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Didis Austru už- 
puolimas su- 

laikytas. 
Riaušes Austrijoj. 

Amerika turi Europoj per 800,000 
vyrų.-Netrukus bus daug daugiau. 

Sijamo kariumene Francuzijoį.--Ang- 
lai šaukia vyrus 51 metų. 

Rusai narsiai kariauja Prancūzijoj, 
r rup transiatiou filcil w i Ii tlic postmastn *< ( hicago, l'l,, on <lay ot fu:ic 1'118, as rc(|uirud by tlic aot of Octubcr o. 1917. 

DIDELIS AUSTJRŲ OFEN- 
SYVAS SULAIKYTAS. 

Londonas, birž. i<> d. — iš- 
ilgai I'iave upės ant italu fron- 
to, italri sulaiikč milžinišką aus-j 
■t. r u ofensyvą. Išilgai visą fron- 
tą, kuris yra apie 100 mylitj il- 
gas, ;talai arba pradėjo kontr-j 
atakuoti, arba sulaikė priešą ant Į 
vietos. 

Austrai trenkė šita n otensyvan 
tris "ketvirtdalius visos savo ar-: 

mijos, t. y. apie čielą milijo- 
ną vyrų. Jų nuostoliai, sakoma,į 
yra baisus. 

Oficialia italu pranešimas ^a-1 
k<>, kad tuksiančia*' austru !\ 
nų guli išilgai I'iave upės. 

Trnp trafulatioti Hlc»l wit!i thc f>rr»tina«U-i 
at l'liicafn, III., on l'Mli dny >,( |t.- 1 

1918. as» reriuircd hy Ihe a-t <>f O.tobf,' (i. 
1917. 

RIAUŠĖS AUSTRIJOJ 
Londonas, birželio 16 d. --į 

girdėtis gandai apie art rūm^.V, 
rimto kriziso Austrijoj. Gandai 
ateina iš Įvairiu šaltiniu. !>?t 
tiesioginio patvirtinimo jų •;rū- 
ksta. 

Telegramos iš pusiau-oticialės 
ispaniškos agentūros Fal>ra pra- 
neša, kad is patikėtinų šaltiniu 
ateina žinios apie tai, 'kad Aus- 
trijoj netrukus gali atsitikti la- 
bai svarbių dalykų. Austrijoj 
gyventojai, ^są, reikalauja taikos' 
už betvt kokią Ikainą. 

Amsterdamo biržoje (Hollan- 
flijoj) ėjo gandai, kad Austri- 
jos ^osrta;»ilėj Viennoje praf5.- 
dėjo riaušės. 

Austrijos lenkai, anot kitų 
gandų, reikalauja rezignacijos 
premicro von Seidlcr'io. Kal- 
bama tai'pgi, (kad grafas Tog- 
genbtrg. naminių reikalų minis- 
teris, rezignavo ir 'kad keletas 
kitų ministerių tai.pgi rengiasi 
♦ą patj padaryti. 

Trur t'anslation filcrl *:»h th- 
at Chicijfo, III., on 19tli d. v oi fune I 
tOI«, a* rciuirod hy the act of Octobrr 6 
1917. 

JAU 800.000 AMERIKONU 
EUROPOJE. 

Washington, D. C. — Gcn. 
Crovvder, Henrio užduotim yra: 

sutaisyti Amerikos armiją, pra- į 
mš"\ ocro'tą sukatą senato '.<a- 

*it..ajai ^komisijai, 'kad Suvieny- 
to*. V'alsijos ster 'sis turėti iki 
i d. ruc^pjiič'.o ši 11 metu trijų 
milijonų vyrų armiją. 

IŠ šito fkaitliaus apie du mi- 
lijonu vyru i tis paimta drafto 
birdtt. o mi!r;nnasi l>us liuos- 
noriti. Gcn. Crowder taipgi 
paneš" komisijai, kad pirmoji 
kliasa dabartinio drafto išsibaigs 
ateinančiais metais ir ;ka'd tuo- 

met prisieis imti iš 2-»ros klia- 

sos, nebent amžius bus pakeltas 
augsčiaus negu 31-mi motai. 

Gen. Peyton C. Mareli, per- 
dėti.lis Su v. Valstijų štabo, pra- 
nešė laikraščių korespondentams, 
kad iki šiam laikui Europoje yra 
jau daugiaus negu 800,000 ame- 

rikoniškų kareivių. 
" 

Talkininkų užduotis buvo di- 
rlesnė negu daugelis žmonių 
apie tai manė" — pasa'kė £en. 
Mareli laikraščių Ikorespon Įe i- 
tam?. *'I ark e dabartinio ot'eusi- 
vo vokiečiai Įlaužė talkininkų li- 
nijas, a'plamai paėmus, ant iki 
6 angį. mylių gilumon. Viena 
svarbi šio ofensyvo pasekmė 
>uvo ta, kad išsilenkus mūšio 
linijai, ji pasidarė ilgesnė ir tal- 
kinirtkai turėjo tą linijos pr.il- 
uininią paremti savo 'kairi lime- 

nę. Išviso linija tokiu 'hudu pa- 
siilgino tarpe Rhcimso ir j.ariu 
ant '>•> mylių. Kad išlaikyti ši- 
lą cxtra pailgintą liniją, talki- 
ninkai tu>rėjo turėti d augia u.s fca- 
iumenvs jie išpradžių 

t v. r: jo. 

Tpu- tran?!aMnn fileil with fhc po«tma-'ei 
t Clyr ii1. Iii. oti "ih <i" ot Jum 

J01®. a* rfiĮiirt'! liy thc att of Octohcr 6 
!*J 17. 

SITAMO KAKIUMENĖ 
PASIRODĖ PRANCŪZIJOJ. 

Paryčius. — Kuomet •;ie '.! lė- 
lė Sijamo karalystė Azijoj ap- 
skelbė karę kaizeriui liepos mė- 

uesyj pc eitų metų, Vokietijos 
laikraščiai tik nusijuokė iš tos 
žinios. Jie tvirtino, kad Pija- 
mas negali sutei/kiti talkininkams 
jokios pagelbos. 

Vienok jie apsiriko. Kuomet 
Sijamas apskelbė kary, tai visi 
vokišflei laivai, pasislėpusieji iki 
r%iol Sijamo uostuose, tapo už- 

griebti ir perduoti talkininkams, 
o dabar pirmas pulkas Sijamo 
•reguliari^kos Ikariumenės pasiro- 
lė ant Prancūzijos laukų. 

Šita kariumenė nėra "žali re- 

krutai''; ji įbuvo išlavinta sulyja 
europinių būdų. Kariškas tar- 

navimas yra Sijamc priversti- 
nas. Apart lo. ji turėjo ir tik- 
rą karišką prityrimą, nes daly- 
vavo krivvjnuose mušiuose su 

chiniečiais. 
'"Suprantama, aš megaliu pasa- 

kvti. kiek šitų 'oreivių pribuvo 
Europon." — pasakė 'kunigaikš- 
tis Vaidyalkura, Sijamo amba- 
sadorių;- Frar.c.vzljc'j. "Kelionės 
ilgumas ir stoka laivų neleis 
prisiųsti Kuropon didelės armi- 
jos. bet pribuvimas pirmų 'pul- 
•kij parodo mušti atsineši mą lin- 
kui šios karės. 

, 'Męs r.orimc parodyti Euro- 
pai. ir ypatingai Vokietijai, įky- 
ri šaipėsi iš mus, kad mūsų ka- 
ri paskelbimas nėra vien di- 

plomatiška mamitestija. 

"Sijamo karalystė turi 8 mi- 

lijonus gyventoju ir yra tur- 

tinga j va iriais produttctais, k u- 

rie nebuvo iki šiolei tinkamai 
išnaudoti. iK;s atiduodame visą 
savo ištekliu j talkininkų ran- 
kas ir teikiu bud u f>er veiklesnę 
kooperaciją męs pagelbėsim [gy- 
li pergalę teisybei." 

Truc trn»*1ation filcd with ihe puitmn»ti,r 
ii (.'liicngo, III oii I9tli tlay uf Įunc 

as rcųuircd by tlic act of Octobcr i, 
•917. 

ANGLAI SAUKIA VISUS 
VYRUS NUO iŠ IKI 51 

METŲ AMŽIAUS. 

Londonas, bir/.rlio r> d. — 

\ isi vyrai nuo iŠ "d 51 111. ain- 

iaus tapo pašaukti prie dakta- 
ru su tikslu i lant tinkamus pa- 
imi armijon. Sir Auckland 

'■eddes, (kuris yra kontrolierium 
taip vadinamo* 'Vmonin jiegos". 
•pranešė, kad ji> mėgina rasti 
užtektinai vyru dar vieniems, ar 

dvejiems metams karės. Apart 
to ji> pridėjo, kad valdžios įvai- 
riuose departamentuose dabar 
randasi ant 60.000 vyru mažiaus 
n e.fru tris metai atgal, tuomi "pa- 
rodydamas, kad valdžia siunčia 
armijon kiefcviemį atliekamą vy- 
rą. 

True tr.inslation fili d wirh thr po*tin.isi< r ar Chicago, III., on I9ih day 'if lunf 1918. as rcąuired l»v thr net of Ortohrt <> M7. 

RUSAI NARSIAI KOVOJA 
PRANCŪZIJOJ. 

Washington, D. C., birželio 
15 d. — Rusijos ambasadorius 
\\'a.-liingtom\ l»ac'.:mctjev, u.'- 
sili'cuMS čia dar iš Kerem ;io 
valdžios laikų. «»iiv. •» ištrauką iš 
ofieialio traneuzų divizijos iko- 
mandieriau* pranešimo, kur> 
parodo, kad irusų kaviami-nė d a 

narsiai 'kovoja Kravnizijoj prie 
vokiečius. 

Minėto komandieriaus prane- 
šimas skelbia sekančiai; 

"Pkmasai Rusų Legijono ba- 
tai i jonas balandžio 26 d. 1918 
m. padarė ataką su didžiu smasr- 
kumu ir puikiausiu nepaisymu 
ant mirties; išlaikė užimtą po- 
ziciją, nežiurinit .nuolatinių kontr- 
atakų ir bombardavimų, kas iš- 
šaukė aukščiausi visų pasigėrė- 
siu i t« '<iu žygiu." 

Yiršminėlą divizijos praneši- 
:ną išleido komandierius Ilaugan, 
įri^ kurio divizijos rusų kariu- 
inenė lapo priskirta. 

Tr"P trwi*laiinn filed svilti tho po«tnia«itri Chinino, 'II.. on l'U'i dav of Jmir t"i«, 3,. re'Įtiirfd by thr art r>f Octol»c-r 
1017. 

ASQUIT PATARIA SIŲSTI 
ARMIJĄ RUSIJON. 

Londonas, birželio 19 d. — 

Amglijos ex-premieras Asquith, 
kalbėdamas parlamente, pasakė, 
kad Anglija neapleis Rusijos ir 
gelbės jai ne tik diplomatišku 
bivdu bet jeigu reikalas bus tai 
ir kariška jiega. 

Rusija, sakė jis daugiausiai 
nukentėtų, jeigu Vokietija išloš- 
tų, ir diatigausiai laimėtų, jeigu 
Vokietija bus sumušta. 

Trur transl.itiin fiVd with tho postmaster 
rt CliiraĮfo. TiT. on I9th d»y of Tnnt 101R. as rcųuircil hy tlie net oi October i'. 
19! 7. 

KA JIE PADARYTŲ JEIGU 
GALĖTŲ. 

Londanas. birželio i.:? d. — 

Paminai*, lt iam-i savo naujais lai- 
'kiniais laimėjimais l/rancuzijoj 
vokiečiu \ aidžia, matomai, "jkvė- 
pt~" savo militaviškus laikraščius, 
idant jie pradėtu 'bubnyti žmo- 
nėms apie naujas Vokiškos t?ikns 
išlygas. Šitos naujos išlygos yra 
jau daug griežtesnės negu .pir- 
mia.'s būdavo. Vpie t a i'k; i "be 
aneksijų ir kontribucijų'' jau vi- 
sai mažai ir kalbama. Priešingai, 
reikalaujama aštresnio "nubaudi- 

1 ivo" Vokietjos nriešti, 
Į Laikraštis K r e n /. Z e i- 
tu n::, vokiečiu m.iiitaristu orga- 

1 • •*: io. kad nuo Anglijos Vo- 
kietija reikalausianti panaikinimo 
jo* kariško laivyno, kurio turi 
pasilieti tiktai tiek. kad užtektų 

jūrinei policijai: apart to laimė- 
jusi \ okietija esą reikalaus juk 

■Anglijos, kad jos juriti tvirtoves 
Cii'braltaras. Malta, Aden ir Si>u | 
gaporc hutu panaikintos. Vokie- 
tija taipgi reikalausianti užtikri- 
nimo. kad po 'kares talkininkai 
nekenktu Vokietijos pirklybai. bei 

(atpene, kad \okietijos piikly'bs 
turėtų teises Įsigyti sau žalios 
medžiagos užrubežiuose tokiomis 
pačioms išlygomis, kaip ir ptiete- 
lingiausios viešpatijos. 

\ isos voki^kofc "kolionijos j »i i 
valo būti Vokietijai sugrąžintos 
l'ž visa tai Vokietija sutiksianti 
pasitraukti iš Kelgijos. bet pasi- 
ims sau milžinišką Belgijos ko- 
lioniją Kongo Afrikoj. 

I .aikraštis K r e u r. Z e i 111 n g 
rašo, kad sulyg io nuomonės, 
šitokios išlygos yra labai "skrom- 
nos." 

Trtif tranilalion filcd w i t i> llie postmastrr 
at Cliicago, 111., oti l^tli įlay of junc t P18. as reųuirccl by thc- act of Oclobcr 6. 
1917. 

PARYŽIUS RENGIASI PRIE 
APGULOS 

Paryžius, birželio 14 d. — At- 
stovai iŠ artimų 'Paryžiui depar- 
tamentų (a.ps'kriėių): Seine, Sei- 
ne-Oise ir Seine •Mariu-, pradėjo 
svarstyti, kokius tolimesnius žin- 

gsnius reik padaryti, jeigu Pary- 
žiui prišertų išlaikyti vokiečių ap- 
gulimą. Atstovai svarstė mai>to 
ir panašius klausimus, surištus 
su gyventojų aprūpinimu. 

Julius Pames, vidaus reikalų 
mi'iiisteris i<r Albert Claveille. vie- 

šųjų darbų ministeris, padavė >a- 

vo plianus civilių gyventoju iš- 
vežimui iš Paryžiaus, jeigu tas 

pasirodytų reikalinga. 
\Vpbvi<-to- niinisteris papasako- 

jo aipie žingsnius, padarytus dai- 
lės turtų apsaugojimui. 

Tnif traruUtien filed with the pf>Mniasiei 
it. Chicngo. 1*1.. on lOtli d..v o i .lutic 
»•»)&, ** reqnirc<i by ■ the act of Octn^pr <s. 
•917. 

NUPLĖŠIA IR NEGY- 
VĖLIUS. 

Londonas, birželio 15 d. — 

Štoku drabužiu Vokietijoj, o pa- 
draug ir «iežm;oni3kas vokiečiu 

desperatiškumas, matosi iŠ to. 

kad Vokietijoj agituojama už 

tai, idant užmuštieji kovoje ka- 

reiviai hutu n v rėdyti nuo visti 
savo drabužiu ir i'daiit laidotu 

juos plikus. 
Laikraštis Ftreie Press e iš 

ftlberteld šiame 'klausime rašo 

sekančiai: 
'"N'e tik gyvieji turi savo -pa- 

reigas linkui F a 1 e'r 1 a m d o 

(tėvynės), beit ir įnirusieji. Mi- 

rusiųjų .pareiga yra tame, kad 
:ie butu laidojami be drabužiu. 
Tankiai buvo patėmyta. (kad ne- 

gyvėlis laidojamas ne tik drabu- 
žiuose. bet 'įiet ir su apatiniais— 
ir čebatuose ir škarpietose. 

"Tai yra gražus paprotys, be 

abejonės, 'bet jis yra negalimas 
•karės laiku. 

"'Dabar duota patarimas vi- 

siems viršininkams, surištiems 
-u laidotuvėms, idant jie pada- 
rytu įgalą šitam /(papročiui ir 
Konfiskuotu visus nereikalingus 
drabužius". 

True trAnsUtion filcd with the postmastei 
it ."hioajro. 111.. on 1°th tlav of Junc 
t P1 as rctjuircd !>y thc act of Oclobcr 6 
[017. 

KAIP GREIT AMERIKA 
SIUNČIA KARIUMENĘ 
EUROPON. 

Iš žemiaus paduotu skaitliniu 

galima išvesti, 'kad Suvio.ny.tos 
\ 'aisti jos dabar, aplamai pa- 
ėmus. siunčia Europon ipo 50,- 
000 kareiviu kas sąvaitė. Skait- 
linės yra sekančios: 

Birželio 24 d. — 'Karės Sek- 
retorius Baker praneša, ikad mu- 

m armija Prancūzijoj ''dabar 
išneša daugiau ncg>u 500.000 vy- 
ru". 

Gegužio 25 d. — Gen. Mareli 

praneša, Ikad- kariumenč Europo- 
je perviršija 660,000. 

Birželio 1 d. — Kart< Sekre- 
torius Baiker paskelbia, ikad Suv. 

'Valstijos turi lutropoje daugiau 
negu 7cx).(x)0. 

llir/.elio 12 d. — (len.-Lei'tc- 
r.autas Tliamas liridges. aukšta- 
sai komisijonierius Anglijos, pra- 
neša Bostone, kad Suvienytos 
Valstijos siunčia l'rancu/.ijon 
•kariumenės >po J50.000 kas mė- 
nuo. 

Birželio 15 d. — < ietį. Mareli 
praneša, 'kad \im*rikos 'kariume- 
nė Prancūzijoj jau siekia dau- 
giau negu 800.000 vyru. 

Tr't.1 translation filed with the po>tinastr: si ( hieago, III 011 l'ttli (lity of Jtint '*'18. as rcąuircd l»y tlie act i>f" October 6. 1017. 

DIDELIS UŽPUOLIMAS 
ANT ITALŲ. 

Vietina, birželio t(> d. (via 
London). Oiicialis austru šta- 
)t» pranešimas, išleistas ši vaka- 

rą sako, kad naujas austru 

ofetisyvas prieš italus prasidė- 
jo ir 'kad austrai paėmė 16.000 

! italų belaisvėn ir užgriebė 50 
Ikanuolių. 

'loliaus šisai 'pranešimas ske' 
|bia. (kad austrai perėjo Piave 
upę daugelyj vietų ir kad italu 
pozicijos ant abiejų pusiu ttpėi* 
Brenta tapo "paimtos. 

Austru pranešimas vienok pri- 
sipažjsta, kad '"męs galėjome iš- 

laikyti tik dali" tdkiu bttdu .pa- 
darytu laimėjimu. 

True trar.slalion filcd with thc postmastrr 
at (hicago, III.. 011 19th <l;u of Jtino J918, as reąuirrj bv tlic act of 0,-iobci 6 
1017. 

RAGINA PRIE ŽYDŲ 
POGROMŲ LENKIJOJ. 

Londonas, birželio 10 d. 
Telegramos iš Amsterdamu pra- 
neša, kad Prūsijos kariškas ini- 
nisteris paskelbė, jog vi>i vokie- 
čiai belaisviai, sugrįžusieji iš Ru- 
sijos 1ms vėl pastatyti atgal i 

volkieėių armiją: jiem- duos 
prieš tai tik trumpas "vakaci- 
jas". 

Tas pats telegramas praneša, 
kad agitacija prieš žydus Len- 
kijoj labai paaugo Įeik e pasku- 
tiniu keliu dienu. Yaršavoj i* 

Lodžiuje tapo visur išlypdyta 
pliakatai. kuriuose 'kviečiama 
lenkus pradėti žydu skerdynes. 
A-nt pliakatų pasirašo "Išliuosa- 
vimo Armija". 

Žydai visuomet turėdavo pa- 
nieką iš 1 e nikų pusės, bet pas- 
kutiniais laikais agitacija prieš 
žydus vis labjaus augdavo. 

Truc translation filcd wiih thc postmaste 
at ChicagO, UI., on I 'tli įlay of .fiinc 
191H, as rcąuircil liy thc acl of Octobrr 6. 
1917. 

LENINAS VAŽIUOS 
BERLINAN. 

Amsterdamas, birž. ui d. 

Berlino laikraštis \" o s s i s c h e 

Z e i t it n g praneša, kad Bolše- 
kiškas premieras Niką lojus l.e- 

! uinas rengiasi važiuoti i I»e r 1 i 

ną ir Yienną su tikslu pamatyti 
''žymesnias ypatas" visų centra- 

linių viešpatijų. 

Amerikos Kariškas 
» Kryžius. 

Dienraščio Reikaluose. 
"Mandras Lenkas po bėdai." 

Mis linkini niandri prie^ bėdą. 
Suorganiziuikim dienraštį dabar, 
kad paskni nereiktų gailėtis ne- 

pasisek i ino. 
* * 

(ial nekiekvienas gali nupirkti 
dienraščio serą. liet kiekvienas 
gali prikalbinti toki, kurs g'ali 
pirkti. 

* * 

Jeigu tautininkai ne>uorgani- 
į/.uotu dabar dienraščio, tai nu* su 

"prieteliai" i* dešinės ir U kairės 
apteptu tautininkus smala, api- 
bertu plunksnomis ir vadžiotu 
ant virvės gatvėmis, *kai;> kad 
dabar kai kur slakeriivs vadžioja. 

:;i * 

Lygios tiesos. 
P- J- Jurgilas i> Cliikagos paė- 

mė du ^eru "Lietuvos" naujam 
dienraščiui. Jo moteris, p. Jurgi- 
lienė paėmė taipgi du. Sakėsi 
moteris dabar turi lygias tiesa- 
su vyrais. 

* * 

Raciniečiai subruzdo. 
Lietuviai iš Racine, \\ is.. taip- 

gi pradėjo bruzdėti ir pagelbon 
eiti savo dideliam kainynui Chi- 
cagai. Sako. jus, čikagiėčiai. kaip 
matyt, vis vien be mus nitico 
nepadarysit, Dienraščio šėru paė- 
mė šie vyrai: Kasparaitis. Darkin- 
tas. Stolkevieius, Daukša, Vainei- 
kis ir Rakutis. 

Pusėtinai gera pradžia ir sako, 
<ad dar ne viskas iš Racino. 

Geras darbininkai. 
Daugelis stebėjosi, kad iki Mo- 

lei nematė laikraštyj vardo p. R. 
Zauros iš Chicagos. Z.aura laike 
Kalėdinio Fondo buvo kai tikra 
bitė. kas savaitė beveik nesanti 
šapelius surinktų aukų. 

\Yell. palaukit! Jis jau pra- 
lėjo darbuotis. Aną dieną ati- 

tempė keturis šėrus dienraščiui 
apart savo pirmiau^ paimtu. 

* * 

So. Engle\voodiečiai. kurie vi- 
sur energiškai darbuojasi, nepasi- 
liks užpakalyj ir dienraščio reikale. 

Nors keletas gerų darbininkų 
išvažiavo karimnenėn. bet pasili- 
kusieji žada e\*tra pasidarbuoti — ; 

ypatingai pp. Janulis ir Ciriga- 
liunas. 

# * 

New Havenas darbuojasi. 
Xe\v llaveno tautininkai pra- 

dėjo bruzdėti su dienraščio rei- 
kalu. Tik-ką prisiuntė $(x).oo 
už (> šėrus. Daugiaus bus se- 

kančiam numeryj. 

Pirmas "tūzas". 
P-as Adolfas l.tvkauskas 

Chicagos "nubambino" dauginus 
negu 10 šėru dienraščiui ir tokiu 
budu pastojo, pirmu "tuzu". Hot 
iis dar ir tuonii neužsiganėdina 
ir sakėsi, kad turi dar tiek pri- 
žadu. kad jis pastos ir "'e n t r a- 

tuzu." 
"Aš juiris pasakysiu — sakė p. 

Lukauskas, — kad keletą seru 

dienraščiui pašauti, tai visai ne- 

sunku. — ba matai ir ižmonės 

dienraščio reikalui pri jaučia. 
* * 

Pittsburgo tautininkai. 
Apie Pittsburgho tautininkus iki 

šiolei, a beina i paėmus, mažai kas 
buvo girdėti. O dirva čia plati. 
Bet dabar žada ir šio miesto tau- 
tininkai smarkiau pasidarbuoti. P- 
as Juozas Virbickas mums pra- 
neša, kad "męs keletas tautininkų 
taip pat norėtum prisidėti su pa- 
rama prie naujo dienraščio vidu- 
rinės sriovės.'' 

* * 

Zuikis ir vanagai. 
Tautininkai be dienraščio, tai 

'kai zuikis, kuris kasdien turi bi-j 
jotis ivanagtt (kitu sriovių) už- 

puolimo, rašo p. J. J. Žilis iš 

R'och'ester, N. iY. 

j "Prisiunčiu $10.00 vienam šu- 

I viui—rašo jis. Prisiųstu ir dar 
! kitus keturis šuvius "Lietuvos" 
j dienraščiui, nes manau, kad kiek- 
vienas tikras tautietis neatbūtinai 
turi nors po penkis šėrus paimti. 
Pas mus Roehesteryj ypatingai 
tautinis dienraštis reikalingas, nes 

kitaip tai klerikalčikai ir si cijj;lči- 
kai mjnis čia ramybė< tiedu s." 

# * 

Sako. neveiklus. 
1'-as I.. U ra ski s i> Cirund Ra- 

pids, Midi., sako. kad "męs Grand 
Rapidiečiai esam labai neveiki;; 
žmonės. Kad prie koki t tautiš- 
kų reikalu, tai reik daug darbo, į pakol męs įsisiubuojam. i aip ir 
su dienraščiu. Daug yra pa.» mus 
tokių, kurie prielankus ta:u už- 
manymui—išleidimui _;cro tautiš- 
kos dvasios dienraščio. Nėra abe- 
jonės, ..ad jis sutiks pas mus di- 
delį pritarimu, tik tegul jis ''uis 
tikrai tautiškos dvasios ir -vario- 
je formoje vedamas. 

Prisiunčiu Jums $10.00 už vie- 
ną dienraščio šėrą, ka4 darbas ei- 
tų toliaus. 

L. Brškis. 

Cl.-velandiečiai Šuoliais Pirmyn. 
Clevelandas, anot ''Dirvos." sr. 

dienraščiu "nebaikauja." Ir iš- 
tik.'O Clevelando kolionija iki šio- 
lei dienraščio šturme visoms ko- 
lionijoms vadovauja. štai >ką 
randame Clevelando lietuviu laik- 
raštyj "Dirvoj"' parašyta: 

'\Yisi geros valios lietin iai šia- 
me mieste sujudo ne ant juoko 
dienraščio reikale.—Jau iki šiol 
pasižadėjo nupirkti 55 šėrus už 
$550. Tūli jau Įmokėjo dalį pi- 
nigu už šėrus: likusieji pinigai 
bus "iškolektuoti" gale šio mė- 
nesio ar pradžioje liepos. Veik- 
lesnieji tautininkai užtikrina, ka 1 
Clevelando lietuviai "nagu"-lys" 
naujam vidurines srunO^ dien- 
raščiui nemažiau šimtinės šėrit 
(už Sį.oooi'. Taigi šic< miesto 
ietnvių "ika-iumenė" visa ener- 

gija padės chieagiečiams '"štur- 
muoti" dienraščio "tvirtovę." 

Apart pirmiau paskelbtu, pa- 
sižadėjo pirkti dienraščio šėrus: 

A. 'B. Bartoševičius 5 
TMD. jota kuopa ;> 
B. K. Jankevičius 1 

Broliai Braziai 1 

Chicagiečiai ii>i pamatė, kad 
Clevelando tautininkai "nebai- 

kauja." 
Taigi, clevelandiečiai. pirmyn! 

—Generalis "draiv" pradėtas?... 
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DĖDĖS SAMO RISTYNĖS 
SU SUBMARINAIS. 

Kaip Amerikos Transportai 
Yra Dabojami. 

Sulyg oficialio pranešimo, ant 

Franeuzijos lauku yra jau dau- 
giau negu 800.000 Amerikos ka- 
reiviu. Šitas milžiniškas skait- 
lius tapo 'pervežtas iŠ Amerikos 
per vandenis, kuriuose dieną ir 
iiaiktį plai/vioja vokiečių vande- 
ninės žiurkės sit'bmarinai. O 
vienok, išskyrus vieną ar du at- 
sitikimu, vokiški submariuai nei 
nepajudino Amerikos transpor- 
tu, prikimštų kareiviais. Tas 
parodo, kad Dėdė Šamas turi 

gerą akį ir smagią ranlką, dabo- 
damas savo transportus. 

