 
Rel ida Kazmi. — L#. D. K Vytauto ilmug. 
Ručas Antanas — S. L. R. K. A. 135 kp. 
Rugla J. — A. h. T. Sand. 1 kp. 
ščegauskas R. — S v. Jurgio draug. 
tikinaiiska# V. — Liet. Ukėsu KHubo. 
Slmaičiutč S. — S. L. A. 213* kp. 
šimulis St. — Vis. Ch. 

Sirvydas J. — L. N. P. skyr. 
ftirvldaito R. — T. M. D. ?, kp. 
žllkas J. — Liet. Nepr. Kl. 
Sn'.ečktis A. — L. Vyčių 41 kp. 
Stankevičius A. — "Tarkos" Bendr. 
Straigis Sim. — S. L H. K. A. 134 kp. 
SubačienS Stan. — ApreiAlc. Pan. Sv. parnp. 
^i'linkja.; Sim. — Liet .Ukėsų Kllubo. 
Sunuris P. — S. L. A 76 kp. 
ftuftinakas T. — Sv. Juri draug. 
Toiberitttė VI. — Tautos Fondo 13 skyr. 
Tlkalža Petras — Liet. Rlaiv. draug. 
Valaniiejus J. — Moks. Suslv. Am. 

Valmas Ad. — D. L. K. Buivydo dratig. 
Valukas Dr. J. — S. L. A. 126 kp. 
VVnys P. — Apr. P. S v. Par. Choro. 

Vidžiūnas A. — S. L. A. 249 kp. 
Vysas J. — S. L. A. 249 kp. 
Zajankauskas — Sv. Jurgio parap. 
Žilinskas Kun. J. — Vis. Ch. 

Maspeth, L. I. 

Bartkus J. — L. U. K. ir S.L. A. 250 kp. 
ffr^biejus J. — Vieš p. Atsimainymo parap. 
Crubauskas Aleks. — Viwp. Atsimainymo nn-ap. 
KabaČinskas S. — Sv. Vincento darug. 
Kūlis P. — Sv. Vin.jnnto draug. 
Minkąs Kun. A. — Vlešp. Atsimainymo parap. 

ValantiejienS Voronikr — A. L. R. K. Mok. S. Centro. 

Valantiejus A. — S. L. K. K. A. 108 kp. ir L. Vyčių kp. 
New York. 

AcMgauskas H. — A. L. T. S. Centro. 
Astramskas — S. L. A. 126 kp, 
Aukžkelis K. — L. Vyčių 12 kp. 
?!anii;lls j. — L. iN. P. 

Barfttsius Jurgis — Aušros vartų parap, 
^olkiB A. — L. Vyčių 12 kp. 
^■inga Juozas — S. I>. R. K. A. 203 kp. 

a Kaz. — L. B. draug. 
Daukiys V. — A. L. T. S. 30 kp. 
Jankauskas V. — Centr. Komiteto. 

Jurevič'a J. — Sv. Izidoriaus draug. 
Jurgeliutė P. — L. N. P. 

Karuža Rom. — Liet, Atst. Bendr. 
Karuža Vael. — Liet. Atst. Bendr. 

Kiti beria M. — Ausros Vartų parap. 
Martus A. — S. L. A. 120 kp. 
Matulevičius J. — A. L. T. S. Centro. 
Noreika Jeronimas — ftv. Jono draug. 
Rr.rkauakas V. K. — "Tėvynės" Red. 

Savickas Kaz. — Sv. Kryžiaus draug. 
Šeštokas Kun. J. — AuSros Vartų parap. 
Str!n>ottjrnė — S. L. A. 126 kp. 
Tratulis Rom. — Sv. Kryžiaus darug. 
Vaitkus V. — A. L. T. Taryljos. 
Varašius K. — S. L. A. Pild. Tarybos. 
Venciuvienė V. — Spaudos draug. 
Vilmontas r. S. — A. L. T. Tarybos. 
Vinikaltis M. J. — A. L. T .Tarybos. 
Vitaitis St. E. — A. L. T. S. Centro. 

Niagara Faile. 
Laičius J. — Sv. Jurgio draug. 
Noreika J. — S v. Jurgio parap. 
Vaftilius J. — S. f,. R. K. A. 170 kp. ir L. Vyčių kp. 

Rochester. 
Andriuškevičius K. — Sv. Jurgio darug. 
Bart.monas J. — I* Vyčių !)?» kp. 
Bartusevičius J. — Sv. Jurgio draug. 
Da. įlevtčius V. — Tautos Fondo 24 akyr. 
Gudienė O. — Sv. Pan. Mar. druug. 
Gudienlene O. — Sv. Mar. draug. 

Jančaičlutė Ij. — šv. P. Mar. draug. 
Kasakaitis Kun. J. šv. Jurgio parap. 
Kiekis .J. Šv. Pt ro ir Povilo draug. 
Stitfka IVrar. šv. Jurgio parap. 
Macrijunas J. šv. Jurgio parap. 
Petronis P. — Liet. Simu draug. ir T. M. I). 52 kp. 
Ventis M. šv. Petro ir Povilo draug. 

Schenectady. 
Ciapulevičia V. — šv. Juozapo draug. 

Staten Island. 

Alkevičlus J. — S. iv. A. 209 kp. 

OH10 VALSTIJA. 
Akron. 

Kodoviiiug S. S v. Juozapo draug., S. I.. H. K. A. 17S kp. 
L. D. S. 64 kp. Ir Pa.sk. įlendi*. Kutu. 

Cleveland. 
Baltru'<onis ii. — D. V. Kudirkos draug. 
RaUrukoniiite J. — T. M. D. 20 kp. 
Gedminas J. — "Dirvos" Rod. 
(Judina* V. Vytauto draug. 
I<jap;;nskas A. Teatr. Choro. 
iMišflkas Jus. — Dr. V. Kudirkos draug. 
Mnluolis F1. I-.. tSuny šv. Kazimiero tlraug. 
fMsaveckaa S. šv. Juozapu draug. 
Pogožolskii. A. L. Sunų šv. Kazimiero dysni',. 
JuraitLs J. šv. Jurgio di*f.ug. 
'Jurgila K. — Dr. V. Kudirkos draus. 
Jonu.ška J. — T. M. D. *17 k p. 
Praškevičius A. — T. M. D. 20 U p. 
Huntas V. — L. L. S. 51 kp. 
Sakalauskas J. K. — L. Vyčiu 25 kp. 
Šimonis M. — S. L. R. K. A. 8, 50 Ir 142 kp. 
Valaitis J. — šv. Jurgio draug. 
Zdfrnavifius A. — A. L. T. Sami. 18 kp. 
žemantaitis J. — .SL. A. 14 kp. 
židkpvičius It. — šv. Jurgio darug. 

Dayton. 
Cibulskis Kun. M. — šv. Kryžiaus parap. 

Young8town. 
Mičiulis Jonas — i.. P. Kliubo. 
Stupiukevičia K a'/.. S. L. K. K. A. 015 k., T. F. 3., šv. Juo 

PENNSYLVANIA V AL3TIJ A. 
.'.ei.tleyviile. 

Kižis Juozus 1.. Vyčiu !>1 kp. 
Mlaiuj; Kun. J. i.v. laiko par.ip. 
('liekas Jonus S. L. H. K. A. 1)2 kp. 
Varhiigfris J. L. L. K. tu'io draug. 

Braddock. 
Gustainis P. šv. Petro Ir Povilo draug. 
Liudvikleiit' Ona Sv. Onos draug. ir S. L. lt K. A. k| 
LukS Konst. šv. Petro ir Povilo draug. 
Pampikas P r. — šv. Izidoriaus darug. 

Bridgeville. 
Kazėnas Kun. M. J. — šv. Antano parap. 
Krlzanauskas Juozas — R. b. it. K. A. 112 kp. 

Jh«rleroi. 
l">ra gūšis St. — Sv. Jurgio draug. 
Puk&s V. — S. L. R. K. A. 150 kp. 

Chester. 
CitaviCia J. — Dailė* Mylėtojų draus. 

Coaldale. 
Ciplijauckes Vinco." — Sv. Jono parap. 
Fricienė Kast. — Sv. Jono parap. 

Cumbola. 
Petrukevičius T. — Sv. Jono draug. 

Lonora. 

Abromaitis Kun. V. — Sv. Juozapo parap. 
Ou Bois. 

Mikelionis A. — Mass-mitln. 
Urbonas Kun. M. J. — Mass-mitin. 
Valūnas T. — Mass-mitin. 

Duryea. 
Arbačiauskas J. — šv. Juozopo draug. 
Senunas J. — Sv. Juozapo draug. 
Sinkevičius Kun. Ant. — Sv. Juozapo darug. 
Valukanis Kar. — S. L. lt. K. A. 61 kp. 

Easton. 
Balsis K. — šv. Mykt o draug. 
Masys A. — šv. Mykolo draug. 
U.sas A. — Taut. Fondo skyr. 
žemgulis St. — S. L. R. K. A. !»3 ko. 

Export. 
i Jurgutis Kun. A. — šv. P. Mar. Apl. parap. 
Forest City. 

Buliunas J. — šv. Jurgio elnius. 
Girdauskas I. Liet. N. Kliubo. 
Miliauskas J. — šv. Jurgio draug. 
Morkūnas B. — šv. Antano draug. 
Stankevičius P. — šv. Antano dt'uug. 

Frackville. 
Bankietn J. — R. K. Par. 