Xc vienas vokiškas su'bmari- 
nas, mėouusis Įkasti transpor- 
tus, nuėjo dugnan amžinai il- 
sėtis. nors valdžia apie tai la- 
bai mažai, beveik nieko, nepasa- 
fcoja. *• ligų 

Kapitonas Ilarmon iš Durand. 
■Mieli., važiuodamas Franctizij 
jon ant mįlžinišiko (transporto 
•vardu Levi a t h aln. turėjo 
progą savo locna akim pamaty- 
ti, kaip Amerikos kariški lai- 
vai saugoja transportus. Lai'ke 
šitos kelionės du vokiški sub- 
marinai vienu sykiu užpuolė 

L c v i a t h.a na — abudu dau- 
giaus jau neužpuldinės, nes 

Dėdės Samo torpediniai laivai 
nusiuntė juos dugnan. 

Kap. Ilarmon aprašinėja apie 
šitą nepaprastą žingeidų atsi- 
tikimą laiške savo sunui, "kuris 
taipgi tarnauja 'kairiumenėj ii 
yra seržantu lageryi C a m p 
C 1 u s t c r. 

Čia reik pridėti, kad L e v i- 
athan yra didžiausis pasauly- 
je laivas Jis p'rrmiaus priklau- 
sė 11 a m, b u r g-A. m e.ti į c a u 

pasažierinei linijai ir vadino?1 
Vatcrlandu. Karei inkilus 
jis pasiliko New Yorko uoste 
o paskui buvo paimtas Ameri- 
kos valdžios, perkrikštytas var- 

du Leviathan ir dabar y ra 

naudojamas percžinėjimui Eu- 
ropon kari u menės. 

Vežė 10,000 kariumenės. 
Laivas L e v i a t h a n vežė 

tuo syk eielus dešii.its tūkstan- 
čių 'kareivių ir laivo kapitonas 
panaudojo visas žiinomas prie- 
mones, 'kad suvilioti submarinu? 
ir apsisaugoti nuo jų užpuoli 
tno, nes Vdkietijos valdžia, sa 

koma, yra pažadėjusi dideliu; 
pinigus ir didelę garbę tam sub 
marinui, 'kiuris nuskandintų šit? 
didžiausj laivą. 

Kapitonas Harmon rašo sa- 

vo laiške sekančiai; 
''Didesnė dalis esančių an 

llaivo vyrų "buvo dar žalioki rek 
rūtai, bet 'kuomet atėjo pavo 
3»n!^a; valanda, tia nuolatinia- 
muštrai i.r lavinimasi išėjo ai 
ikštėn nes nei vienas vyras ne 

sulaužė jam duotų prisakymų. 
"Da.* 24 valandas turėjomr 

plaukti iki Europos (krašto, kuo 
met mus pasitiko torpediniai 
laivai-naikintojai (transportų ap 
(ginėjai nuo sirbmarinų). Jurėst į 
tuomet audra siuto. Jfle pasitrke 
mrs, iššokdami rš lietingų jū- 
rių, miglų, tarsi žuvys iš vil- 
niui. Pamatytum, sunau — 'ka i j 
.puikiai jie išrodė! Šitie laivai 
yra maži, ilgi. pasiutę velniuką' 
— .lieko ant jų nėra, tik ma- 

šinos iir "dantis" priešo kandi- 
mui. 

'Mūsų laivas nėrė per vilnis 
su dideliu greitumu, 'pasftrkė- 
damas geru .giliuku, 'kad neuž- 
šoks ant ni(4co, bet šitie maž- 
velniokai suko, lakiojo aplink 
mus, tarsi męs ant vietos bū- 
tume stovėję. 
I 

Kanuolininkai prisirišę prie 
tkanuolių. 

"Jūrės buvo taip vilniuotos 
<kad nes mušu laivas buvo tu 

katančio pėdų ilgio — ir tai 
męs vos galėjome išsilaikyti an: 

denio, bet tie laiveliai vos joc 

ipedų ilgiVt, ar mažiau,, darė tie- 
siog negalimus dalukus. Vilnį6 
ibuvo peraugštos, kad jų lanai 
galėtų jomis išplaukti, tai jie 
tiesiog norė stačiai kiaurai pe«- 
vilais ir kartais visai pranykda- 
vo vilnyse iš musų akių. O 
(kuomet, sukdami aplink musų 
laivą, jie 'darydavo lanką pa-' 

vilnėmis, tai jie taip tpiilk f y pela- 
vo šonan, kad, žiūrint j juos, 
net širdis apsaldavo. 

"Šitie laivai turi pu du stie- 
bu, apie 50 pėdų aukščio. .Vn.t 
kiekvieno stiebo viršūnės yra ką 
jūreiviai vadina "varnos lizdas'', 
'kuriame sč Ji žmogus ir dabo- 
ja, ar nepasirodys s ub marinu 
periskopas, 'Kamiolinimikai yra 
prisirišę prie savo karuiolių, nes 

kitaip audros vilnys juos nu- 

plautų nuo denio. (ii sėdėti 
tuose "vannos lizfdiuose"" laike 
tekios audros žmogui net plau- 
kai ant galvos stoja. 

"Pfir visą dieną audra švil- 

pė, 'ijo, siuto, o sekančią nak- 

tį buvo tas pats. Jūrės buvo 
b e v e i tk poraudringos su'bmari- 
nams, bet šiuo lai'ku męs plau- 
kėme per tą vietą, 'kur ant dug- 
no ilsėjosi L u s i t a n i j a ir 

daugelio Ikitu laivu kaulai, ir 
todėl nvusų palydovai, torpedi- 
niai laivai, nenorėjo 'rizikuoti ir 
musų laivą palikti be apsaugo- 
jimo. 

'"Kiekvieną syk j, kuomet iš- 
grisi paminint Suv. \ alstijų lai- 
vyno vardą, atsistok suuiau, ir 
saliutuok — neklausk priežas- 
ties, — kam?... Kuomet tu 

plauksi skersai jūres, tai tuo- 

met suprasi. Jie, tie musų vai- 
kinai, yra ten ir dabar. 

"Tą d.eną, apie 5 vai. va<ka- 
re, aš nuėjau ant dežuro (da- 
bojimo) j laivo vidurį — žc- 
miaus vandens limijos ir išsto- 
vėjau 12 valandų ant trepu, iš 
kur galėjau matyti visus ka- 
reivius savo sekcijoj. 

"Apie 'pusiaunaktį jnrčs ap- 
-imo. Tuom męs laukėme 
'trubelio" (nu ubniarinų) 'bi- 
e valandą. Tai ,7u "O ilga. s;:m- 

<i mums naktis. Męs žinojo- 
me, kad jeigu torpeda iš suš- 
narino pataikintų į tą dali lai- 
vo, kur męs buvome, tai butų 
Suvę po mus, nes bu tume ne- 

turėję jokios progos išsig ellu" t i. 
"Penktą vai and.' išryto mane 

užvadavo kitas oficicras iir aš iš- 
5jau ant viršutinio denio laivo 
priešalkyn. Diena ti'k-iką pradėjo 
aušti, dangus buvo grynas, vėja- 
Iio nei 'biskio, jūrės ramios ir ly- 
gios, kai stiklas. 

Dar šeši laivai-naiikintojai pri- 
sidėjo ptrie mus nakties laiku, 
ir jie suko. lakstė aplinik musų 
laivą — arčiau ir toliaus 
dideliais ratais aplink, tarsi šu- 
nes lai'ke medžioklės, visur 
jostydami. 

Pagalios submarinai... 
"Mūsų laivas ėjo visu savo 

greitumu ir aštriais zigzagais,i 
)asutkflama tai vienon, tai iki-1 
l.on pusėn, ir visas drebėdama* 
uio savo mašinų. Čia ir as 

;au pamaniau: 
— VVell. štai \ ra vieta ir lai- 

;as... Kur po velnių pasidėjo 
ic rupužigalviai submarinai ? 
"Tarsi atsakydamas man, ar- 

imiausis nuo mus laivas-naikin- 
iojas apsisuko ant savo užpa- 
calio ir šoko tiesiog po no- 

sim musų laivo, tuo pačiu lai- 
<•11 greitai šaudydamas j kitą 
pusę, tarsi mėgindamas 'ką-nors 
arti mušu stovinti nuvyti. Aki- 
mirksny j tk?ti laiva'i-naiikiirtojai 
pradėjo aplink mus rinlktis, saky- 
tum rekinu pulkas. 

"A rčiausi s lai vas-naiik i>ntoj as 
buvo 11c toliaus nuo mus (kaip 
50 jardu. Vienu akimirksniu 
itaiga as pamačiau per vandenį 
juodą nugarą submarino, kuris 
>ku'biai pradėjo nerti gilyn, 'bet 
taip arti nuo laivo-maikintojo, 
cad jiedu net vict.s kitą paly- 

I .ėjo. Po to, laivas-naikintojus 
>asitramkė truputi atgal nuo 

submarino, kuris 'buvo vos ke- 
letą .pėdų po vandeniu, 

"Staiga pasigirdo baisi ex- 

pliozija; net musų milžiniškas 
laivas sudrebėjo nuo trenksmo. 
Laivas- naifkintojas matt metė 
pa.skui sUbm^tiuą .vamdeniny 
bombą, 'kuri sprogsta vandens 
gilumoj. Submarinas neabejoti- 
įai tapo suplėšytas j šmotelius. 
N* e t pats laivas-nAikintojas ta- 
>0 beveik pusiau tino sprogimo 
oerlaužtas; visas jo n/.punalis 
brtivo veik Ikai kirviu eksplio/.i- 
įos nukirstas. Bet tai yra i.iusų 
j'tareivių kasdieninis "džiabas"'. 
[ų "biznis" — nepaleisti sub- 
marino. Kas su jais pačiais at- 

sitinka, tai jau visai 'kitas da- 
lykas. 

"Visikas atsitiko taip greitai, 
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TAKSOS NUO UŽDARBIŲ. 
Daktaras Dedč Šamas: Tamista paimk šitų žyduoliu (tak.su): jas nesmagu priim- 

ti. bet pamatysi, 'kaip nuo to ikojos atslūgs (sutinusios kojos tai pcrdideli uždarbiai). 

kati ilgiau ima apie tai papasa- 
koti, megu -kad atsitikti. Tuo 
pačiu laiku (kitas arčiausis nuo 

mus laivas-naikintojas buvo apie 
ioo jardu atstu, sukdamas ratu 
aplink mušti laivą ir mesdamas 
gilumon vandens bombas vieną 
po 'kitos. Xetirulkus didelis 
'"aliejaus" burbulas išsivertė ant 

jūrių -paviršio — ženklas, ka 1 
submarinas gavo mirtiną smū- 

gi ĮSubmarinai turi didelius 
sandėlius kerosino ("aliejaus''>, 
kiuriais varo savo nekurias ma- 

šinas'. sulaužius s'ubmariną, 'ke- 
rosinas dideliais burbulais išky- 
la viršun ir tas yra tikru ženklu, 
•kad submarinas galą įgavo]. 

Gyva laivu siena. 

"Didelis būrys angliškų 'ka- 
nuolinių laivų ir laivu-naikinto- 
jų staiga pasirodė, tarsi iš dan- 
gaus butų iškritę ir pradėjo mus 

lydėti — vieni priešakyj, kiti iš 
šonų, musų laivo plaukdami. 
Męs sumažinome savo greitumą 
ir musų locnos "širšės" (taip 
praminta laivų-naiki-ntojus) =nc- 

trukus (prisiartino ir ipadarė sa- 

vaimi gyvą sieną apie musų lai- 
vą. L'ž valandos lnilco anglas 
laivų vedėjas užsėdo ant musų 
laivo ir pervedė musų laivą per 
minų "laukus" Į uostą. 

Tada tik męs ? įžinojome nuo 

laiviHnai'kintojų koniandicriaus, 
kad buvo t>ris su'bmarinai, la'ulku- 
sieji musų laivo ateinant. Sub- j 
marinai iššovė tris torpedas iš 
labai arti, bet musų laivas lai- 
ku susipėjo aštriai pasukti šo-, 
nan ir torpedos įpraslydo pro, 

musų laivo šonus. Du submairi-! 
nai tą r) tmetj muėjo pas Abra-! 
liomą'". 

Truc tr.m»1;.tion filcd u'tli llip po««ni"-»' r 
U ("hicngo, II!., on lOtli duy of Jun* 
1918, aa required Iiy thc act ot Ociobu o, | 1017. 

DEBSAS SMARKAUJA 
GALI BUTI AREŠTUOTAS.1 

Canton, Ohio. — Eugene V.! 
Dėtas, buvusia tris sykius so- 

cialistų ipartijos kandidatas Į! 
Suv. Valstijų prezidentus, pa-j >akė prakalbą -prie užbaigimo ( >hio valstijos socialistų konven- 
:ijos, atsibuvusios šiame mie- 
ste. 

De'bsas užsigynė, kad jis nie- 
callas neatsisakė nuo socialistų 
platformos, -priimtos St. Louise 
r kurioje socialistai prižadėjo Į 
priešintis "draftui" ir Laisvėsj 
Paskolų bondsams. Debs savo] 
>raka!bojc, sakoma, pasakė, kad j 
metalistai dabar dar stipriau! 
)rivalo stovėti už savo pricipus, i 

J)cbsas. kaip pranešama, savo 

iitoj prakalboje gyrė socialistus. 
Patekusius kalėjiman už savo 

principus, gyrė Aidoblistus, bol-1 
ievikus vadino "mūsų draugais", 
r pagalios, sakoma, yra pasa-r 

kad talkininkų tikslai šio- 
e karėje yra toki patis, kaip 
r Centralinių {Viešpatijų, il%u- 
ent—plėšimas, vogimas. il 

Debsas pranašavo, kad esą ir 

įAmcri'koj busiąs krizis, panagus 
i tą, kelkį padarė bolševikai Ru- 
sijoj. 

Siųstu socialistišką armiją 
Rusijon. 

X(.Uoksai j. J. Kried, 'kuris 
s.ikoma, yra Clcvclando socialis- 
tas, sakė. jog Dcbsa- užgyr^s 
plianą, sulyg ik/urio Amerikos so- 

cialistai eitu ran'ka-raukon su 

Rusijos bolševikais ir Aru-r ,o> 

socialistai pasiųstu esą čielą mi- 
lijoną ikariumenės bolševikų pa- 
galbai. 

"Socialistų partija projektuoja 
— pasakoja M r. Fried — suor- 

ganizuoti armiją iš milijono so- 

cialistu liuosnorių. Šita armija 
butų pasiųsta Rusijon ir su P>ol- 
ševi ai pritarimu butų panaudo- 
ta kovojimui su» Prussiani/.mu. 
Ti'ktai socialisti.:ka armija gau- 
tų leidimą įeiti į Rusiją" — su- 
šuko 'Mr. Fried. 

Savo viešoj pra'kalboj M r. 

Dcbs išsireiškė, 'kda jis esąs tįe'k 
pat kaltas, kirtk įkalta Mts. Rose 
iStokes, kuri nesenai tapo nu- 
teista ant 10 nietu 'kalėjimo už 

prasižengimą prieš taip vadina- 
mą ''šnipystės įstatymą". Jis 
prižadėjo, Ikad jis nemėgintų tei- 
si'iitis, jeigu jį suareštuotų už 
teik į ipat apkaltinimą ir dar pri- 
dėjo prie to sekančiai: 

"Suvienytos Valstijos po au- 

tokratišku valdymu yra vienati- 
nė viešpatija visam pasaulyje, 
'kuri gali 'pasiųsti moterį kalė- 
jiman ant 10 metų už tai. kad 
ji panaudojo savo įkalbos laisvės 
teise-". 

Socialistai, sušuko Debsas, tu-j 
ri kovoti prieš militarizmą, kur 
jis rtefbutų. 

"N'cmanvikit nei niinutos, 
sušu'ko Debsas, — kad visi j u n-! 
šeriai randasi tik Vokietijoj, jie į 
nori atkreipti mušu akis ant Bei-: 
lino junkeriu, ikad męs nematy- 
tum junkeriu savo loi i>: 

Laike Dėbso prakalbos val- 
džios agentai suėmė 55 jaunus 
socialistus, kurie negalėjo paro- 
dyti drafto registracijos 'kortu. 

Suv \ aisti j u distriktinis pro- 
kuroras E. S. VYcrtz, Clevelan- 
:le, pasakė, kad jeigu Debs tik- 
rai pasakė, ikad talkininikų ika- 
riški siekiai yra "lupimas". tai 
lis bus patrauktas prieš "grand 
iury" už prasižengimą prieš 
'šnipystės Įstatymą". 

1 

T tne transliittnn filcil «v 11 h ihr jmstni»«tcr 
1 Cliicago, II! n-i I9th įlav i>f Junc "1°. a«. rrquiiod by Ihc a c t of Octolicr 6. 
1917. 

APSIVEDĖ PER TELE- 

GRAFĄ. 
New York, N, Y. — Lyclia 1 

Pearce, jaunoji, gyvena mieste- 
yj Lyndon. Kaasas valstijoj. 
Lcu StroRagel. •••';< c-fvis-jauni- 
<is candasi lagery j Camp Mills, 
\Tcw York valstijoj. I'ct iro- 
riet c'iv r.pie ženalvy. tai 'cą 
:ai reiškia, jeigu jauniki nuo 

iiuotrkos skiria apie 'kuki du 
dūkstančiai verstu? z 

Jaunoji 'pof;a (panaudojo te-I 

egrafą ir telegrafu sudėię viens 
eitam įprisiegą, paėmė šliu'bą vie- ; 

įas kito .nematydami. t* al bu- 

vo Ikokios nors -priežastįs, bet 
žinia apie tai 'nieko nesaiko. 

Troc trnnslatinn filed «itli the pn«tin**te» 
;it hicitRfi. III., "ii l'Mli įlay of .fitnc 
101 H. a< ifąiiitcd by ihc acl of Ociobcr r>, 
1917. 

PUSĘ DIDJURIO PERPLAU- 
KĖ VALTYJ 

San Francisco, Cal. — Cia 

atplaukė paprasta valtis mi kap. 
Charles (>isen. ji» žmona ir 12 

kilu vyru. Jie visi buvo ant 

žėglinio laivo C r c s c c .11 t, k n- 

ris užsiifegė, |A?clani;ts beveik 
pačiam viduryj milžiniško l'a- 

cifiko vandenyno. 
C r e s c e n t plaukė iš Syd- 

■ncy, Australijoj, i San Francis- 
eo. Penplaukus llonolkiliu sa- 

las. jis užsidegė ir įgula negalė- 
jo gaisro užgesinti. Tuomet 

jie sėdo Į paprasta gelbėjimo val- 
tį ir laimingai pasiekė Ameri- 
kos. Jie išbuvo jūrėse daugiaus 
negu savaitę laiko. 

Truc tiari'lation filcd with tbe po«tma?tct 
nt (imago. iTI.. on l^lli day of Jun< 

1 *> 18. as rcquircd bv thc act of Outobcr 0, 
1917. 

D r. Robcrt Marck, vienas iš 
iš didžiausių Vokietijos mokslin- 
čių, žuvo laike mušiu ties Am- 
iens. Dr. Marck buvo vyriau- 
siu chemijos profesorium Jenos 
Universitete. Armijoj jis tar- 

navo kaipo pėsti'iiin.kų leitenan- 
tas. 

Trnc tfanslation tilcd with tht postma»t<r 
at ("hiiaRO, III., on l^lli įlay of ltine 
1^1 f, as rcąuircd by thc act of Octobcr 6. 
i9ir. 

Paryžiaus laikraštis Echo 
vl c Paris rašo sekančiai: 

"Piranešama, kad didesnė da- 
lis volkiškų partijų suti'ko su 

tuo. kad dabar butų geistina pa- 
siūlyti talkininkams tai'ką. Ne- 
trukus Vokietijos kancleris l-lert- 
lingas. esą. laikysiąs sensacijinę 
;> rak albą Rcicl i stage." 

| Vokiečiai po kiekvienos be- 
veik kariškos atakos mėgina "tai- 
kos ataką'', — ar kartais jiems 
nepasiseks talkininkų privilioti 
prie ''Vokiškos taikos", t. y. 
prie 'tokios taikos, .kokia butų i 

naudinga vokiečiams. | 

Trne translation filcd with Ihe po*Jwa«ter 
III., (iii l')tlt day of June 

l«51R, as icquircd br thc »ct of Octobcr 6. 
1917. 

1 Vokiški orlaiviai laike pas- 
kutinių savo užpuolimų ant Pa- 
ryžiaus, pradėjo vartoti naujiį 
šradimą apšvietimui nakties lai- 
<U tų vietų, Ikurias jie mano 

jombarduoti. 
Sfita prietaisa yra raketa su 

am tikru laikrodiniu kontrolia- 
vimu, nelyginant kaip taip vadi- 
lamoji "pekliškoji mašina". 

Orlaivis meta bombą ir loti o 

net ji sprogsta, tai paliuosuoia 
ininj parašutą (lyg lietsargį), 
|>rie <kurio \ ra pridėta prietaisa 
■iii šviečiančiu niagnezijos dug- 
ut. (iazas išsilieja pats V auto- 

matiškai, kuomet parašutas yra 
300—400 jardų nuo žemės ir 
>er dvi ni rinitas išduoda labai 
liškią Šviesą, kuri puola ant že- 
nės. 1 

Vilkiški oriui\iniivkui lik nese- 

nai pradėjo vartuti minėtą prie- 
taisą. 

I 

|| Abcrdeen mieste, SkotijojJ 
padaryta pasekmingus mėgint-! 
mus daryti popiną i.š duiožliuį 
(pilavinų). \ i r t i u i s laikraštis 
Kvcning K x p r c s išėjo at- 

spausdintas ant popicros, kurios 
padaryme vartotu didelis p'ia- 
vinų nuošimtis. , 

I'enkio- dešimts tuksiančiu 

žmonių n e toko pastogės iš prie- 
žasties didelio /gaisro, kiluso 
Stambule. maliometonrškoj da- 
1 y j Konstantonopolio miesto, 
l'.caip apie tai praneša pusiaui- 
oficialis vokiškas laikraštis 
N'ordidc.utsclic AMgcmeiine /.ei- 
tung iš I tari i no. 

Stambulas sudaro didelę dalį 
Konstantinopolio miesto ir ran- 

dasi europinėj pusėj l'ostoro 
siaurumos. Garsusis Sultano 
Selimo šventnamis Opirmiaus bu- 
vusi šv. Sofijos bažnyčia) randa- 
si šiame -kvartale, bet gaisras 
jos nepalietė, nors daugelis na- 

mu iš abiejų pusių, sakoma, ta- 

po sunaikinta. 

(S DABBOUUKU. 
Tfue transalation filcd with thc postma«tcr 

ai ihitago, ui., utį lVin uay <H Juiic 
Ik. a.- ittiuirctl ly tln act oi Octobcr o, 

GABENA DARBININKUS 
IŠ SALŲ. 

fl New York, N. Y. — L'ž ke- 
1 i n savaičių žadama atgabenti 
Amerikon pirmą buri darbiniu- 
ku i* I'orto Kico salos. pri- 
Alau.-an. ios Suvienytoms \ als- 

tijoms. Jie bivj pristatyti prie 
įvairiu valdžios darbu. Apie tai 
pasirūpino valditKasai Dacho 
Departamentas per Suv. Valst. 
darbininku s; mdymo agentus. 
Vietos jau yra "pagamintos apie 
10.000 darbininkų Norfolk c i1 r 
Xewport Xc\vs. Sie darbininkai 
dirbs .prie karišku darbų. Val- 
džia pagamina jiems butų už- 
dyką. valgis yra po 25 centus 
už syki, gi darbininkai (papras- 
ti. nemokantieji jokių amatų) 
gaus po 35 centus už valandą ir 
i ]/_• laiko už viršlaiikj. Sakoma, 
kad jau turima apie 75,coo dar- 
bininkų tokiam darbui. 

Truę trandation filed with thc poslmastcr at Chitago, III., 011 I9th įlay of Junc Iii', a* rcųuircil by ihc act of Octobcr 6. 1917. 

ALGŲ PAKĖLIMAS, 
fl Rochester, N Y. — Kny- 

gų apdirbėjai, nariai unijos No. 
80. gavo algų pakėlimą ant $3.- 
00 Į savaitę. 

Barzdaskučių unija Xo. 246 
turės savo nariams tokias algas:, 
$16.00 j savaitę ir Oo'/i nuo to, 
kas bus $23.00 viršaus, l'.arz la- 

tfictitykios bus atdaros nuo b1 vai. į iš ryto ir užsidarys 7:30 vakare: 
subatomis bus atdaros iki 9 •1 

va'karc. 

fiCedar Rapids. Ia. — Gatve- 
ka-rių koniipanijos sutiko užmokėt 
savo darbininkams po 25 cen- 

tus mažiausiai ir po 35 daugiau- 
siai už valandą nuo 1 d. ge- 
gužio. kuomet sena sutartis 'už- 
sibaigė. Darbiniirki'i buvo gra- 
sinę streikuoti. 

Rcading. Pa. — Darbda- 
viai sutiko išpildyti tprašymą or- 
I ganizuotų šio miesto plumbc- 
rių. kurie dabar gaus po 10 ten- j 
tų daugiaus i valandą. 

Darbo Departamentas, 
\\'asbi::igtone įieško J5.000 tin- 
kam u darbininku, kurie -ateityje' 
bus reikalingi laivų statymo 
dirbtuvėse. 
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Gumos išdirbyščiu darbinin- 
kai Akro.'e, Uliio, skaitlingai ra- 

šosi prie savo unijos, kuri ran- 

dasi po globa Amerikos Darbo 
Federacijos. 

Kalifornijos valstijos darb- 
daviai įpirmiaus reikalavo parve- 
žimo pigiu darbininku i.-, l'lii 
nų. Dabar jie jau to nereika- 
lauja, bet vieton jų norėtų par- 
sigabenti pigių darbininkų iš 
Meksikos. Valstijos darbinin- 
kai, žinoma, yra priešingi tokiam 
darbdavių plianui. 

f Dubline, Airijos sostapilyj, 
durpės pabrango. Prieš kare ja>. 
pardavinėdavo pa tris už cen- 

tą, o dabar — jau po centą 11 z 

plytą. Dėlei darbininku sto- 
kos išdirbimas pabrango. 

1 Vokietijoj visose dirbtuvėse 
darbo valandas padidino nuo S 

valandų ant to valandų į dieną; 
.\dku riose vietose — net i'ki i [ 

valandų. Bet alga pasiliko ta 

■pati. 

Su tarnaitėmis Anglijoj la- 
bai sunku. Daugiaus negu ,}oo.- 
(XX) merginų išėjo dirbti amuni- 
cijos dirbtuvėse. 

LIETUVIAI SVETUR. 

Mokytoju institutas. 1917 m. 

spalių 1 d. atsidarė Yoroneziujc 
lietuvių ir. kytojų institutas. Jo 
vedėjas — J-sios Voronežo gim- 
nazijos direktorius Jonas Yčas: 
išviso klausytojų institute yra 47. 
daugiau del vietos trukumo ne- 

priimta. Pamok s vakarais nuo 
7 — 10 vai. ir šventadieniais vi- 
durdieni (metodika, lietuvių kal- 
ba ir praktikos darbai iš prigim- 
ties mokslo1!. 
Lektoriai, be rusų pedagogų, yra 
šie lietuviai: J. Jablonskis ir J 
Balčikonis lietuvių kalba), M 
šikšnys (matenfatika), kun. Ja. 
senskis (teologija), K. Šepetienė 
(Berlitzo met da) ir J. Yčas (lo- 
gika ir istorija). 

Snovės. Petrapilio Liet. soc.- 
1inudininku' pnrtijos Komitetą >u- 
daro: P. Ralys — pirmininkas, 
S. Mičelis ir \ Avižionis — io 
draugai, J. Sondeckas ir S. Kc- 
rutis — sekretoriai. 

Lietuviu Tautos meno fondas. 
i Petiapily lietuviu būrelis įsteigė 
tam tikrą lietuviu tautos meno 

: fondą, kurii tikslas ])irkti lietuvių 
dailininku darbus ir tuo budu iš- 
dėti jiems savo taler». s plėtoti. 
Fondo įsteigėjai: d-ras j. šliupas. 
Hypatija-Julė Yčienė (Šlinpaitė>. 
Martynas Yčas, kun. J. Tumas, 
St. Šilingas, L. Šilingicnė. L. No- 
reika, EI. Noreikienč. Šilingų 
Laima. Daiva ir Danguolė, Pr. 
Griška, M. Ciriskienė ir J. Janke- 
vičius. Pradžiai u/sakytas yra 
dailininkui A. Varnui mušu žino- 
mojo filologo J. Jablonskio port- 
retas. 