Glrardvllle. 
Bieliauskintė M. — šv. Vincento parap. 
Valaitis Kun. Jcr. — šv. Vincento parap. 

Glen Lyon. 
Anksis T. — S. L. A. ?4 kp. 

Hazleton. 
Kudirka Kun. J. V. — šv. Petro ir Povilo parap. 

Homestead. 
repanonjs Kun. S. .1. — Šv. Petro ir Povilo parap. 
Gudžlnas Jonas — šv. Juozapo draug. 
Katilius Ant. — L. L. S. 53 kp. 
Kudzis A. — Lietuviu Pašei, draug. 

Mužikevičienė Marė — šv. Uršulės Moterų draug 
Tumasonis Ant. šv. Kazimiero Kar. draug. 
švetMauskas Pranas — L. Vyčii; 11 kp. ir M. S. 34 kp 
Vasiliauskas P. — Dain. Kl. 

Kingston. 
BUkan.tis P. — S. L. A. 1 kp. 
^erneckis R. S. — šv. P. Marijos parap. 
Inčlura Kun. J. — L. Vyčiu 32 kp. 
Janiiliavičlus S. — šv. Vincento droug. 
Kubilius B. T. M. D. 84 kp. 
Kurln.skis J. — šv. Antano draug. 
Mikauskag M. — šv. Vinceto draug. 
Maliau&is J. — Politiško Kllubo. 
Mockus A. — S. L. R. K. A. 1 kp. 
Naujalis P. — S. L. R. K. A. 1 k p. 
Paukštis S. — šv. Antano draug. 
Ramanauskas J. — šv. Izidornus d ra u g. 
Šeinius A. — Politiško Kliubo. 
šelmis T. — "Llthuanian Boofiter" Red. 
Siupeinius Pranas — S. L. A. 85 kp. 
Stanevičius J. — S. L. A. 1 kp. 
UrbannvSčia J. VV. — "Llthuanian Boosicr" Red. 

Lurerne. 

Kaspariunas M. — ftv. Jurgio draug. 
Petrauskas A. — S. L. R. K. A. 77kp. 
Rameikis A. — S. L. R. K. A. 28 kp. 
žaliskaą Juozas — šv. Jono draug. 

/lahanoy City. 
Augurviitis Ktin. P. — šv. Juozapo par. ir T. F. 34 kp. 
Banevičius A. — Sv. Juozapo par. Ir T. F. 34 skyr. 
Gegužis St. Angliakasių Unijos. 
Greimas J. — šv. Juozapo Paš. draug. 
Justnitis V. — D. L. K. Gedimino draug. 
Kasparas P. — 6v. Antano da.rug. 
Klimauftkas P. — Angliakasių Unijos. 

Sėveros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą. 

Jusu Sveikata 
reikalauja švaraus užsilaikymo ir 
tvirto prisilaikymo hygienos tai- 
syklių. Tokiu budu galima išsi- 
saugoti nuo daugolio ligų, kurios 
it galingi priešai tykioja iš visų 
pusių. Buk prisirengęs! Užsi- 
laikyk hygienrškai švariai. At- 
ininkie. kad švarumas seka die- 
vobaimingumą. Laikyk po ranka 

Tatai yra puikus hygieniškar. ir 
antiseptiškas plovimas, kurs kas- 
dieną vartojamas burnos išplovi- 
mui arba gargaliavimui, nosies ir 
ausies įšmirkštimams; jis taipgi 
vartojamas plovimui skaudulių ir 

susiieidimų ir apmalšinimui očlos 
niežtančių išbėrimų. 

Kaštuoja 35c visur aptiekose. 

S evera's 
AntisepsoL 

w/f. SEVERĄ CO. 

CĖp/fo RAPIDS, IOWA 

Tekpkoa* Yar4* 0334 

Dr. T. G. Wiegner 
PriCiaIai« volondon: nuo 8 Iki 1211 rjrt* 

ir nuo 7 Iki 9 vakare 

3325 S. Ilalsted St Chicigo, 111. 

L>R. O, C. i i h l N i£ 
m:.\ ns tas 

OFISAS; Ktnjį. 31 ir So. HalstĘdSl 
^(Byien-mat rirš iptiekos). CilIGAGO. 

BUK ŠOFERIU. 

I lij. Niekuomet nebuvo toks dlde- 
Laikas yra ut i s r. u tinkamą vle- 

i lis šoferių reikalavimai kaip da- 
bar. Męs eiliosimo užsiėmimą 
kiek vienam pabaigusiam kurr.us 
nusų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame Individi'iėmJs siste- 
momis— nuoseklus pažinimas ir 
praktika važinėjime automobiliais 
visokiu rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Mūsų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių ir kitų prietaisų. 
Užtikriname tamlstai kad tuojaus 
gausi lcidim.7. Dieniniai ir va- 
kariniai kurdai. Visas kursas 
$25.00. Federal Ass'n of Auto 
ISngineers, 1214-16 Jackson Bld 
(Inc.) 

Ofiso Tai. Canai 114 Kait^ fei. Gani' 21 H 
I—I Pilt »l.vt 11> dttiii; 

Dr. A. L. Yuska 
Gydytojas 

\r— 

Chirurgas 
Oyvealinai: 

731 W. 18tfc St.,netoli Hilsted St. 
OflMII 

1900 S. Halited St., kampas 19tos 

F. P. BRADCHULIS 
...LAVVYER... 
Lietuvi* Advokatas 

105 W. Monroc St, Cor. Clark 
Room 1207 

Telephone Randolph 
Gvv: 3112 Halsted St. arti 31 St. 
Plione Verda 2390 CBICACO, ILL 

j R»^:>a!av»?xr i 

! I 
Kcikalin;;:-. mergaitė aria vaikio.' 
iv.ziureJimui ofso. Prityrimas n- 

; reikalingas. Gera vieta. 
Atsl&uikMe prie, 

M. J. Kiras, 
?,3:il S. j laktai St. 

Telefonas AFtMITAGE 904 

DR.A. i. KARALIUS 
G>do Visokias Ligas. 

Ypatingai Užsisenėjusias 
ir Lytiškas. 

2121 N. VVESTERN AVB. 

CH1CAUO, ILL. 

Pranešimas 

Prasidedant nuo Birželio (June) i-mos, 1918, 
bankinės valandos UNIVERSAL STATE BANKO 
bus sekančios: 

Panedėliais, Seredom, Ketvergais ir Pėtny- 
čiom nuo q vai. ryto iki 5 vai. po pietų. 

Utarninkais nuo 9 vai, ryto iki 8:30 valandos 

vakaro. 

Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 12 pietŲ ir nuo 

G:jo iki 8:30 vakaro. 

Universal State Bank 

3252 So. Halsted St., Chicago, III. 

{,m3rik03 tittm Mokykla 
•Vi'ialUU!ll>l. nllijliJi'l.i i." Ui :tU*ls 

l.«>s ku.iM, a* ti: .'.'likos, kuj ̂ ved,, 
Hii'g, sl<'[i"yi"?«11 j ■». typenritiūg, 
lj;rkly!,os tuisių, h;:v. Vaiat. istori- 
jos, a belu-jb ir-turljiv, geografijos 
politlkiuėn ekoiftaij^, pilietystSi 
^uiliaraSyutčB. 

Mokinimo valanti"*: nuo 8 ryt"» 
iki ū !>o plotų: v:;k uuo 7:30 11d 

+ O 
!>«< 

3106 3o. Ilal: To-i Kt., CMeagcr, lil. 

Dr. K. Draugelis 
Denttstas 

3261 So. Halstc t Street 
Druv. b062 

<"h cajo | 

rjf "0"v .. 

israsti 

Tui yra lietuvišku k:iygut.£^« 
i i U:isiu, kurioj* yra 4iM) 

išmdinnj, kurie »<:»!j L>uti r»jl- 
kalingi, likosi Išduoti iiutm* 
kalavimo ir rifl rsaud )s LiB- 

1 TUVIŲ IftRADfiJŲ. 14 kny- 
t t-'iiii's iin. 5ž!*' kckj p» ii 
! Išradimai air.oSf: ir dar gali 

ftnošti. J^i^u nvt'iotrt apie 
Išradimus, lai rttsyk sian* 
di<'n Lietuviškai r<Mk Mauda- 

1 
mn? k^vertfc; k'jrirj. išsiusi- 

1 AMERICAN ul'ROPFAN 
PATENT O FT'CPS Inc. 

B <iv.ay LAi R»w York. lt.Y. 

s Photie Cicero 2G;! 

DR. A. P GURSKIS 
< ... O E M T I 8 T ... 

į Hour.s: 0 A. M. to 9. P. M. 
Except sunday 

\ 1347 W. 14 th >t. Cicero, III. 
Ccrner 49 th Avo. 

l hone Caiuil 53M5 

Oeneratis 

Kontraklorius ir hiamu Staleįas 
2123 W. 23:d ST. CHICACO 

Ceras J8!61'3* aPs* °kavęs 
aspadorius h P&rN I i®,er^ ^ 
erai %ieroS v*e*°i ir 
yvena reitai veikia 

Amerikos daug lietuvių skursta, uos nemoka gyventi. Dirbtuvė- 
se bei mninosr paprasti darbininkai gyvena kaip vergai, .tie uždirba 
tiktai ant paprastos duonos'. Jų ateitis niekuomet nėra geresnė už jų 
praeitį. Toks padėjimas yra beveik visų dirbančių už alga. Vienin- 
telis išėjimas iš to kėblaus padėjimo šiandien yra būti išdirbėju-sa- 
vininku reikalingu žmonijai turtu. 

Tokiais išdirbėjais-savininkais šiandien yra ūkininkai. Jie paga- 
mina ir turi reikalingiausi!) daiktą — inaisl,*). 

Maisto šiandien trūksta, lodei ūkininkai už savo produktus paima 
didelius pinigus. 

Mušu bendrovė lietuviams suteikia gerą neprigulming:) gyvenimą. 
Nekurto iš lietuvių, kurio keletą metų atgal skurdo dirbtuvėse taip 
>>::!, kaip ir jus, šisjndien yra pasiiurinli darbdaviai. Ant savo ūkių 
jie užlaiko tokius darbininkus, kaip jie palįs kitą syk buvo. 

Jei jųs 'urile progą, jus taip pal galite butj išdirbėjais-savininkais, 
kaip daugelis lietuvių miestelyje Pbe4ps, \Visionsin. 

deras /omos galite pirki i nuo Saukom žemės Kompanijos. nes 
mes turime suvirs I'O.OIHI akru, mūsų žemė yra prie l'helps miestelio, ir miestelis yra labai puikus, aul krašto ežero, ten yra puikus l'abri- 
kai ir ant geros transporlacijos, kur >.'« n t Ii YYestern Linija eina per 
vidurį jo. Miisų žemės yra prie gėry keli:;, netoli mokyklų, ir netoli 
miestelio. Mes lurime ūkių grąžei išdirbių, su sodais, namais, gy- 
vuliais ir visokiais ukininkiškais jlaisv ir turime ; iuC*> neiš- 
dirbtos, liklai apaugusi mažais krūmeliais, kur galin a lengvai nuva- 
lyt. (ialite pirkti ukes nuo musų už 1:iip žemas keinas ! :ti|> nuo 
sl f>.()0 dvi SI!.").(K) už akry. Mes parduodame žein^ ant lengvu išlygų. 

ATVAŽIUOK, O PEUSITIKliINSITfi PATS SAVE 

Jeigu norite daugiau informaetjų, k:>i'> lai. apie ory. / ine. pro- 
duktus, kaip ėia ūkininkai :»i>sidii*l»j» ir daugiau kitokiu d d;. k:.i, lai iš- 
kirpkite l:} lakšieij, kur rasosi "KI'PON \S" ir parašykite savo vis:) 
antras:) ir pasiijskile. 

K U P O N A S 

GERBIAMI TAMSTOS:— 

Malonėkite prisiųsti man visas informacijas apie jusi; 
ukes. kurias jus garsinate. 

Vardas ir pavarde 

Adresas 

Miestas 

DEPARTMENT L. 

ptielps, Viias Couiitj, Wis»sin 
A. J. BACHUNAS, Kolonijos Direktorius 



Lietuvos Atstatymo Bendrove 
■ " ■?•=-, rT=a====:===: duodama 5 Šerai ir daugiau. 1917 m, jau 

išmokėjome 4 nuošimčius dividendo; Norintiems pirkti Rusiškus Rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile 
koks Bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose rubliu kursas. 1 JAsakymus siuskite ir reikalaukite 

J ^ L informac.iu šiuo adresų: * 

LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION. 320 Fifth Avė., New York, N. V. 
.. I n".-m ♦ 

Kubcrtaviliiift P. Sv. Jtioziipo p;ir. Ir T. F. 34 skyr. 
Maciejunaa I ftv. Kryžiaus draug. 
PašuUevir'u.s J. S v. Juozapo Pa'. draug. 
Rutkiuskiuf-t S. ftv. Magdalenos draug. 
Sndžiu* S. — Angliakasių linijos. 
SirocKis ,i. — Sv. Vincento draiig. 

Skler..* f'.. — &v. Juozapo Bmž. Choro. 

Visbara J. — Sv\ Petro Ir Povilo draug. 
Žilinskas P. — Sv. Pranciškaus draug. 

Maitby. 
Kuspariunas Kasp. — S.L. A. 11H kp. 

Minersvillc. 

DcguMs J. — fcv. Vincento draug. 
Januška P. Angliakasių l'nijos I>ok. 1054. 

Jarauckleno Iz. — A. L. R. K. Mot. S:j.gos 31 kp. 
Kasevittus T. — S. L. R. K. A. 24 kp. 
Kazlauskas J. — šv. Pranciškaus para p. 

laikoševičius V. J. Simono Daukanto P. draug. 
Mrtuflevlčius J. — šv. Bincento draug. 
Mikutavlffia J. — L Vyčių kp. 
Paukštis Kun. P.. — S. Ii R. K. A. 25 kp. 
Paruli* V .— ftv. Jurgio draug. 
Žukauskas J. — P. R. 15 kp. 

M: Carmcl. 

ffarftts Ktin. V. — ftv. Kryžiaus pirap. 

Demkus .1. ftv. Kryžiaus parap. 

Njnticoke. 
Brazauskas Ignas — S. L. A. 12 kp. 

New Philadelpl-.ia. 
Belota S. — T. M. D. 122 kp. 
Ltotuvnikas J. D. i,. K. Vylauto draug. 
Lievinskas K, — šv. Antano draug. 
Kazlauskas A. L. Vyčių *>". kp. 

Matui Mirt Kiuv V. — S. L. R. K. A. M kp. 
Paliokas J. — 3. L. A. 87 kp. 
Sužeidėlta S. — Mainierių Unijos. 

Philadelphia. 
Alekna Iar. — šv. Kazimiero draug. 
Astramskas T. — S. L. A 10 kp. 
Baranauskienė J. — Seserų Pag. draug. 
Ranis J. — šv. Jurgio parap. 
Bidkunas lg. — šv. Antano draug. 

Bromeika J. — šv. Kazimiero draug. 
Babelienė O. — S. L. R. K. A. 20 kp. 
Bublaltė D. — šv. Ražančiaus draug. 
Butkus K. — šv. CeceUjos draig. 
čirikas A<ftmias šv. Dominiko draug. 
Oambi'auskas R. — Algirdo draug. 

Dauknienė Ona — S. šidies J. draug. 
Galinaitienė M L. R. K. Moterų Są.-goa 10 kp. 
Greičiūnas J. S. i.. R. K. A. U> kp, 
Grigaitis J. — šv. Izidoriaus draug 

Grinius J. — Liet. Muz. Salės. 
Gudelis P. — L. D. S. 13 kp. 
Gudienė L. — šv. Kazimiero pa rup. 

Modelis .f. — Teatro draug. 

Ivanauskas J. — šv. Jurgio, darug. ^ 
Jackaitė J. — f,v. Mar. Magdalenos draug. 

Joneltunas P.—L. K. (Jvar. ir šv. M Magdalenos draug. 

Jurevičius u — Liet. Piliečiu draug. 
K.iulakis Kun. J. J. — Motinėlės draug. 
K'olius K. Liet. Rep. Pag. Kliubo. 

Kižonas a. — Pag. Dr. Lietuva. 

Klimas Dr. K. G. — 3. L. A. 13.i kp. 
Klusas J. — Pag. Pr. Lietuva. 

Kuisis) P. -r- Said. širdies J. draug. 
Kvietkus S. — šv. Kazimiero draug. 
Luievičia P. — šv. Kazimiero draug. 

Maslauskas P. — ftv. Jurgio draug. 
\lasickas S. — Liet. Muz. Salės. 

Matulis J. — Liet. PaA. Kliubo. 

Meškauskas Anicetas — L. Kriaučių draug. 

Mickunaltė A. — L. Vyčiu 111 kp. 
Monkus S. — Liet. PaS. Kliubo. 

Noreika A. — šv. Mykolo draug. 

Norkuiyutė Petr. — Šv. Kazimiero parap. 

Paulauskas J. Algirdo draug. 

Poftka J. — šv. Mykolo draug. 
Pranaičiutė Julė — "žvnigždės" Red. 

šadienė M. — 3eserų Pag. draug. 

šadla J. Liet. Piliečių draug. 

Songaila J. — šv. Antano draug. 

Steponavičius K. — šv. uJrgio pirap. 

Stasiūnas M. — šv. Kazimiero parap. 

Suraučius — šv. Juozapo draug. 

r švagždys Kun. J. — L. R. K. i'. R. S. 4S kp. 

T/akimas J. — šv. Juozapo draug. 

Tuieikls L. — šv. Izidoriaus draug. 

IJngnraitė O. — L. P. B. 44 kp. 
1'rSinskas a. — Liet. Rep. Pag. Kiiubas. 

I'žumeckta Ant. — šv. Kazimiero parap. 

Pit(?burgh. 
FUlinskas P. — ftv. Jono draug. 
B»vel*kl» A. — šv. Jono cfraiitę. 

fJrajaiiskas J. — Ii. PU. draug. 
J;mauskas Ant. — Sv. Antano draug. 
/. nkevlčienė J. — A. L. R."K. T/>tnru Sagos 23 kp. 

Jankevičius J. P. — S. i,. R Ii. A 158 kp.ir šv. K. dr. 

Miliauskas J. — ftv. Kazimiero para p. 

Miiaveckis K»z. — ftv. Povoio draug. 
Moceika Kon. — ftv. Kazimiero Plaiv. dr*aug. 
Nevalingas J. — fiv. Dominiko draug. 
Paškovieiua J. — L. Vyčių 02 kp. 
PikSris P. — A. Prig. r,. A. i kp. 
Romoška V. — Sv. Vincr-nto PaS. draug. 