Varšavos Lietuviu šelpimosi 
Draugija. Pasitraulkus iš Yar- 

| šuvos rusams, gyvenimas pas nui> 
; žymiai apmirė, nes išvažiavo Ru- 
sijon didesnė Jietuvių inteligentu 

i dalis. Ilga laikai buvome atskirti 
nuo tėvynės ir neturėjome jokiu 
iš ten žinių, l>ct jos neužmiršome, 

i tik laukiame patogios valandos, 
.kai galėsime sugrįžti tėvynėn ir 
i nepriklausomos Lietuvos naudai 
I dirbti. Susitvėrus Lietuvos Tarv- 
įbai. išsiuntė jai Varšuvos lietu- 
viai. kaipo ištikimi tėvynės junus, 
linkėjimu. Xors čia lietuviu skai- 
čius, delei karės aplinkybių, suma- 

žėjo. tačiau draugija nesu iro. Yra 
prie jos suruošti kursai mergai- 
tėms — analfabėtėms (nemokan- 
čioms nei skaityti, nei rašyti), ku- 
riuose ipereitais dvejais metais 

(mokė mokytojas A. Kasakaitis. o 

šiemet mokytojas Sakalauskas-Va- 
nagėlis. Be to gyvuoja čia du cho- 
ru: vienas maišytas, p. £adeiko» 
vedamas, kur mokosi lietuvišku 
dainų dainuoti, ir bažnytinis, var- 

goninko Mickevičiaus vedamas. 
Draugijos knygynėlis buvo p. S. 

Pavilionio sutvarkytas ir padidin- 
tas naujomis knygomis. 

Neužmiršime paturėti ryšiu ir 
su Lietuva. ''Lietuvi Aido" pa- 
reina čia ih egzcmpliarių, keli e'*7. 

"Darbo Halso," "Ateities. Tė- 

vynės Sargo" ir Yicvybės." Sau- 
sio 27 d. j vyko metinis visuotinis 
darugijos nariu susirinkimas, iš- 
rinkta nauja valdyba, nutarta pa- 
pildyti draugijos knygynėlis nau- 



j mU knygomis ir parinkti au'kų 
tautos reikalams. 

Vaidevučio sunus. 

Varšava. Vasario 10 d. ip. V. 
Zadeikos rupesniu buvo surengtas 
koncertas. Koncerto programas: 
smuikas, fortepijonas, kanklės, 
choras duetas ir deklamacijos. 
Koncertas turėjo pasisekimo; 
žmonių buvo daugiau kaip 200 

Sutkus. 
i eismų įstatai. Iš f'aiiepimų 

Lapo" No, 5 1916 m. Lietuvoj 
vartojami šitoki įstatai teismuo- 
se: Teismai sudaryti ir elgiasi 
pagal vokiečiu įstatų. — Bet 
baudžiant, vartoja rusų baudžia- 
mąjį teismą (teisingiau jo suina- 

nvmą) 1903 m. su kai kuriomis 
atmainomis: žemės, turtų su- 

tarčių, 'palikimų ir kituose Vadi- 
namuose civiliniuose dalykuose 
pasilieka tie patįs įstatai, koki 
buvo ligi šiol. 

Del nuteistųjų grįžimo. Xu<teis- 
tieji j kalėjimą gali buti lai'kinai 
paleisti namo lauko darbų dirb- 
tų. Apie tai t' .i paprašyti gi- 
minės, ar patys kaliniai. Giminės 
'kreipiasi su 'prašymu į tą teismą, 
kuris kaltinamuosius teisė. Ka- 
limai ;.;i į savo 'kalėjimo vyriau- 
sybę-. 

Del mokytojų algų. V ienas 
pradedamosios mokyklos moky- 
toja^ klausia, ar jam pasilikus 
Lietuvoj, rusai užmokės algą 
nuo 1915 m. sausio I dien. 

Uusų įstatais III t. §§ 571 ir 
772 alga jam priderėtų užmokėti. 

Kadangi dabar eina karas ir 
Rusijoj įvyflco daug mums neži- 
nomu permainų, todėl tikrai tik 
po karės bus galima žinoti apie 
klausiamą reikalą. 

Teisių patariamasis Biuras 
prie Liet. Agr. Dr. 

Truc transla.iun filed with tbe postmastcr 
at ( hicago, III., on 19tli <|ay of June 1VJ8, as required by thc act of October 6. 
1VI7. 

VOKIEČIŲ 'SPAUDA 
DĖL LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS. 

Vokiečiu spaudos biuras pra- 
neša mums kovo/ 24 d.: Ligi 
šiol nedaugelis težinome dėl nau- 

jos Lietuvos valstybės jkurimo. 
V<pačiai pažymėtinas yra neil- 
gas įžengiamasis straipsnis pu- 
siau valdžios laikraštyje "Nord- 
deutsci.e Allgcmeine Zeitung". 
Jis platinamas taip pat VVolfo 
teleg. biuro ir skamba šitaip: 
štai dahar, aiškiai pripažinus 
Lietuvos nepriklausomybę, Lie- 
tuvos klausimas yra pirmą kar- 
tą tinkamai išrištas. Vokietijos 
valdžia jau senai buvo nutairusi 
išpildyti lietuviu t«jtos norus; 
tam pritarė Jo Didenybė Vokie- 
tijos kaizeris, atstovaująs Vokie- 
tiją tautų santikiuose. Pirmiauj 
negalima buvo įkurti Lietuvos 
valstybės dėlto, kad vokiečių 

valdžia Rytuose turėjo reikalo 
nr tik ^u Lietuva; y tegalėjo 
rišti Lietuvos ir Kuršo klausi- 
nius, atsižiūrėdama j karės iš- 
davinius. Su Lenkijos inkuri- 
mu čionai negalima lyginti, 
štai dabar Lietuva Auri buti lais- 

va. nepriklausoma valstybė, taip 
pat ir santikiuose su Vokietija, 
t. y. ji nebus prijungta Vokieti- 
jon ir neprivalys klausyti Vo- 

kiečių valstybės, bet stovės ša- 
lia Vokietijos, kaipo savita ne- 

priklausoma valstybė, kuri de- 
rinsis su Voietijos valdžia tau- 

tu teisių sutartimis. Savaime 
suprantama, kad Vokietijos val- 
džia, ryždamasi leisti susikurti 
Vokietijos Rytų ipasienyje nau- 

jai valstybei, kuri gema vokie- 
čiu pralieto kraujo dėka ir kuri, 
be to, dėl savo geografinio sto- 
vio ir valstybiniu įst?igu Į sto- 

kos, turi dar ilgam laikui būti 
susrdėj.tis su galingu ir organi- 
zuotu kaimynu, — savaime su- 

prantama, kad Vokietijos val- 
džia, norėdama sdve apsidr ;s- 

ti, turėjo būtinai reikalauti, kad 
Lietuva dėtųsi su Vokietija, ] 
ta reikalavimą buvo atsižvelgta 
lietuvių nutarime gruodžio II 

d., nustatant tam tikras konven- 
cijas. Iš valstybės kanclerio at- 

sakymo, kadangi jis aiškiai nu- 

rodo j II gruodžio nutarimą, 
matyti, j^g tam tikras dėjima- 
sis su Vokietija buvo svairbus 
momentas, pripajžimti Lietjuvos 
valstybę". 

Aneksionistų laikraštis "T a gl. 

Rundschau" rašo; "Męs ne 

tikime, kad užsienio dalyku mi- 

nisterijos priimtas išrišimas yra 
geriausis, bu'ent. sudarant ne- 

priklausomą 'kunigaikštystę. Męs 
greičiau matome čia pavoju, ka- 
dangi toji kunigaikštystė dideliu 
vargu tegalės atremti lenkišku- 
mo įtaką, kuri yra labai stipri 
tame krašte". 

"Vos*. Ztg." paduoda prof. dr. 
Liudviko Stein straipsnį, kuria- 
me jis atpasakoja savo pa. įkal- 
bėjimus su lietuviu delegacija. 
Lietuviai pabriežė, 'kad Lietu- 
voje tuo tarpu turėtų buti kons- 
titucijinės monarchijos valdymo- 
si forma. Rinkimų teisė turin- 
ti remtis demokratizmo pagrin- 
dais. Lietuvos sostinė turi bu- 
ti Vilnius. Lietuviai neturi 
niek ■ prieš sukurimą atskiros 
Gudijos valtstybės su sostine 
Minske ir nori palaikyti gerus 
santikius su L'krajina, nuo ku- 
jrios Lietuva neturėtų buti at- 
skirta ipolitikiniu pleišku. 

"Beri. Tagebl," geidžia ir ti- 
kisi. 'kad su kaimyne Lietuva 
bus ramus ir draugiški santi- 
kiai. Męs nenorime, sako laik- 
raštis, kibtis į jos vidau:, daly- 
kus. Tačiau turi *buti 'priimtos Į 
tam tikros kariumenės, politikos 
ir ifkio sąlygos. Abiejų -pusių 
pageidauajma busimoji valdymo-: 
si forma — monarchija. Bet 
lie/uviai atmeta asmeninę uniją 
su Kuršų ar Lenkija. 

Dėl lietuvių belaisvių rei'kalų 
vokiečių lietuv'ų draugija, susi- 
tarus su tinikatna vyriausybe, 
suda'ė tam tikrą komisiją. Ber- 
lyne bus įsteigtas biuras, kuris 
tarpininkaus siunčiant belais- 
viams iš tėviškės siuntinius bei 
laiškus ir padės kituose reika- 
luose. Susirašinėjimo biuras 
bus įsteigtas pačioje Lietuvoje. 

(Iš "Liet. Balsas".) 

IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ 
CENTRALIO KOMITETO. 

Centralinis Komitetas gavo iš 
tėvynės žinias šiems žmonėms: 

1) Jonui Vasiliauskui, 3910 
VVrighthall, Pittsburgh, Pa., nuo 

V\nco Vasiliausko iš Višakio Ru- 
dos. — Visi sveiki, klojasi gerai, 
reiktų tik pinigų. Nuoširdžiai 
sveikina... 

2) Antanui Viluciui, 36 Grand 
St, Brooklyn, X. Y., nuo Juozo 
Viiučio iš Laukagalio. Visi sveiki, 
gyvena posenovei, ūkis taip, kaip 
ir pirmiau?,. Apie brolj Kazimierą 
nieko nežino, nes jis kariumenėje. 

3) Jonui Kasiuliai, 8r Grand St., 
Brooklyn, N. V., nuo Elzbietos 
Kdsiulier.ės su šeimyna iš Graužiu. 
Gyvena dar šiap-taip, prašo pinigų 
bent šimtinę, ar dvi. Visi sveiki 
ir siunčia sveikinimus. 

4) Petrui J'eSai, 797 Bank St., 
AYaterbury, Conn., gaut*. labai ne- 

aiški žinia, kad rugpjučio mėnesj 
mirė Jonas Vėsa, ar gal tik jonas 
rašo, kad mirė kas nors kitas. 

Kaip žinome, siųsti pinigų į Lie- 
tuvą dabar negalima, bet galima 
ir būtinai reikia dabar • m pintie s 

nukentėjiusios dėl karės Lietuvos 
gelbėjimu ir šelpimu mūsų brolių 
ir sesučių išblaškytų po visą Ru- 
siją. Reikia sudėti Icuo^augiau.-^ui 
pinigų, kad .prie pirmosios prog'~J 
butų galima suteikti koiiiuliausiij 
pagelbą musų žmonėms ir musų 
salei, nes tai yra musų šventa pa- 
reiga. 

Brangus lietuviai ir lietuvaitės! 
Nepamirškite, kad .>u šios karės 

užsibaigiiru dz neužsibaigs Lietu- 
vos vargai: muši; žmonės ilgai 
dar neturės nei k c valgyti, nei 
kuo apsirėdyti, nei kur prisiglausti, 
nes apleistų ir ištryptų luakų ne- 

bus kuomi apdirbti, nei kuo apsė- 
ti, išgriaut'' ir sudegintų triobų 
nebus galima greitu laiki: atstatyti, 
drapanų nebus iš kur ir už ka 

r., « * 

nusipirkti... 
Kas suteiks pagelbą visuose tuo- 

se musų šalies varguose? Kas pa- 
sirūpins pargabenimų j Lietuvą 
musų brolių ir seserų, tėvų ir 
vaikelių, šimtais tūkstančių išblaš- 
kytų po visą Rusiją? Niekas ki- 
tas, kaip tik męs patįs, nes Lietu- 
va, tapdama neprigulnvnga ir sa- 

vistove vals-tiju, negali ir neprivalo 
tikėties pagelbos nuo tų, '-urie tik 
laukia vėl ją užgrobti, jei męs no- 

rime turėti Lietuvą liuosa ir nepri- 
gulmingą, tai privalome patįs jos 
visais reikalas rupinties. O rupi n- 

ties turime kogreičiausiai, kol da 

nepervėlu 

1'odėl Amerikos Lietuviu l'cn- 
tralis Komitetas ir kviečia visus 
lietuvius ir letuvaitcs mokėti kas 
mėnuo j Centralj Komitetą savo 

uždarbio dalj, kaip;) tautos mez- 

liavą. Iš sumokėtų tokiu budu pi- 
niti'u susidarvs \ukentėjusios Lie- 
turo s Ičdas, iš kurio bus duodama 
mūsų šaliai ir musų žmonėms rei- 

kalingiausioji gagelba. Paaiškini- 
mai apie Nukentėjusios Lietuvos 
Iždo sudarymą ir jo tikslus buvo 
nesenai paskelbti musų tautiniuose 
laikraščiuose. Platesniu? išaiškini- 
mus Central i s Komitetas mielai 
suteikia kiekvienam, kas tik atsi- 
šaukia sulvg adreso: 
The Litliuanian Central U 'ar Re- 
lief Committee, Ine., 320 Fiftli 
Are., S'ew York City. 

Ameiikos Lietuvių Centralis Ko- 
mitetas yra inkorporuotas Xew 
Yorko valstijoje po šios šalies val- 
džios įpriežiura, t'at visi ir visų 
lietuvių reikalai privalo buti pa- 
vedami Centralio Komiteto aprū- 
pinimui, nes tai yra j staiga, kuriai 
galima pilnai užsitikėti. 

Amerikos Liet. CentroUs | 
Komitetas. 

i UETliiiAi AMtnlKOd. 
IŠ SIOUX CITY, IA. 

Prakalbos.. Birželio 10 ir ii 
d. čia atsibuvo prakalbos, ku- 
rias laikė -keliaujantis po šias 
apielenkes l)r. Bielsflcis. 

firmą vakairą jis pašventė pa- 
sakojimui to, ką jis su kun. 
P»artuška, besilankydami LieUv- 
voje prieš tkelis metus, yra ma- 

tęs ir kaip daug Lietuva yra 
nukentėjusi nuo karės. 

Šita prakalba nelabai žmonės 
įdomavo, nes tiiefko naujo joje 
nebuvo. Sako: "Męs <tą jau se- 

nai ir iš laikraščiu žinome. I'o 
prakalbos buvo rinkimas aukų 
nuo karės nukentėjusiems. Su- 
rinkta diktokai, nes net Sio2/>o. 

Stambiausią auką davė p. Pet- 
ras Palėk as, būtent $20.00. (leis- 
tina, !kad tokių smaukiu Lietu- 
vos rėmėju, kaip kad p. Pale- 
kas, butų kuodaugi'ausiai. Dieve 
tau padėk, Petruli. 

Antrą vakarą Dr. Bielsikis 
kalibėjo apie Lietuvos neprigtvl- 
mybės klausimą, nurodydamas, 
•kas jau yra tame nuveikta ir 
'kas dar reikėtų padaryti. Pa- 
aiškino apie gręsiantį lietuviams 
pavojų iš lenkų pusės, perser- 
gėdamas. ikad nesiduotų susivi- 
lioti jų gražiais žodžiais. 

Kalbėtojas nepatarė lietuviams 
stoti i lenkų legijonus ir nesi- 

rašyti po jokiomis lenkų, ar 

lertkbernių rezoliucijomis, arba 
peticijomis. 

Kas nori liuosnoriai kariauti, 
sakė ikabėtojas, tai tas tegul pa- 
stoja pas Dėdę Šamą, po Ame- 
rikoniška vėliava, bet pas len- 
kus itegul neina. 

Kalbėtojas davė taipgi pipirų 
i ir lietuviškiems "bolševikams" 
už ardymą vienybės, žengiant 
prie Lietuvos išsiliuosavimo. 
Abelnai paėmus, antroji Biels- 
kio prakalba b'.ivo daug geres- 
nė už pirmąją. 

Cia viendk ireik patėmyti, 
k?.:I L>i\ Bielskis, peikdamas mū- 

sų bolševikus" iž neteisingus 
jų užsipuldinėjimus ant krikščio- 
ni.į demokratų partijos, pats 
prasilenkė su teisyibe, sakyda- 
mas, 'kad 'Įnik socialistišlkas L. 
Š. Fondas laiko pa> save pinigus, 
o neišsiuntęs jų Europon. Laik- 
raščiuose gi matėm, kad LSD., 
nors ilgai laikėsi, bet visgi pa- 
galios yra siuntęs. Taigi, jieš- 
'kant teisybės, »netrei>k ir pačiam 
su ja prasilenkti. 

Niūronių Jurgis. 

IŠ PITTSBURGH, PA. 
Benas nori pagelbos. Laike i 

savo paskutinio mėnesinio su- 

sirinkimo Lietuvių Tautiškas Be- 
nas (Litbuanian National Barni) 
nutarė kreiptis prie Pitts'burgo 
ir apielirrkių draugijų su sekan- 
čiu atsišaukimu: 

"Musų jaunas Benas gyvuoja 
os keturis mėnesius laiko. Su- 

rinkimas ir išlavinimas gerų 
muzikantų yra nelengvas daly- 
kas. Beno nariai turi panešti 
didelius iškaščius, pirkdainiesi 
sau muzikališkus instrumentus; 
turi jie mokėti savo mdkytojui 
už mokinimą, turi ir kitokių iš- 
kaščių, su tuo surištų — jau ne- 

PERSERGSTI NUO ORLAIVIŲ 
šita mašina turi baisiai balsu ir spiegianti balsą. Ji pa- 

statyta Eifelio bc&.šte Paryžiuje ir chioda žinoti miesto gy- ventojams apie vokišku orlaiviu prisiartinimą. 
t 

_ įkalbant apie sugaišintą tam lai- 
ką. 

''() vienok mūsų vyrukai yra 
pasiryžę pramokti muzikos, su- 

sitaisyti gerą beną, kad sau 

smagų užsiėmimą./turėti itr lie- 
tuvišką publiką gražia lietuviš- 
ika muzika palinksminti. 

"Bet .kaip minėta, Benas yra 
jaunas ir todėl, žinoma, tietur- 
ti'iigas. Pats, be pašalinės .pa- 
gelbos, jis negalės visų iškaš- 
čių panešti — persunkti ibtitų. 

Todėl męs nutarėme 'kreiptis 
ptrie l'ittsburgo ir aipielinkių 
draugysčių su šituo atsišau- 
Ikimu, idant jų valdjjjos sekan- 
čiam savo susiri'iikinrc pakeltų 
šitą (klausimą, apsvarstytų ir 
teiktųsi mūsų Menui ištiesti pa- 
•gelbos ranką. Benas vėliaus ne- 

pamirš šitokios geradėjistės ir 
stengsis gausiai atsimokėti toms 
draugystėms, kurios ji dabar su- 

šelps — atsimokės savo patar- 
navimu laike parodų, balių, pik- 
n U:; ir 1.1. •() apart to. drau- 
gijos paJarnaus dar ir pakėlimui 
musų muzikališkos dailės, nes 
1 Jenas turės ne syki progą pa- 
linksminti lietuvių publiką kon- 
certais ir t.t. 

Meldžiame gerbiamų draugi- 
jų atkreipti atydą j šitą musų 
nuoširdų atsišaukimą. Plates- 
nių gi žinių apie musų Beną 
gali suteikti jo sekretorius D. 
Markevičius, 2025 Market st.. 
Pitsburgh, Pa., arba galima gau- 
ti laike Beno repeticijų, kurios 
yra laikomos kas ketvergą va- 

kaire Lietuvių Svetainėj ant Bei- 
mant st., X. S. 

Kitus laikraščius meldžiu pa- 
kartoti šitą musų atsišaukimą, 
už ką busime dėkingi. 

S. Šerpetis, pirm. 
D. Markevičius, rast. 
F. Dargis, iždin. 

IŠ ROCHESER, N. Y. 

ĮvaiTios Žinios. Vietinė. T. 
M. D., 52-ra 'kupa buvo suma- 
nius surinkti žinių, kiek Roclies- 
tcrio lietuviai yra išpirką Lais- 
vės bomlsų laike paskutinių 
trijų valdžios pasiko'lų, taipgi, 
kiek yra pirtkę Kariškų Taupi- 
nimo ženklelių. 

Manoma, kad vietiniai lietu-'' 
viai yra išpirką už d a ugi aus ne- 

gu $50,000.00. Šito gero ir nau-. 

dingo sumanymo tačiaus negali- 
mo buvo jvykdinti, nes vietiniai 
klerikalai, įtyžę ant tautininkų, 
ne tiik 'boikotuoji, bet ir kenkia 
kiekvienam jų sumanymui, kad 
jis butų ir geriausis. Panašiai 
elgiasi ir mlitsų socialistai. "'Męs 
esą pirkome, tai męs ir žinome, 
o jų esą žiūrėkit savo nosies". 
Taip jie suti<ko viršminėtą su- 

manymą. 
Fartijiniai nesutikimai pas 

mus tai]) įsivyravo, kad net yra 
kitą syk navatna. Žiūrint iš 
šalies, tai manytum žmogus, 
kad mūsų dešinioji ir kairioji 
partijos (klerikalai ir socialis- 
tai) būtinai užsimanė išnaikin- 
ti čia vidurinę sriovę — tauti- 
ninkus. Jie net vieni kitiems 
kartais tame darbe 'prigelbsti. 

Dabar visų tautų žmonės ren- 

giasi prie apvaikščiojimo "Išti- 
kimybės Dienos" 4 d. liepos mė- 
nesio. Nors šios šalies prezi- 
dentas kviečia šiais kritiškais 
laikais visus šios šalies gyvento- 
jus eiti išvien, bet štai pas mus 

net ir ne visi lietuviai nori eiti 
ranika-rankon. 'Musų taip va- 

dinami klerikalai pasisakė, kad 
jie patjs vieni esą tą parodą su- 

rengsią, o tautiškom < raugystėm 
pastatė "ultimatumą," kad jos 
tulų asmenų Į atstovus nerinktų. 

I 

su Ikuom žinoma, tautiškos drau- 
gystės nutikti negali, nes kur 
jau čia girdėta, kad viena drau- 
gystė mėgintų kitai tokį "'pro- 
tektoratą'' užmauti. 

Toki "nesutikimai yra negeri, 
laibai negeri, o mėginimos tau- 
tininkus 'išėsti'' yra dar blo- 
gesnis dalykas. Ne tik jis yra 
blogas, bet podraug ir bergž- 
džias darbas, nes tautinis ju- 
dėjimas šiais lai'kais ne tik kad 
•nesilpnėja, bet vis auga ir eina 
stipryn 'kaip pas kitas tautas, 
Ui|> ir pas lietuvius. 

Vietinis. 

IŠ SO. BOSTON. MASS. 
Vasarinis kursas dainų mylė- 

tojams. Vietinės Lietuvių Mu- 
zikos Konservatorijos vedėjas, 
dainius Mikas Petrauskas, išlei- 
do sekantj pranešimą: 

"Muzikos mylėtojų patogu- 
mui įsiik u rė Lietuviu Muzikos 
Konservatorijoje vasarinis kur- 
sas, 'kursas atostogų. Kursas t<'- 
sis 20 dienų, — prasidės 8 >1. 
liepos ir baigsis 28 <1. liepos. 

"Šio kurso tikslu yra išdėsty- 
mas teoretinės muzikos dailės 
prieinamu budu net ir tiems, 
kurie mažai muzikoje prasisiekę, 
ir kad davus tvirtą pamatą sa- 

varankiam tolimesniam asmens 

besivystvnuii, kad muzikos link- 
mėj galėtų lengviau veikti. 

1. Prirengimas boro ir or- 

chestrų vadovų. 
2. Supažindinimas su įvai- 

riais klasiškais instrumentais. 
3. Supažindinimas su balso 

dynamika. 
4. Paaiškinimai apie instru- 

mentų diapazonus. 
6. Teorija, atokumai gryni, su- 

mažinti ir padidinti. 
7. Atokomų airba intervalių 

išplėtojimas; ikonsonansai ir dis- 
sonansai. 

| 

8. Modulacija balsų iš tono į 
toną. 

9. Dirigavimas. 
Teorija bus užsiimama su 

kiekvienu asmenini atskirai, tris 
kartus savaitėje. 

Kiekvienas gali pasirinkti sau 

speciali dalyką: dainavimą, pia- 
ną, klarnetą, kometą ir lt. — 

bus lavinamas atskirai du kartu 
savaitėje. 

Kitos lekcijos bits išdėstomos 
bendrai. 

28 dieną liepos — kvotimų 
diena. Išlaikę kvotimus gaus 
tam tikrus L. M. Konservato- 
rijos 'paliudijimus. Neišlaikę 
kvotimų šiaip daug ką naudingo 
patirs ir toliaus galės lavintis 
ir vėliaus kvotimus laikyti. 

Nesivėlinkit, bukit laiku visi. 
kuriems rupi dailė, kuriems mu- 

zika guli prie širdies. 
Mikas Petrauskas, 

~(n) Broad\vay, S. Boston, Mass. 
N. B. Už visus kurso augščiau 

pažymėtus dalykus mokestis 25 
dol. Užmokėti reikia iškalno." 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 
LNF. skyrius. Birželio i(> d. 

po Lietuvos Sunų iir Dukterų 
draugijos susirinkimo sutverta 
Lietuvos Nepriguhnybės Fonlo 
skyrius. 

Prie skyriaus tuojaus prisira- 
šė 14 nairių. Naujai įsirašusieji 
pasižadėjo niokoti Lietuvos Xe- 
prigulmy.bės reikalams sekančiai: 
J. J. Žilis po $1.00 kas mėnuo, 
K. J. Semaška ir P. Petronis po 
$ 10.00 i metus, A. Voltas ir A. 
Stanis po $5.00 j metus; X. 
Juodviršis po 50 centų įkas mė- 

nuo; A. Usevičius, A. Saveikis, 
I). Jokšas, Y. Pratavičius, P. 
Yilaniškis, A. Novikas ir J. Gu- 

dinavičius po 25 centus kas mė- 
nuo; P. Bivgail iškis po io cen- 

tų kas mėnuo. 
Skyriaus valdyba išrinkta se- 

•kančiai: 1'. Petronis pirmininku, 
iK'. J, Semaška vice-pirmininku, 
J. J. Žilis raštininiku, A. Voltas 
iždininku, Iždo globėju išrinkta 
P. I.ugailiškis. Susirinkimas -nu- 
tarta laikyti kartu su TMD. 52 
kuopa, nes narių didžiuma yra 
ir (T [M 1). nariais. Sekantis su- 
sirinkimas 'bus birželio 28 <1. 
Ne\v York. hotelvj prie 133 
Joseph ave., 7:30 vakare. 

Į ši susirinkimą yra kviečia- 
mi visi TMD., AUT Sandaros 
ir LN nariai. J. J. D. Z. 

IŠ HART, MICH. 
Ūkininkai organizuojasi. Šių 

a-piolinkių ūkininkai pradeda or- 

ganizuotis Įvairių naudingų dar- 
bu atlikimui. Pavyzdžiui, su- 
manyta čia [rengti gyvulių sker- 
dyklą, taipgi manoma suorgani- 
zuoti geresnį budą įpriatatymlui 

1 j vairių produktų iš nikių į mie- 
stus. 

Šiais reikalais aplinkiniai ūki- 
ninkai jau turėjo vieną susirin-. 
ikimą. Antras susirinkimas at- 
sibus birželio 23 d., antrą va- 
landą po piet ant M. Jokubkos 
tarmos, tris mylios j rytus nuo 
M art. 

] šitą susirinkimą yra kvie- 
čiami visi aplinkiniai ūkininkai.) Važiuojant, patartina klausti 
'Peter Youngmano, kuris yra ge- 
riaus pažįstamas apielinkėj Jo- kubkos kaimynas. 

J. Martinkus. 

IŠ PHILADELPHIA, PA 
šįmet Pliiladelphijos Jefferso- 

no Medicinos Kolegiją užbaigė 
su atsižymėjimu du lietuviu gydy- toju: l>r. \ »incas feresevičius 
(Dorasavage) iš Shenandoah, (Pa 
ir Dr. \ incas Lukšaitis (Burke; 
is Minersville, Pa. Abu tiedu nau- 

ji ir jauni i mus gydytojai jsiraš 
liuosnariai Suv. Valst, kariume- 
nėn ir, užbaigę paprastą prakti- 
kos 'kursą ligonbučiuose, btu- pa- 
šaukti valdžos tarnyston. 