Sadaiiskns A. ftv. Vinc. n. Olcd. draug. 
Sakanskas Kaz. Jėzaus Vardo draug. 
Strlmavtčius Kun. J. —.Tautos Fondo skyr. 
Tomkcvičius J. — Jėzaus Vardo draus. 

Biii*noras Kun. J. — šv. Vincento parap 

VaiAnoras K — S. L. RK.. A. 35 kp. 

V.pp?iu« ,f. .T. N. L. Knyg. P. 

Zinkevičius J. — Av. Andriejaus draug. 
7nr\f P. — ftv. Vincento parap. 

Pittuton 
(rliis M. — S'. Kazimiero pirap. 

OMvkkis J. — $v. Mykolo Paš. draug. 
Ka linkaitis Kun. J. — S. L.R. K. A. kp. 
Kazakcičius J. S. 1,. A. 7 kp. 
Kižl* A. — L. D. S. 32 kp. 
Kižiutg M. — M. P. P. šv. draug. 

MŠuJmKE 

I 

Kiziutė K. — M. I'. P. šv. draug. 
.Mališauskus J. — S. .L R. K. A. 183 kp. 
Paukštys T. — S. I>. A. 7 kp. 
Tamošiūnas S. U lt. K. A. 57 kp. 
šakošius Kaz. W©o(tme.n of thė Worl(l. 
šaKočienfi Elena --'\Voodmon of the \Vorld. 
Vasauskas 1». — šv. Kazimiero darug. 

Plymouth. 
Raginskas M. — L.iS., Sv. Juoz., S. L. A. 5 kp. ir C kp. 
Suolą A. — S. L. A. £56 kp. 

Rcading. 
Nevardaiiskaš .i. — išv. Antano draug. 

Saint Clair. 
Durickas Kun. M. — parap. 
Grabauskas M. — S- Iv. R. K. A. 130 kp. 
Petraitis J. —1 Sv. Juozapo draug. 
šmulkštis T. — L. R. K. parap. 

Scranton. 
Balčiotlfl .1. — S. L. R. K. A. 83 k p. 

Glazauskas Kon. — L. Uk. Pas. Kl. 

JanSeviC:** K. — L. P. P. Kliubo. 
Kluon'i Kaz. — Sv. Jurgio draug. 
Kri&unas Ant. — L. Uk. Kliubas. 
Kuras Kun. J. — Sv. Juozapo parap. 
Laurinaitis V. — šv. Juozapo parap.. 
Matulaitis V.—S. L. R. K. A. 30 kp. ir S. L. P. B. 50 k. 
Mardosas V. — S. L. R. K. A. 30 kp. ir S. L. P. B. 50 k. 

Medalis K. — S. L. R. K. A. 155 kp. ir šv. Stepono dr. 
Modeliutė M. — S. L. R. K. Mot. draug. 
Panka A. — šv. uJozapo parap. 
šalna Mikolas — S. L. A. 30 kp. 
Sliuplonfi L. — L. N. T. 
Sodeika Ant. — L. L. S. 154 kp. 
živatkauskas P. — S. B. A. 30 kp. 

Shenandoah. 

Abračlnskas J. — Kazimiero Kar. draug. 
Birštonas P— S. B. A. 23 k p. 
Bradickas A. — Nemuniečių draug. 
Pulmis K. — žiburio draug. 
Paliuli V. — Liet. Toatr. K. 
Staniškis A. — S. L. A. 23 kp. 
Vaišnora V. — S. L. A. 23 kp. 

So. Bethlehem. 

Kumpasauskas P. J.— S L. R. K. A. (14 kp. 
Stasevičius J. — Tautos Fondo ckyr. 

So. F-ork. 

Miknevičius J. — Mass-mitlng. 
Tamaqua. 

Buškevičius Petras — Vytauto draug. 
Gudaitis Kun. P. — šv. P0tro ir Povilo drnug. 
Kaselis Jonas — L. Vyčiu 18-58 kp. 
Petkevičius Vincas — S. L. A. 204 kp. 
Šeštakauskas A. — š v. Jurgio parap. 

*<Wfcvtfe*"K?rr ̂  •VfRfift^rVnUrš 2S57 aky r. 
Vilkaitis M. šv. Petro ir Povilo draus. 

Wanamie. 
Bindokns .T. — S. B. A. 230 kp. 
Franka A. M. S. A. Vardų draug. 
Miliauskai Kun. .T. — S. L. R. K. A. 7f> kp. 

W. Hazlcton. 

čriupkovičius Jonas šv. .Tuozapo draug. 
Serga i lis Juozas — šv. Juozapo draug. 

Wilkes-Barrc. 
Baubonis M. šv. Jurgio Pas. darus. 
Cecas P. Šv. Trejybės parap. 
Kavaliauskas P. D. L. K. Keistučio draug. 
Kazlauskas J. — šv. Trejybės parap. Choro. 
Kazakevičia T. Tautos Fondo 71 skyr. 
Kundrof? .T. S. L. A. 115 kp. 
Kupris M. —- R. B. R. K. A. 17 kp. 
Leščinskas K. — S. B. A. 35 kp. 
Liotuvnika? J. — S. L. R. K. A. 17 kp. 
Bnpatto .7. S. -- Centr. Komiteto ir šv. Trejybės parap. 
Nieni'is J. J. D. B. K. Keistučio draug. 
l*:id<št;» Krn. P. R. — šv. Trejybės parap. 
Stuigaiti.' .T. — S. B. R. K. A. 14 kp. 

Kupčinskas K n. J. — šv. Trejybes draug. 
Baišnis J. R. B A. 35) kp. 
V m"-;:- J. — šv. Trejybės draug. 

Wilnon. 

Mcškevičiua P. — šv. Jono KrikSt, draug. 

RHODE ILAND. 
Providece. 

Rankanska? V. — Pil.Kl Gedimino \r ir šv. Jono dr. 
Iviasparavlčius J. — Pil.KI., Gedimino dr. ir šv. Jnno dr. 

1 Velžis V. — Pil. Kl., Gedimino dr. (f šv. Jono dnug. 

VVISCONSIN VALSTIJA. 
Bacevičius S. R. — Ii. Dainos Dram. Birutė. 
Kudirka J. S. L. R. K. A. 22 kp.,šv. Juoz. par. ir T. F. 
Kvedaras Andrius — šv. Petro parap. 

Racine. 

Slavinus Kun. V. — šv. Kaz. par., T. F. 71» c k. ir B. P. S. 
Vaičiūnas A. — S. L. R. K. A. 67 kp.lr šv. R: v*. tfol. dr, 
Zakauskas J. — šv. Kazimiero draug. 

Sheboygan, 
Au.strevičius Juozapas — Parapijos ir draugijų. 
Skaitant, pagal valstijas randama šios sk'iitlifiėf: 

Connecticut 184 
District of Columbia Ii 
Illinois 109 
InrUai i j. H 

Marylanti 4°. 
Massac! .setts 155 
?.ilchigan 7 
Nmv Hamimhiere ...• ?, 
Nftw Jersey * 119 
New York 175 
Ohio 24 
Pennsy Ivanai 258 
Rhode Island 3 
\V'flcon?ln 7 

Labu 1101*) 
i 

*) PASTABA: Tiek žinoma šios knygos liedčjui užsi-. 
registravusių atstonj vardai. B^t fikrcnybėje dalyvavo' 
virs 1200 atstovų. Kai kurie nebuvo kaip reikiant užregis- 
truoti, dėlto kad ffi laiko s$ivo mandato neprisiuntė, o 
Seime atvažiavę hi^aupiAto svarbo# tinkamai užsiregist-j 
moti. — Leidėjas. 

i 

Ė-ajieškojimas. 
Jurgis V. Yenčiukas iš lliiktiuin 

kg, Simno iiarup., Suvnllui į'.ul). 
Pajieškaiu Steniuko. Giriitjjau, jis 
gyvenu Worce;ter, Mass., d daliu 
nežinau kur,, ir Juozo VenčiuUo. pir- 
miauK gyveno Detroit, Mieli. 5 Ui 
Treinbul. 

Atsišaukite adresu: 
Jurgis Y. Yenčiukas, 

3252 So. llalsled Sa., Chičago, 111. 

Parapija Šv. Kazimiero Kansas 
City, Kansas, gerame padėjime 
stovi reikalauja lietuviško kunigo. 
Atsišaukite adresu: 

L. Nievicrdauskis, 
Su Kidgc A ve, Kansas C:\v, Kan. 

I'a j ieškau savo sesers Vero- 
nikom Romaniški, po vyru Zig- 
inontie-uė. Viduklės .parap., Kau- 

no gub. (jyveno 4 metai atgal 
Minersiville, Pa. Daba-r nežinau 
kur randasi. 

Aasišaukite adresu: (Petronė 
Lazausikienė J-j-'i So. ljeavitt St., 
C'hica^o, J11. 

Paj ieškau merginos, arba naš- 

les už "gaspadinę. Dalbas aut 

visados, užmokestis gera. Pla- 
tesnėms žinioms «kreiipkitės ant- 

rašu : 

A. Telert. 1325 Davis Ave., 
(Irand Kapids, .Mieli. 

Piešimo Mokykla 
HULL HOUSE, 800 HM.STF.D ST. 

Tel. Monroe 70. 

Instruktorius dailininkas 

JONAS ŠILEIKA 
Piršimo valandos: Seredos vakarai" 
ni(i 7-tos liki 10-tos vai. 

REIKALINGAS GERAS ZE- 
oris spaudos darbu statymui 

raipgi reikalingas AGENTAS 
r geras VAIKAS, kuris norėtu 
sumokti spaustuves darbą. 

LIETUVA. 814 W. 33rd St. 

Tel. YAflOS 1132 i 

Gr. J. KUL 
Lietuvis gydytojas ir Chirurgai 
3259 So. Hair.tcd St., Chlcago, iii. 

Gydo visokius ligas moterių, vaiku 
tr vyrŲ. Gpeciallškai gydo limpančias, 
uftslflenčjuslas ir paslaptinga* vyr^ 
Ugi*. 

derinusias būdas c13! ilrinimo 
Neturi stol.uot nei viciiaiiit name 

O-ro Rtchter'iu 

Jau 11110 metų yra vienu iš numylėtų 
naminių l>u<lų pas letuvnicus ir 

visame pasaulyj. 
Tikras tiktai «u pažymėta marke 

"JKARA" 
3,'ic. Ir 05c. buteliukus vi*oso fintlekono ;uba 

ytm'-iiti mm 
F. AI). RICHTEK & CO. 

74-80 \Vashlngton Street, Ncw Yoik, N. Y. 

NOTICE. 
State of Illinois 

Coiinty of Cook. 
S. S. 

l'ublic noticc i> hcrehy i,ivcii 
tliat a svečiai Mediny of tlte 
Litliuaniatt Publisliini; C\>., a Cor- 

poration <kily organi;:c<l and e\:s- 

t i 11 p tindcr and by virtim of iii;1 

la\vs of llie State of lllinoi>, ui!' 
bc held at tbc olfice >f 11 u* ("om- 

pany, Xo. 814 \Yest 33 rd St., i n 

the City of Chica;v<». Illinois. * 11 

the 21 -st day of Junc, i<»iN. at 

Llie liour of Eight oVWk ]>. 111.. 

for the cbjcct and purpose of 
eonsidering and vatin<* upon the. 

question and pruposition p> inc- 
rcasc the Capital Stock of said 
Corporation to $40,000 or such 
other sūm as may bc deterinine<l 
upon at said mectinę and for ilu- 
transaction of sucb other 1 usine— 
as may come bcfore the mectin:.' 

Dated, Chicapo, Illinois, 16-th 
Day of May, A. D. 

Joseph J. Račiūnas 
John 1'. Pajautas 
C. Kasputis 
K. Draugelis 

Majority of tbe Board of Hi- 
rectoi\ of tbe Lithuanian Publish- 

ing Co. 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS • 

Veda visokias bylas visuose teismuose 

■ ■ Ofisai: ————— 

09 W. Washington Street 
K.oms 1008-1009. T«l. Ctttrll 2579 

3214 So. Hilstcd St, Tai. Yirdi 7271 
• ;CHICAGO, imT"" • 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS 0Y3VTDJAS. CHMUS 

Tol. Drgver 7173 Apilekcs Tai. Orovor 8443 
3203 So. Hilstli S!., Cnlcjjo 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame Bunkeriai, bot nię? jęvarautuojain? Tamsta! suf6- riymą o<)% ant Tamsios pinigu, nusiperkant sau drabužius pus mus. Vyrams lr vaikinams padaromo ant orderio naujus siutus ir ovor- Vuiiis nuo ?:'•(>.00 iki ?60.00 \u. pusę kainos. Truputėlį nešiotus luo i'Jfi.OO iki $f,n.00 nnč orderio darytus siutus ir overkotus parduoda •ne po $5.r0 ir bransiau. 
Naujas ir truputėli dėvėtas kelinei nuo $1.00 ir hrang'aus. Valkij siutai $2.Ū0 iki S7.F»0>. Skrynios ir valytai. 

S. G O R D O N 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICA.GO, !!-«.. 

įtoras atdaras kasdieni} ir vakarais iki 0 vai. Subatomls esti atdaras iki 11 vai. vakve. Nodūldlonhiia- iki 0 va!, vakaro. 

Didele Lietuviška Krautuve. 
Užlaikau laiVfndilg, Girdus, l.rnn/.nliclus, ir 'Kilu-, aiikšinįu- clajktu^ ii \;-i kitas lietuviukas kn>i.a.-, kaip ilvasUt.r»3 taip ir svieli.škav l'aj;.;-j jk, ,|..j 

sirinkimas gramafony ir rekordų, fin paminėsiu lik kelįs: 
(olutiibią (jiafiiil')ta 
ngociuu parodyti ant 

> |Kiveislc)io yra pj. 
Kiausi prrkijė (.'o- 
l.imhios išdfhtij iti- 
strumcntij. Turi aiS- 

9 kų ir Šveiko balsi 
ir jmijina Ii) ir 1J 
colinius rccordus. 

KAINA $13.00 
('oluinl)ia C,ra- 
fonol.i, tolei;*, 
kaip ant pa- 
veikslo, yra atl- 
Irn pigiausia 
prekėje. Kaina 

S3000 

11 ti si i?i i it 11 
idant n$ > įJfcirsti bal.-u KAisiauViij s-vic- 
Jo ailisuj. kelmui 
l'c no ;it il.nik iti- 
•Mj gyvenimu vietoje. Nusipirk" (jit* Gra- 

I imol;| f; kuriu ■,1!i 
iSgirsti visi} urtistg 
l'fllsus koki: tik M<>- 

Kaina $45.00'-i'',;., v ltnitts rekordus. 
! 

K.km rlg yra \i j\a:- 
r sausiu lirtuvi^ki;. r:>'.y, 

atH'Ii.'ki; ir t: t: 
Kain.i po 7.i. I\«ck\icKtii! j pareikalavus !<<i*itm<.iu k i.i J 

— 

li«i veltui: 
E 2356 Lietuva Tėvynė Mūsų ir Tykiai Nemunėlis tęka, K J358 Darbininkių Marselietė ir Sukeikime kovą. T. 1169 Kina garsas nuo -iibciintiB ir Siuntė utanc motinėlė 1 .i50 Naujoji Gadynė. L inus. 
36J4 Kur Upelis Teka. Šienapjūtė. 
36.25 Sudiev Lietuva. Miškas Ūžia. 
56,.'6 Lelijos Žiedas. Ant Šešupės Kranto. 

Nauji Rekordui 
F. 3796 Eisiu Mamai pasakysiu ir IVitittžėli nesvoliok: 
F, 3799 Vilniaus Polka ir I ainsioji Naktis, valsas. 
I1' 3796 Kur \ ėja Pučia ir I-.~u (iarsingas Vyras. E 3796 Jau kad as Augau ir ji.> Neilėlėlę 

Norint pini.su* lialit prisiusi i kalno, arba užmokėti tnvorrj ptjįmant. 

J. F. BUDRSK 
3343 So. Halsted Street Chicago, III. 

Hock State Park 
(Išbadėjusius Uolus Valstijos Parkas) 

VIDURVAKARIŲ STEBUKLIMGASI S GAMTOS KRAŠTAS. 

&tsidare nuo Gegužes lmos iki Spalio ZOtai 
| Ištisai Elektrikinis Kelias 

H1 | *7 C'i'diiet.i i !<"■ ir atgal vit> 
1 ■ i tJ i' ii '<"1«u i liesiu keliu nuo 

l'liicago Arcbrr Avc. ir t'i- 
cern Av>-. Stotie^ ar Argo, 111. C'hica- 
go ir J oliet Elektriniu Geležinkeliu. 

Specialiai Būriai 
— ^likictas į ten ir atgal tti>< 

Skl fl lp»0in keliu būriams iš pen- 
dešimtų (50) žmonių, ar 

daugiau. 

| Elek^rikiniu ir Gariniu Keliu 
ff» n JOTikictas j ten ir atgal scjv 

(Jtintadicniais ir šventadieniais 
f taipgi būriais iš penkių 
» «r daugia.. žmonių šiokiomis dienomis. 

i*it? žem» kelionės kaina galima gauti 
vartojant paprastą tikieta i Jolieta, 111. 
C. a A., A. T. & S. F., ar C. K. 
I. & P. geležinkeliais. 

< Roik Island turi paskirta traukinį iš 
Chicago 7:30 vai. ryto ir 9:30 vai. r;- 

I to; iš Englcwoodo 7:15 vai. ryto ir 

j 0:15 vai. ryto. pasiekintj Jolieta, 111. 
j 8:30 ir 10:00 vai. ryto. 

Jolieta apleidžia 9:05 vai. y t o ir 
10:20 vai. ryto jn-n kdamas Staivoi 
lUli 11:00 \al. ryto ir 12:20 vai die- 
nos. 

(irjžtant apleidžia Starved Riek ?:!'< 
vai. po pietų ir Rock Island gelerinke- 
liti pribūva Chicagon 9:40 vai. vakare. 

Asmeniniai Vedamos Eks- 

kursijos 
T rečiadietliais ie^ta-li^iiai* 
ir septintadienįais kas 
tė. nuo Gegužio 15 d. iki 

Rugsėjo o'l d. tai|>tri šventadieniai- 

Mulyg specialo susitaikymo. Vienos di* 
nos kelionė. £e>ios valandos Rmke. 

Kreipkitės j Chicago Trąvrl Bureati, 
112 \Vest Adams St.. Teleplione Cen- 
ra! .'50*. 

Archer Ave. Stotis. 
Norėdami nuvažiuoti į Archer Ave. 

Stotj. paimk pietų linkui einantj tram- 
vajų State gatve ar Archer Ave pa- 
žymėta "Archer-C'ieero," ar p»r-ik<-lk 
ant ^ito tramvajaus nuo kiekvieno* 
perkertamųjų linijų. 