Pora metų atgal Phladelphijos 
aukščiausios mokslo įstaigos- 
Pennsylvanijos universitetas ir 
medicinos kolegijos — davė lie- 
tuviams gydytoją Aleksaitį iš 
\\ ilkes Barre'ių Pa., advokatą 
Šli'ką iš Pittston'o, Pa. Dr. Kli- 
mą iš Shenandoah, Pa. (abu pas- 
taruoju praktikuojančiu dabar 
Philadelphijoj), Dr. Kiškj (Mil- 
ler) iš Gilberton, Pa., Dr. Aušrą 
(Austrą) iš Shenandoah, Penu.. 
Dr. Dambrauską iš Detroit, Mieli. 
(Šie tris ir Dr. Aleksaitis <labar 
Fraircuzijoj, kurių vienas — Dr. 
Dambrauskas sužeijtas), dentis- 
tą Kalinaucką iš Shenandoah, Pa. 
(dabar paimtą kariumenėn), dvi 
lietuvaites gydytojas: Rinkevičių-1 
tę ir Mielda/iutę iš Shena'ndoah. 
Pa. 

Sv. Karaliaus Boromiečio Se- 
minarijoje Overbrook'e (Phila- 
delpliijos arkidiecezijos) mrfidna- 
si ant kunigų 'klerikai: Cepukai- 
tis, Bakunas iš Shenandoah, Pa 
Karalius iš Mahainoy City, Pa. 
Astašaudcas iš Gilberton, Pa. 

Jeffersono Medicinos kolegiją 
už poros metu užbaigs gydyto- 
jais: stud. Kritrkonis (Keller) iš 
M t. Carinei, Pa., Lukščinskas iš 
Minersville, Pa. Ažukas — ap- 
dovanotas gamtos taipgi dede- 
liais muzikos gabumais — iš 
\Vill<kes-Barre, Pa. 

Villanova kolegijoj ei'tia augš- 
tesnius mokslus stud. Danisevi- 
čius ir Kaunas iš Mahanoy City, 
Pa., Astašauekas iš Gilberton, Pa. 
(pašauktas kariumenėn). 

Sv. Juozapo kolegiją (Jėzuitų) 
šįmet užbaigia Juozas \ alemitu- 
konis iš Philadelplvia, Pa. 

("žvaigždės" personaliaus sąna- 

rys). 
Yra ir daugiau besimokinan- 

čios musų jaunuomenės Philadel- 

phijos augštose mokslo įstaigose, 
tečiaus iš .pačios Philadelphijos 
kelioli'kos tūkstančių lietuvių 
'naujokynas randame viso labo 

vos du. O julc ir čia ne mažai 
esama gerai pasiturinčių musų 

žmoMielių. (Iš "Žvaigždės'*), 
[Pastebėtina, kaiip nekurie net 

Inteligentiški žmonės permaino 
savo pravardes taip, kad lietu- 
viškumo jose visai ir .pažintii 
negali. Laikas nuo šitokios "epi 
dėmi jos" gintis ir gydytis}. 

Žinios Žineles. 
Iš New Philadelphia, Pa. 

«= Vietinė parapija s'usilarikė 
naujo klebono: iš St. Clair čia 
atkelta kun. Dorickas. Pirmaius 
buvusis čia klebonu kun. Matu- 
laitis nukeltas j Easton, Pa. 
Buvusis Eastoue kun. Raštulis 
nukeltas į St. Cair. 

Shenandoah, Pa. 
= Ona Kaukeriivtė nuvyko j 

Allento\vn, fl<ur ji molicinsis ant 

gailestingos sesers, idant vė- 
liaus važiuoti prie karišku li- 

gonbučių Francuzijon. 

Meizville, Pa. 
— Vietinė parapija susilau- 

kė naujo vargoninko. p. Jono 
Raikiečio, 'kuris vargonininkaus 
taipgi ir Girardvillej. P. Ra- 
kietis atvyko čia iš Latrobe, Pa. 

Mahanoy City, Pa. 
= Mahanoy City kasyklose 

tapo sužeistas Juozas Matulaitis 
iš Hillso. 

Lawrence, Mass. 
«=■ Nesenai tūlas Stasys Gren- 

da, apie 33 metu vyrukas, buvo 
mėginęs, ikaip salkoina, užsitroš- 
kinti gazu. Seimininkė laiku tą 
jo nelaimingą mėginimą per- 
traukė. Ligonis nuvežta ligon- 
butm. Tikimasi ikad pasveiks. 
Grenda yra nevedęs, ramus ir 
geru pasivedimo vyras. Prie- 
žastis todėl tokiam pasikėsini- 
mui nėra žinoma. Sakoma, sir- 
guliavęs pastaraisiais laikais. 

Providence. R. I 
1=1 Cia susitvėrė stipri nauja 

TMD. (kuopa iš 20 nariu. 
Gyvuoja "Aušros" choras, (ku- 

ris, kaip girdėti, mąsto apie įstei- 
gimą lietuviško knygyno. 

New Haven. Conn. 
Mirė čia Antanas Strel- 

kauskas, vietines Am. Liet. 
Tautinės Sandaros kuopos raš- 
tiurinkas ir vienas iš darbščiau- 
sių jos nariu. 

Valparaiso, Ind. 
= Nedidelis cia būrelis lietu- 

viu moksleivių iir tie "pasiskirstę 
j tris partijas: "'katalikų", "tau- 
tiečių" ir "socialistų". Maža to 
— visi tarp savęs pešasi, ypač 
pirmutiniai su paskutiniais. Dė- 
lei jų peštynių Universiteto vy- 
riausybė buvo net ir lietuvių 
kalbos kursus uždariusi, nes 

moksleiviai "negalėjo susitaikyti 
ant mokytojo. Išrinko mo- 

kytoju tulą Bimbą, at)ka!klų so- 

cialistą, kuris pirie tokio įproto 
prisimokino, kad dainuojant Lie- 
tuvių tautiškąjį hymną net nei 
neatsistodavo. Priešingoji pusė 
tuomet išsirinko sau mokytoju 
Ba'kštaitj. Taip ir įrėplioja mū- 

sų jaunikaičiai, kai tie vištukai, 
j visas puses. Y—ia. 

Westwood, Cal. 
= Didžiausia šio miestelio iš- 

dirbystė — tai lentų pjovyklos. 
Lietuvių čia yra tik 14 žmonių. 
Darbai eina gerai. Už darbus 
mokama nuo 45 iki 90 už va- 

landą patyrusiems darbininkams, 
paprastiems gi apie po 42 ceivtu. 

Nors maža čia lietuvių, 'bet 
laikraščių ateina apie 25 ekzemp- 
Iioriai, Ikas parodo, kad vietiniai 
lietuviai myli skaityti. 

Torrington, Conn. 
«= Nesenai vietinė DLK. Vy- 

tauto draugija parsiikvetė kalbė- 
toju p. Smelstorių iš So. Bos- 
tono. Vyras laikė socialistišką 
prakalbą, peikdamas kitų srio- 
vių lietuvius, bulk jie Lietuvą, 
girdi, parduoda 'kaizeriui, o \ ie- 
tį a t i n i a i s Lietuvos apgynėjais 
buk esą jie, socialistai. Tautiš- 
kai draugystei butų lyg sarma- 

ta kviesti kalbėtojus, kurie to- 

kius nieikus pasakoja. 

Shenandoah, Pa. 
=»= Trjs vietiniai lietuviai: 

Kaz. Liutkevičiuj, Juozas Ūsas 
ir Ant. Radzevičius išvažiavo 
Pittsburgo universitetan, kur pa- 
stos ant mechaniškų kursu. 

Mahanoy City, Pa. 
— Policija areštavo tulcj Jo- 

nei Taleiką ar 'Paleckį, 'kaipo 
"sliakerį". Taleikis buvo, sako- 
ma, atvykęs iš \Yatenl>urio. 
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Visi laiftkai, korespondencijos ir 
ranluaSčial, akiriurni talpinimui laik- 
raštyje, privalo buti pažyindtl auto- 
riaus paradu lr adresu. P;ia 1 rakan- 
tieji pr.^udoaiiuais privalo paduoti ir 
•avo tikra pravardę Redakcijos ži- 
niai. 

Redakcija pasilieka aau teisę pri- 
siųstu? Jai rankrašlUofl taisyti ir 
trumpinti. 

Netinkami laikraši'iui rankraSCial, 
pareikalavus autoriui, bus Jam gr^- 
iioami tik tuomet, Jeigu su rankraš- 
čiais bus prisiųsta ir užtektinai kra- 
sos ženklelių. 

Reikia visada rašyti plunksna, pa- 
liekant plačlua tarpus tarp eilučių, 
ir tik aut vienon pusds lakšto. 

Apžvalga. 
Iš TMD. SEIMO. 

Tėvynės Mylėtoju Draugija, 
kuri apie dešimts metu atgal 
kaip pamename svajojo apie tu- 

rėjimu nors 2,000 nariu, dabar 
jau toli tas anais laikais nepasie- 
kiamas svajones peraugo. Pasku- 

tinėj) atsikaita parodo, kad TMD. 
nari*; skaitlius siekia (langiaus 
4,000. 

Tai yra nemenkas jau skaitlius. 
Podraug jis parodo, kad visuu- 

nienė, nežiūrint užsipuldinėjimų 
ant šios Darugijos, moka tinka- 
mai apvertinti Tėvynės Mylėtoju 
Draugijos darbų apšvietos dirvo- 
je. 

Tinkamai vedama ji ir dar la- 

bjaus aivgs ir bujos. Bet jof> ve- 

dimas privalo buti rūpestingas ir 

atsargus, 'kaip kad jis praeityje 
buvo. 

Suprantama, kad tasai draug' 
jos vedimas (priklauso daugiausiai 
nuo Centro Valdybos ir pasta- 
raisiais laikais TMD. turėjo gerą 
laimikį turėti pusėtinai gabią ir 

darbščią valdybą, ypač gi ener- 

gišką ir jinanu .prezidentą, Dr. 
A. Zimontą, kurio prezidentavi- 
mas iau nuo kelių metu, beabe- 
jonės, užsirašys auksinėmis rai- 
dėmis ant TM'D. istorijos lapų. 

Savo keliu didžiausia atsako- 

mybė už TMD. vedimą, supran- 
tama, priklauso TMD. Seimams, 
kurie maž-daug nustato pamatą 
Centro VakLyhos vcik-mui.. 

Šitie seimai iki šiolei atsibū- 

davo sykiu su SLA. seiimis 
ir tik vakarais. pakol TMD. bu- 
vo mažesnė organizacija, kol jos 
veikimas buvo daug siauresnėse 

rybose, dviejų vakarinių sesijų 
.beveik ir užtekdavo organizacija 
reikalų apkalbę j i mari. Kuomet d t- 
bar draugija išbujojo j didelę 
organizaciją, ,to pakakti negali. 
Nuilsę nuo SLA. dieninių seri- 

jų delegatai, aišku kad negali 
turėti užtektinai fizišku pajiegų, 
idant tinkamai apsvarsčius vis 

beaugančius organizacijom reika- 
lus. 

Todėl ateityje T. M. Draugi- 
ja privalo 'pasirūpinti, kad jo^ 
seimai atsibūtų arba prieš, arba 

po SLA. seimų, .paskyrius TMD. 
Seimo 'posėdžiams vieną ar dvi 
atskirias dienas, kuomet delegatai 
nuodugniai ir be skubinimosi ga- 
lėtų apsvarstyti organizacijos rei- 
kalus. 

Poros paskutinių TMD. seimų 
posėdžiai, kaip patėmyta, buvo 

lyg pro f o r m a. nes, kai minė- 

ta augščiau, kito-ko nuo nuvar- 

gusių delegatu ir negalima yra 
tikėtis. o 

Taip dalykams stovint, pasitai- 
ko, kad ne tik kad reika'fai nėra 

tinkamai išgvildenami, l>et vie- 

noj-kitoj vietoj tenka ir nuslysti 
su draugijos nenauda. 

Paskutinis, t ik-ką atsibuvusis 
T M D. Seimą ; Pbiladelpbijoj su- 

teikia mums porą tokiu pavyz- 

džių. Keletas jo nutarimų, musų 

manymu, yra padaryta visai sku- 

biai, neapgalvotai ir jeigu jie tu- 

rėtų būti jvyk^inti, tai neabejo- 
tinai nuo to Draugijai naudos ne- 

bus. 

Pavyzdžiui, Seimas nutaria 
TM.D. knygyną perkelti iš Chi- 

caęos Brooklynan, todėl, kad du 
atskiru iki šiolei urėdu sekreto- 
riaus ir knygiaus nutarti sujung- 
ti krūvon. 

Abudu nutarimai musų many-, 
mu yra toli-gražu nuo naudingų 

Viena delegatai, nutariusie iony- 
^yn4 kelti, be abejonšs, nepagal- 

vojo rimtai, kiek tas atseis, nes' 

jų dauguma nei nežino. kiek tų 
knygų yra. iii taktas yra, kad, 
IMI), išaugo taip, jog su juo, 

negali kaip su pūsle i> vieno Ame- 
rikos kampo i kita važinėtis. 
IMI), knygynas sudarys gal apie 
rida vagoną knygų. Pagamini- 
mas dėžių, štikrovimas knygų, jų 
persiuntimas i> l hieago j Nfevv 
\ orką ir iškrovimas atseitų T.M. 

Draugijai keletą gražių šimtų 
dolerių nekurie mums sako, 
kad apie $500.00 $6oo.oo. 

Draugija turi ant savo pečių 
į užsivertusi milžinišką Šerno ras- 

t ii laidą; gerb. Sermu reik į du 

metu išmokėti $2.000, reib gamin- 
ti pinigu jo raštu laidai: reik ir 
k i 11 j ra-tu nariams išleisti gi 
tik k: 1 užbaigtos laidos išsėmė 
TMI>. iždą ir jame bėgantiems 
reikalam pasilieka lik apie $1500, 
ka- vo užtikrina gerb. Šerno 
vienu metu algą. 

Jeigu Seimo nutarimas turi bū- 
ti vykdomas, tai M],mokėjus kny- 
gynu perkėlimą, kas liks nauju 
raštu leidimui? Taigi šitoks Sei- 
mo delegatu nutarimas yra aiški 
klaida ir ji neprivalo ir negali 
Imti įvygdinta, juo labjaus, kad 

jis ir netiesuotas, nes priimtas J 
i5 balsų prieš 4. tai yra neesant 
Seimo kvorumui (viso delegatu 
buvo 44). Nedaug geresnis, mušu 

manymu, ir kitas nutarimas — 

sujungimas krūvon sekretoriaus- 
knygiaus urėdo. 

Sekretorius ir be to pildė dvi- 

gubą urėdą: susinėsimo ir finan- 
sų sekretoriatą. Du atskiri sek- 
retoriaus ir knygiaus urėdai duo- 
davo progą lengvo "balansavimo* 
ir lengvesnės 'kontrolės iuose 
urėduose—dalykas visai ne men- 

kos vertės, kuomet ut msime 
kad knygynas yra didžiausis 
TMI). turtas. Antra gi vertus, 

du atskiru urtdu iki šiolei nepa- 
lyginamai piv: m atsieidavo orga- 

nizacijai negu tu urėdų sujungi- 
mas. Urėdai vra jungiami dau- 
giausiai "ekonomiškumo" tikslu. 
Gi dabartinius dviejų urėdų iš- 
kašėiius nuo apie $200.00 paikelia- 
ma i'ki apie $600.000 j metus. 

Męs toli gražu neesame tos nuo- 

monės. kad organizacijos darbi- 

ninkai nebūtų tinkamai apmokami 
— atpenč. Bet męs neprivalome 
lygiai pamiršti, Ičad organizaci- 
jos iškaščiai turi buti proporcijoj 
-u organizacijos biudžetu. 

Du "irstmnėti pavyzdžiai, ku- 
rie išsemia kuone visų TMD. 
dabartiniu pinigų kapitalą, aiski'ai 

■parodo, kad Seimas, delei savo 

skubumo, minėtais savo nutari- 

mais p'adarė labjausiai neaj>ga1- 
votus žingsnius. 

Privalo būti išrasti budai jų 
atitaisymui, o ateityje tik laikymas 
atskiromis dienomis TMD. Sei- 
mų gali Draugiją nuo panašių 
dalykų apsaugoti. 

DIENRAŠČIO REIKALU. 
Redakcija nori porą žodžiu 

šioje vietoje tarti apie rengiamą- 
jį mūsų tautinės sriovės dien- 
raštį, 'kurio reikaluose plačiau 
rašoma kas numeris ant pirmo 
puslapio. 

Iš nekuriu vietų gaunama la- 
bai daug tikros ir energiškos 
paramos. Iš daugelio vietų at- 

•ina daug užuojautos, kuri dar 
tik žada tikra parama apsireikš- 
ti. Yra tačiaus ir tokiu vietų, 
iš kuriu paramos tikėtasi, o vie- 
nok bent iki šiolei jos nesusi- 
laukta. 

Ritinėse valstijose, nors nuo 

atskiru asmenų gaunama nema- 
žai paramos, tačiaus tokio or- 

ganizuoto darbo, "kaip pavyz- 
džiui, Clevelande, iki šiolei ne- 

simato. Tas, 'be abejonės, yra 
todėl, kad žymesni tautiškieji 
laikraščiai ir veikėjai, ar dėlei 
stokos laiiko, ar dėlei k i t o«k i i j 
priežasčių, iki šiolei nesurėmė 
šio reikalo pečiais visi sykiu. 

Mrs nenorėtume laleisti min- 
ties, ikad jie manytų, jog šisai 
dienraščio įseigimas yra reika- 
las, apeinantis vien ictuvą." 
Jis daug (langiaus apeina visą 
musų tautiškąją sriovę. šio su- 

manymo nepasisekimas butų di- 
džiausi*, jeigi ne mirtinas, smū- 

gis tautinidku sriovei Ameri- 
koj. Jų prestižas visuomenėje 
žlugtų ant ilgų metų. 

Tie dalykai yra aišikųs kiek- 
vienam tautininkui,, juo lab- 
jaus jie privalo buti aiškus tos 
sriovės žymesniems vei'kėjams. 

Męs neabejojame, kad i>ki >pa- 

žymėto laiiko dienraščio organi- 
zaciją galima užbaigti pasekmin- 
gai. lie niys lygiai norime pa- 

sakyti ir tai, kad to •negalima 
bus padaryti, jeiįju (tik ulalis 

tautininku dirbs, o kita ju da- 
lis savo paramos atsakys. 

Męs todėl ir kreipiamės prie 
visu mūsų sriovės veikėju ir 

dari įninku padaryti energiš'kes- 
nj žingsnį, kad paskirtu1 laiku — 

iki i <1. rugpjūčio — mys galė- 
tume pranešti linksmą žinią, jog 
naujas tautinis dienraštis ylra 
suorganizuotas. 

Triif transUtion filcd wiih the poMmaste: j 
at C'liicago, H!., on l'ith Jay »<f Jiinr' 

as rrijiiired by the act of Octobcr 6, | 
1917. 

VISŲ NUMYLĖTI. 
Maža yra girtis savo Incnais 

nuopelnais, savo loctm gerumu. 
Nieks negali buti teisingu teisėju 
pats sau. Geriaus yra pasiklaup- 
ti, ką apie tave tavo kaimynai 
sako. 

Tas pats yra ir su tautomis. 
Didesnių "pagini puodų" vargiai 
rasite už lenkus. Pasiklausus jų 
hymnų, kuriuos jie gieda patįs 
apie save, manytum, kad tobules- 
nės, geresnės tautos nėra saulės 
padangėse. Bet pasiklasykim nuo- 

monės, kokią apie juos turi Len- 

kijos kaimynai. 
Apie save męs, lietuviai, jau 

neminėsim. Męs, žinoma, esame 

"nevvdzięczni brada" (nedėkingi 
broliai), nemokantieji apkainuoti 
kalnų tų visų geradėjisčių, kurio- 
mis jie, lenkai, mus iš savo pra- 
kilnios širdies taip gausiai apdo- 
vanojo. 

Ret paimkime kitus. Štai rusi- 
nai. Nesenai < ialivri jos rusinai 

turėjo savo seimą Lvove. Lt..kai 

gal tikėjosi, kad rubinai puls Len-.' 
k i jos glėbin — ir <lar "su padė- 
ka, tariant niusų mitinginiu iš- 
sireiškimu. liet rusinu delegatai 
pripasakojo tokių dalykų ir i>iiešė 
takių rezoliucijų kaslink savi; 

sanlikių su lenkais, ka<l lenkai 
net atsikvošėjo. 

Apie ukrajiiiiečius nėr ko sa- 

kyti. Tie net rizikavo-greiėiaus su 

vokišku biesu pasirokuoti negu 
su lenkais kokius nors ryšiu- 
atnaujinti. 

Žingeidus taipgi yra žydu klau 
simas Lenkijoj. Ivaip telegramai 
praneša, Lenkijoj rengiamasi prie 
1 ikru žydu skerdynių, nes žydia 
kas gaivalas, matotė, yra toksai, 
kuris jokiu budu nenustoja savo 

tautiškumo ir nesiduoda susilen 
kinti. 

Pastaraisiais laikais lenku laik- 
raščiai pradeda čiulbėti apie prie 
telystę su cechais ir slovokais ir 

"širdingai." kviečia juos užmegs- 
ti ryšius su lenkais ir atsiremti 
ant "galingos Lenkijos," kuri 

pati vieną esą galinti apsaugoti 
čecho-slavus nuo pavojaus. 

E-hm! Matote, Amerika ir tal- 
kininkai tik-ką paskelbė, kad jie 

Irems čecho-slavokų tautiškus sie- 

I kinius prie neprigulmybės.... 
I Vadinasi, lenkams išrodo, kad bu- 

!tų proga "pasipelnyti" dar iš 
vienu savo kaimynų. Bet ir če- 

jchai jau nuo senai žiuri j 1 cinkus 
negeriaus negu lietuviai ar rusi- 
nai žiuri, ir šitas naujas lenkų 
flirtas bus taip pht nepasekmin- 

' 
gas. 

i I aip, lenkai visų savo kaimynų 
akyse s?tovi taip "numylėti," kaip 
nigeris balt-veidžių vestuvėse. 

Mintys ir Faktai Apie 
Lietuvą. 

Rašo J. A. 

(Tąsa iš pereito numerio) 

.Man gyvenant Lietuvoje, teko 
daiug susitikti tarp ponų tokių, 
kurie sakėsi "nemoką" lietuviš- 
kai, — ti>k lemkišikai esą kalba. 
Bet ta jų "lenkiška" kalba — tai. 
lenkų priežodžiu tariant "Od- 
pušč Panic cięžkie grzechy": bai- 
siai sudarkyta greičiau lenkiš- 
kai-lietuviškas savos rūšies žar- 
gonas negu lenkiška kalba. Ir 
•nestebėtina. Tik 'pasižiūrėkim j 
jų pravardes: "tpaii Bruzgul (is), 
pan Skilandž (Skilandis)" — Vil- 
niaus gulbėm i joj, "pan Kisziko 
(Kišikis), pan S/tarko (Štai<kuš)" 
—• Kauno guubernijoj; "pan Pet- 
rini (s)" — sakytum italas! — 

Viilniuje. Taigi, susimildami, ko- 
ki-gi čia gali bu t i lenkai? 

Kauno gubernijoj, kur man 

teko gyventi arti dviejų metų 
(Šatuose, Kedainiuose, Palango- 
je), atrandame daug panašumo 
j Vilniaus gubernijos padėjimą. 

Čia "tponai" — arba, vartojant 
vaizdingą Kristijono Duonelaičio 
išsireiškimą, tos "nelabos širdys," 
— lygiai tik lietuvystės šmeiži- 
mu gyvena. 

Klumpių Šlėkta. 
Prie jų 'dar prisideda taip va- 

dinama klumpinė šlėkta 
— tamsus žmonės, tank: ausiai a- 

nalfabetai, 'bet dvaruose "ponais" 
vadinami del savo "szaraczkowe- 
go szlacbectvva" (sermėgintr> ba- 

jorystės). 
Tų šlėktų morerys mano esą 

"auigščiau" už lietuves, nes jos 
,prie 'pakaušio baidvkliškiausias 
skrybėles (prisisegę, gi tos š 1 ė k- 
tos vyrai yra "čiabatuoti," o 

jeigu šoka, tai anot to miklaus 
patėmijimo, šoka "kaliošuoti," — 

lygiai kaip rusų kaimuose kaca- 
pai su ikacapėmis: v^arą, di- 
d'žiausis karštis, bet šoka kalio- 
šuose, — mat, "ne mužikai"... 
Mano, kad kaimiečiams, — ' 

tiems, anot Duonelaičio "vvžuo- 
tiems nelbagėliams" — užimpo- 
nuosią savo "kultura." 

Augščiau aš pavartojau išsita- 
rimą "šmeižia." Pažiūrėkim, kaip 
lenkberniu iponija tai atlieka. 

Lietuva abelnai. o Vilniaus ir 
Kauno gubernijos ypatingai, pa- 
sižymi tiuomi, kad apart gamti- 
iės gražybes, kuone kiekvie- 
nas žemės sklypelis yra surištas 
su atsiminimais apie kokius nors 

toj vietoj atsitikimus. Tai isto- 
rijos, Lietuvos, papročių tai gar- 

bimgos .praeities atsiminimai, ku-! 
Iriais liaudis .per fcmžius palaikė 
j savo savitumą, lietuvystę. Čia, iš! 
J tų griuvėsių, it iš milžinišku aviliui 
būriai minčių apie praeit j, tarsi 
.bitės, spiečiasi, ten vėl kloniai 

ugninis lietuvių kapas, kur 
tūkstančiai lietuvių gulo, savu tė 
vynės laisvę gimdami; gi ten Lie- 
tuvos "Pilekalnis dar išvydo sav' 1 
... 

seserį Pkamidoj." Viskas čia dar 
įprimena didžią ir garbingą Lie- 
tuvos praeitį, buvusią laisvę... 
Čia tikra "didvyrių žemė." 

j 'Bet šitos visos liekanos, visi 
šitie senovės paminklai ir papro- 
čiai yra neatidalrnaniai surišti su 

lietuvyste, kurią "nelabosios šir- 
dys" pasiryžo su šaknimis iš liau 
dies širdies išrauti ir sunaikinti. 
Todėl tuos visus papročius reik 
apjuokti ir panaikinti, viską, kas 
primintų lietuviui jo didžią ir 
garbingą praeitį, reik pašiepti ir 
apibjauroti, kad jis ja ne tik ne- 

sididžiuotų, Ibet kad jis pats ją 
niekintų. 

"Pagonystė." 
Vienas iš paseiknimgiausių tam 

jrankių yra "pagonystės" štem- 
pelis. Pagonystė tapo šitų IIero- 
dų rankose lietuvystės sinonimu 
(žen'klu). Kas Hetuvišika, tas 'pa- 
goniška, tas "katali'kui" nedera. 
Lietuvių kalba — .pagoniška ikal- 
Iba; •krikščioniška kal'ba — len'kų 
kalba. Lietuviškos, tautiškos dai- 
nos — pago-:škos dainos, civili- 
zuotų žmonių dainos — lenkiš- 
kos dainos. Lietuviški papročiai 
— 'pagoniš'ki papročiai, kuriuos 
nedera "geram katalikui,"- "civi- 
lizuotam"' žmogui užlaikyti. 

Lenlkišikoji ar sulenkbe.rnėjusi 
poni j? ir kunigija 'rovė, 'kapojo, 
laužė ir naikiuio visus ženklus, 
kurie lieti.viuvi lietuvystę primin- 
tų. 

'ra.s buvo daroma ne mėnesiais 
ir ne metais, bet ištisais šimtme- 
čiais. Visa tai žinant, nereik ste- 

bėtis, 'kad Lietuvoje su laiku tiek 

"lenkų" priviso. Reik stebėtis, 
kaip prie takių išlygų, lie 

tu vystė Lietuvoje visai neišnyko. 
O vienok ji per šituos penkis 

šimtus metų atkaklaus lenkinimo 

neisnylko. Maža to: įslkieipvta 
Lietuvos tautiškan 'kelman len- 

kystė nei neprigijo kaip reik. 
Tiesa tas lenlkišlkas skiepas dar 

žaliuoja tame lietuviškame kel- 
me, bet jis ne tik kad mebujoja, 

bet su ikidkvicnu nictu jau pra- 
deda "skursti," vysti, džiūti. V ai- 
siaus las skiepas lenkams nieka- 
dos neišduos. Lenkystė Lietuvo- 
je turi pavasarinio sniego 'pasto- 
vumą. Jeigu ji dair laikosi t;u 

t ūk (kloneliuose, ipaa'ktm'uyse, u/r.i 

kampėse, kur Lietuvystės kylan- 
ti saulė dar jos nepasiekė savo 

skaisčios tautystės spinduliais. 

Vaiką lenku prisiekdino. 
l'ki šiol kalbėjau apie lenkystę 

i Vilniaus ir Kauno gubernijose. 
Nuo panašios lenkystės nėra liuo- 
sa ir iSuval'kija. Cia nors 4etai kas 

"ipoliokiškai" 'kalba, bet lietuvys- 
tės teršimas turi savo žymių. 
Paminėsiu 'kad ir toki atsitikimą 
su savim. 

Uudamas vos 12 metų "vyru, 
iš .prisieičiau 'kunigui mokykloj, 
cad "esu lenku" — ir jokio są- 
'iiu-s išmetimėjimo nejaučiau. 
Priešingai, — jaučiausi gerą darbą 
itlikys. 

Pirmu sykiu pradėjau manyti 
įpie lietuvystę — neatspėtum, kur 

Krosne, (lalicijoj.... 
Ten būdamas 18 metų vaikinu 

išgirdau kartą kavernėje būrį če 

chių mergintų, giedant tą gražią 
tlainalv*. "Kde domėk miij, kde 

strana ma'?" (Kur namas mus, 

kur kraštas mus). Ir man pasidari 
neiš'pasakytai ilgu ir graudu. Ma- 
no mintys, Mickevičiaus žodžiais 
tariamt, nulėkė j tą tolimą šalį 
gražią mano Suvalkiją ir pirmu 
kartu tuomet pajutau1, jog man 

buti lenku, tai vis vien kaip pas- 
kolintu švarku dėvėti. 

Toks, man rodos, yra lenkys- 
tės .pastovumas i>r visuose Lietu- 
vos "lenkuose." Lietuvystė glu- 
di gilumoj jų širdies; reik ti'k 
kibirkšties, kad ją užiiebtu, o 

tuomet su syk sprogsta lenkiš- 
kas kevelas, tiems sulenėjusiems 
Lietuvos sunams iš viršaus už- 
mautas. Tokiu atsitikimu, kaip 
kad su manim, vra daug visoj 
Lietuvoj, kaip kad tai vėliaus 
pamatysime. 

Dabar iš šito tik (paviršutinio 
peržvelgimo Lietuvoje viešpatau- 
jančios dvasios, galime suprasti, 
'koks galėjo buti rimtumas lietu- 
viu surašinėjime ir kokia teisyfoė 
skelbiamuose apie lietuvius cen- 

zuose. 

Vieni Lietuvos gyventojai, ne- 

susipratime paskendę, drabstės j 
visas įpuses — tautystės aiškaus 
supratimo neturint, jiems būvi 
nus "palioku" ar lietuviu nedari 
jokio skirtumo. Kiti, bėgdanv 
nuo rusų perseKiojimo, pakliuvo 
j lenikiško moralio teroro 'kilpa? 
ir pasidarė "len'kais," kiti išsibė- 

giojo ipo platu pasaulį. Lietuviai? 
paliko tiktai tas "geležinis kapi- 
talas," surištas su Lietuvos že- 
me. Miestelėnai, atnatninkai ir 
darbininkai, mors lietuviai iš kau- 

lų ir kraujo, savo lietuvystę de- 
lei į vaidų priežasčių slėpė. Ir į 
cenzo rubrikas jau pakliūva nt 

kaipo lietuviai, 'bet 'kaipo "palio 
kai." 

Taigi aišllcu, kiek patikėtina ga- 
li būti oficialė statistika apie lie- 

tuvių skaitlių. Savo keliu ir ji 
yra žingeidi, ties ir iš jos, nors 

nctesioginiu keliu, galime prieiti 
prie laibai įdomių išvadų. 

Oficialė statistika ir išvados. 

Tat pažiūrėkime. Visos Rusi- 
jos cenzas (gyventojų surašinė- 
jimas), padarytas 1890 metuose 

paduoda lietuvių-latvių slkaitlitj 
mt trijų milijonų. 

Apskaičiavimas gi 1897 nieti; 
jau randa jų keturis milijonus. 
Rusijos gi statistika 1914 metų 
sako, ikad lietuviai-latviai sudaro 
3.1% ('tris ir vieną dešimtą 'nuo- 

šimčio) tar.p visos Rusijos gyven- 
tojų. 

'Kadangi visos Rusijos gyven- 
tojų sikaitlius tais metais yra 
•paduotas ant 178.378.800 ypatų, 
tai 3.1% tos stlcaitlinės suteikia 

lietuvių-latvių daliai 5,529,742 
y pa tas. 

Lakui btidu matome, kad nuo 

1890 i'ki 1914 metu, per 14 metų 
lietuvių-latvių skaithis pagal pa- 

čių rusų statistikos .pa'kilo m o 

trijų milijonų i'ki <faugiaus negu 
pus-šešto milijono. Naturališku 
flyiulu, t.v. iš gimimo, jų tiek 
pasidauginti, žinoma, negalėjo. 
Skaitlinė paaugo, nes lietuvystės 
supratimas tarp Lietuvos žmo- 

nių sustiprėjo. 

(Toliaus bus) 
I 

SKERDYKLŲ LABORATORIJA' 
True trnnslation filctl vvith Ihr postmastcat Chicago, III., on 19th day of June IV1 K, aš rc<|uircd l<y tlie act i»f October 6.1V17. 

Šios rūšies antgalvis šio miesto laikraščiuose apie t r is- 
(lešmiis metų atgal butų sukėlęs nemažai įstabumo, nes 

aplinkybės ir budai užmušimo gyvulių žmonių naudoji- 
mui tuomet buvo daug skirtingi. Skerdyklų savininkai 
>ais laikais pardavinėjo mėsą, gaudami didesnį pelną ant 
wan» negu jie dabar gauna, o pirkėjai mokėdavo visai 
mažai. Tuo pačiu laiku, apart odų. kurias parduodavo 
už žemą kainą, skerdyklų savininkai nežinojo, kur dė i 
įvairias gyvulių dalis, kurios likdvo nuo gyvulių po su- 

)jaustvmui dėl pirklių. Dėlei tos priežasties bv kas, atė- 
jęs į skerdyklas su viedru ir gurbu, galėjo gauti su pirkl- 
iui mėsos, kraujo inkstų, kepenų, smegenų, kiaulių kojų 
ir uodegų, dvkai arba beveik dykai. 

Bet laikai persimainė. Per minėtą laiką Suvienytos 
Valstijos progresavo taip puikiai išdirbystėje, kad mėsa 
nuolatai kilo kainoje. Karė tiktai akcentavo dalykus šia- 
.ne atžvilgyje. Jeigu nebūtų pagerintų skerdyklų me- 

todų, kas paeina nuo įtaL/mo labaratorijos, mėsos kaino? 
labartiniu laiku butų augštesnės. Mėsa už kurią 
laba r mokama trisdešimts centų, kainuotų keturiasde- 
šimts centų. 

Chicagos skerdyklų atydžiai laikomi rekordai kainų 
už gyvulius parodo, kad abelna kaina už kiekvieną šmotą 
laike 1917 metų buvo mažiau aštuonias-dešimts penkių 
loliarių. Prie to skerdyklos išleisdavo užmušimui, pri- 
rengimui, pervežimui į įvairias šalyje vietas, operavimui 
skyrių su privežimu į krautuves, apie devynis nuošimčius, 
ai bus apie septyni doliariai ir penkiasdešimts centų, kas 
padarydavo abelna sumą gyvulio apie devynias-dešimts 
trijų doliarių. 

Skerdyklos gaudavo už mėsą abelnai šešiasdešimts 
levvnis doliarius mažiau negu gyvulys atsiėjo. Męs pri 
•inaine prie užimančio fakto, kad priediniai produktai 
skerdyklų, gaunami dėlei pagerinto metodo išdirbinėjime 
gyvulių ir sunaudojimo visų gyvulių dalių ir plaukų bei 
lagų, atneša daugiau negu trisdešimts keturis doliarius. 
Kitais žodžiais tariant, daugiau negu tris ir pusę kartus 
•kerdvklų pasididino išlaidų ir persiuntimo gaunama iš 
iriedinių produktų. Gvvas pelnas skerdykloms nuo kiek- 
zieno gyvulio būdavo apie doliaris ir trisdešimts centų, 
ialima lengvai išrokuoti iš šių skatlinų kiek daugiau mėsa 

dainuotų dabar, jeigu tokis pat padėjimas egzistuotų sker- 
dyklose kaip ir daug metų atgal. Kaip jau pirmiau mi- 
nėta. skerdyklų labratorija apsaugoja mus nuo dar augš- 
tesnių kainų. 

KuomĮet p. Thomas E. \Vilson iš Wilson ir Co. per- 
ėmė Sulzberger ir Sunaus įstaigą ir dėlei jo įvestų veik- 
liu metodų biznis pasididino iki tiek, kad reikėjo statyti 
didelį naują namą, jis nusprendė padaryti savo labarato- 
riją vieną iš svarbiausių departamentų. 

Naujas namas nesenai tapo užbaigtas ir visas viršu- 
tinis augštas, susidedantis iš ofiso, knygyno, bakteriologiš- 
kos labaratorijos, abelnos maisto labaratorijos, trašalų la- 
baratorijos, riebalų ir aliejaus labaratorijos, privatiškos la- 
boratorijos. šaldyklų kambario ir prabų sutaisymo kamba- 
rio, yra užimtas \Vilson laboratorijos, kuri yra įrengta, 
idant galėjus atlikti tyrinėjimus, ar tai moksliškus arba 
\itos kokios rūšies. 

Ši laboratoria su visais įrengimais ir padaugintu skait- 
lium expertų, reiškia didelį pinigų įdėlį dėl YVilson & Co. 
ir tapo įtaisytas tikslui suteikimo pagelbos visiems de- 
partamentams. Visi įstaigos nariai yra kviečiami ateiti 
laboratorijom pakalbėti savo idėjas ir plianus, idant dau- 
giausiai gero butų gaunama. 

Vyras, kurio priežiūroje sis departamentas randasi, 
v'ra žinomas maisto specialistas, p-as L. M. Tolman, kuris 
rezignavo iš vietos vyriausio centralio distrikto Suvieny- 
tų Valstijų Biuro Chemijos Agrikultūros Departamento 
užėmimui vietos kaipo vyriausio chemiko \Vilson ir Co. 
Per septyniolika metų p-as Tolman buvo artimai surištas 
>u valdžios reikalavimais. Per paskutinius tris ar keturis 
metus jo priežiūroj buvo įvykdinatnas Federal Food Act 
:entraliniame distrikte. Toj vietoj jisai susipažino su 

skerdyklų industrija taip, kad šiurkšti priežiūra, po kuria 
randasi visi \Vilsono produktai buvo po juo dar šiurkštes- 
ni, jeigu galima. 

Nors jo vyriausioji kvatiera yra Chicagoje, p. Tol- 
nan turi priežiūrą darbo, atliekamo visuose skyriuose. 
Kaipo autorius gryno maisto, p. Tolman yra įžymus ir 
yra autorium keleto knygų ir laikraščių įvairių klausimų 
šios rūšies. P-no Tolman stovį savo paskirtoj profesijoj 
galima spręsti iš to, kad jisai tapo paskirtas prezidentu 
Chicagos skyriaus Amerikoniškos Chemikų Draugijos 
(American Chemical Society). * 

Jo paskyrimas yra eilėj su principais, kuriuos p. Thomas 
K. YVilson pasibriežė sau. Yra nurodymu dvasios \Vil- 
^on ir Co., kuri visuomet stengiasi pagerinti kokvbę daik- 
tu, turinčių "\Vilson ženklą". 

Sandraugauja su p. Tolman expertas chemijos is- 
lirbime košelienos, per daugelj metu chemiko pagelbinin- 

kas Suvienytų Valstijų Agrikultūros Departmento, Che- 
mijos Biure ir per du metus chemikas ir užvaizdos pagelbi- 
įlinkas košelienos dirbtuvėj Ne\v Yorke; kitas expertas, 
kuris buvo per septynis metus miesto bakterioliogu Svei- 
katos Departamente Louisville, Kv., buvusis chemikas Su- 
vienytu V alstijų Chemijos Biure, kuris per septynis ma- 
!us speeializvosi analizavime maisto ir maisto produktų; 
buvęs chemikas Biure Vidurinių Ineigų \Yashingtone, su 

specialiu išsilavinimu kontrolėj ir egzaminavime Oleomar- 
g arine. 

Paprastas sviet iškis, kuomet atsisėda prie valgio, ku 
riuos \Vilsono produktai duodami, neapsistoja suprasti 
kad jie buvo perleisti po priežiūra tokių žinomų maisto 
specialistų. Ne tik grynumas ir nepaprasta rųšis gvaran 
•uojami, bet sunaudojimas visų gyvulio dalių, kurie se 
niaus buvo numetami, sulaiko kįlimą maisto kainų, ku 
rioskitaip butų dar didesnės. Gerai įtaisyta ir organizuo- 
ta laboratorija skerdyklose yra būtinai reikalinga ir dėlei 
gerumo šalies p. Wilson duoda jos veikimui kiltumą.—(Ap 
garsinimas.) , 



IŠ S. L. A. SEIMO. 
(Xuo mūsų spcci alio korespondento,) 

Kuopom negali prigulėti prie 
kitų organizacijų. 

I.a:ke sėstos SLA. Seimo sesi- 
jai rezoliucijų komisija paduoda 
le/.aliucija, kuri padavadija, kad 
i.ors SI.A. neužeina savo nariams 
; t .gulėti prie hile kokių kitų 01- 
> ni/acijų, ir kad bile vienas SLA 
: r y turi teisy prigulėti prie l»ile 

»nos pJit'.škos, ar tikybinės or- 

j anizacijo -eigų ji jam (patinka, 
Lt; vienok SLA. nedali leisti savo 
1. mpai. gyvojančiai ,>o SLA. car- 

t l .u, priklausyti i n c o r p o r e. 

t v. visa kuopa prie kokkos nors 

1 'o; organizacijos, ues vienas ir 
ta pat-; kūnas nrgali išsyk buti 
; > dviem ėarteriais — po SLA. 
uteriuir p.> kitos organizacijos 

larteriu. 
lokių at itikimų iki šiolei nėra 

car 'buvę, bet jie pasitaikė pernai 
ir šiuos:net, kada pora SLA. kuo-1 

u oticiališkai prisidėjo prie taip 
vadinamos Am. Liet. Darb. Ta- 
rybos, kuri turi *' sai kitus mie- 
i.us negu Susivienijimas. Kuopa 
priklauso p..e SLA. ir yra po 
l:l A. čarterio gl ba, t(xiel SLA., 
: uprantanu, turi imti ant savęš 
r.tsakoin>'!ię už visus kuopos žing- 
tnius. Jeigu gi kartais kuopa pa- 
daro neapgalvot., žingsni, arba, 
1 .i lama nariu kitos organizacijos, 
prisideda prie darbo, kuris gali 
i esti yešėlj ant vi?o SLA., tai 
tuomet aiški?, kad SLA. gali kita 
1 artą atsitikti kibiam pa-dėjime 
; -iač šiais karčs laikais. 

Pagalio', esant kumpai po dviem 
C rter.ais ir priklausant išsyk prie 
('/iejų organizacijų, nežinia, kuri 
organizacija yra tikru kuopos vir- 
trilinku. Abidvi organizacijos, da- 
\ u?ios kuopai čarterius, turėtų 
i gi,*i teisę to ar kito nuo kuopos 
ri įkalanti ir ateityje galftų taip 
pasitaikyti, kad kita organizacija 
paimtų viršų ant SLA. ir tokiu 
budu išardytų SLA. kuopas, arba 
galėtų užvaldyti ir pat j Susivieni- 
j'mą. Taigi ir savo apsisaugojimui 
SLA. buvo priverstas ^it;} klausi- 
nę išrišti ir aiškiai ji nustatyti, 
Vid SLA. kuopos žinotų, kaip 
elgtis. 

Seimas, apsvarstęs viršminėtą 
komisijos rezoliuciją, nutarė, kad 
SLA. ku\>po-> i n corpore netu- 

ri teisės priklausyti prie kitų orga- 
nizacijų. 

Tautiškų centŲ išdalinimas. 

i'riejus prie dalinimo taip va- 

dinamu tautinu centų, (kurie su- 

r:'laro iš tų centu, kuriuos kiekvie- 
n s narys moka kas tretas tautiš- 
koms reidams; prasidėjo d i !el 

g nčiai. Juos pagimdė ne kas ki- 
ta kaip K. Jurgelionis — tasai 
e petL.s nuo ginčų ir betvarkė* 
p. limo. 

Jurgelionis buvo padavęs Šei- 
r ui prašvmą, kati jis paskirtu 
naujįieniškiam taip vadinamam 
"i ietu/os Laisvės" fondui dalį j 
t»ut šku centu. Komisija buvo re- 

k mendavusi Seimui paskirti iš 
'] u:tiškų cetų $50000 Lietuvos 

Neprigulmybės Fondui. 

Jurgelionio prašymas buvo kai 
j! šimas lufcdos bičių avilin, Tau- 
t -kieji delegatai išr&dinėjo, kad 
110 r r. "1 sietuvos Laisvas" fondas. 
k :rio vice-prezidertfu yra p. fur- 
g' lionis, o prezidentu yra p. Gri- 
"•jitis, vadinasi gražiu "Lietuva 
Laisvės" fondu, bet jis už [sietu- 
vos tikrą laisvę, t.y. neprigulmy- 
bę, nekovojo ir nekovoja, o at- 

peni, organizaija, !k u r i jj valdo 
keletą sykių dar dikčiai ameriko- 
niškuose laikraščiuose pa šmeižė 
tuos, kurie už Lietuvos neprigul- 
mybę kovoja. 

Tolia us, delegatai reikalavo. 
1 id to fondo atstovai ir užtarėjai 
j -rodytų marš vieną 
kur tasai nev'„ "Lietuvos Laisvės" 
fondas butu bent ką nors Lietuvos 
1 '-".ei nandmgo padaręs*. 

Socialistų delegatai. r ė triūsieji 
i'tą savo fondą ir prispirti prie 
• r.os viršminėtu reikalavimu, 
t adėjo teisintis, kad, c ą. "Lietu 
\ s 1-aisvės" fondas nieko nepVida- 
rps, nes esąs dar jaunas (O blogo 
t :r jaunas būdamas, iau susp'-'o 
t "dnryti patėmijo vienas dele- 

gatas). 
Laike šitų diskusijų, kurios tę- 

susi apie dvi valandi. Seimą ve- 

dė p. Baltrušaitienė, socialiste. 

Delegatai labai paskui skundėsi, 
kad pirmsėdė buvo labai vienpu- 
siška: socialistams, kaip Dėdynui 
ir Bakanui, kurie buvo tikri jos 
numylėtiniai balsu dalinime, ji 
visados suteikdavo balsą, gi tau- 

tiškieji delegatai negalėjo prisi- 
prašyti balso. Baltrušaitienė ne- 

abejotinai varė taip, kad socialistai 
arba patjs gautu dali tautiškų cen- 

tų savo fondui, arba kad jų ne- 

gautu ir Lietuvos N'eprigulmybės 
Fondas. 

Atsitiko antrasai. Nuilsę nu- 

ginčių delegatų dauguma priėmė 
įnešimą, kad neskirti nei vienam 
Tokiu budu socialistai, negalėda- 

mi gauti savo fondui aukų, iškir 
to kiaulystę, kad ir Lietuvos Ne- 
prigulimbės Fondas, stropiai be 

sidanbuojantis Lietuvos neprigml- 
mvbei, taipgi negavo nei cento. 

šitas atsitikimas didžiai paga- 
dino tipą daugeliui, tikrų tėvynai- 
nių. 

Tautiški centai paskirstyta se 

kančiai: 
r. Knygų leidimui Vištelio var- 

du $120.0C 
(Višteli užsitarnavusi lietuvių vei- 
kėją, mirusį prieš keletą metų 
Argentinoj. SLA. jau nuo senai, 
dar jam besergant, buvo rėmę? 
kasmetai. Aaplamai buvo skiriama 
jam j>o apie $60.00 Į metus. Tą 
sumą ir jam numirus SLA. sic" 
ria naudingiems reikalams jo var- 

do paminėjimui). 
2. Prieglaudos namui .. 660.37 
3. Moksleivių Fondui .460.37 
4. šerno raštų leidimui .. 100.00 

5. Lietuvos mezliavos 
Fondan 200.00 

6. Vaikų Dieninei (ilobai 
Chicagoje 100.00 

Daug aukų L. N. Fondui. 

Ka I SLA. Šteinas nusidėjo sun. 

kiai, nepaskirdamas Lietuvoj; Xe- 
prigulmybės Fondui nei cento, tai 
tas aišku ir iš to, ką SLA. nariai 
mano apie tą fondą ir apie socia- 
listiš'ką pp. Jurgehonio-Cirigaičio 
Fondą (taip vadinamą "Lietuvoj 
Laisves" fondą). 

Kas Seimas SLA. nariai, siųs- 
dami pasveikinimus Seimui, pri- 
siunčia sykiu ir auku kokiems 
nors naudingiems, sulvg jų nuo- 

monės, reikalams. $įmet SLA. 
nariai prisiuntė Seiman nei $323 
82, paskirdami juos Lietuvos Ne- 
prigultnybės Fondan, kuomet socia- 

listu "Lietuvos Laisvės" fondan 
prisiųsta vos tik $13.50 aukų išvi- 
so. Tas parodo, kaip visuomeni 
žiuri i tuos reikalus. Tas taipgi 
parodo tris dalykus: !) kad jeigu 
socialistai tvirtina, kad jų tiek 
daug Susivienijime yra, tai nei 
jie (patįs savo fondui aukų nesiun- 
čia, o norėtų tik pasinaudoti kitų 
sudėtais centais «avo tikslams; 
2)kad socialistai delegatai, priešin- 
damiesi paskyrimui aukų Lietuvo 
N'eprigulmybės Fondui, o piršda- 
mi jo vieton savąjj, aiškai nesis- 
kaitė su visuomenės norais, aiškiai' 
išsireiškusiais gausiam siuntime 
aukų L. X. Fondui, ir 3) kad 

tauti-kieji ir bepartiviškieji dele- 

gatai nusidėjo prieš visuomenę, 
atsisakydami, kaip reik, paremti 
tuo*-, jc~ norus, apsireiškusius lin- 

kui Lietuvos N'eprigulmybės Fon- 
do. 

Seimui pri.-iųsta aukų sekan- 
čiai : 

1. Kelaiviams šelpti už parduota? 
Seime atvirutės $2.45 

2. Tauriškon mezliavon .. 23.00! 
3. Moksleivių fondan 6.00! 
į. .Nukentėjusiems nuo karės 8.2.25 
5. Našlaičių naudai 45.8< 
6. Liet. N'eprigulmybės Fon- .... 

dili 323-8" 
7. "Lietuvos Laisvės Fondui 13.50 
8. Prieglaudos Xamui .... 76.00 

Komisijų rinkimas. 
Priėjus įprie (pastovių SLA. ko- 

misijų rinkimo, išrinkta sekančio*: 
Kontrolė? k o m i s i j o n: Jo- 
ną-. I.iiitkau-kas, Pranas įlinku* 

(abiulu iš Xe\v Yorkc) ir J. N'c- 
viackas i' Brokl.n. 

| s t a t u k o m i s i j o n: Advoka- 
tai B. K. Balutis, F.P. Braddiulis 
ir K. (i ugi s —visi iš Chicago. 111 
A p š v i e t o s k o ni i s i j o n: P. 
Morkus iš Brooklvn, X. Y., Jonas 
Strimaitis iš So. įBoston, Mass. ir 
Dr. J. Šliupas iš Scrantoi, Pa. 

Pricgla urlos Namo k o 111 i- 

sijon: p. ('lilihaiticuč iš Scranton, 
Pa.. K. Jurgelionis iš Chieagos 
ir J. K. Mažiukna iš Pittsburgli, 
Pa. 
Labdarybė* ! o m i s i j o n : 

St. Bakanas iš Bridgeville, Pa., 
J. Ainbroziejus ir Martus (pasta- 
rieji du iš Brooklyn). 
Teismo komisijom Mocka- 
petris, P. Birštonas (iš Slienan- 
doah, Pa.) ir J. Sekevičius (iš 
Lawrence, )Iass.). 
Kankiniu, komi si jon: A. 
M. Augimas iš Brooklyn, X.Y.,' 
J. Baltrušaitis iš Pittshurgh, Pa.1 
ir M. Damijonaitienė iš Chicago, 
III. 

1'" i 11 a n s tj ko m i s i j o n: K. M a-' 
karcvičius (iš Ncw I lavcn, Conn.), 
I. Žcmantauskas (iš VVaterburv,1 
Lonn.) ir p. jurgeliunas (iš So. J 
Boston, Mass ). 
Sveikatos 'k o m i s i j o n: Dr. 
E. Klimas (iš Philadelphia, P.), 
Dr. Bronušas (iš Haltimore Md.) 
ir Dr. Jonas Jonikaitis 
"Tėvynės Redaktorium pasilieka 
tas pats p. V. K. Račkauskas. 

Ateinantis Seimas nutarta laiky- 
ti Bostone, Mass. — jeigu iki tam 
laikui pasiseks užregsitruoti SLA. 
čarteris. 
Seimas išnešė rezoliuciją su pro- 
testu prieš vokiečiu stengimas' 
užgriebti Lietuvą. 

MUSŲ KAIMYNAI. 
<*tis At.m v a — 

tfuuuiv-'iv v ; Pereitame "L i e u v o s' nume 

ryj susipažinome trumpai su mū- 

sų kaimynų latvių istorija ir jų 
politikini'ais dabartiniais palinki- 
mais. 

Dabar imsime iš eilės ėstus, 
ingainiits ir tolimesnius kailin- 
ius. Suomius. 

ĖSTAI IR INGAUNIAI. 

Laužatmos tautų konferencijo- 
je ((27—30. VI. ]<ji(>) tarp ki- 
tų ir fistai arba Ingauniai įtei- 
kė savo tlekleraciją raštu, ir to- 

dėl galima orientuoties, ko jie 
nori. 

H. s t a i viršija ?avo skaičiumi ki- 
tus gyventojus Estijoje, šiaurinė- 
je Vidžemo dalyje ir Ingerma- 
landijoje. Jie priguli kaip ir Ma- 
gyarai, prie Turaniškosios pa- 
dermės, ir laikmetyje, 'kada Bul- 
garai ir Magvarai nuo Volgos 
patraukė i vakarus, Estai apsi- 
sėdo Haiti jos jūrės pakraščiuose 
(apie VI—VII amžių). 

listai drauge su \ epsais nuo 

Onegos ežero ir su Slavais pas 
Ilmenės ežerą, dalyvavo įsteigi- 
me Rusų viešpatijos po \ airiagų 
valdžia. Jie gyveno pakelyje pirk- 
lybos keliu tarp Baltijos ir Juo- 
dosios jūrės. 

N'epoilgani Rusai išsiskečia Pa- 
dniepriuose. įsiguština Kijeve, 
sudarydami gralkiškai-slavišką 
viešpatyste (tai antroji Rusijos 
istorijos gadynė). 

Nuo apsisėdimo pajurėr.e, Ks- 
tai pergiyveno k'aržygių gadynę, 
atlikdami visokeriopas keliones jū- 
rėmis; jie buvo valdytojais (?) 
I'.altosio.s jūrės, kurią jie vadina 

"Tarpžemine jurė .šiaurėje", ir jų 
galybę patyrė Norvegai, kada 
Olavui Tryggvasonuii ^eko pas 

juos kalėti keletą metų. Jie su- 

ardė Sigtunos miestą 1187 m. už 

prieglaudos davimą nedraugams 
Ėstų, o iš Kželio sales ("Kuru 
salos'1') Išplaukdami, jie ivžkaria- 
vo Kuršą. 

Nebe k*arės jie atidavė valdžią 
jurė? Iš vakarų prasidėjo kry- 
žeivijos, kurstomos popiežių, o 

atliekamos tai šiaurės karalių, tai 
Hanzos miestų. Rusai taipgi ne- 

sigailėjo pustijimo kelionių. l'o 

religijos pridenga, žinoma, niupė- 
jo užvaldyti svieto pirklybos ke- 

lias, ir klausimas buvo, ar Bal- 

tijos jūrės tapo vokiškos jūrės, o 

šalys prie jos prigludusios ar 

taps įveltos Į vidaus Europos plė- 
tojimąsi? Tai aTtSiitiiko laikais, 
kada Mongolai iš rytų ėmė sp-'ais- 
ti Rusiją. 