$4.00 

Artesnėms Žinioms Rašyk: 
; CHICAGO, OTTAVVA & PEORIA RY. 
i JOLIET, ILL., Arba Telcfonuok McKinley 2795 

1ŠI 
* WAR SAV1NGS STAMPS 

ISSUED BY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

Dedei Šamui 
Jam jie reikalirgi Dabar! Jums jų reikės po Karei! 

Pirkite Kares Taupymo Ženklelius 
Suvienytu v«a!siiju Valdžios Paranka neša 4% Procenlą 

Jus galite pradeti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų i'hrift Stamp 

Ji'sų pr.ttorir5, bankierius,arba laikraštis ir daugelis a^en 
turu paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS! 

Tai yra Jusu Priederme! Tiiomi Surcfdvsit 
(•yvastis! Tuomi Laimes šią Karo! 

Visiems žingeidu žinoti 

K 
ii 

l'žftisak Uite knvKi, vardu: 

VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE" 
Nesenai išėjo iš spaudos gar- 

saus franeuzu raščjo Julės Ver- 
ne apysaka, kurioje aprašoma 
baisiausios rūšies kariškos ma- 

šinos- Apie vandens vagiliu 
atliekamus darbas. Kaip jie 
važinėdami savo laive, užpuo- 
la kitus laivus apvagia juos 
ir visą turtą vežasi su savim 
į namus, kuriuos turi pasista- 
tę po vandeniu. Kaip jie gy- 
vena tikruose palociuose, pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėję skaityti tą knygą, 
Jus neisit gult iki neužbaigsite. 

Mylintieji skaityti, įgykite tą knyga, o Jus ją perskai- 
tysite daugiau negu vieną kartą. 

Iškirpę kuponą. įdėkite į laišką su .doliariu, ir pasiųs- 
kite mums šiuo adressu: 

"Lietuva", 814 W. 33rd St„ Cliicago, III, Į 
'"LIETUVA". < 

Čia prisiunčiu $ \>. ką malonėsite prisiųsti man J 
"I.ictuvos" i^leLsfcą. knygą; "Vėliavos Akvvaizdoje. < 

Vardas Adresas į 
Miestas t 
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LENKBERNIŲ 'SEIMAS" [ 
r P. A SI D il) O LENKIŠKAI. O 

PASIBAIGĖ LETUVISKAI. 

^U'.VK gerai sugalvoto lenku! 
piiauo, lietuviški lenkherniai, pa- 
iv.i>linusii'ji save Lietuva bajo- 

rais, ir veikdami, kaipo toki, lie- 
tuviu vardu, sušaukė mass-mitin- 
g;» gc.4U .io 2i) d. Pulaskio svetai- 
nėje, C hieagoje. 

\ isą darbą varė draugystė var- 
(' "L'uija Lubelska," o pravady- 
*.i> buvo jasi ynu'j.; latjausiai 

sic: l)r. S<uin.!<o\vsJ.i, Kraszc\vski 
ir I>iel i.-,ki. Mass-miting:.* tikslu 
Imvo u/protestuoti prieš viūieciu 
už./''icbinią I.ieUtv<\s ir parodyti 
pasauliui, kad "lietuviai kaip ir jų 
pratėviai dabar laikosi \ ieuybėje 
su savo bioliais lenkais.'" 
Savo rezoliucijoj, ikalno Nustaty- 

toj, šitie !euk'!:erniai šaukia "visas 
dali tautu, kuries ;;rieš padalinimą 
sudarė Lenki j "Rzcczepospolitą," 
1 Uctit Leivkits, Lietuvius ir Rūši- 
mis. kari.... ncsitlalMK.'anii betul- 
rai mėgintu atgauti Lenkiuką "Rze- 

>u tomis tautomis ir 
t kiuiv<e rūbeliuose, kaip ji buvo 
prieš pa laimimą." () esą jau pas- 
kui, tai bus " neaprobuota toleran- 
v:ja siij atskirų tautų norų, net ir 
toki; m ."tsitikime, jeigu tautos, 
j ina'/io; i sią Į Lenki-ką | Yicspa- 
1-iją ; ■""-tu sutverti savo atskiras 
v it >; ij:nes vienutes," l>et vis vien 
ra ant pirm > pliano turi pasilikti 
"at-urminio susivienijimas" prieš 
ka: uyniu priešu u/mačias. 

T.iip gražiai viską susitaisę. lenk- 
1 pr.vic" o sav«» tnass-mij::;gą. 

y.r va'i-iasi ave Lietuvos 
va ':.:i ir lietuviais, tačiaus pro- 
;rranv'u buvo sutaisytas tiktai iš 

lenki-'kų gabaluių nuzik s, eilių ir 
t.t. 

Svetaino pilnutėle žmonių. Pra- 
sidėjo programas. Lenkiškas or- 
kestrai nurojo Amerikos hyir.ną 

» Itnki •'■ku bynum turėjo pasi- 
I lipti. Apie lietuvišką hymną 
lenkberniai, žinoma, nei nepasirū- 
pino. r.et Pr. Draugelis, .sulaikęs 
|»<> Amerikoniški «'o hymno vedėją 
Krasztlvsikį, tprauesė. kad čJ>ar 1 

bu i n s Liet.; viii hymnas. Kai už- 
trauk- "\: čių" choras ir lietuviu 
publ'ka mušu bynvuą—net sienos 
hrajua. Lei.kai nu-teointi—sosto-, 
ja. Po to—lenkiška hymnas (or-. 
Vs (ul N'rs l.ie'uvos vaiku ini-l 
t: je ji ka« perktas ratas prie 
ve/' v o, !• v.t vis* lietuviai sus'oja 
m r,i:.r dėlei nenori jie įžei- 
sti utį vo leiftbernių. 

P> 'enkberniai pasirodė lenfk- 
! "in iis ir n j lietuviu šitą man- 

dagum a a1, i noktlio kiaulyste. Po 
prakalbų, kurias laikė tūlas "lon- 
!. ii. v; a.'.rijos" aficieras ir iic- 
t» ; K< lis (angliškai), or'ces- 
tra pradeda birbinti uvertiūrą vien 

iri ;iv<u dainrlių ir kuomet tarp 
ju jp:na Icr.kik.-j bymną, prezi- 
di'i- it vėl diu da ženklus, ka 1 su- 

strtų J ):il:s lietuvių ne. ti ja. Či 
vedėja^ iKras7.ew<iki išvadina juo* 
"muV<iai<," kari "tuur.ų lenk' ško 
hvnino nemoka pagerbti." 

Ta* 'Suvo kibirkštis parako bač- 
11 ti'c.ia. Pasidalė triukšmas. 
"Atšauk! Atsiprašyk!" pradėj : 

šaukti iš visų svetainės pusių. Ir 
publjka privertė vakar.) vedėją at- 

prašyti už lietuvių n?,'liniuo- 
tą įžeidimą; jis turėjo ir Ameri- 
kos ve'kivą prie to pz'utjii: i. 

Tuomi lenkiškas pro.Tanias ir 

užsibaigė. Lietuviai, iki šiolei 
kantriai sėdėjusi e ir klaususie len-j 
k» I-.• t kukavimu, pareika.'avo, kad Ji 
toms lenk i skonis komedijoms bu- 
tu galas. P-as K. Kasputis pra- 
šo, kari jam leistų kalbėti publi- 
kai nuo estrade.. Vedėjai n^su- 

t r/<a. Publika reikalauja griež- 
tai. Kasputis pagalios užsilipa ir 

j bovelną nevyniodama?, pasako, 
'V.o lenkai nori ir prie ko lenkber- 
niai veda. 

"Lai Lenkija Lits laisva—sako 

K.uspirtis— ".\ f t*s nepavydi m ir tr 

j.ii velijam. liet Lietuva taipgi 
neri būti laisva—ir i>us laisva, ( 

lenkai Lietuve. negau •" [Didžiau* 
sis plojiira.s ir šauksmai: "Taip! 
Nereik mums čia Lenkijos!") 

Kab uti per kaito lietuviu re- 

zr;!iuciją (nnjiskai). kurioje rei- 

kakiuinim pilnos nt prigulu iy1>ės 
Lietuvai ir išreiškiama pilniausis 
lojališkumas šiai šaliai ir talkinin- 
kams. Priima ją triukšmingai. 
Mitingo vedėjai lenkberniai nesu- 

r'nka po ja V-asirašyti, nors joje 

lieko nėra prieš Lenkiją. Tuomet 
susirinkimas nuverčia pirmininką 
Kraszewski ir sekretorių Dr. 
Szumfko\vski: jų vieton lišremka 
Dr. Draugelį ir K. Kasputį ir su- 

sirinkimą užbaigia. 
Išėjus lietuviams, salėj pasiliko 

apie 30—40 lenkbernių ir lenkų, 
kurie svarstė ant temato "a to 

psiakrc\v litvvini." 
Lenkai norėjo žinoti, 'ką lietu- 

viai apie jų šunystes ikasli.uk Lie- 
tuvos mano, tai sužinojo. 

Ant rytojaus lenkų laikraščiai 
apmelavo, kad esą lietuvių bolše- 
vikai ir socialistai atėjo su lazde- 
mis po švarkais ir "gerų lietuvių" 
mitingą išardė. 

TELEGRAMAS. 