Danu viešpatystė ir vokiškoji 
Hanza dalinosi Baltijos jūrių val- 

dymu, lyginai kaip ir likimu 

"Mergelės M?~ijos žemelės". 
Su vokišku feodalizmu pra- 

sideda Čia nauja grdynė, beje 
priespauda ir išnaudojimas. Maiš- 
tai prieš Daniją pavyko, ir šalis 

prisiglaudė prie Švedijos: fis- 

tija saunoriai, o Vid/.emis ir In- 

ęernianland'ija tapo užkariauti 
X\'II-tame amžiuje. Hanzos ga- 

lybė biTvr* sukrušusi, kada pirklv- 
bos kelias persimainė, ypačiai 
Turkams užėmus Konstantinopo- 
lį, o Europos vakariečiams ati- 

dengus Ameriką. 
Šiaurėje Švedų galybė išsiplė- 

tė aplink Baltijos jūres, ir Es- 

tija tuomet turėjo s'avo auksinį 
laikmetį: priviso mokyklų, uni- 
versitetas Tėrbatoje atidai 

1632 m., biblija išguldyta tapo ir 

literatūra plėtojosi. Mokyklų re- 

vizija 1698 m. parodė, kad 'kai- 
muose beveik kiekvienas suau- 

gęs žmogus mokėjo skaityti! Ka- 

rolis XI paskelbė paliuosavimą 
iVU'o baudžiavos. Axel Oxenst- 

jerna suorganizuoju Švedijiį< 
dviem pamatais: germaniškasai 
gaivalas turi sostapilę Stookhol- 
ine, o turaniskabai — Narvoje. 

Bet vokieškieji Yidžemio feo- 
dalai-baronai pardavė kraštu 
(iPatkulis) ir šiau>rė tapo apgalė- 
ta Maskvitėnų, kuomi pasibaigė 
Rusijos trečioji išsitplėtojiiv* ga- 
dynė ir prasidėjo petrapilinė... 

Kada Seremetjevo armijos per- 
ėjo, "nebegiedojo joks gaidys, nei 
nebelojo joks šuva tarp Narvos 
ir Dauguvos"! Sulvg Aušuru 
paveizdos, gyventojus nepaliko 
ant veitos, bet varė gyventi Ru- 
sijon, o latifundijos teko baro- 
nams-ponijai — tai išdykusiai 
g:1 i jai įkyrių ateiviu — kai] o at- 

lyginimas už viliugystę. Po. ii ja 
ir autokratija remia viena kitą. 
Baudžiavos vėl tapo sugrąžintos 
ir kaita jau galutinai jas panai- 
kino pradžioje NlX-to šimtme- 
č'*\ tai drauge nuo liaudies atėmė 
ir žemę. Kaimiečiams uždraus- 
tas tapo laisvas persikilnojimas, 
ir b'ažnvčia tapo svetima luomui 
jduota. Tada tai Rusu valdžia 
užsimanė šalį rusinti. 

•Liaudies apšvieta tepo sunaikin- 
ta. Universitetas tapo pirma ru- 

sifikuota, o galiau dėlei protes-, 
toniškai teologiškos fakultatės 
l'ermėn iškeldinta. Nyštadto tai- 
kos sąlygos nepaisydama, vyriau- 
sybė, spaudė šalį politiškai, kultū- 
riškai ir tautiškai. () vienok lestai 
moka valdžiai aukščiausias mokes- 
tis imperijoje ir kareivius duoda 
siusti toli nuo gimtinės, kad 

spaustų kit'as tautas. Agrarė re- 

voliucija 1005 m. buvo savysto- 
vybės mėginimu, bet tuomsvk r.c 

daug kas tap<« laimėta; užtai Ks- 
tai išmoko apvertimi socialius ir 
kulturinius prietikius ir rūsčiai 
darbavosi tose dirvose sustiprinti 

Apšviesta tauta. 

gyventojai* trijose dalyse t K, 

tijoje, Yid/emyje ir Ingerman- 
landijoje), beveik du milijonu 
skaičiumi, <oci;t!iu ir ekoneniniu 
atžvilgiu dabar tapo ( 1905—KM4 
m.) pavyzdinga Rusijos provin- 
cija. Žmonės sugebėjo atsipirkti 
žemę( atsikariavo miestus, kolio- 
nizavo Ingermanlandiją). Mokyk- 
los jų pavyzdingos; kasdieninė 
presą — didesniuose miestuose, 
ir vietinė — miesteliuose, taip gi 
politiškos (partijos turi savo at- 

skirus laikraščius. Išsiplėtojo 
draugijos, ekonominė*, aipšvietos, 
dailininkų, blaivybės. Dainininku 
pokyliai, keliami kartais toki, kad 
dalyvauja 10—15 tūkstančių hal- 
su ! Ūkininkų nausėdijos išmėty- 
tos po visą Rusiją ir Si'berij^ 
platina kulturą ant vietos. Iš- 

lavintų darbininkų netrūksta: 
technikai, agronomai, inžinieriai, 
mokytojai, dailininkai, rašytojai, 
pirkliai, matrosai, ir laivyno hei 
armijos aficier'ai yra daug pasi- 
darbavę kaip gimtinėj, taip Ru- 

sijoje. Tačiaus pas save namie 

jie esti — he tiesų, lyg kokie 
svetimžemiai! Karei gi kiltis, 

prisidėjo vėl evaku'acija, kaip kad 

šerematjevo Taikais! 
Dabar užtat Estai susiorgani- 

zavo, valdžią namie sukoncentra- 
vo savose rankose, ir reikalauja 
paliuosuoti produktivves spėkas 
saro krašto nuo priespaudos ir ali- 
nimo svetimos galybės. Eman- 

cipacijos kova auga žymiai kas- 

dien, ir visoki aneksijų projek- 
tai iš jeib-kokios pusės esti griež- 
tai atmetami. 

Matydami nuopolį ir pardavi- 
mą principų pas Rusų liberaliz- 

mą, neįgalėjimą ir pagedimą ru- 

siškos demokratijos ir išsigimimą j 
rusiškojo socializmo, kuris anaf- į 

diijos vilkduobėn nugarmėjo, i 
Estai pasirvžy ar patys apginti 
savo neprikljusoniirųįumą, ar su- 

sidėti su kitomis šiaurės tauto- 

mis bendratį sugyveniman. 
I'astaraioju laiku jų Landtagas 

(Maapaers) nutarė, kas nebūk, 
(pasilikti namie, o nebėgti vidun 
Rusijos, nors karės pavojus ia- 
bai arti prisistūmė; tokį obalsį 
jau karės pradžioje Tėrbatoje bu-1 
vo paleidęs vadas Tonison. šiaip 
ir pas juos socialistai taip visus 
suerzino, ikad jokis vaisingas dar- 
•has bendrai nebegalimas ipadirbti 
dėlei neapykantos tarp grupių 
"lyg viduramžiuose laike ka- 
rių dėl religijos". Ir čia mat 

apsireiškė įtekmė Slavu anarchi- 

jos. 
Ėstų siekiniai ir plianai. 

Estų orientacija ladtai aiški, ir 

jeigu neįvyktų jų noras pasiliuo- 
suoti iš svetimų pančių, tai jie 
•yra prisirengę išreikalauti nuo Ru- 
sijos plačią, sau autonomiją. Kad 
tai jiems pasisekti galės, vargiai 
galima abejoti, nes šiądien na- 

mie ir kaunuose Estai yra pui- 
kiai susiorganizavę. Gal-but Vo- 
kiečiai jų dėlto nepageidauja, nė- 

są pas Ėstus vokiškasai gaivalas 
mažą rolę telošia, o vargiai ir 

ateityje didesnę sulošti galės. 
Daug ką padaryti Įstengia tautos 

apšvieta ir susipratimas! 
Paskutinės žinios iš Estijos sa- 

ko, kad Estai išdirbo sa i štai 
kokį konstitucijos plianą: 

Žemė Estų siekia t?lp to4i. 
kaip jų kallia: be Estijos pri- 
skaito dar \ id/emio apskrveiu- 
Ezel, Pernau, Fellin; Dorpat ii 
\'erro; rvbos srytyse Volmaro 

ir Valkų turės buti reguliuotos, 
nes ten Estai mišriai gyvena fu 

Latviais. 
Valdymo organais bus: i. 

Landtagas, kurin rinks iš 
20.000 gyventoju vieną atstovą. 
K'adangi Estijoje gyvena apie 
25,000 Vokiečių ir 8000 švedu, 
tai ir šitie turės savo atstovus. 
Rusu urėdai ir darbininkai pas- 
taru laiku išsidangino. Svarsty- 
mu kalba bus estiškoji, nors V o- 

kiečiams leista — vokiškoji. 2. 
i .'andtago renkamoji v a 1 d ž i a 

susideda iš: administracijos, liau- 
dies švietimo, teismo ir policijos, 
komunikacijos ir viešu darbu, so- 

cialio veikim.), sveikatos ir ligo- 
niu priežiūros. Panaikintas tam- 

pa senasai Vokiečiu luominis 
1 .'andtagas. 

Apskričiai turi savo seimelius, 
miestai savo demokratinį munici- 
palj sutvarkymą. Miestinių at- 

stovų kaiba bus estiška, nors tu- 

luose miestuose yra šalimais lei- 
džiama ir vokiškoji, ar rusiškoji 
kalba. 

Akyva tas, kad svetimžemiais 
skaitosi Rusai ir Latviai, kurie 
apsigyveno raštijoje (daugiausiai 
pabėgusieji nuo karės). 

Liaudies mokyklos tampa su- 

tautintos; įpradžia sutautinimo pa- 
daryta vidutinėse mokyklose, l'ni- 
versiteto klausimas dar neišrištas. 

Sutautinimui teismo priešinosi 
Rusai, tačiaus svarbiausios vietos 
jau Estais tapo apsodintos. 

Bažnyčia susiorganizavo kai|x> 
Ėstų tautos bažnyčia. 

Estų tautinė armija yra for- 
muojama. Jau karės pradžioje 
buvo trjs Estų pulkai o dabar —- 

sulyg telegramų — organizuojasi 
Ėstų armijos korpusas. 

Trumpa ateitis parodys, ar Ės- 
tų valstybės vyrai valios didelę 
(politiką lošti. Kad bus neleng- 
va. parodo gyvenimas Suomių, ku- 
rie, turėdami ilgmetinj politišką 
prityrimą, neapsieina be konfliktų. 
O čia prisieina dar susidurti 
maisto trukumu, kuris klausimas 
.iebe-eikalo rūpina Estų vadus. 

KNYGA VERTA KIEKVIE- 
NAM TURĖTI. 

(Prisiųsta). 

Pasaulio atsitikimai iškėlė mu- 

šti tarpe daugybę opių-opi ausiu 
klausimų. Ypatingai opus yra 
musų santykiai su Leivkais, ku- 
rie nuo amžių savinasi musų tė- 

vynę Lietuvą. Taip darydami 
Lenkai griebiasi visokių priemo- 
nių: jie prirodinėja, buk Lietu- 
viai esą tiktai Ler'kai; pri>rodi- 
nėja, buk Lietuvių kultura esan- 

ti Lenkijos dovanota Lietuvai; 
jie tvirtina, buk Lenkija apšvie- 
tusi Lietuvą ir tt. Tuos visus jų 
prirodinėjimus sumuša >kun. K. 
Propoliams tavo svar'biame vei- 

kale LENKŲ APAŠTALAVI-į 
MAS LIETUVOJE. Čia, tame 

veikale, parodoma, kiele skriau- 
dos Lietuvai darė lenkų įkūnijai 
siu vyskupais, 'kaip ilgam jie sa- 

vo tamsiais darbais sutrukdė Lie- 
tuvos kilimą kultūroje ir apšvie- 
toje. Cia parodama tamsus jėzu- 
itu darbai; vyskupų bjaurus iš-' 

naudojimas ! ./tuvos liaudies ir 
t. t. 

Tas veikaus — tai neišsemia-1 
mas šaltinis "gražiausių" ir teisin- 

giausiu žinių apie lenkų darbus 

Lietuvoje per 500 metų. 
Tą knygą išleidžia AMERI- 

KOS LIETUVIŲ SPAUDOS 

DRAUGIJA. K n y gos 'kaina (po- 

pieriaus viršeliais) — $1 ; UŽ- 
SIRAŠANT DABAR IŠANKS- 
TO IR UŽSIMOKANT $1.00. 
KNYGA BUS DUOTA SU 
GRAŽIAIS DROBĖS APDA- 
RAIS. 

Todėl kviečiame Tamstą da- 
bar užsisakyti knygą LENKŲ 
APAŠTALAVIMAS LIETU- 

VOJE ir pasinaudoti proga, kad 

gavus apdarytą. Dabar užsirašan- 

čių ypatų vardai bus (knygoje at- 

spauzdimti. 
Pakalbinkite savo Draugijas 

ir kuopas, kad užsirašytų. 
Vincas Daukšys. Piirm. 
V. Račkauskas. Sekr. 

P. S. Užsakymus ir pinigus 
siųskite šiuo adresu; 

'Lithuainian Pre^s Association 

307 \Vest 30th. St., 
Xe\v York, N'. Y. 

Klauiima ir Atsakymai. 
Zleveland, Ohio. — < Icrb. Redak- 
cija: aš .patėmijau, kad duodate 
atsakymus i visokrus 'klausinius 
tai ar jųsų da'ktaras megalėtų 
duoti rodos nuo ausų ligos. Ke- 
turios savaitės, kaip užgulė ant 

ausų ir negaliu gerai girdėti. 
V. 

A i s a k y m a s.— "t'igulimo" 
ausų gali būti kelios priežastis. 
Reik nueiti pačiam pas gerą 
ausų daktarą, kad išegzaminuotr 
ausis. N'ei'kit pas "stebuklingus" 
daktarus. -Kreip'kitės prie vietinio 
laikraščio "Dirvos" .redakcijos 
Jie pagelbės jums su-rasti sąži- 
nišką daktarą. 

100 KUN. PROF. T. BRAŽIO 
DAINŲ. 

Daug vra Lietuvoje pašaukti; 
ir nepašauktu žmonių, 'kurie ko 
•kiu nors ibudu prisideda prie to 

kati tik sulaikius jau beveik šiais 
laikais žūnanti liaudies t .irtą, int- 
tent, lietuviu liaudies melodijas 
Tarne darbe žymią vietą užimu 
mušu vargonininkai, užrašinėjau; 
vienur [kitur sodžiaus daineles 
Vietomis jie dainų melodijų 
na daug turi užrašę, bei tas ji; 
darbas \ ištik yra tiktai medžia- 
ga tautinei muzikai tverti. Jau 
visai kitaip atrodo dalykas, kada 
tan darban stoja pašaukti bei tik- 
rieji mūsų kompozitoriai. 

Iš visos eilės lietuvių kompozi- 
torių, kurie iš liaudies dainų me- 

lodijų įkvėpimo pajėgų sėmė, žy- 
miausi yra St. Šimkus ir kun. Bra- 
zis. Paskutiniu laiku jų veikalą-' 
pradėjo imti viršų musų scenoje 
ir gyvenime. 

St. Šimkaus dainos tapo artimi; 
artimiausios. Jo veikalas alsuoja 
visas Lietuvos jaunimas. Tatai 
tenka pripažinti, neatsižvelgiant i 
esamuosius Šimkaus priešininkus 

Visi Šimkaus veikalai yra gry 
na lyrika. Net jo "Lietuviais esa 

me męs gimę" turi pusiau lyriko 
gaivalo. Del tos priežasties Šim- 
kaus daina savo galia ir žavėjimai- 
apgaubė visą Lietuvą. 

Nenorėčiau daryti istoriniu iš- 

vadų, lyginimo, bet man rodosi 
kad tik Šimkui ta';) galingai sn 

skambinus tautos afemklėm, męs 
visi lvg ir arčiau prisiartinome 
prie gyvos liaudies dainos. 

Prasikišus St. Šimkui pirmyn, 
derindamas tautinius dainų akor- 
dus mušu kompozitorių aikštejt 
pasirodė kun. prof. T. Brazis. ši' 

kompozitorius, augščiau liejęs savo 

įkvėpimą dvasinio turinio veika- 
luosna. šiądien dideliu atsidavimr 
paskendo tautinėse melodijose. 

jau yra jo prirengta spaudon 
too sugermanizuotų liaudies me- 

lodijų. 
Pastebėtina, jog jo veikalų dva- 

sia griežtai skiriasi nuo Šimkau' 

dainų. Kaiij) kci ta! I>u žmogų 
beveik tas pačias melodijas akor- 
duosna spaudžia, o pasidaro dai- 
nos ir dainelės, giesmės ir giesme- 
lės visa: kitais atifar^inis-atspal- 
viais pasipuoš-.-. 

Is visako matyti, kad Šimkus, 
jeigu galima Imtų literatūros žo- 
džiu pavadinti. >\ ra impresionistas, 
t. y. jausmų, gyvumo ir galios 
žmogus. I uo tarpu I. Hružis v ra 
grynas muzikos kliasikų t; pas. 
Ktm. Ilražio kompazicijos. tiesa, 
gal yra žymi bažnitinės muzikos 
Įtaka, bet apskritai imant, jo dai- 
nų upas turi gilios ir turtingos lie- 
tuvio sielos. 1 Jeveik visoms k u n'. 
Brazio dainoms galima padėti kil- 
niausias muzikoje antrašas atidan- 
tr. Dėlto visas jo dainų turinys, 
sakyčiau, yra dar.* artimesnis lie- 
tuvių dvasiai. Kun. l'ražio dai- 
nose yra žymus artimumas pama- 
tinėms liaudie* dainoms; kompo- 
zitorius stengiasi nenutolti nuo 

kiekvieno dainoje esamojo Varia- 
nto. (ial tatai apsunkina dainos 
išpildymą, bet gyviau atsako jaus- 
mui tų dainų, kurias niu.ų senų 
seneliai dainavo. 

Paskutiniu laiku, nors karės ap- 
trankytame sodžiuje, prof. T. Iira- 
žis ibetgi sugebėjo' rasti daug nau- 

jų dainų melodijų. Visas jas, kai- 
mo kompozitoriais, sudėstė-sutvarkė 
ir itabar patiekia lietuvių visuome- 
nei. 

Pirmas rinkinys (30 dainų) 
nesenai išspausdintas, antrasis <40 
dainų) jau rengiamas spaudai ir 
trečias rinkinys (30 dainų) tu- 

rės išeiti p-j pirmųjų dviejų. 
Tų* dainų daugumas Vilniaus 

ir jo apylinkių visuomenei jau 
yra žinomas, nes jos galima buvo 
girdėti lietuvių scenoje. 

Tas dainų rinkinys, be abejo- 
nės, užkimš svarbią spragą. Dainų 
arpe yra nemažas skaičius iš Dzū- 

kijos padangės. Tie rinkiniai 
minis, rasi, gnl dar daugiau su- 

kels noro pamylėti tautinę niusų 
dainą. 

F. Kirša* 

I 

i l ietuviy Aukos už Laisvę 

Birželio 14 d. s u ir a a j : 
Jurgis Mantas iš Toole, l'ta.. 

— sunkiai sužeistai. 
Jonas Šutavičius iš Nexv Yor- 

ko sivr.flviai sužeistas. 
Juozas Vasiliauskas iš De 

Paul, III.—sunkiai sužeistas. 
Jonas Zuba iš BrodkJyn, X. 

Y. — Sunkiai sužeistas. 
Jonas Krivdo (inarinierius) iš 

Murrv City, ()hio — sunkiai su- 

žeistas mūšyje. 
Jonas Malkas iš Chu-ago, III 

(martnierius) sunkiai sužeis- 
tas mūšyje. 

LIETUVIŲ AUKOS UŽ 
LAISVĘ. 

S u r a s a s :b ir ž el i o 1 5 d. 
Stasys Žebrauskas iš Detroit. 

Mich. — užmuštas mūšyje. 
Jonas Hospoduras iš Zuruboi- 

tro (?), Rusijos, — mirė iš ne- 

laimingo atsitikimo. 
Jonas G. Dierkes, (•korpora- 

las), iš iSt. Louis, Ml. — sun- 

kiai sužeistas. 
Juozas J. Kovaliauskas iš M t. 

Carnu'l, Pa — sunikiai sužeis- 
tas. 

Tonie Marckie (Antanas M — 

) iš Chicago, 111. — sun- 

kiai sužeistas 

Dirželio t d. s u r a s a s: 

Andrius Makarevičius iš Xe\v 
York — sunkiai sužeistas. 
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Aštuntas T.M.D. 
Stirnas. 

'l\ vynės Mylėtojų Draugijos 
oi'iciatis organas "V ienybė Lie- 
tu vnii.ūų" paduoda sekant j 
.asytną TMD. seimo, atsibuvu- 
sia* Philadelp'nijoj sy'.vivi su SLA. 
Seimu. 

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
aštuntasai seimas atsibuvo Phi- 
ladelphia, Pa. 4 ir 0 d. birželio. 

I 

Sesija I. 

Seimą atidarė Centro įSekre- 
torius P. Norkus ir tuojaus pir- 
miau Centro Vaklyltfis nuskirta 
mandatų priėmimo (komisija pra- 
nešė, kad viso yra 44 delegatai. 
Pankui likosi Seimo pirmi'niįvku 
išrink. p. J. Ambraziejus, o 

> 

sekretorium p. A. 'Augivnas (abu- 
du iš Brooklyn, N. Y. 

Iš centro valdybos raportu 
pasirodė, kad labai daug darbo 
nuveikta, viskas pavyzdingai 
buvO tvarkyta ir tą. paliudijo 
revizijos komisija savo raportu. 
Kaslink draugijom stovio, tai tą 
aiškiai 'nušviečia Sekretoriaus P. 
N'oikaus raportas, įkurį čionai 

sutraukoje paduodame: 
T. M. Draugijoje yra 107 kuo- 

pos su 3034 nariais pilnais. Su- 

spenduotu 110-', viso 4226 na- 

riai. Prisirašė naujų narių 1^)82. 

Kuopų susitvėrė 17. iširo 7. Pu- 

vo (kur: *>ų prieš du metu 97, da- 
bar yra 107. 

Pinigais: viso mplaukė— 
c. $6,266.55. 

Buvo prieš du metu $5,095.79 

Kartu .... Si 1,362.34 
Viso išleista $7,356.12 

% į %ę 
Dabar viso yra $4,006^22 
iBet apan to, išmokėta iš ge- 

ležinio kapitalo sulyg pereito sei- 
mo nutarimo ... $,oq.oo 

Taigi viso turto pinigais yra— 
$3,506.22. 

Pinigai šiaip stov;: 

Bėgantiems reikalams $1,501.91 
Geležinis kapitalas banke — 

$1*-,004.3-1, A*ntra Liberty Pasiko- 
la — Si.000. 

V;r»£S turtas pinigais $3.506.22 
Priėmus raportus tuojaus pri- 

einama prie svarstymo bėgančių 
rei'kalif. 

t) Šernas priimamas garbės 
nariu. 

2) Skaitomas literatiškojo ko- 
miteto raportas. Primtas. Ap- 
švietos ir spaudos komisijų ra- 

porto niekas n-epridavė. 
3) Prienama prie svarstymo 

pakelinio metfaių mokesčių. Vi- 

sapusiškai reikalas apkalbamas 
ginčijasi ir ant jalo vienbalsiai 
priimama nutarimas, kad niu 

sausio r dienos, 1918 metų 
visi nariai mokės metinių duok 

lių po vieną doliarj. [stojime 
•f.oc., kurie bus s'kiriami pusiau 
kuopai ir centrui. (ii mokės 
čia kuopų reiikalams palikta pa 
čiorns uopoijis elgtis, kaip jom 
išrodo geriausiai. 

4,) įkaitytas linkėjimas nu< 

"Vien. Lietuvininkų". 

Sesija II. 

Tuojaus po sesijos atidarymu 
svarstoma kuopų įnešimai. Vie 
hi atmetami, ik*ti priimami kai 

po patarimais Centro Valdybai 
Tai vis paprasti metiki kas/.ie 
niniai reikalai. 

1) Gana daug kjla ginčų re 

ferendumo klausime. Vieni pri 
rodinčja jo naudingumą, kiit 

pragaištingumą, bet gale di<?t* 
diduma balsų liekasi referendu 
mas atmestas. 

2) Gerokai apsiginčyta, kai 
f'imus šaukti bent viena die 
na anksčiau SLA. seimų, ka< 
vakarais nereiiktų vagrti, bet pa 
likta kaip buvo i'ki šiol. 

3) Pasirodo, kad dabar yr 

daug neparankumų darbe setkre 
toriaus su "knygomis, kuriuod 
gyvendami paskirai turi visam 

kame susirašinėti, o per laišku 

jus sunku visfcą gerąi atlikt 
Pn ilgų ir visapusiškų apsvarsty 
mų likosi nutarta sujungti se 

kretoriaus ir knygiaus urėdus 
vieną f 15 b. prieš 4 b.) 

4) Apkalbama visa eilė kiti 

nesvarbių reikalų, tai yra <nuta 

ria paskirti 100.00 dol apskelbi 
mums duoti nuošimtį mokslei 
viams nuo parduodamųjų knvg; 
:. u a it ;* 

5) Organu nutariama paimti 
"Vien. Liet." (16 b. prieš '"San 

darą" 7 b.). 
l'žgiriama A. L. Tautinė Ta- 

ryba ir joje atstovai. 
7)Sekretoruii ir kartu 'kny- 

4itii mokėti algos $500 doliarių 
j metus, apart raudos už padėji- 
mą knygų. Iždininkui mokėti 
algos $50.00 Į metus. Pirminin- 

kui nupirkti dovaną už $25.00. 
81 J Centro Valdybą sekan- 

tiems dviems metam išrinkta:— 
Pirm. I)r. A. Zimontas. Vice- 
>irm. Dr. K Draugelis, Sekr.- 

Įknygiutn S. Pauža. Iždininku, J 
V. Liutkauskas. 

<)) Kad nesusimažintų skaičių. 
Centro Valdybos, nutarta rinkti 

3 iždo globėjai vietoje dviejų. 
Išrinkta: V. Ambrazevičia, P. 
Faltiitaitis ir >P. Butkus. 

10) f T.iteratiškąji komitetą iš- 
rinkta: P>. K. Balutis, P. 'Nor- 
kus ir J. Gedminas. 

11) Sekanti seimą laikyti kar- 
tu su SLA. seimu. 

tz) Išnešta rezoliucija, -kurio- 
je parodoma lojališAcumas ir ku- 
rioje prašoma gerb. Suv. Valst. 
Prezidento pripažinti Lietuvos 
Neprikulmybę. Rezoliucija tuo- 

jatis telegrafuota \Vashingtonan, 
13) Seimas užsidaro įprisieka 

naujų Centro 17iršininkų". 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS EIOITOJIS, CHIRURGAS 

331S Sr. Haltiid Si., Chici|9, III. 
fb Tai. Boulevard 7179 

Geriausias būdas del jtrinimo 
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rlchterlo 

PAIN-EXPELLER 
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių budų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj. 

Tikras liktai su pažymėta marke 
"ĮKARA" 

35c. Ir G5c. buteliukas rbose ap tiekose rba 
(tumiai nuo 

F. AO. KICHTRR & CO. 
74-fO VVaahlnjfton iitrect, Ncw York. N. V. 

BŪTINAI REIKALINGA 
SVEIKATA. 

Kasdienis' viduriu liuosavimasis 
yra reikalimgas sveikatai. Atsit'- 
'kirne užkietėjimo maisto lieka- 
nos viduriuose išbūna J-—<X> va- 

landas, kas priveda .prie sveikatos 
keblumu. Ypatingai dabar vasa- 

rą Justi viduriai privalo .buti lai- 
komi veikliais. Ir jie 'bus laiko- 
mi švariais, jeigu imsite Trine- 
rio Amerikonišką Kartaus Vyno 
Elixirą. £i gyduolė veikia stebė- 
tinai. Jus dnisite liuosi <nuo už- 

kietėjimo, galvos skaudėjimo, 
nerviškumo, abelno silpnumo, tt. 

Aptiekose, Kaina $1.10. — Tri- 
nerio Antilputrin vra puikus anti- 

septikas abelnam naudojimui. Mė- 

ginkite ji gargaliavimui, burnos 

plovimui, valymui žaizdų, ir t. t. 

50 centu ir $1.00 aptiekcse. l'er 
k rasą 60 centu ir $1.15. — Reu- 

matizmui, neuralgijai, ni'ksterėji- 
mams, tinimams ir t. t. Trineric 
Linimentas yra geri aus e gyduole. 
35 ir 65 centai aptiekose. per kra- 

są 45 ir 75 centą', — Joseph Tri- 

mer Comipany, 1333 — 1343 S 
Ashland Ave., Cbicago. 111. 

(Apgarsinimas) 

Te'efonas Drover 8448 

DR. A. J. KARALIUS 
Gydo Viso»>ias Ligas. 

Ypatingai Užsisenėjusias 
ir Lytiškas. 

3203 Sc. Maisted St. 

CHICAGO, ILL. 

DR. O. C. 111 INE 
DENTiSTAS 

OFISAS: Kacip. 31 if So. HilstiiSt. 
(Gyier. mas firi iptilkos*. UHJGA80. 

Didele Lietuviška Krautuve. 
Uilaikait laiVn>-Uig. Milus, tiranrulums. ii ititus auksinius įlaįktus, jr vįfas Į 

kitas lietuviška* fcnyi.Sf. !»;"!> ui|> ir bvirliMcas. Taipgi yra <luU.ljs pa- j (trinkimas Krainufo.it) >r rekordu. Oi a ]>an.iuė-iu tik kelįs: 

tolumbn Orjfatiola 
neičiau jinrodytu am 
imvvisluliu yra pi 
ginusi prekėje (o- 
Uimbios iSdrbty in- 
strumentų. Turi aiv 

> ky ir švely.tj bals:| 
ir K.rajina 10 ir 12 
colinius rccordu*. 

KAINA $13.00 
t ohmibia Gra- 
fonola, tokia, 
kaip ant pa- 
veikslo, yra an- 
tra pirkusiu 
prekčj?. Kaina 

$30.00 

Kaina $45.00 

Neturi nusiminti, 
idant ne k.11 i išgirsti 

KaiMausii) svie- 
to artistu, kadangi 
jie ne atsilanko j u- I 
sų gyveni'iio vietoje. | 
N tw.i|)irk jita Ciia- 1 
anola iš Lurio rali j 

ligirbti vi*ų artistų 
halsus koki; tik no- 
ri ir kada nori. j 
įGrajina 10 ir 12 co- 
linius rekordus. 

Rekordų yra visokių į v ai 
riaušių lietuviškų, niekų, 
lenkiškų, angliškų ir t: t: 
Kaina po 75c. Kieluicnnm 
pareikalavus pašinu iu kala- 
lio*a veltui: 

E 2356 Lietuva Tėvjmė Nusų ir Tykiai JS'cmunėlis tęka. E 2358 Dailiiniiikų Marselietė ir sukeikime kovij. 
E 1169 Eina garsas nuo rubcliauB ir Siuntė uianc niutiuėlE 

1350 Naujoji Gadynė. Dainus. 
3624 Kur Upelis Teka. šienapjūtė. 
3625 Sud'ev Lietuva. Miškas Uiia. 
1626 Lelijos Žiedas. Ant Si^upJs Kranto. 

Nauji Rekordui 
E 3796 F.i'iu Mamai pasakysiu ir Hernuiėli nesvoliok: 
E 3*99 Vilniaus l'olka ir Tamsioji Naktis. v;.lsa-. 
E .t""G Kur Vėjau l'uč.ia ir Esu Gamingas \ yias. 
K 3796 Jau kad a* Augau ir jių Nedėlėlę 

Norint pinigus galit prisiųst (skalno, aitia užmokėti lavorį prjįmant. 

J. F. SUDRIK 
3343 So. halsted Street Chicago, 111. 

Reikalingi Agentai 
Prakilniam Darbui! 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVEI reikia 
agentų-įgaliotinių visose Amerikos Lietuvių Kolionijo- 
se. Geros išlygos. Užtikrintas pasisekimas. Lai at- 

sišaukia darbštus vyrai, kurie nori patarnauti Lietu- 
vai ir užsidarbiauti sau. 

Platesnių informacijų suteiksime laišku. 

Reikia taip pat ir agentų užrašinėjinuii Bendroves 
leidžiamo mėnesinio laikraščio "L I E T L' Y C) S A T- 
S T A T Y M A S". 

Atsišaukite šiuo adresu: 

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION, 
320 Fifth Avenue, Ncw York, N. Y. 

Seras Patarimas ant Koznos Raides 
S A NBORN* LAN*D COMPANY, yra. didžiausia žemės pardavinėjimo kompanija visoje \Yiscon- 

sino Valstijoje. 

AM ERIK«OJE lietuviai ieško geru ūkių. l»ct neturėdami daug' kapitalo ir negaudami pradžios 
turi mieste skursti. 

NELAUK ilgiau ir nevark įuose durnuose, kad ir neturi daug kapitalo, atvažiuok, pas mus 
o męs jums pagelbėsim. 

B O męs apsiėmėm biedniems pagelbėti, ir duoti jiems pradžią, parduodami žemę ant kuonoleng- 
viausių išmokesčių. 

ORAS čionai vra labai sveikas, ir produktai kurie tik yra gaunami iš šiaurinių valstijų tai pareina 
ir iš Wisconsino Valstijos. 

RAŠYKITE mums apie tuos visus išaiškinimus, o męs jutus prisiusime didelj aprašymą (pilakatą) 
su visais išaiškinimais. 

NEPIRK tikės nuo agentų kurie turi ofisus miestuose ir nežino kaip ukė išrodo, nes jie ūkės 
nėra visai matęs. 

LIETUVIAI jus turėtumėte subrusti ir žiūrėti kur laukia jusų laimė ir tolesnė ateitis, o nebūti 
tamsumoje ir nubudime. 

A ATVAŽIUOKITE čia, kur jus galėsite gyventi be jokio rūpesčio, kad ir blogiausiuose metuose, 
nes čia jusų maistas yra užtikrintas. 
UŽ ILGO ateis laika 
vietos pragyvenimui. 
i»AR yra laikas apsi 
brangaus pragyvenimo 

J^rEUŽILGO ateis laikai ka la miestuose priseis badauti, ir biednas žmogus neras sau tinkamos 

Art AR ya laikas apsirūpinti del ateities, kada dar tavo sutaupyti centai nėra išnaudoti ant to 

CENTAS prie cento ne nejusite kaip jus sučėciysite didesni kapitalą, kaip jums atliks nuo ma 

žesnio pragyvenimo ant ūkės. 

O mes jums padėsime tą viską įgyti, pagelbėdami jums visokiais dalykais, patarimais, patarnavi- 
mais ir pardavinėjimais jusų produktų. 

ES turime suvirš 30 tūkstančių akrų žemės, taip kad žmogus gali išsirinkti kokios tik jam 
patinka žamės. 

PHELPS miestelis yra labai gražioj vietoj prie Big T\vin Ežero, kur yra keli dideli fabrikai, 
ir vra penki geri keliai kad galima įvažiuoti iš visų pusių. 

ATVAŽIUOKIT ir persitikrjsite paiįs dėl savęs, jog tai yra teisybė, ką mes garsiname ir ką 
mes jums rašome. 

NELAUK ilgai bet veik greitai, nes dabar daugybės žmonių važiuoja iš miestų ant ūkių, ir 
ūkės kainos kįla veik kiekvieną mėnesį 

YRA šionai apsigyvenusių lietuvių, kiti jau daugiau kaip septyniolika metų čia gyvena, ir vi^i 
yra užganėdinti. 

Męs d'iosirne jums daugiau informacijų jeigu jus iškirpę tą KUPONĄ įrašysie savo pilną antraša ir pasiusite pas: 

M1 

KUPONAS 

j GERBIAMI TAMSTOS:— 
Malonėk i e prisiųsti man visas informaci- 

{ jas apie justi ūkės, kurias jus garsinate. 
} Vardas i-r pavarde 
{ Adresas 
! Miestas •• L. 

SANBORN LAND CONPANY 
De^. O. 

PHELPS, VILAS CO., WISCON51N. 
A. J. BACHUNAS, Kolonijos Direktorius. 

Ką Reikia I 
Išrasti < 

JAIGU norite žinoti, ką i:- s 

niBtl ir koki i-r.ulimai j^ali \ 
bnti reikalirfgi,. tai rašyk j 
reikalaudamas musų Lietu- i 
viškoje kalboje knygutę p. | 
v. "LIETUVIŠKAS 16RADĖ- , 
JAS" kurią kiekvienam iš- j 
siunčiame "DYKAI" ir ji 
Jums parodys ką IŠRASTI, 
KAJP GAUTI PATENTĄ 
Ir KAIP JI PARDUOTI. 
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICES Ine- 
256 Broadvvay LAi N»w York, N.Y. 

.J Phone Canal 5395 

j J. G. MEZLAISZKIS I tl f4 rf ♦« 
(iener.ii!s ii 1 P 

p Kontraktorius ir Wm\\ Statejas 1 fi 1 ■ 1 -i--- *■ ■' •" ■ ■ ■» t<, 

| 2123 W. 23rd ST. CHfCAGO į 

BUK ŠOFERIU 
tą. Niekuomet nebuvo toks dUle- 
Laikas yra gauti p-.u tinkamu vie- 
lis šoferių reikalavima? kaip da- 
bar. Mes duosimo užsiėmimą 
kiek vienair. pabaigusiam kursas 
nusų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame incl i vidinėmis siste- 
momis— nuoseklus pažinimas ir 
praktika viv.inūjimt? automobiliais 
visokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių ir kitų prietaisų. 
Užtikriname tamlstal kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
$25.00. Federal Ass'n of Auto 
Engineers, 1214-10 Jacksuu Bld 
(Inc.) 

Ant Pčird!ž*vi6T!i}. 
PUIKI PROGA LIETUVIUI 

POTOGR.AFISTUI. 
| Parsiduoda išdirbtas biznis (Photo- 
grapihie gallery) su visais patai- 
symais, už prieinama prekę. Biznis 
daromas su Lietuviais, Lenkais ir 

i Slavokais bei Hungarais. Dėl pla- 
itesnit.i žinių kreipkitės pas: 

M. K. Mockevičių 
22 Maryland Ave, Dayton, Ohio. 

Pigiai parsiduoda krautuvė, ku- 
rioj užlaikoma groseris stiklainiai ir 
Sodinė Smetona (Iee cream). Gera 
lietuviais apgyventa vieta. 

Priežastis pardavimo — liga. At- 
sišaukite pas. 

Reynalds, 2955 Emerald Av*. 

REIKALINGAS geras ze 
ceris spaudos darbu statymui 
Taipgi reikalingas AGENTAS 

ir geras VAIKAS, kuris norėtu 
išmokti spaustuvės darbą. 

LIETUVA. 814 W. 33rd St. 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenograf.Jos, typewriting/ 
pirklybog teisių, Suv. VaJst. iatorl- 
jos, abelnoB istorijoa, geografijos 
politikinės ekonomijos, pilietystža 
ddjjiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki o po pietų: vak. nuo 7:30 iki 
0:30 
3106 So. Halsted St., Chl«ago% 111." 

Dr. K. Dranaeils 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Pb«nt Drover S052 

Chicago | 

Teatras 
3138-42 S. Halsted St. 

Prasideda 7 valandą lu< vakaru. 

Subatorai ir ncdėliomi 2 vs". po pietį}. 

Žemai 15c 
Viršui l()c 

Cia prirokuojama ir kares mokestis 
Tai yra puikrausiavieta 
praleidimui liuo.so laiko 

Ttfeyk*** Y»r<U 8SJ4 

Dr. P. G. Wiegner 
valandoi: nuo t Iki 1311 rytm 
Ir bu* 7 Iki 9 vakar* 

332b S. Halsted St. Chlcajo, IU. 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS • 

Veda visokias bylos visuose teismuose. 2 
Ofisai 

69 \V. VVashington Street 
K»ai 1008-1009. Ttl. Centrai 2579 

3214 So. Halsted St., T± Yirds 7271^ 
• 

, CHICAGO, ILL.'*"'* * 

b : " ■ 

Ofiso Tel. Canai 114 Name Ta). Caaai 2118 
fil.: t—I M pilt Ran's«*ą dl:oą 

Dr. A. L, Yuška 
Gydytojas 

-ir 

Chirurgas 
Gyvenimas: 

731 W. 18tbsSt., netoli HalstedSt. 
Ofisas: 

1900 S. Halsted St., kampas 19tos 
■ ■ 

DYKAI PATRUKUSIEMS 
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Piapao 

Nereikalinga Visa Gyvenimą Nešiot Ecvrrii Trns* 
Sis duosnus pasiūlymas yra padarytas prr 

išradėją utebuklinKO* "visą dieną ir naktį" dirbančios metodos, kuri bu9 vartojama ati- 
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių tuu- 
•kulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikal«_ pavojingų operacijų. 
niun.f-1 ABKElM.l 

Pirmiems 6000 ken- 
kiančių, kurie atsi- 
šauks pas Mr. Stuart, 
bua i&siųsta užtekti- 
nas skaitlius Plapuo, 
be uimokejnio, kad 
davus jiem progą pe- 
rai išmėgint juos. Jųa nieko nemokėsite ui 
t« iimėginimą Pla- 
pao nė dabar, nė vė- 
liaus. 

NEBEVARTOK 
TKl'SS 

Taip, nebcvnr'ok jj. 15 savo paties patyri- 
mo jųs tinote, kad 
Truss vien tik yra ne- 
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie- 
nai. Ir tas paišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui liuoeai bėgiot, kodėl 
tad jųs turėtumėt jj dėvėt T štai yra ge- 

•į vMm 

—Trr^mo 
MMmarismx> 
.mirmmrs 

i^^Kiim^įsį 
Mftcr/smftMfs/vn 
•^r-\Tosecuxmf \ 

O Pimo-PAO 
Patd rmrmne 

■pRli c BODY.V/MCHKllK 
'909 WPLAPA0(0K- 

mmiYAPtuco 
*•»—visom rmum 

ptipiomoc: 
rmochms 
oknm 

nauais kelias, kuri jųs Kalite dykai išmčijint. 
VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI 

Pirmas: Pirmiausis ir svarbiausia siekis 
PLAPAO-PADS yra neperstojamai luikyt 
prie nusilpninti) muskulų pydanti įtaisą taip vadinamu Plapao, kuris yra susimažinąs pa- vidale ir paimtas draui:e su ingredientui medikales mases yra skirtas padidinimui kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa- 
prasto* jų t>pčko3, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet calite tikėties trūkio pranykimo. Antras: Pats būdamas padarytu limpan- 
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduJkai- 
tę. yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki- 
nime patrūkimo, ko Truss ner-ali padaryt. Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė. pr- idegąs prieš ofieierius, kad PLAPAO-PADS išgydė jų patrukimus, tuli iš jų turėjo nurt- kias ir senas patrūkimo ligas. 
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ 

Pastebėtina ypatybū PLAPAO-PAD jrydy- 
mo yra tn, kad sulyginamai J labai trumpu uikij aplaikomos paackinCs. 

Tas yra todėl, kad veikmS yra nepaliau- janti—nnktj ir diena kiaurai per 24 valan- das. Nėra neparankumo, nesmatrumo, nei 
Bkaudėjimo. Dar ui>art to minutc-po-mjnu- 
tei, kuomet jųs atliekate dienos savo dar- 
bus—dagi ir miegant šį stebuklinga Ryduolė 
nematomai teikia jusų vidurių muskulams 
nauja gyvybę ir stiprum;, kokie jiems yra 
reikalingi, knd prideramai ntlikua jiems pa- vesta užduoti—užlaikymo vidurių eavo vie- 
toje, be pagelbos truss, bei kitų jum panaiių. 

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA 
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

▼eikia, Kali but lengvai ičrokuotas, patemi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekanti išdėstymą. 

PLAPAO-PAD yra padaryta iŠ stiprios, iš- 
sitempiamus materijos "E", kuris yra pritai- 
kytas prie kuno krutėjimų ir visiško smagu- 
mo jj dėvėt. Jo viduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduškaitę "U" nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikrus vietos. 

"A" yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusids 
muskulus, kad juos sulaikius nuo Vis tolyn besislinkimo. 

"B" yra atsakančiu nutaiUintc. pa(!u5kai- tū lokiam vartojimui, k^d sulaikius U?mial crifice ir taiptri prilaiko viduritj daiis, kad 
pastarosios neUsisverfų i lauko pu ę. i'a- duškaitjs rra re*«rvjuv?in. šiam<« rezervua- 
re yra atcK-'inan sausinantis sur-UraukiantiJ rnedikalas. Ivaip greit lu medikai .u c-1 i kune 

sustiuytcš, jis pasi- 
leidža ir Uc:na pro 
maža skylutę, kuri y- 
JT. pažymėta su raide 
"C", ir yra suimtas 
po-.- nia-u:! odos sky- 
M'.c\ ki'.d futirutinus 
r u: ii" nėjw? iv.j musku- 
lt>: ir veikia n r. t už- 
durrr-j skylui\y. 

"F" yra fc'.i iUrssis 
rLAPAO-PAD sala.-. 
kv.ri3 turi but priti- 
pintas pc.* h;;'!ioni!- 
tieralicči-'.-.l taip pn- 
vnJir.tj f.-c r.p wor'< 
*ia!ic3» išro!ct:i\įr.nt, k ••d dr.vua feuvA'.lnpą 
st'presr.i} ir paraaii) 
PI \pao-t\\d. 
K-mėgink Tatai 
Mano Ivaštaia 

A 5 nor!u jums prl- 
rodyt i> ts fsvo l. š- 
tn:3, V J iv ritUte 
pcrralCt b&vo pttru- k:".3. 

įvuon-.et Mlnni mi'.skulai atcau., ccvo ct:.>- rur.-.i) ir tnmpr.'.rr.r*— 
Ir, TieiK'.to!;aud5<, ^svcjlicl £.si- fcriiniai pi-ar^lu'. — 

Ir taa buliuj Birutis :Kc-™|Z'i!as.i pra- nyksta— 
Ir jų3 at-raueitc savo įrazz-"-',. ci*var.Q, cnor-iią, stirrr.iną— 
Ir jųs atruJo'.;? ir j a-u V > r v'.-.anj- s>iš'.;ai ir ju-ij draugai iratčmija j—-J j o^crč- į.mo pasirodymą— Tuomet jįjs šlnos't?, j'.'. 'j i" '1 yra pergalėtas ir jtjs širdiaral už stiprų paraginimu in-i^nt DACAll su- buklim;) uidyk;) iimč,:ir.;;-.r\ 

Rašyk šiandie, Reikalaudama UI 
Dyką Išmėginimo. Pats ypatiJU.ū iSmči-ir.lc jo vert*. 

piniirų, ui Dykai Išmėginimų, ] niiuo jums nckaiStuoja, apart to, j' j .-.i Rali pa!rrij/.int k.'"i f!- Vi-rtesnė. nerra žibantis auk as. rrii;. !c šj c'- !..il "1 -nės!- ninuj" iiiędlcn ir ji|3 bi::td lir.ksai. kol ti': 
Kyvcnsite, iv ii:r. 81a v H: '-ykit* atvirutę. ar'.-a kuro: \ il.-.ndlen ir (rr|itančia k-rsa j:;; np': .it-" ii—.Suiri- mui dykai Plr.pco fu r~.d*čkj V"*. Sutnri'o ■18 puslapių knyrutę ie pr.irula- -į, talki- nančią informacijas apie br.i!.-), i buvo apdovanotas auksiniu m-daUumi K r— ir su diplomu Orand Prts P.'.r; ."luje, kurii i rankose kiekvieno kcnčir.nt'i) r-o Jis oui- 
s^us uiffavimo. Joi-m jri turi. p::t uku j «'r.iur:!j, pasakykite ju.u ayic eį ciiiL-lj pa^iu- 

5,000 skaitytoj'j rrr.lč* rraut f i i-m'r'n'n:) dykai. AtisUlcpfmaa, yra b*c:, bu» per» viršijantis. Kad netapt apviltu, raSykuo DABAR. 

SIŲSK KUPONĄ jTiAVn-M IN 
PLAPAO LABORATORIES. Inc. 

Block 2M'S St. Louif, Mo. 
Drįsai Išmėginimui IMapr.o ir M-. Sl^crto Knypa apio rairukliut,.. 
Vardas 

Aitrokas 
Orįzlanli I.rasn atnra d>kai (Siuėjr. riaii.i 



IS LiETUVOS. 
► 

VILNIUS. 
Knygyno atidarymas. Kaip jau 

buvo pratiesta, \ i'inujc jsistci^ė 
šv. Kazimiero draugijos knygy- 
nas. I'aigi kovt, 4 d. šv. Kazi- 
miero dieną, minėtojo knygyno 
buvo viešas atidarymas. „\#ida- 
ryiv.o bei pašventinimo iškilmėn 
atvyko daug vietinių lietuvių in- 

leligtmtų. Kun. kan. Kuktai pa- 
šventinus ir pasakius prakalbą, 
svečiai taip pat linkėjo kloties, 
plėtojimosi ir pasisekimo. 

Knygynas įsisteigė visai atve- 

jais labai patogioje ir aiškioje 
vietoje pas pačią Aušros Vartų 
bažnyčią ir tame name, kur se- 

niau buvo rusų pamaldumo da- 
lykų knygynas. 

Iš eilės imant, naujas knygy- 
nas bene bus Vilniuje net ket- 
virtas lietuvių knygiynas. šv. 

^Caziniiero knygyno vedėja yra 
^p-lė Vilkičkaitė. (ii jo artimasis 

globėjas, kurio rupesniu šis kny- 
gynas ir įsikūrė, vra gerb. kun. 

Povylas Dogelis. 
Ap.-vkritai, įsikurusio 'knygyną 

ateitis gali birti labai graži, ypa- 
čiai šiais laikais, kai l.etuvų vi- 

suomenė yra šviesos ištroškusi. 
Ta. 

Šiauliai. Šiauliečiai yra labai 
pasiilgę vidurinės mokyklos. 
Vietines vokiečiu valdžios pade- 
dant. jie gaurta dabar naują 
erdvu butą gimnazijai, kurioje 
mokysis bendrai vaikai ir mer- 

gavę*. Tuojaus po Velykų ba- 
landžio men., pirmomis dieno- 
mis. gimnazija 'bus atidaryta, 
[stojimo sąlygos ir laikas yra 

laikraštyje paskelbta. Kn. V. K. 

Vabalninkai, Biržų apskritys. 
Sausio 13 <r. buvo suruoštas vai- 

kų mokiniu ir blaivininkų va- 

karėlis. Pirmiausia klebonas 

pasakė vaikams pr.itkatbą; pas- 
kui visi kartu pagiedojo 'kele- 

tą kalėdiniu giesmių; toliau 
vaikai saike eiles ir sakmes. Bu- 
vo vaidinta: "Kalėdų .pasaka" ir 
"Kas geresnis?"; toliau buvo 

parodyta gyvieji Hetlejaus stai- 

nrlės paveikslai. Vakarėlis vi- 

siems padairė labai malonaus įs- 
pūdžio. Keleivis. 

Didžiuliškiai. Kupiškio apskr. 
Nuo sau?io 1 d č'a atidaryta 
mafloMa, 'kurioje mokytojauja 

Pr. Urbanavičius. Lanko mo- 

kyklą 24 mokiniai. 
Juozas Bijunaitis- 

Naujoji Žagarė. Prieš karę 
čia neblogai gyvavo skolinama- 
sis bei taupomasis valstiečių 

(batukas ir vartotoju draugija, 
j Bankas išsikėlė Rusijon, o \ar- 

totojų draugiją, dėlei fronto ar- 

į tumo, rei'kėjo uždaryti. Buvo 
1 bandymų vėl vartotojų draugi- 
1 ja atidaryti, ibct atsirado žmo- 

nių, 'kurie tam sumainytum pa- 
sipriešino, nors Joniškyje, Lin- 
kuvoje ir kitur vartotojų drau- 

jgijos gyvuoja. Mat. vėliau pa- 
sirodė. kad tie, kurie vartoto- 

jų draugijos atidarymui prieši- 
nosi, patys prieky ha verčiasi. 
Žmonės daba? gailisi, 'kad paši- 

ldavę agitatorių Įkalbėjimams. 
I Nors nevėlu ir dabar sanlkrova 
atidaryti; geriaus vėliau, negu 
niffaad, sako patarlė. Šingalis. 

Utjna. Vasario 13 d. čia Įvy- 
ko senai buvęs "Saulės" sky- 
riaus visuotinas susirinkimas. 
Susirinko arti 150 žmonių. Su- 
sirinkimą atidarė buvusis "Sau 
lės" skyriaus pirmininkas kun. 
Butvilą. Susirinkime nutarta rū- 

pintis steigti '"kuoclaugiausia mo- 

kyklų. paaugusiems kursai, rrng- 

Jti paskaitos ir 1.1. Valdybou 
išrinkta sic asmenys: ikun. Pr. 
Turauskas, *kun. VI. Butvile., 
progimn. vedėjas l'r. Gineitis, 
mokytojas D. Jankauskas, Ad. 
(rasparavicius ir du kandidatu: 
O. Dzvilaitė ir K. Katinas. Re- 
vizijos 'komisijon: Ant. Leipus, 
mdkytoja Emil. Araminaitė ir 

Į Ant. Araminas. Tyrus- 

Gegužinas, Kaišedarių apskr. 
į \'uo vokiečių atėjimo ligi šio 
laiku buvo suvaidinta Bučionių 

į mokyklos salėje šie veikalai: 

| "TLIctai niekam nesakyk", "Ma- 

| rytė vargonininko duktė*'. "Ani 
bedugnės krašto'' ir "Atsimerki 
akys*'. Prie kvieno vakarė- 
lio po vaidiniui. ildė ir deklia- 
niavo, tik niekad choro nebuvo 
Paskiau buvo išmokyti vaidinti 
"Katriutė" ir "Nesipriešink", bet 
dėl scenos nepatogumų, negali- 
ma buvo suvaidinti, (ial vėliau? 
bu* gaiima šie veikalai suvaidinti, 

lyk 11 bus galima šie veikalai su- 

vaidinti. 
Mokinys Kaz. Skaisgirys. 

1 

Šilelis. Vasario 10 d. čia bu- 
bo suruoštas savybės vakarėlis. 
Vaidino 'Marytė vargonininko 
duktė" ir "Knarkia •paliepus'' ir 

sakyta monologas "Marytės iš- 

pažintis". Solo ipadainuota dvi 
dainelės. Vakaras pasisekė. 

Juro Verpetas. 

Jeznas. Alytaus apskr. Po 

N'auju Metų špitolės bute atida- 

ryta mokykla. Mokinių lankosi 
a>rti 30. Mokytojauja A. Ma- 

jus. 
(Iš "Lietuvos Aidas".) 

Eat Us" 
and Save the 

for Our Sj 

KĖHEMBER THE DAYS 
SUNM- vrLSSžž 

mm- whtimižt 
mm ""vmmro 

Little 
Amcticans 
Do yotir hit 

Eat CornmeaL mush.- 
Odtmčal- Čottl flakgs- 
Hominy and ries with- 
milKv Eai no wh.eat cereals. 

LLeave nothing onyour pinte. 
įuMiTf O JTAT6 3 rOOO A O M 1 M I S T R A.T 1 O N 

Naujai naujus išradimas li» am- 
žiaus kaip iKinnikinti blakei, bam- 
badams ir Uitus vnbalčlius. ku- 
riuos panaikinsite tik i U vi die- 
nus, slŲskiU. 27 contus stampoiuis 
ant prabos, tapg! plaukams dėl 
kurio praba 50 r. Siųskite per mn- 

ney order. gausite pralty Ir visas 
kitas žinias sykiu, apie visky. 
Rašykite ant. adreso: 

.f. W. Sakauskas Hox 127 Coi- 
l'uvwood Sta., Cleveland. O. 

Phono Cicero 252 

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

Moura: 9 A. M. to 9. P.4M. 
Ex.C£L»t sunilay 

1847 W. 14-tVi 5t. Cicero, III. 
Orner 49-th Ave. 

Tcl. YARDS 1532 

Dr, J. KUUS 
.'•tuvi? gydytojas Ir ChirursM 

J259 So. rlalsted St, Chlcago, iii. 

Gydo visokias ligas moterių vaikų 
t vyrų. Speciališkal gydo limpančiai, 
aialsenėJusiaB ir pasiaptingiu vynj 
HfeMi 

F. P. BRADCHULIS 
...LAVVYER... 
Lietuvis Advokatas 

'05 W. Monroe St., Cor. Clark 
Soom 1207 

Tftiophone Randolpb *>598 

Gvv: 3112 Htlsted St. arti 31 St. 
Hhone Yards 2390 CBICACO, IJ.L 

Pirkit tumias geriausioj apielinkėj arti Lietuvių, kur 
trumpam laike rengia )»jauti gyvulius, rūkyt mėsą ir 
siuntinčt i visas valstijas, rašykit j bile farmerj. 

M. 'Jokubka, J. Martinkus, M. Valenfius, 
Box 9(5 Hart, Michigan. 

DOMAI 
Lietuviams! 
JOKŪBAS RASLAVicE, praktikavęs per 12 mėty aptiekose, 

gavęs pilnas tiesas (diplomą) atidai" savo aptifiką. prie 37 gatvės 
ir Wuilacc? gat. (37d0 \Vallace Si., C.'icago). 

Patartina lietuvia-ua su reikalais kreiptis prie jo, mes galima ti- 
kėti:. pas jį geriausio patarimo. .lis turi artimus ryšius su dakta- 
rais (profesoriais). Per jį galima gauti examinacijį ligonio už nu- 
žemintą. kainą, o biedniems už dyką. 