Rochcst^r, S. gegu/io 2<) d. 
["Lietuvai"|. Šiuomi sveikiname 
čiikagiečius lietuvius, dalyvavusius 
lenku šauktame seime 26 d. ge- 
pjužio. Lai gyvuoja Kodis, Drau- 
gelis, Kasputis, Lietuvos "N yčių" 
choras ir visi, kurie parodė len- 
kams, kr* lietuviai nori. 
Pasirašo: An*. Zimnickas, 

J. Bra\iknis, l 'in. L'cdila, 
ir /•'. Šlapelis. 

Trnr translation filn! «ill> tlw po*' imstci 
at Clticago, III., <>n JOtli <lay ol May 
1'»|S. as rc(|iiircfl hy the act ot Oct< !ior 6. 
1917. 

SPARTANIZMAS ANGLĮ IOJ. 
(From thc Committcc 011 Intormaltoti 

Rašo Suv. Valstijų aficic/as. 
Nuo pastairojo i.š IHdž: >si- 

Britanijos sugrįžimo buvau dik- 
J*i;ii '.ustebintas anKi'.ūic'it; at- 

sinešiniu Į valgio klausimą. i;.sa- 
ma čia įspūdžio, kad čia /.m miu 
prašoma pasišvęsti, atsižadėti 
vien tam, kad anglai galėtų var- 
teliotis nepaprastose gausybėse. 
Del žmonių gero, kurie mūsų 
talkininkais yra ir kurie i'.ties 
maisto reikalingi, toks įsip.idis 
turi bitti keliais atvejais atitai- 
sytas, 

Visupirma, Suvienytose Vals- 
tijose męs nieko neitsižad: nie. 

At'"(vdo, ni\s dar lu.'.inome. n 

tai reiškia atsižadėjimas, ; asi- 
šventimas maist.'j vartojant. Sc- 
karnas dalykas, anglai nėra to- 

.<ioj pozicijoj, kad maisto var- 

tojimas inoitu i pamėgimo ir 
smaguravimo ribas, bot jie yra 
akis Į aki su maisto nepri ūk- 
iami. (ialop, greitu laiku ng- 
I i joj padėjimas '-us tokis, k'id 
privers mus da.ig daugiau t.ii 
žadėti ir pasišvęsti, kad jie tu-į 
etų nors dabartinės susia vr: -t; : 

porcijas. 
Tenai esama skaudaus 'ule 

"neatbūtino" maisto nepri c 

liaus. Tenai muisto dalis, k 'Ją 
suvartoti i ir dargi pirkti) ar- 
ma, oficialiai 'įstatyta vra: či.'t 
uctaupumas. išdykavimas \ ietį 
ti'k asmens tipu ;v kišeniau;. iv 
t( '• Ii im. 

Per daugelį savaičių iu v; 

priverstas gyventi Londone su- 

!yg '"kortelių porcijos" ir aš pa- 
sekmėje st; >ratau lyg kiek ma- 

žiau iiiegu dauguma iš mus ma- 

no re'kalinga mėsos, cukrau i 
i:- dargi duonos, kad gerai fy- 
ziškai užsilaikius. Išbuvau, rt^.'ti 
i Suvienytas Valstijas su£C žę-s. 
-4 p i c* mėnesį laiko ir mane vis 

šiurpuliai dar nukrato, kaip res- 

toranan ineinu ir pastebiu cik- 
votiinai dideleles porcijas pa Itio- 
lant, nepaisantį apsileidimų pa- 
duodamą porciją sunaudoti ii 

•eprasmaus paūkaus (budo, kuris 
vieną po kitam valgį užsisakant 
apsireiškia ir kuriem ma?a tik- 

rojo apetito tėra, o dar ma/.iau 
reikalo ir esu piotestuoti verčia- 
mas ne prieš 'piiiiigiško paikumo 
Įsimaišymą, »l>et (prieš 'baustiną, 
rlargi loriminalį paties maisto 
eikvojimą. 

Anglijoj duona susideda iš 60 
nuošimčio kvietiniu miltų. Li- 

kusioji dalis bulves, pupos, mie- 
žiai ir tt. Porcija, kokią '.šiekvie- 
nas koštu meris restorane :;auti 
gali. yra iki uncijai nustatyta, 
keičiantis sinlyg dienos valgio. 
Po savaitės bandymo su anglų 
kairės duona, nebesama patrau- 
kimo ja persivalgyti! 

'Kas dcl cukraus, sviesto (ar 

margarino) ir mėsos, kiekvie- 
nam asmeniui duodamos korte- 
lės, maisto kontrolieriaus išleis- 
tos. Kad gavus cukraus, vieš'ni- 

tyj apsistojęs turi kas rytas pa- 

sirašyti ir gauni mažą aptiekinij 
ūoiavertelj, arbatinį cukraus šauk- 

štelį talpinantį. Tai yri jo visai 

dienai porcija, o nedeliomis visai 
negaunama. Šeimynų in'ariai pa- 
našiu hudu suvarvami. Iš tokios 
menkos porcijos visas cukrus 
konlitiiroms gaminti turi imt su- 

taupytas įpinn negu sezonas už- 
eina. Cukriniu -pyragaičių, sal- 
dainiu ir saldinio gauti negalima 
ir jie drausti. ;i yra. C ukrus Ang- 
lijoj neeikvojamas. 

I Kas del sviesto (ar dažniausia 
margarino) jo pusryčiams duo 
dama šmotelio, storiu ir didžit 
sidabriniam pn> Jolei' .t i lygaus 
l'rie volesnių valgiu >per dieną 
visai neduodrma. Sviestas negali 
but eikvojamas, nes jo pc niažai 
esama. 

I San ryšyje su tnėsa iš 1 uodam a 

kortelė su keturiai.s kuponai.' 
kiekvienai -savaitei. Kuponas 
reiškia 3 geras mėsos uncijas i'. 
<iek daugiau paukštienos. inkstų 
dešros ; tt. — u mėsos uneiji 
asmeniui i savaitę, Anglijoj nu" 
sos persivalgyti negalima! 

Labiausia gi.usiu valgiu yra 
žuvis i; bulvės. .V)u yra sotus, 
lygiai kaip skanus, jei vartoja- 
mi su įvairiais kitais valgiais. 
P.ct del žuvies pietų du ar tris 
sykius j savaitę ir veik kasdien 
įpusryciaans ir užkandžiu, — ■•.lie- 
kas po to ant žuvies nesipuola. 
šiądien, Anglijoj žuvies neper- 
sivalgonrw! 

Ir kiaušiniai ir 1 a.šiuriai yra 
ibrangi retenybė. Jie gerokai kai- 
nuoja ir sunkiai bile kaina gau- 
nami. Ir vištos ir kiaulės l'-'u- 
dais maitanasi, o grudai turi būti 
iš Suvienytu Valstijų atvežami. 
Taigi vistų ir kiaulių s'kaičius 
turi buti apribotas. Kiaušiniais 
ar lašiniajs Anglijoj persivalgy- 
ti negalima. 

Taiptai maisto persivalgymas 
ir eikvojimas greta su negali- 
mybė Anglijoj pastatyta. Maisto 
eikvojimo nesama. Ksama jo aiš- 
:ios stokit. Didelė miltų, cuk- 
raus. mėsos ir tt. dalis ttvi but 
iš Suvienytų Valstijų atvežama. 
Ir aišku, kad juo daugiau i ten 

savų 'kareivių siusime, tuo dau- 
giau ir maisto siųsti reikės. Ir 
lygiai tiesa yira, kad jeigu męs 
i.ebusinie cia su maistu atsa"- 

giais, esama mūsų išgalės r 

/.laus Kuropon maisto ,;i ia yt 
Naujai iš Huropos sugrieti-1 

šiam šioj šalyj maisto e'kvojnnasl 
ir fbeieikalingas vartojimas kri-Į 
minaliu prasi '.engimu :ttr<. i >, 

ti.vroj šviesoj atsižvelgiant j :'ci 

kalą, kdkis nūjury yra. Neina 
klausimas apie tai, ka.n daug 
pinigu asmuo maistui įsie. 
Brangus maistas yi'a dalykas, .ai 

ris intaką j piiuėjo kišenių te- 

padaro. liet maisto e kvoj.rnas 
—'dargi vienos duo-r.os raute 
— yra dalykas, k i ris pas Še my- 
liu milijoną kasdien jei ats.\ 

Loja, gali titareiiy >ėje atsiliept, 
j visą 'karės ir jon įsisukusių I 
tautu ateitį. O vienok \ra ...cm:, 

loni tiesa, ka 1 kasJi^n ?e.m# :«t 
milijonai išmeta laivk duonos ;e- 

palų įgalus ir atliekamos mėso 

šmotus, kurie rimki-!i.y reiškia 
milžinišką visai gero maistj 
daugumą ir kurie m.-tinvame rin- 
kiny nustebintu <:i-^t tuos ha c. <- 

vojime kalti yra, jeigu tik ga- 
lima butu apskaitliavinvis gauti 

'Męs amerikiečiai esame eki- 
travagantišika tauta ir jei nu-s 

pinigams praleisti pasirenkame 
paiku 'buria, gal but niekas 'ne- 

turėtų rugoti tipie mūsų teisę 
taip daryti. Liet su Anglija, i 

Praneuziją, ir Italija — ir virš 
visako, mušu pačių kariuomene 
— ant maisto mumis pasire- 
miant, męs .neturime teisės su- 

naudoti daugiau maisto, negu 
reikalinga, o dar mažiau teisės 
tttvrimc maistą lauk mesti. 