Užlaiko visokias gyduoles ir EuropėjiSkas žoleB. 
Per ilgus metus praktikos, patyrė tikras gyduoles nuo sekančių 

figų: 
NUO NUSILPNĖJIMO SKILVIO IR 

SKAUSMO PO KRUTINĘ. 
NUO SILPNUMO IR GALVOS SVAIGIMO. 
NUO REUMATIZMO. 
NUO KOSULIO. 

Bandykite. nes gvatantuoja už geras pasekmes vaistų, kad 
ir liga butų seniausia. 

Išdirba ir kitokias gyduoles: nuo spuogų, kraujo vfilymo, uor- 
viškumo ir kitokių ligų. 

Vaikams nuo vasarinių Ilgų (suskidimo vidurių), nuo kosulio 
ir karščio: taip pat ir dėl vyrų bei moterų. 

Jokūbas Raslavičia 
3700 S. VVaMace S t., Chicago, III. 

Tol. Yards 458 ir 478. 

'!DEDE S AMAS': SAKO 

VISI ANT FARMU DIRBTI! 
Visos šalies šauksmas girdėt, kad visi eitu dirbt ant farmų, augintu daugiau kvie- 

čiu, avižų. rugiu, bulvių ir daržovių. Augintu daugiau gyvuliu, aviu kiaulių ir visokiu 
paukščių del maitinimo pasaulio, nes maisto trūksta, o per tai ir brangus, o toliaus bus 
dar brangiau. 

PIRK FARMĄ DIDŽIAUSIOJ LIETUVIŲ KOLIONIJOJ YVOODBORO, WISCON. 
8 MYLIOS Į VAKARUS NUO RHINEL/T DER. LIBERTY LAND & INVESTMENT 
COMPANY. 

Lietuvių I oionizacijor, Bendrovė Nupirko to.coo Akcriu Derlingos Žemes, kurią da- 
dar parduoda pigiai vįsokio didumo iVmomis po .įo, No, i.;o akerių ir daugiau pagal 
žmogaus reikalavimą. Prekės po ir aukščiau už n<kerį ant lengvų išmokėjimų. Pre- 
kės bus pakeltos trumpame laike — norintieji pirkti pasiskubinkite, pigiau nupirksite ir 
išsirinksite geresnę fa-rmą. 

Žemė yra labai derlinga molis su juodžemiu ir ^viriu i;- randasi labai gražioj appie- 
linkėj prie puikių upelių ir didelių ežerų, kur vasaros laiku suvažiuoja daug žmonių ant 

vakacijos. tos vietos yra pavadintos kaipo "summcr cesort." 
•i* 

■Korporacija pagelbsti visokiais budais pradžioj, kurie neturi daug pinigų tiems pa- 
budavoja namą ir stonią ant lengvų išmokėjimų ir išdirba nuo 10 akerių ir daugiau. 
Kurie nori su ikorporacijos arkliais ir mašinerijomis, paskolina pinigus del nupirkimo Į 
gyvulių ir visokių Tarmiškų Įrankių. j 

Pačiame viduryj žemės randasi lietuviškas miestas vardu \Voodboro, kuriame yra 
geležinkelio stotis. > mokyklos, liotelis, restauracija, krautuvė (department store) ir 40 
kitokių visokių namų. 

Minėtame lietuviškame mieste parsiduoda dideli lotai po pust akerio ir didesni, 
prekės po $7>oo ir augščiau, kurių gi dideliu lotų vienas galas atsiduria ant Main St.. o 

kitas Į puikų ežerą ikaipo summcr resori lo.tai ir prekės netrukus pakils dubeltavos ir 
tridubeltavai. '■« ,. '« ! 

Parsiduoda 30 namų viršminėtame lietuviškame mieste: prekės irito $500.00 ir aug- 
sciau: ant lengvų išmokėjimų. 

šito lietuviško miesto gyventojai turi labai gera transportaciją, nes per visą kolo- 
nizacijos žc.'ię eina geležinkelis ir yra stotis ir tik N mylios iki kitam dideliam miestui 
ku"i>v vadinasi Rhinelandcr, kuriame randasi didelė turgavietė ir -M dideli fabrikai, kur 
tinstančiai darbininkų gauna darbus su geraalga žiemos laike ir bile laiku, kuomet -įtėra 

darbo ant t'armos. 

Korporacija turi daugybę tarnui gatavų išdirbių, su geriausiais Įtaisymais, su trio'm- 
mis. sodais, gyvuliais ir visomis mašinerijomis, kokios tik yra reikalingos ant farmų; 
farmas -parduodame pigini ir ant lengvų išmokėjimų, arba mainom ant miesto propervių. 

Korporacijos 'keliaujanti direktoriai važiuoja iš Cliicagos kožną utarninką, 3 vai. popiet 
i \Visconsi<n ant farmų. Tokiu budu kurie norite važiuot įkartu, malonėsite duoti žinią 
vieną dieną pirmiau. 

Korporacija turi du ofisu. Rašykite arba važiuokite.' kur jums parankiau. 

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO. 
CHICAGOS OFISAS 

3301 South Halsted St. 

Ant Futmu V/ivconsinc Ofisas 

Wcodboro, Wis. RF.D.Route 1 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMASI 
Mę.s neesame oankeriai, bet m®i gvarantuojam* Tamstai BuCė- 

dyniį o0% ant Tamstos pioigi;, nusiperkant *au drabužius pas rau^. 
Vyramą lr vaikinams padarome ant orderio naujus slunis ir over- 
kotua nuo SvO.OU iki v60.00 w pu*e kainos. Truputėli nešiotus ik 
JUF..OO iki $00.00 an.. orderio darytus piutua ir overkotua pardiiud.i 
•t.o po 55.00 ir brangiau. 

Naujas ir iruputfili dėvfitns UeM»PH nuo >1.00 |r brandaus. 
Vnikij eiutai $2..\0 iki $7.50: Hkryn'na Ir vn'yzRl. 

S. G O h D O N 
1415 fO'JTH HALSTliD OTRtTET CHICAOO, ILC. 

įtoras atdaras ka.-d.ona >i» vakaraiB iki 9 vai. Suhatomin e$tl 
atdaras iki U vaJ valo• r ModįJUleninįs—iki ^ v»J. vakare. 

Starved Rock State Park 
(Išbadėjusius Uolus Valstijos Parkas) 

VIDURVAKARIŲ STEBUKLINGASI 5 GAMTOS KRAŠTAS- 

į Atsidarė nuo Gegužės lmos iki Spalio 20tai 
Ištisai Elektrikinis ICeliar 

fJI.Tikielas į trn ir v:v 
<P£.Ul''intsliai tiekiu keli'. nw» 

Cbicago Arcbcr Avc. i- 
cero Avc. Stotie* ar Aru". III. ClK-'a- 
go ir joliet Elektriniu Geležio'-^'"'. 

Specialiai Būriai 
Af w/jrikirta* į ten ir atgal tuo 

I /i)""'' m kel'ii būriams mariau 
▼ v200 ir $1.65 buriatu? 200 
arba daugiau. 
Elektrikiniu ir Gariniu Kc^iu 
flJO A Q Tikieias į ten ir atgal Įep- (Junta dieniais ir šventadieniai* 

taipgi būriai* iš penfii) 
ar daugiau žmonių šiokiomis dienomis. 
Sit) žcni;) kelionės kain4 galima gauti 
vartojant paprast) tikietą į Jolieti, III. 
C. * A., A. T. & S. F., ar C. R. 
I. & P geležinkeliais. 

Rot k lsland turi paskirta traukinį iš 
Chicaao 7:30 vai. ryto ir 9:30 vai. ry- 
to: iš Etiglewoodo 7:15 vai. rytp ir 
0:1 S vai. ryto, pasiekintį JolieU, III. 
8:30 ir 10:00 vai. ryto. 

.folictį apleidžia 9:05 vai. ryto ir 
10 :_'0 vai. ryto pa-iekdaman Siarve<l 
Rock 11:00 vai. ryto ir 12:20 vai. die- 
:o(. 

<irjžtant apleidžia Starvrd Rock 3:1'/ 
vai. |>o pietų ir Rock I*land gcležinkc- 
liu pribūva C'iicagon 9:40 vai. vakare. 

Asmeniniai Vedamos Eks- 

kursijos 
ftrt Trečiadieniais, šeštaiiicniai* 

,Ulir ieptintadicfi.aU kas -^vai- 
ti nuo Gegužio 1" d. iki 

Rusėjo 30 d. taipgi šventadieniais ir 
sulyg >i>ecialo susitaikymo. Vienos die- 
nos kelionė. f>ešios valandos Rockc. 

Kreipkitės į Chicago Travel Bur»au, 
11^ Wc-t Adam* St., Tcleplionr C.'tn- 
.ral 3S0S. 

Archer Avc. Stotis. 
Norėdami nuvažiuoti i Archer A ve. 

Stotį, p;t.imk piettj linkui einanti tranv 
vaju Stale gatve ar Archer Ave.. pa- 
žymėta "Archer-Cicero," ar pcrsikelk 
ant aito tramvajaus ntio kiekvienos 
i>erkcrUmtjjt) liniją. 

$4 

Artesnėms Žinioms Rašyk: 
CHICAGO, OTTAVVA & PEORIA RY. 

JOLIET. ILL., Arba Telefonuok McKinley 2795 

rw&& 
° WAR SAV1KGS STAMPS 

IS8UED BY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

i 

4 

Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

Dedei Šamui 
Jam jie reikalingi Dabar! Jums jų reikės po Karei! 

Pirkite Kares Taupymo Ženklelius 
Suvienytų Valstijų Valdžios Paranka neša 4% Procentą 

Jųs galite pradėti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stamp 

i 
Jusų pačtorius, bankierius, arba laikraštis ir daugelis agen 

turų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS! 

Tai yra dusų Priederme! Tuomi Sučetdysit 
Gyvastis! Tuomi Laimes šia Kare! 

i 

Visiems žingeidu žinoti i 

APIE KARE 
Užsisakkite knyga, vardu: 

"VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE" 
Nesenai išėjo iš spaudos gar- 

saus francuzu rašėjo Ju'es Ver- 
ne apysaka, kurioje aprašoma 
baisiausios rūšies kariškos ma- 
šinos. Apie vandens vagilių 
atliekamus darbus. 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, 
Jųs neisit gult iki neužbaigsite 

Mylintieji skaityti, įgykite tą knygą, o Jųs ją perskai- 
tysite daugiau negu vieną kartą. 

Iškirpę kuponą, įdėkite į laišką su .doliariu, ir pasius- 
kit; mums šiuo adressu: 

"tietuva", 81 \ W, 33rd St„ Glricaia, III, 
"LIETUVA". 

Čia pasiunčiu $ v/, ką malonėsite prisiųsti man 
"Lietuvos" išleistą knygą; "Včiavos Akvvaizdoje. 
Vaidas Adresas 

,t 

Miestas 



iltine", | 
Užsimušė lietuvis. Juozas Ke- 

pinąs, gyvcnusis prie 919 W. 33 
gat., nupuolė nuo 'pliatformos 
American Bridge Company jar- 
duose. Tarsi amt nelaimės tuo 

pačiu laiku ėjo tavorinis trau- 

kinys. Kepinąs tapo užmuštas 
ant vietos. j < 

^ 

Sugrįžo. A<lvc*katas Fr. P. 
Uradciiulis, buvusis 'SLA, Seime 

Phila<lelpliijoj ir pasilikusis ryti- 
r.čse valstijose pasisvečiuoti, šio- 
mis dienomis sugrįžo atgal Chi- 

cagon. 

Labų dienų. J. Strumskis, ži- 
nomus tarp Chieagos jaunimo 
vyras, "Lietuvos" dienraščio šė- 
rinii.uas, pastojusis liuosnoriu 
Amerikos karrumenėn, prisiuntė 
mums laiškelį, kati jau laimingai 
atvyko Francuzijou. Siunčia la- 

by dienų draugams ;r chicagie- 
čiams. 

Girdėjome taipgi, kad lcitenam- 
* 

ta.n Pranas Kibartas jau taip-pat 
nuo Įveliu savaičių yra Fran-cu- 

; 

(hicapon šiomis dienomis at-i 

vyko paviešėti: 
i. Kun. Juozas Židanaviėius iš 

Vmstcrdam, N. Y., kuris žada čia 

paUvii šią visų savaitę. 
P-ia Marė Mockevičienė i bu- 

\ nsi Radzevičiūtė) iš Davton. C)., 
atvyko pasisvečiuoti pas savo pa- 

>ij .tarnus. 

Chicagos draugijos ir lietuviai 

energiškai rengiasi prie "Ištiki- 

mybės Dienos", kuri su didelėmis 

parodomis atsibus 4 d. liepo: mė- 
nesio. 

Lietuvių milžiniškos prakalbos 
atsibus tą dien Marquette parko 
svetainėj. 

Visu Chicagos kolionijų lietu- 
viai larko mitingus, rengdamiesi] 
prie didelių iškilmių. 

Atmainė gatvių vardus. Chi- 

caroje 7 gatvės vokiškais vardais 

pakeista kitokiai*. Ir ,tai.p: gatvė 
Bcrlin vadinsis Canton, Enis — 

CoKvin. Franfort — Charlestoti, 
Lubtv.k — Carolina, Coblenz — 

Carer ir Rhine — Coync. 

Moterių piknikas. Lietuvių 
Moterių A-psvietos Draugija 
rrrvia draugišką išvažiavimą 
kuris įvyks birželio 23 d. 10 vai. 

ryto, VVashrngton parke. Visos 

narės malonėkit atsilankyti su 

u ;;:rlžiais ir atsivežkit po bū- 

rį svečių. 
Valiuoti Cottage Grove ca- 

rais iki 57 gatvės. Parke tė- 

irykit Lietuvišką vėliavą. 
Kviečia Rengimo Komitetas. 

ISTIKIMYBĖS DIENOS 
REIKALAIS. 

Ištikimybe Diena — liepos 4 
d, -- su visomis savo inki'**- 
mis jau čia pat. Kur su prisi- 
r engimai.s parodai, mass-mitin- 
gams ar "kitokioms iškilmėms 
užtrukta, reikia pabubėti. Lie- 
tuviai savo dalyvavimu tos is- 

torinės dienos iškilmėse, savo 

rezoliucijomis tuirės progos savo 

titcrąjį sentimentą — šiai šaliai 

ištikimybę parodyti. 
Amerikos Lietuviu Taryba, 

žinodama Amerikos lietuvių iš- 

tikimybės sentimentą, iiial<~nia» 

susidėjo su kitomis tautomis 

prašyti Rrezidento skirti dieną. 
><tirioj lietuviai, sykiu su kitais 

galėtų ištikimybę uždemonstran- 
tuoti. Prezidentui prašymo iš- 
klausius ir tokią dieną nuski- 
rus. visoms tautoms 'belieka iš- 

pildyt tai, ką j Prezidentą pra- 

šyme męs visi pasižadėjome. 
Kik* tik rengiamos parodos- 

maršavimai. lietuviams reikia tė- 

myti, 'kad tokiose parodose, Ame- 
rikos ir Lietuvos vėliavos gau- 
siai but vartojamos. Kuir tik 

butų paranku ir galima, geistina, 
kad parodoj dalyvaujančios li<e-: 

tuvaitės butų tautiniais rūbais, 
apsirengę. Abelnar, Rietuvių 
parodoms reik stenlctis Ikuodau- 

giausia lietuviškumo 9T .»;vos pri- 
duoti. I 

Kad maršuojančius lietuvius 

ištolo pažinti but bulima, ne-1 
re ketų parašų skupauti. Apart Į 
parašų, grupės lietuvybę nuro- 

dančių, pravartu vartoti įvairių 
parašų, lietuvių dabartinį senti- 

mentą išreiškiainčių., Didesniuo- 

se miestuose bus imami 'kruta-. 
mieji paveikslai. Ten tai ypač 
reikia pasistengti, kad lietuviu 
grupės j akj .pultų ir savo tvar- 

ka, ir parašais, 
Labai tinkama 'butu parodose ( 

vartoti vadinamus "scrvicoj 
flags". Draugijos, parodoje da- 
lyvaujančios ^tu-rėtir (įsigyti ir 
vafrt »ti "service ilags", paro- 

I lant, kiek draugijos nariu ka-j 
reiviauti išėjo. Paraduojantieji 
levai, kuriu Šeimynų nariai Suv. 
Valstijoms tarnauja, irgi gerai 
padarytu, kad su tlagėmis mar- 

guotų. Panašiai pasielgti gali- 
ma butu parapijoms ar ištisoms 
<olionijoms. \belnai, reikia jvai- 
iais budais rodyti, ką gera lie- 

tuviai Suv. Valstijoms laike 
uos (karės padarę yra. 

(iiliai atjausdami. kokią lie- 
ti vianis visam pasauliui reikš- 

inc t u ros galingu Ištikimybės [ 
Dienos tie monstrancija, manome,) 
ka<i šie keli patėmijimai bus 

vietoje. Prie to jaučiame, ikad j 
paraginimai visų Amerikos lie- 

tuvių Ištikimybes Dienos iškil-Į 
mėse dalyvauti ueatsvers užtik- 

rinimo, kad lietuvių tą dieną 
tii,lkamas pasirodymas savo ipa-| 
sekinėse turės didžią svarbą ne- 

lik lietuvių ateityje čia, bet taip- 
gi lietuviams ir anapus vande- 

nyno. Norėtume. Ikad visi lie- 
tuviai Ištikimybes Dienos svar- 

ba persiimtų ir ruoštųsi prie gi- 
laus musų visų sentimento —j 
ištikimybės Amerikai — paro 

dymo. 
Amerfkos Lietuvių Taryba. 

Sevefos Gyduoles, užlaiko 
šeimynos sveikatą. 

Strenu Skaudėjimas ' 

yra vien simptomas draugaujan- 
tis kitiems nesmagumams. Tatai 
paprastai paeina nuo kokios nors 

inkstų arba pūslės betvarkes ir 
reikalauja greitos priežiūros ir 
gerų gyduolių. Tokiuose a įtiki- 
muose męs patariame vartoti 

Severa's Kidnej and Llvcr Remedy 

(Severos Gyduolę nuo Inkstų ir 
Kepenų). Pamėgink ją nuo per- 
tankaus arba nuo skausmingo 
iŠsiSlapinimo, arba duokite ją vai- 
kams nuo lovos šlapinimo. Ji su- 

teiks palen^vinim* nuo geltligės 
ir skilvis rastume ir prašalina 
tinimą kojų. Pilni nurodymai 
randasi prie kiekvienos bonkos. 

Kaštuoja 76 ct. ir $1.25. 
Parsiduoda visur aptiekose. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS7 IOWA 

Sutaupik {10.00 nuo Drapanų 
$30. Drapanas už $20. 

Ateik ir Užsisakyk MBAR. 
mokėk aukštas prekes už drapanas, 

K S dabar via sunkus karės laikai. 
K pirk gatavas drapanas. 
ES jos netiks ant jusų, ir nebus pigiąus. 
ET K pas prastus, nepatyrusius siuvėjus, 
ES negausi to, ko jieškai. 

ANO c'arbas ir pritaikymas gvarantuotas. 
ANO kostumeriai yra pilnai užganėdinti. 
ANO drapauų prekės $20.00 ir augšėiau: 

TsrriKi.M'B neužganėdinimo su pritaikimų gausi pinigus atgal. 
S užlaikau visokios rųšies vilnonių materijų sandėlį. Š turiu dirbtu ę Įrengtą kogeriausiai modernišką. 
> esu baigęs siuvimo ir kirpimo geriausias mokyklas. 
Š esu praktikavęs prie siuvimo ilgus metus. 
S užlaikau darbininkus kogeriausius cxpertus. 

A. MAUSNER 
Vyru Drapanų Siuvtjas L J c t u vys 

3239 So. Halsted St., Chica&o. 
TELEPHONE YARDS 460^ 

Storas att'ąras: nuo 8 
nuo 9 i>rv!o iki 12 diena. 

r.š ryto iki 9 vakaro. Ncdėldieiiiais: 

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 
APIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ 

t. Klausimas. — Ka& tai yra Lietuvo3 Atstatymo 
Bendrovė? 

Atsakymas. — Yra tai Lietuvių Bankinė (staiga, 
įsteigta au tikslu: 

(a) prigelbėti karės išteriotai L'etuvai atsistaty- 
ti, — sutvarkyti lietuvly spėka* del pasek- 
mingesuio Išgriauta sodžių lr miešti), namų ir 
ūkių atbudavojimo. 

(b» organizuoti lietuvių navytą pramonę ir pirkly 
bę, steigiant ir gelbstint steigti pramonė 
Jstalgas. 

C c» organizuoti lietuviui ainatnlnkus, skirstau 
juos j specialistų kuopas, gelbstint jiems jgj 
tt aug&tesnj Išsilavinimo laipsni amatuose 
tarpininkauti jietr.s kooperatyvlų dirbtuvėlė 
organizavime it 1.1. 

2. Kl. — Ar ii tų o- roų Lietuvos Atstatymo B-vt 
jau ką vykdo? 

Ats. — Taip. 4'\< t Mobilizuoja kapitalą. $1.000. 
000.00 Lietuvos Atstatymo ir Lietuvos pra 
monės organizavimo reikalus. 

(b) suorganizavo RE.'ORSINO CHEMIŠKI 
BENDROVE, kuri su nuosavo chemiška dirb 
tuvę, Perkiomen .Turictlon. Pa., nuosekliai plė 
tojasl Ir tikisi ateityje perkelti savo veikim? 
j TJet»H 4. 

<c) Organizuoja lietuvius amatninkus. 
(d) laidžia nuolatinj pramonės ir pirklybos žu< 

rta'ą "LitTUVOS ATSTATYMĄ". 
3. Kl. /"omi Lietuvos Atstatymo Bendrovė 3ki 

rirsi nuo kitu Bendrovių? 
At.s. — Tuomi. kad kaipo Lietuvų Bankinė įstai- 

ga. Jinai neužsiima ir neužsiima pati pramonė? ir pirk- 
lybos vedimu, bet. užsiims vien,t ik organizavimu ir fl- 
nans vlmu tokių jstaigų. 

4- Kl. — Kod€! L. A. B-vė yra lietuviams reikalir. 
9a? 

At. — Vsupirmiausia todėl, kad be savo rimtos, 
Bank'nės Jstaigos lietuviai negalės suorganizuoti savytos 
pramonės ir prekybos. 8oliaus, todėl, kad reikia būti- 
nai turėti Amerikoj* Lietuvių Banknė Ištaigu, kuri. Lie-j 
tuval Jgijus neprigulmyb?, galėtų sukelti Amerikoje di- 
delius kapitalus pastatymui musų Tėvynės ant Valsty- 
binių pamatų. 

5. K. — Kokį užtikrinimą L. A. B-vė duoda, kad 

įdėti j ja pinigai ncpraiu»? 
Ats. Lietuvos Atstatymo Bendrovė yra vai- 

ios farteriuota yra po va*'žios globa ir priežiūra 
L. A. B-vės reikalus eda parinktoji Direktorių Tary- 
ba, knrl ir prižiūri visuose Bendrovės reikaluose tvar 

! kos. L. A. B-vės valdyba, turinti au pinigais reikalą, 

"ra po augšta kaucija (bond), — taip kad yra v i suomei, 
aikonia už sudėtus pinipus atsakomybėje. 

Ii. Kl. — Kas privalo remti Lietuvos Atstatymo 
3 vę? 

Ats. — L. A. B-vę privalo remti kiekvienas lie- 
uvis, ar lietuvė, kiekviena Rietuvių draugystė ar o lega- 
lizacija. 

i 7. Kl. — Kokią naudą gali turėti L. A. B-vės na- 
'iai rėmėjai? 

Ats. — L. A. B-vės nariai gauna sau visą Bend- 
ovės pelną. kurio didumas priklausys n.uo apyvartos 
lldumo. Tas pelnas yra išdalinamap ant šėrų, Ir kiek- 
'ieuss narys gauna pelną sulyg savo Serų skali linus. 
Už lf>17 m. L. A. B-vė išmokėjo savo nariams 4', di- 
idendals, bet tikrai apyvartai prasidėjus, uždarbiai ga- 

'ės buti daug didesni. 
8. Kl. — Kokiamis sąlygomis galima įgyti Lietuvos 

\tstatymo B-vės šėrus? 
Ars. i^. A. B-vė parduoda savo serus po $10.-1 

■>0 kiekvieną. Viena ypata, ar organizacija, gali pirk- 
M tiek šėru. kiek ji nori, bf*t nemažlatis kaip 5. t. y. už 
\VKOO. Už ščrus galima užmokėti visus pinigus an.t- 
•vk arba dalimis. 10-tą, dalj Įstojant ir paskui per 5' 
mėnesius po 10-tą dali. iki užbaigiama mokėti. Užbai-1 
tus mokėti. Bendrovė išduoda sertifikatą. 

Pastaba: — Už Liet. Atst. B-vės šėrus priimami 
'ra, kaipo užmokestis. Suvienytu Valstijų Bondsai, vl- 
~ų oaskolų, už pilna jų vertę. 

0 Kl. — Ar galima atgauti įmokėtus L. A. D vės 

oinigus parduodant savo šėrą kam kitam? 
Ats. — Taip. Karti}. Įmokėjus už šėrus pinigus. | 

L. A. B-vės narys tampa josios dalininku, bet jis gali 
atgauti savo pinigus parduodant savo šėrus kam ki- 
tam. 

10. Kl. — Kas veda dabar Lietuvos Atstatymo rei- 
kalus? 

Ats. — Lietuvos atstatymo Bendrovės Valdvbo su-1 
sidedanti dabar iš sekančių narių: 

Rom. Karuža, Pirm. 
Kun. N. J. Petkus, f Vice-Piim. 
Dr. A. Bacevičius. II Vice-Pirm. 
M. W. Bu&h, Iždininkas 
V. K. Račkauskas, Raštininkas 
Kun. P. Gudaitis 
K. Kasaitia 
J. O. Sirvydas 
A. B. Strimaitis. 

Kori cerImu Išdirbyste ! 

Pcarl Qucen Koncertina 

Neraokek Pinigus Bereikaiol 
Mustt krautuvė—viena iš didžiausiu Ch;rasoje 

Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip ne- 

gausi. M'ašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar- 
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius 
laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; {.;ra- 
mafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- 
sių Balalaikų, gitarų ir smuikų, ki>kių tik relvia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome 
laikrodžius ir mužkališkus instrumentus atsakan- 
čiai. Kurie prisius trijų centų krasą-ženlklj ,ųaus 
'kataliogą veltui. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. Ashland Ave., : : Chicago, 111. : : Telephone Drover 7309 

Ne vienas svetimtautis yra 
klausąs Jusų: 

Kas Yra Lietuviai 
Ar Jųs Gaiejote Jam Atsakyti 

daugeliui lietuvių trūksta anglų kalbos, idant atsakius į tą klausuną. 
Todėl kiekvienas išmintingas lietuvis turėtų išmokti bent tiek angliškai, kad ga- 
lėtų kalbėti ir kiti suprastų io kalbą. 

Geriausias būdas išmokti vra per žodyną, kuriame yra išaiškinta air 

£iliški žodžiai lietuviškoj kalboj. Tą viską jųs rasite šiame šaltinyje, Lietuvos 
išleistame žodyne. 

.•x >Im". 

Alalis^ i w .-r;.- 
:v« 

1% 

-TlONARt 

ŽODYNAS 

yra vigni.ltčlis 

vadovas, su 

kurio pagelba 

galima labai 
\ 

trumpu laiku 

išmokti angliškai 

kalbėti 

Išmokite iš jo vieną žodi kasdien. Arki. sakysime, du žodžius, kas 
yra visai lengva. Pabaigoj metu turėsite 700 v>d.:iu apyvartai, jau tada gerai 
suprasite kto kalbą, ir patįs galėsite savo mintį išreikšti be jokio keblumo, kad ki- 
tas galėtų suprasti. IR T1 Al GALITE l'AI>AR\ II NAMIE. Nereikia nie- 

kur važinėti. Knyga aplanko jus, o Jus vakarais semiate iš jos sau reikalingus 
žodžius, išaiškintus savo locnoj kalboj. 

Žodynas yra pilnoj skuroj apdarytas, o kaina tiktai $7.00. 
Pusės skuros apdarais tiktai $6.00. 

Už tuos pačius pinigus knyga >risiunčiama tiesiog j namus. 

"Lietuva", 814 W. 33rd St„ 
"LIETUVA". 

Čia prisiunčiu $ l.rj inalr>n«"kii• prisiųsti "i 11 

"Lietuvos" išleistu ŽODYNĄ. 
Verdąs Adresas 

FOOD 
MLL WIN 

THE 

frieašT 
! 

WHEATLESS 
ViT ko unr-vn csufloau.*. 
TASZSCr CTl TSlfAKTA« TSKT'-S \ 
CONTAJ N1HC VI t AX 

EAT 
COKN 

SAVE * 

WHEA1 
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