Ti'kras patri jotas Laisvė* 
bondsu pirksis, — bet taipgi jl.- 
bus atsargus ir visokį maistą 
taupys. Ūkininko pareiga prista- 
tyti kodaugiausia maisto nėr; 
nė kiek didesnė, negu su varto 

tojo, kuris turi sutaupyti visą 
maistą, keki tik jis gali. 

Tiemis, kurie maisto stovi Bri- 
tanijoj matė, maisto c'/.cv.iimr 
prašailinimas savo reikalingumu 
veik tilkybine priederme atrodo. 
Amerikiečiai, .-^cie tų apystovir 
i. :matė, vienok padarys gerai, 
jeigu šį paraginimą i širdį įsi dės. 

Rytoj maisto e'jkvojin.^s 
lengvai gali virsti pavojintu as- 

meniniu klausimu, ne t'.k mus 

čia namie, bet dar daugiau mušu 
i. 

|jaunus vyrus tronte paliečiančiu. 

TRŪKSTA MAISTO. 
Ar jus 1 sCcaitot laikraščius kožną 

dieną? Jeigu skaitot, tai esate pa- 
tcmiję, kad dabar karės laikuose 
yra stoka maisto, ir Amerikos u'ki- 
ninkai nevalicja išmaityt pusę pa- 
saulio, nes Amerikoje v ra visai 
mažai ūkininkų, ir tie ]»ati. ką i. 

augina, tai atima didžiausias kai- 
nas, ir jie dabar pastoji) t<ki;;:r 
ncprigulniingais, kad ir didžiausi;', 
miesto kapitalistas turi jam g.ilv; 
lenkti. Bet dabar tai dar nicūo. 1N 
karei, kaip išvež maistą |.o visa- 
pasaulio dalis, tai nežinia ir kie'k 

jis tąsyk ims už savo produktu 
o be maisto nei viena negali v%y 
venti, kad ir turtingiausias žm 

gus. Ir jis tini turėti maisto. IV 
jeigu jis turi milijonus, t;ū da: 
jam šiaip l>e t'aip ir pr;u. venti, 
biednas žmogus, jei^u ji darb la- 
vys neišnaudoja, tai t:;k ūkinin- 
kas .pasiima Į savo rank'as, ir ta- 

viską nno jo atima. 
Tai broli tautieti, eik ant ūkės i: 

buk neprigu Įmingu, nes dabar ūki- 
ninkai valdo pasauli; jųjų rankose 

yra visų žmonių gyvasčiai, anl 

jųjų visi pasitiki, ir i juos vis: 
žiuri. 

Ylažiuokite j Phclps, \Yisconsin. 
o ten rasite žmogų, «ktiri> ju.ns pa- 
gelbės duodamas iunv> pra i :ią 
(parduodamas jums tikę ant lengvi, 

l išlygų. Miestelis Plielps yra laba 

•gražioj vietoj, ant e/ci > kraut 

jame yra puikių fabrikų, gražių 
krautuvių ir apgyventas gero budo 
žmonėmis, ir jau yra kelet'as lie- 
tuviškų šeimynų. 

Ten yra didelė kompanija, kuri 
turi sr.virš 30.000 akrų žemės prie 
viršminėto miestelio, prie gerų kc 

lių, upelių ir ežerų. Tai jus rašy- 
kite jiems, o jie duos jums geres- 
nes informacijas, pas juos yra lie 

tuvys žmogus, A. J. !»aclumas, 1.1 

jus galite rašyti lietuviškai. Jųjr 
antrašas yra; Sanburn Land t'o.. 

Plielps, \Visconsin [Apgarsinimas]. 

KAD NAMUOS UGNIS 

NEGESTŲ. 

Mušu svarbiausi inareiga šlan 
dien, kad užlaikius vi.-as namr.> 

ugnis degančiomis ir ži.uvti. ka 
mūsų vyrai, kuomet sugri :: u 

jurio, rastų savo šeimyna > ; vė- 

sioje sveikatoje. Todėl Jum. r 

kalingas vaistas, kuri ; r:i>:i ■ r.. 

ligas, gelbstint priešinimosi au- 

tos jiegai išguit i> mušu kur ; 
vojingus elementus ir g' lanė" 

ligas mikrcnusi 
Trinerio AnTU K;-:mko'> K-' 

taus Vyno I*Ilixira^ at-; '-.v.:.." m 

siai atlieka tą užduotį. Tai \ ; 

naminis vaistas, geriausioje ž< d,' 

prasmėje, ines jis prašalina visa 

vidurių betvarkes ir atita! ;i r- 

mali vidurių stovi. 

Aptiekcse. Neimkite j. kių ] n 

mėgdžiojimų, het reikalaukite n;-o 

aptiekoriaus Trinerio Ameri'v n:: 

ko Kartaus Vyno Kliksiro. Si.io. 
Dėl reumatizmo, neuial.^'io^. 

strėnų gėlimo, išsinarinimo, tini- 
mo ir panašių skausmų m G,: ii !<:- 
te Trinerio Linimcntą. Tai yra 

puikus vaistas, 3 5 ir 05c. a plie- 
kose, per k rasą 45 ir 75c. Jo.nl 
Triner Company, ijį3,$ i } |t^ 
Ashland A ve., L'huago, Iii. 

T eatras 
3138-42 S. Haisted St. 

Pi atideda 7 valandą ka» valcaru. 

Subaiomi ir acdtlioml 2 va' pu picrij. 

Žemai loc 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir kares mokestis 

lai yra puikiausiavieta 
praleidimui liuoso laiko 

AR TURI E JKOlIMKKA5 
Męs kolektuojamc įx> visas dalis S'.'* 

vieny tij Valstijų senas ir ncatgaunama* 
!.knln«, nota- ir visokius beraštišku:- 
kol i; iijiciko.iimus ntio privatiškg ypa- 

tų, biznierių. kompanijų ir kili: 
nenori su juiui (n-ruojti at.<:lyf,iuii N< 
pr.i.-;);iie kur ir kokiam mieste ij- ; 
vctiato, nvi kur ;«mj skolininkai ratui," 
si. Męs calimr jum •'kol? iško'ektMoti 
ant nuošimčių visur. ne-- tam t ktlu. 
turime korespondentus, kolektorius ir 
advokatus prižiūrinčius mūsų reikalu? 
vi«o*-r dalyse Suv. \ alstijų ;r Kaitad >je. 
0 0 K.i H0D4lrUIililiWi,wBHlMWatS* 

Norint' |'bč: u d'J-izinnti. krr't<l:'li» 
1 tnusų vyriausj ofi>.j laiškais, įilėdami 
.'r. tnark; atsakymui sekančiu intraiu. 

!NTERcTATE LEGALSERYICE AjENGY 
Oi 14 S. HALSTED S. Dep!. 4 KICA;0, ILL 

Koncertinu išdirbyste 

Pearl Queon Koncertiria 

Nemokek Pinigus Bereikalo 
r- su i.ia t u", viena iš didž r.usiu Cbicagoje 

Parduodame už žemiausiu kuiną, kur kitur taip ne- 

gausi. Mamelių laiškams drukuoti ir ofi.^o dar- 
bams yra naujausios mados. U/laikom visokius 
laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gra- 
mafonus lietuviukais rekordais ir koncertiniu geriau- 
siu, armonikų rusi>kų ir prtisiškii išdirby šeių. Ba- 
alaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame ! 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikaliskus instrumentus atsakančiai. Kurie pri- 
sius trijų centų kra>;i-žcuklį gaus kataliogą veltui. 

STEPONAS F. KAZLAWSKI - 

<632 So. Ashland Ave., :: Chicago, 111. :: Telephone Dro.e: 7309 

Ne vienas svetimtautis yra 
klSšiSįS JišSžjįl 

Ar Jus Galėjote Jas Atsakyti 
I 

rugeliui lietuviu trūksta angių kalbos, idant atsakius į ta klausimą. 
1I odė! kiekvienas išmintinga* lietuvis turėtu išmokti bent tiek angliškai, kad ga- 

lėtu kalbėti ir kiti suprastu jo kalbą. 
(icriausias būdas išm kti yra per žodyną, kuriame yra išaiškinta an 

^:M\i /.ntlžiai lietuviškoj kalb ai, i a viską jus rasite šiame šaltinyje, "Lietuvos" 
isleistamc žodvhe. 

f. 

ŽuDYNAS 

yra vi*:« : n: : i 

.ii."-. 

K 'j. i(> ;\r •; "o:\ 

gaKiir.i l.i >£-i 

L r ut|i.i iii iv is 

i nio'vli u: šk-ti 

\ boti 

Išmokite iš jo vieną žodi kasdien. Ai'ba. sakysime, du žodžius, kas 
yra visai lengva. Pabai^v»i metu turėsite 700 ? džių apyvartai. Jau tada gerai 
suprasite kto kalbą, ir pat is galė-ite sa\ > mint j išreikšti ln* jokio keblumo, kad ki- 
tas galėtų suprasti. JR PA 1 (JAL1TK I'AOAiv\ II NAMlh. Nereikia nie- 
kur važinėti. knyga aplanko jus. o lųs vakarais semiate is jos sau reikalingus 
žodžius, išaiškintus savo ioenoj kalboj. 

Žodynas yra pilnoj skuroj a])darytas, o kaina tiktai Jjv.OO. 
Pusės skuros apdarais tiktai $6.00. 

Už tuos pačius pinigus knyga )risitmčiama tiesiog Į namus. 

Chicago, III. 
"LIETUVA". 

Ci.i prisiima u $ ..U/i ką, malonėkite prisiųsti m^n 

"Lietuvos'' išleistu ŽODYNU. 
Vardas Adresas 
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